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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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 רכו תורה 



 ן"ּ       ליקוטי                      רכה רכו רכז רכח רכט רל רלא                    מוהר:קיד
' בטח בה) תהלים לז(' בבחי, י הבטחון"ועיקר הצדקה הוא ע

, כי אם אין לו בטחון אינו יכול לעשות צדקה כראוי, ועשה טוב
א יהאועיקר הצדקה , ו מה שנותן לצדקהכי מתיירא שיחסר ל

 י הצדקה כלל"שלא יפסיד ולא יחסר ע' שבוטח בה, י בטחון"ע
י "נמצא שע. ]ג ['יברכו בגלל הדבר הזה וכוי "כי הש, ]ב[

ז נעשה "ועי, ז עושין צדקה"עי, י השכל"הבטחון שהוא ע
היינו , נחר גרוני כלו עיני) תהלים סט(' וזה בחי, ל"הדיבור כנ

ואזי , ]ד [דהיינו השכל, כלו עיני' בחי, כשאין השכל בשלימות
, נחר גרוניאזי , כלו עיני מיחל לאלקי' בחי, ל"אין לו בטחון כנ
 אבל כשיש לו בטחון ועושה .ל"תוך הדיבור כנהיינו שאין לו חי

 .ל"אזי יכול לעשות מקול הציפצופים דיבורים כנ, ל"צדקה כנ
, ויקום לקול הציפור וישחו כל בנות השיר) קהלת יב ('וזה בחי

היינו , שכל השירות דומות עליו כשיחה) שבת קנב(ל "ודרז
'  בחי וזהו.ל"שיחה ודיבור כנ, שיהיה נעשה מציפצופים ושירות

שהיה שומע דיבורים מקול , ל"ט ז"מה שמספרין על הבעש
   :ל"כי היה עושה מציפצופים דיבורים כנ, ]ה [הכנור
פ רוב הם מזמרים ניגונים של "שהרשעים ע מה] ו[ רכו

ואמא דערב רב , ]ז [נשמת ערב רב' כי הם בחי, יללה ועצבות
ונים כ הם עושים נג"וע, ]ט [ שהיא מיללת תמיד]ח [היא לילית

כי ,  ומה שדרך בני אדם למשוך אל ניגונים הללו.ל"של יללה כנ
קילקול ' מבחי, ]י [)בראשית כט (ועיני לאה רכות' יניקתם מבחי

 יהי מארת ]יב [)שם א(ש "כמ,  חסרמארת' בבחי, ]יא [הראות
 ועיקר הניגון הוא .]יג[)ב"עט ע' מד ד' ז ת"ת(חסר דא לילית 

ואז , שהם מבני לאה, ירשבט לוי שהיו מנצחים בש' מבחי
י "כי ע, הפעם ילוה אישי אלי) שם כט(כשנולד לוי נאמר 

' ז בחי"עי) זוהר שמות דף יט(שנולד לוי שהוא סטרא דנגונא 
כ נגינה שהוא נשתלשל " וע.שילוה ויומשך אליה, ההמשכה

' בבחי, יש לו כח למשוך, ועיני לאה רכות' מבחי, ויורד משם
, ל בשבת"אלו הניגונים הנ] יד[ים  וכשמזמר.ל"הפעם ילוה כנ

ל "משארז'  בבחי,כי בשבת נשלם האור, ז מעלין אותם"עי
'  ומהדר,'פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו וכו) ב"ברכות מג ע(

, נמצא שבשבת האור בשלימות. ליה בקדושא דבי שמשא
ל "ואזי מעלין הניגונים הנ, ]טז [ בו פסיעה קטנהטופוסעים' בבחי

תיקון ' י שבת שהוא בחי"ע, ל" הראות כניזלקולישיניקתם מק
  : ל"הראות בשלימות כנ

 שדרש ]יט [בשמו שסיפר בשם צדיק אחד שמעתי] יח[ רכז
 ]כ [יעזור' שמה שאומרים כשעוברין על הקוצרים ה, נ"בביהכ

כי יש רשעים שהם מגולגלים בעשבים הגדלים על , ]כב [)פ"ב(כא
'  וזה בחי.שביםכי אין קוצרין אותן הע, ואין להם עליה, הגגות

שלא מלא כפו קוצר '  כחציר גגות וכוכגיהיו) תהלים קכט(
 כי אין קוצרין אותן ,'וכו' ולא אמרו העוברים ברכת ה' וכו

כ אין "בשעה שעוברין עליהם וע' ואין אומרים עליהם ברכת ה

אומרים העוברים , אבל אותה התבואה שקוצרין, להם עליה
   :כדעליה זה יש לה על ידיו, ל"כנ' ברכת ה
שתוכל להחזיר בנשמה ה מסתכל "שכשהקב דע] כה[ רכח

בעצמו כביכול ' אזי הוא ית, בני אדם בתשובה ולעשות גרים
כי אין מקבלין גרים לימות , מבקש ורואה שיהיה מחלוקת עליו

כי ,  משום שולחן מלכים]כו[):יבמות כד(המשיח ולא בימי שלמה 
, גדולת ישראלרק מחמת שרואין , אז אינן מתגיירין מאהבה

 סחופים בעוני ועיקר הגרים הוא כשמתגיירין בעת שישראל
כ " וע,]כז [' בעניותך וכומי גר אתך)  נד'ישעי(ש "כמ, ודוחק

בהכרח שיהיה מחלוקת על מי שמחזיר בני אדם למוטב ומגייר 
 מי שמתקרב אליו כחיכי אז, כדי שלא יהיה לו שום שלוה, גרים

ים באמת לא משום שלום ונחת ואזי יכול לגייר גר, הוא באמת
 ואיתא במדרש וישב יעקב בארץ מגורי אביו ]כט [וזהו. ל"כנ
שהיה מגייר גרים כמו , מגורי אביו) ]ל[ ד"פ' בראשית פ(

 ביקש וישב יעקב ]לא[ל " וזה שארז.כמו מגיורי אביו, אבותיו
היינו מחמת , מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, יעקב לישב בשלוה
ז לא היה יכול "עי, מגורי אביו' בחי, ר גריםשיעקב היה מגיי

ואם יהיה לו שלוה לא , לישב בשלוה כדי שיהיו הגרים באמת
   :ל"כי אין מקבלין גרים לימות המשיח כנ, יוכל לעשות גרים

סוגלים הם מ, שיש עצים שכשעושין מהם מטה דע] לב[ טּרכ
 וזה. 'היפך יש שאינם מסוגלים וכולגוכן , להולדת בנים ולגדלם

בראשית  (שאול שאל האיש לנו ולמולדתינומרומז בפסוק 
עצי עריסותינו '  אפי)]לד[ א"צ' בראשית פ( ואיתא במדרש ,)מג

   :ל"ז סגולת ההולדה כנ"י עצי המטה עי"כי ע, ]לה [גלה לנו
מי שיש לו עינים לראות יכול לראות ולהכיר  דע] לו[ רל

 כי .' אובלבד שראה רבו פעם, בפנים של התלמיד מי הוא רבו
 נמצא כשהתלמיד מקבל .חכמת אדם תאיר פניו) קהלת ח(

ובשביל זה צריך להסתכל בפני , ]לז [חכמת רבו הוא מקבל פניו
והיו עיניך ) 'ל' ישעי(כמו שכתוב , רבו בשעה שמקבל חכמתו

כ "וע, ל" כנ]לח [יםכי החכמה הוא בפנ, רואות את מוריך
   :ל" כנ יכול לידע מי הוא רבולטדוכשמסתכל בפני התלמ

 וצבא השמים לך משתחויםשאומרים  בשעה] מ[ רלא
י כוחות "ע] מב[כי כל הרפואות , ראוי להתפלל על כל דבר, ]מא[

וכל אחד נותן כח באיזה סם ועשב , הגלגלים שהם צבא השמים
 .]מג [ומהם מקבלים הסמים ועשבים כח לרפאות, השייך לו

נותן וכשצריכים רפואה מתחברים כמה כחות מהגלגלים שזה 
 ועושין מדכח בעשב זה וזה בעשב אחר וכיוצא ומתחברים כולם

י בעת שאומרים "כ טוב לבקש מהש" ע.מהם הרכבה לרפואה
שאז באים כולם להשתחוות וליתן שבח , 'וצבא השמים וכו

י להם שימשיכו אלו הכחות "שיצוה הש, והודיה אליו יתברך
   חתיכת מההצריכים לרפואתו בתוך

 

                                               
א
  הוא-ומתרלו ,  היא-ר ותרלד"גם בדפו 
ב
  ועיין לקמן תורה רנב'ד צדקה סימן רמז סעיף ב"ע יו"עיין ש 
ג
 ועיין לעיל תורה רכא'  כ דברים טו י"לשה 
ד

, עו, עד, 'נט אות ו, יין לעיל תורה כזש החכמה והשכל ע"עינים ע 
 תנינא עב תנינא' ולקמן תורה מ

ה
פרשת ) לרבי זאב וולף מזיטומיר תלמיד המגיד(עיין אור המאיר  

ת פרשת ויקהל בביאור "ט עה"ובעש. ל"ה ובארתי מאמרם ז"האזינו ד
 'מקור חיים שם אות א

ו
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
ז
 .זוהר בראשית כה 
ח

.:] דף קמ[מתיקונים אחרונים ' ובתיקון ג.] דף טו[הקדמת התיקונים  
 ' ועיין לעיל תורה כג אות ה ותורה לו אות ג:] זוהר בראשית כז[
ט

ושני לוחות הברית השלם כי תצא אות , ה"פרדס רמונים שער כה פ 
 לב

י
 עין קהלת יעקב ערך מחלת 
יא

י "ל הראות עי שם רכות מחמת הבכי ועיין שבת קנא קלקו"עפרש 
 הבכי ועיין תורה סז תנינא

יב
 ותורה קנא' ועיין תורה לו אות ו י שם פסוק יד"עפרש 
יג

וכי . מ פנחס דף רלד"ועיין גם זוהר רע:  ובדפים שלנו דף פב  
 .]דף קיב[ועיין לעיל תורה רה : תצא דף רפא

יד
ת וכשהצדיקים מזמרים "לשון מוהרנ' עיין לקוטי עצות נגינה אות י 

 שבתאותם ב
טו
  פוסעים-ומתרלו , פיסעים–בתקפא לא ברור  ונראה ,  פוסעים–ר "בדפו 

                                                        
טז

לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת עיין לקמן תורה רעו  
 ורעז ולעיל תורה פה פו 

יז
 -מתרלוו, בתקפא לא ברור ונראה מקילקיל,  מקילקול- ותרלדר"בדפו 

 מקלקול
יח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
יט

מהדורת (פרשת עקב לרבי גדליה מליניץ תשואות חן בספר ן עיי 
ספר בבקיצור הובא  . מה שכתב ששמע מהרב המוכיח) צד' תשמב עמ

 .אות שמט) להרב מטעשרין(לשון חסידים 
כ
 ויאמר בעז לקוצרים ה עמכם' ד' עיין רות ב 
כא

ובתקפא ( יעזור 'פ כשעוברין על הקוצרים ה" מה שאומרים ב–ר "בדפו 
 )ת לגרסא שלנו"והרנתיקן מ

כב
 יעזור ברוסית ' ת בוג פומיש דהיינו ה"פ הוא ר"ב 
כג
  יה ו–בתקפא לא ברור ונראה ,  יהיו–ר "בדפו 
כד
  עלייה-מתרלו  
כה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 

כו
 ד רסח יב"ע יו"ועיין ש'  ש תוס"ועי 
כז

י "שם בגרסת העין יעקב ובפרש' תיבת בעניותך היא דברי הגמ 
 רות שלנובגמ

כח
  אז-מתרצו  
כט
 'בראשית לז א 

ל
ש שלמד על יצחק ולא על " ועי'פסקא דבראשית רבה פרשה פד  

 . הן למד רבינו לעיל תורה נט סוף אותיעקב וכ
לא
 'י בראשית לז ב"הובא בפרש'  שם פסקא ג*  

                                                        
לב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
לג
   להיפך-ומתרלו בתרלד  , היפך-ר"גם בדפו 
לד
  '  פסקא יבראשית רבה פרשה צא  
לה
  מולדתנוכיצד השפיע עריסותינו על בנינו היינו דהינו  

לו
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
לז
 עיין לעיל תורה קצב 
כד יתביתו קמיה רבייכו חזו . הוריות יבעיין לעיל תורה קצב ועיין  לח

 ' דמחדדנא טפי וכו) דעדיפנא( הא : ערובין יגלפומיה
לט
   די התלמ–ומתרלו ,  התלמוד- ותרלדר"גם בדפו 

מ
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
מא
 שאומרים בפסוקי דזמרא בתפילת שחרית' ו' פסוק בנחמיה ט 
מב
  פתח בכל דבר וסיים ברפואותע "צ 
מג
 .]דף מו[עיין סוף תורה לא  
מד
  כילם-בתקפא לא ברור ונראה ,  כולם-ר"בדפו 
מה
  בתיך-בתקפא לא ברור ונראה ,  בתוך-ר"בדפו 

