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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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 אלתורה 



 מוהר"ן           אית לן בירא לא              טי                           קוימג:        ל

דפארי סובין עשו לי  רש"י

אין אתם חבל מסובין ואם 
 אף אני לא יעושים שאלת

 : אעשה שאלתכם

יש בכל אחד ואחד בחינות מלכות. והוא ניכר בקולו, כי אין 

שני קולות שווין, כי קול של כל אחד ואחד משונה מחבירו. 

, כמו שנראה בחוש, כי [א] וע"כ יכולין להכיר את האדם בקולו

הקול יכולין להכיר את  דייל כפי בחינות האדם כן הוא קולו. וע

וקול ענות  גבורהקול ענות בחינות המלכות שלו. כי יש 

)שמות לב(, כפי בחי' המלכות של כל אחד. וע"כ שאול  חלושה

שהיה רודף את דוד על שראה בו שימלוך, מצינו שם במקרא 

כשנזדמנו יחד שאול ודוד, אמר לו שאול לדוד )שמואל א' כ"ד(, 

. שהבין שאול בהקול שהוא חזק בבחינות הקולך זה בני דוד

, שתמה שאול על זה בני דודהקולך המלכות. ושאל את דוד 

קולו של דוד, כי הבין שהוא קול של מלך ממש. וע"כ רצה 

שאול לשאת את קולו, דהיינו להגביה את קולו למעלה מקולו 

קולו  אתול אש וישאשל דוד, אבל לא היה יכול. וזהו )שם( 

, דהיינו שרצה לשאת ולהגביה קולו כנ"ל, אבל היה הקול ויבך

, שהיה הקול נבכה, קול נמוך של בכיה. בךוינבכה. וזה בחינות 

, כי ידע ידעתי כי מלך תמלוך [ב] ע"כ אמר שאול אז אל דוד

 : הקול כנ"ל דייל זה ע
 

ליה אית אמרו  [ג] לא

לן בירא בדברא עיילי 
למתא אייתי פארי שדא 
להו אמר להו איפשלי 

. אמרו ליה ומי איכא דואעיילי לי חבלי דפארי
להו ומי איכא  דמפשל חבלי מפארי אמר
 :[ה] דמייתי בירא מדברא למתא

 

היא בחינות הגלגלים, צדקה   )לשון רבינו ז"ל( א

גלגל הוא [ ו] כי בגלל הדבר הזהכמאחז"ל )שבת קנא ע"ב( 

. ובשביל זה יש בה שש ברכות וי"א ברכות [ז] החוזר בעולם
)כשרז"ל בב"ב דף ט' ע"ב הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ח

, כנגד ז' ([ט] סו בדברים מתברך בי"א ברכותברכות והמפיי

. כי הצדקה מנהגת כל [יא] , וכנגד י"ב מזלות[י] כוכבי לכת

. נשר דרך הנשר בשמיםבבחינות )משלי ל'(  [יב] גלגלי הרקיע,

זוהר נשא  .ב"ב י}, היינו צדקה [יג](יתרו דף פ' ע"בדא רחמי )

 ח ע"ב( נהירין לי שבילין: וזה שאמר שמואל )ברכות נ.{חקמ

דרקיע כשבילין דנהרדעי, היינו כשבילין דנהורי דיעה. בחינות 

 :(ידה רחמי, ועיקר הרחמים ע"י הדעת )צדק

שחסר מהברכות, הלא היה צריך להיות שבעה  ומהב 

רק ברכות, וי"ב ברכות. ולפי הגמרא, מהנותן והמפייס אין כאן 

שעיקר שלימות הגלגלים שלימות  דע       . י"ז ברכות

ו אלא בשבת. וזה )תענית ח' ע"ב( שמש בשבת הצדקה אינ

 דייל צדקה לעניים, היינו הצדקה אין לה שלימות אור אלא ע

שמש שבת מאירה כשמש, בבחינות )מלאכי ג'(  דייל ע .  שבת

יציאות השבת שתים שהן  [טו]. וזה שמסמיך התנא צדקה

ארבע וסמיך ליה פשט העני. כי עיקר התנוצצות אור הצדקה 

ה היא ינה אלא בשבת. כי עיקר החשיבות הצדקושלימותה א

. ושבת היא והאמין בה' וכו'ו( האמונה, בבחינות )בראשית ט

יא מקור ואמונה ה :[טז] אמונה, שמאמין בחידוש העולם וביחודו

, איש אמונות רב ברכותח( , בבחינות )משלי כ[יז] הברכות

 ואין. [יח] ויברך אלקים את יום השביעיבבחינות )בראשית ב'( 

מות להברכות אלא עד שיקבלו ממקור הברכות, בשביל זה שלי

כתיב בהם שש ברכות ואחד עשר, להורות שאין להם שלימות: 

, [יט] וזה שאמרו חז"ל )מכות כד( בא דוד והעמידן על אחד עשר

 , בא חבקוק והעמידן על אמונה[כ] בא ישעיה והעמידן על שש

ן שלימות ואי ורה,. להורות שאין שלימות להדעת שהוא הת[כא]

שמה שמצינו גבי גלגלים גם : [כב] לגלגלים אלא ע"י אמונה

שעיקר הליכתם ממערב למזרח, וגלגל היומי מכריח אותם 

, זה הדבר מצינו גבי צדקה. מזרח, זה [כג] ממזרח למערב

, ממזרח אביא זרעך בבחינות )ישעיה מג( ,בחינות הנותן צדקה

זה המקבץ רב, ומע .לכם לצדקה זרעובבחינות )הושע י'( 

. וזה יותר [כד] וממערב אקבצךהצדקה היינו העני בבחינות 

עם העני, העני עושה עם בעל הבית ממה שבעל הבית עושה 

. כי עיקר התנועה ממערב למזרח, היינו [כה]{דמדרש רות פ"}

 : עיקר העשיה העני עושה עם בעל הבית

בחינות ברית,  דייל שאין קיום אמונה אלא עודע ג 

מר ברית שנא כו. וזהובריתי נאמנת לולים פט( )תה ינותבבח

ברית עולם ביני ובין בני א( בשבת, כמו שכתוב )שמות ל

 אם לא בריתי יומם ולילהג( )ירמיה ל כזו. וזהישראל וכו'

, כי חוקות שמים וארץ, היינו חוקות שמים וארץ לא שמתי

 : הגלגלים תלוים בברית

גלגלי סבת יא בשהיסורים שיש לאדם בדרכים הודע ד 

. יש [כח] הרקיע. כי אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה

מקומות שהם  כטכוכבים שהם מגדלים מיני עשבים באיזהו

 מאירים, ויש שהם

 

 
דקלא. ועיין ב"ב קכג. ויהי בבקר והנה היא  עת עינאיצו. דסומא מותר באשתו בטבין חולועיין גיטין כג.  א

לאה מהרש"א שם מקשה היאך לא הכירא בטביעת עינא דקלא. ועיין רמב"ן )בראשית כז יב( עה"פ ואולי 
 מב"ןימושני אבי, שמקשה איך לא פחד יעקב מהיכר קול ע"י יצחק החכם והבקי להכיר בין בניו. ועיין ר

ועי"ש בשם קהלת רבה )ט' יא( וירושלמי . מכיר ניגוני הקולותות לב יח( כי משה אב בחכמה הוא ו)שמ
 שמשה שאל ליהושע מי שעתיד להנהיג שררה על ס' רבוא אינו יכול להבחין בין קול לקול. תענית )ד' ה'(

ועיין תפארת יהונתן איבשיץ )בראשית מב ח'( ויכר יוסף את אחיו לפי הקול והם לא הכירוהו כי דיבר לשון 
ה לא היה כי לא נהרג ומורבן סורר לר"י  ועיין סנהדרין עא. עי"ש. ו בלשון הקדשקול הוהם הכירומצרית 

הצדיקים יבחינו בקול אם לצדק או  (זי בל שמות)אור החיים  ועייןעד שיהיו קול אביו ואמו שוין וזה א"א. 
 :להופכו, והשגה זה הוא השגה אלהיית אשר הנחיל ה' לגדולי עולם וכו'

 שם פסוק כ' ב

תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי נאמרה. והיא התשיעית ואחרונה שמבאר בה רבינו את שאלת הסבי דבי  ג
שהתחיל בזה מתורה כג וסיים כאן וזו השאלה אתונה ותשובת רבי יהושע בן חנניה בגמ' בכורות דף ח כפי 

 השביעית ששאלוהו שם
  ואעיילי' -בדפו"ר לא ברור ונראה שכתוב ואעיילי'  וכן תוקן מתרלוואעיילי,  -גם בתרלד ד
הביא סובין זרק להם ואמר אם תעשו לי חבל  .אמרו לו יש לנו באר במדבר הבא אותה לעיר -תרגום  ה

שיכול אמר להם האם יש מי  .אמרו לו האם יש מי שיכול לעשות חבל מסובין .ביא את הבאראמסובין אני 
 .להביא באר מהמדבר לעיר

 'דברים טו י ו
 'עיין גם שמות רבה לא יד ושם לד ט ז
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא ח
 עי"ש שלומד מפסוקים בישעיהו נח פסוק ז' עד יב  ט

 דרוש על פרשת בהעלותך לרבי שלמה מולכו  ספר המפוארשבת קכט: וספר הברית ח"א מאמר ג פ"ו.  י
 א:"פב  מאמר ח"אספר הברית  יא

 .בכל מקום שממונים עליו טבדהיינו את הככבים שיאירו הי יב
 בזהר הקדוש יג

 
 ]ותורה ח תנינא אות ב[ .קיט, קה, ]אות ז[ עיין לקמן סימנים נו יד
 '* שבת פ"א משנה א טו

אר ושם מסכת ד"ה ועתה אב 'של"ה הקדוש מסכת שבת תורה אור גמנחת קנאות )לרשב"א( פרק י', ובעיין  טז
 מ"א.דרשה סיקלי עקב יותורת המנחה ל ן רד"ק ישעיה נו ו'.יועי מב. ,לין פרק תורה אור לז לחחו
  )ד"ה נמצא שהכהן(ב'  'לק"ה נשיאת כפים גועיין שיחות הר"ן רסא  יז
 רמב"ן ובחיי  "שעי יח
 תהילים טועי"ש עפ"י  יט
 עי"ש עפ"י ישעיהו לג כ

 חבקוק ב' ד' צדיק באמונתו יחיה כא
 והלכות אומנים ד' ג' בהמה טהורה ג' ח' לק"ה בכור כב

הולך אל  'ו 'ועיין קהלת א ד"ה הב' נקרא גלגל המקיף א"א מאמר ב חוג השמים פ"ספר הברית חעיין  כג
 הדרום סובב אל הצפון

 סוף פסוק ממזרח אביא הנ"ל כד
"א דף יג: ד"ה וזוהר ח 'ועיין גם ויקרא רבה לד ח ,ד"ה ותאמר [יט] 'פסקה ט 'ה שהכוונה לפרשה הנרא כה

 פקודא תשיעאה
 וזהו -מתרלו וזה, ו -תרלדדפו"ר וגם ב כו
 וזה -מתרצו  כז

 .דע כי הנה כל הנבראיםד"ה פירוש על פרק שירה  -יז"ל( )הארשער מאמרי רשב"י . ובראשית רבה י' ו' כח

 באיהו -בתרלד כט

 תורה אור
)יח( לב כי תשא  שמות

בּוָרה  ת ּגְּ ל ֲענוֹּ ַוּיֹּאֶמר ֵאין קוֹּ
ה קוֹּ וְּ  ת ֲחלּוש ָ ל ֲענוֹּ ל ֵאין קוֹּ

ֵֹּמַע: ת ָאנִֹּכי ש   ַעּנוֹּ
ִהי  א כד-שמואל )טז( ַויְּ
ַכּלוֹּ  ָבִרים ּכְּ ר ֶאת ַהּדְּ ַדּבֵ ִוד לְּ ת ּדָ

אּול  אּול ַוּיֹּאֶמר ש ָ ה ֶאל ש ָ ָהֵאּלֶ
א הֲ  ָ ש ּ ִני ָדִוד ַוּיִ ָך ֶזה ּבְּ קֹּלְּ

: ּךְּ בְּ אּול קֹּלוֹּ ַוּיֵ  ש ָ
ה-שמואל ה ִהּנֵ ַעּתָ  א כד )כ( וְּ

מְּ  י ָמלֹּךְּ ּתִ י ּכִ ּתִ ָקָמה ָיַדעְּ ךְּ וְּ לוֹּ
ָרֵאל: ֶלֶכת ִיש ְּ ָך ַממְּ ָידְּ   ּבְּ

 
 תורה לא

ן טו ראה  דברים ּתֵ ן ּתִ )י( ָנתוֹּ
ָך לוֹּ  ִתּתְּ ָך ּבְּ ָבבְּ לֹּא ֵיַרע לְּ לוֹּ וְּ

י בִּ  ָך ּכִ ָבֶרכְּ ה יְּ ָבר ַהּזֶ ַלל ַהּדָ גְּ
כֹּל  ָך ּובְּ ָכל ַמֲעש ֶ קָֹּוק ֱאלֶֹּהיָך ּבְּ יְּ

ַלח ָיֶדךָ   :ִמש ְּ
ש ֶ  ֶרךְּ ַהּנֶ ר משלי ל )יט( ּדֶ

ֶרךְּ ָנָחש  ֲעֵלי צּור  ַמִים ּדֶ ָ ש ּ ּבַ
ה בְּ  ֶרךְּ ֳאִנּיָ ֶבר ּדֶ ֶדֶרךְּ ּגֶ ֶלב ָים וְּ

ָמה: ַעלְּ  ּבְּ
ָחה ָלֶכם  ָזרְּ מלאכי ג )כ( וְּ

ֵאי ש ְּ  א ִירְּ ּפֵ ָדָקה ּוַמרְּ ֶמש  צְּ ִמי ש ֶ
ם  ּתֶ ָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפש ְּ כְּ ּבִ

ק: ּבֵ ֵלי ַמרְּ ֶעגְּ  ּכְּ
ֶהֱאִמן  לך לךית בראש טו )ו( וְּ

ָדָקה:בַּ  ֶבָה ּלוֹּ צְּ ש ְּ חְּ  ידָֹּוד ַוּיַ
ת משלי כח )כ( ִאיש  ֱאמּונוֹּ 

יר לֹּא  ַהֲעש ִ ָאץ לְּ ת וְּ ָרכוֹּ ַרב ּבְּ
ֶקה:  ִיּנָ

ָבֶרךְּ אֱ  לִֹּהים בראשית ב )ג( ַויְּ
ש  אֹּתוֹּ  ַקּדֵ ִביִעי ַויְּ ְּ ם ַהש ּ ֶאת יוֹּ
ּתוֹּ  ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמּכָ י בוֹּ ש ָ ּכִ

ר בָּ  ת:ֲאש ֶ וֹּ  ָרא ֱאלִֹּהים ַלֲעש 
י ישעי יָרא ּכִ הו מג )ה( ַאל ּתִ

ָרח ָאִביא זַ  זְּ ָך ָאִני ִמּמִ ֶעָך ִאּתְּ רְּ
: ֶצּךָ ֲעָרב ֲאַקּבְּ  ּוִמּמַ

עּו ָלֶכם  הושע י )יב( ִזרְּ
ר ָדָקה ִקצְּ ִפי ֶחֶסד ִנירּו ִלצְּ ּו לְּ

ש  ֶאת  רוֹּ ֵעת ִלדְּ ָלֶכם ִניר וְּ
ֶרה ֶצֶדק  יוֹּ א וְּ דָֹּוד ַעד ָיבוֹּ יְּ

 ם:ָלכֶ 
ָלם  עוֹּ תהילים פט )כט( לְּ

ָמר לוֹּ \מור לו אש י \}ֶאש ְּ ּדִ { ַחסְּ
: ִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לוֹּ  ּובְּ

רּו תשא ות שמ מְּ ש ָ לא )טז( וְּ
ת  וֹּ ת ַלֲעש  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהש ּ ֵני ִיש ְּ בְּ

ִרית ֶאת ַהש ַּ  דֹּרָֹּתם ּבְּ ת לְּ ּבָ
ָלם: ֵני  עוֹּ יִני ּוֵבין ּבְּ )יז( ּבֵ

עָֹּלם כִּ  ת ִהוא לְּ ָרֵאל אוֹּ י ִיש ְּ
דֹּ ה יְּ ת ָיִמים ָעש ָ ש ֶ ָוד ֶאת ש ֵ

ם  ֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיוֹּ ַמִים וְּ ָ ַהש ּ
ִביִעי ש ָ  ְּ :ַהש ּ ַפש  ּנָ  ַבת ַוּיִ

דָֹּוד  ירמיה לג )כה( ּכֹּה ָאַמר יְּ
ָמם  ִריִתי יוֹּ ָלה ִאם לֹּא בְּ ָוָליְּ

י: ּתִ מְּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹּא ש ָ ת ש ָ  ֻחּקוֹּ
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מחייבים שיהא דרך בני אדם במקומות שהם מאירים. ויש שהם 

ר, ויש שהם מחייבים שיהא ישוב ב   ד  מחייבים שיהיה מ  

במקומות שהם מאירים. ולפי ההתנוצצות הכוכבים על המקום 

דרכי ציון : וזהו בחינות )איכה א'( [א] כן המקום מתנהג

ֵאיאבילות מבלי  ָּ יע שעל , מועד זה בחינות גלגלי הרקמועד ב 

, שאין באפילהברשעים  דרך: וזהו )משלי ד'(  ידם נחשב הזמן

כוכבים ומזלות מאירין להם, ועי"ז נכשלים. והכל תלוי בברית, 

: וזהו כל הדרכים בחזקת סכנה  וכו' אם לא בריתיבבחינות 

 דב(, בחינות )במדבר כ[ג{]ד מ"ר קהלתפירושלמי ברכות }

י ְנת ִ ַ ן ִהְסכ  ֵ נו שהדרך תלוי בשמירת הברית. (, הייה) ַהַהְסכ 

ם לפקוד את אשתו קודם שיצא לדרך ובשביל זה חייב אד

כי , כדי שלא יהיה בבחינות )בראשית ו'( [ו]:{יבמות סב}

, היינו שע"י שמירת הברית לא השחית כל בשר את דרכו

 : יהיה לו צער בדרך

, ובחינות אברהם, בחינות [ז] שני בחינות בריתויש ה 

ברית עלאה, שהוא רקיע המבדיל וא , הם. אברהאליעזר

. והוא בחינות בן חורין, [ח] בין מיין עילאין למיין תתאין

ַרִיךְ  בבחינות )קהלת י'( עביד  . והואארץ שמלכך בן חורין ַאש ְ

. כי ואת הנפש אשר עשו בחרןב( תולדין, בבחינות )בראשית י

בריתך  בדםהחירות תלויה בברית, בבחינות )זכריה ט'( 

רית תתאה. , הוא ב[ט] ואליעזר:  ייך מבורסירתי אשלח

וא , שה[י], שמו כשם רבו כי שמי בקרבוג( בבחינות )שמות כ

, [יב] וירק את חניכיוד( . בחינות )בראשית י[יא] חנוך, מט"ט

י לך אִ בחינות )קהלת שם(  ,[יג] חנוך לנערב( בחינות )משלי כ

, בבחינות ידלאהי. והוא תחת ברית עארץ שמלכך נער

: והוא רקיע המבדיל  שים נא ידך תחת יריכיד( כ שית)ברא

 בין מיין דכיין למיין מסאבין בין איסור והיתר ובין כשר ופסול

, על חנוך לנער על פי דרכו(. וזהו בחינות טוובין טמא וטהור )

 : פי דייקא, היינו תורה שבעל פה

עילאה הוא שמירת הברית קודש. וברית תתאה הוא  וברית

תר וכו': וצריך לאדם להיות לו אלו שני והיסור שמירת אי

בחינות ברית, היינו שיהא צדיק ולמדן. כי לא עם הארץ חסיד 

. [טז]שמירת הברית קודש  דייל )אבות פ"ב(. צדיק, נקרא ע

 : ולמדן ע"י איסור והיתר

וכו',  [יח]מלאך ה' צבאות אם הרב דומה ל [יז](.ז"ק י)מ וזהו

נות למדן, בחינות מט"ט בחיזה  צריך שיהא צדיק ולמדן. מלאך

, בחינות צדיק אות [יט] כנ"ל. צבאות אות הוא בצבא דיליה

. ובכל מקום שמוזכר צדיק גם ברית תתאה נכלל בו, [כ]ברית 

 :ידך תחת יריכיכי התחתון נכלל בעליון, בבחי' 

ב ע"א( בחי' ברית, אזי )אידרא נשא דף קמשהוא בומי ו 

שמור א לעולםט( ם פהלי' )תתגלה בפומא דאמה, בבחיחסד מ

חסד . ובשביל זה נתנה מדת לו חסדי ובריתי נאמנת לו

 וראש לנימולים [כב] , כי הוא היה ראש למאמינים[כא] לאברהם

: וכשנתגלה החסד היינו האהבה וההשתוקקות, בבחינות [כג]

וא עושה נפשות, אזי הכד.  כי חולת אהבה אני)ש"ה ב'( 

, היינו שעושה [כה] שושר עואת הנפש אב( בחינות )בראשית י

נקודות לאותיות התורה. כי אותיות בלא נקודות כגוף בלא 

. כן [כו] נפש, שאין להם שום תנועה ופעולה בלא נפש

, לעשות איזה [כז] הצטרפות וזיווגן של האותיות ברל"א שערים

הן האהבה  נקודותהופעולה, אין להם כח אלא לפי הנקודות. 

ן הן . והכיסופיהכסף ותודקנ'( והכיסופין, בבחינות )ש"ה א

. ולפי נכספה וגם כלתה נפשיד( הנפש, בבחינות )תהלים פ

הכיסופין כן הנקודות, אם כוסף לרע עושה הנקודות רעים, ואזי 

נצטרפים האותיות ונזדווגים לעשות פעולות רעות. ואם כוסף 

לשוב בתשובה, נעשה נקודות טובות, היינו נפשות טובות, 

. וזהו [כח] דווגים לעשות פעולות טובותונזיות ומתנועעים האות

, כדאיתא בזוהר )וישב דף קפו תורי זהב נעשה לך)ש"ה שם( 

 ֶיֱאֶתהומצפון זהב ע"ב( איתערותא דזווגא מסטרא דצפון, 
, היינו אתערותא דזווגין תורי זהב נעשה לך)איוב לז(. וזהו 

אלא והצטרפותן של אותיות התורה, לפעול איזהו פעולה, אינו 

נקודות  דייל , אין להם שום תנועה אלא ענקודות הכסף דייל ע

מלאך ה' צבאות : וזהו אם הרב דומה ל שנעשה ע"י הכיסופין

כנ"ל, אזי בוודאי חסד ואהבה מתגלה והשתוקקות נתגלה שהם 

, אזי אותיות התורה [כט] תורה יבקשו מפיהואזי  ,הנקודות

קודות ם נה להבעצמן מבקשים ממנו שידבר אותם, כדי שיהי

 : ונפשות

שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד, כי צריך האדם ודע ז 

להוציא בשפתיו כיסופיו, וע"ז נסדר סדר התפלות. כי ע"י 

השתוקקות בלב נעשה נפש ונקודות בכח. וכשמוציא את 

תשוקתו בפיו אזי נעשה הנפש בפועל. כי עיקר מוצא הנפש 

רו  ה יצאשי פנהיא מפיו, בבחי' )שיר השירים ה'(  . [ל] ְבַדב ְ

תרגומו  לאזה, מפיהו דייקא. ותורה יבקשו מפיהוובשביל זה 

 , תרגומו לרוח ממללאויהי האדם לנפש חיהשל )בראשית ב'( 

 :[לג] , כי עיקר הנפש מהדיבור[לב]

, זהו יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו')קהלת ח'( וזהו  ח

 ציאומו בחי' גילגולי נפשות. כשאדם משתוקק לאיזה דבר,

השתוקקותו אח"כ בהבל פיו כנ"ל, אזי נעשה הנפש. והנפש 

הזאת היינו הרוח ממללא, הולכת באויר, ומגיע לאדם אחר, 

. ולפי התשוקה לפי לדהזאת ומעוררת את האדם אחר לתשוקה

הנפש, לפי הרוח ממללא, כן נתעורר האדם. אם התשוקה בא 

ות בחינמצדיק לרשע, אזי נתעורר הרשע בהרהורי תשובה, ב

. ואם להיפך, [לה] מעשה הצדיקיםכיש רשעים שמגיע אליהם 

 להיפך.

 
 

 
כוכבי השמים  'ספר הברית ח"א מאמר ג א

 פ"ו.
לה  כאפי -מתרלוו ,באפילה -גם בתרלד ב

 שון הפסוק()כל
 'גירושלמי פ"ד הל"ד קהלת רבה ג'  ג
 ובתשכט תוקןבתרלד  ,)במדבר כג( -בתקפא  ד
עיין סנהדרין קה: שעשה מעשה  ה

 אישות
 ושבועות יח. וש"ע או"ח רמ א'. ו
 .עיין תורה יא אות ה' ז
בראשית א' ז' וחגיגה טו. ת"ר מעשה  ח

בריב"ח )ולהבין שם עיין העמק דבר בראשית 
יהי רקיע  ( זהר בראשית דף יז: ד"ה'ז 'א

אברהם אוחז בהנהגת  נמצא .וזהר ויחי רמד
הקב"ה המנהיג את הגלגלים שמונהגים ע"י 

שבת קנו.  עייןמעל המזל. ו א, ועי"ז הומטט'
שרבא לא מו"ק כח.  יןעי אין מזל לישראל,

ועי"ש תוס' וריטב"א  זכה לבטל מזלו הרע,
ושיא הקרק זכות גדול מבטל המזל ועי"ש ש

ועיין תורה יד אות ט' שהיה  מר"א בן פדת.
פ"י ב שם עבסוד הגלגול. ועיין אמת ליעק

 חכמה םיחישביצירת האדם נקבע נדה טז 
, ולפ"ז נקבע כפי הצריך לתיקונו ועשירות

עיין אבן עזרא שמות לג ובאיזה מזל יוולד. 

 
מקיים את שהכא, ודרשות הר"ן דרוש ח'. 

ועיין אור החיים דברים  .מעל המזל התורה
עיין מהרש"א  מי שאין בו חטא. שרק טו ה'

מי  ועיין לקמן תורה יז תנינא. :כתובות סו
 שלא ראוי להשגחה מניחין אותו על הטבע.

 'רבה נט חבראשית  ט
 * סנהדרין לח: )מובא ברש"י שם( י

שער , 'גאות י היכלות רבתי פרק לא פרק יא
, שער הפסוקים גל הקדמה לאהגלגולים 

להאריז"ל בראשית דרוש ב', ובהעלותך 
, ( שחנוך מטט בחי' משהעה"פ ויען יהושע)

להרב יוסף אנגל א' וכן איתא בבית האוצר 
קוטים בראשית פ"ג. יספר הל לג דף מח.

ד"ה )בראשית סוף פ' ורה קוטי תיובל
זוהר בראשית  .( חנוך רבו של משהויתהלך

 .'זר בחי מטטעמדרש נעלם אלי קכז:
ן בחיי שם  ועיי עיין פרש"י ורבינו יב

 *נדרים לב. 

יקוטים ספר הל* זהר בראשית לז: ]ועיין  יג
 [חנוך לנער משלי כב כב: להאריז"ל

 עלאה -רצו מת יד
ד"ה פקודא ]דף עה.[  תיקון ל טו

 רביעאה

 
* זהר פרשת נח דף נט: ועוד ]פרשת נח  טז

דף עא: זהר מקץ קצד: וקצז. זהר רע"מ 
 פנחס רמב: זו"ח רות מג:[

 ו:וחגיגה ט יז
 מלאכי ב' ז'  יח
ילקוט ו גרסת העין יעקבעיין חגיגה טז.  יט

וני שיר השירים פ"ו רמז תתקצב שמע
]ועיין לקמן דף מה.  צב. ופרש"י סנהדרין

  (' בהערה שםטור ב
עיין בראשית יז יא. וזהר רע"מ פנחס  כ

רכט: עיין *רע"מ פנחס רלו. ועיין חגיגה 
 טז.
  לשה"כ מיכה ז' כ' כא
תשורי  טי 'השירים רבה דהמקור בשיר  כב

 מראש אמנה זה אברהם. ביאור הענין במנחת
. לשון רבינו במהר"י אקנאות )להרשב"א( פי"

ונה ]שנת ר[ פי' עה"ת תולדות כה כג. בר
 ועיין לעיל תורה כח ב'

 זי, בראשית רבה פתיחתא פסקא י' אסתר כג
  י' 
  אזי -, ובלוח התיקון שםאוי -בתרלד כד
 ב תנינאעיין תורה ע כה
עיין רבינו בחיי דברים ז' ב' ד"ה ולמדנו  כו

ניקוד תתנועע התיבה וכו' ועע הובהתנ -מכאן

 
 מש"כ בשם ספר הבהיר ג'ח בראשית י עי"שו

אור יקר עיין ווגמ' מגילה ג. , אות קטו
שער ג' סימן ג' דף כרך ה' לרמ"ק פ' וירא 

 יד הנקודה מנהגת האות כנפש בגוף האדם. 
עמק המלך  ,ב מ"ג מ"דספר היצירה פ" כז

לרמ"ק ופרדס רמונים  ,שער א' פרקים ד' ה'
. ספר למודי אצילות למהרח"ו ירוףער הצש

      .בתחילתו
ולק"ה  ,' ז'נזקי שכנים ד לק"ה עיין כח

 ב' ג' יותנחלות ג' אות
 מלאכי ב' ז' הנ"ל כט
 עיין תורה קנו -בדברו  ל

 וגם -וזה, ומתרצו  –גם בדפו"ר  לא
 'ע"ח שער הועיין  –וכו'ויפח קרא עי"ש רישא ד לב

ספר הברית ו ,טו 'לק"ה שליח לגבות חוב גו ,פ"ה
 תו נופח.הנופח עצמו –ח"א מאמר יא פ"י

עיין להפך בתורה סה אות ב' שהדבור  לג
פ' בראשית עיין בעש"ט עה"ת יוצא מהנפש. ו

ובפ' במקור מים חיים שם ואות צג ושם קב 
ובערבי נחל וישלח דרוש ב' )דף אות כט. ואתחנן 

 תשסד( ובויקהל דרוש א'רנב מהדו' ווערנער 
 –תשוקה הזאת, ומתרצו גם בדפו"ר ל לד

 קה.לתשו
 סוף הפסוק הנ"ל יש הבל )קהלת ח יד( לה

 רה אורתו
ְרֵכי ִצּיֹון  איכה א )ד( ּדַּ
ל  ֵאי מֹוֵעד ּכָּ ִלי ּבָּ ֲאֵבלֹות ִמּבְ
ֶריהָּ ׁשֹוֵמִמין ּכֲֹהֶניהָּ  עָּ ׁשְ
תּולֶֹתיהָּ ּנּוגֹות ְוִהיא  ִחים ּבְ ֶנֱאנָּ

הּ  ר לָּ  : סמַּ
ִעים  משלי ד ֶרְך ְרׁשָּ )יט( ּדֶ

ְדעּו ּבַּ  ה לֹא יָּ ֲאֵפלָּ הּכָּ  ּמֶ
לּו: פ ׁשֵ  ִיּכָּ

מַּ  ד ירמיה לג )כה( ּכֹה אָּ ר ְידֹוָּ
ה  ְילָּ לָּ ם וָּ ִאם לֹא ְבִריִתי יֹומָּ
י: ְמּתִ ֶרץ לֹא ש ָּ אָּ ִים וָּ מַּ  ֻחּקֹות ׁשָּ

ּתֹאֶמר  בלקבמדבר  כב )ל( וַּ
ֹנִכי  ם ֲהלֹוא אָּ ְלעָּ תֹון ֶאל ּבִ אָּ הָּ

י ֲאתֹ  לַּ ְבּתָּ עָּ כַּ ר רָּ ְנךָּ ֲאׁשֶ
הַּ ֵמעֹודְ  זֶּה הַּ ּיֹום הַּ ד הַּ ן ְסכֵּ ךָּ עַּ

ֹות ְלךָּ ּכֹה  ֲעש  י לַּ ְנּתִ ִהְסּכַּ
 ּיֹאֶמר לֹא:וַּ 

ְרא  נחבראשית  ּיַּ ו )יב( וַּ
ה  ֶרץ ְוִהּנֵ אָּ ֱאלִֹהים ֶאת הָּ
ר  ש ָּ ל ּבָּ ִחית ּכָּ י ִהׁשְ ה ּכִ תָּ חָּ ִנׁשְ

ֶרץ: אָּ ל הָּ ְרּכֹו עַּ  ֶאת ּדַּ
שְׁ   'קהלת י ֵריְך ֶאֶרץ )יז( אַּ

ן חוֹ  ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַּ ִיְך ׁשֶ רַּ ִרים ְוש ָּ
ֵעת  ה ְולֹא יֹאכֵ ּבָּ ְגבּורָּ לּו ּבִ
ִתי:  ְ ׁשּ  בַּ
ח  לך לךית בראש ּקַּ ּיִ יב )ה( וַּ

ּתֹו ְוֶאת  י ִאׁשְ רַּ ם ֶאת ש ָּ ְברָּ אַּ
ם  ל ְרכּוׁשָּ ִחיו ְוֶאת ּכָּ ן אָּ לֹוט ּבֶ
ר  ֶפׁש ֲאׁשֶ ּנֶ ׁשּו ְוֶאת הַּ כָּ ר רָּ ֲאׁשֶ

ן  רָּ ּו ְבחָּ ש  ֶלֶכת עָּ ְצאּו לָּ ּיֵ וַּ
ן עַּ נַּ ה ּכְ ְרצָּ ה  אַּ ְרצָּ בֹאּו אַּ ּיָּ וַּ

נָּ  ן:ּכְ  עַּ
ם  דַּ ּתְ ּבְ ם אַּ זכריה ט )יא( ּגַּ

ִריתֵ  יְך ִמּבֹור ּבְ י ֲאִסירַּ ְחּתִ ּלַּ ְך ׁשִ
ִים ּבֹו:  ֵאין מַּ
יו שמות כג  נָּ ֶמר ִמּפָּ ָּ )כא( ִהׁשּ

י  ר ּבֹו ּכִ ּמֵ ל ּתַּ קֹלֹו אַּ ע ּבְ מַּ ּוׁשְ
ֲעֶכם כִּ  א ְלִפׁשְ ָּ ִמי לֹא ִיש ּ י ׁשְ

ִקְרּבֹו:  ּבְ
ע בראשית יד )י מַּ ׁשְ ּיִ ד( וַּ

ם כִּ  ְברָּ ֶרק י נִ אַּ ּיָּ ִחיו וַּ ה אָּ ּבָּ ׁשְ
יו  ה ֶאת ֲחִניכָּ מֹנָּ ְיִליֵדי ֵביתֹו ׁשְ

ד  ְרּדֹף עַּ ּיִ לׁש ֵמאֹות וַּ ר ּוׁשְ ש ָּ עָּ
ן:   ּדָּ

ל  ר עַּ עַּ ּנַּ משלי כב )ו( ֲחֹנְך לַּ
ְזִקין לֹא  י יַּ ם ּכִ ְרּכֹו ּגַּ י דַּ ּפִ

ּנָּ  סּור ִמּמֶ  ה:יָּ
ְך ֶאֶרץ  'קהלת י )טז( ִאי לָּ

רַּ שֶׁ  ר ְוש ָּ עַּ ְך נָּ ְלּכֵ ּבֶֹקר ִיְך ּמַּ ּבַּ
 יֹאֵכלּו:

( כד )בתלדות בראשית 
ן  ְבּדֹו ְזקַּ ם ֶאל עַּ הָּ ְברָּ ּיֹאֶמר אַּ וַּ
ר לֹו  ל ֲאׁשֶ כָּ ל ּבְ ּמׁשֵ יתֹו הַּ ּבֵ

ת ְיֵרִכי: חַּ ְדךָּ ּתַּ א יָּ ים נָּ  ש ִ
ְפֵתי כֵֹהן  י ש ִ מלאכי ב )ז( ּכִ

ְמרּו דַּ  ְקׁשּו ִיׁשְ ה ְיבַּ ת ְותֹורָּ עַּ
יהּו  ד ְצבָּ ִמּפִ ְך ְידֹוָּ ְלאַּ י מַּ  אֹותּכִ

 הּוא:
ם  תהילים פט )כט( ְלעֹולָּ

ר לוֹ \ו אשמור ל מָּ י \}ֶאׁשְ ְסּדִ { חַּ
  ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו:

ֲעקֹב  ן ֱאֶמת ְליַּ ּתֵ מיכה ז )כ( ּתִ
ְעּתָּ  ּבַּ ר ִנׁשְ ם ֲאׁשֶ הָּ ְברָּ ֶחֶסד ְלאַּ

ֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי קֶ   ם:דֶ לַּ
כּוִני  ּמְ שיר השירים ב )ה( סַּ

דּוִני ּבַּ ּבָּ  ּפְ יׁשֹות רַּ ּפּוִחים ּתַּ ֲאׁשִ
ִני: ה אָּ ֲהבָּ ת אַּ י חֹולַּ  ּכִ

)יא( ּתֹוֵרי  ר השירים אשי
ְך ִעם ְנֻקּדֹות  ה ּלָּ ֲעש ֶ ב נַּ הָּ זָּ

ּכָּ   סף:הַּ
ם  ה ְוגַּ תהילים פד )ג( ִנְכְספָּ
ד  ְצרֹות ְידֹוָּ י ְלחַּ ְפׁשִ ה נַּ ְלתָּ ּכָּ

ִרי  י ּוְבש ָּ י:ִלּבִ נּו ֶאל ֵאל חָּ ּנְ  ְירַּ
ב איוב לז )כב הָּ פֹון זָּ ( ִמּצָּ

ל  ֶיֱאֶתה א הֹוד:עַּ  ֱאלֹוּהַּ נֹורָּ
י  שיר השירים ה )ו( ְחּתִ תַּ ּפָּ

ר  בָּ ק עָּ מַּ ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי חָּ
יהּו  ּתִ ׁשְ ּקַּ רֹו ּבִ ּבְ ה ְבדַּ ְצאָּ י יָּ ְפׁשִ נַּ
אִתיו ְולֹא  אִתיהּו ְקרָּ ְולֹא ְמצָּ

ִני: נָּ  עָּ
יִּ  ד בראשית ב )ז( וַּ יֶצר ְידֹוָּ
ם דָּ אָּ ר ִמן  ֱאלִֹהים ֶאת הָּ פָּ עָּ

יִּ  ה וַּ מָּ ֲאדָּ חהָּ ת  ּפַּ מַּ יו ִנׁשְ ּפָּ אַּ ּבְ
ְיִהי הָּ  ים וַּ ּיִ ּיָּ חַּ ם ְלֶנֶפׁש חַּ דָּ  ה:אָּ

ר  קהלת ח )יד( ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ר ֵיׁש  ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ ל הָּ ה עַּ ֲעש ָּ נַּ
יעַּ ֲאֵלֶהם  ּגִ ר מַּ יִקים ֲאׁשֶ ּדִ צַּ

ִעים ְוֵיׁש  ְרׁשָּ ה הָּ ֲעש ֵ מַּ ִעים ּכְ ְרׁשָּ
מַּ  יעַּ ֲאֵלֶהם ּכְ ּגִ ּמַּ ה ׁשֶ ֲעש ֵ

מַּ  יִקים אָּ ּדִ ּצַּ ם ֶזה ְרתִּ הַּ ּגַּ י ׁשֶ
ֶבל:  הָּ

 



 מוהר"ן                             אית לן בירא לא      י                          קוטיל        מד:

והכל נעשה ע"י ההבל פיו שהוא הנפש, כי זה ידוע לכל, 

שעיקר הדיבור הוא, שכלי הדיבור מכין באויר, ואויר הזה פוגע 

באויר הסמוך לו, והסמוך בסמוך, עד שמגיע לחבירו, ושומע 

, [ב] . וכשהוא מקבל דיבורו, הוא מקבל נפשו[א] חבירו האותיות

 : ונתעורר לדבר הזה

, היינו בחינות אברהם גגתומי שהוא במדר ט

 לחם הפניםחי' בעל נפש, אזי בוודאי כל אכילותיו וסעודותיו בב

 ,, התהלך, זה בחי' רגליןהתהלך לפניז( . בבחי' )בראשית י[ד]

 ברגליהם ואת היקום אשרא( בחי' )דברים י ,בחי' פרנסתו
זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו(.  {.סנהדרין קי})ודרז"ל ה

א( בחי' פנים. וזה בחי' )שמואל א' כשנעשה מהם  ,התהלך לפני

גין , הם לחם חם, דרלחם הפנים, היינו [ו] לחם חם ביום הלקחו

: ואז כל [ז] כחום היוםח( דאברהם, שהוא בחי' )בראשית י

ן העכו"ם וכל הכוכבים ומזלות שהם תחתיהם, כולם הן טורחי

ברהם, , בחי' אשב לימיניי( בשביל זה האיש. בבחי' )תהלים ק

ים בשביל , שהם טורח[ט] אשית אויביך הדום לרגליך חאז

כי , מעליהם ילחמנו הם סר צילםד( פרנסתך. בבחי' )במדבר י

, כחום היום(, חמה בחי' .דמראה חמה עמוקה מן הצל )ב"ב פ

, אזי נתעלה ונתראה מראה סר צילם. אבל כשלחם חםבחי' 

אשית  עדחמה, דרגיה דאברהם. והם נשפלים תחתיו, בבחי' 

, בבחי' )דברים התהלך לפני והיה תמים. וזהו אויביך הדום וכו'

. שלא תצטרך לדרוש אחר תמים תהיה עם ה' אלקיךח( י

ולא  [יב](יו: וזהו )שם  כי תהיה למעלה מהם ,[יא]כוכבים ומזלות 

ברגלים, שאז נתגלין פני ה' בחי' פנים. יראה את פני ה' ריקם 

מיגיעתו שמתייגע כל  [יג] ובזה שכל א' מביא עולת ראיה

לחם השנה, עי"ז נתתקן ונתעלה כל לחמו ופרנסתו בבחי' 

פני ילכו  ,ג(: וזהו שהשיב הקב"ה למשה )שמות ל הפנים

, שיתקנו פני ילכו, כי משה ביקש כפרה והשיב לו והניחותי לך

דומה  ידלחןובחי' רגלין בבחי' פנים, אזי יתכפר להם, כי ש

זה וסיים  מזבחוזהו )שם( פתח ב (..זלמזבח שמכפר )חגיגה כ

, לפני דייקא, שיהיה דייקא בבחי' [טו] השולחן אשר לפני ה'

ולא ( יתקיים )ישעיה לולעתיד           :  פנים, ואזי מכפר

תגלה נטז, שאזי יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך

, בהנהגת בחי' פנים. כי עכשיו פני ה' מוסתר בדרך הטבע

, [יז] והסתרתי פני מהם והיו לאכולא( י' )דברים להמזלות, בבח

ח( מוקה מן צילם. וזה בחי' )ישעיה יועכשיו מראה החמה ע

, שהכנפיים וההסתרה שהנהגתו מוכנף ומוסתר צלצל כנפיים

בהם, וזהו הצל שמסתיר אור החמה. ואין זה אלא מחמת שאור 

החמה אין מאיר בשלימות, ואין זה אלא מראה החמה, מראה 

, שהחמה [יח] זרחה לכם שמשואבל לעתיד שאז יתקיים קא. דיי

עתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה בתוקפה יתגלה, בבחי' 

לא יכנף עוד מוריך , היינו שומרפא בכנפיה [כ] (. אזי יתקייםיט)

 : כנ"ל
 
 

אית לן בירא מה ששאלו סבי דבי אתונא, וזהו 
, זה בחי' בר ומזון בירא. בדברא עייליה ליה למתא

והסתרתי פני מהם ולאחורי הקדושה, בבחי'  [כא] בחוץהוא ש

בבחי' לחם  כבו, לפנים, שיהיעייליה ליה למתא. וכו'

אייתא פארי ושדי להו ואמר לון הפנים כנ"ל. 
, זה שבת אמונה. כפי' רש"י פארי. אפשילו לי חבלי

פארי ושבח כדלשון [ כג], האמרת וה' האמירך את ה')דברים כו( 

 ה' אחדואנו מאמינים בו ואומרים  קב"השאנו מפארין את ה

זה  וחבליכנ"ל.  [כו], זה בחי' ברית בחי' שדי להוושדי . [כה]

ם בפומא דאמה כנ"ל, כמ"ש שמתגלי [כז] אהבת חסדבחי' 

. היינו ע"י בחבלי אדם אמשכם בעבותות האהבהא( )הושע י

שבת וברית, נתגלה אהבה כנ"ל. וע"י האהבה באים לבחי' 

 כח "כ לשון רבינו ז"ל(.)ע  לחם הפנים כנ"ל:

, אין לויסב אלקים [כט] התורה נאמרה על פסוק זאת

(. היינו ךאלא סעודה כדאיתא במדרש )שמות פ'  לאסיבהיה
בחי' פרנסה בחי' בר ומזון שהוא בחי' בירא כמבואר לעיל: 

 : [לב] וגמר ביאור הפסוק ע"פ התורה הזאת לא זכינו לקבל
זכר לעיל בתוך התורה ' הנמעלת הכסופין דקדושה וכוענין )לג

עם עוד כמה  ,הזאת, שמעתי מפיו הקדוש תחלה בביאור יותר

חידושים שלא נזכרו כאן כלל. וכן בענין האמונה ושאר הבחי' 

לה, פיסקא פיסקא, יתחלדשנזכרו כאן, שמעתי ג"כ מפיו הקדוש 

  (בסגנון אחר קצת, ע"כ אעתיקם הנה. וזהו
הנקודות, כי ע"י והצטרפותן של האותיות הוא זווגן לה

הנקודות הם החיות והתנועה של האותיות. ובלי הנקודות 

האותיות הם כגולם, ואין בהם שום תנועה. וע"כ הנקודות הם 

בחי' נפש, כי כמו שהנפש הוא חיות האדם, וכל תנועה שאדם 

מתנועע, הכל הוא ע"י הנפש, ובלתי הנפש הוא כגולם, כן 

בלי הנקודות הם ת, והנקודות הם החיות והנפש של האותיו

כגולם, ואין להם שום תנועה וחיות, רק ע"י הנקודות הם 

: ועיקר  מתנועעין, וע"י הנקודות נזדווגין ונצטרפין האותיות

התהוות הנפש, הוא ע"י ההשתוקקות והכיסופין של איש 

סף ומשתוקק ישראל אחר הש"י. כל אחד לפי מדרגתו שהוא נכ

אלו  לזסופיןה, ע"י הכממנ למעלה לוגהומתגעגע להגיע אל מדר

, היינו נכספה וגם כלתה נפשינעשה נפש. כמ"ש )תהלים פד( 

שה נפשי. וזה מה שאני נכסף וכלה אחר הש"י, מזה בעצמו נע

כיון ששבת וי אבדה [ לח] וינפשז ע"א( שאמרו רז"ל )ביצה ט

נפש. היינו שבתחלת השבת שצריך לקבל נפש יתירה, אנו 

, וי אבדה נפש, וינפשמרים ואו זוכרין מאבידת הנפש בחול,

ומתחילין להתגעגע אחריה. ועי"ז בעצמו שאנו מתגעגעין אחר 

 :[לט] פש, מזה בעצמו נתהוה הנפש היתירההנ

, היינו שע"י הכיסופין נעשין נקודות הכסףבחי' )ש"ה א'(  וזה

הנקודות, שהם בחי' נפש. היינו שע"י מה שהוא נכסף 
 אזי לפי"ו, ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרע ח

 

 
ספר הברית ח"א מאמר יז פ"ו וספר שבילי  א

אמונה נתיב ד' שביל א' ד"ה האזנים 
)מחלוקת המחקרים בזה עיין מנחת יצחק ח"ב 
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 עיין חגיגה ה. יז
 מלאכי ג' כ' יח
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פרש"י בסוף דבריו שם לשון תפארת כמו  כג

יתאמרו וכו' ועי"ש תרגום יונתן ודעת זקנים 
 בעלי התוס' שאתם אומרים שמע ישראל וכו'

 
 פאר -בכל המנוקדים תיקנו  כד
 ועיין ברכות ו. ,ואתחנן ו' ד' כה
, ותורה כג אות ג' ורה יא* עיין לעיל ת כו

 אות ד' וזוהר פנחס רנז.
 מיכה ו' ח' כז
תורה רס ענין מסירות נפש ו"ר נדפס כאן בדפ כח

 אינו בדפו"רעד זיווגן זאת וכו' וההמשך 
 בשלח יג יח כט
 אלהים -בתרלד ל

 הסיבה -בתרלד ומתרלו  לא

 אות כאעיין לקוטי הלכות אומנין ד'  לב
 שמוהרנ"ת מבאר בעצמו

יא תוספת של מוהרנ"ת היא נמצאת אע"פ שה לג
ורה מקומה אלא אחרי תר רק שלא בבדפו" כבר

 טור ד'( 89נב  )צילום 
 תחלה -מתרלו תחילה,  -גם בתרלד לד

 
 ד 89מכאן נדפס בדפו"ר בצילום  לה
 -ומתרלומדרגה,  -תרלדדפו"ר מדרג',  לו

 מדריגה
 הכיסופין -הכיסופין וכן מתרצו  -דפו"ר  לז
 שמות לא יז לח
 דם א' ז'. ועיין תורה קכו לק"ה לט

 ורתורה א
יז )א( ַוְיִהי לך לך שית ברא

ע אַ  ָנה ְוֵתש ַ ִעים ש ָ ש ְ ן ת ִ ֶּ ְבָרם ב 
ל ַאְבָרם  ָרא ְידָֹוד אֶּ ִנים ַוי ֵ ש ָ
י  ד ַ ר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ש ַ ֹאמֶּ ַוי 

ְהֵיה ָתִמים: ְך ְלָפַני וֶּ ֵ  ִהְתַהל 
ר עקב דברים  יא )ו( ַוֲאש ֶּ

ה ְלָדָתן ְולַ  ֵני ָעש ָ ֲאִביָרם ב ְ
ן רְ  ֶּ ֵבןֱאִליָאב ב  ר פ ָ  או  ְצָתה ֲאש ֶּ

ץ אֶּ  ת ָהָארֶּ ְבָלֵעם ְואֶּ יָה ַות ִ ִ ת פ 
ל  ם ְוֵאת כ ָ ת ָאֳהֵליהֶּ ם ְואֶּ יהֶּ ֵ ת  ב ָ
ב  רֶּ קֶּ ם ב ְ ַרְגֵליהֶּ ר ב ְ ם ֲאש ֶּ ַהְיקו 

ָרֵאל: ל ִיש ְ  כ ָ
ן לֹו -שמואל ֶּ ת  א כא )ז( ַוי ִ

ם  י לֹא ָהָיה ש ָ ש  כ ִ ֵֹהן קֹדֶּ ַהכ 
ִנים לֶּ  ָ ם ַהפ  חֶּ י ִאם לֶּ ם כ ִ חֶּ

ָסרִ ַהמ   פְ ו  ם ֵני ְיקָֹוק ָלש  ים ִמל ִ ו 
ְקחֹו: ָ יֹום ִהל  ם חֹם ב ְ חֶּ  לֶּ

ָרא ֵאָליו  בראשית יח )א( ַוי ֵ
ב  א יש ֵ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהו  ְידָֹוד ב ְ

חֹם ַהי ֹום: ל כ ְ ַתח ָהאֹהֶּ ֶּ  פ 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור  תהילים קי

ב ִליִמיִני ְנֻאם ְידָֹוד ַלאדִֹני ש ֵ 
יךָ  ית אְֹיבֶּ ם  ֲהדַֹעד ָאש ִ

  :יךָ ְלַרְגלֶּ 
)ט( ַאְך יד במדבר שלח 

ם ַאל  ֶּ ְמרֹדו  ְוַאת  ידָֹוד ַאל ת ִ ב ַ
י  ץ כ ִ ת ַעם ָהָארֶּ יְראו  אֶּ ת ִ
ם  ם ֵמֲעֵליהֶּ ָ ַלְחֵמנו  ֵהם ָסר ִצל 

ירָ  נו  ַאל ת ִ ָ   אם:ַוידָֹוד ִאת 
ִמים שופטים דברים  ָ יח )יג( ת 

ה ִעם ְהיֶּ יָך: ת ִ  ְידָֹוד ֱאלֹהֶּ
לֹוש  )טז( ש ָ טז ראה דברים 

נָ פ ְ  ָ ש   ה ָכל ָעִמים ב ַ ה ֵיָראֶּ
יָך  ֵני ְידָֹוד ֱאלֹהֶּ ְ ת פ  ְרָך אֶּ ְזכו 
ַחג  ר ִיְבָחר ב ְ קֹום ֲאש ֶּ ָ מ  ב ַ
ְבַחג  ֻבעֹות ו  ָ ְבַחג ַהש   ֹות ו  צ  ַ ַהמ 
ֵני  ְ ת פ  ה אֶּ ֹות ְולֹא ֵיָראֶּ כ  ֻ ַהס 

 ם:ְידָֹוד ֵריקָ 
)יד( לג שמות כי תשא 

ַני ֵיֵלכו   ָ ֹאַמר פ   :חִֹתי ָלךְ ַוֲהנִ ַוי 
ַח ֵעץ  (כב)יחזקאל מא  ֵ ְזב  ִ ַהמ 

ֹו  ַ ְוָאְרכ  בֹה  ֹות ג ָ לֹוש  ַאמ  ש ָ
ִמְקצֹעֹוָתיו לֹו  ֹות ו  ִים ַאמ  ַ ת  ש ְ
ר  ֵ ֹו ְוִקירָֹתיו ֵעץ ַוְיַדב  ְוָאְרכ 
ר ִלְפֵני  ְלָחן ֲאש ֶּ ֻ ה ַהש   ֵאַלי זֶּ

 ְיקָֹוק:
ם ֲאדָֹני ישעיה ל )כ( וְ  ָנַתן ָלכֶּ

מַ  ם ָצר ו  חֶּ ֵנף  ַחץ ְולֹאִים לָ לֶּ ִיכ ָ
יָך רֹאֹות עֹוד מ יָך ְוָהיו  ֵעינֶּ ֹורֶּ

יָך: ת מֹורֶּ  אֶּ
)יז( ְוָחָרה  לאוילך דברים 

ים  א ַוֲעַזְבת ִ י בֹו ַבי ֹום ַההו  ִ ַאפ 
ם ְוָהָיה  י ָפַני ֵמהֶּ ְרת ִ ַ ְוִהְסת 
ֹות  ְמָצֻאהו  ָרעֹות ַרב  ֱאֹכל ו  לֶּ

א ֲהלֹא ְוָצרוֹ  י ֹום ַההו  ַ ת ְוָאַמר ב 
יי ֵאין ֱאלֹ ל כ ִ עַ  ִקְרב ִ  ַהי ב ְ

ה: ֶּ ִני ָהָרעֹות ָהֵאל                  ְמָצאו 
ם  מלאכי ג )כ( ְוָזְרָחה ָלכֶּ
א  ֵ ַמְרפ  ש  ְצָדָקה ו  מֶּ ִמי ש ֶּ ִיְרֵאי ש ְ
ם  ֶּ ת  ִפש ְ ם ו  יָה ִויָצאתֶּ ְכָנפֶּ ב ִ

ק: ֵ ְגֵלי ַמְרב  עֶּ  כ ְ

ת )יזדברים כי תבא כו  ( אֶּ
ָ ַהי ֹום ֱאַמְרת  ֹות ְלָך ִלְהי ְידָֹוד הֶּ

כֶּ לֵ  ְדָרָכיו אלִֹהים ְוָללֶּ ת ב ִ
ִמְצֹוָתיו  יו ו  מֹר ֻחק ָ ְוִלש ְ

קֹלֹו: מַֹע ב ְ ָטיו ְוִלש ְ ָ פ  ִמש ְ )יח(   ו 
ֱאִמיְרָך ַהי ֹום ִלְהיֹות  ַוידָֹוד הֶּ
ר  ֶּ ב  ר ד ִ ֲאש ֶּ ה כ ַ ָ לֹו ְלַעם ְסֻגל 

ל ִמְצוֹ  מֹר כ ָ  ָתיו:ָלְך ְוִלש ְ
ַמע ו ואתחנן  דברים )ד( ש ְ

רָ  קָֹוק ק ֱאלֵֹהינו  יְ ֵאל ְיקֹוָ ִיש ְ
ָחד:  אֶּ

יד ְלָך ָאָדם  מיכה ו )ח( ִהג ִ
ֹוֵרש   ָמה ְיקָֹוק ד  ֹוב ו  ַמה ט 
ט  ָ פ  ֹות ִמש ְ י ִאם ֲעש  ָך כ ִ ִממ ְ
ת ִעם  כֶּ ד ְוַהְצֵנַע לֶּ סֶּ ְוַאֲהַבת חֶּ

יָך: פ  ֱאלֹהֶּ
ַחְבֵלי ָאָדם הושע יא  )ד( ב ְ

ֲעבֹתֹות ַאֲהָבה אֶּ  ֵכם ב ַ ְמש ְ
הָואֶּ  ם כ ִ  ְהיֶּ  ְמִריֵמי עֹל ַעלָלהֶּ

ם ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל:  ְלֵחיהֶּ
ב יג בשלח  שמות ֵ ס  )יח( ַוי ַ

ר  ְדב ָ ְך ַהמ ִ רֶּ ת ָהָעם ד ֶּ ֱאלִֹהים אֶּ
ים ָעלו  ְבֵני  ף ַוֲחֻמש ִ ַים סו 

ץ ִמְצָרִים: רֶּ ָרֵאל ֵמאֶּ  ִיש ְ
 תהילים פד )ג( ִנְכְסָפה ְוַגם
י ְלַחְצרֹות ְידֹ ְלָתה ַנְפש ִ ָוד כ ָ

בְ לִ  י ו  נו  ב ִ ִרי ְיַרנ ְ ל ֵאל ָחי:ש ָ   אֶּ
יִני  (יז)לא כי תשא שמות  ֵ ב 

ָרֵאל אֹות ִהוא  ֵני ִיש ְ ֵבין ב ְ ו 
ה  ת ָיִמים ָעש ָ ש ֶּ י ש ֵ ְלעָֹלם כ ִ
ץ  ת ָהָארֶּ ַמִים ְואֶּ ָ ת ַהש   ְיקָֹוק אֶּ

פַ  נ ָ ַבת ַוי ִ ִביִעי ש ָ ְ ַבי ֹום ַהש   : ו  ש 
 ס

ֹוֵרי  שיר השירים א )יא( ת 
ה ל ָ ָהב נַ זָ  וֹ ֲעש ֶּ ת ְך ִעם ְנֻקד 

ף: סֶּ  ַהכ ָ
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הכיסופין נעשו נקודות, ונצטיירין האותיות שבתוך הדבר 

שהוא נכסף. כי כל דבר יש לו אותיות, אך שהאותיות בעצמן 

הם כגולם, ואין להם שום ציור בלי נקודות. ולפי הכיסופין 

וההשתוקקות של האדם, כך נצטיירין האותיות ע"י הנקודות 

וא נכסף שהם בחי' נפש שמקבלין ע"י הכיסופין. היינו אם ה

לדבר טוב, נעשה מהכיסופין נפש קדושה. ונעשים נקודות, בחי' 

. ואזי נצטיירו האותיות שהיו כגולם, ונעשים כלי נקודות הכסף

לקבל טוב. וכן להיפך ח"ו, אם נכסף לרע ח"ו, נעשים 

מהכיסופין נפשות שהם בחי' נקודות, ונצטיירו האותיות 

לא תצא הרעות מפי עליון ונעשים כלי לקבל רע ח"ו. כי 

, רק כ"א לפי מה שהוא מצייר ועושה כלי לקבל טוב [א] והטוב

שלו, עי"ז נעשה הנפש  בתע"י הכיסופין וההשתוקק או רע ח"ו

האותיות ונצטיירו לטוב  גמתנועעים 'בחי' נקודות. וע"י הנקודו

כדי שתצא הנפש מכח אל הפועל צריך אך  :  או להיפך ח"ו

, שהוא נכסף ומשתוקק, דקותשתוקהלדבר בפה הכיסופין וה

, שע"י הדיבור יוצאת הנפש נפשי יצאה בדברוכמ"ש )שם ה'( 

מכח אל הפועל. כי ע"י ההשתוקקות נתהוה הנפש בכח, וע"י 

הדיבור שהוא מדבר בפיו ההשתוקקות, נגמר הנפש ויוצאה 

אם הרב דומה  [ו](.ז)מ"ק יוז"ש רז"ל : [ה] מכח אל הפועל

, כי אותיות התורה הם שו מפיהומלאך ה' צבאות תורה יבקל

ובטובו מחדש  [ז] פועלים, כי הם החיות של כל דבר. כמ"ש

 אלא תורה[ ח] טוב, ואין בכל יום תמיד מעשה בראשית

, כי הם מנהיגין את כל העולם. אך האותיות בעצמן .{ברכות ה}

הם כגולם, ואין להם שום תנועה וחיות, ואין להם שום ציור. 

יומא } וכו'שה לו סם חיים ני כחות, זכה נעוע"כ יש להתורה ש

. כי כ"א לפי מה שהוא נכסף, כך הוא מצייר {.וע' תענית ז' :עב

, [ט] ומפרש אותיות התורה. כי בהתורה כלול אחיזת טוב ורע

. היינו כ"א לפי [י] צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםו

הכיסופין שלו שמהם נעשים נפשות, עי"ז עושה נקודות 

יות התורה, ונצטיירו האותיות ונתפרשו לטוב או להיפך לאות

ח"ו. ולפי מה שנצטיירין כך הם פועלים בעולם. וע"כ אותיות 

התורה מבקשים להצטייר מפי צדיק, שהוא מדבר הכיסופין 

דקדושה שלו, שעי"ז מקבלין האותיות נקודות ונצטיירין לטוב. 

ג"כ , כי הרב צריך מלאך ה' צבאותוזהו אם הרב דומה ל

שיהיה לו שני כחות שיש להתורה סם חיים וסם וכו', באופן 

צדיקים ילכו שיהיה אפשר להמתקרב אליו לקבל כרצונו, 

. אם הוא משתוקק לעבודת הש"י, יוכל לקבל ופושעים יכשלו

, [יא] ואם לאו וטינא יש בלבו ,מהרב דרך ישרה לעבוד את ה'

   : בכל ח"ו יוכל ג"כ למצוא בהרב דבר שיקצץ בנטיעות ויכפור

, ר"ע נכנס [יג] ד' שנכנסו לפרדס [יב]ד ע"ב(בחי' )חגיגה י וזה

בשלום ויצא בשלום, בן עזאי הציץ ונפגע, בן זומא הציץ ומת, 

צדיק ורשע אחר קיצץ בנטיעות. ואלו הד' בחינות הם בחינות 

ושבתם ( , האמורים בפסוק )מלאכי געובד אלקים ולא עבדו

אלו הד' בחינות הם נמצאים בכל . וידליוכווראיתם בין צדיק 

בני אדם הרוצים ליכנס לעבודת ה', ולהתקרב להצדיק והרב 

שבדור. כי יש מי שהוא נכנס ונתקרב להצדיק והוא מקבל 

ממנו דרך ישרה לעבודת ה' לפי מדרגתו וערכו. והוא בחינות 

שנכנס בשלום ויצא בשלום. ויש מי  טוצדיק, בחינות רבי עקיבא

ומת, הציץ ונפגע. היינו שנתלהב לבו  שהוא בחינות הציץ

שאת  טזתרומאד מגודל האור וההתלהבות שהאיר בו הצדיק בי

זה יוכל למות. וזה בחי' הציץ ומת,  ל ידילמעלה ממדריגתו, וע

. ויש מי שיוצא מדעתו מחמת שעולה עובד אלקיםבחינות 

לא למעלה ממדריגתו, והוא בחינות הציץ ונפגע, בחינות 

הם  ,אפילו הציץ ומת הציץ ונפגע, שניהם יזז. אך עכ"עבדו

, רק שלא צדיקים ילכו בם, ועליהם ג"כ נאמר [יח] צדיקבחינות 

. ויש מי שמתקרב יטנכנסו ויצאו בשלום כמו רבי עקיבא

, וזה רשעלהצדיק ומקצץ בנטיעות וכופר בכל ח"ו, והוא נקרא 

היתה בלבו, כמו שאמרו רז"ל  אבחינות אחר. וזה בוודאי טינ

ל אחר. וע"כ בהכרח שימצא בהצדיק את שלו, שימצא ע [כ]

ופושעים יכשלו דבר שיקצץ בנטיעות על ידו, ועל זה נאמר 

: וזה בחי'  . כי הרב בהכרח שיהיה לו שני הכחות אלו כנ"לבם

על אחר, מאי חזא, חזא  [כא], כמשארז"ל שם מלאך ה' צבאות

ה'  דרש[ כב]מט"ט דקא יתיב וכו', אמר ש"מ וכו'. רבי עקיבא 

. וע"כ צריך הרב [כד]אות הוא בצבא שלו [ כג] צבאות שמו

שיהיה לו שני בחינות אלו, בחינות מלאך, היינו מט"ט, 

. ואזי [כה] למלאך ה' צבאות, וזהו דומה ה' צבאותובחינות 

אפשר להנכנס ונתקרב אליו לקצץ בנטיעות ע"י בחינות מלאך, 

 כמו אחר שקיצץ בנטיעות ע"י שראה מט"ט שהוא מלאך

זה טעה ואמר שהוא רשות בפ"ע ח"ו  ל ידישהוא יושב וכו', שע

, כמו ר"ע. ה' צבאותכנ"ל. או ליכנס וליצא בשלום ע"י בחינות 

כי כל צדיק צריך שיהיה למדן בתורה, וחסיד במעשים טובים. 

ולא עם הארץ חסיד. ולמדן [ כו]כי אם אינו למדן, אמרו רז"ל 

. [כז] בלבד בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע גמור

. [כח]ולא זכה נעשה לו סם מות, ע"כ צריך שיהיה למדן וחסיד 

. כי מה שהוא מלאך ה' צבאותוב' בחינות אלו, הם בחינות 

למדן בתורה, הוא בחי' מלאך שהוא מט"ט. כמ"ש )בתי' ת"ל 

רקיע ויהי מבדיל בין מים ה אתאלקים  שויעל ([כט] ד' ע"ב

דא מט"ט. שהוא בחינות משנה, המבדיל ומפריש בין  [לא] למים

מיין דכיין ובין מיין מסאבין, בין טמא לטהור אסור ומותר וכו'. 

וצריך להדמות לקונו להיות חסיד במעשים טובים, וזה בחינות 

. אך מי שטועה וסובר שבחינות למדן לבד הוא ה' צבאות

יקר, הוא בחינות אחר שקיצץ בנטיעות, ע"י שסבר שמלאך הע

. אך באמת מט"ט בעצמו בלי [לב] מט"ט בעצמו הוא רשות ח"ו

הקב"ה אינו כלום, ואין לו שום רשות. כך התורה בלא מעשים 

 טובים אינה כלום, אדרבא לא זכה 

 

                                        
 * איכה ג' לח א
 -ומתרלו בתרלד גם בדפו"ר וההשתוקקת,  ב

 וההשתוקקות
 מתנוענעים -תרלו ב ג
 והשתוקקות -גם בדפו"ר וההשתוקקות, ובתשכט  ד
עיין תורה סו אות ד'  )להבין הענין עיין ערבי  ה

 נחל ויקהל דרוש א(
 מלאכי ב' ז' כנ"לחגיגה טו: עה"פ ב ו
 בתפילת יוצר אור בשחרית ז
 משלי ד' ב' לקח טוב נתתי לכם ח
]דף נ: טור א'[ ותורה קא ]דף צז. טור  ותורה ל ט

א'[ ותורה קסד ]דף קז. טור א'[ ותורה צא תנינא 
]דף מ: טור ב'[ ושיחות הר"ן רטז ועלים לתרופה 

 רה.
 * הושע יד י' י

                                        
שעים היו מימיהם. לשון הגמ' חגיגה טו: ופרש"י ר יא

 טינא פירושו בוץ בארמית )שבת קב: קכד: ועוד(. 
גרסת הגמ' שלנו שבן עזאי מת ובן זומא נפגע  יב
 ירושלמי חגיגה פ"ב ה"אגרסת רבנו היא גרסת הו
שבן זומא מת ובן עזאי  חכשיר השירים רבה א' ו

 גע.נפ
לעולם היצירה עולם מט"ט עיין שערי קדושה  יג

 )למהרח"ו( ח"ג שער ו'
 וכו' -ומתרלו בתרלד גם בדפו"ר וכולי,  יד
 עקיבה -בתרלד טו
 ביתר -גם בדפו"ר ביותר, ובתשכט  טז
 עכ"פ -גם בדפו"ר עכ"ז, ומתרצו  יז
 עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי עיין חגיגה ט: יח
 עקיבה -בתרלד יט
 * חגיגה טו: כ

 חגיגה טו. כא

                                        
 .חגיגה טז כב
 ישעיהו מז ד' כג
* גרסה זו היא גרסת העין יעקב וכן הוא בזוהר  כד

ובתיקונים בכמה מקומות, אבל גרסת הגמ' שלנו 
עיין מהרש"א חדושי אדון הוא בצבא שלו. ו -היא

 אגדות שם.
 מלאכי ב' ז' הנ"ל כה
ועיין שבת סג. ותנא דבי  .'ה 'פרקי אבות ב כו

 אליהו זוטא טז
א כא -כגון דואג שנקרא אביר הרועים בשמואל כז

ח' ופרש"י אב בי"ד דהיינו ראש הסנהדרין בזמן 
וכן אחיתופל עיין תורה סא אות א' שאול המלך 

בואר בתרגום יונתן ראש סנהדרין בזמן דוד המלך כמ
ב -תהילים ]קמ י'[ עה"פ ראש מסיבי, ועיין שמואל

טז כג ואעפ"כ מבואר בחגיגה טו: שאין להם חלק 
לעוה"ב כי טינא היתה בלבם. גם עיין לק"ה נחלות 

 ג ב ד"ה וזה בחי' חטא עץ הדעת טו"ר  

                                        
עיין זהר פנחס דף ריג: והאי צדיק חסיד  ^ כח

 איקרי ועיין מקדש מלך שם
דף עה. ובדפים שלנו תיקון ל' וונה לתיקונים הכ כט

 גם ראה תיקון מ' דף פ.
ויאמר אלקים יהי  –ו לגם בדפו"ר כך הגרסא, ומתר ל

 רקיע. כלשון הפסוק בתיקונים ובחומש
 בראשית א' ו' לא
עיין מאירת עינים לרבי יצחק דמן עכו פרשת  לב

משפטים ]כג כ[ ובפירוש יפה עינים שם מאות ו' 
ם אותיות דר"ע א' והיכלות לרבי מה שהביא בש

קוני זוהר מגיד מישרים סוף ויקהל יישמעאל ות
והפליאה ועוד. עוד עי"ש במאירת עינים ]כג כא[ 
בענין חטא אחר ומה שכתב שרוב חטאי הצדיקים 

 ועונשם הוא ע"י טעות כעין זה עי"ש

 תורה אור
י ֶעְליֹון לֹא  ִ איכה ג )לח( ִמפ 

ֹוב  :ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהט 
י  ַתְחת ִ ָ שיר השירים ה )ו( פ 
ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר 
יהו   ת ִ ש ְ ק ַ רֹו ב ִ י ָיְצָאה ְבַדב ְ ַנְפש ִ
ְולֹא ְמָצאִתיהו  ְקָראִתיו ְולֹא 

 ָעָנִני:
ְפֵתי כֵֹהן  י ש ִ מלאכי ב )ז( כ ִ
ו   ְמרו  ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקש  ִיש ְ

י ַמְלַאְך ְידָֹוד  יהו  כ ִ ִ ְצָבאֹות ִמפ 
א:  הו 

ִמי ָחָכם ְוָיֵבן  (י)הושע יד 
ִרים  י ְיש ָ ה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם כ ִ ֶ ֵאל 
ִקים ֵיְלכו  ָבם  ְרֵכי ְיקָֹוק ְוַצד ִ ד ַ

לו  ָבם:  ש ְ ִעים ִיכ ָ ֹפש ְ  ו 
ם  ֶ ְבת  מלאכי ג )יח( ְוש ַ
ין  ֵ ע ב  יק ְלָרש ָ ין ַצד ִ ֵ ְרִאיֶתם ב  ו 
ר לֹא ֲעָבדֹו:  עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאש ֶ

 ס
)ו( ַוי ֹאֶמר ֱאלִֹהים א בראשית 

ִים ִויִהי  ָ תֹוְך ַהמ  ְיִהי ָרִקיַע ב ְ
ין ַמִים ָלָמִים: ֵ יל ב   ַמְבד ִ

ֲאֵלנו  ְידָֹוד  ֹ ישעיה מז )ד( ג 
ָרֵאל: מֹו ְקדֹוש  ִיש ְ  ְצָבאֹות ש ְ
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כו'. ומחמת שני הבחינות אלו שצריך להיות להצדיק, למדן 

. עי"ז נמצא בהצדיק שני מלאך ה' צבאות [א] וחסיד, והם בחי'

כחות שיש להתורה, סם חיים וסם מות. ואפשר להמתקרב 

 אליו, למצוא בו דבר שיקצץ בנטיעות, או ליכנס ולצאת בשלום

א למדן , היינו שהומלאך ה' צבאות: וזהו אם הרב דומה ל

בתורה, ועובד את ה', ועי"ז הוא מצייר אותיות התורה לטוב. 

שאותיות התורה מבקשין לקבל , תורה יבקשו מפיהואזי 

 'היינו ע"י שפיו ידבר ההשתוקקונקודות ולהצטייר מפיו, 

והכיסופין דקדושה שלו, שעי"ז נגמרין ויוצאין הנפשות, ונעשין 

לקבל טוב. כי ע"י  נקודות להאותיות, ונצטיירו ונעשין כלי

 : הנקודות נזדווגו ונצטרפו האותיות כנ"ל

, כי זהב תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף [ב] שכתובוזה 

. מצפון זהב יאתהז( בחינות זיווג, כמו שכתוב )איוב להוא 

ואתערותא דזווגא מסטרא דשמאלא שהוא צפון )זוהר וישב דף 

יות התורה נזדווגין שאות ,תורי זהב נעשה לך: וזהו  קפו ע"ב(

. כי זווגן והצטרפותן של נקודות הכסף ל ידיונצטרפין ע

הנקודות, שנעשים מהכיסופין  ל ידיע גהאותיות היא

וההשתוקקות, שעל ידם נתהוין הנפשות. שהם בחינות נקודות. 

מה שהוא נכסף אל  על ידי יהכיסופין נעשה זיווג. כ ל ידיכי ע

בר חוזר הדבר דכסף להדבר נעשה נפש. וע"י מה שהוא נ

, ואחר דוכוסף אליו. ומזה נתהוה ג"כ נפש. והנפשות מזדווגין

 ,[ה] כך באים לבחינות עיבור ולידה. וזהו ענין הכתוב בזוה"ק

דנוקבא עביד נפש נוקבא, ותיאבותי' דדכר עביד  ותיאבותיה

נפש דכר. כי מה שהוא נכסף הוא בחינות תיאבותי' דנוקבא, 

א. ומה שהדבר חוזר ונכסף אליו הוא והוא עביד נפש נוקב

. ואחר כך באים [ז] בחינות תיאבותי' דדכר ועביד נפש דכר

לך עיין בזוהר )ח לבחינות עיבור ולידה כמו שכתוב בזוהר שם

לגולי הנפשות, כי הדיבור יגטבחינות וזה :  לך דף פה ע"ב(

חיתוך האותיות באויר.  ל ידישמשם יוצאים הנפשות, נעשה ע

ות מכים זה בזה וחותכים האותיות באויר. והאוירים כי המוצא

חיתוך  דייל . וע[י] מכים זה בזה עד שמגיעין לאוזן השומע

האותיות באויר נעשה הדיבור, שמשם יוצאין הנפשות. כי 

האויר הוא החיות של כל דבר, ובלי אויר אי אפשר לחיות. 

 : הנפש, והנפשות יוצאים ומתגלגלים והוא בחינות

שמאד יקר הכיסופין וההשתוקקות לדבר  רוכלל הדב

הדיבור כנ"ל,  ל ידיידם נתהוה נפש, ונגמר ע כי על. שבקדושה

ויוצא ומתגלגל. ולפעמים מתגלגל ובא הנפש דקדושה לתוך 

הרשע, ונופלים לו הרהורי תשובה, ותוכל להחזירו למוטב. וכן 

ן לדבר רע ח"ו. כי הנפש להיפך, כמה רעות גורמים הכיסופי

כיסופין רעים, מתגלגל לפעמים לתוך הצדיק,  ל ידיוה עתהנש

יש הבל אשר )קהלת ח'( וזה בחי' ותוכל להחטיאו ח"ו: 

, הבל, הוא בחי' הבל פה שמשם יוצאים נעשה על הארץ וכו'

יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה זה  ל ידיהנפשות. וע

ויש שמתגלגל לתוכן נפש מכיסופין רעים.  ל ידי, עהרשעים

שמתגלגל  ל ידי, עים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקיםרשע

: ולפעמים הצדיק מתקן הנפש  לתוכן נפש מכיסופין טובים

רעה שמתגלגל אליו, וכן הרשע מקלקל הנפש קדושה 

שמתגלגל בתוכו. אך בתחילה בעת שמגיע הנפש, על זה אמר 

. כי בוודאי נופלים לו הרהורי יש צדיקים שמגיע וכו'הכתוב 

שמגיע אליו נפש רעה מכיסופין רעים. אך אחר עבירה בעת 

יש : וכן  כך אפשר שתחטיאו, ואפשר שהוא יתקן הנפש

, שנופלים לו בוודאי הרהורי תשובה, בעת רשעים שמגיע וכו'

שהגיע אליו נפש קדושה מכיסופין קדושים. אך אחר כך אפשר 

וזה סוד :  שהוא יקלקל הנפש הקדושה, או שתחזירו למוטב
 , שכוונתו להעלות הנפש בבחינות העלאות מ"ננפילת אפים

. כי ע"י הכיסופין וההשתוקקות, שזה [יב] ולעשות יחוד [יא]

, מזה בעצמו נעשה נפש [יג] בחינות העלאת מ"נ כידוע

הכיסופין נעשין ע"י  :  ונתעלה ונעשה יחוד וזווג כנ"ל

הנפשות, שהם בחינות נקודות, ונזדווגו הנפשות וכו'. וזה 

חינות זווגן והצטרפותן של הנקודות שהם בחינות זווגי ב

הנקודות נזדווגו ונצטרפו האותיות, זה  ל ידיוע .הנפשות

לא הביט און )במדבר כג( וז"ש      בחינות זווגי הגופות: 

חשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה , ע"ד שדרז"ל מביעקב

או"ן . וזהו לא הביט {[יד] א"קידושין מ וע' ירושלמי פאה פ}
, שהוא בחינות {[טו] זביצה ט} פשנ בדהא יור"ת 

השתוקקות וכיסופין כנ"ל. היינו שהשתוקקות וכיסופין רעים אין 

ה( )תהלים קמוז"ש   : לא הביט און ביעקבהקב"ה מצרף, וזה 

, היינו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם טזיראיו רצון

וא שצריכין שני הבחינות רצון ודיבור כנ"ל. כי הרצון שה

הדיבור יוצא הנפש  ל ידיהכיסופין פועל שנעשה הנפש בכח, וע

מכח אל הפועל, ואז נעשה בקשתו, ע"י שמצייר האותיות לטוב 

הרצון שהוא  ל ידי, כי ערצון יראיו יעשהוכו' וכנ"ל. וזהו 

הכיסופין נעשה הנפש בכח ואז נעשה בקשתו ורצונו בכח, 

שמדברים  עתםואת שו. ואחר כך יראיו יעשהיזרצון בחינות 

ישמע זה ל ידי בפיהם ההשתוקקות והרצון והכיסופין שלהם, ע

. כי ע"י הדיבור נגמר הנפש ויוצא מכח אל הפועל, ויושיעם

ואזי נצטיירו האותיות ונעשים כלי לקבל טוב ונתמלא בקשתו 

בפועל כנ"ל. כי כפי הנפש שעושה בכח או בפועל, כן נעשין 

האותיות, וכך הם פועלים נקודות להאותיות, וכן נצטיירין 

 :ועושים בקשתו ורצונו כנ"ל

וכו',  ,למ"ש שם שלמדן בלבד בוודאי אינו כלום.  לעיל שייך

ומי שטועה וסובר ח"ו שלמדן לבד הוא העיקר, הוא בחינות 

אחר שקיצץ בנטיעות, כי יכול להיות למדן ורשע גמור וכו' 

 . וכן אפילו הצדיק לפעמים  כמבואר לעיל
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)יא( ּתֹוֵרי שיר השירים א 

ְך ִעם ְנֻקּדֹות  ה ּלָ ָזָהב ַנֲעש ֶׂ
סף:  ַהּכָ

פֹון ָזָהב  איוב לז )כב( ִמּצָ
ה ַעל ֱאלֹוּהַ נֹוָרא הֹוד: ֱאתֶׂ  יֶׂ

ר  ל ֲאׁשֶׂ בֶׂ ׁש הֶׂ קהלת ח )יד( יֶׂ
ר ֵיׁש  ץ ֲאׁשֶׂ ה ַעל ָהָארֶׂ ַנֲעש ָ
ם  יַע ֲאֵלהֶׂ ר ַמּגִ יִקים ֲאׁשֶׂ ַצּדִ

עִ  ִעים ְוֵיׁש ְרׁשָ ה ָהְרׁשָ ַמֲעש ֵ ים ּכְ
ה  ַמֲעש ֵ ם ּכְ יַע ֲאֵלהֶׂ ּגִ ּמַ ׁשֶׂ
ה  ם זֶׂ ּגַ י ׁשֶׂ יִקים ָאַמְרּתִ ּדִ ַהּצַ

ל:  ָהבֶׂ
במדבר בלק כג )כא( לֹא 
ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה  ן ּבְ יט ָאוֶׂ ִהּבִ
ָרֵאל ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו  ִיש ְ ָעָמל ּבְ

ְך ּבֹו: לֶׂ  ִעּמֹו ּוְתרּוַעת מֶׂ
יִני  שמות כי תשא לא )יז( ּבֵ

רָ  ֵני ִיש ְ ֵאל אֹות ִהוא ּוֵבין ּבְ
ה  ת ָיִמים ָעש ָ ׁשֶׂ י ׁשֵ ְלעָֹלם ּכִ
ץ  ת ָהָארֶׂ ַמִים ְואֶׂ ָ ת ַהׁשּ ְיקָֹוק אֶׂ
ַפׁש:  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ

 ס
תהלים קמה )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו 
ַמע  ְוָעָתם ִיׁשְ ת ׁשַ ה ְואֶׂ ַיֲעש ֶׂ

יֵעם:  ְויֹוׁשִ
 



 .ן        מו"מוהר                  אית לן בירא לא         קוטי                            יל        
שאי אפשר לעמוד תמיד בקביעות  ]א[ כשנופל ממדריגתו כידוע

אם ירצה להחזיק , אזי בעת שנופל ממדריגתו .על מדריגה אחת
רק צריך , הוא לא טוב, עצמו במדריגת למדן שנשאר לו

להחזיק עצמו ביראת שמים מה שיש לו עדיין מהרשימו 
לך כי ביום אכ] ב[ל "א .ב"ט דף ק"קונים סיבת' ע:  שנשאר לו

 ש בגין דא כתיב"אר יומא הציץ ומת 'ל בההו"א] ג[ 'כתי ממנו
ש "ע 'ארץ אשר יש צדיקים וכוה לעיש הבל אשר נעשה  ]ד[

  ה: והבן
ובלתי האמונה כל , כל הדברים היא האמונהשלימות 

הנותן , לענין צדקה) 'ב ט"ב(ל "ש רז"כמ. הדברים חסרים
בנותן צדקה  ובין. א"והמפייסו בי, פרוטה לעני מתברך בשש

, ב"כי ראוי להיות שבע וי. 'חסר א, ל"ובין במפייס העני הנ
חינות כי צדקה הוא ב. ב מזלות"וכנגד י, כוכבי לכת' כנגד ז
, ]ו[ כי בגלל הדבר הזה יברכך) :אשבת קנ(ל "ש רז"כמ, גלגלים

, וכמו שהגלגל יש לו שתי תנועות. גלגל הוא שחוזר בעולם
ואחת תנועה ההכרחית , זרחאחת תנועה הטבעית ממערב למ

מה שהגלגל היומי חוזר ומתגלגל ממזרח , ממזרח למערב
ל יותר "כן לענין צדקה אמרז. ומכריח עמו כל הגלגלים, למערב

שזה , ב"ב עושה עם העני העני עושה עם הבעה"ממה שבעה
דהיינו , בחינות שני תנועות ממערב למזרח וממזרח למערב

בלשונו  ]ז[ וכמבואר לעיל(. ב להעני"ב ומבעה"מהעני לבעה
כי על ידם , הגלגלים ל ידיכי כל השפע והברכות באים ע). ל"ז

ראוי שיהיו הברכות ' כ הי"וע. ]ח[ ה העולם כידוע"מנהיג הקב
אך בזה הורו . כנגד הגלגלים, ב"האמורים אצל צדקה שבע וי

, ועדיין חסר אחת, סירה ואין לה שלימותחשהצדקה , ל"לנו רז
שבלעדה הצדקה  ,היינו שחסר האמונה. ן במפייסהן בנותן וה
:  האמונה נשלם ומאירה בחינות הצדקה ל ידיוע, חסירה עדיין

האמונה נחשבת  דייל שע, ויחשבה לו צדקה' והאמין בהש "וז
שמש ] ט[ל "ש רז"וז:  כי בלתי האמונה היא חסרה, הצדקה

כי שבת , כי שבת הוא בחינות אמונה, בשבת צדקה לעניים
ל וע. ]יא[ דוש העולם כמובא בספריםיחיעיד על יחודו ועל הוא מ

וזה שמש . אמונה שהוא בחינות שבת מאירה הצדקה ידי
היינו שבשבת שהוא בחינות , שמש לשון אור, בשבת צדקה

ה בלי כ חסיר"וכן התורה ג :  ל"אמונה מאירה הצדקה כנ
א בא "בא דוד והעמידן על י) דמכות כ(ל "כ ארז"וע, אמונה
מכוון , כ אחד מן המנין"נמצא שחסר ג ,והעמידן על שש 'ישעי

כי התורה חסירה בלי , א"ממש כמו שאמרו אצל צדקה שש וי
וצדיק ש עד שבא חבקוק והעמידן על אחת "וז, אמונה

וזה כוונת : האמונה נשלם התורה ל ידיכי ע, 'באמונתו יחי
יציאות השבת שתים שהן ארבע  ]יב[ התנא שהתחיל במשנה

שבת  יגלתישבתח, פשט העני את ידו לפנים' י וכוכיצד הענ
לרמז שבשבת נשלם ומאירה , צדקה ידהתחיל תיכף במצות

שבת  ל ידיכי ע. שמש בשבת צדקה לעניים, ל"הצדקה כנ

הם דייל וע, שהוא בחינות אמונה נשלם ומאירה הצדקה
, מקור הברכות כי אמונה הוא. נתמלאו הברכות שהיו חסרים

וכן שבת . איש אמונות רב ברכות )חמשלי כ(כמו שכתוב 
צדק  יח)התהלים פ(ש "וז: יז)טז( מקור הברכה טוכי היא, נאמר בו

כי יש דרכים רחבים שהם דרך הכבושה , 'לפניו יהלך וכו
וזה , וזה הדרך והשביל נמשך לכאן, וכן יש שבילים, לרבים
וכן בין . ולכל דרך ושביל יש כנגדו בגלגלים דרך ושביל. לכאן

כ נגד כל עשב ועשב "כן יש ג, ל כאן עשביםדרך לדרך גד
מדרש (ל "ש רז"כמ, שהעשב גדול מכחו, כוכב שהוא כנגדו

אין לך כל עשב ועשב שאין לו ) ]יט[ 'רבה בראשית פרשה י
הוא , ולפעמים כשאדם יש לו עיכוב וצער בדרך  . 'כוכב וכו

מחמת שכנגד המקום הזה יש שם עיכוב בהכוכב שאינו מאיר 
, ועל כן התקנה לזה ליתן צדקה קודם שיצא לדרך  . בשלימות

 ל ידיכי ע. 'צדק לפניו יהלך וישם לדרך וכוכמה שכתוב 
. ל"צדקה מאירין הגלגלים כנ ל ידיכי ע, הצדקה יאיר הכוכב

 ]כ[ יבטל עיכובו שיש לו בהדרך, הצדקה שנותן ל ידיועל כן ע
ו וזה שאמר :  ל"שנמשך מהעיכוב שיש בהגלגלים והכוכבים כנ

היינו , כוכב אחד יש שמתעה את הספינות) הוריות יוד(ל "רז
, כשהספינה מגיעה תחת אותו כוכב אזי הספינה תועה בדרך

הוא שמש    :  מחמת שזה הכוכב אינו מאיר בשלימות
פגם הברית אין לנו מאור השמש כי  ל ידיוע, )כא(בחינות ברית 

) ח"י 'ישעי(כמו שכתוב , ם נקראים צל"ועכו. אם מראה חמה
וזהו . והם מכסים אור השמש, ]כב[ כנפים הוי ארץ צלצל

וזהו בחינות . ולא יכנף עוד מוריךמלשון , צלצל כנפיםבחינות 
על כל זה , כי אף שישראל עיקר, מראה חמה עמוקה מן הצל

ומכסין העולם , ליהם כאלו כל העולם שלהםם מכסין ע"העכו
והם מכסים , ה מנהיג העולם"כי באמת הקב. בדרך הטבע
. הכוכבים ומזלות בעצמן ל ידיו ע"י כאלו מתנהג ח"הנהגת הש

ואזי יתגלה , סר צלםואז יקוים , אך לעתיד לבא יעביר אותם
היינו , ]כג[ וזרחה לכם יראי שמי שמשבבחינות . אור השמש
ולא יכנף ' היינו בחי, ומרפא בכנפיהוזהו . ר השמששיתגלה או
היינו , ]כד[ עד אשית אויביך הדם לרגליךואז יקוים . עוד מוריך

:  לא כמו שהיו מקודם מראה חמה עמוקה, שהם יהיו למטה
 י שמל ונתגלה"ע, שמש' שהוא בחי, כחם היוםבאברהם נאמר 

ן העניכל זה    כו: )כה(רגל ' התפלה נקראת בחי :  הברית
וכבר מבוארים הדברים היטב , שמענו תחילה בלי ביאור וקשר

וריחיא  ]כז[ דאוזיףגברא    :ל"בהתורה אית לן בירא הנ
אבל מכלל דבריו . לא זכינו לשמוע עליהם תורה, ]כח[ דתבירא
. שרצונו לגלות תורות על כל המאמרים הנאמרים שם, שמעתי

המעשה  לגלות תורה גם על כל' שרצונו הי, וגם גילה דעתו
איך , הנאמר שם בענין הסבי דבי אתונא בתחילה ובסוף

  ואיך התנהג ', איך בא אליהם וכו, ח עמם"יהושע ב' התנהג ר
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  תורה אור
ַעת) יז(ב בראשית  ּוֵמֵעץ ַהּדַ

י ּנּו ּכִ טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ
מּות ּנּו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ   :ּבְ

רֶיׁש ֶהבֶ  )יד(קהלת ח  ל ֲאׁשֶ
ר ֵיׁש ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַנֲעׂשָ
יַע ֲאֵלֶהם ר ַמּגִ יִקים ֲאׁשֶ ַצּדִ
ִעים ִעים ְוֵיׁש ְרׁשָ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ּכְ
ה ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵלֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ׁשֶ
ם ֶזה ּגַ י ׁשֶ יִקים ָאַמְרּתִ ּדִ ַהּצַ

  :ָהֶבל
ן) י(טו ראה  דברים ּתֵ ָנתֹון ּתִ

ָך לֹולֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך בְּ  ִתּתְ
ה ְיָבֶרְכָך ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ּכִ
ָך ָכל ַמֲעׂשֶ ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ּבְ

ַלח ָיֶדךָ   :ּוְבֹכל ִמׁשְ
)ו(טו לך לך בראשית 

ֶבָה ּלֹו ְחׁשְ יֹדָוד ַוּיַ ְוֶהֱאִמן ּבַ
  :ְצָדָקה

ָלה ֹלא) ד(חבקוק ב  ה ֻעּפְ ִהּנֵ
יק ָרה ַנְפׁשֹו ּבֹו ְוַצּדִ ָיׁשְ

ֱאמּונָ    :תֹו ִיְחֶיהּבֶ
ִאיׁש ֱאמּונֹות) כ(משלי כח 

יר ֹלא ָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעׁשִ ַרב ּבְ
ֶקה   :ִיּנָ

ֶצֶדק ְלָפָניו) יד(תהלים פה 
ָעָמיו ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ   :ְיַהּלֵ

הֹוי ֶאֶרץ) א(ישעיה יח 
ר ֵמֵעֶבר ָנָפִים ֲאׁשֶ ִצְלַצל ּכְ

  :ְלַנֲהֵרי כּושׁ 
ֲאֹדָני ְוָנַתן ָלֶכם) כ(ישעיה ל 

ֵנף ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְוֹלא ִיּכָ
עֹוד מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות

  :ֶאת מֹוֶריךָ 
ַאְך) ט(יד  שלחבמדבר 

ם ַאל ְמֹרדּו ְוַאּתֶ יֹדָוד ַאל ּתִ ּבַ
י יְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ּכִ ּתִ
ם ֵמֲעֵליֶהם ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצּלָ

יָראֻ  נּו ַאל ּתִ   :םַויֹדָוד ִאּתָ
ְוָזְרָחה ָלֶכם) כ(מלאכי ג 

א ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ ִיְרֵאי ׁשְ
ם ּתֶ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפׁשְ ּבִ

ק ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ   :ּכְ
ְלָדִוד ִמְזמֹור) א(תהילים קי 

ב ִליִמיִני ְנֻאם ְיֹדָוד ַלאֹדִני ׁשֵ
ית ֹאְיֶביָך ֲהֹדם ַעד ָאׁשִ

  :ְלַרְגֶליךָ 
ָרא ֵאָליווַ ) א(בראשית יח  ּיֵ

ב ֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יׁשֵ ְיֹדָוד ּבְ
ֹחם ַהּיֹום ַתח ָהֹאֶהל ּכְ   :ּפֶ



  מוהר"ן                  אדני שפתי תפתח לב מי האיש החפץ חיים לג                   קוטיימו:      ל
עמהם אח"כ. ודיבר עמי קצת מענין המעשה הזאת הנאמר 
שם בגמ' בענין זה, והבנתי שיש לו חידושי תורה על כל זה. 

אך בעו"ה בא השמש בצהרים, ולא זכינו לשמוע כ"א מה 
 [:א] שנדפס, תהלה לאל חי

 

, דברים הסתומים סבי דבי אתונאנודה את ה' בגילה ברנה, אשר זכינו לסיים הפעם 

וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצוא נלעג   ם באלף עיזקאין אין חכמה ואין תבונהוחתומי
לשון אין בינה, נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עינא, מה אדבר והוא אמר ועשה אזנים לתורה 

ה' יגמור בעדינו להדפיס יתר  : הצפונה, עתה כפינו פרושות אל ה' בבקשה ותפלה ותחינה
שר גילה בהם דרכי עבודתו ית' בדרכים נפלאים, עמודי שש מיוסדים על המאמרים הנוראים, א

אדני פז על כל פסוקי תנ"ך ועל כל דברי התנאים ואמוראים, גלילי זהב בתרשיש ממולאים, 
וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי ללמוד מפנינים יקרים ומפז מסולאים, בזכותם נזכה 

 :ביאים, ויקויים במהרה בימינו ועלו בהר ציון מושיעים. אכי"רתורתך אשר קבלנו מפי אדון כל הנ
 )לשון רבינו ז"ל(                      

, והוא בחי' שפתי תפתחאדני )תהלים נא( [ ב] לב

ג, היא ושל חתונה. כי כל זמן שלא נתונה לזו[ ג]ריקודין 

גימ' ש"ך  [ד]ח ע"ב(תקריאת נער בלא ה' )זוהר בא דף לא

אתתקנת לזווג איתקריאת נערה בה"א, שנמתקין  דינים. וכד

כמובא בפע"ח שער  [ה] הדינין ע"י ה' אלפין של אהיה שבבינה

. נמצא הכלה עדיין בבחינות נער בבחינות ש"ך [ו] עמידה

דינים, וצריך להמתיקה ולתקנה, וזה נעשה ע"י ריקודין. כי 

, והם נתנשאים ע"י הלב, [ז]הרגלין הם בבחינות נצח והוד 

מרקדין, יינו ע"י שמחת הלב. כנראה בחוש שע"י שמחת הלב ה

י' , ופיעקב את רגליו וישאט( כמ"ש גבי יעקב )בראשית כ

בינה לבא  [ט]בינה, כמ"ש  חאירש"י לבו נשא את רגליו. ולב ה

האלפין שבלב ע"י י ןובה הלב מבין. על כן צריך לכוין בריקודי

ש"ך גי' נער.  הרגלין להכלה שהיא בחי' ה"א פעמים דין גי'

וע"י אור הלב שנמשך לה נעשית נערה בה"א, ונעשית ה' 

, שע"י השפתיים [יא] תפתח אדני שפתיפעמים אדנ"י. וזה בחי' 

, ונעשית [יב] נפתח ונמתק הכלה בבחי' זווג ,שהם נצח והוד

  לזווג. וזה דאיתא במדרש ראוייגבחי' אדני, שהיא נערה, שהיא 

את לאה בשעה שהיו מרקדין  ( כשנשא יעקב[יד] )בראשית פ' ע

היינו כי לאה היא  היו מזמרין הייא לייא לרמוז ליעקב הא לאה.

שהוא בחי' לב, כמ"ש  {.דזוהר ויצא קנ}עלמא דאתכסיא 

. ומשם המיתוק של טובלבי צפנתי אמרתיךט( )תהלים קי

הדינים כשממשיכין ה"א מהלב. וזה הא לאה, שצריך להמשיך 

גם היו אומרים  : תקן את הכלהמלאה האלפין כדי להמתיק ול

 : שהכלה שמה לאה, שע"י בחינות עצמה נמתקת

האיש החפץ חיים אהב מי ד( )תהלים ל[ טז] לג
 : ימים לראות טוב

, שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין הכלל הואא 

ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במדותיו. היינו שלא יהיה 

ו חילוק בין בטיבו מחולק במדותיו ובמאורעותיו, שלא יהא ל

בה' אהלל דבר ו( תמיד ימצא בו השי"ת. היינו )שם נבין בעקו 

: וע"י מה ימצא השי"ת בין בטיבו בין [יז] באלקים אהלל דבר

וכל , ע"י התורה הנקראת שלום, כד"א )משלי ג'( יחקועב

וע"י צדיקים שנקראו גם כן ברית שלום  [יט] נתיבותיה שלום

ת השלום בכל מקום הן בטיבו כו', . ומחמת זה יכול לאהוב א[כ]

 : ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה

ה ימינכג, ולית אתר פנוי [כב] כאמכה"כשלדעת, וצריך ב 

ואפי' מי  [כה], ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין [כד]

שעוסק במו"מ בעכו"ם, לא יכול להתנצל ולומר, א"א לעבוד 

שנופל תמיד עליו, מחמת  את הש"י מחמת עוביות וגשמיות

, [כו] העסק שעוסק תמיד עמהם. כי כבר גילו לנו חכמינו ז"ל

שבכל דברים גשמיים, ובכל לשונות העכו"ם, יכול למצוא בהם 

אלקות. כי בלא אלקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, כמ"ש 

לבד שהחיות ואלקות הזה  ואתה מחיה את כולם.)נחמי' ט'( 

וט רק כדי חיונו להחיותו ולא יותר. כי גדול ובמע 'שם בצמצו

הקב"ה צמצם את אלקותו בצמצומים רבים ושונים, מראשית 

ששם מדור  בה עד נקודת המרכז של עולם הגשמיהמחש

יותר למטה,  כזובכל מה שמשתלשל יותר ומתצמצם .הקליפות

אלקותו מלובש שם במלבושים רבים יותר. וזה שגילו חז"ל 

שהמשכיל ידע ויבין שבכל הדברים גשמיים יש  חו לנו פתחופת

טט בכתפי  [כח]אלקותו וחיותו, כמ"ש חז"ל )מנחות לד ע"ב(

, להודיע שבכל לשונות העכו"ם [כט] שתים פת באפריקי שתים

: וזה שמביא בירושלמי [ל] יש שם אלקותו המחיה אותה

אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר לו בכרך גדול  ([לא] פ"א

. נמצא שזה האדם [לב] אלי קורא משעיר 'ומי, שנאמשבר

הוא משוקע במדור הקליפות. כי  לגדאיוששאל היכן אלקיך, בו

, שאמר היכן אלקיך, [לד] הוציא א"ע מן הכלל וכפר בעיקר

ונדמה לו שבמקומו אין שם אלקים. בכן תאמר לו, אפי' 

במקומך, שאתה משוקע במדור הקליפות, ג"כ שם תוכל למצוא 

 ואתה מחיה את כולםאת הכל, כמ"ש  'כי הוא מחי ,אלקותו

, ולשוב אליו בתשובה לות". ומשם אתה יכול לדבק א"ע בו י[לה]

  , אלא[לז] כי לא רחוקה היא ממךשלימה. 

 

                                              
ן לק"ה שבת ו' אות ח' שם מבאר מוהרנ"ת בעצמו את שאר עיי א

 המאמרי סבי דבי אתונא
 נאמרהוהיכן לא ידוע מתי  ב
 עיין תורה מא ג
ין י, ועכל זמן דלא קבילת דכר עיין עץ חיים שער יח פ"ה מ"ת ד

 כתובות מ: נער אפילו קטנה במשמע
אלף הא  –קמג -ה דהיינו יש ה' פעמים אות א -פי' בג' מילויי אהי ה

 אלף הי יוד הי. – אלף הה יוד הה,  קסא –יוד הא,  קנא 
 פרק א' ו
 * פתח אליהו ז
 הוא -ומתרלו  ,היא -ותרלד גם בדפו"ר ח
 * פתח אליהו ט
בריקודין  -בתרלובלוה"ת של תרלד וכך הגרסא גם בדפו"ר ותרלד,  י

יך( בריקודים )להמש -ומתרצו )וכן גרסת הנוסאות והגהות( להמשיך האלפין,
 האלפין

עיין פרי עץ חיים שער העמידה פ"א, ושער הכוונות דרושי עמידה  יא
 '.א
עיין זוהר חדש שיר השירים דף פח: עה"פ נאוו לחייך מאמר ד' ם'  יב

 שאות ה' שבה תלוי ההולדה א"א בפה סגור -נפתחות לה' ה'

                                                       
 ראויה -מנוקדיםכל ה, ובראוי' –תשכט מתרלד וב ראוי, -גם בדפו"ר יג
 יטפסקא ע' פרשה ית רבה בראש יד
 אמרתך -בתרלד טו
 תורה זו לשון רבינו ז"ל נאמרה כנראה בשנת תקסב )חי"מ קי( טז
 גרסת הפסוק כמו בגמ' ברכות ס: עי"ש יז
 בעיקו -מתרצו  יח
 * זוהר קרח קעו: יט
 * השמטת הזוהר בראשית רנז. כ

 שמלא כל הארץ כבודו –מתרלו  כא
 'ג '* ישעיהו ו כב
 מינה -בתשכט  כג
 * תיקון נז דף צא: ]ותיקון ע' דף קכב:[ כד
]ועיין לקמן תורה סד אות ב דף עח: טור  * זוהר רע"מ פנחס רכה. כה

 א'[ 
 עיין לעיל תורה א' כו
 כך הוא בכל המהדורות ועיין פרש"י שבת לז: ד"ה מצטמק כז
מג כ עה"פ בי אדוני ושם בראשית על פרש"י מזרחי  וסנהדרין ד:  כח

 בן פורתעה"פ מט כב 

                                                       
  דברים ו' ח' עה"ת ט"זפירוש העיין  כט
  דהיינו שניצוץ לשה"ק נפל ללשון עכו"ם ל

 'עי"ש סוף הלכה א לא
 ישעיהו כא יא לב
 בודאי -מתרצו  לג
 לשון ההגדה של פסח על דברי הרשע לד
 'ו 'נחמיה ט לה
 ית' -מתרלו  לו
 יא ועי"ש רמב"ן '* דברים ל לז

 תורה אור
 תורה לב

ָפַתי תהלים נא )יז( ֲאדָֹני ש   
ֶתָך: ּלָ הִּ יד ּת  י ַיּגִּ ח ּופִּ ּתָ פ   ּתִּ

א ַיֲעקֹב  בראשית כט ָ ש ּ )א( ַוּיִּ
י ֶקֶדם: נֵּ ָצה ב  ֶלך  ַאר  ָליו ַוּיֵּ  ַרג 

י  ּבִּ לִּ תהילים קיט )יא( ּב 
ַמַען לֹא  ָרֶתָך ל  מ  י אִּ ּתִּ ָצַפנ 

:  ֶאֱחָטא ָלך 
 תורה לג

יׁש תהלים לד  י ָהאִּ )יג( מִּ
ים לִּ  ב ָימִּ ים אֹהֵּ ץ ַחּיִּ אֹות ֶהָחפֵּ ר 

 טֹוב:
ים  תהילים נו אלֹהִּ )יא( ּבֵּ

ל  ידָֹוד ֲאַהּלֵּ ָבר ּבַ ל ּדָ ֲאַהּלֵּ
ָבר:  ּדָ

י  כֵּ ָרֶכיָה ַדר  משלי ג )יז( ּד 
לֹום: יבֹוֶתיָה ׁשָ תִּ ָכל נ   ֹנַעם ו 

ָקָרא ֶזה ֶאל  ישעיהו ו )ג( ו 
ָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  ֶזה ו 
לֹא ָכל ָהָאֶרץ  ָבאֹות מ  קָֹוק צ  י 

בֹודוֹ   :ּכ 
קָֹוק  ה הּוא י  נחמיה ט )ו( ַאּתָ
יָת ֶאת  ה ָעש ִּ ָך את ַאּתָ ַבּדֶ ל 
ָכל  ם ו  ַמיִּ ָ י ַהׁשּ מֵּ ם ׁש  ַמיִּ ָ ַהׁשּ
ר ָעֶליָה  ָכל ֲאׁשֶ ָבָאם ָהָאֶרץ ו  צ 
ה  ַאּתָ ֶהם ו  ר ּבָ ָכל ֲאׁשֶ ים ו  ּמִּ ַהּיַ
ם  ַמיִּ ָ ָבא ַהׁשּ ם ּוצ  ּלָ ה ֶאת ּכֻּ ַחּיֶ מ 

ים: ֲחוִּ ּתַ ׁש  ָך מִּ  ל 

א ּדּוָמה  (אי)ישעיהו כא  ָ ַמש ּ
ר ַמה  יר ׁשֹמֵּ עִּ ֵּ ש ּ א מִּ ַלי קֹרֵּ אֵּ

יל: ּלֵּ ר ַמה ּמִּ ָלה ׁשֹמֵּ י  ּלַ  ּמִּ
י נצבים דברים  ל )יא( ּכִּ

י  ר ָאֹנכִּ ָוה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ צ  ַהּמִּ
וא  את הִּ לֵּ פ  ָך ַהּיֹום לֹא נִּ ַצּו  מ 

וא: חָֹקה הִּ לֹא ר  ָך ו  ּמ   מִּ
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 מאמר אית לן בירא בדברא
 מוהר"ן  ליקוטימספה"ק 

 א

 
 

   ז"ל תורה זו היא לשון רבינו
 \ ב / ולאחריו לשון מוהרנ"ת ז"ל

 

 זמן ומקום אמירת התורה
 לא ידוע   

 
 פתיחה

  להעלותן לעשות מעבודות שהם בחי' חיצוניות כגון אכילה  שאלת הסבי דבי אתונא כיצדמבאר  בכלליות
תיקון הברית שעי"ז מדבר  אמונה ושבת ובחי' לחם הפנים ומבאר שזה ע"י לבחי' פנים עם הקב"ה מיות י לבחי' פנ 

 . בכסופים דבורים להש"י 
את  ומבאר מעלת הצדקה ושאין לה שלימות אלא ע"י אמונה, וקיום האמונה ע"י שמירת הברית, ובלק"ה נשי

ה והתורה היא  יין אין שלימות לברכות כי כל הברכות הן מהתורדג' ב' מבאר יותר שגם עם אמונה ע פיםכ
אותיות ואין להן תנועה לפעול פעולות עד שידברו אותן בכסופים לה' ית', וע"י שמירת הברית זוכה לכסופים 
גדולים לה' ית' ואזי כשמדבר תורה בכסופים נמשכות הברכות של הצדקה בשלימות. ואזי הנהגת הגלגלים  

בים בשלימות בכל מקום ומתבטל כל צער  כונו הנהגת הטבע בשלימות כי ע"י ברכת הצדקה מאירים הכי דהי 
 יסורים. י ו

ומי שזוכה להיות בעל נפש שליבו בוער לה' ית' תמיד ודבוריו בכסופים תמיד ואמונתו בשלימות שבבטחון  
שלם שהצדקה רק גורמת לשפע גדול יותר, ומעשיו מעבר לטבעו אזי זוכה לא רק שלא יהיו לו יסורים אלא גם 

ב"ה ינהיג את הגלגלים לפי צורך ההשגחה עליו. ועוד ישנה הטבע בשבילו כמו  להשגחה שלימה דהיינו שהק 
שיו הם  עה פונה אליו תמיד בלא חשש שיחטא ואזי גם כל מ"שנעשה לאברהם אבינו. והשגחה פירושה שהקב

פנים בפנים עם הקב"ה ואפילו מעשיו של התר וגשמיות כגון אכילה, היא בבחי' לחם הפנים דהיינו אכילה  
 שוכים על ידה לפנים. 

 
 לקוטי הלכות

היא ז' ויב ברכות   ואזי)ב( עי"ש קשר מהלך התורה שהכל מתחיל מהצדקה וצריך לצרף לה אמונה    או"ח ח"א דף קפד נשיאות כפים ג

יין אין שלימות לברכות כי כל הברכות מהתורה והתורה אותיות בלא תנועה וע"י דכמו גלגלי רקיע שהם ז' ככבי לכת ויב מזלות. וע
ית'   גדולים לה'  זוכה לכסופים  נפש בפועל  עושים תנועה לאותיות התורה  ברית  ונעשית  יצאה בדברו  נפשי  תורה  ועי"ז כשמדבר 

 ונמשכות הברכות של הצדקה בשלימות. 

 או"ח ח"א דף קצז: נפילת אפים א 
)ח( מבאר מחלוקת קרח שחילק בין צדיק ללמדן )ט( לכן נבלע באדמה כי הפריד בין התור הלכסופין ונהפכה    קלד הודאה ה'או"ח ב דף 

מה לעולם אבל דלו לסם המות )י( וזה בחי' פנחס בן אלעזר השיב את חמתי )יא( פנחס התגבר ע"י תפילה היא כסופין טובים התורה ק
לציירה בכסופין טובים לכן תחילה נתנה לאברהם ואח"כ למשה שזכה ביותר לזה ע"י קדושתו   הקב"ה לא רצה ליתנה אלא למי שיכול

   בברית ובלעם היה בקליפה כנגדו בהבלים רעים לכן היתה סכנה גדולה

 יו"ד א דף לז דם א 
 יו"ד ב דף סג: צדקה א   
ע"י כסופים קדושים מתקן חטא אדה"ר ומחבר נשמה לגוף  יסודי וחשוב )ב( הולדת בנים תיקון הברית  )ז אותיות(    חו"מ ב דף צח  נחלות ג

ואכילתו לחם הפנים )ג( כשמקדים כסופין קדושים זה בחי' אשה מזרעת תחילה יולדת זכר בחי' חסד אבל כשמתעורר לכסופין קדושין  
חייו )ד( מבאר נפלא סוד רק אחר שמעורים אותו זה בחי' איש מזריע תחילה ויולדת בת בחי' דיין אבל הרשע שכוסף לרע נקרא מת ב

מצות חליצה נעל בחי' מטט בחי' טוב ורע בחי מיתה וירקה בפניו היינו שמחזיר בחי' נעל לפנים מה שלא עשה ע"י הולדה דהיינו ע"י 
 ברית 

שנצרך  יסודי וחשוב בענין האמונה המשלמת  )א( אומן העושה כלי א"א לו בלי שיקבל החומר מהקב"ה וכיון  חו"מ ב דף קסא אומנין ד 

להקב"ה למה לא נותן לו מיד כלי מוכן וזו שאלת המינין מדוע ברא הקב"ה את עולמו חסר כגון ערלה באדם שיצטרך לחתכה דם  
רוצה שהאדם יהיה מהול למה לא בראו מהול והשיב להם שכל הבריאה חסרה שהרי מגדלת חיטים ולא גלוסקאות )יב( מבאר למה  

נח דייקא עוד מבאר שאע"פ שתורה קדמה לעולם רק עכשיו קבלוה כי בכח משה התגברו ישראל  בזכרונות במוסף של ר"ה מזכיר את  
לכסוף הרבה להש"י ונצטיירו אותיות התורה לטוב ועי"ז קבלו את התורה )טז( סוכה מוצע בין חוץ לבית דרך הסכך נכנסים הבלים  

ז( ד' מינים בסוכות מתקנים הד' שנכנסו לפרדס )כא( מבאר טובים של ישראל בימים נוראים ומונע כניסת הבלים רעים של העולם )י 
 את הפסוק ויסב אלקים דרך המדבר   

 
 ח' תמוז עד  כט אב תשעט ירושלים  -אייר תשסו      חברותא   –לצות לו  א

שהוסיף בלשונו, שמע מרבנו בלא ביאור וקשר, והדברים מבוארים  , בסוף לשון מוהרנ"ת, שכותב שכל זה דהיינו מה  עיין בסוף התורה   ב
בלשון רבנו. נראה לפ"ז שלשון מוהרנ"ת הוא לא מה ששמע מרבנו כשאמר תורה זו בציבור ורק בכת"י רבנו חיסר קצת ממה שאמר. אלא  

בל אותה בכתב יד הבין את הקשר.  שהם דברים שאמר פסקא פסקא למוהרנ"ת בלא קשר. ורק כששמע תורה זו בשלימותה בצבור או כשקי 
וראה בדפוס ראשון שנת תקסח שכל לשון מוהרנ"ת לא נכתב סמוך ללשון רבנו אלא בנפרד אחרי תורה נב. ועי"ש שמד"ה שלימות כל  

 הדברים וכו' שבלשון מוהרנ"ת נדפס שם עוד שני דפים אח"כ, וביניהם תורה קמ קמא.
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 שיחות השייך לתורה זו 

ְת  ּיִ ֶׁ ָרֵאל ש  ה ְוִיש ְ ֶׁ ל מש  ֶׁ ִבים ש  ּסּוִפין טוֹּ ָרֵאל, ְוָנַתן ּכַֹּח ְלַהּכִ ַרֲחָמיו ָחַמל ַעל ִיש ְ ַרְך ּבְ ּסּוִפין ַוֲהָבִלים  ֲאָבל ה' ִיְתּבָ ד ּכִ גֶׁ נֶׁ רּו ּכְ ּבְ ּגַ
ִתיּ  ְלָצֵרף ָהאוֹּ ֻהְכַרח  ֶׁ יו, ַעד ש  ּפִ ת  ם אֶׁ ִעּקֵ ֶׁ ע, ַעד ש  ָ ְלָעם ָהָרש  ל ּבִ ֶׁ ָבר ָהָרִעים ש  ַהּדָ ְוזֶׁה  ָרֵאל.  ִיש ְ ת  ָבה ְלָבֵרְך אֶׁ ת ְלטוֹּ וֹּ

נוֹּ  ִזְכרוֹּ ים  ִ ש  דוֹּ ַהּקְ ּוְרָמָזיו  ָבָריו  ִמּדְ י  ֵהַבְנּתִ ר  ֶׁ ֲאש  ּכַ ר,  ּדוֹּ ָכל  ּבְ ה  ַעל-ַנֲעש ֶׁ ְצִאים  ַהּיוֹּ ַהֲהָבִלים  ִעְנַין  ּבְ י  ּכִ ְיֵדי  -ִלְבָרָכה, 
ם, יֵ  לוֹּ ָ ִבים אוֹּ ָרִעים ַחס ְוש  ּסּוִפין טוֹּ רַהּכִ ְזּכָ ָרה ַהּנִ ַהּתוֹּ בָֹּאר ְקָצת ִמזֶּׁה ּבְ ּמְ ֶׁ ה, ּוְכמוֹּ ש  ִרים ַהְרּבֵ ָבִרים ִנְסּתָ ְלֵעיל )סימן  -ש  ּדְ

ן   ת ַעּיֵ וֹּ ָפש  ְלּגּוֵלי ַהּנְ ִחיַנת ּגִ זֶּׁהּו ּבְ ֶׁ ץ" )קהלת ח, יד(, ש  ה ַעל ָהָארֶׁ ר ַנֲעש ָ ֶׁ ל ֲאש  בֶׁ סּוק "יֶׁש  הֶׁ ם, ְוַכּמּוָבא ְלֵעילל"א( ַעל ּפָ ָ  ש 
 ֶׁ ", ש  ָלם ַחְסּדוֹּ י ְלעוֹּ ת ְלַבּדוֹּ ּכִ לוֹּ דוֹּ ת ּגְ ה ִנְפָלאוֹּ ש ֶׁ ר, ְו"עוֹּ ָכל ּדוֹּ ֵמל ַעל ַעּמוֹּ ּבְ ַרְך חוֹּ ָכל ֵעת ַהֲהָבִלים  ִמזֶּׁה. ְוה' ִיְתּבָ יר ּבְ ְגּבִ ּמַ

ר ְזּכַ ּנִ ד ּכַ סֶׁ ִחיַנת חֶׁ ֵהם ּבְ ֶׁ ה, ש  ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ ּסּוִפין ְוהַ -ְוַהּכִ ם:  ְלֵעיל, ַעל ַהּכִ לוֹּ ָ ָלם ַחס ְוש  ת ָהעוֹּ ּלֹּא ַיֲחִריבּו אֶׁ ֶׁ ֲהָבִלים ָרִעים ש 
 ליקו"ה או"ח ח"ב, הל' ברכת הודאה ה,יא. עיי"ש עוד(.  -)

נוֹּ  ִלְבָרָכה )בסעיף ה'( שאברהם הוא בחינת ברית עילאה, שהוא בחינת הנאמר בפסוק -מבואר בדברי רבינו ִזְכרוֹּ
רין", ואליעזר הוא בחינת ברית תתאה, בחינת הנאמר )שם שם, טז(: "אי )קהלת י, יז(: "אשריך ארץ שמלכך בן חו

לך ארץ שמלכך נער". ולכאורה קשה מדוע "אי לך ארץ שמלכך נער" הרי אליעזר הוא בחינת ברית תתאה, 
י   - וכמובא במדרש )ב"ר נט, ח( על פסוק "המושל בכל אשר לו"   ֵ ֵמנּו : -שמושל ביצרו כמותו. וביארו ַאְנש  לוֹּ ְ   ש 

כן   שאין  מה  ומעלתו,  שבחו  גדול  אזי  אברהם,  מחמת  הוא  ומלכותו  ממשלתו  שכל  יודע  שאליעזר  זמן  שכל 
כשחושב שמלכותו וממשלתו הוא מחמת עצמו, אזי נאמר עליו: "אי לך ארץ שמלכך נער", כי כל חשיבותו של  

נוֹּ הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר    -אליעזר הוא דייקא כשהוא יודע שהוא אך עבד אברהם: )  מעדני    -ִלְבָרָכה  -ִזְכרוֹּ
 מלך(.  

ִלים ִלְפעֹּל ַעל י ַהּכֹּל ְיכוֹּ ִפיו. קּומּו ָנא, ִעְמדּו  -ּכִ ת ּבְ נוֹּ ּסּוִפין ְוָהְרצוֹּ ר ַהּכִ ת ַעְצמוֹּ ְלַדּבֵ יל אֶׁ ת ְוִכּסּוִפים, ּוְלַהְרּגִ נוֹּ ְיֵדי ְרצוֹּ
יל עַ  ב ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְלַהְרּגִ ם ַהּטוֹּ ְררּו ָנא ְלַבְבכֶׁ ה ַלהשםָנא, עוֹּ ֵקק ַהְרּבֵ ּתוֹּ ְ ְך ַהזֶּׁה, ִלְכסֹּף ּוְלִהש  רֶׁ דֶׁ ם ֵליֵלְך ּבַ ַרְך  -ְצְמכֶׁ ִיְתּבָ

ַעל ֶׁ ה, ש  ּפֶׁ ּסּוִפין ּבַ ר ַהּכִ ָכל ֵעת, ּוְלַדּבֵ ים ִנְפָלִאים, ַעל-ְיֵדי -ּבְ ִ ת ְוִחּדּוש  ָלמוֹּ ֱאָרִגים עוֹּ ָמאַתִים -זֶׁה נֶׁ ת ּבְ ִתּיוֹּ ְיֵדי ֵצרּוֵפי אוֹּ
ָחד ְואֶׁ ים  ִ לש  ְ ַעל  ש  ִנְפָלִאים,  ים  ִ ֲחָדש  ֵצרּוִפים  ּבְ ִגין  ּוְ ְוִנְזּדַ ְצָטְרִפין  ַהּמִ ָעִרים,  ְ ּ ָרתוֹּ -ש  ּוְלתוֹּ ַלהשם  ּסּוִפין  ַהּכִ ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי 

ִלּקּוֵטי א', ִסיָמן ל"א(.  ּמּוָבן ּוְמבָֹּאר בהתורה "אית לן בירא בדברא", עיין שם היטב )ּבְ ים, ּכַ ִ ש  דוֹּ י לֹּא ְוִלְדָרָכיו ַהּקְ "ּכִ
ָלה )ספר ִסְפֵרי ַקּבָ י ּבְ ם ָלַמְדּתִ ַהּיוֹּ ֶׁ ם" )דברים לב, מז( ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ש  יכֶׁ י הּוא ַחּיֵ ּכִ ם,  ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶׁ יצירה פ"ב,    ּדָ

ת, ַעל ָלמוֹּ ל ָהעוֹּ ֵדי ֵצרּוֵפי יְ -מ"ד; וספר עמק המלך שער א, ד; ולימודי אצילות בתחילה( ֵמִעְנַין ִהְתַהּוּות ַוֲאִריַגת ּכָ
ר ְוכּו', ְוַעל ִנים ְוָאחוֹּ ָעִרים ּפָ ְ ָחד ש  ים ְואֶׁ ִ לש  ְ ָמאַתִים ש  ת ּבְ ִתּיוֹּ ִרי -ְיֵדי -ָהאוֹּ ּבְ י ּדַ ה, ִמּדֵ ה ַהְרּבֵ ה ַהְרּבֵ י ַעּתָ ַרְרּתִ זֶׁה ִנְתעוֹּ

ֵני  ָחד ִמּבְ ה לֵ -ִעם אֶׁ כֶׁ ת ְלַהזּוֹּ בוֹּ ת טוֹּ ה ַמֲעלוֹּ ה ְוַכּמָ ּמָ נּו, ּכַ ּלָ ֶׁ עּוִרים ש  נוֹּ ַהּנְ נּו ִזְכרוֹּ ַדְרֵכי ַרּבֵ ת -יֵלְך ּבְ נוֹּ ִעְנַין ָהְרצוֹּ ִלְבָרָכה, ּבְ
ָלל   ְך ּכְ רֶׁ דֶׁ ה; ֵהן ּבְ ּפֶׁ ָרם ּבַ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות, ּוְלַדּבְ , ּבִ ָרתוֹּ ַרְך ּוְלתוֹּ ּסּוִפים ַלה' ִיְתּבָ ת,    -ְוַהּכִ ֱאמֶׁ ת ְיהּוִדי ּבֶׁ נוֹּ ִלְהיוֹּ ְרצוֹּ ֶׁ ש 

ְפָרִטּיּות   א,  -ֵהן ּבִ ל מָֹּחא ָסֵבל ּדָ זֶׁה ! ֵלית ּכָ ּיֹּאַחז ּבָ ֶׁ ֵרי ש  ְ ֵרי ַאש  ְ תוֹּ ָהֵעת, ְוכּו' ְוכּו'. ַאש  אוֹּ ְפָרט ּבְ ] ּבִ ָחֵסר לוֹּ ֶׁ ַמה ַמה ש ּ
ִלים ְלָפָניו ַעל ּוִעים ָהעוֹּ ֲעש  ַ ת ַהש ּ ִנים, ְוִנְפְלאוֹּ ְליוֹּ ת ָהעֶׁ ָלמוֹּ עוֹּ ֱאָרג ִמזֶּׁה ּבָ ה ְונֶׁ ֲעש ֶׁ ּנַ ֶׁ ּ קּו ְוִאְמצּו ְלַקּיֵם ַהְנָהָגה  זֶׁה. ִחזְ -ְיֵדי -ש 

( : ! ם ָלַעד  ִייַטב ָלכֶׁ ְלַמַען  ָכל ֵעת,  ּבְ עלים לתרופה, מכתב )נז/ב( סד; מובא בספר השתפכות הנפש סנ"ו,   - זֹּאת 
 עיי"ש(.  

שבאנשי  צדקות  הרביעי  -בעלי  ביום  כבר  נתינתם  מקדימים  היו  שבת  צרכי  על  לעני  לתת  כשרצו  שלומינו 
מזכ ד' בהטעימם שכבר  ביום  בליל שבת, לרמז שכבר  נרננה" שאומרים אותה  יום את ה"לכו  של  בשיר  ירים 

לברכה שמיום ד' כבר מתחלת כבר הארת שבת הקרובה.  -מתחיל הארת השבת, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם
על ל"א,  בתורה  כמבואר  בשבת,  הוא  הצדקה  שלמות  שכל  ביום  -והיות  כבר  הצדקה  את  לחלק  הקדימו  כן 

 שיש"ק ח"ד, סעיף ק"ג(.   -) הרביעי:

ת מוֹּ ָלַקַחת ַהְסּכָ ְלחוֹּ  ָ ש ּ ֶׁ ֵעת ש  ּבְ ְקֵליינֶׁער",  ער  ַזְלָמן דֶׁ י  ָטן ַהְמֻכּנֶׁה "ַרּבִ ַהּקָ ַזְלָמן  י  ְלַרּבִ נּו ָאַמר  ִלּקּוֵטי   ַרּבֵ ר  פֶׁ ֲעבּור ַהּסֵ
ִרית",   ַהּבְ ּקּון  ּתִ יטּות הּוא  ִ ְפש  ּבִ ְך"  רֶׁ ם "ּדֶׁ ֲהַר"ן "ּגַ ק ב' תו' פז,  ְרֵאה ִלּקוּ מוֹּ ֲהַר"ן ֵחלֶׁ ת  ֵטי מוֹּ ל אֶׁ ְלַקּבֵ ת  ָאר ֲאָרצוֹּ ְ ְוִלש  ַלְנָיא  ְוָנַסע ְלפוֹּ

ָנה. ָ ְך ש  ֶׁ ש  מֶׁ ְך ְזַמן ִטְלטּולוֹּ ּכְ ַ ת ְוִנְמש  מוֹּ  (ח"ג פז )שיש"ק ַהַהְסּכָ

עִרי-שיש"ק ח"ג רכד   ֶׁ ש  ְזֵקנוֹּ ָהַרב ִמּטְ ֵבית  ּבְ ַדל  ְרְנַהְרץ ַז"ל ּגָ טֶׁ ְ י ַאְבָרָהם ש  ת ַרּבִ ַיְלדּותוֹּ ֵמִאמוֹּ ּבַ ּבְ ם  ְתַיּתֵ ּנִ ֶׁ ן, ַאַחר ש 
, וְ  ֵביתוֹּ ֱאכֹּל ּבְ ְזִמינוֹּ לֶׁ ּיַ ֶׁ ָחד ֵמַאַנ"ש  ש  ל ַאף אֶׁ ּלֹּא ֵיֵלְך ִלְסעֹּד ֵאצֶׁ ֶׁ ה ָעָליו ָהַרב, ש  ּוָ ּצִ ֶׁ ר ש  עּוָדה ָהַרב. ְוִסּפֵ ַרק ִאם ַיְזִמינוֹּ ַלּסְ

נּו, יוּ  ד ַרּבֵ כֶׁ עְרְניּו נֶׁ י ַאְבָרָהם ּבֶׁ ֱאכֹּל, ְוִהְבִחין, ֵאיְך ַרּבִ עְרְניּו לֶׁ י ַאְבָרָהם ּבֶׁ ַעם ִהְזִמינוֹּ ַרּבִ ְצלוֹּ ְוִלְסעֹּד, ְוָאֵכן ּפַ ת אֶׁ כֶׁ ַכל ָללֶׁ
ַלפֵּ  ְלָחן, ּוֵמִרים ֵעיָניו ּכְ ֻ ּ דוֹּ ַעל ַהש  ית ִמּיָ ּפִ ת ַהּכַ יַח אֶׁ ֵכל ּוַמְכִניס ְלִפיו, ַמּנִ אוֹּ ֶׁ ית ש  ּפִ ל ּכַ ַאַחר ּכָ ֶׁ ְ ש  ִהש  ְקקּות י ַמֲעָלה ּבְ ּתוֹּ
עִרין, ָאַמר לוֹּ ָהַרב: ִמ  ֶׁ ת ַהְנָהָגתוֹּ ְלָהַרב ִמְטש  ר אֶׁ ָחַזר ְוִסּפֵ ֶׁ ש  ה, ּכְ ִנּיָ ְ ּ ית ַאַחת ַלש  ּפִ יִתיָך ִלְבִלי  ִנְפָלָאה, ְוֵכן ִמּכַ ְך ִצּוִ ּום ּכָ ש ּ

ֵכל. ר' ַאבְ  ה ְוִתְלַמד ֵאיְך ְיהּוִדי אוֹּ ְראֶׁ ּתִ ֶׁ ֵדי ש  ְצלוֹּ ּכְ י ִאם אֶׁ ֱאכֹּל ּכִ ִנים. לֶׁ ָ ע ש  ַ ש  ן ּתֵ בֶׁ ד ּכְ לֶׁ  ָרָהם ַז"ל ָהָיה ָאז יֶׁ

 עד כאן השיחות 

 
 מ"קסיכום לפי אותיות 

מבאר רבינו שהצדקה מנהגת את הגלגלים שבזכות הצדקה שהיא רחמים עושה הקב"ה צדקה ורחמים    באות א
עם עולמו ומשפיע לגלגלים ולכן גם צדקה היא בח' גלגלים דהינו הנהגת העולם באופן של גלגל החוזר  

 בעולם וכן יש בה שש ויא ברכות כנגד ז' ככבי לכת ויב מזלות שיש בגלגלים           



 מוהר"ן         תורה לא                            ליקוטי                                           3מג: 

והגלגלים ע"י שמקבלים ממקור הברכות דהיינו בשבת שהיא אמונה  שמבאר רבינו    ב  באות שלמות הצדקה 
בחידוש העולם ויחודו שזה מקור הברכות כי צדקה היא דעת ושלימותה ע"י אמונה עוד דמיון הצדקה   

קר  כי בצדקה עי   ממזרח למערב,ומהלך המכריח הפוך    ממערב למזרחלגלגלים שבשתיהן יש מהלך עיקרי  
מיות המעשה הוא מהעני לעשיר כי העני עושה את העשיר  י התנועה הנגלית היא מעשיר לעני אבל עיקר פנ 

 אדם ולכן בזה פותחת מסכת שבת בעני שנותן לבעה"ב. 

