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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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 צח  צט  ק                 מוהר"ן  . .אלקים  אל דמי צז                      צו:       ליקוטי

 

צדיקים, של  טובים  שע"י    [א]   ובמעשים  צדיקים,  שיהיו  שצפה 

, ויפעלו כל מה שירצו,  בןמעשים טובים שלהם ימשלו בתפילת

אלקיםע"ד   יראת  מושל  כג(  )   צדיק  ב  אחד [ג]שמואל  וכל   .

שיש   אלא  בתפילתו.  למשול  זו  למדריגה  לבוא  יכול  מישראל 

ל שני מניעות, האחת היא קודם התפילה, היינו שעומד להתפל

בגדלות, שהוא מיוחס גדול, או מחמת שהוא עמל ויגע בעבודת  

הבורא, ומחמת זה אי אפשר שיהי' ממשלה לתפילתו. רק צריך  

יחיד  והוא  נברא,  היום  כאלו  לו  נדמה  ויהי'  זאת,  כל  לשכוח 

, לשון נשיון ושכחה. וז"ש )בראשית  מנשהבעולם. וזהו בחי'  

אבימא(   בית  כל  את  אלקים  נשני  היחכי  זה  כל  וס.  ,  ואת 

בתוך עמלי היא  השנית  והמניעה  הבורא:  בעבודת  שעמל   ,

התפילה. כי מחמת עוונות הראשונים במזיד או שהרהר במזיד,  

א"א  ג"כ  המ"ז  ומחמת  בתפילתו,  זרות  מחשבות  לו  נופלים 

ע"י   זרות  המחשבות  לשבר  צריך  ע"כ  בתפילתו.  למשול 

ה דהיינו  הזדונות  ועי"ז  התפילה,  של  קדושות  מ"ז  מחשבות 

כזכיות לו  בחי'  [ד]   נעשין  וזהו  )שם(  אפרים.  כמ"ש  כי  , 

. פי' כי הדבר שהיה בעניות מקודם,  הפרני אלקים בארץ עניי 

כזכיות.  לו  נעשין  קדושות  המחשבות  וע"י  ויבש,  חרב  דהיינו 

וכשמתפלל בב' בחי' אלו מנשה ואפרים הנ"ל, ובוודאי בא לידי 

היראה,   נמשך  הענווה  ומן  ושפלות.  כב(    כמ"שענווה  )משלי 

ה' יראת  ענוה  והיראה [ה]  עקב  ביראה.  ג"כ  מתפלל  נמצא   ,

אלמלא ג(  פרק  )אבות  כשאחז"ל  מלכות  של    ונקראת  מוראה 

מלכות וכו', נמצא שהתפילה יש לה בחי' מלכות, ויש להתפלה  

ונתמלא רצון   וזה תענוג של הש"י,    הבורא. כזו בחי' ממשלה. 

רק הזה,  התענוג  היה  שלא  מתחילה  צפה שהש  ומה  י"ת 

למרחוק שיהיו צדיקים שיתפללו באופן זה, ומזה התענוג נברא  

מאמרות בעשרה  הזה,    עכשיו  כ"ש .  [ז]   העולם  התענוג  שבא 

מאמרות   בעשרה  עולמו  את  מחדש  ובטובו    [ח]   כ"ששהש"י 

לי    [ט]   . וזה פי' הפסוקמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית
שי"ת קודם  ה לה. שנתגלה התענוג שהי[י]   , לשון גל עדגלעד

בריאת העולם, שעידן וקישט בתפילתן של צדיקים, כשיהיה לו 

של   בחי'  היינו מעוז ראשיכנ"ל.  מנשה ואפרים  הב'   ,

קדושות.   המחשבות  התפילה,  יהודהשיגביר  היינו    כ"ש, 

, ופרש"י ל' שררה ומלכות,  מחוקקי.  הפעם אודה)בראשי' כט(  

התענו ויתגלה  ממשלה,  להתפילה  שיהי'  הנ היינו  ויחדש  ג  "ל, 

עולמו בעשרה מאמרות כנ"ל: ועשרה מאמרות הנ"ל הם יו"ד, 

נעשה    'ד ויו"ד   מחסד,  ה'הנ"ל  נמשך  מאמרות  ועשרה   .

פט(   )תהלים  המאמרות,    אמרתישנאמר  חסד  דהיינו  עולם 

וזהו  :  חסד אל כל היום. וחסד נקרא אל, שנא' )שם נב(  יבנה
היינו כשאאלהים אל דמי לך,  [יא]   פי' הפסוק ר.  ואה  תה 

אותיות    אלהיםשמשם   שנעשה  ד,  אל דמינעשה  היינו 

  אל   ואל תשקוט  יבתחרוש אל    , אומר לך  ה' ד'מן ה

בחינות   שתעורר  הנ"ל,  אלשתראה  בחי'  בב'  התפילה  ע"י   ,

ה מן  עי"ז  אלד' ה'  ותעשה  ונעשה  ד  יגכנ"ל,  ומ"י ידד"בחי'   ,

מ חלב, עם  "בחי' דד. וה' היא השפע, כי ה' בג' ציורין שלה גי 

 : (טוות, כידוע לי"ח ) להכל ב'

פעמים    הענין[  טז]  צח כמה  בגמרא  שנאמר  בו  מה  נתן 

עצמות   של  גל  ונעשה  נח}עיניו  לד  . ברכות  מה  [יז{] . שבת   .

ם אך הנה האד  . הלשון נתן עיניו בו, ומה נעשה גל של עצמות

עבר עבירה. והצדיק רואה,    ם אינו רואה עד היכן הפגם מגיע א

  עיני ה' אל צדיקים הלים לד(  ת )"ש  כמ  , כי הצדיק יש לו עיני ה' 

  ועיני ה' המה משוטטות בכל הארץ  [יח]   שהצדיק יש לו עיני ה'

, נמצא הצדיק רואה עד היכן הפגם מגיע. {זכרי' ד' ד"ה ב טז}

וזהו פי' הגמרא, נתן עיניו בו, כלומר שיהי' רואה בעיניהם של  

גל עצמות,  של  גל  ונעשה  ועצמות  , צדיקים.  התגלות,    ,מלשון 

. דהיינו שהוא רואה עוצם עיניו מראות ברעישעי' לג(  )  שוןמל

מזה   גדול  עונש  ואין  מקודם.  ממנו  נסתר  שהיה  שפגם,  מה 

 : [יט]  כשאדם רואה מה שפגם

 

דהנה האדם    . [כא]  אל ה' בעת ההיא לאמרואתחנן    [כ]  צט

עת  יש  לפעמים  אם  אך  להש"י  גדול  בדביקות  להתפלל  צריך 

א  בדביקות,  להתפלל  יכול  יאשאינו  כלל,  מל  מתפלל  איני  ר 

ולהתפלל בדביקות,   לכוין כראוי  יכול  לה יוהתפכבמאחר שאינו 

אינה מקובלת, וכמו שארז"ל )ברכות לד ע"ב( על ר"ח בן דוסא  

לתי  יתפכגשהי' מתפלל כו' אמרו לו וכו' אמר להם אם שגורה  

ע"ד   וזהו  וכו'.  יודע  לאו  ואם  מקובל  שהוא  אני  יודע  בפי 

בדביקות   אם  בפיו   כדלהיהתפ  שאזישאמרנו,  ומרוצה  שגורה 

 , מקובלת. ואם לאו ח"ו להיפך. אף על פי כן אל יאמר האדם כן

תמיד יתפלל  כראוי,   , אלא  בדביקות  להתפלל  יוכל  לא  ואם 

כחו בכל  יעלה    , יתפלל  אזי  כראוי,  בדביקות  שיתפלל  בעת  כי 

כראוי שהתפלל  ההיא  התפילה  עם  התפילות  וזה  [כה]   כל   .

ה' אל  בדביקות  בין  תמיד,   ואתחנן  שלא  בין   בעת   , בדביקות 

שהוא בחי'    היינו בעת שאזכה להתפלל בדביקות,   . ההיא לאמר

תפ והיינו    כולתי ישגורה  לאמרבפי.  ההיא  שהדברים  בעת   ,

נאמרים ומרוצים בפיו מחמת שמתפלל בדביקות, אז יעלה כל  

 : התפלות שהתפלל עד עתה כנ"ל

ודור  הנה  [  כז]   ק דור  בכל  אשר  ם  יקדושכולם  הצדיקים 

ה' בהם  [כח]  ובתוכם  שיש  הראות,  בחוש  רואין  אנו  ומדוע   ,

ויש  לכל.  וטובים המה  מאד,  וטבעם טובה  צדיקים אשר מזגם 

עם,   המון  עם  נוחה  וטבעו  מזגו  ואין  אמת  צדיק  הוא  אשר 

צדקת   שכל  ידוע  הנה  וקפידה.  כעס  ממנו  נראה  ולפעמים 

 דרך, וממנה מאור התורה, כי היא המורה  כטהצדיקים הוא לוקח

גדול ממאור  [  ל]  ֳקָחהול   והנה הצדיק אשר השיג מאור  צדקתו. 

לפי השגתו בתורה, אזי צדקתו   לאוים והתורה, ומעשיו גם כן בש

, לפיכך דעתו נוחה [לב]   בשובה ונחתותורתו שניהם מתישבים  

 עם הבריות. והצדיק אשר אור חכמת
 

 
התיקון.    א סידור  ספ"ב  הכללים  שער  בעמק וע"י 

 : המלך שער א' פ"ב
 בתפילתם  -מתרצו  ב
 * מועד קטן טז: ג
פו  ד כא   :יומא  הקדמה  סוף  הגלגולים  שער  ועיין 

 ן שם.ובני אהר
ע"ז כ: ענוה ירושלמי שבת פ"א סה"ג, ובבלי עיין  ה

 מביאה לידי יראת חטא ועיין לעיל תורה קמח 
 אלמלא -בתרלד ומתרלו  אלמא –קפא תדפו"ר וב ו
 משנה באבות פ"ה מ"א  ז
 ילת יוצר אור של שחרית תפ ח
 ם ס הנ"ל בסוף העמוד הקודם תהלי ט
העידון  י התגלות  ע"כ .   לשון  מח  לא  בראשית  }עיין 

רש"י(  )על  הזכרון  ספר  ועיין  גלעד,  שמו  קרא 

 
שכותב על פרש"י שם שַגלֵעד הוא ִגלָעד כמ"ש לי 

שה ולפי שלא מצינו שום מקום שנקרא ִגלָעד ולי מנ
 א ִגלָעד הידוע.ַגלֵעד לכן מפרש רש"י שהו

 נ"ל בריש תורה זו תהלים פג ה יא
בתקפא    -בדפו"ר  יב תרלו  תחרש,  -תשכט  תרצו  תרלד 

 תחרש -במנוקדים תשכו ותרפד ב ,תחרוש
 א"ל -בתשכט  יג
 דד  -בתשכט  יד
עיין מאורי אור ערך חלב ועיין בעץ חיים    טו

 ]ועיין פל"ח[   פ"ג   שער הכללים 
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  טז
רב ב  מדובר  .ות נח. ]בברכסנהדרין ק  .ב"ב עה*    יז

ששת שהיה עיור ואיך נתן בו עיניו אלא כפי' רבנו 
 [ כאן

 
תו  יח ועיין עיין  שיכול.  מי  אך  ד"ה  תנינא  מ'  רה 

 לקוטי תורה תהלים צא עה"פ רק בעיניך תביט 
ה  יט שהעונש  זה  עיין ענין  הפגם  לו  שמגלין  וא 

חיים שם בעש"ט עה"ת בראשית אות פא ובאר מים  
 אות סו

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה   לשון החברים כ
 * דברים ג' כג כא
 והתפלה -מתרצו  כב
 תפלתי  -מתרצו  כג
 התפלה -תרצו מ כד
ועיין  ]דף צט. סוף טור ב'[. עיין לקמן תורה קיב כה

ד"ה    שיעיתהספירה הת  -השער השני   -שערי אורה  
וא"ת, נמצאו רוב התפילות שמתפלל היחיד נפסדות 

ש"ט עה"ת פרק ועיין בעזוהר ח"ב רמה:    .בדותונא

 
התעוררות לתשובה אות לח לט ובאר מים חיים שם 

 ר סוף פרשת וישב.יט כ'. ובספר אור המאי 
 תפלתי  -מתרצו  כו
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כז
 'לשה"כ במדבר טז ג כח
בהמשך צ  כט כמו  לוָקח  או  לוֵקח  אם  לנקד  איך  "ע 

 ד היום עשו חילוק וצ"ע. לוקחה ובמנוקדים ע 
י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ז ֹּאת: כג  'ב בראשית"כ  לשה ל  כ ִ

 בשוים  -מתרצו  לא
 טו  'לשה"כ ישעיהו ל לב

 תורה אור 
ֱאלֵֹּהי  -שמואל ב כג )ג( ָאַמר 

ָרֵאל  ִיש ְׂ צו ר  ר  ִדב ֶּ ִלי  ָרֵאל  ִיש ְׂ
אָ  ב ָ ל  ׁשֵ ל  מוֹּ ׁשֵ מוֹּ יק  ַצד ִ ָדם 

ַאת ֱאלִֹּהים:   ִירְׂ
ָרא  מא )נא( מקץ בראשית  קְׂ ַוי ִ

הַ  ם  ׁשֵ ת  אֶּ ֵסף  ה יוֹּ ֶּ ַנׁש  מְׂ ר  כוֹּ ב ְׂ
ל   כ ָ ת  אֶּ ֱאלִֹּהים  ִני  ַ ַנׁש  י  כ ִ

ית  ל ב ֵ ֵאת כ ָ  ָאִבי: ֲעָמִלי וְׂ
ֵאת  מקץ  בראשית   וְׂ )נב(  מא 

י   כ ִ ָרִים  פְׂ אֶּ ָקָרא  ִני  ֵ ַהׁש  ם  ׁשֵ
רֶּ  אֶּ ַרִני ֱאלִֹּהים ב ְׂ ִיי:ִהפְׂ  ץ ָענְׂ

ֲעָנָוה   ב  ֵעקֶּ )ד(  כב  משלי 
עֹּׁשֶּ  הָֹּוה  יְׂ ַאת  ד  ִירְׂ ָכבוֹּ וְׂ ר 

ים:  ַחי ִ  וְׂ
ִלי    תהלים וְׂ ָעד  ִגלְׂ ִלי  )ט(  ס 

י  רֹּאׁשִ ז  ָמעוֹּ ַרִים  פְׂ אֶּ וְׂ ה  ֶּ ַנׁש  מְׂ
חֹּקְׂ  ָדה מְׂ הו   ִקי:  יְׂ

ד   ַהר עוֹּ ַ ַות  בראשית כט )לה( 
ה   דֶּ ַעם אוֹּ ַ ר ַהפ  ֹּאמֶּ ן ַות  ד ב ֵ לֶּ ֵ ַות 

כ ֵ  ַעל  הָֹּוה  יְׂ ת  מוֹּ  אֶּ ׁשְׂ ָאה  ָקרְׂ ן 
 ֶּ ֲעמֹּד ִמל  ַ ָדה ַות  הו  ת: יְׂ  דֶּ

פט   י  תהילים  ת ִ ָאַמרְׂ י  כ ִ )ג( 
חֶּ  ָלם  ִכן עוֹּ ת ָ ַמִים  ׁשָ ה  נֶּ ִיב ָ ד  סֶּ