 תורה אור
יֹהָוה) ג(תהילים לז  ַטח ּבַ ּבְ
ה טֹוב ׁשְ ָּכן ֶאֶרץ וְרֵעהַוֲעׂשֵ

 :ֱּאמוָנה
ָּנתֹון ִתֵתן) י(טו  ראה דברים ּ

ִתְתך לֹו ָלֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבך ּבְ ָּ
ְגַלל ַהָדָבר ַהֶזה ְיָבֶרְכך י ּבִ ָּכִ ּ ּ
ך ָכל ַמֲעׂשֶ ְָיֹקָוק ֱאֹלֶהיך ּבְ ָ

ַלח ָיֶדך ָוְבֹכל ִמׁשְ ּ: 
ָּיַגְעִתי ְבָקְרִאי) ד(תהלים סט 

לו רֹוִני ּכָ  ֵעיַני ְמַיֵחלִּנַחר ּגְ
 :ֵלאֹלָהי

רו ְדָלַתִים) ד(קהלת יב  ְּוֻסּגְ
ַפל קֹול ַהַטֲחָנה ׁשְ ׁשוק ּבִ ּּבַ ּ ּ
ל חו ּכָ ְּוָיקום ְלקֹול ַהִצפֹור ְוִיׁשַ ּּ ּּ

יר נֹות ַהׁשִ  :ּּבְ
 תורה רכו

ְוֵעיֵני) יז(כט ויצא בראשית 
ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת

 :ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה
ַּויֹאֶמר) יד(ראשית א ב

ְרִקיַע ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
ין ַהיֹום ַמִים ְלַהְבִדיל ּבֵ ַּהׁשָ ּ ּ
ּוֵבין ַהָלְיָלה ְוָהיו ְלֹאֹתת ּּ

ִנים ּוְלמֹוֲעִדים וְלָיִמים ְוׁשָ ּ: 
ַּוַתַהר עֹוד) לד(בראשית כט 

ן ַוֹתאֶמר ַעָתה ַהַפַעם ַּוֵתֶלד ּבֵ ּ ּ ּ
י ֵאַלי י ָיַלְדִתי לֹוִּיָלֶוה ִאיׁשִ ּ ּכִ

ן ָקָרא ה ָבִנים ַעל ּכֵ לׁשָ ׁשְ
מֹו ֵלִוי  :ׁשְ

 תורה רכז
ֲחִציר) ו(תהילים קכט  ִּיְהיו ּכַ

ַלף ָיֵבׁש ַקְדַמת ׁשָ ּגֹות ׁשֶ )ז( :ּּגַ
לֹא ִמֵלא ַכפֹו קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ּׁשֶ ּ ּ

ְּוֹלא ָאְמרו) ח( :ְּמַעֵמר
ת ְיֹהָוה ֲאֵליֶכם ְרּכַ ָהֹעְבִרים ּבִ

ם ְיֹהָוהּבֵ ׁשֵ  :ַּרְכנו ֶאְתֶכם ּבְ
 תורה רכח

ֵּהן ּגֹור ָיגור) טו(ישעיהו נד 
ְֶאֶפס ֵמאֹוִתי ִמי ָגר ִאָתך ּ

ָּעַלִיך ִיפֹול ְ: 
ב) א(לז  וישב בראשית ַּוֵיׁשֶ

ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ַּיֲעֹקב ּבְ
ָנַען ֶאֶרץ ּכְ  :ּבְ

 תורה רכט
אֹול) ז(בראשית מג  ַּויֹאְמרו ׁשָ ּ

ַאל ָה ִּאיׁש ָלנו וְלמֹוַלְדֵתנוׁשָ ּ ּ ּ
ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש
ד לֹו ַעל ִפי ָּלֶכם ָאח ַוַנּגֶ ּ
י ַּהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ּכִ ּ

 :ֹּיאַמר הֹוִרידו ֶאת ֲאִחיֶכם
 תורה רל

ֶהָחָכם וִמי) א(קהלת ח  ִּמי ּכְ
ר ָדָבר ָחְכַמת ָאָדם ּיֹוֵדַע ֵפׁשֶ ּ

ָּתִאיר ָפ ֶנאּ ָּניו ְוֹעז ָפָניו ְיׁשֻ ּ: 
ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני) כ(ישעיה ל 

ֵנף ֶּלֶחם ָצר וַמִים ָלַחץ ְוֹלא ִיּכָ
ָעֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ֵעיֶניך ֹראֹות ָּ

 :ֶָאת מֹוֶריך
 תורה רלא

ַּאָתה הוא ְיֹקָוק) ו(נחמיה ט  ּ
יָת ֶאת ְּלַבֶדך את ַאָתה ָעׂשִ ָּ

ֵמי ַהׁשָ ַמִים ׁשְ ַּהׁשָ ַמִים ְוָכלּ
ר ָעֶליָה ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ
ֶהם ְוַאָתה ר ּבָ ַּהַיִמים ְוָכל ֲאׁשֶ ּ ּ
ַמִים ָלם וְצָבא ַהׁשָ ְּמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ּ ּ

ַתֲחִוים ְּלך ִמׁשְ ָ: 
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 אמירת התורהומקום זמן 
 לא ידוע

 
 דמה והק פתיחה

ועצה כיצד זוכים לשמוע ניגון   ,כיצד מועיל או מזיק לעבודת ה'ו  ,מהיכן הוא בא   ,בתורה ג' למדנו סוד הניגון 
אבל    .ע או כשררשאדם  ן  שמנג  שרכ  ושא שם הוא שמיעת ניגון הנ  ולא להנזק.ואפילו רשע  נו כשר  שאי ממנגן  

  שמזיק לאדם כשר לנגן אותו. ,אן מדבר רבנו מניגון שחיבר רשעכ

ניגונים  כי   יללה  יש  רבשל  ערב  שנשמתם  הרשעים  אותםומאד    ,לזמר  שנוהגים  לנגן  נמשכים   ,מזיק  הם  כי 
רת  סת מה  ראהשנב   דהיינו הסט"א  ,נוקבא דס"מ  ( \ב/ בתורה רהמבואר  קליפת הניאוף כ)לילי'  מיללת הקליפה  

חסר.  האמת, מארת  שמיללת    בחי'  הבתמיד  ומהותה  חסרון  עוה"זעל  הוא   ,לי  ממנה  הנמשך  הניגון  ממילא 
 . הביטוי למהותה 

ילוגירבנו מדבר מנ  יותר    .ון שלהם דומה ליללהגישכידוע הנ  ניגון הישמעאליםונתו לוואולי כ,  להן של  אבל 
, איזה תאווהשל  הרגשת חסרון  שהוא ביטוי ליגון  נ  כלנו  דהיי מה  וזי ירי חשק  לניגון של עצבות וש  נ"ל שהכוונה

שאינו ניגון  שגם  יללהממש  יללה    דהיינו  עוה"ז  ,נקרא  חסרון  על  ובכי  יללה  כמו  שהוא  ואמנם   .כיון 
קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלה   עשרהבקדושין מט:  וף כמבואר  הישמעאלים עיקר מדתם הרעה היא ניא

  . ישמעאל סרבו לקבל את התורה בגלל שכתוב בה לא תנאף  בני ש,  פארן   רופיע מהעה"פ ה  \גבזוהר/  . וכן ערביא 
   ים ביותר ליללה.על כן הניגונים שלהם דומ ואולי 

להיות אשת  שעתידה  על גורלה המר  שיניקת הקליפה הזו היא מהבכי של לאה אמנו שבכתה  עוד מבאר רבנו  
הי  שהבכי שלה  אע"פ  י   העשו הרשע,  קדוש שעל  זכתהבכי  א   דו  כל הדלהמתיק  ראויה  ת  עד שנעשית  ינים 

 ."זהוע  , אבל עצם הבכי הוא בחי' הסתכלות על חסרון, וממנו יונקת הקליפה לילל על חסרון הבלי ליעקב אבינו
הטמא של  ידו בא לעולם ניגון קדוש המושך את הלב לקדושה, לכן גם בניגון  וכיון שלאה ממנה נולד לוי שעל  

עפ"י    את עומק הענייןג' בארנו    בתורהו  ,כך מבאר רבנו כאן  .ותאוות  הה לטומאת זה משיכיש לעומיונק ממנה  ההקליפה  

מאד את    שניהם יונקים מאותם אורות גבוהים מאד היורדים מעתיק להאיר בריאה, לכן הן מושכים הכשר,   שהמנגן הרשע והמנגןהאריז"ל 
מכח אותו  לעומתו המנגן הרשע מנגן    הקב"ה,ביקות בלדעל ידו  ונמשך    גבוה הזה,וההבדל שהמנגן הכשר מנגן את הקול הישר ה ,  בהל

 .ומילל על חסרון מילוי תאוותיו אבל להפך את תאוותיו הרעות  הקול הזה,

גם בתורה זו יש לרבנו עצה כיצד לתקן ניגונים אלו ולהעלות אותם לקדושה דהיינו לשיר אותם בשבת קודש 
בא להורות הלכה למעשה  בלק"ע דהיינו כשוהרנ"ת  בזה כי מ  זהירות  אמנם צריך  .בכסופים וגעגועים להקב"ה 

         ה הזו הוסיף שזו עבודת צדיקים בשבת ולאו כל אדם יכול לזה.מהתור 
 

 הקדמה  עד כאן

 
 אב תשפ יב עד כ'            ס ש ט אייר ת   א
ּקּון ל    -  תורה רה   ב לֹום, ּכִּ ּתִּ ָ ש  ֵאַרע לֹו, ַחס ו  ֶׁ אֹותֹו ַהיֹּום ש  ים ּב  ּלִּ הִּ ל ּת  יט  ָרה ַקּפִּ ָלן, לֹוַמר ֲעֹשָ צ  ָלה, ַרֲחָמָנא לִּ ֵרה ַלי  ק  ים  י ֵיש  כֹּ מִּ ּלִּ הִּ יַרת ּת  ֲאמִּ ַח ּבַ

גִּ  ּב  ים  ּלִּ הִּ ּת  י  ּכִּ ָחה אֹוָתּה,  ק  ּלָ ֶׁ ה ש  ּפָ לִּ ֵמַהּק  ה  ּפָ ַהּטִּ יא  הֹוצִּ יָּ ל  רִּ דוַּע,  א  יַמט  יָּ ּכַ ה  ה ַעל זֶׁ ֻמּנָ ִהיא ַהמְׁ ָמּה ׁשֶׁ ל ׁשְׁ יך   ִליִלי"ת ִעם ַהֲחֵמׁש אֹוִתיֹּות ׁשֶׁ ָצרִּ ו 
ּלִּ  הִּ ּת  יַרת  ֲאמִּ ַעת  ש   ּבִּ ן  ַכּוֵ ּת  ל  ֶׁ ש  ס  ים,  מִּ ּכ  ן  ֻכּוָ מ  הּוא  ֶׁ ש  א תפ"ה,  יָּ רִּ יַמט  גִּ ּב  ים  ּלִּ לֹואוֹ הִּ מ  ּבִּ ים  ֱאלֹקִּ מֹות ֵאל  ֵ ש  ֵני  ַהש ּ  ר  ָא   ּפַ זֶׁה  ד  ּכָ ָלמֶׁ ף  ֵהי  לֶׁ ד  ָלמֶׁ ף  ָאלֶׁ

י  חִּ יא ּב  ה הִּ ּפָ י ַהּטִּ ה, ּכִּ ּפָ לִּ ה ֵמַהּק  ּפָ ָאה ַהּטִּ מֹות ֵאּלּו יֹוצ  ֵ ֵני ש  ֵדי ַהש ּ  ַעל י  ֶׁ ד  יּוד ֵמם ש  סֶׁ ַלחּות  ַנת חֶׁ ימּות ו  ם ֲחמִּ ּה ּכַֹח ֵאש  ּוַמיִּ י ֵיש  ּבָ דּוַע, ּכִּ יָּ בּוָרה ּכַ ּוג 
וּ  ד  סֶׁ חֶׁ יַנת  חִּ ּב  ֵהם  ֶׁ בּוָרה,  ש  ֵד ג  י  ַעל  כַּ ו  ים  ּלִּ הִּ ּת  א  יָּ רִּ יַמט  ּגִּ ֵהם  ֶׁ ש  דּוַע  יָּ ּכַ בּוָרה  ּוג  ד  סֶׁ חֶׁ יַנת  חִּ ּב  ֵהם  ֶׁ ש  "ל  ַהּנַ ים  ֱאלֹקִּ ֵאל  מֹות  ֵ ש  ֵני  ַהש ּ  ַעל י  "ל,  זֶׁה    ּנַ ֵדי  י 