 מבאר רבינו קיום האמונה ע"י הברית לכן הגלגלים תלויים בברית  באות ג

י   ד  באות רבינו  כי מבאר  הרקיע  גלגלי  בסיבת  הדרכים  הארת סורי  ע"י  מונהג  הגשמי  העולם  מציאות  כל  י 
הגלגלים באותו מקום. ע"י הגלגלים נחשב הזמן. כל אחד כפי שמירת הברית כן מאירים לו הגלגלים  

 היכן שנמצא. כל הדרכים בחזקת סכנה פי' שמוחזקים ע"י שמירת הברית 

לאה שהוא בן חורין ועושה אחרים בני חורין כמ"ש הנפש י מבאר רבינו שתי בחינות בשמירת הברית ע  באות ה
שעשו בחרן כי החירות תלויה בברית והיא בחי' קדש ובחי' צדיק  וברית תתאה בחי' חיצוניות רק שמו  

ונבדל מטומאה   ופסול בחי' תורה בקרבו בחי' נער בחי' תלמיד כלפי הרב אינו בן חורין רק שמור מאיסור 
שבע"פ בחי' למדן בחי' התר  אבל השלימות שיהיה לו את שתי בחינות הברית צדיק ולמדן כי לא עם הארץ 

 חסיד סתם צדיק כלול בו גם למדן. 

ו לאה מתגלה חסד דהיינו אהבה והשתוקקות עי"ז נעשה נפש ועושה נקודות י מבאר רבינו ע"י ברית ע  באות 
תנו  דהיינו  התורה  האותיות לאותיות  וזיווג  הצטרפות  כן  והכסופין  האהבה  שכפי  דהיינו  ופעולה  עה 

סופיו י לאה וכי ינו ברית ע י ברל"א שערים לעשות איזה פעולה לטוב או לרע. כשהרב הוא למדן וצדיק דה
לטוב תמיד אז אותיות התורה מבקשים ממנו שידבר אותם כדי שיהיה להן נקודות ונפשות להיות פעולות  

    .טובות

מבאר רבינו אבל צריך שיוציא כסופיו בפיו שעי"ז תצא הנפש בפועל וכסופים טובים היוצאים בדיבור    ת זבאו
 הם נפש טובה היוצאת והולכת לפעול טוב 

ח ומחזירו   באות  ברשע  ונכנס  הולך  קדושים  בכסופין  שדיבור  בארץ  נעשה  אשר  הבל  יש  וזהו  רבינו  מבאר 
פי' ואת הנפש אשר ע  טובים להש"י ולא    םסופי י שו בחרן דהיינו ע"י שמדבר כ בתשובה ומשמע שזה 

דווקא שמדבר אל הרשע בעצמו.  הדיבור נשמע ע"י שהאוירים מכים זה בזה עד שמגיע אל השומע וכשמקבל 
סופיו לטוב או ח"ו לרע.  נ"ל שבזה נשלם ביאור מדרגת הברית  י הדיבור קיבל נפש המדבר ומעוררו כפי כ 

עביד תולדין וזה חלק חשוב במדרגתו עפ"י המבואר באות ה' שהוא מבדיל בין  עלאה של אברהם שהיא בחי'  
מיין למייין בחי' מלך המבדיל בין הקב"ה לעם כך הוא מבדיל בין הקב"ה לעולם לכן זה חלק ממדרגתו מה 

 לך להחזיר את עמו בתשובה  הדעביד תולדין כי זה עיקר ענין המ

ט ע  באות  ברית  אברהם  מדרגת  רבינו  לפני  י מבאר  התהלך  בחי'  הפנים  לחם  בחי'  שאכילתו  נפש  בעל  לאה 
שהרגלין דהיינו הפרנסה נעשה פנים  לחם חם ביום הלקחו חם כמו ביום הנחתו שבוע קודם בחי' מעל  

קשר לשרש לקודם הזמן דהיינו מעל הגלגלים.  כחם היום הכנעת הזמן. לחמנו  נהזמן ע"י שהוא בחי' פנים  
דהיינו בחי' מעל הזמן מעל המזלות סר הצל שעושים הסט"א העכו"ם להסתיר  הם סר צילם שע"י לחם חם  

אלא    ,הרי חמה היא ככב מהגלגלים ואילו אברהם מעליהם ש  חמה הכוונה משל לשכל והארת האמת)האמת בחי' החמה דרגא דאברהם  

   ,(החמה חום הלב שבוער לה' כשמתגליתהכוונה 
יר אותה וע"י לחמנו הם סר צילם נתראה החמה דהיינו האמת בעצמה כפי תחמה עמוקה מן הצל לכן הצל מס

 שמעוררת את הלב להיות בוער להש"י תמיד.   
התהלך לפני והיה תמים שע"י שמעלה את כלי ההליכה בחי' רגלין בחי' פרנסה בחי' אכילה לבחי' לפני אזי הוא  

 . למעלה מהמזלות בחי' תמים שלא פונה אל המזלות

תה שאלה איך אפשר להעלות עבודות חוץ מגושמות  ימבאר שבקשת הסבי ד"א הי   א  דבי אתונביאור הסבי  
 למדרגת עבודת פנים רוחניות.

מה שביקש מהם ריב"ח שיעשו לו חבל מסובין הפירוש שאמר להם שמה שבקשו אפשרי רק למי שהוא  ו
 קשור בחבלי אהבה להקב"ה. 

מה ששאלו איך אפשר לעשות חבל מסובין הכוונה כשאמר להם ריב"ח שהכל תלוי בתיקון הברית לא  ו
  .האמינו שזה אפשרי לשמור כך את הברית 

אלא שרבנו לא ביאר כיצד    "ויסב אלקים את העם דרך המדבר"בנויה על הפסוק  התורה  מבאר ש   לשון מוהרנ"ת
יוסף בחי' תיקון הברית "ויסב  ומוהרנ"ת מבאר קצת, " לשון הסבה בסעודה בחי' בירא בדברא וע"י עצמות 

ועי"ז זכו בארץ לאכול אוכל והעלו את אכילתם בתוך המדבר לבחי' אוכלי המן    "עלו חמושים ממצרים"
מבאר ענין צדיק ולמדן שזה בחי' ד'  ו    יסורים בדרכים.י חי' לחם הפנים. ומבאר ע"י צדקה ניצול מ גשמי בב

 נכנסו לפרדס  

 
 הקדמה   

יש לנו באר במדבר תביאנה לעיר. ומבאר רבנו   ,שאלו את רבי יהושע בן חנניה  ,זקני בית האש  ,סבי דבי אתונא
ששאלו כיצד עושים מעבודה חיצונית מגושמת כגון אכילה )בר ומזון שהיא בחי' באר מדבר( להעלותה לעבודה 
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  פנימית )דהיינו לבחי' ישוב( דהיינו כיצד מעלים מעשה רשות גשמי למדרגת דביקות פנים בפנים עם הקב"ה. 
 אפשר. וכוונתם היה לומר שזה אי 

 את הבאר לעיר. להם יביא  שעל ידוקש שיעשו ממנו חבל, י ורבי יהושע בן חנניה זרק להם פארי דהיינו סובין וב 
ורבנו מבאר שזרק להם לרמוז לברית, והפארי רמז לאמונה ושבת ואמר להם שע"י ברית אמונה ושבת, זוכים  

שבמדבר באר של ישוב בבחי' לחם הפנים   לחבל, דהיינו לעבותות אהבה וכסופים להקב"ה, שעי"ז עושים מבאר
 אכילה דקדושה שזוכים בה לפנים בפנים עם הקב"ה.  

והם ניסו לומר שזה אי אפשר וריב"ח ענה להם אמת מי שלא יכול לעשות מבחי' סובין אמונה וברית הוא לא  
 יכול שאכילתו תיהיה פנים בפנים עם ה' ית'. 

רק לעם ישראל שבכוחם לתפוס פנימיות בכל דבר, ורק הם כיון דהיינו שריב"ח הוכיח להם שזה אפשר, אבל  
 שאין להם אחיזה בפנימיות, אלא רק בחיצוניות של כל דבר, הם מופקעים מזה.  ובשתיקתם הודו לו. 

 

 נ"ל שתורה זו במיוחד נכתבה שלא כסדר ואנסה לעשות סדר ומקווה שהצלחתי. 

 

 צדקה ברית ואמונה 

בביאור עניין הצדקה שמנהגת את הגלגלים ע"י שנעשית באמונה בחי' שבת. כי בצדקה  את התורה מתחיל רבנו  
כמו הגלגלים שיש בהם ז' ככבי   ,הם ז' וי"ב  ,ועוד י"א ברכות על הפיוס. ועם אמונה  ,יש שש ברכות על הנתינה

בה מהלך טבעי   ויש  ,וע"י שדומה להן בזהוצדקה היא גלגל החוזר בעולם כמו הגלגלים,    .\ג/לכת וי"ב מזלות
יומי   כמו בגלגלים שמהלכם ממערב למזרח ומהלך  נותן לעשיר  והעני  שהעני מקבל מהעשיר ומהלך מכריח 

וגם בעצם החסד שיש בצדקה. שהוא בדמיון הגלגלים, שהגלגלים נקראים מים תחתונים  מכריח ממזרח למערב.  
ז'( ו  )העמק דבר בראשית א  שגורמת    את הגלגליםהצדקה מנהיגה  עי"ז  על שם החסד שעל ידם נשפע שפע לעולם.  

 שהככבים יאירו כראוי בכל מקום ממשלתם, שעי"ז הנהגת הטבע יהיה בלא יסורים. 

זוכים לכסופים    כי האמונה ע"י שמירת ברית.  קיום  ועיקר   דהיינו  בשמירת הברית חסד מתגלה בפומא דאמה 
להקב"ה  להקב"ה    ,גדולים  גדולים  בכסופים  מאמונה  כשמדברים  את  ואזי  שמחזקת  אמת  הארת  עוד  זוכים 

 האמונה. 

נותן חיל ואפילו מאמין שהטבע מחייב ועי"ז  ועיקר האמונה היא עד כמה שיוצא מאצטגנינות, כי כל זמן שהאדם  
 בחי' עורף. הוא ב בעכו"ם ו יש לו אחיזהעדיין  ,הגת הגלגליםמעט להנ

שנחלקו אם ע"י תפלה וזכות יכול אדם לשנות את מזלו לטובה. ומ"ד אין מזל  כי באמת מבואר בגמ' שבת קנו.  
דהיינו מחוץ לחיוב הגלגלים,    "ויוצא אותו החוצה "  )בראשית טו ה'(   אברהם אבינו דכתיב בומ  לישראל הביא ראייה

ע"י צדקה תציל ממות וע"י כסוי   ' שם מביאה עוד ג' מעשיות להוכיח שאפשר לשנות את המזל לטובה.והגמ
 ראש שמעורר יראת שמים שמבטל מזל גנב. 

באמונה שלימה ובטחון   ,להאמין ולבטוח רק בה'  תלכן  פותח רבנו את התורה בעניין איך יוצאים מהאצטגנינו
ואדרבה את הגלגלים הוא ינהיג לפי צורך ההשגחה    ,שהקב"ה יכול להנהיג אותי בהנהגת מעל הטבע לגמרי 

כי כל זמן שיש לו איזה פניה דקה להנהגת   הקרקע שעליו אפשר להתחיל לזכות לפנים.  אמונה זו היאעלי, רק  
 הגלגלים הוא בבחי' עורף עדיין. 

 ,יא הצדקה, כי רק שמאמין באמונה שלמה ובטחון שכל נתינת ממון לעני לא תחסיר ממנוומבחן האמונה הזו ה
אלא ברכת ה' שמתעוררת יותר דייקא ע"י    הפרנסה,אלא אדרבה תוסיף לו ממון, כי לא ההשתדלות היא מקור  

 מדת החסד של מטה. רק זו שלימות האמונה שהיא הקרקע לפנים. 

היא  ינו ע"י שמחסיר מעצמו י דה כי כמו בצדקה שמאמין שהנתינה דייקא  וזה בחי' שבת שהיא שלימות האמונה
ולא העשייה של ימי   ,הכי נמי בשבת מאמין שהשביתה ממלאכה היא דייקא גורם השפע  ,גורם השפעדייקא  

 ה העשייה של ימי החול מתברכת רק מכח השביתה של שבת. בהחול. ואדר

אמונה הכוונה להאמין ביחודו שאין עוד מלבדו כלל. ושבת היא  כי הן שני סוגי אמונה,  אמונה ושבת,    ובכלליות
של  הכפירות  שתי  עיקר  שהן  פ"י.  לרשב"א  קנאות  במנחת  כמבואר  עליו,  והשגחתו  העולם,  בחידוש  אמונה 

   המחקרים.

, )כנף לשון הסתרה צלצל כנפים המסתיר את האמת,    הואהמתגלגל בעולם  הבל פיהם  כי הגויים ואפיקורסים  
יכנף   וצריך    דהיינולכן בעוה"ז החמה עמוקה מן הצל,    ( עוד מוריךכמ"ש לא  שבעוה"ז ההסתרה גדולה מאד 

 
בו יב של המפייס?  ואולי    רז' ויב ע"י האמונה צ"ע א"כ מדוע מתן בסתר משובח יותר הרי חס   שמנהגת הגלגלים כי יש בה  בעניין הצדקה   ג

 כי עיקר הפיוס הוא לבטל את הבושה שיש לו מהנותן כמבואר בגמ' ג' ד' גומל דלים ומדוע הד' פונה מהג' כי המקבל מתבייש.
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רמים  ומלחמה תמידית כדי לאחוז באמונה, לאחוז כל הזמן את הראש מעל מימי הים הנגרש הבלבול הדעת שג
   .העכו"ם, שהוא הצלצל כנפים שמתגבר כל הזמן להסתיר את האמת

ומעשה הזה חוקק עוד    ,אלא אדרבה יזכה יותר   ,כי בכל נתינה מאמין שלא יחסר לו  ,יא העצה לזהלכן הצדקה ה
אע"פ  מטט  והזמן, מלאך  ועוד את האמת הזו בנפש, את אמת שמעל הגלגלים, לדעת היטב שמנהיג הגלגלים  

לגלים ומעל  הוא הקב"ה בעצמו מעל הגמנהיג האמיתי  והאות בצבא של הקב"ה.  רק  הוא  ,  \דשנדמה להקב"ה/ 
למטט רשות  בנתינת  עצמו  מסתיר  ורק  והמקום  ראוי    'הזמן  שלא  למי  הטבע,  בהנהגת  העולם  את  להנהיג 

תמיד  אליו  פונה  הקב"ה  גם  אזי  כלל  פניות  בלא  האמיתי  במנהיג  שלמה  באמונה  שאוחז  מי  ורק  להשגחה. 
 ו אכילה.  כמ \ה/יכול לזכות לפנים בפנים בכל מעשה ואפילו המגושם ביותרבהשגחה ואזי  

שגם בכלליות תתפשט האמונה  ע"י שמבטל גם את הבל הכפירות של הגויים, דהיינו לכן שלימות האמונה היא 
זוכים לכסופים    .דהיינו עשיית גרים וברית עילאה שעי"ז  ובעלי מדת החסד  וזה נעשה ע"י צדיקים בעלי נפש 

 "הבל אשר נעשה בארץ"יוצאת נפשם בבחי'    "בדברונפשי יצאה  "אזי בבחי'    ,וכשמדברים אותם  ,גדולים לה'
 כסופים לה'.לתשובה וומעורר אותם  ,והולך ומתגלגל בבני אדם

ונראה שהכל מתחיל מהצדקה וצריך לצרף    .קשר מהלך התורה מוהרנ"ת את  מבאר    \ובלק"ה נשיאת כפים ג' ב'/ 
כמו גלגלי רקיע שהם ז' ככבי לכת ויב מזלות. ועדיין אין שלימות לברכות    ,ואזי יש בה ז' ויב ברכות  ,לה אמונה

ית'   ,והתורה אותיות בלא תנועה  ,כי כל הברכות מהתורה זוכה לכסופים גדולים לה'  ועי"ז נעשה  וע"י ברית   ,
יוצאת בדברו  ,כשמדבר תורהאזי  ו  תנועה לאותיות התורה, ש ומעוררות כנגדן נפ  ,ונעשית נפש בפועל  ,נפשו 

הצדקה. ואזי מאירים הככבים   שעוררה נתינת הברכות  שפע  בשלימות  ונמשכות  החוזרת מהדבר שנכספים אליו,  
 ואזי הנהגת הגלגלים בלא יסורים. היטב בכל מקומות ממשלתם. 

תמיד  ו  י פונה אלית'  ה'    גם  אזי   ,גדולים תמיד  ומי שהוא בעל נפש דהיינו בברית חזקה עם ה' ית' שעי"ז כסופיו לה'
ית'. ואזי כל מעשיו הם פנים בפנים עם ה'  ושפע    וזוכה להשגחה.  וכשהוא מדבר בתורה אזי נמשכות ברכות 

   והנהגה של מעל הטבע.לעולם ומתחדש מעשה בראשית ונעשים שמים חדשים וארץ חדשה 

כות מאד ולמעשה צ"ע בזה מה טעם נולד האדם במזל זה דווקא ואם בגלל פגם בגלגול קודם לפעמים צריך ז
  גדולה כדי לבטל מזלו. וכדמצינו בגמ' צדיקים גדולים מאד שלא זכו לבטל מזלם הרע.

 
 בעניין אין מזל לישראל 

רבנו מבאר כיצד הצדקה מנהגת את הגלגלים ומבאר שגם תיקון הברית ותורה מנהיגים את הגלגלים. ומנהיגים  
הפירוש שעל ידם מאירים הככבים כל אחד על המקום והדבר שממונה עליו, וכשהכוכב מאיר היטב אזי באותו  

 מקום אין צער ומכשול למי שגרם זאת.  
רהם שאחיזתו בין רקיע לרקיע דהיינו מעל הגלגלים שעל ידם מנהיג עוד מבאר באות ה' את החילוק בים אב 

הקב"ה את העולם לבין אליעזר שאחיזתו בין מים טהורים מיין טמאים, דהיינו בגלגלים עצמם. ומבואר שהשר  
המנהיג את הגללגים הוא מלאך מטט, בחי' עץ הדעת טוב ורע. בחי' ששה סדרי משנה וגמ' המבררים בין טמא  

 פר ופסול מותר ואסור. לטהור כ
 לכן שם הוא מקום מסוכן ולכן בו טעו הג' שנכנסו לפרדס.

 ומבואר שגלגלי הרקיע הם ז' ככבים ויב מזלות. וע"י צדקה תורה וברית אפשר להנהיג אותם לטובה. 
 וחק הגלגלים הוא קבוע. שכל מזל יש לו הנהגה מסויימת. מצד המזל. 

בר שממונה עליו, שחולשת הארתו גורמת מכשול וחסרון. בבחי' מארות אבל עוד יש הארת הככבים כל אחד בד
 חסר. 

 
 שנקראת קב"ה שהיא זעיר אנפין.  להקב"ה בעצמו שאפילו רק אורו הוא א"ס, אלא למדרגה    אין הכוונה   ד
גמור שמכניס לגוף ואע"פ שנועד לחבר נשמה לגוף הוא מחליש עי"ז את מזון הנשמה, )כדאיתא בתורה ח' תנינא מזונא    שהיא גשמיות   ה 

או מפיו  דגופא הפך מזונא דנשמתא( וגם עצם האכילה כידוע שנחשב אכילה בבליעה שאז המזון כבר מאוס ומשוקץ, עד כדי כך שאם יוצי 
וכח להחיות את הגוף   יהיה אסור להחזירו משום בל תשקצו. וכ"ש כשהוא בתוך הגוף במעיים נדמה לצואה ורק מעט ממנו נהפך לדם 
והשאר יוצא עוד יותר מאוס. וכן מובא בספרים שעל כן המחקרים בחקירותיהם מאוד ביזו את מעשה האכילה ואמרו שהוא הכרח מגונה.  

שבהם כל תפיסתם היא רק בחיצוניות, אבל גדולי ישראל הצדיקים כוחם עצום להסתכל רק בפנימיות ובשכל של כל  דהיינו שגם הגדולים  
 דבר באמונה חזקה עד שיכולים אפילו במעשה אכילה לזכות לפנים בפנים עם הקב"ה.

ְבִחיַנת חֶׁ   - ג' ב'    לק"ה נשיאת כפים   ו ִרית ּבִ ְבִחיַנת ּבְ ַהּכֵֹּהן הּוא ּבִ ֶׁ ל  ִנְמָצא ש  ָלִמין ּכָ ְ י ַעל ָידוֹּ ִנש  ת ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹּהן, ּכִ ָרכוֹּ ל ַהּבְ ן ּכָ "ל. ְוַעל ּכֵ ד ַהּנַ סֶׁ
ִמ  ְ ש  ּבִ לּוָיה  ּתְ ֱאמּוָנה  וֶׁ ְיֵדי ֱאמּוָנה.  י ִאם ַעל  ּכִ ֵלמּות  ְ ם ש  ְוֵאין ָלהֶׁ ֲחֵסִרים  ת  ָרכוֹּ ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ת,  ָרכוֹּ ִרית חֶׁ ַהּבְ ּבְ ְיֵדי  ִרית. ְוַעל  ַהּבְ ְוכּו'  יַרת  ה  ּלֶׁ ִמְתּגַ ד  סֶׁ

ב. וְ  ָרה ְלטוֹּ ת ַהּתוֹּ ִתיּוֹּ ִרין אוֹּ "ל. ַוֲאַזי ִנְצַטיְּ ּנַ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְוִכּסּוִפין ְלַהש ּ ַהְינּו ָרצוֹּ "ל, ּדְ ּנַ ִאין ַעל  ּכַ ת ּבָ ָרכוֹּ ל ַהּבְ י ּכָ ת, ּכִ ָרכוֹּ ָלִמין ַהּבְ ְ ְיָקא ִנש  ה ּדַ ַעל ְיֵדי זֶׁ
ָלם, ְמ ְיֵדי זֶׁה, ַעל ְיֵדי ַהכִּ  עוֹּ ָבר ּבָ ל ּדָ ִשים ּכָ ֲעִלים ְועוֹּ ֵהם ּפוֹּ ֶׁ ָרה ש  ת ַהּתוֹּ ִתיּוֹּ ִרין אוֹּ ַעל ְיֵדי זֶׁה ְמַציְּ ֶׁ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ם  ּסּוִפין ּדִ ָ ב ְוִלְבָרָכה. ּוִמש ּ ָתם ְלטוֹּ ִרין אוֹּ ַציְּ

ם ִחיּּות כָּ  ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ָרה ש  ת ַהּכֹּל ֵמַהּתוֹּ ָרכוֹּ ל ַהּבְ י ּכָ ָרָכה, ּכִ ר ַהּבְ ִרין  ִעּקַ ַציְּ ּמְ ֶׁ ִפי ַמה ש ּ ה ַרק ּכְ ֻעּלָ ּום ּפְ ם ש  ָרה ֵאין ָלהֶׁ ת ַהּתוֹּ ִתיּוֹּ ָלם, ַאְך אוֹּ עוֹּ ּבָ ֶׁ ָבִרים ש  ל ַהּדְ
יְמָר  ם ַאַחר ַהּמֵ ָ ן ש  "ל, ַעיֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמבָֹּאר ּבַ ם, ּכַ לוֹּ ָ ְך ַחס ְוש  ב אוֹּ ְלֵהפֶׁ ּסּוִפין ְלטוֹּ ָתם ַעל ְיֵדי ַהּכִ ֵביאוֹּ ָסֵבי ּדְ ְתִחיל "ִזּוּוָגן ְוִהְצָטְרפּוָתן    א ּדְ ַאּתּוָנא ַהּמַ

ְיָקא ַעל   ן ּדַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ ת  ָרכוֹּ ל ַהּבְ ם ּכָ ָ ה ִמש ּ ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ ַעל ְיֵדי ּכִ ֶׁ ת". ִנְמָצא ש  ִתיּוֹּ ל ָהאוֹּ ֶׁ הּוא  ש  ֶׁ ִרית ש  ִמיַרת ַהּבְ ְ ה ַעל ְיֵדי ש  ּלֶׁ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ד ש  סֶׁ ְיֵדי ַהחֶׁ
ָר  ִחיַנת  בִּ ּבְ לּוָיה  ּתְ ֶׁ ְיֵדי ֱאמּוָנה ש  ֵלמּוָתן ַעל  ְ ש ּ ֶׁ ש  ת  ָרכוֹּ ַהּבְ ל  ּכָ ָלִמין  ְ ִנש  זֶׁה  ְיֵדי  ַעל  ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִ ְוִכּסּוִפין  ן  ד  צוֹּ סֶׁ ה חֶׁ ּלֶׁ ִמְתּגַ זֶׁה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ִרית ש  ַהּבְ ִמיַרת  ְ ש 

הוּ  ֶׁ ד ש  סֶׁ "ל ִעְנַין ַהחֶׁ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ר ֵהיֵטב ּבַ ָ "ל. ּוָבזֶׁה ְמֻקש ּ "ל ְוָהֵבן: ַהּנַ ת ַהּנַ ָרכוֹּ ֵלמּות ַהּבְ ְ ה ְלִעְנַין ש  ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ  א ַהּכִ
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וצ"ע כיון שאין יסורים בלא עוון, האם העוון גורם חולשת הארת הככב. או שהגלגל גורם חולשתו וזכות צדקה  
 ברית ותורה מחזק האור אע"פ שעפ"י הטבע הוא חלש. וראשון נראה יותר. וצ"ע. 

שבלידת האדם נקבע כמה חכם עשיר גבור יהיה, דהיינו שנקבע שיוולד בזמן ששולט   \זעוד מבואר בנדה טז:/
 המזל שכך הנהגתו.

ונראה לפי רבנו לחלק בין מזל לידה לבין מזל שעה. שמזל לידה רק בזכות גדולה מאד מי שהוא בעל נפש  
לים כאליעזר זוכה לכל כאברהם אבינו זוכה להיות מעל המזל לגמרי. אבל מי שלא זכה לזה אפילו צדיקים גדו 

 היותר למדרגת מטט שמנהיג המזלות.
 אבל מזל שעה תלוי בהארת הככבים ולזה נראה שלא צריך זכות גדולה כל כך.

 
עוד צ"ע האם המבואר כאן שייך להשגחה וטבע. דהיינו אם אפשר לבאר מכאן החילוק בין השגחה לטבע, עיין  

 החילוק. כי גם טבע היא השגחה.  תורה יז תנינא שם מבואר שאין אנו יודעים את
 האם הנהגת הגלגלים הכוונה להשגחה בתוך הטבע. 

עוד לכאורה מסברא נראה שהשגחה תלויה באדם אם הוא פונה תמיד להקב"ה אזי גם הקב"ה פונה איליו תמיד  
 בהשגחה.  

גחה אזי  עוד נראה שהשגחה שייך רק באדם שלא עלול לחטא כמבואר בתורה יז תנינא שמי שלא ראוי להש 
ההשגחה תזיק לו. לכן מי שלא ראוי להשגחה הקב"ה פונה ממנו כדי שלא יהיה כחוטא בית המלך ומניחו על 

 הנהגת הטבע ויכול להגיע לו טובה ע"י הגלגלים. 
ואולי השגחה מעל הטבע זה דווקא למי שבעצמו עושה למעלה מטבעו. וצ"ע האם מי שמצליח להיות בלא 

 טבע, או דווקא מי שעושה מסירות נפש במעשים. פניות זה בעצמו למעלה מה

 או אולי יש לחלק עפ"י המבואר אצלינו שכל פעולה תלוי באיזה כסופין נעשית בשרשה.

לכן מזל לידה תלוי בכסופים דקדושה של אביו ואמו אבל אחרי שנולד כבר צריך זכות גדולה מאד לשנותו. 
 מצד אביו שהולידו בטומאה להכעיס, הצליח לשנותו.ומעלת אברהם אבינו שאע"פ שמזלו היה גרוע מאד 

לעומת זה מזל שעה תיקונו כשיוצא לדרך כי עדיין לא חל לכן צדקה ותורה וברית מועיל שכשיגיע לאותו מקום 
יאיר הככב כראוי. כי ביציאתו לדרך היו לו כסופים גדולים לה' בנתינת צדקה או שמירת הברית או תורה ועי"ז 

 שרשה ברלא שערים בעולם המלבוש בשלימות. ונעשה עיבור ולידת ישועתו טובה.נארגה ישועתו ב

בסוף לשון מוהרנ"ת רבנו מבאר את הגמ' שפעם בשבעים שנה עולה ככב שמטעה את הספינות כיון שאינו מאיר  
היטב  היטב היכן שעובר והקשינו מדוע לא זכו רבי יהושע בן חנניה ורבן גמליאל במעשיהם הטובים שהככב יאיר  

במקומם ולא יטעו ולא יתעכבו. דמשמע שאפילו להנהגת המזלות לא זכו. ואולי כיון שהכוכב היה עולה פעם 
 בשבעים שנה ואין מקומו קבוע לא היה הנהגתו ע"י הצדקה. וצ"ע.

 
דדריש ר' חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו    : נדה דף טז ז

עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדר' חנינא דא"ר חנינא  רבונו של עולם טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש  
 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 
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שו  שנחלקו אם זכות יכולה לשנות לטובה את המזל שבו נולד. והק  \חונראה לפ"ז להבין סוגיא זו דגמ' שבת קנו.:/
בני חיי ומזונות לא בזכותא תליא אלא במזלא. הרי שזכותם   \ימדברי רבא במועד קטן כח./  \טשם תוס' )ד"ה אין(/ 

דאיתא שם   \יאלא הואילה לשנות מזל לידתם. מאידך מביאים התוס' ראייה שאפשר לשנות מזל חיים מיבמות נ./
. והתוס' במועד קטן שם הביאו עוד ראייה שיש מזל זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין לו מקצבת חייו שנקבע במזלו

)הקב"ה(  דא"ל    לישראל מרבי אלעזר בן פדת בתענית כה. שנולד במזל עניות ולא הועילו זכויותיו הרבים לבטלו.
 ניחא לך דאיחריב עלמא דאולי אברי בעידנא דמזוני:

שאם יש מזל מה תועלת בברכות    כתב  \יבותרצו התוס' שע"י זכות גדולה משתנה המזל. והריטב"א על מו"ק/ 
וקללות, אלא שלישראל לא תלוי רק במזל, לכן אפשר לשנותו ע"י זכות גדולה. לכן רק צדיק גמור הוא למעלה 
מהמזל אבל צדיק שאינו גמור נידון כבינוני )משמע אע"פ שזכותו רבה להוריד מטר בתפלתו( ומזלו מתקיים בין  

 לטוב ובין לרע. 

 
כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה מאי ]ולא חדא ביה[ אילימא ולא חד לטיבו    -   שבת קנו.  ח

לבישו והאמר רב אשי אנא ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא אנא מלך והוא הוה  והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי אלא לאו חדא  
ריש גנבי אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו )מאי טעמא דאיברו ביה אור וחושך( האי מאן דבתרי בשבא יהי גבר רגזן מ''ט משום דאיפליגו  

דאיברו ביה עשבים האי מאן דבארבעה בשבא יהי גבר חכים( ונהיר   ביה מיא האי מאן דבתלתא בשבא יהי גבר עתיר וזנאי יהא מ''ט משום 
מ''ט משום דאיתלו ביה מאורות האי מאן דבחמשה בשבא יהי גבר גומל חסדים מ''ט משום דאיברו ביה דגים ועופות האי מאן דבמעלי  

ילו עלוהי יומא רבא דשבתא אמר רבא  שבתא יהי גבר חזרן אמר ר''נ בר יצחק חזרן במצות האי מאן דבשבתא יהי בשבתא ימות על דאח 
בר רב שילא וקדישא רבא יתקרי אמר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה לבר ליואי לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם האי מאן דבחמה  

נאי יהי מ''ט משום  יהי גבר זיותן יהי אכיל מדיליה ושתי מדיליה ורזוהי גליין אם גניב לא מצלח האי מאן דבכוכב נוגה יהי גבר עתיר וז 
דאיתיליד ביה נורא האי מאן דבכוכב יהי גבר נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא האי מאן דבלבנה יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר  
סתיר ובנאי אכיל דלא דיליה ושתי דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלח האי מאן דבשבתאי יהי גבר מחשבתיה בטלין ואית דאמרי כל  

שבין עליה בטלין האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן אמר ר''נ בר יצחק וצדקן במצות האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא א''ר אשי  דמח 

רבי חנינא אומר מזל  איתמר      .      אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא אמר רבה אנא במאדים הואי אמר אביי מר נמי עניש וקטיל 

אמר אין מזל לישראל ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דא''ר יוחנן מניין שאין מזל לישראל    רבי יוחנן    .      לישראל מחכים מזל מעשיר ויש מזל  
  - .  )פרש"י ב{ כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה הם יחתו ולא ישראל - שנאמר }ירמיה י 

אין מזל לישראל דאמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר    ואף רב סבר           (דעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה: 
ד{ כי  - ג{ בן ביתי יורש אותי אמר לו לאו }בראשית טו - ה{ ויוצא אותו החוצה אמר אברהם לפני הקב''ה רבש''ע }בראשית טו - }בראשית טו 

באיצטגנינו  נסתכלתי  רבש''ע  יצא ממעיך אמר לפניו  מזל  אם אשר  ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין  בן אמר  ראוי להוליד  ואיני  ת שלי 
ב{ מי העיר ממזרח צדק יקראהו  - דקאי צדק במערב מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח והיינו דכתיב }ישעיה מא ]דף קנו:[  לישראל מאי דעתיך  

הנך אינשי לאגמא א''ל אבלט לשמואל האי גברא אזיל  נמי אין מזל לישראל דשמואל ואבלט הוו יתבי והוו קאזלי    ומדשמואל  .      לרגלו 
ולא אתי טריק ליה חיויא ומיית א''ל שמואל אי בר ישראל הוא אזיל ואתי אדיתבי אזיל ואתי קם אבלט שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא  

אידנא הוה איכא חד מינן דלא  דפסיק ושדי בתרתי גובי א''ל שמואל מאי עבדת א''ל כל יומא הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי ואכלינן ה 
הוה ליה ריפתא הוה קא מיכסף אמינא להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא ליכסיף  

ין מזל  נמי א   ומדר''ע    .         ב{ וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה - א''ל מצוה עבדת נפק שמואל ודרש }משלי י 
לישראל דר''ע הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא הוה דאיגא אמילתא טובא ההוא  
יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה  

בפניא אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא שקלתי לריסתנאי    אבוה מאי עבדת אמרה ליה 

ומדר''נ     .      דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק ר''ע ודרש וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה 

רי לה כלדאי בריך גנבא הוה לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי  נמי אין מזל לישראל דאימיה דר''נ בר יצחק אמ   בר יצחק 
מעילויה   גלימא  נפל  תותי דיקלא  גריס  יתיב קא  חד  יומא  ידע אמאי קאמרה ליה  הוה  רחמי לא  ובעי  היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא 

 בשיניה: חתך אשכול תמרים(  )סליק פסקיה לקיבורא    ,אלמיה יצריה )שאינו שלו( רישיה דלי עיניה חזא לדיקלא  
אין מזל לישראל. והא דאמר רבא בשילהי מו''ק )דף כח. ושם( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא    - .שבת קנו תוס'    ט

מוסיפין  תליא מילתא מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה אבל פעמים שאין המזל משתנה כדאמר ביבמות פרק החולץ )דף נ. ושם( זכה  
 לו לא זכה פוחתין לו )דאין מזל לישראל(: 

שם רבא אמר חיי בני ומזוני לא בזכות תליא אלא במזל. והגמ' מביאה ראייה משני צדיקים גמורים רבה ורב חסדא ששניהם    במועד קטן  י
 ול בנים ובני בנים.כשבקשו מטר מיד נענו. ואעפ"כ רב חסדא זכה לאריכות ימים ובנים ובני בנים ורבה לקיצור ימים ושיכ 

לא    )שלא ימות קודם זמנו(  זכה משלימין לו   )אלו השנים שקצבו לו בלידתו( ,  אלו שני דורות" ]דף נ.[  את מספר ימיך אמלא " דתניא    :יבמות דף מט   יא
ר' עקיבא )ונפטר קודם זמנו(  זכה פוחתין לו   זכה מוסיפים לו    .דברי  זכה פוחתין לו )על מה שנקצב לו בלידתו(  וחכמים אומרים  אמרו לו לרבי    .לא 

)דמה שנקצב לו כלל גם טו  ,  אמר להם משלו הוסיפו לו   " והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה )במעשה דחזקיהו המלך( " עקיבא הרי הוא אומר  

ומתנבא הנה בן נולד לבית  )בימי ירבעם(  תדע שהרי נביא עומד    משלו(שנים אלה אלא שבגלל עוונו שביטל פו"ר נגזר עליו למות קודם זמנו וע"י תשובה החזירו לו 
אי מאינש   , אי מחזקיה נולד  , לבית דוד כתיב  , ורבנן מי כתיב מחזקיה  .)בן חזקיהו  ועדיין לא נולד מנשה  ,יאשיהו שמו )מבני בניו של חזיהו המלך(  דוד 

 אחרינא: 
דקיי"ל )שבת קנ"ו א'( אין מזל לישראל,    פי' ח"ו שיהא תלוי במזל לגמרי, לאו בזכותא תליא מילתא.    -   .על מועד קטן דף כח   ריטב"א   יב

ובטלת ברכות וקללות שבתורה כי חיי בני ומזוני כללים הם לכל טובות העולם הזה, אלא ה"ק דלאו בזכותא תליא מילתא לגמרי, דמזלא  
לא חזו להכי אלא צדיק גמור שהוא למעלה ]מן המזל[, ולפיכך תרי צדיקי לא    נמי איכא, אלא שזכות גדולה מבטלת המזל, וכולי עלמא 

דמו בהא להדדי כדמפרש ואזיל דמסייע ליה מזלא, ומאן דאית ליה מזלא כיון דהוי בינוני שלא יפסיד מזלו סגי ליה בהכי, ומאן דלית ליה  
 מזלא צריך זכיות גדולות: 
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שהגם שיהיו זכיותיו מרובים, כל שיש לו שמתרץ הקושיא ממו"ק כח.  חיים )דברים טו ה'(  דעת אור הונראה שכן  
לא ישלוט על המזל המראה עליו עוני, אבל כשיגיע לשלימות התורה והמצות ישלוט גם על    ,אפילו חטא א'

 המזל וישיג עושר ובנים וחיים.  

א של אדם רגיל ולא מה שמדקדקים על צדיק  והקשו עליו דאין צדיק בארץ אשר לא יחטא, וצ"ל כוונתו לחט
וכמ"ש הריטב"א שצדיק גמור הו מעל הטבע, ואיך הו אצדיק גמור הרי    כחוט השערה כמ"ש סביבו נשערה מאד.

 סביביו נשערה כנ"ל אלא אדרבה זה צדיק גמור כשמדקדקים עליו כחוט השערה בגלל שהוא צדיק גמור. 

"ן דרוש ח', שישראל מעל המזל רק כששומרים תורה ואם ח"ו לאו  ודעת אבן עזרא )שמות לג כא( ודרשות הר
 אזי מונהגים ע"י המזל. וצ"ע האם כוונתם לצדיק גמור כנ"ל.

וצ"ע אם רק צדיק גמור יכול לשנות מזלו, איך יתרצו את המעשיות בשבת קנו: שצדקה תציל ממוות, וכסוי ראש 
 ממזל גנב. 

ואביי מבית עלי הכהן ב  וכן  יח. שרבא  תורה    ר"ה  ואיתא שם שע"י  אנשים.  זרעו בשבועה שימותו  שנגזר על 
 וגמילות חסדים מתבטל הגז"ד. רבא עסק בתורה וחי מ' שנים ואביי בתורה וגמ"ח וחי ס' שנים. 

מה החילוק בין רבא ששינה מזלו של חיים, ואילו רבה לא הצליח לשנות מזל מזוני ובני. וכן ר"א בן פדת מזל 
 מזוני. 

הנ"ל זכה מוסיפין לו לא זכה פוחתין, דהיינו  נ. חיים אפשר לשנות ולא מזוני, כמבואר ביבמות  ואולי דווקא
 ששונה מזל חיים משאר מזל. 

וא"א שישתנה רק אולי בלידה    \יגואולי גם יש חילוק בין חומר העוון הגורם את המזל, כבר"א בן פדת היה חמור/ 
ואולי הכוונה שאולי תועיל מיתתו   ?המזל לפי חומר העוון חדשה. גם זה צ"ע מה תועיל לידה חדשה הרי גזרת  

 לכפר לו ואולי לא. וצ"ע.

 )גליון פרפראות פאר ראה תשעט(ראיתי מקשים    -מה שהביאה גמ' בשבת קנו. ראייה מאברהם אבינו שאין מזל לישראל  
צדק שבו נולד אברהם  שקב"ה העביר את ככב    \ידכמבואר שם/שלכאורה זה לא שאין מזל אלא זה שינוי מזל,  

אברהם כדאיתא בב"ר מד י' אברם אינו מוליד   ממערב המצונן למזרח החם. ועוד גם לשנות את שמו מאברם ל
 אברהם מוליד.  

 וצ"ל שזה הכוונה שאין המזל שע"י זכות גדולה הקב"ה משנה לו את המזל. 
זל לטובתו. ועיין שם בן יהוידע נמצא שאין מזל אין הכוונה שהוא נס מעל הטבע לגמרי אלא שמשנים את המ

)ד"ה נסתכלתי( שכוונת אברהם אבינו שראה בככבים שאין לו בן הכוונה בן בטבע, כי לא רצה להנות ממעשה 
ניסים. ועל זה ענה לו הקב"ה שישנה את מקום הככב שבו נולד. וצ"ע הרי כבר נולד ומה מועיל לשנות עכשיו. 

 נולד. ואולי כי במילה נעשה גר וגר כתינוק ש
שאברהם טומטום ושרה אילונית אפילו בית וולד אין לה. הרי    \טואבל גם זה צ"ע הרי מבואר בגמ' יבמות סד./ 

נעשה להם נס גדול שנבראו להם איברי הולדה. ואולי זה נחשב בסתר. ואינו נס גלוי. עכ"פ קשה הרי נהנה מנס 
 ואיתא בתענית כ: שמי שנהנה מנס מנקים לו מזכויותיו.

ביאר טעם דאין מזל לישראל כיון שעם ישראל המזלות התנגדו להודלתו והקב"ה   \טז/ )ח"א דרוש ח(ת דבש  היערו
הוליד אותם מאברהם ע"י שידוד המערכו וביטול המזל, לכן אין למזל שליטה עליהם. )וצ"ע גם בני עשו נולדו  

א בסוף וכן התנגדות המזלות היה  מיצחק וצ"ל כוונתו שכל כוונת אברהם להויד בן היה כוונתו לעם ישראל שיצ
 על עם ישראל שיצא בסוף שהרי ישמעאל כבר היה. 

 
ועי"ש הארכנו לבאר עפ"י התיקונים שפגם שלו היה קב חרובין שבגלגול קודם פגם בשם    אות ט' הטעם בסוד הגלגול.  ועיין תורה יד   יג 

יב"ק, )יחוד ברכה קדושה( כי פגם ביחוד שלא הוליד בנים, לכן נשאר רק קב, ועי"ז היתה תיקונו בגלגול שפרנסתו רק קב חרובים. )מחרבן  
 היב"ק( 

באיצטגנינות שלי )חכמת המזלות( ואיני ראוי להוליד בן, אמר ליה, צא מאיצטגנינות  אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי    שבת קנו.  יד
שלך, שאין מזל לישראל, מאי דעתיך דקאי צדק במערב מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח, והיינו דכתיב )ישעיהו מ'א( מי העיר ממזרח צדק  

 .יקראהו לרגלו, ע''כ 
חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם וכתיב  ]דף סד:[    מין היו שנאמר הביטו אל צור אמר רבי אמי אברהם ושרה טומט   .יבמות דף סד   טו

הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שרה אמנו אילונית היתה שנאמר ותהי שרי  
 .עקרה אין לה ולד אפילו בית ולד אין לה 

ברהם באיצטגנינות שלו ראה כי אינו מוליד, כי כל המזלות מתנגדים לו להקים זרע,  וא   -  'דרוש ח  ח"א ונתן איבשיץ  הלרבי י   יערות דבש  טז
אבל ה' שידד המערכות, להקים עם ישראל מאברהם, מתנגד למזל, ולכך אין מזל לישראל, כי לא באו לעולם מפאת מזל, ולכך יכולים  

, וזהו הטעם כי כל העמים מאנו לקבל התורה, כי הם תחת  הם לשמור התורה, ולבחור בטוב ולמאוס ברע כי אין המזל מכריחם לשום דבר 
 המזל, ומזל גורם להרע ולהטיב, ואיה איפוא שמירת התורה, אמנם נחנו, עם ה', ראויים לקבל התורה, כי אין אנו תחת המזל כלל: 
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והמהרש"א כתובות סו: בביאור המעשה דבת נקדימון בן גוריון ביאר שלישראל אין מזל כי הם חלק ה' ונחלתו  
וכיון  ורק לגויים יש מזל ושר לכל אומה. אלא כשישראל לא עושים רצונו של מקום אזי מסלק שכינתו מהם  

 שאין להם מזל הם שפלים ונבזים מכל האומות. 

הנ"ל שרק צדיק גמור כאברהם אבינו זוכה להיות מעל המזל   ונראה שרבנו סובר שאין מזל לישראל כריטב"א
וכנ"ל שהוא אוחז בין מים עליונים למים תחתונים שניהם טהורים. וצ"ע מסתמא גם זה נעשה בהעלם הטבע 

 ככב.כמבואר בגמ' ששינה מקום ה

אבל מה שהטבע בכל יום מתנהג לפי ההארת הכבים ומזלות זה אפשר לשנות ע"י צדקה ברית ותורה )צב"ת 
( כי הם פועלים בשרש הנהגת הככבים כנ"ל כשנעשים עם דבורי כסופים להקב"ה פועלים את  \יזבצבת עשויה/ 

מצא הככבים מאירים היטב הישועה בשרש אריגתה ברלא שערים שבעולם המלבוש, ועי"ז זוכה שבכל מקום שנ
 כל אחד במקום שממונה עליו.

וכנ"ל אולי אפ"ל הטעם כיון שכל דבר נתקן בשרשו לכן מזל לידה צריך לשנות קודם הלידה לכן תלוי באביו 
 ואמו באיזה כסופים הולידו אותו. אבל מזל שבדרכים אפשר לשנות ביציאתו לדרך כנ"ל.

ממות שנגזר במזלה ע"י צדקה. אולי כנ"ל שיש לחלק בין מזל חיים לשאר ומה שמצינו בגמ' כגון בת ר"ע שניצלה  
דברים כגון בני ומזוני וגבורה. כמבואר בגמ' יבמות נ. הנ"ל. לכן נקטו חז"ל צדקה תציל ממות ולא אמרו שגם בני  

 ומזוני. שלזה צריך זכות הרבה יותר גדולה.

, וניצול ע"י כסוי ראש. באמת לא היה שינוי מזל ומה שמובא שם מעשה מרב נחמן בר יצחק שנולד במזל גנב
 אלא שהיראה שגרם הכיסוי ראש התגבר על תאוותו אבל בכח נשאר וכנפל הכיסוי מיד התגרה תאוותו מאד. 

וראיתי מקשים על המבואר בגמ' שר"ע כששמע דברי הכלדים שבתו תמות ביום חתונתה דאג הרי ששהאמין  
 ך שאסור לדרוש בהם.להם, וכתיב תמים תהיה עם ה' לאקי 

ובאמת לפי המבואר לעיל שכל מעט אמונה בהם היא פגם פניה מהקב"ה, אבל מאידך לפי המבואר לעיל שצריך 
 זכות גדולה מאד להנצל מהם מדוע אסור לדרוש בהם כדי לדעת להתפלל?

ה' אלקיך. ועיין מתיבתא שבת שם שבפסחים קיט אסור לשאול בכלדאים חוזי ככבים דכתיב תמים תיהיה עם  
ודעת הרמב"ם )ע"ז פי"א ח ט( שאסור והרמב"ן )בשו"ת רשבא המיוחס לרמב"ן סימן רפג( חולק עליו שאין כוונת 
וכן מר"ע  באיצטגננות  ראייה מאברהם שהסתכל  וכן  חוסר תמימות.  לאו של תורה אלא  שזה  בפסחים  הגמ' 

 שהאמין לכלדאים שבתו נגזר עליה למות.
אצלינו באות ט' שמביא את הפסוק תמים יהיה עם ה' אלקיך כפירוש למה שנאמר לאברהם  וכן קצת משמע  

התהלך לפני והיה תמים. וכנ"ל כי באמת יש מזל ורק בזכות גדולה מבטלים אותו, לכן זה לא איסור להאמין  
אין מזל אבל זה פגם גדול באמונה ובוודאי בעל נפש כאברהם אצלו זה מעכב. כי להיות במדרגה של לגמרי  

 לישראל זה ע"י שמירת הברית שהיא תמימות עם ה' אלקים, ואמונה שלימה רק בה' וכפירה במזל. 

יז תנינא/  ונראה פשוט שהטבע הוא השגחה    \יחועיין תורה  שיש טבע והשגחה, וגם הטבע הוא השגחה. עי"ש 
א פנים, כי להשגחה של שהרי הקב"ה זמן מביצי עד קרני שרים אלא שהיא נקראת השגחה של מאחר כתפיה, ול

פנים צריך שני תנאים, אחד שהאדם יהיה בעצמו פנים בפנים, )כמבואר בתורה קח שברגע שהאדם פונה מיד גם  
ה' פונה ממנו( ועוד שיהיה שמור מחטא כדי שלא יהיה חוטא בבית המלך שאזי ענשו גדול. ולזה אמר שם שטוב  

חת חק הנהגת גלגלי הרקיע, שיש בסדר חוקם גם זמנים שיש טבע ואזי כשהקב"ה פונה ממנו, עדיין האדם ת
טובים. אמנם צ"ע לפ"ז מה הכוונה השגחה האם הכוונה מעל המזל או שהוא בחי' מנהיג את הגלגלים שיאירו 
הככבים היטב במקומו. ולפי מה שנתבאר באריכות בהקדמה לתורה לא שרק זכות גדולה מאד דהיינו צדיק גמור 

וכנ"ל שהשנוי צריך להיות בשרשו לפני המזל אבל כל השאר כוחם להנהיג את הגלגלים.  זוכה להיות ממש מעל  
 שחל ולא אחרי שחל לכן מזל לידה קשה הרבה יותר לשנות. 

 

 תורה מנהגת הגלגלים 
ישעיה    ,גם התורה מנהגת את גלגליםכמו הצדקה  עוד מבאר רבנו ש וי"א כי  ועל כן גם בתורה יש בחי' שש 

העמיד את התורה על שש מצוות ודוד על אחת עשרה, וחבקוק על אמונה, נמצא שיש בתורה שש וי"א ואמונה  
  . ת שמים וארץ לא שמתי"ו"אם לא בריתי יומם ולילה חוקהמשלימה לבחי' ז' וי"ב כמו הגלגלים. וזהו שכתוב  

 
נמי צדקה ברית תורה פועלים    הראשונה שנברא בין השמשות )באבות ה' ו'( שעל ידה נעשה כלי הברזל הראשון בעולם, הכי  רמז לצבת  יז

 בשרש עולם המלבוש של כל דבר.
ָחה.  -   תורה יז תנינא   יח ּגָ ְ ַהש  תוֹּ ּבְ ב, ֲאַזי ַמְנִהיג אוֹּ ה טוֹּ שֶֹּׁ ָהָאָדם עוֹּ ֶׁ ש  י ּכְ ָחה. ּכִ ּגָ ְ ַבע ְוַהש  ש  טֶׁ יֵּ ֶׁ ָלה ש  דוֹּ ָבה ּגְ ב, ְוִאם ָהָיה    ְוָלזֶׁה טוֹּ הּוא ֵאינוֹּ טוֹּ ֶׁ ּוְכש 

ֶׁ ַמְנִהיג   ת ש  ל ִלְהיוֹּ ַבע, ְוָיכוֹּ תוֹּ ַעל ַהּטֶׁ יַח אוֹּ ָבה, ֲאַזי ַמּנִ ּום טוֹּ יַע לוֹּ ש  ל ְלַהּגִ ָחה לֹּא ָהָיה ָיכוֹּ ּגָ ְ ַהש  תוֹּ ּבְ ַבע. ְוִאם לֹּא ָהָיה  אוֹּ י ַהּטֶׁ ת ַעל ּפִ בוֹּ ה לוֹּ טוֹּ ְהיֶׁ יִּ
ָחה ְלַגְמֵרי. כִּ  ּגָ ְ ל ַהַהש  ּטֵ ְתּבַ ּתִ ֶׁ ר ש  ָ ְפש  ָחה, ָהָיה אֶׁ ּגָ ְ ָחה  ַרק ַהש  ּגָ ְ ְוָהָיה ֵמִסיר ַהַהש  ֵעס,  ָראּוי, ָהָיה ּכוֹּ ֵאין ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ּכָ ֶׁ ַרְך, ש  ִיְתּבָ ה  אֶׁ ָהָיה רוֹּ ֶׁ ש  י ּכְ

ת אֵ  ֱאמֶׁ "ל. ּובֶׁ ּנַ יַח ָעָליו ּכַ ּגִ ְ ֵזר ְלמּוָטב, ַמש  הּוא חוֹּ ֶׁ ַבע, ּוְכש  י ַהּטֶׁ יחוֹּ ַעל ּפִ ו ַמּנִ ָ לִ ְלַגְמֵרי. ֲאָבל ַעְכש  ת  ין ָאנּו ְיכוֹּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ָחה. ּכִ ּגָ ְ ַבע ְוַהש  ין ְלָהִבין ַמהּו טֶׁ
ַהְינּו ַהּטֶׁ  ָחד, ּדְ אֶׁ ָבִרים ּכְ ֵני ּדְ ְ ר ָלָאָדם ְלָהִבין ש  ָ ְפש  ַרְך, ְוזֶׁה ִאי אֶׁ ָחתוֹּ ִיְתּבָ ּגָ ְ ַבע ִהיא ַהש  ם ַהּטֶׁ ַרְך: ּגַ ָחתוֹּ ִיְתּבָ ּגָ ְ ת ִהיא ַהש  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֶׁ  ַבע ש 



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          10מג: 

י"א שהכוונה לברית מילה וי"א לתורה שנקראת ברית, ונראה דמר אמר חדא  ש"אם לא בריתי"ועיין נדרים לב. 
על כן חייב לפקוד את ו  ,שגם הברית מנהיג את הגלגליםבאות ד'  וכן מבאר רבנו    .ומר אמר חד"א ולא פליגי 

   , וע"י ברית הן מאירים כראוי.  , כי כל הדרכים בחזקת סכנה, מחסרון הארת הככבים בהן אשתו כשיוצא לדרך

סורים. אבל  י דהיינו שגם בהנהגת הטבע אפשר ע"י צדקה ותורה ואמונה וברית שיתנהג הטבע בלא צער ובלא י 
ובעיקר מה  שיתבאר,    בחי' פנים כפי אין הכוונה שמנהיגים את הגלגלים מעל הטבע, כי לזה צריך מדרגה גבוהה 

כביכול כח  שום  לקוות למילוי חסרונו וישועה ועזרה מפונה מה' ית'    אינועושה מעבר לטבעו ששאדם בעצמו  
 . אחר

כנ"ל ואין טוב אלא תורה. אבל  "בו מחדש בכל יום מעשה בראשית וובט"ועי"ז התורה מנהגת את העולם בבחי' 
בדבור  התורה לבד היא אותיות שהן כגולם וכל כוחה להנהיג ולחדש ולפעול פעולות הוא ע"י הרב הלומד אותה  

  . פה בכסופים גדולים להקב"ה

וכאן מאריך רבנו בעניין הרב המלמד את התלמידים שצריך שיהיה צדיק ולמדן. ומבאר שצריך זהירות כי בחי'  
ם סם חיים וס, כמבואר בלשון מוהרנ"ת שיש בתורה  , )וגם את עצמוהלמדן שבו יכול להטעות את התלמידים

עב:(המות   ופוש  )יומא  בם  ילכו  בם( צדיקים  יכשלו  עיקר  עים  למדן  ו  ,כאילו  טובים.  ומעשים  מברית  מבאר  יותר 
נכנס שכופר ח"ו, ויש  שיוצא מדעתו ויש  שמת ויש  שהטועים בזה יש בהם ד' בחי' כמו הד' שנכנסו לפרדס שיש  ש

 ויוצא בשלום. 

ק מה שמועיל , שמצד זה צריך ללמוד ר"כי לא עם הארץ חסיד"כי צריך תמיד לזכור שכל מעלת הלמדן, היא רק  
 וכיצד להתקדש במותר.  לסור מרע ולעשות טוב לחסידות ומעשים טובים, דהיינו לדעת את ההלכה 

לעשות שלא  גם מעבר לידיעת ההלכה )וע"כ שם הנסיון עוד יותר גדול  יש עוד תיקון גדול בלימוד התורה,    אמנם
אמרו חז"ל כל מצווה שיכולה להעשות ע"י אחרים אינה דוחה תלמוד תורה.  שעל כן  עיקר מהלמדן יותר מחסיד(  

מצווה לחדד את השכל. ואם העיקר הוא המעשים  )תורה סב(  וכן מה שאמרו דרוש וקבל שכר. וכן מה שאמרו  
 טובים והחסידות אזי אדרבה המעשה חשוב יותר מהלימוד שתכליתו רק שידע לעשות מעשים טובים.  

ידיעת    ,בלי קשר לידיעת ההלכהגם  כנ"ל,  ואת הגלגלים    כשלעצמה מנהגת את העולםבאמת התורה  כי   כי 
שעי"ז תיקון המדות, כמבואר בתורה סב, וכל זה רק בחי' שערי גן עדן    ,ועשה טוב  ההלכה היא רק סור מרע

יסה היא כנ ו  התורה בכל חלקיה  יש תיקון עצום בעסק התורה להעמיק ולהבין אתאבל  כמבואר בתורה קפו.  
   .לפרדס שהוא פשט דרש רמז סוד

חייבת הוא רק לידיעת  אשה  ובאמת זה החילוק בין תלמוד תורה של איש לתלמוד תורה של אשה, כי הלימוד ש
אבל תלמוד תורה של איש פועל בעצם הלימוד   אבל לא פועל בתיקון העולם.  ההלכה כי לא עם הארץ חסיד.

אלא שהבסיס צריך להתחיל מידיעת ההלכה, ועוד הפלפול בה והעיון שמתאמץ   , הרבה מעבר לידיעת ההלכה
לשבר הקליפה שממנה החוסר הבנה הכל פועל ומתקן מדותיו, וככל שנעשה חסיד במדות ובמעשים ושמירת  

אזי התורה שלומד פועלת ו   ,הברית מתגלה החסד בפומא דאמה דהיינו שנעשה בעל כסופים גדולים להקב"ה
כי הכסופים שמדבר בהם דברי תורה מצרפים אותיות ברל"א שערים    .\יט/של כל דבר  והראשיתש  נפלאות בשר

דהיינו בשרש הבריאה ומחדש עי"ז מעשה בראשית, ומנהיג את הגלגלים בהשגחה נפלאה    ,שבעולם המלבוש
 על עצמו, ועל העולם.  

"ל, אבל כשהוא חסיד במעשים טובים  הכוונה שגם זה תלוי בלומד כי עצם הלימוד מנהיג הגלגלים בטבע נח, כנ
מעל ופני ה'  אזי גם ממשיך ע"י התורה השגחה  באמונה שלימה בלא פניות,  שמתחסד עם קונו מעבר לטבעו  

 . הטבע

שהם התנועה וצירוף האותיות של כל דבר, כי כל דבר שרוצים לפעול, הוא והשתוקקות,  וזה מעלת הכסופים  
לאותי  תנועה  עושים  והכסופים  בשרש  אותיות,  ממש  הוא  הכסופים  ע"י  האותיות  וצירוף  פעולות.  לפעול  ות, 

ההצטרפות, ברל"א שערים פנים ואחור שבעולם המלבוש, שהוא ראשית הכח של הצטרפות כל הכ"ב אותיות 
וזה בין לטוב ובין לרע, כשמוציא כסופיו לטוב נברא   זו לזו. ועי"ז מחדש בכל יום מעשה בראשית בשרש הבריאה.

 
יצחק חב ) אור תורה  עיין    יט פב    -   ( ר לרבי  הם    - אות  ודבריהם  כו'.  שותים מאוצר של מעלה  מקום,  עושים רצונו של  שבזמן שישראל 

כמשמעו, שבאמת המים שעל השמים הם מים ממש, רק הם רוחניים בערך אותו המקום שהם בו, שבכל עולם יש בו ד' יסודות, כל אחד  
ם להצמיח דשא ופירות והם חיים לעולם, כמו כן הם מים העליונים,  לפי מדרגתו ומקורו. וכמו שמים התחתונים הם חיים לעולם, וגורמי 

ובאמת המים התחתונים לית להם מגרמיהו כלום, רק מה שהם גורמים להצמיח ולגדל, הוא על ידי שנשפע בהם כח ממים העליונים שהם  
המים שעל הרקיע, והוא מכ"ב אותיות ושם    רוחניים, והוא הככב שיש לכל עשב המכה בו ואומר לו גדל, והיינו כח רוחני שלמעלה, שהוא 

הוי"ה יתברך, שכל בחינה כולל עולם שלם שנבנה מכ"ב אותיות, ויש עליו שם הוי"ה מיחד שהוא חיותו והשפעתו, כמו שנאמר, "ואתה  
ומים נסתרים, היינו שמל  וכמו כן הוא בתורה ממש, שלכן נקרא מי"ם, שיש מים נגלים  ו(.  )נחמיה ט,  וי מי"ם הוא גם כן  מחיה את כלם" 

מי"ם, מ"ם, יו"ד, מ"ם, והם בחינת מים עליונים שהם נסתרים, ומים נגלים שהם מים תחתונים, ובתורה גם כן יש נגלה ונסתר, והם אחודים  
עלה,  זה בזה. ומי שעמל בתורה כראוי לשמה, זוכה לדברים הרבה כו' )אבות פרק ו משנה א(, ומגלין לו רזי תורה, כי הבל פיו בוקע למ 

 ויורד לנגדו מים עליונים הנסתרים, והוא מה שנאמר, "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כז, יט(: 
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וח"ו אם כסופיו לרע נברא מלאך רע. והוא בחי' הבל שהטוב יכול לעורר בני אדם לתשובה והרע מלאך טוב  
 להפך להחטיא בני אדם. 

 עוד מבאר מוהרנ"ת שע"י כסופים אל הדבר חוזר הדבר ונכסף אליו ונעשה זיווג שעי"ז עיבור ולידה. 

שית, וגם המוחין שצריך כדי לבנות את  גם בבחי' המחדש בטובו בכל יום מעשה ברא  ענייניםונ"ל כוונתו בשני  
המלכות הפרטית כדי להיות פנים בפנים עם הקב"ה שעי"ז אכילתו בבחי' לחם הפנים בחי' באר שעלתה מהמדבר  

 לעיר. 

תיקון המלכות כי  דהיינו   צריך  לפנים  כי  פנים,  לבחי'  מביאים  לא  עדיין  שיהיו  ככל  גדולים  יהיו  לבד  כסופים 
להביאה ליחוד קב"ה ושכנתיה, ולזה צריך עיבור ולידת מוחין דהיינו לעלות למדרגה שראוי באמת לפנים בפנים. 

ם בזה מאד לגרום לפניות בכל רגע  דהיינו כי להיות פונה אל ה' ית' תמיד, זה מוחין גבוהים מאד כי הסטרא נלח
וזה מה שביאר אם מחשבות זרות. ול זכות למוחין האלה צריך שהכסופים יעוררו רצון עליון להשפיע אותם, 

. וכשיש לאדם מוחין מוהרנ"ת שע"י שנכסף לדבר הדבר חוזר וכוסף אליו, ואזי נעשה זיווג ועיבור ולידת המוחין 
   וזוכה לבחי' פני ה' והשגחה.ילו ורחימו ומעבר לטבעו חועבודתו בד אזי הוא שמור מחטאבלא פניות  ודעת 

חידוש מעשה בראשית צריך לזה רב שהוא מלאך ה' צבקות, דהיינו שהוא חסיד שכלול בו למדן, ואזי    ובעניין 
האותיות מבקשות להתדבר מפיו, כי יש לו כסופים גדולים להקב"ה, ואזי כשהוא מדבר כסופיו באמת מעורר 

קדמת הועיבור ולידת השפע המחדש את המעשה בראשית, בבחי' שמים חדשים וארץ חדשה המבואר ביחוד  
 . בטבע חדש( דהיינו שמנהיג את הגלגלים בעניין שזוכה לעשות מופתים  \כהזוהר )הובא גם בתורה מז/

ן כל כך  אבל כשרוצה להיות כזה רב זה בחי' כניסה לפרדס שהוא בסכנה שיתפעל מהלמדנות שלא כראוי, לכ
מאריך רבנו להזהיר שהוא בחי' כניסה לפרדס שאפשר לקצץ בנטיעות וליפול מכל המדרגות עם יש בו טינה  

 וישות לנסות להבין יותר מהראוי ממדרגתו בחי' הציץ ונפגע.

זה הבל כסופים   שנדמה לו שנפל ממדרגתו, ובאמת  ,גם צריך לדעת שלפעמים פתאם מתגבר עליו היצר מאד
 ורק צריך להתגבר לבטלו ולא ליפול ממדרגתו, וכ"ש שלא להגרר אחריו.  ,ס בושל רשע שנכנ

 

המעלים   כנפים  וזהו ויסב אלקים את העם דרך המדבר כדי להגיע לישוב ארץ ישראל. כי כדי לכפור בטבע ובצל
צריך לצאת למדבר למקום שבו אין שום עצה ותבונה אלא לסמוך רק על ה' לבדו   ,חמההאמת המאיר כאת  

האדם כבר יודע שלא    ,מועילה ההשתדלות כביכול  ולהאמין בהשגחה.  ואחרי שמתרגל לזה אזי גם בעיר היכן ש
את  יעוררו  והם    ,ולדבר אותם הרבה  ,כסופיםבאמונה וברית  צדקה ותורה בחיל אלא רק    כוחי ועוצם ידי יעשה

 . השפע שצריך 

 

 עוד הקדמות מ"ק
 

 אברהם אבינו 
 מ"ק 

דרגיה דאברהם שהוא הדמות הקושרת ושוזרת את כל הבחינות המבוארות בתורה זו לדבר  רבנו  באות ט' מבאר  
אחד שעל ידו זוכים לבחי' לחם הפנים דהיינו אמונה בשלימות שהיא בחי' ראיה  ולב חם ובוער להש"י בדבורי  

- וכסופים תמיד בבחי' ברית עלאה, דהיינו ראש למאמינים, וראש לנמולין. אליו אמר הקב"ה אני קל שדאמונה  
הוא   . י פרה ורבה, הוא ראש לפרסום האמונה בעולם, ראש לעושי נפשות וגרים, הוא ראש לעושה צדקה וחסד

שיצא   להם\כא/ תמהאצטגנינוראשון  מנהיג  ונעשה  והמזלות,  מהגלגלים  למעלה  שעלה  ספר   .,  מיוחס  ואליו 
 היצירה שבו לראשונה מתגלה סוד צירוף וזיווג האותיות ברל"א שערים. 

שחזר ואיחה את הקרע של אלפים שנות תוהו, ע"י  כידוע אברהם איש החסד והצדקה, והוא ראש למאמינים,  
יוצא  פ "ולימד אמונה לכל העולם, משמע מכאן שעי"ז זכה לעלות למעלה מהמזלות, כמבואר בפרש"י עה"ש

 
ל    - )לשון רבנו(    מז   תורה   כ ֶׁ ִרים ִהּלּולוֹּ ש  ְך ָאנּו ְמַדּבְ ָרֵאל, ְוַאַחר ּכָ ץ ִישְֹּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ א ּדֶׁ ת ַהּבָ ַפע ֱאמֶׁ ֶׁ ְכִלים ש  ָאנּו אוֹּ ֶׁ זֶׁה ַהּכַֹּח,  ּוְכש  רּוְך הּוא ּבְ ש  ּבָ דוֹּ ַהּקָ

ַמת ַהזַֹּּהר ה.(: "ֵלאמֹּ  ָנם ִלְבָרָכה )ַהְקּדָ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרוֹּ ֶׁ מוֹּ ש  ה. ּכְ ָ ץ ֲחָדש  ַמִים ָוָארֶׁ ָ ה ש  י,  ֲאַזי ַנֲעשֶֹּׁ א ִעּמִ ּלָ י אֶׁ ְקֵרי ַעּמִ ה", ַאל ּתִ י ַאּתָ ן ַעּמִ ר ְלִציּוֹּ
 ָ י ש  ִפי ְוכּו'. ּכִ ּתָ ֻ ש  לֶׁ ּבְ הוֹּ ֶׁ ָרֵאל, ש  ץ ִישְֹּ רֶׁ ה ַעל ְיֵדי אֶׁ ה ַנֲעשֶֹּׁ ָ ץ ַהֲחָדש  ֵני ַיֲעקֹּב, ְוָהָארֶׁ ָאַרת ּפְ ה ַעל ְיֵדי הֶׁ ָחָדש  ַנֲעשֶֹּׁ ָרֵאל,  ַמִים הֶׁ ץ ִישְֹּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ַפע ּדֶׁ ֶׁ ת ַהש ּ כֶׁ

 ֶׁ ַבע ש  ה ַהּטֶׁ ּנֶׁ ַ ש  ּמְ ֶׁ ת ֲאֵחִרים. ִנְמָצא ש  לוֹּ ַמִים ּוַמזָּ ָ ו ש  ָ ָרא ַעְכש  ּבָ ֶׁ ַעל  ִנְמָצא ש  ֶׁ ים. ִנְמָצא ש  ִ ת ֲחָדש  לוֹּ ה ַמזָּ ו ַנֲעשֶֹּׁ ָ י ַעְכש  ִנים, ּכִ וֹּ ת ָהִראש  לוֹּ זָּ ּמַ ע ּבַ ָהָיה ֻמְטּבָ
ת:  ְפִתים ּוְפָלאוֹּ ה מוֹּ ֲאַות ֲאִכיָלה, ַנֲעשֶֹּׁ ּבּור ּתַ ִ  ְיֵדי ש 

לי )ואין לי אלא בן אחד( ]ואיני ראוי להוליד  אמר לפניו רבונו של עולם הסתכלתי במזל ש   )בראשית טו ה("  ויוצא אותו החוצה "   –נדרים לב.    כא
 .בן[ אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראל 

 ממשפט חכמת מזלות שלך והיינו דכתיב )בראשית טו( ויוצא אותו החוצה:   - צא מאצטגנינות שלך    -   .ר"ן נדרים דף לב 
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החוצה" הקב"ה    אותו  המזלות  מאצטגנינותצא  שא"ל  מעל  אותו  שהעלה  דהיינו   \כב/ שלך  להשגחה  )וזכה 
שהגלגלים מונהגים לפי צרכיו, ועוד גם נתבטל הטבע ונהפכו אברהם מטומטום שאינו מוליד ושרה אילונית לאב  

אמונה נשלמה מדרגת הצדקה  המון גויים וזרעך כעפר הארץ( ושם נאמר והאמין בו ויחשבה לצדקה, שע"י ה
אדון ואברהם  בחי' אליעזר  שלו, ועי"ז בעצמו עלה למעלה מהגלגלים למעלה ממטט שר הפנים מלאך הגלגלים,  

 מעליו אחוז במנהיג הבירה המנהיג את הגלגלים. לו 
 הגלגלים תלויים באברהם ולא הוא בהם, נמצא שהוא מנהיג את העולם וקושר אותו כולו בברית להש"י, 

שבכתב וה תורה  ולמדן,  צדיק  ועבד,  אדון  בחי'  ואליעזר  אברהם  בחי'  ותתאה  עלאה  ברית  ה'  באות  מבואר 
כל המדרגות שהם לעומת אברהם גם הן מדרגות גבוהות מאד שהרי אליעזר היה ראש   –ושבע"פ, אדם ומלאך 

היינו שפשט לגמרי ישיבה דולה ומשקה תורת רבו לנפש אשר עשו אברהם ושרה בחרן, וזכה להכנס חי לג"ע. ד
את משכא דחויא, אלא שלא זכה לברית עילאה שהוא התכללות גמורה בו ית' כאברהם. ולכאורה היה במדרגה  
)וצ"ע אם אפשר להשוות  למעלה מחברי ר"ע שנכנסו לפרדס ע"י שהיו במדרגה עצומה. וצ"ע אם גם מר"ע, 

שזכה להם   ,אן לבאר שדווקא מדרגת אברהםקודם מתן תורה לאחרי מתן תורה( אלא שזה דייקא כוונת רבינו כ
 . והיא מדרגה עצומה עוד יותר כיחס עבד לבן חורין ,היא המדרגה שעל ידה זוכה לבחי' לחם הפנים ,גם ר"ע

שמי שהוא בדרגה דאברהם אבינו אכילתו בבחי' לחם הפנים כי זוכה לבחי' עוה"ב שיתגלו רבנו  ובאות ט' מסכם  
האמת כי פני ה' נמצא כאן ממש דייקא באכילה שהיא חיבור גוף ונשמה אלא כל הכסויים וההסתרות שעל  

הברית אזי הגוף גובר והאכילה מגשמת ביותר כמ"ש וישמן ישורון ויבעט,    שאצל רוב העולם שרחוקים מתיקון 
אבל הרוצה באמת יכול דייקא שם להתקשר אל הנשמה ע"י דרגה דאברהם  )ומזונא דגופא הפך מזונא דנשמתא(  

ב חם הקשור בברית חזקה לקודם הבריאה למעל הגלגלים והסיבות, אל מנהיג הבירה, כפי שכינהו אברהם בל
  .אבינו בגיל שלש )נדרים לב.( שמנהיג הכל

ועולה מעמקי הקליפות ע"י האחת עשרה המלאכות שבו חרישה   ניצוץ קדוש שמתברר  יש  כי בלחם בעצמו 
הלח על  לא  )בבחי'  ה'  דבר  והוא  וכו'  מקודם זריעה  הארה  ולעורר  לעלות  בכוחו  הזה  והניצוץ  וכו'(  לבדו  ם 

הבריאה ולחבר נשמה לגוף ומי שיש לו פנים יפות דהיינו בעל נפש כאברהם זוכה עי"ז ליחוד פנים בפנים בבחי'  
 .  לחם הפנים

רֶׁ )וע"י יא מלאכות בפת   . ְוַהזּוֹּ ש  ר. ַהּדָ ֵצר. ְוַהְמַעּמֵ . ְוַהּקוֹּ ֵרש  ֵרַע. ְוַהחוֹּ הַהזּוֹּ פֶׁ . ְוָהאוֹּ ש  ד. ְוַהּלָ ֵחן. ְוַהְמַרּקֵ ֵרר. ַהּטוֹּ המוציא ונטילה  )ושש ברכות    (ה. ַהּבוֹּ

הרי הם ז' ויב כמו הגלגלים כי הוא למעלה מהם ומנהיג    ,עם אמונה המשלימה  ,באכילת הפת  (ד' ברכות ברכת המזוןו
וזוכה    )ע"ח טל ב'(ד  רצון עליון ליחו  ררוע"י יב וז' הנ"ל מעלה את הניצוץ הקדוש במאכל מיין נוקבין ומעו  אותם.

 ליחוד קב"ה ושכינתיה באכילתו פנים בפנים. 
 

 העיקר היא ההתחלה
 מ"ק 

באות ו' מדבר רבינו מגודל מעלת הכסופין דקדושה כשמוציאם בפיו דייקא שאע"פ שמתגלה כאן רק רצון והרי 
לעולם   אבל רבינו רומז בכמה מילים לדבר נפלא לסוד עולם המלבוש שהיא התורה הקדומה  , עיקר המעשה
שנה, רל  אלפים  שערים  "דהיינו  ואחור/ א  וראשית    \כגפנים  בשרש  לזו  זו  אותיות  הכב  הצטרפות  שרש  שהם 

 הבריאה עיין מזה בעמק המלך דברים נפלאים 
רוצים להמשיך איזה חידוש לעולם לא מבעי הולדה   ורומז לנו בזה רבינו שבכל פעולה שאנו עושים שעל ידה

אלא אפילו כל מצוה הרי אנו מקדימים לה לשם יחוד וכל יחוד כיון אין חדש תחת השמש הרי הוא להמשיך  
שפע חדש מקודם הבריאה וכאן בנקודה הזו מחדש לנו רבינו שכל הפעולות של השפע הזה הנמשך על ידנו, 

לביש ועד כמה, הכל תלוי בכסופין שלנו בשעת התעוררותו לרדת כי כשיורד   איזה פעולה יעשה בעולם לטב או
שם  הצטרפותו  אופן  וכל  שערים  ברלא  בשרשם  באותיות  להתלבש  המלבוש  בעולם  שיעבור  מוכרח  לעולם 

 לעשות איזה פעולה שיעשה הכל תלוי ברצון והכסופין שבהם הוא מצטייר שם 
  , בספרים שממשיכים חיות חדש ועל כרחך כנ"ל שהוא מבחי' קודם הבריאהמבואר  כבכל נשימה    גםנמצא לפ"ז 

וכן בכל אכילה שמחברים נשמה לגוף זה נעשה ע"י הניצוץ שבמאכל שמתברר ועולה ומעורר מ"ד דהיינו חיות  
נעשה ההתעור  ובאכילה  לגוף  לי רחדשה  ולבקש שכל חיות חדשה שתגיע  לכסוף להקב"ה  הזמן  ואז  לזה  ות 

עיין     .ות דקדושה שתמשוך אותי לעשות רצונך ולבעור רק אליך בכח גדול לדבוק בך בביטול גמורתיהיה רק חי 
מה שספרו על רבי אברהם ברניו נכד רבינו שעם כל כף שאכל הרים ראשו למעלה בכסופים   \כד/מזה בשש"ק

  . גדולים

 
חוץ לראות הכוכבים ולפי מדרשו אמר לו צא מאצטגנינות שלך  לפי פשוטו הוציאו מאהלו ל   - ( ויוצא אתו החוצה  ' טו ה) רש"י בראשית   כב

שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן וכן שרי לא תלד אבל שרה תלד אני קורא לכם שם אחר  
 ה: וישתנה המזל ד"א הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים וזהו לשון הבטה מלמעלה למט 

דהיינו כמו טלית קטן שהוא ארוג מרל"א שערים כפולים, רלא לפנים ורלא לאחור. כי כל צרופי האותיות הם כל אחת עם כל שאר כא    כג
 אותיות דהיינו כב כפול כא שהם תפב צרופים וכל צירוף נקרא שער, אבל הם כפולים כגון א עם ב וב' עם א' לכן העיקר הם רל"א.  

ּפִ   עיין שיש"ק ח"ג רכד   כד ָאַכל ּכַ ֶׁ ַאַחר ש  ֶׁ ֵהג ש  ָרָאה ְוָהָיה נוֹּ ה נוֹּ ָ ְקדּוש  ֵכל ּבִ נּו )בן אדל( ָהָיה אוֹּ ַרּבֵ ד  כֶׁ עְרְניּו נֶׁ ּבֶׁ י ַאְבָרָהם  ל  ַרּבִ כֶׁ ית ַאַחת ֵמָהאוֹּ
ְדֵביקּות ּוְבִכּסּוִפים   ַמִים ּבִ ָ ל ַהש ּ יט אֶׁ ְלָחן ּוַמּבִ ֻ דוֹּ ַעל ַהש ּ ית ִמיָּ ּפִ ת ַהּכַ ֵזר ָחִליָלה.ָהָיה ֵמִניַח אֶׁ ּוב, ְוחוֹּ ֵכל ש  ית ְואוֹּ ּפִ ת ַהּכַ ּוב אֶׁ ֵקַח ש   ְולוֹּ
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די אמת ונותן לאיש חסד ואמת  ועיין בספורי מעשיות שכל יום בסופו אין עוד יום אלא ע"י הכבד פה מקבץ חס
והוא מעלה אותם ומוריד יום חדש ולפ"ז צריך בכל יום בסופו בין השמשות לכסוף מאד להש"י ולבקש שהיום 

 החדש יצטרף לטב לעשות פעולות טובות שאזכה בו אני וכל העולם לתשובה שלימה 
 . ולפ"ז מסתמא גם בשעת המולד יש לעשות כן ובר"ה וכל כיו"ב

 

 צדקה 
 מ"ק 

  היא שהחסרה נעשית מצד טבע היהודי שנשרש בו  ,ההבדל בין צדקה שלימה לחסרה  -קלטת שיעור ב'  ב  עפ"י הריצ"חחלק  ער"ח ניסן סו  

חסדים גומלי  להיות  אבינו  עבודה  ,מאברהם  אינה  כזו  תנינא  ,וצדקה  ד'  בתורה  בחי'   ,כמבואר  לא משבר  כי 
דאי עליה קיים כל העולם שמעוררת למעלה בכל הגלגלים את מדת ואבל בו  ,אלא נותן מצד טבעו  ,אכזריותו
העולם  ,הנתינה מתקיים  זה  חסרה  ,שעל  שהיא  שכיון  השלימה  ,אלא  בהשגחה  חסר  ניזון   ,לכן  העולם  אלא 

    .כיון שהצדקה המנהגת אותו היא מצד ההנהגה הטבעית ,בהנהגה טבעית
אחת   ,בזה ד' מדרגות זו למעלה מזושיש  נ"ל    ,שהיא בחי' שבת היא צדקה באמונהלעומתה הצדקה השלימה  

, אדרבה כיון שהשפע  מהצדקהלו חסר י אמין שלא שמהנותן ומפייס באמונה לקיים מצוות ה'. ב' למעלה ממנה 
הממון הוא לחסר מלח ממון חסר דהיינו שקיום  )כתובות סו:(  תן צדקה כחז"ל  ירק מה' אזי יזכה ליותר שפע ע"י שי 

העני וגלגל הוא שחוזר בעולם ובעת הזו   ויותר משל חבר  ולא של  שהממון שברשותו  כשמבין וג'    ממנו לצדקה.
סיון העשירות כן ינהיג אותך הקב"ה כשתהיה  י הוא העשיר והוא העני ומחר אפשר שיתהפך וכפי עמידתך בנ   אני 

מבואר כ ,איש ובעצם הוא בעצמו המקבל ולא הנותן כשמבין שהעני עושה אותו לומדרגה ד'   .עני בעשיר כמוך
לתפוס שבאמת העני   ,שהכוונה אני עשיתי אותו איש   "האיש אשר עשיתי עמו"עה"פ ברות  (  יג:)זהר  הקמת הב

כי זה מה שעושה אותו אדם    ,ממילא צריך העשיר לרדוף אחר עניים  ,נותן לעשיר יותר ממה שהעשיר נותן לעני
ונותן  והיא מאירה  ו  .בחי' צדיק חונן  זו נקראת בחי' שבת בחי' אמונה  כי גם בשבת נדמה כחמהאמת  צדקה   ,

  שהחול משפיע לשבת ובאמת זה להפך השבת משפיע לחול.
כינה   פארי דהיינו סובין בחי' בחי' פאר ושבחים להקב"ה שעם תיקון הברית היא נעשית   את האמונהוריב"ח 

חבלים ועבותות אהבה וצדקה כזו מנהגת את העולם בהשגחה פרטית נפלאה לא טבעית כשם שהיא בעצמה 
   .שיבור הטבע של העושה אותה

שע"י צדקה בשלימות הנ"ל  רבינו מדבר מצדקה רק בהתחלת התורה כי עיקר המכוון כאן זה לא הצדקה אלא  
ותיקון הברית  אזי כל עבודת ה' נעשית מאירה באופן שאפילו העבודות החיצוניות כאכילה   ,דהיינו באמונה 

 .מיות וגורמות הארת פנים בחי' לחם הפנים שאפילו באכילת לחם זוכים לפנים בחי' פנים בפנים י נהפכות לבחי' פנ

 שדי להו פארי 
 מ"ק 

פארי רבינו מבאר היינו שבת ואמונה שמפאר ומשבח את הקב"ה בכסופים     .אפשלי לי חבלי מפארי   -תל ליל שבת כי תשא סו בכו
ותורה   .ובפשט פארי הם סובין קליפה הדקה שעל החטה שהיא כב אותיות התורה  .וחבל היינו עבותות אהבה

ל הסובין מי יכול אב  ,אפשר לטחון ושם בין הרכב לשכב נמצא זבוב הוא היצה"ר כמבואר במדרשבחי' חטה  
ולא הזבוב  ,עליהם ולעשות איזה בחי' חבל  , כלום  ,כי מה הם  ,לא המטחנה  אבל איך   ,מקמח אפשר להדביק 

רק חכמי הטבע מכבדים אותם כי הם   ,א"א לעכל אותם ולא להדביק אותםש  ,אפשר מסובין שזה פרורים קשים
ודייקא הדבר הזה   .זה בעצמו שבקושי מתעכלים זה עוזר לעכל דברים אחרים  ,סיבים תזונתיים שעוזרים לעיכול

יהושע בן חנני  זה חבל   ,דהיינו החבל הכי חזק  ,כהדבר שאפשר לעשות ממנו עבותות  התפס רבינו בשם רבי 
בעיני סבי דבי    ,כי שירות ותשבחות וכסופים להש"י   ,בל החזק ביותרשעשוי משזירת הרבה חבלים יחד ונעשה ח

וכל זה בגלל שאין   ,ואפילו גרוע מאבק  ,בעיניהם זה לעשות חבל מאבק פורחכי    ,אתונה לא נתפס כממשות כלל
אבל הצדיק תופס שדייקא הדבר הזה היותר   ע"י תיקון הברית,ולא בחסד המתגלה    ,להם תפיסה בתיקון הברית

קשר חזק  ו  ,לההפך לעבותות אהבה  ,זה בעצמו יכול ע"י תיקון הברית וכסופים שמתגברים על ידו  ,שיש  מופרח
אצל   ,בבחי' וישמן ישורון ויבעט  ,עד שאפילו אכילה שבדרך כלל אצל רוב העולם היא דבר המרחיק  ,בל ינותק

שזה יותר בפנים דבר ה' עמכם  בחי' פנים    ,הלחם נעשה פנים  ,המדֵבר פאר ושבח בכסופים להקב"ה  ,שומר הברית 
   , שזה להעלות גשמיות לפנים ואילו המן היה רוחניות.המן ילתכמא

 

 רבי יהושע בן חנניה ובן זומא 

ועיין    .עיין בלשון מוהרנ"ת שמרחיב הענין לבאר המעשה מד' שנכנסו לפרד"ס שאחר בחי' למדן ור"ע בחי' צדיק
חגיגה יד וטו סוגית ד' שנכנסו לפרד"ס וסמיך ליה המעשה מרבי יהושע בן חנניא ובן זומא שנחלקו כמה ריוח 

שלכאורה    ,שרבינו מבאר נפלא את כל הגמ' שם והקשר בין הדברים  ,נמצא לפ"ז  ,שבין מים עליונים לתחתונים
אבל   ,הייתי בין מים עליונים למים תחתונים  עפ"י הפשט אין קשר בין ד' שנכנסו לפרד"ס לדברי בן זומא צופה

רבי יהושע בן חנניא שעל דבריו לסבי דבי אתונה בנויה התורה שלנו שדייקא    ,לפי רבינו מובן נפלא קשר הכל
אם הוא אומר שיש ריוח   ,כנס בסודן של דבריםי נו שעדין לא זכה להי הוא אמר על בן זומא שהוא עדין בחוץ דהי 

דהיינו שאמר אם הוא תופס שיש איזה ריוח, סימן שיש אצלו מרחק בין מנהיג הבירה   ,יםג' אצבעות בין מים למ
שאז הוא עומד בין מים    ,בבחי' ברית עלאה  ,וזה בגלל שלא זכה לתיקון הברית  ,בין הקב"ה לגלגלים  ,לבירה
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י   ,וזה גם הטעות של אחר  ,כי מי שעומד שם תופס שאין מרחק כלל  ,למים עד   ,ותרשאצלו זה התבטא חמור 
שזה מורה שתפס שיש    , כאילו יש לו רשות לעצמו  ,נו שולט בגלגליםי שתפס כאילו למטט שהוא שר הפנים דהי

 . ולא רק ג' אצבעות ,ניתוק בין מים עליונים לתחתוניםגדול עד כדי מרחק 
    

 צדיק ולמדן 
 מ"ק 

 , ין רקנטי על הפרשה י וע  ,איך מתפרשת פרשת קרח עפ"י התורה שלנו בענין צדיק ולמדן   '( ח  'הודאה ה)עיין לק"ה  
ו' אצלינו מבואר    .רומז להבדלת מים עליונים ממים תחתונים  ,איתפליג קרחו  שתרגומו  ",ויקח קרח"ש ובאות 

כל מעשה מד' ומתבאר שם    .ועיין בלשון מוהרנ"ת שצדיק ולמדן זה החילוק בין ר"ע ואחר  ,שרומז לברית עלאה
יד ריוח בין מים    ,שנכנסו לפרד"ס בחגיגה  ג' אצבעות  זומא שאמר שיש  ושם בסמוך דף טו מובא מעשה מבן 

ומשמע שמי שרואה ריוח זה בעצמו שמחלק קצת    ,חלק עליו שאין ריוח  הורבי יהושע בן חנני   ,עליונים לתחתונים
  ,ע"י פגם הברית  ,ה ריוח בין מים עליונים לתחתוניםשכאילו עש  ,ואולי זה נרמז בואיתפליג קרח  ,בין צדיק ללמדן 

ונעשה בבחי' אחר בין צדיק ללמדן,  חילק  לו כשתי רשויות,    ,ועי"ז  ריוח עד שנראה  כך עשה  כמבואר ושכל 
בהעמק דבר )בראשית א ז( שמים עליונים היא הנהגת הקב"ה בחסד והתחתונים הוא עולם הגלגלים שעל ידו 

 מנהיג הקב"ה את העולם. 

 

 עצות למעשה

 להרבות בצדקה נתינה ופיוס או פיוס
 להאמין שלא נחסרים מהצדקה ושעל ידה העולם מתקיים ושממונך לא שלך יותר משל חברך העני

 תיקון מיוחד יש בצדקה לצרכי שבת )ל"ת(
 שמירת הברית יסוד כל הכסופין להקב"ה  

להרבות בדיבורי כיסופין לכל דבר שבקדושה כי עי"ז מתחזק האמונה שהיא שלימות הצדקה המנהגת את  
הנהגת עולם הגלגלים והדבורים האלה הם בחי' נפש ויש כח בדיבורים האלה לילך ולהחזיר בתשובה בני אדם 

 השומעים אותם 
 להזהר מאד מכסופין וכ"ש בדיבור לדבר שאינו רצון הש"י

 כילה בקדושה בכמות ובאיכות להשתדל בא
יכול לזכות ע"י אכילה בקדושה להיות בבחי' פנים בפנים עם הש"י ואזי זוכה שכל העכו"ם והככבים טורחים 

 בשבילו ומתכפרים כל עוונותיו
 ע"י שמירת הברית נשמר בדרכים

 עוד יראת שמים   אפילו צדיק כשנופל לפעמים ממדרגתו לא טוב שיחזק עצמו במה שהוא למדן אלא במה שיש בו
כל העיכובים בדרך הם כי הככב שמעל אותו מקום אינו מאיר בהם כראוי לכן צריך לתת צדקה לפני שיוצא לדרך וכן לפקוד את אשתו  

 דהינו תיקון הברית 

 
 עד כאן ההקדמה 

 
 

 מ"ק סיכום אותיות מקוצר וקשר כולן יחד
 כסופים כמבואר באות ו'ט' אותיות התורה אולי רומז לט נקודות שהן בחי' 

 צדקה בחי' הגלגלים שבהם מנהיג הקב"ה את עולמו  .א
 שלימות הצדקה ע"י אמונה ושבת  .ב
 קיום האמונה ע"י ברית  .ג
 נמצא שכל הבריאה תלויה בברית  .ד

 שתי בחי' בתיקון הברית עלאה ותתאה הנשמר איסור והמתקדש במותר למדן וצדיק והשלימות לכללם יחד  .ה

 כפי תיקון הברית כן הכסופים ואהבה אל הש"י והם בחי' נקוד לאותיות התורה לטב או לביש  . ו

 צריך להוציא הכסופים בדיבורים ונעשה עי"ז נפש   .ז

 הנפש הזו אם היא מכסופים טובים הולכת ויכולה להחזיר רשעים בתשובה ואם רעים יכולה ח"ו להפך .ח

נים שמתקשר לקודם הבריאה לבחי' הפנים המנהיגות  מי שהוא בעל נפש כאברהם אכילתו בבחי' לחם הפ .ט
 את העולם 

שעלה מעל הגלגלים   םמוליי קשר כל הפרטים נ"ל שהוא אברהם אבינו איש החסד וראש למאמינים ראש לנ
נפש בחרן.   רבינו מלמד כאן איך זוכים להיות פב"פ ע"י אכילה    םסופי י דהיינו להנהגה שמעל הטבע ועשה בכ

ת ורבינו מקדים כי צדקה באמונה היא בחי' הנהגת הגלגלים דהיינו שנמצא מעליהם בין  צוניוי דייקא שהיא ח 
ינו יהנהגת עוה"ז למנהיג הבירה וזה בעצמו בחי' ברית עלאה שהוא רקיע המבדיל בין מים עליונים לתחתונים דה

רית זוכה להיות  שהברית משלים את הצדקה ועל ידי שניהם עומד בין הקב"ה והעולם וקושר אותם יחד  וע"י ב 
וקושר אותו אל הקב"ה שזה בחינת  ומחזיר את העולם בתשובה  בעל נפש שעושה נפשות גם תחת הגלגלים 
לכלול ברית עלאה ותתאה ועי"ז זוכה לאכילה בבחי' לחם הפנים לחם חם ביום הלקחו דהיינו שהזמן לא פועל 
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עולה לבחי' פנים בבחי' פני ילכו שהרגלין צוניות  י עליו כי הוא קושר אחר הבריה בקודם הבריאה ואזי כל הח
. וזה סבי דבי אתונא הודו שהם לא שייכים בפנימיות כי אע"פ שהיו חכמים גדולים זה לעומת עולים למדרגת פנים

כל תפיסתם רק בחיצוניות   ביותר, אבל  ישראל הגדולים  ח'(זה לחכמי  גם בלקוטי אמרים לר' צדוק אות  ולא שייכים   )כמבואר 
 באמונה שלימה ובברית וכסופים, וכ"ש לא בפני ה'. 

 

* 
 

בתחילת לשון מוהרנ"ת מבאר שהתורה הזו נאמרה על הפסוק ויסב אלקים ובמדרש דרשו לשון הסבה לשון 
 סעודה

הרבה תורות פותח רבינו בפסוק מהתורה שרמוז בו שרשי הדבר המתחדש בה ואם לא אזי מביא מאמר חז"ל 
לפתוח בפסוק הזה אלא שכיון שלא הספיק לבאר אותו כיצד הכל  התורה ובאמת גם כאן היה צריך שבו רמוזה

 מבאר מוהרנ"ת איך הכל רמוז בו   אות כאהלכות אומנין ד' רמוז בו לכן לא הביאו אבל בלק"ה 
 יח( שמות פרק יג פרשת בשלח )ריש 

ץ ִמְצָרִים:  רֶׁ ָרֵאל ֵמאֶׁ ים ָעלּו ְבֵני ִיש ְ ִ ר ַים סּוף ַוֲחֻמש  ְדּבָ ְך ַהּמִ רֶׁ ת ָהָעם ּדֶׁ ב ֱאלִֹּהים אֶׁ ּסֵ  ַוּיַ
ֵסף ִעּמוֹּ  ת יוֹּ ת ַעְצמוֹּ ה אֶׁ ֶׁ ח מֹּש  ּקַ  וכו'  )יט( ַוּיִ

א  לעבודת האכילה שהיא חיצוניות כשרוצים להבי ויסב לשון סעודת קבע שהיא בהסבה, רומז    -ונ"ל לבאר  
   .אותה לבחי' פנים דהיינו מבחי' מדבר לבחי' ישוב

צריך לזה אמונה וברית וזוכים לזה ע"י שנמצאים במדבר במקום שלא מועיל שום כי וזהו "דרך המדבר ים סוף",  
אין עצה ואין תבונה רק לסמוך השתדלות אלא רק לסמוך על ה' כמ"ש יורדי הים רובם חסידים כי במדבר ובים  

הבית ספר הטוב ביותר לאמונה ולברית לעשות בים דרך ע"י קשר הברית, ולזכות לכסופים דקדושה על ה' לכן זה  
 גדולים תמיד.  

וזהו "וחמושים עלו" דהיינו שע"י המדבר ים סוף זכו לחמישים שערי בינה דהיינו לעלות מעל הטבע ומעל הנהגת  
שית אוביך הדום לרגליך דהינו שע"י צדקה הגלגלים בבחי' ה' ילחם לכם ואתם תחרישון בחי' שב לימיני עד א

וחסד עם אמונה אזי זוכה להשגחה ומאירים הככבים בכל דרכי המדבר עד שמגיע לעיר וישוב שגם שם מצליח 
   לאכול בבחי' פנים.

וזהו שהאכילם מן במדבר והנהיג אותם בהנהגה שמעל הטבע במים מסלע וענני כבוד הכל היה בית ספר לאמונה  
,  והגלגלים ללמוד לסמוך רק על ה' ללמוד לכפור בטבע ולהיות תמיד אחוז במנהיג שמעל הטבע ,תובטחון וברי

דהיינו   ,ת עם חדש הבוטח רק בה' שיכול לעמוד בכל ניסיונות העיריר יצ  רת ולד שהואי וזה ארבעים שנה בחי' יצ 
ידעו שההשתדלות היא טפל, רק כדי לעשות בה   וחסד, כי השפע גם כשיהיו איש תחת גפנו ותאנתו,  צדקה 

באמת דהיינו מה שבאמת אני צריך יודע רק ה', ודרך הצדקה זוכים שה' ינהיג אותי בדרך והשגחה שאני צריך  
לחם  אכילת  בבחי'  ית'  ה'  עם  בפנים  פנים  התקשרות  הן  אכילה  כמו  מגושמות  עבודות  שגם  וזוכה  באמת. 

 .\כההפנים/ 
זכות לכל זה אלא ע"י הצדיק שהוא מלאך ה' צבקות, צדיק ולמדן,  וזהו ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי א"א ל

כדי שיוכל להנהיג את העם בבחי 'מלאך ה' צבקות    שמשה שהוא התורה לקח עמו את עצמות יוסף הצדיק,  וזהו
 תורה יבקשו מפיהו. 

 

 * 
 

 [כו]  לא תורה
ותשובת רבי יהושע בן חנניא בגמ'  תורה זו היא התשיעית ואחרונה שמבאר בה רבינו שאלת הסבי דבי אתונה 

 בכורות דף ח כפי שהתחיל בזה מתורה כג וסיים כאן
רבי יהושע בן חנניה שהכניע את סבי דבי אתונא הוא רבי יהושע סתם שבמשנה והוא בר פלוגתא דרבי אליעזר  

שע שהיה עני  הגדול בן הורקנוס והוא שנחלק עם רבן גמליאל ערבית רשות או חובה בברכות כז:  הוא רבי יהו
מרוד ומכוער מאד ואמר למטרוניא שדייקא הכיעור הוא הכלי לחכמה והוא רבי יהושע שהיה חכם גדול בדורו 
וידע חכמת התכונה כמבואר בהוריות שידע זמנו של הככב העולה אחת לע' שנה ומטעה את הספינות כמבואר  

  .אצלינו בסוף התורה
 סבי דבי אתונאעיין בהקדמה לתורה כג הקדמה לכל מאמרי ה

גם עיין לקוטי הלכות שבת ו' אות ח שם מבאר מוהרנ"ת כל המעשה דסבי דבי אתונא ובפרט שאלות ב'  ח' 
 שאין עליהן תורה 

 
 .י' ביאר שזה יותר גבוה מאכילת מן, כי לאכול אוכל גשמי בבחי' לחם הפנים זה גבוה יותר אות  וד' שומרים ה'    לק"ה פקדון ב   כה 

רבינו את שאלת הסבי דבי אתונה ותשובת רבי יהושע בן חנניה בגמ' בכורות דף ח כפי שהתחיל בזה מתורה כג וסיים כאן וזו  תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי נאמרה. והיא התשיעית ואחרונה שמבאר בה  כו
 השאלה השביעית ששאלוהו שם 
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 תורה זו מבואר בה השאלה השביעית שם 

ליה אית לן בירא בדברא עיילי למתא אייתי פארי שדא להו אמר אמרו  

אמרו ליה ומי איכא דמפשל חבלי  .  כזלהו איפשלי לי חבלי דפארי ואעיילי 
 :[כח] מפארי אמר להו ומי איכא דמייתי בירא מדברא למתא

 אף אני לא אעשה שאלתכם  ידפארי סובין עשו לי חבל מסובין ואם אין אתם עושים שאלת  רש"י

 : 

ולא ענה אלא הביא סובין זרק להם ואמר להם אם   .אמרו לו יש לנו באר במדבר הבא אותה לעיר  -תרגום  
אמר להם   ?אמרו לו האם יש מי שיכול לעשות חבל מסובין   .לעיר  עשו לי חבל מסובין אני הביא את הבארת

 ? האם יש מי שיכול להביא באר מהמדבר לעיר

  , לחם הפניםלבחי'    ,מיותי פנ איך מעלים אותו לבחי'    ,שאמרו לו יש לנו בר ומזון והוא חוץ לקדושה   ורבינו מבאר
 עי"זורמז להם שע"י שבת שהיא בחי' אמונה ושמירת הברית    ?דהיינו איך אפשר ע"י אכילה לזכות לאור הפנים

ואמר להם   .ושאלו אותו הרי א"א לקיים כל אלו הדברים  .מתגלה החסד ואהבה שעל ידו באים ללחם הפנים
 . א"כ גם א"א ע"י אכילה לזכות להארת פנים

 

  אאות 
 )לשון רבינו ז"ל(

. דהיינו את גלגלי הרקיע,  \כט/ היא מנהגת את הגלגליםלקמן יבאר שו  ,היא בחינות הגלגליםצדקה  

כי הקב"ה כדי להעלים עצמו   .את העולם בחק קבוע, בבחי' גלגל הוא שחוזר בעולם  הקב"ה  שעל ידם מנהיג
, שהיא  \לא/ והאצטגנינותסקופ  ווכידוע שיש חכמת ההורכמ"ש חק נתן ולא יעבור.  , \לבעולם, קבע חוק הגלגלים/

 
   ואעיילי'  - ואעיילי, בדפו"ר לא ברור ונראה שכתוב ואעיילי'  וכן תוקן מתרלו - גם בתרלד  כז

אמר להם האם יש מי    .אמרו לו האם יש מי שיכול לעשות חבל מסובין   .ביא את הבאראהביא סובין זרק להם ואמר אם תעשו לי חבל מסובין אני    .א אותה לעיראמרו לו יש לנו באר במדבר הב  -תרגום    כח
 . שיכול להביא באר מהמדבר לעיר

דומה לגלגלים היא מנהיגה אותם. שכיון שדומה להם לכן כשהיא בבחי' טבע אזי מעוררת הנהגת הטבע וכשהיא בשבירת    ע"י שהצדקה   כט
 הטבע אזי מעוררת השגחה שמעל הטבע.

העלה מזל כימה ביום ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול  , נתן דוגמא לזה מהגמ' ר"ה כשרצה להביא מבול לעולם  החברותא אריה   ל
 . הרי שכדי לשנות הטבע היה צריך לשנות המזלות תחילה. כדי לא לשנות החק שנתן ולא יעבור.לעולם 

דתניא בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש רבי יהושע אומר אותו היום שבעה  :  דף יא   ראש השנה עיין  
ש  ומתוך  ומעינות מתמעטין  ביום  שוקע  כימה  יום שמזל  היה  באייר  בראשית  עשר  הוא עליהם מעשה  ברוך  שינה הקדוש  שינו מעשיהן 

והעלה מזל כימה ביום ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם רבי אליעזר אומר אותו היום שבעה עשר במרחשון היה יום שמזל  
ראשית והעלה מזל כימה ביום  ומתוך ששינו מעשיהם שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה ב ]דף יב.[   כימה עולה ביום ומעינות מתגברים

 .ונטל שני כוכבים והביא מבול 
אילימא ולא    ? מאי ]ולא חדא ביה[   .כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה   -   עיין שבת קנו.  לא

אנא    , בר קקוזתא הוויין בחד בשבא   והאמר רב אשי אנא ודימי   , אלא לאו חדא לבישו   , והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי   , חד לטיבו 

בשבא יהי גבר רגזן    האי מאן דבתרי   .)מאי טעמא דאיברו ביה אור וחושך(   .אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו   , מלך והוא הוה ריש גנבי 

  האי מאן  .בים מאי טעמא משום דאיברו ביה עש  , בשבא יהי גבר עתיר וזנאי יהא   האי מאן דבתלתא   .מאי טעמא משום דאיפליגו ביה מיא 

יהי גבר גומל חסדים מאי טעמא   האי מאן דבחמשה בשבא  .מאי טעמא משום דאיתלו ביה מאורות ,יהי גבר חכים ונהיר   דבארבעה בשבא 

יהי    האי מאן דבשבתא   .אמר רבי נחמן בר יצחק חזרן במצות  .יהי גבר חזרן   האי מאן דבמעלי שבתא   .משום דאיברו ביה דגים ועופות
   , אמר רבא בר רב שילא וקדישא רבא יתקרי   .בשבתא ימות על דאחילו עלוהי יומא רבא דשבתא 

יהי גבר זיותן יהי אכיל מדיליה    מאן דבחמה האי    אמר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה לבר ליואי לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם 

האי    .יהי גבר עתיר וזנאי יהי מאי טעמא משום דאיתיליד ביה נורא   בכוכב נוגה ד האי מאן    .ושתי מדיליה ורזוהי גליין אם גניב לא מצלח 

יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר סתיר ובנאי אכיל דלא    מאן דבלבנה האי    .יהי גבר נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא   מאן דבכוכב 

  .ר מחשבתיה בטלין ואית דאמרי כל דמחשבין עליה בטלין יהי גב בשבתאי  ד   מאןהאי    .דיליה ושתי דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלח 

אמר רבי אשי אי אומנא    .יהי גבר אשיד דמא   מאן דבמאדים האי    .אמר רבי נחמן בר יצחק וצדקן במצות  .יהי גבר צדקן   מאן דבצדק האי  
וין למעשה ששחט את רבי זירא בפורים ןחזר והחייה י"א שהתכו)  .אמר אביי מר נמי עניש וקטיל   , אמר רבה אנא במאדים הואי   .אי גנבא אי טבחא אי מוהלא 

א מי שנולד במאדים אסור להשתכר אבל רוא דעלמא חייבים.. אותו. ועיין שו"ת חת"ס סוף סימן קפה, שדברי אביי כאן היו לפני המעשה ששחט את ר"ז דאל"ה הי האומר לו מר נמי שחט את ר"ז. וכתב שדווק
 אפילו צדיק רבא(  עכ"פ משמע שסובר שיש מזל לישראל ו

   .אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל   איתמר רבי חנינא 

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר רבי יוחנן מניין שאין מזל לישראל שנאמר כה אמר ה' אל דרך הגוים    רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל 

דאמר רב יהודה אמר    ואף רב סבר אין מזל לישראל   .אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה הם יחתו ולא ישראל 

ברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בן ביתי יורש אותי אמר  רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר ויוצא אותו החוצה אמר א 
לו לאו כי אם אשר יצא ממעיך אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן אמר ליה צא מאיצטגנינות  
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בגמרא  כמאחז"ל    וצדקה היא בחי' הגלגלים.  \לבאמת למי שחי תחת הטבע, כגון הגויים וההולך בדרכיהם/

ה'    ,בגלל הצדקה שתתן לעני ש  הפשט הוא  \לה/ [לד]כי בגלל הדבר הזה  על הפסוק    \לג/ )שבת קנא ע"ב( 

 
מהדרנא ומוקמינא  לך צדק עומד במערב שטבעו קר לכן לא תוכל להוליד(  )מה דעתך כיון שהמזל שדקאי צדק במערב  ]דף קנ:[  מאי דעתיך .שלך שאין מזל לישראל 

)עי"ש בהמשך יובא לקמן, שגם משמואל ור"ע ורב נחמן בר יצחק מוכח   .והיינו דכתיב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו   ,)אני אחזיר אותו למזרח ותוכל להוליד(  ליה במזרח

 שאין מזל לישראל(

אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו      -   .נדרים דף לב עוד עיין  
רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתו ויוצא אותו החוצה אמר לפניו רבונו של עולם  

י להוליד בן[ אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראל אמר רבי יצחק כל  הסתכלתי במזל שלי )ואין לי אלא בן אחד( ]ואיני ראו 
המתמים עצמו הקדוש ברוך הוא מתמים עמו שנאמר עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם אמר רבי הושעיא כל המתמים עצמו שעה  

לו נחש שנאמר כי לא נחש ביעקב והא בלמד    עומדת לו שנאמר התהלך לפני והיה תמים וכתיב והיית לאב המון גוים אמר רבי כל המנחש
אלף כתיב אלא משום מדה כנגד מדה תני אהבה בריה דרבי זירא כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין  

 .יכולין ליכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו' 
לישראל או לו ומשמע שם קנו: שגם מי שסובר שאין מזל לישראל זה בזכות צדקה או    שנחלקו אם יש מזל   כן משמע בגמ' שבת קנו.  לב

תפלה, אבל לא שלגמרי אין. וכן מוא להלכה שמי שמזלו מאדים יהיה מוהל או שחוט וכתב המג"א סימן רעא לקדש בכניסת שבת קודם  
 שמי שמזלו מאדים לא ישתכר.הלילה כי בתחילת ליל שבת שולט מזל מאדים. וכן החת"ס שו"ת או"ח סוף קפה  

ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה. כי כשהאדם עושה טוב, אזי מנהיג אותו בהשגחה. וכשהוא אינו טוב, ואם    ..  -   ועיין תורה יז תנינא 
י הטבע. ואם  לא היה יכול להגיע לו שום טובה, אזי מניח אותו על הטבע, ויכול להיות שיהיה לו טובות על פ  -היה מנהיג אותו בהשגחה  

לא היה רק השגחה, היה אפשר שתתבטל ההשגחה לגמרי. כי כשהיה רואה יתברך, שאין האדם מתנהג כראוי, היה כועס, והיה מסיר  
ההשגחה לגמרי. אבל עכשו מניחו על פי הטבע, וכשהוא חוזר למוטב, משגיח עליו כנ"ל. ובאמת אין אנו יכולין להבין מהו טבע והשגחה.  

 בע היא השגחתו יתברך, וזה אי אפשר לאדם להבין שני דברים כאחד, דהינו הטבע שבאמת היא השגחתו יתברך: כי באמת גם הט 
)שלא יבוא לידי עניות, כי כל משפחה באה לידי עניות  תניא רבי אלעזר הקפר אומר לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו    -עם ביאור השוטנשטין  שבת דף קנא:  לג

)דברים טו י'( "נתון תתן לו )לעני( ולא ירע לבבך שנאמר  )לידי כך( בן בנו בא    )לידי עניות(  ואם בנו לא בא  )לידי כך(  בא בנו )לידי עניות(  הוא לא בא  שאם  במוקדם או במאוחר( 

)כלומר הוא עניין המתגלגל בעולם   בעולם גלגל הוא שחוזר  )העניות(  תנא דבי רבי ישמעאל    יברכך ה' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך"  כי בגלל הדבר הזהבתתך לו  

העניות פוגעת בכל משפחה( עפ"י המזל מדת העניות פוגעת    במחזוריות ולעולם אינה מסתלקת מן האדם לחלוטין ואם עתה עינו עני יתכן שבעתיד יהיה עני, ואם לא הו אאזי צאצאיו כי במוקדם או במאוחר

והא קא    , לא מיעני )ת"ח צעיר( האי צורבא מרבנן  )מקובל בידינו(  אמר רב יוסף נקיטינן    , תן לשנות ע"י תפלה או ע"י צדקה(בכל משפחה בדור אחד מכל שלשה דורות, אלא שני
  אמר לה רבי חייא   , )אם יהיה עני לא יצטרך קבץ נדבות כי אפילו אם לא מוגנים מהעניות מוגנים מבזיונה(  אם איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר   , חזינן דמיעני 

אמר לה קרא קא כתיב כי בגלל הדבר    , אמרה ליה מילט קא לייטת להו   , לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא כי היכי דלקדמו לבניך 
תניא רבן גמליאל ברבי אומר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כל המרחם על הבריות    .ותנא דבי רבי ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעולם   .הזה 

 .ים וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים מרחמין עליו מן השמ 

על מדה כו'. ר"ל כיון דמדה זו גזירה היא מלפניו ית' ב"ה שאם הוא לא בא כו' יבקש אדם רחמים על  לעולם יבקש אדם רחמים   –  מהרש"א 
כדאמרי' חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא  עצמו שלא יבא הוא לידי כך ע"ד שאמר רק שלום יהיה בימי ועי"ל דודאי מדה זו במזלא תליא  

אלא במזלא ומיהו באפושי רחמים אפשר לשנות המזל כמפורש כל זה בפ' מי שהחשיך וע"כ אמר יבקש אדם רחמים על מדה זו לבטלה  
ר בעולם היינו  אף לדורותיו ואם כל א' מהם יבקש רחמים שלא תבא עליו ודאי דיותר טוב שמבטלין מדה זו ולפי זה יש לפרש גלגל החוז 

 ממש גלגל המזלות החוזר בעולם על מדה זו וק"ל: 
 דברים טו י'  לד

ה ְוָרָעה ֵעי   דברים פרק טו   לה  ִמּטָ ְ ַנת ַהש ּ ְ ַבע ש  ֶׁ ַנת ַהש ּ ְ ַעל ֵלאמֹּר ָקְרָבה ש  ה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִליַּ ן ִיְהיֶׁ ר ְלָך ּפֶׁ מֶׁ ָ ן ְולֹּא  )ט( ִהש ּ ְביוֹּ ָאִחיָך ָהאֶׁ ן  ְנָך ּבְ ִתּתֵ

ל ְיהָֹּוה ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא: יָך אֶׁ ָך לוֹּ    לוֹּ ְוָקָרא ָעלֶׁ ִתּתְ ן לוֹּ ְולֹּא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ ן ּתִ ה )י( ָנתוֹּ ר ַהז ֶּ בָּ ְגַלל ַהד ָּ י ב ִּ ָך ּוְבכֹּל    כ ִּ ָכל ַמֲעש ֶׁ יָך ּבְ ְכָך ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֶׁ ְיָברֶׁ
ָך:  ַלח ָידֶׁ ְ ן ִמּקֶׁ   ִמש  ְביוֹּ ל אֶׁ ְחּדַ י לֹּא יֶׁ ָך: )יא( ּכִ ַאְרצֶׁ ְביְֹּנָך ּבְ ָך ּוְלאֶׁ ֲעִניֶּׁ ת ָיְדָך ְלָאִחיָך ּלַ ח אֶׁ ְפּתַ ַח ּתִ תֹּ ָך ֵלאמֹּר ּפָ ִכי ְמַצּוְ ן ָאנֹּ ץ ַעל ּכֵ ב ָהָארֶׁ  רֶׁ

אפילו אמרת ליתן אתה נוטל שכר האמירה עם שכר    - כי בגלל הדבר       בינו ובניך:  -לו       אפילו מאה פעמים:  - )י( נתון תתן לו    רש"יפ 
 המעשה: 

)ד( מדכתיב הדבר דרשו לשון דיבור, כמו שדרשו )ב"ר נב, יג( על דבר שרה על פי דיבורה של שרה וכו', דאל"כ הדבר למה    י חכמים שפת 
 לי הוה ליה למכתב כי בגלל זה יברכך ה': 

אה קיז( נתון תתן, ואפילו  )י( נתון תתן לו. ענין הכפל לומר אם תתן יוסיף הקב"ה על ממונך ותחזור ותתן. ודרשו חז"ל )ספרי ר   - רבנו בחיי 
מאה פעמים. והענין שלא יספיק לו אם נתן לו פעם אחת בלבד אלא עד כמה פעמים הוא חייב ליתן לו, ועל זה אמר שלמה ע"ה )משלי  

כי בזה  כא, כו( וצדיק יתן ולא יחשוך, כלומר ולא יחשוך מלתת. ועוד יכלול נתון תתן לו בנחת ודרך תמימות, לא דרך גערה וגסות הרוח,  
יתקיים עושרו, ועל זה אמר שלמה ע"ה )שם יג, א( כופר נפש איש עושרו ורש לא שמע גערה, אימתי נתקיים עושרו של אדם ויהיה לו  
חזיה   ינאי  ה.(, רבי  )חגיגה  חז"ל  וזהו שאמרו  יפות.  פנים  טוב בסבר  בלב  לו  שנותן  גערה מהעשיר אלא  ישמע  וכפרה כשהרש לא  כופר 

 יב לעניא בפרהסיא, אמר לו מוטב דלא יהבת ליה מדיהבת ליה וכספתיה: לההוא גברא דקא יה

. דרשו חז"ל )שבת קנא ע"ב(, לא אמר בעבור ולא אמר למען אלא בגלל, לשון גלגל הוא, כלומר גלגל הוא שחוזר  כי בגלל הדבר הזה 
ה, ח( כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים.  בעולם, אם לא תתן לו אני מהפך את הגלגל ואעשה אותך עני והוא עשיר, שנאמר )תהלים ע 

 ודרשו חז"ל )שבת שם( לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו, שאם לא בא הוא בא בנו, ואם לא בא בנו בא בן בנו: 

  בגלל הדבר הזה יברכך ה'. רז"ל )שבת קנא ע"ב( למדו מן לשון בגלל שגלגל הוא שחוזר בעולם. ורבים תמהו על הלשון, כי     -   כלי יקר 
בגלל אינו לשון גלגל שהרי גימ"ל אחת חסירה. ואומר אני שכוונתם ז"ל לפרש בגלל מלשון וגללו את האבן )בראשית כט ג( ור"ל כשיתגולל  
העוני בין האנשים מזה לזה כמנהגו, אז יברכך ה' ויגרום שלא יתגולל ולא יתנפל עליך בנפול על אנשים, וממילא שמעינן שהדבר מתגלגל  

שכל נותן סופו להיות מקבל, כי כך המדה בכל הנמצאים שבכל הג' עולמות שכל נותן ישוב להיות מקבל כדרך שבארנו  בעולם כגלגל  
למעלה בפרשת בראשית בפסוק יום הששי. שבכל הנמצאים הולך הדבר בסיבות כגלגל שכל אחד מהם נותן ומקבל בלתי ה' לבדו הוא  

ראה, שלא רצה ה' שיהיה האדם מתחזק בארץ הוא וזרעו עד עולם על דרך שנאמר )ויקרא  נ   טעמו של דברו               הנותן ובלתי מקבל:



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          18מג: 

הוא החוזר   \לו/גלגל  שהיא  העניותלרמוז על    ,"בגלל" טעם שכתבה התורה לשון  דרשו    חז"לו  .יברך אותך וכו'
דהיינו .  \מ/ שאתה או בנך יהיה עני   \לט/דהיינו שהיום אתה עשיר והוא עני ובעתיד יתהפך הגלגל  \לח/ [לז]   בעולם

שהיא   ,על הצדקה  אותהורבנו דורש    העניות,וחז"ל דרשו אותה על    ,מתייחסת לצדקה  "בגלל"שבפסוק תיבת  
וזה רמוז בלשון המקרא "בגלל הדבר הזה" רוצה לומר שיש סיבה ומסובב, שעל    הרקיע.גלגלי בחי' גלגל דהיינו 

פי הטבע נדמה שהסיבה היא הגלגלים, אבל צריך להתגבר ולהאמין שיש סיבה למעלה מסיבת הגלגלים, וזה 
כדי   ואזי אדרבה הצדקה מנהגת את הגלגלים,   שלימה.  שתהיהשמבואר לקמן שצריך לצרף אמונה לצדקה 

 דהיינו שע"י צדקה באמונה אזי הקב"ה מנהיג את הגלגלים לפי ההשגחה עליו.  

 
כה כג( והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. ואילו לא היה האדם בא לכלל מדה זו לעולם לא הוא ולא זרעו היה מחזיק בארץ לצמיתות  

הוא או זרעו לידע ולהודיע כי כולם כגרים על הארץ ולה' תבל    וישכח כי לה' הארץ, על כן הקב"ה מסבב שכל אדם בא לידי מדה זו או 
ומלואה, וז"ש אחר פסוק כי בגלל ליתן טעם למה הוא מתגולל על אנשים כי לא יחדל אביון מקרב הארץ כי קרב הארץ מחייב ענין זה  

לשניהם כמ"ש )תהלים לז כה( ולא ראיתי   כאמור, על כן אנכי מצוך לאמר פתוח תפתח את ידך לענייך כדי שיתנו גם לך או לזרעך אבל לא 
צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. ר"ל הוא וזרעו אלא או הוא או זרעו, ובזה אין פסוק זה סותר מארז"ל )שבת קנא ע"ב( או הוא או זרעו באים  

( גמול דלים. וחסרון הגימ"ל  לכלל מדה זו. וי"א חסרון גימ"ל במלת בגלל לומר שזה נמשך מעון מניעת גמילות חסד כי ג"ד דרז"ל )שם קד.
 לדלים מסבב הגלגל: 

שרמזו בזה חז"ל לסוד הגלגול שנגזר על אדם להוולד במזל עניות בגלל איזה עוון בגלגול קודם וכן מצינו ברבי אלעזר בן    אולי אפ"ל   לו
פדת כמבואר בתורה יד )שם הגרסא בן פדת( ובתיקונים שפגם ביחוד דיב"ק ונשאר קב חרובין. וכן מצינו ברבא שנולד במזל קיצור ימים  

 יו נענשו בכך.בגלל שהיה מזרע עלי הכהן שבנ 
 עיין גם שמות רבה לא יד ושם לד ט'  לז

)יד( ד"א את העני עמך הה"ד )שם עה( כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים למה דומה העולם    - לא פסקה יד  מדרש רבה שמות פרשה    לח
יר היום הוא עשיר למחר ולא  הזה לגלגל שבגנה כלי חרס שבו התחתונים עולים מלאים והעליונים יורדין ריקנין כך לא כל מי שהוא עש

מי שהוא עני היום עני למחר למה שגלגל הוא בעולם )דברים טו( כי בגלל הדבר הזה א"ר אחא גלגל הוא בעולם שנאמר )משלי כב( מזרה  
ניים  רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן ואין אופן אלא גלגל שנאמר )שמות יד( ויסר את אופן מרכבותיו אשריו כל מי שידו פשוטה לע 

ראה מה כתיב )משלי כב( עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה' וכן )שם כט( רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' העני קנה חיי העוה"ז  
והעשיר קנה חיי העוה"ב ועני שפשט ידו ואין בעל הבית רוצה ליתן לו עושה כולם ה' מי שעשה את זה עשיר הוא עתיד לעשותו עני ומי  

 .עני הוא עתיד לעשותו עשיר שעשה את זה  

שגלגל הוא בעולם לא מי שהוא עשיר היום עשיר למחר ומי שהוא עני היום עני למחר אלא לזה מוריד ולזה מעלה שנאמר    - פסקה ג  שם 
 .)תהלים עה( כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים. משמע שם משפיל למי שלא עומד בנסיון העושר ומגביה למי שעומד בנסיון העוני 

א"ר נחמן ב"ר ראה מה כתיב נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל )דברים טו( כי בעבור או    -פרק טו    מדרש תנחומא משפטים 
נותן לו אני הופך את הגלגל   למען או בשביל או תחת הדבר הזה לא נאמר אלא בגלל אני עשיתי אותך עשיר ואותו עני אם אין אתה 

ר למה כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים )תהלים עה( א"ר שילא בא וראה מה כתיב לא תאמץ את לבבך  ואעשה אותך עני ואותו עשי 
תגרום לעצמך שתעשה   שוים ואל  ידך מאחיך האביון )דברים טו( מה הוא מאחיך לא כתיב מעני אלא מאחיך ששניכם  ולא תקפץ את 

ל רבי תנחום בר חנילאי כשהיה לוקח לביתו בשר או ירק או כל דבר היה  כמותו מאחיך לשון יונית הוא לפיכך את העני עמך אמרו עליו ע 
אומר לבני ביתו הפרישו לעניים חלקם שלא לקחתי לכם אלא ליטרא אחת של בשר ולעניים חצי ליטרא שהיה מקיים ביום טובה היה בטוב  

ז( ביום טובה   וגו' )קהלת  היה בטוב בג"ח שתעשה עם העניים וביום רעה  וביום רעה ראה גם את זה לעומת זה עשה האלהים על דברת 
 ראה לפי שאינך רחוק מן העניות שאין לך רעה גדולה מן העניות לכך נאמר את העני עמך: 

משמע שהעניות תלויה בגלגלים ולא בהשגחה שהרי אם מצד ההשגחה זה לא גלגל אלא נפילה מהשגחה.    צ"ע גלגל הוא שחוזר בעולם   לט
ואולי זו מידה    ., בבחי' אין מזל לישראל יוצא מהנהגת הגלגלים מנהגת את הגלגלים משמע שע"י צדקה זוכה להשגחה ווצ"ע לקמן צדקה  

מיוחדת לעשירות ועניות שלא קשורה לגלגלים.  עיין מהר"ל נתיב העושר פ"ב שהעושר אינו כשאר דברים הנמצאים בעולם אלא תמיד  
 ומם ומעשיר אלא ע"י שאחר יורד ומעני.כשבא לאחד זה ע"י שנלקח מאחר ואין אדם מתר 

ָיִרים: וכן בשית דבורה )שמואל   –  גלגל הוא שחוזר בעולם   מ  ְוזֶׁה  יל  ּפִ ְ ַיש  זֶׁה  ֵֹּפט  ש  ֱאלִֹּהים  י  ּכִ ו'( ה' מוריש  - עיין תהילים פרק עה )ח(  א ב' 
ִ   - ומעשיר משפיל אף מרומם.  וכן מובא בברכה אחרונה של ק"ש לפני שמונה עשרה   זֹּאת ש  ְיִדיִדים  ַעל  ְוָנְתנּו  ְממּו ָלֵאל.  ְורוֹּ חּו ֲאהּוִבים  ּבְ

ּפִ  ְ ַמש  ָרא.  ְונוֹּ ל  דוֹּ ּגָ א.  ָ ְוִנש ּ ָרם  ם:  ְוַקיָּ ַחי  ֵאל  ְך  לֶׁ ְלּמֶׁ ת.  ָדאוֹּ ְוהוֹּ ת  ָרכוֹּ ּבְ ת.  חוֹּ ּבָ ְ ְוִתש  ת  ירוֹּ ִ ש  ת  ם.  ְזִמירוֹּ ָמרוֹּ ֲעֵדי  ָפִלים  ְ ש  יּהַ  ּוַמְגּבִ ץ.  ָארֶׁ ֲעֵדי  ִאים  ּגֵ יל 
ֲאסִ  ִציא  ועיין א מוֹּ וצ"ע מה השבח שבזה  ֵאָליו:  ָעם  ּוְ ַ ש  ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיש ְ ְלַעּמוֹּ  ה  נֶׁ ְועוֹּ ים.  ּלִ ּדַ ֵזר  ְועוֹּ ֲעָנִוים.  ה  דֶׁ ּופוֹּ שם  יִרים.  גרת הרמב"ן משמע 

ולהיפך להיפך. ה.  ועיין תורה ב' שזה ממדת תיקון המשפט של הקב"   שמגביה שפלים הכוונה לבחי' הבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו 
וצ"ע. ואולי הכוונה שכל אחד צריך להבחן בשני הנסיונות נסיון העניות ונסיון העושר וצ"ע מדוע לא נאמר גם על חכם וטיפש או גיבור  

 וחלש.  

ת  - עיין תורה ב' אות ד'  ִמּדַ ּבְ ֲחִזין  ְצָדָקה אוֹּ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ְצָדָקה. ש  ְיֵדי  ַעל  ט?  ּפָ ְ ִמש  ִלְבִחיַנת  ה  כֶׁ ְיֵדי ַמה זוֹּ ָבִרים ל"ג(:    ְוַעל  תּוב )ּדְ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ּכְ ט,  ּפָ ְ ש  ַהּמִ
ְצָדקָ  י  ּכִ ַיֲעקֹּב" ְוכּו'.  ּבְ ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ְ ים צ"ט(: "ִמש  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ֶׁ ּוְכמוֹּ ש  ָטיו".  ּפָ ְ ּוִמש  ה  ם ע"ה(:  "ִצְדַקת ה' ָעשָֹּ ָ תּוב )ש  ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ּכְ ט,  ּפָ ְ ִמש  ְיֵדי  ַעל  ה הּוא 

ֵפט, זֶׁה   וֹּ לִֹּהים ש  ֶׁ "אֶׁ יל', ש  ּפִ ְ ְבִחיַנת 'זֶׁה ַיש  ֵתן ְצָדָקה הּוא ּבִ ּנוֹּ ֶׁ יר ְלזֶׁה. ּוְכש  ִ ִריש  ְלזֶׁה, ּוַמֲעש  ּמוֹּ ֶׁ יל ְוזֶׁה ָיִרים". ש  ּפִ ְ ְבִחיַנת ְוזֶׁה ָיִרים,  ַיש  , ּוּבִ נוֹּ ר ָממוֹּ ַחּסֵ ּמְ
ט: ּפָ ְ ת ִמש  ִמּדַ ה ּבְ ֵחז ַעל ְיֵדי זֶׁ אוֹּ ֶׁ ָעִני. ִנְמָצא, ש  יר לֶׁ ִ ֲעש  ּמַ ֶׁ  ש 

כוונת הקב"ה בזה שמוריש ומעשיר, כדי שע"י הנסיון בשניהם יזכה לדעת שבאמת שניהם אחד אהבת ה' ויזכה לבחי' באלקים    י אפ"ל ואול 
 אהלל דבר בה' אהלל דבר. דהיינו שמשני הקצוות יזכה לדעת שבקו באמצעי. ע"י שמירת הברית.