ם:  ָך ָבהֶּ ָנתְׂ  ֱאמו 
ַהל ֵ  תְׂ ת ִ ַמה  )ג(  נב  ל  תהילים 

ל   כ ָ ֵאל  ד  סֶּ חֶּ ר  וֹּ ב  ַהג ִ ָרָעה  ב ְׂ
ם:  וֹּ  ַהי 

פג   ַאל  (  ב)תהלים  ֱאלִֹּהים 
ֱחרַ  ֶּ ת  ַאל  ָלךְׂ  ִמי  ַאל  ד ֳ וְׂ ׁש 

קֹּט ֵאל:  ׁשְׂ  ת ִ
 

 תורה צח 
ֵעיֵני   )טז(  לד  הָֹּוה  תהילים  יְׂ

ָאזְׂ  וְׂ יִקים  ַצד ִ ל  ל  אֶּ אֶּ ָניו 
ָעָתם: וְׂ  ׁשַ
ם    זכריה ד יוֹּ לְׂ ַבז  ִמי  י  כ ִ )י( 

חו  וְׂ  מְׂ ש ָ ת וְׂ וֹּ ַטנ  ן קְׂ בֶּ ת ָהאֶּ ָראו  אֶּ
ָעה   בְׂ ׁשִ ל  בֶּ ֻרב ָ זְׂ ַיד  ב ְׂ ִדיל  ַהב ְׂ
ה   ָ ֵהמ  הָֹּוה  יְׂ ֵעיֵני  ה  ֶּ ֵאל 

טִ  טְׂ ׁשוֹּ ץ:מְׂ ָכל ָהָארֶּ  ים ב ְׂ
הימים טז-דברי  י    ב  כ ִ )ט( 

ֵעינָ  הָֹּוה  ָכל  יְׂ ב ְׂ ת  טוֹּ ׁשֹּטְׂ מְׂ יו 
ָבָבם  ָהָארֶּ  לְׂ ִעם  ק  ַחז ֵ ִהתְׂ לְׂ ץ 

זֹּאת   ַעל  ת ָ  לְׂ כ ַ ִנסְׂ ֵאָליו  ֵלם  ׁשָ
ה  י ֵמַעת ָ ת: כ ִ ָחמוֹּ ָך ִמלְׂ  ֵיׁש ִעמ ְׂ

ת   ָדקוֹּ צְׂ הֵֹּלךְׂ  )טו(  לג  ישעיה 
ַצע   בֶּ ב ְׂ מֵֹּאס  ִרים  ֵמיׁשָ דֵֹּבר  וְׂ

מֹּךְׂ  ַמֲעשַׁ  ִמת ְׂ יו  ָ פ  כ ַ נֵֹּער  ת  וֹּ ק 
נוֹּ  ָאזְׂ אֵֹּטם  ַֹּחד  ׁש  ַ מַֹּע   ב  ְׂ ִמׁש 

עֵֹּצם   וְׂ ִמים  ת  ד ָ אוֹּ ֵמרְׂ ֵעיָניו 
ָרע:   ב ְׂ

 
 תורה צט

)כג(  ג  ואתחנן    דברים
קֹּוָ  יְׂ ל  אֶּ ן  ַחנ ַ תְׂ ַהִהוא  ָואֶּ ֵעת  ב ָ ק 

 ֵלאמֹּר: 
 

 תורה ק 
ֲהלו   (  ג)טז    שלח  במדבר ק ָ ַוי ִ

ֹּא ַוי  ַאֲהרֹּן  ַעל  וְׂ ה  מֹּׁשֶּ רו   ַעל  מְׂ
י ָכל ָהֵעָדה   ם כ ִ ם ַרב ָלכֶּ ֲאֵלהֶּ

י דֹּׁשִ קְׂ ם  ָ ל  ֻ קָֹּוק  כ  יְׂ ָכם  תוֹּ בְׂ ו  ם 
ו   ַמד  ַהל  ו  קְׂ ַעל  או   ְׂ ַנש   תְׂ ת ִ ַע 
קָֹּוק:  יְׂ

ָאַמר  כֹּה  י  כ ִ )טו(  ל  ישעיהו 
יְׂ  ָרֵאל  ֲאדָֹּני  ִיש ְׂ ׁש  דוֹּ קְׂ קִֹּוק 

ֵקט  ַהׁשְׂ ן ב ְׂ עו  ׁשֵ ו ָ ָבה ָוַנַחת ת ִ ׁשו  ב ְׂ
ג ְׂ  ה  יֶּ הְׂ ת ִ ָחה  ִבטְׂ בְׂ לֹּא  ו  וְׂ ם  כֶּ ַרתְׂ בו 

ם:   ֲאִביתֶּ
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  בובו  עיניועיניונתן נתן מאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 א

 
 

 אמירת התורהומקום זמן 
לא ידוע מתי לשון החברים  תורה זו  

 תורה זו  והיכן נאמרה 

 
 פתיחה 

שיש   מבאר  גדולרבנו  כעיני   ,נפלאראייה  כח    ,לצדיק  והמקוםדהיינו    ,ה'  שעיניו  הזמן  מעל  היא    , שראייתו 
, וע"י  הפגם שנעשה ע"י עוונותיועד היכן    לוי"ז יתגלה  ע שע שו לראפיללאדם אחר, ו  הזהלתת את כח  בכוחו  ו

נעשה גל של עצמות. אבל מדה טובה מרובה, ובוודאי הכי נמי יכול הצדיק לתת את כח הראות  זה הוא מת, ו
שיזכה   אליו  למקורב  טובה  במדה  וללראות  שלו  לחטאיו  לב  לראיית  לשים  גם  ומסתמא  לתשובה,  התעורר 

י אמת מצי  ועי"ז ליראה ואהבה.    ת'אותו  נותן הצדיק את עיניו    האמת  ובפרט מבזה דברי חכמים  אבל לרשע 
  , ומיד נעשה גל של עצמות.ואין עונש גדול מזה ,בכל העולמות ובעוונותי  הששעלראות את כל הפגם הנורא  

 
 ליקוטי הלכות

 אין

 
 השייך לתורה זו שיחות 

ר שבעת שהיו אצל יוסף הצדיק יסוד עולם והוא גילה להם עוונם  לומיש    -  קלב  עמ'לרבי אפריימל קראקובסקי  עונג שבת  
נו כמו שמצינו בדברי רבנו ליקוטי קמא סימן צ"ח לפרש* נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות וכו' מלשון התגלות וכו' דהיי

הם חשבו   כי  חטאשהוא רואה מה שפגם שהיה נסתר ממנו מקודם יעוי"ש אבל אח"כ שפרשו ממנו אז חזר ונסתר מהם ה
 שהדין עמם. 

*א"ה ועפ"י דבריו הקדושים יש לומר כשהתוודע יוסף אל אחיו אמר להם "והנה   -תלמידו  הלוי  דביעקב  והוסיף שם הרב  
י תנינא סימן נפתחין העינים ורואים בחי' ונתן בו עיניו כנ"ל עיין בתיקועיניכם רואות", כי כשמקורב לצדיק יסוד עולם כנ"ל נ

 יקוטי קמא עה"פ כי פי המדבר אליכם. ט לה יתורסז ועיין 

מה שמחריש לאדם וכו' אין זה אלא כדי שיקבלו עונשם בעולם שם באות ג', אבל הקדוש ברוך הוא       אות ד:ח תורה ו'  פל"
עונותי  לעיניו  מסדרין  שאז  כלל  הבא  לבו  אל  ישים  שלא  אפשר  הזה  בעולם  אותו  יעניש  אם  כי  בזה  שרמז  נראה  וכו'  ו 

לו על עונותיו ויתקצף עוד יותר חס ושלום כי בעולם הזה אי אפשר לגלות לאדם מלמעלה האמת בתכלית   באנש  שהעו
את מעשיו ויוכיחו שלימות כדי שלא תתבטל הבחירה, אבל לעתיד שאז תתבטל הבחירה ממילא אז יסדרו לעיני האדם  ה

ל של עצמות שזה בעצמו גם כן עונש וצער גדול ג  ניןאותו על פניו בבחינת אוכיחך ואערכה לעיניך )ועיין בסימן צ"ח בע
ש ברוך הוא להרשע אין זה בשביל נקמה חס ושלום, רק מאוד כשאדם רואה מה שפגם( נמצא גם השתיקה ששותק הקדו 

 "ל:גם כן לטובתו ובשביל קיום הבחירה כנ

עצמות    -יקרא דשבתא   של  גל  צח  סימן  א  בזוה  -חלק  כמבואר  הצדיק  בחינת  הוא  ידי  קדור השבת  על  ישראל  וכל  ש 
ן את השבת הם נקראים צדיקים. ועל כן שבת הוא בחינת עינים בחינת תלת גוונין דעינא ובת עין כי זה בחינת עיני  ששומרי

נתן לכם את השבת      ה' אל צדיקים. ה'  כי  ביותר   וזה בחינת ראו  כן אז מסוגל  ועל  )וכמבואר במקום אחר(  דייקא  ראו 
ורואה עד היכן כל   תבונן על דרכיו כי אז נפתחין עיניו ורואה מה שהיה נסתר ממנו מקודםולהיו  להאדם לפשפש במעש

ל פגם ופגם מגיע ועושה תשובה. ועל כן שבת הוא בחינת תשובה כמבואר במקום אחר. ואפשר שזה גם כן בכלל אמרם ז" 
ה ועל ידי זה זוכה לנפש יתרה. וזה  שובבת  כיון ששבת וי אבדה נפש כי אז רואה ומתבונן על עוצם אבדן נפשו בחול ושב

ן עיניו ורואה עוצם קלקוליו ח"ו על ידי זה בעצמו היה מתבלבל אצלו קדושת שבת ח"ו  תועלת גדול אליו כי מאחר שנפתחי
במקום אחר. אך על ידי שזוכה תיכף לנפש יתרה ונשמה חדשה בבחינת   כי צריכין לקבל שבת בשמחה ובלב טוב וכמבואר

נפין. כי על ידי קדושת שבת  ן בנשמתין חדתין כדין הוא שירותא דצלותא לברכא לה בחדוה בנהירו דאטרימתעוכולהון  
להתפלל ולקבל   נעשה האדם כבריה חדשה ממש וכמו שאמרו רז"ל אפילו עבד עבודה זרה וכו' מוחלין לו. ועל ידי זה יוכל

 קדושת שבת בשמחה. 
ה בראשית כי נמשך עליו על ידי  כולו כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשוי ומרוזה שאמרו רז"ל כל המתפלל בערב שבת וא 

זה בחינת קדושת הצדיקים שנאמר עליהם המה היוצרים. יושבי נטעים עם המלך במלאכתו וכמו שדרשו רז"ל ואז עיניו  
אמר אחר כך    כן   ועלעד היכן כל דבר מגיע ויוכל לבלבל אותו משמחת שבת ח"ו.    דיקים ורואה היטבבבחינת עיני ה' אל צ

ראשו ואומרים לו וסר עווניך וחטאתך תכופר היינו כנ"ל וזה וזרחה לכם יראי שמי    שהמלאכים המלוין לו מניחים ידיהם על
 ן הכל כמו לאור השמש.)אלו שומרי שבת( שמש צדקה. היינו שנפתח להם אור גדול ורואי

"ל ו ועוונותיו וכמבואר בפנים ועל כן באמת אמרו רזגמים פאך לפעמים זה עצמו לעונש גדול כשרואה האדם פתאום עוצ 
שרשעים נידונין בה. וזה שסיים ומרפא בכנפיה בחינת צדיקים מתרפאין בה. כי על ידי קדושת שבת עצמו נתכפר הכל שזה  

וכמו שכתוב ה' אלקים שבחינת רפואה כמו שכתוב ה תי  וועסולח לכל עווניכי הרופא לכל תחלואיכי וכמו שאמרו רז"ל 

 
 ים ושליר  תשפבניסן עד כו  יט
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הצדי כי  לו.  ורפא  ושב  שכתוב  כמו  עוונות  סליחת  רש"י  ופירש  ותרפאני  אינם אליך  כראוי  שבת  שומרי  והכשרים  קים 
כנ" הכל  את  שרואין  עד  קדושת שבת  ידי  על  להם  שנפתח  האור  גודל  ידי  על  ח"ו  זה  מתבלבלים  ידי  על  נתעוררין  רק  ל 

ונתרפאין רפואה שלימה שזה בחינת ומרפא בכנפיה   הכלהם  בתשובה שלימה ובכח התשובה ובזכות קדושת שבת נתכפר ל
 כנ"ל:

 
 דמה קה

, ורבנו  תממה שמצינו בחז"ל כמה מעשיות שצדיק נתן עיניו באיזה אדם ועשאו גל של עצמואן  דבר כו מרבנ 
הראייה שלו היא מעל דהיינו ש  ,יש עיני ה' צדיק  לשלא נמצא בשום מקום,  כנראה  מבאר בזה פירוש מחודש ש

ליונים עד היכן מגיע  ויכול לראות בעולמות ע ,גנזיא דמלכאשעי"ז יכול לטייל בעולמות עליונים  ,םמקווה הזמן 
נתן בו עיניו הפירוש שהצדיק נתן לאותו  בגמרא  מה שאמרו  זה  ו  .ע"י תורה ומצוותהתיקון שופגם כל עבירה,  

מגיע   היכן  עד  לראות  שלו  הראייה  כח  את  אחד  לרגע  העבירה שעשהפ רשע  נפח    ועי"ז  ,ונוובע   גם  ממילא 
עי"ז כשראה ם כוונתו שנפטר בתשובה  כי אין עונש גדול מזה, וצ"ע הא  , ונשאר גל עצמות,ונרקב בשרונשמתו  

 . בהלה בוגודל עוונו או שמת מר
 ' כי קשה ממשלי כב ט,  כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני   \ב/ אמרו רבותינו ז"לולכאורה זהו ש

י ֱאִליֶעֶזר  וכן באבות )ב' ט'(    יבורך  אטוב עין הו  ּה ָהָאָדם. ַרּבִ ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ֶ ָרה ש  ָ )ט( ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיש 
ַעִין טֹוָבה. ֶדֶרְך ָר ...  אֹוֵמר,  ּוְראּו ֵאיזֹוִהי  ֱאִליֶעֶזר אוֹ ָאַמר ָלֶהם ְצאּו  י  ַרּבִ ה ָהָאָדם.  ּנָ ִמּמֶ ְתַרֵחק  ּיִ ֶ ַעִין ָרָעה. רמֵ ָעה ש   ,  

את   שנתנו  פעם  כל  אלא  ניזוק  שהסתכלו  מקום  שכל  הכוונה  שאין  מובן  רבנו  לפירוש  הראייה  כל  אבל  כח 
, דהיינו אבל עיין חגיגה ה: שם משמע כפשוטו שהסתכלותם  ה אצלו רבוי אור וניזוק.שלהם לאיזה אדם נעש

דהיינו שלהפך רק לפרוש   לשדוד אותו.  כהמבית המלושוב  לו ובאו  הזיקה  ברבא על שעשיר הוא    \ג/ רםובי ד
 . \ד/מתיישב לשון נתנו עיניהם עם נתן בו עיניוהפשוט 

ש כאן  ה'מבואר  עיני  יש  ממ  .לצדיק  שזה  למעלהדהיינו  עיניהם  להיות  הצדיקים  מן    , דת  האדם  מותר  שזה 
הצד ומותר  אדםיק  בהמה  העינים,  מכל  שמירת  על  נצטווינו  זה  ועל  ההסתכל,  כח  את  לחזק  השכלי    תוכדי 

הוא לשון ארמי  הונה(  )ממתנות כידוע שחזה של בהמה    .כל בשכל של כל דבר( ת סלהשצריך  )ראה תורה א  
והכוונה לחלק הקדמי שעולה מהכרס עד הצוואר, שהוא הרואה את הדרך, כי מה שרואה    ,תרגום של רואה