ים:   ּלִּ הִּ ּת  יַרת  ֲאמִּ ַעת  ש   ּבִּ ן  ַכּוֵ ל  יך   ָצרִּ זֶׁה  ו  ם,  ָ ש ּ מִּ ה  ּפָ ַהּטִּ ין  יאִּ ַעל    מֹוצִּ י ו  ָצרִּ ן  לֹוַמר  ּכֵ יַנת  ך   חִּ ּב  ֵהם  ֶׁ ש  ָרה,  מ  זִּ יֵני  מִּ ָרה  ֲעֹשָ ֵיש   י  ּכִּ ל,  יט  ַקּפִּ ָרה  ֲעֹשָ
הִּ  ּת  ר  ֵספֶׁ ם  הֶׁ ּבָ ֱאַמר  ּנֶׁ ֶׁ ש  ֹונֹות  ש  ל  ָרה  כַּ ָהֲעֹשָ ים  לּוָיהּ ּלִּ ַהל  ו  יל  ּכִּ ּוַמֹש  ַח  ַנּצֵ ַלמ  ו  ֵרי  ַאש   ֵהם  ֶׁ ש  ּוַבזַֹּהר(:  קי"ז  ים  ָסחִּ ּפ  ָמָרא  ג  )ּבִּ עַ ּמּוָבא  כּו'  ו  פֵ   ּב  ן  רּוש   יֵּ

"ל  ַהּנַ ה  ּפָ לִּ ַהּק  ל ּכַֹח  ַבּטֵ "ל ל  ַהּנַ ֹונֹות  ש  ָרה ל  ל ָהֲעֹשָ ֶׁ ֹון ש  ָלש  ֹון ו  ָכל ָלש  ּב  ֵיש  ּכַֹח  "י, ו  ִּ י כָּ ַרש  י  , ּכִּ "ל, ּכִּ ַהּנַ ה  ּפָ לִּ ַהּק  ך   פֶׁ ֹונֹות, ֵהם הֶׁ ש  ָחד ֵמֵאּלּו ַהּל  ל אֶׁ

הִ  וְׁ ה  ִאיָּ ׁשֹון רְׁ ֵרי הוּא לְׁ ל ַאׁשְׁ ּכְׁ ּתַ ךְׁ סְׁ פֶׁ ִחינֹות " וּת, הֶׁ בְׁ אֹות", ּבִ יןָ   ֵעיָניו ֵמרְׁ הֶׁ כְׁ ִחיַנת "ַוּתִ ִמּבְׁ אוּת,  ּקוּל ָהרְׁ לְׁ ִמּקִ ּכָֹחּה  ר  ִעּקַ "ל ׁשֶׁ ַהּנַ ה  ִלּפָ ַהּקְׁ ִהי    יְׁ
אֹ  ף עט: מְׁ ּדַ ּקוּן מ"ד  ּתִ זַֹהר  ּקוֵּני  )ּתִ ָרָכה  ִלבְׁ רֹוָנם  ִזכְׁ ַרּבֹוֵתינוּ,  ׁשוּ  ָדרְׁ וְׁ ָחֵסר,  'ּדָ רֹת"  ִליִלית (:  ׁשֶׁ א  ָצא  ִנמְׁ ה '  ִאיָּ ָהרְׁ קוּל  לְׁ ִמּקִ ּכָֹחּה  ר  ֵרי  ִעּקַ ַאש   ו   ,

ה:   ּנָ ּמֶׁ ך  מִּ פֶׁ יא הֶׁ ה הִּ יָּ אִּ ֹון ר  ש  הּוא ל  ֶׁ יל, ּכִּ   ש  ּכִּ ֵכן ַמֹש  ּב  ו  יא  עֵ י הִּ ָמקֹום ַאֵחר )ל  ּב  ן  ַעיֵּ ָין זֶׁה  נ  עִּ זֶּׁה, ו  ך  מִּ פֶׁ יל הּוא הֶׁ ּכִּ ל, ּוַמֹש  ּכֵ ַ ש  יַנת מ  סִּ חִּ ּב  יָמן יט(.  יל 

ר  ּכִּ  ּקַ לֹום, י עִּ ׁשָ ה, ַחס וְׁ רֶׁ ִמקְׁ ת ָהָאָדם ּבְׁ ַהֲחִטיא אֶׁ יל    ּכָֹחּה לְׁ ּכִּ יַנת ַמֹש  חִּ הּוא ּב  ֶׁ ּגּום, ש  ר  ֹון ּתַ ש  ֵדי ל  ֵדי  הּוא ַעל י  עָֹרב טֹוב ָוַרע,  ַעל י  הּוא מ  ֶׁ ָמן, ש  ּג  ר  ּתֻ

מַ  ים  ָעמִּ פ  לִּ ל  ּכֵ ַ ש  מ  ים  ָעמִּ פ  ם:  לִּ ָ ש  ן  ַעיֵּ יל  ּכִּ כֵ   ֹש  לוּיָ וְׁ ַהלְׁ ךְׁ ן  פֶׁ הֶׁ ךְׁ    ּה,  פֶׁ הֶׁ ל  ַהּלֵ וְׁ ִמיד,  ּתָ יָלָלה  ּבִ ת  לֶׁ ַיּלֶׁ מְׁ ִהיא  ׁשֶׁ ם  ׁשֵ ַעל  ִליִלית,  ָמּה  ְׁ ׁשּ ׁשֶׁ ה,  ִלּפָ ַהּקְׁ

י אֹוִתיֹּות  ָלָלה, ּכִ ִלי    יְׁ ָלָל"ה:  ַהּלְׁ ךְׁ יְׁ פֶׁ : ֵהם הֶׁ ֵרש  ָאר לֹא ּפֵ ַהש ּ   ו 
מו הופיע מהר  )דברים לג, ב( ה' מסיני בא וזרח משעיר ל דאיתא בזוהר בלק )ח"ג קצב ע"ב( על פסוק    -רשת ראה  פ   במאור ושמש   הובא   ג

א  ח אמר חס ושלום אורייתליה לא תרצ יב בה, אמר  פארן, שקרא הקב"ה לס"מ ואתא קמיה, ואמר ליה תיבעי אורייתא דילי, אמר מה כת
לטנא דילי על קטולא איהו וכו',  וכו', אי את יהבה לי כל שולטנא דילי אתעבר דהא שו   דא דילך היא ודילך יהא, לא בעינא אורייתא דא 

לשרו  תנאף,    קרא  לא  ואמר  ליה  דליג  בה,  כתיב  מה  ליה  דילי, אמר  אורייתא  תבעי את  ליה  ישמעאל אמר  אי  של  ווי  דא  אמר  ירותא 
 . עכ"ל.רו של ישמעאל כל מגמתו להגביר תאות ניאוף הוא ירותא בישא דאתעבר כל שולטנו וכו', הרי ששחסינן ליה קודשא בריך  א 
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 [ד]   רכותורה 

צ"ע על איזה מציאות מדבר רבנו?  שהרשעים ע"פ רוב הם מזמרים ניגונים של יללה ועצבות,    מה

נ"ל כוונתו  ,  \ז/ [ו]   כי הם בחי' נשמת ערב רב  םאות   ם מזמריםוהרשעי  ,דווקא  \ה/ הישמעאליםאולי כוונתו לניגון  

 ראל אבל נשמתם ערב רב. ועיין שיחות הר"ן רעגכי אין רשעים ישראל ומה שאנו רואים זה רק גופם יש

לילית היא  רב  דערב  תמיד  \ט/[ח]   ואמא  מיללת  פלך   ,\יא/[י]   שהיא  שתפסה  ללאה  זה  לעומת  זה 

 פלך שך יללה דהיינו טרוניא תפסה הקליפה לעומתה ושבחשיר  שהוא \יב/אההוד

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ד

ה לקחו בני  ין זימ ה קב שתשע ושין מט:  קד בשם הגר"א למה ניגון בני ישמעאל כולו ביללה תמיד כי בגמ'  דקות    35מ   12מט  יצ"חמהר   שמעתי  ה 
וכן משמע    .משמע שכל יללתם היא יללה של זימה   .האחד שנחסר מהם שמה שמיללים תמיד זה על הקב זימה    סיף הריצ"חוהו   .עאל ישמ 

   לקמן שאמא דערב רב היא הקליפה לילי' קליפת התאווה הידועה.

 .נראה שהניגון שלהם הוא הגרוע מכל הניגונים ואסור לשמעו כלל   ולפ"ז 
 ת כה. זוהר בראשי ו

א,  ּדר   ִמּדר   ַמאי  ואמר    -כה.    דף ראשית  זוהר ב   ז  ה   ּדָּ ַמר   דור  ראהנק  מש ֶׁ ִאּתְּ יהּ   ּדְּ ךְּ   ּדֹור   ּבֵּ דֹור   הֹולֵּ א,  לעולם  בא  ודור  העולם  מן  הולך  דור  פירוש   אּבָּ   וְּ הָּ מּוהּ   וְּ   קהלת )   אֹוקְּ

ית(  א"פ  רבה לֵּ חּות  ּדֹור   ּדְּ ים   ּפָּ ִ ש ּ ִ ,  רבוא  ששים  היינו   בא  ודור לךהו  שדור  לומר   ורצה , רבוא  ששים  היו   והם  הזה  רעה  הדור  ב שכתו  כמו   דור   ו שנקרא  דבר מ ה  בדור   שהיה  כמו  ִרּבֹוא  ִמש ּ

א דָּ ה   וְּ ִאּתְּ   מש ֶׁ יהּ   ַמר ּדְּ א(  א"פ  רבה   ר"שה)  ּבֵּ תָּ ּתְּ ִאנְּ א   ּדְּ דָּ ה   חָּ דָּ לְּ ים   יָּ ִ ש ּ ס   ִרּבֹוא   ש ִ רֵּ כָּ ת  ּבְּ חָּ   דור   הפסוק סוד  וזה,  ישראל  וארב  ששים  כנגד  שקול  שהיה  משה  את  שילדה  יוכבד  והיא  אֶׁ
  מדר בעמלק'  לה  מלחמה  הפסוק   סוד וזה,  רב  הערב  מרעת  ולהצילם  םעליה   להתפלל  ישראל   של  לצורכם  ודור דור  בכל  והולך  למתגלג  דור  הנקרא רבינו  שמשה  נודע  כי  בא  ודור  הולך

    ( ומפרשים פ"כ). עמלק משורש  שהם רב הערב את ה" הקב ימחה דור הנקרא רבינו משה ידי על כי, דר

ש   מֵּ חָּ ב   ּנּוןאִ   ין ינִ מִ   וְּ רֶׁ עֵּ ִאּנּון,  רב  ערב  מיני'  ד  עוד  יש   עמלק  קליפת  שמלבד  לומר  רצה,  רב  בערב  ותורבהמע   הם  קליפות  מיני  וחמשה  ַרב   ּבְּ ן  וְּ גָּ   ִסימָּ   ִפיִלים 'נְּ   היינו,  ע" רָּ   ע" נְּ
ִקים' ע    ּבֹוִרים'גִ  ִאים 'רְּ   נָּ ִקים 'ע    פָּ לֵּ יהוּ ,  מָּ ִגיַניְּ ה   ּובְּ לָּ פְּ א '  ה   נָּ ירָּ עֵּ א   זְּ הָּ רָּ ַאתְּ ם   ואמר,  בגלות  ממקומה  וירדה  ה"דהוי  אחרונה'  ה   סוד  שהיא  השכינה  פלה נ  סיבתםבו  מֵּ עָּ לְּ ק  ּבִ לָּ   ּובָּ

א רָּ טְּ ק דַ   ִמּסִ לֵּ מָּ ווֹ   ע  ם   ִמן  ם "ע  טֹול   לדבר  וסימן ,  עמלק  קליפת   משורש   היו   הם  ה  עָּ לְּ ק  ִמן  ק"ל ,  ּבִ לָּ   ראשית   שהיא   עמלק   קליפת   כי   לומר,  בשמם  הנרמזות   ק"עמל  אותיות  שהם  ּבָּ

ַאר ,  ישראל  שם  להכחיד  רצו  כןלו  ובלעם  בלק  על  נמשכה  ממצרים   בצאתם  ישראל  עם  להלחם  אושב  גוים ּתְּ בֶׁ   הרי,  ק"מבל'  ב   ואות  ם"מבלע  ל"ב  אותיות  ִאש ְּ   דור   בנו  ששם  ל "ּבָּ

י  בבל  המקום  שם  ונקרא,  יוצרם  עם  להלחם  ורצו  המגדל  את  הפלגה ם  ּכִ ַלל   ש ָּ ַפת   ה "יהו  ּבָּ ץ   ל ּכָּ   ש ְּ רֶׁ אָּ   שהיו   הפלגה  דור  מבני  גם  היה  ובלעם  בלק  טומאת  רש ששו  לומר  ורצה  הָּ
  של   נצוצות  שהם,  בראתי  אשר  האדם   את   אמחה   נאמר  ועליהם  להתתקן  המבול   בדור  בגלגול  באו  הם,  שנים   ושלשים  במאה  ממנו  שיצאו  הראשון  אדם  של  קרי  של  צותהנצו  שאותם  נודע  הנה).  עמלק  מקליפת   הוא  כולם   ששורש   בבבל