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          19מג: 

)כשרז"ל בב"ב  מאשש ברכות וי"א ברכות  בצדקה  יש בה  שהצדקה בחי' גלגלים לכן  ובשביל זה  
ךָ - אהנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות    \מב/ דף ט' ע"ב רֶׁ ַחר אוֹּ ַ ש ּ ַקע ּכַ ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה -.  בָאז ִיּבָ

ךָ -.  גִתְצָמח יָך ִצְדקֶׁ ָך:-.  דְוָהַלְך ְלָפנֶׁ ד ְידָֹּוד ַיַאְספֶׁ בוֹּ ְקָרא ַוידָֹּוד ַיֲענֶׁה-ה    ּכְ ִני -.  וָאז ּתִ ע ְויֹּאַמר ִהּנֵ ּוַ ַ ש  והמפייסו .  ּתְ
ךָ -א  "א ברכותבדברים מתברך בי  רֶׁ ְך אוֹּ ֶׁ חֹּש  ֳהָרִים:-.  בְוָזַרח ּבַ ּצָ ִמיד-ג   ַוֲאֵפָלְתָך ּכַ יַע  -.  דְוָנֲחָך ְידָֹּוד ּתָ ּבִ ְוִהש ְ

ךָ  ֶׁ ַנְפש  ת  ַצְחָצחוֹּ ַיֲחִליץ-.  הּבְ יָך  ה-ו    .ְוַעְצמֹּתֶׁ ָרוֶׁ ַגן  ּכְ ֵמיָמיו:-ז    .ְוָהִייָת  בּו  ְיַכזְּ ר לֹּא  ֶׁ ַמִים ֲאש  ָצא  ָך    ּוָבנוּ -ח   ּוְכמוֹּ ִמּמְ

ָלם ת עוֹּ ֵמם-ט    .ָחְרבוֹּ קוֹּ ר ּתְ ר ָודוֹּ ְסֵדי דוֹּ ץ-י     .מוֹּ רֶׁ ת:-יא    .ְוקָֹּרא ְלָך ּגֵֹּדר ּפֶׁ בֶׁ ָ ת ָלש  ֵבב ְנִתיבוֹּ וֹּ והם הכתובים   [מג ]  ְמש 

, ונקראים  לבנה  , ככב  ,נגה  ,חמה  ,מאדים  ,צדק  ,שבתאי   \מז/ [מו]   ז' כוכבי לכת  \מה/ (, כנגד\מדבישעיה פרק נח/

 
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  מא

ושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו דאילו במשה רבינו כתיב כי יגורתי מפני האף והחמה  אמר רבי אלעזר גדול הע  -  בבא בתרא ט:  מב
ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף ]ושחד בחיק חמה עזה[ ופליגא דרבי יצחק דאמר ר' יצחק אף כופה חמה אינו כופה שנא'  

ל דיין שנוטל שחד מביא חמה עזה לעולם ]שנאמר ושחד  ושחד בחיק חמה עזה אע"פ ששוחד בחיק חמה עזה איכא דאמרי א"ר יצחק כ 

וגו'[   ואמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות הנותן פרוטה לעני     בחיק 

ים מתברך באחת עשרה  מתברך בשש ברכות דכתיב הלא פרוש וגו' ועניים מרודים תביא בית וגו' כי תראה ערום וגו' והמפייסו בדבר 
ברכות שנאמר ותפק לרעב נפשך היינו פיוס ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות  

מאי דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד    ואמר רבי יצחק       .    נפשך וגו' ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וגו'
משום דרודף צדקה ימצא צדקה אלא לומר לך כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה רב נחמן בר  

פוקי מדדרש רבה  יצחק אמר הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה כדי לקבל עליהם שכרו לאפוקי מאי לא 
דדרש רבה מאי דכתיב ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם ]אפילו[ בשעה שכופין  

 את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין כדי שלא יקבלו עליהן שכר 
 ק ז' עד יב  עי"ש שלומד מפסוקים בישעיהו נח פסו מג

ְרָך לֹּא ִתְתעַ   ישעיה פרק נח   מד ש ָ יתוֹּ ּוִמּבְ ה ָערֹּם ְוִכּסִ י ִתְראֶׁ ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרּוִדים ּתָ ָך ַוֲעִניִּ א ָפרֹּס ָלָרֵעב ַלְחמֶׁ ם: )ז( ֲהלוֹּ  ּלָ

יָך   ָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפנֶׁ רֶׁ ַחר אוֹּ ַ ש ּ ַקע ּכַ ָך:)ח( ָאז ִיּבָ ד ְידָֹּוד ַיַאְספֶׁ בוֹּ ָך ּכְ ִסיר    ִצְדקֶׁ ִני ִאם ּתָ ע ְויֹּאַמר ִהּנֵ ּוַ ַ ש  ה ּתְ ְקָרא ַוידָֹּוד ַיֲענֶׁ )ט( ָאז ּתִ
ן:  ָאוֶׁ ר  ְוַדּבֶׁ ע  ְצּבַ אֶׁ ַלח  ְ ש  ָטה  מוֹּ ְכָך  ַוֲאֵפלָ   ִמּתוֹּ ָך  רֶׁ אוֹּ ְך  ֶׁ חֹּש  ּבַ ְוָזַרח  יַע  ּבִ ש ְ ּתַ ַנֲעָנה  ש   פֶׁ ְונֶׁ ָך  ֶׁ ַנְפש  ָלָרֵעב  ְוָתֵפק  ֳהָרִים:)י(  ּצָ ּכַ ִמיד    ְתָך  ּתָ ְידָֹּוד  ְוָנֲחָך  )יא( 

בּו מֵ  ְיַכזְּ ר לֹּא  ֶׁ ַמִים ֲאש  ָצא  ּוְכמוֹּ ה  ָרוֶׁ ַגן  ּכְ ְוָהִייָת  ַיֲחִליץ  יָך  ְוַעְצמֹּתֶׁ ָך  ֶׁ ַנְפש  ת  ַצְחָצחוֹּ ּבְ יַע  ּבִ ר    יָמיו: ְוִהש ְ ָודוֹּ ר  ְסֵדי דוֹּ ָלם מוֹּ ת עוֹּ ָחְרבוֹּ ָך  ִמּמְ ּוָבנּו  )יב( 
ֵמם ְוקָֹּר  קוֹּ ת: ּתְ בֶׁ ָ ת ָלש  ֵבב ְנִתיבוֹּ וֹּ ץ ְמש  רֶׁ  א ְלָך ּגֵֹּדר ּפֶׁ

ועיין לק"ה מוהרנ"ת משווה היט ברכות ליט ברכות של תפילת עמידה ונשלם ע"י     .צ"ע החלוקה הזו וההשואה הזו   -   ו' ויא כנגד ז' ויב   מה 
 .שם החלוקה היא לשש של שבח ויג בקשותכי  ברכת המינים שהיא בחי' אמונה  וצ"ע  

 דרוש על פרשת בהעלותך   - לרבי שלמה מולכו ספר המפואר שבת קכט: וספר הברית ח"א מאמר ג פ"ו.  מו

ץ:     (יז )א  פרק    עיין בראשית   מז ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָארֶׁ ָ ְרִקיַע ַהש ּ ָתם ֱאלִֹּהים ּבִ ן אֹּ ּתֵ  ַויִּ

מש ז' המזלות שבהם מנהיג הקב"ה את עולמו והם ז'  שוטנשטין כאן סדר שליטת ז מזלות(  שבתליה זו התחילו לשעיין  )   עיין שבת קכט: 
יום רביעי 1ככבים סדרם התחיל מ    ,נגה 5  , חמה )שמש( 4  , מאדים 3  , צדק 2  - ואחריו כל שעה שולט מזל אחר   ,שבתאי בשעה ראשונה של 

אלא שהם כוחות    ,שהרי חמה שולט גם בלילה   ,שליטת המזל לא תלויה כלל בהראותו בשמים    ,לבנה )ירח(7  ,ככב )ככב חמה מרקורי( 6
           .ורק בהעלם יש להם קשר גם לז' ככבי לכת הנ"ל   , רוחניים שפועלים בהעלם 

דם ביום כזה אבל  יום שמאדים שולט בו בשעה זוגית בשעות היום הוא סכנה בכל היום )עי"ש בשוטנשטין למה( לכן לא יקיז    עי"ש בגמ' 

כתוב בתקוני שבת שיקדש קודם     - סימן רעא ס"ק א    ועיין מגן אברהם בע"ש כיון דדשו בו רבים מותר )עיין ביאור כל זה בשוטנשטין שם(   
 לילה כי בתחלת ליל שבת הוא מזל מאדים ובסוף יום ו' הוא מזל צדק לכן יקדש בצדק וכ"כ בתשובות מהרי"ל סי' קס"ג    

של שוטנשטין תמיד מאדים אחרי צדק ובסוף יום שישי שעה אחרונה שולט צדק ובשעה של כניסת שבת מאדים וצ"ע מסתמא   עיין בטבלה
 צריך לחשב שעה זמנית מצאת הככבים   

הנקראים בלאטין )פלאנעטע( ובלשון    למטה מכל הכוכבים הם שבעה כוכבי לכת הידועים   - ו  "כוכבי השמים פ   'א מאמר ג" ח   ספר הברית 

, וכך סדורם מלמעלה למטה. וטעם  שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה ז )וואנדיל שטערין( ואלה שמותם בלשון הקודש,  אשכנ 

לשון שבת והנחה, יען שתנועתו יותר כבדה מכל כוכבי לכת ולא נרגש תנועתו עד שלשים שנה ונראה כאלו   שבתאי שמותם כאשר אומר, 

לפי שמושל על השופטים ודייני צדק ועל הצדקות.  צדק  בית ומכלה וממונה לבטל דברים רבים.  הוא נח, ועוד מלשון השבתה כי הוא מש

לפי    נוגה לפי שמהוה החמימות.    חמה לפי שהוא אדום במראה, גם לפי שמושל על שפיכות דמים כאמרם ז"ל )בפרק מי שהחשיך(.    מאדים 

יש קוראים אותו כותב לפי שכל הנולד בשעתו הוא בן מבין וסופר.  שם הפרט על שם המין. ו   כוכב שהוא מזהיר יותר מכל כוכבי השמים.  

מפני שמראיה לבן. אמנם היא נקראת ג"כ ירח, והחמה נקרא ג"כ שמש כנאמר את השמש ואת הירח )דברים ד'(, וכן נקרא השמש    לבנה
הנה השמש וירח שלשה שמות לכל אחד  חרס כנאמר האומר לחרס ולא יזרח )איוב ט'(, והלבנה נקרא ג"כ סהר כי ירח תרגומו סיהרא. ו 

עוד מבאר  .     וסופי תיבות של שלשה שמות השמש שס"ה כמנין ימות החמה. וצדק נקרא ג"כ גד כנאמר העורכים לגד שלחן )ישעיה סה( 
 שם פעולת כל ככב בעוה"ז עי"ש 

העולם במאמרו יתברך, כל א' יש לו  דע שהשבעה ככבי לכת המנהיגים    - דרוש על פרשת בהעלותך    - לרבי שלמה מולכו    ספר המפואר 
זו. כפי התחברות שלהם כך יש שנוי בדברים השפלים, שאם לא   כח על צבע אחר, ומשעת בריאתם הם סובבים הגלגל ומחברות זו עם 

עת  יתחברו לא היה שנוי בעולם, אלא תמיד היה באופן אחד. ומזה נמשך שבבריה אחת יש גוונים הרבה כפי התחברות שעשו הככבים בש
ההולדה, ואם יהיה אדם מחוקק אלו הצבעים בשעת חבור הככבים וישים אותם כנגד הבעלי חיים, אע"פ שבשעת ההולדה לא יהיו הככבים  
באותו חבור, עם כל זה יועיל לשיולדו באותו אופן, וזהו מה שעשה יעקב אבינו שחקק במקלות כל מיני החבורים שאיפשר בככבים. ועשה  

 ם לא היה על פיו יתברך, לא היה עושה אותו יעקב. לפי שאסור לישראל ליהנות מאלו הדברים.זה על פי הקב"ה. שא 
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  ברקיע השלישיש  \נ/[מט]  , וכנגד י"ב מזלות\מחסובבים את כדור הארץ כל אחד בזמן אחר/ככבי לכת כי  
המזלותה גלגל  מאירין   ,נקרא  ושאינן  מאירין  הקיימין  הכוכבים  כל  קבועים  צורות  ,שבו  לי"ב    , המתחלקים 

 ,עקרב   ,מאזנים  ,בתולה  ,אריה  ,סרטן   ,תאומים  ,שור  ,הנקראים י"ב מזלות הידועים ששמן על שם צורתן, טלה

  \נג/[נב]   גלגלי הרקיע  עשרתכל    \נא/ כי הצדקה מנהגתוהצדקה בחי' גלגלים כנ"ל  .  דגים  ,דלי   ,גדי  ,קשת

 
והנה השבעה כוכבי לכת בסדר שצ"ם חנכ"ל הנזכר הוא לדעת כל    -"ו בסוף פ   - א מאמר ג כוכבי השמים  " ח   –  ספר הברית כמבואר ב   מח

( תסבב את הארץ סמוך  לבנה השבעה כוכבי לכת את הארץ בזה האופן, ) חכמי ישראל וגם כל חכמי האומות הקדמונים, ולדעתם יסובבו  
לה בכ"ז יום ושמונה שעות בקירוב, והיא מתחדשת אחר כ"ט יום י"ב שעות תשצ"ג חלקים מן תתר"פ חלקים בשעה כפי אשר מסורת בידינו  

 ( ועליה תסבב  יום ושש שעות בקירוב, ועלי כוכב מאבותינו אי"ב תשצ"ג,  )( את הארץ בשס"ה  ג"כ בשס"ה יום ושש שעות  נוגה ה תסבב   )

( בשתים עשרה  צדק ( בשתי שנים ומחצה, ועליה תסבב ) מאדים ( בשס"ה יום ה' שעות מ"ט דקים, ועליה תסבב ) חמה בקירוב, ועליה תסבב ) 

 ( בשלשים שנה: שבתאי שנה, ועליה תסבב ) 
 א: " פ –מאמר ב חוג השמים  ח"אספר הברית  מט

הנקרא רקיע אשר הוא סוד יסוד דשמים דעשיה כאשר    (הרקיע השישי מז' רקיעין)  , דע שהששי   -  א: " חוג השמים פ   'מאמר בא  ח"   ספר הברית עיין    נ
  זכרנו בפרק הקודם, בו קבועים כל הגלגלים והכוכבים ועשרה גלגלים הידועים הם בחינת עשר ספירות דיסוד זה, ואלו הם, העליון נקרא 

 חינת כתר דיסוד זה.  שהוא הרקיע עצמו הוא ב   גלגל השכל 

 וכו'.  שהוא היומי    גלגל המקיף   הב' נקרא 

המתחלקים לי"ב צורות הנקראים י"ב  הוא בחינת בינה שבו קבועים כל הכוכבים הקיימין מאירין ושאינן מאירין    גלגל המזלות   הג' נקרא 

וגלגל המזלות הזה נקרא   .גדי דלי דגים מזלות הידועים ששמן על שם צורתן, טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת  
בלשונם )עקליפטוק צאדיאקוס( ובל"א )טהיר קרייז( והוא הולך אל דרום וסובב אל צפון על סביבותיו של קו משוה היום הנקרא )עקוואטאר(  

מזלות הצפוניים. ואת שמות הש  בתולה, הם ששה  שור תאומים סרטן אריה  הנותרים  ההולך ממזרח למערב, וששה משמותם טלה  שה 
מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים הם מזלות דרומיים, ולנוכח טלה שור תאומים תתראה השמש רביע ראשון מהשנה הנקרא אביב, ולנוכח  
סרטן אריה בתולה תתראה רביע השני מהשנה הנקרא קיץ, ולנוכח מאזנים עקרב קשת תתראה רביע שלישי מהשנה הנקרא בציר, ולנוכח  

 ראה רביע אחרון מהשנה הנקרא חורף:  גדי דלי דגים תת
ונ"ל    צ"ע דלעיל   נא גבוהה מהם   מנהגת אותם משמע  וכאן אומר שהיא  בחי' צדקה  הם  גם  בחי' גלגלים משמע שהגלגלים  אמר שהיא 

י  שצדקה בחי' גלגלים מתייחס רק לבחי' שיש בה שהיא גלגל החוזר בעולם ומה שהיא מנהגת הגלגלים זה מצד היותה מידת הנתינה כ 
כנג  ובחי' מידה  מ"ן  בבחי'  והצדקה מעוררת  צריכם לקבל מלמעלה  בחי'  הנתינה אצל הקב"ה    ד הגלגלים  ה' צלך את מידת  ובחי'  מידה 

 .להשפיע לעולם עי" הגלגלים 

שתי בחי' הנהגה יש בחי' הנהגה שהעליון מנהיג את התחתון כמו הקב"ה את עולמו אבל יש בחי' הנהגת הנוק' שמנהגת את    ונ"ל שיש 
המשפיע ע"י שמעלה מ"ן בדומה לשפע שרוצה שישפיע לה ועי"ז מעוררת רצונו להשפיע לה וזה בחי' שמכינה כלי כעין מרכבה לשפע  

ומעורר בדומה לו בבחי' ה' צלך שהקב"ה יעשה עמנו צדקה והוא עושה זאת  והכי נמי כאן ע"י שאנו עושים צדקה עול  ה המעשה הזה 
 .בהתלבשות בגלגלים כי על ידם מנהיג את העולם 

 .אות ג' שדייקא ע"י שצדקה בחי' גלגלים עי"ז היא מנהגת את הגלגלים ונ"ל כוונתו כנ"ל   עיין פרפראות לחכמה 
 אל ושם ע"ב ממעשה דשמואל ור"ע מוכיחה הגמ' שאין מזל לישראל ובשניהם הצדקה ביטלה את המזל עי"ש. עיין שבת קנו. מחלוקת אם יש מזל לישר נב
דשמואל ואבלט הוו יתבי והוו קאזלי הנך אינשי לאגמא אמר ליה אבלט לשמואל    ומדשמואל נמי אין מזל לישראל   -   עיין שבת קנו:  נג

)חזר אותו אדם(  אדיתבי אזיל ואתי    .אמר ליה שמואל אי בר ישראל הוא אזיל ואתי   .ומיית  טריק ליה חיויא   , האי גברא אזיל ולא אתי )על אחד מהם(  

)קם אבלט והשליך את העצים שהיה על אותו אדם ומצא בתוכם נחש חתוך לשנים שנכתך עם העצים לא  קם אבלט שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא דפסיק ושדי בתרתי גובי  

אמר ליה כל יומא הוה מרמינן ריפתא בהדי הדדי ואכלינן האידנא הוה איכא חד מינן  איזה זכות הצילה אותך(  )אמר ליה שמואל מאי עבדת  בכוונה(  
דלא הוה ליה ריפתא הוה קא מיכסף אמינא להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי נפשאי כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא  

   .ה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה ליכסיף אמר ליה מצוה עבדת נפק שמואל ודרש וצדק 

ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה  )חוזים בככבים(  אמרי ליה כלדאי    , דרבי עקיבא הויא ליה ברתא   ומדרבי עקיבא נמי אין מזל לישראל 
)תכשיט זהב שיש ההוא יומא שקלתה למכבנתא    .)והיה ר"ע דואג על זה מאד(  הוה דאיגא אמילתא טובא )שביום שתיכנס לחופה ישוך אות הנחש ותמות( חיויא ומיתא  

יך ואתי  לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סר )נזדמן שננעץ בעינו של נחש(  איתרמי איתיב בעיניה דחיויא  )ונעצה אותו בכותל(  דצתא בגודא  בו מחט בראשו(  
והוו טרידי כולי עלמא   , קרא אבבא  , אמרה ליה בפניא אתא עניא   ? אמר לה אבוה מאי עבדת)בבקר נטלה את התכשיט ונמשך עמו הנחש המת(  חיויא בתרה  

א  נפק רבי עקיב   .אמר לה מצוה עבדת  .דיהבית לי יהבתיה ניהליה )את מנת האוכל שלי(  קאימנא שקלתי לריסתנאי    ,בסעודתא וליכא דשמעיה 
   .ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה   , ודרש וצדקה תציל ממות

לא  )אמרו לה חוזים בככבים בנך יהיה גנב( דאימיה דרבי נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה    ומדרבי נחמן בר יצחק נמי אין מזל לישראל 
יומא חד    , לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה   , ובעי רחמי  , יא כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמ   , אמרה ליה כסי רישיך   , שבקתיה גלויי רישיה 

)קצץ אשכול    סליק פסקיה לקיבורא בשיניה  ,אלמיה יצריה   , דלי עיניה חזא לדיקלא   , נפל גלימא מעילויה רישיה   , יתיב קא גריס תותי דיקלא 

 :תמרים בשיניו(
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וד השמים סהוא סוד י מלמעלה  שהשישי שבהם  ,  \נה/ הנזכרים במסכת מגילה דף יבמשבעת הרקיעים    \נד/ השישי 

 ,  גלגל השכל, וגלגל המקיף, וגלגל המזלות, וז' גלגלי ככבי הלכת ,\נו/בו עשר גלגלים ו ,נקרא רקיעעשיה, וד

 
אולי הצדקה מנהגת את כל השבעה רקיעים אלא שמלשון רבינו שמדבר מהגלגלים ומזלות וככבי הלכת משמע שכוונה לרקיע    צ"ע בזה   נד

 השישי דייקא וצ"ע.
ריש לקיש אמר שבעה ואלו    ".הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים " אמר רבי יהודה שני רקיעים הן שנאמר    -עפ"י ביאור שוטנשטין  חגיגה יב:   נה 

ויוצא    )לתוך התיק שלו והאור שמאחריו נראה(  אלא נכנס שחרית  , אינו משמש כלום )רקיע התחתון(    וילון  .קיע שחקים זבול מעון מכון ערבות הן וילון ר 
שה בראשית הוא בריאת  )וע"י גלילת הוילון לתוך תיקו מתחדש בכל בקר מעומחדש בכל יום מעשה בראשית  )מתיקו ונפרס מתחת לאור ומסתירו, ולכן חשוך העולם בלילה(  ערבית  

שבו חמה ולבנה כוכבים    רקיע   )הרי שיש שמים שאינם משמשים אלא לתשמיש וילון פרוס להסתיר האור(  שנאמר הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבתהאור(  
ויתן אותם אלהים  ור הקטן לממשלת הלילה ואת הככבים  יז( "ויעש אלקים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המא-)בראשית א' טזומזלות קבועין שנאמר  

ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם    כד( -)תהלים עח כג  שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים שנאמר   שחקים  ".ברקיע השמים 

)גרסת עין יעקב בכל יום השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן  )המלאך( ומזבח בנוי ומיכאל    , ובית המקדש)של מעלה( שבו ירושלים    זבול   .מן לאכול וגו' 

ומנלן    " בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים ")מלכים א ח יג(  שנאמר  את נשמתם של צדיקים ועיין רקנטי ריש פ' צו בשם הזוהר שהכוונה לנשמות צדיקים בזמן שנפטרים(  

שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות    מעון   ".הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך "   )ישעיה סג טו(  דכתיבשזבול נקרא שמים(  )מנין  דאיקרי שמים  
)עם   חסדו )למלאכים לשתוק וזה(  יומם יצוה ה' " )תהלים מב ט(  שנאמר   )אשר הם מקלסים את הקב"ה ביום( ביום מפני כבודן של ישראל  )ושותקות( שירה בלילה וחשות

השקיפה ממעון קדשך מן  " )דברים כ טו( שמים שנאמר  )מנין שמעון נקרא(  ומנלן דאיקרי    ....  ".)נוסף על ישראל(  עמי   )קילוסו של הקב"ה( ובלילה שירה    ,תחתונים(ה 

שלג   מכון     ".השמים  אוצרות  ברד   , שבו  רעים   , ואוצרות  טללים  אגלים   , ועליית  ]וסערה[   , ועליית  סופה  של  קיטור   , וחדרה  של    ,ומערה 
הני בארעא איתנהו  )וכי אלה נמצאים ברקיע(  הני ברקיעא איתנהו  ".יפתח ה' לך את אוצרו הטוב " )דברים כח יב(  אש שנאמר  )של האוצרות עשויות(  ודלתותיהן 

אמר רב יהודה אמר רב דוד    ".הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו " ח(  -)תהלים קמח ז דכתיב 
לא יגור  '  צדיק אתה ה   ",לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך )במגורך( רע " אמר לפניו רבונו של עולם    , ביקש עליהם רחמים והורידן לארץ 

  .שבו צדק ע השביעי(  )הוא הרקי  ערבות      ".ואתה תשמע השמים מכון שבתך " )מלכים א ח לט(  שמים דכתיב  )ומנין שמכון נקרא(  ומנלן דאיקרי    .במגורך רע 
חיים   .וצדקה   .משפט  ברכה   .וגנזי שלום   .גנזי  צדיקים   .וגנזי  ונשמות שעתיד להיבראות  )שכבר הלכו לעולמם(  ונשמתן של  וטל שעתיד    , ורוחות 

  ויה אצלו()פי' צדקה שר"  וילבש צדקה כשרין "צדקה דכתיב    ".צדק ומשפט מכון כסאך " דכתיב    , צדק ומשפט   .הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים 
נשמתן של צדיקים    ".ישא ברכה מאת ה' " וגנזי ברכה דכתיב    ".ויקרא לו ה' שלום " וגנזי שלום דכתיב   ".כי עמך מקור חיים " גנזי חיים דכתיב  

כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני  " רוחות ונשמות שעתיד להיבראות דכתיב    ".והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך "דכתיב  
)ברקיע השביעי  שם    ".  גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה " וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים דכתיב    ".עשיתי 

חי    .וכסא הכבוד   , ומלאכי השרת  ,וחיות הקדש   , ושרפים   , אופנים נמצאים(   שוכן עליהם  מלך אל  ונשא  סולו לרוכב  " שנאמר    (, בערבות) רם 
רוכב שמים  " וכתיב התם    " הכא סולו לרוכב בערבות" רכיבה רכיבה כתיב  )מהקש(  שמים אתיא  )ומנין שערבות נקרא(  ומנלן דאיקרי    "בערבות ביה שמו 

וערפל מקיפין אותו שנאמר    " בעזרך  וענן  ומי איכא חשוכא קמי שמיא    " י שחקים ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עב " וחשך 
בבתי גואי הא בבתי בראי  ]דף יג.[    לא קשיא הא   א" ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שר   , הוא גלא עמיקתא ומסתרתא "   )דניאל ב כב(  והכתיב

)עד הרקיע אן  ואמר רב אחא בר יעקב עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות דכתיב ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא עד כ 

ואילך אין לך רשות לדבר   , יש לך רשות לדבר שמעל החיות(   בן סירא    , מכאן  במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל  " שכן כתוב בספר 
ועוביו של רקיע מהלך חמש מאות    , מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה   ".  ....תחקור במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות

קרסולי  )כנגד עובי כל הרקיעין עם החלל שביניהם(.  רגלי החיות כנגד כולם  )עובי כפות(    .חיות הקדש)מן הרקיעין נמצאים(  למעלה מהן   .וכן בין כל רקיע ורקיע  , שנה 
  .צוארי החיות כנגד כולן   .גופי החיות כנגד כולן   .כולן   ירכי החיות כנגד   .רכובי החיות כנגד כולן .שוקי החיות כנגד כולן    .החיות כנגד כולן 

כסא הכבוד כנגד    .רגלי כסא הכבוד כנגד כולן   .כסא כבוד )למעלה מהחיות נמצא(  למעלה מהן    .קרני החיות כנגד כולן   .ראשי החיות כנגד כולן 
 .  מלך אל חי וקים רם ונשא שוכן עליהם   .כולן 

הכוונה לרקיע השישי מז' רקיעין הנזכרים בגמ' דע שהששי הנקרא רקיע    - שם    ספר הברית עיין  ולמה נקט "גלגלי רקיע" דייקא    להבין מה זה גלגלים   נו

כמ"ש ויתן אותם אשר הוא סוד יסוד דשמים דעשיה כאשר זכרנו בפרק הקודם, בו קבועים כל הגלגלים והכוכבים ועשרה גלגלים הידועים  חגיגה 

  שהוא הרקיע עצמו הוא בחינת כתר דיסוד זה.    העליון נקרא גלגל השכל   - ם בחינת עשר ספירות דיסוד זה, ואלו הם,  ה     אלקים ברקיע השמים

כי תנועת כל הכוכבים במסלותם    , שהוא היומי על שהוא מקיף בכל יום ממזרח למערב הפך תנועת כל הכוכבים   גלגל המקיףהב' נקרא  
היא ממערב למזרח והוא מגלגל את כלם עמו ממזרח למערב הפך תנועתם לכן נראים שמש וירח וכל הכוכבים כאלו הם הולכים ממזרח  

ו. ואין  למערב, והדמיון בזה זבוב ההולך ונוסע על האופן לצד זה והאופן מתהפך ומתגלגל לאחוריו וירוץ הגלגל ומוליך ומביא הזבוב עמ 
 בגלגל המקיף היומי הזה לא כוכב ולא צורה מן כוכבים כלל, והוא בחינת חכמה דיסוד זה.  

הוא בחינת בינה שבו קבועים כל הכוכבים הקיימין מאירין ושאינן מאירין המתחלקים לי"ב צורות הנקראים י"ב    גלגל המזלות הג' נקרא  
רטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים, וגלגל המזלות הזה נקרא  מזלות הידועים ששמן על שם צורתן, טלה שור תאומים ס 

בלשונם )עקליפטוק צאדיאקוס( ובל"א )טהיר קרייז( והוא הולך אל דרום וסובב אל צפון על סביבותיו של קו משוה היום הנקרא )עקוואטאר(  
הם   בתולה,  שור תאומים סרטן אריה  הנותרים  ההולך ממזרח למערב, וששה משמותם טלה  מזלות הצפוניים. ואת שמות הששה  ששה 

מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים הם מזלות דרומיים, ולנוכח טלה שור תאומים תתראה השמש רביע ראשון מהשנה הנקרא אביב, ולנוכח  
רא בציר, ולנוכח  סרטן אריה בתולה תתראה רביע השני מהשנה הנקרא קיץ, ולנוכח מאזנים עקרב קשת תתראה רביע שלישי מהשנה הנק 

 גדי דלי דגים תתראה רביע אחרון מהשנה הנקרא חורף: 

 עוד בו ל"ו צורות משני צדי חגורת המזלות מפה ומפה, סך הכל המה מ"ח צורות המבוארים בספרים ואין כאן מקומן להזכירם.  

 גלגל כוכב אחד, ונקראים    אשר בכל   ז' גלגלים ותחת גלגל מזלות אשר בו הכוכבים הקיימים הנקראים )פיקס שטערין( יש  

על שהם הולכים סביבותם הנקראים )וואנדיל שטערין( ושמם שצ"ם חנכ"ל, ר"ל שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב    שבעה כוכבי לכת 
לבנה, וככה סדורן ג"כ מלמעלה למטה והם בחינת חג"ת נהי"ם דיסוד זה ר"ל חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, וכל אחד יש לו  

 לאך שהוא נפשו,  מ 



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          22מג: 

לא נודע מקומו   שהנשר ידאה עד לשמים וברגע א'פשט  ה  דרך הנשר בשמים   \נז/ בבחינות )משלי ל'( 

"כנשר יעיר  )דברים לב( כמ"ש  שהיא הרחמנות  דהיינו מדת טבעו של הנשר    "דרך הנשר" ורבנו דורש    .)הגר"א(  איה הוא

שדרש ר"ש "דרך הנשר" היא בבחי'    \נט/ [נח] )יתרו דף פ' ע"ב(  וכמבואר בזוהר  . היא מנהגת את השמיםקנו",  

שבא על גוזליו לזונם,  נשר דא רחמי  כי מדתו של  .  "בשמים" דהיינו מדת הרחמים הנקראת תפארת ושמים

ב"ב  }  , וכמבוא בגמ' נובעת ממדת הרחמיםכי צדקה    היינו צדקה  כפי כוחם לקבלו, דהיינו לאט לאט. ורחמי 
נהירין לי שבילין דרקיע    \סב/ : וזה שאמר שמואל )ברכות נח ע"ב({\סא/ .זוהר נשא קמח  \ס/ .י

 
ואלה שמותם, שבתאי מלאכו שהוא נפשו נקרא קפציאל, צדק מלאכו שהוא נפשו צדקיאל, מאדים סמאל, חמה רפאל, נוגה ענאל, כוכב  

זהו דעת  מיכאל, לבנה גבריאל, כדאיתא בעץ חיים הנדפס )שער קצור אבי"ע פרק ח'( ובעץ חיים כתב יד הוא בשער קליפת נוגה )פרק ח'(  

   ם ומסכים לדעת הפילוסופים האומרים שהמלאכים מניעים את הגלגלים,המקובלי 

ועל כל כוכב מז' כוכבי לכת שולטים ב' מזלות מהכוכבים הקיימין מלבד חמה ולבנה שעל כל אחד מהם שולט אחד מן המזלות, על חמה  
תאומים ובתולה, ועל שבתאי גדי ודלי, ועל צדק  שולט אריה, ועל לבנה סרטן, ועל מאדים טלה ועקרב, ועל נוגה שור ומאזנים, ועל כוכב  

דגים וקשת. וכל הגלגלים והכוכבים והמזלות וכוכבי לכת הכל ברקיע הששי הנקרא רקיע שהוא הששי מלמעלה למטה כמה שכתוב ויתן  
שבו חמה ולבנה כוכבים  אותם אלהים ברקיע השמים )בראשית א'( כמו שאמרו חז"ל )פ' אין דורשין( שחקים שבו שוחקים מן לצדיקים רקיע  

ומזלות. ואלה עשרה גלגלים אשר המה עשר ספירות דיסוד זה המה מכוונים נגד י"ס אשר בכללות הז' רקיעים הנזכר בסוף מאמר הקודם  
ולל  באופן זה, נגד ערבות הכולל ג' ראשונות הוא גלגל השכל והיומי והמזלות, ונגד מכון מעון זבול, שבתאי צדק מאדים, ונגד שחקים הכ 

 שנים חמה ונוגה, ונגד רקיע כוכב, ונגד וילון לבנה: 
ָע    משלי פרק ל   נז י ְוַאְרּבָ ּנִ ה ִנְפְלאּו ִמּמֶׁ ה ֵהּמָ ָ לש  ְ ָעה \ )יח( ש  ים: \ }ְוַאְרּבָ ם )יט(    { לֹּא ְיַדְעּתִ ַמיִּ ָּ ש   ר ב ַ ֶּ ְך ַהנ ֶּש  רֶּ ב ָים    ד ֶּ ה ְבלֶׁ ְך ֳאִניָּ רֶׁ ְך ָנָחש  ֲעֵלי צּור ּדֶׁ רֶׁ ּדֶׁ

בֶׁ  ְך ּגֶׁ רֶׁ ַעְלָמה: ְודֶׁ  ר ּבְ

 דרך הנשר בשמים פי' שהנשר ידאה עד לשמים וברגע א' לא נודע מקומו איה הוא.  -   הגר"א 

    הדרך שהלך בו הנשר כאשר פרח לצד אויר השמים אין לדעת אותו כי פרח באויר ואין הדרך ניכר.  - )יט( דרך הנשר    - מצודות דוד 
 בזהר הקדוש  נח

ִרים   -   זוהר יתרו דף פ:  נט ָ ְנֵפי ְנש  ִרים. ַמאי ּכַ ָ ְנֵפי ְנש  ם ַעל ּכַ ְתכֶׁ א אֶׁ ָ ש ּ יִתי ְלִמְצָרִים ְואֶׁ ר ָעש ִ ֶׁ ם ֲאש  ם ְרִאיתֶׁ )מה הסוד של כנפי נשרים שהרי    )שמות יט( ַאּתֶׁ

י ְיהּוָדה    ?בודאי אינו כפשוטו( ר ָיִעיר  )שנשא אותם(  ָאַמר ִרּבִ ֶׁ ש  נֶׁ יב, )דברים לכ( ּכְ ְכּתִ ַרֲחֵמי. ּדִ 'ּבְ )ופרש"י שם כנשר שהוא רחמני על בניו ואינו נכנס לקנו פתאם עד שהוא    ִקּנוֹּ ְוגוֹּ

ָא חמלה, הרי שנשר רומז על רחמים(מקשקש ומטרף מעל בניו בכנפיו בין אילן לאילן ובין שוכה לחברתא כדי שיעורו בניו ויהא בהם כח לקבלו, כך נהג הקב"ה עם ישראל ברחמים ו ַמר  . ְוַהְיינּו ָרָזא ּדְ
ַרֲחֵמי ַמִים. ּבְ ָ ש ּ ַמִים. ַמאי ּבַ ָ ש ּ ר ּבַ ֶׁ ש  ְך ַהּנֶׁ רֶׁ ן, )משלי ל( ּדֶׁ ְמעוֹּ ִ י ַאֲחָרִנין )במדת התפארת הנקרא רחמים(  ר' ש  י, ְוִדיָנא ְלַגּבֵ נוֹּ ַרֲחֵמי ַעל ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ְ ר ִאש  ֶׁ ש    . ַמה נֶׁ

ִר )שהרי הוא עוף דורס ואכזרי על עופות אחרים( א ּבְ ָ ְך קּוְדש  ת.. ּכַ לוֹּ ָכִבים ּוַמזָּ ַדת ּכוֹּ ְבֵדי ֲעבוֹּ ין עוֹּ י ַעּמִ ָרֵאל, ְוִדיָנא ְלַגּבֵ י ִיש ְ ַרֲחֵמי ְלַגּבֵ ַכח ּבְ ּתְ ְ  יְך הּוא ִאש 
בין  )מלאכים מליצי יושר(  שלום גדול ופרקליטין גדולין  )יוצרים(    , תניא א"ר אלעזר בר' יוסי כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה   -   ב"ב י.  ס

א בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת  ו כה אמר ה' אל תב "   )ירמיה טז ה(  שנאמר   , אל לאביהן שבשמים ישר 

 .רחמים זו צדקה חסד זו גמילות חסדים    "העם הזה ]וגו' את[ החסד ואת הרחמים 

שואל מדוע דוקא מעשי הצדקה וחסד יוצרים שלום ופרקליטים בין ישראל לאביהם שבשמים ולא כל המצוות ותרץ   –  34 עי"ש שוטנשטין
בשם מהר"ל שדווקא בעשיית צדקה וחסד נחשב האדם שהוא דבק בבוראו. כמבואר בסוטה יד. אחרי אלקים תלכו הלך אחר מידותיו מה  

עשה כן. עוד ביאר המהר"ל שא"א לאדם לעשות משפט בשלימות כמו הקב"ה רק  הוא מלביש ערומים מבקר חולים וקובר מתים אף אתה  
צדקה וחסד שייך שאדם יעשה בשלימות לכן רק הם נחשבים כדבקות בה', לכן דווקא הם הנחשבים פרקליטים טובים בין ישראל לאביהם  

 שבשמים.
יב,  )שאל רבי זירא בר רב את רבי אבא(    –  זוהר נשא קמח.  סא ְכּתִ ָבּה ְלַאְבָרָהם,  ַמאי ּדִ ָ ִריְך הּוא ֲחש  א ּבְ ָ ָה לוֹּ ְצָדָקה, ִאי קּוְדש  בֶׁ ְ ְחש  ְיָי ַויַּ ֱאִמין ּבַ )בראשית טו( ְוהֶׁ

 ְ ָבּה ְלַאְבָרָהם, ְוָלא ִאְתַיש ּ ָ ִריְך הּוא ֲחש  א ּבְ ָ ַמְעָנא, ְדקּוְדש  ְ ִריְך הּוא. ַוֲאָנא ש  א ּבְ ָ קּוְדש  ִאי. ָא אוֹּ ַאְבָרָהם ּלְ ִלּבָ ָהִכי  )רבי אבא לרבי זירא בר רב(  ַמר ֵליּה ָבא ּבְ
ִקיְמָנא  א ֲחֵזי,  )עפ"י הסוד אינו כן(  , ְוָלאו ָהִכי ֲהִוי)כך ביארנו במדרש שהקב"ה חשבה לאברהם צדקה(  אוֹּ ָה, ַאְבָרָהם  )כתיב(  . ּתָ בֶׁ ְ ְחש  א ַויַּ ּלָ ִתיב, אֶׁ ב לוֹּ ָלא ּכְ וֹּ ָה, וַיְחש  בֶׁ ְ ְחש  ַויַּ

קוּ  ָבּה ּלְ ָ אי ֲחש  ִריְך הּוא וּדַ א ּבְ ָ .  ה()לצדקה על שהוציא אותו ואת זרעו מתחת מערכת השמים, ולקח אותו תחת ממשלת השכינה הנקראת כ"ה. לכן כתיב ויחשבה לשון נקבה שרומז לשכינ  ְדש 
ֵמִאצְ  ִריְך הּוא, ֵצא  ּבְ א  ָ ֵליּה קּוְדש  תוֹּ ַהחּוָצה, ָאַמר  ֵצא אוֹּ ַויּוֹּ ִתיב )בראשית טו(  ּכְ ַתְנָיא,  ָך, ּדְ ּלְ ֶׁ ש  ָלאו ַההּוא    )שאתה רואה במזלות שאין לך בנים(  ַטְגִנינּות 

ְרָחא  ָחֵמי  )של איצטגננות היא הדרך(  אוֹּ ִמי, ַאת  ְ ש  ע  ֲחֵמיָנא )באיצטגננות(  ְלִמְנּדַ ַוֲאָנא  ִליד,    )כי(  ,)ואני רואה באופן אחר(  ,  מוֹּ ֵאינוֹּ  ִליד.  )אבל(  ַאְבָרם  )לכן( ַאְבָרָהם מוֹּ

אן   ָאְרָחא ַאֲחָרא,ִמּכָ ָדלּו ּבְ ּתְ ְ ָך. ַמאי ּכֹּ"ה )ומה שכתוב(    )מכאן ואילך תשתדלו ללכת בדרך אחרת לדעת את שמי ולא בדרך האיצטגננות(  ּוְלָהְלָאה, ִאש  ה ַזְרעֶׁ )מי נקרא    ּכֹּ"ה ִיְהיֶׁ

א )ואמר( .  כה( ַמְלּכָ א ּדְ ָ יש  יָרָאה ַקּדִ ְתָרא ֲעש ִ ֵמיּה של עולם האצילות, שהיא המלכות(  )היא ספירה העשירית הקדושה   ִהיא ּכִ ְ ע ש  )לדעת על ידה את שמי, כי היא פתח הכניסה   , ְלִמְנּדַ

הּ לעות ולהשיג במה שלמעלה ממנה(  ִמּנָ ִדיִנין ִמְתָעִרין  ְתָרא ּדְ ְוִהיא ּכִ ָך מַ )כשאמר לו הקב"ה(  ְוָתאָנא,      .)והיא ספירה שהדינין מתעוררים ממנה(   ,  ה ַזְרעֶׁ ש  ּכֹּה ִיְהיֶׁ )פי' שזרע   ּמָ

יּה,  ממש בעוה"ז יהיה לך מהמלכות. כי יצחק היה אחוז תחילה במלכות, ואח"כ עלה בגבורה דז"א(  ָקא ּבֵ ּבְ ֵמיּה, ּוְלִאְתּדַ ְ ע ש  ָלא ּוְלִמְנּדַ ּכְ י ַאְבָרָהם, ְלִאְסּתַ ֲעָתא ַחּדֵ ַ ַהִהיא ש  . ּבְ
כ"ה  ר ּבְ ש ַ ִאְתּבְ ּום ּדְ ִאּלּו הִ , וְ )שממנה יהיה לו זרע(  ִמש ּ יָנא, ּכְ ִהיא ּדִ ב ּדְ ְתָרא, ַאף ַעל ּגַ ָבּה ַאְבָרָהם ְלַההּוא ּכִ ָ ּה, ֲחש  ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ב ּדְ   יא ַרֲחֵמי ַאף ַעל ּגַ

ָה. ְלַההּוא  . ֲהָד )שאע"פ שספירה זו היא דין אברהם החשיב אותה לרחמים, כי ע"י מעשיו הטובים המתיק דיניה, ונתקנה מצדק לצדקה דהיינו רחמים( בֶׁ ְ ְחש  ָה. ַמאי ַויַּ בֶׁ ְ ְחש  א הּוא ִדְכִתיב, ַויַּ
ְתָרא   ְצָדָקה ַרֲחֵמי.    )ספירת המלכות, אברהם המתיק אותה ונעשית מצדק דהיינו דין לצדקה רחמים(  ּכִ

"ק, ְוִדיִנין ִמְתָעִרין ִמ  דֶׁ יָרָאה ִהיא, ְוִאְתְקֵרי צֶׁ ְתָרא ֲעש ִ י ִיְצָחק, ּכֹּ"ה ּכִ ק. הּוא  ָאַמר ִרּבִ דֶׁ ּה ֵמַהאי צֶׁ ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ָיַדע ּדְ ב ּדְ ּה, ְוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ּנָ
ָבּה ְצָדָקה,   ָ הּוא  )דהיינו( ֲחש  ִגין ּדְ ּה, ּבְ ִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין ִמּנָ  .)וע"י מדת והרחמים וחסדים המתיק אותה  ַרֲחֵמי)אברהם מדתו(  ּדְ

)פרש"י ככב היורה כחץ ברקיע ממקום למקום   אמר שמואל כוכבא דשביט   ? : מאי זיקין )מברך ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם(  על הזיקין  -ןעם ביאור שוטנשטיברכות נח:    סב

ביט  לבר מכוכבא דש)שהיא העיר שהיה גר בה(  כשבילי דנהרדעא    )מסלולי הככבים(  ואמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא וארוך כשבט. )מה שבימינו נקרא מטאור( 
כי לחבורי הככבים השפעה על  ואי עבר כסלא חרב עלמא  )שאינו עובר דרך קבוצת הככבים הנקראת כסיל(    דלא עבר כסלא )קבלו במסורת(  וגמירי  , דלא ידענא מאי ניהו 

   .ומתחזי כדעבר איהו   , זיויה הוא דעבר  ,והא קא חזינן דעבר   העולם ואילו היה שביט מתחבר עם כסיל היה העולם חרב(

רב אשי אמר כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא    .וילון הוא דמקרע דמגלגל ומחזי נהורא דרקיעא )זיקין הוא כאשר(  רב הונא בריה דרב יהושע אמר  
תיב עושה כימה  וכ )הם ג' קבוצות ככבים(  שמואל רמי כתיב עושה עש כסיל וכימה  .דכסלא וחזי ליה חבריה מהך גיסא ומיבעית ומחזי כמאן דעבר 



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          23מג: 

ורבנו דורש   כמו שבקי בשבילי העיר שגר בה,  פשט דבריו שהיה בקי במסילות הככביםכשבילין דנהרדעי,  

בחינות צדקה רחמי,  דהיינו  כשבילין דנהורי דיעה.  ששבילי הרקיע דהיינו גלגלי הרקיע הנ"ל הם  היינו  
  \סה/(סד) \סג/ועיקר הרחמים ע"י הדעת

 : \סו/ נהורי דעה רומז לצדקה שהיא רחמיםלכן 

 
 באות 

שבעה  גם בצדקה  היה צריך להיות  כיון שצדקה וגלגלים בחי' אחת  שחסר מהברכות, הלא  ומה  

י"ז   שש וי"א דהיינו  רק, מהנותן והמפייס אין כאן  ב"ב הנ"ל  ברכות, וי"ב ברכות. ולפי הגמרא
  .       ברכות
היא כשהם מונהגים ע"י ספירת מלכותו ית', כשהיא מקבלת כח מאנשי  שעיקר שלימות הגלגלים    דע

כי בשבת מאיר    \סז/ אינו אלא בשבתושלימות האמונה  שלימות הצדקה    אמנה שבישראל, שעל ידם היא
מנהגת את   כזו  וצדקה  לבד,  לשם שמים  דהיינו  עם אמונה  היא  ואזי הצדקה  אור אמת המחזק את האמונה, 

 . וזו שלימותםהגלגלים 
שנאמר וזרחה לכם וכו'   שמש בשבת צדקה לעניים  \סח/ )תענית ח' ע"ב(  ז במאחז"ל בגמראורמ  וזה

מהסוף  ורבנו דורש .שיש לעניים בשבתוהקור פשט דברי חז"ל שהשמש רפואה לחולי  ,שמש צדקה ומרפא וכו'

 
אלמלא חמה של כסיל    )ומבאר שהשפעת החום העולם הוא מקבוצת הכבים הנקראת כסיל, והקור בעולם הוא מקבוצת הככבים הנקראת כימה(?  הא כיצד )שכסיל קודם לכימה(  וכסיל  

)דהיינו   לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל   ואלמלא צינה של כימה  )דהיינו בחורף לכן הקדים כימה השולטת אז(  לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה

  דמנח בנהר דינור )קבוצת הככבים הנקרא כימה שממנו השפעת הקור בעולם צורתו עקרב( אי לאו עוקצא דעקרבא  )עוד קבלנו במסורת( וגמירי    .בקיץ לכן הקדים כסיל השולטת אז(
)וע"י שעוקצו בנהר דינור נחלש כח הארס שלו, וכמבואר ליה עקרבא לא הוה חיי  )עוקץ( מאן דהוה טריקא  כל    ,)נהר של אש שמחממו קצת, והכוונה למה שנקרא היום שביל החלב( 

)האם יכול לקשור   והיינו דקאמר ליה רחמנא לאיוב התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח בע"ז כח: שהנעקץ מעקרב החום מרפאו ואילו הקור סכנה לו(  

מאי כימה אמר שמואל כמאה ככבי אמרי    ?  שלא יחריב צינתה את העולם, ולפתוח רצועות הכסיל כדי שחומה ישתחרר קצת להפיג צינתה של כימה(  קישורי כימה כמוני לרסן אותה 
לה דמכנפי ואמרי לה דמבדרן מאי עש אמר רב יהודה יותא מאי יותא אמרי לה זנב טלה ואמרי לה רישא דעגלא ומסתברא כמאן דאמר  

 .ש על בניה תנחם אלמא חסרה ומתחזיא זנב טלה דכתיב ועי 
מדת הרחמנות היא בקו האמצעי דהיינו שנובעת מהתקשרות עם המקבל דהיינו שמשפיע לו רק כפי צרכו להוליד עי"ז כבוד שמים,    סג

ושרש מדה זו היא בדעת שהיא חיבור והתקשרות עם המקבל להבדיל מחסד שהמדה עצמה רוצה להשפיע בלי גבול. לכן חסר בה את  
 החיבור עם המקבל.

 . ]ותורה ח תנינא אות ב[ קיט , קה ]אות ז[,  עיין לקמן סימנים נו סד

ָאָדם ָצִריְך ְלַרֲחִמ   -   עיין תורה קיט   סה  ֶׁ ש  י ּכְ ת יב(. ּכִ ּבָ ַ ַרֵחם )ש  ּתְ ֶׁ ָלה ִהיא ש  ֵמר: ְיכוֹּ ת אוֹּ ּבָ ַ ש  ה ּבְ לֶׁ ת ַהחוֹּ ר אֶׁ ְכָנס ְלַבּקֵ ַרְך  ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵלַח לוֹּ  ים, ַהש ּ וֹּ ש 
ָנם ִלְבָרכָ  ֵתינּו, ִזְכרוֹּ ָאְמרּו ַרּבוֹּ ֶׁ מוֹּ ש  הּוא ְיַרֵחם ַעל ַאֵחר, ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ְמַרֲחִמין ָעָליו. ּכְ ֶׁ ת ְמַרֲחִמין  ַרֲחָמנּות, ש  ִריּוֹּ ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ת קנא:(: 'ּכָ ּבָ ַ ה )ש 

ָבִרים י"ג(: "ְוָנַתן לְ  תּוב )ּדְ ּכָ ֶׁ ֶׁ ָעָליו', ּוְכמוֹּ ש  ַעס ש  י ּכַ ָעה ֵיש  לוֹּ ַרֲחָמנּות. ּכִ ש  לוֹּ ּדֵ יֵּ ֶׁ ַדַעת, ִמי ש  לּוי ּבְ ת ָהַרֲחָמנּות ּתָ יָך. ּוִמּדַ ְך  ָך ַרֲחִמים ְוִרֲחמֶׁ פֶׁ ִהיא הֶׁ
ן ָא  ִסיִלים ָינּוַח". ְוַעל ּכֵ ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ ת ז(: "ּכַ לֶׁ תּוב )קֹּהֶׁ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ִסילּות, ּכְ ל ִמי  ָהַרֲחָמנּות, הּוא ֵמֲחַמת ּכְ ת לג(: 'ּכָ ָרכוֹּ ָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ֵתינּו, ִזְכרוֹּ ְמרּו ַרּבוֹּ

יָ  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ ַעס  ּכַ י  ּכִ ַרֲחָמנּות,  ּבוֹּ  ָעה ֵאין  ּדֵ ּבוֹּ  י ִאם ֵאין  ּכִ ָעָליו',  ְלַרֵחם  ָאסּור  ָעה  ּדֵ ּבוֹּ  ֵאין  ֶׁ ַהְמַרֵחם  ש  ל  'ּכָ י  ּכִ ָעָליו,  ְלַרֵחם  ן ָאסּור  ּכֵ ַעל  נּוַח. 
ִריְך ְלַרֲחִמים,  ְמַר  ּצָ ֶׁ ה ש  לֶׁ ּבוֹּ ַרֲחָמנּות ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו. ִנְמָצא זֶׁה ַהחוֹּ "ל, ֲאָבל ִאם ֵאין  ּנַ ּכַ ה לוֹּ ַרֲחִמים ַעל ֲאֵחִרים, ְוזֶׁה  ֲחִמין ָעָליו'  ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ָצִריְך ש 

ת   ל ְימוֹּ י ּכָ ַעת, ּכִ ת ּדַ ִחינוֹּ ת ִהיא ּבְ ּבָ ַ "ל. ְוש  ּנַ ַדַעת ּכַ לּוי ּבְ ף  ּתָ ח ּדַ ּלַ ַ ש  זַֹּּהר )ּבְ תּוב ּבַ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  טּוָתא, ּכְ ְ ש  טּו ָהָעם ְוָלְקטּו" ּבִ ָ ר י"א(: "ש  ִמְדּבַ ִתיב )ּבְ ַהחֹּל ּכְ
ַרֵחם  ּתְ ֶׁ ָלה ִהיא ש  ה, ְיכוֹּ לֶׁ ִרים ְלַהחוֹּ ְמִרין ַהְמַבּקְ אוֹּ ֶׁ ָחד. ְוזֶׁה ש  ַעת ְלָכל אֶׁ ְך ַהּדַ ָ ת ִנְמש  ּבָ ַ ש  הַ ס"ג(, ֲאָבל ּבְ ֶׁ ָלה  , ַהְינּו ש  ַעת, ְיכוֹּ ת ּדַ ִחינוֹּ הּוא ּבְ ֶׁ ת ש  ּבָ ַ ש ּ

ש   יֵּ ֶׁ ַעת ש  ה ְלָך ַרֲחִמים ַעל ֲאֵחִרים, ַעל ְיֵדי ַהּדַ ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ה, ש  ַרֵחם ַאּתָ ּתְ ֶׁ ֵכַח, ַהְינּו ש  ן נוֹּ וֹּ ַרֵחם, ְלש  ּתְ ֶׁ אי    ש  ַוּדַ ה ְלָך ַרֲחִמים ּבְ ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ת. ְוֵכיָון ש  ּבָ ַ ת ש  ִחינוֹּ ְלָך ִמּבְ
"ל:ְיַרֲחמּו עָ  ּנַ ל ַהְמַרֵחם ְוכּו' ּכַ י ּכָ ַמִים, ּכִ ָ יָך ִמן ַהש ּ  לֶׁ

זכה ע"י  ופי הצדקה  ל הגלגלים  שזכה ע"י תיקון הברית ששבילין דרקיע לא מנהיגים אותו אלא הוא מנהיג אותם. כי    ולפ"ז רמז שמואל   סו
 כרצונו.  אירין לו תיקון הברית להשלים את הצדקה שנקראת שבילין דנהרדעא ועי"ז זכה ששבילין דרקיע מ 

ואפילו מתנה אסור מדרבנן   ,ולכאורה צ"ע הרי בשבת אסור לתת צדקה ממון  , שרק בשבת בלבד   ,מורה על החלטיות  הבטוי "אינו אלא"   סז
   .אלא צ"ל שמכח השביתה של שבת שמאמין בהקב"ה שלא יחסר לו כלום ושובת עי"ז מתברכת הצדקה של חול   , משום מקח וממכר 

וזו כוונת רבינו שהביא שמסכת שבת פותחת בעני נותן    .האריך לבאר שצדקה של שבת היא תפיסה שונה מצדקה של חול בשיעור ב'   ח " יצ הר 
בשבת  ,לבעה"ב  היא  הצדקה  ששלימות  רומז  יותר   , דבפשטות  הרבה  רומז  בעומק  עם    ,אבל  העני  עושה  הצדקה  שעיקר  נתפס  שבשבת 
 .שוטו שבעה"ב נותן צדקה לעני לכן פתח בעני נותן לבעה"ב ולא כפ   , בעה"ב

דיבר מזה   ח"יצהר  . אלא שסגולת השבת לתפוס בזה עומק יותר, שאיני הנותן אלא אני המקבל.הכוונה לתת לעני צדקה לצרכי שבת  למעשה

 .בערך   16בשיעור ג' דקה  
וזרחה לכם יראי שמי    )מלאכי ג' כ'(  שנאמר   מתחממים בה( )שמתעדנים בה, וביום קר גםלעניים  )היא(  בשבת צדקה  )הזורחת( שמש    , ואמר רבי יצחק   תענית ח:  סח

 כלומר השמש תזרח עליכם שומרי השבת המכונים "יראי שמי" ותיהיה לכן צדקה ומרפא..  בכנפיה וכו'ומרפא    שמש צדקה 

עפ"י סנהדרין קא. כל ימי העני רעים כי בימי חול הוא רעב ובימי שבת    - על עין יעקב פירש הטעם שהיא צדקה לעניים דווקא   העיון יעקב 
וחג סובל במחולי מעיים מרוב אוכל שאינו רגיל בו, והשמש הזורחת בשבת היא רפואה לו לחולי המעים. כמבואר בשבת מ: מיחם אדם  

 בת.  אלונטית ומניחה ע"ג בני מעים בש



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          24מג: 

היא לעניים  שצדקה  בשבת,  להתחלה  כשהיא  כשמש  ומאירה  כי  היינו    נשלמת  לה  כנ"ל  אין  הצדקה 
ע אלא  אור  השביתה    שבת  דייל  שלימות  אלא  שדהיינו  לו  יחסר  שלא  ומאמין  בשבת  מאמין שובת 

שמארח עני על זו האמונה נחשבת לו צדקה בשבת, ועוד גם כגון    ,של יום חולאדרבה משבת מתברך השפע  ש

 . \סטשנותן לעני לצורך שבת/ שלחנו בשבת או 

 שמש צדקה.   \עא/ , בבחינות )מלאכי ג'(\ע/מאירה כשמשנשלמת ההצדקה ושבת  דייל עאזי 
דהיינו יציאות השבת    \עג/[עב]מצות צדקה לשמירת שבת, בתחילת מסכת שבת  וזה שמסמיך התנא  

יחיד לרשות רבים  שתים  איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת הן   יחיד ומרשות  שהן מרשות רבים לרשות 
להתחייבארבע   כדי  והנחה  עקירה  צריך  מהן  אחד  בכל  ליה    מהתורה  כי  כגון  וסמיך  לזה  פשט דוגמא 
חייבפ  "ואע  \עד/ העני עני  דווקא  לצדקה  ,שלאו  לרמוז  דייקא  עני  נקט  אדם,  כל  שבת  אלא  עיקר של  כי   .

בשבת אלא  אינה  ושלימותה  הצדקה  אור  לזה  .  \עה/ התנוצצות  החשיבות  והטעם  עיקר  כי 

 
 פירש עפ"י גיטין נח: גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. וביום שבת העשיר מתחמם בבגדים והעני מתחמם בשבת.  והחדות יעקב 

ְצָדָקה    -   ]תעה[:ה לא על תורה זו. אות  כמבואר בתפל   סט ּבִ ת  ה ְלַהְרּבוֹּ ְזּכֶׁ ה, ְואֶׁ ים ֲהגּוִנים ַהְרּבֵ ה ַלֲעִניִּ ן ְצָדָקה ַהְרּבֵ ים ִלּתֵ יָך ָהַרּבִ ַרֲחמֶׁ ּבְ ִני  ְוַזּכֵ

ת ָלעַ  דֶׁ מֶׁ ִנים ִצְדָקתוֹּ עוֹּ ְביוֹּ ַזר ָנַתן ָלאֶׁ תּוב: "ּפִ ּכָ ֶׁ ם ִמְקָרא ש  ד ְוַתַעְזֵרִני ְלַקיֵּ ל ְמאֹּ דוֹּ ִפזּּור ּגָ ים  ו ְת ד"  ְמאֹּד ּבְ י ִּ ן ַלֲענִּ ֵּ ת  ה לִּ ְזכ ֶּ אֶּ ֶּ ת, ש  ב ָּ ַ ל ש  ֶּ ה ש  קָּ ְצדָּ י לִּ נִּ ֵּ ַזכ 

ש   ת קֹדֶּ ב ָּ ַ ל ש  כָּ י ב ְ נִּ ְלחָּ ֻׁ ים ַעל ש  ים ֲהגו נִּ יס אֹוְרחִּ , ו ְלַהְכנִּ ש  ת קֹדֶּ ב ָּ ַ י ש  ְרכֵּ ים ַעל צָּ ה   ֲהגו נִּ ְזּכֶׁ ִמיד, ְוַעל ְיֵדי זֶׁה אֶׁ ת ּתָ ּבָ ַ ת ש  ַ יְך ָעַלי ְקֻדש ּ ִ ה ְלַהְמש  ְזּכֶׁ ְואֶׁ
ָלה  לֶׁ  ְמָחה ְגדוֹּ ב ּוְבשִֹּ ֵלב טוֹּ ה ִלְצָדָקה ּבְ ן ַהְרּבֵ ָך ָתִמיד, ּוְלַפזֵּר ָממוֹּ ֵלָמה ְלַהֲאִמין ְוִלְבטַֹּח ּבְ ְ ָדָקה  ֱאמּוָנה ש  יָך ְמאֹּד ִמְצַות ַהּצְ ּוָבה ְלָפנֶׁ ֵהא ֲחש  ּתְ ֶׁ ַעד ש 

ר   ִהיא ִעּקַ ֶׁ ִני ש  ַזּכֵ ּתְ ֶׁ ֵלָמה ש  ְ י, ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַהש ּ ּלִ ֶׁ תּוב:ש  ּכָ ֶׁ י ִמְקָרא ש  ם ּבִ ה ִויֻקיַּ ּלָ ָרה ּכֻ ל ַהּתוֹּ ל ּכָ ֶׁ ָדָקה ְוש  ל ַהּצְ ֶׁ ֵלמּות ש  ְ יבּות ְוַהש ּ ִ ֱאִמין    ַהֲחש  "ְוהֶׁ
בָּ  ַ ת ש  ַ ל ַעל ְיֵדי ְקֻדש ּ דוֹּ ר ּגָ י ְבאוֹּ ּלִ ֶׁ ָדָקה ש  ר ַהּצְ ִאיר אוֹּ ּתָ ֶׁ ה ש  ְזּכֶׁ ָה ּלוֹּ ְצָדָקה" ְואֶׁ בֶׁ ְ ְחש  ידָֹּוד ַויַּ ש  ּבַ ִמי    ת קֹּדֶׁ ְ ם ִיְרֵאי ש  תּוב: "ְוָזְרָחה ָלכֶׁ ּכָ ֶׁ ם ִמְקָרא ש  ִויֻקיַּ

יָה": ְכָנפֶׁ א ּבִ ש  ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ מֶׁ ֶׁ  ש 

יּּוְכלּו לֵ .....  -שיש צדקה של שבת    ועיין גם תורה פו ֶׁ ֵדי ש  ם, ּכְ הֶׁ ּבָ ן ּכַֹּח  ְוִלּתֵ "ל,  ַהּנַ ַרְגַלִים  לֹּש   ָ ת ַהש ּ ְוהו א  יֵלְך ֵהיֵטב.  ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ְלָבֵרְך אֶׁ

נֹו: ְלחָּ ֻׁ י ַעל ש  נִּ ן עָּ ַאְכסֵּ מ ְ ֶּ ת, אֹו ש  ב ָּ ַ ם ַעל ש  דָּ ן ְלאָּ ֹותֵּ נ  ֶּ ת, ַהְינו  ש  ב ָּ ַ ש  ה ב ְ עֹושֶֹּ ֶּ ה ש  קָּ י ְצדָּ יֵמי     ַעל ְידֵּ ּבִ ין  שִֹּ עוֹּ ֶׁ ֵני ִמיֵני ְצָדָקה, ֵיש  ְצָדָקה ש  ְ י ֵיש  ש  ּכִ

ש  ַהחֹּל,  ת קֹדֶּ ב ַ ַ ש  ין ב ְ עֹושִֹּ ֶּ ה ש  קָּ , ו ְצדָּ ש  מֶּ ֶּ ינֹות ש  חִּ ה הו א ב ְ קָּ ה" ְוכו '.  . ו ְצדָּ קָּ ש  ְצדָּ מֶּ ֶּ י ג(: "ש  כִּ תו ב )ַמְלאָּ כ ָּ ֶּ מֹו ש  יֵמי ַהחֹּל, הּוא    כ ְ ין ּבִ שִֹּ עוֹּ ֶׁ ּוְצָדָקה ש 
ָהעֲ  ש   מֶׁ ֶׁ ש  ד  גֶׁ נֶׁ ּכְ ִהיא  א,  ַהּבָ ָלם  עוֹּ ֵמֵעין  הּוא  ֶׁ ש  ת  ּבָ ַ ש  ל  ֶׁ ש  ּוְצָדָקה  ַהזֶּׁה.  ַמן  זְּ ּבַ ֶׁ ש  ש   מֶׁ ֶׁ ש  ד  גֶׁ נֶׁ ְבַעת  ּכְ ִ ש  ר  אוֹּ ּכְ הּוא  ֶׁ ש  א,  ָלבוֹּ ָעִתיד  לֶׁ ש   ְלִהְתַחּדֵ ִתיָדה 

ק   דֶׁ ים פ"ה(: "צֶׁ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶׁ ֶׁ ֵתן ּכַֹּח ִלְבִחיַנת ַרְגִלין. ש  ת ְצָדָקה, הּוא נוֹּ ִחינוֹּ הּוא ּבְ ֶׁ ש  ש  מֶׁ ֶׁ ִמים. ְוש  ה לוֹּ ֲהִליָכה.  ַהיָּ שָֹּ ָדָקה עוֹּ ּצְ ֶׁ ְך", ַהְינּו ש  ְלָפָניו ְיַהּלֵ
'. ִנְמצָ   ְוַגם  ְלָעתוֹּ תוֹּ ִמּצִ אוֹּ , ְלַרּפְ "י: 'לוֹּ ְלָצְרּכוֹּ ִ ּוֵפֵרש  ַרש   ," ש  מֶׁ ֶׁ ְזַרח לוֹּ ַהש ּ ית ל"ב(: "ַויִּ ִ ֵראש  ֱאַמר )ּבְ ִחיַנת  נֶׁ ּבְ הּוא  ֶׁ ת, ש  ּבָ ַ ש  ּבְ ה ְצָדָקה  שֶֹּׁ עוֹּ ֶׁ זֶׁה ש  ּבָ א 

ֵתן ּכַֹּח ִלְבחִ  ִמים, הּוא ַהּנוֹּ ְבַעת ַהיָּ ִ ר ש  אוֹּ ש  ּכְ מֶׁ ֶׁ ר ַהש ּ "ל:אוֹּ לש  ַרְגִלין ַהּנַ ָ  יַנת ש 
נמצא שע"י אמונה זוכה    .ושבת מבואר לקמן שהיא אמונה ביחודו ית'   .שמש בחי' שכל   'עיין תורה א   - מאירה בשבת כמו שמש   הצדקה   ע

   .כי עיקר הרחמים ע"י הדעת  , וכן לעיל צדקה רחמי בחי' דעת  , שהצדקה נעשית שכל ודעת

נתחבר אמת לצדק  ו   מאיר אור אמתשבת  ב משמע ש  .משמע שצדקה של חול היא בחי' צדק ושל שבת אמונה   ' בלק"ה אומנין ד' אות ה 
וע"י שמתחבר לה הארת האמת    , אלא שהיא אמונה חלשה   ,דגם צדק היא אמונה כמבואר בזהר הובא בתורה ז'   ונעשה אמונה.  של חול 

 , שלא ההשתדלות גורמת שפע אלא השביתה באמונה.. ולכן שבת בחי' אמונה ע"י שמאיר בה האמתמתחזקת ונקראת אמונה 
א ָא   מלאכי פרק ג'   עא ם ַהּבָ ַהיּוֹּ ָתם  ְוִלַהט אֹּ ָעה ַקש   ְ ה ִרש  ּנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֹּש ֵ ּתַ ּבֵֹּער ּכַ א  ּבָ ם  ַהיּוֹּ ה  ִהּנֵ י  ר לֹּא  )יט( ּכִ ֶׁ ת ֲאש  ַמר ְידָֹּוד ְצָבאוֹּ

ש  ְוָעָנף:  ֹּרֶׁ ם ש  יהָּ ְוזָּ )כ(     ַיֲעזֹּב ָלהֶׁ פֶּ ְכנָּ א ב ִּ ֵּ ה ו ַמְרפ  קָּ ש  ְצדָּ מֶּ ֶּ י ש  מִּ ְ י ש  ְראֵּ ם יִּ כֶּ ה לָּ ק:   ְרחָּ ְגֵלי ַמְרּבֵ עֶׁ ם ּכְ ּתֶׁ ְ ם ּוִפש   ִויָצאתֶׁ

יום זה לשון שמש הוא שכך אמרו חכמי' אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים    - )יט( כי הנה היום בא    -   פרש"י 
 ברא ובר ברא:   -בה וזהו שנאמ' וזרחה לכם יראי וגו'. שורש וענף    נדונים בה וצדיקים מתרפאין 

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

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

 * שבת פ"א משנה א'  עב

חוּ   -   משנה שבת א' א'  עג ֵמד ּבַ ָעִני עוֹּ יַצד. הֶׁ חּוץ. ּכֵ ע ּבַ ֵהן ַאְרּבַ ֶׁ ִים ש  ּתַ ְ ְפִנים, ּוש  ע ּבִ ֵהן ַאְרּבַ ֶׁ ִים ש  ּתַ ְ ת ש  ּבָ ַ ת ַהש ּ ט  ְיִציאוֹּ ַ ש  ְפִנים, ּפָ ִית ּבִ ץ ּוַבַעל ַהּבַ
כָ  ַטל ִמּתוֹּ ּנָ ֶׁ ִית, אוֹּ ש  ַעל ַהּבַ ל ּבַ ֶׁ ְך ָידוֹּ ש  ת ָידוֹּ ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתוֹּ ָעִני אֶׁ ת ָידוֹּ ַלחּוץ ְוָנַתן  הֶׁ ִית אֶׁ ַעל ַהּבַ ט ּבַ ַ ש  טּור. ּפָ ִית ּפָ ב ּוַבַעל ַהּבַ ָעִני ַחיָּ ִציא, הֶׁ ּה ְוהוֹּ

ת   ָעִני אֶׁ ט הֶׁ ַ ש  טּור. ּפָ ָעִני ּפָ ב ְוהֶׁ ִית ַחיָּ ַעל ַהּבַ ָכּה ְוִהְכִניס, ּבַ ַטל ִמּתוֹּ ּנָ ֶׁ ל ָעִני, אוֹּ ש  ֶׁ ְך ָידוֹּ ש  עַ ְלתוֹּ ָכּה  ָידוֹּ ִלְפִנים ְוָנַטל ּבַ ַתן ְלתוֹּ ּנָ ֶׁ ָכּה, אוֹּ ש  ִית ִמּתוֹּ ל ַהּבַ
ָכּה  ַתן ְלתוֹּ ּנָ ֶׁ ָכּה, אוֹּ ש  ָעִני ִמּתוֹּ ת ָידוֹּ ַלחּוץ ְוָנַטל הֶׁ ִית אֶׁ ַעל ַהּבַ ט ּבַ ַ ש  טּוִרין. ּפָ ם ּפְ ֵניהֶׁ ְ ִציא, ש  טּוִרין:   ְוהוֹּ ם ּפְ ֵניהֶׁ ְ  ְוִהְכִניס, ש 

סמיך ליה תחילה מה שהעני פשט    ", בירא בדברא עיילי למתא " בחי'   , נסה מחוץ לפנים דייק כאן שהיכן שמדבר מהכ   41שיעור ב דקה   ח " יצ הר   עד
דייקא   ,ידו  שבת  , העני  שבבחי'  שבצדקה  לבעה"ב   , לרמז  נותן  שהעני  בז   ,נתפס  אישו כמבואר  שעושהו  לז(   הר  תורה  נעשות    )עיין  ועי"ז 

 . כגון אכילה בבחי' לחם הפנים.העבודות של חוץ בבבחי' פנים 
וכפי שיבאר בהמשך כיון ששבת היא בחי' אמונה, ושלימות הצדקה היא האמונה, נמצא שצדקה בשבת   –   שלימות הצדקה היא בשבת  עה

אלא  שהרי המשנה מדברת שנתן מאכל לעני בשבת.     , כוונת רבנו כפשוטו שבשבת יש יותר עניין לתת צדקה   משמע    .היא עם יותר אמונה 

אפילו שעסק במצווה פטור  ו אסור מדרבנן.   צדקה נעשית בדרך של איסור הוצאה ואפילו פטור הוא הרי בכל הציורים של המשנה ה   שצ"ע 
הוצאה  דה   ,וצ"ע אם אמר לעני לצאת אליו לקבל ולא יצא, ועשה רק עקירה   וצ"ל שרבנו מדבר כגון באותה חצר ועשו ערוב.  אבל אסור.  

  דרבנן, ערוב דהוא כרמלית המאכל והעני לקח מידו דפטור על הוצאה, בחצר בליאבל שתק ועקר  .  יש מתירין ד , בדרבנן לא ניחא ליה היא 
 .אעפ"כ אסור מסתמא   דה"ל ג' דרבנן  ,מצווה   ופטור גם כי עשה 

  , שמקשה משנה זו   על   יו"ט   תוס'  עייןמה הדין בנתן גרוגרת פחות משוה פרוטה,    ת הוצאת שבת בעניין זה של מצות צדקה הבאה בעביר 
י'( טעה בדבר מצווה ועשה מצווה פטור, מדוע א"כ הבעל בית חייב בנתנו צדקה לעני הרי   כיון דקיימא לן )סוכה מב: ורמב"ם שגגות ב 



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          25מג: 

מה שכתוב  בבחינות    \עז/)לק"ה(כי בלא אמונה היא צדק ועם אמונה היא צדקה    ,\עו/ הצדקה היא האמונה

והאמין בה'    \עח/ )בראשית טו(שנלחם בד' מלכים הבטיח לו הקב"ה כה יהיה זרעך,  באברהם אבינו אחרי  
ה החשיב את האמונה  "הקבהפשט שאברהם האמין בהבטחת הקב"ה שיהיו לו בנים, ו, "ויחשבה לו לצדקה וכו'

בסוף אות א'(  נשא קמח. הנ"ל  )  ועיין בזוהר  .. ורבנו דורש להפך שהצדקה חשיבותה לפי האמונה שבה של אברהם כצדקה

דהיינו    צדקספירת המלכות הנקראת  החשיב את  חוזק אמונתו  שרבי אבא דרש את הפסוק הזה שאברהם ע"י  

 .  לבניםזכה ממנה דהיינו רחמים, וע"י שהמתיק את דיני המלכות  לצדקה דינים,
 , \פ/ ומתנהג עפ"י גלגלי הרקיע \עט/ המפקיע מדעת הכופרים שהעולם קדוםושבת היא אמונה, 

 
ועי"ש תוס' רע"א וחת"ס ושפת אמת שהאריכו בזה. והקהלת יעקב )לבעל משכנות יעקב( כתב לתרץ שבשבת לא נוהג מצוות    ? עשה מצווה 

לו אוכל בשבת אסור לבקש צדקה    עני שאין ממילא לא נחשב עוסק במצווה. והקשו עליו וכי    "ו את אשר יביאו והכינ " צדקה שהרי כתוב  
)ספרי סוף    ובגרוגרת אין שווה פרוטה , גרוגרתבשבת  בזה כיון ששיעור הוצאת אוכלין    ויש לדון  .וחזרה הקושיא הנ"ל דהל"ל פטור   ?מעשיר 

או  היא דווקא פרוטה    ת ממוןנתינ   וכלדכתיב )דברים טו י( "נתון תתן לו"  שנתן לעני, דכיון  האם מקיים מצווה בכגרוגרת אוכל  ,  כי תצא( 
וכתב המשנה    מיעוט אחר מיעוט ובא לרבות גם נתינה מועטת.  ב"מ לא: נתון תתן הוא   ועייןשצדקה אינה ממון אלא טובת הנאה לעני.   

בפרוטה זה בממון אבל מאכל העיקר שיהיה בו כזית. ובשבת בודאי לא נתן  למלך על רמב"ם )מתנות עניים ו' יב( מה שאמרו נתינה דווקא  
כי  ,  דרבנן   היא מצוה הבאה בעבירהלעני  כגרוגרת מאכל  הרי עשיר שנתן    למ"ד שמצוות צדקה גם בפחות מש"פ נמצא     .ממון אלא מאכל 

והנחה הרי עסק במצווה.   והנחה    , אבל למ"ד דבעינן נתינה של ש"פ דווקא אפילו בעשה עקירה  ובעקירה  ועדים  לא עשה מצוות צדקה 
 בעלים לתרופה בעלז(   מדור עלי הדף   )עפ"י מאמר   חייב סקילה.  והתראה  

הברכות שמבואר בגמ' שהן שש וי"א, הן בלא אמונה וכיצד יתכן שיש על זה ברכות על צדקה בלא אמונה? ואולי יתבאר עפ"י    צ"ע א"כ  עו
בני דנח  הנותן צדקה עמ"נ שיחה  ר"ה  כנ"ל. אלא  הגמ'  גם מתברך  נחשב צדקה ומסתמא  הרי שגם לתועלת  לגוי  ולא  ליהודי  שב צקדה 

 שחסר עוד ברכה כדי שיהיה דומה לגלגים ואזי היא גם תנהיג את הגלגלים.
ָתם ַעל ְיֵדי    - אות ה'  הלכה ד    אומנין  לק"ה  עז ִלים אוֹּ ְ ָהָאָדם ַמש  ֶׁ ם ש  ָלם קֹּדֶׁ עוֹּ ּבָ ֶׁ ָבִרים ש  ל ַהּדְ ן ּכָ ם ֵיש   ְוַעל ּכֵ ָ ש ּ ֶׁ ק ש  דֶׁ ְבִחיַנת צֶׁ ִחיַנת ֱאמּוָנה ֵהם ּבִ ּבְ

ם. אֲ  מֹּר ֵמהֶׁ ְ ִריִכין ִלש  ּצְ ֶׁ ת ש  ִלּפוֹּ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּקְ לּות ֲאִחיַזת ַהּסִ ְ ְלש  ּתַ ְ ם ִהש  ָ ש ּ ּמִ ֶׁ יִנים ש  ת ַעל ְיֵדי זֶׁה  ֲאִחיַזת ַהּדִ ל ָהֱאמֶׁ ְעּתוֹּ אֶׁ ה ּדַ ָהָאָדם ַמּטֶׁ ֶׁ ש  ָבל ּכְ
ֱאמּונָ  ה לֶׁ כֶׁ ְוַכנַּ זוֹּ ָלם  עוֹּ ּבָ ֶׁ ָבִרים ש  ַהּדְ ל  ּכָ ָלִמים  ְ ִנש  ְוָאז  ת ִאְתַעִביַדת ֱאמּוָנה  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ַרת  ד ִאְתַחּבְ ּכַ ק  דֶׁ ְבִחיַנת צֶׁ ּבִ זֶׁה  ה  ּבְ ָהָאָדם  ַדת  ֲעבוֹּ ר  ִעּקַ י זֶׁה  ּכִ "ל 

ִחינַ  ר ּבְ י זֶׁה ִעּקַ ְתָעִביד ֱאמּוָנה, ּכִ יִּ ֶׁ ֵדי ש  ת ּכְ ֱאמֶׁ ק ּבֶׁ דֶׁ ר צֶׁ ָלם ְלַחּבֵ דּוַע. ִנְמָצא  ָהעוֹּ יָּ ַדת ָהָאָדם ּכַ ַלל ֲעבוֹּ הּוא ּכְ ֶׁ ּה ש  ִכיְנּתֵ ְ ִריְך הּוא ּוש  א ּבְ ָ ת ִיחּוד ֻקְדש 
טּור ֵמַאֲחָר  ם ּפָ ֵמר ִחּנָ וֹּ ן ַהש ּ ן ְוַעל ּכֵ ָממוֹּ לּוי ּבְ ר ָהֱאמּוָנה ּתָ ִמיָרה ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְוִעּקַ ְ ר ַהש ּ ִעּקַ ֶׁ ִמיָרה ְוֵאינוֹּ חַ ש  ְ ֵמר  יּות ַהש ּ וֹּ י ַהש ּ יָעה, ּכִ ִ ְפש  י ִאם ּבִ ב ּכִ יָּ

ִנְגַנב   ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל ִאם  מֹּר  ְ ִלש  י ִאם  ּכִ ב  ְמֻחיָּ ֵאינוֹּ  ָבר  ַהּדָ מֹּר  ְ ִלש  ָעָליו  ל  ּבֵ ּקִ ֶׁ ש  י  ּפִ ַעל  ַאף  ם  ר  ִחּנָ ִעּקַ י  ּכִ ָעָליו  ָהַאֲחָריּות  ֵאין  ָבר  ַהּדָ ֱאַבד  נֶׁ אוֹּ 
ּבֶׁ  לּוי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ֵאין ַאֲחָריּות  ֶׁ ש  ם  ִחּנָ ֵמר  וֹּ ַהש ּ ן  ּכֵ ְוַעל  ן.  ָממוֹּ ּבְ לּוָיה  ּתְ ָהֱאמּוָנה  ר  ְוִעּקַ ְוכּו'  ִעיר  מֹּר  ְ ִיש  לֹּא  ה'  ִאם  י  ּכִ ַעל    ֱאמּוָנה  ָכר  שָֹּ ּום  ש  ל  ְמַקּבֵ

ְפַגם ָהֱאמוּ  ֵנָבה ְוָהֲאֵבָדה ּבִ ִלין ַהּגְ י ֵאין ּתוֹּ ָבר ָעָליו, ּכִ ִמיָרה ֵאין ַאֲחָריּות ַהּדָ ְ ן ֵאין ָחל  ַהש ּ ּנּו ַעל ּכֵ ּום ֲהָנָאה ִמּמֶׁ ֵאין לוֹּ ש  ֶׁ ֵמר ֵמַאַחר ש  וֹּ ל ַהש ּ ֶׁ ָנה ש 
ָבר  ִמיַרת ַהּדָ ְ ר ש  ַעל ְיֵדי זֶׁה ִעּקַ ֶׁ ש  ָהֱאמּוָנה ש  ֹּרֶׁ ָבר ַעל ְיֵדי ש  ִלים ַהּדָ ְ  .ָעָליו ְלַהש 

מַ  בראשית פרק טו  עח ָ ט ָנא ַהש ּ ר ַהּבֶׁ תוֹּ ַהחּוָצה ַויֹּּאמֶׁ ֵצא אֹּ ָך:)ה( ַויּוֹּ ה ַזְרעֶׁ ר לוֹּ ּכֹּה ִיְהיֶׁ ָתם ַויֹּּאמֶׁ ָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹּר אֹּ ֱאִמן   ְיָמה ּוְספֹּר ַהּכוֹּ )ו( ְוהֶׁ
ָה ּלוֹּ ְצָדָקה:  בֶׁ ְ ְחש  ידָֹּוד ַויַּ  ּבַ

הקב"ה    -   צדקה ויחשבה לו       לא שאל לו אות על זאת אבל על ירושת הארץ שאל לו אות ואמר לו במה אדע:   -   והאמין בה')ו(    -   פרש"י
חשבה לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. ד"א במה אדע לא שאל לו אות אלא אמר לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה  

 אמר לו הקב"ה בזכות הקרבנות: 
ש אחר שלא היה  ועתה אתחיל לדבר מעיקר השני, והוא אמונת החדוש, והוא לידע שהעולם נתחד - לרשב"א פרק י'    עיין מנחת קנאות   עט

והש"י חדשו מן האפס הגמור, ומן העדר המוחלט, והוציאו מן האין ליש ברצונו הקדמון אשר לא ישתנה ולא ישיגהו אחד מן השנויים,  
כמ"ש כי אני ה' לא שניתי, זה הוא העיקר הגדול אשר בהתאמתו יתאמתו הפלאות כולם, והוא הקוטב והיסוד אשר עמוד התורה נשען  

התחילה התורה בספור סדר הבריאה, כדי לקבוע זאת האמונה בלבנו כיתד שלא תמוט, ומפני זה החמירה התורה במצות שבת  עליו, וע"כ  
להרבות בו עונשים ואזהרות, לפי שהוא למופת ואות על החדוש, כמו שבאר הטעם עליו, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ,  

ואומרים כי העולם מחויב המציאות מאתו יתברך, לא יאמינו כלל במופתים, ושנוי דבר טבע  להוציא מלבם של כופרים מאמיני הקדמות,  
אצלם נמנע גמור לא יפול תחת האפשר, ולא יתלה יכולת ה' עליו, ואין זה חסרון בחוקו יתברך לפי דעתם, וכמו שהוא מחויב המציאות  

, והוא מציאות הגלגלים, ומן הגלגלים אל השכלים, ומן השכלים אל  נצחי קדמון לא ישיגהו הפעלות ושנוי, כן הטוב השופע ממנו תמיד 
 .כל מה שהוא תחת גלגל הירח, הכל מחויב מאתו ית' לפי סדור הטבע המחוייב כאור מן השמש

ל  - פרק יא שבזמן הרמב"ם לא הגיע שכלם אלא לעולם הגלגלים, ואברהם יחיד בדורו נלחם להוכיח שיש א   עוד עי"ש מנחת קנאות   פ 

,  ל אחד, אבל עדיין כפר בחדוש העולם - עי"ש פרק יד שאריסטו בחכמתו כן השיג למעלה מהגלגלים שיש מנהיג א מנהיג. אבל    אחד 
והוא נולד בתחילת בית שני וחי בזמן שמעון הצדיק. ואילו רבי יהושע בן חנניא חי בחורבן בית שני ארבע מאות שנה אח"כ. עכ"פ סבי דבי  

ני וכנראה בתחילה עמד בראשם אריסטו ומסתמא בדעותיו החזיקו גם הם. ולפ"ז גם הם כבר הודו בקל אחד  אתונא היו בכל ימי הבית הש
וכפרו בחדוש העולם. ונראה שזה היה עיקר הקושי שלהם לתפוס שע"י תיקן הברית ואמונה וצדקה אפשר לזכות להשגחה של למעלה  

ותו במופתים גלויים ונסתרים דהיינו דרך הגלגלים ושלא דרכם כפי הצורך  מהגלגלים, ע"י הקב"ה שברצונו חידש עולם וברצונו מנהיג א 
של אותם שומרי הברית.     )בענין אריסטו ראיתי בשם שבילי אמונה )נתיב ט'( שכל חכמתו לקח מחכמת שלמה ואמרה בשם עצמו. ובספר  

וק הכהן שסבי דבי אתונא ידעו כל חכמת רשב"י כי  נעם המדות אות טו ראיתי שקבל חכמתו משמעון הצדיק. ועיין לקוטי אמרים לר' צד 
 היו בזמנו זה לעומת זה אלא שתפסו הכל בחיצוניות בלבד ולא כתורה( 
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דהיינו שהקב"ה    [פג ]  \פב/ ל אחד-של א  וביחודו  \פא/ שמאמין בחידוש העולםהשומר שבת מעיד  כי כל  
וכו'.   אלוקים  ה'  ברא  בראשית  כמ"ש  ימים  בששה  מאין  יש  העולם  את  ששוכי  ברא  שבת  שמירת  בת  ע"י 

מעיד ששבת שבכל שבוע היא בחי' שבת של בראשית,    ,שהיתה במשכן ומכל מלאכה  מההשתדלות הפרנסה,  
ימי החול, ל  הצורה של העשיה שהשבת היא  שדהיינו  שהשבת וימי החול הם כמו חומר וצורה,    \פד/ומעיד בזה

ידי עושה חיל כזו שייכת רק בעולם    ,דהיינו שלא עוצם  ותפיסה  אלא הברכה הנשפעת מהשביתה של שבת. 
ושבת של בראשית, החוזר שוב בר ימים  ע"י הקב"ה בששה  כל שבועושמחודש  דהיינו שכל שבת  \פה/חניות   ,

ו\פו/ם לעלות לפעול פעולותמשלימה את העשיה של ששת הימים שלפניה ועושה לה רגלי  השבת נותן  עוד  . 
   .\פז/ לעוד ששה ימים נוספים, כמבואר באור החייםוקיום צורה 

את משלימה  השבת  הצדקה  לכן  של  שכמו   ,הברכות  תופס  האדם  ואזי  לצדקה,  משבת  מאירה  האמונה  כי 
לא  ש  ממילא לא רק  ,כך הנתינה לעני עושה בו צורה של אדם  ,שהשביתה של שבת מחיה את העשיה של חול

כפי שיתבאר לקמן שיש מהלך עיקרי    ,, וכן מצינו בגלגליםאדרבה הוא מקבל יותר ממה שהוא נותן אלא  יחסר לו  
יש בה מהלך הכרחי נגלה שימי    ,הלך הכרחי נגלה )ממזרח למערב( והכי נמי השבתנעלם )ממערב למזרח( ומ 

 
זכר את השבת בפירוש לטעם שפירשנו, ועוד כי שמירת שבת יסוד גדול באמונ'    - כל שומר שבת    -   'על ישעיה פרק נו פסוק ו  רד"ק עיין   פא

ודה שהעולם מחודש ויש לו מחדש בראו מאין ואין זולתו ואם כן אין לשרת ולעבוד זולתו ויאמין כי  האל כי לא ישמור שבת אלא מי שי 
בששת ימים ברא אלהים את העולם וישבות ביום השביעי כמו שכתב משה רבינו וצוה לעמו אשר בחר בו לשמור את השבת להיות להם  

זה נתנה להם ק  ובעבור  ולזכרון כי הוא ברא את העולם,  ודם מתן תורה כי אחר שהודיעם שהוא אדון ובורא אחר כך היה ראוי  לעדות 
 לצותם על תורתו ומצותיו כאדון המצוה אל עבדיו ומי שילוה אל ה' ראוי שיאמין כי משם ותורתו אמת ובזה ילוה עם ה' להיות לעם אחד: 

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

 היה מבאיש ורמה לא היתה בו, ונהר סבטיון יוכיח ובעל אוב יוכיח. נמצא שהשבת מורה על אמיתת מציאות השם ית' 
ָנם ִלְבָרכָ   - ג' כב    עיין לק"ה דיינים   פב ֵתינּו ִזְכרוֹּ ָאְמרּו ַרּבוֹּ ֶׁ מוֹּ ש  ַרְך ּכְ ִחיַנת ֵעדּות ַעל ַאְחדּותוֹּ ִיְתּבָ הּוא ּבְ ֶׁ ת ש  ּבָ ַ ִחיַנת ש  ה ּבְ ּבּור 'לֹּא  ְוזֶׁ ן ּדִ ה. ְוַעל ּכֵ

ת' ּבָ ַ ם ַהש ּ ת יוֹּ ר אֶׁ ד 'ָזכוֹּ גֶׁ נֶׁ ה' הּוא ּכְ  .  ַתֲענֶׁ
 ו'.  קנאות )לרשב"א( פרק י', ובשל"ה הקדוש מסכת שבת תורה אור ג' ד"ה ועתה אבאר ושם מסכת חולין פרק תורה אור לז לח, ועיין רד"ק ישעיה נועיין מנחת  פג

עה"פ לעשות את השבת  פסוק טז לה בעדותו כמבואר במדרש עין רבנו בחיי שמות לא ע אלא ממש עושה את השבת של מ  ולא רק מעיד   פד
תא כי תשא א( לעשות השבת, כל המשמר השבת מלמטה כאילו עשה אותה למעלה, וביאור זה כי המקיים מצות שבת  ובמדרש )מכיל   -

למטה הנה זה עדות שהוא מודה ומאמין בשורשה ועיקרה החקוק למעלה והמבטל אותה כאילו מבטל של מעלה, ומזה הזכיר לעשות.  
כיוון השבת, אלא  לשמור את  שיאמר  ראוי  היה  הכתוב  את    והנה  לעשות  בעצמו  הזה  הלשון  בה  שהזכיר  מעלה  של  להמשילה לשבת 

 השבת: 
פרק תורה אור. )מב( .....ואמנם כפל השביתה, לומר כי בכל מה שנברא בששה גלגולים ראשונים נכללו    - מסכת חולין    -  השל"ה הקדוש   פה 

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

 מזה הענין שבתו כלם ביום השביעי, וזה סוד כי בו שבת......

עתה, בכל תנועה ותנועה הוא יום נברא, ומחודש נמשך לתנועה, ובששה ימים הראשונים יצאו מן  והנה מאז ועד    -   )לח(   עוד עי"ש אות 
הכח אל הפועל כל שרשי הדברים, וביום השביעי לא נתחדשה פעולה אחרת זולתי התנועה לבד. וכן כל התנועות שבאו אחריהן כולן  

אלא כשנעדר זה נמצא זה, אבל מה שנברא ביום השלישי הנה  מחודשות אחת אחת. ומעולם לא נמצאו שבעה ימים קיימים במציאות,  
הוא נמצא בלי העדר מה שקודם וכן בכלם, מה שאין כן במציאות הימים, כי לא נמצא במציאות אחד יום אמש והיום, ולעולם לא נמצא  

היום הוא נולד ומחובר מעצמות תנועות    כי אם יום אחד בלבד. וזה יורה כי האצילות הנעלם נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו, כי הנה זה
עשרה גלגלים, עם שהם מתחלפים בתנועותיהם, הנה הם מתייחדים במציאות זה היום, ולפי צירוף וגלגול אותיות שבהם נברא שמים וארץ  

צירופים של האותיות  החוזרים ומתגלגלים גלגול אחר גלגול, ואם בכל גלגול וגלגול אינם פועלים וממציאים אלא יום אחד בלבד, וכשם שה 
הגלגולים   שבששה  בחושך. אלא  ובריאה  באור  יצירה  היום  ונברא  נוצר  וגלגול  גלגול  ומכל  הגלגולים,  אלו  כך  רבבות,  ולרבי  לאלפים 
הראשונים יצאו לפועל כל שרשי הדברים בהתלבשות הצורות בגופות רוחניות וגשמיות, ובגלגול השביעי לא נתחדש שום גוף שיתלבשו  

אותם  הצורות    בו  המשכת  הוא  גלגולו  וחדוש  חול,  שהוא  הגופיי  לעולם  הפסיק  השביעי  והצירוף  הגלגול  כי  ערומות,  שנשארו  הצורות 
 הקדושות והעבודות הקדושות: 

 תורה פו, ואור החיים לקמן והשל"ה הקדוש.    עיין  פו

חולין    -   השל"ה הקדוש  )מג(    -מסכת  תורה אור.  ראו ......פרק  כן כתבו שבערב שבת  הימים למקורם  על  שיחזרו  י לעשות תשובה, כדי 
מנוקים מכל חטא, כי הם חוזרים לשבת, ותמיד חוזרים חלילה הענפים, יוצאות משבת וחוזרים לשבת, ויוצאים וחוזרים, ככה חוזר חלילה.  

ו' מעשה בראשית,  והם מחודשים ובאמת הם מעשה בראשית, כי מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה. וזהו המחדש בכל יום כ 
הם מעשה בראשית והם מחודשים. והרי מבואר לך כי כל שבת ושבת יש לו יחוד עם השבוע שעברה ועם השבוע שבאה, וזהו ענין כהנים  

 במשמרות, שהיו עובדים ביום השבת שתי משמרות, משמרה העוברת ומשמרה הבאה: 
כי ששת ימים עשה ה' וגו', פירוש כי לא עשה בתכונת בריאתם שיעמדו אלא  עוד ירצה, על זה הדרך    -   (שמות פרק כ פסוק יא )  אור החיים   פז

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

   .ובכל יום ששי לערב שכלתה תכונת העולם, יבא שבת ויקיים העולם עוד ששת ימים אחרים, וכן על זה הדרך 

 עי"ש שחוזר על דבריו כאן בתוספת ואריכות לכן לא העתקתי רק מה שמביא בשם הזוהר.       )ב ג(:   ועיין פרשת בראשית 

ח:( כי ביום השבת משתלשל השפע של כל ששת ימי המעשה יכוין על זה אומרו ויברך כי בו צוה ה' את הברכה  )שמות פ   שפירש בזוהר 
 לחיות העולמות: 
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החול משפיעים לשבת כמ"ש מי שלא טרח בע"ש מה יאכל בשבת, ויש מהלך עיקרי נעלם שהשבת היא העושה 
צורה לכל הגשמיות של ימי החול, וזה נמצא גם בצדקה שיותר מהנגלה שבעל הבית עושה עם העני, עושה  

  : העני עם בעל הביתבהעלם 
כי ברכה פירושה המשכה, מלשון להבריך את הגפן )שכופף זמורת    [פט]  \פח/ואמונה היא מקור הברכות

אמונה  ו  שרשים ונעשה גפן חדש, נמצא שע"י שהבריך הגפן נעשה רבוי גפנים(,  ההאדמה ומוציא תוך  הגפן אל  

איש   \צא/, בבחינות )משלי כח(צינור הברכות, דהיינו שהמאמין מושך ומבריך אליו את  \צ/ היא המשכה
ויברך אלקים   \צג/, בבחינות )בראשית ב'( \צב/ הברכותרוב האמונה כך רוב שכפי   אמונות רב ברכות
איזה רבוי שייך בשביתה, וצריך לומר שכיון    ,וקשה כיון שברכה היא המשכה ורבוי   [צד]   את יום השביעי

 
 ז ברכות וע"י אמונה בעוד שתים בלבד ולמה אמונה מקור הברכות יותר מהצדקה  " שהרי ע"י הצדקה מתברך בי   לכאורה צ"ע   פח

בחי' קבלה ואילו צדקה נתינה וא"כ הברכות שהן שפע הבא מלמעלה ולכאורה מתעורר יותר ע"י מעשה נתינה בבחי ה'    אמונה ש   ועוד 
מ צלך  ואולי  אותה .  ע"י שמכין כלי לקבל  היא  ש  , כאן שעיקר הברכה  מ"ן ואינה דומה לכל  לו העלאת  ואולי האמונה  פע אחר שצריך   .

 שמאמין היא בעצמה בחי' מ"ן שעולה ומעורר רצון עליון להשפיע למי שמאמין בו.
 שיחות הר"ן רסא, ועיין לק"ה נשיאת כפים ג'   פט

נח מקטני אמנה היה מאמין  בשם הרב מ' י"מ מ"מ מזלאטשוב ויבוא נח וגו' מפני מי המבול. ופירש"י ז"ל אף  -פרשת נח  עיין אוהב ישראל  צ
ואינו מאמין שיבוא המבול עד שדחקוהו המים עכ"ל. והלא פלא גדול לחשוד את נח הצדיק שהיה מקטני אמנה בהשי"ת ח"ו, ונ"ל דהנה  

א לשון  תיבת אמונה יש לו שני פי'. אחד, כפשוטו האמנת הדבר שבודאי יהיה כך. עי"ל, אמונה מלשון ויהי אומן את הדסה )אסתר ב, ז( והו 
באמונה   בו  ובוטח  בהש"י  ע"י שהוא מאמין  היינו  ויבוא.  הזה ממקורו  יומשך הדבר  זה שע"י האמונה  יש כח  באמונה  כי  וגידול  המשכה 
שלימה על שום איזה דבר אז נמשך הדבר ההוא ובא בשלימות. והנה נח הצדיק בוודאי האמין בשלימות בכל אשר דיבר אליו השי"ת בכל  

מימות כדרכו הטוב מאז ומקדם. אך בדבר זה היה ירא להאמין באמונה שלימה בכל לבבו כי אולי יהיה הוא הגורם  לבבו ובכל נפשו בת
להבאת המבול היינו ע"י שלימות אמונתו יומשך בוודאי מזה הבאת המבול. ולא היה יודע איך ליתן עצות בנפשו מה לעשות. וזהו שפירש"י  

ואינו מאמין  היה מאמין  הוא  ז"ל מקטני אמנה  יהיה  כי אולי  יביא המבול  רק שירא להאמין בשלימות שהשי"ת  היה מאמין  ר"ל באמת   .
 הגורם לזה וכנ"ל. עד שדחקוהו המים כו' והבן היטב, ודפח"ח ע"כ בשם הרב ז"ל: 

 .כי תבוא ים לפורים, ו ט פרשת שמות תרלא, ודברים, ליקוטים חנוכה, וליקוטים פ' זכור, ליקו   - הרבה פעמים בשפת אמת    וכן איתא 
ה:   משלי פרק כח   צא קֶׁ יר לֹּא ִיּנָ ִ ת ְוָאץ ְלַהֲעש  ָרכוֹּ ת ַרב ּבְ  )כ( ִאיש  ֱאמּונוֹּ

דוחק השעה    - הנותן מעשרותיו באמונה שאין עד בדבר אלא הקב"ה רואה ומרבה לו ברכה. ואץ להעשיר    - )כ( איש אמונות    - פרש"י 
 להתעשר בשל עניים: 

 והוא השלם במדת הבטחון לו רב ברכות אבל האץ להעשיר שרודף אחר הממון תמיד לא ינקה: איש אמונות וגו' המאמין    -   הגר"א 
וצריך שיהיה האמונה ברורה וזכה בלי שום ערבוב. שלא תהיה בבחינת ערב )תמו(. ואמונה הוא צנור כל ההשפעות   - שיחות הר"ן רסא  צב

ל ידי הכפירות אזי הקלפות הם נוטלין חס ושלום ההשפעות והברכות  וכל הברכות כמו שכתוב )משלי כח ח(: "איש אמונות רב ברכות". וע 
כי )תהלים יב ט(: "סביב רשעים יתהלכון" שהם הכפירות שמסבבין את הקדושה דהינו האמונה. ועל כן כשמניחין חס ושלום הכפירות לכנס  

 במח אזי נפגם האמונה חס ושלום ואזי הם נוטלין ההשפעות והברכות חס ושלום: 

י    - שיאת כפים ג' ב'  לק"ה נ  ַהּכֵֹּהן, ּכִ ת ַעל ְיֵדי  ָרכוֹּ ַהּבְ ל  ן ּכָ "ל. ְוַעל ּכֵ ַהּנַ ד  סֶׁ ְבִחיַנת חֶׁ ּבִ ִרית  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּכֵֹּהן הּוא  ֶׁ ל  ִנְמָצא ש  ָלִמין ּכָ ְ ַעל ָידוֹּ ִנש 
ְיֵדי   ַעל  י ִאם  ּכִ ֵלמּות  ְ ם ש  ְוֵאין ָלהֶׁ ֲחֵסִרים  ת  ָרכוֹּ ַהּבְ ל  ּכָ י  ּכִ ת,  ָרכוֹּ ְוכּו'  ַהּבְ ה  ּלֶׁ ִמְתּגַ ד  סֶׁ ִרית חֶׁ ּבְ ְיֵדי  ְוַעל  ִרית.  ַהּבְ ִמיַרת  ְ ש  ּבִ לּוָיה  ּתְ ֱאמּוָנה  וֶׁ ֱאמּוָנה. 

ב. וְ  ָרה ְלטוֹּ ת ַהּתוֹּ ִתיּוֹּ ִרין אוֹּ "ל. ַוֲאַזי ִנְצַטיְּ ּנַ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְוִכּסּוִפין ְלַהש ּ ַהְינּו ָרצוֹּ "ל, ּדְ ּנַ לָ ּכַ ְ ְיָקא ִנש  ה ּדַ ִאין ַעל  ַעל ְיֵדי זֶׁ ת ּבָ ָרכוֹּ ל ַהּבְ י ּכָ ת, ּכִ ָרכוֹּ ִמין ַהּבְ
ִשים  ֲעִלים ְועוֹּ ֵהם ּפוֹּ ֶׁ ָרה ש  ת ַהּתוֹּ ִתיּוֹּ ִרין אוֹּ ַעל ְיֵדי זֶׁה ְמַציְּ ֶׁ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ ם    ְיֵדי זֶׁה, ַעל ְיֵדי ַהּכִ ָ ב ְוִלְבָרָכה. ּוִמש ּ ָתם ְלטוֹּ ִרין אוֹּ ָלם, ְמַציְּ עוֹּ ָבר ּבָ ל ּדָ ּכָ

ר  ת ַהּתוֹּ   ִעּקַ ִתיּוֹּ ָלם, ַאְך אוֹּ עוֹּ ּבָ ֶׁ ָבִרים ש  ל ַהּדְ ם ִחיּּות ּכָ ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ָרה ש  ת ַהּכֹּל ֵמַהּתוֹּ ָרכוֹּ ל ַהּבְ י ּכָ ָרָכה, ּכִ ִרין  ַהּבְ ַציְּ ּמְ ֶׁ ִפי ַמה ש ּ ה ַרק ּכְ ֻעּלָ ּום ּפְ ם ש  ָרה ֵאין ָלהֶׁ
ם,   לוֹּ ָ ְך ַחס ְוש  ב אוֹּ ְלֵהפֶׁ ּסּוִפין ְלטוֹּ ָתם ַעל ְיֵדי ַהּכִ ְתִחיל "ִזּוּוָגן ְוִהְצָטְרפּותָ אוֹּ ֵבי ַאּתּוָנא ַהּמַ ָסֵבי ּדְ יְמָרא ּדְ ם ַאַחר ַהּמֵ ָ ן ש  "ל, ַעיֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמבָֹּאר ּבַ ן  ּכַ

ְיָקא ַעל   ן ּדַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ ת  ָרכוֹּ ל ַהּבְ ם ּכָ ָ ה ִמש ּ ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ ַעל ְיֵדי ּכִ ֶׁ ת". ִנְמָצא ש  ִתיּוֹּ ל ָהאוֹּ ֶׁ הּוא  ְיֵד ש  ֶׁ ִרית ש  ִמיַרת ַהּבְ ְ ה ַעל ְיֵדי ש  ּלֶׁ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ד ש  סֶׁ י ַהחֶׁ
ּתְ  ֶׁ ְיֵדי ֱאמּוָנה ש  ֵלמּוָתן ַעל  ְ ש ּ ֶׁ ש  ת  ָרכוֹּ ַהּבְ ל  ּכָ ָלִמין  ְ ִנש  זֶׁה  ְיֵדי  ַעל  ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִ ְוִכּסּוִפין  ן  ָרצוֹּ ִחיַנת  ד ּבְ סֶׁ ה חֶׁ ּלֶׁ ִמְתּגַ זֶׁה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ִרית ש  ַהּבְ ִמיַרת  ְ ש  ּבִ   לּוָיה 

ֵלמּות   ְ ה ְלִעְנַין ש  ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ הּוא ַהּכִ ֶׁ ד ש  סֶׁ "ל ִעְנַין ַהחֶׁ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ר ֵהיֵטב ּבַ ָ "ל. ּוָבזֶׁה ְמֻקש ּ "ל ְוָהֵבן: ַהּנַ ת ַהּנַ ָרכוֹּ  ַהּבְ

ּבֹּת בַּ  בראשית פרק ב'   צג ְ ש  ה ַויִּ ר ָעש ָ ֶׁ ִביִעי ְמַלאְכּתוֹּ ֲאש  ְ ם ַהש ּ יּוֹּ ה: )ב( ַוְיַכל ֱאלִֹּהים ּבַ ר ָעש ָ ֶׁ ל ְמַלאְכּתוֹּ ֲאש  ִביִעי ִמּכָ ְ ם ַהש ּ ת    יּוֹּ ְך ֱאלִֹּהים אֶׁ )ג( ַוְיָברֶׁ
ת:  וֹּ ָרא ֱאלִֹּהים ַלֲעש  ר ּבָ ֶׁ ל ְמַלאְכּתוֹּ ֲאש  ַבת ִמּכָ ָ י בוֹּ ש  תוֹּ ּכִ ש  אֹּ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ם ַהש ּ  יוֹּ

רבינו שלמה מבראשית רבה )יא ב( ובשם הגאון רב סעדיה  )ג( ויברך ויקדש ברכו במן וקדשו במן, והמקרא כתוב על העתיד לשון    -   רמב"ן
כי הברכה   ורבי אברהם אמר  שידבר על העתיד  ואין משמע הכתוב  ומקודשים  מבורכים  שיהיו  והקידוש על השומרים,  אמרו שהברכה 

ודברו בזה נכון  ימים  תוספת טוב שיתחדש הגופות יתרון כח בתולדות, ובנשמה יתרון השכל, ויקדש אותו, שלא עשה בו מלאכה כשאר ה 

ויקדש אותו, כי   - והאמת, כי הברכה ביום השבת היא מעין הברכות, והוא יסוד עולם       למאמינים בו, כי אין זה מושג בהרגש לאנשים: 
זוגך,  ימשוך מן הקדש ואם תבין דברי זה תדע מה שאמרו בבראשית רבה )יא ח( לפי שאין לו בן זוג, ומה שאמרו עוד כנסת ישראל תהא בן 

 ותשכיל כי בשבת נפש יתירה באמת: 

אבל הנכון לפרש שברכו בחידוש שהיה בו ביום והיא ברכת האורה כי היום והלילה של יום השביעי שוים באורה וזאת היא    -   רבנו בחיי
זמנו כולו בוקר אין ב ביום השביעי זכרון ערב ובוקר כמו בשאר הימים כי  ועל כן לא תמצא  ותוספת הטובה,  ו ערב כלל, ואמר  הברכה 

ויקדש אותו כלומר להבדילו משאר הימים כי הנבדל מעסקי העולם קדוש יאמר לו, וכן ישראל הנבדלים מן העמים נקראו גוי קדוש, וכתיב  

יום השביעי הוא הספירה השביעית נקראת עולם הנשמות, כי שם כח הנשמה ושורשה    ועל דרך הקבלה             )ויקרא יט, ב( קדושים תהיו:
והנה היא מעין הברכות, והנפש בימות החול דוגמת אכסנאי בלא ביתו וביום השבת דוגמת אכסנאי בביתו, ועל כן אמר ויברך כי האציל  

 עליו ממקור הברכה, וכן ויקדש אותו כי ימשוך מן הקודש, והבן זה: 
 "ש רמב"ן ובחיי עיי  צד



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          28מג: 

שיתן צורה לגשמיות של כל   \צה/ הצורה לחומר ימי החול, היה צריך לברך את השבת בכח רוחני היא  ששבת  
. וכיון שאמר שהאמונה מקור הברכה צריך לומר שגם הברכה בשבת היא עד כמה שמאמין  \צו/ ששת ימי המעשה

 .  דו מתחזקת האמונה מאדי ת שעל ובשבת נמשך אור אמ .ושומר את השבת 
,  מהאמונה  אלא עד שיקבלו ממקור הברכותשמבטיח הנביא לנותן צדקה  ואין שלימות להברכות  

עשר,   ואחד  ברכות  שש  בהם  כתיב  זה  עשרה  בשביל  ושתים  שבע  להם ולא  שאין  להורות 
נצל ממנה או  י אלא מאיזה הכרח כגון איזה צרה שרוצה בזכות הצדקה לה  ,נותן בלא אמונההכי    :  שלימות

, צדקה כזו היא במדרגת הצדק שהוא כינוי למלכות כשהיא  \צז/  אפילו כשנותן כדי לזכות בי"ז הברכות הנ"ל
שבת  האמת שמאיר בעם אמונה דהיינו עם האור  ומפייס את העני  אבל כשנותן צדקה  בגבול הקדושה ולא יותר.  

דהיינו שמאמין שכל השפע הוא רק מה' ממילא הצדקה שנותן לו מחסירה מהשפע .  לז' וי"ב  אזי נשלמות הברכות
כדי   \צח/וכן כשמפייס יודע שהממון שאצלו אינו שלו אלא מעבר בלבד  .שלו אלא אדרבה מעוררת עוד שפע

 .סד שהשפיע לו את ממון העני כדי שחיותו תהיה על ידולהחיות עניים והקב"ה עשה עמו ח
וצ"ע הרי הברכות מפורשות בפסוקים כנ"ל וא"כ מה הן הברכות השביעית והשתים עשרה שזוכים בהן ע"י צדקה 
בכוחן  ואזי  הרקיע  לגלגלי  דומות  הן  אזי  עשרה  ושתים  לשבע  הברכות  את  שע"י שמשלים  ונ"ל  אמונה.  עם 

הרבה יותר משבע ושתים  יהיו  הן  בנמצא שהברכות שיזכה    ,הטבע לפי צרכיושיתנהג    להשפיע על גלגלי הרקיע
   .עשרה

 
שתעשה צורה לחומר הששת ימי מעשה כי הם גוף בלא נשמה ובשת מקבלים בחי' נשמה, ועין רמב"ן שהברכה    ברך אותו ברוחניות   צה 

היא ממקום שאין לה בת זוג אולי הכוונה לאריך שם הוא רק דכר דהיינו שהרוחניות שמאיר בשבת היא הארת אריך )באריז"ל מבואר  
וברוחניות שתפעל בבחי' בכח את הששה ימים הבאים שיצאו לפועל בששת ימי המעשה. ובתורה ב' תנינא מבאר שימי    שז"א עולה לאריך( 

 החול עצבות והשבת מאיר בהם שמחה. ופשוט שי החומר בחי' עצבות והאור בחי' שמחה.
ָ   - אות ה'    עיין תורה ב' תנינא   צו ָרָכה ּוְקֻדש ּ ש  ִנְכָלל ּבְ ן ַהּקֹּדֶׁ וֹּ ְלש  ּבִ ֶׁ תּוב  ש  ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ה, ּכְ ָ ָרָכה ּוְקֻדש ּ ֱאַמר ּבוֹּ ּבְ ּנֶׁ ֶׁ ת, ש  ּבָ ַ ר ְלש  ָ ש  ְמֻקש ּ ן ַהּקֹּדֶׁ וֹּ ש  י ַהּלְ ה, ּכִ

ן עַ  ת, ַעל ּכֵ ּבָ ַ ר ְלש  ָ ש  ְמֻקש ּ ן ַהּקֹּדֶׁ וֹּ ש  ּלְ ֶׁ ן ַעל ְיֵדי ש  " ְוכּו'. ְוַעל ּכֵ ש  ְך ַוְיַקּדֵ ית ב(: "ַוְיָברֶׁ ִ ֵראש  בּ )ּבְ ֵלמּות ַהּדִ ְ , ַעל  ל ְיֵדי ש  ש  ן ַהּקֹּדֶׁ וֹּ ִחיַנת ְלש  הּוא ּבְ ֶׁ ּור ש 
ת ְיֵמי ַהחֹּל: ֶׁ ש  ֵ ת ְלש  ּבָ ַ ל ש  ֶׁ ְמָחה ש  יִכין ַהּשִֹּ ִ ִחיַנת ַעְצבּות,      ְיֵדי זֶׁה ַמְמש  יֵמי ַהחֹּל ֵהם ּבְ ין ּבִ שִֹּ עוֹּ ֶׁ ת ש  ְצווֹּ ִחיַנת ַעְצבּות, ַוֲאִפּלּו ַהּמִ י ְיֵמי ַהחֹּל ֵהם ּבְ ּכִ

ְלְטנוּ  ָ ש  ְמַט"ט  י  תּכִ ּבָ ַ ש  ֲאָבל  ַעְצבּות,  ִחיַנת  ּבְ ד,  בֶׁ עֶׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּוְמַט"ט  לג:(,  ַדף  יח,  ּקּון  ּתִ זַֹּהר,  ּקּוֵני  )ּתִ ַהחֹּל  יֵמי  ּבִ ַנְיָחא    ֵתּה  ְוָאז  ן  ּבֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא 
צְ  ל ַהּמִ ין ּכָ ְמִמין ְוִנְתַעּלִ ְמָחה, ַוֲאַזי ִנְתרוֹּ ֵרר שִֹּ ִאין, ְוִנְתעוֹּ ִאין ְוַתּתָ ְבִחיַנת  ְלִעּלָ ְמָחה, ּבִ ם ְמנּוָחה ְושִֹּ ְך ֲעֵליהֶׁ ָ ת ְיֵמי ַהחֹּל ִמן ָהַעְצבּות, ְוִנְמש  ֶׁ ש  ֵ ל ש  ֶׁ ת ש  ווֹּ

ן ָיֵדינּו", ַהְינוּ  בוֹּ נּו ּוֵמִעּצְ ֲעשֵֹּ ה ְיַנֲחֵמנּו ִמּמַ ַח ֵלאמֹּר, זֶׁ מוֹּ נֹּ ְ ְקָרא ש  ן ַויִּ ד ּבֵ לֶׁ ית ה(: "ַויּוֹּ ִ ֵראש  ִהיא בְּ )ּבְ ֶׁ ת ש  ּבָ ַ ִחיַנת ש  ִאין   ּבְ ִעּלָ ַח, ַנְיָחא ּדְ ִחיַנת נֹּ ן, ּבְ ִחיַנת ּבֵ
ַח ַהּכֹּל ִמן ָהַעְצבּות ּמֵ הּוא ְמַנֵחם ּוְמשַֹּ ֶׁ ית נ"ח נ"ט(, ש  ִ ֵראש  פוֹּ ּוַבזַֹּּהר ּבְ סוֹּ ּקּון ע' ּבְ ן ּתִ ִאין )ַעיֵּ ן  ְוַתּתָ וֹּ ִכין ִלְבִחיַנת ְלש  זוֹּ ֶׁ ה ְיַנֲחֵמנּו" ְוכּו'. ּוְכש  ִחיַנת: "זֶׁ , ּבְ

ש   ת ְיֵמי ַהחֹּ ַהּקֹּדֶׁ ֶׁ ש  ֵ ת ְלש  ּבָ ַ ל ש  ֶׁ ְמָחה ש  ה ְוַהּשִֹּ ָ ֻדש ּ ת ַהּקְ יִכין ַעל ָידוֹּ אֶׁ ִ ת, ֲאַזי ַמְמש  ּבָ ַ ר ְלש  ָ הּוא ְמֻקש ּ ֶׁ ת,  , ש  ּבָ ַ ר ְלש  ָ ש  ְמֻקש ּ ן ַהּקֹּדֶׁ וֹּ ש  ַהּלְ ֶׁ י ֵמֲחַמת ש  ל, ּכִ
ת ְיֵמי   ֶׁ ש  ֵ ת ְלש  ּבָ ַ ל ש  ֶׁ ְמָחה ש  ְך ַעל ָידוֹּ ַהּשִֹּ ָ ן ִנְמש  הּוא  ַעל ּכֵ ֶׁ ּבּור ש  ֵלמּות ַהּדִ ְ י ַעל ְיֵדי ש  ְמָחה, ּכִ ר שִֹּ ת( ִמְסּפַ בוֹּ ר )ִעם ַהּתֵ ּבֶׁ ַהחֹּל. ְוזֶׁה: ֵאל ֱאלִֹּקים ה' ּדִ

"ל: ּנַ ְמָחה ּכַ ְך שִֹּ ָ , ִנְמש  ש  ן ַהּקֹּדֶׁ וֹּ  ְלש 
מנהג אבותיו זה צדק ולא  מצווה בקנאות ומוכן למסור נפשו עליה אבל לא מצד אמונה בה' אלא מצד קנאות על    אפילו מי שעושה   צז

 אמונה. כגון שומרי המסורת, שלא הקב"ה מחייב אותם אלא מנהג אבותיהם בידן מחייב, ולפעמים אפילו עד מסירות נפש.
ידך מקשה  להמגיד מדובנא על פרשת ראה    משלי יעקב   צח תקפוץ  ולא  כי באמת    ? ומתרץ מדוע מצות צדקה בלשון שלילה לא תאמץ 

 .היא רק שלא יעצור את השפע מלהגיע לעני שהוא בעליו האמיתי   ה ל העני לכן המצוו העשיר רק צינור לשפע ש 



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          29מג: 

  בא דוד והעמידן על אחד עשר צות ניתנו למשה בסיני  תריג מ  \צט/ וזה שאמרו חז"ל )מכות כד(
והן מבוארים בישעיה    [קב]   בא ישעיה והעמידן על שש,  \קא/והן מבוארים בתהלים פרק טו  [ק]   מצוות

ו רהגמרא ביא פשט ב וצדיק באמונתו יחיה. "כמ"ש בחבקוק פ [קד]  , בא חבקוק והעמידן על אמונה\קג/לג
 ,\קה/שמחמת ירידת הדורות חזרו הנביאים ולימדו את ישראל להתרכז במספר קטן והולך של עיקרים המפרשים

כבר יותר  הן  ולפ"ז משמע שמדורו של חבקוק העיקר היא האמונה כי הי"א של דוד והשש של ישעיה הנביא  
ירידת לגבולא    ,תמידשקיימים  שהן שתי אופני דגש על מצוות    נראהרבנו  לפי  אבל    .לדורות הבאים  מדאי  ל 

שמשלימה את  דהיינו אמונה  ועוד אחת    \קו/ לפי רבנו תמיד יש בתורה בחי' שש ואחת עשרהשנמצא    .הדורות

להדעת  הקודמות התורה,  \קז/ להורות שאין שלימות  והשגה   שהוא  כל הבנה  כי  ע"י אמונה,  אלא 
בתורה, שהיא חכמת הקב"ה, בוודאי מה שאנו משיגים ומבינים בה, זה רק מעט מהאמת והכוונה הטמונה בה,  

. והתורה מנהגת את  גם בחלק החסר  אנו אוחזיםעי"ז  שרק    \קחלכן אין שלימות לשום השגה אלא ע"י האמונה/ 

 
דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים   -  מכות כג:  צט

]דף  תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא    ד{ - }דברים לג וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי קרא  

ס''ק(:  כד.[   )סימן דמשמ''ק  הגבורה שמענום  מפי  יהיה לך  ולא  הוי אנכי  וחד סרי  והעמידן על אחת עשרה דכתיב    בא דוד     שית מאה 
מזמור לדוד ]ה'[ מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשה   א{ - }תהילים טו 

ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא    לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו נבזה בעיניו נמאס ואת יראי 
זה אברהם דכתיב   ימוט לעולם הולך תמים  יז לקח עושה אלה לא  והיה תמים פועל צדק כגון אבא חלקיהו    א{ - }בראשית  התהלך לפני 

אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע לא    {יב - }בראשית כז ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא לא רגל על לשונו זה יעקב אבינו דכתיב  
עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביו נבזה בעיניו נמאס זה חזקיהו המלך שגירר  

עומד מכ  יהודה שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה  יהושפט מלך  זה  יכבד  ה'  יראי  ואת  סאו ומחבקו  עצמות אביו במטה של חבלים 
ומנשקו וקורא לו )אבי אבי( רבי רבי מרי מרי נשבע להרע ולא ימיר כר' יוחנן דא''ר יוחנן אהא בתענית עד שאבא לביתי כספו לא נתן  

כשהיה ר''ג מגיע    .בנשך אפילו ברבית עובד כוכבים ושוחד על נקי לא לקח כגון ר' ישמעאל בר' יוסי כתיב עושה אלה לא ימוט לעולם 
זה היה בוכה אמר מאן דעביד להו לכולהו הוא דלא ימוט הא חדא מינייהו ימוט אמרו ליה מי כתיב עושה כל אלה עושה אלה  למקרא ה

הכי כתיב קרא אחרינא   תימא  מינייהו דאי לא  בחדא  יח כתיב אפילו  הוא    כד{ - }ויקרא  הנוגע בכל אלה  נמי  בכל אלה התם  אל תטמאו 

  טו{ - }ישעיה לג והעמידן על שש דכתיב    בא ישעיהו   .    דמטמא בחדא מינייהו לא אלא לאו באחת מכל אלה הכא נמי באחת מכל אלו 
הולך צדקות ודובר מישרים מואס בבצע מעשקות נוער כפיו מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע הולך צדקות  

כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' ודובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים מואס בבצע    יט{ - }בראשית יח זה אברהם אבינו דכתיב  
בזילותא   שמע  דלא  דמים  משמוע  אזנו  אוטם  יוסי  בר'  ישמעאל  ר'  כגון  בשוחד  מתמוך  כפיו  נוער  בן אלישע  ישמעאל  ר'  כגון  מעשקות 

צורבא מרבנן ושתיק כגון ר''א ברבי שמעון ועוצם עיניו מראות ברע כדרבי חייא בר אבא דאמר ר' חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים  ד 

הגיד לך    ח{ - }מיכה ו והעמידן על שלש דכתיב    בא מיכה  .    הוא מרומים ישכון ]וגו'[   טז{ - }ישעיה לג בשעה שעומדות על הכביסה וכתיב  
' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם )ה'( אלהיך עשות משפט זה הדין אהבת חסד זה גמילות  אדם מה טוב ומה ה

חסדים והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה והלא דברים קל וחומר ומה דברים שאין דרכן לעשותן בצנעא אמרה תורה והצנע לכת  

ה אמר ה' שמרו משפט ועשו  כ   א{ - }ישעיה נו והעמידן על שתים שנאמר    חזר ישעיהו   .   דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה 

כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אימא דרשוני    ד{ - }עמוס ה והעמידן על אחת שנאמר    בא עמוס  .    צדקה 

 .וצדיק באמונתו יחיה   ד{ - }חבקוק ב מר  והעמידן על אחת שנא   בא חבקוק אלא    .    בכל התורה כולה 
 עי"ש עפ"י תהילים טו  ק

ר ְלָדִוד ְיקָֹּוק    טופרק  תהילים    קא גו ר)א( ִמְזמוֹּ י יָּ ָך:   מִּ ֶׁ ַהר ָקְדש  ּכֹּן ּבְ ְ ָך ִמי ִיש  ָאֳהלֶׁ  ּבְ

ים )ב(   מִּ ָּ ְך ת  ק       הֹולֵּ דֶּ ל צֶּ בוֹ         ו ֹפעֵּ ְלבָּ ת ב ִּ ר ֱאמֶּ ֹנוֹ )ג(        : ְודֹבֵּ ַגל ַעל ְלש  ה        לֹא רָּ עָּ הו  רָּ עֵּ ה ְלרֵּ ש ָּ א ַעל ְקרֹבוֹ         לֹא עָּ ש ָּ ה לֹא נָּ ָּ ְרפ  )ד(      : ְוחֶּ

ס  ְמאָּ יו נִּ ינָּ עֵּ ה ב ְ ְבזֶּ ד          נִּ ק ְיַכב ֵּ י ְיקֹוָּ ְראֵּ ת יִּ ר         ְואֶּ מִּ ַרע ְולֹא יָּ ע ְלהָּ ב ַ ְ ש  ךְ )ה(       :נִּ ֶּ נֶּש  ַתן ב ְ ֹו לֹא נָּ ְספ  ח        כ ַ קָּ י לֹא לָּ קִּ ַֹחד ַעל נָּ ה           ְוש  ה ֵאּלֶׁ עֹּש ֵ
ָלם:  ט ְלעוֹּ  לֹּא ִיּמוֹּ

 עי"ש עפ"י ישעיהו לג  קב

ֵכָלה    לג פרק  ישעיהו   קג ִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפים ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאש  אוֹּ ן ַחּטָ ֲחדּו ְבִציּוֹּ גו ר)יד( ּפָ י יָּ ָלם:   מִּ ְקֵדי עוֹּ  ָלנּו מוֹּ

קֹות )טו(   ְך ְצדָּ ים       הֹלֵּ רִּ ָּ יש  ר מֵּ ֹות        ְודֹבֵּ ק  ַ ַצע ַמֲעש  בֶּ ס ב ְ ַֹחד         מֹאֵּ ש   מְֹך ב ַ ת ְ יו מִּ ָּ פ  ר כ ַ ְזנוֹ        ֹנעֵּ ם אָּ ים ֹאטֵּ מִּ מַֹע ד ָּ ְ ש   ְראֹות           מִּ יו מֵּ ינָּ ם עֵּ ְועֹצֵּ

ע: רָּ ֱאָמִנים:    ב ְ ן ֵמיָמיו נֶׁ ּבוֹּ ַלְחמוֹּ ִנּתָ ּגַ ת ְסָלִעים ִמש ְ ּכֹּן ְמָצדוֹּ ְ ִמים ִיש   )טז( הּוא ְמרוֹּ
 חבקוק ב' ד' צדיק באמונתו יחיה  קד

שהריב"ן פירש שדורות ראשונים היו צדיקים והיו יכולים לקבל עליהם עול הרבה מצוות אבל דורות    – והוסיף שם   כמבואר בשוטנשטין   קה 
יותר   במה להשקיע  הכוונה למעט מהמצוות אלא לומר  ואין  וכו'  שזוכה,  באו לשמור כולם אין לך אדם  ואם  פחתה קומתם  שאחריהם 

 כוחות.
על שלש וישעיה שחזר להעמידן על שתים, נמצא לפ"ז שאפילו לביאור רבנו יש  הובא עוד דיעות דהיינו מיכה שהעמידן    וצ"ע כי בגמ'  קו

 לא רק יא ושש אלא גם שלש ושתים וא"כ אינו דומה לגלגלים.  
אות ד' שעיקר מהלך הגלגלים ע"י התורה כמ"ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי והתורה    עיין פרפראות לחכמה  קז

 .קה היא ע"י דעת כנ"ל נקראת דעת וכן הצד 
מָ   - ג' ח'    לק"ה בכור בהמה טהורה   קח ּבְ נוֹּ ִלְבָרָכה  נּו ִזְכרוֹּ ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ י ִאיָתא  ֵלמּות, ּכִ ְ ִמימּות ּוש  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה ִהיא  ָ ש  דוֹּ י ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ם ַאֵחר  ּכִ קוֹּ

ָבִרים ִהיא ָהֱאמּוָנה ּוִבלְ  ל ַהּדְ ֵלמּות ּכָ ְ ש ּ ֶׁ ִסיָמן לא( ש  לֹּא  )ּבְ ֵלמּות ּבְ ְ ם ש  ה ֵאין ָלהֶׁ ָ ְקֻדש ּ ַעת ּדִ ָרה ְוַהּדַ ָבִרים ֲחֵסִרים ַוֲאִפּלּו ַהּתוֹּ ל ַהּדְ ֲעֵדי ָהֱאמּוָנה ּכָ
ֱאמּוָנתוֹּ   יק ּבֶׁ ֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוַצּדִ א ֲחַבּקּוק ְוהֶׁ ָנם ִלְבָרָכה, ּבָ ֵתינּו ִזְכרוֹּ ָאְמרּו ַרּבוֹּ ֶׁ מוֹּ ש  ה ְוכּו' ֱאמּוָנה, ּכְ ֵלמּות ִהוא  ִיְחיֶׁ ְ ר ַהש ּ ת ִעּקַ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ם. ּכִ ָ ן ש  , ַעיֵּ

ְבִחיַנת ֱאמּוָנה.  ֵלמּות ַרק ּבִ ְ י ֵאין ש  ה, ּכִ ָ ש  דוֹּ ר  ַרק ָהֱאמּוָנה ַהּקְ בָּ ו ם ד ָּ ַדַעת ש  יג ְולָּ ִּ ר ְלַהש  ָּ ְפש  י אֶּ ת אִּ ֱאמֶּ י ב ֶּ ים, כ ִּ רִּ ים ֲחסֵּ רִּ בָּ ל ַהד ְ ה כ ָּ ֱאמו נָּ י הָּ ְלת ִּ ו בִּ
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 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          30מג: 

ואין שלימות לגלגלים     \קט/אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי )ירמיהו לג כה(  הגלגלים, כמ"ש  
ולזה זוכה מי שיש לו אמונה   \קיאשלימות הגלגלים היא כשהם מאירים היטב בכל מקום/   [קי]   אלא ע"י אמונה

אמונה  ה וכמו שהצדקה ע"י      )לק"ה הנ"ל(..  שלימו אותו באמונה ודעתיולזה נברא העולם חסר כדי שישראל  ,  בה'
ועי"המשלימה אותה   ויב ברכות,  ומנהיגה    זדומה לגלגלים שיש בה שבע ברכות  הצדקה היא בחי' הגלגלים 

בה שבע יש  לאחוז גם בחלק התורה שמעבר להשגתו,  אותה  משלימה  האותם, הכי נמי התורה ע"י האמונה  
עשרה   אותםעי"ז  ואחת  ומנהיגה  הגלגלים  בחי'  שיאירו  היא  ע"י  והצער  החסרונות  יתמעטו  הטבע  שבדרך   ,

 :   הככבים היטב בכל מקום
בחי' גלגלים כי היא גלגל החוזר בעולם. ועוד כי יש בה ז' ברכות ויב ברכות כמו בגלגלים  לעיל אמר שצדקה 

 י לכת ויב מזלות, ועתה יבאר עוד דמיון שיש ביניהם כבשיש בהם ז' כ

גלגלים  גם   גבי  יב המזלותשמה שמצינו  וגלגל  ככבים  ז'  גלגל  כל אחד    שעיקר הליכתם  דהיינו 

היומי  במהירות שלו וגלגל  למזרח,  ביחד    \קיב/ ממערב  הגלגלים  כל  סביב   \קיגבכד שעות/ דהיינו מהלך 

ויש מהלך ממערב למזרח  דהיינו שיש מהלך עיקרי נעלם    \קטז/[קטו]  מכריח אותם ממזרח למערב  \קידהארץ/

 
מו   מו ת ג ָּ לֵּ ְ ש  י.ב ִּ נ ִּ ֶּ מ  ה מִּ יא ְרחֹוקָּ ה ְוהִּ מָּ ְחכ ָּ י אֶּ ַמְרת ִּ תו ב, אָּ כ ָּ ֶּ מֹו ש  אי, כ ְ ַוד ַ ר ב ְ סֵּ ַעְצמֹו הו א חָּ ַעת ב ְ ן ַהד ַ ֵּ יג    ר. ְוַעל כ  ה ְלַהּשִ כֶׁ זּוֹּ ֶׁ ן ֲאִפּלּו ִמי ש  ְוַעל ּכֵ

ֵאיזֶׁה ִמ  ָנה ּבְ ּוָ ה ּכַ יג ֵאיזֶׁ ה ְלַהּשִ כֶׁ זּוֹּ ֶׁ ן ש  גוֹּ ָגה ִויִדיָעה ּכְ ָ אי  ֵאיזֶׁה ַהש ּ ַוּדַ ָנה ְלַבד ּבְ ּוָ ָתּה ַהּכַ אוֹּ ְצָוה ּבְ ת ַהּמִ ה ַלֲעשוֹּ ְרצֶׁ יִּ ֶׁ ש  ית ּכְ ָנה ֲאִמּתִ ּוָ יג ּכַ ְצָוה ֲאִפּלּו ִהּשִ
ְכִלי  יָגּה ַעד ּתַ ל ְלַהּשִ אי ֵאינוֹּ ָיכוֹּ ַוּדַ ָנה ּבְ ּוָ ם זֹּאת ַהּכַ י ּגַ ה, ּכִ יָּ ִ י ִכְפַלִים ְלתּוש  ֵלמּות ּכִ ְ לֵ ֵאין זֶׁה ש  ְ ש  ִנים  ָתּה ּבִ ְבִעים ּפָ ִ י ֵיש  ש  ן ּכִ ּכֵ ֶׁ ן ְוָכל ש  ּכֵ ֶׁ ל ש  מּות, ִמּכָ

ָארֶׁ  יק ּבָ ּום ַצּדִ אי ֵאין ש  ים ַעד ֵאין ֵקץ ּוְבַוּדַ ִ רּוש  ת ּפֵ לּול ֵמֲאָלִפים ְוִרְבבוֹּ ִנים ּוָפִנים ּכָ ָרה ְוָכל ּפָ ה  ַלּתוֹּ י ֲאֻרּכָ ֵלמּות, ּכִ ְ ש  יג ִמְצָוה ַאַחת ּבִ יּּוַכל ְלַהּשִ ֶׁ ץ ש 
ד, מֵ  ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמאֹּ תּוב, ְלָכל ּתִ ּכָ ֶׁ י ָים. ּוְכמוֹּ ש  ה ּוְרָחָבה ִמּנִ ץ ִמּדָ רֶׁ ם   אֶׁ ה ְלַקיֵּ ן ִאם ִיְרצֶׁ ָנה ְלַבד    ְוַעל ּכֵ ּוָ ְצָוה ַרק ִעם זֹּאת ַהּכַ ַהּמִ

ְצָוה הּוא ַעד ֵאין ֵקץ עַ  ַנת ַהּמִ ּוָ ּכַ י  ה, ּכִ ר ַהְרּבֵ אי ִחּסֵ ַוּדַ ֱאמּוָנה  ּבְ ּבֶׁ ְצָוה  ת ַהּמִ ם אֶׁ ַקיֵּ ּמְ ֶׁ ש  י ּכְ ֵלמּות, ּכִ ְ י ֱאמּוָנה ִהוא ש  ֱאמּוָנה, ּכִ ָלם ָצִריְך לֶׁ ן ְלעוֹּ ל ּכֵ
צֶׁ  ַרְך רוֹּ י הּוא ִיְתּבָ נוֹּ ְוַטֲעמוֹּ ּכִ ד ְרצוֹּ ְצָוה ַהזֹּּאת ִמּצַ ת ַהּמִ ה ָלנּו ַלֲעשוֹּ ַרְך ִצּוָ ה' ִיְתּבָ ֶׁ ֲאִמין ש  ּמַ ֶׁ ֶׁ ש  זֶׁה ַמה ש ּ ָנה  ה ּבָ ַכּוָ ְצָוה ּבְ ם ַהּמִ ַקיֵּ ּמְ ֶׁ ש  ה. ִנְמָצא ּכְ צֶׁ רוֹּ

בָּ  ֶׁ ת ש  נוֹּ ּוָ ל ַהּכַ לּוִלים ּכָ ָנה ּכְ ּוָ זֹּאת ַהּכַ ְצָוה, ּבְ ה זֹּאת ַהּמִ ֲעשֶׁ ּנַ ֶׁ ַרְך ש  נוֹּ ִיְתּבָ זֶּׁה ְרצוֹּ ֶׁ ה זֹּאתזוֹּ ֵמֲחַמת ש  ֲעשֶׁ ּנַ ֶׁ ָרָצה ש  ֶׁ ַרְך ש  נוֹּ ִיְתּבָ ְרצוֹּ י ּבִ ֵלמּות, ּכִ ְ ש  ָלם ּבִ   עוֹּ
צְ  ַעת זֶׁה ְוָאז ַהּמִ ְצָוה ַעל ּדַ ה ַהּמִ שֶׁ ֵלמּות ְוהּוא עוֹּ ְ ש  ָלם ּבִ עוֹּ ּבָ ֶׁ ת ש  נוֹּ ּוָ ל ַהּכַ לּוִלים ּכָ זֶׁה ּכְ ְצָוה ּבָ ֵלמּות  ַהּמִ ְ ש  ת ּבִ נוֹּ ּוָ ל ַהּכַ לּוִלים ּכָ זֶׁה ּכְ י ּבָ ֵלמּות, ּכִ ְ ש  ָוה ּבִ

כֶׁ  זּוֹּ ֶׁ ן ֲאִפּלּו ִמי ש  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ף ּכַ ֵלמּות  ַעד ֵאין סוֹּ ְ ָלם ָצִריְך ְלָצֵרף ָלזֶׁה ָהֱאמּוָנה ַוֲאַזי ֵיש  ש  ָנּה, ְלעוֹּ ָראּוי ְלַכּוְ ֶׁ ית ַמה ש ּ ָנה ֲאִמּתִ ּוָ יג ּכַ ָנתוֹּ  ה ְלַהּשִ ְלַכּוָ
ה:  ר ַהְרּבֵ ֵלמּות ּוְמַחּסֵ ְ ָנתוֹּ ְוָחְכָמתוֹּ ְלַבד ֵאין לוֹּ ש  ּוָ ְסמְֹּך ַעל ּכַ יִּ ֶׁ ש  , ֲאָבל ּכְ  ּוְלִמְצָותוֹּ

יומם ולילה חקות שמים וארץ לא    :דף סח   פסחים   קט והאמר רבי אלעזר אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי 
 .שמתי 

 . שם רבי דורש פסוק זה על מצות מילה ופליגא דרבי אליעזר שדורש על התורה שנקראת ברית.וכן בנדרים לב 
 לק"ה בכור בהמה טהורה ג' ח' והלכות אומנים ד' ג'  קי

עם אמונה כבר זוכה להשגחה מעל הטבע. אבל אינו כן כי הנהגת הגלגלים והטבע היא כגון שטבעו והנהגתו תיהיה לפי    צ"ע לכאורה   קיא
היום או השעה שנולד כמבואר בגמ' שבת קנו. ועדיין בכל שעה היכן שהככבים לא מאירים יהיה לו חסרון וצער כמבואר לקמן, וזה ע"י  

בל לזכות להשגחה שמעל הטבע לזה צריך סור מרע ובעל נפש שראוי להשגחה דהיינו בחי' פנים ולא יהיה  אמונה וברית יכול לבטל א 
 כחוטא בבית המלך.