, )עין נולדהרואה את הבחי' חכם    ,את דרכו שלפניו  את הארץ לא נקרא ראייה, אלא הרואה למעלה מהארץ 
כמבואר בתורה קמט ובזוהר בשלח נז.   ,שזו ראייה המביאה דעת  ,את השמים  וכ"ש הרואה  על שם החכמה(,

ואמרו בזוהר חדש שנבוכדנצר כשהיה שבע שנים חיה לא חזר להיות אדם עד שהסתכל על השמים. כמ"ש 
א ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנצַּ  מַ ספר דניאל )ד' לא( ְוִלְקָצת יֹוַמּיָ ְ ִעי ֲעלַ ר ַעְיַני ִלש  א ִנְטֵלת ּוַמְנּדְ י ְיתּוב. וכל שכן מי שרואה את ּיָ

ָרֵאל  -כמ"ש שמואל  ,העתיד דהיינו למעלה מזמן ומקום ובעולמות העליונים נקרא הרואה ִיש ְ א )ט' ט'( ְלָפִנים ּבְ
ֶלְכּתֹו ִלְדרֹוש  ֱאלִֹהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד ָהרֹאֶ  ִביאּכֹה ָאַמר ָהִאיש  ּבְ י ַלּנָ ֵרא ְלָפִנים ָהרֹ   ה ּכִ וגם נקרא חוזה   ֶאה:ַהּיֹום ִיּקָ

 . כגון הנביא גד החוזה, והצדיק החוזה מלובלין 
מסוף העולם שהיה מאיר  הוא אור הגנוז  שנברא  אור הראשון  ה לרמז ש  ,"ויהי אור"מרו חז"ל עה"פ  וכמו שא

נגנז לצדיקים וכמ"ש ימנע ו,  )נפש החיים א' ו'(   את כל המציאות כאחתומגלה    \ה/:(ועד סופו )זוהר בראשית לא
מרשעים אורם, כדי שלא ירשיעו על ידו יותר. כי אור הגנוז הוא הכח ראייה שמעל הזמן והמקום ואין בפניו 

 
 ן שמעון בן גמליאל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני: אמר רבדתניא    -ה ה: נדרים ז: סוטה מו:   יז: חגיג   עד קטןו מ   ב
ה  בן יהוידע   ג בני אדם המטילים עין    : על חגיגה דף  והא דקאמר יהבי ביה רבנן עינייהו. אין הכונה שהיו ברבנן קוין של עין הרע כדרך 

והם הטילו עי  הרע אלא מכח דיבורם  והחיצונים,  מת דהטילו עין הרע מכח דברים אלו שדברו רבנן  אך מח   ן הרע, זה נתקנאו הקליפות 
 לרבא, לכך מייחס הטלת העין להם, ואמר יהבו ביה רבנן עינייהו, וכן הענין בכל מקום שתמצא בתלמוד דברים כיוצא כאלו: 

כוו   -שער הקדושה    -  ראשית חכמה   ד ד'  החיבור  פרק ששה עשר שער  בהיות החסידים     -נת  כי  ין מחשבתם  ביק מד   הקדושים ...והוא 
וכתב   עצמות,  של  גל  ונעשה  בו  עיניו  נתן  שאמר  והוא  רע  ואם  טוב  אם  מתקיים  היה  שעה  באותה  עליו  שמחשבין  דבר  כל  בעליונים 

 .   יתה או עוני בתענית בההיא ברייתא תובי לעפריך וכן היה. ומה שאמר כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מ 

 ראה בסוף הגליון.  רשת בלק נטי פ והריק    לקמן.  וטי תורהק פירש האריז"ל בל   וכעין זה 
ומר, אינו אומר אלא לאחרים, יהי אור לעולם הזה,  ויאמר אלהי"ם יהי אור ויהי אור, )ויאמר אלהי"ם למי הוא א   : דף לא   בראשית זוהר    ה 

ה בקדמיתא, והוא נהורא דעינא, והוא נהורא דאחזי קב"ה לאדם קדמאה, והוי חזי ביה  ויהי אור לעולם הבא(, ודא איהו נהורא דברא קב" 
טובך אשר צפנת ליראיך, והוא  ד סייפי עלמא, והוא נהורא דאחזי קב"ה לדוד, והוה משבח ואמר )תהלים לא כ( מה רב  מסייפי עלמא וע 

דיקומון תלתא דרין חייבין, ואינון דרא דאנוש ודרא דטופנא  נהורא דאחזי קב"ה למשה, וחמא ביה מגלעד ועד דן, ובשעתא דחמא קב"ה  
דלא  בגין  ליה(  גניז  )נ"א  דפלגה,  ע   ודרא  מיומי  ליה  ירחין דאשתארון  תלת  ביה  ואשתמש  למשה,  קב"ה  יתיה  ויהב  ביה,  בורא  ישתמשון 

ה קב"ה מניה, עד דקאים על טורא  דיליה, כמה דאת אמר )שמות ב ב( ותצפנהו שלשה ירחים, ובתר תלת ירחין עאל קמי פרעה, נטל לי 
יומוי  ביה כל  והדר ליה ההוא נהורא ואשתמש  בני ישראל למקרב בהדיה עד דיהב מסוה על אנפוי,  דסיני לקבלא אורייתא,  יכלו  ולא   ,

כל מה  ( וייראו מגשת אליו, ואתעטף ביה כטלית, הה"ד )תהלים קד ב( עוטה אור כשלמה. יהי אור ויהי אור,  כמה דאת אמר )שם לד ל 
ת, הוה סליק נהוריה מסייפי עלמא  דאתמר ביה ויהי, הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי, אמר רבי יצחק, אור דברא קב"ה בעובדא דבראשי 

דלא יתהנון מניה חייבי עלמא, ועלמין לא יתהנון בגיניהון, והוא טמיר לצדיקיא לצדיק  עד סייפי עלמא ואתגניז, מאי טעמא אתגניז, בגין  
 דיקא: 



 מוהר"ן                             תורה צח                               ליקוטי                 3צו: 

כלים בתורה ורואים מסוף העולם  שצדיקים מסת  \ו/שנגנז בתורה וכן מובא)זוהר בראשית רסד.(  ואמרו  חוצץ,  
ל שהצדיק יכול ליתן אפילו לרשע לרגע אחד את הכח הזה לראות באור הגנוז חידוש גדולפ"ז הוא  ו. וועד סופ

,  וממילא פורחת נשמתו  \ז/מציאות הבשרבו  עד שמתבטל  את כל המציאות האמיתית, שמבהילה אותו כל כך  
 . ונשאר גל עצמות

 עצמותל גל שעיניו ונעשה בו נתן 
כעין    \חות/שהוא כח בהבל הראאו  המית אותו,    סתכלותשע"י ה  כפשוטואת המעשה הזה  המפרשים פרשו    רוב

שעי"ז  צדיק  של  הסתכלות  בשהוא כח    או  ,\ט/ שהכוונה שקללו  או  .בבבא בתרא  כח היזק הראייה   שפירשו את
קדוש המחייה את הרשע  ליונמשך א תכה שבו פירש שהרג אותו בשם    \יא/ והאריז"ל בלקוטי הש"ס  .\י/ניצוץ 

 
בראשית    -  טוב על התורה   שם   בעל   ו גנז  אות  פרשת  שהקב"ה  ז"ל  רבותינו  שדרשו  מה  בענין  זצוק"ל  הריב"ש  רבינו  בשם  שמעתי  לב. 

גד  אור  גנזו, אחר שהוא  והאיך  ופי"א(,  פ"ג  רבתי  סופו,  האור הזה )בראשית  ועד  מסוף העולם  בו  צופה  ואדם  כל העולם  ול שהיה מלא 
הוא גדול יותר מאוד כמה אלפים פעמים מן העולם )עירובין דכ"א ע"א(, ומי שלומד תורה לשמה  ואמר הוא ז"ל שגנזו בתורה, שהתורה  

 )חינוך בית יהודא פרק ה'(:       לאור הגנוז הלז ודפח"ח:  זוכה 

'  )שפתי צדיקים פ     לה"ה, כי בפתיחת הספר יכול הצדיק לפעול כל משאלותיו וכעין נבואה: בשם רבינו הבעל שם טוב זל   לג.ושם אות  
 בהר(: 

ודם   ז ודם,    בשר  בשר  מדת  הקב"ה  כמדת  לא  וראה  בא  חז"ל  בלשון  מצינו  וכן  מאמו  שקיבל  מה  דהיינו  שבאדם  הפחות  החלק  כי  הוא 
ועל ידה התגבר    , שון היה אחיזת היצה"ר באשה וכן החטא הרא   ,דהיינו על מה שקיבל מאמו   , עיקר התגברות היצה"ר באדם   דם בבשר ו 

)וכמו שאומרים במליצה "הא גופא קשיא"( כי הקושיות והקושי בא    , צה"ר על הגוף וממנו מתגבר על השכל על האדם, הכי נמי מושל הי 
 וממילא הנשמה פורחת.  כאן   מהגוף. ולכן אולי מדה כנגד מידה דווקא הבשר נענש

שערים   ח דא"ק   פתחי  אח"פ  אורות  נתיב  חבר(  יצחק  טז    -  )לרבי  בחסיד מ   -פתח  הרא צינו  שהבל  הראשונים,  פועל    ותים  היה  שלהם 
לעילא ומה שנגזר  חוש השמיעה שהיו שומעין כרוזין ד   בו ונעשה גל של עצמות. וכן,   ים, כמ"ש, נתן עיניוהסט"א ולהעניש הרשע   להעביר

כי   כמ"ש,  בזוה ע בשמים,  בכ"מ  מצינו  וכן  ובו'.  כנפים  ובעל  הקול  את  יוליך  השמים  שוף  מתלמידיו  רש"ק  הקדוש  שומעים  ל  שהיו  ב"י, 
 .ה שחטא האדם יודע מענין האי ינוקא, שהיה מריח בריח הבגדים, ו ם גדולים בהליכתם בדרך. וכן בריח החוטם, כ ני עניי 

רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. הנה בס' הזוהר ובגמ' בכ"מ מצינו מקום שנתנו חכמים    -  ספר תהלים  -  ל להאריז" לקוטי תורה  

וכן    עליונים שהם הגבורות והם בחינ' עינים ה   , והענין כי העינים הם בסוד נ"ה יד תלא דגרמי ו מיתה או עוני יהיב עיניה ואתעב עיניהם א 
הו רק בעיניך תביט תיכף ושלומת רשעים תראה שנעשים ע"י פעולות הגבורות  הרשעים מתים וז   ורה ובזה היו מביטים והיגימ' גבו  ראיה

תביט בעיניך שהם  ובהבטה תראה  שנשלם בהם פעולות הגבורות העליונכח הגבורות בראיה לבד הם מתים כ   כי כאשר  ים בכוונה הנז' 
ו והקדמונים היו ממיתים בה  .קמותנ  ב"ה מניח לכל אדם שיעשה זה אלא לחכמים של  ק וענין זה אין ה   כלי זייןבטת עיניהן לבד בלי חרב 

ר"ל כי מי שתורתו אומנתו יעשו השלמת  אותו הדור שהיתה תורתן אומנתן והוא רמוז בכאן 'תביט 'ושלומת 'רשעים 'תראה ר"ת תורת  
 פעולתם ברשעים: 

ופלים תחת רגליך וימותו. כמו שהיה  נת עיניך לבד הם  רק בעיניך תביט, ר"ל, בהבט   -ק צא  פר   -ספר תהלים    -  ל להאריז"   ספר הליקוטים 
זה מדביקותם בשי"ת, היה עושה רצון י  וכל  ונעשה גל של עצמות.  בו  ונוקם להם  ר בימי חכמי התלמוד נתן עיניו  איו ורואה את צערם, 

לעיניהם.   ואר מאויביהם  א ז"ל מכאן שבשם המפורש הרגו כענין הנאמר במרע"ה הלהרגני אתה אומר,  וזה  נמצ .  בח ינו  מים  כ א אלא 
 גדולים יראי ה' וחושבי שמו.

עם ד' אותיותיו עולה כה"ת  "ט  ועל זה השם רמז הכתוב רק בעיניך תביט כי תבי     -דף נט עמוד א    -עם פירוש יוס"ד    שער רוח הקודש 
יים פשוטים. והנה  ר אותיותיו של אחו ק"ל כי ע"ב ק"ל בגי' רי"ב עם עשר  בגי'. והענין הוא, כי שתי עינים העליונים הם בחי' ע"ב ק"ל ע"ב  

הכו  עם  רי"ב  פעמים  ובמ ב'  ברשעים  מסתכל  השם  זה  ובכח  מביט,  שבהם  העינים  שני  בחי'  הם  כה"ת  כי  והרי  תכ"ה.  הם  הם  עשי לל 
 ומענישם.

דכיון  אפשר  תשובה.    ? י שם או כישוף מהו נפש ע" ההורג  ת ח"ב סי' צ"ח וז"ל  וכן כתב הרב הלכות קטנו   -מערכת מ    -לחיד"א דבש לפי  

ומה שאמרו כמה זמני נתן עיניו בו ועשאו גל של עצמות נראה    .  ורו עביד מעשה הו"ל דומיא דמימר וכזורק חץ להורגו עכ"ל ב דבדי 
מסוג  א   דאינו  ברשע  שיש  קדושה  ניצוץ  להמשיך  כוונה  איזה  מכוונים  היו  רק  בשם  עצמות הורג  של  גל  ונשאר  שכתבתי    מו כ   ליו 

המקוב  משם  במ"א  ]ועוד אפשר  בעניותי  תועיל  ל לים  בזה  ה'  וחפץ  מיתה  חייב  הרשע  שאם  מכונים  שהיו  היינו  בו  עיניו  נתן  דמ"ש  חלק 
מיתה ודאי[  מלך במלאכים. א"נ בסגנון אחר דהא דנתן עיניו היינו כשהיה הרשע חייב  הכוונה ואי לא לא. והוא ע"ד משה רבינו ע"ה שנ 

 ד: " ע"ש בס פ' מסעי    דומים סוף בעניותי ושמתי לך בנחל ק ועוד דקדקתי  
לו נס לרב ששת    ה שנעשבברכות נח.  לכן מבאר    .לקמן. אעפ"כ מבאר שהיה צריך להסתכל ולראות אותו בעיניו ממש  ראה מהרש"א   ט

לרגע. עיניו  ח'  ד ל תו   ועיין    ונפתחו  מח  בראשית  יצחק  ו עה"פ  ות  מנשה  לברך את  שכשרצה  מזוקן. מבאר  כבדו  יצחק  לקח  ועיני  אפרים 
ברך רואה בעיניו את  כי הברכה והקללה לא תחול אלא ע"י שהמ   , ך לראות את מחנה ישראל כדי לקללם י וכן בלעם היה צר  ,אותם אליו 
 עין שכלית ולא גשמית.  ו אבל הבן יהוידע ביאר שרב ששת נתן ב  רוצה לקלל.זה ש  אתאו    ,המתברך 

עיניה וקטליה, גם אמרו ונעשה גל של    ת ל"ד.( יהב ביה עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל )שב   -כל בכור  ומת    –  ' אור החיים שמות יא ה   י
שלי כ"ב( טוב עין הוא יבורך,  דיק לרעה והלא כתיב )מ עצמות. והנה דברים אלו בהשקפה ראשונה ירחקם השכל כי איך תהיה ראיית צ 

יהיב עיניה היה    םקפה בדקדוק אומר יק בעינו כי הוא חלק רע. אכן אחר ההשגם ציין ר' שמעון בן יוחאי ז"ל )זהר ח"ג רי"א( לרע עין המז
נת הטוב כי  שהוא מהחיוני שהוא בחי לו לומר ראה בו בעיניו, אלא להיות כי כל חלק רע שבעולם בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כל  