  ושלשים  במאה   שהוליד  בהנצוצות  ובפרט  ברע טוב  נתערב  הראשון   אדם   בחטא   כי  והטעם , מצרים  ות בגל שהיו   בישראל ונתגלגלו  חזרו  כך  ואחר , הפלגה  ור דב ונתגלגלו  חזרו  עצמם  הם  כך ואחר ,  בעצמו ה " קבה  ידי  על   נברא  שהוא   שון הרא אדם 
  ישראל  בני  נשמות  רבוא   הששים   היו  םוה   שבהם   הקדושה  בחינת  נראתה  זה  ידי   ועל,  הפרך   ודת בע  ידי   על  מצרים   בגלות  הסיגים   כל  מהם  נפרדו  שר א  עד  םמיפע  כמה  נתגלגלו   ולכן  קנםתל   בירור  אחר  בירור   צריכים  והיו  בקליפות  שנתערבו  שנה

ין  ואמר,  ( עליהם  להתפלל   רצה   לא   שנח   ל המבו  דור   היו   הם   רב   ב ערשה  לעיל   וב שכת   מה   תבין   ובזה ,  בישראל  נדבקו  ולכך   רב   הערב  נשמות   יצאו   שבהם   ומהסיגים(,  פסח   של'  א  דרוש  כ " בשעה  כמבואר ) ִאּלֵּ   דור   של  הנשמות  ואלו  וְּ

ר  ִאּנּון , הפלגה א  ּתָּ ִאש ְּ ין  וּ ּדְּ ִאּלֵּ ַמר , המבול דור של מהנשמות שנשארו הם מֵּ ִאּתְּ הֹון  ּדְּ ח  נאמר שעליהם ּבְּ ּמַ ת  ַויִּ ל  אֶׁ קּום ּכָּ   בדור  וןהראש  אדם לש  הנצוצות שנתגלגלו ידי על  כי ַהיְּ

ין. יותר להזדכך כדי הפלגה בדור פעם עוד נתגלגל שנשאר הקדושה וחלק, לגמרי נמחו הם אשר  הסיגים קצת מהם ונפרדו קצת  ונזדככו נתבררו זה ידי על בולבמ  ונמחו המבול ִאּלֵּ   ּומֵּ
רוּ ,  עמלק  מקליפת  ששורשם  בישראל  שנתערבו  רב  הערב  ומאלו א  ּתָּ ִאש ְּ הֹון  ּדְּ א ּבְּ   ִמּנְּ לּותָּ ה   גָּ אָּ ִביעָּ י   ִאּנּון,  אדום  גלות  שהוא  הרביעי  בגלות  רונשא  יןדישע  רְּ א   ין ש ִ רֵּ ִקיּּומָּ י  ּבְּ   ַסּגִ

ִאּנּון,  גדול  בחוזק  הוא  וממשלתם  וקיומם  בפרך  בהם  ורודים  הצבור  על  המתמנים  הראשים  אלו  הם יִמין   וְּ יְּ ל   ַעל   קָּ אֵּ רָּ י  ִיש ְּ לֵּ ס   ּכְּ מָּ   והיינו   סמ ח   כלי  ידי  על  ישראל  על  ומושלים   חָּ

יהוּ ַוע  ,  נםממו  את  שחומסים  ַמר   ַליְּ י  ִאּתְּ ה   ּכִ אָּ לְּ ץ  מָּ רֶׁ אָּ מָּ   הָּ ם   ס חָּ יהֶׁ נֵּ   אינם   ולכן  רב   הערב  נעשה   ומהם   נזדככו  שלא  המבול   מדור  הוא  נשמתם   ושורש ,  המבול  בדור  שנאמר  ִמּפְּ

ין, ברחמים ישראל את  מנהיגים ִקים  ִאּנּון ִאּלֵּ לֵּ מָּ  (   ומפרשים  פ"וכ  מ"מק). רב ערב מיני מחמשה  הראשון מין הם ע 

ִקים ע  ...... א   נָּ ה   ִמינָּ אָּ ִמיש ָּ ִאנּ ,  ענקים  נקראים  בישראל  שנתערבו  רב  ערב  מיני  מהחמשה  החמישי  מין  ח  ִלין  ּוןּדְּ זְּ ַזלְּ ין   מְּ ִאּלֵּ   לומדי   חכמים  להתלמידי  ומבזים  מזלזלים  שהם  לפי  לְּ

ַמר , תורה ִאּתְּ הֹון  ּדְּ ִקים ּבְּ נָּ יךָּ  ַוע  רֹותֶׁ ּגְּ ַגרְּ   ומבזים  כענקים עצמם את עושים רב בשהער ולפי, לצואר ותכשיט  זהב עדי של כענק להם היא ורהשהת לפי חכמים התלמידי על הנאמר לְּ

יהוּ ,  ענקים  נקראים  לכן  ענקים  בהם  שנאמר  םמיחכ  התלמידי  כבוד ַליְּ ַמר   ַוע  ִאים ,  נאמר  וענקים  רפאים  הנקראים  רב  ערב  מיני'  ב  ועל  ִאּתְּ פָּ בוּ   רְּ ש ְּ ם  ַאף   יֵּחָּ קִ   הֵּ נָּ ע   ופירושו   יםּכַ

א   ִליןִקיש ְּ  א  ּדָּ דָּ ין  ואמר.  ובעונשם  בחטאם  שוים  ששניהם  לְּ רוּ   ִאּנּון  רב  ערב  מיני  החמשה  ִאּלֵּ ּדַ ַאהְּ א  ּדְּ מָּ לְּ ֹתהוּ   עָּ בהוּ   לְּ   כמו ,  בעונותיהם  ובהו   לתהו  העולם  את  שהחזירו   הם  וָּ

זָּא,  ובהו  תהו  היתה  והארץ  שכתוב רָּ ה   וְּ ִמּלָּ ַרב   הוא  הפסוק  וסוד  דְּ י  חָּ ּדְּ   ּבֵּ ץ   ,רב  הערב  ידי  על   א ש ָּ ַמקְּ רֶׁ אָּ הָּ ה   וְּ תָּ יְּ בהוּ   ֹתהוּ   הָּ ִאיִהי,  ובהו  לתהו  העולם  חזר  זה  ידי  ועל  וָּ א  ּדְּ רָּ   ִעּקְּ
וּ  ִיש ּ אוְּ א  בָּ מָּ לְּ עָּ י  ִמיָּּד ,  ובהו   לתהו  העולם  חזר   המקדש   בית   כשנחרב  לכן,  להעולם  וקיום   חיים   שפע  נמשך   שמשם   העולם   ישוב  עיקר  הוא   המקדש   שהבית   לפי  ּדְּ יֵּיתֵּ ִאיהּו   אֹור   ּדְּ  ּדְּ
ש ָּ  ִריךְּ   א ֻקדְּ ַמחּון  אז,  אור  יהי  ם"אלהי   ויאמר  בפסוק  ונרמז,  אורך  בא  יכ  אורי  קומי  שכתוב  כמו,  אור  הנקרא  ה" הקב  ידי  על  לההגאו  בזמן  האור  כשיתגלה  מיד  הּוא  ּבְּ א  ִמן  ִיתְּ מָּ לְּ   עָּ

דּון ַאּבְּ ִיתְּ ל , רב ערב מיני החמשה כל  וְּ בָּ א  א  נָּ קָּ או  ּפּורְּ לְּ  יִהי אִ  לָּ א  יָּא ּתַ ּלָּ ק ע  בַּ  אֶׁ לֵּ י ַעד  מָּ חֵּ מְּ ִיתְּ   ערב  מיני שאר במחיית ולא עמלק במחיית אלא התלוי  אינה ישראל גאולת  אבל ּדְּ

ה   יהּ בֵּ ּדְּ ,  רב אָּ   עד   ישראל  ויגאל   לא  לכן  לישראל  שמצירים   גוים  ראשית  שהוא  לפי,  עמלק  של  שמו  שימחה  עד  שלם  כסאו   ואין  שלם  שמו  שאין  ה"הקב  נשבע  בו  שרק  לפי  אֹומָּ

א, הגאולה אחר רק  שימחו אפשר רב רבע מיני רשא אבל, שימחה הָּ  (   ומפרשים פ"כ). דור מדור בעמלק'  לה מלחמה ה" י כס על יד כי הפסוק על בשלח '  פ סוף במכילתא מּוהּ אֹוקְּ  וְּ
 ג'  לו אות  כג אות ה ותורה לעיל תורה הקדמת התיקונים ]דף טו.[ ובתיקון ג' מתיקונים אחרונים ]דף קמ.:[ ]זוהר בראשית כז:[ ועיין  ח

קמ  ט דף  זהר  אימא   .תיקוני  לילי"ת  דא  הכסי   טחול  שחוק  רב,  סמא"ל,  דערב  אחר  אל  דא  כסיל  מאן  דאינון  ל,  בנהא,  אינון  רב  וערב 
בוג מע תביט  עלייהו אתמר למה  בו,  לו אל תתגרה  ראית רשע שהשעה משחקת  ועלייהו אתמר אם  גמורים,  בישראל רשעים  דים  ורבין 

דלאו  יק ממנו דא ישראל, ומאן גרים דבלע לון, בגין  ע דא כסיל, ערב רב בגלותא אינון רשע, בבלע צד ממנו, רשבבלע רשע צדיק  תחריש  
צדיקים גמורים, כמה דאתמר צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו בולע, וטחול איהי לילי"ת, מארת ה' בבית רשע, ואיהי אסכרה    אינון

 למא: א בהאי ע יכת בהון בעותר חייביא, חי לרביי דאינון  

מרה  ע"ז וג"ע, גליא נשמתיה בכבד  ול, מאן דעבר על שפיכת דמא ו בחשוכא, בדם אוכמא דטח ועריין כלהו אתכסיין    :זוהר חלק א דף כז
דם דגלו ישראל  ושבן ו'. ק טחול, ודיינין ליה בגיהנם, ותלת ממנן עלייהו, משחית אף וחימה, ט"ו עריין אינון כחושבן י"ה, ושית אחרנין כח 

נתא, הה"ד )ישעיה נ  גלותא איהו גלוי ערותא דשכי   ערות אמך לא תגלה, ודא לישראל )ויקרא יח ז(    שכינתא עמהון, מני קב"ה בגלותא ו 
  יכם שולחה אמכם, ועל ג"ע גלו ישראל ושכינתא בגלותא, ודא איהי ערוה דשכינתא. והאי ערוה איהי לילית אמא דערב רב, א( ובפשע 
א  רב  דיל וערב  עריות  דישראל דלעילא דעליה  ינון  ועריות  ערו ה,  ז(  יח  )ויקרא  ואינואתמר  תגלה,  ה' דלא  ת אביך לא  ה'  בין  ן אפרישין 

יזאתק  )שם  הה"ד  בינייהו,  ו'  ר"ע(  ריב  נג"ע  )סי'  דאינון  רב  דערב  דבזמנא  ותתאה.  עלאה  שכינתא  ואינון  תגלה,  לא  ובתה  ערות אשה   )
בש, יחרב בה'  יה יט ה( ונהר יחרב וי נייהו, ורזא דמלה )ישע ה' ה', לית רשו לקב"ה לקרבא בי   ים ע'נקים, ביןמלקים ר'פא נ'פילים ג'בורים ע' 



 ר"ן מוה                            ורה רכו ת               ליקוטי                             3קיד: 

   .וע"כ הם עושים נגונים של יללה כנ"ל 
של ניגונים , כי יניקתם  של העצבות  אל ניגונים הללודהיינו להמשך  בני אדם למשוך  רוב  ומה שדרך  

ן לעשו שלא תינת  בוכה  היתה  שלאה  \טז/ ו בגמ'רביא  ,\טו/[יד]   \יג/מבחי' ועיני לאה רכות )בראשית כט(אלה  

ע  \יח/בומרו  \יזהרשע/  נעשו  רכותיבכי  ומיללות,  \יט/ניה  הקליפות  יונקות  הזה  הקדוש  ומהבכי  כח ,  יונקת  דהיינו שהקליפה 

 
ב רב מן ו' דאיהו עץ החיים, ובג"ד לית קריבו לו' בין ה' ה', בזמנא דערב רב בינייהו, ולית  תתאה, בגין דלא יתפרנסון ער   עלאה, ויבש בה' 

 .טו( ערות כלתך לא תגלה ה"ד )ויקרא יח  תניינא, ה   רשו לאת י' לקרבא בה'
 לוחות הברית השלם כי תצא אות לב  שני, ופרדס רמונים שער כה פ"ה י

ב  שער מח פ   -  עץ חיים   יא זה באופ   -רק  וג'  אח"כ שמעתי תשלום דרוש  ג' בחי' נקבות  ג' עולמות אלו נתפשטו  זה כי מכל  והוא  ן אחר 
ן הוא נגד סוף בינה  ה ות"ת ונוקבא של אצילות. והענין הוא זה כי עולם ראשו ם הוא אחרי בינ שמקומ   בחינות זכרים והוא כי הרי בארתי 

והעולם הב' הוצי שא דז"א  דרי שהוא נה"י שלה המתלבשים בחב"ד   א מכנגד הסיום של ז"א בנה"י שלו שהם  ומשם נתפשט הצפור הא' 

ועולם הג' מכנגד רגלי רחל  יא כנגד רחל הזאת  רו בקלי' זו שה ו נתחבראש רחל ומוחין שלה ומשם יצא הצפור הב' אשר תרין צפרין אל 