וכן המזלות המה בגלגל רוחניי קבוע הנקרא גלגל המזלות והמזלות חוזרים בו,    - פרק ה    - חלק א מאמר ב חוג השמים    -   ספר הברית   קיב

רוחניי וקבוע במקום אחד בלי תנועה הגם שאין בו שום כוכב ואינו מקיף, ומה שקוראים אותו גלגל  וכן גלגל היומי יש במציאות והוא 
כי גם הגלגלים של כוכבי הלכת לא נבראו    המקיף או גלגל היומי אין דעת חכמים נוחה הימנו רק פילוסופים הקדמונים קראו אותו כן, 

ל יצאו חוץ מגבולם, כי לא איש אל שיצטרך לתחבולות כאלה כי הכל עבדיו  בעבור שהכוכבים ילכו בם ויהיו שומרים משמרת הקפתם לב 
וכלם עושים באימה רצון קונם ואחרי דבריו לא ישנו את תפקידם, אבל נבראו לתכלית אשר לא נודע לנו כאשר אין אתנו יודע התכלית  

ולא דבר, רק ידענו שגלגל השכל נותן כח בשמש ירח    של גלגל השכל שהוא רוחניי ודאי כי הוא רקיע עצמו ועומד קבוע ואין בו לא כוכב 
וכוכבים כלם לפעול פעולתם ע"י גלגל היומי כדרך כתר המשפיע ומאציל הכל ע"י חכמה כנאמר כלם בחכמה עשית, וכל הכוכבים עצם  

רוחני אין שם בחינה גשמיית וכל מה שהוא למעלה מן היומי הכל  כלל ויכלא הגשם מן    תנועתם הוא ממזרח למערב לא על ידי היומי 
 השמים משם ולמעלה: 

שעות ונו דקות וד' שניות. ובמשך שנה מצטרף לכד שעות בערך. נמצא שכל יום הגלגל היומי מכריח את החמה יחד עם    ליתר דיוק כג   קיג
 כל הכבים ומזלות לסובב את הארץ בכד שעות ממזרח למערב, וגלגל החמה בעצמו מסובב אותה להפך ממערב למזרח.  

זמנים ונר  נמצא    אה ממה שיש  בדיוק כד שעות מהנץ של אתמול,  שעבר  נמצא  שעה כמו אתמול,  באותה  הוא  הנץ  יום לדוגמא  שכל 
שגלגל היומי הוא כד שעות. וקשה הרי ידוע שגלגל היומי הוא כג שעות ונו דקות וד' שניות. אלא צ"ל שאותם ג' דקות ונו שניות שנוסף  

 גל החמה שהתקדם ממערב למזרח. )צ"ע לכאורה אולי כיון שסובב הפוך היה צריך למעט(  בכל יום לגלגל היומי הן בגלל גל 
חכמי ישראל עם חכמי הגויים האם הארץ סובבת על צירה או שכל הגלגלים סובבים סביב הארץ, ובאמת א"א להוכיח כי    בזה נחלקו   קיד

שדן בזה בסימן יא ושהיעב"ץ סובר כדעה שהארץ סובבת על    אין דבר אחר שכלפיו נדון אותם.  )ראיתי מציינים לשו"ת אבן יקרה או"ח 
צירה(. עוד נחלקו חכמי ישראל עם חכמי הגויים האם הארץ עומדת או סובבת סביב השמש. ובזה לכאורה נראה פשוט שאין מחלוקת בין  

 חכמי ישראל.
מבואר בשפה קלה בספר את השמים ואת   עניין זהד"ה הב' נקרא גלגל המקיף ועיין קהלת א' ו' הולך אל הדרום סובב אל הצפון.     א"א מאמר ב חוג השמים פ" ספר הברית ח עיין    קטו

 הארץ להרב יששכר דב גרוסמן מאנטוורפען. 
כאשר זכרנו בפרק    , דעשיה אשר הוא סוד יסוד דשמים  )כמבואר בחגיגה יב:( הששי הנקרא רקיע  )הרקיע(  דע ש  - "א  א מאמר ב פ " ח   ספר הברית  קטז 

ועשרה גלגלים הידועים הם בחינת עשר ספירות דיסוד זה, ואלו הם, העליון נקרא גלגל השכל    ,הקודם, בו קבועים כל הגלגלים והכוכבים 

עת  על שהוא מקיף בכל יום ממזרח למערב הפך תנו   גלגל המקיף שהוא היומיהב' נקרא     שהוא הרקיע עצמו הוא בחינת כתר דיסוד זה.  
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  , מזרח, זה בחינות הנותן צדקה כי  , זה הדבר מצינו גבי צדקה.  ממזרח למערב  טפל שהוא הנגלה
הפסוק מדבר מלעתיד לבוא שהקב"ה יקבץ את כל בני    ממזרח אביא זרעך  \קיז/ בבחינות )ישעיה מג(

ורבנו מביא מכאן   ,)רד"ק(ישראל מהיכן שהם אל ארץ ישראל, ונקט זרעך כי היא הבטחה לזרעם ולא להם בעצמם  
רבים  זרעים  ממנו  שיגדל  כדי  הזרע  שמחסיר  הזורע  כמו  צדקה  הנותן  כי  צדקה,  נתינת  לשון  שמזרח    ראיה 

הנביא מצווה את ישראל לעשות תשובה וליתן צדקה ואמר   עו לכם לצדקהזר  \קיח/ בבחינות )הושע י'(

וממערב  סוף הפסוק הנ"ל  בבחינות    \קיט/ . ומערב, זה המקבץ הצדקה היינו העניזאת בלשון זריעה
שהמזרח בחי' נותן    ,רבנו דורש ממה שנקט הנביא גבי מזרח לשון זרעך וגבי מערב לשון קיבוץ  [קכ]   אקבצך

נמצא שמזרח   .שהוא העני המקבל מהעשיר  ,ומערב בחי' מקבל הצדקה לשון מקבץ נדבות  ,צדקה כי דומה לזורע
מערב רומז לבעל הבית הנותן  לנמצא שהתנועה של הגלגל היומי הנגלה ממזרח  ומערב בחי' בעל הבית ועני. ו

, גלגלים ממערב למזרח רומז לעני הנותן לעשירה  הליכתשל  הנעלמת  לעני, שזה הנגלה, והתנועה העיקרית  

יש מהלך ,  המהלך הנגלה לעין דהיינו יותר מ  . וזה יותר ממה שבעל הבית עושה עם הענישזה הנעלם

שרותה   \קכב/ [קכאד{] מדרש רות פ"}כדאיתא במדרש  העני עושה עם בעל הבית  ש  ,נעלם שהוא העיקרי 
אמרה לנעמי האיש אשר עשיתי עמו, ולא אמרה אשא עשה עמי, רמזה לה הרבה טבות עשיתי עמו ע"י הפרוזה 

וכן בהקדמת הזוהר   עה"פ "האיש אשר עשיתי עמו" פירשו שאמרה אני שעשיתי אותו לאיש ע"י  )יג:(  שנתן לי 

, היינו עיקר העשיה  ן דהיינו מהמקבץ לנות  . כי עיקר התנועה ממערב למזרחשקבלתי ממנו צדקה

 
כי תנועת כל הכוכבים במסלותם היא ממערב למזרח והוא מגלגל את כלם עמו ממזרח למערב הפך תנועתם לכן נראים    , כל הכוכבים 

והדמיון בזה זבוב ההולך ונוסע על האופן לצד זה והאופן מתהפך ומתגלגל  .  שמש וירח וכל הכוכבים כאלו הם הולכים ממזרח למערב 

ומביא הזבוב עמו. ואין בגלגל המקיף היומי הזה לא כוכב ולא צורה מן כוכבים כלל, והוא בחינת חכמה  לאחוריו וירוץ הגלגל ומוליך 
בינה שבו קבועים כל הכוכבים הקיימין מאירין ושאינן מאירין המתחלקים לי"ב צורות    גלגל המזלות   הג' נקרא      דיסוד זה. הוא בחינת 

ותחת    . וכו' ...לה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים הנקראים י"ב מזלות הידועים ששמן על שם צורתן, ט 

על    שבעה כוכבי לכת אשר בכל גלגל כוכב אחד, ונקראים    ז' גלגלים גלגל מזלות אשר בו הכוכבים הקיימים הנקראים )פיקס שטערין( יש  
 שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה,   שהם הולכים סביבותם הנקראים )וואנדיל שטערין( ושמם שצ"ם חנכ"ל, ר"ל 

:ישעיה פרק מג    קיז ּךָ צֶׁ ֲעָרב ֲאַקּבְ ָך ּוִמּמַ ְזָרח ָאִביא ַזְרעֶׁ ָך ָאִני ִמּמִ י ִאּתְ יָרא ּכִ ּתִ ק    )ה( ַאל  ְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחוֹּ ִני ּוְלֵתיָמן ַאל ּתִ ן ּתֵ פוֹּ ַמר ַלּצָ )ו( אֹּ
ץ:  ַתי ִמְקֵצה ָהָארֶׁ  ּוְבנוֹּ

זה לא יתכן פירושה אלא עתידה, ולמה שפירשנו מה שלפני זה על סנחריב יאמר אל תירא כי כמו שעשיתי עמך    - )ה( אל תירא    -   רד"ק 
כאשר עבר כן אעשה עמך בעתיד ואקבץ גלותך מארבע כנפות העולם, ומה שאמר זרעך ר"ל אפי' הקטנים אנהלם לאטם, או אמר זרעך  

אה נאמרה לאותם שהיו בזמן ההוא והם לא יהיו בזה אלא זרעם הוא שיהיה לפיכך אמר אביא  בעבור שהנבואה עתידה לזה הגלות והנבו 
 זרעך, ומה שאמר אקבצם יורה על תחית המתים שיחיה אותם שהיו בדור ההוא וגלו: 

לארצות המזרח  כבר כתבתי למעלה )י"א( בפסוק ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ, כי ישראל שגלו    -ממזרח אביא זרעך    -   מלבי"ם
אבל    - שהם עשרת השבטים אינם מפוזרים ואינם צריכים קיבוץ כי יושבים כולם במקום אחד רק הבאה לא"י, ועז"א ממזרח אביא זרעך  

 ישראל שגלו למערב שהם שבט יהודה ובנימין נתפזרו לארבע רוחות וצריכים קיבוץ, עז"א ממערב אקבצך: 

"א שיביאו הם בעצמם רק זרעם, אבל שבט יהודה שהיתה גלותם מאוחר היה אפשר שיביא  ויען שהעשרת השבטים הגלו בימי חזקיהו א 
 הם עצמם: 

ק ָלכֶׁ   הושע פרק י'  קיח דֶׁ ה צֶׁ רֶׁ א ְויוֹּ ת ְידָֹּוד ַעד ָיבוֹּ ש  אֶׁ ם ִניר ְוֵעת ִלְדרוֹּ ד ִנירּו ָלכֶׁ סֶׁ ם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי חֶׁ  ם: )יב( ִזְרעּו ָלכֶׁ

לטובתכם זרעו את הצדקה למען תקצרו תבואתה לפי החסד שאני עושה ר"ל עשו צדקה ותקבלו    -)יב( זרעו לכם לצדקה    מצודות דוד 
ר"ל הסירו מלבבכם דעות    - גמול בחסדי כי גמול מעשה הטוב גם הוא לחסד תחשב וכמ"ש מי הקדימני ואשלם )איוב מא(. נירו לכם ניר  

וקבעו עתים לדרוש    - להמית שרשי העשבים הרעים לבל יכחישו את הזרע הנזרע. ועת לדרוש  נפסדות וכוזבות כמו שהחורש יחרוש שדהו  
 ר"ל כן עשו עד אשר יבא המקום ב"ה וישליך לכם צדק מן השמים כי לא יקופח שכרכם:   - את ה' לא באקראי. עד יבא  

 ושכינה בחי' העני, בחי' מלכות דלית לה מגרמא כלום.    כי שכינה במערב   קיט
 ק ממזרח אביא הנ"ל סוף פסו קכ

 נראה שהכוונה לפרשה ה' פסקה ט' ]יט[ ד"ה ותאמר, ועיין גם ויקרא רבה לד ח' וזוהר ח"א דף יג: ד"ה פקודא תשיעאה  קכא

תני בשם ר' יהושע יותר ממה שבעל הבית    "ותאמר לה חמותה איפה לקטת היום ( " יט )רות פ"ב    –  'ט   פסקה   'פרשה ה  -   מדרש רבה רות   קכב
אלא    , ולא אמרה אשר עשה עמי  "שם האיש אשר עשיתי עמו היום " שכן אמרה רות לנעמי    , עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית

 .בשביל שהאכילני פרוסה אחת  , הרבה פעולות והרבה טובות עשיתי עמו   ,אשר עשיתי עמו 
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עם בעל הבית עושה  גדר אדם  העני  דהיינו  לז/   ,שעושה אותו איש,  עפ"י הקדמת    \קכגכמבואר בתורה 

 : \קכד/הזוהר

 
 גאות 

סתם יהודי מאמין  כי  קיום האמונה דייקא,    \קכה/בחינות ברית  דייל  שאין קיום אמונה אלא עודע  

שמירת  זה מכח  ובפרט בשעת הדחק וחלישות הדעת,    ,תתקיים בכל שעהש האמונה  קיום  מצד הרגשת הלב, אבל  
אמונה  הארת  שיש    \קכו/ לק"ה ערובי תחומין ה'  עיין הברית, שעי"ז נכסף ומתעורר יותר למסור עצמו להקב"ה,  

 
כָּ   -  תורה לז סוף אות ג' קכג ֶׁ ִתיב ָהָכא ַנֲעשֶֹּׁ ְוזֶׁה ש  ִחיַנת ָאָדם. ּכְ ה ּבְ ֲעִנית ִנְתַהּוֶׁ ה ָאָדם", ַעל ְיֵדי ַהּתַ ָמה י"ג:( "ַנֲעשֶֹּׁ ַהְקּדָ זַֹּּהר )ּבַ ה, ּוְכִתיב ָהָתם  תּוב ּבַ

זַֹּּהר ְמפָֹּר  י ּבַ : ּכִ רּוש  אן ְצָדָקה. ]ּפֵ ", ָמה ָהָתם ְצָדָקה, ַאף ּכָ יִתי ִעּמוֹּ ר ָעשִֹּ ֶׁ ם ָהִאיש  ֲאש  ֵ ם  "ְוש  ָ ָאָדם, ְוָלַמד ש  ְדיּוְקָנא ּדְ ַעל ְיֵדי ְצָדָקה הּוא ּבִ ֶׁ ם ש  ָ ש  ש 
" ְוכּו', לְ  יִתי ִעּמוֹּ ר ָעשִֹּ ֶׁ ם ָהִאיש  ֲאש  ֵ ה, ּוְכִתיב ָהָתם "ְוש  יָּ ִתיב ָהָכא ֲעשִֹּ ה ָאָדם", ּכְ ְקָרא זֶׁה, "ַנֲעשֶֹּׁ נוֹּ ִלְבָרָכה, מֵ ִמּמִ נּו, ִזְכרוֹּ ִביא  ִעְנַין ְצָדָקה ְוכּו'. ְוַרּבֵ

נַּ  ַתֲעִניָתא ִצְדָקָתא' ּכַ י 'ַאְגָרא ּדְ ִחיָנה ַאַחת, ּכִ י ְצָדָקה ְוַתֲעִנית ֵהם ּבְ ֲעִנית, ּכִ הּוא  ְרָאָיה ִמזֶּׁה ְלִעְנַין ּתַ ֶׁ ֲעִנית ש  ַעל ְיֵדי ַהּתַ ֶׁ ן ְמבָֹּאר ִמזֶּׁה, ש  "ל. ְוַעל ּכֵ
עַ  הּוא ַהּדַ ֶׁ ר ָאָדם, ש  דֶׁ גֶׁ ין ּבְ ִחיַנת ְצָדָקה, ַנֲעשִֹּ ֵהָמה ְוכוּ ּבְ ִחיַנת ּבְ ר ְוַהּגּוף ּבְ י ַהְכָנַעת ַהחֹּמֶׁ ש  ְוכּו'. ּכִ פֶׁ ר ָונֶׁ ִחיַנת אוֹּ הּוא ּבְ ֶׁ ָרה, ש  ל ַהּתוֹּ ֶׁ י ש  ',  ת ָהֲאִמּתִ

"ל[ :   ּנַ ִחיַנת ְצָדָקה ּכַ הּוא ּבְ ֶׁ ֲעִנית, ש  ִחיַנת ָאָדם, הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתַ הּוא ּבְ ֶׁ ש  ש  פֶׁ י ַהּנֶׁ  ְלַגּבֵ
פקודא תשיעאה, למיחן למסכני, ולמיהב לון טרפא, דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נעשה אדם בשותפא    -   :יג   דף   הקדמה זוהר    קכד

כלל דכר ונוקבא, בצלמנו עתירי כדמותנו מסכני דהא מסטרא דדכורא עתירי, ומסטרא דנוקבא מסכני, כמה דאינון בשתופא חדא, וחס דא  
י אצטריך בר נש לתתא למהוי עתירא ומסכנא בחבורא חדא, ולמיהב דא לדא, ולגמלאה טובא  על דא, ויהיב דא לדא, וגמיל ליה טיבו, הכ 

רזא דנן חמינן בספרא דשלמה מלכא, דכל מאן דחס על מסכני ברעותא דלבא, לא משתני דיוקניה לעלם  דא לדא. וירדו בדגת הים וגו',  

, הה"ד )בראשית ט ב( ומוראכם  כל בריין דעלמא בההוא דיוקנא מדיוקנא דאדם הראשון, וכיון דדיוקנא דאדם אתרשים ביה, שליט על 
נש   בר  לאסתלקא  פקודא מעליא  הוא  דדא  בגין  ביה,  דיוקנא דאתרשים  מההוא  ודחלין  זעין  כלהו  וגו',  הארץ  חית  כל  על  יהיה  וחתכם 

ן למסכני לא שרא עליה חלמיה,  בדיוקניה דאדם על כל שאר פקודין, מנא לן מנבוכדנצר, אע"ג דחלם ההוא חלמא, כל זמנא דהוה מיח 

ובגין  כיון דאטיל עינא בישא דלא למיחן למסכני, מה כתיב )דניאל ד( עוד מלתא בפום מלכא וגו', מיד אשתני דיוקניה ואטריד מן בני נשא, 

 כך נעשה אדם, כתיב הכא עשיה, וכתיב התם )רות ב יט( שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז: 
שהרי הוא נעלם ורק כפי האמונה שלנו בו    , צ"ע לכאורה להפך ע"י אמונה אנו בברית עם הקב"ה   - ע"י ברית   אלא   אין קיום לאמונה  קכה 

אנו מאמינים. אבל עיין תורה פ' שאפילו פושעי ישראל מוכנים למסירות נפש. משמע שיש ברית פנימית של ישראל עם הקב"ה שאפילו  
ת אלא מאמין  אבל היא קשר פנימי הגורם ליהודי להיות מאמין, ולא שמאמין מצד הוכחות וראיו   , כשהיא נעלמת מאד ע"י מעשים רעים 

 ו שרבנו כאן לא מדבר על תיקון הברית אלא על עצם הברית.  נ מצד חלק אלוק שבו שהוא הברית שבעצם. דהיי 

כי הברית מרכבה לספירת יסוד, שהוא המקשר בין המלכות אמונה לספירת תפארת שהיא הארת האמת, נמצא    עוד ביאור עפ"י הסוד 
ונה שלימה, כמבואר בתורה ז' עפ"י הזוהר בלק קצח: עה"פ "והיה צדק אזור מתניו ואמונה  שרק ע"י הברית מאיר האמת באמונה ונעשית אמ 

 אזור חלציו" והקשו היינו אמונה היינו צדק, ותרצו אלא צדק כד אתחבר בה אמת נעשית אמונה.
זֶּׁהּו בְּ אות  וערובי תחומין הלכה ה    הלכות תחומין  עיין לק"ה   קכו ֶׁ ר ִהיא ָהֱאמּוָנה ש  י ִעּקָ ַמע, ג( ּכִ ְ ְפִרי ֵעץ    וכו'.....ִחיַנת ִמְצַות ְקִריַאת ש  ְוִאיָתא ּבִ

ֵדי ְלַיֵחד ִיחוּ  ַמע ּכְ ְ ַנת ְקִריַאת ש  ּוָ ר ּכַ י ִעּקַ ם ּכִ ָ ֵצא ִמש ּ ַלל ַהיּוֹּ ַמע. ְוַהּכְ ְ ִריַאת ש  ַער ַהּקְ ַ ש  ים ּבְ ִליד נְ ַחיִּ ֵדי ְלהוֹּ ם ּכְ ָ יְך מִֹּחין ִמש ּ ִ ֵדי ְלַהְמש  ן ּכְ ְליוֹּ ת,  ד עֶׁ מוֹּ ָ ש 
אֲ  נּוְקִבין,  ן  ַמיִּ ָהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ִיחּוד  הּוא  ֶׁ ש  ן  ְליוֹּ ָהעֶׁ ִיחּוד  ְלַיֵחד  ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ִאם  ַאְך  י  ּכִ נּוְקִבין  ן  ַמיִּ ת  ְלַהֲעלוֹּ ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ָבל 

 ֶׁ ֵדי ש  ן, ּכְ ְליוֹּ חּוד ָהעֶׁ ָאָרה ִמיִּ ִלין ַהּמִֹּחין הֶׁ ְמַקּבְ ֶׁ ש  ן נּוְקִבין ּכְ ת ַמיִּ ְהיּו ְראּוִיים ְלַהֲעלוֹּ זֶׁה    .יִּ לּוי ּבָ זֶּׁה ּתָ ֶׁ י ֵמַאַחר ש  ה ֵאיְך ְיצּוָיר זֶׁה, ּכִ ֶׁ ָרה ָקש  ן ִלְכאוֹּ ְוִאם ּכֵ

י ִאם   ת ַמִין נּוְקִבין ּכִ ר ְלַהֲעלוֹּ ָ ְפש  ן נּוְקִבין, ְוִאי אֶׁ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהֲעָלַאת ַמיִּ ר ְלַיֵחד ּכִ ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ חּוד ש  ן ְמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה   .ַעל ְיֵדי ַהיִּ ן    .ִאם ּכֵ ְניָּ עִּ ַאְך הָּ

כְ  י ו ם הֶּ מֹות ו ְלַקי ֵּם קִּ עֹולָּ א' ְלַהֲחיֹות הָּ יַנת הָּ חִּ א ב ְ ָּ מ  א ְואִּ ַאב ָּ ה ב ְ ים יֵּש  ְלַמְעלָּ ו ו גִּ זִּ י ֲהלֹא ב ְ ע כ ִּ ם,ד ַ ְפַסק ְלעֹולָּ ינֹו נִּ י ְואֵּ ירִּ דִּ ה ת ְ ו ו ג זֶּ חֹו ְוזִּ י ִא   רֵּ ם  ּכִ

ת,   ָלמוֹּ ל ָהעוֹּ לּו ּכָ ּטְ ָחד ִיְתּבַ ַגע אֶׁ ל רֶׁ ּטֵ ֹוַדע ִיְתּבַ נ  מֹות כ ַ עֹולָּ י ו ת הָּ ימִּ נִּ ְ הו א פ  ֶּ ם, ש  עֹולָּ מֹות ב ָּ ָּ יד ְנש  י ְלהֹולִּ דֵּ ה, כ ְ בָּ ר ו ְנקֵּ כָּ ין ְלזָּ ת מֹחִּ תֵּ ו ו ג ב' לָּ , ְוזֶׁה  זִּ
ִריַא  ַהּקְ ַער  ַ ש  ּבְ ם  ָ ן ש  ַעיֵּ ִדיר ְוכּו',  ּתָ ּוּוג ֵאינוֹּ  ָרִקים ַהזִּ ַהּפְ ָאר  ְ ּוִבש  ק ה'  רֶׁ פֶׁ ּבְ ַמע  ְ ַמִין נּוְקִבין ַעל    .ת ש  ת  ֵאינוֹּ ָצִריְך ַלֲעִליּוֹּ ֶׁ ן ש  ִזּוּוג ַהִחיצוֹּ ש   יֵּ ֶׁ ַלל ש  ְוַהּכְ

ְך ִקיּּום ִסיק ְלָעְלִמין ְלצֹּרֶׁ ּפָ ָלא  ִדיר ּדְ ּתָ ִזּוּוג  י הּוא  ה ּכִ י ֵמַעְצמוֹּ ַנֲעשָֹּ ִבים, ּכִ ינּו ַהּטוֹּ ַעת ְקִריַאת    ְיֵדי ַמֲעשֵֹּ ְ ש  ּבִ יִכין  ִ ּוּוג ָאנּו ַמְמש  ַהזִּ ת, ּוִמזֶּׁה  ָלמוֹּ ָהעוֹּ
ד ַהֲעָלַאת ַמִין נּוְקִבין סוֹּ ת ּבְ יּּוְכלּו ַלֲעלוֹּ ֶׁ ֵדי ש  ָאָרה ְלמִֹּחין ּכְ ָרֵאל, הֶׁ ַמע ִישְֹּ ְ ֲאִמיַרת ש  ַמע ּבַ ְ ד ַמִין נּוְקִבין ַעל ְיֵדי ְמִסיַרת    , ש  סוֹּ ִלין ּבְ ְך עוֹּ ש   ְוַאַחר ּכָ פֶׁ נֶׁ

ת, ְועַ  מוֹּ ָ ש  ַהּנְ ַכת  ָ ְך ַהְמש  ִניִמי ְלצֹּרֶׁ ּפְ ְבִחיַנת ִזּוּוג  ּבִ ן  ְליוֹּ ְמַיֲחִדין ִיחּוד ָהעֶׁ ְוָאז  ם,  ֵ ַמע  ַעל ִקּדּוש  ַהש ּ ְ ַעת ְקִריַאת ש  ְ ש  ּבִ מּוִרים  ּגְ ִכין מִֹּחין  ָ ְיֵדי זֶׁה ִנְמש  ל 
 ָ ִליד ְנש  ה, ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ִמְתַיֲחִדים ְלהוֹּ ת ְוכּו' ּוְתִפּלָ ל זֶׁה ֵהיֵטב.  , מוֹּ בָֹּאר ּכָ ּמְ ֶׁ ת ש  נוֹּ ַכּוָ ם ּבְ ָ ן ש     ....ַעיֵּ

ִחיָרה ַעל ֱאמּוָנה  ........ ּבְ ש  ָלָאָדם  יֵּ ֶׁ ש  ְכֵרַח  ַההֶׁ אי  ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ָהֱאמּוָנה, ִאם  ָרה הּוא  ַהּתוֹּ ר  ִעּקַ ֶׁ יַנת  ּוֵמֲחַמת ש  חִּ ב ְ ְך מִּ ַ ְמש  ה נִּ ה ַעל ֱאמו נָּ ירָּ חִּ ר ַהב ְ ק ָּ ְועִּ

עוֹ כ ַ  ל הָּ יר ְלכָּ דִּ ָּ י ו ת ת  ְך חִּ ַ ְמש  ם, נִּ ְפַסק ְלעֹולָּ ינֹו נִּ אֵּ ֶּ ְליֹון ש  עֶּ חו ד הָּ יַנת יִּ חִּ ב ְ י מִּ "ל כ ִּ "י ַהנ ַ ֲארִּ נֹות הָּ י ו ת  ו ָּ ר ַהחִּ ק ַ מֹות, ְועִּ עֹולָּ י ו ם הָּ יל קִּ בִּ ְ ש  מֹות ב ִּ לָּ
ה  ל ַמֲעשֵֹּ תו ב, ְוכָּ כ ָּ ֶּ מֹו ש  ה, כ ְ ֱאמו נָּ מֹות הו א הָּ עֹולָּ י ו ם הָּ ה,ְוקִּ ֱאמו נָּ ת,    ו  ב ֶּ ָלמוֹּ ִביל ִקיּּום ָהעוֹּ ְ ש  ְפֵסק ּבִ ִלי הֶׁ ִמיד ִמְלַמְעָלה ּבְ ְך ּתָ ַ ְמש  ן ַהִחיּּות ַהּנִ ְוַעל ּכֵ

ַעל ְיֵדי   ֶׁ ִנים ֵמָחְכָמה ּוִביָנה ִעָלִאין, ש  ְליוֹּ ים עֶׁ ְכִליִּ ָאָרה ִמּשִֹּ ְך הֶׁ ַ ְמש  ּנִ ֶׁ ָאַרת ָהֱאמּוָנה ש  ִחיַנת הֶׁ ה ּבְ ָאָרה ַהזֹּּא זֶׁ ה'  הֶׁ ֵלב ָהָאָדם ְלַהֲאִמין ּבַ ְך ּכַֹּח ּבְ ַ ת ִנְמש 
ַרךְ  ָחְכָמה ִע   ,ִיְתּבָ ן ּבַ ְליוֹּ ל ָהעֶׁ כֶׁ ּשֵֹּ ּה ּבַ ָ ְרש  ָ דּוַע, ּוְבִחיַנת ַמְלכּות ֱאמּוָנה ש  יָּ ִחיַנת ַמְלכּות ּכַ י ֱאמּוָנה הּוא ּבְ ץ,  ּכִ רֶׁ ָחְכָמה ָיַסד אֶׁ תּוב, ה' ּבְ ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ָאה, ּכְ ּלָ

ץ ִהיא   רֶׁ וּ ְואֶׁ ְקש  ּבַ י  ִחיַנת ְלָך ָאַמר ִלּבִ ה ּבְ ְוזֶׁ ְוַכּמּוָבא,  ּוְרֵעה ֱאמּוָנה  ץ  רֶׁ ָכן אֶׁ ְ תּוב, ש  ּכָ ֶׁ מוֹּ ש  ִחיַנת ֱאמּוָנה, ּכְ ֵמר לוֹּ    ּבְ ל ָהָאָדם אוֹּ ֶׁ ב ש  ַהּלֵ ֶׁ ָפַני ְוכּו' ש 
 ַ ְמש  ּנִ ֶׁ ש  ן  ְליוֹּ ָהעֶׁ ְררּות  ִהְתעוֹּ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶׁ ַרְך,  ִיְתּבָ ָניו  ּפָ ש   ָאָרה  ְלַבּקֵ הֶׁ ְך  ַ ִנְמש  ם  ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ש  ת  ָלמוֹּ ָהעוֹּ ְלִקיּּום  ְך  ַ ְמש  ַהּנִ ִחיּּות  ִחיַנת  ִמּבְ "ל  ַהּנַ ִחיָנה  ִמּבְ ְך 

א ַעל ֵלב ָהָאָדם הֲ  ּבָ ֶׁ ַרְך ש  ִיְתּבָ ְצצּות ֱאלֹּקּותוֹּ  ִלּבוֹּ ִהְתנוֹּ ּבְ ּוֵמִאיר  ִדיַע  ּמוֹּ ֶׁ ֵלב ָהָאָדם ש  ּבְ ְררּות  ָרה ְלָהבִ ְוִהְתעוֹּ ְוַהּכָ ן  ָבָנה  ש  ָיִחיד ַקְדמוֹּ יֵּ ֶׁ ת ש  ין ָהֱאמֶׁ
ַרךְ  ְכִלית ְלַהֲאִמין ּבוֹּ ִיְתּבָ ר ַהּתַ ִעּקַ ֶׁ ל ש  ֵ ש  יט ּומוֹּ ּלִ ַ הּוא ש  ֶׁ ַרְך ש  ִיְתּבָ ֵרא  הּוא ַהּבוֹּ ֶׁ ב ש  ל    ִנְמָצא ַהְמֻחיָּ ֶׁ ִחיָרה ש  ר ַהּבְ לּוי ִעּקַ ּתָ ּוָבזֶׁה  ִמיד  ּתָ ָניו  ּפָ ש   ּוְלַבּקֵ

ָא  י זֹּאת ַההֶׁ ר ִחיּּוָתם ְוִקיּוּ ָהָאָדם, ּכִ ִעּקַ ֶׁ ת ש  ָלמוֹּ ִביל ִקיּּום ָהעוֹּ ְ ש  ת ּבִ ָלמוֹּ ְפֵסק ִלְכַלל ָהעוֹּ ִלי הֶׁ ִמיד ּבְ ת ּתָ כֶׁ ֶׁ "ל ִנְמש  "ל, ּוְכמוֹּ  ָרה ַהּנַ ּנַ ָמם הּוא ָהֱאמּוָנה ּכַ

ִחיַנת   ּבְ ִהיא  ֶׁ ש  ֱאמּוָנה  ִהיא  ַהִחיּּות  ר  ִעּקַ ֶׁ ש  ַאֵחר,  ם  ָמקוֹּ ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ֶׁ ְוכּו',  ש  ים  ַחיִּ ְך  לֶׁ מֶׁ ֵני  ּפְ ר  אוֹּ ּבְ ִחיַנת  ּבְ ִנים  ַהּפָ ר  "י  אוֹּ ֲארִּ י הָּ ְתבֵּ כִּ א ב ְ יתָּ ְואִּ

ם   ָּ ש   "ל. מִּ נ ַ יצֹון כ ַ ו ו ג ַהחִּ ז ִּ ְך מִּ ַ ְמש  נ ִּ ֶּ מֹות ש  עֹולָּ י ו ם הָּ ְך ְלקִּ ַ ְמש  י ו ת ַהנ ִּ ה ַהחִּ ז ֶּ מ ִּ ֶּ ר ש  קֹום ַאחֵּ מָּ ְ ב ְ ש  ל נִּ ים ֲאבָּ כִּ ְלאָּ ַ מֹות ַהמ  ְ ש  ם  הו א נִּ ל הֵּ אֵּ רָּ שְֹ מֹות יִּ
ר   ָּ ְפש  י אֶּ י אִּ יר, כ ִּ דִּ ָּ ינֹו ת  אֵּ ֶּ ו ו ג ש  הו א זִּ ֶּ י ש  ימִּ נִּ ְ ו ו ג ַהפ  ז ִּ ים מִּ כִּ ָּ ְמש  ם נִּ י הֵּ ר, כ ִּ ה יֹותֵּ ים ַהְרב ֵּ בֹוהִּ יו  ג ְ י ַמֲעשָֹּ ם ַעל ְידֵּ י אִּ ה כ ִּ י ַהז ֶּ ימִּ נִּ ְ ו ו ג ַהפ  ד ַהז ִּ ְלַיחֵּ

יר, ְועַ  דִּ ָּ ינֹו ת  ן אֵּ ֵּ ים, ְוַעל כ  ֹובִּ ְלאָּ ַהט  ַ י ו ת ַהמ  ם חִּ ָּ ש   מ ִּ ֶּ ְפַסק ש  ינֹו נִּ אֵּ ֶּ יצֹון ש  ו ו ג ַהחִּ ז ִּ ין מִּ ֹחִּ ל ַהמ  ה אֶּ רָּ אָּ ה הֶּ ָּ ל  חִּ ל ת ְ ין ְלַקב ֵּ יכִּ ן ְצרִּ ֵּ מֹות  ל כ  עֹולָּ ל הָּ ים ְוכָּ כִּ
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חוד י גורם ליולמ"ן  להעלות  מהאור הזה מתעורר ע"י ברית  ו  ,שהיא לקיום העולם מיחוד התדיר של חו"בבעולם  
יותר. כי עד שעושה את היחוד הפנימי אזי האמונה בסכנה כי בקל  יותר שעל ידו זוכים לאמונה חזקה  פנימי 

, בבחינות קיום האמונה   \קכז/ שהבריתנ"ל הכוונה  וזהו    ,אפשר ליפול ממנה וכמו שרובא דעלמא לא מחזיקים בה
פשט הפסוק מדבר מהבטחת הקב"ה לדוד שמלכותו תימשך לעולם    ובריתי נאמנת לו  \קכח/ )תהלים פט( 

רמז שהאמונה מתקיימת   \קכטבברית נאמנת דהיינו מקוימת בחוזק שלא יפסק, ורבנו דורש נאמנת לשון אמונה/ 

 .  ע"י הברית
זהו    קלוזה כנ"ל,  עיקר האמונה בחדוש העולם  קיום האמונה, ושבת היא  כיון שהברית היא  שנאמר דהיינו 

כי .  \קלג/ ברית עולם ביני ובין בני ישראל וכו'  \קלב/ , כמו שכתוב )שמות לא(\קלא/ ברית בשבת
   כנ"ל הגלגליםוצדקה ואמונה היא שלימות הכנ"ל שקיומה ע"י הברית השבת בחי' אמונה 

 
פֶּ  יַרת נֶּ ים ו ְמסִּ ים טֹובִּ י ַמֲעשִֹּ ין ַעל ְידֵּ ן נו ְקבִּ סֹוד ַמי ִּ ַֹח ַלֲעלֹות ב ְ ם כ  הֶּ ְהיֶּה לָּ י ִּ ֶּ י ש  דֵּ ים  כ ְ ֹוְרמִּ ה ג  ין ַהז ֶּ ן נו ְקבִּ ת ַמיִּ י ַ י ֲעלִּ ם ְוַעל ְידֵּ ֵּ ו ש  ַהש   ד  ש  ַעל קִּ

ים  מו רִּ ין ג ְ ין מֹחִּ כִּ ָּ ְמש  ם נִּ ָּ ש   מ ִּ ֶּ י ש  ימִּ נִּ ְ ו ו ג ַהפ  חו ד ְוזִּ ִפי ַמֲעשֶֹּׁ  יִּ ִדיר ַרק ּכְ ֵאינוֹּ ּתָ ֶׁ ִניִמי ש  ּוּוג ַהּפְ ִכין ִמזִּ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ יִקים ש  ת ַצּדִ מוֹּ ְ ִליד ִנש  הּו  ְלהוֹּ זֶּׁ ֶׁ ִנים ש  ְחּתוֹּ ה ַהּתַ
"ל. ַמע ְוַכּנַ ְ ת ְקִריַאת ש  נוֹּ ּוָ ד ּכַ ר סוֹּ  ִעּקַ

שמעתי שנעשים משלימים זה את    ח " יצ וכן מהר   .  נעשים כמו שני חצים של דבר אחד הברית היא שבעל התניא ש שמעתי בשם    –   ברית   קכז
שהוא אחד פשוט ושלם בכל שלימות ואיך שייך שמוריד עצמו להיות   , ברית עם הקב"ה שאנו ב  לומר ך י וזה פלא וחדוש נפלא לפ"ז ששי . זה 

 .כמו שהוא משלים אותנו   ,חצי חצי   , עד כדי שאנו משלימים אותו   , חסר אותנו 
יו:  תהלים פרק פט   קכח ְחּתִ ַ י ְמש  ִ ן ָקְדש  מֶׁ ֶׁ ש  י ּבְ ִוד ַעְבּדִ ִעי ְתַא   )כא( ָמָצאִתי ּדָ ן ִעּמוֹּ ַאף ְזרוֹּ ּכוֹּ ר ָיִדי ּתִ ֶׁ ּנּו:)כב( ֲאש  צֶׁ ָלם אשמור  וכו'........    ּמְ )כט( ְלעוֹּ

ָמר לוֹּ \ לו   ְ ש  י  \ }אֶׁ נֶּת לֹו:{ ַחְסּדִ ֱאמֶּ י נֶּ יתִּ ָמִים:   ו ְברִּ ָ יֵמי ש  י ָלַעד ַזְרעוֹּ ְוִכְסאוֹּ ּכִ ְמּתִ  )ל( ְוש ַ

 הברית שכרתי לו תהיה נאמנת ומקוימת:   -)כט( ובריתי    מצודות דוד 

חסדי    מלבי"ם לו  אשמר  לעולם  שי   - )כט(  לו  באר  הבטחתי  שבעבורם  המעשים  שיופסקו  בעת  שגם  לעולם,  והאמונה  החסד  לו  שמור 
בעת   תופסק  עפ"י המעשים,  ההבטחה  שהיא  האמונה  מצד  ה'  שיעשה  מה  כי  ור"ל  והאמונה,  החסד  ימוש  שלא  בכ"ז אשתדל  המלכות, 

תלוי במעשה יופסק אם ימצא איש אחר  המעשה שבעבורו הבטיח לו הטוב ההוא, וכן מה שיעשה ה' מצד החסד לבד הגם שאינו    תופסק 
שהוא יותר ראוי אל החסד הזה, אבל המעשה שיעשה ה' מצד החסד והאמונה ביחד, כמו מלכות ב"ד, שהתחלתה היה ע"י אמונה שהוא  

ז בא  מע"ט של דוד, רק שע"י המע"ט לא היה מחויב לבנות לו בית נאמן שתהיה המלכות לביתו בירושה, שפרט זה היה מצד החסד, ובכ" 
החסד בסבת המעשים שהיה התחלה לזה, דבר זה לא יובטל לעולם, )כמ"ש זה בארך בש"ב סימן ז'(, רק אז יעשה ה' שההתחלה שבעבורה  
עשה לו את החסד הזה לא ימוש לעולם, והיינו שיכין את בניו תמיד שלא יתמוטטו ממעשיהם הטובים עד אופן שימיש החסד מהם, כי  

וז"ש שלעולם אשמר לו חסדי, ועי"כ בריתי  יחזירם תמיד למוטב עד ש ימצאו תמיד המע"ט שהיה התחלה אל החסד הזה וכמו שיבאר, 
 מצד האמונה ומעשיהם הטובים שיתמידו תמיד, ועי"כ.  - תהיה נאמנת לו  

אע"פ שהכל  כי נאמנות נובעת מאמונה באדם שאני נאמן לו. אלא שלהקב"ה קשה לייחס אמונה שהרי יודע, ו   ובאמת הן עניין אחד   קכט
בידי שמים חוץ מיר"ש, אעפ"כ יודע. כידוע הסתירה הזו בין הידיעה והבחירה. ונראה שהפסוק יתפרש בריתי נאמנת לו שכיון שכרתי עמו  

 ברית אני נאמן לו ומאמין בו. וכנ"ל שהברית מקיים ומחזק את האמונה.

בחיי דברים לב ו' עה"פ אל אמונה וכו' כלומר נאמן לשלם שכר. ועיין    עיין רמב"ן עה"פ ויהי ידיו אמונה. ועיין רבנו   –  נאמן מלשון אמונה 
 רבנו בחיי שמות יד לא )ד"ה ומפני שהאמונה יסוד כל התורה( משמע שם שאמן לשון אמונה ולשון נאמנות עי"ש.

 וזהו  - וזה, ומתרלו  - גם בדפו"ר ותרלד  קל

 לכן רק בן ברית מותר לשמור שבת כי מדובר בברית נעלמת שבעצם מצד החלק אלוק   –   ברית בשבת   קלא
ָלם:  שמות פרק לא   קלב ִרית עוֹּ ּבְ ת ְלדֹּרָֹּתם  ּבָ ַ ת ַהש ּ ת אֶׁ וֹּ ת ַלֲעש  ּבָ ַ ת ַהש ּ ָרֵאל אֶׁ ְבֵני ִיש ְ ְמרּו  ָ י    )טז( ְוש  ת ִהוא ְלעָֹּלם ּכִ ָרֵאל אוֹּ ֵני ִיש ְ ּבְ יִני ּוֵבין  ּבֵ )יז( 

ת   ֶׁ ש  ֵ : ש  ַפש  ּנָ ַבת ַויִּ ָ ִביִעי ש  ְ ם ַהש ּ ץ ּוַביּוֹּ ת ָהָארֶׁ ַמִים ְואֶׁ ָ ת ַהש ּ ה ְידָֹּוד אֶׁ  ָיִמים ָעש ָ

ואולי שירמוז באומרו ברית עולם לתרי"ג מצות שחשבון  .....  ברית עולם פירוש ברית כרותה לשומר שבת שינחל עולם עליון:  -  אור החיים 
תרי"ג, ולזה סמך תיבת ברית לעולם לומר כי על ידי שמירת שבת הוא מקיים כל תרי"ג מצות  ברית עולה תרי"ב, וכולם תלויים בשבת הרי  

 שהוא שקול כנגדם והוא עולמו: 
. כי לכאורה עיקר הראייה דווקא  השמיט רבינו הרישא של הפסוק שנזכר שבת ולמה סיים וכו' דמשמע שההמשך שם הראיה   צ"ע למה   קלג

 עולם.מהפסוק הראשון את השבת לדרותם ברית  
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יומם ולילה   \קלה/ )ירמיה לג(  קלדווזה פשט    חוקות שמים וארץ לא שמתי,  \קלו/ אם לא בריתי 
ר"ל כמו שלא יבטל זמן היום והלילה וחוקות השמים והארץ כן לא אמאס זרע יעקב  הכתוב מבאר המצודות ד

יתבטלו השמים וארץ, ורבנו דורש כעין זה    המילה שאם יבטלו אותה בני ישראלעל ברית    \קלז/ חז"ל דרשו. וודוד

הברית יש  שמירת  כי ע"י    כי חוקות שמים וארץ, היינו הגלגלים תלוים בברית  ,שמירת הבריתעל  

 :גלגלים כנ"להמו לכ ,לז' וי"בקיום לאמונה שמשלימה את הצדקה 

 
 דאות 

מבאר ששמירת הברית מנהיג את הנהגת הטבע והגלגלים לטוב, דהיינו שאע"פ שחק הגלגלים קבוע שיש זמן  
וזה אפשר   ,כבים כראוי במקומםואבל לא תמיד מאירים הכ  ,להאיראיזה דבר או מקום למזלות ויש לכל ככב 

ת בדרכים, והפגם בצמיחת  לא מאירים כראוי מזה באים הייסורים וסכנו םוכשהכוכבי ת הברית. ר לתקן ע"י שמי 
 הצמחים, וכיו"ב. 

דומם צומח חי שהיסורים שיש לאדם בדרכים היא בסבת גלגלי הרקיע. כי אין לך דבר  ודע  

 . \קלט/[קלח]  מלמטה שאין לו כוכב מלמעלהומדבר 
 

 וזה - מתרצו  קלד

י:   ירמיה פרק לג   קלה  ְמּתִ ץ לֹּא ש ָ ַמִים ָוָארֶׁ ָ ת ש  ָמם ָוָלְיָלה ֻחּקוֹּ ַחת    )כה( ּכֹּה ָאַמר ְידָֹּוד ִאם לֹּא ְבִריִתי יוֹּ ְמַאס ִמּקַ י אֶׁ ב ְוָדִוד ַעְבּדִ ַרע ַיֲעקוֹּ ם זֶׁ )כו( ּגַ
י  ָחק ְוַיֲעקֹּב ּכִ ַרע ַאְבָרָהם ִיש ְ ל זֶׁ ִלים אֶׁ ְ ְרעוֹּ מֹּש  וב    ִמזַּ ִ יב \ ָאש  ִ ים: \ }ָאש  בּוָתם ְוִרַחְמּתִ ְ ת ש   { אֶׁ

אי אפשר שלא יתקיים הברית שכרתי ליום ולילה להיות בעתם ואי אפשר לחוקות שמים וארץ ליבטל כאלו   - רש"י )כה( אם לא בריתי וגו' 
נבראו שמים וארץ אך אין המדרש מיושב  לא שמתים גם זרע יעקב וגו' ורבותינו דרשוהו לענין ברית התורה ללמוד מכאן שבשביל התורה 

 על סדר המקראות: 

אם לא יתקיים הברית שעם היום והלילה אם יהיו חוקות והנהגות שמים וארץ כאלו לא שמתי להיות    - )כה( אם לא בריתי    –  מצודות דוד 
לים על זרע אברהם וכו' ור"ל כמו שלא  אז אמאס גם זרע יעקב ודוד עבדי לבלי קחת מזרעו מש - )כו( גם זרע יעקב    בטלים מחוק הנהגתם: 

ר"ל    - יבטל זמן היום והלילה וחוקות השמים והארץ כן לא אמאס זרע יעקב ודוד וה"ה לזרע אהרן ולקצר לא זכרו ומאליו יובן. כי אשיב  
 וזהו יהיה כאשר אשיב לארצם את בני השבי וארחם עליהם אז תשוב המלוכה לזרע דוד: 

לב   קלו זהבנדרים  פסוק  דרשו  מובן    .  התורה  לעסק  שהכוונה  לדרשה  בשלמא  ולילה,  יומם  בריתי  הלשון  וצ"ע  התורה,  ועל  המילה  על 
שהתנאי הוא שילמדו גם ביום וגם בלילה. אבל להדורש בריתי על המילה מה החילוק בין יום ללילה. שצריך שיעשה תנאי על כל אחד  

ה, ואולי השמירה שלא למול בלילה היא גם ממצוות מילה. אבל לפי רבנו  לחוד. ובוודאי אין במצות מילה לילה, שהרי מילה פסולה בליל 
 דקאי אשמירת הברית יותר מובן שהשמירה צריכה תמיד בין ובלילה.

ברוך    ".אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי " שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר    :שבת דף קלז  קלז
אתה ה' כורת הברית המל את העבדים אומר אשר קדשנו במצותיו וציונו על המילה והמברך אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את  
העבדים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא דם ברית חקות שמים וארץ לא נתקיימו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ  

 ת הברית:לא שמתי ברוך אתה ה' כור 

דבר אחר גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו' ופליגא דרבי    .נדרים דף לב ועיין  
אליעזר דאמר רבי אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא  

 .שמתי וגו' 
פרשת    - )מהרח"ו()עץ הדעת טוב    . והענין הואד"ה  א  " פרשת בראשית פ   להאריז"לספר הליקוטים  .  דע כי הנה כל הנבראיםד"ה  פירוש על פרק שירה    - )האריז"ל(  שער מאמרי רשב"י  בראשית רבה י' ו'. ו  קלח

 בחוקותי  

י)   בראשית רבה   קלט ו  'פרשה  א מרפא את המכה ובהם הרוקח מרקח את  ( בר סירא אמר אלוה העלה סמים מן הארץ בהם הרופ ' פסקה 

הידעת חקות שמים אם  " לח(    איוב הה"ד )   אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל א"ר סימון    .המרקחת

כימה  רבי חנינא בר פפא ור' סימון אמר    ".התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח " י(    איובלשון שוטר )   "תשים משטרו בארץ וגו' 

רבי תנחום בר חייא ור' סימון    ".התוציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם " הה"ד )שם(    מעדנת את הפירות וכסיל מושך בין קשר לקשר 

 מזל הוא שהוא ממזר את הפירות: אמרו  

על כל אחד מהם מלאך אחד ושוטר ושר עליו    דע כי הנה כל הנבראים שבעה"ז יש   - פירוש על פרק שירה    -   שער מאמרי רשב"י 

ועל ידי השר ההוא הממונה עליו נמשך החיות    .וזהו סוד מ"ש רז"ל אין עשב למטה שאין מזל עליו למעל' מכה בו ואומר לו גדל   בשמים 

ועל ידי    , י מקורו והנה השר ההוא אינו יכול להשפיע בו עד שהוא יאמר לפני השי"ת השירה הראויה אליו כפ   והשפע אל הנברא ההוא.
ונמצא כי כל אותן השירות הנז' בפרק שירה הנז' הם מה שמשוררים השרים    .ואח"ך הוא ישפיע חיות ומזון אל הנברא ההוא   .כן ישפיעו בו 

 והמזלות העליונים הממונים על כל התחתונים.

שהנהגת הבורא יתברך הוא בשני דרכים שונים, האחד הנהגת    - הקדמת פותח יד    - )פירוש ההגדה לרבי יצחק חבר(    יד מצרים עיין ספר  
הטבע, שהיא בהשתלשלות המדריגות כענין מלכותא דארעא שהמלך כבודו לשבת בכסא בבית מלכותו, ואתו עמו שרי המלוכה היושבים  

ל  יוצאת משם הפקודה  ואח"כ  עושה כל דבר בעצתם והסכמתן,  והוא  פקודתו,  במלכות, שומעים לשמור  מדינה  ראשונה  שרי המדינות, 
ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ומשם יוצאים רצי הרכש בכל פלך ופלך וכל עיר ועיר לשרים הקטנים, ומשם יוצא גמר הפקודה בראש  

וכן הוא ממש כביכול בממשלת הבורא  הומיות בחוצות יתנו קולם, כרוזא קרא בחיל אשר כל איש ואיש יעשה כל הדבר אשר פקד המלך. 

בהיותו משגיח בעולמו על פי סדר שברא והטביע בו בששת ימי בראשית, שתחילה יוצא השפע לד' חיות המרכבה שהם כלל    יתברך,
כל העולם, שכולם מתחלקים לד' יסודות, לארמ"ע )אש רוח מים ועפר(, והם שרשי דצח"מ )דומם צומח חי מדבר(, שמקבלים שפעם  

רכב ומתחלק לד' יסודות גשמיים, כן הוא בכל עולם ועולם, וכמו שיבואר בסמוך. והם  מד' חיות שנא"ן. וכמו שהעולם התחתון הוא מו 



 מוהר"ן          תורה לא                            ליקוטי                                          35מג: 

 מקומות שהם מאירים, ויש שהם  קמיש כוכבים שהם מגדלים מיני עשבים באיזהו 
 

 
היושבים ראשונה במלכות, ומשם יוצא השפע לעולם היצירה, ששם מלאכי השרת המממונים על התחתון, כל מדינה יש לה שר מיוחד,  

ם לעולם הגלגלים אל הכוכבים שהם הממונים  והוא המושל ומשפיע לאומה שלו היושבים במדינה הזאת, ומשם נשפע אורם ושפע 
והם אשר יהלו אורם תעולם    הקטנים לכל פרט ופרט, כמ"ש "אין לך כל עשב למטה שאין לו מזל למעלה המכה בו ואומר לו גדל",

ענין השני, שהבורא  "ואתכם לקח ה' לו לעם נחלה" וגו', והוא וכתיב        :התחתון לכל איש ואיש, כמ"ש "אשר חלק אותם לכל העמים" וגו' 
יתברך מנהיג עולמו שלא בהשתלשלות המדריגות רק בגילוי גמור, כענין המלך בעת עברו במדינתו להתראות בעצמו בכל עיר למלאות  
לכל איש די מחסורו. ודבר זה התחיל ביציאת מצרים ומתן תורה, והוא מ"ש רז"ל ש"קרע הקב"ה כל הרקיעים והראה להם כבודו" וזכו  

 כינה ממש, כמ"ש "וירד ה' על הר סיני". ורמזו בזה הענין הנכבד שכתבנו, שזה כולל כל אמונת ישראל.לגילוי ש
 באיהו  - בתרלד  קמ



 1מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

ר, ב   ד  מחייבים שיהא דרך בני אדם במקומות שהם מאירים. ויש שהם מחייבים שיהיה מ  
על  הכוכבים  ההתנוצצות  ולפי  מאירים.  במקומות שהם  ישוב  שיהא  מחייבים  ויש שהם 

 : \ב/[א] המקום כן המקום מתנהג
ֵאידרכי ציון אבילות מבלי    \ג/וזהו בחינות )איכה א'( אין עולי    הפשט שהן אבלות כי  מועד,  ב  

מועד זה בחינות    כי  ,רגלים, כיון שחרב הבית, ולפי רבנו דרכי ציון אבלות כי לא מאיר בהן הגלגלים
שם הויה מעל הזמן היה  בומעל הגלגלים הוא הקב"ה    . והמקום  גלגלי הרקיע שעל ידם נחשב הזמן

מעל הזמן,    'וא בבחיבעל נפש כאברהם אבינו אחיזתו למעלה מהגלגלים בהקב"ה ה  אומי שהו  .הווה ויהיה 
ספר  )ברגע ההרהור תשובה לאחוז במעל הזמן  וזוכה לדעת את העבר והעתיד כאחד, וכל בעל תשובה זוכה  

 : עשה עי"זהרצון וכסופיו הרעים ועי"ז מתבטל המעשה הרע ש ולבטל את ( ותורה פג תנינאהמדות 

ד'( )משלי  דהיינו  ,  האפילה בדרך רשעים    \ד/ וזהו  כאפילה  הפסוק  בדרך  לשון  הולכים  שלא  שכיון 
באהתו כתב  ורבנו  בחושך,  הולכים  כאילו  ורשעים  רה  באפילה,  כמו  רק  ולא  ממש  אפילה  דהיינו  פילה, 

בברית  הפוגם  לכן  בברית,  תלוי  הגלגלים  שלימות  שהיא  האמונה  שקיום  וכנ"ל  בברית,  שפוגמים  הכוונה 

יר היטב אזי יש עיכוב  א מאכב לושכשהכ  כי  שאין כוכבים ומזלות מאירין להם, ועי"ז נכשלים.
ע ממונה  שהוא  שע"י  יהלבדרך  הטבע  בהנהגת  שהוא  מי  גם  כי  סדר  שהוא    הגלגלים חק,  מצד  קבוע 

הארת    \ו/ הופעתם חוזק  שהאבל  הדבר  על  האדם.ככב  בבני  תלוי  עליו  בברית,    ממונה  תלוי  והכל 
 :  "לכנדהיינו הגלגלים  "חוקות שמים וארץ לא שמתי אם לא בריתי וכו'" ות בבחינ

 
חז"ל  וזהו   סכנה  שאמרו  בחזקת  הדרכים  קהלת}כל  מ"ר  פד  ברכות  פשט    ,\ח/[ז{] ירושלמי 

דהיינו   ,תרתי משמע סכנהדורש רבנו ו שכל היוצא מחוץ לישוב הוא בסכנה מליסטים וחיות רעות.  דבריהם 

 
 כוכבי השמים פ"ו.  ' ג ספר הברית ח"א מאמר  א

שלת פירות  עולם, החמה מב והירח פועלים הרבה בזה ה ם נודע לכל השמש  ן פעולת וככה הוא בעני   -  ו" פ   ' מאמר ג  א " ספר הברית ח   ב
והלבנ  פירות  העץ,  ו ה  כנאמר  תבואות ש הארץ,  )דברי ממגד  ירחים  גרש  וממגד  ז"ל קשו מש  רש"י  ופירש  לג(  ודלועין, השמש  ם  אין 

מיד לצד  בהם יותר נוטים ת ש פועל  יר לארץ ומזכך את האויר ומחמם ופועל בהרבה צמחים, ע"כ הפרחים והאילנות אשר השמ מא 
נ   השמש מעצמן, ר"ל  נגד המערב,  גד המזרח ולאחר חצו לפני חצות היום פניהם  רבה  י שושנים, ובאילנות הם הע והם הרבה במינ ת 

( לפי חסרונה ומלואה, )והנה  *וחסור המים בימים ונהרות הנקרא )עבבע אונד פלוהט   שהלבנה פועלת בתוספת   והזית, וככה נודע לכל 
 גאות ושפל.  * היום זה נקרא        בע ופלוהט, כי שם ביתו: ( ובו אבאר מהות ענין עב י פרק ה' מאמר ה' מקום את 

השמש כ ו  ע"י  הארץ  ברטיבות  מפעולתה  נודע  מרטבת    ן  ובזה  לחים  קטורים  ממנה  וב שמוציא  הרטיבות  הארץ,  פועלת  החודש  סוף 
וכן הלידה, ומטעם זה  בה לקבל אז יותר ההריון  וע"כ מוכשרת הנק   החודש,   ביותר ולכן כל מוחי וביצי בעלי חיים יותר רטובים בסוף 

משובח ההר  אז  וההקזה  שה   קה  מטעם  ב יותר  מלאים  ה גידים  החכם  זכר  כאשר  ההיא,  טובי עת  מעשה  בספרו  ז"ל  ולכן  רופא  ה, 
הנצ  ו הזרעונין  העוללים  או  הרטיבות  מן  בהן  שיש  החולים  ולכן  החודש,  בסוף  נזרעים  לרטיבות  בסו יונקים  רכים  יותר  ף  מצטערים 

ר  ומ החודש מטעם שכבר המה  להוסיף,  וזה בא  י טובים  מזיק  זה השמש  בחוד טעם  לאדם  מפני שה ותר  מן  ש אדר  כבר  לחים  גופים 
בבעלי חיים. גם הנמלים עם לא עז לא ישבתו יומם ולילה ולעת המולד    הנזק, הרי שפועלת גם   העבר וכל דבר לח בקל מקבל החורף  

בדומם  ולם,  פועלים הרבה בזה הע ם, והאמת שגם שאר החמשה  ולתן בארץ כי אם להיודעי י לכת לא נודע פע אר כוכב ינוחו. אבל ש 

מה  פע  הטובו ולתן  והאבנים  המתכות  מ שמולידים  כוכב  שכל  אומרים  ויש  בארץ,  לכת  ת  כוכבי  מיני  שבעה  משבעה  באחד  פועל 
ש מהם פועלים  לים ג"כ בדברים רבים, וי ן בבעלי חיים פוע בהם, וכ וכן פעולתן אמת בצומח רק שפעולת החמה ולבנה רבתה    מתכות, 

 .ציב אותו אנוש והשני יע אחד ישמח לבב  ים ידועים באופן שה אפילו באבר 
ֲעבֹדָּ   איכה פרק א'   ג ּוֵמרֹב  ֵמעִֹני  ה  ְיהּודָּ ה  ְלתָּ ּגָּ בֵּ )ג(  יגּוהָּ  ִ ִהש ּ ל רְֹדֶפיהָּ  ּכָּ נֹוַח  ה מָּ ְצאָּ ַבּגֹוִים לֹא מָּ ה  בָּ ְ ש  יָּ ִהיא  ִרים: ין הַ ה  צָּ ּדַ   ּמְ ִצּיֹון  ְרכֵ )ד(  י 

ֵאי  ֲאֵבלוֹ  ִלי ּבָּ ֶריהָּ  מֹועֵ ת ִמּבְ עָּ ְ ל ש  ֹוֵמִמין כֹּ ד ּכָּ תּולֶֹתיהָּ ּנוּ ֲהֶניהָּ ֶנא  ש  ִחים ּבְ  ּה: גֹות ְוִהיא ַמר לָּ נָּ

 לשון יגון ואין שורש בתיבה אלא הגימ"ל לבדה:   -עולי רגלים. נוגות    -)ד( באי מועד    -  פרש"י 
ִע ( ּדֶ )יט  ד'   משלי פרק   ד ָּ ה לֹא  ֶרְך ְרש  ֲאֵפלָּ ְד ים ּכָּ לוּ עּו  יָּ ֵ ש  ה ִיּכָּ ּמֶ  : ּבַ

רך  ותועים מד   של להיות נשמר ממנו ר"ל שוגים בדעתם בדרך חשיכה ולא ידעו במה יוכלו להכ   כים כהול   -כאפילה  )יט(    מצודות דוד 
 האמת ואינם יודעים ממה להזהר: 

 הפסוק( כאפילה  )כלשון  -מתרלובאפילה, ו -גם בתרלד  ה

עיין גמ' שבת קנו.  ל הנהגת הטבע וכיול להיות לו טובה מצד חק הגלגלים, ו ים אותו ע אוי להשגחה מניח שמי שלא ר   עיין תורה יז   ו 
 .ששלט ביום הולדתו או בשעה שנולד   כב ו בכ גתו בחייו תלוי  שטבע האדם והנה 

 ' ג ג'  הלת רבהירושלמי פ"ד הל"ד ק ז

רבי יונה  ( פלל תפלה קצרה )לכן ההולך בדרך ית סכנה    רבי שמעון בר אבא בשם ר"ח כל הדרכים בחזקת   -: ]דף נ.[ דף לד   ברכות   תלמוד ירושלמי   ח
רבי    .ניסוקת הוה מפקד גו ביתיה   יא שה רבי מנא כד הוה אזיל מסחי במרחץ    .)כותב צוואה(   כד הוה נפיק לאכסניא הוה מפקד גו ביתיה 

 .פני שתטרף דעתו( )לכן עצה טובה להכין צוואה ל   ולי בחזקת הסכנה ל כל הח ר"ש בר אבא בשם ריב" חנינא בריה דרבי אבוה  

מן על שלש  ר שמואל בר נח קטיגור שלה א" לו מלאך המות נעשה  ד"א עת ללדת וגו' ואפי   -פרשה ג פסקה ג    -  ה קהלת מדרש רב 
בבית המרועע והמהלך בדרך יחידי והמפרש בים הגדול    וי שר ות נשים מתות בשעת לידתן וכו' ובשלשה דברים אנשים מתים ה עביר 

קטיגורו השטן  בשל ר  דא"   , נעשה  מ לוי  השטן  מקומות  לקטרג שה  המרועע   ,צוי  בבית  יחידי  , השרוי  בדרך  בים    , והמהלך  והמפרש 

)כותב  יתיה  ב   גו הוה מפקד    )יוצא תדרך(  ר' ינאי הוה נפיק לאיסטרטה      .כל הדרכים בחזקת סכנה  א בש"ר חנינא שמעון בר אב   'ר   .  הגדול 
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התוצאה היא  בדרך  גם    ,שהסכנה  היא  הסיבה  הבריתדהיינו    סכנה  מכונהאבל  )במ  פגם  ר דבבחינות 
כ ֵ   \י/טכב( י ) ַהַהס  ת   נ  ַ כ  ס  י  תוחז"ל בגמ' דרשו הסכנ  .פשט הפסוק האם הייתי רגילה לעשות לך כך   \ יב/(יאן ה 

ב'-מלכים)לשון   א'  לו  "(  א  בחיקך"  סוכנת  ותהי  דודושכבה  אצל  אבישג  גבי  אישותדהיינו    ,שכתוב   וזה  .לשון 

בבריתלפגום  היה    רגילשלבלעם  האתון  אמרה   ל,  עימה  רוזהו  סכנה  בנפי  בחזקת  הדרכים  כל  היינו  ו 
ת הברית מאירים הכבים כראוי בדרכים שעבור בהם  ירשע"י שמ  .\יג/ שהדרך תלוי בשמירת הברית

שבהם מהסכנה  אשתו  .  וניצל  את  לפקוד  אדם  חייב  זה  לדרך    \יד/ בלילהובשביל  שיצא  קודם 
סב} ש  , \טו/ :{יבמות  כיון  מבאשתו  פרש"י  רבנו  אבל  זו,  בשעה  יותר  לו  יהיה    ראמתאוה  שלא  כדי 

בברית הפסוק מדבר בדור המבול שפגמו    כי השחית כל בשר את דרכו,  \טז/ בבחינות )בראשית ו'(

 
וי דר' חייא בר אבא הוה מפרש  כהן אח   ר' נתן      .זקת סכנה ולים בח אמר כל הח   ר' חלבו ור' שמעון בר אבא בש"ר יהושע בן לוי צוואה(.  

את קטר לולבך קטר אלפך ואין עללת לבי כנישתא ושמעת קלא דצבורא  לך הן ד נצלי ע   יה ומה אמר ל   , חוי צלי עלי בימא אמר לא 
דכפר אגון הוה    ' תנחום בר' חייא בריה דר ר' יהושע  .  ך( )כי תפלת הצבור על המים נשמעת יותר מתפלתי עלי   יסתמך על צלותי ת   לא מצליין למיטרא  

ב  דיפרוש  בעא  לחנוכה באסיא  חגא  ההי   ין  ליה  מטר אמרה  באילין  א  ו וניתא  פרשין  אבוהו  יומיא  ליה  ואיתחמיה  למילה  שמע  לא 
 תה לו ולא שמע לא למילוי דדין ולא למילוי דדין וכן הות ליה: הי א  בחילמא אמר ברי בלא קבורה וגם קבורה ל 

 ן ט תוקובתשכ בתרלד  , )במדבר כג( -בתקפא  ט

ֹנִכי ֲאֹתְנךָּ   במדבר פרק כב   י ם ֲהלֹוא אָּ ְלעָּ תֹון ֶאל ּבִ אָּ ֶ אֲ   )ל( ַוּתֹאֶמר הָּ ְנּתִ ש  ן ִהְסּכַ ה ַהַהְסּכֵ ַלי ֵמעֹוְדךָּ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ַכְבּתָּ עָּ ֹות ְלךָּ ּכֹה  י ַלעֲ ר רָּ ש 
 ַוּיֹאֶמר לֹא: 

ך במשכבא ולא אתכוונית למעבד לך  תי מינ הדין הא מתהני עד זמן יומא    יותך רכבת עלי מן טל ד   הלא אנא אתנך ...  -  תרגום יונתן 
 היכדין ואמר לא: 

כא הסכנתי וכתיב  כתיב ה   סכנתי וכו'. בע"ז )ד' ב'( דריש שבלעם היה עושה עמה מעשה אישות בלילה, שהרי ה   כן ההס -  מושב זקנים 
' בתשמיש, א"כ היכי יליף  לך לא ידעה פי"א א' ד'( והמ עשה אישות דכתיב )מ מ   התם ותהי למלך סוכנת. וא"ת והא גבי דוד לא היה 

מ  סוכנת  דלשון  מהתם  יליף  דשפיר  ר"י  ותי'  אני  ע  שמ מהתם.  ויודע  ידעה  לא  מוהמלך  קרא  לשתוק  דאל"כ  המטה,  תשמיש  ע"כ 
תשמ  לאו  הוא.דסוכנת  ל   יש  מדאיצטריך  דל אלא  היכא  הוא  תשמיש  סוכנת  לשון  ש"מ  תשמיש  מ א  אפוקי  יליף  ושפיר  ינה.  אפקיה 

( דהוה נסיב כבר  א' א  ולא בפתח, והם הביאוה לו לתשמיש והוא לא רצה כדמפרש טעמא בסנהדרין )כ"   ר ותהי בשור"ק דקרא קאמ 
 י"ח ואסור למלך להוסיף משום לא ירבה לו נשים: 

כהן  ב אמר הא ת ו -  שפתי  עלי  לעם הלא  תון אל  לו מאחר ש אנכי אתונך אשר רכבת  א אנכי  מחדש באתי אליך אל   לא וגו'. אמרה 
להבין שאין זה מקרה ולא    לך ה  וש, הי מעודך עד היום הזה, ולא עשיתי זה, ועתה ראית שינוי פעם ושתים ושל אשר רכבת עלי  אתונך  

לך   ואם לזה אין  על הדבר,  ותחקור  והתעוללות,  גדול כזה. ההסכן, ה"א הראשונה שימוש,    יך אתה הולך לקלל הבנה, א שחוק  עם 
יהיה להם תקומה. הסכנתי עם האותיות בגימטריא תקומה. הלא אנכי    כן בשבילי שלא קהל גדול יסת   גימטריא קהל, כלומר ב   הסכן 

הל  א על ידי סכנה לק לא שיבו מרה לו מששת ימי בראשית היה תנאי שאהיה אתנך, אותיות תנאך. אשר רכבת עלי,  א   ב, אתנך כתי 
 גדול כזה.

 תשועיין סנהדרין קה: שעשה מעשה אי  יא

  רי דאמ   ?מאי דעת בהמתו   ?השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע   .יון ויודע דעת על   טז{ -}במדבר כד   -  סנהדרין קה:   יב
הלא  )האתון לאזני שרי מואב(  ה ליה  מר א   .ם לחים( בעשבי   )לרעות   אמר להו שדאי להו ברטיבא   ?מאי טעמא לא רכבת סוסיא )שרי מואב שהלכו עמו(  יה  ל 

,  אי בעלמא קר א   )ולא למשא בלבד, אמר לה( ,  אשר רכבת עלי )לשאת משאות בלבד, אמרה לו(  לטעינא בעלמא    לה( י דווקא, אמר  )תמיד אתה משתמש ב   , ךאנכי אתונ 
ההסכן הסכנתי וכתיב    ל{ -במדבר כב כתיב הכא }   ,לילה אישות ב ולא עוד אלא שאני עושה ]לך[ מעשה    , מעודך עד היום הזה   )אמרה לו( 
 .תהי לו סוכנת ב{ ו -}מלכים א א ד( דו )באבישג והתם  

פז    ח"ג עיין שיש"ק    יג כ אות  הקטן  זלמן  לרבי  אמר  ש שרבנו  מוהר"ן  לליקוטי  הסכמות  לאסוף  בפשיטות  שנסע  דרך  תיקון    א הו גם 
  הכוונה שאם   ונ"ל רך.  או שע"י שמירת הברית נשמר בד   , הברית   זוכה לתיקון האם הכוונה שע"י הנסיעה בדרך    וצ"ע כוונתו.  הברית.

אבל אם שוכח את העיקר איז זה    ון הברית בבחי' הנותן בים דרך.ק י רך לזכור שזה לא התכלית אלא רק מעבר אלא זה ת זוכה כל הד 
 פגם הברית.

ואם הול   כי ביום לא הותר   יד יב.  ע"י שמאפיל בטליתו, בש"ע או"ח רמ  גליו היא סכנה לצאת לדרך  בר ך  אלא לת"ח בשעת הדחק 
 .  ו מבואר שם ט באותו היום משום חולשה כ 

א  ה בלא ברכה בל ו אשה שרוי בלא שמח ם א''ר חנילאי כל אדם שאין ל יהושע אמר רבי תנחו   תנא הלכה כרבי ר מ א''   -  : יבמות סב   טו 
}יח -חה דכתיב }דברים יד טובה בלא שמ  ח ברכה אל ביתך בלא טובה  ני לה ל{  -זקאל מד כו{ ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב 

ב  }בראשית  לא  -דכתיב  במערב יח{  לבדו  האדם  היות  אמרי  טוב  חומ א  בלא  תורה  ו בלא  }איוב  דכתיב  תורה  בלא  אין  -ה  האם  יג{ 
כד{  -{ נקבה תסובב גבר רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב }איוב ה כב -}ירמיה לא   לא חומה דכתיב ותושיה נדחה ממני ב עזרתי בי  
כי  ב לו ש   וידעת  היודע  כל  ריב''ל  תחטא אמר  ולא  נוך  ופקדת  ואינ ם אהלך  שמים  יראת  שהיא  פוקדה אשתו  שנאמר   ו  חוטא    נקרא 

שנא' וידעת    )פרש"י שמתאוה לו באותה שעה יותר(   דרך ה שהוא יוצא ל לפקוד את אשתו בשע   ואמר ריב''ל חייב אדם   וידעת כי שלום אהלך וגו'  
.  בשעה שהוא יוצא לדרך פקא ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה  נ   תם כי שלום אהלך וגו' הא מהכא נפקא מה 

בדברי    שלמ"ד שסמוך לוסתה דאו' יפקוד   רש"י, אבל י"א קוד, זו שיטת  יוצא לדרך חייב לפ   )שאע"פ שצריך לפרוש עונה סמוך לוסתה אם   ך לווסתה לא סמו לא נצרכה א וסף  ר י א'' 

 זו בשבועות יח.   ין סוגיא ועי         .אבל לדבר מצוה מיטרידי   , ילי לדבר הרשות מ   ני וה   , וכמה אמר רבא עונה  רצוי בלבד( 

ועיי"ש סעיף     .לך לדבר מצוה צא לדרך אם אינו הו ם צריך לפקוד את אשתו בליל טבילתה, ובשעה שיו אד   וכל   -  סימן רמ   "ח ש"ע או 
יושב בקרון,  דבריש הסימן שחייב לפוקדה, איירי כשהוא רוכב או    הא)וולא ביום יציאה לדרך או ביאה מן הדרך, ולא לפניהם, ולא לאחריהם.    -טו  

 ציאה.  מ"א בתשובה פירש שהכוונה בלילה שקודם ליב בשם הר אבל המ"  מהרש"ל(.מהלך( )וכאן איירי ב 

לֹ )יב( ַויַּ   ק ו בראשית פר   טז  ר ֶאת ּדַ ְרא א  ש ָּ ל ּבָּ ִחית ּכָּ ְ י ִהש  ה ּכִ תָּ חָּ ְ ה ִנש  ֶרץ ְוִהּנֵ אָּ ֶרץ: כּ ְר ִהים ֶאת הָּ אָּ  ֹו ַעל הָּ
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שהחליפו בני בדרך הזיווג  רוב המפרשים פרשו שפגמו    ,לשון השחתהואע"פ שכתוב    , אדם ובהמה חיה ועוף
צריך  נמצא לפי' רבנו    .(\יז/ המדרשזרע לבטלה )וכן פירש  דהיינו    שמדייק לשון השחתהרבנו נראה  ו,  זוגם

תאוותו/ להשקיט  אשתו  את  תאוותוש  \יחלפקוד  תתגבר  כמבואר    לא  מצילה    ביבמותבדרך,  שהאשה  סג. 
שמנהגת הגלגלים    וע"י פגה"ב  ,.()כתובות מו  בלילה  בא לידי טומאהמהרהר ביום  וה   ,\יט/ בעלה מהרהורי עבירה

יאירו כראוי בדרכו לו צער בדרך לא  ויהיה  יפקוד  ,  היינו שע"י שמירת הברית לא   את אשתו, לכן 
זוכר את המטרה והתכלית כל הדר   יהיה לו צער בדרך ך  אולי אפשר לומר שע"י שמירת הברית אזי 

כשפוגם ברית  אבל    .. )כי זה עיקר מהות הדרך שאינה תכלית(דהיינו תיקון הברית  שזה בחי' הנותן בים דרך

 : את דרכו כראוי אזי שוכח את התכלית ואזי גם הככבים לא מאירים 

 
 האות 

מדרגת , ומבאר שתי מדרגות ברית מה שבאר לעיל שקיום האמונה ע"י הבריתרבנו לבאר עתה חוזר 
 . \כ/ אברהם אבינו ברית עילאה ומדרגת אליעזר ברית תתאה

 
 ינן שאינן מ ' בהמה חיה ועוף נזקקין ל אפי   -)יב( כי השחית כל בשר    רש"י 

א נקט נמי דגים,  בעלמה, והא דל יט( דרך גבר    וא כדכתיב )משלי ל, ב את דרכו, ולשון דרך גילוי עריות ה י( ר"ל מדכתי )   שפתי חכמים 
 משום דכתיב על הארץ ולא דגים שבים: 

דול. ואמר והנה  חטאם הגדין כי היא מתוחה כנגדם ל אלהים את הארץ. יזכיר עתה אלהים להזכיר בהם מדת ה א  יר )יב( ו   -  רבנו בחיי 
ע, וכענין שכתוב  שחיתים את הזר כי כולם היו מ קרא לכולם בשם בשר  שחתה, ומה היא ההשחתה כי השחית כל בשר את דרכו,  נ 

וצר לארבעים  שוחטי אלא סוחטי. ולפי שהן קלקלו זרע האדם שהוא נ י  קר )ישעיה נז, ה( שוחטי הילדים ודרשו חז"ל )נדה יג.( אל ת 
י  בודה זרה גילו רות אלו היו בהן, ע שחת במי המבול שירדו עליהם ארבעים יום. ארבע עבי מדה כנגד מדה לה   יה ענשם יום, לפיכך ה 
 ת דמים וחמס: עריות שפיכו 

רו   -  כלי יקר  זה ע"ג שאין  והנה נשחתה.  נאמר ב ב   אה וירא אלהים את הארץ  זה  ומטעם  ה' לבדו כי הכפירה עיקרה בלב  ע"ג  לתי 
דרך  ה ג"ע שנקרא דרכו כ כי עיקר האמונה בלב. כי השחית כל בשר את דרכו, ז בית ישראל בלבם.  פוש את  )יחזקאל יד ה( למען ת 

 ושחת ארצה.  ט( ח  בר"ר כו ד( חטאו בהוצאת זרע לבטלה לכך נאמר על הארץ כמו שאמר )בראשית ל ולדעת רז"ל )   גבר בעלמה 
הזה לשון מרד אז הוחל ויהי כי החל  ומות נאמר בלשון  בג' מק   כי החל האדם א"ר סימון הי  וי   -  ' פרשה כו פסקה ד   -  בראשית רבה   יז 

להיות  החל  אתיבון  גבו   הוא  בארץ  )ב ר  והכתיב  וזה ליה  יא(  זה    ראשית  וא"ל  נמרוד  של  ראשו  על  קיפח  להם  לעשות אמר  החלם 
בה להם נקבות  פיכך הר ולפי שהיו שטופים בזנות ל האדמה שהיו שופכים את זרעם על העצים ועל האבנים    ני פ   המרידן עלי לרוב על 

 .ד )שם י( ויהי כי החל האדם ובנות יולדו להם הה" 
ואולי הכוונה כי צדקה מנהגת הגלגלים וחייב לפקוד מדין  הרי למדנו משביעו רעב.    אשתו,   לא בגלל תאוות ו   "ע אם זה הפירוש צ ו   יח

 .רך עם אשתו וכמובן תלוי בקדושת הזיווג איך יונהג בד   קה צד 
ת  מרתו מן החטא ומלחמ באין חומה שנאמר נקבה תסובב גבר. ר"ל שאשתו מש   -דברי הגמ' הנ"ל    רש"א על כוון המה   מסתמא לזה   יט 

 ובבת העיר ושומרת מן השונאים: ' כמ"ש אם רעב שונאך גו' כמו החומה שס נקרא שונאך גויצה"ר שהוא  

ניהלה אמר ליה    ה בסודריה ומייתיצייר לי דביתהו כי הוה משכח מידי  רבי חייא הוה קא מצערא ליה    -.  יבמות דף סג  בגמ'  מן לק ד וכ 
 .  )פרש"י מהרהורי עבירה(   מן החטא   תנו נו ומצילות או דיינו שמגדלות בני  רב והא קא מצערא ליה למר אמר ליה 

כו' ומצילות אותנ   -  ועיין מהרש"א  ב   מן ו  דיינו שמגדלות  גופה  החטא פרש"י הרהור עבירה עכ"ל. נקט הרהור עבירה  מקום עבירה 
יום כ מעבירה כדאמרינן  ור קשה  לפי שהרה  ניצול מהרהור עבירה בכל  גם שאין אדם  גט פשוט ביומא  ודקאמר לקמן    דאמרי' פרק 

 ים היינו נמי עון הרהור עבירה שהיה לו עד היום וק"ל: עונותיו מתפקק 
בתורה הקושרת  מה כאן  ול בענקים הוא הדמות השלי דרש )ב"ר יד ו' ובפרש"י על יהושע יד טו( האדם הגד במ א  נקר   אברהם אבינו   כ

ה את   דווקא  נבחר  מדוע  צ"ע  יחד. אבל אליעזר  הבחי'  הברית  כל  של  לדמות  הו וא  ולקמן  כ תתאה  בחי' למדן  צדיק.   א  יש  כי  לפי 
דיקים רבים  י לגן עדן )מסכת כלה רבתי סוף פ"ג( מה שלא זכו צ ח   נס לדעת שאליעזר היה צדיק עצום וזכה בין שבעה יחידים להיכ 

  .נו שקה תורת אברהם אבי ודולה ומ   , ר היה ראש ישיבה בישיבה של אברהם אבינואליעז   .לא זכה לזה אבינו  אברהם    ואפילו   .ועצומים 
בני  השליחות  וכשעמד  ויצ סיון  כה(  ט'  )בראשית  לכנען  נח  קללת  ממנו  שיתבטל  זכה  ליצחק  רבקה  את  לברוך  מא א  להביא  רור 

ועם כל מדרגתו העצומה היה ענו    .ה' שאמר לו לבן   בא ברוך וזוהר ח"ג קנח( )בראשית כד לא( עה"פ  כמבואר בחזקוני ושפתי כהן ) 
מה  לכאורה  וצ"ע א"כ     .הם והחזיק עצמו לכלום רק כעבד תמיד כעבד אבר קה הציג עצמו  קום אפילו בארץ רחו ושפל ביותר שבכל מ 

 היה חסר לו.    

מצא ואמר  ים ולא  וירא שאברהם שלח את אליעזר לחפש אורח   רש ריש פרשת כדמצינו במד ס היה חסר.  חו י   שרק   לכאורה נראה  ו
א  אמר אברהם  בעקדה  וכן  לחפש.   בעצמו  ויצא  בעבדים  אמון  ולישמעאל    ין  עם לאליעזר  פה  לכם  ודרשו    שבו  עם  החמור  חז"ל 

 הדומה לחמור.   

ידוע    מאידך אברהם  אבל  נח  בן  לשם  מיוחס  שהיה  קיא:(  וה )ז אף  ח"ג  היתה  ר  גדולה שלידתו  על  ,  בטומאה  כן  נקרא  אביו  שתרח 
לח ושער הפסוקים על איוב( לא רק בלא טבילה שזה    דה )שער הגלגולים טומאת נ שרתח להכעיס את הקב"ה והוליד את אברהם ב 

אבל עצם    , ד שלא מובן כיצד זה אפשרי כי מצד הטבע הוא זמן הרס ולא בניןשלב   , פגם גדול   בזמן ראיה שזה אלא    , לא היה אז כלל 
  דות רעות שזה פגם ני ט' מ כמובא בגמ' ובש"ע ב   " המורדים והפושעים בי " הוא מ שבן הנדה  על פחות מזה כבר יש אומרים    תו יר צ י 

וא"כ במה אליעזר פחות ממנו אחר  בן נח.  נח וזה של חם  שזה צאצא של שם בן  בחפצא פגם בעצם היצירה. וכל החילוק ביניהם היה  
ולה במיוחד שבכוונה להסתיר אותה מקטרוג הסט"א גלגל ה' שיווצר בדרך  גד ה  א שהיה נשמ שיצא מארור.    וצ"ל שאברהם היה פל 

ו לח(, ובוודאי זכה גם    ער הגלגולים אר )ש )כמבו   ה של טומא  ע   כוחו היה גדול הרבה למעשה לתקן יותר מאליעזר  צמו  יותר להפוך 



 4מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

ואליעזר רקיע מבדיל בין מדרגת אברהם שהוא רקיע מבדיל בין מים עילאין למים תתאין,  רבנו מבאר כאן  
ת הבאנו את ביאור העמק דבר על בראשית א' ז' שמים עילאין הם  ורים למים מסאבין. להבין זאמים טה

בחסדו   הקב"ה  ומי הנהגת  לכך,  שראוי  למי  הטבע  בתוך  השגחה  הגלגלים    םהנהגת  הנהגת  הן  תתאין 
בדיל עצמו מהנהגת הגלגלים  הטבעית. נמצא שאברהם אבינו ע"י שזכה לברית עילאה עם הקב"ה היה מ

אותם/ וקוש המנהיג  להקב"ה  עצמו  אליעזר  \כאר  ואילו  עצמו,  מעבירה    מניח  עצמו  ושומר  הטבע  בהנהגת 
)כך נראה מצד מדרגתו אע"פ שמכח התבטלות לאברהם זכה     בכישוף ועבודה זרה.  כגון לדחוק את השעה

כגון   הטבע  מעל  הדרך  צשקפלהנהגה  לו  מחרן(ה  רבקה  להביא  אליעזר    בשליחות  מלאך  כי  מטט'  בחי' 
ושליח הוא בחי' מוכרח להתנהג בהנהגת הטבע,    שליח ה' להנהיג את העולם ע"י הגלגלים ומזלות, שהיה  

אבל אחרי מתן תורה זכו   ,ה מהגלגלים. )ונראה שזה דווקא קודם מתן תורהאע"פ שיודע שיש מנהיג למעל
 כמבואר בגמ'ולט בהם לגמרי  כל ישראל גם במדרגת הברית תתאה ולמטה מזה שלא יהיה הנהגת הטבע ש

 ועיין תורה יז תנינא(א. שבת קנו. שנחלקו אם יש מזל לישראל או ל

בריתויש   בחינות  עילאה  ,  \כג/[כב]   שני  ובחינות  אברהםבחינות  ברית  ברית    אליעזר, 

  המבדיל (  \כד)בחי' ברית מרכבה לספירת היסוד/ עלאה, שהוא רקיע  , הוא ברית  . אברהםתתאה

הקב"ה, שמנהיג בהשגחה    של שהיא הנהגת החסד  שברקיע העליון    שהם מים עליונים בין מיין עילאין  

 
ה  אל  י מהפך  ב"ר  במדרש  אדה"ר  חטא  ולתיקון  עצום  לזיכוך  עד  בעצם  מפגם  ובמד   ד פך,  מאדה"ר.  ר   בר ו'.  גדול  שהיה  ג'  יג  בה 

גדול כאל  זוטא שיר השירים פרשה א' שהיה  גדול מאדה"ר בשפלות.  לקוט שמעוני שמוא קים. בי ובמדרש  ל א פ"י רמז קיא שהיה 
רק  ובאמת גם אליעזר זכה לתיקון עצום אבל    .א הסכים שיקבר על ידו בייש אדה"ר ול ברהם אבינו הת שכשבאו לקבור את א   ובגמ' 

ש  רבים שהרי היה רא למידים  את כל העולם כאברהם שזה חילוק בין ברית תתאה לעלאה. אמנם גם לאליעזר היו ת א  ול את עצמו  
 ישיבה, אבל פשוט שהחילוק הוא עצום.

מר לו:  חנניה שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית, וראהו בן זומא ולא עמד מלפניו. א   ן ברבי יהושע ב   תנו רבנן: מעשה   -  .חגיגה טו  כא
ת בלבד, שנאמר  זה אלא שלש אצבעו ין זה ל אמר לו: צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים, ואין ב   -ין בן זומא?  לא ו   מאין 

נוגעת.  מרחפת על בניה כיונה ש   -פני המים  ורוח אלהים מרחפת על    ( בראשית א' )  יהושע לתלמידיו: עדין בן  אמר להן רבי    ואינה 
  (' אשית א ר ב ) ביום שני הוא דהואי, דכתיב    -ביום הראשון, הבדלה    -ל פני המים אימת הוי  ע   פת ח אלהים מרח זומא מבחוץ. מכדי ורו 

מר זוטרא  .  שני קרשים צמודים זל"ז  כריוח שבין  י גודא דגמלא ימא. ורבנן אמרי: כ אמר רב אחא בר יעקב: כמלא נ   -מה?  ן מים למים. וכ ויהי מבדיל בי 
 י, ואמרי לה: כתרי כסי דסחיפי אהדדי.דד אה ימי דפריסי  ואיתימא רב אסי אמר: כתרי גל 

יצא  מתי זה היה אחרי שנכנס לפרד"ס א"א שהרי    .הסוד   ות מי י נכנס היטב לפנ דין לא  צ"ע מאי קאמר עדין הוא בחוץ דמשמע שע 
   ?ין פני כן מאי עד מדעתו אז ואם ל 

ן מים למים ועיין בזה העמק דבר  בי ק  ד מזה על המרח שם מקשה איך לומדים מרוח אלקים מרחפת ע"פ המים ללמו   טורי אבן ועיין  
ד  יונים הם הנהגת הקב"ה ונקראים מים כי הם בחי' חס תו דבר כי מים על ממש או   ביאור נפלא ממנו מתבאר שזה   ' ז   ' על בראשית א 

 המזלות     ונים הם הנהגת השפעה. ומים תחת ו 

למים ותתאה בין איסור להתר ובהמשך    ים מ   עלאה בח' בין   כאן שתי בחינות בתיקון הברית שהן ברית עלאה ותתאה   רבינו מבאר 
עשה  מפיהו ועיין בלשון מוהרנ"ת שמרחיב הענין לבאר המ בקות תורה יבקשו  אך ה' צ מבאר ענין צדיק ולמדן ואם הרב דומה למל 

 י' צדיק       למדן ור"ע בח   ד"ס שאחר בחי' מד' שנכנסו לפר 

חגיגה  לפרד"ס   ועיין  שנכנסו  ד'  סוגית  וטו  המ   יד  ליה  מים  ה  עש וסמיך  שבין  ריוח  כמה  שנחלקו  זומא  ובן  חנניא  בן  יהושע  מרבי 
לתחתונים   לפ עליונים  נ נמצא  מבאר  שרבינו  עפ" "ז  שלכאורה  הדברים  בין  והקשר  שם  הגמ'  כל  את  בין פלא  קשר  אין  הפשט  ד'    י 

ר הכל ושרבי יהושע בן  קש א  בינו מובן נפל זומא צופה הייתי בין מים עליונים למים תחתונים אבל לפי ר   רד"ס לדברי בן שנכנסו לפ 
שהוא עדין בחוץ דהינו שעדין לא זכה להכנס  אמר על בן זומה    לנו הוא חנניא דייקא שעל דבריו לסבי דבי אתונה בנויה התורה ש 

אצלו    מים למים דהיינו שאמר אם הוא תופס שיש איזה ריוח סימן שיש ' אצבעות בין  מר שיש ריוח גשל דברים אם הוא או בסודן  
וזה בגלל שלא זכה לתיקון הברית בבחי' ב מנ ן  מרחק בי  ין מים  ה שאז הוא עומד ב רית עלא היג הבירה לבירה בין הקב"ה לגלגלים 

עד שתפס כאילו למטט שהוא    בטא חמור יותר ר שאצלו זה הת וזה גם הטעות של אח למים כי מי שעומד שם תופס שאין מרחק כלל  
צמו שזה מורה שתפס שיש מרחק וניתוק בין מים עליונים לתחתונים ולא רק  לע ת  ילו יש לו רשו שר הפנים דהינו שולט בגלגלים כא 

 בעות   ג' אצ 
 ות ה' עיין תורה יא א  כב

ִמיַרת ַהבְּ אות    עיין תורה יא   כג ְ ְ ]ה[ ּוש  ִחינוֹ ִרית ֵיש  ּבֹו ש  ֶ ֵני ּבְ ּוּוגֹו  ת: ֵיש  ִמי ש  י ֵכן ּזִ ת ְיֵמי ַהחֹל, ְוַאף ַעל ּפִ ֶ ש  ֵ ש  ֹוֵמר   ּבְ י    ת אֶ   הּוא ש  ִריתֹו ַעל ּפִ ּבְ
ה; וְ  יֵני ַהּתֹורָּ ֵאינֹו יֹוֵצא ִמּדִ ֶ ה, ש  ֹומֵ ֵיש  ִמ ַהּתֹורָּ הּוא ש  ֶ ּבָּ י ש  ַ ת ְלש  ּבָּ ַ ּוּוגֹו ִמש ּ ּזִ ֶ ִרית, ש  ִחינַ ר ַהּבְ א ִע ת. ְוהּוא ּבְ ה ְוִיחוּ ת ִיחּודָּ אָּ ה:ּלָּ אָּ ּתָּ א ּתַ  דָּ

ת,   ּבָּ ַ ל ש  ֶ י ש  ּדַ ַ ִחיַנת ש  ַמר ְלעוֹ ְוֶזה ּבְ אָּ ֶ ְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו  מ לָּ ש  ּצִ ֶ ה יב(, ש  יגָּ ה מו, ֲחּגִ ית ַרּבָּ ִ ֵראש  י )ּבְ ל  ֹו ּדַ אכֹות, וְ ִמּכָּ לָּ ה.  ַהּמְ אָּ א ִעּלָּ ִחיַנת ִיחּודָּ ֶזה ּבְ
ִחי  ל חֹ ְוֵיש  ּבְ ֶ י ש  ּדַ ַ ם בְּ ַנת ש  ּגַ ֶ ִחיַנת מט חֹל ֵיש  צִ ל, ש  ּה, ְוֶזה ּבְ ה ַלֲחֶבְרּתָּ אכָּ לָּ לְ ְמצּוִמים ִמּמְ ֻּׁ ש ּ ֶ ה ִסְדֵרי  נוּ טְ "ט, ש  ָּ ש ּ ִ ִחיַנת ש  ת ְיֵמי ַהחֹל, ּבְ ֶ ש  ֵ ֵתּה ש 

ּמוּ  ה )ּכַ נָּ ְ א בַּ ִמש  דֹוש  בָּ מֹו כְּ ּזַֹהר ַהּקָּ ְ ש ּ ֶ ַאִריַז"ל(, ש  ְתֵבי הָּ מ  )י( ּוְבּכִ ם ַרּבֹו, ּכְ ֵ תּוב ש  ּכָּ ֶ מֹות כ"ג  ֹו ש  ְ "י  )ש  ִ ֵפיַרש  א ּבְ ּמּובָּ ִקְרּבֹו" )ּכַ ִמי ּבְ ְ י ש  ם(;  (: "ּכִ ָּ ש 
יש  חִ בְּ ְוֶזה   רּוְך הּוא ַמְלּבִ דֹוש  ּבָּ ַהּקָּ ֶ ה, ַהְינּו ש  אָּ ּתָּ א ּתַ מט"ט בְּ  ֶאת עַ יַנת ִיחּודָּ ם ַעל  ְצמֹו ּבְ עֹולָּ ת ְיֵמי ַהחֹל ּוַמְנִהיג הָּ ֶ ש  ֵ דֹו:ש   יָּ

יל   ִהיִוי  -שית לב:  זוהר ברא  כד ין  ַמְבד ִ י ,  ָלָמִים   ַמִים   ב ֵּ ְבָעה ,  ָאַמר   ְיהו ָדה   ַרב ִ יָלא  ןו  ִאנ    ִקיִעיםרְ   ש ִ   ונקראים ),  שבו  המלכות   עד   מחסד  דאצילות  א"דז   ספירות   שבעה  הם   ְלעֵּ

  ספירה   שבכל   היסוד   שם   על   רקיעים   שנקראים   נמי   אי ,  ונעלמות   סתומות   הם   יכ   רקיעים   ות רא נק   לא   ר "הג   אבל ,  טה למ   הארתם   מתפשטת   ת "שהז   לפי,  התפשטות   שפירושו  הב זה   פחי  את   וירקעו   מלשון   ם רקיעי

הו  ,  ( היסוד   ידי  על   הוא   ם רת הא   התפשטת   ר יק שע  י   ְוֻכל ְ ָתא   ָקְיימֵּ ָ ְקדו ש   ָאה   ב ִ ָ ָמא ,  עליונה   קדושה  הנקראים   א"מאו   יםשמקבל  השפע   ידי  ל ע   ימים יק   וכולם   ִעל  י  ו ש ְ אַקד ִ הו    ש ָ   ב ְ
ת ַ  ֶאְמצָ   הו א  ָרִקיָעא   ְוָדא,  א" דז  ס" הז  ידי  על   ונתקנת  משתכללת  שם  הנקראת   הקדושה   ותוהמלכ   ל ְכלַ ִאש ְ   נקראים   היסודות   כל   כי)  המלכות  של  היסוד  שהוא   הרקיע   וזה  ַמי ָא   ת ו  עב ְ

 ,למטה ומשפיע  מלמעלה   מקבל היסוד  כי , פע הש   מימי  באמצע  מד העו   הוא(, רקיעים 
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ה הרקיע  את  הטבע  בסתר  שהיא  והמזלות,  פרטית  הגלגלים  תלויים  שבו  תתאיןתחתון    \כו/[כה]   למיין 
דהיינו שאברהם אבינו קשר עצמו   .)העמק דבר(רקיע שהוא הנהגת המזלות ממש  אשר מתחת להתחתונים  המים  

ל הבברית  בהקב"ה  שמהנהג מנהיג  המזלותה  ש  ,על  מהע"י  עצמו  המזלותהבדיל  לו  נהגת  שאמר  וכמו   ,

שלך  מאיצטגננות  צא  חורין\כז/ הקב"ה  בן  בחינות  והוא  עילאה  לכי    .  ממנו  ברית  שנתבטל  מי  זוכה 
גשמית   המבדילהוא  ו,  \כח/ לגמריתאווה  לקדש  \כט/בחי'  קדש  (/  בין  לג  רבה  )בראשית  לא ,  \להקדשים 

שומר עצמו לא מעבירה ש  היינובן חורין מתקדש במותר לו דן טוב לרע,  אליעזר עבדו לקמן שמבדיל ביכ

ך    \לב/ , בבחינות )קהלת י'(\לאאלא מהתר שאינו מצווה/  ַרי  פשט הפסוק    ארץ שמלכך בן חורין  ַאש  

 
 ד. רמי רקיע וזהר ויח( זהר בראשית דף יז: ד"ה יהי  'ז ' שם עיין העמק דבר בראשית א"ח )ולהבין  ת"ר מעשה בריבוחגיגה טו.  א' ז' בראשית כה

יִ   בראשית פרק א   כו  ַהּמָּ תֹוְך  ּבְ ִקיַע  רָּ ְיִהי  לִֹהים  ַוּיֹאֶמר א  ִויהִ )ו(  י ם  ּבֵ יל  ַמְבּדִ ִים:י  מָּ לָּ ַמִים  הָּ   ן  לִֹהים ֶאת  ַעש  א  ַוּיַ ְבּדֵ )ז(  ַוּיַ ִקיַע  ַהּמַ רָּ ין  ּבֵ ִים  ל 
ר ִמ  ֶ ִקיַע ּובֵ ֲאש  רָּ ַחת לָּ ִקיעַ ּתַ רָּ ר ֵמַעל לָּ ֶ ִים ֲאש  ִים ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יוֹ )   ַוְיִהי ֵכן:   ין ַהּמַ מָּ ָּ ִקיַע ש  רָּ לִֹהים לָּ א א  ְקרָּ נִ ח( ַוּיִ ֵ  י: ם ש 

פירוש הע  ז'    ב מק דבר להנצי" עיין  ו ויעש אלהים את    -פסוק  זה המקר   יבדל הרקיע  לפי הפשט. שהרי הכתוב    א אומר פרשוני וגו'. 
חסר.   מקרא  ומה  כן.  ויהי  ויב מסיים  כתיב  למאי  המים    דל ותו  וגו'  ר  אש ]בין  לרקיע[  מבדיל מתחת  ממילא  הרקיע  השנוי  הרי  וגם   .

כי מיבעי  ם. וגם ה במקרא הקוד ם ]אשר מתחת לרקיע[ וגו' ולא בין המים למים כמו  ע[ וגו' ובין המי על הרקי דכתיב בין המים ]אשר מ 
מים לפי המובן מפשוטו  ל   ים קר המסך בין מ רקיע ובין המים אשר תחת לרקיע. אבל מתחלה יש להבין הלא עי המים אשר על ה בין  

ה':  יום. שהרי למחר אמר  לאותו  נצרך אלא  היה  פ )   לא  ]מתחת  יקו ט(  סוק  שם  המים  מקום אחד[  ו  המים  השמים אל  והושפלו  וגו' 
  א הציץ דאיתא בחגיגה )דף ט"ו( דבן זומ פלא. אבל עוד יותר קשה הא    יל ביניהם וזה נצרך מסך מבד   מאד. ואם כן לא היה התחתונים  

י רחוקים  המים. ותמוה שהר   על פני   בין מים העליונים למים התחתונים אלא ב' וג' אצבעות שנאמר ורוח אלהים מרחפת ן  אי וראה ש 

ו שמים התחתונים שעל הארץ אלא הוא רקיע  הלת דרקיע אינ על פי מדרש ק   מתבאר אלא כל זה  זה מזה כגבוה שמים על הארץ.  
והביאו חז"ל מקרא מלא השמים ושמי השמים וכל צבאם. לפי    לא סתם שמים ו   ים נקרא רקיע השמ השני ובו נתלו אחר כך המאורות ו

שהוא    , יםליונ השמים הע   למים שעל   , התחתוניםים ויהי מבדיל בין מים למים. היינו בין מים שעל  יהי רקיע בתוך המ פירוש    זה מובן 
למטה והבדילה הפרכת    , רקיע בתוך המים  יה יה ה פל"ג למעלן  הרקיע. ]ומעין זה איתא במורה ח"ב פ"ל[ )והיינו דאיתא בשמות רב 

ובין קודש הקודשים. הרי  וזהו כמו שכת הבדל בין שני המ   שהמשיל   לכם בין הקדש  בתי(  ימות להבדל שבין קדש לקודש הקודשים 
והדבר ברור שגם שניהם אי   בדלה דהאי קרא מעתה משמעות ה  נו בצורת מים  אינו מסך מבדיל אלא ערך משונה בין מימות אלו. 

נהגה משפיע  השם מים. והוא ה   ונה בזה ים לנו בעולם התחתון. אלא שנזדכך המים שהוא משפיע טוב וחסד בצורה אחרת המכ רא הנ 
ועוד הרבה מקראות    לג אלהים מלא מים הילים סה,י( פ ורא. וכתיב )ת ,ח( תהום אל תהום ק . ועל זה כתיב )תהילים מב רב טוב וחסד 

ת כל מה שתחת הרקיע השני הוא הנהגת הטבע ממש והמאורות ומזלות מושלים בהם  אמ וב ים העליונים.  ומדרשים ונקרא אצלנו מ 
שהוא  חיי שאין בכחם אלא להכחיש הנהגת הטבע  ר פי' רבינו ב של מעלה. וכב  שוף שמכחישים פמליאועל זה אמרו אי' בסנהדרין פ"ד למה נקרא שמם כי  -הרחב דבר  )תונים  נקרא תח ו

  עלה מן הטבע ולמעלה מכח הכישוף ג"כ:( לפי מעשיו הוא למהנהגתו  של מעלה. ומש"ה אי' התם דר' חנינא דנפישא זכותי' לא פחת מכח הכישוף באשר    ואה  אלא לגבי דידןפמליא של מטה.  
ע  קיע היינו למעלה מהנהגת המזלות ובין המים אשר מתחת לרקי לר פיע שהוא מעל  נהגת החסד ומש ה' בין ה וב שהבדיל  והודיע הכת 

ל לשון המקרא  חליצה ע . ומשום הכי כתיב מעל לרקיע דמשמעו ולא מעל דמעל. כדאיתא בפרק מצות  ות ממש זל המ שהוא הנהגת  
ם העליונים חסד שמגיע ע"פ נס  במי   כונה נו שאין ה ובא להבינ לא הרחק.  רגלו. וכן פירש מתחת לרקיע שמשמעו סמוך לרקיע ו   מעל 

ומוחלט  ל .  גמור  הבדלה  צריך  אין  כן  שמו שאם  שבטבע  הוא ל  בד חסד  מים  ממילא  היינו  לרקיע  דמים שתחת  לומר  צריך  אין  וכן   .
הטבע ישים.  השגחה פרטית ובסתר  בערך מים העליונים. אלא נצרך להבדיל בין הנהגה ב אם כן ודאי אינו  לינו. ד המוחשים ונראים א 

וג' אצ ועל זה הציץ בן זומא ואמר שאין ביניהם  ת על פי הטבע ממש.  ן הנהגת המזלו בי  ב'  ומרומז במקרא הקודם ורוח    ות בע אלא 
פני המים. יתברך מרחפת על  ויעש אלהים את הרקיע תק . ומשמ חסד שבטבע   סדרי וא  שה   אלהים היינו השגחתו  והעמיד על  עות  ן 

שכתבת מתכונתו   )כמו  האזינהעיקרית  בפרשת  הו י  הפסוק  על  יות ו  נוטה  היה  הרקיע  פני  היינו שתחתית  מקומות(  ובכמה  עשך  ר  א 
בין ובין    כין. וכתיב בלשון שני ער   ופנים העליון נוטה יותר למים עליונים כמו כל דבר המבדיל בין   הוא טבעי ממש.ש   ים חתונ למים הת 

מ  הוא  הלז  והרקיע  ד'.  לעיל  שכתבתי  ית ת פלאות  כמו  דעים  לפי    תו גח ברך שיהא הש מים  יחד לכל אחד  עם הטבע  מעורב  יתברך 
יד הרקיע. שהקב"ה עושה תמיד פלא. משגיח לפי המעשים ומכל מקום ממשיל  מגו  ,ב( ומעשה ידי מעשיו. ועל זה כתיב )תהילים יט 

 ד: הטבע יח הנהגת  
 ונדרים לב. ופרש"י בראשית טו ה'   שבת קנו.  כז 
)תהלים  )   י ירושלמ עיין    כח הרגו, דכתיב  דוד המלך  ה"ה(  פ"ט  ב ברכות  חלל  ולבי  כב(  לטו קרבי, אברהם א קט,  הפכו  ב, שנאמר  בינו 

 נאמן.  ת את לבבו יה ט, ח( ומצא )נחמ 
בין קדש לקדש   כט  דהיינו אע"פ שדעת לשון למ וש ביר   –  מבדיל  מנין?  אם אין דעת הבדלה  כי  בחונן הדעת?  חיבור    י למה הבדלה 

ת כידוע  חסדים וגבורו   , לכן יש בדעת המפריע לחיבור הזה   ל ענין הדעת הוא שחיבור כראוי קודם לו ניתוק מכל והבדלה הפרדה, אב 
החיבור והברית. וזהו לשון חז"ל לכרות ברית, שהוא    על ש   דים צריך את הגבורות לסלק את הערלה והמניעות יבור שע"י החס כי הח 

חר מהבעל ברית.  י להתקשר בברית צריך לכרות כל איזה חיבור לדבר א אבל כנ"ל שכד   , רית לחבר ב   תרתי דסתרי דהיה לו לומר 
הוא  וזה  ד ו שהברית  ב   , ייקא רקיע המבדיל  וקש שהוא  ואליעזר פשיטא שצריך ל רית  למיין.  מיין  והוא מבדיל בין  בין טמא  די הב ר  ל 

רגות בקדושה וכל אחת היא  אבל גם בזה יש מד ש לקדש  לטהור וכשר לפסול אסור ומותר, אמנם גם אברהם אע"פ שמבדיל בין קד 
 מדרס לחטאת.ובגדי קדש    מדרס לקדש,   י אוכלי תרומה יגה ב' ז' בגד ה כדמצינו במשנה חגטמאה אצל זו שלמעלה ממנ 

כת  רו לה הפ והבדי " (  לג  כו   שמות למטן )   )ויהי מבדיל בין מים למים(,   יהי רקיע בתוך המים " (  ו   למעלן )בראשית א   -לג ד'    שמות רבה   ל
 )הובא בהעמק דבר לקמן( הקדשים"(. ובין קדש    )בין הקדש   לכם 

ל כגון מצוות עונה לפי מדרגתו ועוד  ע גם במצוות להבדי דרגת משה רבנו שיד שהיא מ   גה גבוהה יותר אע"פ שיש מדר   ראה נ   כך   לא
 .תורה קץ סוף  כמבואר ב   להוסיף יום אחד מדעתו הפך הצווי ה' ידע רצונו האמיתי.ע  יד יותר ש 

ְך  )טז( ִא   רק י' ת פ קהל   לב ַרִיְך בַּ י לָּ ַער ְוש ָּ ְך נָּ ְלּכֵ ּמַ ֶ ֵר   ּבֶֹקר יֹאֵכלּו: ֶאֶרץ ש  ְ ֶ )יז( ַאש  ְך  יְך ֶאֶרץ ש  ְלּכֵ ן חֹוִרים ּמַ ה ְולֹ   ּבֶ ְגבּורָּ ֵעת יֹאֵכלּו ּבִ ַרִיְך ּבָּ א  ְוש ָּ
ִתי: בַ  ְ  ש ּ

 )עפ"י שבת י.(   ן: תיית יי שעוסקין בגבורת החכמה והבינה ולא בש   -)יז( בגבורה ולא בשתי    רש"י 
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דהיינו מי  . והוא  דעת התורהאינו עבד לתאוותו אלא הוא בן חורין ללכת אחר    השל שהמלך    הארץ אשרי  
בבחי' חולת    ,כסופים עצומים להקב"הינו  דהי  ,ועי"ז חסד עצום מתגלה בפומא דאמהשזכה לברית עילאה  

אני   לקמן(  אהבה  שיתבאר  ונכנס   עביד תולדין,הוא  )כפי  בארץ  מהלך  בדברו  יצאה  נפשי  בחי'  דיבורו  הבל 

צדק/ ב גר  ונעשה  ובגר  בתשובה  ומחזירו  יב(  \לגרשע  )בראשית  שרה    \לד/בבחינות  את  אברהם  ויקח 

וכו' בחרן  אשתו  עשו  אשר  הנפש  המדרש/  ואת  עמ  \להעפ"י  הגרים    ושלקח  כל  את  ישראל  לארץ 
בקל אחד ובחדוש העולם, ולעבוד את   ןממש אלא שלמדום להניח ע"ז ולהאמיצדק    י)לא גר  שגיירו בחרן

רבנו  ו    .(הקב"ה ושרה    שזכוכיון  נראה  לפי  עילאה  בעצמם לאברהם  גדולים להקב"ה,  ברית  היו  וכסופים 
נכנס אל ה  הגויים  תקבלים על לבדבריהם מ היוצא מהלב  קעג  לב)בבחי'  אות  יג  שער  הישר  ולפי המבואר   .  (()ספר 

ח'/   לקמן בארץ  \לואות  נעשה  אשר  הבל  יש  לברית   .עה"פ  שזכה  ע"י  אבינו  שאברהם  כאן  לפרש  נראה 
דהיינו   החסד  גם  וממילא  עצומיםעילאה  הם  עי"ז  שמתגלה  להקב"ה  האעי"ז  ש  ,הכסופים  מונה  הדבורי 

ועפ"י הסוד    וונכנס  ושהתגלגל  ות נעשה נפשר  שדיב עשו נפשות לגרים כי  בגויים ועוררו אותם לתשובה. 
לגוי להתגייר אלא הגר  א"א  נפש  קדושה שהיא  ניצוץ  הגוי  \לז/ע"י  אותו מטומאת  לשון    \לח/ שמושך  )וזהו 

ג ולא  שהתגייר  גר  גדולים  חז"ל  וצדיקים  שהתגייר(  הנבעבודתם  וי  זיווגי  נפשות ו  \לט/שמותעושים  עי"ז 
ו\מלגרים/  לאברהם  זה  ,  החסד  מכח  לד( דייקא  הגלגולים  עצומים  תגלשמ  )שער  כסופים  דהיינו  דאמה  בפומא  ה 

 
ה.  אכילה בקדוש רים ועי"ז ה ובה, ונעשים ג ם ומחזירם בתש לי שהולך ונכתב אצל כעין זה שהצדיק מדבר דיבור ישרא   עיין תורה יז   לג

 בבחי' לחם הפנים.  תו יל אן לקמן שמישהו אבעל נפש כאברהם אכ וכעין זה כ 
בֶּ   בראשית פרק יב   לד ר ּדִ ֶ ֲאש  ם ּכַ ֶלְך ַאְברָּ ַוּיֵ ד ַויֵּ ר ֵאלָּ )ד(  ִנים יו ְידֹוָּ ָּ ֵמש  ש  ן חָּ ם ּבֶ נָּ   ֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְברָּ ָּ ְבִעים ש  ִ ֵצאתֹו מֵ ְוש  ן: ה ּבְ רָּ ח    חָּ ּקַ ַוּיִ )ה( 
ַרי אַ  ם ֶאת ש ָּ ִחיו ְוֶאת ּכָּ   ְברָּ ן אָּ ּתֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ְ צְ ל  ִאש  ן ַוּיֵ רָּ ּו ְבחָּ ש  ר עָּ ֶ ֶפש  ֲאש  ּו ְוֶאת ַהּנֶ ש  כָּ ר רָּ ֶ ם ֲאש  ָּ לֶ ְרכּוש  ה כְּ אּו לָּ ה  ֶכת ַאְרצָּ בֹאּו ַאְרצָּ ַנַען ַוּיָּ

ַען:  נָּ  ּכְ

ב )ה( אש   רש"י  ה שהכני   -חרן  ר עשו  כנפי  האנ שכינה אברהם  סן תחת  מגי מגייר את  ושרה  עליהם הכתוב  שים  ומעלה  הנשים  ירת 
)לשון קנין(  וד הזה  אשר עשו( ופשוטו של מקרא עבדים ושפחות שקנו להם כמו )שם לא( עשה את כל הכב ב  תי כאלו עשאום )לכך כ 

 בר כד( וישראל עושה חיל לשון קונה וכונס: )במד 

היותם בכלל ארור ולכך אף בז' עממים לא  לקבל גרים ל   בכנען לא רצו שו בחרן. כי  ת הנפש אשר ע א ו -)איבשיץ(    יהונתן תפארת  
 עונים שבאו בערמ' ולכך לא גיירו רק בחרן: גב י  קבלו לול 

ם לברוא  א אם מתכנסין כל באי העול אמר רבי אלעזר בן זימר   ר עשו בחרן נפש אש ואת ה   -פרשה לט פסקה יד    -  בראשית רבה   לה 
עשו    מר א   יירו למה אשר עשו אלא אלו הגרים שגיירו ואם כן שגר ואת הנפש  נשמה ואת אמ לין לזרוק בו  אחד אינן יכו   אפילו יתוש 

ויאמר  בראו  ומגיירו כאלו  כוכבים  העובד  מי שהוא מקרב את  ע אשר עש   אלא ללמדך שכל  נאמר אשר  הונא  ה למה  רב  שו אמר 
 מגיירת את הנשים: אברהם היה מגייר את האנשים ושרה  

ו ו להש"י נעשה נפשות גרים    ם סופי י קות וכ ק י השתו ה שע"י דבור אה עומק הכוונ נר   עי"ש היטב   לו  יז שהגר צריך    רה תו עיין תורה יד 
לו להשאר ביהדותו אבל כידוע    ל נפש הגר שעוזרת ייר מקב נפש שתכנס בו ותמשוך את הניצוץ הקדוש שבו מהטומאה ואחר שמתג

גת ברית עלאה שחסד מתגלה  ק שהוא במדר דהיינו צדי   אשר עשו בחרן   נעשה ע"י הנפש ת מהפך אל הפך וזה  עיקר הקושי הוא לצא 
ויוצא בכח עצום בכסו  י גרים  ק לנצוצ להש"י ונעשה הבל של כח אהבה עצום היוצא בדיבור בבחי' נפשי יצאה בדברו ונדב ם  פי בו 

 ם מטומאתם אל הצדיק ולקדושת ישראל ומושך אות 
בחי'   לז  הוא  כמ   גר  לב  נדיב נדיב  נאספו  "ש  עמים  מגוי  י  לצאת  צריך ליש כי  אהבה   ראל  אבינו    כח  אברהם  של  נדיבות  כח  עצום 

ממנו ה   את כמבואר בתורה קמב ש  כולם  הזה מקבלים  ש   ( 1  נג)ח  " יצ וכתוב בספרים שמעתי מהר   .כח  ע"י  ל אברהם  היחוד ש שדייקא 
רה יד  )מסתמא כוונתו למבואר בתו   .ורצון לגרים ל אהבה  ידו נפשות ש ון עי"ז הול כולו רוחניות כמעט כולו רק אהבה ורצ   ושרה היה 

 בפשטות הכוונה לדבורי הצדיקים וצ"ע( ן  כא ווגי הצדיקים מולידים נפש הגר אבל  ובספר הגלגולים שזי 
ושך את  נכנס בו ניצוץ וכנראה שהניצוץ שעושים הצדיקים מ   משמע שע"י צדיקים ורה יד  משמע שיש בו כבר ניצוץ ובת   בתורה יז   לח

הנמצ הניצ  מק וץ  ואח"כ  בו  ישראל  א  נפש  ב בל  לעיין  ב ויש  גם  האם  נעשו  זה  ולא  אחרת  באמונה  האמינו  שרק  אברהם  של  גרים 
ל צדיקים צריך  לי שאת הניצוץ ש   . ונראה לים שהרי עדיין לא נצטווה על המילה. האם גם בהם צריך שיהיה בהם ניצוץ קדוש רא יש 

 גויים.ליפת הרע של ה ל כבר יצאו מק ים עם כל המעלות אב שיהיה להם כי אע"פ שלא נעשו ישראל 
פרא ע"פ אור זרוע לצדיק שהנה נשמות הצדיקים הם  ס   רב והד' הוא מ"ש בפ' תרומה בריה ד -א מ"ב  " שער לד פ   -  ץ חיים ר ע ספ   לט 

מן הגלות הם באופן  הנפש אשר עשו בחרן. והנה רוב הזווגים הנעשין בז   ן נשמות כמ"ש ואת ם העושי עצמם מזדווגים עם המלכות וה 

יא   זה גם בע"ח ועיין ב     זה. לט פרק  כ'.    שער  יהודה שמבאר עפ"י שער הגלגולים הקדמ אות  עיין בזה בסוף  יח ה  ועיין בית לחם   .
 ביאור התורה בהוספות לאות ה' 

  מתולדות הנפשות א להתגייר, נכנס בו נפש אחת,  בתחלתו גוי, כאשר ב איש ההוא שהיה  ה   כי   -לד  הקדמה    -  שער הגלגולים ועיין  
בהיות של   הארץ,  הצדיקים  בג"ע  בפרשת ם  וא   כנזכר  לך.  נפש  שלח  בו  ונכנסה  זוכה  נתגייר,  מ חר אשר  קדושה  כשאר  ,  מש אחרת 

 ת צדק כנודע , הנקרא נפשות בני ישראל. ואז נקרא גר צדק, כי יש לו ממש נפש קדושה מן המלכות 
ו י קפדנותו, שבאו לי והנה שמאי הזקן, חטא ע"   -הקדמה לד    -  גלגולים ר ה שע   מ גרים  ז" לא קבלם להתגי דו כמה  ו יר, כמ"ש  לכן  ל 

גרים, ע"י עסקו בתורה, כמו שהיה אברהם איש החסד עושה,  פש נ   נתגלגל אח"כ בשמעון בן עזאי, שלא נשא אשה, והיה בורא  ות 
ברהם בעוד  הם מצד החסד שהוא א בחרן. וכמו שנודע, כי כל אתערו דנפשין דגיורין,  את הנפש אשר עשו  בפסוק ו כנזכר בפרשת לך,  

יה בסוד החסד דהבל.  שה י  ע"ה, שהיה בורא נפשות לגרים, כשפירש מן האשה, לפ רה. וכן במר ה, שהיתה עק ה פרוש מן האש שהי 
, ושלשה אותיות עו"ן, לרמוז כי שמעון בן  תיות ש"מ מן שמאי ו ב' או והנה עי"כ נתמתקה גבורת שמאי ונהפכה לחסד. ולכן נרמז ב 

נו, והוא מצד עיטרא דגבורה כנודע,  משרש קין כמבואר אצלי ואמנם ר' עקיבא, היה      : דוחה את הגרים קן עון שמאי, שהיה  עזאי, ת 
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ית' בו  דביקות  שכולו  עילאה  הברית  ע"י  )זכריה להקב"ה  בבחינות  בברית,  תלויה  החירות  כי   .
מבורבדם    \מא/ ט'( אסירייך  שלחתי  משי  בריתך  כשיבוא  מדבר  הפסוק  בזכות  פשט  אזי  בב"א  ח 

ראה הכוונה שזוכה לקשר הברית  רית ששמרו ישראל המשיח יגאל אותם מהגלות. ולפי רבנו נשמירת הב
מהתאוות כי כל התאוות הן מאיזה הרגשת חסרון שיש לאדם ומנסה למלא    ן בן חורי  אזי הואעם הקב"ה  

עם    חסרונו מרוחניות הקשר  כשהוא בברית אזי מתמלאאבל  )וממלא חסרון בעוד חסרון(  בתאוות    חסרונו
מהתאוות חורין  בן  ונעשה  הלו\מב/הקב"ה,  הי  גם  זה  ומכח  מבו  .  גרים  להוציא  הנפש  כח  בבחי'  ר העכו"ם 

 :   אשר עשו בחרן, להוציאם מחרון העכו"ם לאמונה.