כל שהוא    כבעלי חיים, לזה בהכרח שיהיה בו חלק   חלק הרע שם מיתה יש לו ואיך יחיה ויהיה במציאות ואין צריך לומר שיתנועע וילך 
יביא הקדוש ברוך הוא לס"   מבחינה  נ"ב.( כי לעתיד לבא  )סוכה  וישחטנו  הנקראת חיים וזה חלק טוב. ובזה תשכיל להבין מאמרם ז"ל  מ 

הכוונה כי יסיר ממנו    ים וכו' עד כאן. ודברים אלו אין להם משמעות כי לא יוצדק שחיטה למלאך, ולמה שהקדמנו תהיה במעמד הצדיק 

כי כל מקור ישאף למינו וישאבנו, וזה הוא סוד בחינת    עוד יש לך לדעת            וב זו היא שחיטתו:  ט הסרת ממנו חלק ה חלק המחייהו וב 
נו כח  נשמות ישראל ועסק תורתם, והצדיקים העצומים קדמונינו יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממ יצוצי הקדושה באמצעות  בירורי נ
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משה המצרי   שהרג  רואפי   \יב/ .את  מברדיטשובלו  יצחק  לוי  שהכוונה    \יג/בי  הכוונה שחידש  אור  מרבוי  שמת 
  . \יד/מצריםרשעי ישראל והמצרים במכת חושך רבוי אור, כמו שע"י הסתכלותו בו גילה לו אור א"ס ומת מ 

  " תן עיניו בונ"שהצדיק  את כל המאמר לא כפשוטו,  מפרש  שהיחיד  רבנו  אבל    ,נמצא שנחלקו כיצד המית אותו
לו עד היכן מגיע פגם  עי"ז מתגלה  פירושו ש  ת"וגם "גל של עצמורשע את כח הראות של עצמו,  תן לו שנודהיינ

 . או תשובה צ"ע בושה צער אומבהלה או  . כנראהתועי"ז הוא מ ,עוונו העצום וסגור

  להםאלא הגן עדן בעצמו נהפך    לרשעיםן גהנם  יאש את עונש הגהנם לעתיד לבוא,  ין זה מפרש הבעש"ט  וכע
וצ"ע מסתמא אין כוונתו לחלוק על דברי מנרתיקה.    הוציא חמהבבחי'    ,מרוב התגלות האמת שיש שםלגהנם  

הדין וצדיקים גדולים מגלים עוד ועוד רחמנות   יותר מדת  מים נהגהקודבאמת בדורות  ואולי    .חז"ל מפורשים
ו הקב"ה  שאצל  הדין  את  בפועלהמתיקו  להעניש  לבד  ,לא  הבושה  יהיה  קשה  צ"ו  .שעונשו  הבושה  שהרי  ע 

   .מגהנם כמבואר בתורה כב

א מת,  מודה שלמעשה הו ,  מגיע  עוונופגם    עד היכן שנתגלה לו  הכוונה    "של עצמות  גלש"אע"פ שרבנו מפרש  
אולי   סנחריב מכאלא  חיילי  ואימה  חמפ  ו  להםש ד  ונשמעה  להם  גילה  להם י ונתגל   רת המלאכיםשי   אזנים  ת 
ולא   הלא זאולי  עכ"פ בתשובה כיון שנתגלה לו הפגם, או  אולי  או    \טו/ :( ה)סנהדרין צפרחה נשמתם  ו  רוממות ה'

 
יבי   החיוני ו בעין החכמה להוציא חלק הטוב ההוא כי כשיתכוין למול ענף הקדושה  ט שהוא בחינת הטוב באמצעות הראיה הדקה אשר 

ע"ז שתוציאנו ממקום שנקבע שם בראיה, וה' עשה דמיונות  זל הנקראת קאלמיט"ע בל תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לבר 
ד  נמצא  ומעתה  בתורת חכם.  כי באמצעו בעולם להאמין אדם  בכור פירוש  ומת כל  באומרו  בזה    תעת אלהים  בתוך מצרים  עובר  שאני 

ב  כי  גל של עצמות  ועושים אותם  ברשעים  עין של חכמים  בכור כנתינת  כן הדבר  ימות מעצמו כל  החיוניות כמו  יצא מהם  כן  אמצעות 
 הזה שיפריד מהם באמצעות העברתו שם כל נשמות הבכורות והבן הדברים.

מוראים ודומיהן מצינו שהיו מסתכלין בפני הרשעים כמשארז"ל )ברכות  א ואמנם בקדושי עליון כמו התנאים וה   -שת בא  פר   -  ערבי נחל 
בו ונעשה גל של עצמו  ת. הענין הוא, כי אותן הצדיקים היו מתהלכים לפני ה' תמיד והמה אינם משימים מחשבתם  נ"ח ע"א( נתן עיניו 

ני אשר בגשם ההוא שהוא נפשו ונשמתו  ח משימים לבם ומחשבתם אל הניצוץ הפנימי הרו שמי  לשום דבר גשמי כלל, ובהסתכל בדבר ג 
כל  בהשים  כי  יאסוף,  אליו  ונשמתו  רוחו  רשע  בפני  בהסתכלו  ולכן  ומחייהו    המקיימו,  המקיימו  ההוא  הניצוץ  אל  שכלו  ואור  מחשבתו 
 עשה גל של עצמות כידוע: כן נ לאותו הרשע אז אותו הניצוץ שהוא חלק מהכלל ונמשך החלק אחר הכלל ול 

נתן עיניו ונעשה גל של עצמות וגו'. כבר ידעת שם אמג"ל שהוא אותיות כד"ט המתחלפות    -מסכת ברכות    -להאריז"ל לקוטי הש"ס    יא
והנהמן   נזכרים.  ונשא   לה"י של אלהי"ם כי א"ם אינם  ובזה השם  אלהים הוא מדת הדין והאש אוכלת הבשר  וזהו גל עצמות  רו עצמות 
כה משה את המצרי תכ"ה למה תכה רעך והם הבחי' העינים של מעלה כי שם זה הוא סוד עייני"ן דלעילא וזהו נתן עיניו בו ונעשה ג"ל  ה 

 : של עצמות כנזכר. גם זה מהרב 
גבי    -  'חצא  תהילים    "א ד לחי יוסף תהלות    יב ז"ל בקלורית לעין  וכו'. אפשר במ"ש הרב הגדול מהר"ש אלגאזי  אלישע  רק בעיניך תביט 

כמ  בעלמא  בראיה  תסגי  בשם  לקללם  הוצרך  דאמאי  ויקללם  ויראם  דלהמיתם  דכתיב  ותירץ  עצמות.  של  גל  ועשאו  בו  עיניו  נתן  "ש 
בראיה  במית סגי  לא  רוצה  שהוא  ע" ה  בשם  לקללם  הוא    שוצריך  והמיעוט  להעניש  תביט  כשבעיניך  מיעוט  יש  תביט  בעיניך  רק  וז"ש 

במיתה   להמיתם  מספקת  אינה  וימותדראיה  שיתבערו  תראה  רשעים  ושלומת  עכ"פ  אבל  המיעוט  דוקא  זהו  רוצה  אופן  שהוא  אבל  ו 
והרב מהר"ש ז"ל פירש בעובדא דר   המיתה שתרצה לא סגי בראיה כאמור.  גם דהוה סגי נהור אמרו נתן  ה ב ששת דסוף ברכות ד פרימו 

 עכ"ד: עיניו בו וכו' וז"ש רק בעיניך אם יש חסרון דהוא ס"נ אפ"ה ושלומת וכו'  
בא    -  לויקדושת    יג הש  -פרשת  על  ידך  אור  מ נטה  היה  ישראל  בני  ולכל  כו'  משה  ויט  חשך  וימש  מצרים  ארץ  על  חושך  ויהי  ים 

ל לשון וימש חושך. וגם יש לדקדק שכתוב ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, הוי ליה לומר ולכל  ותם. ועיין ברש"י שמדקדק ע במושב 
מחושך של מעלה שנאמר ישת חושך סתרו )תהלים יח,    רש )שמות רבה יד( מהיכן החושך יבואר על פי המד בני ישראל לא היה חושך. ו 

חושך סתרו, שזה רומז על האור הנעלם. ונראה להבין על פי הגמרא  צרים מהחושך שכתוב בו ישת  יב( ויש להבין שיהיה החושך של מ 
זה הלשון נתן עיני  ונעשה גל של עצמות, מאי  בו. וגם יש לה נתן עיניו בו  ו ו  ראה, דהנה בהירות הבורא  נ בין הלא ענוש לצדיק לא טוב. 
בגין   רותו כפי איכות המקבלים לעולם השרפים כפי  דיתקרי רחום כו', צמצם בהיברוך הוא הוא אין סוף וכשעלה ברצונו לברוא עולמו 

  א איכות קבלתם ביום הבראם, כי ל מדריגה אחד כפי  בחינתם וכן לעולם החיות ולעולם המלאכים וכן לכל העולמות עליונים והם תמיד ב 
ה ו, ב( בשתים יכסה  תו. וזהו הרמז בפסוק )ישעי יביט למעלה ממדריגתו כדי שלא יבטל לו ממציאות בהירתו אין סוף ולא למטה ממדריג 

יביט למטה ממדריגתו. אב  ויתבטל במציאות. רגליו שלא  ידי  ל ישראל עם קדושפניו ובשתים יכסה רגליו. פניו, שלא יביט למעלה  ו על 

אומות העולם שאין    שעים והנה הר              בושים ועולים ממדריגה למדריגה על ידי התורה והמצות שיש להם:ל התורה והמצות עושים  
תורה ומצות הם תמיד על מעמד אחד וכשרוצים לשבור את הרשעים אז מראים להם בהירות העליון והם שאין להם תורה ומצות    להם 

וזהו הרמז בגמרא נתן עיניו בו, הופיע עליו הבהירות העליון.  פלה שלהם.  מ דריגה למדריגה וזה ה ת על ידם לבושים לעלות ממ לעשו 

בהירות העליון השופע עליו הבהירות ועל ידי זה נעשה גל    אינו יכול לעשות לבושים לסבול ו מדבק עצמו בתורה ובמצות  וזה שאינ 
שיסיר הצמצום  ל הצמצום. וזהו וימש חושך,  ע ון הסרה וחושך מורה  חושך, כי מלת ימש הוא לש  ובזה יבואר הפסוק וימש  של עצמות.

בני ישראל,    עצמו היה להם מפלה שלהם.אין להם התורה והמצות זה ב כדי להשפיע עליהם בהירות העליון והם ש  וזה הרמז ולכל 

ה  למדריגה.  ממדריגה  לעלות  לבושים  לעשות  ומצות  תורה  להם  שיש  יותשישראל  היה  במושבותם,  אור  אור.  יה  הג ר  יובן  רא  מ ובזה 

מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה  חמה  הוא  ברוך  הקדוש  יוציא  לבוא  לעתיד  ע"ב(  ח  בה,    )נדרים  נדונין  ורשעים  על  כי  בה  מורה  חמה 
 בהירות העליון, ונרתיקה מורה על הצמצום, הרמז יגלה הבהירות העליון ויסיר הצמצום ואז צדיקים כו' ויובן: 

פתח   יד שהרי  דברי   וצ"ע  טוב   ואת  לא  לצדיק  הפשוט   ,דענוש  הפירוש  את  שלל  למכה  ובזה  שדומה  עונש  גם  הוא  פירושו  ולכאורה   ,
 וקפאו על מקומם וימש חושך.שו עוורים  ו המצרים רק נע לת רשעים שעי"ז מתו ואיל גם קשה מדוע אור א"ס הוא מפ .  בסנוורים 

ְילָ פרק יט    מלכים ב   טו ּלַ ָ )לה( ַוְיִהי ּבַ מֹוִנים ַוֲחִמש ּ ְ ּור ֵמָאה ש  ַמֲחֵנה ַאש ּ ְך ּבְ ֵצא ַמְלַאְך ְידָֹוד ַויַּ גָ   ה ה ַההּוא ַויֵּ ם ּפְ ה ֻכּלָ ימּו ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ ּכִ ְ ש  ִרים  ָאֶלף ַויַּ

ר מרוממתך נפצו  רבי יצחק נפחא אמר אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמ ....? במה היכם    סנהדרין צה:ב   ואמרו       ֵמִתים:
 .גוים 
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שנת מתוך  מחרדה  בבהלה  אלא  גלה  לגזה  פתאם  עוונו.  דוו  פנים  ל  כל  מומסתמא  על  הדרש  מידי  אין  ציא 
וצ"ע  נעשה גל של עצמותגם  וטו שפש ואודם נשמה מהקב"ה    ,ג' שותפים באדם  \טז/.ממה שאמרו בנדה לא. 

לא   ,נתגלה לו הפגםועיני צדיק    את  קבלע"י שוכאן    , רק הקב"ה לוקח חלקו  בסתם מיתהוביו.  ובן מא מאמו ול
ר  נשמתם ונשא   לכן רק פרחה  ,עינםא  ולאבל בחילי סנחריב גילה אזנם  נשאר ממנו אלא רק מה שנתן לו אביו.  

ובשר  הגוף שלם בחי  .עצמות  היא  ואזן  נאמר  על שם החכמה  עין  הברות  )אולי  בינה שמצרף  וישמע שאול את  '  לכן  ה לשון  עם, 

נ  נ   הוזן כיון שבבינכשמגלה א  לאבב,  אהנקרא  אר רק חכמה  שכשמתגלה עין  אם לבינה  כי  שקבל מהאם    אר גם הבשר שכלול החכמה 
 . ( תקרא

. וצ"ע לפי ה לאופן שסנחריב גידף כלפי מעלהדשהיא מדה כנגד מתו במיתה  יאר שמשם שב  \יז/ אה מהרש"ארו
מעשיות שנזכר בהם עונש זה הם על פגם בו עיניו הוא מעין העוון. ונראה שכל הנתן  של    עונש  זה מסתמא גם
חכמים ע  \יח/ אמונת  נתן  שוגם בשבת שרשב"י  על  היה  גרים  בן  ביהודה  וכןהוכבגללו  יניו  למערה  לברוח   רח 

שכפר התלמיד  חכמים.    בזוהר  אמונת  הוא  הפגם  שרש  הברית,  שמירת  עי ואמונה  בחשיבות  כלשון בחי'  נים 
 ה מראות אלוקים ר"ת אמונה.א תחו השמים ואר מוהרנ"ת נפ

 
 ותקושי 

למו .א רוצה  וממילא  לו,  ה' שחטא  רוממות  את  או  בעולמות  הצדיק האם את הפגם  לו  ת  צ"ע מה מראה 
המלך וכמבואר   שמראה לו רוממות  אםלכאורה  ש  ונראה לתרץ,  כזה הוא חטא  גדולשלמלך  בושה    מרוב

ית' אפילו חטא קטן ותו  רוממהגיע הפגם בעולמות שהרי כפי    היכן   כל כך עדכבר לא חשוב    \יט/טעש"בב
נוראה. בושה  ו  הוא  עצמו.  הפגם  את  לו  שמראה  נראה  בי   צ"עקלכן  הוא  הפגם  חומרת  כל  כי  חס כי 

 מלך שחטא לו.ממות הלרו

והרי כתיב  צ"ע שהתגלות   .ב דווקא לבשר להרקב  גורם  שהעוון חקוק על העצמות    כז(  לב)ביחזקאל  הפגם 
  נשארות שלימות. עצמותיווקא דומדוע , ודייקא כמבואר בתורה ד' ותורה קא

עינ  בגמרא .ג בו הצדיק את  נתן  כיצד  עיין  לא מבואר  של )חיי מוהר"ן  יו, אבל  ִאם  שרבנו    (סימן  ְלֶאָחד  ָאַמר 
ְוִנְפָלאֹות דֹולֹות  ּגְ רֹוֶאה  ָהִייָת  ֵעיֶניָך  ַעל  ָיִדי  ַמֲעִביר  כאן  .  ָהִייִתי  האם  עיניו  שוצ"ע  את  בו  רבנו נתן   כוונת 

 שהעביר ידו על עיניו.