א יושבת  יד היא מייללת ולכן נקרא לילית והי ה הם יללות ותמ עת כל כל פעולת הוציא את לילית חוה ראשונה וכבר יד   בנה"י שלה 
ן העליונה היא בחי'  יש תרין נוקבי   ת בי"עוזהו פי' כי הנה בכל הקלי' דג' עולמו   בבריאה בבחי' נוקבא דתהומא רבא הנזכר בכ"מ בזוהר 

ן התחתון שלה ואמנם אלו הב' נקבות  אחרת למטה והיא בחינת מלכות שהוא בהיכל האחרו ויש    הבינה שהוא בהיכל הז' העליון שלהם
דקלי'  ן הז'  עשייה ויצירה וכן הנוקבא תחתונה של הבריאה נקרא נוקבא דתהומא סתם אבל נקבה עליונה שבהיכל עליו הם ב של הקלי' ש
 .נקרא חוה ראשונה יא לבדה נקרא נוקבא דתהומא רבא וזו היא הנקרא לילית ו דבריאה ה 

מות וכלים כנ"ל נמצא כי עם היות שזה הנוגה  יך שתדע כי לא יש שום בחי' בעולם שאינה כלולה מעצ צר ו     -שער מט פרק ב    -  עץ חיים 

פרעה שלח את הע"ר דאתי מקלי' נגה  בתיה בת פרעה כי    ה זה הנוגה הוא הנ הוא קלי' העור לא מפני זה אינו כלול מגוף ונשמה כו' ו 

לבושא דחוה אשת הנ  עורף  לילי"ת קשת  לילית   קרא  ויש  ו   אדם  חיצונה  סמאל  יותר  יש  הנוגה  בזה  גם  סמא"ל  ולילית  היא אשת 
ילי"ת  נין שד ונקרא ל זמאחרים פנימית שע"ז אחז"ל שהיה מלאך מגורש מן השמים ונקרא להט החרב המתהפכת לזמנין מלאך ל 

יק  "ד אמרו סמא"ל דנפ . והנה בתקונים דמ נקרא לילית כנזכר בתקונים דקכ"ד   לפי שהנוקבא שולטת בלילה )והשדים שולטין בלילה( 
פ' בראשית כ"ט  מקדושתיה כי הג' קליפות אחרים   וזה נרמז בזוהר  יש שם סמא"ל ולילית אחרים אמיתים רעים וחטאים בכל קלי' מהם 

ס"  ולאו  ם  אית  ס"ם  וליל ואית  ס"ם  יתורצו לך כמה מאמרים בענין  ובזה  שוין.  הג'  כלהו  הם  וחוה  ולילית שפיתו לאדם  ס"מ  כי  נמצא  ית 
יה ע"י קלי' נוגה זה כלולה מן ס"ם ולילית אחרים וזה הנוגה נתערבה באדם  ששם יש ג"כ ס"מ ולילית אחרים אך הפיתוי ה   חצונים ' ה קלי 

 .לאתתא לנטלא נהורא כו' כ"א ובויקהל ר"ג ע"ש וז"ש ובהאי נוגה מפתי סטרא אחרא  ין פרשה ויחי ר עי וחוה ואז נעשה אדם טו"ר ו 
רבי שמעון בן יוחי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך    יוחנן משום ואמר רבי    -  : ברכות דף ז   יב

 הוא עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה': 

שית לח( ויכר יהודה ויאמר  י הודיה יהודה )ברא יה ועמדו הימנה בעל לאה תפסה פלך הוד   -פרשה עא פסקה ה    -בראשית    רבה   מדרש 
 לה' כי טוב דניאל אמר )דניאל ב( לך אלהא אבהתי מהודא ומשבח אנה צדקה ממני דוד אמר )תהלים קלח( הודו  

ֵ   בראשית פרק כט   יג י ָבנֹות ש  ּתֵ ָלָבן ש   דָֹלה ֵלָא )טז( ּול  ה ָרֵחל:ם ַהּג  ַטּנָ ם ַהּק  ֵ ש  ֵעיֵני ֵלָאה ַרכּ )יז(    ה ו  תָ ו  ָרֵחל ָהי  ה: ֹות ו  אֶׁ יַפת ַמר  ַפת ּתַֹאר וִּ  ה י 

)טז( וללבן שתי בנות וגו' נתכוון הכתוב לומר שהיו ניכרות ומפורסמות שהגדולה היא לאה והקטנה היא רחל, שלא היה יכול    החיים אור  
וירמה ליעקב    ויעשה קטנה גדולה,  א היו בגדר להחליפם דק לומר הגדולה הקטנה ז, לומר כי ל א הקרואה רחל גם דק לומר כי הגדולה הי 

בתת לו לאה ויאמר כי היא הקטנה ששמה רחל, כי הגדולה היתה גדולה ביותר והקטנה קטנה ביותר, והוא אומרו הגדולה פירוש שהיתה  
ביותר    ורחל ג"כ היתה קטנה או שנתים שההיכר אינו ברור כל כך,  ה גדולה ממנה בשנה  לאה גדולה בפני עצמה, לא בערך רחל לבד הית

מקום ללבן לרמות  בפני עצמה,   ומעתה אין  ז',  ה' כבת  ורחל כבת  ומעלה  שנה  כ'  בת  היתה  כי לאה  בערך לאה לבד, כמו שתאמר  לא 
בתנאו: גנאי הצדקת              יעקב  ראוי לספר הכתוב  וגו' אין  ועיני לאה רכות  ח )יז(  יה  הבנים שבטי  נתכוון להודיע שאין  אם  "ו, אלא 

ל, כי לאה מלבד שלא היתה יפיפיה אלא שעוד לה שעיניה רכות והוא ענף מכיעור  שונית היתה לאה מרח ללבן להחליפם כי מ   מציאות
הר  אופן  לבן  בפני  ננעלו  הרי  ומעתה  מראה,  ויפת  תואר  יפת  שהיתה  אלא  כיעור  בה  היה  שלא  מלבד  לא  ורחל  ובטלו  הגוף,  מאות 

 : רמאותיו

וא"כ אין זה ההיפך של ורחל היתה יפת תואר וגו', אלא  היתה יפת תואר אלא שעיניה היו רכות,    וא"ת דמשמע דגם לאה   -  שפתי חכמים 
כל    כן היה לו לומר ועיני רחל יפות. וי"ל כיון שעיניה לא היו יפות גם היא לא היתה יפה, כדאמר בגמרא )תענית כד.( כלה שעיניה יפות

 יתה יפת וגו' וק"ל: בדיקה, וא"כ נופל שפיר עליו ורחל ה גופה אין צריך  
 רך מחלת עין קהלת יעקב ע יד

בחינת שמחה    ל , דלאה בחינת עצבות דקדושה וממנה יונקת לילית, ורח ועיין בספרי ישרש יעקב ביארתי ...  -ת  ערך מחל   קהלת יעקב   טו
 ך: דקדושה וממנה יונקת מחלת, וביארנו שם טעמים באור 

ש אפשר בגנות בהמה טמאה לא  יני לאה רכות מאי רכות אילימא רכות ממ מאי קדמתה לאה ברחמים דכתיב וע   .כג בבא בתרא דף ק   טז
ותיה ארוכות  דבר הכתוב דכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה בגנות צדיקים דבר הכתוב אלא א"ר אלעזר שמתנ 

אדם שהיו אומרים שני בנים יש  וא לה אלא שבח הוא לה שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני  רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי ה
לרבקה ל  הוא    ה  רע  איש  מעשיו  מה  גדול  ומשאלת  דרכים  פרשת  על  יושבת  והיתה  לקטן  וקטנה  לגדול  גדולה  ללבן  לו  יש  בנות  שתי 

  י עיניה והיינו דכתיב וירא ה' כי שנואה לאה מאי שנואה ו איש תם יושב אוהלים והיתה בוכה עד שנשרו ריס מלסטם בריות קטן מה מעשי 
טמ  בהמה  בגנות  אפשר  ממש  שנואה  עשו  אילימא  מעשה  ששנואין  הקב"ה  ראה  אלא  הכתוב  דבר  צדיקים  בגנות  הכתוב  דבר  לא  אה 

 בפניה ויפתח את רחמה 
ין שופריה דאדם. והיו לאדם שתי נשים,  דעתיך בענין אדם הראשון, שהיה שופריה דיעקב מע במה שהו   -פרשת ויצא    -  שער הפסוקים   יז

ב', שעליה אמר זאת הפעם עצםחוה א', שהיה לי  וחוה  ולאה כלה דינים, ומהסיגים שלה    לית,  וגו'. גם יעקב היו לו לאה ורחל,  מעצמי 
ו של עשו בעלה  ה עתידה ליפול בגורלו של עשו, כי הוא סמא"ל שר ילית. ולכן ארז"ל על ועיני לאה רכות, שהיתיצאה חוה א' שהיא ל 

 .  קב דלילית, וע"י דמעותיה נתקנה, ונתנה ליע 



 ר"ן מוה                            ורה רכו ת               ליקוטי                             4קיד: 

בכי של אי שביעות רצון מהמצב הקיים ואע"פ שלאה  אמנו הקדושה    \כאאצל לאה/   \כ/ לילל ממה שמצאה כעין זה בקדושה

כי    [כב]  מבחי' קילקול הראות  על גשמיות.  כי נפול ליללאצלם הברוחניות,  דהיינו על  בכתה שלא תיפול ביד עשו  

  ( שבת קנא:)בתורה סז תנינא על רחל מבכה על בניה, בחי'    הבכי אפילו על דבר שבקדושה הוא בחי' קלקול הראות כמבואר 

 \כו/[כה]  \כד/ א(  )שם  כמ"ש, בבחי' מארת חסר,  \כגושבו העבים אחר הגשם זה מאור העינים שהולך אחר הבכי/ 

 
בסדר הדורות הקצר כתב    הרי שבכתה שנים רבות אבל יש כמה דעות בנות כמה היו לאה ורחל.  שהיתה בת עשרים   עיין אור החיים   יח
 12או    22לפ"ז נשאה בגיל    , קפ   א ב" או    , ע ב"א ק וי"א שנולדה    ,29ל  לפ"ז נשאה בגי   , קסג ב"א    לידת לאה ו   קצב   א " ב חתונת לאה  ש
ויאמר האדם זאת    -אשית  בר   פרשת  -  שער מאמרי רשב"י  יט הפעם עצם מעצמי כו' ואמרו בס' התקונין כי היו לו שתי  וזהו סוד פסוק 

לקחה מן הצלע אשר שם מקום  נשים הראשונה עצם והשנית בשר דינא רפיא. והענין הוא כי לאה יצתה מן העצם דינא קשיא כי הרי נ 
א אשה שהיא נמתקת אך  מגולים דינא רפיא ולכן לזאת השניה יקר ה   נודע אבל רחל היא בשר כי יצתה למטה מן החזה מהאורותלאה כ 

הראשונה אינה אשה אלא מעורבת בקליפה ואינה נמתקת והיא לילית אמן של שדים והנה אח"ך נמתקה גם לאה על ידי תפלותיה וגם  
זכיותיה הוסר קליפתה מעליה  ו  חלקו של עשו לפי שהיא לילי"ת קדמאה ועל ידי דמעותיהכמ"ש חז"ל שהיתה עתידה להיות ב   דמעותיה 

' לבדה ממותקת ואז יעקב שהוא אדם הראשון ותיקן פגמו זכה שיתוקנו שתי נשיו ולקח שתיהן כדוגמת ז"א. ובזה תבין ענין  ונשארה קדו 
 ל פסוק ועיני לאה רכות: בכיית לאה מה ענינה כמ"ש רז"ל ע 

גשמי אלא כיון שנתהוה ע"י    שאין הכוונה ליופישם תלדות אפרים כתב  ועיני לאה רכות תרגם אונקלוס יאין, ובפרדס יוסף ב   סוק על הפ   כ
 .נוי האמיתי יפול בחיק עשו זה ה הבכי שלא ת

נין קשים בחי'  בחי' עצם מעצמי בחי' די   ר ל אדה" ש   הראשונה שלילית ההיא בחי' אשתו    תמ"   בלח פ"   ח בין לילית ולאה עיין ע"   הקשר   כא
לעשו כי היא  הייתה מיועדת    לאה ולכן    ר א תיקון אדה" הו   ויעקב .    מלכותלזאת יקרא אשה בחי'  היא בחי' בשר מבשרי    ורחל דיני הבינה.   