יתבאר   ןולקמ  .\מה/ , הוא ברית תתאה\מד/[מג ]צדיק גדול  ראש ישיבה ו שהיה  עבד אברהם    ואליעזר

סיון הגדול תמיד לטעות שלמדן בלא צדיק  יבין טוב ורע, ששם הנן בתורה שבע"פ המברר  שהוא בחי' למד
שהוא בחי'  וזה  טוב,  מטט'  הוא  למלאך  בשמו מרכבה  וקראו  השרים  כל  על  גדול  הקב"ה  שעשהו  שע"י   ,

בו   לטעות  שאפשר  עד  ה'  על  והסתרה  כנף  כמו  ה'נעשה  מטט'  בבחינות    \מו/ שהוא  מלאך  על  הנאמר 

כג( רבו    \מז/ )שמות  כשם  שמו  בקרבו,  שמי  כמובא  \מט/[מח] כי  שד"י  בגימטריא  מט"ט  ינו יה  ,כי 

 
וד תורה,  א שבוע, והלך ללמ בת כלב   ת הגבורה, והפכה לחסד, והיה בורא נפשות לגרים, באותם כ"ד שנים שפירש מאשתו א   יק והמת 

 כ"ד אלף תלמידים כנודע.  והביא עמו 
י   פרק ט   ריה זכ   מא ת  ת ִצּיוֹ ִלי ְמֹאד בַּ )ט( ּגִ ִריִעי ּבַ ם ִהנֵּ ן הָּ ַלִ ָּ ָּ ְירּוש  יק ְונֹוש  ְך ַצּדִ בֹוא לָּ ְך יָּ ן ֲאֹתנֹות: ה   ע ה ַמְלּכֵ ִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ּבֶ   ּוא עָּ

ת ִמ ֵמֶאְפַרִים ְוס   י ֶרֶכב )י( ְוִהְכַרּתִ  ֶ ה ֶקש  ם ְוִנְכְרתָּ ַלִ ָּ ה ּוס ִמירּוש  מָּ לֹום  ְוִדבֶּ   ְלחָּ ָּ לֹו ִמּיָּ ַלּגֹוִים ּומָּ ר ש  ְ ם וּ ש  ר עַ ם ַעד יָּ הָּ ֶרץ: ִמּנָּ ם ַאּתְ    ד ַאְפֵסי אָּ )יא( ּגַ
ִר  ַדם ּבְ י ֲאִסיַריְך ִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבֹו: ךְ יתֵ ּבְ ְחּתִ ּלַ ִ   ש 

שיו  בבל שאתם עכ מגלות    וגם עתה ונושע כי בדם בריתך הרי נבאתי לכם לעתיד  ו כמו שהוא צדיק  ושעי עמ תו   -)יא( גם את    רש"י 
 גלות: ה   מן   -כם בסיני הנה דם הברית אשר כרת. שלחתי אסיריך  ת שנזרק עלי כות דם הברי בז   -ם בריתיך  בתוכה. בד 

תה ישראל בכלל בעבור זכות  מלחמותיו כן גם א מוצלח ב ר"ל כמו המשיח אשר בעבור צדקתו יהיה נושע ו   -)יא( גם את    מצודות דוד 
ר"ל אוציאך מעומק הגלו'  אין בו מים  ך עבור אשר  זה אשלח אסירי בגולה בזכות    ה שהחזקת בה בהיותך דם בריתך היא מצות מיל 

 ריעים להם: ליים המ בו מים לפי שבבור כזה מצויים נחשים ועקרבי' המזיקים וכן היו בגולה בין הבב ן  אי והמשיל הגלות בבל לבור ש 
ה כל  אה היא מלחמ שהוא ברית תת   יות, אבל כיון למלא חסרונו ברוחנ   דהיינו למדן אפשר ע"י שעוסק בתורה   רגת אליעזר במד גם    מב

 מו אברהם.אנו בן חורין גמור כ הזמן ו 
 ' בראשית רבה נט ח  מג

ל אשר לו שהיה  דומה לו המושל בכ ין שלו  ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו שהיה זיו איקונ  -פרשה נט פסקה ח    בראשית רבה   מד
 .שליט ביצרו כמותו 

מלך  זצ"ל    במעדני  יצחק  לוי  רבי  נקרא  בשם  כ שאליעזר  רק  כמותו  "המושל"  רבו נקרא  מכח  שהכל  שזכר  זמן  לו    ל  כשנדמה  אבל 
 .שבכח עצמו אזי הוא נער בחי' אוי לך ארץ שמלכך נער 

טט' נקרא רקיע המפריש בבחי' תורה שבע"פ בין איסור והיתר וכו' כמו  ע שמ וידו -ג  " פ   ' ז   א שער " ח   –  מת הקבלה ספר מבוא לחכ   מה 

כרין  פריש בין מיין דו יסוד דא קיע אחר, דא צדיק  , באצילות, יש ר אבל לעילא מיניה ך המים ויהי מבדיל וכו'.  תו ב   שכתוב יהי רקיע 

ובין מיין נוקבין דספיר  ויק ת מלכות דט' ספירות עליונות  וכתיב  לר .  והחלוק  ע  קי רא אלקים  ימינא לשמאלא.  בין  שמים, ת"ת דאיהו 
  ההין, לאה ורחל, מה שאין כן מטט'   במרומיו כי ה' הוא האלקים, והוא מחבר ב'   ום של הוא כי באצילות מייחד ימין ושמאל ועושה  

 עת טו"ר.קדושה לקלי' כי ממראה מתניו ולמטה רע, סוד עץ הד ומבדיל בין מים ד מפריש  
ִ   -'  ואות ו ות ה'  א   רה יא עיין תו   מו  ֵראש  י )ּבְ מֹו ּדַ ַמר ְלעֹולָּ אָּ ֶ ת, ש  ּבָּ ַ ל ש  ֶ י ש  ּדַ ַ ִחיַנת ש  ְמֵצם    ית ְוֶזה ּבְ ּצִ ֶ ה יב(, ש  יגָּ ה מו, ֲחּגִ ל  ַרּבָּ ֶאת ַעְצמֹו ִמּכָּ

אכֹות,  לָּ ִחיַנת ִיחּודָּ ְוֶזה    ַהּמְ ל חֹל ּבְ ֶ י ש  ּדַ ַ ִחיַנת ש  ה. ְוֵיש  ּבְ אָּ חֹל יֵ א ִעּלָּ ם ּבְ ּגַ ֶ אכָּ ש  ִצְמצּוִמ , ש  לָּ ּה,  ים ִמּמְ נו ֵתה   ה ַלֲחֶבְרּתָּ ט  ל  ֻּׁ ש   ֶ יַנת מט"ט, ש  ח  ֶזה ב   ו 

ת י   ֶ ש  ֵ ש   י  מֵ ש  ֵרי מ  ד  ה ס  ש    יַנת ש   ח  ד ַהחֹל, ב   ז ַֹהר ַהק   א ב ַ ו ב  מ  ה )כ ַ ֵבי ה  ֹוש  )י נ  ת  כ   מוֹ ( ו ב  ֹו, כ   ם ַרב  ֵ ש  מֹו כ   ש    ֶ יַז"ל(, ש  מוֹ   ַאר  תו ב )ש   כ   ֶ י  ת כ"ג(: "כ   ש 
ק   ב   י  מ  ַ ש   ת  א  חו ד  י  יַנת  ח  ב   ֶזה  ו  ם(;  "י ש   ֵפיַרש   ב   א  ו ב  מ  )כ ַ ֹו"  ב  הו  ת   ר  רו ך   ב   דֹוש   ַהק   ֶ נו  ש  ַהי  ה,  מט"א  ב   מֹו  ַעצ  יש  ֶאת  ב   ַמל  ֵ א  ש  ב   ַהחֹ ט  ֵמי  י  ת  ֶ ל  ש 

דֹו: ם ַעל י  עֹול  יג ה  ה   ו ַמנ 

חִ ו[ ְוזֶ אות  ]  כָּ ה ּבְ ה.יַנת ֲהלָּ לָּ ה הִ   ה ְוַקּבָּ לָּ " ַקּבָּ ַהְדַרת קֶֹדש  ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ ְ ים כ"ט(: "ִהש  ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ה ִהיא בְּ א רָּ   יא ּבְ כָּ ה; ַוֲהלָּ לָּ בֹות ַקּבָּ י ּתֵ ֵ ִחיַנת  ש 
ִריעּו ַלה  ם ק(: "הָּ ָּ ל  )ש  י ' ּכָּ ֵ אש  ֶרץ" רָּ אָּ נֹות. "הִ   הָּ ּוָּ ּכַ א ּבַ ּמּובָּ ה, ּכַ כָּ ֲחוּו ַלה' בְּ ֵתבֹות ֲהלָּ ּתַ ְ חִ ַהְדַרת קֶֹד ש  " ֶזה ּבְ ל  ש  ֶ ה, ַהְינּו ִזּוּוג ש  אָּ א ִעּלָּ יַנת ִיחּודָּ

ִחינַ  ת, ְוֶזה ּבְ ּבָּ ַ ְ בְּ   ת ש  ר ַהִהש  ם ִעּקַ ָּ ש ּ ֶ ה, ש  אָּ ֵרא ִרית ִעּלָּ ְבִחיַנת )ּבְ ה, ּבִ יָּ ֲחוָּ ית מ ּתַ ִ בֹאוּ ש  ֲחוּו לֹו", ְוהּוא בְּ   "ב(: "ַוּיָּ ּתַ ְ ש  ,  ִחיַנת ַהְדַרת קֹ ַאֵחי יֹוֵסף ַוּיִ ֶדש 

ְבחִ  ִר ּבִ בָּ ֶרץ"  יַנת )ּדְ אָּ ל הָּ ִריעּו ַלה' ּכָּ ר לֹו": "הָּ דָּ ֹורֹו הָּ כֹור ש  נו  ז  ב     ה זֶ ים ל"ג(: "ּבְ ה, ַהי  א  ת   ַ א ת  חו ד  יַנת י  י ח  ח  ב  הו א ב   ֶ ל חֹל, ש  ֶ ט,  ַנת מט" ו ו ג ש 

נו   ט  ל  ֻּׁ ש   ֶ ֵרי מ  ש  ד  ה ס  ש    ֵמי ַהחֹל, ש   ת י  ֶ ש  ֵ ֶזה: 'ה  ֵתה  ש  ה. ו  נ  ש  ש   יעו ' )ל  ה ר  רו ע  רֹ   ֹון ת   מ  ֶרץ ז  א  ַנף ה  כ   הו  כ"ד(: "מ  י  ע  ַ ש  יַנת )י  ח  ב  ה(, ב   ר  מ  ז  נו ",  ש     ת ו  ַמע 
יַנת   ח  ב  י מט"ט הו א ב   ֵנף  כ   כ   לֹא י  ֹון "ו  ש  ף, ל  נ  ם ל( עֹוד מוֹ כ   " )ש   רו ך  הו  ֶריך  דֹוש  ב   ש  ַהק   ַלב ֵ ת  ֹו מ  י ב  מֵ , כ   ת י  ֶ ש  ֵ ש  י   א ב    דו ַע:י ַהחֹל כ ַ

ְרךָּ    מז  מָּ ְ ֶניךָּ ִלש  ְך ְלפָּ ֵֹלַח ַמְלאָּ ֹנִכי ש  ה אָּ ֶ ּדָּ בַּ שמות פרק כג )כ( ִהּנֵ קֹום ֲאש  ֶמר ִמּפָּ   ר ֲהִכֹנִתי: ֶרְך ְוַלֲהִביֲאךָּ ֶאל ַהּמָּ ָּ יו  )כא( ִהש ּ קֹלוֹ נָּ ַמע ּבְ ְ  ַאל  ּוש 
 ְ ְלִפש  א  ָּ ִיש ּ לֹא  י  ּכִ ּבֹו  ר  ּמֵ כִּ ֲעכֶ ּתַ בְּ ם  ִמי  ְ ש  כִּ )כב   ִקְרּבֹו: י  ַיְבּתִ (  ְואָּ ר  ֲאַדּבֵ ר  ֶ ֲאש  ּכֹל  יתָּ  ש ִ ְועָּ קֹלֹו  ּבְ ַמע  ְ ש  ּתִ מֹוַע  ָּ ש  ֶאת  אֶ   י י ִאם  י  ְוַצְרּתִ ֹאְיֶביךָּ  ת 

 : נֶ   צֲֹרֶריךָּ ִכי ְלפָּ י ֵיֵלְך ַמְלאָּ ִביֲאךָּ ֶאל הָּ יךָּ וֶ )כג( ּכִ ַנֲענִ ה  י ְוַהּכְ ִרּזִ י ְוַהּפְ מִֹרי ְוַהִחּתִ יו: ּוִסי ְוִהְכחַ י ְוַהְיב י ַהִחוִּ א   ְדּתִ

 שמות לג( כי לא אעלה בקרבך: )   כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם   -)כ( הנה אנכי שולח מלאך    רש"י 

אינו מלומד בכך שהוא מן הכת שאין    -ם  שא לפשעכ כי לא י      ת פיך: ימרה א   כמו )יהושע א'( אשר לשון המראה    -  )כא( אל תמר בו 
שלי חו  שהוא  ועוד  עושה  טאין  ואינו  שליחותו: ח  בקרבו       אלא  שמי  בו    -כי  משותף  שמי  כי  מפניו  השמר  המקרא  לראש  מחובר 

 ' שדי: רו זה מטטרו"ן ששמו כשם רבו. מטטרו"ן בגי אמ ו  ורבותינ 

נא    יט בפזמון אל סד הפי וכן י   מטטרון ששמו כשם רבו ה' אך נקרא ה' הקטן.  לומר אני ה' הוא   שאי הוא ר   -כי שמי בקרבו    -חזקוני  
 ש השנה.ארץ אשכנז ברא שאומרים ב 



 8מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

  ונקרא על שמו ,עד שנכלל בו יתברך בבחינת זה השם ,משיג המלאך  ,יתברך מצד זה השם ויתתמאשהשגת  

  ירד   בן  שחנוך  פירוש  \נב/[נא]  מט"ט  שנהפך למלאך   \נ/ ך,שהוא חנו  ברית תתאה בחי' מטט'זה  ו  ,)לק"ה ריבית ה(

 
 * סנהדרין לח: )מובא ברש"י שם( מח

ששמו    אלי מיבעי ליה אמר ליה זהו מטטרון ב אידית כתיב ואל משה אמר עלה אל ה' עלה  לר א  אמר ההוא מינ   -  סנהדרין לח:   מט 
כי  כ  דכתיב  רבו  בו אל  שם  כתיב אל תמר  ליה  ניפלחו  הכי  לא שמי בקרבו אי  כן  בו אם  ל   תמירני  לפשעכם  ליה ישא  לי אמר    מה 

 .ך הולכים וגו' ני פ   הימנותא בידן דאפילו בפרוונקא נמי לא קבילניה דכתיב ויאמר אליו אם אין 

  -אם כן לא ישא לפשעכם     וכתב סתם:   כך לא הזכיר שמו, ה', לפי   -ששמו כשם רבו     אמר עלה אל ה':   הוא   -זהו מטטרון    -  רש"י פ 
נו נמי מאסנוהו, ומיאנו לקבלו אפילו  שאין בו כח לשאת פשעינו, וא הימנותא בידן  ן בו אמר ליה  ח לפשעכם, ומה יתרו לא יכול לסלו 

 יח מוציא ומביא: של א  לפרוונק 

ם  ְוזֶ לב(    -ה' לב    לק"ה ריבית  הָּ א ֶאל ַאְברָּ ֵארָּ ֵאל  הּו, "וָּ הוּ ּבְ ֶ י", ש  ּדָּ ַ ִנְק ש  ם  ֵ ַהש ּ ֶזה  ל  א, ֲאבָּ ְונֹורָּ דֹוש   ם קָּ ֵ ש  ּבֹו  א  ִאים  ם  רָּ ִכים ּגַ ְלאָּ מֹו  ַהּמַ ּכְ  ,
נֶּ  ֶ ִמּפָּ ש  ֵמר  ָּ ִהש ּ ְוכּו'.  ְך  ַמְלאָּ ֶניךָּ  ְלפָּ ֹוֵלַח  ש  "ִהְנִני  ַמר,  ִקְרבּ   ו י נָּ א  ּבְ ִמי  ְ ש  י  ּכִ ּבֹו  ר  ּמֵ ּתַ ּתְ ַאל  ַאל  ַרַז"ל,  ּו  ְרש  ְודָּ ְ ִמיֵרנִ ֹו".  ש  י  'ּכִ ּבֹו.  ֶזה  י  ִקְרּבֹו',  ּבְ ִמי 

 ְ ש ּ ֶ ש  )ְמַטְטרֹון(  ַרבּ ַמט"ט  ם  ֵ ש  ּכְ מט" מֹו  י  ּכִ ִגיַמְטִר ֹו,  ּבְ ִמ ט  ַרְך  ִיְתּבָּ תֹו  ֲאִמּתָּ ַגת  ַהּשָּ ֶ ש  ַהְינּו  א.  ּמּובָּ ּכַ שד"י  א  ַעד    ד צַּ ּיָּ ְך  ְלאָּ ַהּמַ יג  ַמּשִ ם  ֵ ַהש ּ ֶזה 
 ֶ ִיְתּבָּ ש  ּבֹו  ל  ִנְכלָּ ְך  ְלאָּ בִּ ַהּמַ הַ ַרְך  ֶזה  ְצִרי ְבִחיַנת  ם  ָּ ש  ל  ֲאבָּ מֹו,  ְ ש  ַעל  א  ְוִנְקרָּ ם.  ֵ ִמּטָּ ש ּ ֵהר  ִלּזָּ ּלֹא ִכין  ֶ ש  ֶ   עּות  ש  ַעְצמּות  ִלְטעֹות  הּוא  זֹאת  ה  גָּ ַהּשָּ

י ַעל ֶזה ֶנא   ַרְך, ּכִ תֹו ִיְתּבָּ יֵרִני ר מַ ֲאִמּתָּ ּמִ יו ַאל ּתַ נָּ ֵמר ִמּפָּ ָּ ֶ   , "ִהש ּ ַחר מֹש  ן לֹא ּבָּ ה זֹאת. וְ ה בִּ בֹו". ְוַעל ּכֵ ֶניךָּ הְֹלִכים ְוכּו'".  ְבִחינָּ ַמר, "ִאם ֵאין ּפָּ אָּ
ל הַ כִּ  ה ּכָּ ֶ יָּ י מֹש  תֹו הָּ גָּ בֹּהַ ְמ ּשָּ ּגָּ ר ה  ה ּבָּ יָּ ם ֲהוָּ ֵ הּוא ש  ֶ ֶעֶצם ש  ם הָּ ֵ ִחיַנת ש  יג ִמּבְ י ִהּשִ דוֹ   ךְ וּ ֹאד, ּכִ יִקים ַהּגְ ּדִ ם ַהּצַ ּגַ ל  ם ַרק  הּוא, ֲאבָּ תָּ גָּ ַהּשָּ ֶ ִלים ש 

ְבִחי  ֵ ּבִ ש  ֵ ַנת  ש  הּוא  ֶ ֶזה ש  ע ם  ִמּטָּ ִרים  ְוִנְזהָּ יֹוְדִעים  "י, ֵהם  ּדַ ַ ש  ם טֹוִע ם  ְוֵאינָּ ָּ ּות  ְוש  ַחס  ה ים,  ּזֶ ֶ ר    לֹום, ש  ָּ ִאי ֶאְפש  ֶ יֹוְדִעים ש  ַרק  ה.  גָּ ַהַהּשָּ ְכִלית  ּתַ
ֲאִמּתָּ  יג  ְלַהּשִ תוֹ ְלַהּשִ ר  ָּ ֶאְפש  ִאי  ְוֵכן  ַרְך.  ִיְתּבָּ הָּ   ֶאת  תֹו  גָּ ַהְנהָּ ְרֵכי  ּדַ ם  יג  ְיֵד עֹולָּ ַעל  הּוא  ֶ כַּ ש  יו  מֹותָּ ְ ש  ֵהם  ֶ ש  ַרְך,  ִיְתּבָּ יו  ִמּדֹותָּ ּגָּ י  י  ּכִ דּוַע.  ְבהּו  ּיָּ

כָּ  רָּ כֵ ּדְ רָּ ֶ יו ִמּדְ ב ְמֹאד. ְוֶזה ש  ם ְוִנְשּגָּ ֶמת ֶנְעלָּ א  ַגת ֶעֶצם הָּ י ַהּשָּ ֶ מַ אָּ ינּו, ּכִ ה ַעל ש  ֶ ַרְך ְלמֹש  ם ִיְתּבָּ ֵ ה', ֲהלֹא  ר ַהש ּ ה ֲהֵרעֹתָּ ּמָּ ַמר 'לָּ ל  ְלַאְברָּ אָּ ם ְוכָּ הָּ
ב  אָּ ֵ הָּ ְבִחיַנת ש  י ִאם ּבִ יִתי ּכִ ּלֵ ָּ ֹות לֹא ִנְתּגַ ש ּ ֶ "י ש  ּדַ ַ גַ ם ֵיש  ֲאִחי ם ש  ה ְלַהּשָּ פִ זָּ ּום ּתְ ם ֵאין ש  ָּ ש ּ ֶ ִמי ה', ש  ְ ל 'ּוש  "ל, ֲאבָּ ּנַ ְך ּכַ ְלאָּ ִכים,  סָּ י ת ַהּמַ ְלאָּ ה ְלַהּמַ

הֶ  י לָּ  ם'.'לֹא נֹוַדְעּתִ
ִ   י ֶיֶרד )יח( ַוְיחִ   בראשית פרק ה'   נ ִים ְוש  ּתַ ְ ה ַוּיוֹ ש  נָּ ָּ ה ּוְמַאת ש  נָּ ָּ ים ש  ִ ה    י ֶיֶרד ַאֲחֵר   )יט( ַוְיִחי   ֹוְך: ֶלד ֶאת ֲחנ ש ּ נָּ ָּ מֶֹנה ֵמאֹות ש  ְ הֹוִלידֹו ֶאת ֲחנֹוְך ש 

נֹות:  ּובָּ ִנים  ּבָּ וַ   ַוּיֹוֶלד  ִ הְ יִּ )כ(  ש ּ ִ ְוש  ִים  ּתַ ְ ש  ֶיֶרד  ְיֵמי  ל  ּכָּ נָּ יּו  ָּ ש  ֵמאֹות  ע  ַ ּוְתש  ה  נָּ ָּ ש  ַוּיָּ ים  ַוְיחִ   מֹת:ה  ֲחנֹוךְ )כא(  ַוּיֹוֶלד   י  ה  נָּ ָּ ש  ים  ִ ש ּ ִ ְוש  ֵמש   ֶאת    חָּ
ַלח: ָּ ְתהַ   ְמתּוש  ַוּיִ ְך ֲחנֹוךְ )כב(  ָּ ּלֵ לש  ֵמאֹות ש  ְ ַלח ש  ֶ לִֹהים ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְמתּוש  א  נֹות:ה  נָּ  ֶאת הָּ ִנים ּובָּ ל ְימֵ )כג( ַוְיהִ   ַוּיֹוֶלד ּבָּ ֵמש   י ּכָּ י ֲחנֹוְך חָּ

 ִ ים ְוש  ִ לש    ש ּ ְ ה ּוש  נָּ ָּ ה:   ש  נָּ ָּ ְך ֲחנֹוְך אֶ   ֵמאֹות ש  ְתַהּלֵ לִֹהים ְוֵאי )כד( ַוּיִ א  י לָּ ת הָּ  לִֹהים: ַקח ֹאתֹו א  ֶנּנּו ּכִ

קודם זמנו וזהו  להרשיע לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו    וב לש )ב"ר( צדיק היה וקל )ס"א וקבל( בדעתו    -)כד( ויתהלך חנוך    רש"י 
ממך את מחמד    זקאל כד( הנני לוקח לפני זמנו כמו )יח   -כי לקח אותו      לאות שנותיו: ואיננו בעולם למ   ו לכתוב ששינה הכתוב במיתת 

 עיניך: 

ון חנוך נח ואברהם, הוא שהזכיר כאן  כגם  )כד( ויתהלך חנוך את האלהים. מעלת מדת התהלכות לא יזכר רק בצדיקי   -  רבנו בחיי 

לך  שיגו מה וכולן ה ח, וכתיב באברהם )שם יז, א( התהלך לפני.  ת האלהים התהלך נ ו, ט( א ויתהלך חנוך, וכתיב בנח )בראשית    בחנוך 

וכו  הגדולים השמש  ש   חותיו  על  הא המורים  את  בפסוק  ה'  בעזר  לכתוב  עתיד  שאני  כמו  יתברך  ורוממותו  הכל  אדון    ים לה לטנות 
נח. שממ   התהלך  עליון  באור  דבק  חנוך  ביום  והנה  המאורות  ונמשכו  נבראו  והו רבי נו  ח עי,  בבראשית  נזכר  והתנוצץ  א  פעמים  מש 

תה המנורה בשבעה קנים והיתה מקשה רמז  אורים אלו הי   ה, וכנגד שבעה ורה הם נחלקים לשבע לשבעה אורים, וכן חמשה חומשי ת 
ש   רור החיים, והצדיק הזה דבק בהם כי מצא חן צ   ים לאחדות, ושבעה אורים אלו הם הנקרא  וראוי היה לכך כי היה  ה'  ביעי  בעיני 

י לד  חצי  ה נקשר עם  הז   חצי השם נה  וה         ך זכה לחיי עד: ום השביעי שהוא יום החיים שכולו שבת ומנוחה לפיכ ורות והיה כנגד 
שרו  ולפי שדבק בו נשתנה גופו ושמו כי נהפך ב   ו, ב   השם של מטטרון, כי מעודו השתדל לדעת אותו ולהשיג ענינו עד שהשיגו ודבק 

וא אחד. ומה  לפי שנעשה כאילו הוא וה   , בו  על שם הדבר שהוא דבק בק בדבר נקרא  הד   כי   .שמו ללפיד אש, ונקרא שמו מטטרון ב 
תיה, והלקיחה  י   ית שהוא הודאת הדבר וקיומו. וכן בתרגום מדוקדק ואיתוהי אריה לא אמ   , לו אין שון חז"ל אמר  איננו, הוא מל שאמר ו 

חית. גם זה ראיה גדולה שאלולי לא  ש ושהיא קיימת נצ רות הנפ ין כמוה. ומכאן רמז לגן עדן ולהשא הזאת לתגמול גדולה ומעלה שא 
חה גם כן באליהו, הוא שכתוב )מלכים ב ב, י( אם תראה אותי לקח  צינו לשון לקי ובנפש. וכן מ   ים נצחי לעולם בגוף חטא אדם היה קי 

 מאתך: 
הרב יוסף  איתא בבית האוצר ל  ( שחנוך מטט בחי' משה, וכן עה"פ ויען יהושע)לותך  ית דרוש ב', ובהע"ל בראש , שער הפסוקים להאריזגל   הקדמה לא  שער הגלגולים,  'גאות  היכלות רבתי פרק לא  י  רקפ  נא

 '.ליעזר בחי מטטזוהר בראשית קכז: מדרש נעלם א.   משהרבו של ( חנוך ד"ה ויתהלךסוף פ' בראשית )ספר הלקוטים בראשית פ"ג. ובלקוטי תורה    א' לג דף מח.  אנגל

פקדתיו    אומר לקחתיו אחזתיו ל יוצא מתחת כסא הכבוד אומר ומה היה  בא שמעתי קו אמר ר' עקי   -  ת גלא או ק  פר   פרקי היכלות   נב
אלף אלפי רבבות    ותו כסא ור של א כסאי וכמה שיע   ו מטטרו"ן ונטלתי אותו מבני אדם ועשיתי לו כסא כנגד וך בן ירד ששמ זה חנ

מעלה וכל פמליא של מטה וסדרתי לו כל    בידו כל פמליא של ופקדתי  י שבעים מלאכים כנגד שבעים אומות  פרסאות של אש ומסרת 
אחד ונתתי לו חכמה ובינה יותר מכל המלאכים ועשיתי לו גדולה  מטריא שבעים ו הקטן ששמו בגי ת ושמתי שמו אדנ"י  סדרי בראשי 

 י השרת: כל מלאכ יותר מ 

הגלגולים  לא    שער  הנשמה    -הק'  אצילות וחלק  הראשון(   של  חנ )דאדם  לקחה  י ,  בן  מלא וך  היה  ולכן  מטטרו"ן  רד,  הנקרא  בשמים,  ך 
ול  כבני  כנודע.  מת  לא  וד כן  הוא.  גם  כ אדם  הנש ע,  זו  בחי'  ה י  דאצילות,  מעולם  מה  נמשכת  להיותה  עולם,  של  שרו  הנקראת  יא 

ע  שולטת  והיא  העולמ האצילות,  כלם.ל  חנ   ות  בענין  הנודעת  הקושיא  יתורץ  א"כ ובזה  אחד,  שניהם  דאם  ומטטרו"ן,  בעולם    ו"ך 
הר ריש  יובן, במ"ש בז ז. אבל הענין  יין למטה בארץ בעה" ולם דמטטרון, מי היה אז שר העולם, בהיות חנוך עד היצירה, הנקראת ע 

ה. וז"ס הנה  לתתא, וחד בשמיא לעילא וכו', והבן ז בארעא    חין, חד פרשת נח, בתוספתא על פסוק נח נח, כי כל צדיק יש לו תרין רו 
ת ביהוסף  ים כנזכר. וז"ס עדו הדי במרומים, זה אליהו ז"ל, כי שניהם מלאכים בשמ גימטריא עד"י. וס שהוא ב   בשמים עדי, זהו חנוך, 

ויהי והענין הוא,    שמו,  זו של חנוך, הנקרא עדי כנזכר, ולכן  יוסף הצדיק, זכה לנשמה  י   כי  , כי זכה ליפיו של אדה"ר,  פה תואר יוסף 
עד אותה הלילה שהיתה מקץ שנתים ימים, שנגזרה    ואמנם לא זכה אליה יוסף, מפאת אותה הנשמה עילאה דאצילות.    הנמשכת לו 

 דולה, וזש"ה בצאתו על ארץ מצרים: ן הסוהר, וביום ההוא עלה לגעליו גזירה לצאת אז מ 

בתורתו של ר' מאיר מצאו  מ"ש חז"ל  כבר ידעת     אשתו כתנות עור וילבישם: אלהים לאדם ול   ויעש ה'  ג פ" ספר הליקוטים בראשית  
הע  וסוד  אור.  כתנות  מלבוש כתוב  מלובש  שהיה  עילאה,  זיהרא  לו  היה  שחטא  קודם  אדה"ר  כי  הוא,  בסוד    נין  אור,  שהוא  רוחני 



 9מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

  היה   ואהש  לפי  דרכו  פי  על,  במרום  ומשמש  עומד  שהוא  נער  הנקרא  ט" מט  מלאך   להיות  למעלה   נתעלה
והוא ממונה על כל    )מתוק מדבש(  ט" מט  מלאך  נעשה   לכן  כמוהו  להיות  הפנים  בשר  נפשו  ונתדבקה   בדורו  השלם 

כשיצא להלחם    לשון הכתוב על אברהם אבינובחינות    אליעזרבחי'  א  . והו\נג/המלאכים, ונקרא שר העולם 

את אליעזר  מה  למלחעמו  ופרש"י שלקח    \נו/[נה]וירק את חניכיו    \נד/ )בראשית יד(ם  בארבעת המלכי

למצוות כב(שחינכו  )משלי  בחינות  לנער    \נז/,  הנערים,    \נט/[נח]חנוך  בחינוך  עצה  היא  הפסוק  פשט 

 
אשית  תה הזיהרא נסתלקה ממנו, כנודע מס"ה פ' בר הזיהרא עילאה שהיתה לו, כמו שידעת מדרוש שורשי הנשמות, וכיון שחטא, או 

ע"  ריש  ל"ו  ערו דף  כי  וידעו  וגו',  שניהם  עיני  ותפקחנה  וז"ל,  מנייהו,  ב,  ואסתלק  עלייהו,  חפי  דהוה  עילאה  זיהרא  דאבדו  הם,  מים 
כמו שידעת מדרוש    ו ערומים מיניה. ואותה זיהרא היתה יושבת בין החומות של ג"ע שלש מאות שנה, ואח"כ ניתנה לחנוך,ואשתאר 

לקחו חנוך ואליהו ז"ל, כנוד'  ר שחטא אדה"ר, נהפכו הכותנות מאור לעור, והפנימיות שבהם שהוא האור  שרשי הנשמות, וע"ש. ואח 
והחיצוניות ש  וע"ש.  ולקח הבגדים  מדרוש שרשי הנשמות  לנמרוד  לו, כמ"ש חז"ל על עשו שהרג  והדומים  נמרוד  הוא העור, לקחו 

נכנס בהם אצל אביו, חזרה אותה זיהרא בהם. וז"ש )בראשית כ"ז כ"ז(  הם החיות והעופות. וכשלבשם יעקוב אע"ה. ו ממנו, והיה צד ב 
 רח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה': וי 

  , כי הוא רבו של משה   , שה ת חנוך היה יותר גבוה ממדרגת מ מ דע כי כש   -חנוך ויתהלך    -בראשית  סוף פ'    להאריז"ל קוטי תורה  י ל 
זגזנא"  אך שגרם החטא    , משה שיזכה למלאך  וראוי היה   , אך משיח ישיג יחידה   , ומשה נשמה   ה, וגם כי הוא השיג חי   , ל והוא מלאך 

  .כי קודם מתן תורה לא היו ערבים זה בזה   , וחנוך לא היה רוצה לתקן דורו   .קנם ולא תקנם בעבור ערבונות ערב רב שהיה רוצה לת 
 ונסתלק מערבות ונכנס תחתיו אלישע: והיה מקנא ורוצה להורגם    , לא רצה בערבות   אך אליהו 

אר"ש בר נחמני אר"י פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם    -יבמות דף טז ע"ב    -  לרבי יצחק חבר(   -  )אפיקי ים   ביאורי אגדות   נג
אמ  מאן  וכו'  מה" זקנתי  מטה  וצבא  מעלה  צבא  צבאות  ב'  המחבר  יסוד  שהוא  כן  ונק'  מטטרו"ן  הוא  העולם  ששר  ידוע  וכו'  ש  רי' 

שם   וארץ  שמים  המחבר  יסוד  דצדיק  בדרגא  והוא  לשמים,  ונסתלק  הארץ  מן  גופו  וכן  וארץ,  שמים  בסוד  והם  נו"ה  שהם  וישראל 
וד ש"ר כי הוא צבאות תצ"ט ופלגא מכאן ומכאן. ומטטרון יש לו ב'  שד"י, ולכן נקרא ש"ר העולם והוא בסוד מילוי של שד"י והוא ס 

במדריגת נער שהוא ו"ק שו"ק מקנן ביצירה ושם הוא שית סטרין כשר פסול וכו' כמ"ש בתיקונים    מדריגות א' כשהוא ביצירה אז הוא 
יסוד דבריאה ששם מקננא אמא והוא יסוד  ובזוהר בכ"מ, והוא תינו"ק יונק משד"י אמ"ו )ברכות ג ע"א( שהוא במדריגת יניקה שיונק מ 

יתו, ולכן נק' שר העולם שכולל כל הג' עלמין בי"ע, שרגליו בעשי'  שבה שם שד"י, וכשעולה לבריאה אז הוא בסוד זקן עבדו זקן ב 
שת מראה  וראשו בבריאה וגופו ביצירה, וצדיק יסוד עילאה הוא מתלבש בו שע"ז נאמר )שמות כג כא( כי שמי בקרבו והוא ברית הק 

 .דמות כבוד ה' כמ"ש למעלה בפ' אין דורשין 
ַמע ַאבְ   בראשית פרק יד   נד ְ ש  י נִ ַוּיִ ם ּכִ יו ְיִליֵדי ֵביתוֹ רָּ ֶרק ֶאת ֲחִניכָּ ִחיו ַוּיָּ ה אָּ ּבָּ ְ ן: ש  ְרּדֹף ַעד ּדָּ לש  ֵמאֹות ַוּיִ ְ ר ּוש  ש ָּ ה עָּ מֹנָּ ְ   ש 

ן בחרבי עליכם וכן )שמות טו( אריק חרבי וכן )תהלים  כן )ויקרא כו( והריקותי אחריכם חרב אזדיי כתרגומו וזריז ו   -)יד( וירק    רש"י פ 

לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות    חניכו כתיב )ס"א קרי( זה אליעזר שחנכו למצות והוא   -כיו  חני     סגור: לה( והרק חנית ו 

לנער  חנוך  כב(  )משלי  וכן  בה  לעמוד  עתיד  ז   שהוא  ובלע"ז )במדבר  הבית  חנכת  ל(  )תהלים  המזבח  חנכת  איצניי"ר    (  לו  קורין 
ער  )צום  אישטרייני"ר  כ"י  וברש"י  ב )אונטערריכטען(  מאהל  וגו'     רויכען(: שטען  עשר  אל   -שמונה  רבותינו אמרו  לב(  יעזר  )נדרים 

 )סנהדרין לו(:   שם תשש כחו שראה שעתידין בניו להעמיד שם עגל   -עד דן       לבדו היה והוא מנין גימ' של שמו: 
 שם  ועיין *נדרים לב.   עיין פרש"י ורבינו בחיי  נה

.  שלש מאות זה אליעזר שעולה בגימטריא שלש מאות שמונה עשרה מונה עשרה ו ובמדרש )בראשית רבה מג, ב( ש   -  רבנו בחיי   נו 
ן לנו להוציא המקרא מידי  ויש לשאול כי לפי המדרש הזה שמונה עשר ושלש מאות אינו כפשוטו אלא חידה על אליעזר לבדו, ואי

זה היו ילידי ביתו של  כל המספר ה   היה כי   אבל הענין          וב מעיד על ילידי ביתו שהם שלש מאות שמונה עשרה: פשוטו, שהרי הכת 
לצאת למלחמה מיעט אותן וריקנן, לפי שהזכות הוא המנצח לא ריבוי עם, ולכך צוה שיחזרו  אברהם אוכלי שולחנו, ואחר שנזדרז  

החוטאי  )דב כל  מלחמה שאמר הכתוב  ביוצאי  תורה  כדין  ולשו ם  זיין  שכולל לשון  וירק  וזהו לשון  וגו',  הירא  מי האיש  ח(  כ,  ן  רים 
. ואף על פי שכתוב חניכיו ביו"ד יש בכלל מאתים מנה  ון רק, וכיון שנתמעטו מצא אברהם את עצמו עם אליעזר לבדו מיעוט מלש 

 ו עמדו עם חניכו, הוא אליעזר לבדו: ויש בכלל חניכיו חניכו, ולומר כי כל חניכי 

י ַיְזִקי   י פרק כב משל   נז  ם ּכִ י ַדְרּכֹו ּגַ ַער ַעל ּפִ סוּ )ו( ֲחֹנְך ַלּנַ ה: ן לֹא יָּ ּנָּ  ר ִמּמֶ

דוד  חנוך    מצודות  הנער   -)ו(  והרגל את  מורגל    התחל  וכשיהיה  ואם הרבה  מעט  דרך חכמתו אם  לפי  ה'  בעבודת  להוליכו  בשנים 
 ן המעשה ההיא: זקין לא יסור ממנה כי יתן לב להשכיל כשרו בעבודת ה' אז גם כי י 

 [ נוך לנערח  לי כב כב:מש  להאריז"ל ספר הליקוטים * זהר בראשית לז: ]ועיין  נח

ן  -זוהר בראשית דף לז:    נט ִניַנן  ְוכֵּ פֶ ,  ת ְ יה    ֲהָוה   ר סֵּ ֶפר   ְוָדא,  לחנוך  לו  היה  תורה מסתרי  ספר  ַלֲחנֹוךְ   לֵּ ֲאַתר   סֵּ ִסְפָרא  מֵּ   קום מהמ   נשתלשל הספר  וזה   ֲהָוה   ָאָדם   ְלדֹותְדתוֹ   ד ְ

ָהא  לזה  וראיה,  העליונה   החכמה  סודות  גנוזים  שבו  העליון  יסוד  מקום  וזהו  ְכְמָתאְדחָ   ָרָזא  אהו    ְוָדא,  אדם  תולדות  הנקרא  הראשון  אדם  של  הספר  מושרש   היה  שבו ַאְרָעא  ד ְ   מֵּ
ו    ִדְכִתיב   אהו    ָהָדא,  מרום  לשמי   ועלה  מהארץ  נסתלק  שהרי  ִאְתְנִטיל  יֶננ  י  ְואֵּ   די י  על   לו  גלו שנת  סודות  שהשיג   ידי  על  העליון  בשורשו שנתדבק  לפי   והיינו  ם "אלהי  וֹ אֹות  ָלַקח   כ ִ

ַער   ְוהו א,  הספר ִדְכִתיב ,  למרום   כשעלה  הפנים   שר  ט"מט   מלאך  להיות  שנתהפך   חנוך  שהוא,  פסוקים  בכמה   הנזכר   ַהנ ַ ַער   ֲחנֹוךְ   כ ְ י  ַעל   ַלנ ַ ִ   נתעלה   ירד  בן   שחנוך   פירוש   וֹ ַדְרכ    פ 

  ְוָכל,  ט "מט   מלאך  נעשה  לכן  כמוהו   להיות   הפנים  בשר  נפשו  ונתדבקה  דורו ב  השלם  היה   שהוא   לפי  דרכו   פי  על ,  במרום  ומשמש   עומד  שהוא  נער  הנקרא  ט " מט   מלאך   ת להיו  למעלה
ְנזֵּי י  ג ִ אֵּ ָ יה    ִאְתַמְסָרן  ִעל  ידֵּ ִליחו ָתא  ְוָעִביד ,  להתחתונים  ומשפיעם  מוסרם   והוא  ְוָיִהיב   ְמִסיר   ְוָדא,  בידו  נמסרו  ובותט   השפעות  של  העליונים   אוצרות  גנזי   וכל  ב ִ   ועושה   ש ְ

ָחן   ְוֶאֶלף ,  יום  כל  ישראל  תפלות  לקבל  ה"הקב  של  ושליחות יה    ןִאְתַמְסרָ   ַמְפת ְ ידֵּ   בחינות   מאה  היא  מהם  אחד  שכל  ספירות  עשר  סוד  שהם  העליונים  אוצרות  של  מפתחות  ואלף  ב ִ

ְרָכאן   ו ְמָאה ,  בידו  נמסרו  כולם  ההשפעות  כל  גנוזים  שבהם ָכל   ָנִטיל   ב ִ יר ,  יום  בכל  םמקבל הוא  יםמברכ  שישראל  ברכות  והמאה  יֹוָמא  ב ְ יִרין   ְוָקש ִ יה    ְקש ִ   ושר ק  הוא  ומהם  ְלָמארֵּ
 (   יםומפרש פ"כ). ה"הקב של שליחותו  בזה  עושה אשהו לפי  נער נקרא הוא ולכן, לישראל טובות השפעות ממשיך  הוא זה ידי  ועל, עלמא למארי עטרות

ָעְלָמא   עוד  ואמר יה    ָנִטיל   מֵּ א   לֵּ ִריךְ   ֻקְדש ָ יה  ְלש ִ   הו א  ב ְ ו ש ֵּ י  ִדְכִתיב   הו א   ָהָדא,  במרום  לשמשו  כדי  הזה  מעולם  ה"הקב   אותו  לקח   צדקתו  מחמת  מ    ם " אלהי  אֹותוֹ   ָלַקח   כ ִ
א  ו ִמן,  לשמשו ִאקְ   ִסְפָרא  ִאְתְמַסר   ד ָ יד ְ ֲחנֹוךְ   ִסְפָרא  רֵּ א,  חנוך  של  ספרו   שמו   על   הנקרא  זה   ספר   הדור  קילצדי  נמסר  וממנו  ד ַ ְעת ָ ש ַ ֲאִחיד   ב ְ יה    ד ַ אֻקדְ   לֵּ ִריךְ   ש ָ   בשעה   הו א  ב ְ

יה    יַאֲחמֵּ ,  העולם  מזה  ה "הקב  שלקחו ל   לֵּ ְנזֵּי  כ ָ י  ג ִ אֵּ ָ י,  העליונים  אוצרות  כל  לו  הראה  ִעל  יה    ַאֲחמֵּ גוֹ   יְדַחי ֵּ   ִאיָלָנא  לֵּ א  ְמִציעו ת   ב ְ ְנת ָ וֹ   ג ִ ֹוי  יְוַטְרפ    את   ה"הקב  לו  הראה  גם  ְוַעְנפ 

יָנן  ְוכָלא,  ממש   בפועל  ה "הקב  לו   הראה,  ספרה  מתוך  חיותו  בחיים   חנוך  שהשיג   מה  כל  לומר  ורצה,  וענפיו  עליו  סודות  עם   הגן  בתוך   שהוא   החיים   עץ  סוד יה    ָחמֵּ ִסְפרֵּ   אנו   זה  וכל  ב ְ

אִ ,  מהעולם  הלקחו  אחר  בארץ  אחריו  ארנש   כי,  בספרו  לומדים ָ ו ן  יןַזכ  י  ִאנ  ִאין  ֲחִסידֵּ ָ ָחְכְמָתא  ִעל  ָאה   ד ְ ָ ִלי   ִעל  י   ְוָלא   הו  לְ   ִאְתג ְ ְייהו    ִאְתְנש ֵּ   החסידים   אשריהם  ְלָעְלִמין   ִמנ ַ
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 ערשמלכך נ  י לך ארץא    \ס/ בחינות )קהלת שם(  ,חנוך ונקרא נערורבנו דורש לעניין מטט' שהוא  
מכונה נער, כי  רגה זו  צדיק האוחז במדלפי רבנו  ו  . פירוש אוי לארץ שהמלך שלה מתנהג כנער בלא דעת

להמיר ולטעות שמטט'  להמיר טוב ברע וכשר בפסול וכו' ובסכנה  צריך חינוך ולימוד כי עדיין הוא  עדיין  
  שטעה אחר. , כמו הוא ה' ית' 

ע  אברהם  סאלאהיוהוא תחת ברית  ידך תחת    \סב/ בבחינות )בראשית כד(  ,הנ"ל של  נא  שים 
ווה בעת שנשבע ולא היה  זר ע"י שאוחז בחפץ של מצרצה לחזק שבועתו של אליעאברהם  הפשט ש  יריכי

תחת   אחיזתו  שאליעזר  רמז  בזה  מצא  ורבנו  הירך,  תחת  היא  והברית  הברית  אלא  שנצטווה  מצווה  לו 
, לרמוז שאחיזתו של  ציווה לו לאחוז תחת הברית שלוולפ"ז  מדרגת הברית של אברהם, כי ירך רומז לברית 

 :  אליעזר תחת מדרגת הברית שלו
ל(  רקיע  הנקרא  דאצילות  היסוד  בתוכו  כשמתלבש,  שביצירה  ט"מט  מלאך   דהיינוקיע  א רוהו תיקון  , )מתומ''ד 

למיין מסאבין    הוא דכיין  מיין  בין  טמא  המבדיל  ובין  ופסול  ובין כשר  והיתר  איסור  בין 
ז(  נאמר  ועליו  \סד/(סג )כמבואר בתיקון ל',  וטהור   ַעש  "  )בראשית א    המים   בין  לויבד  הרקיע   את  ם" אלהי  ַוּיַ

הרקיע מעל  המים אשר  ובין  לרקיע  מתחת   כדי  ,רקיע  הנקרא  ט"מט  מלאך   את  ברא  ה"שהקב'  פי  ,"אשר 

ל()מתומ''ד    אותו  הסובבים  אחרא  הסטרא  כחות   ובין,  ושבפנימיות  הקדושה  מדרגות  בין  להבדיל וזהו  תיקון   .
הש"ס  שהיא הלימוד    \סה/   בחינות חנוך לנער על פי דרכו, על פי דייקא, היינו תורה שבעל פה

 : אסור למותר ובין הכשר לפסול ובין הטמא לטהורהטוב והרע, בשש בחי' בין ברר בין המגמרא 

 
ָמה ,  לעולם  מהם  תשכח   ולא  העליונה   חכמה  להם  שתתגלה  שזוכים  וניםהעלי ָאיולִ   ה "יהו  סֹוד   ָאַמר   ְדַאת ְ   כ ְ   להם   מודיע  והוא  ְלהֹוִדיָעם  יתוֹ ו ְברִ ,  ליראיו  מתגלים'  ה  סודות  ירֵּ

 (   ומפרשים פ"כ ). התורה דותסו גנוזים ששם היסוד  היינו, בריתו
ּמַ   קהלת פרק י   ס ֶ ְך ֶאֶרץ ש  ּבֶֹקר יֹאֵכלּו: )טז( ִאי לָּ ַרִיְך ּבַ ַער ְוש ָּ ְך נָּ    ְלּכֵ

דוד  מל   -  מצודת  לך ארץ אשר  אוי  לך ארץ.  המ אי  לבו בתקון  ואינו משים  בנערות  גם שריך  כך מתנהג  זה  ידי  על  ושריך.   : דינה 
 קר משפט :  וב דינו לבו אוכלים בקומם בבוקר, הפך מאמר הכת 

 ד שיפול )לעיל ד י( : נער. רוצה לומר עושה מעשה נערות :  אי לך. אוי לך. וכן ואי לו האח   -  מצודת ציון 
 עלאה -מתרצו  סא

כד   סב פרק  ְזַקן   )ב(   בראשית  ַעְבּדֹו  ֶאל  ם  הָּ ַאְברָּ ְיֵר   ַוּיֹאֶמר  ַחת  ּתַ ְדךָּ  יָּ א  נָּ ים  ש ִ לֹו  ר  ֶ ֲאש  ל  כָּ ּבְ ל  ֵ ַהּמש  יתֹו  וְ   ִכי: ּבֵ לֵֹהי  )ג(  א  ד  ידֹוָּ ּבַ יֲעךָּ  ּבִ ְ ַאש 
ַמִים ֵואלֵֹהי   ָּ ב בְּ ַהש ּ ֵ ֹנִכי יֹוש  ר אָּ ֶ ַנֲעִני ֲאש  נֹות ַהּכְ ה ִלְבִני ִמּבְ ָּ ח ִאש ּ ר לֹא ִתּקַ ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ  ִקְרּבֹו: הָּ

מצוה כגון ספר    בידו חפץ של )שבועות לח( לפי שהנשבע צריך שיטול    -תחת ירכי       א דבוק נקוד זקן: לפי שהו   -)ב( זקן ביתו    רש"י 
לו ובאה לו ע"י צער והיתה חביבה עליו ונטלה. )ור"ל מה שלא אמר תחת ירכך וה"ל    תורה או תפילין והמילה היתה מצוה ראשונה 

 מילת העבד וק"ל(: ילתו לפי ששל אברהם היתה ראשונה לו קודם  להשביע העבד במ 
 ד"ה פקודא רביעאה]דף עה.[   תיקון ל  סג

    ( רקיע   בערך   פרדס . )רקיע   כעין   ונמתח   מתפשט   הוא '  ו  וכל ,  ה " הוי  השם   של '  ו  אות   סוד   שהם   לפי  הטעם   ", רקיע "  נקראים   והיסוד   התפארת   כי  הבאים   במאמרים   שמבואר   מה   -דף עה.  תיקון ל'  סד

ו ָדא  את   מבאר  ועתה ,  ונבואה  ואהבה  יראה  םוה   מצות  שלש  זה   בתקון  ביאר  עתה  עד  הנה ק  ִ אֹוַרְייָתא  ִאְתַעְסָקאלְ   שהיא  יעיתהרב  מצוה  ְרִביָעָאה   פ  ה   ִדְבַעל   ב ְ ֶ   בתורה  לעסוק  פ 

א ו ְלאַ ,  ורע   טוב  הדעת  עץ   נקרא  והוא,  להלןד  בחינות  השש  וכנגד  שבו   קצוות   הששה  כנגד  אותיות  שש  בו  שיש   ן" במטטרו  המתלבשת ,  שבמלכות  פה  שבעל ית  ָבה    ְפָרש ָ ש ִ ין   ב ְ ְרג ִ   ד ַ
ו ר  והיינו , שבו ק "הו  כנגד  מדרגות   בשש  פה   שבעל   התורה בעסק   ולהבדיל להפריש   צריך  ולכן  ִאס  ֵּ   ב ְ ר , ְוָטֲהָרה  טו ְמָאה , ר ְוֶהת  ש ֵּ ָ   כי, רע  וחציים   טוב  שחציים בחינות   שש הם  ו ָפסו ל   כ 

תֹוךְ   ָרִקיעַ   ְיִהי  ם "אלהי   ַוי אֶמר   )בראשית א ו(   שכתוב  זהו  ב ִדְכִתי  הו א  ָהָדא,  רע   וחציו   טוב   חציו  אהו  הדעת  עץ ִים   ב ְ ָ יל   יִהיוִ   ַהמ  ין   ַמְבד ִ   להבדיל  שצריך   ומפרש   ָלָמִים   ַמִים  ב ֵּ

ין   פה  שבעל   בתורה  ַדְכיו    ַמִים   ב ֵּ ר   ְדָטֳהָרה ,  ד ְ ֵּ ר   ֶהת  ש ֵּ ָ ין,  וכשר   והיתר  טהור   ת בחינו  שהם   הטהורים  מים  בין  כ  ְמסָ   ַמִים  ו בֵּ ו ן   ֲאבו  ד ִ ו ר   ְדִאינ  א   ִאס  סו ל   ָטמֵּ ָ   הטמאים   מים   ובין   פ 

ו ן ,  ופסול  וטמא   אסור  תבחינו   שהם  ִאינ  י  בחינות  שהם   ד ְ ֹורֹות  מֵּ רִ   ב  ב ָ ִפין   ַמִים,  ַמִים ְסרו ִחים ,  ים ִנש ְ ַמר אִ   ַוֲעַלְייהו  ,  המאוסות   להקליפות   כנוים   הם   אלה  כל   ְמטו נ ָ   שש   ועל   ת ְ

ִרים  ֱאלִֹהים  ְלךָ   ִיְהֶיה   לֹא  נאמר   ורע   טוב  הדעת   שבעץ  בחינות ָני  ַעל   ֲאחֵּ ָ   שהוא   זרה   העבוד  עובד  כאילו   נחשב   הוא  שבזה,  ורע   טוב  בעירוב   שמים  ותמלכ  עול  קבל ת   שלא  דהיינו   פ 

 .   הרע  חלק 

ַאְפִריש    ָרִקיעַ   ְוַהאי  ואמר יַנְייהו    ד ְ ַעל   ָרִקיעַ   ָדא,  ה הקליפ  ובין   הקדושה   בין  דהיינו,  מימות   שני  בין  המפריש  הרקיע   וזה  ב ֵּ י  ד ְ יש ֵּ יָוון  רֵּ   על  ואשה   הרקיע   זהו  ן "מטטרו  ְוָדא  חֵּ

יה  ,  רקיע   הנקרא   ילות דאצ  היסוד  בתוכו   כשמתלבש ,  שביצירה  ט " מט  מלאך  שהוא   החיות  ראשי  ֲעלֵּ ַמר   ד ַ י  ַעל   ו ְדמו ת  נאמר   ט " מט  שעל   ִאת ְ   שהוא   ָרִקיעַ   ה ַהַחי ָ   ( : עה  דף )  ָראש ֵּ

יה  ,  יצירה שב  הקודש  חיות  על  למעלה ַמר   ַוֲעלֵּ ַעש    נאמר  ועליו  ִאת ְ   בין   להבדיל   כדי   רקיע   הנקרא   ט" מט   מלאך   את   ברא  ה" שהקב'  פי'"  וגו  המים  בין  ויבדל   הרקיע   את "  ם"אלהי  ַוי ַ

 (   םומפרשי  ר"ובל מ"כ).  אותו  הסובבים  אחרא  הסטרא  כחות ובין , שבפנימיותו  הקדושה   מדרגות

ִתיָתָאה   ָנִתיב   ְוָדא(  ר"ד   ג "ה) יָלא,  היסוד  שהוא  רקיע   ויש  ָרִקיע  ִאית וְ   שאמר  וזה,  א "דז  ביסוד  והוא,  הזה   בתקון  המפורשים  נתיבות  משמונה  הששי   נתיב  וזהו  ש ְ ָרִקיע  ְלעֵּ   שהוא   מֵּ

יק   ְוָדא   ומפרש,  רקיע   כן  גם  שנקראת  היסוד  מעטרת  למעלה ַאְפִריש    ַצד ִ ין  ד ְ ין  ב ֵּ ין  ַמי ִ ין  נו ְקב ִ כו ִרין  ְלַמי ִ ,  זכרים   למים   נקבות  מים  בין   המפריש  שהוא  צדיק   הנקרא   יסוד ה  וזהו   ד ְ

מֹוְדָעא ,  ביניהם   מפריש   שבאמצע '  ו  ואות ,  ן" המ  היא   התחתונה '  היו,  ד" המ  היא   העליונה '  וי',  א  אות   שבאמצע '  ו  אות  סוד   הוא   היחוד  בעת  היסוד   ל" ור ת ְ יה    ְלִאש ְ   שהיסוד   כדי   ב ֵּ

  סביבות ומקיפים  עולים ,  דנוקבא  סוד שבי '  הא של   התחתונה ' י  סוד  שהיא  ן "והמ ', הא   של ' ו  וד ס שהוא   א "דז  ודהיס  בפנימיות  עוברים '  הא   של  העליונה ' י  סוד  שהיא   ד "המ  היחוד   בזמן  י כ  ל "ור ), ברית הקמת  בסוד  ניכר   ויהיה  תגלה י

יה  וַ ,  ( שם   יהודה   לחם  ובבית ,  ל" ט '  דש   א "פ  תחלת  ח" בע   עיין ,  ן "המ  לבין  ד "המ  בין  מפריש  הוא   הרקיע   שהוא  דדכורא   סודהי   שכלי   ונמצא ,  בפנימיותו   נכנסים  ואינם   מבחוץ  דדכורא  היסוד מַ   ֲעלֵּ   ם" אלהי  ַוי ַַעש    נאמר  ועליו  ר ִאת ְ
ל ,  היסוד   את   היינו  ָהָרִקיעַ   ֶאת ין  ַוי ְַבד ֵּ ִים  ב ֵּ ַ ר   ַהמ  ַחת  ֲאש ֶ ַ ין ,  ן" המ  שהוא  ָלָרִקיעַ   ִמת  יִ   ו בֵּ ַ ר   םַהמ  ַעל   ֲאש ֶ ִביָעָאה   ָנִתיב   א ְודָ .  ד "המ   שהוא   ָלָרִקיעַ   מֵּ יק   ש ְ   השביעי  נתיב   וזהו  ַצד ִ

  נכללים  היסוד   ובעטרת ,  ל" כ   בסוד  החסדים   נכללים   שביסוד  לפי ,  עצמו  בפני  נתיב  שהוא   והטעם,  כנזכר  התחתון  רקיע   שהיא  א" דז  היסוד   עטרת   דהיינו,  היסוד  בחינת  כן  גם  שהוא
    ( ומפרשים  ר" שע ) . עצמו  בפני  נתיב  הוא לכן ,  ה "כל בבחינת  דכללות   כללות בסוד  החסדים 

תֹוךְ   יעַ ָרקִ   ְיִהי  ם "יאלה   ַוי אֶמר   שכתוב  ומה  -תיקון מ' דף פ.    סה  ִים   ב ְ ָ יל   ִויִהי,  ַהמ  ין  ַמְבד ִ ה   ִדְבַעל   ְבאֹוַרְיָתא  ְלִאְתַעְסָקא   ָרָזא   ָהָכא  ומפרש  ָלָמִים  םַמיִ   ב ֵּ ֶ   נרמז   כאן   פ 

א,  ורע   טוב  הדעת   עץ  נקראת  היצירה  בעולם  יורדת  וכשהיא,  במלכות   שהיא  פה  שבעל  תורהב   לעסוק  הסוד ין  ו ְלַאְפָרש ָ ו ר   ב ֵּ ר   ִאס  ֵּ   פה  שבעל  התורה  בלימוד   העמל  ידי  ועל  ְוֶהת 

ו ן ד ְ  ומפרש (, ל"האריז  בשם  קעד'  עמ א  כרך  נובביאור לעיל  כמבואר ) והיתר  איסור  בין   ומבדילים  ומפרישים , הקדושה את   הסובבת הקליפה   את משברים   ,הקושיות לתרץ   ביגיעה  ין   ִאינ    ְמִתיָקן ַמי ִ
ְטָרא   ְמִריָרן  ין ו ַמי ִ ,  הדעת   העץ   של   הטוב   מצד   מתוקים  מים  הוא  שההיתר  ָמאָלא   ִמס ִ   נאמר  זה   ועל ,  הדעת  העץ   של   הרע   מצד   דהיינו,  השמאל  מצד   מרורים  מים  הוא   והאיסור   ִדש ְ
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קו  וברית בזוהר    דשעילאה הוא שמירת הברית  נט:(  כדאיתא  הב)נח  מי ששומר  נקרא  ,  ריתצדיק 

  טהור טמא.כשר פסול    . וברית תתאה הוא שמירת איסור והיתר וכו'דהינו שעומד בניסיון התאווה

: וצריך לאדם להיות לו )ריש תורה יב(תלמיד חכם נקרא רק מי שבקי בגמרא ופוסקים  דהיינו  וזה בחי' למדן  
היי ולמדן. כי לא עם הארץ חסיד )אבות פאלו שני בחינות ברית,    \ סו/ "ב(נו שיהא צדיק 

שמירת הברית קודש   דייל  צדיק, נקרא ע  כי  .רק עד כמה שהוא חסיד  יהיהמדן שבו  להזכור של
עוסק בדרך ארץ ולא בתורה וגם כשיש בו מדות טובות,  ץ הוא הועם האר . ולמדן ע"י איסור והיתר[סז]

דיל להב  יודעא"א שיהיה צדיק חסיד שומר הברית באמת להתקדש במותר כי לא  אע"פ שאינו בור גמור  
בין אסור למותר ובין מצווה למותר, ואינו יודע מתי המותר מיותר ומתי הוא מצווה, וכל שכן שאינו יודע  

 : בכל דרכיו כמ"ש בכל דרכיך דעהועם הקב"ה ים זכות הלב, להיות קשור בברית  להבדיל בדברים הצריכ

  " צבאות הוא ה' כי מלאך   , פיהושו מכי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבק" \סחשעל הפסוק במלאכי ב'/  וזהו

בגמרא   יזדרשו  הכוונה  \ע/[סט] (.)מ"ק  אלא  מלאך,  הוא  כהן  ה'    וכי  למלאך  דומה  הרב  אם 

 
ֹות   ָיְכלו    ְולֹא ת  ָרה   ַמִים   ִלש ְ ָ י  ִממ  ם  ָמִרים  כ ִ ְטָרא,  בהם   שהיה  אחרא  רא הסט  אחיזת  מצד   הֵּ קו  ַוי ִ   נאמר  שבהם  והקדושה   הטוב  הימין  ומצד  ִדיִמיָנא  ו ִמס ִ ִים  ְמת ְ ָ   מים  שנמתקו  ַהמ 

ו ן. המרים  ָדם  ַגְווָנא כ ְ  ְוִאינ  ה  ְוַדם ָטהר   ד ְ א  ְדָצִריךְ   ִנד ָ יַנְייהו   ְלַאְפָרש ָ  . ביניהם  ולהבדיל   להפריש יךשצר  נדה  ודם טהור  דם   כעין  הם המתוקים מיםו  המרים  המים ואלו  ב ֵּ
ה אֹוֵמר, ֵאין ּבֹור ְיֵרא ֵחטְ   בי יהודה הנשיא( מליאל בנו של ר )רבן ג   משנה מסכת אבות פרק ב )ה( הּוא   סו  יָּ ֵמד,  הָּ ן לָּ ָּ ְיש  ִסיד, ְולֹא ַהּבַ ֶרץ חָּ אָּ א, ְולֹא ַעם הָּ

ד, ְולֹא   ן ְמַלּמֵ דָּ ּפְ ים. ו ְולֹא ַהּקַ ה ַמְחּכִ ה ִבְסחֹורָּ ְרּבֶ ל ַהּמַ : כָּ ל ִלְהיֹות ִאיש  ּדֵ ּתַ ְ ים, ִהש  ִ ש  ֵאין ֲאנָּ ֶ  ִבְמקֹום ש 

 ת מעלות המדות: ועם הארץ. הוא שאין לו מעלות שכליות אבל יהיו לו קצ   -ירוש המשניות  פ   רמב"ם 

 ן: אבל ירא חטא אפשר שיהיה שהרי הוא בקי בטיב משא ומת   -ולא עם הארץ חסיד    -  רע"ב 

  המוני, שהדריכו הרבה מיני ע"ה יש ]כרא"ש ס"פ אלו עוברין[ , והכא מיירי באדם    -סיד  ]לט[ ולא עם הארץ ח -  יכין   תפארת ישראל 
לפני   הורגל  ולא  תורה  למד  שלא  רק  ישרות,  לילך  אותו במדות  חסיד,  שיהיה  לכן אי אפשר  והנהגותיהן,  חכמים לראות מעשיהם 

 ושם בנפשו: יך הרגל לראות עשיית מעשים כאלו, שיקנו ר לפנים משורת הדין, דלדבר זה צר 

י מתוך הריקות שבו גם מן העבירות לא ידע להשמר. אבל  רא חטא אינו, כ ולא הוצרך לומר, אין בור חסיד, שאף י   -  פירוש רבנו יונה 
יודע להשמר נפשו מן הפשעי  ויכול להיות צדיק  עם הארץ שהוא מעורב עם הבריות במדות חשובות ויש בו מקצת דעות ישרות  ם 

ה הצריכה  בתורה, שהיא מד מרים לו שנצטוה, אך אל מעלת החסידות לא יכול להשיג כי אם אדם גדול  לעשות ולקיים במה שאו 
טותו מן הקו האמצעי אל הקצה האחרון שיעשה לפנים מן שורת הדין. ועל זה נקרא  טהרת הלב וזכות הנפש, וזה אין בידו חכמה לה 

 .כמותו עמהם בדרך ארץ, ולפי שרוב בני העולם הם    עם הארץ מפני שהוא 
 פנחס רמב: זו"ח רות מג:[  וקצז. זהר רע"מ* זהר פרשת נח דף נט: ועוד ]פרשת נח דף עא: זהר מקץ קצד:  סז

ב'  סח פרק  ִויַדְע   מלאכי  מַ )ד(  אָּ ֵלִוי  ֶאת  ִריִתי  ּבְ ִלְהיֹות  ַהּזֹאת  ה  ְצוָּ ַהּמִ ֵאת  ֲאֵליֶכם  י  ְחּתִ ּלַ ִ ש  י  ּכִ ם  אֹות: ּתֶ ְצבָּ ה  ְיהֹוָּ ְיתָּ   ר  הָּ ִריִתי  ּבְ ִאּתֹו  )ה(  ה 
אֵ  ירָּ ַוּיִ א  ֵנם לֹו מֹורָּ ֶאּתְ וָּ לֹום  ָּ ְוַהש ּ ים  נֵ ַהַחּיִ ּוִמּפְ ִנַחת הּוא: ִני  ִמי  ְ ה בְּ   י ש  ְיתָּ ֶמת הָּ ֹור  )ו( ּתֹוַרת א  ּוְבִמיש  לֹום  ָּ ש  ּבְ יו  תָּ פָּ א ִבש ְ ִנְמצָּ ה לֹא  ְוַעְולָּ ִפיהּו 

ים   י ְוַרּבִ ַלְך ִאּתִ ֹון: הָּ יב ֵמעָּ ִ ְפֵתי ֹכהֵ   ֵהש  י ש ִ י ַמְלַאְך יְ )ז( ּכִ יהּו ּכִ ּו ִמּפִ ה ְיַבְקש  ְמרּו ַדַעת ְותֹורָּ ְ אוֹ ן ִיש  ה ְצבָּ ֶרְך    ת הּוא: הֹוָּ ם ִמן ַהּדֶ ם ַסְרּתֶ )ח( ְוַאּתֶ
 ַ אֹות: ִהְכש  ה ְצבָּ ַמר ְיהֹוָּ ִוי אָּ ִרית ַהּלֵ ם ּבְ ַחּתֶ ִ ה ש  ּתֹורָּ ים ּבַ ם ַרּבִ  ְלּתֶ

דוד  וידעתם    מצודות  המ   -)ד(  שלחתי אליכם  להיות  דעו לכם אשר  טוב  גמול  הוא למען תקבלו  בכבודי  נזהרים  להיות  הזאת  צוה 
  -)ו( תורת    ית להיות הכהונה לו ולזרעו אחריו: תי עם שבט לוי ר"ל עם אהרן ראש השבט כי עמו כרתי הבר ם הברית אשר כר מתקיי 

מצותי היה רודף לעשות שלום  ר"ל בעבור    -כפל הדבר במ"ש. הלך אתי    -ר  למד תורה עם העם ולא נטה מדרך האמת. ועולה וגומ 
)ז( כי שפתי    השיב בני אדם מרובים לכל יעשו העון אשר חשבו לעשות:   ע"י תוכחותיו   -בין הבריות ולהדריכם בדרך מישור. ורבים  

הראוי הוא שכל בני ישראל יבקשו תורה  ר"ל הנה כל זה ראוי לכל כהן כי שפתי כהן ראוים שישמרו את הדעת לדבר בם ו   -הכהן  
ר וגו' יורו משפטיך ליעקב )דברים  וכמ"ש וללוי אמ כי הוא שלוחו של מקום להורותם הדרך הישר    -ו ושהוא ילמדם. כי מלאך  מפיה 
סרתם   לג(: ואתם  הדרך    )ח(  הכשלתם    -מן  הכהנים.  אל  הראוי  הנזכר  הדרך  מן  שעוד    -ר"ל  אלא  מעון  השיבותם  שלא  די  לא 
ם  מה שכרתי ברית עם אהרן ראש שבט הלוי לשרת בשמי ולכבדני הנה אתם שחת   -שלתם רבים בדיני התורה. שחתם ברית לוי  הכ 

 ם אותו: אותו כי בזית 
 וחגיגה טו:  סט

רש"י על מגילה כה: במי שסנו שומעניה  )פשיוצאות עליו שמועות רעות ושנואות שהוא נואף  דהוו סנו שומעניה  )ההוא תלמיד חכם צעיר(  רבנן  ההוא צורבא מ   -  מועד קטן יז.  ע

וש'(( ומות בג'  לבזותו  פנויות    ר  עם  מתייחד  התקבלו  )ריטב"א(,או  שלא  בבי"ד,   אע"פ  להענ  עדויות  יש  בשונאים,  שמקורן  נראה  ולא  ונשנו  שחזרו  פיהן  כיון  על  היכי  (  )שוטנשטין( יש  יהודה  א''ר 
לרבב''ח מידי  )רב יהודה(  א''ל    ,שה חילול ה'()נע   לא לשמתיה קא מיתחיל שמא דשמיא   ,רבנןצריכי ליה    )לנדות אותו איא אפשר כי(   לשמתיה   ?ליעביד 

כי שפתי כהן ישמרו דעת  " ז{  -מאי דכתיב }מלאכי ב   א''ל הכי א''ר יוחנן   ?מת צורך תלמוד תורה דתלמידים(  הימנע מנדוי מח )האם יש ל   שמיע לך בהא 
ה'  אם דומה הר י הכהן הוא מלאך? אלא הכוונה(  )וכ   " ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא  דופי במעשיו(  ב למלאך  ואין  ירא שמים  יבקשו  )שהוא 

כמותו עדיף שלא ילמדו ממנו. נמצא שאין להימנע מלנדותו שהרי מי ששמועותיו רעות  )ואף אם אין מי שיודע    אל יבקשו תורה מפיו   יו כראוי( )שאין מעש   לאו   ואם   , תורה מפיו

 .ת אותו תלמיד חכם שהיה חשוד )א   שמתיה רב יהודה   ו. ולאור הדברים האלה( אסור ללמוד ממנ 

יוחנן מאי דכתיב }מלאכי ב   והאמר   ?יה דאחר ור''מ היכי גמר תורה מפומ   -  חגיגה טו:  כי שפתי כהן  "   ז{ -רבה בר בר חנה אמר רבי 
ת יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו  אם דומה הרב למלאך ה' צבאו   " ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא 

  " אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי הט  " יז{  -לי כב ודרש }מש )רבי מאיר מצא פסוק אחר(  אמר ר''ל ר''מ קרא אשכח    .ה מפיהו תור 
כתיב    ר אלא לדעתי לדעתם לא נאמ  ואעפ"כ  כי הם רשעים,  מדעתם  להזהר  בחכמים שיש  ה'. משמע שמדובר  לדעת  לה'( )דהיינו  יהא  להזהר שלבו  אזנך, אלא שצריך  רב    .הט 

כח את  )כלומד הט אזנך לשמוע דבריהם וללמוד מהם אך תש "  וגו' עמך ובית אביך  שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי  " יא{  -חנינא אמר מהכא }תהילים מה 

לא קשיא הא    , של ר"ל ורב חנינא(ק מרב שהוא כמלאך ה' צבקות, לשתי הדרשות  )נמצא א"כ שיש סתירה בין דרשת רבי יוחנן ללמוד ר   קשו קראי אהדדי   , מעשיהם ואל תלמד מהם(
  אכל את בשר הפרי( רבי מאיר  )   'מ אכל תחלא אמרי במערבא ר'  , אמר מא"י לבבל(  כי אתא רב דימי    .קטן ב ת רבי יוחנן(  )דרש הא    ( שבכוחו להזהר )   גדול )אדם(  ב 



 12מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

,  \עג/, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיותורה מפיודהיינו שהוא למדן וצדיק, אזי יבקשו    וכו'[  עב]  \עא/צבאות
ולמדן.  כי   צדיק  שיהא  צבאות,  צריך  ה'  מלאך  זה  וזהו  ל בחינמלאך  בתורה    \עד/מדןות  הבקי 

בחינות  שבע"פ כנ"ל. צבאותמלאך  ,  דיליה  פירושו  מט"ט  בצבא  הוא  הוא ו  ,\עו/[עה]   אות    אות 
כמ"ש ונמלתם את בשר ערלתכם והיה    \עח/[עז] אות ברית    המילה נקרא  ת, כיהברי  שומרבחינות צדיק  

סור והתר  ת אישמירדהיינו  . ובכל מקום שמוזכר צדיק גם ברית תתאה  לאות ברית ביני וביניכם

אלא שעולה ושומר עצמו עוד גם מכל דבר   ,כי צדיק ודאי ששומר עצמו מאיסור וטומאה ופסול  נכלל בו
ר חזק יותר עם הש"י דהיינו שקשור לא רק לתורה שבע"פ של  ז נעשה בברית וקשו רצון הש"י שעי"נשאי

 
רדתי לראות באבי הנחל וגו' למה  יא{ אל גנת אגוז י -י דכתיב }שיר השירים ו דרש רבא מא     .)וזרק את הרגעין לחוץ(   ושדא שיחלא לברא 
ת''ח לאגוז  ובצואה זה אע''פ שמלוכ לומר לך מה אגוז    ?נמשלו  נמאס   ,לך בטיט  ת''ח אע''פ    , אין מה שבתוכו  אין תורתו    , שסרח אף 

מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיה דר''מ לא    אשכחיה רבה בר שילא לאליהו א''ל מאי קא עביד הקב''ה א''ל קאמר שמעתא     .נמאסת 
)עכשיו קיבל א''ל השתא    .אכל קליפתו זרק רמון מצא תוכו  א''ל אמאי ר''מ    .משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר   ?א''ל אמאי   .קאמר 

ו(  הקב"ה את טענ  הקב''ה מצטער    קאמר מאיר בני אומר בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אם כך תך 
 .מן של צדיקים שנשפך על דמן של רשעים ק''ו על ד 

נים למשל מרימון שבו הרע בחוץ. ותרץ שהמשל הראשון  יחלא שם הרע בפ שמקשה סתירה בין המשל מתחלא וש   עיין עיון יעקב 
 בר בהיותו עדיין בבית המדרש ורק טינא בלבו ואילו השני כשפרש והרשיע גם כלפי חוץ.מד 
כי צבא דרכו לצאת לקרב וכח ההולכה והיציאה היא ברגלין ואילו השם  דהיינו רגלין    , ידוע שהוא שם מידת הנצח   -  ה' צבקות   עא
 נו למדן וצדיק  י וא"כ לכאורה צ"ע למה אומר שמלאך ה' צבקות היי -א שד יסוד וברית הו   של 

יא להוליך את האמת להתגלות ולכן נקראים  הגמ' הזו אות הוא בצבא שלו ית' שהצבא היינו הרגלין היציאה שלהם ה   ואולי כוונת 
)נה"י( מוציאים לחוץ את האות ברית צ  ג'  כי הם  ולא צבא  )צבא אות(  עם הקב"ה  אל המלכות שתת   בקות  והקשר  גלה שם הברית 

   .ז נקשרת המלכות אל הקב"ה אל התפארת דהיינו גילוי האמת שעי" 

"ה שמתלבשים בו  אבל כח ההולכה את הטיפה לחוץ הוא בכח נו   היסוד מורכב מעצם ההתקשרות שהיא מדת היסוד   וכן ידוע שכח 
 .מצטרף לנו"ה בהשפעה דהיינו שהיסוד  ולכן הכלל שנה"י של עליון נעשים חב"ד לתחתון כידוע  

 מלאכי ב' ז'   עב

דֹול הוּ   -יו"ד רמו ח'    וכן נפסק בש"ע   עג ם ּגָּ כָּ חָּ ֶ י ש  ה, ַאף ַעל ּפִ ֶדֶרְך טֹובָּ ֵאינֹו הֹוֵלְך ּבְ ֶ ַרב ש  ם ְצִריִכים לֹו, ֵאין ְלמֵ הָּ עָּ ל הָּ ּנּו ַעד  א ְוכָּ ִדין ִמּמֶ
ב.    ֲחזֹר )ד( ְלמּוטָּ ּיַ ֶ )ד( ל     ש  והאמר רבב מוטב. כתב הש'' באר היטב   ור''מ היאך למד תורה מאחר  ''ח מאי דכתיב  ך דבש''ס אמרינן 

וז''ל דבמ''ק  לק בענין זה וי''ל דס''ל כמ''ש התוס' שם  שפתי כהן וכו' ומחלק הש''ס בין גדול לקטן וא''כ ה''ל להרמב''ם וסייעתו ג''כ לח 
וכ''ש בזה י דילמא ממשכי  דשמתוהו וכו' איכא למימר דקטנים הוי דגרסי קמיה וחייש  ''ז  ע''כ א''כ חזינן דאף בימי הש''ס היו קטנים 

ז''ל תירץ דס''ל מדקאמרי בש''ס ר''מ    שכולם נחשבים קטנים כמ''ש אם ראשונים בני אדם וכו' וא''כ בזה''ז אין חילוק. והגאון אמ''ו 
 מ לא אכיל בישרא וכו' ע''ש עכ''ל: פוסקים גבי ר'' אשכח ודרש משמע ר''מ ס''ל הכי ואנן לא קיי''ל כותיה וכה''ג כתבו ה   קרא 

שלא    ואפילו המלאכים לאכים הם בלא גוף חוצץ ע"כ הם בחי' שרפים הנשרפים מרוב דביקות וכסופים להש"י,  כי מ   לכאורה קשה   עד
א"כ מלאך מט"ט  ולכאורה היינו חסד המתגלה בפומא דאמה, ולמה  תר מאדם בעל גוף גשמי,  נשרפים אבל בוודאי הם קרובים לזה יו 

 נשרף ונכלל בו ית'.  נקרא למדן להבדיל מצדיק, לכאורה הוא יותר מצדיק שהרי 

', וזה  ומד בנסיון התאוות ומתגבר עליהן ובוער לה הוא לא כל מי שבור לה' אלא מי שמתגבר על מניעות גדולים וע   אבל באמת צדיק 
ן  שתו לא מסוגל לשום מלחמה לכ ו כל קד   ות אבל מלאך עם הכונה אות הוא בצבא דיליה הוא איש מלחמה בצבא ה' הלוחם בתאו

צר כמו  חמה בי ל יכול להיות כי לזה לא צריך כל כך מ   למדן הוא   , אבל סיונותי הוא אדם שלא מצליח לעמוד בנ   אדם שדומה למלאך 
 .וה הידועה ו להלחם בתאוות ובפרט בתא 

 י סנהדרין צב. ]ועיין לקמן דף מה. טור ב' בהערה שם(  מז תתקצב ופרש" עיין חגיגה טז. גרסת העין יעקב וילקוט שמעוני שיר השירים פ"ו ר עה

בי עקיבא בקשו מלאכי השרת  רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום ועליו הכתוב אומר משכני אחריך נרוצה ואף ר   -:  חגיגה דף טו  עו 
בר חנה אמר רבי יוחנן  רש אמר רבה בר  מאי ד ]דף טז.[    הקדוש ברוך הוא הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי   לדוחפו אמר להם 

אות   קדש  מרבבות  ]ואתה[  ה'  )ואתא(  אמר  לקיש  וריש  שלו  ברבבה  הוא  דוגמא  מרבבה  דגול  אמר  אבהו  ורבי  שלו  ברבבה  הוא 
 .הוא בצבא שלו   [ אדוןת( ] )או צבאות שמו  

 ז יא. וזהר רע"מ פנחס רכט: עיין *רע"מ פנחס רלו. ועיין חגיגה טז. עיין בראשית י עז

ה  בראשית פרק יז   עח יָּ ְרַלְתֶכם ְוהָּ ר עָּ ש ַ ם ֵאת ּבְ יִני ּוֵביֵניֶכם:   )יא( ּוְנַמְלּתֶ ִרית ּבֵ  ְלאֹות ּבְ

צוהו האל באותו אבר    ם שהוא בגוף האדם שלא יהיה זולתו. ולפיכך להם לפי שהם לזכרון, אבל זה האות הוא חזק שבכול   -  רד"ק 
ש  לפי  האבר  אותו  ידי  על  יעשה  העבירות  שרוב  התאות  לפי  ראש  אותו  הוא  בתשמיש  עבירה  לעשות  האדם  וכשיבוא  הבהמיות, 

לבעול כל אשר ימצא  , יהיה רואה אותו האות אשר בו ויזכור מה שצוהו האל וימנע מעשות העבירה ההיא, ולא יהיה כבהמה  האבר 
 זרע ולרפואה: אלא במותר לו ולהשאיר  

הם נקראים צבאות שהוא  צבא שלו שהם נצח והוד כי הוא מייחדם לפעולה אחת לכן  יסוד הוא אות ב ה–וצדיק אות בין נצח והוד.    -דף רלו.    זוהר רע"מ פנחס 

 מדבש( )מתוק    נוטריקון צבא אות ומתי הוא כך כשהוא מייחד את המלכות עם התפארת.

  טה, דבהון שוקי יעאה וחמישאה, )יחזקאל א כז( ממראה מתניו ולמעלה, וממראה מתניו ולמ תקונא רב   -:  דף רכט   פנחס רע"מ  זוהר  
בא דיליה, ואיהו דיוקנא דצדיק, דצדיק אות בצבא דלעילא, ומטטרו"ן איהו  מטטרו"ן אות בצ   החיות כנגד כולן, ובספירן נצח והוד,

 וב כמראה הבזק: ן שד"י, ביה )שם פסוק יד( והחיות רצוא וש אות בצבא דלתתא, מטטרו" 



 13מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

בחי'    \עט/ ת יריכיך תח' יד , כי התחתון נכלל בעליון, בבחי הקב"ה אלא גם לתורת הרצון שלו ית'

 :. שהיה עבדו וכלול בו ידו של אליעזר כלול בברית אברהםש

 
 ואות 

והשת   שהוא בבחי' בריתומי   כסופים  לו  יש  להקב"האזי  גדולה  קש  ,וקקות  ע"י שהוא  בקשר וכי  ר 

להקב"ה ע"א(  הברית  קמב  דף  נשא  )אידרא  דאמה  \פ/אזי  בפומא  מתגלה  שם   חסד  מבאר 
ולבד מהערלה  ים שמתקבצים מכל רמח איבריו לעטרה דיסוד שהיא אות י',  חסד  רמ"חשביסוד יש    אדראב

יש   מילה  בברית  שמסירים  רוחניתהגשמית  העטר  ערלה  על  שהיאהמכסה  הרוחנית  שמירת ע"י  ו   י',  ה 
פריעה  נעשההברית   העטרה  ,בחי'  את  בי'    יםומתגל   ,שמגלה  דז"א  עליון  חסד  ומתגלה  שבה,  החסדים 

לדוד המלך  בטהה'  , בבחי\פא/ שבעטרה הקב"ה  )תהלים פט( לעולם אשמור לו חסדי חה שהבטיח 
רבנו  הפי'    ובריתי נאמנת לו  לדודאמר הקב"ה  לפי  בריתי הנאמנת  כי    ,מכח  לו חסדי,  לעולם אשמור 

   .החסד הוא תוצאה של ברית כנ"ל
יו  אע"פ שה  \פה/[פד]  \פג/ , כי הוא היה ראש למאמינים[פב]   ובשביל זה נתנה מדת חסד לאברהם

נח ושם ועבר אבל הם לא עשו נפשות לאמונה ואברהם יחידי מסר נפשו להפיץ אמונת היחוד וחדוש    ימיוב

 
  ' א אולי עפ"י אבות א'    שבע"פ,  לתורה רומז  ויד    וץ שפיע.  הוכלת הטפה לח   , כי הרגל כלול ביסוד כי הוא כח כי ירך רומז לברית   עט 

ד כי את התורה מקבלים ומוסרים  והיינו בחי' י    רוה לאנשי כנסת גדולה.ני ומסרה ליהושע וכו' ונביאים מס משה קבל תורה מהר סי 
 דים.ע"י בחי' י 

ְצִניעו ָתא   ְוָתאָנא   -נשא דף קמב.    זוהר )אדרא רבה(  פ ט,  דצניעותא  בספרא  ולמדנו   ִסְפָראד ְ   ב ִ ש ַ ְ כו ָרא   ִאְתפ  ק ַ   ד ְ ַ ו נֹוי   ן ְוִאְתת  ִתק    דהיינו,  בתיקוניו  ונתתקן   א "ז  נתפשט   ב ְ

ן   ואז ,  לגמרי   א"דז   י"הנה   של  הכלים   שנתקנו  ק ַ ַ ו ָנא   ִאְתת  ק  ְכסו ָתא   ת ִ כְ   ד ִ   את   מכסה   א שהו  לפי  כך  קרא ונ ,  דנוקבא  היסוד   שהוא   הטהור   כסות  את  המתקן,  א"דז   היסוד  נתתקן   ָיאד ַ

ְכָיא  ה ַאמ ָ   ַהְוָיא   ְוַהאי ,  היחוד  בעת  א "דז   היסוד  ֵּ ,  ( הטמאים   החיצונים   אחיזת   בהם   אין  היחוד   שבשעת   שם   על ,  טהורים  היסודות   נקראים  אולי ) ,  הטהורה   אמה   נקרא  א "דז  והיסוד   ד ַ ַההו א  יה  ָאְרכ  ה   ד ְ ָ   ַאמ 
ִעין   ָמאָתן    ח" הה  כי   היא   הענין  וכונת,  העלם   לשון   היא  עלמין  מלת   כי)   נעלמים   אורות  ם שה,  חסדים   ח"רמ   יש   א" דז  היסוד  בכלי  כי,  עולמות   ח "רמ  האמה  זה   של   רכוא  ָעְלִמין   ו ְתַמְנָיא   ְוַאְרב ְ

הו    (, שבו  חסדים  ח "הרמ   והם , ביסודו  נכללים  א " דז אברים  ח "ברמ  המתפשטים  ְלָיין  ְוֻכל ְ ַ א  ת  ָ פו מ  ה  ב ְ ָ ַאמ  י , שלו בעטרה  שמתקבצים   דהיינו,  אמה ה בפי  תלוים  וד שביס  החסדים  אלו   וכל  ד ְ ִאְתְקרֵּ   ד "יוֹ  ד ְ
יָון',  י  סוד  היא  שבו  והעטרה'  ו  אות  סוד  הוא  עצמו  היסוד  כי',  י  שנקראת ְלָייא  ְוכֵּ ִאְתג ַ יה    ד "יוֹ   ד ְ ֵּ פו מ  ה   ב ְ ָ ַאמ    ידי   על  העטרה  שנגלתה  דהיינו ,  האמה  בפי '  הי  לתה שנג   וכיון  ד ְ

י,  הפריעה לֵּ ָאה   ֶחֶסד   ִאְתג ְ ָ ה   ְוַהאי,  בעטרה  המתגלה  א "דז  העליון  חסד   בחינת  היא  דעטרה'  י  אות  כי,  העליון   חסד  נגלה  אז  ִעל  ָ י  הו א  ֶחֶסד   ַאמ  ִאְתְקרֵּ   אמה  הנקרא   היסוד   וגם  ד ְ

י,  העטרה   שם  על  חסד  נקרא  ַהאי  ְוָתלֵּ ו ם   ב ְ ה   פ  ָ י  ְוָלא  והטעם,  היסוד  בעטרת   תלוי   חסד  שם  עיקר  אבל  ַאמ  ִאתְ   ַעד   ֶסד חֶ   ִאְקרֵּ ְלָייא ד ְ פו ם   ד " יוֹ   ג ַ ה   ד ְ ָ   חסד   נקרא  שלא  לפי  ַאמ 

 .    עליה  שכסתה מהערלה העטרה   נגלית  שאז,  הפריעה  עד דהיינו ,  האמה  בפי'  הי שנגלית  דע 

ָלא,  יֲחזֵּ   ְוָתא י   ד ְ ִלים   ַאְבָרָהם  ִאְתְקרֵּ   ַעד ,  מחסד  היה   נשמתו  ששורש   פי  על   אף  החסד  במדת  םנשל   שלא  כלומר ,  החסד   בזה   שלם   נקרא  לא  שאברהם ,  וראה  בא   ֶחֶסד   ַהאיב ְ   ש ְ
ְלָייא ִאְתג ַ ה   ד "יוֹ   ד ְ ָ ַאמ  יָון,  פריעהה   ידי  על  המתגלית   העטרה   של'  הי  והיינו,  היסוד   שהוא  האמה  של'  י  אות   שנגלתה  עד  ד ְ י  ְוכֵּ לֵּ ִאְתג ְ י  ד ְ   נקרא'  הי  שנגלתה  וכיון   ִלים ש ְ   ִאְקרֵּ

ךְ הִ  שכתוב זהו ב ִדְכִתי הו א  ָהָדא, ותמים שלם  אברהם ֵּ  .   החסד  במדת  שנשלם  כלומר   ש  ַממ ָ  ָתִמים ומפרש ,  ָתִמים  ֶוְהיֵּה  ְלָפַני  ְתַהל 
תפשט בכל  עליון שהוא אהבה והשתוקקות לה' שחוזר ומ   הביאור נ"ל כי הערלה היא התאווה וצדיק שמסיר אותה מתגלה חסד   פא

וש שהתאווה עיקרה בעטרת היסוד ומתפשט בכל  כמו שרואים בח   הרמ"ח איברים בבחי' כל עצמותי תאמרנה. וידיעת ההפכים אחת, 
בכל   ו'  הקומה  ה'  גילוח  עיין לק"ה  והתל הרמ"ח.  גדול  שמוהרנ"ת משווה בין התפלה בהתלהבות שלהבת רשפי קה בחמימות  הבות 

נולד חמימות דסט"א בבחי' הקליפה קדמה לפרי וכו' עי"ש. ועיין דקדושה, לזיווג שכשהוא עם התאו  בנימין  תורה מד שרבי    וה אזי 
לתקן הברית ואת כל החום של הזיווג דסט"א נזכה להעלות לתפלה בהתלהבות    התפלל יה"ר שתהא תפילתי סמוכה למיטתי, דהיינו 

 של כל עצמותי תאמרנה.
   לשה"כ מיכה ז' כ'  פב

לו צדקה שפירש  ין בה' ויחשבה  אבל עיין לעיל והאמ .    וך בגלל שהיה לו מדת החסד היה ראש לנדיבי לב צ"ל הפ   צ"ע דלכאורה   פג
 .  שלו רבינו שע"י שהאמין בהש"י נשלמה הצדקה  

 נת ר[ פי' עה"ת תולדות כה כג. ועיין לעיל תורה כח ב' . לשון רבינו במהר"י ברונה ]שא רשב"א( פי" ט תשורי מראש אמנה זה אברהם. ביאור הענין במנחת קנאות )להי  'המקור בשיר השירים רבה ד  פד

 מין בה' ד"א תשורי מראש אמנה זה אברהם שכתוב בו והא   -  יט סקה  פרשה ד פ   -  רבה שיר השירים    פה 

קנאות ועיין   יא:    -)לרשב"א(   מנחת  עולם    -פרק  ומצא  היה,  האמת  לפלסופי  ראש  אבינו  אמתיות  אברהם  בלתי  בדעות  שומם 
האלוה הגדול ומנהיג    ים כי השמש הוא ולא היה שכל האדם בימים ההם עובר הגלגל, והיו עובדים לכו"מ, ואומר   ובאמונות כוזבות, 

לית עיון מי שנתפלסף בזמן ההוא, שה' הוא כח הגלגל והככבים הם גופים, וזה היה סבה בתחלה  העולם העליון, והעולם השפל, ותכ 
  הם אבינו ע"ה והאיר פני המזרח, נתן ללבו וקנא לאלהיו להעתיק האמונה ט באומות סכלות אמונת הקדמות, עד שבא אבר להתפש 

והתחיל   ולבטל הזאת,  להכחיש  והתחיל  שכליות  ראיות  והביא  עמהם,  ברורות    לחלוק  בראיות  להם  ולאמת  דעתם,  שבוש  ולעקור 
פועל כל, וחדוש הגלגלים והככבים  נבדל מן הגלגל, ואינו כח בו, והוא לבדו    ובמופתים חותכים, מציאת הש"י ואחדותו, ושהוא ית' 

ז"ל בספרו המורה )ג,  מיו, כמ"ש בדבריהם ובדברי הימים שלהם, והביא הרמב"ם  החכמים שהיו בי כולם ברצונו, וטענו עליו וחלקו כל  
רו  ש עושה בלתי השמש, טענו עליו בכך וכך וזכ כט( לשון הספרים ההם, וז"ל ואמנם אברהם שגדל בכותא כשחלק עם עמו, אמר שי 

א כגרזן ביד החוצב בו, עכ"ל, סוף דבר  צדקתם! אבל הו   בטענותיהם, מה שהוא מבואר נגלה מפעולות השמש במציאות, ואמר להם, 
לוס וית  עד שמשך לב קצתם להחזיק בדת האמת, כמו שהעיד עליו הכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ותרגם אונק   נתאמץ בדרכי ה' 

בחרן,  לאורייתא  דשעבודו  נפשתא  האמיתית,   כל  האמונה  זאת  ומודיע  מפרסם  היה  ונוסע,  הולך  שהיה  מקום  אמונת    ובכל  והיא 
ה' אל עולם, וזאת הקריאה היתה הח  ויקרא שם בשם  גדולים, שאין למעלה מהם, האחד הוא ללמוד    דוש כמ"ש  ללמד שני עקרים 

הנכבד והנורא, והוא שם בן ד' אותיות,  ת ה'  וזה העקר רמז באמרו בשם ה' שזאת היא הודע ידיעת חיוב מציאת השם ית' ואחדותו,  
י הוא ית' חדש העולם ברצונו,  רז"ל שמי המיוחד לי )סוטה לח, א( והעיקר השני לידע כ מי וגו' ודרשו  אשר עליו נאמר ושמו את ש 



 14מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

ולאחותהעולם להחזור  כדי  לגויים,  אלפי  ,  כבר  וגדל  שהלך  הקרע  שנהאת  לנימולים  ,ם   [ פו]   וראש 
 ארכמבוחסד  בבראשית יז י' שאברהם אבינו הראשון שנצטווה על המילה. וע"כ ניתנה לו מדת ה  כמבואר

עד שקיים מצות ברית בה  אע"פ ששרש נשמתו של אברהם אבינו היה מחסד, לא היה שלם  שבאדרא הנ"ל  

כנ"ל שע"י שמירת הברית מתגלה  : וכשנתגלה החסד  זכה בחסד עליון, וע"י שהיה ראש לנימולים  מילה

עליון תאמרנה  חסד  עצמותי  כל  בבחי'  בתפלה  להתלהבות  שבתאווה  החום  בה  האה  היינו  ונהפך 
פדבבחי'    כי חולת אהבה אני   \פז/, בבחינות )ש"ה ב'(להקב"ה  ההשתוקקותו מוהרנ"ת   )תהילים  בלשון  (  לקמן 

כנ"ל   אזי הוא עושה נפשותפט.  \פח/ חולהכסופים נופל לחולשת הגוף כ  נכספה וגם כלתה נפשי, שמרוב

 שר עשופש את הנוא  \צ/ , בחינות )בראשית יב(באות ה' דמי שזכה לברית עילאה הוא עביד תולדין
)ספר שדבוריהם בהתלהבות של כסופים לה' היו מלהיבים כל שומע בבחי' היוצא מן הלב נכנס אל הלב  [צא]

בבחי' נדיבי עמים נאספו עם אלקי  )עיין לעיל אות ו'(    \צב/ ועפ"י הסוד עשו עי"ז נפשות הגרים  ג אות קעג(הישר לר"ת מוסר שער י
מג דהיינו  לה'ואברהם,  כסופיו  בו(רצונשות  )לע  דל  ולהכלל  לב    \צג/ו  ונדיבות  כסופים  גרים  ב  לבהכניס 

אהבה והשתוקקות י  ע"שעושה  , היינו  שעי"ז הצליחו לקרוע עצמם מטומאת הגוי ולהצטרף לעם אברהם

שום  לה'   להם  שאין  נפש,  בלא  כגוף  נקודות  בלא  אותיות  כי  התורה.  לאותיות  נקודות 
, ורק  לקיבוץ האותיות כי אי אפשר לדבר אותם  ירוףין צכי בלא ניקוד א  [צד]  תנועה ופעולה בלא נפש

 
מן הדורות    עמיד אמונת החדוש, כי לא מצינו במי שקדמו וזה העקר רמז באמרו אל עולם, והראיה שאברהם היה משתדל ומחזיק ומ 

התפ  אין  קדמון  העולם  כי  דעתם  להתפשט  וכ"ז  ה',  אל  מועי שיתפלל  והצעקה  בטל  לה  אברהם  אבל  בחיוב,  שהכל  לפי  כלום  לה 
הדעות  האמיתי   בחכמתו  האמונה  זאת  ולפרסם  הגמור,  האין  מן  חדשו  וה'  מחודש,  העולם  כי  ראיה  והביא  ההם,  קבע  הנפסדות  ת, 

)ברכות ז, ב(,  ש רז"ל לא היה אדם שקראו להקב"ה אדון אלא עד שבא אברהם וקראו אדון  מקום לתפלתו, היא תפלת שחרית, כמ" 
לם, והיא אמונת החדוש, וע"ז דרשו רז"ל בתחלה אב לארם, ולבסוף  ונתחבר אליו עזר אלהי עד אשר התפרסמה זאת האמונה בעו 

יב מעון, וכמו שנקראו התלמידים בנים, כן נקרא הרב  וונה כי הוא ע"ה למד דעת את העם ורבים הש לכל העולם כולו )שם יג, א(, והכ 
 ע לאליהו אבי אבי רכב ישראל וגו': צינו שקרא אליש המלמד אב, כמו שמ 

ומק  את האמונה האמתית, והיא אמונת החדוש, היא דעה מקובלת לנו מאברהם ע"ה ע"פי הראיות אשר הביא בע ז   -  עוד שם פרק יג 
גם, ובכללם  אה אתו הנבואה, והודיע מפי הגבורה, דברים שאין כח בשכל האנושי להשי שכלו וחכמתו, עד שבא משה רבנו ע"ה וב 

 .ת שבת שהיא להורות על חדוש העולם מצו 

יִ   -  אות שצה ועיין חיי מוהר"ן   ם  ֵ עּוִרים ְלַהש ּ ַהּנְ ֵני  ּבְ ֵרב  ן ְמקָּ ּכֵ ם  ּגַ ה  יָּ ִבינּו הָּ ם אָּ הָּ י ַאְברָּ ִרים ּכִ ּגֵ ר  ְמַגּיֵ ה  יָּ י הָּ ּכִ ַרְך.  דּוַע:  ְתּבָּ ּיָּ ה     ּכַ יָּ ְוַדְרּכֹו הָּ
ִעיר,   תֹוְך הָּ א ּבְ ה ּבָּ יָּ הָּ ֶ ץ בְּ ש  ה רָּ יָּ ַוואלְ ְוהָּ ה צֹוֵעק הֹוי הֹוי, ּגִ יָּ ִעיר, ְוהָּ ה טֹוֵען  תֹוְך הָּ יָּ ע, ְוהּוא הָּ ּגָּ ֻּׁ רֹוְדִפים ַאַחר ַהְמש  ֶ מֹו ש  יו ּכְ ִצים ַאֲחרָּ יּו רָּ ד. ְוהָּ

עּוִת ִעּמָּ  טָּ ּבְ ם  ּלָּ ּכֻּׁ ֵהם  ֶ ש  ה  ַהְרּבֵ בָּ ֶהם  ְוַהּסְ ְכִלּיֹות  ַהּשִ ל  כָּ ּבְ ִקי  ּבָּ ה  יָּ הָּ י  ּכִ דֹוִלים,  ּגְ ּדַ ים  ל  ֶ ה  רֹות ש  ֲעבֹודָּ י הָּ ּכִ ֶהם,  ּלָּ ֶ ש  ה  רָּ זָּ ה  ֲעבֹודָּ ל  ְרֵכי הָּ ֶ ש  ה  רָּ זָּ
עּות. ל טָּ ֶ ְכִלּיֹות ש  רֹות ְושִֹ ה ְסבָּ ּמָּ ֶזה ּכַ ֶהם ּבָּ יּו לָּ ְדמֹוִנים הָּ לֹום   ַהּקַ ָּ יו ַהש ּ לָּ ִבינּו עָּ ם אָּ הָּ עּוֵתיֶהם.    ְוַאְברָּ רֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכי טָּ ל ְסבָּ כָּ ִקי ְמֹאד ּבְ ה ּבָּ יָּ הָּ

ה מֹוִכי  יָּ הֶ ְוהָּ לָּ ה  ְוִגּלָּ עּות,  ַהּכֹל טָּ ֶ ֶהם ש  לָּ ּוַמְרֶאה  ם  עּוִרים,  חָּ ַהּנְ ֵני  ּבְ ת  ְקצָּ יו  כּו ַאֲחרָּ ְ ְוִנְמש  ית.  ֲאִמּתִ הָּ ה  ָּ דֹוש  ַהּקְ ה  מּונָּ א  ה  ם הָּ יָּ ְזֵקִנים לֹא הָּ י  ּכִ
י הַ  ּכִ ֵרב,  ה לַ ְמקָּ ֶ ש  ְוקָּ ה  ַהְרּבֵ עּוֵתיֶהם  טָּ ּבְ ּו  ְרש  ְ ִנש  ר  בָּ ּכְ ֵקִנים  ִמּדַ ּזְ ם  יבָּ ִ כּו  ֲהש  ְ ִנְמש  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ַרק  ם עֹוד,  ֵמִעיר  ְרּכָּ ה הֹוֵלְך  יָּ ְוהָּ יו.  צּו ַאֲחרָּ ְורָּ

וּ  יּו ֲאִביֶהם  יו. ְוהָּ צּו ַאֲחרָּ ֹוֵתיֶהם חֹוְלִקים ֲעֵליֶהם, ַעל אֵ ְלִעיר ְוֵהם רָּ ְצאּו ְלתַ ְנש  ּיָּ ֶ ְמרּו ֲעֵליֶהם ש  י אָּ עּוִרים, ּכִ ֵני ַהּנְ ּבְ ה  ּלּו  עָּ דּו,  ְרּבּות רָּ ּמְ ּתַ ְ ְוִנש 
ם ְמ  יּו ְמַרֲחִקים אֹותָּ הָּ ֶ יּו לָּ ַעד ש  הָּ ֶ ּסּוִרים ש  ם ֵמֲחַמת ַהּיִ ְזרּו ְלסּורָּ עּוִרים חָּ ֵני ַהּנְ ת ּבְ צָּ ּקְ ֶ ם ּוֵמֲאִביֶהם  ֹאד. ַעד ש  ם ֵמחֹוְתנָּ יתָּ ֹוֵתיֶהם  ֶהם ִמּבֵ ש  ּוִמּנְ

ְונִ  ֶאְצלֹו  ֲארּו  ְ ִנש  ם  תָּ ּוְקצָּ ּבֹו:ְוַכּיֹוֵצא,  קּו  ֶזה       ְדּבְ ּבָּ עֹוֵסק  ִבינּו  אָּ ם  הָּ ַאְברָּ ה  יָּ ה  ְוהָּ   ְוהָּ מּונָּ א  הָּ ְלַגּלֹות  ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָּ עֹוֵסק  ִבינּו  אָּ ם  הָּ ַאְברָּ ה  יָּ
ם  עֹולָּ ה ּבָּ ָּ דֹוש  ה ְמ ַהּקְ ִרים ַהְרּבֵ ר ְספָּ ה ְמַחּבֵ יָּ ִרים.. ְוהָּ ִפים ְספָּ  ֹאד ַעל ֶזה, ֲאלָּ

   סקא י'פפתיחתא אסתר רבה  פו

ּפ   השירים פרק ב   שיר   פז  ּתַ דּוִני ּבַ ֹות ַרּפְ יש  ִ ֲאש  כּוִני ּבָּ ִני: )ה( ַסּמְ ה אָּ י חֹוַלת ַאֲהבָּ  ּוִחים ּכִ

ותי בתפוחים לריח טוב  רפדו רפידתי סביב   -שות סלת נקיה. רפדוני  עתה כמדת החולים באשישי ענבים או באשי   -)ה( סמכוני    רש"י 
 ה לשון מצע היא כמו )איוב מא( ירפד חרוץ עלי טיט: פה בגלותי רפיד כדרך החולים כי חולה אני לאהבתו כי צמאתי לו  

 ב"ה.אולי אפ"ל חולת לשון מחול וסבוב, ורומז לאוהב שמחשבותיו כל היום סובב סביב אהבת הק   גם במליצה   פח
   אזי  -אוי, ובלוח התיקון שם  -בתרלד  פט

ְואֶ   בראשית פרק יב   צ ּתֹו  ְ ַרי ִאש  ם ֶאת ש ָּ ח ַאְברָּ ּקַ ַוּיִ ן אָּ )ה(  ּבֶ ְוֶאת הַ ת לֹוט  ּו  ש  כָּ ר רָּ ֶ ם ֲאש  ָּ ל ְרכּוש  ּכָּ ְוֶאת  ְצאּו  ִחיו  ַוּיֵ ן  רָּ ְבחָּ ּו  ש  ר עָּ ֶ ֶפש  ֲאש  ּנֶ
ה כְּ  בֹאּו ַאְרצָּ ַנַען ַוּיָּ ה ּכְ ֶלֶכת ַאְרצָּ ַען: לָּ  נָּ

בחרן    רש"י  על שהכניסן    -)ה( אשר עשו  ומעלה  הנשים  מגיירת  ושרה  האנשים  מגייר את  השכינה אברהם  כנפי  יהם הכתוב  תחת 
חות שקנו להם כמו )שם לא( עשה את כל הכבוד הזה )לשון קנין(  עשאום )לכך כתיב אשר עשו( ופשוטו של מקרא עבדים ושפ   כאלו 

 קונה וכונס: )במדבר כד( וישראל עושה חיל לשון  
 עיין תורה עב תנינא  צא

ֶ   -  תורה עב תנינא   עיין   צב ּוּוג ש  ת ַהּזִ ַ ש ּ דֻּׁ ִאים ִמּקְ ִרים ּבָּ יִקי ְוַהּגֵ ּדִ ית י"ב(: "ְוֶאת ַהנֶּ ל ַהּצַ ִ ֵראש  תּוב )ּבְ ּכָּ ֶ מֹו ש  א  ם, ּכְ ן", ְוִאיתָּ רָּ שֹּו ְבחָּ ר עָּ ֶ ֶפש  ֲאש 
ם ְושָֹּ  הָּ ַאְברָּ ֶ ַלח ְלךָּ ַדף קסח(: ש  ְ ּזַֹהר ש  ִרים, הֹוִליד )ּבַ יּו ֲעקָּ הָּ ֶ ֵעת ש  ה ּבְ ִרים.רָּ ֹות ַהּגֵ ם ַנְפש  ּוּוגָּ  ּו ִמּזִ

יו, ונעשה נפש דכר,  עושים נפש נוקבא שמעורר כסופים מהדבר שאנו נכספים אל שהכסופים שלנו  מבואר    לקמן בלשון מוהרנ"ת   צג
הם היו  כוונת רבנו בתורה עב תנינא, כי שרה ואבר   ונראה שזה    ונעשה זיווג הנפשות ועיבור ולידה של נפש ]ומשמע שהיא נפש הגר[ 

 בחי' קב"ה ושכינתיה ומהכסופים שלהם נעשה לידת נפש לגרים 
לרמ"ק פ' וירא כרך ה' שער ג'  בראשית יח ג' מש"כ בשם ספר הבהיר אות קטו, וגמ' מגילה ג. ועיין אור יקר  עי"ש ועע התיבה וכו' ובהתנועע הניקוד תתנו  -דברים ז' ב' ד"ה ולמדנו מכאן   יין רבינו בחייע צד

 יד הנקודה מנהגת האות כנפש בגוף האדם.  סימן ג' דף  
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כח  ל  שהם כלל כ  \ צו/[צה]   . כן הצטרפות וזיווגן של האותיות ברל"א שעריםבדבור יוצאת הנפש
והם    .(\צט/ שנקרא עולם המלבוש),  \צח/התכללותן זו בזו  ע"י  זו לזו  \צז/הכ"ב אותיותהצטרפות והתחברות כל  

  462=  21*22ל אות מכב אותיות עם כל כא אותיות האחרות סה"כ כ נויידהכפולים צרופים  231רלא דהיינו 
רלא,   פעמים  ב'  כפוליםווכישהם  ב   'א   כגון  , ן שהצרופים  א  ' וב  'עם  לכן  ,' עם  כולם,  רלא    וכן  הם  העיקר 

האותיות כל צרופי שתי  שממנו נכנסים ל  ,שערשתי אותיות המצטרפות הם  כל  ונקראים שערים כי    .שערים

כי רק ע"י הניקוד אפשר   כח אלא לפי הנקודות, אין להם  ע"י דבור  פעולה  זהת אי, לעשוהאלה 

האותיות צרופי  את  ולדבר  והכיסופיןה.  הן האהבה  לרעלט  בין  נקודות  ובין  )ש"ה  וב  בבחינות   ,

 
 למודי אצילות למהרח"ו בתחילתו.      ופרדס רמונים לרמ"ק שער הצירוף. ספר   ,' פרקים ד' ה'עמק המלך שער א ,ספר היצירה פ"ב מ"ג מ"ד צה

היצירה  זה    מושג   צו  בספר  שעליו    אברהם ל   המיוחס מקורו  הצ אבינו  השלימה  הדמות  שהוא  רבינו  כאן  לנו  הנפש  מספר  בעל  דיק 
תקן העולם בחי' אור חדש שתיקן את אלפים שנות עולם  ראם ועל ידו נת הבוער לה' בדבורי כסופים ובזכותו נברא העולם כמ"ש בהב 

שות של מאמינים שומרי  דמו לו ועל ידו התחילו אלפים שנות תורה עולם התיקון ע"י שגילה ופרסם את האמונה בעולם ועשה נפ שק 
 .זכותם יתקיים העולם הברית בני חורין שב 

]   וזה לשון ספר היצירה  ב  נים  אותיות יסוד קבועות בגלגל ברל"א שערים וחוזר הגלגל פ [ עשרים ושתים  ד משנה  נוסח הדפוס פרק 
והמירן אל"ף עם כלם וכלם עם  ה[ כיצד שקלן  משנה  ]      ואחור וזהו סימן לדבר אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע: 

ו[ יצר מתהו ממש ועשה    משנה ]       אחד:   ם כלם וכלם עם בי"ת וחוזרת חלילה נמצא כל היצור וכל הדבור יוצא בשם אל"ף, בי"ת ע 
 וכו'   ...  מאויר שאינו נתפש   אינו ישנו וחצב עמודים גדולים 

זה   ו עניין  המלבוש  עולם  המלך נקרא  בעמק  מבואר  ומבא   בהרחבה  פ"ד  עניין  שער  שהוא  שם  ושרש ר  האותיות  התהוות    שרש 
עם    ' סב אלא שכל צירוף הוא כפול כגון א )ובאמת הן ת .  ם הצטרפותן זו לזו דהיינו כל אות לאחת מכב האותיות האחרות ברלא שערי 

ותיות הן בחי' קומת  צרופיהן עם כל הכ' א   , עד כ'  ' יא אותיות ראשונות א   ,והן מתחלקות לשנים   .לכן נזכר רק רלא   ' עם א   ' ב' זה כמו ב 
 צע(  א של אל בם באמ וצירוף האלפא בית   , צרופיהן עם הכ' אותיות הם בחי' קומת נוק'  , עד ת'ויא האחרות מל'   , דכר 

א  להוות  לאות  אות  הצטרפות  של  שהמציאות  כאן  בהם משמע  שנברא  האותיות  בצמצומי  העולם  מציאות  מחודש    , ת  דבר  הם 
אות היתה לעצמה ולא היה אפשר שיברא  רק כל    , ור ב לא היה שייך שום חי   , התחברותם יא שקדם לו השרש הזה של מציאות  ל שלו 
   .כלום 

ו ע"ה שנאמר נתיב לא ידעו  ם נתי"ב והוא שער החמישים שבבינה שלא השיגו משה רבינ ב"פ רל"א עולי   הנה   –  וזה קטע מלשונו שם 
אלפים שנה מלשו  לעולם  קדומה  תורה  הזה  המלבוש  עולם  וחכמינו קראו  ר עיט  שני  שהם  לימודים  שני  ר"ל  ואאלפך חכמה  ל"א  ן 

 עכ"ל.הנזכרים ג"כ וכו'  

כבת מב"פ  התורה הקדומה ונקראת שקדמה ב' אלפים שנה כי היא מור   ביאר לעיל( והם )הם עולם המלבוש ש   א שערים " דהיינו שהרל 
בזהר בראשית בדברי רב המנונא סבא    א הנ"ל עי"ש שזה נזכר " רל   פ א והיינו אאלפך חכמה ב"פ אלף ב' לימודי חכמה דהיינו ב" " רל 

 .' אלפים שנה מודים הנ"ל בחירומז לב' לי   ' א   ' א   ' ב   ' מוז בתורה במילים בראשית ברא אלקים את ר"ת ב ע"ה שר 

תפשטת בכל העולמות בסוד לשון הקדש ובצירופיה שלא כסדר האלפא ביתא לא היתה  "ונקרא תורה קדומה כי התורה מ   -  עוד שם 
ם המלבוש כי מהיכן יהיה שייכות וחיבור אל אלף של מלת את  א ע"י צירוף האותיות של האלפא ביתות בעול יכולה להבראות אם ל 

והתיבות הן שלא כסדר האלפא ביתות    את וכדומה לה שהוא שלא כסדר האלפא ביתא וכן כל השמות ם התיו של מלת  של לשה"ק ע 
וח  ורבוי  ופירוד  הוספה  כל  כי  והבן,  קדומה,  תורה  נקראת  כח הסט"א שנבראת  ולכן  הוא  תיבה,  אות או  הפירוד אותיות  יסרון  ע"י 

ם,  עולמות והחריבן, ועל ידם נולדה שנאה קנאה קטטה בעול   למטה בזמן שבנה ופיזור שלהם מן שברי הכלים ואותיותיהם אשר נפלו  
טיעותיו ח"ו, שנאמר ואיבה  ומלחמות האומות שנבראו מהם, וכל מגמתם ומחשבתם להרע לעם הקודש,  ולקצץ אילן הקודש עם כל נ 

 כ"ל ממנה כנודע. ע   האשה, שהיא השכינה, ובין זרעה שהוא זרע עם קדש, אשר נשמותיהם יצאו   אשית בינך ובין 

שם  שו -  עוד  היא  הזאת  קדומה  התורה  כי  יבין  מצרופיה  והמבין  ומשתלשלים  תחתיה,  אשר  העולמות  כל  של  פנת  עיסת  רש 
 כר ונקיבה בראם ויקרא שמם אדם וכו' עכ"ל אותיות של אור עומדים בסוד תמונת אדם, ז   ואותיותיה, כי למעלה אין שום דבר רק 

ק בעיבור בבינה נעשה  זיווג או"א חכמה ובינה מהם נולד הדעת כמשל החכמה שר   ההשתלשלות ע"י   בהמשך מבאר אופן -  עוד עי"ש 
"ש  התעבות האותיות עד שנעשה מהן העולמות ועימבין דבר מתוך דבר ונולד הדעת דהיינו מה שמתחדש לו עי"ז ועוד השתלשלות ו 

ובז  העליונה ששם  החכמה  בעיון  הסכנה  הקדוש  מנוחה  ברית  מספר  א שמביא  למות  ד'  ה שאפשר  בחי'  שזה  עי"ז  מהדעת  לצאת  ו 
 של אחר במט"ט ועי"ש באיזה קושיות נפל.  שנכנסו לפרד"ס וטעותו 

שמשות כמבואר באבות  ביום שישי בין ה שלהם שזה נברא  הגשמי  יור  מצד שרשם הרוחני ולא הכתב דהיינו הצ   הכוונה לאותיות   צז 
עיין ברטנורא שם ש  ו'  יונה ש ועי   .וק בלוחות הוא האותיות שחק   " הכתב " ה'  גבי לבנ   " הכתב " "ש רבנו  ה  היא התורה אש שחורה על 

ו ימי בראשית,  קדומה אלפים שנה    הן האותיות שבלוחות.  " המכתב " מששת  כן התורה  בעולם  )שהן  משמע שלפני  צרופי האותיות 
 רות( וחני עפ"י הספי )וכמבואר בתורה יט אות ח' שלכל אות כח ר   ציור אלא רוחניות לבד.  יות אות לא היה ל המלבוש(  

המלך   צח בעמק  הוא  הזה  ב   הלשון  בהערה  נכתב  נפלא  החדשים  יסוד  והוא  התכללות.  ע"י  אלא  הצטרפות  שאין  ומשמע  סוגרים. 
עיקר הבתים שהוא רבוי הצרופים נעשה דייקא ע"י  ד הבתים שנעשים ע"י רבוי הבאים לקיבוץ, ש שיבאר גם בתורה ח' תנינא אות סו 

 לם זה בזה.האהבה והתכללות של כו 
ביאורים כוונה  ה   צט  ל ב   לעומק  שקדם  מתחיל   סוד מה  שבו  ו   הצמצום  מהארי"ל.  שקיבל  כפי  חיים  בעץ  לבאר  לא  מהרח"ו  זה  עניין 

שיש שאסרו ללמוד קבלה אחרת מזו של    ואע"פ   ובאריכות בעמק המלך תלמידו.  סרוג,   נתבאר בקבלת מהרח"ו, אלא בקבלת מהר"י 
עמים קודם לחלל  כמה פ ש   , מבואר בתחילת עמק המלך סוד עולם הטהירו ו    ת.ו את שתיהן כאח מהרח"ו מצינו לבעש"ט ורבנו שלמד 
והחזירו למקומו  האותיות  , הפנוי המשיך אור  יווצרו  שממנו  רושם  עולם המלבוש ויצטר   , כדי שישאר  שהם  שערים  ברלא  והיא פו   ,  

אורה לא מובן מדוע כתב אותו  ספר הנשרף שלכ   ושמעתי שזה בחי' .    ורק אז נעשה הצמצום שבו ברא את העולם   .ה הקדומה תור 
 שעצם היותו בעולם כבר עשה רושם שעי"ז יהיה בכוחו של משיח לגלות את הספר בלא שביר כלים רבינו אם לבסוף שרף אלא  
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הכסף  \ק/א'( פד(\קא/נקודות  )תהלים  בבחינות  הנפש,  הן  והכיסופין  כלתה    \קב/ .  וגם  נכספה 
קודות רעים, ואזי נצטרפים כוסף לרע עושה הנ  הנקודות, אם  ןכולפי הכיסופין  נמצא  נפשי.  