ועי"ש   מחיצתו של הקב"הו אין מכניסין אותו ב כל שחבירו נענש על ידמאמר חז"ל  שבת קמט:  עיין  צ"ע   .ד
לפי לכאורה  ו.  תירץ  אול  \כ/ תממה שאמרו נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמועינים להחיד"א שהקשה  ח  פת

האם    אבל עדיין צ"ע  .שוזה ענ   וממילאשפגם    לא רק מראה לו הפגםשאין זה נענש על ידו ארבינו מתורץ  
ם פטור, ועדיין צ"ע או שגרמא כזו גם בדין שמי ,  דין שמיםב  חייבאבל    ,בבי"דפטור  דגרמא בנזיקין  נידון כ
גם הקב"ה.    כי  במחיצת  יכנס  ולא  לחבירו  עונש  שנחשב  אפשר  עדיין  שמים  בדין  שפטור  ודאי  ובוחטא 

  פטור,   שהיה מותר ולא רקאין ספק    כן   ושמסופר שעיהם  שעל  שתבש  בצדיקים כמו רשב"י ורבי יוחנן ור

 
פי חיות, ודבר זה כי לא היה פועל בהם כלל כי גם כפיו  מ ה  הוסיף עוד לומר אזנים גלה להם ושמעו שיר ...ו   -חדושי אגדות    מהר"ל ועי"ש  

מופלג,  ס  ענין  זה  ודבר  חיות.  מפי  שירה  ששמעו  רק  להם,  כפיו  ספק  הרי  להם  חיות  פק  של  בשירה  לעמוד  יכולים  אינם  האומות  כי 

ן מציאות לאדם עם הש"י ועל  י א   וז"ש אזנים גלה להם ור"ל כי יש מסך מבדיל בין הש"י ובין האדם כי  מספרים כבודו ורוממתו יתברך,ש 
דל הזה והתחברו אל שירת החיות כדי שיהיו נדחים, וכאשר תבין ענין השירה אשר רמזנו לפני זה אצל  זה אמר אזנים גלה שהסיר ההב 

  ים ע"י שירה הנמצא הוא בפעל הגמור ועם זה אינם מתחברים הגוים שהם פחותים ואין מציאות להם ונחשב   חזקיה שלא אמר שירה, כי
 טל מציאתם ונחשבו לאין.לאין. ולפיכך כאשר גלה להם שירות החיות כהרף עין היה ב 

נו עצמות וגידים וצפרנים ומוח  ן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממ תנו רבנ    .נדה דף לא   טז
  והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים  .שבעין   אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור  .שבראשו ולובן שבעין 

חלקו וחלק  וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקדוש ברוך הוא נוטל    .ובינה והשכל   וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים 
 .אביו ואמו מניח לפניהם 

צה   מהרש"א   יז כו'.  :  על סנהדרין דף  ושמעו  גלה להם  מ כ ושאמר אזנים  ועל  וגדפת  מי חרפת  חירף מערכה העליונה כמ"ש את  הוא  י  י 
 .הרימות קול ותשא מרום עיניך על קדוש ישראל וז"ש שמאותו התרוממות וקדושה על ידי שירות החיות נפל הוא וחילו 

מדברים מאמונת חכמים    . אע"פ שבוודאי הרבה מאד פר חסידות אלא בספרי ברסלב בשום ס   מצאתי זה לא  לשון    –  מונת חכמים פגם א   יח
אמונת חכמים  פגם  עניין זה יותר מכולם, ולכאורה ממה שמצינו מעשים בגמ' שדווקא על  ונראה שרבנו חיזק    אבל לשון זה לא מצאתי.

 שהאמת שצריך לחזק בזה ביותר.מידה משונה כזו.  פידו כל כך עד שנתנו עינים להמית ב הק 
 בסוף התורה   ראה  יט
עיניו בו ועשאו גל של עצמות היינו    ן בהשמטות ס' דבש לפי שמ"ש נתוכבר כתב מוהר"י אזולאי    -ערך עונש    -  פלא יועץ וראה גם    כ

והוא ע"ד משה   וחפץ ה' בזה תועיל הכונה ואל לא לא  רבינו ע"ה שנמלך במלאכים כשהרג את  שהיו מכוונים שאם הרשע חייב מיתה 
כל    ו ר ישתיה שהיו מתעצבים ע"ז שאמ ' כתבו אההיא דאמרו אנא ענ ס יה הרשע חייב מיתה ודאי והתו המצרי א"נ דנתן עיניו היינו כשה 

 שחבירו נענש ע"י וכו' ע"ש. הנה כי כן ראוי לאדם למחול לכל אדם ולבקש רחמים שלא יענש שום אדם בסיבתו 

ועשהו גל של עצמות. צע"ק דלקמן קמ"ט ב'  היב ביה עיניה ונח נפשיה וכו' נתן בו עיניו  . י מסכת שבת דף לד )שטינמן(    חר אילת הש וגם ב 
שחביר דכל  אין אמרינן  ידו  על  נענש  בי'  מ   ו  יהיב  של  הענין  ]ועצם  רשב"י.  הענישו  והאיך  הוא,  ברוך  הקדוש  של  במחיצתו  אותו  כניסין 

 לק פרק כ"ב פסוק מ"א, וע"ע בחזו"א חו"מ ליקוטים סי' כ"א לב"ב דף י"ד א'[.עיניה, עי' ברבינו בחיי' פר' ב 



 מוהר"ן                             תורה צח                               ליקוטי                 6צו: 

צר וללמוד  תורה  נענש  אבל  של  הגדר  מה  לפ"ז.יך  חבירו  חי   ע"י  יש  צדואם  בין  אדם.לוק  לסתם  כי   יק 
יותר צד  החיד"א נשאר בצ"ע כיון שמפרש לפי פשוטו אבל לפי רבנו שרק נתן לו את עיניו לכאורה יש 

 בכלל מי שחבירו נענש על ידו.  אאין עונש גדול מזה הרי הו רבנו ושסיים מאידך כיון  להתיר לגמרי.

האם   דיק רוצה להעניש את אחד וצ"עשון כשהצ"מ שם הלעונש גדול מזה ועיין קיצור לק  תב ואין רבנו כו .ה
 , או לתקן ואולי עונש פירושו תיקון. הענישבאמת כוונת הצדיק ל

 ,שלא שייך לנומאד  דיקים גדולים  היא מדרגת צכוונת רבנו ללמד אותנו בתורה זו שלכאורה  מה  וצ"ע   . ו
לנו ללמוד מכאן ומה   כאן חדוש עצום    ?יש  כח הראיי ונראה שיש  הגנה של הצדיק  כי  וז שבו  הוא אור 

רואה מסוף העולם ועד סופו ועל האור הזה כתוב ימנע מרשעים אורם, לכן נגנז לצדיקים בלבד, ואעפ"כ 
יש בכח הצדיק לתת אותו לרשע לרגע אחד, קל וחומר שיכול לתת מעט ממנו לאדם כשר המקורב אליו  

אפריימל למד מכאן שבאמת  בי  שר   מספר עונג שבתבשיחות  ת ה' וכנ"ל  כדי שיתחזק באמונה יראה ואהב
ואזי זוכה לראות   ,מכח הראייה שלו למקורב אליו  \כא/נותן קצת  אהצדיק האמת תמיד כשבאים אליו הו

וכעין   ולשוב בתשובה,  חטאיו  גודל  תנינאמצינו בתורשקצת  סז  נפתחין   שכשמתקרב  \כב/ ה  לצדיק אמת 
ואה עד ן עונש גדול מזה כשאדם רועוד ממה שאומר רבנו שאי   .ז בתיקון המדותלראות היכן אוח  וי עינ

מעש פגם  מגיע  הנוראה  ,יוהיכן  לבושה  נבוא  שלא  לתשובה  מאד  להתעורר  מזה  אחרי   צריך  הזו 
 ות כשיראו לנו את כל האמת בעולם האמת. ההסתלק

 
 הקדמה ה עד כאן 

 

* 

 
דֹולֹות  ָאמַ   -  בחיי מוהר"ן סימן של דייקא כמבואר  קצת    –  קצת מכח הראיה שלו   כא ּגְ ָיִדי ַעל ֵעיֶניָך ָהִייָת רֹוֶאה  ָהִייִתי ַמֲעִביר  ר ְלֶאָחד ִאם 

ּתִ  ֶ ש ּ ְלַמה  ה  ְזּכֶ ּתִ ֶ ש  ַעד  ם  ֵ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַע  ַיּגֵ ּתְ ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ֶ ש  ַרק  ֶזה  ּבָ רֹוֶצה  ֵאיִני  ֲאָבל  ֶזה  ְוִנְפָלאֹות  ִעְנַין  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ִלי  ָאַמר  ְוֵכן  ה.  ָהָיה  ְזּכֶ ִאם 
ָצִריְך אֹוְתךָ  ָהָיה  ן לֹא  ּכֵ ַעְצמֹו, ִאם  ַיֲעבֹד ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ֶ ַעְצמֹו רֹוֶצה, ש  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ם  ַהש ּ ֵ ַהש ּ ְרצֹון  יְך  ִ ָיכֹול ְלַהְמש  יק  ּדִ ַהּצַ ֶ לֹוַמר ש  )ּכְ  .

עָ  ֶ י ש  ּפִ ַעל  ֲעבֹוָדתֹו ַאף  ּבַ ְעְזֵרהּו  יַּ ֶ ש  ַרְך  יְּ ִיְתּבָ ֶ ָעָליו ש  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ַרֲחֵמי  יק ְלעֹוֵרר  ּדִ ַהּצַ ָיכֹול  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְלַרֲחקֹו ַאף  ְוָראּוי  ה  ָעֹשָ ֶ ש ּ ה ַמה  ָקְרֵבהּו  ֹשָ
ַעְצמֹו(: ה ַהּכֹל ּבְ ַרְך ַיֲעֹשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶ ֵ                         ַלֲעבֹוָדתֹו ֲאָבל לֹא ש  ש  ֵמִאּתֹו ֶאָחד ֵמַאְנש  ּקֵ ן לֹו  ּוַפַעם ַאַחת ּבִ ּתֵ יִּ ֶ ִעְנָין ֶזה ש  ה ּבְ לֹוֵמנּו ַהְרּבֵ ְ י ש 

ִזְכרוֹ  נּו  ַרּבֵ ִעּמֹו  ר  ְוִדּבֵ ּלֹו )מכת"י([  ֶ ש  ש   ּמֵ ַ ש  ַהּמְ ְמעֹון  ִ ש  ר'  ָהָיה  זֶּה  ֶ ש  ַהּכֹוֵתב  ִלי  ה  ְמֻדּמֶ ]ּכִ ן  ִיְרָאה.  ִלּתֵ ָיכֹול  אי  ַוּדַ ּבְ ֶ ש  "ל  ַהּנַ ֵעין  ּכְ ָבִרים  ּדְ ִלְבָרָכה  נֹו 
יִ  עַ ]לֹו[  ַאף  ּתֹוֵקק  ְ ִמש  ָהָיה  "ל  ַהּנַ ְוָהִאיש   ְמִציאּות.  ּבִ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ן  ּכֵ ִאם  י  ּכִ ְכִלית,  ּתַ ֶזה  ֵאין  ֶ ש  ַרק  ֲעצּוָמה  ֲעצּוָמה,  ְרָאה  ִיְרָאה  ָעָליו  ִאיר  יָּ ֶ ש  ֵכן  י  ּפִ ל 

ּוֻמְפֶלֶגת   ָפָניו ְוָנַפל ָעָליו ִיְרָאה ֲעצּוָמה  ִמּלְ ְך ָיָצא ָהִאיש   ָכְך  ְוַאַחר ּכָ ּלֹא ָהָיה ָרִגיל ּבְ ֶ ּנֹות ַמה ש ּ ֻ קֹולֹות ְמש  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק ְלַהש ּ ְמֹאד, 
נּו זִ  ַאל אֹותֹו ַרּבֵ ָ ֳחַרת ִנְכַנס ֶאְצלֹו ְוש  ְך ַעד ְלָמֳחָרתֹו. ְוַלּמָ ְך ּכָ ָ ְמַעט ָיָצא ֵמִחיּּותֹו ְוִנְמש  ּכִ ֶ יב לֹו ָהִאיש   ְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאם ִהגִּ ַעד ש  ִ יַע ֵאָליו ִיְרָאה ֵהש 
ב ְלַקְדמּותוֹ  ָ ּנּו ְוש  ּנּו זֹאת ְוָחַזר ְוָלַקח ִמּמֶ ח ִמּמֶ ּקַ יִּ ֶ ש  ֵמִאּתֹו ש  ֶזה, ּוִבּקֵ ּוב ֵאיִני רֹוֶצה ּבָ "ל ש   : ַהּנַ

ְת   -  סז תנינא תורה    כב ּנִ ֶ ִחיַנת ַהַהֲעָלָמה, ש  ם ַהיֹּ ְוֶזה ּבְ אֵ ִפי וְ ַעּלֵ ּלֹו,  ַהּפְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ל ּכָ ֶ ֵאר ְוַהֵחן ש  הּוא ַהיִֹּפי ְוַהּפְ ֶ יק, ש  י ֵיש  ַצּדִ ל ָהעֹוָלם. ּכִ ל ּכָ ֶ ר ש 
ִויֵפה  ֹתַאר  ְיֵפה  יֹוֵסף  "ַוְיִהי  ל"ט(:  ית  ִ ֵראש  )ּבְ ְבִחיַנת  כָּ   ּבִ ְמֹשֹוֹש  נֹוף  "ְיֵפה  מ"ח(:  ים  ִהּלִ )ּתְ ִחיַנת  ּבְ ָהָאֶרץ" ַמְרֶאה",  זֶ )ב(.    ל  י  י  ּכִ ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ה 

זֶּ  ֶ ּוְכש  ל ָהעֹוָלם,  ל ּכָ ֶ ִחיַנת יֹוֵסף, הּוא ַהִהּדּור ְוַהיִֹּפי ש  ּבְ הּוא  ֶ זֶּ ש  ֶ ש  ַהְינּו ּכְ עֹוָלם, ּדְ ּבָ ה  ּלֶ ֵאר ִנְתּגַ ְוַהּפְ ַהיִֹּפי  ל ָהעֹוָלם,  ה  ל ּכָ ֶ ַהיִֹּפי ש  הּוא  ֶ יק, ש  ה ַהַצּדִ
ְרסֵ  ְוִנְתגַּ ִנְתּפַ בָּ ם  ל  ַהצַּ עֹולָ ּדֵ ֶזה  ל  ֶ ש  ָהֱאֶמת  ַהֵחן  ֶזה  ּבְ ְכָלל  ּנִ ֶ ש  ִמי  ל  ּכָ ֶ ש  ָהעֹוָלם.  ל  ֶ ש  ָהֵעיַנִים  ִחין  ִנְפּתָ ֲאַזי  ָהעֹוָלם,  ם,  ל  ֶ ש  ְוַהיִֹּפי  ַהֵחן  הּוא  ֶ ש  יק,  ּדִ