 ראויה ליעקב.  ונעשתה מתקה  תנ   ז בחי' עיני לאה רכות עי"   הרבהשבכתה על זה    י לילית אלא שע" 

ליליתשיל   נמצא  הבכי   ,לת  שקודם  לאה  דיניה   ,שהיא  בתוקף  לאה   ,דהיינו  של  מבכייתה  כוחה  דהי יונקת  שמיתק   ינו ,  בכי  אותה    מאותו 
 .בחי' לילית לבחי' לאה והפך אותה מ 

ז"א    ובזה יובן ענין אדה"ר שהיה לו ב' נשים א' נקרא לילית וב' היא חוה והענין כי אדה"ר הוא דמיון  –  שער לח פרק ב מ"ת  -  עץ חיים 
ו  לאה  נקבות  ב'  לו  יש  שהי וז"א  מפני  מאד  קשין  דינין  הוא  לאה  כי  ביארנו  וכבר  במק רחל.  למעלה  שהיא  ועוד  של אמא  ום  א אחוריים 

ה רחל  ואמנם חוה ראשונה עליונה היא בחי' לאה וחוה תחתונ .....            ...אבל רחל היא נמתקת כי היא במקום גלוי של החסדים הסתום  
קדושה גמורה    הנ"ל אע"פ ששם למעלה בעולם העליון של אצילות היא בחי'אד לסבה  היא בחי' דינין קשים מ   והנה להיות כי בחי' לאה 

ויצאה בחי' דינין קשים  עכ"ז בעולם התחתון הזה ש הוא חומרי לא יכלה בחי' לאה לצאת ממותקת בסוד הקדושה בעת בריאת אדה"ר 
בי  וזהו בחי' לילית חוה ראשונ מאד בסוד קליפה חויא  שנ   ה שהיתה מזדווגת עם אדם שא  ואח"כ יצאה חוה שניה  קודם  ברא חוה שניה. 

נשארה   וזו  עדייןממותקת  היתה  כי  נסתלקה  והאחרת  אדם  אבל    לאשת  לילית  ראשונה  חוה  נק'  לכן  אשר  בתכלית  בקליפות  מעורבת 
ותיקן פגם הער  זוהר קדושאח"כ כאשר בא יעקב שופריה מעין שופריה דאדם  תולדות בעניןיות של אדה"ר כנזכר  הברכות    ים ובפרשת 

וז"ס שארז"ל על ועיני לאה  ה.  ה והיתה בסוד הקדושה ונסתלקה מן הקליפ שלקח במרמה מן עשו אחיו אז לקח שניהן כי אז נתמתקה לא 

מתקה ואז ניתנה בחלקו של  רכות מדמעות שהיתה בוכה על שהיתה עתידה להיות בחלקו של עשיו וע"י תפילותיה ודמעותיה נת 
י ובתקונים דצ"ט אמרו כי הם ב'  כתיב בענין אדה"ר ויאמר זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשר סוק הזה  והנה בפ   והבן זה היטב.  יעקב 

ורי  דגרמי וחד דבשרא. והענין כי לאה נקראת עצם שהיא דינין קשים כעצם ועוד כי היא בחי' הצלע כי הרי לאה מקומה היה אח   נשי חד 
יו לו  לוי החסדים והמשך דברי אדה"ר הם כך. כי הנה ב' נשים ה במקום גי א בשר מבשרו דינא רפיא  הצלעות שהם עצמות אבל רחל הו 

מבשרו בשר  וב'  מעצמו  עצם  היא  כנ"ל    א'  נמתקת  עדיין  ואינה  עצם  שהיא  לראשונה  ולא  יקרא אשה  בשר  הנקרא  השניה  לזאת  אבל 
 ה כנ"ל.ואח"כ נמתקה בזמן יעקב בסוד לא 

 ע"י הבכי ועיין תורה סז תנינא ל הראות ועיין שבת קנא קלקו  בכיעפרש"י שם רכות מחמת ה  כב

אפילו   ונ"ל   כג  בכי  כל  רוחניות   כי  הכוונה   , על  דבר  שסוף  אל    , לרוחניות  אע"פ  מביט  הענין  לצורך  שעכשיו  ע"י  הוא  הבכי  עצם  אבל 
 בחי' קלקול הראות.  ,וזה בעצמו בחי' מאורות חסר   ,ומדגיש אותו   , החסרון 

ה   עוד נ"ל    , מראות אלקים כמובא אמונה ר"ת נפתחו השמים ואראה    , העינים הרוחניותשזה עיקר    שהיא אמונה   , יפך התקוה שבכי הוא 
כמובא שערי דמעה    , כי הוא היפך ממנו. אבל אעפ"כ הבכי מעורר רחמים אצל הזולת  , א מסלק את הראותהבכי הו   , ולכן גם ברוחניות

 וכמ"ש תרא נער בוכה ותחמול עליו.  , לא ננעלו 
ַויֹּא   ק א בראשית פר   כד ים י  )יד(  ר ֱאלֹהִּ י מֶׁ ּבֵ יל  ּדִּ ַהב  ם ל  ַמיִּ ָ ַהש ּ יַע  קִּ ר  ּבִּ ֹארֹת  י מ  ָהיּו  הִּ ו  ָלה  י  ַהּלָ ּוֵבין  ַהיֹּום  ים:ן  נִּ ָ ש  ו  ים  ָימִּ ּול  ים  מֹוֲעדִּ ּול  ֹאֹתת  )טו(    ל 

יר ַעל הָ  ָהאִּ ם ל  ַמיִּ ָ יַע ַהש ּ קִּ ר  ּבִּ אֹורֹת  מ  ָהיּו לִּ י ֵכן:ו  הִּ ץ ַוי  ַעש    ָארֶׁ ת ש     )טז( ַויַּ ים אֶׁ ֹארֹ ֱאלֹהִּ ת הַ ֵני ַהּמ  לֶׁ ֶׁ ש  מ  מֶׁ דֹל ל  אֹור ַהּגָ ת ַהּמָ ים אֶׁ דֹלִּ ַהּג  ת  ת  אֶׁ יֹּום ו 
מֶׁ  טֹן ל  אֹור ַהּקָ ים: ַהּמָ ֵאת ַהּכֹוָכבִּ ָלה ו  י  ת ַהּלַ לֶׁ ֶׁ ש   מ 

יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות ה   -יהי מארת    יד( )  –פרש"י   וי"ו כתיב על שהוא  א  י' על האסכרה של וא ששנינו בד' היו מתענ חסר 
 תמשו בכתר אחד: ה על שקטרגה ואמרה א"א לשני מלכים שיש שוים נבראו ונתמעטה הלבנ   -)טז( המאורות הגדולים      ת: תיפול בתינוקו 

וכו'. אין דרכו של רבינו לדרוש חסרים ומלאים שבתורה שאין כוונתו אלא לבאר פשטי המקרא    משכיל לדוד  וי"ו  )יד( יהי מארת חסר 
מב  אל ואינו  אגדה  דברי  ליישב יא  דהק   א כשמוכרח  כן  וה"נ  קושיא  ר איזו  ל'  דמאורות  דכיון  מבוארת  ואמאי  ו'  מאורות  יהיו  הול"ל  בים 
 אלא ע"כ לדרוש יהי יום זה מוכן למארה ליפול אסכרה ב"מ:   כתוב יהי 

 ועיין תורה לו אות ו' ותורה קנא   שם פסוק יד עפרש"י כה

קנא   כו ו    -  תורה  ַחס  ה,  חֹולֶׁ ינֹוק  ַהּתִּ ֶׁ ש  ּכ  ֵכן  יֹא ו  לֹום,  ָ " ש  ת  ַ ָרש  ּפָ ה  ָ ש ּ ָהאִּ ו  יש   ָהאִּ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָאז  רּו  ֹארֹ מ  מ  י  ּכִּ ם".  יכֶׁ ֵ ש  ָחד  י  ֵ ָראש  הּוא  ּוב  ֶׁ ש  ָואו  ָחֵסר  ת 
ה  ֶׁ מש  ּלֹת  ּכַ ֵכן  ו  ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ל  ֶׁ ש  יּּות  הוּ   ַהחִּ זֶׁה  ָכל  ו  רנ"ד(.  ָחס  נ  ּפִּ זַֹהר  ן  ַעיֵּ ו  רל"ו.  י  חִּ ַוי  )זַֹהר  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָואו  יָחֵסר  גִּ ּפ  סֹוד  ך   א  ָ ש  מ  נִּ ם  ָ ש ּ ּמִּ ֶׁ ש  ָבָנה,  ַהּל  ַמת 

אֹ  יַנת מ  חִּ ָרה  ּב  ּכָ הּוא ַאס  ֶׁ ל  רֹת ָחֵסר ָואו, ש  ל ּכָ ֶׁ יּּות ש  א"ו הּוא ַהחִּ ַהּוָ י  לֹום )א(. ּכִּ ָ ש  ֵיי, ַחס ו  ַרב  יּּות  ל  רֹון ַהחִּ ס  ז ַעל חֶׁ ַרּמֵ א"ו מ  ַהּוָ ן  ַעל ּכֵ ָבר )ב(. ו  ּדָ
מ   ם נִּ ָ ש ּ "ל, ּומִּ ּנַ יַתתּכַ ך  מִּ ָ רֹאש  חֹדֶׁ   ש  לֹום. ּוב  ָ ש  ים, ַחס ו  ַטּנִּ ים ק  נִּ ַמּלֹא ַהּבָ ת  הִּ ָבָנה ל  ת ַהּל  לֶׁ חֶׁ ָגםש  ַמת  ית ַהּפ  לִּ ַתכ  יָעה ל  ּגִּ י ָאז הִּ דּוַע, ּכִּ יָּ ן ּכַ ּקֵ ּתַ ת  הִּ   ת ּול 

ּלּוי. ַהּמִּ ּקּון ו  יל ַהּתִּ חִּ ף ַמת  כֶׁ רֹון, ַוֲאַזי ּתֵ ּסָ ַהחִּ  ו 



 ר"ן מוה                            ורה רכו ת               ליקוטי                             5קיד: 

ומחסרון   \כז/ שנעשה בלבנה לרמוז על חסרון האור ,כתיב חסר ו' "תמאר"טעם ש פירוש תילי חסר דא ל מארת היי

  .\כט/ [כח])ת"ז ת' מד ד' עט ע"ב( לםשמהותה להסתיר את אור האמת בעו ,הזוקליפה  האור נבראה
י אלי דהיינו  חי' ילוה אישהם יש בלבניגון שלכן גם  ,המבחי' לא ל הם של נגוני היללה הנ"שיניקתם  שכיוןוהולך ומבאר 

 שגורמים למשיכה. 

לוי הבן   שהם מבני לאה,  בבית המקדש   ועיקר הניגון הוא מבחי' שבט לוי שהיו מנצחים בשיר,

כיון שיעקב אהב  פשוטו של מקרא    ילוה אישי אלי,  הפעם  \ל/ואז כשנולד לוי נאמר )שם כט(  ,השלישי

הרגישה   מלאה  רחל  ואמראת  שבזכות  שנואה  לה  שלשה  שילדה  כאן    בנים,ו  מבאר  ורבנו  לאהבה.  יעקב  אליה  ימשך 

רלז/  לקדושה  \לאובתורה  משיכה  כח  התחדש  לוי   \ לג/ כי ע"י שנולד לוי שהוא סטרא דנגונא  ,\לב/ שבהולדת 
  יעקבשילוה  לאה כשנולד לוי    אמרהעל כן    \לה/עי"ז בחי' ההמשכה,  \לד/ )זוהר שמות דף יט(כמבואר בזוהר  

 
נעשו אחד גדול ואחד  ומיד    וליםשני מארות גד נראה שהעניין מבואר יותר בפסוק טז שהיו    רתמא פסוק יהי  שרבנו מצטט את ה   אע"פ   כז

ו  זו  קטון.  מבואר בחולים ס: שכשהיו שוין אזי קטרגה הלבנה א"א לשני מלכים בכתר אחד ואמר לה הקב"ה לכי מעטי עצמך ובאמירה 
 שזה מהותה.האמת בעולם וקליפה לילי'    תסתר נברא ה 

 א: ועיין לעיל תורה רה ]דף קיב.[ פב:  ועיין גם זוהר רע"מ פנחס דף רלד. וכי תצא דף רפ ו דף בדפים שלנו כח

יהי מארת ברקיע הש   קוני זהר דף פב:תי   כט ויאמר אלקי"ם  מים,  תקונא ארבעין וארבע:  בראשית, תמן תר"י תמן א"ש, ועלייהו אתמר 
ר ו'  ר לה הקב"ה לכי מעטי עצמך אז נעשית חסזו"ן שנבראו תחילה שוים בקומתם וכאשר קטרגה הלבנה ואמוהם ב' אורות ר"ל הקרי הוא מאורות דהיינו  מארת כתיב חסר ו'  

  ר פנחס רלד.בזוה   , ואף על גב דאוקמוהשהיא מלכות   דא אורייתא דבעל פהחסר  , מאי מארת  דהויה   ו'  אשהו   דא אורייתא דבכתב ז"א  דהיינו שחסר ממנה  
לילית,  ובגין דא מארת  כאן שהיא המלכותורש  איך א"כ דו  מארת חסר דא  נר מצוה,   שבעין אנפין לאורייתא,  כי  בה    בהאי אתר, ההיא דאתמר 

 טן לממשלת הלילה: ותורה אור עמודא דאמצעיתא, ועלייהו אתמר את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הק 

רלד   פנחס זוהר   וא   -  .דף  א(  ד  )קהלת  ואמר,  קדישא  בוצינא  פתח  כל טחול,  את  דמעת  העש  ראה  והנה  השמש  תחת  שנעשו  וקים 
ון, דסלקין מעלמא על ידי מלאך המות, וכי מלאך המות קטיל לון דאיהו  נוקין דאינון בתוקפא דאמה וקים, אלין י העשוקים, מאן אינון עש