 האותיות ונזדווגים לעשות פעולות רעות. 
ועעים האותיות  ת טובות, היינו נפשות טובות, ומתנואם כוסף לשוב בתשובה, נעשה נקודו

הכסופים   דבורי  טובותע"י  פעולות  לעשות  בתפלה  [קד]  \קג/ונזדווגים  בזיווג/   \קה/ כגון  ל כו  \קווכגון 
ושה שיש לו בשעת המצווה כך היא פעולת יחוד קב"ה ובונה את המלכות מצווה שעושה כפי הכסופים דקד

מבאר  דקדושה.   מוהרנ"ת  בלשון  הדבולקמן  חוזר  אזי  לדבר  אליו,  שכשנכסף  ונכסף  שר  בדבורי  דהיינו 
ג הנפשות  זיוו  השהכסופים שלנו נעשה נפש נוקבא ואזי ממה שחוזר הדבר ונכסף אלינו נעשה נפש דכר ונע

 
ב ַנֲעש ֶ   השירים פרק א שיר    ק הָּ ֶסף: )יא( ּתֹוֵרי זָּ ּדֹות ַהּכָּ ְך ִעם ְנקֻּׁ  ה ּלָּ

זה התרגום של הרצון שיש לו על    כי (  25דקה    10לא  ) הריצ"ח  ביאר    לכסף  הקשר בין כסופים   קא כל דבר כפי הכסף שמוכן לתת עבורו 
 .אזי אין גבול לכסף שמוכן לתת עבור הדבר   , דהיינו כל הרצון   , עד שאם רוצה בבחי' נכספה וגם כלתה    .הדבר 

ה וְ   תהילים פרק פד   קב ִרי  )ג( ִנְכְספָּ י ּוְבש ָּ ד ִלּבִ י ְלַחְצרֹות ְידֹוָּ ִ ה ַנְפש  ְלתָּ י: ְיַרנְּ ַגם ּכָּ  נּו ֶאל ֵאל חָּ
ין יוצא  בכח ורק ע"י הרצון והכסופ   והיא מציאות   , ףאבל האותיות הן בחי' הגו   , או גשמי נברא באותיות   כי כל נברא רוחני   -  מ"ק   קג

ק  שהוא הבז   , ושרשו בחכמה   ,דבר בין רוחני בין גשמי נברא באותיות   כל .    הרצון לטב או לביש את  הדבר לפועל לאותו כיוון שמכוון  
בו   , מא בעל  כלול  ש   , שהכל  ממה  הנוק'  שמעלה  לו  השייכות  באותיות  ומתלבש  לבינה  ויורד  בכח.  צורה  נוק בבחי'  למין    בין בררה 

כוונה והכסופין שיש על הפעולה  ובשלב הזה שהוא שרש הדבר כולו תלוי ברצון וה   , גוף רוחני בחי' הרהור ונעשה בחי'    , מגבורותיה 
דהיינו מהבזק    , וגם כל שלב שבה זה בבחי' לידה   , והוצאה לפועל של משהו זה בחי' לידה עולה  כי כל פ    .שאנו רוצים שתצא ממנו 

  נולד ה היא ע"י כניסת השלב הקודם כטיפה ברחם לעיבור וע"י העיבור  כל הגשמ   , ומדיבור למעשה   , כ מהרהור לדיבור להרהור ואח" 
ורה לגבי השלב הבא שנחשב חומר לגביו ובכל שלב  חי' צ ף מגושם יותר שכשנשלם נולד פעולה מגושמת יותר כי כל שלב הוא ב גו 

שהת"ח חשבו שרק בשעת הזיווג    ן שיכווין את הזיווג לטב כמבואר בתורה יד צריך לחדש את הרצו שלו  היחוד  בחי'  בשעת  בראשיתו  
ה דהיינו ברצון  בתחילת המחשב לפני הזיווג  הכוונה שלא התקדשו    , רכו בתורה תחילה רבינו מחדש שלא ב ו   , הגשמי צריך להתקדש 

   .דם למחשבה בשרש התורה ששם שרש הנשמות שק 

ל אח"כ לא יועיל רק  אב   , ראשית ההריוןפין דקדושה שיש להם בשעת  ובכסו   ,האב ואם   עד העיבור הדבר תלוי בכוונת ש   ,וכמו בלידה 
ידם  , תפילה  מתחת  יצא  שכבר  בפעול   , כיון  כל  נמי  שלה   , ה הכי  ההריון  בחי'  הוא  ההרהור  מהבזק  וברא   , ראשית  כשמצטרף  שיתו 

ה קדושה וטוב  קדושה אם תצא מזה פעול אז הכל תלוי ברצון והכסופין ד   , של החכמה להצטרפות הכב אותיות ברלא שערים בעלמא  
 .ו סט"א וביש או ח" 

הכסופים צריך בזמן שמתחיל כל דבר להצטרף ברלא שערים לכן עיקר התפלה בכסופים גדולים צריך בראשית כל    דהיינו שעיקר 
בזיווג  דב  כגון  וולד,  ר  התהוות  ראשית  התהו   א י שה   ובאכילה שהוא  לגוף,ראשית  הנשמה  חיבור  מ וב   ות  שאז  התהוות  מולד  תחיל 

   שמתחיל להתהוות היום הבא.מנחה בשקיעה  עווא דרעווין כשמתחיל להתהוות השבוע הבא, וב החודש הבא ובסוף השבת בשעת ר 
 ודם, דהיינו במחשבה תחילה שלפני תחילת המעשה( וא עוד ק )ובתורה יד מבאר רבנו שראשית התהוות כל דבר ה 

 ב' ג'   יות ג' אותולק"ה נחלות  ,' ז'נזקי שכנים ד  ק"ה ל עיין  קד

ה ַלֲעשֹות ִמּתוֹ הלכה    נים נזקי שכ  לק"ה   קה  ֲעלָּ ִחיַנת ּגֶֹדל ַהּמַ רוּ ד )ז( ְוֶזה ּבְ ַהּצֵ ֲעֵברֹות הּוא ּבְ ל הָּ ַגם ּכָּ ר ּפְ י ִעּקַ ִפּלֹות, ּכִ ל  רֹות ּתְ ֶ ֵפי אֹוִתּיֹות ש 
רּוף ַהּקָּ ּכָּ  ְלֵקל ַהּצֵ ּקִ ֶ ה ש  ה, כַּ ל ִמְצוָּ ְצוָּ ּה ַהּמִ ל אֹותָּ ֶ ֹנִכי ) דֹוש  ש  ה אָּ ַהּתֹורָּ א ּבְ ן ּמּובָּ ִסימָּ ים ִנְת   ּבְ ִ רּוִפים ְקדֹוש  ר ַהּצֵ ם. ְוִעּקַ ָּ ן ש  ים ַעל ְיֵדי  ד(, ַעּיֵ ַהּוִ

י   "ל, ּכִ ה ַהּנַ ַהּתֹורָּ ן ּבְ ּמּובָּ ה ּכַ ִפּלָּ ֶֹר ַהּתְ ה ִהיא ש  ִפּלָּ ל ַהּתְ ַהּתְ י ּכָּ "ל, ּכִ ּנַ ה ּכַ ה ִמ ש  ַהּתֹורָּ רָּ ֲעשָּ ה ּבַ לּולָּ ה ִהיא ּכְ ַסד ִפּלָּ ֶהם יָּ ּבָּ ֶ ה ש  ִוד הַ   יֵני ְנִגינָּ ֶלְך  ּדָּ ּמֶ
לּול   ּכָּ ֶ ים ש  ִהּלִ לֹום ֵסֶפר ּתְ ָּ יו ַהש ּ לָּ י הוּ עָּ ם, ּכִ עֹולָּ ּבָּ ֶ חֹות ש  ּבָּ ְ ירֹות ְוִתש  ִ ִפּלֹות ְוש  ל ַהּתְ ה ֵהם  א ְנִעים ְזִמירֹות יִ ִמּכָּ ה ִמיֵני ְנִגינָּ רָּ ֵאל. ַוֲעשָּ ִחיַנת  ְשרָּ ּבְ

ְנִגי  ִחיַנת  ּבְ ִמים  ִמים,  ְטעָּ עָּ ַהּטְ ים ַנת  מ  ע  ַהט   כ    ו  ַ ת  נ  ֵהם  ים  מ  ע  ט  יַנת  ח  ב   ל  כ   ל  ֶ ש  יֹון  ֶעל  ה  ֶֹרש   ש  ית  ין  ל  יג  ה  ַמנ  ֹות  ד  קֻּׁ ַהנ   י  כ   י ֹות,  אֹות  ין  ג  ַ ת  ֹות  ד  קֻּׁ

ג    ַ ַהת  י ֹות, ו  ל  אֹות  ה  ן ב ַ ין ו  ו ב  מ  ֹות כ ַ ד  קֻּׁ ים ַלנ   מ  ע  ל ַהצ ֵ ַהט   כ   ֶ נו  ש  ים, ַהי  ו נ  ק  ֶ ת   י ֹות ש  אֹות  ל ה  ֶ ים ש  ַהו   רו פ  ת  ן לא(  נ   ימ  ס  א ב   ו ב  מ  ֹות )כ ַ ד  קֻּׁ ֵדי ַהנ   ים ַעל י 
ֹל.הַ  ַהכ  ֶֹרש   ש  ֵהם  ֶ ש  ים  מ  ע  ַהט   ֵדי  י  ַעל  ַנֲעֶשה  ֹל  ִמ   כ  עָּ ּתְ ְוַהּטְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ִהְת ים  ר  ִעּקַ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל  ּנַ ּכַ ה  ֶנאֶ ִפּלָּ ֶהם  ּמֵ ֶ ש  רּוִפים  ַהּצֵ ל  ַהּוּות  ּכָּ ה  ְרגָּ

ה הּוא ַעל  גָּ ְיֵדי הַ   ַהּתֹורָּ ּום ַהּשָּ בֹוא ְלש  ר לָּ ָּ ן ִאי ֶאְפש  ּכֵ ְוַעל  ה  ִפּלָּ ִס ּתְ ּבְ ר  בֹאָּ ּמְ ֶ מֹו ש  ּכְ ה,  ִפּלָּ ּתְ ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ה  ּתֹורָּ ּבַ ן ְצִר ה  ּכֵ ן כ', ַעל  יִכין  ימָּ
ִפּלֹות  ּלֹוֵמד ֵאיֶזה ּת   ַלֲעשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ ֶ ש  ַהְינּו ּכְ חֹוק ֲעַדִין מֵ ּדְ ה ְוהּוא רָּ ּה  ֹורָּ ֶ אֹותָּ ּה אֹו ש  מָּ י ֲעַדִין לֹא ִהְתִחיל ְלַקּיְ ה, ּכִ ּה  ַהּתֹורָּ מָּ ֲעַדִין לֹא ִקּיְ

לֵּ  ִריְך ְלִהְתּפַ ֵלמּות ְוכּו' הּוא צָּ ְ ש  ה ַעל ֶזה לַ ּבִ הּ ל ַהְרּבֵ מָּ ה ְלַקּיְ ְזּכֶ ּיִ ֶ ַרְך ש   .ה' ִיְתּבָּ

י ִע   -  ג' אות ב'   לק"ה נחלות   קו  ִרית הּוא לְ ּכִ ּקּון ַהּבְ ר ּתִ ָּ ּקַ ש  תּוב, אֲ ַאּפָּ ּכָּ ֶ מֹו ש  א, ּכְ ְלמָּ א עָּ מָּ א ְלַקּיְ דָּ י  א ּוְלאֹולָּ ּדַ ַ ֵרה ּוְרֵבה, ֵאל ש  י ּפְ ּדַ ַ ִני ֵאל ש 
ּקּון   ִחיַנת ּתִ א ֶזה ּבְ ְקרָּ ּנִ ֶ ִרית ש  חִ   ַהּבְ ּקּונֹו ּבְ ּתִ ֶ דּוַע ש  ּיָּ י ּכַ ּדַ ַ ֵרה ּוְרֵבה ְלהֹוִליד ּבָּ ש  ם. ְוֵאּלּו ַהּבָּ יַנת ּפְ עֹולָּ ּמ ִנים ּבָּ ֶ ֹות  ִנים ש  ש  פָּ ְבִחיַנת ַהּנְ ֹוִליִדין ֵהם ּבִ

עַ  ין  ֲעשִֹ ן ַהּנַ ּכֵ ְוַעל  "ל.  ַהּנַ ה  ַהּתֹורָּ ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ְיֵדי  ְלִהְתַקּדֵ   ל  לִ ְצִריִכין  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְמֹאד  ִזּוּוגֹו  ּבְ גַּ ש   ֲאֹות  ִמּתַ ְבּתֹו  ַ ַמֲחש  ִמּיֹות,  ְפרֹש   ְ ש 
ֲאֹות ּגּופָּ  ה לַ ִנּיֹות ַר ִמּתַ ָּ ש ּ ְקדֻּׁ ִכּסּוִפין ּדִ ּה ּבְ ְבּתֵ ַ ק ַמֲחש  ְמ ק ְלַדּבֵ יו, ּכַ נָּ ה ְלבָּ ָּ יְך ֶנֶפש  ְקדֹוש  ִ ֵדי ְלַהְמש  ַרְך ּכְ ּזַֹהר ַהּקָּ ה' ִיְתּבָּ ר ּבַ ל  בֹאָּ י ּכָּ ל ּכִ לָּ . ְוַהּכְ דֹוש 

וֹ  ש  פָּ ֶ ַהּנְ ִרית ש  ִחיַנת ּבְ וֹ ת יֹוְצִאים ִמּבְ ש  פָּ ל ַהּנְ ְמבֹ ִהוא ַמֲעַבר ּכָּ ִר ת, ּכַ ֹוֵמר ַהּבְ הּוא ש  ֶ . ּוִמי ש  דֹוש  ּזַֹהר ַהּקָּ ר ּבַ ֹות,  אָּ ֹות ְקדֹוש  ש  ית זֹוֶכה ְלהֹוִליד ְנפָּ
ְלִכּסּוִפין   זֹוֶכה  י  ִמיד  ּכִ ּתָּ ה  ָּ ש ּ ְקדֻּׁ נְ ּדִ ֵעת  ל  כָּ ּבְ ִדין  נֹולָּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ִחינַ ש  ּבְ ֵהם  ֶ ש  ֹות  ְקדֹוש  ֹות  ש  וְ פָּ אֹוִתּיֹות  ְלהָּ ּדֹות  ְנקֻּׁ וַ ת  ּבְ ז  ּזֹוֶכה  אָּ ֶ ש  ּכְ ם  ּגַ אי  ּדַ

וַ  ּבְ ש   ִנים ַמּמָּ ּבָּ ְבּדָּ ְלהֹוִליד  ּומֻּׁ רּוש   ּפָּ י הּוא  ּכִ ה  ָּ ֶנֶפש  ְקדֹוש  ֶהם  יְך לָּ ִ אי ַמְמש  ּדְ ּדַ ין  אּוְבּתִ ה בַּ ל ִמּתֵ בּוקָּ ּדְ ְבּתֹו  ַ ַמֲחש  א ַרק  ִכּסּוִפין  גּופָּ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ ה' 
ְק  ַרְך ְלבַ ּדִ יו ִיְתּבָּ ה ֵאלָּ ָּ ש ּ לֹום וְ   ד. ְוֵכן דֻּׁ ָּ ִרית ַחס ְוש  ּבְ ּסּוִפין ְלֵהֶפְך ְלֵהֶפְך ַהּפֹוֵגם ּבַ הּו ּכִ ּזֶ ֶ לֹום, ש  ָּ ֲאַות ַהּגּוף ַחס ְוש  רּוְך ַאַחר ּתַ א,    כָּ ֳחרָּ א אָּ ִסְטרָּ ּדְ

ֹות לֹא טֹוִבים ַחס  ש  ִע   ֲאַזי מֹוִליד ְנפָּ ֶמת ּבְ א  ה ּבֶ לֹום. ְוִהּנֵ ָּ ִרית ֵיש  ְוש  ת ַהּבְ ַ ש ּ ִפי ְנַין ְקדֻּׁ ש   ֲאלָּ אי ְצִריִכין ְלַבּקֵ ַרְך    ם ְוִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות ּוְבַוּדַ ֵמה' ִיְתּבָּ
הַ  ּדְ ֵלמּות,  ְ ש  ּבִ ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ְ ִלש  רוּ ִלְזּכֹות  ּפָּ ִלְהיֹות  ְלַגְמ ְינּו  ַהּזֹאת  ה  ֲאוָּ ִמּתַ ל  ְבּדָּ ּומֻּׁ ֲאִמּתִ ש   יִקים  ַצּדִ ַמְדֵרַגת  ּבְ ּוִרים  ֵרי  ְקש  ֵהם  ר  ֶ ֲאש  ים  ַלה'  ּיִ

"ל. אֲ ִיְת  ּנַ ִמיד ּכַ ה ּתָּ ָּ ש ּ ְקדֻּׁ ִכּסּוִפין ּדִ ַרְך ּבְ דֹוש   ּבָּ ֶזה ְוֵאין ַהּקָּ ם זֹוֶכה לָּ דָּ ל אָּ או ּכָּ י ֵכן לָּ ל ַאף ַעל ּפִ א בִּ בָּ רּוְך הּוא ּבָּ יו ְוַעל כֵּ ּבָּ ִרּיֹותָּ א ִעם ּבְ ן  ְטרּוְניָּ
ּמֹוִליִדין בְּ  ֶ ִנים ש  ל ַהּבָּ ה ּכֻּׁ ּכָּ י ַהּתֹורָּ ר ַעל ּפִ ם ֵהם  ֶהּתֵ ּקוּ ּלָּ ר ּתִ י ֶזה ִעּקַ ִרית, ּכִ ּקּון ַהּבְ ְבִחיַנת ּתִ "ל: ּבִ ּנַ ם ּכַ עֹולָּ ִנים ּבָּ ִרית ְלהֹוִליד ּבָּ  ן ַהּבְ



 17מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

ולשון    תורי לשון התעוררות  . וזהו )ש"ה שם( תורי זהב נעשה לך,\קז/לותולידה לפעול פעו  ועיבור

דיןאותיות התורה  זיווג  התעוררות  שדהיינו  ,  תורה מבחי'  )וישב דף    הוא מצד הזהב  כדאיתא בזוהר 
הוא  ת התורה  אותיו  ל ששהתעוררות הזיווג  דהיינו    איתערותא דזווגא מסטרא דצפון,  \קח/ קפו ע"ב(

וזהו תורי זהב    .וזהב הוא בחי' דין  )איוב לז(  ה ֶיֱאתֶ ומצפון זהב    כי צפון רומז לדין כמ"שמצד הדין,  
, )כי הנוקבא תורי היינו התעוררות לזיווג הוא מצד הזהב בחי' דין בחי' נוקבא,  ת הכסףקודועם נ  נעשה לך

היינו   וזהו תורי זהב  זו שחסרה את השפע(   כי היא  שהיא דין היא המעוררת את הדכר המשפיע לה לזיווג,
דזווגין   הזיוו התעוררואתערותא  התג  ת  אותיות  של  אותיות    ורה,והצטרפותן  שהצטרפות  ר"ל 

נקודות    דייל  לפעול איזהו פעולה, אינו אלא ע  ות של זיווג הנפשותתורה היא ראשית התעורר ה
ד שהוא וכי רק ע"י ניק  סופין י הכי"ענקודות שנעשה    דייל  הכסף, אין להם שום תנועה אלא ע

תנועה   נעשה  אפשהאותיות    ילצירופהכסופים  אותםועי"ז  לדבר  נעש  ,ר  יצאה שעי"ז  נפשי  בבחי'  נפש  ה 

 : פש עליון דכר ונעשה זיווג הנפשות לפעול פעולות  ו כנ"ל ונפש התחתון מעורר נבדבר
ר הברית  מד שודן וחסיוא למהש  אם הרב דומה למלאך ה' צבאות כנ"ל)הנ"ל בסוף אות ה'(  וזהו  

להקב"ה  בכיסופים  ואהודבורו  חסד  בוודאי  אזי  נ,  והשתוקקות  מתגלה    שהם   \קט/תגלהבה 
, אזי אותיות התורה בעצמן מבקשים ממנו שידבר  [קי]   פיהואזי תורה יבקשו מ  ,הנקודות

  נמצא שרק רב שהתורה מבקשת שידבר אותה ממנו צריך  אותם, כדי שיהיה להם נקודות ונפשות

יכול   ולאשהוא רק למדן  נמצא שלבד מהזהרת הגמ' שלא ללמוד מרב    :לבקש ללמוד  התלמיד כי  צדיק 
אזי דבורו פועל    צדיקד איכות הלימוד רק אם הרב הוא  צמעוד שגם  רבנו מוסיף על זה  להזיק לתלמיד,  

נ"ל(פעולות טובות להוליד נפש לתלמיד שעי"ז יזכה ע"י הלימוד לתשובה   רנ"ת על  ן מוהושולקמן בל    .)כך 
יום מעשה בראשית" "אין טוב אלא תהפסוק   מפי  ורה" ואיזה תורה זו תורה שיוצאת  "ובטובו מחדש בכל 

שמצר כאלה  בכסופים  לעשצדיק  שערים  ברלא  האותיות  את  פים  מנהגת  כזו  ותורה  טובות  פעולות  ות 
 .ומחדשת מעשה בראשית העולם

 

 
  זאות 

ה לא ע"י שמדבר אותם. ולכאורה זה כבר מובן ממלים אעועתה מוסיף לבאר שהכסופים לבד אינם פ
ונה לדבור למה  היינו הכסופים, ואם אין הכוות לעשות פעולות הם ע"י הניקוד דשאמר שהצטרפות האותי

וצ"ל שעד כאן דיבר מהרהור הלב שגם הוא אותיות וניקוד אלא שמדבר בלבו ולא  .אותיותצריך ניקוד ל
, וא עדיין נפש בכח, ולא נעשה בפועל אלא ע"י דבור שמוציא בפיוהור הר המוציא בפיו, וכאן מחדש שגם 

ם  ומתגלגלים ונכנסים בבני אד כים האוירים זה בזה והולכיםפיו אזי מהבל יא בצבאר שרק כשמוי שיתוכפ
 . לטוב או לרע פועליםו

 
י   -' אות ג'  הלכה גנחלות    עיין לק"ה   קז  ִמיד ַלה' יִ   ּכִ נּו ְצִריִכין ִלְכסֹף ּתָּ ּת אָּ ְ ִכּסּוִפין ְוִהש  ַרְך ּבְ ם ה' יִ ְתּבָּ ּגַ ז  ק ְואָּ זָּ ַרךְ ֹוְקקּות חָּ ף ֵאֵלינּו  ְתּבָּ  ִנְכסָּ

י  ּבֵ ִיחּוד  ה  ַנֲעשֶֹ ֶזה  ְיֵדי  ּתוֹ ְוַעל  ִכין  ָּ ְוִנְמש  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ָּ ְדש  קֻּׁ ִעם  ֵאל  רָּ ִישְִֹ ֶנֶסת  ּכְ ְקדוֹ ן  ֹות  ש  ְנפָּ ִדין  ּתוֹ לָּ ּבַ ה  ִמּזֶ ם  ָּ ש  ר  ְוַכְמבֹאָּ ֹות,  "ל  ש  ַהּנַ ה  רָּ
אָּ  ֶ ש  ּסּוִפין  ַהּכִ ֶ ַרךְ ש  ִיְתּבָּ ַלה'  ִפין  ִנְכסָּ בְּ נּו  ֶזה  ּסּוִפי   ְוַהּכִ ְוכּו'.  א  נּוְקבָּ ּדְ ין  אּוְבּתִ ּתֵ יאּובְ ִחיַנת  ּתֵ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֵאֵלינּו  ף  ְוִנְכסָּ ה  ָּ ש ּ דֻּׁ ַהּקְ חֹוֶזֶרת  ֶ ש  א  ן  ּתָּ

ְוכ  א  ְדכּורָּ פָּ ּדִ ַהּנְ ִרין  ִנְתַחּבְ ְך  ּכָּ ְוַאַחר  ֶזה ּו'  י  ּכִ ם.  ָּ ש  ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ֹות  רָּ   ש  ִישְֹ ִלּיּות  לָּ ּכְ ֶ ש  ל  לָּ ְוכֵ ּכְ חִ ֵאל  ּבְ א  נּוְקבָּ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  מֹות  עֹולָּ הָּ ִלּיּות  לָּ ּכְ יַנת  ן 
הּוא ַהּבֹוֵר  ֶ ֲאִציל ש  ְוַהּמַ יַע  ּפִ ְ ש  ַהּמַ י  ְלַגּבֵ ל  מֹו  ְמַקּבֵ ְ ַרְך ש  ִיְתּבָּ נּו, א  ֶנְגּדֵ א  כּורָּ ּדְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ ַהנַּ   ש  חּוד  ַהּיִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ֶ צְ ש  ל ַהּמִ ּכָּ ְיֵדי  ַעל  ה  ֹות  ֲעשֶֹ

נִּ  ֶ ְוִנְכלָּ ש  ם  ּדֹודָּ ִעם  ֵאל  רָּ ִישְִֹ ֶנֶסת  ּכְ ִרין  ַרְך.  ְתַחּבְ ִיְתּבָּ ּבֹו  עוֹ ִלין  ת  י  הו א  ֶ ש  אֹות  ר  ל  ד  ֶאח  ל  כ   יך   ר  צ  סֹף ו  כ  ל  ה  ל   ח  ת   ַרך     ֵרר  ב   ת  י  יו  ֵאל  ֹוֵקק  ת  ש   ה  ו ל 

 ֶ ַתת   ש  ל  ד   א  רו ת  ע  ת   א  ֶיה  ה  ֵעל   י   ל  ד   א  רו ת  ע  ת   א  קֶֹדם  ַוֲאזַ א  ד  א  ד   א  ר  ט  ס  הו א  ֶ ש  דֹול  ג   ֶחֶסד  יו  ל  ע  ך   ש   מ  נ  ה  י  ל   ח  ת   ַרַעת  ַמז  ה  ש    א  יַנת  ח  ב  ב   א  כו ר 
הַ  ר, ד   כ  ֶנֶסת  יֹוֶלֶדת ז  כ   ֶ ש  נו  כ   ד י  ה ג   ו ק  ש  ת  ין ב   פ  ס  כ  ֵאל נ  ר  שֹ  ין נ  י  יד  ֹול  מ  ֶ יו ַעד ש  ה ֵאל  ַרך  נ  ֹול  ב   ת  ֹות ֲאַזי ה' י  ש  ף אֲ פ  ס  יַע ֲעֵליֶהם אֹור  כ  פ   ֵליֶהם ו ַמש  

 ֶ ש  דֹול  ַהג   דו ַע.ַהֶחֶסד  י   כ ַ א  כו ר  ד  ד   א  ר  ט  ס  יַנת  ח  ב   אָּ   הו א  הָּ ֵאין  ֶ ש  ּכְ י  ֵמַעצְ ּכִ ִמְתעֹוֵרר  ם  ִיְתּבָּ דָּ ה'  ַוֲאַזי  ַרְך  ִיְתּבָּ ַלה'  הּוא  מֹו  י  ּכִ יו,  ֵאלָּ ף  ִנְכסָּ ַרְך 
ּתֹוֵקק יִ  ְ ֵפץ ּוִמש  ַרְך חָּ ש    ְתּבָּ ּיָּ ֶ א קֶֹדם ִאּתְ ש  ְלֵעּלָּ א ּדִ רּותָּ עָּ יו ַוֲאַזי ִאּתְ ְבִחי ּוב ֵאלָּ ִדין ֵהם ּבִ ֹות ַהּנֹולָּ ש  פָּ א ַוֲאַזי ַהּנְ ְלַתּתָּ א ּדִ רּותָּ נּוְקבָּ עָּ א ּדְ א  ַנת ִסְטרָּ

ה   ִחּלָּ ִחיַנת ִאיש  ַמְזִריַע ּתְ ת  ּבְ ר ִמּדַ י ִעּקַ ת. ּכִ ִחיַנת ִסְט יֹוֶלֶדת ּבַ הּוא ּבְ ֶ ין ש  נוּ ַהּדִ א ּדְ ע רָּ ִריַאת הָּ ל ּבְ ֶ ין ש  ת ַהּדִ ִחּלַ ְך ִמּתְ ָּ א ִנְמש  ה  ְקבָּ יָּ ר הָּ ִעּקָּ ֶ ם ש  ֹולָּ
ִר  ַעת ּבְ ְ ש  ה ּבִ ְתִחּלָּ ה ּבִ יָּ הָּ ֶ עָּ ַעל ְיֵדי ש  ם ִאּתְ עֹולָּ א יַאת הָּ רּותָּ עָּ לֹא ִאּתְ א ּבְ ְלֵעּלָּ א ּדִ ן    רּותָּ דּוַע ּומּובָּ ּיָּ א ּכַ ְלַתּתָּ ן ִעקַּ ּדִ ִבים. ְוַעל ּכֵ תָּ ּכְ ָּ ּבַ ש ּ ה ְלֵבן  ר ַהְירֻּׁ
ַהנְּ  ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ָּ ִנְמש  הּוא  י  ּכִ ר,  כָּ כַּ זָּ ַרְך  ִיְתּבָּ יו  ֵאלָּ נּו  ֵמִאּתָּ ִכין  ָּ ְמש  ַהּנִ ֹות  דֹוש  ַהּקְ ֹות  ש  ִעקַּ פָּ ה  ּזֶ ֶ ש  "ל  ּמִ ּנַ ֶ ש  "ל  ּנַ ּכַ ֹות  ש  פָּ ַהּנְ ּקּון  ּתִ ל  ר  ּכָּ ְך  ָּ ִנְמש  ם  ָּ ש ּ

ה   סָּ ְרנָּ "ל.  ַהּפַ ּנַ מֹון ּכַ  ְוַהּמָּ
ק   וישב זוהר    קח א   -:  פו דף  דא  העירותי,  ויאת,  מצפון  העירותי  כתיב,  מה  חזי  דאיהו  תא  עלמא,  בהאי  נש  דבר  דזווגא  תערותא 

 .שרשו בגבורה )מהיצה"ר ש   אתערותא מסטרא דצפון 
 .נתגלה ואילו השתוקקות   , לה מתג בין חסד ואהבה    צ"ע החילוק   קט 

 הנ"ל  מלאכי ב' ז' קי



 18מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

  שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד, כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו, ודע  

את הכסופים  דהיינו שחז"ל תיקנו לנו נוסח תפילות כדי ש  וע"ז נסדר סדר התפלות  \קיא/יבורבד  דהיינו

. כי ע"י השתוקקות בלב נעשה נפש  רי התפלהנוציא בפינו בדב  ,קון הבריתהמתעוררים בנו ע"י תי
דהיינו שיוצאת לפעול   \קיב/ ונקודות בכח. וכשמוציא את תשוקתו בפיו אזי נעשה הנפש בפועל.

היאמו  עיקרכי    פעולות הנפש  ה'(  צא  השירים  )שיר  בבחי'  יצאה    \קיג/ מפיו,  רוֹ נפשי  ַדב     ב 
נפש חיה  כח אלקי  הוא  בלבד אלא    \קיז/כח הדיבור אינו עניין טכני  כי  \קטז/ כמובא בשם הבעש"ט  \קטו/[קיד]

 
כסופיו בשפתיו   קיא הוא ע בלחישה. לכאורה  וצ"   –  להוציא  לחש  ויוצ בש   גם  תפילת  פתיו  וכן  לקמן.  כמבואר  נפש  בחי'  א הבל הפה 

זוטא.    האזינו דף ומקורו בזוהר    אות ד'   ועיין תורה סו ש.  עמידה היא בלח  יוסף תהילות חיד"א על תהלים סו יח(  רצד. אידרא  )עיין 
לפ"ז   מפיו שלא במתכווין. נמצא  דיבור  יצא  נחשב דיבור   כאורה שלחש ל שכל הרהור א"א שלא  יש לחש,  , שהרי בכל הרהו לא  ר 

   ממש בקול וצ"ע.שאפילו אם לחש כדיבור אינו כדיבור  ין ללחש שמתכווין. עכ"פ אפשר  ואולי יש לחלק בין לחש שלא מתכו 

שגם  ה. וצ"ע שם  ובות גם בלחיש ט אבל נפש יוצאת בפעולות    , אמרו ללמוד בקול דייקא היינו רק כדי לזכור עירובין נד.  ומה שבגמ'  
   ה דברו וצ"ע  לנפשי יצא שלכאורה זה עוד עניין שכן קשור  דווקא  יא דבורו בקול  ם היא ע"י שמוצ אריכות ימי 

נד.עיין   אש   -  עירובין  ת ברוריה  לההוא  גריס כחתיה  קא  דהוה  בכל  בלחישה    למידא  ערוכה  כתוב  כך  לא  ליה  אמרה  ביה  בטשה 
לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש    תלמיד אחד היה   תנא   .ואם לאו אינה משתמרת   ים שלך משתמרת ר ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אב 
מהרש"א שהוא התלמיד הנ"ל שלמד בלחש  )עיין    למקום   למיד אחד היה לו לרבי אליעזר שנתחייב בשריפה ת תנא    .דו לאחר שלש שנים שכח תלמו 

אמר ליה שמואל לרב יהודה    .רבי אליעזר(   )דהיינו את   שמש אדם גדול  )כי(  הניחו לו  (  )בשמים אמרו    , (' ח וגרם לעצמו לשכוח התורה ונתחייב בנפשו כמבואר באבות ג'  

אל    " כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא " שנאמר    , חיי  ותוריך   , כי היכי דתתקיים ביך  , פתח פומיך תני  , מיך קרי פו   שיננא פתח 
 .תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה 

ג"   -תח ט  פ   -נתיב אורות אח"פ דא"ק    רבי יצחק חבר( ל )   פתחי שערים עיין    קיב ית' ברא במאמר פיו כל  וזהו  כ ענין מאמרם שהוא 
והיי  שהפה  העולם.  כחו נו,  וסדרי  הנבראים  כל  כלל  נסדר  שבו  מקום  ודרכיהם  הוא  והתבות  תיהם  האותיות  שהם  והרכבותיהם, 

וא  בכלל.  הם  ובפה  המוצאות,  כל  שם  שנשלם  אחרי  הפה,  מן  ל ח היוצאים  כשיוצאים  לפ "כ  מתחלקים  הם  הפה,  מן  והם  חוץ  רטים, 
בו נברא ובו  חות והרכבת פרקיו נרמזים בג' אותיות או"ר, ש המשכות כ   ות שבו נברא הכל. ד"מ, באומרו ית' יהי אור, הוא ענין התיב 

 תקיים. וכן הוא בכל עשר מאמרות, והם עשרה כללים של הנבראים, שהם נגד י"ס הנושא של כולם: מ 

ז מה  ואותיות שמבראשית עד לעשות בז' ימי בראשית, שבו נרמ   לו כולם בתיבות בות והאותיות שבתורה, ונכל ות, הם כל התי ט ובפר 
ו' אלפי שנין דהוה עלמ   שהיה  נגד  י יום שכולו שבת. וכן נכללו בפסוק הראשון בז' תיבות שבו.  א. ואלף השביע ומה שעתיד להיות 

והדג בו' אותיות שבו,  יום   ש ובתיבת בראשית  נגד  ה   שבב'  הגדול  רבינו  וכמ"ש  מוויל שבת,  ז"ל  בביאורו לספד"צ.  גר"א  נא, בכתביו 
הנ  פרקי  כחות  שכל  הם ונמצא,  ש   בראים,  האותיות  מספר  סך  הרכבת  שהוא  כלים,  מחש נקראים  ששיערה  צריך  בו  שכך  ית',  בתו 

 אח"ז, בס"ד:   עניינם בנתיב   ר לאותו נברא, והנשמה שבהם מבפנים, הוא בסוד הנקודות ותגין וטעמים כמו שיתבא 

יוצא כל הדבור, כן משם יציאת  הפה ממנו  וים בשורשם בכלל, היה בפה דא"ק, שנקרא ע"ש זה. כמו ש אים, תחילת גיל וכל אלו הנבר 
וכל  הנבראים  וכבר כתבנו,    סדרי המאורות   כל  עקודים, בס"ד.  ורק שהיה בכלל, כמו שיתבאר בנתיב  שלהם שהם כלים דאצילות, 

וירדו ממדרגה למדרגה, מהעלם אל  ר"ד, התחיל שור יו היוצא מד' מקומות של רש ים אלו שהוא ז ש שמד' חו  גילוי כח האצילות,  ש 
פחות  יריד העלם  וז"ס  בפה,  הגילוי  מדרגת  אל  שהגיעו  עד  הה ,  והתפשטות  ושם  ת  בפה,  המשכם  שנסתיים  עד  הנקבים  מאלו  בלים 

 (   לפני כן ש   בפתחים להבין יותר עי"ש  )    עכ"ל.    והבן:   , נתגלה הכלי בכלל, ואח"כ משם ולמטה נתפשטו לענפים 

  ,שך הדיבור הזה וכפי הרצון שממנו נמ   , כן בכל דיבור אדם בורא   , א העולם בדיבור נבר   , כוונת רבינו לרמוז שכמו בבריאה   נ"ל לפ"ז ו
 .קומת נפש ולם קטן בחי'  ע הכל בבחי' בריאת ה ו   , תבאר לעיל באות ו'נ כמו ש   , כך מגמת הדיבור והצטרפותו בהתלבשותו באותיות

י'  נ   עוד עי"ש פתח  נמצא    .חטם פה ונעשית נר"ןדרך אוזן  ועוברת    , ביאר שמהעינים יוצא בחי' הנשמה   , עשים הכלים בביאור כיצד 
ה  בחי'  יוצאת  הר   , נפש שבפה  העינים     .וח ובחטם  בשמירת  תלוי  שהכל  לפ"ז  אפ"ל  שמירת    .)אולי  בעיקר  היא  הברית  שמירת  כי 

ורק    העינים כמ"ש  רואה  לעיל  עין  וכמבואר  חומד,  לב  ו' שהכ אז  בפומא דאמה מתגלה החסד  ריש אות  כי  הברית.  בתיקון  תלוי  ל 
    שהם הנפש היוצאת בדיבור.הכסופים    שהוא 

תַ   ה'   שיר השירים פרק   קיג יהּו וְ )ו( ּפָּ ּתִ ְ ש  ּקַ רֹו ּבִ ה ְבַדּבְ ְצאָּ י יָּ ִ ר ַנְפש  בָּ ַמק עָּ י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי חָּ אִתיה ְחּתִ נִ לֹא ְמצָּ נָּ אִתיו ְולֹא עָּ  י: ּו ְקרָּ
 יין תורה קנו ע -בדברו  קיד

א רוח ממלא  שכח הדבור הו   ואולי כיון ה דיבר וכפרש"י וכן בגמ' שבת פח:  כאשר הקב" צ"ע כי הפשט הוא שנפשי יצאה    –בדברו    קטו 
ן שמדובר בדברי כסופים  וח ה'. או כיור שנפח הקב"ה באדם ואיתא בספרים שכל הנופח מרוחו שלו נופח נמצא כח הדיבור הוא בחי'  

ה' להק  ְוכּו'    -קנו    ה כמבואר בתור    ב"ה הם דברי  ִלי  א  רָּ ּבְ הֹור  טָּ ִהלִּ ֵלב  ינוֹ )ּתְ ּבֵ ִרים  ַדּבְ ּמְ ֶ ש ּ ַמה  י  ּכִ נ"א(.  קֹונוֹ   ים  רּוַח  ְלֵבין  ִחיַנת  ּבְ הּוא   ,
ת  ה ַמֲעלָּ יָּ הָּ ֶ לֹום, ש  ָּ יו ַהש ּ לָּ ֶלְך, עָּ ַהּמֶ ִוד  ְודָּ  . ה ְמ וֹ ַהּקֶֹדש  דֹולָּ ּגְ ה ֵסֶפר   ִמּזֶ ד  ִיּסֵ וְ   ֹאד,  ים.  ִהּלִ ִחיַנת ר ּתְ ּבְ תֹו הּוא  ִחינָּ ּבְ ד ְלִפי  ל ֶאחָּ ,  ּוַח ַהקֹּ ֵכן ּכָּ ֶדש 

ים כ"ז(: ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָּ ֶ מֹו ש  ַמר    ּכְ ַמר ִלי לִ "ְלךָּ אָּ ', "אָּ ִליחּוְתךָּ ְ ִביְלךָּ ּוִבש  ְ ש  "י: 'ְלךָּ ּבִ ִ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶ מֹו ש  י", ּכְ ל בִּ ִלּבִ ּכָּ ֶ ב אוֹ   י". ש  ַהּלֵ ֶ ִרים ש  בָּ ֵמר, ֵהם  ַהּדְ
בְ  ִחיַנת ּדִ , ְוהּוא ּבְ ש  ַרְך ַמּמָּ ם ִיְתּבָּ ֵ .רּוַח הַ   ֵרי ַהש ּ  ּקֶֹדש 

רו כו', כי הנה כ' הבעש"ט זללה"ה כי ענין רוח האדם בקרבו וחיות שלו הוא  נפשי יצאה בדב   -דרוש ב' פרשת וישלח    -  ערבי נחל   קטז 
ומתרגמינן לרוח ממללא, ולפ"ז    " דם לנפש חיה ת חיים ויהי הא ויפח באפיו נשמ "   '(ב', ז)   כמשה"כ בראשית ו כח הדיבור אשר בקרבו  

מד  דיבורי כשהאדם  חיות  בר  ויוצא  חיותו  הן  הן  ההם  הדיבורים  אזי  הדי ם  באותן  תמיד  שלו  דבוק  האדם  חיות  שלהיות  רק  בורים, 
חיות  משרש  עליו  ממשיכים  עצמן  ההמה  הדיבורים  לכן  חי    בשורשו  ועי"ז  ח חדש  יוצא  דיבור  שבכל  אף  רק  תמיד  מקרבו  כל  יותו 

יוסף פרשת    בדות יעקשם ציין לתול   חיים ובמקור  צג שהעתיק דבריו שם.  אות  ורה בראשית  טוב על הת ועיין בעל שם    דיבור עצמו מביא לו חיות חדש עכ"ד:

 קדושים דך קג: שהביא זאת בשם ליקוטי תורה להאריז"ל. 
יעקב מאיר( ח"א פ"ג עפ"י הסוד ומבואר שם שכח הדיבור אינו ענין טכני  עיין בספר טל אורות )לרבי    ולהבין עומק סוד הדיבור   קיז 

נים מחתכות את הקול. אלא הוא ענין אלוקי בכח הרצון של  ן שי בלבד כדעת המחקרים שה' מוצאות הפה שהם לשון שפתים חיך גרו 



 19מד.                מוהר"ן                          לא       ה תור                      קוטי             יל                    

אמרו חז"ל על רב שהוא חסיד ולמדן . ובשביל זה  \קיחהמתלבש בדיבור ויוצא ופועל פעולות/ממללא  רוח  

מ  יבקשותורה   דימפיהו,  דייקא  יקאפיהו  בפיו  כיסופיו  שמוציא  במה  היא  דיבורו  מעלת  עיקר  . כי 
ב'(  קיטזהו )בראשית  של  לרו   ויהי  \קכ/ תרגומו  תרגומו  חיה,  לנפש  ממללאהאדם   [ קכא]  ח 

עי"ז נעשה  ו  ,ואח"כ נפח בו נשמת חיים  ,גולם מעפרעשה    שתחילהדהיינו  בפסוק זה כלול כל בריאת האדם  

א שנפש  נמצ ,\קכב/רודיב כחדהיינו  , וש של נפש חיה הוא רוח ממללאנו הפיר. והתרגום דהייאדם לנפש חיה

יבור הוא הנפיחה שנפח  ח הדנמצא שכ  :\קכה/[קכד]  \קכג/ מהדיבורכי עיקר הנפש    דיבור,  הפירוש כח  חיה

 
למ  וכלים  אורות  בבחי'  ויורד  ומשתלשל  בשמש  השמש  כזיו  בנשמה  נעלמים  האותיות  אשר  מוצאות  הנשמה  לה'  ויורד  חשבה 

רו  מים  אש  הוא  הלב  הבל  וגם  הנשמה  ואור  הלב  הבל  דהיינו  וצורה  חומר  בבחי'  ונעשים  הפה  מוצאות  ולה'  רו המחשבה  חני  ח 
 .המתלבש באמ"ר הגשמי וכו' עי"ש. כי אם לא כן מדוע אדם הנברא ע"י ספר היצירה אין לו כח הדיבור עי"ש 

בז   וצ"ע לכאורה   קיח יש   ה אין  עיין תורה חילוק בין  יבורו של בלעם הזיק ביותר כיוון שהיה בר  מג שם משמע שד   ראל לגוי. מאידך 
  אבל תלוי בדעת   שייך גם בגוי ואם כן    ן, בכסופים רעים של בלעם כמבואר כא בור  הנזכר שם הם הד ארסיים  רים  י שהאו דעת, ונראה  

דקליפה  בר דעת  היה  ובלעם  בר דעת  מולידהוא  חילוק  ה   ז " ולפ .  כמבואר שם שדווקא  כ ל שמוליד  לגדו   , בין קטן שאינו  גם    ן שעל 
יותר.   רבן  של    הבל פיהם ש   בא בתורה לז ר בגמ' הו אלא שא"כ צ"ע מהמבוא דיבורו מוליד פעולות    פועל פעולות תינוקות של בית 

שי יצאה דברו  הכוונה שם לנפ   . ולכאורה כיון שמדובר בהבל פה של דבורי תורה נפלאות יותר מהבל פיו של גדול כיון שאין בו חטא 
 וצ"ע.ואר כאן.  ב המ 

 וגם  -וזה, ומתרצו   –ו"ר גם בדפ  קיט

אָּ יֶצר ְיהֹ }ז{  ַויִּ   בראשית פרק ב'   קכ לִֹהים ֶאת הָּ ה א  ם  וָּ ח  דָּ ּפַ ה ַוּיִ מָּ ֲאדָּ ר ִמן הָּ פָּ ה:  עָּ ם ְלֶנֶפש  ַחּיָּ דָּ אָּ ים ַוְיִהי הָּ ַמת ַחּיִ ְ יו ִנש  ַאּפָּ  ּבְ

לֹהִ  א ְייָּ א  ם  אונקלוס  ּוְברָּ דָּ ת אָּ א ּונְ ים יָּ א ִמן ַאְדְמתָּ ַאּפוֹ ַעְפרָּ ם ְלרּוַח ְמ ַפח ּבְ דָּ אָּ י ַוֲהַות ּבְ א ְדַחּיֵ ְמתָּ ְ א: ִהי ִנש   )אונקלוס(   ַמְללָּ

 ולן, שנתוסף בו דעה ודבור:  , אך זו של אדם חיה שבכ יה. אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה פש ח לנ   -  פרש"י 

ַמת חַ   -  הרמב"ן  ְ יו ִנש  ַאּפָּ ח ּבְ ּפַ ים. ירמוז  ַוּיִ יו  סודה וסודה כי  לנו הכתוב הזה מעלת הנפש י ּיִ ַאּפָּ הזכיר בה שם מלא ואמר כי הוא נפח ּבְ
מַ  ְ ים ִנש  )לעיל א כ( גם לא בהשתלשלות מן השכלים הנבדלים אבל    יסודות כאשר רמז בֶנֶפש  התנועה מן ה להודיע כי לא באה בו    ת ַחּיִ

) פח באפי אחר מ ו היא רוח השם הגדול מפיו דעת ותבונה כי הנ  וזהו שנאמר  ְונִ נשמתו יתן בו  ִביֵנם כי היא  איוב לב ח(  ּתְ י  ּדַ ַ ש  ַמת  ְ ש 
 .ה אמת ואמונ מיסוד הבינה בדרך  

 הנופח עצמותו נופח.  –ק"ה שליח לגבות חוב ג' טו, וספר הברית ח"א מאמר יא פ"יועיין ע"ח שער ה' פ"ה, ול –וכו'יפח עי"ש רישא דקרא ו קכא

כי    התייחס לרוח כולל את כל הנר"ן והתרגום    ונראה שנפש חיה   .היכן רמוז הנפש   , רוח   א הו היא הדבור ש   יה אם הנפש ח וצ"ע    קכב
ומחשבה נשמה. וכולן נפש    והדיבור רוח נפש  בערבי נחל שהמעשה מוציא לפועל    בואר וכמ   נבדל מבעלי החיים.  א שבו הו   העיקר היא  

דהיינו שמו  והאדם מציאם לפועל  יצאה בדב   .ק ממש לפועל חלק אלו   ציא בו הקב"ה בבחי' בכח  נפשי  ק אלוק  רו דהיינו שהחל וזהו 
 דבורו ית' שנפח בי.  א שבי שיצא לפועל בדבור הו 

יין ברכות י. ובאמת כל פעולת הגוף היא התגלות פעולת הנפש  נעלמת בגוף כמו הקב"ה בעולם ע   ש הנפ ש נ"ל לבאר  (  ג סיון תשע )הגה י   קכג
מוצאות הפה וכל אלה רק התגלות  ן וחיתוכו בה'  שמיעה באזן וקול בגרו עין ו על כגון ראיה ב דהיינו התפשטותה לחוץ באותו כלי הפו 

התפשטות כח לחוץ כמו כל הנ"ל,  ודייקא כיון שאינו יוצא בבחי'    צמה, בל הדיבור הוא הנפש בע בעצמה, א   פעולת הנפש ואינה הנפש 
לידה שהיא    אור מצומצם, וזה בחי' קו ה   ל ובתוכו ממשיך אלא יוצא בבחי' מדת המלכות, שהיא צמצום הכח בתכלית  עד עשית חל 

לעולם שבח  ונבנה  מצומצם  אור  המוחין  טיפת  יש  הנוק'  בטן  שלם    לל  לחוץ קטן  ויוצא  אותיות  כך בכב  לידה    .  בבחי'  יוצא  הדיבור 
נפ   שתחילה  פנמיות  טיפת  על  מכ"ב אותיות שבנפש  דבור  בונה  הזה  ובחלל  נפשו  וכחות  רגשותיו  מלבו,  עוצר המדבר את  שו הבא 

 בור בהרהור הלב ומשם יוצא בדיבור הנפש מהפה( תחילה נעשה הדי לשון קלמוס הלב, )כי  בחי'  ב 

הע  כח יסוד  של  ספי   הדיבור   נין  בחי'  מ שהוא  ד רת  מהספירות  אחת  שהיא  שאע"פ  הם  לכות  כי  מהם  מאד  שונה  אבל  אורות  היינו 
  בי. )לכן מבואר כמה שנעלם האור החיו   רק עד כל עצם בריאתה  התפשטות אור חיובי אבל המלכות היא מהות של זולתו שממילא  

ש  מהרח"ו  ולא  סרוג  ישראל  רבי  קבלת  של  מיסודו  הי בספרים  ה המלכות  שבחלל  הרשימו  בחי'  האור    פנוי א  של  רשימו  דהיינו 
 לצדדים ולא האור בעצמו.שנצטמצם  

 ב' )דף רנב מהדו' ווערנער תשסד( ובויקהל דרוש א'חל וישלח דרוש  ובערבי נחיים שם אות כט.   תחנן במקור מיםורה סה אות ב' שהדבור יוצא מהנפש. ועיין בעש"ט עה"ת ואעיין להפך בת קכד

הוא  הדיבור הוא פג( החיות של האדם, והחיות  קב. כשאדם מדבר דיבור טוב, ו ות  א ית  פרשת בראש   -  על התורה   על שם טוב ב   קכה 
בר דיבור רע,  , אבל כשהוא מד פיע עליו יותר חיות מלמעלה ור העליון, ומש ממנו יתברך שמו, אז הדיבור סלקא לעילא ומעורר הדיב 

ים העולם, ער  כל החיות לגמרי, וזהו מה שאומר   ממנו קרוב הדבר להיות נפסק  סלקא, אז  אזי יוצא ממנו החיות, ולעילא גם כן לא  
 "ג.(: פ' וישלח אות י הריב"ש די"ב ע"ב ליקוטים יקרים ד"ד ע"ב(. ]ועיין לקמן  )צוואות    האט אויס גירעט: 

ויקהל  פר   -  ערבי נחל ועיין   ב     -א'  דרוש  שת  והוא  באדם,  ניתנות  הנשמות  כי  הקדמונים  וניתנ וכתבו  מכח אל  כח,  להוציאה  לו  ת 
א, עיין מ"ש בפ' וישלח מהשייך לזה ונבאר עתה כל הדברים היטב, הענין הוא, כי יש באדם  . ולהבינך ענין זה בבירור כך הו פועל ה 

יתן  באדם, כי דומם אין לו תנועה ולא יעשה מאומה, ונניתן  היא כח המעשה ה שמה. והענין, כי חלק הנפש  נשמה, ונשמה לנ נפש רוח  
חיות מאת ה' ניתן באדם אשר בכחו יוכל לדבר, ולזה מתרגם  שות כל מה שחפץ. הרוח, הוא כח ו ח לע נפש חיה ועי"ז יש לו כ באדם  

שמה, הוא השכל  מה לנ ולם המחשבה. נש האדם כל מה שחפץ, והוא מע   ' אשר בו יחשוב לרוח ממללא. נשמה, הוא חיות וכח מאת ה 
עה מיני חיות באדם,  ערך שכלו כך ישכיל. הרי אלו ארב כפי  בכל המושכלות, כל אחד  בו ישכיל  שניתן באדם חיות וכח מאת ה' אשר  

אלו    וש שפושטין אותו. ואמנם כל גוף אינו רק לב ואחרי מותו הגוף כלה ולא נשאר רק ד' חלקי נשמה הללו כי זה כל האדם, אבל ה 

ונדבר מחלק  ים,  נו תדין על כל הד' חלק מאחד וממ   נדבר   ולהסביר דבר זה                דם בכח והוא יוציאם לפועל: נו בא החיות נית

חלק  ן באדם כח וחיות שעל ידו יש לו כח לדבר בכל עת שירצה, הרי זה בכח, וכאשר מדבר דבר הרי הוציא  הרוח ממללא, הנה נית 
הוא  מפי האדם  ירים ה', ו( נפשי יצאה בדברו, שכל דיבור שיוצא  יר הש נשמתו כמש"ה )ש ל והוא הוא עצמיות חיותו ומהרוח לפוע 

א  מנשמתו  וחלק  ה אבר  עתה, שר  לפועל  מעשה    וציאה  בכל  מחשבה  וכן  בכל  וכן  לפועל  נפשו  חלק  מוציא  שמתנועע  ותנועות 
 שמה לנשמה: מן נ   לפועל אבר וחלק כיל ומחדש איזה שכל מוציא  בכל מושכל שיש   שמהרהר ומחשב מוציא חלק נשמה לפועל, וכן 
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והוא הנפש חיה    ,אלוקי שבאדם  רוחנמצא שכח הדבור הוא    , עצמו נופחרוח  והנופח מ   ,בו הקב"ה בעצמו
 ו. שב
   .\קכו/ בכח וכשמדבר אזי הנפש יוצאת לפועלהדיבור הוא נפש "ט שכח  באר הבעשומ

נח  כפי שמבאר ב(  ל  הערבי  כוונהבור אפילו  משמעות הדי)וישלח  יקבל   האדםת  א  ר קוש  בלא  לחבל שממנו 
 מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה.   'שתחיה אותו מכאן ולהבא בבחי חיותתוספת 
 למקומו וממתין לאדם ליום השכר או העונש.   ועל מיד עולהלפשיצא כיון ל דיבור כש)ויקהל א( ומבאר 

ל במעשה  עולפ  צאכבר ת  , שהיאעוד נפש בכח  נמשך לו  אזי מיד  למוציא לפועהוא  כשי נחל  נמצא לערב
   הבא.

  , כשמדבר את הרצוןמיד  ל  עושאותו מוציא לפ  אלא ברצון ממשיך נפש בכח  אבל לפי רבנו נראה שאינו כך
לפוע עדייןוכשמוציא  ב  ל  ונכנס  הנפש  אדם  מתגלגל  הכסופיבני  כפי  לרע  או  לטוב  אותם  של ומעורר  ם 
 . וך כפי שיתבאר בסמהמדבר אותם. 

 
 חאות 

ח'(  וזהו   הבל אשר)קהלת  נפשות  יש  גילגולי  בחי'  זהו  וכו',  הארץ  היוצאים    נעשה על 

לאידהיינו  .  בדיבור משתוקק  דברכשאדם  בכח  זה  נפש  ומונעשה  אח"כ    השתוקקותו  וציא, 
פיו  ב בהבל  הנפשדיבור  דהיינו  נעשה  אזי  יצ  ,בפועל  כנ"ל,  נפשי  כנ"לבבחי'  בדברו  והנפש  אה   .

היינו  ממללא,הרו  הזאת  רוחנית    ח  שד  'בחי)ברייה  או  תלוי  מלאך  בדיבורו,  נכסף   הולכת   (למה 
  , ומעוררת את\קכז/ששומע או שואב בנשימתו  , ומגיע לאדם אחרע"י שהאוירים מכים זה בזה  באויר

רר ולפי התשוקה לפי הנפש, לפי הרוח ממללא, כן נתעו  .קכחהזאת  חר לתשוקההאדם א
לרש מצדיק  בא  התשוקה  אם  בהרהורי האדם.  הרשע  נתעורר  אזי  בבחינות  ת  ע,  שובה, 

כי מגיע אליהם נפש   [קכט]   מעשה הצדיקיםכיש רשעים שמגיע אליהם  הנ"ל    בקהלת  המשך הפסוק
מד צדיק  בור  ישיצאה  קשל  כסופים  ומונכנ  יםושדעם  בהם  לתשובהעוררות  סת  ואותם  בלשון לק,  מן 

הכסופים    להשאר עםש לו בחירה  עדיין יבה אבל  ו שמתעורר לת  אנסת בו הונככשמוהרנ"ת יתבאר שמיד  

 . ואם להיפך, להיפך. לסורו ולחזורולעשות תשובה או ח"ו להתגבר עליהם   האלה

 
רק בכח אז אם יטעו  ו כח הפרי תוך הארץ ולפי שאינו  , כמ ות, אל אשר יחפוץ יטנווי והתהפכ שהוא בכח מקבל שינ   ונודע, כי כל דבר 

פרי  קבל התהפכות כי אחר שגדל ה א לפועל אינו מ אילן זה יוציא פרי זה ואם יטעו שם אילן אחר יוציא פרי אחרת, משא"כ אחר שיצ 
ג', יד( היה ל באילן כן י  יהיה לעולם עליו אין  הוא  את כל אשר עשה אלהים    ידעתי כי   עולם לא יקבל שינוי לעולם וכמש"ה )קהלת 

ולפי        זולת:   , 'עשה' דייקא, ר"ל אשר יצא לפועל נשאר כך תמיד, ולזאת באה הנשמה תוך האדם שיוציאנה לפועל לא להוסיף כו'

שאר חלקי  תדין על    ומעשה כאשר הקדמנו שכל מה שנסביר בחלק א' ממנו  מחשבה בור וכן בשכל ו מיד כשהאדם מדבר איזה די   , זה
ק חיותו ההוא והולך למקומו למעלה, דהא עיקר ביאתה לזה העולם איננו רק  חלק ההוא לפועל אזי מיד נבדל חל ציא  הנשמה אזי הו 

ז"ל שמהמצוה שאדם עושה נברא    אומרם וזהו ענין         לם: אין לה להיות עוד בזה העו   אשר יצאה לפועל בעבור הוציאה לפועל, וכ 
לק מנשמתו אשר יצאה לפועל ומיד  ין בריאת הנמצא הקדוש הזה הוא ח . ענ ואומר פלוני בנך עשאני לפני ה'    מלאך קדוש ובא מיד 

עוד בזה העולם אחרי שגמר פעולתו   לו להתעכב  ב אשר בשבילו בא  פורח למעלה כי אין  ולפי שהדבר אשר הוא  כח מקבל  הנה. 
פץ יעשה ממנה, ולכן  שר ח אשר יחפוץ יטנו וכל א   היוצר אל   כות כאשר אמרנו, לזאת הנשמה ביד האדם כחומר ביד והתהפ שינוי  

האדם  א   כשמדבר  ממנה  ונעשה  כהכלל  החלק  עשה  הרי  חד,  וקב"ה  שאורייתא  ולפי  ודומיהן,  ותפלה  כתורה  קדושה  להות  דיבור 
ו  ורכילו כאשר מדבר דברים אסורים כל כביכול,  ודו שון הרע  דיבורים אשר אין צורך  ת  ם  לאדם לדבר מיהן או דברים בטלים שהם 

וסט"א   ולא   כלל אחז"ל שעבר בעשה  קליפה  היא  כל עבירה  וחיותו סט"א, כי דבר שהוא בכח מקבל  תעשה  מנשמתו  נמצא עשה   .
יצא לפועל  וכאשר  ל   כך נשאר לעולם   שינוי מן הקצה אל הקצה  זאת  ניתנת בעבור  יניח נשמתו  ע"י מ האדם כדי שידע  והתורה  ה 

ח"  סט"א  ממנה  נעשה  מה  וע"י  זמ באלהות  וכל  ה ו,  תוך  מלובשת  שהנשמה  הפט גוף  ן  ואחרי  בזאת,  מרגיש  האדם  במקום  אין  ירה 
נו אין לגרוע כי אין  אין להוסיף וממ שהניח כל ימיו חלקי נשמתו שהם המעשים והדיבורים והמחשבות והשכליות שם ימצאנה עליו  

 עכ"ל ערבי נחל       ': ודעת בשאול כו   חשבון 
אר שכל דיבור מחסיר מנפשו  ך בי א שלא נחסר כלום ומאיד בכח, נמצ   מה שהיה שמצד אחד הדבור מוציא אל הפועל    וצ"ע שם   קכו 

 מיד מקבל נפש חדשה משרשו.וע"כ  

יר  שמתלבש באו בלשון מוהרנ"ת    במה שמבואר שון  לאוזן ולא נשאב בחוטם. אבל ל הוא דבר הנשמע  לכאורה דיבור    צ"ע בזה   קכז 
לכן  הם רוח רעה    בלים שהה לק"ה אומנים ד' יב  מוהרנ"ת ב גם מלשון      נשמה נקלט וצ"ע., יש במשמע קצת שגם ב חיות   א יר הו ו והא 

דר  , מאידך אם זה האויר מה מועיל להסגר בח ע"י הנשימה שנקלט  משמע    דר כדי שלא ישאוב מההבלים רעים.צריך להתחבא בח 
 .וצ"ע   גיע מבחוץ הרי האויר מ 

 לתשוקה.  –, ומתרצו "ר לתשוקה הזאתגם בדפו קכח

 יד(  ל )קהלת ח סוף הפסוק הנ"ל יש הב קכט
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ד' ו)אבלק"ה   צריך (  יב  מנין  כן  שעל  בבחברלהיות    מבאר  ולברוח    \קל/ דקדושהבכסופים    יםשמדבר  אדםני  ת 
   אוות.תל"א שמדברים בכסופים ת בניברמח
 

שו  לעיל לאות ו' כיצד אברהם ושרה עשייך    ונראה שזה  .לעצם מהלך התורהצ"ע הקשר של דברים אלה  
אבל    .ה להש"ילומר שהגרים שעשו נעשו ע"י דבורי כסופים שדברו אברהם ושר  הרוצ נפשות לגרים בחרן.  

ונראה כיון שהעיקר היא האמונה שהיא    .הצדקה והגלגלים  , לענייןתורה שלנור ל גם זה מה קשו  עדין צ"ע
שתהיה גם בכלל ולא רק בפרט כי העכו"ם שיש בעולם משפיע  המשלימה את הצדקה והתורה לכן צריך  

וכן     של אמונה.ם כסופים  ו יהיו לה שלימה חייב שגם הסובבים אות  על הפרט ממילא כדי לזכות לאמונה
  ית גרים. יע"י עש  שלימות אמונה וזהה בבחי' פנים בפנים צריך  ילאכלש  ,ויסב אלקים  תורה סבב  מבאר גם

ב  ועוד המתגלה  החסד  מכח  והיא  ביותר  הגדולה  הצדקה  היא  גרים  דאשעשיית  זוכה מה,  פומא    שעי"ז 
אלא שצ"ע לפי הנ"ל דבעינן דווקא   .לאמונה םת העולבוריו ומעוררים אדסופים גדולים ועי"ז מתגלגלים כל

 צדקה שיש בה ו' ברכות ויא ברכות ואילו בעשיית גרים ע"י הבל המהלך בארץ אין לא ו' ולא יא. 
 

 
( בענין חנה שהתפללה בסמוך לעלי הכהן כתב שזו סגולה נפלאה  ע או"ח סימן קב )על הט"ז ס"ק ה' ן ש" בגליו   יין הגהות החת"ס וע   קל

 ד צדיק עי"ש.להתפלל בצ 



 מוהר"ן                                   לא       תורה    י                           קוטיל               1מד: 

והכל נעשה ע"י ההבל פיו שהוא הנפש, כי זה ידוע לכל, שעיקר הדיבור הוא, שכלי הדיבור  
ויורד לפי הדבורהמרעידים אותו במהירות    מכין באויר  , ואויר הזה פוגע באויר הסמוך לו עולה 

  העדינים והאויר הרועד מכה בכלי האוזן  , והסמוך בסמוך, עד שמגיע לחבירו,  ומרעיד אותו כמוהו 

ו'( יז  א'  הברית  בספר  באריכות  האותיות  )כמבואר  חבירו  לתיבות   \ב/[א]  ושומע  אותן  ומצרף  הברות  ששומע  דהיינו 

דהיינו שלא האויר שיצא מפיו הוא הנפש ,  \ה/[ד]  . וכשהוא מקבל דיבורו, הוא מקבל נפשו\ג/ ומשפטים
באויר הסמוך לו ועי"ז עבר    שהאויר שבו התלבש הנפש מכהשהרי האויר הוא גשמיות והנפש רוחניות, אלא  

ולפ"ז    :  שאליו נכסף חבירו שדיבר  ונתעורר לדבר הזה הנפש לאויר הסמוך וכן הלאה עד שהגיע לחבירו  
שההבלים הם    \ויב/לעורר אותו. אבל עיין לק"ה אומנין ד'  שדווקא כששומע האדם האחר אזי יכול    משמע

, מאידך אם זה  משמע ע"י הנשימה  לכן צריך להתחבא בחדר כדי שלא ישאוב מההבלים רעים.רוח רעה  
 . וצ"ע האויר מה מועיל להסגר בחדר הרי האויר מגיע מבחוץ

 
 טאות 

שלבו בוער להקב"ה תמיד וע"י   , היינו בחינות בעל נפשאברהם  זומי שהוא במדרגת 

שעושים נקודות לאותיות הדבור ואזי תיקון הברית ואמונה חזקה נפשו יוצאת בדברו דבורי כסופים להקב"ה,  

דהיינו כל העבודות החיצוניות  , אזי בוודאי כל אכילותיו וסעודותיו  הבל פיו מהלך בארץ ועביד תולדין

ב לחמים שהיו אופים כל ע"ש בבית המקדש "וטו הכוונה ליפש  \ט/[ח]   בבחי' לחם הפניםנעשות פנימיות  
, והוא מצה עבה שהיו קופלים  שמתחלק לכהנים  והיה מונח על שלחן הזהב שבהיכל כל השבוע עד מוצ"ש

כ כי    ,וכך היו אופים אותה ,  Uזה  שליש מכל צד  פנים  נקרא  ולשון  רואים את הכתליםהם  ושתי הדפנות   ,

 
 ג( ולעיל תורה יז אות ה'.  ח ספר הברית ח"א מאמר יז פ"ו וספר שבילי אמונה נתיב ד' שביל א' ד"ה האזנים )מחלוקת המחקרים בזה עיין מנחת יצחק ח"ב י א

והבאתי גם מחכמי הטבע, שכל דבור נחקק באויר ומפלש והולך עד אזני השומע, וממילא    - אות ג'    ב סימן יח " ח   שו"ת מנחת יצחק   ב
ח ראשון, אמנם כעת ראיתי בספר גליוני הש"ס שם, שכתב שבזכרונו מספרי המחקרים הטבעיים דאין הקול עצמו של המדבר  הוי כ 

הוא הבא להשומע, ואך קול המדבר מרעיד חלק האויר שסמוך לו וחלק זה לסמוך לו וכן כסדר עד שנרעד חלק האויר שבאוזן השומע,  
הנראה יש בזה שני שיטות אצל המחקרים, והגרי"ע ז"ל, שאזל בשיטה הנ"ל, רצה באמת    עכ"ד, והוא להיפוך ממה שהבאתי שם, וכפי 

 .לדון בכל שמיעה תמיד שהוי רק גרם דהוי כח שני 
 יקר מה שמקבל זה את הכסופים שבהם דיבר חבירו את הדיבור ואילו במציאות זה לא ניכר כלל.ע משמע ש   וצ"ע לפי רבנו   ג
 האויר הוא החיות וכו' עיין לקמן בלשון מוהרנ"ת כי  ד

ינֹות הַ   עיין בלשון מוהרנ"ת   ה  חִּ ְחיֹות. ְוהּוא ּבְ ר לִּ ָ ְפש  י אֶׁ יר אִּ י ֲאוִּ ָבר, ּוְבלִּ ל ּדָ ּכָ ל  ֶׁ ּיּות ש  יר הּוא ַהחִּ י ָהֲאוִּ ּכִּ ,  שמוסיף כאן דבר חידוש  ש  פֶׁ ּנֶׁ
ים: צ"ע  לִּ ְלּגְ ְתּגַ ים ּומִּ ֹות יֹוְצאִּ ָפש  בנשימה לחיות הנפש הנולדת ע"י כסופין לאיזה דבר ועיין שם  שמקשר את החיות ש   גדול חידוש  זה ְוַהּנְ

 .מה שכתבתי לחדש עפ"ז 
ָבה   - אות יב  אומנין הלכה ד    עיין לק"ה חו"מ   ו  ּתֵּ ְכֹנס ּבַ ּיִּ ֶׁ ת ֹנַח ש  ה אֶׁ ּוָ ַרְך צִּ ְתּבָ ַוח    ה' יִּ ה רֶׁ ַהְרּבֵּ ֶׁ י ש  ּבּול ַאף ַעל ּפִּ י ַהּמַ י מֵּ נֵּ ּפְ ם מִּ ָ ר ש  ְסּגָ ְהיֹות נִּ לִּ

ם ְמֹאד   יהֶׁ ת ַמֲעשֵֹּ ְלְקלּו אֶׁ ַהּדֹור קִּ ֶׁ ֲחַמת ש  י מֵּ "ל, ּכִּ י ַהּנַ ב ַעל ּפִּ יטֵּ ְנָין ְמבָֹאר הֵּ ָלה ְלָפָניו. ַאְך ָהעִּ י ְוַהּצָ ם ָהָרעִּ יהֶׁ ּסּופֵּ ם ְוכִּ יהֶׁ ֲאֹותֵּ ם  ְוָהְלכּו ַאַחר ּתַ
ְתקַ  ר ְלָהעֹוָלם ְלהִּ ָ ְפש  ּלֹא ָהָיה אֶׁ ֶׁ ים ַעד ש  ין ָרעִּ ּסּופִּ ּכִּ ים מִּ ֲעשִֹּ ים ַהּנַ ים ָרעִּ ֲהָבלִּ א מֵּ ָהָיה ָהעֹוָלם ָמלֵּ ֶׁ ּבּול.  ַעד ש  י ַהּמַ ת מֵּ ם אֶׁ יהֶׁ יא ֲעלֵּ בִּ ן הֵּ ם ַעל ּכֵּ ּיֵּ

ל   ּלֹא ְיַקּבֵּ ֶׁ י ש  דֵּ ּכְ ם  ָ ר ש  גֵּ ּסָ ָבה ּוְלהִּ ְכֹנס ַלּתֵּ יַנת רּוַח ָרָעה  ְוָאז ֻהְכַרח ֹנַח לִּ חִּ ּבְ ר  ּקַ הּו עִּ ּזֶׁ ֶׁ ים ש  ין ָרעִּ ּסּופִּ ּכִּ ל  ֶׁ ל ָהעֹוָלם ש  ֶׁ ים ש  ים ָרעִּ ֹאב ֲהָבלִּ ְ ש  ְויִּ
סָּ  ה ֻהְכַרח לִּ ֲחַמת זֶׁ ּמֵּ ֶׁ ים ש  ין ָרעִּ ּסּופִּ ּכִּ ה מִּ ֲעשֶֹׁ ש  ַהּנַ ט ַעל ָהעֹוָלם ָאז, ַהְינּו רּוַח ָרָעה ַמּמָ ֹולֵּ ָהָיה ש  ֶׁ י ְלַהְס ש  דֵּ ָבה ּכְ ּתֵּ ר ּבַ ים  גֵּ ים ָרעִּ ֲהָבלִּ יר ַעְצמֹו מֵּ ּתִּ

ַהּתוֹ  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ָהעֹוָלם ָאז,  ן  ֻחְרּבַ ר  ּקַ עִּ ָהָיה  ה  זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ֶׁ ים ש  ָרעִּ ין  ּסּופִּ ּכִּ מִּ ה  ֲעשֶֹׁ ַהּנַ ָרָעה  רּוַח  ם  הֵּ ֶׁ ין  ש  ַנֲעשִֹּ ים  ָרעִּ ין  ּסּופִּ ּכִּ י  ְידֵּ ַעל  ֶׁ ש  "ל  ַהּנַ ָרה 
יַנת ְנֻקּדֹות ּוְמַציְּ  חִּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ ֹות ש  יבּו ָהעֹולָ ְנָפש  ֱחרִּ ה הֶׁ י זֶׁ ְצָלן, ְוַעל ְידֵּ ת ַרֲחָמָנא לִּ ית לֹו ַסם ָמוֶׁ יַנת לֹא ָזָכה ַנֲעשֵֹּ ְבחִּ ּיֹות ְלַרע ּבִּ ין ָהאֹותִּ ם ָאז. ְוֹנַח  רִּ

"ל:  ּנַ ים ּכַ ים ָרעִּ ְלטּו ּבֹו ַהֲהָבלִּ ְ ש  ּלֹא יִּ ֶׁ י ש  דֵּ ָבה ּכְ ּתֵּ ם ּבַ הֶׁ ר מֵּ תֵּ ּסָ א,    ְוֶזהוּ ִעְנָין            ֻהְצַרְך ְלהִּ ְתַחּבֵּ ין ְלהִּ יכִּ א ְצרִּ ן ַעְקּתָ ּדָ עִּ ּבְ ֶׁ ּזַֹהר ש  יָתא ּבַ אִּ ֶׁ ַמה ש ּ
י  ין ָרעִּ ּסּופִּ ּכִּ ין מִּ ֲעשִֹּ ֹות ָרעֹות ַהּנַ ָפש  ּנְ ין מִּ כִּ ָ ְמש  ְצָלן, נִּ רֹות ַרֲחָמָנא לִּ ל ַהּצָ ר ּכָ ּקַ עִּ ֶׁ "ל ש  ּנַ ּיֹות ַהְינּו ּכַ ין אֹותִּ רִּ ְצַטּיְ ה נִּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ְך ַחס  ם ש  פֶׁ ַהּתֹוָרה ְלהֵּ

יַנת ר  חִּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ ים ש  ים ָרעִּ ַהֲהָבלִּ ֹאב מֵּ ְ ש  ּלֹא יִּ ֶׁ י ש  דֵּ ר ּכְ דֶׁ חֶׁ א ּבְ ְתַחּבֵּ ין ְלהִּ יכִּ ן ְצרִּ "ל ְוַעל ּכֵּ ּנַ לֹום, ּכַ ָ תּוב: ְוש  ּכָ ֶׁ ְצָלן, ּוְכמֹו ש  י   ּוַח ָרָעה ַרֲחָמָנא לִּ ְך ַעּמִּ לֵּ
ָך חֲ  ֲעדֶׁ ָלְתָך ּבַ יָך ּוְסֹגר ּדְ עֲ ּבֹא ַבֲחָדרֶׁ ּנַ ֶׁ ַחְדרֹו ַעד ַיֲעָבר ָזַעם ַוֲחרֹון ַאף ש  ְסּגֹר ַעְצמֹו ּבְ ין לִּ יכִּ י ְצרִּ י ַיֲעָבר ָזַעם. ּכִּ ַגע ַעד ּכִּ ְמַעט רֶׁ י ּכִּ ים  בִּ ֲהָבלִּ ה מֵּ שֶֹׁ

"ל.   ים ְוַכּנַ  ָרעִּ
 במדריגת - מתרלו  ז

 . ועיין תורה ז' תנינא אות יא. שמות כה ל' ושם לה יג ועוד  ח

יד: )ל( וְ   שמות פרק כה   ט  מִּ ים ְלָפַני ּתָ נִּ ם ּפָ חֶׁ ְלָחן לֶׁ ֻ  ָנַתּתָ ַעל ַהש ּ

ולכך קרוי לחם הפנים שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה נותן ארכו לרחבו של שולחן וכתליו  - פסוק כט    רש"י פ 
התנור נותנו בשל זהב עד למחר    זקופים כנגד שפת השלחן והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל. בשל ברזל הוא נאפה וכשמוציאו מן 

 .בשבת שמסדרו על השלחן 

)ל( לחם פנים לפני תמיד. על דרך הפשט נקרא פנים על שם שהיו לו פנים רואים לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה, וכותליו    בנו בחיי ר 
זקופים כנגד שפת השולחן. ועל דרך המדרש נקרא פנים שהיה עוביו טפח, וכן דרשו חז"ל )סוכה ה.( אין פנים פחותים מטפח, כתיב  

אשית כז, ל( מאת פני יצחק אביו. ועל דרך הקבלה נקרא פנים על שם לפני תמיד, וסוד הפנים  הכא אל פני הכפורת וכתיב התם )בר 
 כבר נתבאר בפסוק לא יהיה לך )לעיל כ, ג( והנה זה מבואר: 

 על הפנים שלי, כמו שכתוב )דברים ה, ד( פנים בפנים דיבר ה' עמכם.  " על פני" ועל דרך הקבלה סוד מלת    - שמות כ' ג'    רבנו בחיי 



 מוהר"ן                                   לא       תורה    י                           קוטיל               2מד: 

, ועפ"י הסוד פנים רומז לפני ה' שזוכים ע"י פנימיות של כל דברלהיות נקשר לשמסוגל באכילתו    \י/ פנימיות

בבחי'  \יא/אכילתו לאברהם  .  הקב"ה  יז(מה שאמר  לפני,    \יב/)בראשית  בשורת  התהלך  הוא  פשוטו 
דהיינו    "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים"הקב"ה לאברהם על הולדת בנו ומצוהו על המילה, ופתח דבריו  

תמים ויהיה  ה'  לפני  יזכה  המילה  ידי  הרגלי  .שעל  את  להעלות  בענין  כנ"ל  דורש  כי   ןורבנו  פנים,  לבחי' 

ואת   \יג/ )דברים יא(מה שדרשו חז"ל על הפסוק בחי'    ,בחי' פרנסתודהיינו    ,התהלך, זה בחי' רגלין
והממון נקרא פשט הפסוק מדבר מרכושם של עדת קרח שגם הוא נבלע באדמה,    היקום אשר ברגליהם

זה ממונו    \טו/ .{סנהדרין קי})ודרז"ל  יד  ו על רגליו כחי,דלשון רגלים כי העני חשוב כמת והממון מעמי
ממון שלהפך גרם  מד על הרגלין דווקא  יוצ"ע שמביא ראייה לדבר המעמ  של אדם שמעמידו על רגליו(

  ונמוך כרגל,פרש להפך שהממון נקרא רגלים כי הוא דבר שפל    \יזוהכלי יקר/.  \טז/ הקרקע מתחתםלהם לאבד  

  , דהיינו מהאכילה שהיא פרנסה וממון ובחי' רגליןהתהלך לפני, שנעשה מהם  וזהו  .  שקם עליו להרגו

 
תירגם לחם גוואה דהיינו לחם פנימי, פשוטו שהונח בפנים ההיכל, ונראה שזוכים ע"י אכילתו להסתכל בפנימיות שבכל   תרגום יונתן ו   י

 דבר.

נהמי דעל גבי שלחן דקודשא בריך הוא, אינון תריסר, והא אוקימנא רזא דנהמי דאינון רזא דפנים ועל    - .  דף קנה   ועיין זוהר תרומה 
דהא מזונא וספוקא דעלמא מאינון פנים עלאין קאתייא, ובגין כך לחם דא איהו פנימאה דכלא, איהו ברזא עלאה    דא אקרי לחם הפנים 

ובגין דשלחן דא   על ההוא פתורא,  ושריא  מנייהו אתי,  דנפיק לעלמא  וספוקא  הפנים מיכלא דאינון פנים, מזונא  יאות. לחם  כדקא 
ואיהי  דלעילא,  פנים  מאינון  וספוקא  מזונא  לחם    מקבלא  ההוא  איהו  דאפיקת  ומזונא  פנימאין,  פנים  מאינון  וספוקין  מזונין  אפיקת 

כדקאמרן, חום הוה מתקרב וחום הוה מתעדי מתמן, והא אוקמוה דכתיב )ש"א כא ז( ביום הלקחו. ובגין שלחן דא אית לבר נש לנטרא  
 רזין דשלחן דיליה, בכל אינון גוונין כדקאמרן: 

זה בחינת לחם הפנים שהיה בבית המקדש, זה בחינת האכילה והפרנסה, שנמשך על ידי כלליות בן ותלמיד,  ו   - אות יא    תורה ז' תנינא   יא
שבו נתגלה אורות המקיפים, שהם בחינת אור הפנים כנ"ל, כי אור הפנים זה בחינת ש"ע נהורין, כידוע, וש"ע הוא שתי פעמים הקף,  

ולחם לבב אנוש יסעד", הינו שבתוך האכילה מתגלה הארת המקיפים שהוא    כמובא. וזה בחינת )תהלים ק"ד(: "להצהיל פנים משמן, 
 בחינת אור הפנים, בחינת: להצהיל פנים משמן ולחם וכו'.

ולפ"ז מקושר היטב עניין מדרגת אכילת אברהם למבואר לעיל  , וכן מבואר בתורה סב,  שתיקון האכילה ע"י שעושה גרים   עיין תורה יז ו 
ומוצאים    , דבור קדוש שהולך ונחקק אצלם   , ע"י שמדבר דבור ישראלי  , עושה גרים הצדיק  כיצד    עיין תורה יז   הנפש אשר עשו בחרן.  עוד 

 הפך אמונתם. ונראה שכוונה שם למבואר כאן.
ָליו   בראשית פרק יז  יב  ר אֵּ ל ַאְבָרם ַוּיֹאמֶׁ ָרא ְיהָֹוה אֶׁ ים ַוּיֵּ נִּ ָ ע ש  ַ ש  ָנה ְותֵּ ָ ים ש  עִּ ְ ש  ן ּתִּ י ַאְבָרם ּבֶׁ ים:   )א( ַוְיהִּ ה ָתמִּ ְהיֵּ ְך ְלָפַני וֶׁ ְתַהּלֵּ י הִּ ּדַ ַ ל ש  י אֵּ  ֲאנִּ

אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה לפיכך התהלך לפני ואהי' לך לאלוה ולפטרון וכן כל מקום שהוא במקרא    - )א( אני אל שדי    רש"י 
 כתרגומו פלח קדמי הדבק בעבודתי:   - התהלך לפני        פירושו כך די שלו והכל לפי הענין: 

סיונותי ולפי מדרשו התהלך לפני במצות מילה ובדבר הזה תהיה תמים שכל זמן  י אף זה צווי אחר צווי היה שלם בכל נ   - והיה תמים  
שהערלה בך אתה בעל מום לפני ד"א והיה תמים עכשיו אתה חסר ה' אברים ב' עינים ב' אזנים וראש הגויה אוסיף לך אות על שמך  

 ין איבריך: ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנ 

ת    דברים פרק יא   יג ם ְואֶׁ ְבָלעֵּ יָה ַוּתִּ ת ּפִּ ץ אֶׁ ְצָתה ָהָארֶׁ ר ּפָ ֶׁ ן ֲאש  ן ְראּובֵּ יָאב ּבֶׁ י ֱאלִּ נֵּ יָרם ּבְ ה ְלָדָתן ְוַלֲאבִּ ר ָעש ָ ֶׁ ם  )ו( ַוֲאש  יהֶׁ ת ָאֳהלֵּ ם ְואֶׁ יהֶׁ ּתֵּ ּבָ
ל:  ָראֵּ ש ְ ל יִּ ב ּכָ רֶׁ קֶׁ ם ּבְ יהֶׁ ַרְגלֵּ ר ּבְ ֶׁ ל ַהְיקּום ֲאש  ת ּכָ  ְואֵּ

 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו:   - כל היקום אשר ברגליהם    ואת   -   רש"י 
 הוספת מוהרנ"ת בתקפא  יד

עושר שמור לבעליו לרעתו אמר ריש לקיש זה עושרו של קרח ואת כל היקום אשר ברגליהם אמר רבי אלעזר זה    .סנהדרין דף קי  טו 
ממונו של אדם שמעמידו על רגליו ואמר רבי לוי משוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של קרח וכולהו אקלידי  

יוסף במצרים אחת נתגלתה לקרח ואחת נתגלתה לאנטונינוס בן  וקילפי דגילדא אמר רבי חמא ברבי חנינא שלש מטמוני  ות הטמין 
 .אסוירוס ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא 

ואת כל היקום וגו' זה ממונו של אדם כו'. בפ' עקב כתיב גבי דתן ואבירם אחר שכתב ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם    -   מהרש"א 
סף שהוא עושר וממון שלהם שעל זה סמכו לחלוק עם משה ונסמך זה כאן שהעשירו  כתיב ואת כל היקום אשר ברגליהם דהיינו דבר נו 

ג"כ מעושרו של קרח כמ"ש ויקח קרח וגו' שלקחן בממון ובפרק ע"פ גרסינן שנאמר ואת כל היקום וגו' והוא ראיה אדלעיל וכמ"ש  
 ודו"ק: 

על רגליהם לרעה בבחי' )קהלת ה יב( יש עושר שמור  שבלא ממון לא היו דבריהם נשמעים, לכן נחשב שהעמיד אותם  ונראה לתרץ  טז 
 בעליו לרעתו.

ואת כל היקום אשר ברגליהם. פירש"י זה ממונו של אדם המקיימו על רגליו, וכי מי שאין לו ממון חיגר ברגליו ולא עמדה   -  כלי יקר  יז 
שבכל ד' מעלות שמנה הרמב"ם )בח'    לו כל חכמתו ושאר המעלות האנושית. ונראה שבגנות קנין הממון הוא מדבר כי הוא הפחות 

פרקים( והם החכמה, והגבורה, והמדות, והעושר, כי כולם דבוקים באדם, והעושר חוץ ממנו, כי החכמה מקורה בראש ובמוח ולב,  
  והגבורה מקורה בלב כי מי שהוא רך הלבב אינו גבור, אבל העושר דבוק ברגלו כי יתרון ארץ בכל היא, )קהלת ה ח( והארץ מדרס 
לרגליו ודין הוא שיהיה הפחות שבכולם ויהיה נתון תחת ממשלת האדם לעשות בממונו מה שירצה, אבל לסוף מוחלפת השיטה שממונו  
מתגבר עליו אל כל אשר יחפוץ יטנו ועלה מן הארץ משפל מצבו כאשר יקום איש על רעהו כך יקום ממונו עליו ושליט בו ומעבירו  

ו היקום אשר ברגליהם כי זה העצב נבזה האחוז בחבלי בוז ונתון תחת כפות רגליו הוא היקום אשר  על דעתו ועל דעת קונו, לכך קרא 
יקום עליו למשול בו, וכאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש )דברים כג כו(. כך קנין זה מביא את בעליו בסכנות רבות והוא אשר המית  

 דתו היקום אשר ברגליהם: את קרח כי בטח בעשרו ונפל, לכך קרא לממונם של קרח וע 



 מוהר"ן                                   לא       תורה    י                           קוטיל               3מד: 

והיה תמים, דהיינו  וזה ע"י תיקון הברית ולכן ציווה אותו מיד על המילה, שעי"ז יקיים    בחי' פנים  נעשה

 .  שלם בגוף ושלם בהליכה בתמימות לפני
הפסוק מדבר בדוד המלך כשברח משאול לנב    לחם חם ביום הלקחו  \יח/וזה בחי' )שמואל א' כא(

וכיון שלא היה שם לחם חולין נתן לו אחימלך הכהן לחם הפנים  וביקש לחם ( \יט/ )ואחזו בולמוסעיר הכהנים 

דהיינו שנים , היינו לחם הפנים, \כא/[כ]  וע מיום שנאפה חם כיום שנאפה בווהיה הלחם אחרי שב ,לאכול

ורבנו דורש עפ"י הנ"ל שלחם הפנים בחי'  הם לחם חם,  עשר לחמים שהוסרו מהשלחן שבהיכל הקדש  

יח(  \כב/ שהוא בעל נפש  דרגין דאברהם,ע"י    ,התהלך לפני  כחום היום   \כג/שהוא בחי' )בראשית 
פשט הפסוק הוא בשלישי למילה של אברהם ישב בפתח ביתו לבקש אורחים והקב"ה הוציא חמה    \כה/[כד]

,  בחי' לב בוער לה'ורבנו דורש שלבו של אברהם אבינו היה כחם היום  .\כו/מנרתיקה כדי כדי שלא להטריחו

 : בריותלכל ה האמתבחי' התגלות   בבחי' ולא יכנף עוד מוריך, ,\כז/שמגלה ומוציא את החמה מנרתיקה

 
ּום    שמואל א פרק כא  יח י ְיהָֹוה ָלש  ְפנֵּ ּלִּ ים מִּ ים ַהּמּוָסרִּ נִּ ם ַהּפָ חֶׁ ם לֶׁ י אִּ ם ּכִּ חֶׁ ם לֶׁ ָ י לֹא ָהָיה ש  ש  ּכִּ ן קֹדֶׁ ן לֹו ַהּכֹהֵּ ּתֶׁ ְקחֹו: )ז( ַוּיִּ ּלָ יֹום הִּ ם חֹם ּבְ חֶׁ  לֶׁ

 כא א(: חם ביום הלקחו, גם ביום סלוקו, חם כיום סדורו:   אחר, ביום הלקח זה. ורבותינו אמרו )יומא   - )ז( לשום לחם חם    רש"י 

ח"ב רמז קל בשם ילמדנו. ולפי הכמות שאכל נראה שביקש חמש לחמים שמקבל משמר היוצא לו ולאנשיו וקיבל    עיין ילקוט שמעוני  יט 
עי"ש פני משה. עשרון הוא    יב דהיינו גם מהמשמר הנכנס. ואכל הכל לבדו. יב לחמים הם כד עשרונים וכן מבואר בירושלמי ח' ה' 

 כשנים וחצי ליטר לגר"ח נאה נמצא שאכל כשישים ליטר לחם.
 חגיגה כו: מנחות דף כט. ודף צו:  כ

כלי עץ העשוי לנחת הוא ואינו מקבל טומאה    דאמר ריש לקיש מאי דכתיב על השלחן הטהור מכלל שהוא טמא ואמאי   : חגיגה דף כו  כא
אלא מלמד שמגביהין אותו ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום סילוקו כסידורו דאמר רבי  

לשום    א כא ז( - )שמואל   שנאמר נור(  )מהשלחן באותו חום כמו שיצא מהת כך סילוקו  )על השלחן שבהיכל(  יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו  
 )ועי"ש תוס' שא"א לומר שנשאר חם אלא הכוונה שנשאר רך אחרי שבוע כמו ביום שנאפה( .    לחם חם ביום הלקחו 

)אע"פ שהיא בחי' שכל(  וכן לקמן חמה    , ונ"ל שזה דווקא   , )בחי' לב ולא שכל( נקט נפש ולא נשמה   -   דרגא דאברהם בעל נפש - מ"ק    כב
ש  מבאר  דאברהם י רגד רבנו  נמי   ה  והכי  שבחמה.  היום  הכחם  חם    הוא  לחם  הזמןאע"פ  בחי'  למעל  כמו    , שרומז  בסוף  חם  שנשאר 

השכל הוא בחי' קר  ש ידוע  ו   , לכאורה רומז לשכל גבוה מאד ,  בחי' קודם הבריאה   , מעל הגלגלים בחי'  זה    , מעל הזמן בחי'    , בהתחלה 
וכן מבואר בתורה קמב שאברהם היה לו לב חם    ו שהוא בחי' נפש דייקא.רבנו מתייחס לצד החום שב   , ואילו החום הוא בלב   ,ויבש 

שבזה עלה עליהם משה שהיה    , נ"ל משמע שהיו יותר בחי' לב משכל   , ושמי ה' לא נודעתי להם   )שמות ו' ג'(   גם מהכתוב     .וכוסף להש"י 
כי זו מדת    , אברהם שנענש על במה אדע כמו    , למה הרעות ששאל  שלכן לא נענש משה על  מהריצ"ח  כמו ששמעתי  ו בחי' דעת ושכל ) 

אבל    , אצלה זה פגם לשאול ולחקור. ואע"פ שהאבות לשון אב ואב בחכמה כידוע   , אבל דרגת לב היא אמונה   , הדעת לשאול לחקור 
ואילו משה    .ומצד זה נקרא אב   , הוא פתח את הדרך לאמונה בעולם   .אברהם ראש למאמינים כי    .כלפי משה הם היו יותר בחי' אמונה 

 ( ושמואל ינק מבחי' נו"ה של תפארת היה אב לנביאים )   בחי' פנימיות של יעקב בחי' ישראל.הוא הדעת  

עיין תורה קמב אע"פ שידוע שאברהם היה חכם  כנ"ל.  בחי' כסופין להש"י  בדברו  בחי' נפשי יצאה    -   אברהם הוא הבעל נפש   - מ"ק  
ומדעתו הבין    , וכתב ספר היצירה שהוא תמצית כל תורת הסוד   , השרים היכן נמצאת ארץ ישראל   עצום ושקל בדעתו עפ"י שליטת 

שכל כח החידוש שלו וההתחדשות  שם  אעפ"כ רבינו מבאר    , מה שלא הבין אף אחד מעצמו בדורו ובדורות שקדמו לו  , שיש מנהיג לבירה 
ורק מכח זה נעשה ראש    ,לב חם   ,ה רק ע"י לב בוער להש"י ז   , אף אחד ללמוד ממנו לא  שלו מה שחידש בלא שהיה לו לזה שום רב ו 

    .בכח הלב הנכסף שלו להש"י   , בני חוריןוהוציא אותן מחרן וחרון ל ועשה נפשות    , ונקרא נדיב לב  , למאמינים 
חֹם ַהּיֹום:   בראשית פרק יח   כג ל ּכְ ַתח ָהֹאהֶׁ ב ּפֶׁ ֵּ א ְוהּוא יש  י ַמְמרֵּ לֹנֵּ אֵּ ָליו ְיהָֹוה ּבְ ָרא אֵּ  )א( ַוּיֵּ

באלוני      לבקר את החולה )ב"מ פו( אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו:   -   וירא אליו   -   פרש"י 

)ב"ר( ישב כתיב בקש לעמוד אמר לו הקב"ה שב ואני    -   שב ו י     הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך נגלה עליו בחלקו )ב"ר(:   -   ממרא 

לראות    -   פתח האהל      תיד אני להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין שנא' )תהלים פב( אלהים נצב בעדת אל:אעמוד ואתה סימן לבניך שע 

)ב"מ פו( הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים ולפי שראהו מצטער    -   כחום היום     אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו: 
 שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו בדמות אנשים: 

 עיין ב"מ פו: ועיין לק"ה דם א' ה'  כד

יָלה הּוא ּבִּ   - ' ה אות    ' א   דם הלכה   לק"ה   כה ה ָהֲאכִּ י זֶׁ ֹות. ַעל ְידֵּ ין ְנָפש  ה עֹושִֹּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ין ּדִּ ּסּופִּ ּתֹוְקקּות ְוכִּ ְ ש  י ַההִּ ם  ְוַעל ְידֵּ חֶׁ יַנת לֶׁ ְבחִּ
אֱ  ין לֶׁ יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ יַנת ַמּצֹות ש  חִּ ה ּבְ ים. ְוזֶׁ נִּ ַאבְ ַהּפָ יּה ּדְ ְרּגֵּ ם ַחם ּדַ חֶׁ ים הּוא לֶׁ נִּ ם ַהּפָ חֶׁ י לֶׁ ה. ּכִּ ים ַמּצָ אִּ ָהיּו ּבָ ֶׁ ים ש  נִּ ם ַהּפָ חֶׁ יַנת לֶׁ חִּ ה ּבְ ַסח. ְוזֶׁ פֶׁ ָרָהם,  ֹכל ּבְ

חֹם ַהיּ  יַנת ּכְ חִּ יָנה זֹו, ּבְ ְבחִּ י ַאְבָרָהם ָזָכה לִּ "ל(, ּכִּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמבָֹאר ּבַ חֹם ַהּיֹום ְוכּו' )ּכַ יַנת ּכְ חִּ י  ּבְ יָלה, ּכִּ ְצַות מִּ י מִּ ית, ַעל ְידֵּ רִּ ּקּון ַהּבְ י ּתִּ ֹום, ַעל ְידֵּ
יָקהּ  ְרּתִּ ּנַ ה מִּ רּוְך הּוא ָאז ַחּמָ דֹוש  ּבָ יא ַהּקָ י הֹוצִּ חֹם ַהּיֹום", ּכִּ ְצלֹו, "ּכְ ם אֶׁ ָ ֱאַמר ש  ּמֹול נֶׁ ּנִּ ֶׁ מוֹ ָאז ַאַחר ש  ְבָרָכה, ּכְ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ּו ַרּבֹותֵּ ְרש  ּפֵּ ֶׁ מֹו ש    , ּכְ

אֹותֹו ַהּיֹום ָאָפה מַ  "ל( ְוָאז ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמבָֹאר ּבַ ּה. )ּכַ ָתְקּפָ ה ּבְ ה ַהַחּמָ ּלֶׁ ְתּגַ ּתִּ ֶׁ יד ש  ָעתִּ ה לֶׁ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ ים  ש  לֹש  ְסאִּ ְ י ש  ְנָין, "ַמֲהרִּ עִּ ם ּבָ ָ תּוב ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּצֹות, ּכְ
ַסח ָהָיה  "י, ּפֶׁ ִּ ש  ַרש  רֵּ י ֻעּגֹות", ּפֵּ י ַוֲעשִֹּ ִּ יַנת    ְוכּו', לּוש  חִּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ "ל ש  ּנַ ית ּכַ רִּ יַרת ַהּבְ מִּ ְ י ש  ין ַעל ְידֵּ ּזֹוכִּ ֶׁ ים ש  נִּ ם ַהּפָ חֶׁ יַנת לֶׁ ְבחִּ י ַמּצֹות הּוא ּבִּ ְוכּו', ּכִּ

"ל:  ּנַ ָאז ָאָפה ַאְבָרָהם ַמּצֹות ּכַ ֶׁ חֹם ַהּיֹום, ש  יַנת ּכְ חִּ ַאְבָרָהם, ּבְ יּה ּדְ ְרּגֵּ ם ַחם ּדַ חֶׁ  לֶׁ
וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום מאי כחום היום אמר רבי חמא ברבי חנינא אותו   : בבא מציעא דף פו  כו 

היום יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי שלא  
 .יטריח אותו צדיק באורחים 

סופים העצומים שלו לעשות חסד במסירות נפש בזמן שהוא חולה יושב בחוץ בחום נורא מחפש אורחים,  שאברהם ע"י הכ   אולי אפ"ל   כז 
וכשמצא אותם מבואר בזוהר שרץ אחרי פר אחד עד מערת המכפלה כדי להגיש להם לשון בחרדל והכל כשהוא חולה ביום השלישי  

ה חמה מנרתיקה גם ברוחניות דהיינו שעלה למדרגת השגחה  למילה של מבוגר שהכאב מתגבר. ואולי א"ל שדייקא עי"ז הוציא הקב" 
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כי    ואז כל העכו"ם וכל הכוכבים ומזלות שהם תחתיהם, כולם הן טורחין בשביל זה האיש
, דהיינו שהקב"ה מפיל אותם תחתיו כי הם מונהגים עפ"י הגלגלים  צריכים לו שהוא מעליהם מנהיג הגלגלים

ואברהם מונהג בהשגחה שלמעלה הגלגלים, שמנהגת את הגלגלים לפי טובתו, וממילא הנהגתם של העכו"ם  

שב לימיני,   \כח/ )תהלים קי(מה שאמר הקב"ה לאברהם כשנלחם בד' מלכים  . בבחי'  משתנה לטובתו
אתה  אם  דהיינו שהקב"ה אמר לאברהם  בחי' אברהם,  ימין בחי' חסד  היא  דהיינו אתה תאחוז במדתך ש

עי"ז   כטאז   , הנקראת ימין יחשב כמו שאתה יושב לימיני בשעה שאני מנהיג את הגלגליםתתנהג במדת החסד

אשים את אויביך כמו  פי'    [ל]   אשית אויביך הדום לרגליך עד    ,אנהיג את הגלגלים בהשגחה עליך אני  

רגל רבנו  ,  יךשרפרף תחת  עי"ז  ולפי  פנים  הרגלין למדרגת  דהיינו שתעלה את  לפני  ע"י שתקיים התהלך 

נ"ל שכיון   \לא/טורחים בשביל פרנסתךיהיו  ש  יכנעו עד  שהםהעכו"ם יהיו הדום ומשענת לרגליך דהיינו  
את  ממילא הגלגלים מנהיגים  ,  שהם מונהגים ע"י הגלגלים ואברהם מונהג בהשגחה ע"י המנהיג את הגלגלים

)ונעשים הדום לרגליו שהוא    , ממילא גם בלא ידיעתם הם טורחים בשבילוכפי צורכו של אברהם  העכו"ם

 .  )כי ירגישו שאתה מעליהם(  וישתחוו לך לאומים)ממילא(    יעבדוך עמים)בראשית כז כט(  בבחי'  .  העלה לבחי' פנים(
יפונה  בבחי'   יד( מה שאמרו יהושע וכלב בן  פשוטו   מעליהם,  לג לחמנו הם סר צילם   \לב/)במדבר 

, שכיון שאיוב הצדיק מת אין מי שיגן עליהם בזכויותיו  מרגלים שהוציאו דיבת הארץה  שהשיבו על דברי שאר 
בידינו. והרמב"ן פירש שהקב"ה יפיל את השר של אותה אומה וממילא הם יפלו    ואנו נאכל אותם כמו לחם.

בידנו ע"י הנהגת   ויפיל אותם  ישגיח עלינו  זה מבאר רבינו שע"י שנתנהג בדרגיה דאברהם הקב"ה  וכעין 
המתגלה  בחי' ברית וחסד  בחי' לחם חם, בחי' אברהם,  דהיינו ע"י    "לחמנו"  זמהגלגלים שהם תחתיה. ואמרו בר

ע"י "לחמנו"   נמצא  נו.הדום לרגלי   נואויביהקב"ה ישית כל  אזי    ,נ"לכ"ז הלב בוער לה' כחום היום  ישעבפד"א  
מת. ויכירו באאפילו מעליהם  וההסתרה  שיסור הצל  דהיינו    "מעליהם  הם סר צילם"  דרגיה דאברהם יתקיים

על   \לד/(.)ב"ב פדכמו שדרשו בגמ'כי מראה חמה עמוקה מן הצל    הביאורמה שאמרו "סר צילם"  ו

 
של למעלה מהגלגלים ועי"ז לא שלט בו הנהגת הגלגלים שעל פיהן אין לו בן ומיד נתבשר כעת חיה ולשרה בן דהיינו שהוא בעצמו  

 המשך כל זה על עצמו, ע"י כחם היום דרגיה דאברהם.
ְזמֹור ְנֻאם יְ   תהילים פרק קי   כח ד מִּ יָך: )א( ְלָדוִּ יָך ֲהדֹם ְלַרְגלֶׁ ית ֹאְיבֶׁ ִּ י ַעד ָאש  ינִּ ימִּ ב לִּ ֵּ י ש   דָֹוד ַלאדֹנִּ

רבותינו דרשוהו באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם ה' לאברהם שקראוהו העולם אדוני שמעני    - )א( נאם ה' לאדני    רש"י 
כבה וכן הוא אומר ותשבו בקדש )דברים א(.  התעכב לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא ע   - אדוני )בראשית כ"ג(. שב לימיני  

 אמרפל וחביריו:   - לתשועת ימיני. עד אשית אויביך    - לימיני  

ארז"ל כאשר נצח אברהם את אמרפל והמלכים אשר אתו שאלו העובדי גלולים את אליעזר עבדו    - )א( נאם ה' לאדוני    מצודות דוד 
לאדוני אברהם שב בבטחון לתשועת ימיני ולא אשקוט עד אשים    היאך במתי מספר נצח אברהם עם רב כזה והשיב להם ה' אמר 

 אויביך מרמס לרגליך כהדום הזה: 

 הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי היושב כמו והשתחוו להדום רגליו )תהלים צט(:   - )א( הדום    מצודות ציון 
 ( כלשון הפסוק )עד אשית   - ומתרלו , אז אשית - ותרלד  גם בדפו"ר  כט

 לימיני הנ"ל סוף הפסוק שב  ל

 לא נמצא בליקוטי מוהר"ן אלא פעמים ספורות.  לשון נוכח   לא

ם:  במדבר פרק יד  לב יהֶׁ ְגדֵּ ץ ָקְרעּו ּבִּ ת ָהָארֶׁ ים אֶׁ רִּ ן ַהּתָ ה מִּ ן ְיֻפּנֶׁ ב ּבֶׁ ן נּון ְוָכלֵּ ַע ּבִּ ֻ יהֹוש  ץ    )ו( וִּ אמֹר ָהָארֶׁ ל לֵּ ָראֵּ ש ְ י יִּ נֵּ ל ֲעַדת ּבְ ל ּכָ )ז( ַוּיֹאְמרּו אֶׁ
ר ָעַבְרנוּ  ֶׁ ץ ְמֹאד ְמֹאד:   ֲאש  וא ָזַבת      ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָארֶׁ ר הִּ ֶׁ ץ ֲאש  רֶׁ ץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו אֶׁ ל ָהָארֶׁ יא ֹאָתנּו אֶׁ בִּ נּו ְידָֹוד ְוהֵּ ץ ּבָ ם ָחפֵּ )ח( אִּ
 : י ַלְחמֵּ   ָחָלב ּוְדָבש  ץ ּכִּ ת ַעם ָהָארֶׁ יְראּו אֶׁ ם ַאל ּתִּ ְמרֹדּו ְוַאּתֶׁ ידָֹוד ַאל ּתִּ יָרֻאם: )ט( ַאְך ּבַ נּו ַאל ּתִּ ּתָ ם ַוידָֹוד אִּ יהֶׁ ֲעלֵּ ם מֵּ ּלָ ם ָסר צִּ  נּו הֵּ

נאכלם כלחם: סר צלם. מגינם וחזקם כשרים שבהם מתו איוב שהיה    - כי לחמנו הם     ושוב ואתם אל תיראו:   - )ט( אל תמרדו    - י  רש" 
 עליהם )סוטה לח( ד"א צלו של המקום סר מעליהם:   מגין 

יתכן שירמוז הכתוב, למה שנודע כי בליל החותם לא יהיה צל לראש האיש אשר ימות בשנה ההיא, לכך יאמר כבר סר צלם  ...- רמב"ן  

או ירמוז  ן אל תיראום  מעליהם שנגזר עליהם מיתה, וה' אתנו, כי הוא השוכן בקרבנו ועושה לנו נסים ונפלאות לעיני כל רואה, על כ 

לשרי מעלה, שאין אומה נופלת עד שנופל השר שלה תחלה )מכילתא שירה ב(, כענין שכתוב )ישעיה כד כא( יפקוד ה' על צבא  
)י כ( יאמר כבר סר הכח אשר בצלו יחיו הגוים, וה'   וגו' ואחר כך על מלכי האדמה באדמה, וכמפורש בספר דניאל  המרום במרום 

ו, על כן אל תיראום וכך אמרו במדרש שיר השירים, ונסו הצללים, אלו שרי אומות והמלאכים שלהם, כי הם הצל  המשפיל אותם אתנ 
 על האומות וכבר הזכרתי זה במקומות אחרים )ויקרא יח כה, לעיל יא טו(: 

 צלם  - בתרלד  לג

  לבנה ש"מ האי שמשא סומקתי היא ית היא(  )שהחטה שאינה שחמת אמר רב פפא מדקתני    שחמתית ונמצאת לבנה כו':   -   .בבא בתרא דף פד   לד
תדע דקא סמקא צפרא ופניא והאי דלא קא חזינן    , )כי חטה היא או לבנה או אדומה ואם השחמתית אינה לבנה הרי היא אדומה וכיון שקרויה על שם החמה הרי שהחמה אדומה(

)דהיינו   כמראה חמה עמוקה מן הצל )והפרוש(    " מראהו עמוק מן העור ו " )כתיב בבהרת לבנה של נגע צרעת(  מיתיבי    .כוליה יומא נהורין הוא דלא ברי 

כמראה חמה ולא כמראה    )מתרצת הגמ'( .  )כמ"ש ויקרא יג ד' ואם בהרת לבנה היא(   לבן הוא )הנגע(  והתם    שהבהרת נראת כמומקום המואר באור החמה שנראה עמוק מן הצל(( 
ולמאי דסליק דעתין מעיקרא הא קא סמקא צפרא   .התם לבן והכא אדום כמראה חמה דעמוקה מן הצל ולא כמראה חמה דאילו  , חמה 
 ואיכא דאמרי איפכא:   , בפניא דחלפא אפתחא דגיהנם  , בצפרא דחלפא אבי וורדי דגן עדן  , ופניא 
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ר בשרו" הפירוש שהסימן של נגע צרעת הוא כשהוא לבן "ומראה הנגע עמוק מעו  \לההפסוק בויקרא יג ג'/ 
אור החמה נראה לעין כאילו הוא  , ולשון התורה שהלבן נראה עמוק יותר מבארת הגמ' כי יותר מעור הבשר

דהיינו שהחמה בחי' אמת יוצאת    חמה בחי' כחום היום   ורבנו מבאר עפ"י הנ"ל  ,עמוק מהצל שלצידו

לב בוער לה' של אברהם שעי"ז  לחם הפנים דהיינו כשדבוקים בפני ה' בבחי'    , בחי' לחם חם מנרתיקה

חמה עמוקה מן הצל לכן האמת נעלמת  מראה  וזה שטענו יהושע וכלב אמנם עפ"י הטבע  .  מתגלה האמת

דהיינו    ,שהוא הנהגת הטבע והגלגלים שמסתיר את ההשגחה  אבל כשסר צילםואזי היא הנהגת הגלגלים  

ותמימות אמונה  לה'    ע"י  וכסופים  נתעלה  כנ"לוחסד  חמה,    אזי  מראה  הונתראה  השגחה  תתגלה 

והגלגלים ש מהטבע  והם    למעלה  דאברהם.  ע"י  דרגיה  שמונהג  מי  יהיו  כל  הטבע  נשפלים הנהגת 
 בבחי' עד אשית אויביך הדום וכו'.   ואזי הנפילים שראינו בארץ יהיו נכנעים לנותחתיו, 

לברית דהיינו שע"י הברית מילה תזכה  התהלך לפני והיה תמים,  שאמר הקב"ה לאברהם אבינו  וזהו  
עילאה ועי"ז ללב בוער לה' ועי"ז יתעלו כל בחי' הרגלין לבחי' פנים ותזכה להשגחה שמנהגת את הגלגלים  

תמים תהיה עם ה' אלקיך. שלא תצטרך לדרוש אחר כוכבים   \לו/בבחי' )דברים יח(ואזי תהיה  

 
רוֹ  ויקרא פרק יג  לה  ש ָ עֹור ּבְ ַגע ָעמֹק מֵּ ה ַהּנֶׁ ַגע ָהַפְך ָלָבן ּוַמְראֵּ ּנֶׁ ָער ּבַ ר ְוש ֵּ ש ָ עֹור ַהּבָ ַגע ּבְ ת ַהּנֶׁ ן אֶׁ ן   )ג( ְוָרָאה ַהּכֹהֵּ ַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֹהֵּ נֶׁ

א ֹאתֹו:  ּמֵּ  ְוטִּ

לשון רש"י ומפני זה כשהגיע הרב אצל הכתוב  )ג( עמוק מעור בשרו כל מראה לבן עמוק הוא, כמראה חמה עמוקה מן הצל   רמב"ן ועין  
השני שאמר ואם בהרת לבנה היא ועמוק אין מראה מן העור, כתב הרב לא ידעתי פירושו פירוש, הוקשה אצלו כיון שהיא בהרת לבנה  

 אי אפשר לו שלא יהיה מראה עמוק כמראה חמה עמוקה מן הצל: 

שהרי אמרו )שבועות ו:( אין שאת אלא לשון גבוהה, והשאת לבנה היא,   - בעיני    מה שאמר הרב כל מראה לבן עמוק הוא, אינו נכון   ....
כדכתיב )פסוק י( שאת לבנה, ואמרו )נגעים פ"א מ"א( שאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה, והנה היא לבנה הרבה וראוי שתהיה  

בתורת כהנים )נגעים פרשה א ד( אמרו מה  עמוקה, ולמה יקראוה גבוהה, והכתוב גם כן לא אמר במראה השאת "עמוק מן העור" ו 
ואולי נאמר, שלשון        לשון "שאת" מוגבהת, כמראה הצל שהן גבוהין ממראה החמה ואם כל מראה לובן עמוק, הנה הדבר בהפך: 

"שאת" מוגבהת, היא כנגד הבהרת, שאם תקיף את שתיהן תהיה הבהרת כמראה החמה והשאת בצדה כמראה הצל שהן כנגד העור  
 ן עמוקות אבל הכתוב לא אמר במראה השאת "עמוק מן העור": שתיה 

שיש לובן נותן זוהר ולטישות בעינים כמראה החמה, והעין איננו מקבל גוון הלובן ההוא, ולכן יראה    -   אבל כך נראה לי הענין הזה 
לובן מפזר כח הראות ויתרחק  אצלו כעומק כמראה החמה שהיא עמוקה מן הצל בעבור שהעין מקבל גוון השחרות ונקבע בו, וגוון ה 

לו, ולכן יראה כעמוק והנה לובן הבהרת שהוא בהיר ועז כשלג, הראות נחלש ממנו כאשר יחלש במקום החמה, ובלבד שלא יהיה בו  
שער שחור, כי אז יתפוס כח הראות בשחרות, וממנו יתפשט בכל מראה הנגע ולא יברח ממנו והשאת היא לבנה, אבל אין הלובן מזהיר  

 ויראה כקרובה אצלו ומוגבהת, כענין הראות בכוכבים שהן נראים כמו גבוהין ברקיע: יחליש הראות ויתפשט ויתקרב אליו,    ולא 

הקושי שהיה לרש"י כי בפסוק הראשון חמה עמוקה מן הצל כיון שגם השער נהפך לבן אבל בפסוק השני חמה אינה    ובזה מתורץ ) 
 עמוקה כיון שהיה שם שער שחור( 

יָך:   ק יח דברים פר   לו  ם ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ה עִּ ְהיֶׁ ים ּתִּ מִּ  )יג( ּתָ

ה' אלהיך    רש"י  עם  תהיה  ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבא עליך קבל    - )יג( תמים  לו  ותצפה  התהלך עמו בתמימות 
 בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו: 

שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד,    )יג( וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין   -   רמב"ן 

ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם, ולא נבטח  וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים  

כל היכול בכל משנה  שיבואו דבריהם על כל פנים, אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמים, כי הוא אלהי האלהים עליון על ה 
ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם לעבודתו ולפיכך    מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל 

אחר אזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה, ולא תירא ממגיד עתיד  
יו תשמע וזה דעת אונקלוס, שלים תהא בדחלתא דה' אלהך, שלא תהיה חסר ביראתו, כי "תמים" הוא השלם  אבל מנביאו תדרוש ואל 

 בדבר, כמו שה תמים )שמות יב ה( שאין בו מום ושום חסרון וזו מצות עשה, וכבר הזכרתי זה בפסוק והיה תמים )בראשית יז א(: 

בסמוך לבל יעונן ויכשף ולבל ישאל באוב וגו', אמר תמים וגו', פירוש כלום   )יג( תמים תהיה עם ה' פירוש לפי שצוה עליו  -   אור החיים 

ואם תהיה עם ה' תמים תהיה  טעם כל הדברים הוא לדעת העתידות, ולהתנהל )על( ]כאשר[ יורו ולתקן החסרון, כאשר יוכל עשות,  

לך לפני ה', הגם שהראה המזל עליו שלא  לא יחסר לך דבר, ואין מה שיגיד המזל עליך תתקיים לרעה וזה לך האות אברהם שהתה 
וכפי זה תיבת תהיה נמשכת למעלה ולמטה, על זה הדרך תמים תהיה אם תהיה עם ה', או על זה הדרך תמים תהיה  יוליד נתהפך וילד, 

 כשאתה עם ה' אלהיך: 
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מבואר ממה שכל ישראל נצטוו תמים תיהיה וכו' שכל ישראל    כי תהיה למעלה מהם  ,\לח/[לז] מזלות  ו

 : \לטהם למעלה מהנהגת הגלגלים/ 
ברגלים   ולא יראה את פני ה' ריקם ברגלים  \מא/[מ] (יו)שם  שציוה הקב"ה במצוות העליה לרגל  וזהו  

, שאז  ברגלים ומביא קרבן ראיה מעלה את כל בחי' הרגלין לבחי' פנים כנ"ל  \מב/ דייקא שע"י העליה ברגל
מיגיעתו שמתייגע כל    \מד/[מג ]  נתגלין פני ה' בחי' פנים. ובזה שכל א' מביא עולת ראיה

,  ת פני ה'ילראי  ןמעלה את הרגליו  ,לעולת ראיהברגל  דהיינו הממון שנקרא רגל כנ"ל מביא אותו    השנה
 :   ונתעלה כל לחמו ופרנסתו בבחי' לחם הפנים עי"ז נתתקן

פני ילכו והניחותי לך, כי משה    ,\מה/)שמות לג(אחרי חטא העגל  וזהו שהשיב הקב"ה למשה  
חטא  אשר מי "והקב"ה א"ל  "ואם אין מחני נא ,ואמר "אם תשא חטאתם)טז פסוקים לפני כן( ביקש כפרה  

והעובדים לעגל ממש מתו במגפה,   ,עתה אלא במשך הדורות בכל פעם מעט  , והבטיח שלא לענישםנו"לי אמח
להם   ינהגם מלאך ה'  והודיע  מחוץ למחנה  ,ולא תשרה שכינה אצלם  שמעתה  נטה אהלו  והקב"ה    ,ומשה 

הפשט פרש"י שהקב"ה התרצה    פני ילכו,  עתה על בקשתו הראשונה לעיל  , ה'והשיב לו    \מו/ נתרצה לו
נמצא  ו עמהם, ולא שינהגם ע"י מלאך כנ"ל, וזהו פני ילכו עמכם ולא מלאך.  למשה רבנו להשרות שכינת

בדיבור  הקב"ה  ולפי רבנו  שאע"פ שנתרצה למשה ולישראל אעפ"כ חטא העגל בעצמו נשאר בלא כפרה,  

שיתקנו בחי' רגלין בבחי'    , ע"ילגמרי  נתן למשה רבנו עצה כיצד יתכפר חטא העגלהזה בעצמו גם  

 
 * פסחים קיג:  לז

חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל מניין שאין שואלין בכלדיים    אמר רבה בר בר   -   פסחים קיג:  לח
     עכ"ל הגמרא      .יג{ תמים תהיה עם ה' אלהיך - שנאמר }דברים יח 

היתה אומה שעסקה בחיזוי ככבים ביותר, ואולי על שמם נקראו כל החוזים בכבים בשם כלדיים. ועיין דניאל )ב' ב'( שהכסדים    - כלדיים  
כבים. והם מזרע כסד בן נחור )בראשית כב כ( עיין רד"ק ישעיה )כג יג( שהם היו הראשונים שעסקו בחכמה זו. ובלשון  היו חוזים בכ 

 רומי הכסדים נקראים כלדיים. )שוטנשטין שם( 
הטבע  שם מבואר שמי לא ראוי להשגחה אזי כדי שלא ידונו אותו כחוטא בבית המלך מניחים אותו על הנהגת    וצ"ע מתורה יז תנינא   לט 

 עי"ש.
 עיין גם שמות כג טו, לד כ'  מ

צּ   דברים פרק טז   מא ַחג ַהּמַ ְבָחר ּבְ ר יִּ ֶׁ קֹום ֲאש  ּמָ יָך ּבַ י ְיהָֹוה ֱאלֹהֶׁ נֵּ ת ּפְ ה ָכל ְזכּוְרָך אֶׁ ָראֶׁ ָנה יֵּ ָ ש ּ ּבַ ים  ָעמִּ ּפְ לֹוש   ָ ֻבעֹות ּוְבַחג  )טז( ש  ָ ֹות ּוְבַחג ַהש ּ
י ְיהָֹוה  נֵּ ת ּפְ ה אֶׁ ָראֶׁ ּכֹות ְולֹא יֵּ יָקם:   ַהּסֻ ר ָנַתן ָלְך:   רֵּ ֶׁ יָך ֲאש  ת ְיהָֹוה ֱאלֹהֶׁ ְרּכַ בִּ ַנת ָידֹו ּכְ ַמּתְ יש  ּכְ  )יז( אִּ

 אלא הבא עולות ראייה ושלמי חגיגה:   - )טז( ולא יראה את פני ה' ריקם    רש"י 

, מדכתיב איש  )ל( אע"פ שאין במצות יראה כל זכורך אלא עולת ראייה בלבד, הוכרח רש"י לפרש ג"כ על שלמי חגיגה   שפתי חכמים 
כמתנת ידו, והקרא מוסב אלמעלה דכתיב מסת נדבת ידך, וכתיב ושמחת בחגך אתה ובנך וגו', שזה רמז לשלמי חגיגה כי אין שמחה  

 בלא בשר: 
 שרק משעה שיכל ללכת ברגליו נעשה מצווה בעליה לרגל. כמבואר בחינוך לקמן.  כמבואר בגמ'   מב
 חינוך מצוה תפט  מג

שנצטוינו להראות כל זכר בירושלם בבית הבחירה שלש פעמים    -   מצוה להראות ברגלים בבית המקדש:   - מצוה תפט   -   ספר החינוך   מד
קבועים בשנה והן פסח ושבועות וסוכות, ועל זה נאמר ]דברים ט"ז, ט"ז[, שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך. וענין  

זכר שיש לו שיוכל ללכת לבדו ברגליו למקדש ויתראה לשם. ומחיוב ראיה זו שיקריב שם קרבן    המצוה שיעלה כל אדם עם כל בן 
עולה, וזה הקרבן נקרא עולת ראיה, ואין לקרבן זה שיעור אפילו תור אחד או גוזל פוטר. וכבר כתבתי בכסף תלוה עשה ששי ]מצוה  

ה, ועל כל אחת משלש מצוות אלו  ח ישראל ברגל, חגיגה ראיה שמ פ"ח[ מה שאמרו זכרונם לברכה ]הגיגה ו' ע"ב[ שלש מצוות נצטוו  
 היו מביאין קרבן, ונקראין קרבן חגיגה, שלמי שמחה, עולת ראיה: 

:   שמות פרק לב   מה  ָתְבּתָ ר ּכָ ֶׁ ְפְרָך ֲאש  ּסִּ י ָנא מִּ נִּ ן ְמחֵּ ם ַאיִּ אָתם ְואִּ א ַחּטָ ָ ש ּ ם ּתִּ ה אִּ י   )לב( ְוַעּתָ ה מִּ ֶׁ ל מש  ר ְיהָֹוה אֶׁ ּנּו    )לג( ַוּיֹאמֶׁ ְמחֶׁ י אֶׁ ר ָחָטא לִּ ֶׁ ֲאש 
י:  ְפרִּ ּסִּ י ּוָפַקְדּתִּ  מִּ ְקדִּ יָך ּוְביֹום ּפָ ְך ְלָפנֶׁ לֵּ י יֵּ ה ַמְלָאכִּ ּנֵּ י ָלְך הִּ ְרּתִּ ּבַ ר ּדִּ ֶׁ ל ֲאש  ת ָהָעם אֶׁ ה אֶׁ ְך ְנחֵּ ה לֵּ אָתם: )לד( ְוַעּתָ ם ַחּטָ הֶׁ  י ֲעלֵּ

נִּ   שמות פרק לג  עֵּ יָך הֹודִּ ינֶׁ עֵּ ן ּבְ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ה אִּ ה: )יג( ְוַעּתָ ָך ַהּגֹוי ַהּזֶׁ י ַעּמְ ה ּכִּ יָך ּוְראֵּ ינֶׁ עֵּ ן ּבְ ְמָצא חֵּ ָדֲעָך ְלַמַען אֶׁ ָך ְואֵּ ָרכֶׁ ת ּדְ )יד(    י ָנא אֶׁ
י ָלְך:  חֹתִּ כּו ַוֲהנִּ לֵּ ַני יֵּ ה:   ַוּיֹאַמר ּפָ ּזֶׁ נּו מִּ ֲעלֵּ ים ַאל ּתַ יָך הְֹלכִּ נֶׁ ין ּפָ ם אֵּ ָליו אִּ ר אֵּ  )טו( ַוּיֹאמֶׁ

 מו לא אשלח עוד מלאך אני בעצמי אלך כמו )שמואל יז( ופניך הולכים בקרב: כתרגו   - )יד( ויאמר פני ילכו    -   פרש"י 
מובן שנתרצה מאד עד שזכו לקירוב יותר ממה שהיה לפני החטא, ואע"פ שלא נמחל החטא בעצמו, כמבואר    ובהמשך שם   - מ"ק    מו 

שהבטיח לו שילך בעצמו עם ישראל ולא ע"י שליח נראה שכוונתו שמכח הכפרה זכו ליותר    עפרש"י לעיל שאמר וביום פקדי ופקדתי.  

שמבאר מה שקשה על רש"י למה לא הסכים   משכיל לדוד ועיין       .סימן כז  תנחומא וכן משמע ב    .קירוב ממה שהיה לפני חטא העגל 
יהיה  לו שכך  ותירץ כיון שלא הבטיח  זו כמבואר בפסוק הבא  ילכו פניו מיד לא מסכים   משה להבטחה  לא          .מיד ומשה אמר שאם 

וכן משמע בגמ' ברכות ז. שלמדה מכאן שאין מרצים לאדם     .שא"ל הש"י המתן שיעברו פנים של זעם ואניח לך   תרגום יונתן ועיין  

קדים שהרבה פירושים  שמ   אור החיים ועיין         .וצ"ע לפ"ז למה סירב משה    .בשעת כעסו ולפ"ז משמע שעדין היה זעם על החטא 
ופירש שפני היא מידת המלכות שלפני ה' והבטיח לו שהיא שתלך עמהם  )עיין תו"ש הגה אות פח* כי יש ד' פירושים לפרש המילה פני(  נאמרו בפסוק זה  

ינו מסרב לזה  והיא מידת דין ואעפ"כ עליו עצמו יניח כפי הראוי לו דהינו שלא יפסק ממנו אור עליון )דהיינו ז"א( ובהמשך משה רב 

ולא מצאתי פירוש כמו        .בעלי התוס'  דעת זקנים וכן פירשו      .ורוצה שגם הנהגת כל ישראל תיהיה ע"י ז"א ולא ע"י השכינה בלבד 
       .של רבינו שמשה ביקש כפרה והקב"ה נותן לו עיצה איך יתכפר להם 
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וזהו "פני ילכו והניחותי לך" דהיינו אם תעלו את בחי' כלי ההליכה לבחי' פנים,    יתכפר להם,פנים, אזי  
בבחי' לחם   \מח/ ע"י אכילה בקדושה , ועתה מבאר שזה\מזאזי והניחותי לך, דהיינו אמחל לכם על חטא העגל/ 

 וק ביחזקאלשדרשו שם פס  (.)חגיגה כזכמבואר בגמ'  דומה למזבח שמכפר    מטלחן וכי ש    הפנים כנ"ל,
וקיר"  \נ/מא וארכו  לו  ומקצעותיו  וארכו שתים אמות  גבה  זה  והמזבח עץ שלוש אמות  וידבר אלי  עץ  תיו 

פתח במזבח וסיים זה השולחן אשר  שהפסוק  )שם(  ששואלת הגמ'  . וזהו  "השלחן אשר לפני יהוה
ומבאר   ,דהיינו אכילתו בקדושה מכפר כמו קרבן על גבי המזבח  ,מכפר  כאן ששלחנו של אדםמ  [נא]   לפני ה'

כנ"ל להעלות בחי' אכילה שהיא    לפני דייקא, שיהיה דייקא בבחי' פנים,  רבנו שעל כן כתוב לפני ה'

           :  ואזי מכפר ,גשמיות לבחי' פנים בבחי 'לחם הפנים
 

יבאר עתה שלעתיד תתגלה האמת ולא   ,הצלבעוה"ז מראה חמה עמוק מן  מה שבאר לעיל שעתה  כלפי
 תהיה מכוסה ונעלמת כמו היום. 

דהיינו את   ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך  \נב/יתקיים )ישעיה ל(ולעתיד  

מנהיג את  הקב"ה כי . כי עכשיו פני ה' מוסתר בדרך הטבע, \נד/תגלה בחי' פניםננג , שאזי  הקב"ה

 
ה שמעתי אליך מלכלותם יחד ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם  עת   - פסוק לד כתיב וביום פקדי ופקדתי ופרש"י    צ"ע שם שמות לב   מז 

מבואר      עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל: 
 שלא נמחל עוון העגל אע"פ שלפי רבנו נתן לו הקב"ה עצה כיצד ימחל.

זוכים לזה בעיקר בתאוות אכילה כמבואר בהמשך, אמנם מי שזוכה לזה לאכילה בבחי' לחם    זו עצה קשה ומעטים   ונראה שבאמת 
 הפנים בוודאי מתקן בזה לגמרי חטא העגל הפרטי שלו.

מלאכי השרת ועליהם עדין היתה טענה שיתכפר להם   מאכל בדור דעה דור המדבר שאכלו מן כל יום לחם אבירים  צ"ע הרי מדובר   מח
מכאן שאלו שחטאו בעגל הם גם אלה ששטו ולקטו את המן בשטותא כלשון הזהר    ואולי   .בבחי' אפין באפין   רק אם יאכלו בקדושה 
    .וכן בישלו ועשו בפרור 

ונ"ל כמבואר לעיל שעיקר התיקון הוא שע"י תיקון הברית זוכה לתיקון      ?הקשר בין חטא העגל שהיה ע"ז לאכילה בקדושה   גם צ"ע מה 
וכן מבואר בתורה סב שאכילה בקדושה תלויה באמונה.    בחי' לחם הפנים. לכסופין ואהבת הש"י ועי"ז זוכה לאכילה בקדושה ו האמונה 

 ולפ"ז פשוט שאכילה בקדושה שתלויה באמונה היא תיקון לע"ז של חטא העגל 

יָך  כמבואר שם בפסוק הבא  לזה  לא הסכים  רבנו  שפני ילכו היא עצה לכפר על חטא העגל למה משה    פי רבנו ל עוד צ"ע   נֶׁ ין ּפָ ם אֵּ אִּ
ה:  ּזֶׁ נּו מִּ ֲעלֵּ ים ַאל ּתַ . ואולי ביקש שהצדיק שאוכל בקדושה יפטור את כל  ואולי שסבר שא"א לדרוש מכל ישראל להיות צדיקים   הְֹלכִּ

יכול אני לפטור את כל העולם כלו מיום הדין כו' ראיתי בני עליה והם מעטים אם אלף הם    כה מה:בסו רשב"י     שאמר בחי' מה  הדור  
     .ני אני ובני מהם אם מאה הם אני ובני מהם אם ב' הם אני וב 

 שלחן  - מתרצו  מט

ץ ַויְ )כב   מא פרק  יחזקאל    נ ירָֹתיו עֵּ ְקצֹעֹוָתיו לֹו ְוָאְרּכֹו ְוקִּ ם ַאּמֹות ּומִּ יִּ ּתַ ְ בֹּהַ ְוָאְרּכֹו ש  לֹוש  ַאּמֹות ּגָ ָ ץ ש  ַח עֵּ ְזּבֵּ ר  ( ַהּמִּ ֶׁ ְלָחן ֲאש  ֻ ה ַהש ּ ַלי זֶׁ ר אֵּ ַדּבֵּ
י ְיהָֹוה:  ְפנֵּ  לִּ

)רגליו,    - מזבח כך שמעתי. ומקצעותיו  ת"י לקבל מדבחא פתורא ר"ל השלחן קורא מזבח שמכפר בזמן הזה כ   - )כב( המזבח עץ    רש"י 
 מסגרותיו:   - גגו וארכו כתוב במקרא גגו והוא ורגליו, וארכו הכתוב במקרא הוא גגו כצ"ל צו"ה( גוף השלחן. וקירותיו  

ותיו  ר"ל השלחן העומד מול המזבח כן ת"י ור"ל השלחן היה עשוי מלוחות עץ ועליו היה צפוי הזהב. ומקצוע   - )כב( המזבח    מצודות דוד 
ר"ל הרגלים שבארבע המקצועות היו נמשכין ממנו ולא שנעשו בפ"ע ונתחברו אל השלחן, או ר"ל הרגלים שבארבע המקצעות    - לו  

אשר לו וגם ארכו זהו גגו שהוא שטחית השלחן וגם קירותיו הם הכתלים הקבועים מרגל לרגל מתחת גג השלחן הכל היה מעץ ועל  
ר"ל מה שראית עומד לפני בית ה' הוא קדש הקדשים    - המלאך הדובר בי. זה השלחן אשר לפני ה'    - העץ היה צפוי זהב. וידבר אלי  

 הנה זהו השלחן: 
 יחזקאל מא כב  נא

ְמָעתֹו ָעָנְך:   ישעיה פרק ל'   נב ָ ש  ָך ּכְ ה ָחנֹון ָיְחְנָך ְלקֹול ַזֲעקֶׁ ְבּכֶׁ כֹו לֹא תִּ ם ּבָ ָלִּ ָ ירּוש  ב ּבִּ ֵּ ש  ּיֹון יֵּ צִּ י ַעם ּבְ ם    )יט( ּכִּ ם ָצר ּוַמיִּ חֶׁ ם ֲאדָֹני לֶׁ )כ( ְוָנַתן ָלכֶׁ
יָך:  ת מֹורֶׁ יָך רֹאֹות אֶׁ ינֶׁ יָך ְוָהיּו עֵּ ף עֹוד מֹורֶׁ נֵּ ּכָ  ָלַחץ ְולֹא יִּ

לא תצטרך לבקש בקש' מאת    - עוד ימים באים אשר ישאר להיות יושב בציון ובירושלים צדיק יהיה. בכו לא תבכה    - )יט( כי    רש"י 
לא תהיו כרוכים אחר תענוגים כאשר אתם עתה כמה שנאמר    - )כ( לחם צר ומים לחץ        ל זעקך ענך: הקדוש ברוך הוא בבכי כי לקו 

לא יתכסה ממך בכנף בגדיו כלומר לא יסתיר ממך פניו.    - השותים במזרקי יין )עמוס ו'( הנה ששון ושמחה )ישעיהו כב(. ולא יכנף  
 הקב"ה המלמדך להועיל:   - מוריך  

 יתגלה  - גם בדפו"ר נתגלה, ומתרצו  נג

 .כוונתו לומר שהיום ע"י אכילה בקדושה אפשר בשעת האכילה לזכות למדרגה שבעתיד תיהיה תמידית   נראה שעיקר  נד



 מוהר"ן                                   לא       תורה    י                           קוטיל               8מד: 

הפשט    \נז/[נו]  והסתרתי פני מהם והיו לאכול  \נה/המזלות, בבחי' )דברים לא(בהנהגת  העולם  
שחטא גרם לישראל שהקב"ה מסתיר פני השגחתו עליהם ואזי הגויים ייצרו לישראל. ונ"ל כוונת רבנו לומר 

עתה בשעת ההסתרה    שלהשגחה זוכים ע"י שמעלים את האכילה לפני ה',ים" הנ"ל דהיינו  פנשלעומת "לחם ה
  אכילה למדרגת הנהגת הטבע שהיא  פנים    שנפלו ממדרגתדהיינו  והיה לאכול",  הסתרתי פני  "נעשה להפך  

השגחת ה' על ישראל, נסתרת ע"י הנהגת    מראה החמה עמוקה מן צילםבעוה"ז  , ועכשיו  מגושמת

מכנה אותה  שת אשור  על מפל  ת ישעיהנבואהיא    הפשט  צלצל כנפיים  \נח/. וזה בחי' )ישעיה יח(הטבע
רבנו   ולפי  כנפים.  כפולה,  צלצל  הסתרה  דהיינו  צל  פעמים  ב'  נפילת  פירושו  היא  אשור  שנפילת  דהיינו 

על ישראל, כי ע"י שליטתם על ישראל עושים צל של הנהגת הטבע    ההסתרה שהם מסתירים את השגחת ה'

מוכנף ומוסתר בהם, של הקב"ה  שהכנפיים וההסתרה שהנהגתו    וזהו צלצל כנפים  ,על ההשגחה
.  דהיינו את השגחת ה' שזוכים לה ע"י בחי' כחם היום דרגיה דאברהם  וזהו הצל שמסתיר אור החמה

, ואין זה אלא מראה החמה, בזמן הזה  ואין זה אלא מחמת שאור החמה אין מאיר בשלימות
 שמש יראי שמי  זרחה לכם  ולעתיד שאז יתקיים    . אבל\נט/ כמו אור היוצא מהמאור  מראה דייקא

 
ר  דברים פרק לא  נה  ֶׁ ץ ֲאש  ַכר ָהָארֶׁ י נֵּ י ֱאלֹהֵּ ה ְוָזָנה ַאֲחרֵּ יָך ְוָקם ָהָעם ַהּזֶׁ ם ֲאבֹתֶׁ ב עִּ ֹכֵּ ָך ש  ּנְ ה הִּ ֶׁ ל מש  ר ְיהָֹוה אֶׁ ְרּבֹו   הּוא ָבא  )טז( ַוּיֹאמֶׁ קִּ ה ּבְ ּמָ ָ ש 

ּתֹו:  י אִּ ַרּתִּ ר ּכָ ֶׁ י ֲאש  יתִּ רִּ ת ּבְ ר אֶׁ פֵּ י ְוהֵּ ֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות וְ   ַוֲעָזַבנִּ ם ְוָהָיה לֶׁ הֶׁ י ָפַני מֵּ ְרּתִּ ְסּתַ ים ְוהִּ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִּ ָצרֹות  )יז( ְוָחָרה ַאּפִּ
ין  י אֵּ ּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ּכִּ ה:  ְוָאַמר ּבַ ּלֶׁ י ָהָרעֹות ָהאֵּ י ְמָצאּונִּ ְרּבִּ קִּ ה   ֱאלַֹהי ּבְ ר ָעש ָ ֶׁ ל ָהָרָעה ֲאש  ּיֹום ַההּוא ַעל ּכָ ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִּ י ַהְסּתֵּ )יח( ְוָאֹנכִּ

ים:  רִּ ים ֲאחֵּ ל ֱאלֹהִּ י ָפָנה אֶׁ  ּכִּ

     כמו שאיני רואה בצרתם:   - )יז( והסתרתי פני    רש"י 

 פנים הוא העדר השגחתו כי כל מי שאינו רואה דבר אין משגיח בו: )כ( פירוש הסתרת    -   שפתי חכמים 

)יז( והסתרתי פני מהם והיה לאכול. דרשו חז"ל במסכת חגיגה )ה.(, כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם וכל שאינו בוהיה     רבנו בחיי 
אמר להו מי ידעיתו כמה משדרנא    לאכול אינו מהם, אמרו ליה רבנן לרבא מר לא בהסתר פנים איתיה ולא בוהיה לאכול איתיה, 

בצנעא לבי שבור מלכא, אפילו הכי יהבי ביה רבנן עינייהו, שדור דבי שבור מלכא וגרבוהו, היינו דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר  

יהודה   הכתוב הזה יורה שלא חרב המקדש ולא גלו בית  על כי אין אלהי בקרבי.        כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני: 
ויש לך להשכיל מלת בקרבי בפירושה       עד שנסתלקה שכינה, וכן אמר דוד ע"ה )תהלים סח, יט( עלית למרום, ואחר כך שבית שבי: 

ובמספרה. ונראה לי כי בכל מקום שנמצא בתורה לשון בקרבך או בקרבו או בקרב יש שם על כל פנים התעוררות על מדת הדין, ואב  
ת כג, כא(, וכן כתוב )בראשית מח, טז( וידגו לרוב בקרב הארץ, ותחילת הפסוק המלאך הגואל אותי מכל  לכולן כי שמי בקרבו )שמו 

רע, וכן במכות מצרים למען שתי אותותי אלה בקרבו )שמות י, א(, וכתוב בהן )שם ח, יח( כי אני ה' בקרב הארץ, וכן כי לא יחדל אביון  
ת הדין, וכן ובערת הרע מקרבך )שם יג, ו(, וזהו אי אפשר אלא על ידי הדין, וכן כי אל  מקרב הארץ )דברים טו, יא(, כי העוני מחלק מד 

קנא ה' אלהיך בקרבך )שם ו, טו(, וכן כי ה' אלהיך בקרבך )שם ז, כא(, וכן כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך )שם כג, טו(, וכן תמצאם  
 כולם אם תשכיל בהם:  

. כבר הזכיר למעלה והסתרתי פני מהם והוא הסתר פנים של גלות בבל, ועתה יחזור הסתר  )יח( ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא 
פנים פעם אחרת ובלשון כפול, למען הודיעך כי לא יהיה ההסתר הזה זמן מועט כראשון אך יהיו זמן רב בהסתר פנים, וירמוז לגלותנו  

אחר שאנחנו עומדין בו בהבטחת ואף גם זאת בהיותם בארץ  זה שאנחנו עומדים בו בהסתר פנים כפול. אמנם יש לנו נחמה ממקום  
אויביהם )ויקרא כו, מד(, הכתוב הזה יגלה לנו זמן ההסתר והוא מנין הסתר אסתיר, ומספרו אלף שלש מאות שלושים וחמשה, והוא  

אז יכלה עונש הסתר פנים,    דבר דניאל בחתימת חזיונו אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלושים וחמשה )דניאל יב, יב(, כי 
 ורמז לך הכתוב כי זמן גדול כזה יעמוד ההסתר: 

 עיין חגיגה ה.  נו 

אמר רב ברדלא בר טביומי אמר רב כל    והיה לאכל"   וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם " יז{  - }דברים לא   -   חגיגה ה.  נז
)כל מי שאין  כל שאינו בוהיה לאכול )אינו מזרע ישראל שהרי על ישראל נגזר והסתרתי פי מהם. וכן(  אינו מהם (  )כל מי שצועק לה' ל צרותיו וה' עונה לושאינו בהסתר פנים 

ראל מענישם  עיין מהרש"א שכנגד מה שנושא פנים לעם ישראל גם מסתיר פניו מהם אבל הגויים לא שייכי בנשיאת פנים. עוד בשוטנשטין בשם הטורי אבן שיש   .אינו מהם הגויים שוללים ממונו( 

 מיד כשחוטאים לפרוע עוונותיהם שיהיו נקיים מעוון לעוה"ב אבל הגויים מאריך להם אף עד שמתמלאת סאתם ואז כלים לגמרי משני הולמות. 