ּמ   ֶׁ נוּ ש  ַהיְּ וְּ ּדְּ ָקֵרב ֵאָליו  ָיכֹול ל  תְּ וְּ ין ֵעיָניו  ח  ּתָ פְּ ָלל ּבֹו, נ  כְּ הָ נ  אֹות, וְּ קָּ רְּ ה  ע  יָמן סו(,ר לְּ ס  ֵעיל )ּבְּ בָֹאר לְּ ַכמְּ וְּ מֹו.  ל ַעל ַעצְּ ּכֵ ּתַ ְתָקֵרב    סְּ ּמִ ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש 
י,   יק ֲאִמּתִ ּדִ ִחינַ ַלּצַ ּבְ יק ְיסֹוד עֹוָלם",  ֵלי י(: "ַצּדִ ְ ִחיַנת )ִמש  ּבְ הּוא  ֶ ל ָהַאְרבָּ ש  ִכין ּכָ ָ ּנּו ִנְמש  ּמֶ ּמִ ֶ ּוט, ש  ש  ית ב(:  ְבִחינַ ת, בִּ ָעה ְיסֹודוֹ ת ְיסֹוד ַהּפָ ִ ֵראש  ת )ּבְ

עָ  ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ן, ּוִמש ּ קֹות ֶאת ַהּגָ ְ יק ְיסוֹ "ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש  ִחיַנת: 'ַצּדִ ים"; 'ָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן' ֶזה ּבְ ִ ִחיַנת ְיסֹוד  ה ָראש  הּוא ּבְ ֶ ד עֹוָלם', ש 
 ָ "ִמש ּ ר  ֶ ֲאש  ּוט,  ש  ֵרד  ַהּפָ ִיּפָ ְלַא ְוָהיָ ם  ּוכְ ה  "ל.  ּנַ ּכַ יק  ּדִ ַהּצַ ִמן  ִכין  ָ ְמש  ּנִ ֶ ש  ְיסֹודֹות,  ָעה  ָהַאְרּבָ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ים"  ִ ָעה ָראש  ֶזה  ְרּבָ ְיֵדי  ַעל  ֵאָליו,  ְתָקֵרב  ּמִ ֶ ש 

עַ  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ לֹו  כָ ָראּוי  י  ּכִ ֶהם.  ּבָ אֹוֵחז  הּוא  ֵאיְך  ּדֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ַעל  ּדֹותְצמֹו  ַהּמִ ָ   ל  ְיסֹודֹות    ִכיןִנְמש  ָעה  ְוָהַאְרּבָ )ג(,  דּוַע  יָּ ּכַ ְיסֹודֹות,  ָעה  ָהַאְרּבָ ִמן 

"ל  ּנַ ּכַ יק  ּדִ ַהּצַ ִמן  ִכין  ָ הַ ִנְמש  וְּ הוּא ַהֵחן  ֶׁ יק, ש  ּד  ַהּצַ ה  זֶׁ ה  ּלֶׁ ּגַ תְּ ּנ  ֶׁ ש  ּכְּ ן  ּכֵ ַעל  וְּ זֶׁ ,  ָלל ּבְּ כְּ נ  וְּ ָקֵרב  תְּ ּמ  ֶׁ י ש  ל מ  ּכָ ל ָהעֹוָלם,  ֶׁ י ש  ָהא  יֹּפ  ת, נ  ה ַהֵחן  ּתָ מֶׁ ין  פְּ ח 

ין ֵמאַ  כ  ָ ש  מְּ ּנ  ֶׁ ּדֹות, ש  ָכל ַהּמ  מֹו, ֵאיךְּ הוּא אֹוֵחז ּבְּ ל ַעל ַעצְּ ּכֵ ּתַ סְּ ה וּמ  רֹואֶׁ סֹודֹות ֵעיָניו, וְּ ָעה יְּ ּבָ "ל ,  רְּ ּנַ יק ּכַ ּד  ין ֵמַהּצַ כ  ָ ש  מְּ ֵהם נ  ֶׁ ָיכֹול ִלְראֹות  ַגם  . וְ ש 
ם ּוְלהִ  ֵ ת ַהש ּ ְגֻדּלַ ל ּבִ ּכֵ ל בָּ ּוְלִהְסּתַ ּכֵ "ל:ם, עַ עֹולָ ְסּתַ ּנַ יק ָהֱאֶמת ּכַ ּדִ ל ַהּצַ ֶ ֵאר ש  ּלּות ַהּפְ חּו ֵעיָניו ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ְפּתְ ּנִ ֶ  ל ְיֵדי ש 

י   -  רה סו תנינא ן תו י ועי  א  ּבָ ֶׁ ש  ּכְּ ֶׁ ֲעֵלי מוָּסר, ש  ַהּבַ רוּ  ָאמְּ ֶׁ ה ש  זֶׁ עְּ וְּ ַ ש  יַנת )יְּ ח  בְּ ים אֹותֹו, ּב  רֹוא  יק וְּ ּד  ָהיוּ ֵעינֶׁ ם ַלּצַ יָך",  יָך רֹ ָיה ל(: "וְּ ת מֹורֶׁ אֹות אֶׁ

 ֶׁ ַהּמ  ָראוּי ש  ל  ּכָ ַעל  מֹו  ַעצְּ ּבְּ ל  ּכֵ ּתַ סְּ יּ  ֶׁ יק, ש  ּד  ַהּצַ תֹוךְּ  ּבְּ מֹו  ַעצְּ ת  ָצא אֶׁ מְּ ּד  יּ  ַהּצַ ֵני  ּפְּ ת  יַּ א  רְּ ֵדי  יְּ ַעל  ם  הֶׁ ּבָ הוּא אֹוֵחז  ֵאיךְּ  ּדֹות    יק.ּדֹות,  ַהּמִ ָכל  י  ּכִ
כַּ  "ל,  ַהּנַ ְיסֹודֹות  ָעה  ֵמָהַאְרּבָ ִכין  ָ ) ּמוּ ִנְמש  ל ָבא  חסידים  ומשנת  למהרח"ו  קדושה  ח' רבי  שערי  אות  ד'  ובתורה  ריקי  רֹואֶ עמנואל  ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  יק, (.  ּדִ ַהּצַ ֶאת    ה 

ִכין כָּ  ָ ּנּו ִנְמש  ּמֶ ּמִ ֶ ּוט, ש  ש  ִחיַנת ְיסֹוד ַהּפָ הּוא ּבְ ֶ יש  ַעל יְ ש  ל ְוַיְרּגִ ּכֵ ְסּתַ יִּ ֶ ָעה ְיסֹודֹות, ָראּוי לֹו ש  ִאין ִמן  ֵדי זֶ ל ָהַאְרּבָ ּבָ ֶ ּדֹות, ש  ָכל ַהּמִ ה ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ּבְ
ִכין  ָ ְמש  ּנִ ֶ ש  ְיסֹודֹות,  ָעה  ֶ   ָהַאְרּבָ ש  יק,  ּדִ "ל:ֵמַהּצַ ּנַ ּכַ ּוט  ש  ַהּפָ ְיסֹוד  ִחיַנת  ּבְ ֵעינֶ     הּוא  ְוָהיּו  מֹוֶריְוֶזה:  ֶאת  רֹאֹות  ָעָפר,  יָך  ַמִים  רּוַח  ֵאש   ֵתבֹות:  י  ֵ ָראש  ָך 

הָ  ֵהם  ֶ ּדִ ַאְרבָּ ש  ֵמַהּצַ ִכין  ָ ִנְמש  ם  ּלָ ּכֻ ֶ ש  ּדֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ִכין  ָ ִנְמש  ֶהם  ּמֵ ֶ ש  ְיסֹודֹות,  כַּ ָעה  ן  יק  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ֵעיֶניךָ ּנַ ְוָהיּו  ִחיַנת:  ּבְ ה  זֶּ ֶ ש  יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאת  רֹוִאין  ֶ ש    ּכְ
אֹוֵחז   הּוא  ֵאיְך  ַעְצמֹו  ּבְ רֹוִאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  מֹוֶריָך,  ֶאת  ָכל רֹאֹות  ֵמהַ   ּבְ ִכין  ָ ְמש  ּנִ ֶ ש  ָעָפר,  ַמִים,  רּוַח,   , ֵאש  ְיסֹודֹות:  ָעה  ֵמַאְרּבָ ִאין  ּבָ ֶ ש  ּדֹות,  יק  ַהּמִ ּדִ ּצַ

"ל  ּנַ  : ּכַ



 מוהר"ן                             תורה צח                               ליקוטי                 7צו: 

 [כג ]  צחתורה 

שנ  הענין  ב מה  פעמים  אמר  כמה  עצמות  גמרא  של  גל  ונעשה  עיניו  בו  ברכות  }נתן 

 . \כז/ [כו]\כה/ {.שבת לד \כד/.נח
 

 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כג

אמר  וא צדוקי  בהדייהו רב ששת אשכחיה הההוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא וקם אזל    ה רב ששת סגי נהור הו   .ברכות דף נח   כד
דוקי אתא מלכא אמר  ליה חצבי לנהרא כגני לייא אמר ליה תא חזי דידענא טפי מינך חלף גונדא קמייתא כי קא אוושא אמר ליה ההוא צ 

קא אתי  הוא צדוקי השתא קא אתי מלכא אמר ליה רב ששת לא  ה גונדא תניינא כי קא אוושא אמר ליה    ליה רב ששת לא קאתי חלף 
תליתאי   ודאי השתא אתי מלכא אמר ליה ההוא צדוקי מנא לך הא אמר ליה דמלכותא  כי קא שתק מלכא חליף  א אמר ליה רב ששת 

והנה ה' עו דארעא כעין מלכותא דרקי  ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר עא דכתיב צא ועמדת בהר לפני ה'  סלעים לפני ה' לא    בר 
האש קול דממה דקה כי אתא מלכא פתח רב ששת וקא מברך  ה' ואחר    ש ה' ואחר הרעש אש לא באשברוח ה' ואחר הרוח רעש לא ברע 

ומאי  ליה קא מברכת  חזית  צדוקי למאן דלא  ליה ההוא  צדוקי איכא דאמרי חברוהי    ליה אמר  לעיניה  )נקרו(  כחלינהו  הוי עליה דההוא 
 .ב ששת נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותרואיכא דאמרי  

בו ונעשה כו'   -  מהרש"א  בו    .נתן עיניו  בו עיניו לעונשו בכך ועי"ל דבכ"מ שאמרו ונתן  ונתפקח כדי לתת  צ"ל דנס נעשה לו לרב ששת 
י"ל שנע עיניו לאו ממש קאמר אלא דק  וענינו  ר היה ראוי  ב שה עצמות כאלו כבר מת ונרקב הבשר שכ ללו בכך שיעשה גל של עצמות 

 וק"ל: למות וע"ד רשעים בחייהם קרוים מתים  

ניו. עי' הגרי"ב ולגירסת הספרים צ"ל דאף דס"נ היה שגרא דלישנא נקט ובירושלמי שביעית פ"ט ה"א גבי רשב"י מיד  נתן עי   -  יפה עינים 
 ו' וליתא נתן עיניו בו אף שלא היה ס"נ: נעשה גל כ 

ליו השלום  שבו הרג משה רבינו ע   כה"תבשם  יניו בו רצונו לומר עין השכלית, שעשה כונה  ע איכא דאמרי רב ששת נתן  ו   -    יהוידע   בן 
זה במילואו כזה  את המצרי, וכן כל הצדיקים מענישים את הרשעים בכונתם בשם זה, ונראה לי בס"ד ששם זה רמוז בשתי עינים, כי שם  

ם שני עי"ן, ואומרם  קא ה דיי   עולים תקי"ב, ולזה אמר נתן עיניו בו עיניו   ן ב' פעמים עין במילואם עי"ן יו"ד נו" כ"ף ה"א ת"ו עולה תקי"ב, ו
זה ועל ע  ז"ל דנקטי הכי בכל מעשים אשר יעשו הצדיקים בעונשם לרשעים, וצריך להבין מה    שאו גל של עצמות הנה מצינו לרבותינו 

פגר מת, יש חששה על המעניש מצד הממשלה    להמיתו על ידי כונת השם אם יהיה זה   מה, ונראה לי בס"ד בעת שמעניש הצדיק לרשע 
בידם, לכך מאת ה' נעשה נס שאותו הנענש תיכף היה גל של עצמות שהבשר כלה נאבד ואינינו ולא  יו עלילה לומר שהרגו  ו על עליל פן י 

 ה לעלילה: ס ברו עליו כמה שנים ואז אין מקום תפי ולא יש כי אם גל עצמות מורקבין כמו מת שע   נשאר עליו צורת פנים להכירו, 
  [ .לד דף  ] יכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה  אמרו ליה א   ?וני איכא מילתא דבעי לתק ר  אמ   (מהמערה  רשב"י יצא  ש)כ   -  לג:שבת דף    כה 

  י תורמסי תרומה אמר ליה ההוא סבא כאן קיצץ בן זכא   ?א טהרה אמר איכא איניש דידע דאיתחזק הכ   .ת להו צערא לכהנים לאקופי ואי 
כל היכא דהוה    ,( צף המת במקום שהוא שם, וציינו למקום הקבר ס ו היה מקצץ תורמסין ומשליכן שם, ונעשה נ )  עבד איהו נמי הכי   .אחר שגדלו( ל)דהיינו שתלן ועקרן  

י בן  )לא( היית ע קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניה אמר ההוא סבא טיהר    מנו ואפילו היית עמנו וחי בית הקברות אמר לו אילמלי 
עמנ  נמנית  עמנו   וולא  זו את    יפה אתה אומר עכשיו שהיית  זונות מפרכסות  יאמרו  ביה  ונמנית עמנו  יהב  שכן  זו תלמידי חכמים לא כל 

נפל מזמן  כמת שנרקב בשרו ו)  יניו ועשהו גל של עצמותעיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו ע 

 : (רב 
 [ כאן  יה עיור ואיך נתן בו עיניו אלא כפי' רבנורב ששת שהב  מדובר . ות נח. ]בברכקסנהדרין  . ב"ב עה*  כו

עה   בבא בתרא   כז וחוק   -.  דף  שלשים  על  שלשים  שהם  ומרגליות  טובות  אבנים  להביא  הקב"ה  עתיד  דריש  וקא  יוחנן  רבי  בהן  דיתיב  ק 
ומעמידן   עשרים  על  ירושלים עשר  כביעתא    בשערי  השתא  תלמיד  אותו  עליו  משכח ד לגלג  האי  כולי  משכחינן  לא  לימים  ציצלא  ינן 

שרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום עשרים אמר להו  הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי ה 
רוש כאשר אמרת  ד בי יוחנן אמר ליה דרוש רבי לך נאה ל אתא לקמיה דר   הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים הני למאן אמרו ליה שעתיד  

 .דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותריקא אלמלא )לא( ראית לא האמנת מלגלג על  כן ראיתי אמר לו  

אבנים    -סנהדרין דף ק.   להביא  הקב''ה  עתיד  דריש  וקא  יוחנן  רבי  ו דיתיב  שלשים אמות  על  שלשים  שהן  ומרגליות  בהם  טובות  חוקק 
וגו' לגלג עליו אותו  ושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח    יב{ -רי ירושלים שנאמר }ישעיה נד ע עשר ברום עשרים ומעמידן בש

חזינהו למל  בים  לימים הפליגה ספינתו  כולי האי משכחינן  מנסרי  תלמיד אמר השתא כביעתא דצילצלא לא משכחינן  אכי השרת דקא 
ומרגליות   ירושלים כי הדר אשל אמר להו הני למאן אמרי עתיד הקב''ה  אבנים טובות  וקא דריש  העמידן בשערי  יוחנן דיתיב  כחיה לר' 