יד(   ואין להם מנחם, מאן ההוא כח, דא הוא דכתיב )בראשית א  ומיד עושקיהם כח,  ע השמים,  ברקי יהי מארת  עושק, אלא הדר ואמר, 
היא הממונה על העושק ההוא לעשוק התינוקות  וזו היא הלילי"ת ש  שק דאיהי ממנא דההוא עו   ודא לילי"ת,   ה שהוא לשון מארה וקלל  ודא הוא מארת חסר וא"ו, 

 , ואיהי אקרי טחול, ואיהי אזלת וחייכא בינוקי, ובתר עבדת בהו רוגזא ודמעה למבכי עלייהו: מחיק אמותיהם 

וצמאון, ולקותא  ות, אתבריאת לילי"ת, שבתאי דאיהו רעב  וסיהרא אתבריאת ביומא רביעאה, ובחסרונה דילה עני  : רפא דף    כי תצא הר  זו 
דנהורין, עלה אתמר יהי מארת חסר, )משלי ג לג( מארת יהו"ה בבית רשע, )קהלת ז כו( וחוטא ילכד בה, בבית הסהר דילה, וצדיק ימלט  

 ה: ממנ 
לָּ   ַהר )לד( ַוּתַ   בראשית פרק כט   ל ַעם יִּ ה ַהּפַ ר ַעּתָ ן ַוּתֹאמֶׁ ד ּבֵ לֶׁ י אֵ עֹוד ַוּתֵ ִּ יש  ה אִּ י לוֹ וֶׁ ּתִּ י ָיַלד  י: ַלי ּכִּ מֹו ֵלוִּ ן ָקָרא ש   ים ַעל ּכֵ ה ָבנִּ ָ לש    ש  

ֶׁ   -  תורה רלז   לא מֹות י"ט.(: ש  זַֹּהר )ש   ּמּוָבא ּבַ י ָלעֹוָלם, ּכַ יא ֵלוִּ יר ֵהבִּ ִּ ֵלי ש  ַהּכ  ּגּון ו  ר ַהּנִּ ּקַ ר  עִּ ּקַ ָרה ֵלָאה ַהּנִּ עִּ ָאמ  ֶׁ זֶׁה ש  ֵלָואי, ו  ָרא ּד  ט  ּסִּ ַעם  ּגּון מִּ : "ַהּפַ
ֵאַלי"   י  ִּ יש  אִּ ה  וֶׁ ּלָ ּנוֹ יִּ ֶׁ ש  ַעם  ַהּפַ ה  ַעּתָ ֶׁ ש  ית כ"ט(.  ִּ ֵראש  וַ )ּב  ּב  ֵאַלי'  י  ִּ יש  אִּ ה  וֶׁ ּלָ יִּ ַעם  'ַהּפַ ָלעֹוָלם  יר  ִּ ש  ֵלי  ּוכ  ּגּון  ַהּנִּ יַנת  חִּ ּב  א  ּבָ ָידֹו  ַעל  ֶׁ ש  י  ֵלוִּ ּכִּ ַלד  אי,  י  ּדַ

ּגוּ הִּ  ֵדי נִּ ים הּוא ַעל י  ָברִּ ֵני ּד  רּות ש   ַחּב  חִּ ת  זֶׁה ּב  ָהֵבן. ו  יר, ו  ִּ ֵלי ש  ין ַעל ֲחֻתנָּ ן ּוכ  נִּ ַנּג  ּמ  ֶׁ ר ש  ֵלי זֶׁמֶׁ  ה.יַנת ּכ 
סופין להתדבק  כי כי לוי בחי' גבורות כידוע.  וגבורות דקדושה היינו החזרת הדברים לשרשם בחי' השתוקקות ו   אולי אפ"ל   –  כח משיכה   לב

ולפ"ז כוונת לאה הייתה שע"י לוי   ימות העלאת המ"ן והכנת הכלים  תזכה לשלימות גבורות דקדושה דהיינו של בשורשו דהיינו הקב"ה 
 נעשה בחי' יבוא אישי אלי.  שעי"ז 

גב. עי"ש  תופש כנור ועו ל  היה אבי כ   שיובלדור שמיני לקין היה יובל בן עדה ולמך ושם פסוק כא כתוב  ש  'בראשית פרק ד   וצ"ע עיין   לג
עי"ש מלבי"ם שיובל לקח לחלקו את הנהר  ו   והרד"ק כתב שהיה הראשון בחכמת הניגון.היה מחבר כתבי נגינה.  יובל  רבי סעדיה גאון ש

י הסובב את ארץ כוש ששם הזמה והניאוף והוא היה ההתחלה אל הזמר והניגון. וכו' והגם שאח"כ שב הניגון לדבר נכבד הממציא  השנ 
 ך לב נשים וע"כ שמו עוגב מלשון שיר עגבים.  שון היה להמשי רא ה 

הנשי הרי    צ"ע ו  היה ממשיך לב  בניגון שלו  יובל  נה גם  לוי. ואמנם שחידש שהניגון  חידש  ומה  נכבד לכבוד שמים אבל  ם אליו  פך לדבר 
הוא מושך לטומאה  דל עצום בין שהב הטבע שהניגון מושך כבר היה קודם ולא בגלל שהוא מסטרא דלוי לשון לוויה. וצ"ע. וצ"ל שיש  

במנגן שאינו    , אבל לוי חידש סוג משיכה אחר שגם ניגון נעמות ה סוגי משיכה, כי יובל משך מכח    ובין שמושך אל קול ה' ית', כי הן שני
ב  )עפ"י המבואר  רץ למלא אותו בתאווה  שהוא  קול ה', אלא  לו  שגורם  נמשך מצד התאווה אלא מצד הרגשת החסרון  "ה  לק כשר לא 

 .ע"ת ה' ו'( 
יח:    זוהר שמות   לד  כשב   -דף  הוא את  תנא  ברוך  וברא את השמים  רא הקדוש  בחפץ לפניו  ועלה  עולמו, עלה  בימינו, והארץ בשמאלו, 

הממונים   המלאכים  וברא  החסד(,  זמן  ביום  שירה  לומר  )נ"א  ביום,  בחסדו  הממונים  המלאכים  וברא  והלילה,  היום  לנהוג  לפניו  בחפץ 

בליל  שירה  שר   ותנא,         .....ה, לומר  הם  אלו  בלילה,  שירה  האומרים  שיר אלו  בעלי  כל  על  מוסיפין  ים  שירה,  החיים  וכשפותחין   ,
ולהכיר ולהשיג מה שלא השיגו, שמים וארץ מוסיפין כח בהאי שירה. אמר רבי נחמיה, אשרי הזוכה לדעת באותו  העלי  ונים כח לדעת 

ת, ובזה זכה  ה ובמה שעתיד להיו ן ויחקור ויוסיף כח וגבורה, במה שהי התורה והחכמה, ויאזי   שיר, דתניא הזוכה באותו שיר, ידע בענייני
לדעת. שמעו   שלמה  רבי  ברוח  דתני  וגבורה  כח  והוסיף  לבוא,  העתידות  בהם  ורמז  הרבה,  ותושבחות  שירים  ותקן  בזה,  ידע  ע"ה  דוד  ן, 

וגבור  כח  והוסיף  וחקר  ואזן  והחכמה,  התורה  בענייני  ידע  הקודשהקודש,  בלשון  ו   ושלמה   .ה  החכמה,  וידע  השיר,  באותו  יותר  אזן  זכה 
ו וחקר ותקן מש  היינו דכתיב )קהלת ב ח( עשיתי לי שרים ושרות, כלומר קניתי לי לדעת שיר  לים הרבה, ועשה ספר מאותו השיר ממש, 

ל ענייני התורה  של מעלה, שיר שכולל כ מאותן השרים העליונים, ואשר תחתם, והיינו דכתיב שיר השירים, כלומר שיר של אותם שרים  
 היות, שיר שהשרים של מעלה משוררים.במה שהיה ועתיד ל והחכמה, וכח וגבורה,  

ַמר וְּ  י   אָּ זָּר   ַרּבִ עָּ לְּ הּ ,  אֶׁ אֹותָּ ה   ּבְּ עָּ ּנֹוַלד   ש ָּ ִוי  ש ֶׁ חוּ ,  לֵּ תְּ ה   ּפָּ לָּ ַמעְּ רוּ   לְּ מְּ אָּ נְּ   ִמי  וְּ ח   ךָּ ִיּתֶׁ אָּ י  יֹונֵּק,  ביחד  שיר  לומר  שנוכל  ִלי   ּכְּ דֵּ י   ש ְּ   על   יונקים  שאנו  כמו  כותהמל  משפע  לינק  ִאּמִ

צָּ אֶׁ   (א "ע  יט   דף),  השיר  ידי ךָּ מְּ ךָּ   ז"עכ,  בחוץ   ואנו  המקדש   בית  נבנה  ולא  המשכן  נעשה  לא  שעדיין  עם  ַבחּוץ   א  קְּ ָּ ש ּ ם ,  חברים  אחד  כאיש   נהיה  אֶׁ  שיר ה  יהיה  ולא  ִלי  יָּבּוזוּ   לֹא  ּגַ

ן,  למטה  שיר  ישירו   שהלוים  עד  נבזה   שלי  השיר  כי,  נבזה  שלי יוָּ יָּּ   ּכֵּ ֶׁ אוּ ש  ט  צְּ בֶׁ ֵּ ִוי  ִמש ּ ִרים   לֵּ ֹורְּ ש  ל   ַהּמְּ קַ ,  מטה  של  המקדש   בבית  המשוררים  ה ַמּטָּ   ש ֶׁ ִנתְּ שוּ וְּ ם  ּדְּ   ראוים   שיהיו  ּכּוּלָּ



 ר"ן מוה                            ורה רכו ת               ליקוטי                             6קיד: 

רו אותה  שישירו למעלה, ולא  שהקב"ה ברא שירה עליונה שהמלאכים    . יטר שמות  בזוה  ארן מבוהעניי  .יהויומשך אל

השרים אותה מלאכים  יחד עם ה  ,תה מלמטהואשרים  בבית המקדש  שלימות עד שהלווים    הל  לא היה אבל  עד שנולד לוי,  
וים אבל נקראים ולם נלקרא לה"כ היה צריך  ר שאר בזוהכמבוא   ,וים לשירה של מעלהוכי נל  ,לוייםלכן נקראים  ו  למעלה,
ללווים   היה  ש   דהיינו  אחרים,וים  וכי  ונדכל השומע את שירת הלווים  מנגנים    ,למעלהנפשו    בקנלוה  היו הלווים  כן  שעל 

 כי קרבן לא מכפר אלא עם תשובה. (\לז/ברית מנוחהמש קרח בשם ש)כמבואר במאור ו \לו/בנובשעה שאדם היה מקריב קר
שהם קול עליון מהארות  היא קול יחוד חכמה ובינה עליונים  שירה הזו  שהואפוטרופוס ג'    , ת ה'"ע  עפ"י לק"ה  ונראה לבאר
שיו ישנים הכתר  ולעורר  מתים  להחיות  הנמוכים  לעולמות  ב(  בע"ח  וכמבואר    לתשובה.  רד  עתיקש)מב  יורדים   רגלי 

באריכות   נתבאר  וןש הניגר ש)עניין  ה ועשיה,  יריצוהבריאה  כדי להחיות מתים בעולם  רגלי מלכות דאצילות  ומתלבשים ב
ה וכגון דהיינו שמכוחו עושה דבר שבקדושלו דיבור    האדם למטה עושששיר הזה אלא רק כאבל אין שלימות ל  .(בתורה ג'

 .המקדש תביוזו עבודת הלויים בשיר שב ניגון לכבוד שמים.
כיון ששרש הניגון הוא מבואר    \לח/)ג' ד'(  אפוטרופוס  בלק"ה  אבל  ,ו מושכת את הלבאר מדוע השירה הזלא מברבנו כאן  

  .שבכתרעתיק ואריך בהתנוצצות אלוקות מבאורות גבוהים מאד 
לעולם הנשמה שתוציא   השבא   היא  הסיבה לכך שלאה    הבינה  ,התחילו מלאכים של מעלה לשירוכיוון שמיד כשנולד לוי  

המ בבית  קדוש  ניגון  בעוה"ז  למטה  הני  ,קדשלפועל  יושלם  ידו  מעלשעל  של  מלגון  לניגון  שלימות  אין  כי  רק    הלעמה, 
הביאה לעולם נשמה עם כח  כי    ה אישי אלי.וילו  . וזהו שכשנולד לוי אמרה לאה הפעםושה כנ"לדגדו עולה ניגון דקכשכנ

 המושך נפלא. 
כח   הערב רב יש של הקליפה לילי' שמזמרים  לכן גם לניגון היללה    ,וכאן מבאר רבנו שכיון שניגון דקדושה יש לו כח המושך