בי שבור  )מס(  אמר להו מי ידעיתו כמה משדרנא בצנעא  ,  אמרו ליה רבנן לרבא מר לא בהסתר פנים איתיה ולא בוהיה לאכול איתיה
אדהכי    )אע"פ שנתקיים בו והיה לאכול ע"י שהוכרח לשלם הרבה מס למלך, אעפ"כ רבנן חשבו שלעשיר כמוהו אין זה נחשב לוהיה לאכול(   הכי יהבו ביה רבנן עינייהו   אפי'   .מלכא 

אמר רבן שמעון בן גמליאל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה    אמר היינו דתניא )שדדוהו(  וגרבוהו  )מבית הקיסר(  שדור דבי שבור מלכא  
  )וכן( . יח{ ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא אמר רבא אמר הקב''ה אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו - }דברים לא  .או עוני 

 .ך טז{ ובצל ידי כסיתי - עלינו שנאמר }ישעיה נא )להגן( ידו נטויה  )עדיין( רב יוסף אמר  
:   ישעיה פרק יח   נח י כּוש  ר ְלַנֲהרֵּ בֶׁ עֵּ ר מֵּ ֶׁ ם ֲאש  ָנָפיִּ ְלַצל ּכְ ץ צִּ רֶׁ  )א( הֹוי אֶׁ

אחר שזכר הישועה אשר היתה בימי חזקיהו סמך אליה הישועה הגדולה העתידה להיות בימות    - )א( הוי ארץ צלצל כנפים    רד"ק 
הרי כוש, וקראה צלצל כנפים לרוב הספינות אשר בה, כי  המשיח, ואמר הוי והוא לשון קריאה, קרא כנגד הארץ ההיא אשר מעבר לנ 

 בפרש הקלעים בהם ידמו לכנפים וילכו בהם כמו העוף שיעופף בכנפיו והקלעים יעשו צל, וכן תרגם יונתן ווי ארעא דאתן וגומר: 
האמת נעלמת ולא מתגלה  את אור החמה ולא אותה בעצמה כן אנו רואים את הקב"ה רק את פעולותיו ולא אותו לכן    כמו מי שרואה   נט 

 .אלא למי שמאמין שהוא ית' הפועל כי לא מתגלה אלא פעולותיו   עיין תורה סב אות ו' 
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בבחי' עתיד    חמה בעצמה ולא רק מראה חמה  , שהחמה בתוקפה יתגלה,\סא/[ס] צדקה ומרפא בכנפיה  
 [ סד]   . אזי יתקיים \סג/(סב) דהיינו שיוציא אותה מהצלצל כנפיים הנ"ל  הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה  

 : , היינו שלא יכנף עוד מוריך כנ"להנהגת השגחת ה' בגלוי  כי תיהיה ומרפא בכנפיה
 
 

  ,התורה הנ"ל בתחילתיבאר את השו"ת שהיה בין סבי דבי אתונא לרבי יהושע בן חנניא  עפ"י כל הנ"ל  עתה
 בכורות דף ח. שלהם בדהיינו ביאור השאלה ותשובה השביעית 

. איתי פארי, שדא להו. אמר להו, אפשלי לי חבלי דפארי, אמרו לה, אית לן בירא בדברא, עילי למתא
 ואעילה. אמרו לה, ומי איכא דמפשל חבלי מפארי. אמר להו, ומי איכא דמיתי בירא מדברא למתא: 

רבי יהשוע בן חניא  יש לנו באר במדבר הבא אותה לעיר וסבי בי אתונא )זקני בית האש( אמרו לו  -פירוש
אמרו  לעיר. ביא את הבאר אלהם ואמר להם אם תעשו לי חבל מסובין אני לא ענה אלא הביא סובין זרק 

 .אמר להם האם יש מי שיכול להביא באר מהמדבר לעיר ?לו האם יש מי שיכול לעשות חבל מסובין

מיות לבחי' לחם  יורבינו מבאר שאמרו לו יש לנו בר ומזון והוא חוץ לקדושה איך מעלים אותו לבחי' פנ
ורמז להם שע"י שבת שהיא בחי' אמונה ושמירת    ,אפשר ע"י אכילה לזכות לאור הפנים דהיינו איך  ,הפנים

ושאלו אותו הרי א"א לקיים כל  ,באים ללחם הפניםי"ז שעוכסופים מתגלה החסד ואהבה   שעי"זהברית 
 . ואמר להם א"כ גם א"א ע"י אכילה לזכות להארת פנים ,אלו הדברים

אית לן בירא  ,  אע"פ שלא שאלו אלא רק בקשו מריב"ח  מה ששאלו סבי דבי אתונאוזהו  

פי' יש לנו באר במדבר תכניס אותה לעיר, אבל כוונתם היתה לשאול    בדברא עייליה ליה למתא

דהיינו שעבודת    [סה]  , זה בחי' בר ומזון שהוא בחוץפי' באר  בירא  ומבאר רבנו.  כיצד זה אפשרי

 \סז/ דהיינו שסתם אכילה, \סו/ בבחי' אחור באחור דושהולאחורי הק האכילה מטבעה היא גשמית וחיצונית

דהיינו כשאדם יושב "לאכול" אזי   וכו'והיה לאכול  בבחי' והסתרתי פני מהם  גורמת להסתרת פני ה'  

 . ,והסתרתי פני" כי איני יכול להשגיח על מי שלא אוכל בקדושה בבחי' לחם הפנים כנ"ל

 
 מלאכי ג' כ'  ס

א ָאמַ )יט   מלאכי פרק ג   סא ַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהּבָ ָעה ַקש  ְולִּ ְ ש  ה רִּ ים ְוָכל עֹש ֵּ דִּ ּנּור ְוָהיּו ָכל זֵּ ּתַ ר ּכַ א ּבֹעֵּ ה ַהּיֹום ּבָ ּנֵּ י הִּ ר לֹא  ( ּכִּ ֶׁ ר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֲאש 
ש  ְוָעָנף:  ֹרֶׁ ם ש  ְכָנפֶׁ   ַיֲעזֹב ָלהֶׁ א ּבִּ ש  ְצָדָקה ּוַמְרּפֵּ מֶׁ ֶׁ י ש  מִּ ְ י ש  ְראֵּ ם יִּ ק: )כ( ְוָזְרָחה ָלכֶׁ י ַמְרּבֵּ ְגלֵּ עֶׁ ם ּכְ ּתֶׁ ְ ש  ם ּופִּ יָצאתֶׁ  יָה וִּ

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

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

 עיין נדרים ח: וע"ז ג.  סב

שמעון בר זביד א''ר יצחק בר טבלא א''ר חייא אריכא דבי ר' אחא א''ר זירא א''ר אלעזר א''ר חנינא א''ר מיאשה    א''ר   -   נדרים ח:   סג
אלו בני אדם    לזה( )מי הם היראי שמו ית' שיזכו כ{ וזרחה לכם יראי שמי )שמש צדקה וגו'(  - משמיה דרבי יהודה בר אילעאי מאי דכתיב }מלאכי ג

ופליגא    .מסי )אבק היום. דהיינו האבק הנראה באור השמש( אמר אביי ש''מ חרגא דיומא    " שמש צדקה ומרפא "  .לבטלה שהן יראין להוציא שם שמים  
אלא הקב''ה מוציא  )לעתיד לבוא אחרי תחית המתים, רשעים גמורים שיקומו להיות נדונים לדראון עולם לא יענשו בגהנם(  דר''ש בן לקיש דאמר אין גיהנם לעולם הבא 

וגו' ולא עוד אלא שמתעדנין  )צדקה ומרפא בכנפיה(  קה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש  חמה מנרתי 
ג  נידונין בה  )שמכניסים אותם לאבוס לפטמם(    כעגלי מרבק   )תתרבו(    כ{ ויצאתם ופשתם - בה שנאמר }מלאכי  שנא'  )בשמש שהוצאה מנרתיקה(  והרשעים 

 וגו':  )והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וליהט אותם היום הבא אמר ה' צבקות( נה יום בא בוער כתנור  יט{ ה - }מלאכי ג 

 חדושי אגדות שמבאר כיצד השמש תיהיה רפואה לישראל וגהנם לגויים.     עיין כאן מהר"ל 

ובדק עצמו בתנור ולא נכווה, הכי נמי כל ישראל    כמו שמצינו ברבי זירא צם מאה תעניות שלא תשלוט בט אש הגהנם   ונ"ל פשוט 
 לעתיד לבוא יזכו שאש גהנם לא ישלוט בם והכי נמי חום השמש אבל הגויים ישארו מגושמים כמו היום וישרפו.

 סוף הפסוק הנ"ל  סד

 בר בארמית חוץ  סה

ם  -  עיין תורה ג'  סו י הֵּ יקֹות, ּכִּ ינִּ ַאַחר ַהּמֵּ יאֹו, ַהְינּו מֵּ ַאַחר ָעלֹות ֱהבִּ ְך, ָעָליו   מֵּ לֶׁ ד ַהּמֶׁ וִּ ּדָ ֶׁ ַאַחר ָעלֹות", ַהְינּו ש  הּו "מֵּ "ל. ְוזֶׁ ּנַ ים ְוכּו' ּכַ יאִּ בִּ ין ַלּנְ ַיְנקִּ

ה. וְ  ָ ֻדש ּ ל ַהּקְ ר, ְלַהֲעלֹוָתּה אֶׁ ֵּ ש  ּכָ ָאָדם  ינֹו מֵּ אֵּ ֶׁ יָנה ש  גִּ ם ַהּנְ ּגַ ן ּוְלַהֲעלֹות  לֹום, ָהָיה ָיכֹול ְלַתּקֵּ ָ יא ַהש ּ ַאַחר ָעלֹות ֱהבִּ הּו: "מֵּ ִגיָנה,  ֹו",  זֶׁ ם ַהּנְ ַהְינוּ ּגַ

ה  ָ ֻדש ּ ִהיא ֵמֲאחֹוֵרי ַהּקְ ֶ ין, ְוַהנְּ   ש  ים ַיְנקִּ יאִּ ְנבִּ ֲאַתר ּדִּ ה הּוא מֵּ ָ ְקֻדש ּ יָנה ּדִּ גִּ י ַהּנְ יקֹות, ּכִּ ינִּ ַאַחר ַהּמֵּ ַאַחר ָעלֹות", מֵּ יַנת "מֵּ ְבחִּ ה  ּבִּ ָ ְקֻדש ּ ינֹו ּבִּ אֵּ ֶׁ יָנה ש  גִּ

יַנת   חִּ יא ּבְ ה.ֵמַאַחר ָעלֹות ֵמֲאחוֹ הִּ ָ ֻדש ּ ְק   ֵרי ַהּקְ ה ַמְלכּות ּדִּ ְתַעּלָ ה נִּ י זֶׁ ן, ְוַעל ְידֵּ ם ּכֵּ יָנה זֹו ּגַ ן ְנגִּ לֹום, ָהָיה ָיכֹול ְלַתּקֵּ ָ ְך, ָעָליו ַהש ּ לֶׁ ד ַהּמֶׁ ה  ְוָדוִּ ָ ֻדש ּ
"ל. ּנַ  ּכַ

יפים אבל כל עבודתם  אינה בקדושה כראוי והיא גורמת הסתרת פני ה' עיין תורה ס אות ו' שיש אנשים כשרים ו   פי' שסתם אכילה   סז 
    .בבחי' שינה בגלל תאות אכילה 
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 סחושיהיומבאר רבנו לפנים דהיינו  לפנים,  דהיינו מהחוץ  ,  לעיר  ה פי' תכניס אות  עייליה ליה למתא

איך אפשר מעשה מגושם וחיצוני כמו אכילה להעלות    דהיינו ששאלו את ריב"ח  בבחי' לחם הפנים כנ"ל

 . \סט/ פני ה' בבחי' פנים בפניםלזכות להארת אותו ולעשות ממנו עבודת ה' בחי' פנימיות, דהיינו שע"י אכילה 
פי' הביא סובין וזרק להם ואמר    אייתא פארי ושדי להו ואמר לון אפשילו לי חבלי

ם שצריך לזה אמונה ושבת וברית שעי"ז זוכה לחסד המתגלה  ומבאר רבנו שרמז לה.  חבל  ממנולי  תשזרו  

, זה פארי בפומא דאמה דהיינו כסופים ואהבת ה' בחי' עבותות אהבה, ואזי אכילתו בבחי לחם הפנים. כי  

דהיינו במה שהביא סובין    .וביחוד ה'  כנ"ל אות ב' ששבת היא אמונה שמאמין בחידוש העולם   שבת אמונה
שהוא    ,כי פארי בחי' פאר ושבח וזה בחי' את ה' האמרתה,  בארמית רמז להם על שבת ואמונשנקרא פארי  

לשון תפארת והוא  את ה' האמרת וה' האמירך,    \ע/)דברים כו(על הפסוק  כפי' רש"י    גם בחי' אמונה

אוון   יתאמרו כל פעלי  הפירוש הבדלה שאנו מבדילים את ה' מכל   "את ה' האמרת"דהיינו     \עב/[עא] כמו 

ושבח   \עג/דהיינו פארלשון פארי  רק בו אנו מאמינים, והאמרת הוא גם לשון תפארת  ו  ,האלהים אחרים
ה' ב' פעמים ביום שמע ישראל ה' אלקינו  שאנו מפארין את הקב"ה ואנו מאמינים בו ואומרים  

 שנאמר בעולם  עה"פ את ה' האמרת שפירושו אתם עשיתם אותי חטיבה אחת    \עה/ כמבואר בגמ'  [עד]   אחד

 . שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד

 
 א שיהי'  – מתרלו שיהיו,  - גם בדפו"ר ותרלד  סח

מֹות י"ג( )א(:  -   עיין תורה סב   סט  ְ ת ָהָעם ְוכּו' )ש  ים אֶׁ ב ֱאלֹקִּ ּסֵּ יְך הּוא  אות  ]  ַוּיַ רִּ א ּבְ ָ חּוד ֻקְדש  ה יִּ ל, ַנֲעשֶֹׁ ָראֵּ שְֹ ל יִּ ֶׁ יָלָתם ש  י ֲאכִּ ַעל ְידֵּ ֶׁ ע, ש  א[ ּדַ
ת ָהֹאכֶׁ  י ֲהלֹם". 'ְלעֵּ ִּ ל ּגש  ת ָהֹאכֶׁ ר ּבַֹעז ְלרּות ְלעֵּ יַנת )רּות ב(: "ַוּיֹאמֶׁ ְבחִּ ין, ּבִּ ַאּפִּ ין ּבְ ּה ַאּפִּ יְנּתֵּ כִּ ְ יָלה  ּוש  י ָהֲאכִּ ְיָקא, ַהְינּו ַעל ְידֵּ י ֲהלֹם',  ל' ּדַ ִּ 'ּגש 

ְקֻרבְ  א ּתִּ ָליו ְיהּוָדה" 'ּדָ ש  אֵּ ּגַ ית מ"ד(: "ַוּיִּ ִּ אש  רֵּ יַנת )ּבְ חִּ ּה. ּבְ יְנּתֵּ כִּ ְ יְך הּוא ּוש  רִּ א ּבְ ָ חּוד ֻקְדש  א יִּ ם  ּדָ ָ ן ש  ף ר"ו, ְוַעּיֵּ ש  ּדַ ּגַ א' )זַֹהר ַוּיִּ ַמְלּכָ א ּבְ א ַמְלּכָ ּתָ
הְ  יְך לִּ יָלה ָצרִּ רּוש  הרמ"ז(. ַרק ָהֲאכִּ פֵּ י ַמֲאָכל ּבְ ֲערֹובֹות. ַעל ְידֵּ ש  ּבֹו ּתַ ּיֵּ ֶׁ י ַמֲאָכל ש  ֲערֹובֹות. ּכִּ ּום ּתַ ין ּבֹו ש  ר, ְואֵּ רֵּ ְתּבָ ּנִּ ֶׁ ל ַאַחר ש  ֹאכֶׁ ה,    יֹות מֶׁ זֶׁ ּכָ

י ֱאמּוָנה.אות  ]   יּוַכל ָהָאָדם ַלֲחטֹא: ים, הּוא ַעל ְידֵּ ֲאָכלִּ ל ַהּמַ ֶׁ רּור ש   ב[ ְוַהּבֵּ
ת ְידָֹוד    דברים פרק כו  ע מַֹע  )יז( אֶׁ ְ ש  ָטיו ְולִּ ּפָ ְ ש  ְצֹוָתיו ּומִּ יו ּומִּ מֹר ֻחּקָ ְ ש  ְדָרָכיו ְולִּ ת ּבִּ כֶׁ ים ְוָללֶׁ אלֹהִּ ְהיֹות ְלָך לֵּ ֱאַמְרּתָ ַהּיֹום לִּ קֹלֹו: הֶׁ )יח( ַוידָֹוד    ּבְ

ְצֹוָתיו:  ל מִּ מֹר ּכָ ְ ש  ר ָלְך ְולִּ ּבֶׁ ר ּדִּ ֶׁ ֲאש  ה ּכַ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ יְרָך ַהּיֹום לִּ ֱאמִּ    הֶׁ

אין להם עד מוכיח במקרא ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה הבדלתי לך מאלהי עובדי כוכבים    - ז( האמרת והאמירך  )י  רש"י 
להיות לך לאלהים והוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה ומצאתי להם עד והוא לשון תפארת כמו יתאמרו כל פועלי  

 און: 

( האמרת והאמירך אין וכו' ומצאתי וכו'. לכאורה אין דברי רבינו מובנים כלל דבתחלה קאמר שאין להם עד ואח"כ  )יז   משכיל לדוד 
אמר שמצא להן עד מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר ואמאי בתחלה קאמר עד מוכיח ולבסוף לא אמר מוכיח אלא עד ועוד הואיל  

פרשם מלשון הפרשה. ונראה דה"ק אין להם עד מוכיח כלומר עד ברור שיוכיח  ומצא להם עד שהוא מלשון תפארת ושבח מי הכריחו ל 
נראה שפירשוהו מלשון שבח ממאי   ואמנם מדברי רבותינו  נ"ל לפ' שהוא מלשון הפרשה.  הענין  ולפי  פירושו האמיתי לפי משמעו 

תי ומצאתי להם עד יתאמרו וכו' אבל  דאמור בריש חגיגה אתם עשיתוני חטיבה א' וכן משמע מלשון אנקלוס דתרגם חטבת ואהא מיי 
אינו עד מוכיח מתרי טעמי חדא דאין הענין נמשך באמרו שבחתו להיות לך לאלהים ועוד דא"כ הול"ל אמרת כמו שבחת ומאי האמרת  

 דבשלמא לפי' הפרשה ניחא שכך מצינו לעולם לשון הבדלה והפרשה בלשון מפעיל אבל אם נפרש מלשון תפארת קשה קצת: 
 פרש"י בסוף דבריו שם לשון תפארת כמו יתאמרו וכו' ועי"ש תרגום יונתן ודעת זקנים בעלי התוס' שאתם אומרים שמע ישראל וכו'  עא

אתמר בפ"ק דברכות אמר הקב"ה אתם חטבתם אותי חטיבה אחת בעולם שאתם    - )יז( את ה' האמרת היום וה' האמירך -   דעת זקנים   עב
חד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ד"א האמרת  אומרים שמע ישראל ה' אלהינו ה' א 

לשון תמורה וחלוף כלומר בשביל ה' החלפת כל האלהות ובחרת בהקב"ה וה' האמירך החליף כל האומות שבעולם ובחר בך להיותך  
ם בדבורם. ד"א לשון אמיר וענף שהוא לשון גבהות  לו לעם סגולה ודומה לו יתאמרו כל פועלי און שמחליפין דבריהם ואינם עומדי 

כדכתיב שנים שלשה גרגרים בראש אמיר וכאן את ה' האמרת הגבהת על כל אלהים וה' האמירך הגביהך על כל האומות וכן יתאמרו  
 ן למלך אמיר: כל פועלי און שמגביהין עצמן מרוב גסות שבהן ושמעתי שבתרגום ירושלמי אתה האמרת המלכת שכן בלשון ערבי קורי 

דמיון הלשון פארי לשון פאר ושבח שרבינו מפרש שריב"ח רמז להם גם בעצם הענין שנקט סובין שהוא הדבר היותר    נ"ל מלבד   עג
הפוך מחבל, כי אפילו לא ניתן לגיבול כ"ש שלא מתחבר להיות חבל, ואפשר שבזה רמז להם שאפילו ריבוי חלקי אמונה שיש להם לא  

   .לי אהבה אלא רק ע"י בחי' שדי להו דהיינו תיקון הברית וכפי שבאר לעיל שלמדן לבד בלי צדיק הוא כלום יועילו לעשות מהם חב 

והשבחים שבעולם לא יועילו להם לעשות חבל, שעל ידו יעלה את האכילה לבחי' פנים, כי הכל זה בחי' סובין    דהיינו שכל הפארי 
יקון הברית שעל ידו זוכה לכסופין דקדושה שמחברים כל פרור של שבח  פרורין דקים שלא מתחברים כלל זה לזה, אלא רק ע"י ת 

 ועושים מכל האותיות מהלך ופעולה טובה עם תנועה מאוחדת אל בחי' הפנים.   
 ועיין ברכות ו.  ואתחנן ו' ד'  עד

יה ומי כעמך ישראל גוי  אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו אמר ל  -  .ברכות דף ו  עה 
אחד בארץ ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל אין דכתיב את ה' האמרת היום )וכתיב( וה' האמירך היום אמר להם  

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם  הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם  

 ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ   ה' אלהינו ה' אחד שנאמר שמע ישראל  



 מוהר"ן                                   לא       תורה      י                           קוטיל                11מד: 

כמו  הרומז לברית  שדי  שם  זה בחי' ברית בחי'  מבאר רבנו שדי  ,  את הסובין  פי' וזרק להם  להוושדי  

  )בראשית יז א'(כמ"ש    \עט/כנ"ל  \עחובחי' שדי יורה כחץ/   \עז/[עו]  ל שדי פרה ורבה"-"אני א)בראשית לה ג'(  שכתוב  

 . " )ע"י המילה(אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים"
שמתגלים בפומא   דהיינו אהבה והשתוקקות  \פב/ [פא]  \פ/ זה בחי' אהבת חסדמבאר רבנו    וחבלי

את    ה"בבתוכחה שמוכיח הקכמ"ש  וחבל רומז לאהבה  ,  אות ו'  כנ"ל  \פג/דהיינו ע"י תיקון הבריתדאמה  

 \ פה/ אני נהגתי עמהם בחבליפי'    בחבלי אדם אמשכם בעבותות האהבה  \פד/)הושע יא(שבט אפרים  
אלי  ש  ,אדם משכתים  ממצרים  אלי,כשהוצאתים  משכתים  אהבה  של  עבים  ובחבלים  רכים,    בחבלים 

דהיינו שאם    ורבנו לומד מכאן על אהבת ישראל להקב"ה.  והם פנו עורף לע"זובאהבה,  והאכלתים באטיות  

נמצא מה ד"איתי פארי ושדי להו ואמר לון  .  לפנים בפניםאנחנו נפנה אליו כמו שהוא פנה אלינו אזי נזכה  

  ע"י שבת   , שזהשריב"ח רמז להם עצה כיצד לעשות מעבודות חוץ עבודות פניםהיינו  אפשילו לי חבלי"  

 
 ותורה כג אות ד' וזוהר פנחס רנז.  * עיין לעיל תורה יא אות ג'  עו

"י -   תורה יא אות ג'   עז  ּדַ ַ ם ש  ֵּ ש  ה ּבְ ית ְמֻכּנָ רִּ ן ּבְ י  ְוַעל ּכֵּ ש  ּדַ ּיֵּ ֶׁ יַנת 'ש  חִּ י הּוא ּבְ ּדַ ַ י ש  ה", ּכִּ ה ּוְרבֵּ רֵּ י ּפְ ּדַ ַ ל ש  י אֵּ ית ל"ה(: "ֲאנִּ ִּ אש  רֵּ תּוב )ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  , ּכְ
ּגֵּ  י  ְידֵּ ַהְינּו ַעל  ית,  רִּ ַהּבְ ר  ֹומֵּ ינֹו ש  אֵּ ֶׁ ּוְכש  ְך ְלָך יז(.  "י לֶׁ ִּ יַרש  פֵּ ּבְ ּמּוָבא  )ּכַ ה'  ּיָ רִּ ּבְ י ְלָכל  ֱאלֹקּותִּ ים, הּוא  אּות, הּוא ע ּבֶׁ ילִּ ְלַעְצמֹו ֲעבֹוַדת ֱאלִּ ה  ֹושֶֹׁ
אֱ  י ּבֶׁ ש  ּדַ ּיֵּ ֶׁ י, ש  ּדַ ַ ש  ם ּבְ ן ּפֹוגֵּ ים, ְוַעל ּכֵּ ילִּ יְך ֲעבֹוַדת ֱאלִּ רִּ ּצָ ֶׁ ֱאלֹקּותֹו, ַעד ש  י לֹו ּבֶׁ ין ּדַ אֵּ ֶׁ ה ש  ה  ַמְראֶׁ ית, הּוא זֹוכֶׁ רִּ ר ַהּבְ ֹומֵּ ש ּ ֶׁ ה; ּוְכש  ּיָ רִּ לֹקּותֹו ְלָכל ּבְ

יר לֹו לִּ  אִּ "ל:ָלאֹור ַהּמֵּ ּנַ ּוָבה ּכַ  ְתש 

ְרנָ   -   תורה כג אות ד'  ה ּפַ י זֶׁ ף ּתֹוָעפֹות ָלְך" ַעל ְידֵּ סֶׁ י ְמזּוָזה, "ְוכֶׁ יָך", ַהְינּו ַעל ְידֵּ ָצרֶׁ י ּבְ ּדַ ַ ּיֹוב כ"ב(: "ְוָהָיה ש  ה )אִּ י  ְוזֶׁ ּדַ ַ י ש  ת ָלְך. ּכִּ פֶׁ ָסתֹו ְמעֹופֶׁ
 ִּ אש  רֵּ תּוב )ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ית )ז(. ּכְ רִּ יַנת ּבְ חִּ ה" הּוא ּבְ ה ּוְרבֵּ רֵּ י ּפְ ּדַ ַ ל ש  י אֵּ  ית ל"ה(: "ֲאנִּ

ה הוא חותם המלך ז"א  - ו - ה - ומסטרא דצדיק רזא דברית אתקרי שד''י ומצד היסוד דז"א הנקרא צדיק שהוא י   -   ועיין זוהר פנחס רנז.
במזוזה שם הויה  שהוא השם הויה כי המלכות מקבלת שם זה מהיסוד הנקרא חותם בסוד יחודה עם התפארת שהוא שם הויה ולכן יש  

 בפנים כנגד התפארת ושם שדי כנגדו בחוץ כנגד היסוד ואדם בקביעת המזוזה בפתחו מראה הנהגת המאציל בבחינות אלו ע"י המלכות.

 ביאור מדוע שדי רומז לברית כי שדי רומז לגבול ורוצה לומר שעד כאן אני הבורא ומכאן אני ואתם בפריה ורביה.  שמעתי מהריצ"ח 
קרמר שליט"א, ושם רבנו כותב שם שדי, ולא סתם שדי, וכיון שכאן רבנו לא כתב שם שדי   "מ מקום לתורה יא ציין הר  ה הציון מרא  עח

כפרש"י )בראשית מט כה( עה"פ ברכות שדים ורחם. אמנם מדלא כתב יורה כחץ מסתבר    אלא רק שדי, אולי התכוון לשדי ויורה כחץ 
 מוכרח אלא קצת ספק יש בדבר זה כיצד לנקדו.  שכוונתו לשם שדי כמו בתורה יא, עכ"פ אינו  

ואולי    ו לכתוב כנ"ל כשהכוונה לתורה אחרת אלא כשמציין את התורה.כ כנ"ל ובתורה זו לא נזכר לפני כן. ואין דר   צ"ע שכתב   עט 
 על המילה.  הכוונה לריש אות ט' לפסוק "התהלך לפני" כי לפני כן אומר "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים" ובהמשך מצווהו  

. ועיין סוכה  וצ"ע נשמע כמו שאוהב את החסד  אבל אהבת חסד    ,כידוע שאהבה בחי' חסד   ,צ"ע שלא אמר אהבה וחסד   אהבת חסד   פ
שיעשה יותר מהראוי לו וביאר שמתוך אהבתו למדת החסד    והמתיבתא הביא את הרד"ק   מט: ומכות כד. ואהבת חסד זו גמילות חסדים.

אבל לפי רבנו נראה פשוט שכוונתו לבאר מה הוא החסד המתגלה בפומא דאמה ומבאר שהיא אהבת ה'    יעשה יותר מן הראוי לו.
 ולפ"ז אהבת חסד הכוונה לאהבה שהיא חסד המתגלה בפד"א.

 מיכה ו' ח'  פא

יד ְלָך ָאָד  מיכה פרק ו   פב ּגִּ יָך: )ח( הִּ ם ֱאלֹהֶׁ ת עִּ כֶׁ ַע לֶׁ ד ְוַהְצנֵּ סֶׁ ט ְוַאֲהַבת חֶׁ ּפָ ְ ש  ֹות מִּ ם ֲעש  י אִּ ָך ּכִּ ּמְ ש  מִּ  ם ַמה ּטֹוב ּוָמה ְידָֹוד ּדֹורֵּ

 הוא גמילות חסדים ויעשה יותר מן הראוי לו:   - ואהבת חסד    -   רד"ק 

 אהבה שהם תלויים בשמירת הברית היינו תיקון החבל הקושר אותנו אל הקב"ה והבטוי לזה הוא כסופין ו   כי תיקון הברית   פג
ים:   הושע פרק יא   פד י ְרָפאתִּ ּכִּ ם ָקָחם ַעל ְזרֹועָֹתיו ְולֹא ָיְדעּו  ְפַריִּ י ְלאֶׁ ְלּתִּ ְרּגַ י תִּ ֲעבֹתֹות   )ג( ְוָאֹנכִּ ם ּבַ כֵּ ְ ְמש  י ָאָדם אֶׁ ַחְבלֵּ ה    )ד( ּבְ ְהיֶׁ ַאֲהָבה ָואֶׁ

יל:  ָליו אֹוכִּ ם ְוַאט אֵּ יהֶׁ י עֹל ַעל ְלחֵּ ימֵּ ְמרִּ ם ּכִּ  ָלהֶׁ

זה משה שנאמר בו )במדבר    - שלחתי לפניהם מנהיג המרגילם בנחת. קחם על זרועותיו    - )ג( ואנכי תרגלתי לאפרים קחם וגו'    רש"י 
יודעין היו אלא שדשו בעקב עשו עצמם    - כמו הרגלתי ואין לו דמיון. ולא ידעו כי רפאתים    - האומן את היונק. תרגלתי    יא( כאשר ישא 

כלא יודעים ואגדה במדרש רבי תנחומא דרשו כלפי בני יוסף כשהביאם לפני יעקב לברכם ראה יעקב רשעים עתידים לצאת מאפרים  
י אלה )בראשית מח( בקש יוסף רחמים ושרתה רוח הקודש על יעקב וברכם זהו ואנכי  ירבע' ואחאב ונסתלקה ממנו רוה"ק ויאמר מ 

 תרגלתי רוחי על יעקב לצורך אפרים ולקחם על זרועותיו: 

הלא אנכי הרגלתי את אפרים שהאומן יקחם על זרועותיו בחמלה רבה ר"ל נתתי להם מנהיג טוב להוליכם    - )ג( ואנכי    מצודות דוד 
אינם משימים לב לדעת שרפואתם והצלתם בא    - כי כאשר ישא האומן את היונק )במדבר י"א(. ולא ידעו  בנחת וזה משה שנאמר  

משכתים ללכת אחרי בחבלים רכים ונוחים שמושכים בהם בני אדם ר"ל הנהגתים בדרך חמלה. בעבותות    - )ד( בחבלי אדם         ממני: 
הנהגתים ברחמנות כמו החורשים הרחמנים    - . ואהיה להם  בחבלים עבים שמושכים בהם דרך אהבה והוא כפל ענין במ"ש   - אהבה  

כהחורשים הרחמנים המטים אוכל לפי הבהמה    - המרימים העול מעל לחיי הבהמה להקל ממנה כובד משא העול. ואט עליו אוכיל  
 בעת שחורשת ר"ל הקלתי עולם והספקתי די צרכם: 

ם נפלו לי בנעימים, ואולי כיו שאת אשר יאהב ה' יוכיח אזי תמיד כל  חבל לשון חבלה בחי' חבלי לידה, וכמ"ש חבלי  צ"ע בדרך כלל  פה 
חבל למוך בו את האדם להקב"ה הוא ע"י ייסורים ועל זה אמר בחבלי אדם אמשכם דהיינו בייסורים שאדם יכול לסבול שהם פחות  

 ממה שבהמה יכולה לסבול.
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כנ"ל. וע"י והשתוקקות להקב"ה  נתגלה אהבה  ע"י אמונה ותיקון הברית   כי,  \פז/ וברית  \פודהיינו אמונה/ 
 כנ"ל:   \פח/ שמעשה אכילה עולה לבחי' פנים האהבה באים לבחי' לחם הפנים 

זו  צ"ע  נמצא שבזריקת הסובין הבינו הסבי דבי אתונא שריב"ח רומז להם לתיקון הברית ולשבת ואמונה, ו
 צומים הם היו אם הבינו רמז כל כך דק. מה גדולה לפ"ז עד כמה חכמים עת

רבנו לא מבאר את המשך דבריהם ששאלו כיצד אפשר לעשות חבל מסובין, ונראה כוונתם לפי רבנו ששאלו  
 כיצד יתכן לזכות לכל כך אהבה והשתוקקות ע"י אמונה וברית.

ולכאורה צ"ע הרי בתחילה אמר עצה כיצד    ?אפשר  האם כןולהביא באר לעיר    :וריב"ח ענה להם בשאלה
אבל רק מי שיכול לקיים את העצה שאמר    ,אבל באמת פשוט שכוונתו שבוודאי אפשראפשר ומדוע חזר בו.  

לגביכם באמת אי  הזו, א"כ  ואם אתם לא מסוגלים לקיים את העצה  שהיא ברית אהבה ואמונה,  בתחילה,  
 חיצוניות עבודות פנימיות עד בחי' פנים בפנים עם הקב"ה. דהיינו לעשות מעבודות    , אפשר להביא באר לעיר

ואילו ישראל עמך כולם צדיקים, דהיינו גם מי    ,סרון שלהם הוא בברית, שהם מופקעים מבריתיועיקר הח
אבל גוי לא יכול כלל. ואפילו להתגייר יכול   ,ובמאמץ יכול להגיע לזה  יזה שייך לואבל    , שלא זוכה לפנים
 וץ גר. רק מי שיש בו ניצ
שהודו לו במעלת ישראל על הגויים, ובזה נצח אותם, ובלא שיצטרך לצד שלישי שיכריע    , ושתיקתם כהודאה

 מה גדולה שהיה להם מדת האמת להודות על האמת, גם כשחייהם תלויים בזה. ובאמת גם זה ת הם.יבינ
לא  ש  , סברו שלא השיגורק בכח החכמה והחקירה ומה  להשיגה  אלא שרצו    ,ונראה שבאמת חפשו את האמת

כי אע"פ שהיו חכמים גדולים ממש זה לעומת זה של חכמת חכמי ישראל הגדולים    לכן הם מוגבלים.  ,קיים
, רק שהשיגום בלבוש  שכל חכמתו של רשב"י ידעו גם הם  שמעתי  (אות ח'אמצע  טי אמרים  ו לק)  קר' צדומו שכתב  כביותר  

   .מיות כלליולא בפנ אחר מצד החיצוניות
דהיינו  כי לפי תפיסתם זה אי אפשר בשום אופן,    ,זה התכוונו בשאלתם אית לן בירא בדברא עייליה למתהלו

וריב"ח ביאר להם שלישראל זה כן אפשר שאצלם לזכות לפנימיות זה א"א כמו להעביר באר מהמדבר לעיר.  
 מיות. יורק הם מוגבלים כי אין להם אחיזה בפנ

אבל לא חדוש העולם. ובמ"א   ,שכתב על אריסטו שהשיג אחדות ה'  \פטפי"ד/  מנחת קנאות לרשב"א  ועיין
קצת אחרי חרבן    בסופם,ראיתי שהוא היה מייסד הסבי דבי אתונא בתחילת הבית השני וכאן אנו עוסקים  

  ,ולא חדוש העולם  ית',  . ומסתמא גם הם השיגו אחדותוהשנחמישים  ארבע מאות  כנו אחרי  ידהי  ,בית שני
 .שעל כן סברו עזב אלקים את הארץ ואין תועלת במצוות 

וצ"ע א"כ למה התכוונו שרוצים לעשות מעבודות שאחרי הקדושה להביאם לפנים בפנים, אם לדעתם אין  
 והרי אם עזב אלקים את הארץ לא שייך פנים בפנים.  תועלת בקיום המצוות.
והנפש אשר עשו בחרן. וכיצד כל זה מקושר ריב"ח כל נושא הגלגלים והצדקה  דברי  עוד צ"ע שלא נזכר ב

 העיקרי של התורה.   למהלך 
ונ"ל שפנימיות וחיצוניות זה עצמו החילוק בין השגחה לטבע והנהגת הגלגלים, דהיינו שרק מי שיש לו אמונה  
וברית כזו עד שאחוז רק במנהיג האמיתי ולא מתפעל מהנהגת הגלגלים, זה בעצמו עיקר הפיכת חיצוניות  

מיות הניצוץ הקדוש בבחי'  ית וממילא גם אכילתו לא מתייחס לחיצוניות המראה והטעם אלא לפנמיוילפנ
ג'(   מחיות הרוחנית שהניח הקב"ה בדבר  כי על מוצא פי ה' דהיינו  לחם לבדו יחיה האדם  הלא על  )דברים ח' 

 הפנים. חד קב"ה ושכינתיה פב"פ, ונעשה בעצמו קשור לפנים בבחי' לחם יוממילא באכילתו מי

 
אמונה ע"י הברית. ונ"ל לבאר עפ"י לק"ה ערובי תחומין ה' שיש  עיל אות ג' קיום ה ל צ"ע משמע אמונה קודם לברית ו   אמונה וברית   פו 

אמונה שהיא לקיום העולם מיחוד התדיר של חו"ב וע"י ברית מעלה מ"ן וגורם ליחוד פנימי יותר שעל ידו זוכים לאמונה חזקה יותר.  
מא לא מחזיקים בה וזהו שהברית  כי עד שעושה את היחוד הפנימי אזי האמונה בסכנה כי בקל אפשר ליפול ממנה וכמו שרובא דעל 

       .קיום האמונה 
מה תירץ להם שששאלו כיצד לעשות מעבודת חוץ של אכילה עבודת פנים בבחי' לחם הפנים וענה להם שזה ע"י    לכאורה צ"ע   פז 

אה שאדרבה  . ונר . והרי על זה שאלו כיצד עושים זאת ומה ההבדל בין באכילה לברית שעושים מברית שהיא עבודת חוץ עבודת פנים 
. ובזה ניצח  זה מה שרצה לומר להם שבאמת לכם זה אי אפשר כי אתם לא שייכים בברית אבל לישראל זה שייך כי עמך כולם צדיקים 

 אותם, והודו לו.
אנו משתדלים לאכול על מנת שיהיה לנו כח לעבודת ה' אבל רבנו דורש שהאכילה בעצמה תהיה עבודת ה' במדרגה    בדרך כלל   פח

 ותר הגבוהה בי 
פרק יד: אין תרעומות ולא נפלה הקפדה על ארסטו וחביריו, כי באמת לא נתכוונו לדבר סרה, ונתקיים בהם,    -   מנחת קנאות   עיין   פט 

ובכל מקום מוקטר ומוגש לשמי, ואמרו רז"ל )מנחות קי, א( דקרו ליה אלהא דאלהא, מצורף לזה כי הם חכמי האומות ולא נעשה בהם  
נוי סדרו של עולם, והנהגתם וסדורם על פי המערכת, כמו שאמר הכתוב, אשר חלק אותם ה' לכל העמים,  האותות והמופתים, שהם ש 

גזר ואמר כי כל חלוף דבר מטבע נמנע, והביא ראיות על   נוהג,  על כן אני אומר על ארסטו כי עינו הטעתו, בראותו עולם כמנהגו 
טוו בני נח, אך על זה יזכר לטוב, כי הביא ראיות על מציאת האל יתברך,  הקדמות, ואין לענשו על כך, כי אין זה מכלל ז' מצות שנצ 

ואחדותו והיותו בלתי גשם, ולא ישיגהו הפעלות ושינוי, ובזה הלך אחרי עקבות אברהם ע"ה שהיה תחלה לגרים, וכן נמצא כתוב בספר  
בטל עבודת שמש וירח בחרן ע"כ. ואם  התפוח, כי הוא השתדל לבטל הדעות הנפסדות, כמו שעשה אברהם ראש לפלסופים, אשר  

בענין החדוש והקדמות, לא ראה ולא ידע מופת, ולא נתאמת אצלו בראיות גמורות, ולא נלוה אליו עזר אלהי בזה, אין מן הפלא אם  
 .   החזיק כוונתו בקבלותיו, והביא ראיות לעשות סעד לאמונת אבותיו 
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 צ  )ע"כ לשון רבינו ז"ל(.

 
 מכאן הוא לשון מוהרנ"ת מה ששמע בשעת אמירת התורה יותר ממה שרבנו נתן לו בכתב ידו

נאמרה על פסוק  זאת אין הצבויסב אלקים  [צא]  התורה  אלא סעודה כדאיתא    צג סיבה י, 

שטעם שאפילו עני שבישראל צריך להסב כשאוכל בליל הסדר כיון שביציאת    \צד/ (ךבמדרש )שמות פ'  
מצרים כתיב ויסב אלקים, נמצא שהמדרש דרוש ויסב לשון סעודה בדרך חירות, ובהלכה ההסיבה מראה על 

זימון ומזון שהוא בחי' וסעודה  .  קביעות סעודה כמבואר בש"ע בדיני  היינו בחי' פרנסה בחי' בר 
  :\צו/[צה]  : וגמר ביאור הפסוק ע"פ התורה הזאת לא זכינו לקבלבירא כמבואר לעיל 

י י ָקרֹוב הּוא ּכִּ ים ּכִּ ּתִּ ְ ש  לִּ ץ ּפְ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ים ּדֶׁ ת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלֹהִּ ְרֹעה אֶׁ ח ּפַ ּלַ ַ ש  י ּבְ ים  שמות פרק יג )יז( ַוְיהִּ ְרֹאָתם    ָאַמר ֱאלֹהִּ ם ָהָעם ּבִּ חֵּ ּנָ ן יִּ ּפֶׁ
ְצָרְיָמה:  בּו מִּ ָ ְלָחָמה ְוש  ם: מִּ ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ל מֵּ ָראֵּ ש ְ י יִּ ים ָעלּו ְבנֵּ ִּ ר ַים סּוף ַוֲחֻמש  ְדּבָ ְך ַהּמִּ רֶׁ ת ָהָעם ּדֶׁ ים אֶׁ ב ֱאלֹהִּ ּסֵּ  )יח( ַוּיַ

ח ּקַ ם ְוהַ  )יט( ַוּיִּ ְתכֶׁ ים אֶׁ ְפֹקד ֱאלֹהִּ ֹקד יִּ אֹמר ּפָ ל לֵּ ָראֵּ ש ְ י יִּ נֵּ ת ּבְ יַע אֶׁ ּבִּ ְ ש  ַע הִּ ּבֵּ ְ י ַהש  ּמֹו ּכִּ ף עִּ ת ַעְצמֹות יֹוסֵּ ה אֶׁ ֶׁ ם: מש  כֶׁ ּתְ ה אִּ ּזֶׁ ת ַעְצֹמַתי מִּ ם אֶׁ יתֶׁ   ֲעלִּ
ר: ְדּבָ ה ַהּמִּ ְקצֵּ ָתם ּבִּ ֲחנּו ְבאֵּ ּכֹת ַוּיַ ּסֻ ְסעּו מִּ  )כ( ַוּיִּ

דה כנ"ל, הינו בחינת האכילה והפרנסה שצריכין  וראה לעניות דעתי בזה הוא כי ויסב אלקים הוא בחינת סע והנובלק"ה מבאר מוהרנ"ת  
. המדבר זה בחינת אמונה שתלויה בדבור שצריכין  "דרך המדבר ים סוף וחמשים וכו'"להכניסה מחוץ לפנים כנ"ל. וזה נעשה על ידי  

שכל   "ים"  'מלכות היא בחי  'הדבור, בחי  ', כי אמונה בחי"ים סוף"וזה בחינת  ינא(  )כמבואר בתורה מד תנלדבר האמונה הקדושה בפה מלא,  
, כי הוא בחינת אחרית וסוף ושלמות של כל המדות ושל כל הבריאה כלה, כמובא שם  "סוף"הנחלים הולכים לתוכה כידוע, וזה בחינת  

קון הברית שזה עקר הכלי זין  יינים זה בחינת תו רש רש"י מזופ  "וחמשים וכו' "בהתורה הנ"ל בחינת בא חבקוק והעמידן על אמונה וכו'.  
שבת על ידי זה זוכין להכניס הפרנסה   'קון הברית שעל ידי זה זוכין לאמונה בחייינו על ידי תי. ה"בור וכו' יחגור חרבך על ירך ג"  'בחי

 לפנים לישראל. שזהו בחינת ויסב אלקים את העם כנ"ל:
מסכת' אחר פסוק 'ויסב אלקים', כי ויסעו מסכת מרמז על מצות סכה הקדושה שזכו ישראל תכף ביציאתן ממצרים    וזהו שנסמך 'ויסעו 

שסבבן והקיפן בענני כבוד שהם בחינת סכה וכו', כמו שכתוב שם תכף בפרשה, וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וכו'. וכל זה נסמך  
ויסב אלקים שהוא בחינת אכילה ופרנסה   ידי זה מכניסין  לפסוק  ידי מצות סכה שעל  זוכין על  להכניס הפרנסה מחוץ לפנים, כי זה 

)נ"ל כוונתו כי בסוכה אכילת רשות נהפכת לאכילת מצווה וכן השינה וכל דברי הרשות מצווה לעשותם     הפרנסה מחוץ לפנים כנ"ל:
 . דהיינו פנימיות( נהפך למצווה שהוא חיצוניות בסוכה נמצא שהרשות

 

 
 אינו בדפו"ר עד זיווגן זאת וכו' ענין מסירות נפש וההמשך  תורה רס בדפו"ר נדפס כאן  צ 

 בשלח יג יח  צא

 אלהים - בתרלד  צב

 הסיבה  - בתרלד ומתרלו  צג

ד"א ויסב אלהים את העם מכאן אמרו רבותינו אפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב שכך עשה    - פסקה יח    ' פרשה כ   שמות רבה   צד
 להם הקב"ה שנאמר ויסב אלהים: 

 שמוהרנ"ת מבאר בעצמו  אות כאהלכות אומנין ד'   עיין לקוטי צה

ה ְוכּו',  - ד' כא  עיין לק"ה אמנין צו  א ְסֻעּדָ ּלָ ה אֶׁ ּבָ ין ֲהסִּ ים, אֵּ ב ֱאלֹקִּ ּסֵּ סּוק ַוּיַ ְמָרה ַעל ּפָ אֶׁ ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת נֶׁ ֶׁ ּסֹוף ש  ם ּבַ ָ ם. ַאְך לֹא  ּוְמבָֹאר ש  ָ ן ש  ַעּיֵּ
ּיּות ּדַ  ה ַלֲענִּ ְראֶׁ י ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוַהּנִּ סּוק ַעל ּפִּ אּור ַהּפָ ַמר ּבֵּ ּנּו ּגְ ּמֶׁ ל מִּ ינּו ְלַקּבֵּ "ל, ַהְינּו  ָזכִּ ּנַ ה ּכַ יַנת ְסֻעּדָ חִּ ים הּוא ּבְ ב ֱאלֹקִּ ּסֵּ י ַוּיַ ה הּוא ּכִּ זֶׁ י ּבָ ְעּתִּ

ְך הַ  רֶׁ י ּדֶׁ ה ַעל ְידֵּ ה ַנֲעשֶֹׁ "ל. ְוזֶׁ ּנַ ים ּכַ ְפנִּ חּוץ לִּ יָסּה מִּ ין ְלַהְכנִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ ְרָנָסה ש  יָלה ְוַהּפַ יַנת ָהֲאכִּ חִּ ְד ּבְ ים ְוכּו'. ַהּמִּ ִּ ר ַים סּוף ַוֲחֻמש  ְדּבָ יַנת  ּמִּ חִּ ה ּבְ ר זֶׁ ּבָ
נּו מוֹ  ַתב ֲאדֹונֵּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  א, ּכְ ה ָמלֵּ פֶׁ ה ּבְ ָ דֹוש  ר ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ין ְלַדּבֵּ יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ ּבּור ש  דִּ לּוָיה ּבְ ּתְ ֶׁ ה  ֱאמּוָנה ש  ּפֶׁ ְבָרָכה, ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ּבַ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ נּו ְוַרּבֵּ רֵּ

יַנת ַים סּוף, ּכִּ  חִּ ה ּבְ ל ָאָדם ְוכּו'. ְוזֶׁ ֶׁ דּוַע, ש  ּיָ ים ְלתֹוָכּה ּכַ ים הֹוְלכִּ ָחלִּ ל ַהּנְ ּכָ ֶׁ יַנת ָים ש  חִּ יא ּבְ יַנת ַמְלכּות הִּ חִּ ּבּור, ּבְ יַנת ַהּדִּ חִּ יַנת    י ֱאמּוָנה ּבְ חִּ ה ּבְ ְוזֶׁ
ּמ  ּה, ּכַ ּלָ יָאה ּכֻ רִּ ל ַהּבְ ל ּכָ ֶׁ ּדֹות ְוש  ל ַהּמִּ ל ּכָ ֶׁ מּות ש  לֵּ ְ ית ָוסֹוף ּוש  יַנת ַאֲחרִּ חִּ י הּוא ּבְ יָדן  סּוף, ּכִּ ֱעמִּ א ֲחַבּקּוק ְוהֶׁ יַנת ּבָ חִּ "ל ּבְ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ָ ּוָבא ש 

י  לִּ ר ַהּכְ ּקַ ה עִּ ּזֶׁ ֶׁ ית ש  רִּ ּקּון ַהּבְ יַנת ּתִּ חִּ ה ּבְ ים זֶׁ נִּ "י ְמֻזּיָ ִּ ש  ַרש  רֵּ ים ְוכּו' ּופֵּ ִּ ּבֹור ְוכּו'. ַעל ֱאמּוָנה ְוכּו'. ַוֲחֻמש  ְך ּגִּ ָך ַעל ָירֵּ יַנת ֲחגֹור ַחְרּבְ חִּ ן ּבְ ַהְינּו ַעל   ַזיִּ
ְרָנָסה   יס ַהּפַ ין ְלַהְכנִּ ה זֹוכִּ י זֶׁ ת ַעל ְידֵּ ּבָ ַ יַנת ש  חִּ ֱאמּוָנה ּבְ ין לֶׁ ה זֹוכִּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ית ש  רִּ ּקּון ַהּבְ י ּתִּ ת  ְידֵּ ים אֶׁ ב ֱאלֹקִּ ּסֵּ יַנת ַוּיַ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ל. ש  ָראֵּ שְֹ ים ְליִּ ְפנִּ לִּ

"ל:  ּנַ  ָהָעם ּכַ

ל ַהּפֹ  יָאָתן אֶׁ ר ְיצִּ ּקַ עִּ ֶׁ ים ש  ין טֹובִּ ּסּופִּ ּכִּ ין מִּ ֲעשִֹּ ֹות טֹובֹות ַהּנַ ָפש  ז ַעל ַהּנְ ר ַים סּוף' ְמַרּמֵּ ְדּבָ ם 'ַהּמִּ ם.  ּגַ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ מֹו ש  ּבּור, ּכְ י ַהּדִּ ַעל הּוא ַעל ְידֵּ
מּות  לֵּ ְ יַנת סֹוף ּוש  חִּ ם ּבְ י הֵּ יַנת ַים סּוף, ּכִּ חִּ ן ּבְ ם ּכֵּ הּו ּגַ ין    ְוזֶׁ ָלמִּ ְ ש  ין ְונִּ ְגָמרִּ ה נִּ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֶׁ ּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ש  ין אֹותִּ רִּ ם ְמַצּיְ י הֵּ ים, ּכִּ ָברִּ ל ַהּדְ ל ּכָ ֶׁ ש 

ין  ֲעשִֹּ ֻקּדֹות טֹובֹות ַהּנַ ּלּו ַהּנְ ּקּון אֵּ ּקּון ָהֱאמּוָנה ְותִּ י ּתִּ ָחד, ּכִּ ת ַהּכֹל אֶׁ ֱאמֶׁ ים ְלטֹוב. ּובֶׁ ָברִּ ל ַהּדְ ֹות וְ ּכָ ָפש  ַהּנְ ל ַמה  מֵּ י ּכָ ָחד, ּכִּ ים ַהּכֹל אֶׁ ין טֹובִּ ּסּופִּ כִּ
י יוֹ  ים, ּכִּ ים טֹובִּ ּסּופִּ ּכִּ ר  ר ְויֹותֵּ יֹותֵּ ּבְ ק  ּתֹוקֵּ ְ ש  ף ּומִּ אי הּוא ּכֹוסֵּ ַוּדַ ר ּבְ יֹותֵּ ש  ְלָהָאָדם ֱאמּוָנה ּבְ ּיֵּ ֶׁ ם ַלֲעשֹֹות  ש ּ י אִּ עֹוָלם ּכִּ ּבָ ית  ְכלִּ ּתַ ּום  ין ש  אֵּ ֶׁ ַע ש  דֵּ

ַרְך ַרק  ְתּבָ ת ָמתַ   ְרצֹונֹו יִּ ָכל עֵּ ק ּבְ ּתֹוקֵּ ְ ש  ד ּומִּ ף ְוחֹומֵּ אי הּוא ּכֹוסֵּ ַוּדַ ן ּבְ ה, ַעל ּכֵּ ים ַעל זֶׁ ים ַרּבִּ ּכּובִּ יעֹות ְועִּ ש  לֹו ְמנִּ ּיֵּ ֶׁ ְהיֹות  ש  ה לִּ יַע ָלזֶׁ ה ְלַהּגִּ ְזּכֶׁ י יִּ
ים, וְ  ָברִּ ל ַהּדְ מּות ּכָ לֵּ ְ יא ש  ה ֱאמּוָנה הִּ יל זֶׁ בִּ ְ ש  ת. ּובִּ ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ ְתּבָ ְרצֹונֹו יִּ י  ּכִּ ם ַעל ְידֵּ י אִּ ָלם ּכִּ ְ ש  ינֹו נִּ עֹות ַהּכֹל אֵּ ּפָ ְ ָרכֹות ְוַהַהש  ָכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהּבְ

יק ַעל  ּדִּ ַהּצַ ּכַֹח  י  ְידֵּ ְך ַעל  ָ ְמש  ּנִּ ֶׁ י ֱאמּוָנה ש  ְידֵּ י ַעל  ּכִּ "ל.  ַהּנַ ת ַהּתֹוָרה  ּלַ ְתחִּ ּבִּ ם  ָ ְמבָֹאר ש  ּכַ ה   ֱאמּוָנה,  זֶׁ י  ְידֵּ ית ַעל  רִּ ַהּבְ ּקּון  ּתִּ י  ֹות    ְידֵּ ין ְנָפש  ַנֲעשִֹּ
יַּ  ֶׁ ּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ש  ין אֹותִּ רִּ ְצַטּיְ ּמִּ ֶׁ יַנת ְנֻקּדֹות טֹובֹות ש  חִּ ּבְ ם  הֵּ ֶׁ ים ש  ין טֹובִּ ּסּופִּ י ּכִּ ר  ַרּבֹות ַעל ְידֵּ ּקַ הּו עִּ ּזֶׁ ֶׁ "ל ש  ּנַ ּכַ עֹוָלם  ֻעּלֹות טֹובֹות ּבָ ֲעשֹּו ּפְ

ל   ּכָ ל  ֶׁ ל ַהּתֹוָרה ְוש  ֶׁ מּות ש  לֵּ ְ ּקּון ּוש  ּקּון ָהאֱ ּתִּ ים ְותִּ ין טֹובִּ ּסּופִּ ּקּון ַהּכִּ ּתִּ ֶׁ ְמָצא ש  ין ַעל ָיָדּה. נִּ מִּ ְתַקּיְ ים ּומִּ ְתַנֲהגִּ ּמִּ ֶׁ עֹוָלם ש  ּבָ ֶׁ ים ש  ָברִּ מּוָנה ַהּכֹל  ַהּדְ
"ל, וּ  ּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ְוַכּנַ ין אֹותִּ רִּ ַצּיְ ּמְ ֶׁ י ש  ים ַהּכֹל ַעל ְידֵּ נִּ ין ּוְמַתּקְ ימִּ לִּ ְ ם ַמש  י הֵּ ָחד, ּכִּ ם: אֶׁ ָ ן ש  ב, ַעּיֵּ יטֵּ "ל הֵּ ר ַהּתֹוָרה ַהּנַ ר ּוְמֻחּבָ ָ ה ְמֻקש ּ  ָבזֶׁ

ְצוַ  ז ַעל מִּ ּכֹת ְמַרּמֵּ ּסֻ ְסעּו מִּ י ַוּיִּ ים', ּכִּ ב ֱאלֹקִּ ּסֵּ סּוק 'ַוּיַ ּכֹת' ַאַחר ּפָ ּסֻ ְסעּו מִּ ְסָמְך 'ַוּיִּ ּנִּ ֶׁ הּו ש  יָאָתן מִּ ְוזֶׁ יצִּ ף ּבִּ כֶׁ ל ּתֵּ ָראֵּ שְֹ כּו יִּ ּזָ ֶׁ ה ש  ָ דֹוש  ה ַהּקְ ם  ת ֻסּכָ ְצַריִּ ּמִּ
ה, ְוה'   ָ ָרש  ּפָ ף ּבַ כֶׁ ם ּתֵּ ָ תּוב ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ה ְוכּו', ּכְ יַנת ֻסּכָ חִּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ בֹוד ש  י ּכָ ַעְננֵּ יָפן ּבְ ּקִּ ָבן ְוהִּ ּבְ ּסִּ ֶׁ ְסָמְך  ש  ה נִּ ַעּמּוד ָעָנן ְוכּו'. ְוָכל זֶׁ ם יֹוָמם ּבְ יהֶׁ ְפנֵּ ְך לִּ הֹולֵּ

יַנת ֲאכִּ  חִּ ּבְ הּוא  ֶׁ ים ש  ב ֱאלֹקִּ ּסֵּ ַוּיַ י ְלָפסּוק  ה ַמְכנִּ זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ֶׁ ה ש  ֻסּכָ ְצַות  י מִּ ְידֵּ ין ַעל  ה זֹוכִּ זֶׁ י  ּכִּ ים,  ְפנִּ חּוץ לִּ ְרָנָסה מִּ ַהּפַ יס  ּוַפְרָנָסה ְלַהְכנִּ ין  יָלה  סִּ
"ל:  ּנַ ים ּכַ ְפנִּ חּוץ לִּ ְרָנָסה מִּ  ַהּפַ



 מוהר"ן                                   לא       תורה      י                           קוטיל                14מד: 

מעלת הכסופין דקדושה וכו' הנזכר לעיל בתוך התורה הזאת, שמעתי מפיו הקדוש   ענין)צז

עם עוד כמה חידושים שלא נזכרו כאן כלל. וכן בענין האמונה ושאר    ,תחלה בביאור יותר
לה, פיסקא פיסקא, בסגנון אחר קצת,  יתחצחהבחי' שנזכרו כאן, שמעתי ג"כ מפיו הקדוש  

 ( ע"כ אעתיקם הנה. וזהו

והצטרפותן של האותיות הוא ע"י הנקודות, כי הנקודות הם החיות והתנועה של זווגן  צט

אע"פ שכח ההצטרפות זו  האותיות. ובלי הנקודות האותיות הם כגולם, ואין בהם שום תנועה.  
לזו היא בעולם המלבוש ברל"א צרופים כנ"ל באות ו' אבל עד שיכול בפועל לבטא בשפתיו את הצירוף לא  

חלק אלוק הנופש ומתפשט בהעלם בכל   וע"כ הנקודות הם בחי' נפש, כי כמו שהנפשוף.  נחשב לציר

הוא חיות האדם, וכל תנועה שאדם מתנועע, הכל הוא ע"י    הגוף ולא ניכר אלא ע"י פעולותיו
הנפש, ובלתי הנפש הוא כגולם, כן הנקודות הם החיות והנפש של האותיות, ובלי הנקודות  

שו להם  ואין  כגולם,  הנקודות  הם  וע"י  מתנועעין,  הם  הנקודות  ע"י  רק  וחיות,  תנועה  ם 
 :  נזדווגין ונצטרפין האותיות

הכוונה לבד מהנפש הקבועה באדם שמחייה אותו בכל הפעולות שאינן רצוניות   ועיקר התהוות הנפש,
רצון   לזה  קדם  ומחשבה  דיבור  רוצה לעשות במעשה  רצונית שאדם  פעולה  כל  אזי  נעשות מעצמן,  אלא 

קדושה  \קשממשיך/  ונפש  לפועל,  אותו  מוציא  חושב  או  מדבר  או  וכשעושה  בכח  נפש  ע"י   לו  הוא 
נכסף   מדרגתו שהוא  לפי  כל אחד  הש"י.  ישראל אחר  איש  והכיסופין של  ההשתוקקות 

 קב, ע"י הכסופין של התקרבות לה' ית'  למעלה ממנה  קאומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה 
נכספה וגם כלתה נפשי, היינו מה שאני נכסף    \קג/כמ"ש )תהלים פד(.  בכח  אלו נעשה נפש

נפש    \קה/אחר הש"י, מזה בעצמו נעשה נפשי  \קד/וכלה ומוציאם בפיו    בכחדהיינו  וכשמדבר אותן 

"כי ששת ימים   הפסוק  שעלינו  ידה  \קו/ . וזה שאמרו רז"ל )ביצה טז ע"א(בדיבור נעשה הנפש בפועל

 
 טור ד'(  89ם אע"פ שהיא תוספת של מוהרנ"ת היא נמצאת כבר בדפו"ר רק שלא במקומה אלא אחרי תורה נב  )צילו צז

 תחלה  - מתרלו תחילה,  - גם בתרלד  צח

 ד  89מכאן נדפס בדפו"ר בצילום  צט

אזי מיד נמשך לו עוד נפש בכח,    הוא מוציא לפועל כש שם משמע שהנפש בכח ניתנה לו ע"י הקב"ה ו   עיין לעיל בביאור הערבי נחל   ק
עולה לעולם השכר ממתינה לו. אבל לפי רבנו נראה    ושם גם ביאר שכשמוציא לפועל אזי היא   שהיא כבר תצא לפעול במעשה הבא.

וכשמוציא לפועל עדיין מתגלגל הנפש ונכנס בבני  ,  כשמדבר את הרצוןשאותו מוציא לפעול    שאינו כך אלא ברצון ממשיך נפש בכח 
 כנ"ל.אדם  

 מדריגה - ומתרלו מדרגה,  - תרלד דפו"ר מדרג',  קא

 הכיסופין  - הכיסופין וכן מתרצו  - דפו"ר  קב

ל ָחי:   תהילים פרק פד   קג ל אֵּ נּו אֶׁ י ְיַרּנְ רִּ י ּוְבש ָ ּבִּ י ְלַחְצרֹות ְיהָֹוה לִּ ִּ ְלָתה ַנְפש  ְכְסָפה ְוַגם ּכָ  )ג( נִּ

ר וגם, כאילו כלתה מרוב התאוה, לפיכך בא התאוה בזה הלשון. לחצרות  )ג( נכספה וגם כלתה. כלתה יותר מנכספה, לפיכך אמ   רד"ק 
ה', כי שם היה מעמד ישראל בבית המקדש, בחצרות ולא בהיכל. לבי ובשרי ירננו. בשרי הוא הפה האומר השיר עם כוונת הלב. או  

 פירושו על דרך משל, כמו )מזמור לה, י(, כל עצמותי תאמרנה: 
ונ"ל שהוא ביטוי על כסופים שהם כל כך גדולים עד שמרגיש כאילו ימות  ש ואיך אומר שכלתה הנפש?  ז נעשה נפ עי"   צ"ע נכספה   קד

 .אם לא יקבל מבוקשו 
הרי עדיין אין לו נפש.    ,א"כ באיזה חיות הוא מתחיל לכסוף  ,י כן גם בכח אין לו נ שהשתוקקות עושה נפש בכח נמצא שלפ   כיון צ"ע    קה 
   צ"ל שהנפש המחייה אותו היא בחי' בכח כלפי זאת שיוצאת בדיבור.  אולי  ו 

הבעש"ט זללה"ה כי ענין רוח האדם בקרבו וחיות שלו הוא כח הדיבור אשר בקרבו וכמשה"כ  וישלח דרוש ב' בשם    ועיין ערבי נחל 
"ז כשהאדם מדבר דיבורים אזי הדיבורים  ומתרגמינן לרוח ממללא, ולפ   " ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה "   '( ב', ז) בראשית  

ההם הן הן חיותו ויוצא חיות שלו באותן הדיבורים, רק שלהיות חיות האדם דבוק תמיד בשורשו לכן הדיבורים ההמה עצמן ממשיכים  
 עליו משרש חיות חדש ועי"ז חי תמיד אף שבכל דיבור יוצא חיותו מקרבו רק כל דיבור עצמו מביא לו חיות חדש עכ"ד: 

שך לו חיות  מ שרבנו חולק במה שאומר שבדיבור יוצא מכח לפועל ואילו לבעש"ט החיות שלו בעצמו יוצאת אלא שמיד נ   צ"ע נראה ו 
שביחס לחיות יוצאת בדיבור שהיא מלאך היוצא ומתגלגל ונכנס בבני אדם אזי החיות המחייה את  כנ"ל  ואולי כוונת רבנו    חדשה.

 האדם היא נחשבת בכח בלבד. וצ"ע.
נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת  )רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהתענג באכילה ושתיה(  דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה    .יצה דף טזב   קו 

)לאחר שנח  כיון ששבת    )ודורשים זאת כך( "  שבת וינפש (  לא יז "וביום השביעי  )שמות שנאמר    , )ולכן ביום ראשון האדם תשוש(   ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו 

 : )דהיינו שאומר אוי על שעזבה אותו הנפש יתירה. דהיינו שתיבת וינפש נדרשת וי נפש(  ווי אבדה נפש   האדם ושמר את השבת הוא אומר בצאתה( 

 .שהצער על הסתלקות הנפש יתירה הוא כבר בכניסת השבת ורק על ידי הצער הזה אנו מקבלים נפש יתירה   אבל רבנו מפרש 



 מוהר"ן                                   לא       תורה      י                           קוטיל                15מד: 

כיון   כיון ששבת וי אבדה נפש.דרשו וינפש דהיינו וי נפש,    \קח/[קז]וינפש    עשה וכו' וביום השביעי שבת 
ופרשו המפרשים שאחרי שבת הוא מצטער וי אבדה נפש. ורבנו מפרש שהצער   , ששבת וכו' זה לשון הגמ' שם 

היינו שבתחלת   וי אבדה נפש.  , אה שבתנראה שמפרש כיון שב  ,אעפ"כ מצטט גם לשון זהו  ,הוא לפני שבת
אנו זוכרין מאבידת    עמידה של מעריב ליל שבת,תפילת  לפני  ,  \קט/ השבת שצריך לקבל נפש יתירה

ושמרו בני  "  טז יז(  בשמות לא) )מנהג ספרד לומר( שני פסוקים    , ואומריםדהיינו במוצאי שבת  בחוליתירה  הנפש  
ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת  "  ":וכו'את השבת  ישראל  

כי נזכרים שמוצאי שבת היא    וי אבדה נפש,   דהיינו שאנו מצטערים  ,"וינפשהארץ וביום השביעי שבת  

ומתחילין להתגעגע אחריה. ועי"ז בעצמו שאנו מתגעגעין אחר הנפש, מזה   תסתלק מאיתנו
ינו ינעשה נפש בכח וע"י שאנו אומרים וינפש דה שמתגעגעיםדהיינו ע"י  בעצמו נתהוה הנפש היתירה

יש כאן חידוש כי לעיל ביאר שבדיבור נעשית   :[קיא] אבדה נפש בדיבור נתהווה הנפש יתירה בפועל.    \קי/וי
הנפש בפועל ויוצאת ומתגלגלת. וכאן מתחדש שבדיבור נעשית נפש בפועל אבל אינה יוצאת אלא נשארת 

 יה אותו בחיות כפולה. בתוכי ומחי

 
הנקודות,    )ש"ה א'( נקודות הכסף, היינו שע"י הכיסופין נעשיןדהיינו שרמוז בפסוק  בחי'    וזה 

 שהם בחי' נפש. היינו שע"י מה שהוא נכסף ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרע ח"ו, אזי לפי 
 

 
 לא יז  שמות קז

)יז( ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם    )טז( ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם:   שמות פרק לא   קח
 כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש: 

עה"פ והיה    ראה בזה מאור ושמש לשבת ר"ח.שער ראש חודש פ"ג שבר"ח יש נפש יתירה ובשבת נשמה יתירה. ו   עיין פרי עץ חיים   קט 
 מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו.

שיש תועלת בצער על הפסד עתידי. שכביכול במקום לשמוח ביש ההווה מצטער על חסרון העתיד.    וזה קצת חדוש   וי הוא לשון צער   קי

ּלֵּ   -   ועיין תורה קכו  ְסּתַ ד ּתִּ יָתא ַוי ְלָדָרא ּכַ ן יֹוַחאי אִּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ י ש  ת ַרּבִּ א אֶׁ ְבַרּיָ חּו ַהחֶׁ ּבְ ִּ ש ּ ֶׁ ה ְמקֹומֹות ש  ַכּמָ ּזַֹהר ּבְ ח )גּבַ ּכַ ְ ש  ן ְותִּ (. ְוהּוא  ק ּפּוק ַעּיֵּ
ֲחַמת גֹּ  ּמֵּ ֶׁ יָצה טז(. ַהְינּו ש  ' )ּבֵּ ש  פֶׁ ַבת ַוי ָאְבָדה נֶׁ ָ ש ּ ֶׁ יָון ש  ", 'ּכֵּ ַפש  ּנָ ַבת ַוּיִּ ָ מֹות ל"א(: "ש  ְ יַנת )ש  חִּ ת, ַעל  ּבְ ּבָ ַ ש  א ּבְ ּבָ ֶׁ ָרה ש  ש  ְיתֵּ פֶׁ ל ַהּנֶׁ ֶׁ ֲענּוג ש  ל ַהּתַ דֶׁ

ר ַעל  ְצַטעֵּ ַע ּוְלהִּ ְעּגֵּ ְתּגַ ף ְלהִּ כֶׁ ים ּתֵּ ילִּ ן ַמְתחִּ ַרבָּ   ּכֵּ לּו מֵּ ּבְ ּקִּ ֶׁ ים ש  ּועִּ ֲעש  ַ ים ְוַהש ּ ֲענּוגִּ ל ַהּתַ ּגֹדֶׁ ֲחַמת  א, מֵּ ְבַרּיָ ן ַהחֶׁ ּכֵּ ת.  ּבָ ַ י ש  מֹוָצאֵּ ש  ּבְ פֶׁ ַהּנֶׁ ַדת  ם  ֲאבֵּ
קוּ  ּלְ ְסּתַ ם ַצַער ַההִּ ּבָ ַע, ְוָעָלה ַעל לִּ ְעּגֵּ ְתּגַ ילּו ְלהִּ ְתחִּ ד הִּ ּיָ ף ּומִּ כֶׁ ן ּתֵּ ן יֹוַחאי, ַעל ּכֵּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ י ש  ם:  ת ַרּבִּ ה ָלהֶׁ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ  ש 

 לק"ה דם א' ז'. ועיין תורה קכו  קיא



 1מה.                "ן  מוהר               לא                  תורה                                     וטיקיל                    

הדבר האותיות שבתוך  ונצטיירין  נקודות,  נעשו  נכסף.  הכיסופין  שנכסף    שהוא  ליראה  כגון 
הואמ ברוך  האותיות  ,  הקדוש  נצטיירין  אזי  האלה  הכסופים  את  מדבר  שאני  ע"י  ה'  כגון  אזי  את  ליראה 

כי כל דבר יש לו אותיות, אך שהאותיות בעצמן הם כגולם, ואין להם שום ציור    ,הנכבד
ולפי הכיסופין וההשתוקקות של האדם, כך נצטיירין האותיות ע"י הנקודות    בלי נקודות.

הוא נכסף לדבר טוב, נעשה מהכיסופין    קבלין ע"י הכיסופין. היינו אםשהם בחי' נפש שמ
כגולם,   שהיו  האותיות  נצטיירו  ואזי  הכסף.  נקודות  בחי'  נקודות,  ונעשים  קדושה.  נפש 

אלא  ,  \ב/ך נראה לי כוונת רבנו, ואין הכוונה לתפלהבכח טובה, כדהיינו נפש    \א/ונעשים כלי לקבל טוב
כסופים רעים ממשיך נפש בכח רעה, וזה הכוונה  הכוונה שע"י הכסופים טובים ממשיך נפש בכח טובה, וע"י  

הכסופים    ע"י שהכסופים עושים כלי לקבל טוב דהיינו נפש טובה. ומבואר כאן שאת הנפש הטובה מקבל  

צגינו לא כהבעש"ט  היד  ,הדבור  ע"יולא   . וכן להיפך ח"ו,  שאמר שהדיבור ממשיך חיות חדש  \ג/ (וקב  )בראשית 
מהכיסופ נעשים  ח"ו,  לרע  נכסף  האותיות  אם  ונצטיירו  נקודות,  בחי'  שהם  נפשות  ין 

, רק כ"א לפי מה שהוא  [ד]  ונעשים כלי לקבל רע ח"ו. כי מפי עליון לא תצא הרעות והטוב
טו לקבל  כלי  ועושה  וההשתוקקת מצייר  הכיסופין  ע"י  ח"ו  רע  או  נעשה    הב  עי"ז  שלו, 

   :   טוב או להיפך ח"והאותיות ונצטיירו ל ומתנועעים  'הנפש בחי' נקודות. וע"י הנקודו
וה אך   , שהוא זשתוקקות הכדי שתצא הנפש מכח אל הפועל צריך לדבר בפה הכיסופין 

ר יוצאת הנפש מכח אל  נכסף ומשתוקק, כמ"ש )שם ה'( נפשי יצאה בדברו, שע"י הדיבו
בכח, הנפש  נתהוה  ההשתוקקות  ע"י  כי  בפיו     הפועל.  מדבר  שהוא  הדיבור  וע"י 

 : [ח]  יוצאה מכח אל הפועלההשתוקקות, נגמר הנפש ו
 

אות ה' אם הרב דומה למלאך ה' צבקות תורה  סוף כאן מרחיב מוהרנ"ת לבאר את מאמר חז"ל הנ"ל ב
בחי' ברית תתאה  שזה  בחי' למדן שצריך להיות דומה למלאך  . ולעיל בלשון רבנו נתבאריבקשו מפיהו

י' צדיק בחי' ברית עילאה בחי'  דומה לה' צבקות בחגם להיות  שמירה מאיסור טומאה וכל פסול, בחי' עבד, ו 
 .  בן חורין

ואזי חסד  ועוד ביאר בסוף אות ו' שמלאך ה' צבקות ע"י שהוא בחי' ברית עילאה וכלול בו ברית תתאה 
רופי האותיות לטוב או  יומא דאמה שהם בחי' ניקוד לאותיות, כי תנועת צשתוקקות מתגלה בפאהבה וה

יוצאת נפשו נפש אזי בדבורו  שתיקן הברית לבו בוער לה' לרע תלוי בכסופים של המדבר אותן, וצדיק 
קדושה שהולך ונכנס בבני אדם ומעוררם לתשובה, ועל כן התורה מבקשת להיות נדברת מפיהו לפעול 

בם לאותו דבר יוביאר שהנפש היוצאת היא הבל שהולך בארץ ונכנס בבני אדם ומעורר ל פעולות טובות.
 שנכסף זה שהם יצאו ממנו. 

,  עניין זה שהנפש היוצאת היא צירופי אותיות שפועלות כפי הכסופים שהן נאמרות מוהרנ"ת רחיבמוכאן 
ההבנה שלה היא  אבל   ,בעצמה היא אותיותומזה נמשך עניין הסם חיים וסם המוות שבתורה, כי התורה 

את התורה  דהיינו הכסופים שבהם לומדים אותה. לכן צריך לבקש רב למדן וצדיק שיפרש לו  ,לפי הנקודות
   בכסופים דקדושה.

  ע"י שהואכי אפשרות לטעות, יש  שכיון שהרב צריך להיות גם למדן וגם צדיק לכן בהכרחעוד מבאר 
וע"י   .פושעים יכשלו בםל ,ולזלזל בשמירת הברית בחי' צדיק ,מדן עיקרמדן יש בו מקום לטעות של ל
ך הנכונה היא כשזוכים  רוהד  יד שבו אפשר לקבל ממנו דרך נכונה בעבודת ה' לצדיקים ילכו בם.חסה

 חכמה גדולה ולב טהור, ובקל לטעות בזה.   , כי צריך לזהנכון בין למדן לצדיק לכווןלדעת 

 
ניקוד עדיין יש מילים שהן שוות  לכאורה כל החיסרון שלא הוחלט כיצד לבטא ולקרא, וא"כ צ"ע הרי גם עם ה   צ"ע כי בלי אותיות   א

 בקריאה ושונות במשמעות, וההבנה לפי העניין שעליו מדובר.
ָ   -  לד   תורה   ב ה, ָלמ  ֶׁ ְכאֹוָרה ָקש  י לִּ הֶׁ ו  ְצרִּ ה ָאנכ ִּ ָ ב  ֶׁ ַפע, ש  ֶׁ י ַהש   לֵּׁ ו ר הו א כ ְ ב  ַהד ִּ ֶׁ ֲחַמת ש  בֹות. ֲאָבל מֵּׁ ָ ַמֲחש  ַע  ַרְך יֹודֵּׁ ָ ְתב  יִּ ם  ֵּׁ ְוַהש   ה,  ָ ל  ְתפִּ ין לִּ ם  יכִּ

י ַהד ִּ  ם", ַהְינו  ְלפִּ ר ָלכֶׁ ֶׁ ב  ר ד ִּ ֶׁ ֲאש  ַ ם כ  ְתכֶׁ ְך אֶׁ יָברֵּׁ ים א'(: "וִּ ָברִּ ב )ד ְ תו  ָ כ  ֶׁ מֹו ש  ַפע. כ ְ ֶׁ ין ַהש   לִּ ר  ְמַקב ְ ו  ן הַ ב  ֵּׁ ַפע הו א  כ  ֶׁ י ַהש   לֵּׁ ר ַהְינו  ַהכ ְ ו  ב  ם ַהד ִּ ַפע. אִּ ֶׁ ש  
ם רֹב  הֶׁ ָ ל ב  ֵּׁ ין ְלַקב  , ֲאַזי ְיכֹולִּ ְמלֹוָאה  בִּ ת ו  מו  לֵּׁ ְ ש  ַפע.  ב ִּ ֶׁ  ש 

וישלח דרוש ב'. ושם מבואר שהדבור ממשיך לו חיות חדשה בין לטוב ובין לרע. אבל אות קב המקור    אות צג המקור בערבי נחל   ג
הרי צוו  וש את  וזה  ב"ש  חיות  שום  ממשיך  לא  לכן  לעילא  סלקא  לא  רע  דבור  אבל  חדשה  חיות  ממשיך  טוב  דיבור  שרק  מבואר  ם 

 ט.שאומרים העולם ער האט אויס גירע 
 * איכה ג' לח  ד

 וההשתוקקות  -ומתרלו  בתרלד גם בדפו"ר וההשתוקקת,   ה

 מתנוענעים   -תרלו ב  ו

 וקקותוהשת -גם בדפו"ר וההשתוקקות, ובתשכט  ז

 עיין תורה סו אות ד'  )להבין הענין עיין ערבי נחל ויקהל דרוש א(  ח



 2מה.                "ן  מוהר               לא                  תורה                                     וטיקיל                    

שקשה להשיג כוונת הצדיק אלא שומר  עכידו יד שבו יכול להטעות הרבהלכאורה צ"ע הרי גם צד חס
כמבואר בתורה לו ודבריו נראים הפך האמת וההלכה כמבואר בתורה קמ ולא נראה ממנו שום   הברית

כי  ,שור לכאןמטעה. וצ"ל שכל זה אינו ק אמג, הרי שלא רק צד הלמדן שבו הוקדושה כמבואר בתורה ר
 לנו תפיסה בו.   ןדול שאיא מהצדיק הגמכל צדיק ול רכאן מדב

אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה   ות ה' וסוף אות ו'כנ"ל סוף א   [ט] (.)מ"ק יזוז"ש רז"ל  

כי אותיות התורה הם פועלים,  כפי שיתבאר אותיות התורה יבקשו להתדבר מפיהו  יבקשו מפיהו,  
דבר כל  של  החיות  הם  יט/   כי  בתורה  כמ"ש\יכמבואר  מחובטו  [יא]  .  תמיד בו  יום  בכל  דש 

בראשית, ח  מעשה  בריה  הוא  יום  כל  הטבע  שמצד  הקב"ה    \יבדשה/ דהיינו  העולם  יתבטל  שלא  וכדי 
להיטיב(  בטובו     מקיים אותו בכל יום בחיות חדשה, ע"י אותיות התורה שנקראת טוב כמבואר בגמ' )מצד טבע הטוב 

נמצא ע"י  ".  , תורתי אל תעזובולכם  כמ"ש "לקח טוב נתתי  ,\יד/ .{ברכות ה}  אלא תורה[  יג ] ואין טוב  

יום מעש  בכל  הקב"ה  ידן    \טו/כי הם מנהיגין את כל העולם  ה בראשית אותיות התורה מחדש  שעל 

יום ידם מונהג העולם\טז/מתחדש מעשה בראשית בכל  . אך האותיות בעצמן , להנהיג הגלגלים שעל 
ציור  שום  להם  ואין  וחיות,  תנועה  שום  להם  ואין  כגולם,  לציהכוונ  הם  הדבר ה  פעולת  ור 

 .  ורה בפיהם בכוונה, אלא ע"י לומדי התורה שמוציאים תיבות התהמתחדש על ידן
 

 
 חגיגה טו: עה"פ במלאכי ב' ז' כנ"ל  ט

ְוכָ אות    יט   עיין תורה   י ָחָכם  ]ח[  ְבָרא הַ ל  נִּ ֹו  ב  ֶׁ ֹות ש  י  יַדע ָהאֹותִּ ָיכֹול לֵּׁ יק[  ַצד ִּ ינֹו  אֵּׁ ֶׁ י ש  ִּ פ  ַעל  ְלַבד ַאף  ָחָכם  הו א  ֶׁ , ש  ש  רו  ֵּׁ ]פ  ט  ו  ש  ָ בָ פ  ַהז ֶׁ ד ָ ה  ר 
ה מַ  ְך ְוזֶׁ ֵּׁ ה ְמַרכ  ז ֶׁ ֶׁ ת, ש  יחו  ְמלִּ ת ו  יפו  ת, ֲחרִּ ירו  ְמרִּ ת ו  יקו  ל ְמתִּ ֶׁ ַֹח ש  ַע ַהכ  ֹודֵּׁ י  ֶׁ י ש  י מִּ ל. כ ִּ אֹוכֵּׁ ֶׁ יב,  ש  ה ַמְרחִּ ץ ְוזֶׁ ה ְמַכו ֵּׁ ין, זֶׁ ה ַמְקטִּ יל ְוזֶׁ ה ַמְגד ִּ ה, זֶׁ ֶׁ ְקש 

 ָ ְלש  ין  ֱחָלקִּ נ ֶׁ ֶׁ ש  ֹות,  י  ָהאֹותִּ ת  קו  ְתַחל ְ הִּ ַע  אִּ ְויֹודֵּׁ ֹות לש   יָרה    מ  ְספִּ ְלָכל  ים  כִּ י ָ ַ ַהש   ֹות  י  ָהאֹותִּ ַע  ְויֹודֵּׁ טֹות,  ו  ש  ְ פ  ר  ָעשָֹ ים  נֵּׁ ְ ש  ו  לֹות,  פו  כ ְ ַבע  ֶׁ ְוש  אמ"ש 
יָרה,  ְספִּ ה אֵּׁ   ו  ָבר אֹו רֹואֶׁ ה ד ָ יזֶׁ ם אֵּׁ ֹועֵּׁ ט  ֶׁ י ש  ְידֵּׁ ', ֲאַזי ַעל  ְוכו  ה  ֶׁ ה ָקש  ְוזֶׁ ה ַרְך  ז ֶׁ ֶׁ יָרה, ש  ל ְספִּ ָ ל כ  ֶׁ ַֹח ש  ַע כ  ה  ְויֹודֵּׁ ָבר יזֶׁ י  ד ָ פֵּׁ רו  ין ַהצ ֵּׁ בִּ מֵּׁ ו  ַע  , הו א יֹודֵּׁ

ָבר: ה ַהד ָ ְבָרא זֶׁ ֹו נִּ ב  ֶׁ ֹות ש  י  ר            אֹותִּ בָּ ל ד ָּ י כ ָּ ַטְעמֹו וְ   כ ִּ ה ב ְ נ ֶׁ ַ ת  ְ ש  י נִּ פֵּׁ רו  י צֵּׁ ֹל ְלפִּ ָנתֹו ַהכ  ְתמו  יחֹו ו  דֹוש     רֵּׁ ַקל ַהק ָ ָ ש   ֶׁ , ש  ש  ֹדֶׁ ֹון ַהק  ל ְלש  ֶׁ ֹות ש  י  אֹותִּ
ָחְכָמת  ב ְ הו א  ְך  רו  ָ בִּ ב  ו  בָ ְרצוֹ ֹו  ד ָ ם  הֶׁ ָ ב  א  רֵּׁ ָ ב  י ִּ ֶׁ ש  ֹות  י  ְוָכְך אֹותִּ ְוָכְך  ה,  זֶׁ ָבר  ד ָ ם  הֶׁ ָ ב  ְבָרא  י ִּ ֶׁ ש  ֹות  י  ְוָכְך אֹותִּ ְך  ָ כ  ט  ו  ש  ָ ַהפ  רֹות  נֹו  ֲחסֵּׁ יַנת  חִּ ב ְ ה  ְוזֶׁ ה.  זֶׁ ר 

מוֹ  ו  ין  ֹוְרעִּ ג  ֶׁ ש  ָקל,  ְ ש  ַהמ ִּ י  ְלפִּ ֹל  ַהכ  ֶׁ ש  ֹוָרה,  ַהת  ב ְ ש   י ֵּׁ ֶׁ ש  ֹות  ְנֻקד  ו  רֹות  יתֵּׁ יפִּ וִּ ְלפִּ סִּ ה  ין  יזֶׁ אֵּׁ ים  ְפָעמִּ לִּ יף  ְלהֹוסִּ ים אֹו  ְפָעמִּ לִּ ְגרַֹע  לִּ יְך  רִּ צ ָ ֶׁ ש  ָקל,  ְ ש  ַהמ ִּ י 
 ְ ש  ַהמ ִּ ן  ְלַכו ֵּׁ י  דֵּׁ כ ְ ה  ְנֻקד ָ אֹו  קֹ אֹות  ְ ש  י ִּ ֶׁ ש  ַרְך,  ָ ְתב  יִּ ְרצֹונֹו  ו  ָחְכָמתֹו  ָבה  י ְ חִּ ן  כֵּׁ י  כ ִּ ְרצֹונֹו,  ו  ָחְכָמתֹו  י  ְלפִּ ֹל  ַהכ  ם,  ֵּׁ ַהש   ַֹח  כ  ל  ֶׁ ש  ךְ ָקל  ָ כ  ְוכָ ל  ֹות    י  אֹותִּ ְך 

ה   ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ י ש  דֵּׁ ה, כ ְ ָבר ַהז ֶׁ ו  ַהד ָ ל  ֹות אֵּׁ ְנֻקד  ֹות ו  י  ה ְואֹותִּ ַהז ֶׁ ֹכַח  ְבָרא ב ְ ֹות, ְויִּ ְנֻקד  ֹות  ו  י  ְך ְוָכְך אֹותִּ ָ ַקל כ  ָ ן ש  ָנה ַהז ֹאת; ְוכֵּׁ ְתמו  ה ו  יַח ַהז ֶׁ ה ְורֵּׁ לֹו ַטַעם ַהז ֶׁ
ם  הֶׁ ָ ב  ָבָרא  ו  רֹות  ֲאחֵּׁ ֹות  ְנֻקד  בָ   ו  ַאחֵּׁ ד ָ ב ָ ר  ֶׁ ש  ָבר  ד ָ ָכל  ב ְ ן  ְוכֵּׁ ֹות,  י  ָהאֹותִּ אֹוָתן  י  פִּ כ ְ ת  רֶׁ ַאחֶׁ ָנה  ְתמו  ו  ְוַטַעם  יַח  ְורֵּׁ ַֹח  כ  לֹו  ה  ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ ש  י  דֵּׁ כ ְ י  ר,  מִּ ו  עֹוָלם. 

ָבר כ ַ  ָכל ד ָ ש  ב ְ י ֵּׁ ֶׁ ֹות ש  י  ַדע ָהאֹותִּ י ֵּׁ ֶׁ ָחְכָמתֹו, ש  ל זֹאת ב ְ ָ ין כ  הו א ָחָכם ְלַבד, ָיכֹול ְלָהבִּ ֶׁ "ל ש  יַנת    ֲאָבל   נ ַ ְבחִּ ֹות, ב ִּ י  י אֹותִּ פֵּׁ רו  ַהצ ֵּׁ ג ַרק מֵּׁ ְתַענ ֵּׁ יש  ְויִּ ְרג ִּ י ַ ֶׁ ש 
 ָ ְפש  י אֶׁ ה אִּ זֶׁ "ל,  נ ַ ַ " כ  ת ְ ְ ש  ַוי ֵּׁ ֹאַכל  בָ "ַוי  ד ָ ל  ָ ל כ  ֶׁ ש  ש  ֹדֶׁ ֹון ַהק  ְלש  ָחָדש  ב ִּ ת  ְתנֹוְצצו  יא הִּ בִּ , ְוהֵּׁ ש  ֹדֶׁ ֹון ַהק  ְלש  ת ב ִּ מו  לֵּׁ ְ יא ש  בִּ הֵּׁ ֶׁ י ש  ְלמִּ ם  י אִּ כ ִּ ְינו   ר, הַ ר 

"ל: נ ַ ַ " כ  ת ְ ְ ש  ֹאַכל ַוי ֵּׁ ם "ַוי  ה ָיכֹול ְלַקי ֵּׁ ָבר זֶׁ ָכל ד ָ ש  ב ְ י ֵּׁ ֶׁ ֹות ש  י  ָהאֹותִּ רו ׁש:            ב ְ ֵּ י    ]פ  י ַעל ְידֵּׁ ין לֵּׁ כ ִּ ָבר,  ָחְכָמה ְלַבד ְיכֹולִּ ָכל ד ָ ש  ב ְ י ֵּׁ ֶׁ ֹות ש  י  יַדע ָהאֹותִּ
 ֶׁ ש  כ ְ ל  ָ ְלָמש  ַהְינו   ד ְ "ל,  ַהנ ַ ל  ָ כ  ין  ֹוְדעִּ י  ֶׁ ש  בָ רֹואֶׁ כ ְ ד ָ ל  ה  ֶׁ ש  ַֹח  ַהכ  ה  זֶׁ ְך  ָ ְמש  נִּ יָרה  ְספִּ ה  יזֶׁ אֵּׁ מֵּׁ ַע  ְויֹודֵּׁ ְך,  ֵּׁ ְלַרכ  ֹחֹו  כ  ת  יקו  תִּ מ ְ ֶׁ ש  ַע  ְויֹודֵּׁ ָמתֹוק,  ְעמֹו  ַ ט  ֶׁ ש  ר 

ֹות  י  כ"ב אֹותִּ ה אֹות מִּ יזֶׁ ַע אֵּׁ ד, ְויֹודֵּׁ סֶׁ יַרת חֶׁ פִּ ס ְ גֹון מִּ ְך, כ ְ ו  כ  ת ְוָהרִּ יקו  תִּ ד, ֲאַזי יֹודֵּׁ   ַהמ ְ סֶׁ יַרת חֶׁ ְספִּ ְך לִּ י ָ ַ בָ ש  ד ָ ַ ש  ב  ָ אֹותֹו ָהאֹות ְמֻלב  ֶׁ ן  ַע ש  ה, ְוכֵּׁ ר ַהז ֶׁ
"ל. ֲאָבל ַאף   עֹוָלם ְוַכנ ַ ָ ב  ֶׁ ים ש  ָברִּ ָכל ַהד ְ ה ב ְ זֶׁ ָ א ב  ֹוצֵּׁ י  ַ ַע ָהאוֹ כ  ֹודֵּׁ י  ֶׁ ר, ש  רו  בֵּׁ ל זֹאת ב ְ ָ ַע כ  ֹודֵּׁ י  ֶׁ ְך, ש  ָ ל כ  ָ דֹול כ  ג ָ הו א ָחָכם  ֶׁ י ש  ִּ ָכל  ַעל פ  ש  ב ְ י ֵּׁ ֶׁ ֹות ש  י  תִּ

צ ְ  ֶׁ ָבר )ש  דֹול ד ָ י ג ָ קִּ ָ ְהיֹות ב  ה לִּ ין ָלזֶׁ יכִּ ַבע ְוהַ   רִּ ֶׁ ְבָכל ָחְכַמת ַהט  ָלה, ו  ָ ב  הו א ָחְכַמת ַהק ַ ֶׁ ת, ש  ָכל ָחְכַמת ָהֱאמֶׁ י  ְמֹאד ב ְ אִּ ֶׁ יל, ש  כ ִּ שְֹ ַ ָבן ַלמ  ו  מ  ַ ְיסֹודֹות, כ 
דוֹ  ם ָחָכם ג ָ י אִּ ל זֹאת, כ ִּ ָ יַדע כ  ר לֵּׁ ָ ְפש  ָאר ָחְכמוֹ אֶׁ ְ ש  בִּ ָלה ו  ָ ַקב  ְהיֹות  ל ְמֹאד ב ְ ן ָיכֹול לִּ י כֵּׁ ִּ ן  ת(, ַאף ַעל פ  ְהיו  ֲעַדיִּ ָגיו יִּ תֹו ְוַתֲענו  י ָ תִּ ְ ש  יָלתֹו ו  ֲאכִּ ֶׁ ש 

ְתנ  הִּ ָבר ְולֹא מֵּׁ ף ַהד ָ ו  ג  ב ְ מִּ ֶׁ ֹות ש  י  ָהאֹותִּ ָגיו ַרק מֵּׁ ֲענו  ַ ל ת  ָ ְהיו  כ  י ִּ ֶׁ ֹות ש  ְזכ  י לִּ ֹות, כ ִּ י  ת ָהאֹותִּ ם ֹוְצצו  י אִּ ר כ ִּ ָ ְפש  י אֶׁ ה אִּ ָבר, זֶׁ ת    ָכל ד ָ מו  לֵּׁ ְ ש  ה לִּ ז ֹוכֶׁ ֶׁ ש  כ ְ
ֹון ַהק ֹ  ים  ְלש  לִּ ְ ְלַהש  י ו  ל ְלַגְמרֵּׁ ג ָ ְ ש  ֲאַות ַהמ ִּ ַ ר ת  ֵּׁ ב  ַ ָכה ְלש  ז ָ ֶׁ ש  ַהְינו  כ ְ , ד ְ ש  ַהְינו  דֶׁ , ד ְ ש  ֹדֶׁ ֹון ַהק  ְלש  ת ָחָדש  ב ִּ ְתנֹוְצצו  יא הִּ בִּ הֵּׁ ֶׁ , ַעד ש  ש  ֹדֶׁ ֹון ַהק  ש  ת ַהל ְ   אֶׁ

בָ  ד ָ ָכל  ב ְ ש   י ֵּׁ ֶׁ ש  ֹות  י  ָהאֹותִּ הו  ב ְ ה,  זֶׁ ָ ב  ז  אֹוחֵּׁ ֶׁ ש  יק  ד ִּ ַהצ ַ ה  זֶׁ יָלה  ר  ֲאכִּ ַבר  ד ְ ם  ו  ש   מִּ ג  ֲענו  ַ ת  ם  ו  ש  יש   ַמְרג ִּ ינֹו  אֵּׁ ֶׁ ש  ה,  ָלזֶׁ ה  זֹוכֶׁ ְיָקא  ד ַ ָאר  א  ְ ש  ו  ה  י ָ תִּ ְ ש  ו 
י ֵּׁ  ֶׁ ֹות ש  י  ת ָהאֹותִּ ְתנֹוְצצו  הִּ ם מֵּׁ י אִּ עֹוָלם, כ ִּ ָ ב  ֶׁ ים ש  גִּ ֲענו  ַ י לֹו[:  ַהת  רֵּׁ ְ ָבר, ַאש  ָכל ד ָ  ש  ב ְ

 בתפילת יוצר אור בשחרית  יא

נותן   עיין במעשה   יב ונותן לאיש האמת, ואיש אמת  יום שלישי, שהכבד פה מקבץ חסדים שמהם מתהווה הזמן  ללב    מז' בעטלערס 
 והלב למעיין, ועי"ז מתקיים העולם עוד יום אחד.

 משלי ד' ב' לקח טוב נתתי לכם  יג

ן ועוכרין אותו שנאמר נאלמתי  קדוש ברוך הוא מביא עליו יסורין מכוערי כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ה   .ברכות דף ה   יד
 .כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו ב'(  )משלי ד' דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר ואין טוב אלא תורה שנאמר  

 שחכמה תתאה מנהגת את העולם.  כנ"ל בתורה ל'   טו 

ב   טז  מבואר  ד:וכן  דף  הזוהר  מעשה  בורא    רה תו ב   שמחדש ע"י  ש   הקדמת  מחדש  יום  בכל  הקב"ה  כי  חדשה.  וארץ  חדשים  שמים 
וכו'"   וארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני  סו "כי את השמים החדשים  בישעיה  ה  והוא עוש "עושה" דייקא.  בראשית כמ"ש 

ישראל. של  תורה  חידושי  מאותם  בחידוש    אותם  להקב"ה  שותף  בראשית ונעשה  דאתמר,  כ   מעשה  לצי " מה  את ולאמר  עמי    " ה ון 
בחיריק(  אלא עמי    , אתה הפתח(  ע  ) מי  ע אל תיקרי  " עמי אתה  " ולאמר לאנון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין   למהוי שותפא    ,אתה )ע 

וארץ   , עמי שמים  עבדית  דילי  במלולא  אנא  אמר    , מה  דאת  נעשו " כמה  שמים  ד'  את,  " בדבר  הכי  אוף  נראה    עי"ש.,  רבנו  ולפי 
 עוד הרבה יותר.  בשלימות תיקונים  ה אזי נעשים    ה דקדוש   כסופים שכשמחדש עם  
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יש כיון שאותיות התורה מנהיגין את העולם ופעולתן היא רק כפי הכיסופים שבהם היא נאמרת לכן  וע"כ  
וכו' חיים  סם  לו  נעשה  זכה  כחות,  שני  עב}  להתורה  ז'  \יז/ :יומא  תענית  נה  הכוואין    .{וע' 

הלומד לפי הכיסופים שבהם    כיון שהיא אותיות והן כגולם לכןכנ"ל  שבתורה עצמה יש שני כוחות אלא  

. כי כ"א לפי מה שהוא נכסף, כך הוא מצייר  לומד אותה כך היא מצטיירת לסם חיים או סם מוות
ורע כיון ש  [יח]   ומפרש אותיות התורה. כי בהתורה כלול אחיזת טוב  דייקא  בלבד  היא אחיזה 

,  ים שבהם לומד את התורה פשוט שאפשר לציירו לרע, ותלוי בתיקון הברית והכסופאותיות לכן היא אור  
ברית  וצדיקים   בם  שומרי  יכשלו  ופושעים  בם  שלו \כ/[יט] ילכו  הכיסופין  לפי  כ"א  היינו   .

ונתפרשו  האותיות  ונצטיירו  התורה,  לאותיות  נקודות  עושה  עי"ז  נפשות,  נעשים  שמהם 
ופים לתאוות  אינו שומר הברית ויש לו כס  ח"ואם  או להיפך    שומר ברית וכסופיו לה' ית'  הואאם    לטוב

ונתפרשו לרע נצטיירו האותיות  כנ"ל שבטובו ,  . ולפי מה שנצטיירין כך הם פועלים בעולםרעות 
מתחדש   כך  שלהם,  הכסופים  כפי  חכמים  תלמידי  שלומדים  התורה  ע"י  בראשית  מעשה  יום  בכל  מחדש 

 .  ראשית בכל יוםמעשה ב
יסופין דקדושה שלו,  וע"כ אותיות התורה מבקשים להצטייר מפי צדיק, שהוא מדבר הכ

 . לחדש ולהנהיג את העולם לטוב כנ"ל  שעי"ז מקבלין האותיות נקודות ונצטיירין לטוב
 

צריך הרב  כי  ה' צבאות,  דומה למלאך  הרב  אם  כחות שיש   \כא/ וזהו  לו שני  ג"כ שיהיה 
לקמן מבאר שצד הלמדן שבו הוא סם המוות כי מטעה לחשוב שאפשר    וסם וכו',  להתורה סם חיים 

צדיקים ילכו    בבחי'  המתקרב אליו לקבל כרצונו,באופן שיהיה אפשר ל  להיות למדן בלא צדיק 
.  אם נדמה לו שלמדן עיקר וצדיק טפל לו  ופושעים יכשלו  , כשמבין שהעיקר הוא הצדיק ולמדן טפל לו

יוכל לקבל מהראם הוא משתוקק לעבוד דרך ישרה לעבוד  מבחי' הצדיק שברב  ב  ת הש"י, 
ה' וטינא    ,את  לאו  וואם  ותאוות  ,בוץטיט  המדות  עכירות  בלבורעות    דהיינו  ג"כ  [כב]   יש  יוכל   ,

לטעות ולחשוב שלמדן עיקר, ושמירת הברית טפל, ואזי א"א   \כג/ למצוא בהרב דבר שיקצץ בנטיעות

לזכו כיצד  נכונה  דרך  לקבל מהרב  להשגחה.לו  ועי"ז  אמונה  לברית  לבד  ויכפור בכל    ת  למדן  יותר  כי 

     : ח"ו \כה/ כמהרהר אחר השכינה \כד/ושב שכופר בכל כי המהרהר אחר רבח ונ ,לחלוק על הצדיק מסוגל

 
)מדוע כתוב שם ולא לימד, אלא שבא הכתוב לרמוז שיש בתורה סם  .  אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה   : דף עב יומא    יז

ו תרופה שאם לוקח אותה כפי ההוראות אזי  ורה כמ )כי הת   נעשית לו סם מיתה חיים לא זכה  נעשית לו סם  )ללמוד לישמה(  זכה    חיים וסם המוות(

ז' מקשים מפסחים נ: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לישמה שמתוך שלא לישמה יבוא ללמוד לישמה. אלא    .אזי מזיקה(מעילה ואם לא   )התוס' בתענית 

לקנטר.   לעל מנת  לישמה  כאן שלא  עם שמירת הכוונה  זכה שלומד  וכסופים דקדושה,    ולפי רבנו הביאור  או שגם הברית  ילמד  לא  פגום בברית  תביא    וצ"ע האם  אותו 

)העוסק בה כראוי כאומן    והיינו דאמר רבא דאומן לה         התורה לתשובה? וצ"ע דואג ואחיתופל שטינא היתה בלבם, מדוע זה יותר גרוע מלומד כדי לקבל כבוד? 

רבי יונתן    , רבי שמואל בר נחמניאמר    )אצלו(   סמא דמותא )אזי התורה(  דלא אומן לה  )אצלו, אבל(  סמא דחייא    היודע כיצד ללמוד דהיינו לישמה, אזי התורה( 
  .)ביסורים(   לא זכה צורפתו   , מחתוזכה מש   )אלא התירוץ לישב הסתירה הוא שאם( ,  וכתיב אמרת ה' צרופה   , כתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב   , רמי 

 .זכה צורפתו לחיים לא זכה צורפתו למיתה   , קא נפ )אמרת ה' צרופה( ריש לקיש אמר מגופיה דקרא  
 : טור א'[ ותורה קא ]דף צז. טור א'[ ותורה קסד ]דף קז. טור א'[ ותורה צא תנינא ]דף מ: טור ב'[ ושיחות הר"ן רטז ועלים לתרופה רה. ]דף נ ו תורה ל יח

 * הושע יד י'  יט

ָדעֵּׁ   הושע פרק יד   כ ה ָנבֹון ְויֵּׁ ֶׁ ל  ן אֵּׁ י ָחָכם ְוָיבֵּׁ ְלכו  ָבם ו  ם כ ִּ )י( מִּ ים יֵּׁ קִּ י ְיהָֹוה ְוַצד ִּ ְרכֵּׁ ים ד ַ רִּ ָ לו  ָבם: י ְיש  ְ ש  ָ כ  ים יִּ עִּ ְ  פש 

נבון להבין דב   -)י( מי חכם    מצודות דוד  יבין אלה הדברי' ואם הוא  דברי תוכחותיו אמר מי שהוא חכם  ידע  כהתימו  ר מתוך דבר 
יל  וצדיקים  ועקש  נפתל  ישרים אין בהם  יכשלו בהם  וישכיל אשר דרכי ה' המה  כו בהם כדרך מהלכם מבלי כשלון אבל הפושעים 

 בהם מקום נפתל ועקש כי יצר מחשבות לבם יסלף להם הדרכים ולא כן אל הצדיקים המיישרים ארחותם:   כאלו היה 
לשון   כא שהו   צ"ע  כיון  בפשטות  כי  לזכות צריך  וסיבה  לטעות  סיבה  בו  יש  ממילא  וצדיק  למדן  שצריך.    , א  בגלל  משמע ולא    וכאן 

בחי  והצדיק  מצינו שהתורה  בצדיק. אמנם  כך  ומוות  חיים  סם  להיות  צריך  שכמו שבתורה  ב מרבנו  גם איתא  לו  ' אחת, אבל  תורה 
הנמוכים  וב  לנו  שעי"ז  באופן  התורה  דברי  את  מצייר  שהרב  הברית  לק"ה  לתיקון  זכו  ב שלא  לזכות  יותר  שבה ס קל  חיים  וצ"ל    .ם 

הבחירה. את  יבטל  שהצדיק  אסור  ש ו   שאעפ"כ  הקדמות  כמו  לו  לתת  רק  אלא  לחבר  מפורשת  עצה  לתת  שלא  אנ"ש  וכיוון  נהגו 
 ו.ל עצה הנכונה  יקר שיצעק לה' שיאיר את עיניו ולבו ב והע 

 יו מימיהם. טינא פירושו בוץ בארמית )שבת קב: קכד: ועוד(.  לשון הגמ' חגיגה טו: ופרש"י רשעים ה כב

 טיעות של עצים. כפי שיתבאר.לפרד"ס, שהטועה בו נמשל למקצץ נ   בגמ' שייך לסוגיה לקמן דד' שנכנסו   הבטוי הזה   כג

יותר. כי בוודא שאין הכוונה שאסור לא   נ"ל פשוט   כד י אנו רואים  דם לחשוב שמא טעה ברבו וצריך לחפש רב אחר שיזכה על ידו 
בכל דור שבכוחו להביא את  רבים שטועים והולכים אחר רב שלא מביא אותם לשפלות ועבודה כראוי, ובוודאי שיש רב גדול שיותר  

ד להתחיל מהחיוב ואח"כ מהשולל, ועם הרבה תפלה  דרגה גבוהה מאד. אבל הכוונה שצריך בזה זהירות גדולה מאד ותמי ם למ ד הא 
מרבו, ועל זה נתן לנו רבנו    ד ו עיקר לדעת שזו סוגיא רחבה מאד כיצד לקבל מרבו ומה צריך לחפש ללמ וה   ולנקות את הלב מטינא.

הק  ספרו  אחריו    דוש.את  חדשות  ואין  רבנו  נשאר  שרבנו  ברור  ואעפ"כ  וכו,  ובוודאי  רב גם  משפיע גדול    שבלי  ה'    או    , גדול עובד 
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יד ע"ב(  וזה תנאים  ד'    \כז/[כו] בחי' )חגיגה  הפרדס  \כט/[כח]  שנכנסו לפרדסארבעה  אשר    \ל/עלית 

עול)עולם(  הוא   הנקרא  להיצירה  וגם  נבואהזה  ם מטטרו"ן,  שאינו  לאצילות שהיא    )אע"פ  ידועים  (  מבריאה  היו שמושים 
והת היחודים  וליחד  והיצירה  והעשיה  השפל  העולם  מן  שיש  השערים  עולם  לפתוח  כפי  הנאותים  פלות 

שבה ספירות  בעשר  ורבי   .היצירה  עקיבא  ורבי  נחוניא  רבי  בו  שנשתמשו  היכלות  פרקי  שמוש  סוד  וזהו 

הגדולהישמעאל   כנסת  קדושה(   ואנשי  ונפגע)שערי  ויצא בשלום, בן עזאי הציץ   , ר"ע נכנס בשלום 
, \לב/הפרדס  ץ בנטיעותקיצ  הוא התנא אלישע בן אבויה  , אחר\לא/, בן זומא הציץ ומתויצא מדעתו

 
ת  מלט מנגיעו י כי א"א לה   ,לא מקבל מאף אחד אחר כש רבנו הוא הרב שלו הוא בסכנה גדולה,  רק  ש   טוען מי ש   ללמוד ממנו דוגמא,

 )משלי כח יד(   ל ברעה: אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפו   .למסירות נפש   כשאין רב חי שממנו לומדים דוגמא 

קי  כה  דף  כל    .סנהדרין  חנינא  ברבי  חמא  רבי  ה' אמר  על  בהצותם  שנאמר  השכינה  על  כחולק  רבו  על  החולק  כל  חסדא  רב  אמר 
בר פפא כל    ני ישראל )על( ]את[ ה' אמר רבי חנינא ה מריבה עם רבו כעושה עם שכינה שנאמר המה מי מריבה אשר רבו ב העוש 

מ  כאילו  רבו  על  רבו  המתרעם  המהרהר אחר  כל  רבי אבהו  ה' אמר  על  )אם(  כי  תלונותיכם  עלינו  לא  שנאמר  על השכינה  תרעם 
 .במשה כאילו מהרהר אחר שכינה שנאמר וידבר העם באלהים ו 

 ' א' שיר השירים רבה א מת ובן עזאי נפגע,  שבן זומאירושלמי חגיגה פ"ב ה"א גרסת רבנו היא גרסת ה כו

אחד    , אחד הציץ וקיצץ בנטיעות   , אחד הציץ ונפגע   , אחד הציץ ומת   , ארבעה נכנסו לפרדס   -י קרבן העדה( )עפ"   ירושלמי חגיגה פ"ב א'   כז 
בשלום  ויצא  בשלום  ונפג  .נכנס  הציץ  עזאי  דייך   , ע בן  אכול  מצאת  דבש  כה(  )משלי  אומר  הכתוב  ה   .עליו  זומא  ומת בן  עליו    ,ציץ 
)תהלים קיז  בעיני ה' המותה לחסידיו הכתוב אומר  יקר  בנטיעות אח   .(  וקיצץ  בן אבויה    ?מני אחר   ,ר הציץ  רבי  , אלישע  שהיה הורג 

  ולא עוד אלא דהוה עליל לבית וועדא    )בכישוף או שמות(   ה אמרין כל תלמיד דהוה חמי ליה משבח באוריתא הוה קטיל לי )גדולי תורה(  תורה  
  , אומנותיה דהן נגר   , אומנותיה דהן בנאי  ?ן יתבין עבדין הכא והוה אמר מה אילי ים לומדים תורה(  )נער והוה חמי טלייא קומי ספרא  מדרש(  )בית  

ו   , אומנותיה דהן חייט  , אומנותיה דהן צייד  אמנות(   אזלין לון וכיון דהוון שמעין כן הוון שבקין ליה  ללמוד  את התורה  עזבו  אותו    עליו   )כיון ששמעו 
)שבדברי פיו היה מחטיא תנוקות י"א בניו וי"א כל    יו של אותו האיש לחטיא את בשרך וגו' שחיבל מעשה יד הכתוב אומר )קהלת ה( אל תתן את פיך  

חד מטול    והוון מתכוונין מיטעון תרי )מטעינים את ישראל משא בשבת(  ילין  הוון מטענין לון מט   )בשעת צרה(   אוף בשעת עקתא   .ישראל אחין ונקראין בשרו( 
והוון    ,אזלין ואטעונינון יחידיין  ויים שיטעינו כל משא לאדם אחד כדי שיחלל שבת( )הוא אמר לג   אמר אטעוננון יחידאין  , משום שנים שעשו מלאכה אחת 

בכרמלית   מיפרוק  טוענימתכוונין  ושוב  בכרמלית  פורקים  לרה"ר(  )שהיו  ומכרמלית  לכרמלית  מרה"י  עקירה  שהיא  נמצא  להוצי ם,  לרשות  שלא  היחיד  מרשות  א 
  רבי עקיבה נכנס בשלום ויצא בשלום עליו הכתוב אומר   .אזלין ואטעונינון צלוחייןפרוק(  )כלי זכוכית שקשה ל נינון צלוחיין  אמר אטעו   ,הרבים 

 .)שיר השירים א( משכני אריך נרוצה וגו' 
 ה עולם מט"ט עיין שערי קדושה )למהרח"ו( ח"ג שער ו' לעולם היציר כח

למעלה איך ארבעה עולמות הן הנקראים    ואת הנביאים כך היא, כי הנה נתבאר ענין נב –  ' שער ו   ' חלק ג  -למהרח"ו ושה  שערי קד   כט 
יסודית, ונחלקות  אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ולמטה מכולם הוא העולם השפל הנחלק לארבעה יסודות, הן וכוחות נפשותיהן ה 

צב  אור מחצב הנשמות, וחוצה לו אור מח ור פנימי הם העשר ספירות, וחוצה להם  כעין עשר ספירות. גם נתבאר כי בכל עולם יש א 
המלאכים, וחוצה לו אור חשוך מחצב הקליפות, וחוצה לו העולם עצמו שהן הרקיעים שבאותו עולם, וכן ממש הוא בעולם השפל, כי  

  מארבע בחינות הנפש היסודית. גם נתבאר דות הוא הגוף והעולם. ובתוכו הן שאר האורות כל אחד מהם כלול  חומר ארבעה היסו 

איכיות    וכבר נתבאר          ולה מעשר ועשר מעשר וכו', באופן שכל עולם יש בו מדרגות לאין קץ: היות מדרגות לאין קץ כי ספירה כל 
עד הגיעו למקום אחיזת שורש נשמתו,    , ממטה למעלה   , גה למדרגה כי מחשבת הנביא מתפשטת ועולה ממדר   , הנבואה בשער חמישי

עד הגיעו    , במעלות אשר עלה   , ידו ממעלה למטה וממשיך משם אור, וחוזר ומור   , סוף   ז היה מחשב להעלות אור ספירות עד אין וא 
המדמה בנפש החיה    למטה בנפשו השכלית, ונוטלת חלקה באור ההוא כפי שיעור אחיזת שורש נשמתו למעלה, ומשם ממשיכה בכח 

הפנימים אש  בחושים  הדברים  מצטירים  ושם  החיצונים: שבו,  בחושים  או  המדמה  בכח  ....עי"ש וכ    ר  קדושי   ו'  שמות  ע"י  ם  שנעשה 

ואמנם דרך כללות נבאר מדרגתם, כי משה רבינו ע"ה היה עולה  ...  -  שם בסוף השער   ד ו ע             ותפילות שלימדום מורי הנבואה.
מעבר לבד, כי האצילות לבדו הוא  ש, אלא הוא על ידי התלבשו בבריאה לבדה וגם זה אינו אלא בדרך  עד האצילות ומשם רואה ממ 

ראני האדם וחי, ושאר הנביאים היו רואים באצילות על ידי התלבשות גמור באורות הבריאה.  וזהו סוד )שמות פרק י"ג( כי לא י  נמנע, 
ור  ו בבריאה והבריאה ביצירה התלבשות גמור, ומאז ואילך אין עוד א ואחר החרבן היה יחזקאל, והתנבא מן האצילות אחר התלבש 

כלל.   נגלין  ובריאה  זה  אצילות  ס ואל  מ"ח  דף  )סוטה  ז"ל  רבותינו  נבואה  כיונו  פסקה  ומלאכי,  זכריה  חגי  כי אחר  ס"א(  דף  נהדרין 

תלמוד )חגיגה דף י"ד ע"ב( עלית  לגמרי ונשתייר רוח הקדש והוא המשך אורות היצירה עצמם לבדם ומשם ולמטה, וזהו הנקרא ב 
ע  הנקרא  היצירה  הוא  אשר  ידו הפרדס  שמושים  היו  לזה  וגם  מטטרו"ן,  הש ולם  העולם  מן  שיש  השערים  לפתוח  והעשיה  עים  פל 

פרקי היכלות שנשתמשו בו    וזהו סוד שמוש           והיצירה וליחד היחודים והתפלות הנאותים כפי עולם היצירה בעשר ספירות שבה:
טהרת    דרכי השמושים ההם. ועוד אחרת כי נאבד בי עקיבא ורבי ישמעאל ואנשי כנסת הגדולה, ואחר כך נשתכחו גם  רבי נחוניא ור 

מן אביי ורבא כנזכר בתלמוד )חגיגה דף כ"ה( ולכן לא נשתמשו מאז ואילך בעלית הפרד"ס. ומאז  אפר פרה בזמן האמוראים עד ז 
עוד אלא  ולם השפל מכולם וגם כי המלאכים שבה מעוטן טוב ורובן רע, ולא  ואילך נשתמשו בשמושי עולם העשיה לבדה, ולהיותו ע 

    להשיג טוב לבדו ולכן מעורבת ההשגה בטוב ורע, אמת ושקר:  לכן אין בו השגה כלל, כי אי אפשר   שהטוב והרע מתדבקים יחד מאד, 
 וזהו סוד ענין קבלה מעשית. ולכן אסור להשתמש בה, 

מדובר   ל הגמ'  אלוק   פשט  הודאה בהשגות  לק"ה  ועיין  בנבואה.  מדרגות  מעשר  אחת  שהיא  הקדש  ורוח  תלוי    ות  שהכל  ג'  אות  ה' 
וס  לה'  היה בכסופים  שר"ע  תחילתו  על  הוכיח  הכ   ו  הכל  לו  שפגם  הפגם  לפי  אחד  כל  ואחרים  לה'  מכולם  ביותר  הגדולים  סופים 

    מחסרון כסופים לה' כל אחד לפי בחינתו.
וחסין מאמר ראשון כתב שבן  ובספר הי   .לא נסמכו ו ואחר היו בחורים  בן עזאי ובן זומא  ש   -כללי החית אות רץ    עיין יד מלאכי  לא

ומת לפני שנ   תלמיד י  עזא  והתארס עם בתו  א אשה שרוי בלא חומה, ועלול  ל כמבואר בגמ' השרוי ב ונראה    א אותה.  ש חבר לר"ע 
   .יותר להציץ למעלה ממדרגתו 
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ש שם  ה דהיינו  וטעה  הטעתו  שבלבו  מנהיגים  טינא  אלקים  שני  יש  וכאילו  לעצמו,  רשות  שהוא  במטט' 

זכויות ישראל  יושב וכותב    ' מטטאת מלאך  ראה  ש  מןקליתבאר    בגמרא.  תרבות רעהלועי"ז יצא    \לגלעולם/ 
עולם) ישיבה למעלה  עפ"י הגלגלים(  ומנהל את  בידו שאין  קבלה  והיה  רק להקב"ה.,  ולכן התפקר,    אלא 

אלקים את הארץ  עזב  ש  בספריהם נהג לקראמצא ראייה לדברי המינים שהנה  חשב ש ש מבארים  והביאור  
ולא  ו ממצוותאינו משגיח  לו  ביד הגלגלים    ,אכפת  העולם  הנהגת  דוהשאיר  מטט  בידיו של  היינו  והטבע 

יכול למלא תאוותו בניאוף   שבקש לעשותאר שם שדבר ראשון  . וכמבו\לד/שאחראי על הגלגלים, ממילא 
 היה ניאוף. 

א שיראה  כדי  והיכוהו  הפרקוד  מאחרי  מטט  את  הוציאו  אחר  כשטעה  מבואר שמיד  כפוף  עוד  שהוא  חר 
שם ששמע מאחרי הפרקוד שובו בנים    להקב"ה ואינו רשות לעצמו. ואעפ"כ לא חזר בו אחר, ואע"פ שאמרו

אחרי זמן שהרשיע הרבה. ואדרבה בגלל שלא חזר   שובבים חוץ מאחר. מסתבר שלא יצא הקול הזה אלא
 ין לו תשובה. בו אע"פ שהראו לו שטעה, הוכח שטינה רבה היתה בלבו לכן הטעו אותו שגם א

 
הם בחינות צדיק ורשע עובד    שיוצא מדעתו, או מת, או כופר, או יוצא בשלום,  ואלו הד' בחינות

פשוטו   לולי ם וראיתם בין צדיק וכוושבת  \לה/ אלקים ולא עבדו, האמורים בפסוק )מלאכי ג(
אבל    של מקרא שאע"פ שהיום נדמה שדרך רשעים צלחה, ולשוא מתאמצים הצדיקים לקיים את התורה,

ראו את ההבדל  לעתיד, יבוא יום הגמול שיוציא חמה מנרתיקה רשעים נדונים וצדיקים מתרפאים בה, ואזי י
שאינו עובד אותו.  ורבינו דורש צדיק לחוד ועובד    העצום שבין צדיק לרשע, דהיינו בין עובד אלוקים למי

וכפי שדרשה הגמ' בחגיגה ט: שגם  )ני אדם, אלקים לחוד וכן רשע לחוד ושאינו עובד לחוד, נמצא שהם ארבעה סוגי ב

כבן עזאי הוא  עובד אלקים  ו  שנעשה כופר,  , ודורש רבנו צדיק הוא כר"ע, ורשע הוא כאחר(שלא עבדו הוא צדיק

 .  כגון  בן זומא שמתהוא ולא עובד   ,שיצא מדעתו
ק  ואלו הד' בחינות הם נמצאים בכל בני אדם הרוצים ליכנס לעבודת ה', ולהתקרב להצדי

. כי יש מי שהוא נכנס ונתקרב להצדיק  \לזדהיינו הצדיק הגדול ביותר באותו הדור/  והרב שבדור
בחי והוא  וערכו.  מדרגתו  לפי  ה'  לעבודת  ישרה  דרך  ממנו  מקבל  צדיק,  והוא  דהיינו נות 

הנ בכל  כראוי    \לח/ סיונותישעמד  ממנו  לקבל  וידע  לצדיק  סמוך  עקיבא שיש  רבי  שנכנס   לטבחינות 
 .  עם דרך נכונה בעבודת ה' ויצא בשלום לבינא בבלא ט בשלום

 הציץ ונפגע. ויש בחי' מי שהוא בחינות הציץ ומת, בין המתקרבים לצדיק  ויש 

 
קום של נטיעת  ה מפשט לדרש ומדרש לרמז ומרמז לסוד דהיינו השגות אלוקות, ופרדס הוא מ למי שמטייל ועול   הוא משל פרדס    לב

אבל בירושלמי משמע    .ועה בדרכו בפרדס אלא שמקצץ את עצי הפרדס לא רק לט עד שמתפקר נמשל    עצי מאכל, לכן הטועה בו 
 הורג תלמידי חכמים צעירים.  שכיון שהתפקר גם היה מחטיא נערים ומעודד אותם לעזוב את לימוד התורה. וגם היה 

ה  ע טעם שט ה . ו ן ע או אחד עליון ואחד תחתו כוונה שתי רשויות האם אחד טוב ואחד ר מה ה על חגיגה שם    עיין בביאור שוטנשטין   לג
 וכו' עי"ש.  בו כי מבואר בסנהדרין לח: ששם רבו בקרבו 

שמבוא   לד עב ואע"פ  בתורה  שום  ש   ר  צריך  ואין  ושגעון,  גדול  שטות  אצלו  הוא  הזה,  הרע  היצר  שהוא,  כל  צח  דעת  לו  שיש  מי 
אעפ"כ ממה שבחר    , שמיד כשכפר נפל לכל התאוות[  ם שתפס זונה היה להכעיס ]אם לא שנאמר שלפ"ז טע   , התגברות לנצח אותו 

שאצל    ראה ונ   .משמע שאיזה ריח פגה"ב היה בו בדקות   , כפי שלמדנו מרבינו  , להיות מאוס אצלו מאד   ר שהיה אמו   , דווקא בדבר הזה 
 .וה ו בגודל מיאוס התא המדרגות הן  שאין להם תאווה  צדיקים  

י ָאַמר ְידָֹוד צְ   ג מלאכי פרק    לה ֶׁ )יז( ְוָהיו  לִּ ֹום ֲאש  ד ֹאתֹו: ָבאֹות ַלי  נֹו ָהעֹבֵּׁ יש  ַעל ב ְ ר ַיְחמֹל אִּ ֶׁ ֲאש  ַ ם כ  יהֶׁ י ֲעלֵּׁ ה ְוָחַמְלת ִּ ָ ה ְסֻגל  י עֹש ֶׁ )יח(    ר ֲאנִּ
 ֵּׁ ם ב  יתֶׁ ְראִּ ם ו  ֶׁ ְבת  ַ ר לֹא ֲעָבדֹו: ְוש  ֶׁ ים ַלֲאש  ד ֱאלֹהִּ ין עֹבֵּׁ ֵּׁ ע ב  ָ יק ְלָרש  י הִּ   ין ַצד ִּ ו  )יט( כ ִּ נ  ַ ת  ַ ר כ  ֹעֵּׁ א ב  ָ ֹום ב  ה ַהי  י נ ֵּׁ דִּ ָעה ַקש   ר ְוָהיו  ָכל זֵּׁ ְ ש  ה רִּ ם ְוָכל עֹש ֵּׁ

ש  ְוָעָנף  ֹרֶׁ ם ש  ר לֹא ַיֲעזֹב ָלהֶׁ ֶׁ א ָאַמר ְידָֹוד ְצָבאֹות ֲאש  ָ ֹום ַהב  ַהט ֹאָתם ַהי   : ְולִּ

 כם מה בין צדיק לרשע.אשר אצרתי והנחתי לשלם בו גמולי שם אראה את   -)יז( ליום אשר אני עושה סגולה    ש"י ר פ 

 דיק לרשע ולא יאמרו עוד כל עושי רע טוב בעיני ה' שוא עבוד אלהים: אז יבחן מה בין צ   -ם  )יח( ושבת   רד"ק 

דוד  ושבתם    מצודות  כן  -)יח(  ולא  בשלום  הזדים  רואים  עתה  כי  עם  צדיק    ר"ל  בין  ההפרש  ותראו  תשובו  אז  הנה  אלהים  עובדי 
 ר במ"ש: כפל הדב   -לרשע. בין עובד וגו'  

וא שכך אמרו חכמי' אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה  יום זה לשון שמש ה   -  )יט( כי הנה היום בא   -  פרש"י 
 ברא ובר ברא:   -אי וגו'. שורש וענף  ורשעים נדונים בה וצדיקים מתרפאין בה וזהו שנאמ' וזרחה לכם יר 

 וכו'  -ומתרלו בתרלד גם בדפו"ר וכולי,  לו

ק הכוונה לכל צדיק, כנ"ל ולקמן שצריך להיות מלאך ה  ר מצדי ב שאר מקומות שמד מצדיק הדור אבל בכל    ק כאן מדבר רבנו ר   לז 
 צבקות.