דרוש ולך נאה לדרוש כשם שאמרת כך ראיתי אמר לו ריקה אם לא ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתה יהב ביה  א''ל רבי  
 ( עצמותשמת דאדם שמת נעשה גל של ).  ו גל של עצמותעיניה ועשא 

ה ִדְמֵהיְמנוּ כַּ ֲאִפּלּו    .דף נט   בראשית זהר   ַמע ִמּלָ ְ טִ ד ש  ּדְ וּ ָתא ְדָמאֵריּה, הּוא ָאַמר  ש  ִאילּו ְלַבר ָנש  )חד(  ּפְ ָ ש  ּדְ ַהאי  ּכְ יּה.  ּבֵ ָלא  ּדָ ּתַ ְ ָתא הּוא ְלִאש 
ֵרי  ִבש ְ ימּו ּבְ ִ ְרש  . ְוָאַמר ָלאו ִאיהּו ְמהֵ ַעל ָאת ְקָייָמא ּדִ ַבר ָנש  ַמע ַרב ֵייָבא ָסָבא ּה ּדְ ָ יּה ְוִאְתֲעבִ   יְמנּוָתא. ש  ל ּבֵ ּכַ ַגְרֵמי.ְוִאְסּתַ א ּדְ ּלָ  יד ּתִ

ַגם כט מבוא השער פרק ז    -אהרן ראטה   לרביטהרת הקודש   ִרית קֹוֶדש  ַהָחתוּ   -  ּפְּ ֲאלּו ָלזֶּה ָהִאיש  ַעל ִעְנַין ּבְ ָ ש ּ ֶ ירּוש  ש  רוֹ ּפִ ְבֹשָ ל  ם ּבִ ר ּכָ ֶ , ֲאש 
זֶּה ַהחֹוֵתם בְּ ֱאמּוַנת ִיֹשְ  לּוי ּבָ ַפר בָּ ָרֵאל ּתָ , ְוהּוא ּכָ ל ִרית קֹוֶדש  ָרֵאל ּתָ ֵאין ֱאמּוַנת ִיֹשְ ֶ ִרית, ָלֵכן ָרָצה  זֶּה ש  אֹות ּבְ ע ּבְ ָ ַגם ֶזה ָהָרש  א ּפָ ּמָ זֶּה, ּוִמְסּתַ ּוי ּבָ

ֹו, וְ  ִרים ְלַנְפש  ל ר'ְלַהְמִציא ֵהיּתֵ ּכֵ ה גַּ   ִהְסּתַ ן יֹאְבדּו כָּ ֵייָבא ָסָבא ְוַנֲעֹשָ ל ֲעָצמֹות, ּכֵ ֶ ָך.ל אֹוְיֶביָך ה' ַהּכֹוְפִרים  ל ש   ּבְ

פז  כתם  בראשית    ספר  דגרמי    שמע   -שם  פרשת  תלא  ואתעביד  ביה,  ואסתכל  סבא  ייסא  עיניהם    -רבי  בהבטת  כח  ע"ה  להם  היה  כי 
יא  ה כבר התפללנו והשכינה הולכת לפנינו,  ש   -האיש ההוא. ואנן הא ארחא בסיעתא דקב"ה  להעניש, בהמשיך במחשבתם מדת הדין על  

 ל אנחנו בתחלה והיא תסייע:כן נתחי   תסייע אותנו לעסוק בד"ת, ועל

אמר רבי אבא אדכרנא, מלה חדא דשמענא מבוצינא קדישא, דשמע משמיה דרבי אליעזר, יומא חד אתא לקמיה חד     :ג דף רכ " ח   זוהר 
בעיין   חכים  תלת  סבא,  סבא  ליה  אמר  רכא   גוי,  מנך,.[  ]דף  למתבע  ...  בעינא  וטרפה,   וכו'...     נבלה  אכלי  לא  דאתון  דתהוון    ותו,  בגין 

עינן, ואנן תקיפין בחילא בבריאותא, וכל שייפון דילן בקיומייהו, ואתון דלא  בריאותא, אנן אכלינן כל מה דב בריאין, וגופא דלכון להוי ב
חלשין   שאר  אכלין,  מכל  יתיר  ובתבירו,  בישין  במרעין  ס כלכו  בכלא,  אלהכון  לכון  דסני  עמא  דלא  ב עמין,  מידי,  לי  תימא  לא  סבא,  א 

 רמי: זר ואשגח ביה, ואתעביד תלא דג מעינך ולא אקבל מנך, זקיף עינוי רבי אליע אש



 מוהר"ן                             תורה צח                               ליקוטי                 8צו: 

  .עצמות נעשה גל שלהכוונה ומה  ,\כח/ מה הלשון נתן עיניו בו
האד  הנה  היכןאך  עד  רואה  אינו  מ   \כט/ ם  אהפגם  עבירה  םגיע  לנו   עבר  גילו  שקצת  ואע"פ 

, כי הצדיק יש עד היכן פגם כל עבירה מגיע  \לא/ . והצדיק רואהראיהל  שמיעהדומה    האינ   ,\ל/ הצדיקים
הצדיקים ורבנו  ה משגיח על  פשוטו שהקב"  צדיקים  ה' אלעיני    \לב/ הלים לד(ת)"ש  כמ  ,לו עיני ה'

  י ה' ועינ  \לד/[לג ]   שהצדיק יש לו עיני ה'  דהיינואת כח הראות שלו,    לצדיקנותן  מפרש גם כאן שהקב"ה  
  ,בארץהשגחת ה'  של מקרא מדבר בפשוטו  ,  {\לו/טז ד"ה ב    \לה/ זכרי' ד'}  המה משוטטות בכל הארץ

( והן מעל הזמן והמקום ורואה זה רק משלהחכמה )וגם  האוזן שהרי עיני ה' הם עיני    ק לסבר אתאבל הוא ר
ועי"ז הם    ,לצדיקיםגם  יש    בבחי' מעל הזמן והמקום  שעיני ההשגחה של ה' ורבנו מפרש  הכל כאחת בבת אחת,  

 . העליוניםהעולמות בכל כל פגם בשרשו  רואים

של   הזו, אפילו בפגם  ן שהוא צדיק לא מזיקה לו הראייהיווכ  גיעעד היכן הפגם מ  נמצא הצדיק רואה

 .  יחטא אן צדיק בארץ שלעצמו כמ"ש אי
לרשע  וזהו פי' הגמרא, נתן עיניו בו, כלומר   נותן  אחד  שהצדיק  כח הראייה שלו  לרגע    שיהי' את 

צדיקים של  בעיניהם  שרואה    רואה  הקב"ה  עיני  אחת  הכל  שהם  והמקום בראייה  הזמן  מעל  .  בבחי' 
עצמוהרשע  עשה  ונ של  שהוא  ת,  גל  הזומההתגלומת  מיד  דהיינו  התגלות,    , לגכי    ,ת  מלשון 

מראיית  ר עיניו  שסוגשמי  מקרא  פשוטו של    .עוצם עיניו מראות ברע  \לז/ישעי' לג()  שון מל  ,ועצמות
  תשגל של עצמוורבנו מפרש    .הוא יהיה יושב מרומים  )מלבי"ם(  כדי שלא יבוא לבו לחמוד רעהבלי עולם הזה  

 
   ניו בו י ן נתן ע א כתב נתן בו עיניו וכ   ל צ"ע דלעי   כח
 ות הפגם תלוי בגובה שאיכ משמע    –  עד היכן מגיע הפגם   כט
 וכו'   וע"כ אמרו בזוהר שאין לו תקנה.  ,שפוגם למעלה מעולם התשובה   גם הברית פ כגון    ל

בהמה    -  והצדיק רואה   לא ש  הוא לשון ארמי ידוע שחזה של  שעולה    רואה   ל תרגום  הצוואר מהכרס  והכוונה לחלק הקדמי  שהוא  ,  עד 
ו ראייה המביאה  וכ"ש הרואה את השמים שז   , אלא הרואה למעלה מהארץ   , אייה מה שרואה את הארץ לא נקרא ר כי    ,הרואה את הדרך 

חזר להיות אדם עד שהסתכל על    ע שנים חיה לא שנבוכדנצר כשהיה שב ואמרו בזוהר חדש    .בשלח נז   בזוהר ט ו מ ק בתורה  דעת כמבואר  
דניאל    כמ"ש  השמים. ְ   'ד ) ספר  ִלש  ַעְיַני  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֲאָנה  א  יֹוַמיָּ ְוִלְקָצת  ִנְטלֵ לא(  א  ְיתּוב ַמיָּ ֲעַלי  ִעי  ּוַמְנּדְ שת  מי  שכן  וכל  העתיד  רואה  .  את 

מזמן   למעלה  נקרא  ה בעולמות  ו ומקום  דהיינו  לְ 'ט   'ט ) א  -אל שמו כמ"ש  הרואה  עליונים  ִלְדרֹוש   (  ֶלְכּתֹו  ּבְ ָהִאיש   ָאַמר  ּכֹה  ָרֵאל  ִיש ְ ּבְ ָפִנים 
בִ  י ַלּנָ ֵרא ְלָפִניםֱאלִֹהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד ָהרֶֹאה ּכִ  ָהרֶֹאה:   יא ַהיֹּום ִיּקָ

ְדֶכם:   תהילים פרק לד   לב ֲאַלּמֶ ְידָֹוד  ִיְרַאת  ִלי  ְמעּו  ִ ש  ָבִנים  ְלכּו  ַחיִּ   )יב(  ֶהָחֵפץ  ָהִאיש   ִמי  ִלְראֹות טֹוב:)יג(  ָיִמים  ֹאֵהב  ֵמָרע    ים  ֹוְנָך  ְלש  ְנצֹר  )יד( 
ר ִמְרָמה:  ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ לֹום ְוָרְדֵפהּו:)טו( סּור ֵמָרע ַועֲ   ּוש ְ ָ ש  ש  ּקֵ ה טֹוב ּבַ ְוָעָתם:  ש ֵ ַ יִקים ְוָאְזָניו ֶאל ש  יִקים    )טז( ֵעיֵני ְידָֹוד ֶאל ַצּדִ )טז( ֵעיֵני ְידָֹוד ֶאל ַצּדִ

ְוָעָתם: ְוָאְזנָ  ַ  יו ֶאל ש 

ש   -  רד"ק  האל?  מאת  תגמולו  ומהו  וצדיק.  ה'  ירא  נקרא  האלה  הדרכים  שאחז  מי  צדיקים.  אל  ה'  עיני  בו  )טז(  דבקה  האל  שמירת 
 ומצילתהו בכל דרכיו. וזהו עיני ה' אל צדיקים. ואם יקרהו שום פגע יקרא אליו וישמע צעקתו ויצילהו מצרתו, וזהו, ואזניו אל שועתם: 

 הלים צא עה"פ רק בעיניך תביט  תלקוטי תורה רה מ' תנינא ד"ה אך מי שיכול. ועיין ין תועי לג

וזו היא למשה רבינו ע"ה שלמות גדולה ששבה דעתו בעתידות בלתי מכרעת    -ק ב סימן ה  חל   -מאמר אם כל חי    -  עשרה מאמרות   לד
ודבור נבואיי כלל  כמו שבארנו במקומו בדעת המקום לפי שהשגתו בהן היתה בצפיית הדבר העת בו אמירה  יד להיות נבחר לא קדמה 

ם מן הדברים העתידים קודם היותם זכה משה להשיג  וג   ה שהקב"ה רואה מכל הנמצאים זולתותמונת ה' יביט ירצה התמונה עצמ   אלא 
בו מנשיקות פיהו דשיר השירים נד  וכתיב פה אל פה אדבר  בוריה וידוע שאין הבטה אלא מלמעלה למטה  וישמע  אותה על  עהו וכתיב 

שזכרנו בברור    ונה בור ההוא היה מראה למשה אותה התמ דע ומראה פועל וצא כי הקול והד ו את הקול מדבר אליו שהוא מן ההתפעל כנ 
 .ולא בחידות

ַעּמ     -  עיין תורה מ' תנינא  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאר ַהש ּ ְתּפָ ּמִ ֶ ֲארּות, ש  כֹול ִלְראֹות זֹאת ַהִהְתּפָ יָּ ֶ ֵאר ַאְך ִמי ש  ִחיַנת ּפְ ל ּבְ ָרֵאל, ֲאַזי הּוא ְמַקּבֵ ּומִֹחין ִמן    ֹו ִיֹשְ

ֶאצְ  ין  ְוַנֲעֹשִ רֹוֶאה,  ֶ ש  ֲארּות  ַהִהְתּפָ ְונִ זֹאת  ין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ַגם  "ל לֹו  ּנַ ּכַ ֵעיַנִים  ּבָ ּובֹוְקִעין  "ל,  ּנַ ּכַ ִלְפִנים  ח  ְכָנִסין  בְּ ּב  ן  ּכֵ ֵעיָניו ַגם  ין  ַנֲעשֹ  ַוֲאַזי  יַנת  , 

הּוא ִמְסּתַ   ֵעיֵני ה'. ֶ ָכל ָמקֹום ש  ִחיַנת ֲאִויָרא ּדְ ַוֲאַזי ּבְ ן ּבְ ם ַגם ּכֵ ָ ה ש  ל ְורֹוֶאה, ַנֲעֹשֶ י ִעקָּ ּכֵ ים, ּכִ ָרֵאל ַמְחּכִ ִיֹשְ ָרֵאל הּוא ַרק  ֶאֶרץ  ִיֹשְ ת ֶאֶרץ  ַ ר ְקֻדש ּ
"ל:  ִחיַנת ֵעיַנִים ַהּנַ  ִמּבְ

י ִמי ַבז ְליֹום   זכריה פרק ד   לה  ְמחּו ְוָראּו ֶאת  )י( ּכִ ִדיל   ְקַטּנֹות ְוש ָ ה ְמש    ָהֶאֶבן ַהּבְ ה ֵעיֵני ְידָֹוד ֵהּמָ ְבָעה ֵאּלֶ ִ ֶבל ש  ַיד ְזֻרּבָ ָכל ָהָאֶרץ: ּבְ  ֹוְטִטים ּבְ

למעלה על אבן אחת שבעה עינים אלה הם עיני ה' שהם משוטטים בכל הארץ והוא רואה המצירים  פי' מה שאמר    -שבעה אלה    -  רד"ק 
 וישמרם מידם שלא ישלטו בהם: לישראל  

ָכל ָהָאֶרץ ְלִהְתַחזֵּ   ()ט ב פרק טז  -הימים   דברי   לו ְֹטטֹות ּבְ י ְידָֹוד ֵעיָניו ְמש  י  ּכִ ְלּתָ ַעל זֹאת ּכִ ֵלם ֵאָליו ִנְסּכַ ָ ָך ִמְלָחמֹות: ק ִעם ְלָבָבם ש  ה ֵיש  ִעּמְ  ֵמַעּתָ

שית סכל  ע נ   -בטוח בו. נסכלת  לתת חוזק עם אשר לבבם שלם אליו ל   -ר"ל משגיח על כל. להתחזק    -)ט( עיניו משוטטות    מצודות דוד 

 :ו עמךר"ל כבר מוכן מלחמות שילחמ   -בעבור זאת. יש עמך מלחמות  

 :מל' סכלות ושטות   -קום כמו שוטטו בחוצות ירושלים )ירמיה ה(. נסכלת  ום למ ענין הנעה והרחיפה ממק   -)ט( משוטטות    מצודות ציון 
ֶבַצע    )טו( ישעיה פרק לג    לז ּבְ ִרים מֵֹאס  ָ ַֹחד ֹאֵטם ָאְזנוֹ מַ הֵֹלְך ְצָדקֹות ְודֵֹבר ֵמיש  ש ּ מְֹך ּבַ יו ִמּתְ ּפָ ּקֹות ֹנֵער ּכַ ַ ִמים ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות  ֲעש  ּדָ מַֹע  ְ  ִמש ּ

ָרע: ן ֵמיָמיו ֶנֱאמָ   ּבְ ּבֹו ַלְחמֹו ִנּתָ ּגַ ּכֹן ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמש ְ ְ  ִנים: )טז( הּוא ְמרֹוִמים ִיש 

כי' א ו'(. עוצם  סותם וכן שקופים אטומים )מל   -אשקו"ט בלע"ז. אוטם    -נוער כפיו    .קותמי הוא ימצא הולך צד   -)טו( הולך צדקות  רש"י  
 סוגר וכן )ישעיהו כט( ויעצם את עיניכם:   -
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דהיינו שהוא רואה מה שפגם, שהיה נסתר    \לח/ שמתגלה לו הפגם שהיה עצום סגור ונעלםהפירוש  
  הפגםמגיע  עד היכן  מקבל מהצדיק עינים הפתוחות לראות  הוא  דהיינו ש  ,וזהו גל של עצמותממנו מקודם.  