 .לא רואים עליו שום קדושה   שמעשיו של צדיק נדמים כהפך ההלכה, ועיין תורה רמג שהצדיק   עיין תורה קמ   לח

לכלים    ת כיצד לצמצמם את אורו ם לקדושה שע"י שמירת הברית, כדי לדע וצריך תלמוד ארוך וישוב הדעת וכסופי   כי הוא אור גדול 
 .שלנו 

 עקיבה -בתרלד  לט
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ומת   מגהציץ  מאד  לבו  שנתלהב  ביהיינו  הצדיק  בו  שהאיר  וההתלהבות  האור   מתר וודל 
ממדריגתו, למעלה  אפ"ל  שאת  ובעבודו  אולי  נפש  במסירות  הצדיק  עבודת  את  שלמעלה  שראה  ת 

ידיוע  מכוחו יוכל למות  ל  שלו  זה  הכלים  לפי  יודע לצמצם האור  וזה בחי' הציץ ומת, כשאינו   .
והתייאש  של הצדיק  ראה מדרגתו  ש  למיודמי    .הציץ בצדיק ומתש בן זומא  בחי'    בחינות עובד אלקים

והעיקר למדן מי  .   וחשב עכ"פ אהיה צדיק קטן  יודע שלא    בלא  צדיק,רוצה להדמות לשאולי אפ"ל כגון 
לו,  כוחו שיש  זה לעשות בכל  ולא מבין שהעיקר שצריך ללמוד מרבו  ונשאר על מקומו,  ומתייאש,  יכול, 

כגון  נמצא שבגלל הייאוש כבר מפסיק להתקדם בעבודת ה'   ,הרודפים אחרי הצדיק שהיא עבודת ה'. או 

 . \מא/ גלות בעולם מתעיקר עבודתו שצריך ל לא עושה את  ו ,כי היא רבוי אור ,אבל היא הציץ ומת
ונפגע,   הציץ  בחינות  והוא  ממדריגתו,  למעלה  שעולה  מחמת  מדעתו  שיוצא  מי  ויש 

שעזב את הלמדן ורצה להיות רק צדיק    ודמי למי  . הציץ בצדיק ונפגעש בן עזאי  בחי'    בחינות לא עבדו.
רבו בעבודות תלמיד שרוצה להדמות ל  . אולי אפ"ל כגוןולא עלה בידו כלום ונקרא צדיק שלא לא עבדו

  .ויוצא מדעתו ונעשה מבולבלומשקיע כוחותיו לא במה שצריך לעבודה  \מבדרגתו/ שלמעלה ממ

עכ" שניהם  מג זאך  ונפגע,  הציץ  ומת  הציץ  צ  ,אפילו  בחינות  רוצים    [מד]   דיקהם  שניהם  כי 
ומתבטל   ה'  את  לעבוד  באמת  שרוצה  מי  שכן  כל  מי שרק שמהרהר  אפילו  יש  צדיק  ושם  ה'  את  לעבוד 

רק    כי עכ"פ אין טינא בלבם ומתבטלים לצדיק בשפלות   , ועליהם ג"כ נאמר צדיקים ילכו בם,יקלצד
 . מהשלא נכנסו ויצאו בשלום כמו רבי עקיבא 

ומק מי שמתקרב להצדיק  רשעויש  נקרא  והוא  ח"ו,  בכל  וכופר  בנטיעות  שטועה  כגון    צץ 
לוק על  סיונם גדול לחינ  י"זעוגם    ,לעבודת ה'מזיק  ואזי חכמתו מרובה ממעשיו שזה בעצמו  שלמדן עיקר  

  היתה בלבו בוץ דהיינו עכירות    א. וזה בוודאי טינ\מח/ , וזה בחינות אחר\מז/ולרדוף אותו  \מו/ הצדיק
שם  על דואג ואחיתופל והתכוונו    \נ/ בחגיגה טו:  [מט], כמו שאמרו רז"ל  רבסתר לבו חפש תואנה להתפקו

ה ועכירות שהציקה לו י היתה בלבו טינה גדולמיד שטעה לא חזר בו כ  שאע"פ שהראו לועל אחר  גם  
וללמוד אפשר   ,חשב שלמדן לבדו הוא רשות  ,ראה שתי רשויות למדן וצדיקוחיפש תואנה להתפקר. וכש 

 . וממילא אפשר למלא התאווה ,שומר הבריתגם בלי להיות צדיק 

 
 ביתר   -גם בדפו"ר ביותר, ובתשכט   מ

וכשמאיזה סיבה מפסיק  שעובד ה' נמשל לאשה הרה והעבודה שצריך לעשות    עיין תורה כ' תנינא   מא וולד המעובר בה,  היא בחי' 
 מתה.לעסוק בעבודה שלו זה בחי' שהאשה  

 עניות למעלה מכוחו.הולך לרופא או שעושה ת כפשוטו כגון שלא    ולפעמים מת   מב
 עכ"פ -גם בדפו"ר עכ"ז, ומתרצו   מג

 עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי עיין חגיגה ט:  מד

 עקיבה -בתרלד  מה

 כח ותורה נד  בתורה    כמבואר   מו 
בהקב"ה ועבר  יש בצדיק כמו בהקב"ה. ומה שאחר כפר  לא רדף את הצדיק אבל כאן אנו מדברים מבחי' הסם המות ש   אע"פ שאחר   מז 

הצדיק   על  חולק  בחי'  הוא  חמורות  אע"פ  עבירות  שהם  ואחיתופל  בדואג  היה  שלא  טובה  נקודה  היה  באחר  ובאמת  אותו.  ורודף 
ל הצדיק  ל בלבם היו עם טינא ובלי יראת שמים כלל, אבל העיקר מה שכרת אותם היה מה שחלקו ע שכלפי חוץ היו גדולי הדור אב 
נהדרין קו:(, אבל אחר לא שכח ובזכות  כלל, כמבואר בגמ' לא מתו עד ששכחו תורתם )ס   ם תורתם דוד המלך, לכן לא הועילה לה 

 התורה שלו העלו אותו רבי מאיר ורבי יוחנן לג"ע.
של טיול בפרדס    ות שלו היה שסבר שלמדן עיקר וצדיק טפל וצ"ע לא מסתבר שזכה למדרגות כל כך גבוהות שהטע   רבנו מבאר   מח

רית לא יכול להגיע כל כך גבוה. וראיתי במאירת  גום בב פ אם לא שבאמת גם בעצמו היה צדיק בתחילה. כי ה ביחד עם גדולי הדור  
כן ביפה עינים שם בשם שושן סודות שחטא אחר היה שהפריד  ו אחר(  עינים לרבי יצחק דמן עכו )משפטים כג כא, ד"ה חטא אלישע  

להשיג    , אלא כדי הברית אבל לא כדי להמליך על עצמו את הקב"ה שמר    חר וד עולם, ואולי אפשר לבאר שא את המלכות מצדיק יס 
טעה.  השגות,   שם  אבל  להשגות  לעלות  הצליח  ולכן  מהמלכות  היסוד  את  הפריד  ט ובזה  שהרבה  שם  של  עי ו ואיתא  זה  בעניין  ם 

 שבאמת זה מצוי מאד.     הפרדת הצדיק מהמלכות. ולפי ביאור הנ"ל )אם הוא נכון( אפשר להבין 
 : * חגיגה טו  מט

רא דדשא וקא בכי אמר ליה שיננא מאי קא בכית אמר ליה מי זוטרא מאי  אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיב   : חגיגה דף טו   נ
שוקל   איה  סופר  איה  ברבנן  בהו  שהיו  דכתיב  שוקל  איה  שבתורה  אותיות  כל  סופרים  שהיו  סופר  איה  המגדלים  את  סופר  איה 

סופר את שוקל  וחמורין שבתורה איה  קלין  בא   ים  הפורח  שונין שלש מאות הלכות במגדל  שהיו  רבי אמי תלת  המגדלים  ואמר  ויר 
אין להם חלק לעולם הבא אנן מה תהוי  מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ותנן שלשה מלכים וארבעה הדיוטות  

על אחר בשעה שהיה עומד מבית המדרש    אמרו עליו   , זמר יווני לא פסק מפומיה אחר מאי    .אמר ליה שיננא טינא היתה בלבם עלן  
צ שאל נימוס הגרדי את רבי מאיר כל עמר דנחית ליורה סליק    .נושרין מחיקו   הרבה ספרי מינין  צמר שמניחים ביורה של  אמר  בע נצבע(  )הרי כל 

לום ועליו הכתוב  רבי עקיבא עלה בשלום וירד בש   .  סליק ליה כל מאן דהוה נקי אגב אימיה סליק כל דלא הוה נקי אגב אימיה לא  
 .אומר משכני אחריך נרוצה 
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ישוע"כ   אם  אדם  בלבו    כל  בהצדיק את שלטינא  שבסתר    ובהכרח שימצא  מה  את  לבו  דהיינו 

ידו  דהיינו  ,רוצה על  בנטיעות  דבר שיקצץ  להתיר   שימצא  כדי  בעצמה  התורה  דיני  את  שיעוות 

שיהיה לו שני הכחות   , ועל זה נאמר ופושעים יכשלו בם. כי הרב בהכרחלעצמו, את תאוותיו
 אלו כנ"ל:  

למלאך  דומה  אם הרבשבצדיק, ומבאר   ם המוותסכאן מסיים מוהרנ"ת לבאר כוונת רבינו מה הם סם חיים ו 
והוא חסיד   ,למדן ואפשר עי"ז לטעות שלהיות למדן זה עיקר ולה' צבקות תורה יבקשו מפיהו. דהיינו שהוא
 \נארית ואמונה./ שמירת הב  בעבודת ה'נכונה שעי"ז יכול לקבל ממנו דרך 

ו  כדי שמי שיש טינא בלב  שצריך שיהיה הרב בחי' מלאך ובחי' ה' צבקות,וזה בחי' מלאך ה' צבאות,  

מלא בין  ויפריד  נפרדים  יטעה  עניינים  שני  הם  כאילו  צבקות,  לה'  שם  ך  חגיגה   [נב]כמשארז"ל    בגמ' 

שניתנה לו רשות לישב    וכו'  , חזא מט"ט דקא יתיבשגרם לו להתפקר  על אחר, מאי חזא   \נג/ טו.

שיש    ש"מ וכו'כים וכו' אלא  קבלה בידינו שאין למעלה ישיבה למלא, אמר  לכתוב זכויותיהם של ישראל

פרק   שעיהביעפ"י הפסוק  דרש  [  נו] . רבי עקיבא  \נה/או שני מטט  \נד/ שני מנהיגים בשמים, הקב"ה ומטט

כך פרשו .  של הקב"ה  [נח] בא שלו  אות הוא בצרק  הוא  נמצא שמלאך מטט'  [  נז] ה' צבאות שמו    מז
ר  חר שראה מלאך מטט' וסבהמפרשים את הסוגיא שם בגמ', אבל רבנו נראה שמבאר את הטעות של א 

 בחי' צדיק שומר הברית.דהיינו , דהיינו בחי' למדן ועל כן פגם בבחי' ה' צבקות, שהוא הסמכות העיקרית

ובחינות   בחי' למדן,  , היינו מט"ט,וע"כ צריך הרב שיהיה לו שני בחינות אלו, בחינות מלאך
דהיינו   [נט]   ומה למלאך ה' צבאותדשאמרו חז"ל שצריך שהרב יהיה  וזהו    דהיינו צדיק,  ה' צבאות,

צבקות לה'  וגם  למלאך  בחינות  גם  ע"י  בנטיעות  לקצץ  אליו  ונתקרב  להנכנס  אפשר  ואזי   .
שראה   ע"י  בנטיעות  שקיצץ  אחר  כמו  שהוא  את  מלאך,  מלאך  שהוא  וכו',  מט"ט  יושב 

יק  דהיינו בחי' שסבר שלמדן עיקר ולא צד  זה טעה ואמר שהוא רשות בפ"ע ח"ו כנ"ל  ל ידישע

ל ונפל  התפקר  ה' צבאות,  ניאוףועי"ז  וליצא בשלום ע"י בחינות  או ליכנס  זה  .  שהבין שהעיקר 

ואעפ"כ   דהיינו ששניהם ראו את מטט ואת שניהם ניסה להתעות,כמו ר"ע.  צדיק ולכלול בו בחי' למדן  

 
הברית    צ"ע לכאורה    נא שמירת  בלי  אותו  להבין  שא"א  מקומות  בהרבה  כמבואר  לטעות  הצדיק אפשר  של  החסידות  בצד  גם  הרי 
עליו ב ו  רואים  לא  שהצדיק  רמג  תורה  ועיין  ההלכה,  כהפך  נדמים  צדיק  של  שמעשיו  קמ  קדושה   תורה  שהצדיק  שום  נראה  לכן   .

 ק.  עליו רבנו כאן אינו הצדיק והרב שבדור אלא כל רב צדי שמדבר  
 חגיגה טו.  נב

טו  נג דף  שוטנשטין(    .חגיגה  אומר  )עפ"י  הכתוב  עליו  בנטיעות  קיצץ  לח " אחר  פיך  את  תתן  בשרך אל  את  מיטטרון    ", טיא  חזא  היא  מאי 
  )אלא עינים מכל צד(   ה ולא תחרות ולא עורף אל אמר גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיב דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישר 

אמרו ליה מאי טעמא    אפקוהו למיטטרון ומחיוהו שיתין פולסי דנורא   )שני מנהיגים לעולם(   שמא חס ושלום שתי רשויות הן )עיפות(    ולא עיפוי 
איתיהיבא  לכן( ואעפ"כ לא חזר בו אחר,  , כות לעצמו אלא כפוף להקב"ה שאחר יראה כיצד מלקים אותו ואינו סמ )הוציאו את מטט מאחורי הפרגוד כדי   ? כי חזיתיה לא קמת מקמיה 

יצתה בת קול ואמרה שובו  ולא מטט הטעה אותו(    , ש תואנה לכפור ח שחיפ י הוכ   כי של אחר,  ניתנה רשות למחוק את כל זכויותיו  ) ליה רשותא למימחק זכוותא דאחר  
 .ר בנים שובבים חוץ מאח 

ני עצמו אלא כפוף להקב"ה. וכתב  חוץ לפרגוד כדי שאחר יראה שמכים אותו ואינו רשות בפ ביארו שהוציאו את מטט'    התוס' שם 
ומלקות למלאכים. עונש  אין  נענש שהרי  לומר שמטט'  בוודאי א"א  כי  הוציאו ו    המהרש"א  מיד  ,  והלקוהו   אות מטט'   מיד כשטעה 

קול  בה לכפור, ולכן מחקו את כל זכויותיו ובת  סי   כח שרק מטט הטעה אותו אלא חיפש זה הו ומ .  כמבואר שם גרסת הב"ח והעין יעקב 
 .שאין מקבלים תשובת תו  הטע 

צמותו אפילו א"ס לא שייך לומר עליה, איך  כיצד ניתן לטעות בין הקב"ה שאפילו רק אור מציאותו היא אין סוף וע   צ"ע לכאורה   נד
ביותר  הגדול  ואפילו  במלאך  להחליפו  שנ   .אפשר  בדמיון  כלל  השגה  לנו  אין  ישעיה  מ ובאמת  וגם  למעלה  שם  א'(  ה  את  )ו'  ראה 

ד כמה  ע (  . ודף י' במהדו' ירושלים תרעד ל כסא אבל קצת להמחיש עיין אותיות דרבי עקיבא )דף ז: מהדו' ורשא תרלד ה יושב ע הקב" 
עכו פרשת    בזה בספר מאירת עינים לרבי יצחק דמן הגדיל הקב"ה את מלאך מטטרון שנדמה אפילו גדול ממנו ית'. עוד עיין אריכות  

 יך בביאור הטעות של אחר במטט.  ר נים מא משפטים פרק כג פסוק כ' עי"ש הערות יפה עי 
אחד בחיריק תחת המ' ואחד צירה תחת המ', ובזה טעה אחר    הנ"ל פרק כג פסוק כא שמבאר שיש שני מטטרון   ועיין מאירת עינים   נה 

ואע"פ    ישראל וא"כ טעות כל מה שלמד ואין בן ממש וכו' עי"ש   מלאך של דין וראה אותו כותב זכויות   כי קבלה בידו שמטטרון הוא 
ועי"ש עוד ביאור בטעות של אחר שרצה ללמוד על  עי"ש.  חזר בו אחר  קם, לא  עולם של מעלה    שראה שהכו את מטט על שלא 

 מבשרי אחזה אלוק' וטעה.
 חגיגה טז:  נו

 ישעיהו מז ד'  נז

 ן הוא בצבא שלו. ועיין מהרש"א חדושי אגדות שם. אדו -בתיקונים בכמה מקומות, אבל גרסת הגמ' שלנו היאהיא גרסת העין יעקב וכן הוא בזוהר ו* גרסה זו  נח

 מלאכי ב' ז' הנ"ל  נט
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לבו שזיכך  ור"ע  טעה  הטינא שבלבו  בגלל  נשואי(/   אחר  שהיה  כשבא    \ס)יחידי  תלמיד  כל  וכך  טעה.  לא 
 ל הרבה להסיר הטינא מלבו כדי שיזכה להיכנס בשלום ולצאת בשלום. ללרבו צריך להתפ

במעשים טובים. כי אם אינו למדן, אמרו    \סא/ כי כל צדיק צריך שיהיה למדן בתורה, וחסיד
ה')  ולא עם הארץ חסיד  \סג/[סב]רז"ל   אות  כי החסידות היא שעושה לפנים משורת הדין ועם הארץ  (  כנ"ל 

יודע לו   בד בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע גמורדן בל. ולמאפילו את הדין 
מתגרה  נקרא למדן, ואפילו כשמקיים    האבל גם כשלא מקיים אות  ,זה שיודע את ההלכה  אכי למדן הו  [סד]

יך שיהיה  . ולא זכה נעשה לו סם מות, ע"כ צרלרדוף צדיקים, ובעיקר  המתלבש במצוות בו היצה"ר  
שעל כן התלמיד הבא ללמוד   הם בחינות מלאך ה' צבאותנות אלו, . וב' בחי\סו/[סה]למדן וחסיד 

ט  ,ממנו עיקר  ,בויבליש  נה  יאם  שהלמדן  לטעות  מאד  כי מה שהוא  עלול  הוא  רב  .  למדן בתורה, 
רקיע ויהי  ה  אתאלקים    ויעשסט  \סח/([סז]   ת"ל ד' ע"ב  בחי' מלאך שהוא מט"ט. כמ"ש )בתי'

 
ו   אע"פ שכל הארבעה   ס גדולים  ובן  היו צדיקים  גם טינא זומ בודאי בן עזאי  הי   א  שי שלזה בלבם   ה לא  ונראה  ואעפ"כ לא זכו,  גם    , 

החיכוך   כי  בחורים  שהיו  לזה  אשה קשר  שהיא עם  כנגדו  ,  דייקא   , עזר  שונה,  כנגדו  ושכלה  טבעה  כי  ה'  ,  לעבודת  לכלים  מועיל 
   למעלה ממדרגתו.  מלהציץ מהריסה ו ולזהירות  

. עוד דלעיל אמר רבנו  ולמדן. וכאן מוהרנ"ת מחלק   ק רב צריך להיות צדי אלא אמר ש   ,לצדיק   ן חסיד לא חילק בי   צ"ע דלעיל רבנו   סא
להיות  ש  צריך  הברית ש   א ו ה ש דיק  צ הרב  צדיק  ש וכאן אומר    , ומר  טובים.  שיהיה צריך  כל  במעשים  מלך    חסיד  המקדש  לפי  אמנם 

המתגלה בפומא דאמה. לפ"ז החסיד הוא צדיק  דלקמן שחסיד הוא זה שזכה לחסד דמתגלה בפומא דאמה, וזהו חסיד דהיינו חסד י'  
ו'. ו  ביא את מאמר חז"ל לא עם הארץ חסיד מיד אומר  שרבנו מ ת ה' כ עיין לעיל או גם  שומר הברית כפי שביאר רבנו לעיל באות 

וצ"ע כוונת מוהרנ"ת כאן   , ר הברית מ ו ש   א שצדיק הו  פה  דהיינו כוונת רבנו במה שאמר בעל  ,  משמע שלא מחלק בין חסיד לצדיק. 
   .  דו שהכתיב למוהרנ"ת בלשה"ק דגם זה נקרא כתב י או    בכתב ידו   שנתן שלא כמו  

 סג. ותנא דבי אליהו זוטא טז  ין שבתפרקי אבות ב ה. ועי סב

יד   משנה מסכת אבות פרק ב   סג ץ ָחסִּ ְטא, ְולֹא ַעם ָהָארֶׁ א חֵּׁ ֹור ְירֵּׁ ין ב  ר, אֵּׁ  .)ה( הו א ָהָיה אֹומֵּׁ

 .אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו   .בת דף סג ש 

 ו: וד ממנ שאינו יודע בדקדוקי מצות, ואין חסידותו שלם, וסופך ללמ   -אל תדור בשכונתו    -  רש"י פ 
בזמן דוד המלך כמבואר בתרגום יונתן תהילים   תופל ראש סנהדרין וכן אחיעיין תורה סא אות א'  א כא ח' ופרש"י אב בי"ד דהיינו ראש הסנהדרין בזמן שאול המלך -כגון דואג שנקרא אביר הרועים בשמואל סד

 להם חלק לעוה"ב כי טינא היתה בלבם. גם עיין לק"ה נחלות ג ב ד"ה וזה בחי' חטא עץ הדעת טו"ר   שאין  ב טז כג ואעפ"כ מבואר בחגיגה טו: -]קמ י'[ עה"פ ראש מסיבי, ועיין שמואל

 ציין רבי שמואל הורוביץ זצ"ל(   הר הזה והמקדש מלךהציון לזואת )   מקדש מלך שם  חסיד איקרי ועיין עיין זהר פנחס דף ריג: והאי צדיק  ^ סה

י  דוד  שאמר  ומה  -)עם פי' מתוק מדבש(זוהר פנחס ריג:    סו  יד   כ ִּ י  ָחסִּ י  שואל  ָאנִּ יד   ְוכִּ ְקֵרי  ָחסִּ ,  דין   בחינת  שהיא  במלכות   היא  ומדתו,  מלך  היה  הוא   הלא ,  חסיד  נקרא  דוד   וכי  אִּ

י  ָאַמר   ומשיב,  החסד  ממדת  הוא  ידוחס ין,  ְיהו ָדה   ַרב ִּ יב ,  חסדים  יש   במלכות  גם  כי,  חסיד  גם  נקרא  שהוא,  הוא  כן  אִּ ְכתִּ וִּ   ַחְסֵדי  ד ִּ ים ַהנ     ד ד ָ   א" דז  ה "דנו  המגולים   החסדים '  פי  ֱאָמנִּ

  ח  דף  א"ח '  עי)  הדסה  את  אומן  ויהי  מלשון  והוא,  המלכות  את  ומגדלים  םאומני  שהם  לפי  נאמנים  ונקראים,  דוד   מדת  שהיא  המלכות  את  מכוננים  שהם  לפי,  דוד   חסדי  נקראים

ין,  חסיד  דוד  של  נפשו  גם  נקראת  זו ומבחינה  (,א "רע  גִּ ךְ   ב ְ ָ ְמָרה   ואמר,  ה"להקב  דוד  ללהתפ  כךול  כ  י   ש ָ ָלא הראוי מן  דהיינו  ַנְפש ִּ ֹוק   ד ְ ב  ש ְ   נפשי   את  תעזוב  שלא  ְלַבר   ְלֵמַהךְ   ָלה    תִּ
 .   חיצוניםה בין לחוץ ללכת

י  ְצָחק  ַרב ִּ ל  כי, חסיד עצמו קרא שדוד הטעם ָאַמר   יִּ ר  כ ָ ית  ָנש   ב ַ אִּ יק  חו ָלָקא  ֵליה   ד ְ ַצד ִּ ית, בריתו את ששומר ידי על, היסוד מדת שהוא יקבצד לקח  לו שיש  אדם כל  ב ְ   ְלַהאי ָירִּ
ץ ר  ָמה ,  יחד  תמיד  מקושרים  ומלכות  יסוד  כי,  המלכות  שהיא  הארץ  את  יורש   הוא  א  יב   כ ְ ְכתִּ ךְ   שנאמר  כמו  ד ִּ ֵ ם  ְוַעמ  ל ָ ֻּ ים  כ  יקִּ יק  ְוַהאי,  ארץ  יירשו  לעולם  ַצד ִּ יד ,  ַצד ִּ ְקֵרי  ָחסִּ  וזה  אִּ

  דאתגליא   עד   חסד  אקרי   ולא ,  אמה  פום   בהאי   ותלי ,  דאתקרי  הוא   חסד   אמה   האי ,  ל "וז (  א" ע   קמב   דף )   לעיל   ש "כמ , )אמה  בפום   שורה  שחסד   לפי ,  סידח   נקרא  היסוד  שהוא  הצדיק

ד   ָאַמר   לכן(,  אמה   דפום  ד"יו וִּ ַתר ,  ה"הקב  לפני  ד ָ ְבַהאי  ב ָ יְדָנא  ֲאַתר   ד ִּ יד ,  ביסוד  הקשורה  במלכות  דהיינו   הזה   במקום  אחוז   שאני   מאחר  ֲאחִּ י  ָחסִּ ין,  שתשמרני   וראוי  ָאנִּ ךְ   ו ְבגִּ ָ  כ 
ְמָרה , ממך אבקש  ולכך י ש ָ ָרא כדי ַנְפש ִּ ְ ְתַקש   ךְ  ְלאִּ  (   ומפרשים  מ "ומק   ק "רמ). לעולם בך שאתקשר ב ָ

ישנים נמצא בהשלמות המקדש מלך שאחרי הזוהר על זוהר פנחס ריג:    מקדש מלך  י' בפומא  דאתגלי בסוד חסד    -והאי צדיק חסיד אקרי   ( )בדפו' 
יוד בפומיה דאמה אתגלייא ח  יוד. וכיון דאתגלייא  סד עלאה והאי אמה חסד הוא דאתקרי ותלי בהאי פום אמה וכו'  דאמה דאקרי 

וגם י' י'ו    -ונלע"ד שיוד זה היא של שד''י שהוא סוד שליש היסוד המתגלה במילה העולה פ''ה והוא יפ'ו ס' ופ''ד כ'ד וע'ה פ'ה  ע"ש.  
סוד י' אחרונה דשם ע''ב אורות וזהו חסיד    ה הרי פה אמ'ה. וחסד עלאה הוא אור יסוד אבא שמסתיים ביסוד זעיר והוא ט' אמ' יו'ד גימ 

 י צדיק שהוא יסוד זעיר חסיד אקרי: חסד י'. וזה שאמר והא 
 הכוונה לתיקונים תיקון ל' ובדפים שלנו דף עה. גם ראה תיקון מ' דף פ.  סז

  הוא ' ו  וכל, ה"הוי  השם  של' ו  אות סוד  שהם לפי  הטעם ",  רקיע " נקראים   והיסוד  התפארת כי  הבאים  במאמרים  שמבואר  מה   -מדבש( ' מתוק )עם פידף עה.  ' תיקון ל  סח

 (  רקיע  בערך פרדס . ) רקיע  כעין  ונמתח מתפשט

ו ָדא  את   מבאר  ועתה ,  ונבואה  ואהבה  יראה  והם  מצות  שלש  זה   בתקון  ביאר  עתה  עד  הנה ק  ִּ יָעָאה   פ  ְתַעְסָקא  שהיא  עיתהרבי   המצו  ְרבִּ אֹוַרְייָתא  ְלאִּ ְבַעל   ב ְ ה   דִּ   בתורה  לעסוק  פ  

א ,  ורע   טוב  הדעת  עץ   נקרא  והוא,  דלהלן  בחינות  השש  וכנגד  שבו   צוות ק  הששה  כנגד  אותיות  שש  בו  שיש   ן" במטטרו  המתלבשת ,  שבמלכות  פה  שבעל ית  ָבה    ו ְלַאְפָרש ָ ש ִּ ין   ב ְ ְרג ִּ   ד ַ
ו ר  והיינו , שבו ק "הו  כנגד  מדרגות   בשש  פה   שבעל   תורהה בעסק   ולהבדיל להפריש   צריך  ולכן  ס  אִּ ר   ב ְ ֵ ת  ר , ְוָטֲהָרה  טו ְמָאה , ְוה  ש ֵ ָ   כי, רע  וחציים   ובט   שחציים בחינות   שש הם  ו ָפסו ל   כ 

יב  הו א  ָהָדא, רע  וחציו  טוב   חציו  הוא  הדעת  עץ  ְכתִּ ר  שכתוב  זהו  דִּ י  ם"אלהי  ַוי אמ  יעַ  ְיהִּ תֹוךְ   ָרקִּ ם ב ְ יִּ ָ יהִּ  ַהמ  יל   יוִּ ין  ַמְבד ִּ ם ב ֵ ם ַמיִּ   פה  שבעל  בתורה  להבדיל  שצריך  ומפרש ָלָמיִּ

ין ם   ב ֵ ַדְכיו    ַמיִּ ר   ְדָטֳהָרה ,  ד ְ ֵ ת  ר   ה  ש ֵ ָ ם  ו ֵבין ,  וכשר   והיתר  טהור  בחינות  שהם  וריםהטה   מים   בין   כ  ְמָסֲאבו    ַמיִּ ו ן  ד ִּ ינ  ו ר   ְדאִּ ס  סו ל   ָטֵמא  אִּ ָ   אסור  בחינות  שהם  הטמאים  מים  ובין  פ 

ו ן,  סולופ   טמאו ינ  אִּ ֹורֹות  ֵמי  בחינות  שהם  ד ְ ים   ב  רִּ ב ָ ש ְ ם,  נִּ ים   ַמיִּ ם ,  ְסרו חִּ ין  ַמיִּ פִּ ַמר   ַוֲעַלְייהו  ,  המאוסות   להקליפות  כנוים  הם  אלה  כל  ְמטו נ ָ ת ְ   הדעת  שבעץ   בחינות  שש  ועל  אִּ

ְהי ה  לֹא  נאמר  ורע  טוב  ים ְלךָ  יִּ ים ֱאלֹהִּ ָני ַעל   ֲאֵחרִּ ָ  .   הרע  חלק  שהוא זרה  עבודה   עובד  כאילו  נחשב הוא  שבזה , ורע  טוב   בעירוב  שמים  מלכות   עול תקבל  שלא  דהיינו  פ 

יעַ   ְוַהאי  ואמר יש    ָרקִּ ַאְפרִּ יַנְייהו    ד ְ יעַ   ָדא,  הקליפה   ובין   הקדושה   בין  דהיינו,  מימות   שני  בין  המפריש  יע הרק   וזה  ב ֵ ַעל   ָרקִּ י  ד ְ   על  שהוא  הרקיע   זהו  ן "מטטרו  ְוָדא  ֵחיָוון  ֵריש ֵ

ֲעֵליה  ,  רקיע   הנקרא   דאצילות   היסוד   בתוכו  כשמתלבש ,  שביצירה  ט " מט  מלאך  שהוא  ות החי  שירא ַמר   ד ַ ת ְ י  ַעל   ו ְדמו ת   נאמר   ט "מט   שעל  אִּ יעַ   ַהַחי ָה   ע"ב(  עה   דף )  ָראש ֵ   שהוא  ָרקִּ

ַמר   ַוֲעֵליה  ,  שביצירה   הקודש  חיות  על  למעלה ת ְ ַעש    נאמר  ועליו  אִּ   בין   להבדיל   כדי   רקיע   הנקרא   ט" מט   מלאך   את   ברא  ה" שהקב'  פי'"  וגו  המים  ןבי   ויבדל   הרקיע   את "  ם"אלהי  ַוי ַ

   מ ובל"ר ומפרשים( )כ".  אותו  הסובבים  אחרא  הסטרא  כחות ובין , שבפנימיותו  הקדושה   מדרגות
 ויאמר אלקים יהי רקיע. כלשון הפסוק בתיקונים ובחומש  –ו ל גם בדפו"ר כך הגרסא, ומתר  סט
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בין מים ל סדרי  נות  . שהוא בחי דא מט"ט  [ע]   מיםמבדיל  מבררים    משנהשש  ידה  והגמ' שעל 

ופסול כשר  וטהור  וטמא  אסור  ומה  מותר  מה  רקיע  , להלכה  דכיין    כמו  מיין  בין  ומפריש  המבדיל 
' פיכשר ופסול.    לטהור אסור ומותר וכו'א  טמשש בחי'  , בין  אשר בארץ  ובין מיין מסאבין עליונים  

  כחות  ובין,  שבפנימיותו  הקדושה   מדרגות  בין  להבדיל  כדי  , רקיע  הנקרא  ט "מט  מלאך   את  ברא   ה"שהקב

מדבש)  אותו  הסובבים  אחרא  הסטרא זו    .(מתוק  ברבומבחי'  שיש  מטט  בחי'  למדן  הבא   ,של  תלמיד  לכל  יש 

, בבחי' והלכת בדרכיולהדמות לקונו  הרב  וצריך    טט'. סיון שהיה לאחר כשראה מיאת הנ  ,ומרבללמוד  

זה צריך התלמיד  על  ו   ותים, וזה בחינות ה' צבאלהיות חסיד במעשים טוב   \עא/דבק במדותיולה
.  ומה שהוא למדן זה רק כי אין עם הארץ חסיד  ,להסתכל ביותר, וללמוד שהעיקר הוא החסידות של רבו 

 . אבל העיקר הוא לעשות רצונו שזה החסידות ,דהיינו שהלמדנות רק מכשיר לידע רצון ה'
  הוא בחינות אחר שקיצץ בנטיעות,   אך מי שטועה וסובר שבחינות למדן לבד הוא העיקר,

. אך באמת מט"ט בעצמו בלי הקב"ה  [עב]  ע"י שסבר שמלאך מט"ט בעצמו הוא רשות ח"ו
בו צריך    שלמדנות שי  ועל כל מדתאינו כלום    למדן בלא חסידאינו כלום, ואין לו שום רשות. כך  

חסידות, כי  להרבות  ממעשיו,  מרובה  תיהיה  אם  חכמתו  לו  תזיק  ב   שלא  מעשיהתורה  טובים  לא  ם 
  אינה כלום, אדרבא לא זכה

 

 
 בראשית א' ו'  ע

ְדָר )ט   כח   דברים פרק   עא ָ ב ִּ יָך ְוָהַלְכת  ְצֹות ְיהָֹוה ֱאלֹהֶׁ ת מִּ מֹר אֶׁ ְ ש  י תִּ ע ָלְך כ ִּ ַ ב  ְ ש  ר נִּ ֶׁ ֲאש  ַ יְמָך ְיהָֹוה לֹו ְלַעם ָקדֹוש  כ   ָכיו: ( ְיקִּ

)ט( והלכת בדרכיו. להיותך עם קדוש תלוי בתנאי כשרון מעשה החסידות, והיא ההליכה בדרכי ה' מה הוא חנון אף  הכתב והקבלה  
 ' )רמ"א(: ון וכואתה חנ 

וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה    " אחרי ה' אלהיכם תלכו "   )דברים יג ה(   ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב    .סוטה דף יד 
ויעש  " הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא מה הוא מלביש ערומים דכתיב    " כי ה' אלהיך אש אוכלה " הלא כבר נאמר  ו 

וירא אליו ה' באלוני  " אתה הלבש ערומים הקדוש ברוך הוא ביקר חולים דכתיב  אף    " כתנות עור וילבישם לאשתו  ה' אלהים לאדם ו 
אף אתה נחם    " ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו" הוא ניחם אבלים דכתיב  אף אתה בקר חולים הקדוש ברוך    " ממרא 

 אף אתה קבור מתים:   " בגיא   ויקבר אותו " אבלים הקדוש ברוך הוא קבר מתים דכתיב  

 .ון ורחום מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנ   , הוי דומה לו  " ואנוהו"   ( ואנוהו"  זה קלי " )על הפסוק   אבא שאול אומר   : שבת דף קלג 
קוני זוהר מגיד מישרים סוף ויקהל והפליאה  ילרבי ישמעאל ותיכלות  ירוש יפה עינים שם מאות ו' מה שהביא בשם אותיות דר"ע א' והעיין מאירת עינים לרבי יצחק דמן עכו פרשת משפטים ]כג כ[ ובפ   עב

 צדיקים ועונשם הוא ע"י טעות כעין זה עי"ש ועוד. עוד עי"ש במאירת עינים ]כג כא[ בענין חטא אחר ומה שכתב שרוב חטאי ה 
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מלאך ה'    [א]   כו'. ומחמת שני הבחינות אלו שצריך להיות להצדיק, למדן וחסיד, והם בחי'
וכיון שיש ברב  .  דהיינו למדן הלומד מה רצון ה', וחסיד המקיים רצון ה' והולך בדרכי ה' צבקות  צבאות

אלה   מדות  ואפשר  שתי  מות.  וסם  חיים  סם  להתורה,  שיש  כחות  שני  בהצדיק  נמצא  עי"ז 
או   אם הטינא שבליבו תדמה לו שלמדן עיקר   ליו, למצוא בו דבר שיקצץ בנטיעות,להמתקרב א

 : שלומד מרבו חסידות שכלול בה למדנות ליכנס ולצאת בשלום
חז"ל  וזהו   צבאותשאמרו  ה'  למלאך  דומה  הרב  מפיהו  אם  יבקשו  למדן  תורה  שהוא  היינו   ,

לטוב. התורה  אותיות  מצייר  הוא  ועי"ז  ה',  את  ועובד  מפיהו,   בתורה,  יבקשו  תורה  אזי 
  ' היינו ע"י שפיו ידבר ההשתוקקו לקבל נקודות ולהצטייר מפיו,    שאותיות התורה מבקשין

להאותיות,   נקודות  ונעשין  הנפשות,  ויוצאין  נגמרין  שעי"ז  שלו,  דקדושה  והכיסופין 
ל דבר  כי כ  :  ונצטיירו ונעשין כלי לקבל טוב. כי ע"י הנקודות נזדווגו ונצטרפו האותיות כנ"ל

דוש  ילפעול חהדבר  תכליתו שיחזור ממנו כבוד שמים, וחיות כל דבר הוא האותיות שבו כנ"ל, וכדי שיוכל  
ית'  ,והנהגת העולם באופן שיחזור ממנו כבוד שמים   , צריך שידבר אותו צדיק למדן בכסופים גדולים לה' 

, עיקר בחידושי תורתובו  ,אותןשעי"ז יזכה לתכליתו, לכן נכספות האותיות של כל דבר שצדיק למדן ידבר  
 . שמים וארץ חדשיםגרים ושנעשים עי"ז  

כיון  תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, כי זהב    [ב] בשיר השירים    שכתוברמוז בפסוק  וזה  

פי'   מצפון זהב יאתה  \ג/הוא בחינות זיווג, כמו שכתוב )איוב לז(רומז למדת הדין  שצבעו אדום  

ונעלם צפון  ממקום  בא  דין  .הזהב  הוא  גם  הזהב  בא  ומשם  הדין,  לצד  רומז  הצפון  הסוד    . \ד/ ועפ"י 
שהוא צפון  והתעוררות הזיווג הוא ע"י מדת הגבורה והדין  ואתערותא דזווגא מסטרא דשמאלא  

כנ"ל   הדין  צד  וישב דף קפו ע"ב(דהינו  וזהו תורי    )זוהר  התורה  התעוררות  דהיינו  :   זהבאותיות 
דהיינו   נקודות הכסף ל ידישאותיות התורה נזדווגין ונצטרפין ענו  דהיי  ,נעשה לך  דהיינו זיווגם

 . . כנ"ל אות ו'ע"י הכסופים לה'
 

מדבר נעשה מהם נפש היוצאת בדבור והולכת  אדם נתבאר שהכסופים שבלשון רבנו באות ו' לעיל 
צאת.  וי לפי הכסופים של זה שבדיבורו היא ,ונכנסת באדם אחר ומעוררת אותו לטב או לבישומתגלגלת 

אלא שהנכסף לדבר   שלא הנפש היוצאת בדיבור היא ההולכת ומתגלגלת,באר למוהרנ"ת כאן מוסיף ו
אלא רק מעוררת שהדבר חוזר ונכסף אליו   ,ומדבר כיסופיו רק עושה נפש נוקבא, והיא אינה עושה דבר

זו שהולכת ונכנסת  וגות, ונעשה עיבור ולידת נפש חדשה, שהיא ובבחי' נפש דכר, ושתי הנפשות האלה מזד
 בבני אדם לעורר אותם לטב או לביש.

 
 מלאכי ב' ז' כנ"ל  א

 שיר השירים א יא  ב

ַטֲהֵרם:   איוב פרק לז   ג ה ַוּתְ ְברָּ ִקים ְורּוַח עָּ חָּ ְ ש ּ ִהיר הּוא ּבַ אּו אֹור ּבָּ ה לֹא רָּ א הֹוד:   )כא( ְוַעּתָּ ב ֶיֱאֶתה ַעל ֱאלֹוּהַ נֹורָּ הָּ פֹון זָּ  )כב( ִמּצָּ

ותן שלשת ריעי איוב על לא מצאו מענה ואמר ועתה שלשת  בסוף דבריו אל אליהוא חזר לקנתר א   -)כא( ועתה לא ראו אור    רש"י 
הוא   בהיר  חכמה.  ראו  לא  אשר  כנפלים  המה  נעשו  אור  ראו  לא  לך,  שאמרתי  אלו  דברים  כל  להשיבך  להם  שהיה  אלה  ריעיך 

רד כך הוא  ורוח בא ומטהרתן ומעבירתן ואין מטר יו   -דומה לבהירים בהירים הנראים בשחקי' להוריד גשם. ורוח עברה    -בשחקים  
 דוגמא שלהם התחילו להשיבך וסוף עמדו ולא ענו: 

והיא מליצה נפלאה שעל ידי שהנהגת ה' בעניני השגחתו    -מפרש מהו האור, שנתברר כי מצפון יאתה זהב    -)כב( מצפון    מלבי"ם 
ין ביכולת איש להשיגה עד  ובגמול ועונש צפון ונעלם, עי"ז תצא משם הזהב היקר והנקי, ר"ל שמזה עצמו ניכר חכמת ה' העמוקה שא 

על ידי שהנהגתו צפונה ואין משיגים אותה, עי"ז בעצמו יש    -יבקשנה כזהב הנטמן בצפון ובטמון, )מצפון יאתה( על אלוה נורא הוד  
מקום לבחירה ולשכר ועונש, ועי"ז בעצמו יתראה הוד ה', והוד אלוה הוא נורא מאד, שאין איש משיג עומק חכמתו וזה הודו והדרו  

 וכבוד ה': 

ממקום צפון ונעלם, ובא במליצה כמו שהזהב צפון במעמקים כן כל הדברים היקרים והחכמות    -)כב( מצפון    -באור המלים   מלבי"ם 
 הרמות הם צפונות, ומלת יאתה נמשך לשתים: 

וָנא  -עיין זוהר וארא כד.    ד ַגוְּ א  כ ְּ ֲהָבא  ָעֵביד   ָצפֹון ,  המדות  התמזגות   כעין   ד ָ   ומפרש ,  דבריאה   הגבורה   סוד   שהוא  הזהב  את   ומוליד   עושה   א" דז  הגבורה  שהוא  צפון   צד  ד ַ
ָרא טְּ ִמס ִ א  ד ְּ ָ פ  תו קְּ א  ד ְּ ָ ֶאש   ֲעִביד   ד ְּ ֲהָבא   ִאתְּ ינו    הזהב  נעשה  האש  תוקף   מצד   כי  ד ַ ַהיְּ ִתיב   וְּ פֹון  ִדכְּ ֵאש    ואמר,  הזהב  נעשה   שבצפון  אש   י "ע '  פי  ֶיֱאֶתה   ָזָהב   ִמצ ָ ֲאִחיד   ד ְּ ָעָפר   ִאתְּ   ב ֶ

אִ  ֲעִביד וְּ ֲהָבא תְּ ינו   ,דבריאה  הגבורה  ונתקנה  נעשתה  ידה ועל  עפר  הנקראת  דאצילות  במלכות  נאחזת  הגבורה  דהיינו , הזהב ונעשה בעפר  נאחז  האש  כי ד ַ ַהיְּ ִתיב  וְּ רֹות  ִדכְּ ַעפְּ   ָזָהב  וְּ
ָרָזא .  הזהב  נעשה   העפר   י "ע '  פי  לוֹ  א   וְּ ַנִים  כ"במש   נרמז,  דבריאה  הגבורה  של  הסוד   ד ָ רו    ש ְּ   בגבורה  והם  דאצילות   המלכות   תחת  שהם   ל "וסנד   ט" מט   מלאכים   שני   הם   ָזָהב   ִבים כ ְּ

ֲאִחיד   ַמִים   עוד   ואמר .  דבריאה ָעָפר   ִאתְּ ִרירו ָתא ,  דאצילות  המלכות  סוד   שהוא  בעפר   נתאחדו   דאצילות  החסד   מימי  והיינו,  בעפר  נאחזים   המים   ב ֶ ָלחו ָתא   ו קְּ ֶסף   ָעִביד   ב ְּ ֶ   כ 
א ,  דבריאה  החסד  סוד  שהוא   ,הכסף  את  עשו   המים  של  הליחות  בכח   העפר   של   והקרירות ת ָ ֲאִחיד   ָעָפר   ָהא  ַהש ְּ ֵרין   ִאתְּ תְּ ִרין  ב ִ ז ָָהב   ִסטְּ ֶסף   ב ַ ֶ   אז  דבריאה  ג"החו   שנתקנו   עתה  ו ַבכ 

יִהיב  ,וכסף  בזהב  הצדדים '  בב נתאחזה  העפר  סוד   שהיא המלכות  יְּ ִאתְּ יהו   וְּ יַניְּ  .   דבריאה  א"דז  ן דרועי תרין סוד  שהם  ביניהם  ונתנה ב ֵ
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דהיינו כשנכסף לדבקות בהקב"ה אזי חוזר הקב"ה ונכסף אליו כמבואר בלק"ה נחלות ג' ג', וכשנכסף  
וכן כשכוסף לצדיק  ,חוזרת המדרגה וכוספת אליו)כנ"ל בתחילת לשון מוהרנ"ת( למעלה ממדרגתו למדרגה 

 . \ו/ א שעיקר כל פעולה תלויה בראשיתה עד כמה נכסף לפעול אותהנמצו .\הוכשכוסף לארץ ישראל/ 

היא האותיות  של  והצטרפותן  זווגן  ידיע  זכי  מהכיסופין   ל  שנעשים  הנקודות, 
הכיסופין נעשה    ל ידיוההשתוקקות, שעל ידם נתהוין הנפשות. שהם בחינות נקודות. כי ע

בר חוזר דמה שהוא נכסף ל  מה שהוא נכסף אל הדבר נעשה נפש. וע"י  על ידי  יזיווג. כ
מזדווגין והנפשות  נפש.  ג"כ  נתהוה  ומזה  אליו.  וכוסף  לבחינות  חהדבר  באים  כך  ואחר   ,

בזוה"ק הכתוב  ענין  וזהו  ולידה.  נפש    יאתיאבותיה   ,\י/ [ט]   עיבור  עביד  מבאר דנוקבא  ורבנו 

לנפש   נפש  שהכוונה  עביד  דדכר  ותיאבותי'  לנפש  נוקבא,  שהכוונה  מבאר  כורבנו  מה דכר.  י 
חוזר  שהדבר  ומה  נוקבא.  נפש  עביד  והוא  דנוקבא,  תיאבותי'  בחינות  הוא  נכסף  שהוא 

. ואחר כך באים לבחינות  \יג/ [יב]   ונכסף אליו הוא בחינות תיאבותי' דדכר ועביד נפש דכר
 :  לעיל בהערהלך לך דף פה ע"ב(עיין בזוהר )יד  עיבור ולידה כמו שכתוב בזוהר שם

 
בביאור שכר פסיעות  נתיב העבודה ה'  מעלת הכסופים שהיא יותר מהמעשה בעצמו. ועיין בזה מהר"ל    ד' יח   עיין לק"ה ברכת המזון   ה 

   שמבאר שהדביקות לדבר היא יותר בזמן שמתנועע אליו מאשר כשמגיע אליו.

הריח עיין  ו  ברכת  יח   לק"ה  אליו   ד'  שכוסף  דבר  ב   , שכל  ממנו  להשיגו.  מקבל  סיעתא  ה     -עצמו  ָּ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ש  ִרים  בָּ ַהּדְ ל  כָּ ּבְ ל  לָּ ּכְ ֶזה  י  ּכִ
ה הַ  ּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ִמְצוָּ ֶ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַתְכִלית ַהּטֹוב ש  ה ּכְ ָּ ְקֻדש ּ ּבִ ֶ ר ש  בָּ ם רֹוֶצה ַלֲעשֹות ֵאיֶזה ּדָּ דָּ אָּ ֶ ש  ה זֹאת ּכְ ָּ יַע ִלְקֻדש ּ ר לֹו ְלַהּגִ ָּ   ּזֹאת, ֲאַזי ִאי ֶאְפש 

הוּ  ֶ ה ַהּזֹאת ש  ָּ ֻדש ּ ֶֹרש  ַהּקְ ֶהְעֵלם ִמש ּ ה ּבְ רָּ יו ַהֶהאָּ לָּ ַמִים ּוְמִאיִרין עָּ ָּ ִעין לֹו ִמן ַהש ּ ַסּיְ ּמְ ֶ ש  י ִאם ּכְ ר  ּכִ ָּ ה ֶאְפש  יָּ יַע ֵאֶליהָּ ּוְבלֹא ֶזה לֹא הָּ א רֹוֶצה ְלַהּגִ
ל ְלִעְנַין ִקּיּום ִמ  ָּ ש  ה זֹאת ְלמָּ ָּ יַע ִלְקֻדש ּ ם ְלַהּגִ יו ְוֵיש  לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות  לֹו ְלעֹולָּ ֶאה ּוִמינָּ ם רֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְקנֹות ֶאְתרֹוג נָּ דָּ אָּ ֶ ש  גֹון ּכְ ה ַאַחת ּכְ ְצוָּ

ְוהּוא  ִלְקנֹותֹו.  מֹון  מָּ לֹו  ְוֵאין  ִני  עָּ ְוהּוא  דֹול  ּגָּ יֶֹקר  ּבְ ֵהם  ֶ ש  אֹו  ְמצּוִיים.  ֶאְתרֹוִגים  ֵאין  ֶ ש  גֹון  ּכְ ֶזה,  ּוִמְת   ַעל  ּתֹוֵקק  ְ יִגיעֹות  ִמש  ּבִ ַע  ּוִמְתַיּגֵ ַע  ְעּגֵ ּגַ
ְמר  אָּ ֶ מֹו ש  ּכְ ִעין לֹו,  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָּ א  ַהּבָּ ֲאַזי  ֶאְתרֹוג,  ִלְקנֹות הָּ יַע  ּוְלַהּגִ יג  ְלַהּשִ ֵאיְך  ִכים  רָּ ּדְ ש  א  ּוְמַחּפֵ ְלֵעּלָּ ּדִ ּיּוַע  ְוַהּסִ ה.  כָּ ִלְברָּ ם  ִזְכרֹונָּ ַרּבֹוֵתינּו  ּו 

דֻ  ַהּקְ ֶֹרש   ש  קֹור  ִמּמְ ֹוְלחִ הּוא  ש  ֲאַזי  ֶאְתרֹוג  ִלְקנֹות  רֹוֶצה  ֶ ש  ֶזה  ן  ְלִעְניָּ ַהְינּו  ּדְ יַע,  ְלַהּגִ עֹוֵסק  הּוא  ֶ ש  ַהּזֹאת  ה  ְצוָּ ַהּמִ ל  ֶ ש  ה  ָּ ה  ש ּ רָּ ֶהאָּ יו  לָּ עָּ ין 
ק ְרצֹונֹו ֶנֶגד הַ  עֹו ּוְלַחּזֵ ה הֹוֶלֶכת ְלַסּיְ ָּ ֻדש ּ ֶאְתרֹוג ְוזֹאת ַהּקְ ת הָּ ַ ֶֹרש  ְקֻדש ּ ה. ִמש ּ ַמְעלָּ ֶאְתרֹוג.  ִמּלְ ּזֹוֶכה ִלְמצֹא הָּ ֶ יו. ַעד ש  לָּ ִרים עָּ ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ ְמִניעֹות ש 

הּוא רֹוֶצה ְלַהּשִ  ֶ ה ַהּזֹאת ש  ָּ ֻדש ּ ֶֹרש  ַהּקְ ּיּוַע הּוא ִמש ּ י ַהּסִ ִעין לֹו, ּכִ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָּ ִחיַנת ַהּבָּ ְצוֹות. ְולּוֵלי זֹאת לֹא הָּ ְוֶזה ּבְ ל ַהּמִ כָּ ּה. ְוֵכן ִהיא ּבְ ה  יגָּ יָּ
ְמרּו ַר  אָּ ֶ מֹו ש  ה. ּכְ ָּ ֻדש ּ ְנעֹו ִמן ַהּקְ ֶנְגּדֹו ְלמָּ עֹוְמִדים ּכְ ֶנֶגד ַהְמִניעֹות הָּ ם ַלֲעמֹד ּכְ דָּ אָּ ִרי ְלהָּ ָּ ֶאְפש  רּוְך  ּבְ דֹוש  ּבָּ ֵלא ַהּקָּ ה ִאְלמָּ כָּ ם ִלְברָּ ּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ

ּיּוַע הּוא  ֵעֶזר ְוַהּסִ דֹו. ְוהָּ יָּ ה נֹוֵפל ּבְ יָּ "ל.  הּוא עֹוְזרֹו הָּ ּנַ ּה ּכַ ַעְצמָּ ה ּבְ ָּ ֻדש ּ  ִמּזֹאת ַהּקְ
ישרים   ו  ד'    ועיין מסילת  יונה בשערי תשובה א,  סוף פרק  ר'  שעקירת רצון כעקירת מעשה.    ,התשובה חסד  בעניין  וכן רבנו  והקשה 

מאמרים   בקובץ  התשובה(  אלחנן  תוה )מאמר  הראשונות    א מדין  מ:(  על  שהמתח )קדושין  ג'(  ג'  )תשובה  ברמב"ם  על  שנפסק  רט 
ובאמת לכאורה צע"ג אע"פ   נאמרו בזה.  והרבה תירוצים  ולא בחסד.  עוקר מעשה מדינא  המצוות שעשה מאבד אותן. הרי שרצון 

מעשה הרי כלפי המעשה הרצון    היה ר  ב מה איכפת מהרצון אחרי שכ ד שמצינו מדינא שרצון עוקר מעשה עדיין קשה כיצד זה יתכן  
ה הם איסור לעשות ולא איסור לרצות לעשות. וכן לוקין רק על לאו שיש בו מעשה ורק  הוא כלום. הרי כמעט כל הלאוין שבתור 

כשעשוהו.  אבל לפי המבואר כאן מובן שאדרבה כל המעשה תלוי רק ברצון וכל פעולתו היא רק כפי הרצון שקדם לו, לכן עקירת  
ועוד    הוא כמתעסק בעלמא.  כי בלא רצון המעשה   ממילא עוקר את המעשה כי אין לו ערך בלא הרצון.)כהתרת נדר(  פרע  מ רצון ל 

 פחות מזה שהרי מתעסק בחלבים ועריות חייב אבל כאן התשוב עוקר הכל, כי עקירת הרצון עוקר צירוף האותיות ולא נשאר כלום.
 הוא -בתרלד  ז

 מזדוגין  -בתרלד  ח

 : ועי"ש דעביד נפש ולא כתוב איזה  לך לך דף פה  ט

תָ   -זוהר לך לך דף פה:    י    אל   ניתנת  וממנו  א"בז   תחלה  נכללת  הנקבה  נשמת  גם  ז" עכ,  נקבה '  בחי  שהיא  מהמלכות  שורשה  הנקבה  שנשמת  הגם  כי  לפרש  רוצה  כאן  ֲחֵזי  אוְּ

א  וראה  בא   שאמר  וזה,  המלכות  ת ָ יאו בְּ א  ת ִ ב ָ נו קְּ י  דְּ ַגב ֵ כו ָרא  לְּ   ונכללים  א "לז  ן" מ  מעלה  שהיא   י"ע ,  נפש  עושה  א "ז  שהוא   הזכר  אל   המלכות  שהיא   הנקבה   שתשוקת  ֶנֶפש    ָעִביד   דְּ

א  כ"ואח,  א" בז  תחילה  ונכנסת  נכללת  זו  ונפש,  ונקבה   מזכר  כלולה  אחת  נפש  יוצאת  זו  מהתכללות'  פי,  יחד  ד"במ   ן"המ   בו ת ָ ִתיאו בְּ כו ָרא  וְּ דְּ י  ד ִ ַגב ֵ א  לְּ ב ָ   התשוקה   ֶנֶפש    ָעִביד   נו קְּ

  תשוקות  שענין  ואפשר ),  ונקבה  מזכר  כלולה  אחת  נפש  יוצאת  זו  מהתכללות,  יחד  ן "המ   עם  ד" המ  בה   ונכללים   אליה   ד" מ  ידמור  שהוא   י"ע '  פי,  נפש  עושה  המלכות   אל   א"ז   שהוא  הזכר   של

  ל " האריז  לפי  אחר   ביאור  המאמר  בסוף   עוד'  ועי,  ש "עיי ,  בזה   וזה  בזה  זה  מתערבים  והם  נקבות   של '  וב  זכרים  של '  ב  רוחין  ארבע   מהם   יוצאים  לכן   כפולים  הם  שהנשיקין,  ט " פ  ל" שט   ח" בע   ענינם  המבואר,  ן"דזו   דנשיקין  זווג  סוד  היינו   ל"הנ
 (   ומפרשים  ק "רמ(. )הזה  המאמר  בכל 

עו ָתא   כי  הנשמות   ולידת  יציאת   ענין   עוד   מפרש  כך  ובתוך  א  ו רְּ ת ָ ִתיאו בְּ כו ָרא(  צ "העט   ג"ה )  וְּ דְּ י  ד ִ ַגב ֵ א  לְּ ב ָ ,  ותהמלכ  אל  א" דז  היסוד'  מבחי  והתשוקה,  הדעת'  מבחי  הרצון   נו קְּ

קו ָתא  ב ְּ ד ַ ִאתְּ ה    ִדיֵליה    וְּ יק ,  היחוד   בסוד   בה  שלו  והתדבקות  ב ָ ִ ָכִליל   תחלה  כי  ומפרש,  למלכות  ונותנה   א" מז  הנפש  את   מוציא   ֶנֶפש    ַאפ  א  וְּ ת ָ יאו בְּ א   ת ִ ב ָ נו קְּ ָנִטיל   דְּ   כולל   א "וז  ָלה    וְּ

ִליל ,  אותה  ומקבל  ן"מ   עליית   בסוד   המלכות  תשוקת  בו כ ְּ ִאתְּ ת ָ   וְּ יאו בְּ ָאה   את ִ ָ ת  ַ א  ת  ת ָ ִתיאו בְּ ֵעיָלא  ב ְּ לְּ   שלמעלה   א "ז  בתשוקת ,  שלה   ן" המ  היינו  התחתונה  המלכות  תשוקת  ונכללת  ד ִ

ֲעִבידו  ,  ונקבה  מזכר  כלולה  אחת  נפש  משתיהם  ויוצאת,  א" בז  יחד  נכללות  שתיהם'  פי,  שלו  ד "המ  היינו ִאתְּ עו ָתא  וְּ ָלא   ָחָדא  רְּ ירו ָדא  ב ְּ ִ   בלא   אחד  רצון  היחוד  בשעת   ן"זו   ונעשים  פ 

ֵדין ,  פרוד ִליל   ו כְּ ָ ָלא   כ  א   כ  ב ָ ַרת ,  יחד   אותם   כוללת   והיא   הנפש   את   במלכות  משפיע   א "ז   ואז   נו קְּ ַעב ְּ ִאתְּ כו ָרא   ִמן  וְּ   כי  דבריו  ומסיק ,  א"מז   שקבלה  מהנפש   מתעברת   והיא   ד ְּ

ין  ת ִ ִתיאו בְּ יהו    וְּ ַוויְּ ַתרְּ ָקן   ד ְּ ב ְּ ד ַ ֲחָדא   ִמתְּ ַ ַעל ,  יחד   מתדבקות  ן" זו  של'  פי  שניהם   של  ותשוקתם   כ  א  וְּ א   ד ָ ל ָ ִליל   כ  ָ א   כ  ָדא   ד ָ   בנפש   הזכר   נפש  בזו   זו   כלולה  ונפש   נפש   כל   כן   ועל   ב ְּ

  נותנה   היחוד  ובסוד,  ונקבה   מזכר  כלולה  א"מז  הנפש  יוצאת  כ" ואח,  שבו  ד"המ   עם  שם  ונכללים  א"בז  מהמלכות  ן"המ  עולים  שתחלה  לפי ,  א"מז   יוצאת  הנקבה  נשמת  שגם  הרי,  הנקבה
 (   ומפרשים   ג"ורא  ק "רמ. )הזה   לעולם  ויורדת ממנה   יוצאת  כ"ואח , ממנה ומתעברת  למלכות

 תיאבותיה וכן לקמן עוד ג"פ.  -תיאובתיה, )וכן לקמן עוד ג"פ וכן לשון הזוהר לך הנ"ל( ומתקפא -בדפו"ר  יא

 עין לק"ה נחלות ג' ג'  יב

ה הוּ אות    ' ג  נחלות הלכה   עיין לק"ה   יג ָּ ר ַהְיֻרש ּ ז  )ג( ְוִעּקַ ק ְואָּ זָּ ּתֹוְקקּות חָּ ְ ִכּסּוִפין ְוִהש  ַרְך ּבְ ִמיד ַלה' ִיְתּבָּ נּו ְצִריִכין ִלְכסֹף ּתָּ י אָּ ר, ּכִ כָּ א ְלֵבן זָּ
ף ֵאֵלינוּ  ִנְכסָּ ַרְך  ִיְתּבָּ ם ה'  ִריְך הּוא   , ּגַ ּבְ א  ָּ ֻקְדש  ִעם  ֵאל  רָּ ִישְִֹ ֶנֶסת  ּכְ ין  ּבֵ ִיחּוד  ה  ַנֲעשֶֹ ֶזה  ְיֵדי  ּתוֹ   ,ְוַעל  ִכין  ָּ ר  ְוִנְמש  ְוַכְמבֹאָּ ֹות,  ֹות ְקדֹוש  ש  ְנפָּ ִדין  לָּ

א   נּוְקבָּ ין ּדְ אּוְבּתִ ִחיַנת ּתֵ ַרְך ֶזה ּבְ ִפין ַלה' ִיְתּבָּ נּו ִנְכסָּ אָּ ֶ ּסּוִפין ש  ַהּכִ ֶ "ל ש  ה ַהּנַ ּתֹורָּ ה ּבַ ם ִמּזֶ ָּ ף ֵאֵלינּו ֶזה  ש  ה ְוִנְכסָּ ָּ ֻדש ּ חֹוֶזֶרת ַהּקְ ֶ ּסּוִפין ש  ְוכּו'. ְוַהּכִ

יאוּ  ִחיַנת ּתֵ א ְוכּו'ּבְ ְדכּורָּ א ּדִ ם.    , ְבּתָּ ָּ ן ש  ֹות ְוכּו' ַעּיֵ ש  פָּ ִרין ַהּנְ ְך ִנְתַחּבְ ָלל          ְוַאַחר ּכָּ י ֶזה כ ְּ מֹות   כ ִּ עֹולָּ ִלּיּות הָּ לָּ ֵאל ְוֵכן ּכְ רָּ ִלּיּות ִישְֹ לָּ ּכְ ֶ ֵהם    , ש 



 מוהר"ן           לא                     תורה                         קוטייל                       3מה: 

 
כנ"ל בריש אות ח' שהנפש היוצאת בדיבור היא בחי' יש הבל אשר    שות,לגולי הנפיגטובחינות  וזה  

 שהולך באויר ונכנס בבני אדם ומעורר אותם כפי הכסופים שהיה לאדם שממנו יצאו בדברו   ,נעשה בארץ
ע נעשה  הנפשות,  יוצאים  הדיבור שמשם  ידיכי  המוצאות    ל  כי  באויר.  האותיות  חיתוך 

לשוןדהיינו   מוצאות הפה, שהם  מכים זה בזה וחותכים האותיות    ,ושינים  ,חיך   ,שפתים  ,גרון  ,חמש 
והאוירים מכים זה   אוירהוהקול מתלבש בתנועת    .דהיינו את האויר היוצא מהריאה לגרון ולפה  באויר

חיתוך האותיות באויר נעשה    דייל  . ועכנ"ל בסוף אות ח'  [טז]   בזה עד שמגיעין לאוזן השומע
יוצאין הנפשות הגשמישמ  הדיבור, שמשם  בדבור  הוא החיותתלבשות  כי האויר  כל    \יז/.  של 

רוחנית  דבר, חיות  מתלבש  אי אפשר לחיות.   \יח/ דהיינו החמצן שבאוירובלי אויר    בחמצן שבאויר 
בו מתלבש הנפש שהיא הדבור    , שמיגכי באויר שממנו הדבור ה  בחינות הנפש,האויר הוא  דהיינו  והוא  

 : נסים בבני אדם )השומעים אותם( ונכ והנפשות יוצאים ומתגלגלים ,הרוחני

 
הדבר שבקדושה.  וכלל  לדבר  וההשתוקקות  הכיסופין  יקר  כל   שמאד  תלוי  שבזה 

לעוה"ב. וממנו  לעוה"ז  בשלום,  ולצאת  בשלום  להכנס  נפש  ההצלחה,  נתהוה  ידם  על  קדושה   כי 

הפועל  דהיינו שיוצא מכח אל    הדיבור כנ"ל,  ל ידי, ונגמר עהמוליכה את האדם תמיד לדרך האמת

טובות פעולות  ובא הנפש דקדושה לתוך הרשע,    לפעול  ולפעמים מתגלגל  ויוצא ומתגלגל. 
למוטב להחזירו  ותוכל  תשובה,  הרהורי  לו  הוא  ונופלים  עליה  אם  להתגבר  יתעקש  וכן  לא   .

ש הנפש  כי  ח"ו.  רע  לדבר  הכיסופין  גורמים  רעות  כמה  ענלהיפך,  ידי תהוה  כיסופין    ל 
ל לפעמים  מתגלגל  ח"ורעים,  להחטיאו  ותוכל  הצדיק,  ולבטל ,  תוך  לגרש  יתגבר  לא  אם 

 : ההרהורים רעים שהיא תכניס בליבו 
 

ומבאר רבנו את הפסוק לפי הנ"ל, יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו',    \יט/)קהלת ח'(וזה בחי'  

ונכנסים בבני אדםלפועל  הבל, הוא בחי' הבל פה שמשם יוצאים הנפשות ומתגלגלים בארץ,   , .

 
א  נּוְקבָּ ִחיַנת  ל   , ּבְ ְמַקּבֵ ִחיַנת  הוּ   , ּבְ ֶ ש  ֲאִציל  ְוַהּמַ יַע  ּפִ ְ ש  ַהּמַ י  מוֹ ְלַגּבֵ ְ ש  ַרְך  ִיְתּבָּ ַהּבֹוֵרא  חּוד    , א  ַהּיִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ֶ ש  נּו,  ֶנְגּדֵ א  כּורָּ ּדְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ ש 

ַרְך.   ִיְתּבָּ ּבֹו  ִלין  ְוִנְכלָּ ם  ּדֹודָּ ִעם  ֵאל  רָּ ִישְִֹ ֶנֶסת  ּכְ ִרין  ְתַחּבְ ּנִ ֶ ְצֹות ש  ַהּמִ ל  ּכָּ ְיֵדי  ַעל  ה  ֲעשֶֹ ל ֶאָחד        ַהּנַ כ ָ יךְּ  ָצרִּ ֶ   וְּ ה  ִלְראֹות ש  ִחּלָּ ּתְ ִיְתעֹוֵרר  הּוא 
ַרךְ  יו ִיְתּבָּ ּתֹוֵקק ֵאלָּ ְ א   , ִלְכסֹף ּוְלִהש  ְלֵעּלָּ א ּדִ רּותָּ עָּ א קֶֹדם ִאּתְ ְלַתּתָּ א ּדִ רּותָּ עָּ ְהֶיה ִאּתְ ּיִ ֶ דֹול   , ש  יו ֶחֶסד ּגָּ לָּ ְך עָּ ָּ א   , ַוֲאַזי ִנְמש  ְדכּורָּ א ּדִ הּוא ִסְטרָּ ֶ   , ש 

ה יֹולֶ  ִחּלָּ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָּ ְבִחיַנת ִאש ּ ֹות ּבִ ש  ּמֹוִליִדין ְנפָּ ֶ יו ַעד ש  ה ֵאלָּ דֹולָּ ה ּגְ ּוקָּ ְתש  ִפין ּבִ ֵאל ִנְכסָּ רָּ ֶנֶסת ִישְֹ ּכְ ֶ ש  ַהְינּו ּכְ ר, ּדְ כָּ ף    , ֶדת זָּ ַרְך ִנְכסָּ ֲאַזי ה' ִיְתּבָּ

דֹול   , ֲאֵליֶהם  יַע ֲעֵליֶהם אֹור ַהֶחֶסד ַהּגָּ ּפִ ְ דּוַע.  , ּוַמש  ּיָּ א ּכַ ְדכּורָּ ּדִ א  ִחיַנת ִסְטרָּ הּוא ּבְ ֶ ֵאין ָהָאָדם             ש  ֶ ש  י כ ְּ ַרְך    כ ִּ ִמְתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו ַלה' ִיְתּבָּ
יו  ּוב ֵאלָּ ש  ּיָּ ֶ ּתֹוֵקק ש  ְ ֵפץ ּוִמש  ַרְך חָּ י הּוא ִיְתּבָּ יו, ּכִ ף ֵאלָּ ַרְך ִנְכסָּ ֹות    , ַוֲאַזי ה' ִיְתּבָּ ש  פָּ א ַוֲאַזי ַהּנְ ְלַתּתָּ א ּדִ רּותָּ עָּ א קֶֹדם ִאּתְ ְלֵעּלָּ ּדִ א  רּותָּ עָּ ַוֲאַזי ִאּתְ

א ַהנּ  נּוְקבָּ ּדְ א  ִסְטרָּ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ִדין  א   , ֹולָּ נּוְקבָּ ּדְ א  ִסְטרָּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ ש  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ת.  ּבַ יֹוֶלֶדת  ה  ִחּלָּ ּתְ ַמְזִריַע  ִאיש   ִחיַנת  ְך    , ּבְ ָּ ִנְמש 
ם  עֹולָּ ִריַאת הָּ ל ּבְ ֶ ין ש  ת ַהּדִ ִחּלַ ה בִּ   , ִמּתְ יָּ הָּ ֶ ה ַעל ְיֵדי ש  יָּ ר הָּ ִעּקָּ ֶ א  ש  ְלַתּתָּ א ּדִ רּותָּ עָּ לֹא ִאּתְ א ּבְ ְלֵעּלָּ א ּדִ רּותָּ עָּ ם ִאּתְ עֹולָּ ִריַאת הָּ ַעת ּבְ ְ ש  ה ּבִ ְתִחּלָּ

ִבים.   תָּ ּכְ ן ּבַ דּוַע ּומּובָּ ּיָּ  ּכַ
 בתשכט העביר המ"מ הזה לעיל תחילת הענין  יד

 גלגולי  -גם בדפו"ר גילגולי, ומתרצו  טו

 כנ"ל בסוף אות ח'  טז

משמע שהחיות הנמשכת ע"י    .לחיות הנפש הנולדת ע"י כסופין לאיזה דבר   ,קשר את החיות שבנשימה שמ   גדול צ"ע יש כאן חידוש    יז 
   .מתלבשת בחיות היורדת ע"י הנשימה   , הכסופין לאיזה דבר 

אפ"ל גם שכפי הכסופין של האדם גם כל החיות שממשיך לעצמו אם לטב או לביש כשכוסף לדבר שבקדושה אזי גם    אם לפ"זוצ"ע  
   .חיות קדוש אבל כשכוסף לתאוה אזי גם החיות שנושם באותו זמן הוא חיות דסט"א   נושם ממקור 

ס ומשמע ממוהרנ"ת שאותה חיות שממיך להחיות עצמו היא החיות שיוצאת בדברו  שכל נשימה היא המשכת חיות מא"   עיין תורה ח' 
שהוא הבל אזי האויר לחיות הגוף הוא בחי' רק    וא"כ קשה הרי ד שלט יוצאת בדברו היא רק בכח. וצ"ל שכלפי הירידה לבחי' דיבור 

 בכח.
וכשהאויר נשאב לריאה  )בגובה פני הים וכל תק מטרים לגובה יורד באחוז אחד בערך(,  חמצן,    21%ו   חנקן   78%  גז   הוא אויר  ה כי    יח

)הוא הנפש(, והדם מוליך את החמצן לכל האיברים. ע"י הל מ   5%כ היא מפרידה ממנו   ומערבת אותו בדם  וזה רק לעניין    ב.החמצן 
גם במים אפשר לשמוע ע"י    .החיות שמקבלים מהאויר  נעשית בכל האויר, ולאו דווקא אויר כי  אבל השמיעה שנעשית ע"י האויר 

 שחלקי המים מכים זה בזה ומוליכים את קול.
ר ַמגִּ   קהלת פרק ח   יט  ֶ יִקים ֲאש  ר ֵיש  ַצּדִ ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ ה ַעל הָּ ר ַנֲעש ָּ ֶ יַע ֲאֵלֶהם  )יד( ֶיש  ֶהֶבל ֲאש  ּגִ ּמַ ֶ ִעים ש  ָּ ִעים ְוֵיש  ְרש  ָּ ְרש  ה הָּ ַמֲעש ֵ ּכְ יַע ֲאֵלֶהם 

ֶבל:  ם ֶזה הָּ ּגַ ֶ י ש  ַמְרּתִ יִקים אָּ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעש ֵ  ּכְ
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שמתגלגל לתוכן נפש    ל ידיזה יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ע  דיל יוע
הצדיקים, ע ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה  רעים.  ידימכיסופין  לתוכן   ל  שמתגלגל 

 :   נפש מכיסופין טובים
מתקן  הצדיק  אליו,  \כ/ולפעמים  שמתגלגל  רעה  הרעה    הנפש  ההרהורים  על  שמתגבר  ע"י 

ולפעמים הוא    ,לפעמים הנפש מעוררת אותו לתשובהוכן הרשע    שע שנכנסה בו.שהביאה איתה נפש הר

.  שמתעקש להתגבר על ההרהורים דקדושה שהכניסה בלבו  מקלקל הנפש קדושה שמתגלגל בתוכו
וכו'. כמעשה רשעים  אך בתחילה בעת שמגיע הנפש, על זה אמר הכתוב יש צדיקים שמגיע  

ת שמגיע אליו נפש רעה מכיסופין רעים. אך אחר  כי בוודאי נופלים לו הרהורי עבירה בע
 :  כך אפשר שתחטיאו, ואפשר שהוא יתקן הנפש

וכו', שנופלים לו בוודאי הרהורי תשובה, בעת שהגיע  כמעשה צדיקים  וכן יש רשעים שמגיע  
אליו נפש קדושה מכיסופין קדושים. אך אחר כך אפשר שהוא יקלקל הנפש הקדושה, או  

 :   שתחזירו למוטב
 

סוד   מ"נוזה  העלאות  בבחינות  הנפש  להעלות  שכוונתו  אפים,  נוקבין    נפילת   [ כא]מיין 

נופלין על פנינו להעלות נפשותינו מן עשיה, ורוחינו מן יצירה, ונשמותינו  דהיינו ש  \כג/[כב]  ולעשות יחוד
ואז  ות ובזקיפה אנו מעלין אותן ליצירה ליחוד(  )כנראה הכוונה שע"י פרק ו' בתהלים שאנו אומרים, אנו מבררים את הנר"ן מג' עולממן הבריאה,  

, שזה בחינות העלאת מ"נ  לה'  . כי ע"י הכיסופין וההשתוקקות)פע"ח(  \כד/ יהיה הזווג על ידינו פב"פ
אלינו  בחזרה  הנכסף לכסוף  הקב"ה  עורר את  למעלה ל  , מזה בעצמו נעשה נפש ונתעלה[כה]   כידוע

  :  כנ"לקב"ה ושכינתיה שה יחוד וזווג ונע יןוכרמיין דהשפעת נעשה נפש דכר ו שעי"ז 
 

בחינות  ע"י   וזה  וכו'.  הנפשות  ונזדווגו  נקודות,  בחינות  שהם  הנפשות,  נעשין  הכיסופין 

הנפשות זווגי  בחינות  שהם  הנקודות  של  והצטרפותן  ידיוע  .זווגן  נזדווגו    ל  הנקודות 
      ונצטרפו האותיות, זה בחינות זווגי הגופות: 

 
בלעם  וז"ש   כג(הרשע  שאמר  ביעקב,  \כו/)במדבר  און  הביט  אל    לא  מביט  לא  שהקב"ה  דהיינו 

שאמרו רבותינו שדרז"ל  על דרך  ע"ד    כיסופיהם הרעים של עם ישראל אלא רק אל כיסופיהם הטובים,

 
שמגיע אליהם רעה כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם    -דבר המבהיל את הבריות. אשר יש צדיקים    -)יד( יש הבל    רש"י 

ים אמרתי שגם זה אחד מן ההבלים הנוהגים בעולם ורבותינו דרשו לצד אחר במסכת הוריות ואינו מיושב לי  טובה כמעשה הצדיק 
 על שיטות דבור שסיים החכם לומר שגם זה הבל: 

ו משמע כיון שלבו חלל בקרבו שואב את הרוח  ע נראה הכוונה לצדיק קטן אבל הצדיק הגדול עיין תורה ק   -  ולפעמים הצדיק מתקן   כ
 המתקרבים אליו ואצלו מתתקן מיד.  שטות של 

 מיין נוקבין והפירוש עיין תורה קפה ותורה עה  כא

 ' פרי עץ חיים שער נפילת אפים פ"א שער הכוונות דרוש נפילת אפים א  כב
זיוג  ענין נפילת אפים. דע, כי בין בשחרית ובין במנחה וערבית, תמיד יש זווג. רק כי    -פרק א    -שער נפילת אפים    -  פרי עץ חיים   כג

בבוקר הנה החסד מתעורר, ויש בנו כח לכלול עשיה    -הבוקר הוא סוד פב"פ, וזיוג מנחה וערבית הוא אב"א. והנה הם עתה ג' בחינות  

העולמות,   כל אלו  ובריאה באצילות, לכן אנו כוללים  פנינו בסוד מ"נ ביצירה,  נוקבין(  ונופלין על  אפיים(  , בסוד נ"א )מיין  , להעלות  )נפילת 

 , בסוד החסד אשר הובא ונתקנה פב"פ: ו מן עשיה, ורוחינו מן יצירה, ונשמותינו מן הבריאה, ואז יהיה הזווג על ידינו פב"פנפשותינ 

, כי בשחרית ומנחה היא עולה למעלה אליו, והיא אשר מעוררת התשוקה, לכן היא צריכה אלינו שיהיה בסוד מ"נ  עוד יש טעם אחר 
אבל   להעלותה.  כדי  כנודע,  נ"א  אנו  ע"י  אין  לכן  דבריאה,  ק"ק  בהיכל  למטה  יורד  הוא  רק  אליו,  לעלות  יכולה  היא  אין  בערבית, 

 צריכין לעורר בסוד נ"א, כי הת"ת הוא המקדים התעוררות, לכן אין נפילת אפים בערבית: 
 הוא בעמידה והנפילת אפיים אחרי עמידה?   צ"ע הרי היחוד   כד
 נ"ת שם זהר ויחי דף רמד. ועיין תורה עה בלשון מוהר  כה

יו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו:   במדבר פרק כג   כו  ה ֱאלֹהָּ ֵאל ְיהֹוָּ רָּ ִיש ְ ל ּבְ מָּ ה עָּ אָּ ַיֲעקֹב ְולֹא רָּ ֶון ּבְ יט אָּ  )כא( לֹא ִהּבִ

הקב"ה און שביעקב שכשהן    -לא הביט      כתרגומו. ד"א אחרי פשוטו הוא נדרש מדרש נאה:   -)כא( לא הביט און ביעקב וגו    רש"י 
לשון עבירה כמו הרה עמל.    -עמל     ל דבריו אינו מדקדק אחריהם להתבונן באוניות שלהם ובעמלן שהם עוברים על דתו: עוברין ע 

המקום:  לפני  עמל  היא  לפי שהעבירה  תביט.  וכעס  העמל  את  עמו      כי  אלהיו  מתוכן:  -ה'  זז  אינו  לפניו  וממרים  מכעיסין       אפילו 
 ה דוד. אוהב דוד. ויתנה למרעהו. וכן תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון: לשון חבה ורעות כמו רע   -ותרועת מלך בו  
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 { \כט/[כח]   א "וע' ירושלמי פאה פ  \כז/ קידושין מ} מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה  ז"ל  
עם   את  מעניש  לא  שהקב"ה  למעשהדהיינו  באה  כשהיא  רק  אלא  שחשבו  רעה  מחשבה  על  כי  ישראל   ,

. וזהו ישראל חזקתו טוב וחזקתו מוכחת שכשיגיע למעשה, טבעו הטוב ימנע ממנו לבצע את המחשבה רעה

כנ"ל בתחילת לשון מוהרנ"ת    [{ל]   ביצה טז}  פשנ  בדה א  יור"ת  או"ן    , כיביעקב  און  לא הביט

מעריב וביום השביעי וינפש נזכר שבצאת השבת וי אבדה נפש   שבכניסת השבת כשאומר לפני עמידה של

שהוא בחינות  נמצא און  ,  דהיינו תסתלק הנשמה יתירה, ונכסף ומתגעגע אליה, ועי"ז זוכה בנפש היתירה
היינו שהשתוקקות   \לא/ ורומז לכיסופים רעים דייקא כי און פירושו עוון  השתוקקות וכיסופין כנ"ל.
מ. שלמדו    ןוכנ"ל בקדושי  , וזה לא הביט און ביעקבלמעשה   מצרף  וכיסופין רעים אין הקב"ה

   : מהפסוק און אם ראיתי בליבי לא ישמע ה', שאין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה

 

 
לא הביט און ביעקב. אמר לו לבלק אתה מבקש להם עלילות דברים עד שיתפייס, פעם ראשונה העליתני במות בעל    -  שפתי כהן 

משה למות שם, אלו עתידות לבוא, ומה  כדי להזכיר להם עוון העגל ובעל פעור שעתידין לעשות, ועתה שדה צופים על שם שעתיד  
אם העשוים כבר אינו מביט, כל שכן העתידות לבוא. וכן אמרו חז"ל במדרש )במדבר רבה כ', כ'(, לא הביט און ביעקב אמר לו בלעם  

ויגיעה, כמו שנאמר )ישעי  ה  הקב"ה אינו מביט ומסתכל בעבירות שבידם אלא במצוות שבידם, ולא ראה עמל, לא ראה שום עמל 
מ"ג, כ"ד( הוגעתני בעוונותיך, לא ראה בישראל, ואם אתה רואה בהם שום דופי הכל הוא מערב רב לא מישראל, שאם היה בהם  
שום דופי, היה הקב"ה מסלק שכינתו מביניהם, ואתה רואה שהשם אלהיו עמו, שענני כבוד חופין עליהם, ועמוד הענן הולך לפניהם  

ה שמעו כי אתה ה' בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך וגו'. ותרועת מלך, וכל  יומם ועמוד אש לילה, כמו שאמר מש 
תרועתם הוא יחי המלך, שהם מריעים ומכוונים במלכות שמים, והם המליכוהו תחילה על הים ואמרו ה' ימלוך לעולם ועד. ובמדרש  

ראה הבא אחריו, אמר לו אף הוא קשה כמוהו, ותרועת מלך    )שם( אמר לו בלק אין אתה יכול ליגע בהם מפני משה משמשן, אמר לו 
 בו, תוקע ומריע ומפיל חומה. ורבינו סעדיה ז"ל פירש ותרועת מלשון מרעות וחברה, וכן פירש רש"י ז"ל: 

עבירה יש לה    ליו יאכלו"( )כי פרי מעל   אמרו צדיק כי טוב וגו' "   )ישעיה ג'(  יש לה קרן ויש לה פירות שנאמר )קיום מצוה(  הזכות    -  .קידושין דף מ  כז 
לו"(   אוי לרשע רע וגו' " קרן ואין לה פירות שנאמר   יעשה  ידיו  א לא(   ואלא מה אני מקיים   )כי גמול  ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם  "   )משלי 

   .פירות אין לה פירות יש לה פירות ושאין עושה  )כגון שיש בה חילול ה' ובני אדם למדים ממנו לחטא( עבירה שעושה פירות    )התירוץ( ,  " ישבעו 

אז נדברו יראי ה' איש אל  " (  מלאכי ג' טז) שנאמר    שאע"פ שרק רצה ולא עשה נחשב לו כאילו עשה( )   מחשבה טובה מצרפה למעשה )הבדל נוסף בין מצווה לעבירה(  
אמר רב אסי אפילו חשב אדם    ?מאי ולחושבי שמו   ".ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו )לעשות מצווה(  רעהו  

  .)שהרי יראי ה' שקיימו את המצווה וחושבי שמו שרק רצו לקיים שניהם נכתבים ביחד באותו ספר(   לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה 
הנני מביא אל  " ים  ואלא מה אני מק   " און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' " מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שנאמר  

מחשבה שעושה פרי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה מחשבה שאין בה פרי אין הקדוש ברוך הוא    " העם הזה רעה פרי מחשבותם 
  ,אמר רב אחא בר יעקב ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיב   " למען תפוש את ]בית[ ישראל בלבם " ואלא הא דכתיב    .מצרפה למעשה 

)לתרץ הקושיא מפסוק למען תפוס  עולא    .)לכן נענשים בה גם על מחשבה לבד(   שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה   דאמר מר חמורה עבודת כוכבים 

סלקא דעתך אלא נעשית לו  דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו    .אמר כדרב הונא את ישראל בלבם הנ"ל(  
 )ע"כ הגמ' עם ביאור שוטנשטין(   .תר איבד חזקת כשרותו ומניחים אם היה יכול היה עושה( י רק על המחשבה לעשותה, שכיון שנעשה לו כה )עבירה שנעשית לו כהיתר נענש גם   ר כהית 

עיין משך חכמה הפטרת שבת הגדול שמקשה מחו"מ כא ג' שאדם המתחייב לעשות לחבירו איזה    –  מחשבה טובה מצרפה למעשה 
 ברו פטור מלשלם לו ומדוע כאן הקב"ה לא פטור מלשלם לנו שכר.דבר ולא קיים אלא רק רצה ונאנס, ח 

   פרק א' הלכה א' )דף טז במהדורת ונציה רפג( כח

יש לה קרן ואין לה    , יש להן קרן ויש לה פירות)קיום מצוה(    הזכות     -[  עוז והדר בגרסת    : דף ט ריש  ]   דפוס וילנה   תלמוד ירושלמי דף ה.  כט 
ויש לה    .פירות  יש להן קרן  יאכלו " פירות שנאמר  הזכות  ואין לה פירות    ".אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם  יש לה קרן  עבירה 

ושלא    , אלא כל עבירה שעשת פרי יש לה פרי  ", ויאכלו מפרי דרכיהם " מה אני מקיים    ", אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו " שנאמר  

ומניחין   ה אין המקום מצרפה למעשה מחשבה רע   ,מחשבה טובה המקום מצרפה למעשה   .עשת פרי אין לה פרי  לעבירה  יהודי מתנגד  )כי טבע 

מניחו לעשות(  לא היה טבעו  וגו'אז  " מחשבה טובה המקום מצרפה למעשה דכתיב    .שאע"פ שחשב לעשות  מחשבה    ".נדברו יראי ה' איש אל רעהו 

מחשבה טובה    , אבל בגוים חילופא   , הדא דתימא בישראל   ".אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' " רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה שנאמר  
אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה דכתיב  )של גוי(  מחשבה טובה    .מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה   ,פה למעשה ר אין הקב"ה מצ 

לא נחשב לו רצונו כאילו    )ולא כתיב שהצילו כיון שלא הצליח   ולא כתיב ושזביה   )פי' דריוש השתדל להציל את דניאל(   ", ועד מעלי שמשא הוה משתדל להצלותי'" 

וכי  )דהיינו על זה שעשו הרג את יעקב(    " מקטל מחמס אחיך יעקב " )שצאצאיו של עשו יענשו על(  הקב"ה מצרפה למעשה דכתיב  )של גוי(  מחשבה רעה    .עשה( 
 )ע"כ הירושלמי עם ביאור שוטנשטין(     .אלא מלמד שחשב עליו להורגו והעלה עליו הכתוב כאלו הרגו   ?הורגו 

ובשם מהר"ל כתבו לחלק בין  המפרשים הקשו מיומא כט. הרהורי עבירה קשים מעבירה.    –  ה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ב מחש 
 הרהורי עבירה שהם עבירה בעצמם כי מגרה היצה"ר, לחושב לעשות עבירה אבל עתה לא מהרהר בזה.

 מוהרנ"ת ]דף מד:[  דרשת חז"ל שם עה"פ ]שמות לא יז[ שבת וינפש כמבואר לעיל בתחילת לשון  ל

   כ' לא פעלתי און. וכתיב תהלים קכה ה' יוליכם ה' את פועלי האון.  כמ"ש משלי ל   לא

 שאין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה.    און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה'.  ( תהלים סו יח למדו מהפסוק )   וכנ"ל שבקדושין 

אר שאון ראיתי בלבי הוא הרהור רע, אלא דאיתא בזוהר שכל  ביוסף תהלות שמקשה שפתח ראיתי וסיים בישמע, ובי   ועי"ש חיד"א 
הרהור בהכרח שיצא שלא בכוונה בשפתיו על זה אמר שאע"פ שאני ראיתי אבל הקב"ה שמע, ואעפ"כ עשה עצמו כלא שמע ולא  

 צרף מחשבה למעשה.



 מוהר"ן           לא                     תורה                         קוטייל                       6מה: 

קמה(וז"ש   יראיו   \לב/ )תהלים  שצריכין    לג רצון  היינו  ויושיעם,  ישמע  שועתם  ואת  יעשה 

ל  פין פועל שנעשה הנפש בכח, ועשני הבחינות רצון ודיבור כנ"ל. כי הרצון שהוא הכיסו
הדיבור יוצא הנפש מכח אל הפועל, ואז נעשה בקשתו, ע"י שמצייר האותיות לטוב    ידי

הטובים  וכו'   הכסופים  עע"י  כי  יעשה,  יראיו  רצון  וזהו  ידיוכנ"ל.  הכיסופין    ל  שהוא  הרצון 
ואחר כך  .בכח ראיו יעשהילדנעשה הנפש בכח ואז נעשה בקשתו ורצונו בכח, בחינות רצון  

שועתם   לישועה/ ואת  צעקתם  והכיסופין    \להדהיינו  והרצון  ההשתוקקות  בפיהם  שמדברים 
זה ישמע ויושיעם. כי ע"י הדיבור נגמר הנפש ויוצא מכח אל הפועל, ואזי  ל ידי  שלהם, ע

כנ"ל. בפועל  בקשתו  ונתמלא  טוב  לקבל  כלי  ונעשים  האותיות  משתוקק    נצטיירו  כגון 
סופיו בדיבור שרוצה שבאכילתו יזכה לדביקות  ילחם הפנים, אבל צריך להוציא כשאכילתו תיהיה כאכילת  

סופיו לזה בבחי' נפש בפועל היא עולה  יבה' בבחי' פנים בפנים. כשמגדיר את אותיות בקשתו ומוציא את כ

לזה. הצריכים  למוחין  שיזכה  נקודות    ופועלת  נעשין  כן  בפועל,  או  כי כפי הנפש שעושה בכח 
 :ן נצטיירין האותיות, וכך הם פועלים ועושים בקשתו ורצונו כנ"ללהאותיות, וכ

 
כלום.   לעיל  שייך אינו  בוודאי  בלבד  שלמדן  שם  ח"ו    ,למ"ש  וסובר  שטועה  ומי  וכו', 

שלמדן לבד הוא העיקר, הוא בחינות אחר שקיצץ בנטיעות, כי יכול להיות למדן ורשע  
 ם . וכן אפילו הצדיק לפעמי גמור וכו' כמבואר לעיל

 

 
ִ   תהילים פרק קמה   לב ַמע ְויֹוש  ְ ם ִיש  תָּ ְועָּ ַ ה ְוֶאת ש  יו ַיֲעש ֶ  יֵעם: )יט( ְרצֹון ְיֵראָּ
 יריאיו -בתרלד  לג

 יריאיו -בתרלד  לד

 מלבי"ם תהלים ה' ג'   לה 



 1מו.                   מוהר"ן                               לא       תורה     קוטי                             יל                    

אזי בעת    .שאי אפשר לעמוד תמיד בקביעות על מדריגה אחת  \ב/[א]   כשנופל ממדריגתו כידוע
טוב, לא  הוא  לו,  שנשאר  למדן  במדריגת  עצמו  להחזיק  ירצה  אם  ממדריגתו,  עי"ז   שנופל  כי 

 מדרגתו שהרי עדיין הוא מצליח ללמודנפילתו מכראוי את    יכאבאפשר שלא יחזור למדרגתו בחסידות, כי לא  
 :  צריך להחזיק עצמו ביראת שמים מה שיש לו עדיין מהרשימו שנשאר לורק 

 
בת ק"ביע'  דף  ס"ט  לרשב"י  א"ל    \ג/ .קונים  אלעזר  ביום אכלך ממנו[  ד]רבי  תמות    כי  [ ה]  'כתימות 

החטא לא נקצבו אבל הבל חטא אחרי    , ביומו של הקב"השנקצבו לו חיי עולם נענש שמת  הראשון  ובשלמא אדם  

עול חיי  מיד  ם  לו  מת  לא  מדוע  ומת    'א"ל בההו וא"כ  היום יומא הציץ  באותו  באמת  רבי שמעון  לו  אמר 

יש הבל אשר נעשה    \ז/[ו] בספר קהלת    כתיבאמר רבי שמעון על כגון זה  אר"ש בגין דא  שהציץ הוא מת  
צדיקים  ע יש  אשר  הארץ  רשעים  ל  ויש  הרשעים  כמעשה  אלהם  מגיע  ע"ש  אשר  שפירשו וכו'  מה 

קין    בןוההמפרשים   ו  ,שדבר מהםלפי הנ"ל שרבנו מפרש שהכסופים הרעים של  ובאו להבל  ל נתגלגלו  ו גרמו 

 ח: כמו בן זומא שהציץ ומת לנסות להשיג למעלה ממדרגתו לחטא

 
האמונה,שלימות   היא  הדברים  התורה  כל  בתחילת  חסרים.   כנ"ל  הדברים  כל  האמונה  ובלתי 

טה לעני מתברך בשש, והמפייסו בי"א. ובין בנותן כמ"ש רז"ל )ב"ב ט'( לענין צדקה, הנותן פרו
צדקה ובין במפייס העני הנ"ל, חסר א'. כי ראוי להיות שבע וי"ב, כנגד ז' כוכבי לכת, וכנגד י"ב  

, [ט]   ( כי בגלל הדבר הזה יברכך:מזלות. כי צדקה הוא בחינות גלגלים, כמ"ש רז"ל )שבת קנא
לו יש  שהגלגל  וכמו  בעולם.  שחוזר  הוא  ממערב   גלגל  הטבעית  תנועה  אחת  תנועות,  שתי 

ממזרח  ומתגלגל  חוזר  היומי  שהגלגל  מה  למערב,  ממזרח  ההכרחית  תנועה  ואחת  למזרח, 
למערב, ומכריח עמו כל הגלגלים. כן לענין צדקה אמרז"ל יותר ממה שבעה"ב עושה עם העני 

למער וממזרח  למזרח  ממערב  תנועות  שני  בחינות  שזה  הבעה"ב,  עם  עושה  דהיינו  העני  ב, 
 בלשונו ז"ל(.   [י] מהעני לבעה"ב ומבעה"ב להעני. )וכמבואר לעיל

 
 ואתחנן סו  ' בעש"ט עה"ת כי תבוא ט א

אל  שוב )יחזק וזה כלל גדול שאי אפשר לאדם לעמוד על מדרגה אחת, כי החיות רצוא ו   -אות ט    סוף   פרשת תבא   -  טוב על התורה בעל שם    ב
מוד על מדרגה אחת, רק או שילך למעלה  א'(, ואם אינו יכול להלוך במעלה יתירה, אז מוכרח הוא ליפול גם ממדרגה זאת, כי אי אשפר לע 

וירד ממעלה  וזהו שאמר והיו חייך תלויים לך מנגד, חייך היינו ט( החיות שלך שהוא היראה והאהבה לו יתברך, יהיו    יתירה, או שיפול  זו, 
מין לך שיש לך החיות, אלא  מנגד, ר"ל כמו שעדיין לא זכית ולא באת אליו, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך, ר"ל שלא תא   תלויים לך 

אל  הגעת  לא  שעדיין  ימיך  כל  בדעתך  נהרי  יהיה  י"ג  לו  כשהראו  מותו  לפני  שאמר  א'(  סי'  בראשית  )תנחומא  אבהו  מר'  גדול  לנו  ומי  יו, 
ך מימיו, כי  י לריק יגעתי )ישעיה מ"ט(, כי תמיד היה חושב בדעתו שעדיין לא יצא ידי חובתו בעבודת השם יתבר ואני אמרת אפרסמונא דכיא,  

 )אמתחת בנימין קהלת בפסוק טוב ילד מסכן(:    כיו ישים תהלה:באמת כתיב )איוב ט"ו( הן שמים לא זכו בעיניו, ובמלא 
י   שפירשת   אחר,  שמעון  רבי ל  אלעזר   ירב  שאל   שוב   ֵליה    ָאַמר   -תיקון סט דף קב.    ג יֹום  כ ִּ ךָ   ב ְּ ו    ֲאָכלְּ נ  ֶּ מ  יב   תמות   מות   מִּ תִּ   יש  זה   לפי,  אביו  כמו   ובינה  בחכמה   גם שפ   לפי,  הבל  על  גם   כ ְּ

  באי  כל  על  המיתה  גזרת  שנגזרה חר א  היה טאו שח  הבל  אבל,  אחד  ליום  אפילו  נחשב  לא ,  לו קצובים   שהיו חייו  בערך  כי , שנים ל "תתק   שחי ניחא ,  לעולם  שיחיה  ראוי שהיה  אדם  שבשלמא  לשאול 

ַההו א  כי  היה   כן   ודאי ,  אלעזר  לרבי   שמעון  רבי   ֵליה    ָאַמר ,  שחטא  יום  אותוב  ממש  יהיה "  תמות   מות   ממנו  אכלך   ביום "   שעונש   ראוי   היה ,  עולם יץ   יֹום  ב ְּ צ ִּ   שהקריב   ביום   בו   הבל   כי   ו ֵמת   הִּ

 (   ם ומפרשי ק"רמ . ) קין שהרגו  מת ביום  ובו, בשכינה  הציץ קרבן

י  ָאַמר   עוד  עֹון  ַרב ִּ מְּ ין ,  אלעזר   לרבי   ש ִּ גִּ א   ב ְּ יב   ד ָ תִּ בֶּ   יֶּש    כתוב  זה   בשביל   כ ְּ ר ,  הבריות   את   המבהיל   דבר '  פי  ל הֶּ ה   ֲאש ֶּ ץ   ַעל   ַנֲעש ָ ר ,  הזה  בעולם   ָהָארֶּ ים  ֵיש    ֲאש ֶּ יקִּ יעַ   ַצד ִּ ג ִּ ַ מ  ם   ש ֶּ   ֲאֵליהֶּ
ה ,  ופורענות   עונש  ַמֲעש ֵ ים  כ ְּ עִּ ש ָ גֹוֵמר   ָהרְּ ָהָכא  ואמר   סודו   ומפרש ,  הרעים   מעשיהם  על   להרשעים   להגיע   ראוי   שהיה  מה   וְּ יז   וְּ מִּ רְּ תְּ  ז   דף   ברכות'  במס)   ל " חז  שאמרו   מה  נרמז   זה  בפסוק  אִּ

יק  יש  כי(,  א"ע  ַרע  ַצד ִּ ערָ ,  לוֹ   וְּ טֹוב   ש ָ יק   ומפרש   לוֹ   וְּ ַרע   ַצד ִּ יז   ָהָכא,  לוֹ   וְּ מִּ רְּ תְּ ים   ֵיש    שכתוב  מה   נרמז  כאן  אִּ יקִּ מ ַ   ַצד ִּ יעַ ש ֶּ ם אֲ   ג ִּ ה   ֵליהֶּ ַמֲעש ֵ ים   כ ְּ עִּ ש ָ ָדא  והיינו   ָהרְּ יק   ָרָזא   וְּ ַצד ִּ   דְּ
ַרע ַאעְּ ה   ֵליה    ד ְּ ַמֲעש ֵ ים   כ ְּ עִּ ש ָ יהו    ָלאו ,  חטא  באיזה  שנכשל  דהיינו,  הרשעים   כמעשה  לצדיק   שאירע   סוד  וזהו   ָהרְּ אִּ ע  ד ְּ ָלאו,  ָרש ָ ן  וְּ ע  ב ֶּ   לו   גרם  שזה  שנאמר,  רשע   בן  ולא  רשע   אינו  הוא  ָרש ָ

א,  חטא   באיזה  שלשנכ ל ָ ה   אֶּ ַמֲעש ֵ ים   כ ְּ עִּ ש ָ ָחב   פירושו  ָהרְּ עֹוָבָדא  ד ְּ יַבי ָא  ב ְּ ַחי ָ ו ן,  לרשעים   ראוי  שהיה  במעשה  שחטא  דְּ ינ  אִּ ָנָחש    ל "סמא  ד ְּ   שהתגברו ,  דקליפה   ן"זו   שהם  ונחש  מ" ס  שהם  וְּ

יַרע לכן,  מערכו  שלמעלה למדרגה  שעלה  מחמת,  והחטיאוהו עליו לְּ  עֹוָבָדא  ֵליה   אִּ  .   שבע  בת  של במעשה  דוד  כעין,  לרשעים  להגיע   ראוי שהיה  מעשה  לו  ע איר הֹוןדִּ
 אביו מדוע לא מת באותו היום ר"א לר"ש כיון שחטא הבל כ ד

 יז  ' בראשית ב ה

 יד  'קהלת ח  ו

יַע ֲאֵלֶהם    פרק ח   קהלת   ז  ַמג ִּ ר  ים ֲאׁשֶ יקִּ ֵיׁש ַצד ִּ ר  ֶרץ ֲאׁשֶ אָׂ ה ַעל הָׂ ַנֲעש ָׂ ר  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ַמֲעש ֵ )יד(  ה  כ ְּ ַמֲעש ֵ כ ְּ יַע ֲאֵלֶהם  ג ִּ ַ מ  ׁשֶ ים  עִּ ׁשָׂ ֵיׁש רְּ וְּ ים  עִּ ׁשָׂ רְּ ה הָׂ
ת ִּ  ַמרְּ ים אָׂ יקִּ ד ִּ ֶבל: ַהצ ַ ם ֶזה הָׂ ג ַ  י ׁשֶ

 טור ד(   91כאן נדפסו תורה קמ וקמא ואחריהן לשון מוהרנ"ת דלקמן ושלימות כל הדברים )בצילום עד כאן נמצא בדפו"ר אחרי תורה נב כנ"ל ו ח

 י' דברים טו  ט

 ב' אות  י
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לבאר   מוהרנ"ת  והברכות באים עומוסיף  כל השפע  ידיכי  ידם מנהיג הקב"ה   ל  על  כי  הגלגלים, 
והאדם הנותן צדקה מעורר למעלה את מדת החסד שהיא המים העליונים מימי החסד שהם    .[יא]   העולם כידוע

מ שהקב"ה  הגלגליםהשפע  את  מנהיג  שהצדקה  וזהו  הגלגלים,  ע"י  לעולם  שיהיו   שפיע  ראוי  הי'  וע"כ 
שהצדקה  רז"ל,  לנו  הורו  בזה  אך  הגלגלים.  כנגד  וי"ב,  שבע  צדקה  אצל  האמורים  הברכות 

האמונהח שחסר  היינו  במפייס.  והן  בנותן  הן  אחת,  חסר  ועדיין  שלימות,  לה  ואין   ,סירה 
שמאמין שכל השפע הוא רק מה' ממילא הצדקה שנותן האמונה   ל ידישבלעדה הצדקה חסירה עדיין, וע

אלא   אל שלו  אינו  יודע שהממון שאצלו  כשמפייס  וכן  שפע,  עוד  מעוררת  אדרבה  אלא  שלו  מהשפע  מחסירה 
ידו   \יב/ מעבר בלבד על  כדי שחיותו תהיה  ממון העני  לו את  והקב"ה עשה עמו חסד השפיע  עניים  להחיות  כדי 

 :   נות הצדקהנשלם ומאירה בחי
באר  מווהאמין בה' ויחשבה לו צדקה,    כשהובטח אברהם אבינו שיהיה זרעו ככבי השמים, כתוב  \יג/וז"ש

 :   האמונה נחשבת הצדקה, כי בלתי האמונה היא חסרה  דייל שערבנו 
שמש בשבת צדקה לעניים, כי שבת הוא בחינות אמונה, כי שבת הוא מעיד על  [  יד]וז"ש רז"ל  

וע[טז]   דוש העולם כמובא בספריםיחטוועל  ית'  יחודו   ידי.  אמונה שהוא בחינות שבת מאירה    ל 
היינו שבשבת שהוא בחינות   בחי' הארת האמת  הצדקה. וזה שמש בשבת צדקה, שמש לשון אור,

  :   מאירה הצדקה כנ"לע"י שמאיר בה אור האמת מתחזקת האמונה ועי"ז אמונה 
 

היא    \יז/ אם לא בריתי יומם ולילה חקת שמים וארץ לא שמתיו לג כה(  )ירמיהשמנהיגה את הגלגלים כמ"ש  וכן התורה  

ג"כ חסירה בלי אמונה, וע"כ ארז"ל )מכות כד( בא דוד והעמידן על י"א בא ישעי' והעמידן על 
נמצא שחסר ג"כ אחד מן המנין, מכוון ממש כמו שאמרו אצל צדקה שש וי"א, כי התורה   ,שש

עד שבא חבק וז"ש  בלי אמונה,  עחסירה  כי  יחי',  באמונתו  וצדיק  על אחת  והעמידן  ידיוק   ל 
 האמונה נשלם התורה:  

 
וכו' פשט    [יח]   וזה כוונת התנא שהתחיל במשנה  יציאות השבת שתים שהן ארבע כיצד העני 

שבתח לפנים,  ידו  את  במצות   יטלתיהעני  תיכף  התחיל  נשלם    כשבת  שבשבת  לרמז  צדקה, 
שמש בחי' הארת האמת היא צדקה לעניים דהיינו ם.  ומאירה הצדקה כנ"ל, שמש בשבת צדקה לעניי

שבת שהוא בחינות אמונה    ל ידיכי עועי"ז נשלם הצדקה    \כאשהעני שהוא בחי' צדק, מעלהו לבחי' אמונה/ 
הם נתמלאו הברכות שהיו חסרים. כי אמונה הוא מקור הברכות, דייל  נשלם ומאירה הצדקה, וע

ברכות רב  אמונות  איש  כח(  )משלי  היא כמו שכתוב  כי  בו,  נאמר  וכן שבת  הברכה    כב.  מקור 
 : כד(כג )
 

 
 עיין ספר הברית ח"א מאמר ב פ"א  יא

צדקה בלשון שלילה לא תאמץ ולא תקפוץ ידך? ומתרץ כי באמת העשיר  להמגיד מדובנא על פרשת ראה מקשה מדוע מצות    משלי יעקב   יב
 ק צינור לשפע של העני לכן המצווה היא רק שלא יעצור את השפע מלהגיע לעני שהוא בעליו האמיתי.ר 
ם ת    )ה(   רק טו בראשית פ   יג ים אִּ בִּ ֹוכָׂ ֹפר ַהכ  סְּ ה ו  מָׂ ַמיְּ ָׂ א ַהׁש  ט נָׂ ֶ ֹאֶמר ַהב  ה ַוי  צָׂ ֹוֵצא ֹאתֹו ַהחו  : ַוי  ֶעךָׂ ֶיה ַזרְּ הְּ ֹה יִּ ֹאֶמר לֹו כ  ם ַוי  ֹר ֹאתָׂ פ  סְּ ַכל לִּ ן    )ו(   ו  ֶהֱאמִּ וְּ

ה:  קָׂ דָׂ ֹו צְּ ֶבהָׂ ל  ׁשְּ חְּ ה ַוי ַ יהֹוָׂ ַ  ב 
 תענית ח:  יד

 חדוש  -גם בדפו"ר חידוש ובתשכט   טו

 "ה. ועיין עקדת יצחק שער סז והקדמת הרמב"ם לפרקי אבות. ומנורת המאור אות קנט שהוא חלק ז' פ  עי"ש ' ל אות בכנ"  טז

אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים  )ירמיהו לג כה(  ם וארץ שנאמר  והאמר רבי אלעזר אילמלא תורה לא נתקיימו שמי   : פסחים דף סח   יז 
 .וארץ לא שמתי 

 ריש מסכת שבת  יח

 שבתחלת -לת ובתשכט ו"ר שבתחי גם בדפ  יט

 במצוות   -מתרצו  כ

ז'   כא בתורה  כ   כמובא  צדק  קצח:  דף  בלק  הזוהר  עפ"י  ב'  אמונה אות  איתקריאת  בה אמת  היא ד אתחבר  צדק  גם  כי  חלשה   .  אבל  ,  אמונה 
   וכשמאיר בה אמת נעשית אמונה חזקה.

   הוא -רלד בת כב

 בהזמר לכה דודי  כג
 ציון זה נוסף בתרלו בפנים  כד
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צדק לפניו יהלך וכו', כי יש דרכים רחבים שהם דרך הכבושה לרבים, וכן   כהוז"ש )תהלים פה(
יש שבילים, וזה הדרך והשביל נמשך לכאן, וזה לכאן. ולכל דרך ושביל יש כנגדו בגלגלים דרך 

ג"כ נגד כל עשב ועשב כוכב שהוא כנגדו,   ושביל. וכן בין דרך לדרך גדל כאן עשבים, כן יש
י' פרשה  בראשית  רבה  )מדרש  רז"ל  כמ"ש  מכחו,  גדול  ועשב  [כו]   שהעשב  עשב  כל  לך  אין   )

ולפעמים כשאדם יש לו עיכוב וצער בדרך, הוא מחמת שכנגד המקום הזה    שאין לו כוכב וכו'.  
בהכוכב עיכוב  שם  בשלימות  \כזשמעליו/  יש  מאיר  כן    .\כח/שאינו  צדקה ועל  ליתן  לזה  התקנה 

כמה שכתוב צדק   קודם שיצא לדרך אבל כשהגיע הצרה כבר יותר קשה לנצל ממנה  קודם שיצא לדרך,
הצדקה יאיר הכוכב, כי   ל ידיכי ע  י דייקא דהיינו לפני שיוצא לדרך.נלפ  לפניו יהלך וישם לדרך וכו'.

ידיע ע  ל  כן  ועל  כנ"ל.  הגלגלים  מאירין  ידיצדקה  שנותן,  ל  לו   הצדקה  שיש  עיכובו  יבטל 
אות ד' שהסכנה  בלשון רבנו עיין לעיל :  שנמשך מהעיכוב שיש בהגלגלים והכוכבים כנ"ל [כט]   בהדרך

את   יםוע"י שמירת הברית נצל ממנה. וצ"ל שאין הכי נמי כי גם הצדקה וגם הברית מנהיג  ,בדרך בגלל פגם הברית
שגם התורה מנהגת את אות ב'  ר בדרך כמבואר לעיל  הגלגלים ולפ"ז גם לימוד תורה יכול לשמור ממכשול וצע

   הגלגלים. 
 

יוד( )הוריות  רז"ל  הספינות,  \ל/וזה שאמרו  יש שמתעה את  הספנים  שכיון    פרש"י  כוכב אחד  דרך 
  .מרים על זוית זו כל הדרך וויודעים הזוית בינו ליעד וש כגון ככב צפון  לכוון ספינתם ע"י שמביטים בככב הקבוע  

ש הספנים,  ואומרת הגמ'  ככב שמטעה את  עולה  במקומום שפעם בשבעים שנה  ואינו  לו  דומה  רבנו 7כי  . אבל 

היינו כשהספינה מגיעה תחת אותו כוכב אזי הספינה תועה בדרך,   מפרש סיבה אחרת מדוע מטעה
כך דרכו בכל פעם שעולה אינו מאיר בשלימות, ואפילו בדרכם   מחמת שזה הכוכב אינו מאיר בשלימות

. ולפי הנ"ל צ"ע מדוע רבי יהושע בן חנניה שידע מהככב ורבן גמליאל  הם גדולים כרבי יהושע בן חננישל צדיקי
, ואולי הוא כוכב הזה וחשש לו לא עשה עצות הנ"ל של צדקה ותיקון הברית ותורה אלא רק הביא עמו עוד קמח

ושע עמו גם קמח כדי לעשות שע"כ לקח רבי יה , לבטל לגמרי העיכוב. דאפשר  לו עצות הנ"ל  עילו אלים דלא מ

אותו וצ"ע הרי עד שהגיע  :    ואולי בזכות זה לא היה העיכוב גדול יותר והספיק להם הקמח  ,צדקה בדרך עם ר"ג

 
 תשכט תוקן תרלד ווב ( ם יז)תהילי  -אבתקפ  כה

 פסקא ו'  כו

 כשהוא מצפון או דרום דווקא  טעה  מ כב  ו שט שהכ בסמוך בענין הככב המטעה את הספינות. ודלא כהפ   כך מפורש   כז 
 חד יש צער ולחברו אין צער באותה דרך.א ים ביחד ול וצ"ע הרי שנים הולכ   כח
 עיין יסוד יוסף פרק סב } כט

  )קמח   בהדי דר' גמליאל הוה פיתא בהדי רבי יהושע הוה פיתא וסולתא   .רבי יהושע הוו אזלי בספינתא גמליאל ו   כי הא דר'   -  .הוריות דף י  ל

מי הוה ידעת דהוה לן עכובא כולי האי דאיתית  )ר"ג(  אמר ליה  ן לר"ג מהקמח שלו(  )ר"י נת סמך אסולתיה דרבי יהושע    , שלים פיתיה דר' גמליאל   .סולת( 
,  )הספינות( ]הספנים[כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את  )ר"י(  אמר ליה    ל כך שעל כן הבאתה עמך גם קמח נוסף ללחם( ו עיכוב כ )האם ידעת שיהיה לנ   סולתא 

כל כך בידך  ( )ר"ג ליה    אמר   .ואמרתי שמא יעלה ויתעה ]אותנו[   ( ואותו ככב לא היה מקומו קבוע והיה מטעה וע שבשמים כגון ככב צפון, כב קב ו)דרכן של ספנים לכווין ספינתם עפ"י כ 
לך פרנסה במקומך עד שאתה צריך לצאת לחו"ל( ואתה עולה בספינה   ואין  חכם אתה  א"ל עד שאתה תמה עלי תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה רבי    )כזה 

דעתו  אלעז  נתן  ללבוש  בגד  ולא  לאכול  פת  להם  ואין  בים  יש  טפות  כמה  לשער  שיודעין  גודגדא  בן  יוחנן  ורבי  חסמא  ב ר  ראש  להושיבם 
 ...כשעלה שלח להם ולא באו חזר ושלח ובאו 

יהוידע עיין   בן  שע   -  בניהו  יש  כוכב אחד  ליה  קבועי אמר  שהם  בעולם  כוכבים  שני  הקב"ה ברא  כי  פירוש  לשבעים שנה.  זזים  ולה  ואין  ם 
רכים הן בים הן ביבשה בלילה  ך עוברי ד ממקומם, והם אחד בקוטב הצפוני, ואחד בקוטב הדרומי, ונקראים בלשון ערבי בשם ג'ידי, וכל מהל 

נם  ק על ידי כוכב זה הם הולכים ובאין בלילות, והיושבים בצד צפון אי הכל הוא ע"י הכוכב הזה ובלתי כוכב זה היו תועים במהלכם בלילה ור 
ילות, וכן היושבים בצד  דרכים בל   רואין אלא כוכב הצפיני, וכן אנחנו יושבי עיר בגדאד אין רואין אלא כוכב הצפוני ועליו הוא מהלך עוברי 

בים וביבשה, ורק אותם שהם יושבים תחת קו המשוה של מהלך  דרום אינם רואין אלא כוכב הדרומי דוקא ועליו הם הולכים ובאים בלילות  
.  דע זה לכל ופתו הם רואין את שני הכוכבים הנזכרים, האחד בשפולי השמים לצד דרום, והאחד בשפולי השמים לצד צפון, כנו השמש ותק 

שר כמותו ואיכות זיוו והדרו דומת ממש  והנה רבי יהושע היה חכם גדול גם בחכמת התכונה והיה יודע לפי חשבון התוכנים שיש כוכב אחד א 
יו הולכים כל עוברי דרכים בלילות בים וביבשה, וזה הכוכב נראה במקום אחד מכוון ממש כנגד הכוכב הנזכר  לצורת כוכב הנזכר לעיל שעל 

ג'ידי וזה מתעה את עוברי דרכים, כי דרך משל הספן רוצה לילך למקום אחד בים באופן שצריך יל הנקרא  לע  להיות הכוכב הנזכר    בערבי 
הד  הכוכב  וכשרואה  בימין הספינה,  ג'ידי  ודן בדעתו  הנקרא  ג'ידי,  הנקרא  הכוכב  הוא  הכוכב  שזה  חושב  ג'ידי בשמאל הספינה  לכוכב  ומה 

והולכת   ימים    בחזרה, על שנהפכה הספינה  יסתבב שיתעכב בדרך הים כמה  כן  ומחמת  ונמצא הוא תועה,  כן מחזיר הספינה לאחור בידים, 
דומה לכוכב הנזכר לעיל דרכו להתראות פעם אחת בכל שבעים  ילות על חנם, כי מתבלבל מחמת כוכב הדומה הזה. ואמר שהכוכב הזה ה ול 

יהושע פן יעלה באותו הזמן שהם בספינה ויטעה הספן בו ויתעה, וממילא יסבב  וחש רבי    שנה, אך אינו ידוע באיזה חודש באותה השנה עולה, 
ב   להם עכבה כמה  כיון שיש ימים  גמליאל תמה  ימים הרבה, ורבן  גדולה בחכמות הטבע, איך לא    ים, לכך הביא סולת שתתקיים  לו חכמה 

לבעלי העסקים שצריך   ולהורות  ללמד  נשכר  להיות  פרנסה במקומו  לו  במזל,    להם דברים מצא  תלוי  זה  לו שכל  והשיב  בהן,  וכיוצא  אלו 
בחכמ  גדולים  חכמים  שהם  ופלוני  פלוני  יש  גמליא דהראיה  רבן  נתן  ואז  לאכול,  לחם  להם  ואין  והנדסה,  ותכונה  הטבע,  בהם  ות  עיניו  ל 

 להושיבם בראש כדי שיהיה להם פרנסה מן השררה שלהם: 
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לשם האיר שם כוכב אחר קבוע, וכשמגיע לשם אותו ככב הוא מתגבר ומחליש את הארת הכוכב הקבוע כוכב  
     שם.

 
  גופו   ומאיר   זורח  קודש  ברית   העולם אף  כל  על  ומאיר  זורח  ש שהשמ  כמו  \לב/(לאהוא בחינות ברית ) שמש  

פגם הברית אין לנו מאור   ל ידי, ועבו  מאירה  ונשמתו  לקודש  נכנס  הוא  הברית  שמירת  י"ע  כי,  אדם  של
שהחמה שהיא בחי' האמת מוסתרת ולא נראה ממנה אלא מראה האור המאיר    כי אם מראה חמה  \לג/השמש

. ועכו"ם נקראים צל, כמו שכתוב )ישעי' ולא ניכר לנו ממנו אלא פעולותיוממנה, בחי' הקב"ה שהוא נסתר  
המכסה    , והם מכסים אור השמש. וזהו בחינות צלצל כנפים,\לו/[לה]   הוי ארץ צלצל כנפים  \לד/ י"ח(

 . וזהולא יהיה הסתרה על הקב"ה  ולא יכנף עוד מוריך מה שכתוב שלעתיד לבוא  מלשון    ומסתיר את האמת
כי אף    האמת מכוסה ע"י צל,  מראה חמה עמוקה מן הצל,  ם בגלל הצלצל כנפים לכןמה שהיו  בחינות

בחכמות שישראל עיקר, על כל זה העכו"ם מכסין עליהם כאלו כל העולם שלהם, ומכסין העולם  

כוזבות  ובאמונות  והם מכסים הנהגת הש"י   בטלות  בדרך הטבע. כי באמת הקב"ה מנהיג העולם, 
אך לעתיד לבא יעביר                            כוכבים ומזלות בעצמן.  ה  ל ידיכאלו מתנהג ח"ו ע

אור השמש יתגלה  ואזי  צלם,  סר  יקוים  ואז  ית'  אותם,  מציאותו  אמת  לכם אור  וזרחה  בבחינות   .
התגלות אמת מציאותו ית' דהיינו    , היינו שיתגלה אור השמש\לח/[לז] צדקה ומרפא וכו'    יראי שמי שמש

בעין ומרפעין  וזהו  בכנפיה.  לרפא  א  תוכל  ואז  אותה  המסתירות  מהכנפים  תצא  ולא שהיא  בחי'  היינו   ,
יקוים עד אשית כשתתגלה האמת בעולם אז  . ואז  שלעתיד לבוא לא יהיה הקב"ה מכוסה  יכנף עוד מוריך

שרוף אותם בבחי' הנה היום בא  רוב האמת יאזי ממילא כל העכו"ם העובדים לשקר,    [לט]  אויביך הדם לרגליך
כשיתגלה שהאמת היתה תמיד  ר בוער והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם, ויפלו לרגלי ישראל  כתנו

לא כמו שהיו לרגליך,  , היינו שהם יהיו למטה,  האמת תיהיה שמש צדקה ומרפא בכנפיה  לישראלו,  עמהם
, והצל מסתיר  ו, דהיינו מתחתימן הצל  מראה חמה עמוקהשהיו עליונים ומסתירים את החמה שעי"ז  מקודם  

 :  אותה
 

שהוא בחי' כמבואר שם בפרש"י שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, בחי' אברהם  באברהם נאמר כחם היום,  
כי זה נאמר ביום השלישי למילה של אברהם, שם    , ע"י שמל ונתגלה הבריתבחי' ברית עלאה כנ"ל  שמש

אבל לפי רבנו נראה שע"י המילה   .חיםרפרש"י שהקב"ה היציא חמה מנרתיקה כדי שלא להטריח את אברהם באו
ם היום בחי' התגלות האמת בכל ובחי' שמש וזה שגרם לחמה להאיר בכל תקפה בבחי' כח  נתגלה הברית שהוא

  :  , שעי"ז נעשה בוער לה' כחם היוםתקפה
 

 
 עיין זוהר שמות ג: פנחס דף ריז.  לא

י  -  ר שמות ג:זוה  לב א ַרב ִּ ד  ַמאי,  ָאַמר ו פליג  ַאב ָ גֶּ ש   נֶּ מֶּ ָ ד  ואמר, סודו מה ַהש   גֶּ ית נֶּ רִּ קְּ  ַהב ְּ אִּ ש    ֵריד ְּ מֶּ ַמר  ַוֲעֵליה  , שמש  הנקרא הברית פגם בשביל ש ֶּ ת ְּ י נאמר זה לוע אִּ ש   כ ִּ מֶּ   ו ָמֵגן ש ֶּ
ש  ,  ם "אלהי ה "יהו מֶּ א , ו ָמֵגן ש ֶּ ית ד ָ רִּ א ב ְּ יש ָ   ואשה ם "אלהי  עם ת "הת  שהוא ה" יהו את  המיחד, היסוד  היינו ומגן  שמש כי הפסוק'  ופי, מגן  ונקרא שמש  הנקרא  דש הקו ברית זהו ַקד ִּ

ש   ַמה  ומפרש  המלכות  מֶּ ֶּ יר  ָזַרח  ש   הִּ ַאנְּ ָמא ַעל  וְּ י או ף , העולם כל על ומאיר זורח  שהשמש  כמו ָעלְּ ית ָהכִּ רִּ א  ב ְּ יש ָ יר  ָזַרח  ַקד ִּ הִּ ַאנְּ ו ָפא וְּ ַבר  ג    של גופו ומאיר  זורח  ודש ק ברית אף ָנש   ד ְּ

ֵגן ַמה , ָמֵגן יתהבר ונקרא, בו מאירה ונשמתו לקודש  נכנס  הוא  הברית שמירת י"ע כי, אדם ָ יהו   מ  ָנא  אִּ ַאג ָ ַבר  ֲעֵליה   לְּ י או ף , האדם על להגן הוא שהמגן וכמ  ָנש    ד ְּ ית ָהכִּ רִּ א  ב ְּ יש ָ   ָמֵגן  ַקד ִּ
ַבר  ֲעֵליה   יר  ו ַמאן, ם האד  על יןמג  קודש  הברית אף ָנש   ד ְּ ָנטִּ ָקא  ֵלית  ֵליה   ד ְּ זְּ ָמא  נִּ ָעלְּ יל  ב ְּ ָיכִּ ַרב  ד ְּ קְּ מִּ ֲהֵדיה   לְּ   כי הוא  ובנסיון,  אליו להתקרב יכול  בעולם היזק שום אין אותו מרששו ומי ב ַ

ָדא, בו  שולטת אינה  רעה בחיה ופוגע בריתו ששומר ימ  ד ' לה אותם והוקע כ"מש  וזהו הו א וְּ גֶּ ש    נֶּ מֶּ ָ  .   שמש  הנקרא  הברית עון על' יפ ַהש  

 לא נזכר שמש אלא רק חמה ומאור חמה.  לעיל בלשון רבנו   לג
ַנֲהֵרי כו  )   ישעיה פרק יח   לד ר ֵמֵעֶבר לְּ ם ֲאׁשֶ יִּ פָׂ נָׂ ַצל כ ְּ לְּ  ׁש: א( הֹוי ֶאֶרץ צִּ
 עיין בפסוק ועיין תוס ב"ק קטז: ד"ה יחסנינה  לה

בה כמו ]ומעלה את[ הסקאין דבתענית )דף ו.( שהוא מין ארבה ואין נראה  בקונ' אר   פי'   -יחסנינה סקאה    -  : תוספות בבא קמא דף קטזעיין    לו 
ואחסנת  ירושה  ונראה  לר"ת דלשון  בבני אדם  נמי אייר  מסיקין  ונטלוה  ומכסין את  א משמע דאבני אדם איירי  שעולין  קרי סקאה  שהאויב 

ץ כצל כמו הוי ארץ צלצל כנפים )ישעיה יח( ר"ת  סה כל האר הארץ כדכתיב )שמות י( והנה כסה את עין הארץ ועל שם כך נקרא צלצל שמכ 
 שוה קאת וקפוד )שם לד(: ונראה דירושה שייכא שפיר בעופות וחיות כמו ויר 

 כנ"ל אות ט'  'כ  'מלאכי ג לז

ה ַקׁש וְּ   ג מלאכי פרק    לח עָׂ ׁשְּ ה רִּ ל עֹש ֵ כָׂ ים וְּ ל ֵזדִּ יו  כָׂ הָׂ ר וְּ ו  נ  ַ ת  ַ ֵֹער כ  א ב  ָׂ ֹום ב  ה ַהי  נ ֵ י הִּ ַהט אֹ )יט( כ ִּ ר לֹא ַיֲעזֹב  לִּ אֹות ֲאׁשֶ בָׂ ה צְּ הֹוָׂ ַמר יְּ א אָׂ ָׂ ֹום ַהב  ם ַהי  תָׂ
ף:  נָׂ עָׂ ֶהם ׁשֶֹרׁש וְּ א ב ִּ )כ(   לָׂ ֵ פ  ַמרְּ ה ו  קָׂ דָׂ ֶמׁש צְּ י ׁשֶ מִּ ֵאי ׁשְּ רְּ ֶכם יִּ ה לָׂ חָׂ רְּ זָׂ ק: וְּ ֵ ב  ֵלי ַמרְּ ֶעגְּ ם כ ְּ ֶ ת  ׁשְּ פִּ אֶתם ו  יצָׂ ֶפיהָׂ וִּ נָׂ  כְּ

 תהילים קי א'  לט
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אות )כנ"ל בחי' מדרגות נמוכות שצריך להעלות לבחי' פנים כמ"ש התהלך לפני  (מהתפלה נקראת בחי' רגל ) 
ֵיׁש לֹו    -להעלות בחי' רגלין לבחי' פנים דהיינו להתפלל לפני ה' ממש כמבואר בתורה קיב  ט'(   ין  בִּ ֵ יל ַהמ  כ ִּ ֹשְּ ַ ַהמ  וְּ

א רָׂ ָׂ ֵני ה' כ  פְּ ל ֱאֶמת לִּ ד ׁשֶ ר ֶאחָׂ ו  ב  ר ד ִּ ֵ ַדב  יו, לְּ ֵמי ַחי ָׂ ל יְּ ָׂ ד כ  ַעם ֶאחָׂ ַ ה פ  ֶ כ  זְּ י ִּ יו, ׁשֶ מָׂ ל יָׂ ָׂ ל כ  ֵ ל  ַ פ  תְּ הִּ ילְּ     מא: ו 
 

הענין שמענו תחילה בלי ביאור וקשר, וכבר מבוארים הדברים היטב בהתורה אית לן  זה  כל  

ורק כשקיבל את   בירא הנ"ל מבואר שמוהרנ"ת שמע מה שכתב בלשונו פסקא פסקא בלא ביאור ובלא קשר 
מר  או רק בכתב יד לבד ממה שנא  מב\ / הכתב יד מרבנו הבין את הדברים כראוי. וצ"ע האם תורה זו נאמרה בצבור

    :למוהרנ"ת, או שגם נאמרה בצבור
 

כאן נשלם ביאור רבנו לשאלות ותשובות של סבי דבי אתונא ורבי יהושע בן חנניה, שרבנו באר מתורה כג עד 

, לא זכינו לשמוע עליהם [מד]   וריחיא דתבירא  [מג ]  דאוזיףגברא  כאן ורק שתי שאלות ותשובות שהן  

לגל וגם  תורה. אבל מכלל דבריו שמעתי, שרצונו  ות תורות על כל המאמרים הנאמרים שם. 
הי' לגלות תורה גם על כל המעשה הנאמר שם בענין הסבי דבי אתונא  גילה דעתו, שרצונו 

איך מצא את מקומם הנסתר   בתחילה ובסוף, איך התנהג ר' יהושע ב"ח עמם, איך בא אליהם וכו'
ך ויכוח כזה שהמנצח בו יעשה הטוב בעיניו וכיצד התחכם להיכנס למקומם בלא שיהרגוהו, ולשכנע אותם לערו 

כיצד הערים עליהם להביאם בספינה אל הקיסר ועשה בחכמתו    מהם אח"כע  ]דף מו:[, ואיך התנהג  במפסיד

 .  לגרום להם מיתהשיניח לו 
ודיבר עמי קצת מענין המעשה הזאת הנאמר שם בגמ' בענין זה, והבנתי שיש לו חידושי תורה 

  בא השמש בצהרים, ולא זכינו לשמוע כ"א מה שנדפס, תהלה לאל חי על כל זה. אך בעו"ה  
    [:מה]

יז רב עד כאן סידר רבנו את התורות לפי סדר ביאור מאמרי חז"ל תחילה טו תורות על מעשיות רבב"ח, ואח"כ  
 ' תורות על ספרא דצניעותא, ואח"כ תשע תורות עלדעל  יט עד כב  ן משתעי, ואח"כ  נתרבי יוספרא משתעי ויח  
אתונא.   דבי  במקומנו.  ואח"כ  סבי  נפל  ארז  ז'  אות  לח  תורה  כגון  מפוזרות.  חז"ל  מאמרי  בהם  שמבאר  התורות 

ותורה נא על ר"ע שהזהיר את הנכנסים לפרדס שלא יאמרו מים מים כשמגיעים לאבני שיש טהור.  ותורה נד ונה  
   ועוד. מא מתי בן דוד בא.אבא שאול אומר קובר מתים הייתי. ובתורה נז שאלו את רבי יוסי בן קס

ואין הכוונה לחידושי תורה, כי ביאור המאמרים אע"פ שבאורי הרבב"ח אמרם בשם אמרם כמבואר בחי"מ סימן  
ה' אבל בכלליות הם רק בבחי' אסמכא להשגות נפלאות מתורות דעתיקא שהוריד רבנו וצמצם באלפים ורבבות  

ולהכיר גדולת הצדיק הגדול כיצד הוא עובד את ה' וממנו   צמצומים כמבואר בחי"מ, העיקר לעצות בעבודת ה',
 ללמוד כל אחד לפי ערכו ומדרגתו לעשות קצת יותר ממה שנדמה לו שיכול. 

 
 וביאור כל הסבי דבי אתונא   ביאור חברותא על תורה לא, אית לן בירא בדברא. עד כאן

 

* 
 לשון מוהרנ"ת כאן אחרי התורה 

אשרהפעם   ברנה,  בגילה  ה'  את  לסיים    נודה  דבי אתונאזכינו  וחתומיסבי  הסתומים  דברים  ם , 

וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצוא נלעג לשון אין בינה,     באלף עיזקאין אין חכמה ואין תבונה
ועשה אזנים לתורה הצפונה, עתה כפינו  והוא אמר  ולא שזפתו עינא, מה אדבר  ידעו עיט  נתיב לא 

שר גילה ה' יגמור בעדינו להדפיס יתר המאמרים הנוראים, א   :  פרושות אל ה' בבקשה ותפלה ותחינה 
כל  ועל  פסוקי תנ"ך  כל  פז על  מיוסדים על אדני  נפלאים, עמודי שש  ית' בדרכים  דרכי עבודתו  בהם 
נזכה  ומפז מסולאים, בזכותם  יקרים  זהב בתרשיש ממולאים, מפנינים  גלילי  ואמוראים,  דברי התנאים 

 
 ויאסף יעקב רגליו אל המטה[  ' ]אות ב יל סי' ט' עיין לקמן סי' נה ]אות ה[ ולע מ

 פא ואחריה תורה נד טור ג( נדפס תורה קמב קמג קמד קמה קמז וכו' כסדר עד תורה ק  92ם עד כאן בדפו"ר אחרי תורה נב וקמ וקמא כנ"ל וכאן )צילו  מא

 שהיו תורות שלא נאמרו בצבור כגון תורה נה.    ע כידו   מב

 היא השאלה הב' שם  מג

 הח' שם  היא השאלה  מד

 עיין לק"ה שבת ו' אות ח' שם מבאר מוהרנ"ת בעצמו את שאר המאמרי סבי דבי אתונא  מה



 6מו.                   מוהר"ן                               לא       תורה     קוטי                             יל                    

ולעשות  ללמוד   ויקויים ולקיים את כל דברי תורתך אשר קבלנו מפי אדון כל הנוללמד לשמור  ביאים, 
 : במהרה בימינו ועלו בהר ציון מושיעים. אכי"ר
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