  ביחס אליו. הן עצומות שבדרך כלל

וממילא גם  ממות ה' ית'  רו  םאדלה לתגכי כשמ  [לט]  םכשאדם רואה מה שפג  ואין עונש גדול מזה
יותר  אזי הבוש  ,בעולמות עליונים כל כך  קדשיםהקדש  בפגם    ן כל כךטקה  ואוה  קטנות עצמו, נוראה  ה היא 

   .תורה כבסוף כמבואר ב ,מגהנם
עתיד  וזהו שאמרו חז"ל  גהנם,  ה  זה  "והנה טוב מאד"במדרש  כמ"ש    שזה בעצמו הגהנם  \מ/ואיתא בשם הבעש"ט

ל מנ הקב"ה  חמה  ואת  רתיקה,הוציא  הקב"ה  את  רואים  עדן  בגן  בגלוי    כי  האמת  יכנף  "בבחי'  כל  ד ועולא 
לרשעים,    נםהיהיה הג   וזה בעצמו)סוף מסכת תענית(    ,זה ה' קוינו לו""  ואומרשכל אחד מורה באצבע  עד    ,"מוריך

 .  צמתהוהאמת בכל ע  התגלותמ ראין בושה גדולה יותלמי שחי כל ימיו בשקר כי 
במקור    גם  עוד חייםראה  זה  מים  על  שציין  סו  אות  בי לעו  שם  התלדות  ד  יוסףאור של  אל  "  פעה"  \מא/יעקב 

חמים לעשות נקמה  רחמים וכיצד יתכן בחסד ור  אחסד וה' הו אל הו-שקשה הרי א  "ל נקמות הופיעא  ה' קמותנ

 : בדרך של חסד ורחמים  ה בומקלרשע את רוממות ה' וממילא זה הנ נה שמראה אלא הכוו
בדחילו ורחימו שמקבלים מצדיקים י קיום התורה  ל ע", אבריםלכולנו הפתעות אחרי המאה ועש ובוודאי יהיה

והעיון בתורתם שהיא  )תורה ז'( מת באדם שעל ידה נחקק האשל צדיקים אמיתיים  העצות וקיום)תורה יז( אמיתיים, 
"י וע )תורה סו תנינא(ם במידות ו היכן אנו אוחזי להסתכל על עצמינ נזכה שיפתחו לנו העינים, )תורה קה( ברור המדמה

כולי  "י כל זה וע ,שהיא בחי' עיני ה'קצת מכח הראייה שלהם יתנו לנו הם לצדיקים אמיתיים נזכה ש קשרותהת
 . , כשתתגלה לנו האמת כולהההפתעות שיתמעטוהאי ואולי נזכה 

 
 חברותא לתורה צח עד כאן ביאור 

 

 * 
 

 ו בו ונעשה גל של עצמות יתן עינ עוד כמה ביאורים בעניין נ 

יות בלעם הרשע מעלה נפשו  וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. דע כי בה   -פרשת בלק    -התורה  פירוש הרקאנאטי על  
ן על  להרע או להטיב והיה מדביק וקושר מחשבתו למעלה והיה ממשיך כח עליו ל במי שכוונתו עליו  בעליונים היה צריך לראות ולהסתכ 

יה כי גלוי עינים ממש היה צריך לו זהו ויקחהו שדה צופים שה  יםחזה נופל גלוי עינ מי שהיה מסתכל זהו שנאמר עליו אשר מחזה שדי י 
ין כל הכוונות ראה רוע שיעור כוונתו ומחשבתו לקלל יי' יתברך היודע ומבצופה בהם כדי להמשיך עליהם כוונתו ומחשבתו הרעה. אבל  

כן מגיע כח המחשבה וההרהור אם לטב היותתבונן מכאן עד    לטובה שנאמר ויהפוך יי' אלהיך לך את הקללה לברכה.  את ישראל והפכה
לי גבינאי ונתן עיניו בו ונעשה גל    כענין רבי יוחנן דלוותינו ז"ל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני ואם לרע. על כן אמרו רב

ו באותה שעה היה מתקיים  ליחושב בו ומכיון ע  ש והטהור מדביק מחשבתו בעליונים כל דבר וענין שהיהשל עצמות כי בהיות החסיד הקדו
יותר ם היות כח עין הרע נפלה וסוד הקרבנות שהוא דבקות והתקרבות העליונים. אמנם טעמיד אם טוב אם רע ועל דרך סוד הת מצא 

 ידי כך:   יא השופטת ומענשת ולפעמים נשמת הנענש נטלת ממנו עלבתלמידי חכמים הוא לפי שכוונתם ומחשבתם בחכמה אחרונה וה

 
 את עינינו מלראות אותו.  ה סגר ועצם את עיניו נעשה הרע נסתר ונעלם הכי נמי הפגם נסתר ונעלם כיון שהקב"   כי ע"י שעוצם   לח
 ו חיים שם אות ס בראשית אות פא ובאר מים לו הפגם עיין בעש"ט עה"ת   וא שמגלין ענין זה שהעונש ה לט

טוב   מ  התורה    בעל שם  בראשית    -על  וכ אות    –פרשת  כו',  גיהנם  זה  מאוד  טוב  והנה  ט(  )פרשה  רבתי  במדרש  מסגל  פא.  שאינו  מי  ל 
גיהנם,  הרי  טובים  ומעשים  ח   במצוות  להוציא  הקב"ה  ע"ב( עתיד  ד"ח  )נדרים  בש"ס  איתא  ו מ עכ"ל  וכו',  צדיקים  מנרתיקה  כי  ה  שמעתי 

ששומע שם מתפללין בשמחה וריקוד ולומדים בהתמדה,    יסין סו( הרשעים לגן עדן, וזה לו לגיהנם יחשב, לעתיד לא יהיה גיהנם, רק מכנ 
לו   שה וזה  עצמו  בזה  כן  אם  בזה,  מורגל  היה  שלא  יחשב  נדונין:לצער  הרשעים  בה  מתעדנין  פענח         צדיקים  יוסף  ב)לר)צפנת  יעקב  י 

 פ בשלח דנ"ט ע"ד(: סו" מפולנאה(  
ים  רי פירוש הפסוק )תהל ובתולדות יעקב יוסף פ' בא ד"נ ע"ד כתב וזה לשונו, שמעתי ממו     -אות סו  פרשת בראשית    -  מקור מים חיים   מא

ו כיוצא בזה, ומיד עשה  א איש כפרי אחד שמרד במלך, שהכה ורגם איקונין של מלך,    צ"ד( אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, על פי משל, 
עד שנעשה משנה למלך, וכל מה שהטיב המלך עמו יותר, והביאו ליותר מדרגה, וראה  תו המלך לראש, והעלהו ממדרגה למדרגה,  או 

ו יותר כ  ומשרתיו  בזכרו  בוד המלך,  בן כפר,  לזה שהיה  יותר צער  היה  ראוי  הנהגותיו,  הזה, ומה שהיה  הגדול הרחמן  נגד המלך  שמרד 
ה לו צער לפי שעה ותו לא, מה שאין כן בדרך הנ"ל, הוא  עשה בכוונה מכוונת, שאם היה ממיתו, היוא מטיב עמו יותר, והמלך  ה לעונש  

ד עיני כבודו, וזהו שאמר אל  דולה מוסיף יותר צער על צערו, איך מלאו לבו למרו תמיד, כשעלה ליותר ג מצטער כל ימיו, ומוסיף והולך  
פיע, וי"ל שהנקמה הוא במה שהופיע  א כמלך בשר ודם, והוא, כי אל נקמות הו הוא על ידי מדת הרחמים של   נקמות ה', ר"ל שנקמת הש"י 

ובראותו גדולת המלך, ובזכרו שמרד נגד  זה, אין לך צער  לו מגדולתו,  וכן הוא בספרו צפנ   מלך  יותר מזה ודפח"ח, עכ"ל.  ת פענח  גדול 
בעש"ט זצלה"ה,  ה חכמה, צדיק וחסיד איש אלהים המנוח ה ב מ"ח, וז"ל, פי צדיק יהג " דקי"ט ע"ד ע"ש. ובס' קדושת לוי על פרקי אבות פ 

ה שניהם כאחד המה חסד ורחמים,  הוי"ה ב"ה ושם אל ב" אמר בפירוש הפסוק אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, שקשה להולמו שהרי שם  
ר"ל פעמים שימצא מציאות  יעור הכתוב, אל נקמות ה'  שהנקמה, אבל הוא ענין נחמד ונעים ומבואר מאוד, ויהיה    ולמה הזכירם פה על 

ה  מופי נקמה בבחינת  הוא  יתברך שמו,  ר"ל שמדת הרחמים שלו  הופיע,  נקמות  ובא כמפרש, אל  והרחמים,  ומזריח עליחסד  ו  ע ומשפיע 
 נקמה, עכ"ל.  עוצם רוממותו וגדלותו, ובזה החסד והרחמים יש די ראייתיפעת אור רוח קדשו, להבין ולהשכיל מעט מזעיר מ 
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לנו הכתוב בזה, והיינו עפ"י דברי  תרה בו, שדבר גדול רמז  בא אל פרעה סתם ולא פירש וה   -שנת תרע"ח    -פרשת בא    -שם משמואל  
מה שהביט בפניו ונתן  עצמות, היינו שבבו ונעשה גל של  כמה פעמים בדברי חכז"ל )ברכות נ"ח. ועוד( נתן עיניו    האר"י ז"ל בהא דאיתא

היא רק חלקי הקדוש  ממנו אתבו משך  עיניו   והחיות של כל דבר  והחיות שבו,  פגר כל חלקי הקדושה  ובלעדיהם הכל  ים מתים,  ה שבו 
ו נעשה אפס  חלקי הקדושה  כל  ממנו  פירשנו שזה  ממילא בהמשך  וכבר  עכ"ד.  עצמות,  של  גל  וזהו שנעשה  שבחואין,  ש  מכחות הנפש 

  דבר הנראה ומתחברים אליו, ואף בגשמיות הוא כן כמו שסיפרו הטבעיים ים על ההעין מכוש הראי' וקוי האור היוצאים מן  חהראית, ש
וחניות שנעשה חיבור להנראה ברואה, וכל חלק  מחממין את ביציהם ומוציאין את האפרוחין מהן, ומכ"ש ברשיש עופות אשר בהבטתם  

מטה ויורדת ליסוד העפר שהוא  נמשכת לכן אבן  ליסוד האש שהוא כלל האש, ו  אש שנמשכת למעלהך אחר הכלל כמו  מתאוה להמש 
י' ל הקדושה שבעין הרואה, וע"כ השלמים האלו בעלי הש"ס שה אה נמשכין אחר מרבית כלכלל הדומם, כן נמי חלקי הקדושה שבהנר 

  ל עצמות הקדושה שבו, הי' נעשה גל ש  וך ממנו את חלקיאליו לאסוף ולמשבהם מרבית כלל הקדושה, בהבטתם בדבר שהיו מתכוונים  
 . ות כללבלי חי

לגמרי ויכלה ויאבד  אשר בעלות הני"ק יתבטל האדם אמנם עוד יש בחי' העלאת ני"ק   -פרשת וזאת הברכה  -על התורה  -תפארת שלמה 
ני"ק מקרבו שזה היה כל החיות  ו המשיך והעלה הי נתינת עיניו בכמ"ש בגמ' )סנהדרין ק, ב( יהיב עיניה בו ונעשה גל של עצמות ר"ל ע"

בר קוברי מתים. כי בכל מקום שע צמות. וזה הי' ג"כ ענין המרגלים שאמרו )סוטה לה, א( בכ"מ שעברנו מצאנול של עממילא נעשה גשלו ו
בבחי' העלאת   ו הם נאכלם כלחםיג, ט( כי לחמנ יהושע וכלב ונתנו עיניהם בהכנענים העלו חיותם מהם ונשארו פגרים מתים. וז"ש )במדבר

 גו' כנ"ל. ת כל ווז"ש ואכלת אהני"ק של אכילת לחם. 

ל עבור מה שבארנו כי בעין האדם שם שורה רוחניות נשמתו, וע"כ הרוחניות  הכו   -  שער השמיני   -לרבי חיים מטשרנוביץ שער התפלה  
כוחו  כדמיון האבן השואבת שבועשאו גל של עצמות, כי הוא    מת. ובזה אמרו נתן עיניו בו  מתדבק אל הרוחניות ויצא נשמתו ממנו ונשאר

בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כלומר שתזכה    ( רקצ"א  וגע בו כלל. וע"ז יאמר הכתוב )תהליםשואב את השייך לשרשו אף שאינו נ 
 ממנו בעין קדשך:  תראה בזה, כי תוציא את חיותולבוא למדריגה כזו שרק בעיניך תביט על הרשע ותיכף ושלומת רשעים 

זו גיע ו   - ( זג  ) שמות    לחיד"אחומת אנך   לוי שכינה והענין כי רבים וד אפשר לרמוז במה שפירשנו בעניותנו מאמר המגיד ובמורא גדול 
א"א להתעכב יותר ואכתי פשו ו   של טומאהדה"ר והגיע הקץ לפי שישראל ירבו לשערים  ניצוצי הקדושה אשר היו טמעי"ם מק"ל שנה דא

 ,ה הנשארים כי החלק מתדבק בכלנה בפרסום החלו עולין ניצוצי הקדוששכי  גלויקדושה לכן הוצרך הקב"ה כ"י לבא מצרים וע"י  י הניצוצ 
רך שאמרו המקובלים בסוד נתן עיניו בו ועשאו גל של עצמות שהיה הצדיק מצמצם ניצוצי הקדושה שבו והיה מסתכל ברשע אז על ד

כי יצא ממנו ניצוץ הקדוש אשר היה   מותעצ   ו והוא מתדבק בקדושה אשר בצדיק ונשאר גל שלחיותידלג ניצוצי הקדושה שברשע שהוא  
שה שהיא השכינה כי כל ניצוצי הקדושה עולין ונדבקים בשכינה וזש"ה וגם את הגוי  בהגלות מקור הקדו  ועל אחת כמה וכמהיה אותו.  מח

ניצוצי הקדושה  ש גדול  בכורות ורבינו האר"י זצ"ל פירש ברכודן אנכי במכת    רכוש גדול ואמרו רז"לאשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ב
רו כל ניצוצי הקדושה הנשארים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ואפשר  בא במצרים במכת בכורות יעלו ויתברוא"ש כי ע"י שכ"י הוא יתברך  

 . שז"ש המגיד ובמורא גדול זו גילוי שכינה
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