יונקת הנ"ל  כיון שהקליפה  לע  משיכה,  זה  לכן  לוי,  של  אמו  המושךומלאה  כח  יש  של  יללה  בניגון  גם  זה  "כ  עו  .\לט/ מת 
כנ"ל שניגון של יללה יונק  מבחי' ועיני לאה רכות,    ויונק  שהוא נשתלשל ויורד משם,  של יללהנגינה  

הקדושה, לכן לוי שמהותו להמשך ולמשוך אל    היא אמא שלמהבכי של לאה שלא תיפול בחיק עשו הרשע, וכיון שלאה  

דהיינו שזה   נ"לוה כיל  בבחי' הפעם לו כח למשוך,  גם  יש  גם לניגון היללה של הערב רב בני הקליפה לילי'  

  .ותאוות ושך לטומאהבני לילי' מהניגון יללה של הערב רב כך  ,מושך לקדושהבן לאה לעומת זה כמו שהניגון של לוי 

 
דוּ ,  המקדש   בבית  לשרת מְּ עָּ ם  ַעל   וְּ רֹותָּ מְּ שוּ ,  תםבמשמרו  ללוים  תעשה  ככה  ש "כמ   ִמש ְּ ַקּדְּ ִנתְּ ה   וְּ ּלֶׁ נֹוַכח   המלאכים  אֵּ ה   לְּ ּלֶׁ ִרי  ונעשו,  הלוים  אֵּ בֵּ ד   ם ח  חָּ אֶׁ  גם  נעשו  ואז,  ּכְּ

מֹות עֹולָּ הָּ ד   וְּ חָּ ךְּ ,  בזה  זה  העולמות  קשרושנת  אֶׁ לֶׁ ד   וּמֶׁ חָּ ן  הוא  ברוך  אֶׁ ֹוכֵּ ם   ש  יהֶׁ לֵּ א  התקונים  אלו  כל  ואחר ,  ע  לֹמה   ּבָּ ה   ש ְּ ש ָּ עָּ ר   וְּ פֶׁ אֹותוֹ   סֵּ יר   מֵּ ל   ש ִ ם   ש ֶׁ   שיר   והיינו  ִרים ש ָּ   אֹותָּ

ם  השירים ּתַ ִנסְּ ה  וְּ מָּ כְּ  .   ּבוֹ  ַהחָּ

ַמר  י  אָּ ה   ַרּבִ ה יְּ ה ,  ּודָּ ּמָּ אוּ   לָּ רְּ ִרים   ִנקְּ ָּ ל   ַהש ּ ה   ש ֶׁ וִ   ַמּטָּ ים לְּ ִוים   ַעל   הוא  הטעם  ואמר ,  לוים  ראיםנק  למה  המקדש   בבית   המשוררים'  פי  יִּ לְּ ּנִ ֶׁ ִרים   ש  ּבָּ חְּ נֶׁ   עם   מתחברים  בעצמם   הם  וְּ

ה  של המשוררים לָּ ַמעְּ ד ּכְּ  לְּ חָּ עַ  כי לוים המשוררים  נקראים וגם, אֶׁ ֹומֵּ ַהש ּ וָּ  הלוים שירת את וְּ ק  הִנלְּ ּבָּ ִנדְּ וֹ  וְּ ש  ה  ַנפְּ לָּ ַמעְּ ן ַעל וְּ ', ה  לדביקות זוכה לְּ ה  ּכֵּ רָּ מְּ ה  אָּ אָּ ה  לֵּ וֶׁ י ִאי  ִיּלָּ ַלי ש ִ   אֵּ

י.  ודביקות   חיבור  לשון  שהוא חּום  ַרּבִ נְּ ַמר   ּתַ ּכל   מטעם,  לוי  בשם  ה"הקב  לו  קרא  לכן  אָּ ּבַ ה   שֶׁ וָּ ִוי   זֶַׁרע  ִנלְּ ה   ִעם  לֵּ ִכינָּ ְּ מש ֶׁ   ומפרש   ַהש ּ ַאה רן,  בתורה  ה ּבְּ ם ,  הונהבכ  וְּ יָּ  היא  ּוִמרְּ

כָּ , השכינה  סוד הבאר ממש  עוֹ זַ  ל ּובְּ יו רְּ רָּ ם  לוי שבט  שהם ַאח  הֵּ ִויםַהנִּ  וְּ ל  לְּ תוֹ  ה "יהו אֶׁ רְּ ש ָּ  .   לשרתו' ה  לפני לעמוד' וגו לוי שבט  את' ה  הבדיל ההיא בעת ש "כמ   לְּ

ג'(    -ה' ג'    ס אפוטרופו לק"ה    לה  תורה  ַהקּ )על  ש   ֹרֶׁ ש  י  ינַ ...ּכִּ חִּ ּב  הּוא  ֶׁ ש  מ  ֹול,  יֹון  ל  עֶׁ ו  בֹּהַ  ּגָ קֹום  ּמָ מִּ הּוא  ין,  מֹחִּ ֱאלֹקּות    ֹאד ת  צּות  נֹוצ  ת  הִּ יַנת  חִּ ּב  מִּ
י  צּומִּ מ  צִּ ה  ַכּמָ ּב  מֹו  ַעצ  ת  אֶׁ ֵצם  ַצמ  מ  ַרֲחָמיו  ּב  ַרך   ּבָ ת  יִּ ה'  י  ּכִּ ּתֹו.  ַדע  ּב  ָחד  אֶׁ ָכל  ל  נֹוֵצץ  ת  ּמִּ ֶׁ ּתֹו  ש  ַדע  ּב  ָחד  אֶׁ ָכל  ל  יר  ָהאִּ ל  ֱאלֹקוּ ם  צּות  נֹוצ  ת  ּוָבזֶׁה  הִּ ת 

יֻּמ   ֶׁ ש  קֹוֵרא אֹותֹו  ו  לֹו  ז  ַרּמֵ ַ מ  הִּ ש  צּות  נֹוצ  ת  ַההִּ זֹאת  ו  ַאֲחָריו  ָכל  ך   ו  ַרך   ּבָ ת  יִּ ַאֲחָריו  ך   ֵ ש  ּמָ יִּּ ֶׁ ש  ָהָאָדם  ת  רֹות אֶׁ ק  לִּ ָלה  ַמע  ּל  מִּ ין  אִּ ּבָ ֶׁ ש  יַנת קֹולֹות  חִּ ּב  וא 

ם.  ַהּקוֹ  ָ ש ּ מִּ ין  כִּ ָ ש  מ  נִּ כֵּ לֹות  ַעל  כֹּ וְׁ ַהּקֹול  לְׁ ֵיׁש  ִיתְׁ ן  ֵאָליו  ָהָאָדם  ת  אֶׁ יךְׁ  ׁשִ ַהמְׁ לְׁ דֹול  ּגָ ׁש בָּ ַח  רְׁ ׁשָ ּבְׁ ךְׁ  ׁשָ מְׁ ּנִ ׁשֶׁ ֵמֲחַמת  ִחיַנת  ַרךְׁ  ִמּבְׁ בֹּהַ  ּגָ קֹום  ִמּמָ ֹו 

צוּת ֱאלֹקוּת  נֹוצְׁ יַנת קֹול,  ִהתְׁ חִּ ּלּות ֱאלֹקּות הּוא ּב  ּגַ ת  ר הִּ ּקַ י עִּ ם ש  , ּכִּ ים ַאּתֶׁ ָברִּ יַנת קֹול ּד  חִּ ב  מּוָנה ּבִּ ים ּות  עִּ י קֹול.  ֹומ  ים זּוָלתִּ ם רֹואִּ כֶׁ    ֵאינ 

ה' יג    לק"הועין   ַהּב  ....  -ערובי תחומין  זֹאת  ּדַ ו  יק  ַעּתִּ יַנת  חִּ ּב  מִּ ך   ַ ש  מ  נִּ יָנה  בוֹ חִּ ּגָ הּוא  ֶׁ ש  יק  ַעּתִּ ָקא  י  ּדַ י  ּכִּ "ל,  ּנַ ּכַ ָקא  הי  דּוַע,  יָּ ּכַ ַהּכֹל  ן  מִּ ֹאד  ּוא  ּהַ מ 
יד  הֹורִּ ָקא ָיכֹול ל  ה   ַדי  ַמּטָ ה ל  ַמּטָ מֹו ַעד ל  י בַּ   ַעצ  "ל, ּכִּ יָנה ַהּנַ חִּ ב  יָרה ּבִּ בִּ ַהש ּ  יָתה ו  ל ַהּמִּ ן ּכָ ַתּקֵ אֹ ל  ים מ  ֵפלִּ ַהש ּ  ים ו  מּוכִּ קֹומֹות ַהּנ  ר ֵליֵרד  ּמ  ָ ש  פ  י אֶׁ ד אִּ

יַנת   חִּ ב  ם ּבִּ י אִּ ם ּכִּ ָ ש  ֹאד כַּ ל  ֹאד מ  בֹוּהַ מ  ה ַהּגָ ָ ֻדש ּ ֵרי  ק  ב  דִּ זֶּׁה ּב  בָֹאר מִּ קֹומּמ  ה מ  ַכּמָ נּו ַז"ל ּב  "ל: ַרּבֵ ַכּנַ  ֹות, ו 
יחיד   שהלויים היו   משמע   לו יא: ד"ה בעי  ד   לכאורה צ"ע ו   , שרים בקרבן חובת  לא אמרו שירה אלא בקרבן חובת ציבור כמבואר בערכין 

עת הקרבה  בה אבל שלא בשיא: סוף העמוד בשם ר"ל שדווקא בשעת הקר רבין ובתוס' שם ד"ה עולת וכן בסוף התוס' ר"ה ל: )ועיין ערכין  
לים קטז יג משמע שגם על קרבן יחיד אמרו  תה ד משמע שאין שירה(. אבל עיין פרש"י  היה להם רשות לשיר, אבל עכ"פ בקרבן חובת יחי 

 פח.                 שירה וכן מבואר בשו"ת חת"ס או"ח נא ושו"ת אבני נזר או"ח לט ג' ושו"ת מהר"ם שיק או"ח  
פ   מאור ושמש   לז מביאים קרבן לבית  והנ   -רשת קרח  סוף  מנוחה שבשעה שהיו  ברית  בספר  היה מסתכל הכהן העובד  ה איתא  המקדש 

קר  לעורר    בן בבעל  ניגון  שיזמרו  ללוים  העובד  הכהן  רמז  אזי  עדיין  כראוי  תשובה  עושה  שאינו  הבין  ואם  מחשבתו,  הקרבן  והבין  בעל 
  תשובה, לפי שהם בשירם ובזמרם היו ממשיכים מי"ג תיקוני קרבן שיהרהר ב להרהר בתשובה ואזי הלוים בשירם ובזמרם הביאו לבעל ה 

ילאה שהוא שלושה הויו"ת של שלש עשרה מדות והם שתים עשרה תיבות ועם המקור הוא  ע   דיקנא עילאה ממזל העליון שהוא מזלא 
בתשובה. וממשיכין  הקרבן ומהרהר  ממשיכים לעולם הבינה שהוא עולם התשובה ומשם נמשך תשובה לבעל    י"ג מכילין דרחמים, והיו 

עילאה  ממזלא  עילאה  דיקנא  תיקוני  אנפי   י"ג  אריך  נקרא  שהוא  העליון  הויו"ת  ן  וממקור  שמות  שהם  עילאין  המוחין  ממשיכין  והיו 
רות, ועל  נמחל לבעל הקרבן ונעשה נושא שנוטלין ומבטלין המחשבות של העבי   והמילויין דהיינו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כידוע, ועל ידי זה היה

חשבה, לפי שנושא  מ   בהמה נגד מעשה בהמיות שהוא מעשה בליג לבד שהוא מעשה בלי מחשבה היה מכפר הקרבן של הבהמה,  השוג 
 ושא עוון כידוע: עוון כנ"ל על ידי י"ג מכילין דרחמים שנמשך על ידיהם, ואחד מהמדות הנזכרות לעיל הוא נ 

ה'   לח ג'  ַהּקֹול   -  לק"ה אפוטרופוס  ל  ֵיש   ן  ּכֵ ַעל  יַנת    ו  חִּ ּב  מִּ בֹּהַ  ּגָ קֹום  ּמָ מִּ ֹו  ש  ר  ָ ש  ּב  ך   ָ ש  מ  ּנִּ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ַרך   ּבָ ת  יִּ ֵאָליו  ָהָאָדם  ת  אֶׁ יך   ִּ ש  ַהמ  ל  דֹול  ּגָ ּכַֹח 
ים וּ  עִּ ֹומ  ם ש  ים ַאּתֶׁ ָברִּ יַנת קֹול ּד  חִּ ב  יַנת קֹול, ּבִּ חִּ ּלּות ֱאלֹקּות הּוא ּב  ּגַ ת  ר הִּ ּקַ י עִּ צּות ֱאלֹקּות, ּכִּ נֹוצ  ת  מוּ הִּ י קֹול.ת  ים זּוָלתִּ ם רֹואִּ כֶׁ  ָנה ֵאינ 

בארנו  שם    תורה ג' אבל עיין  היונקים מרגלי עתיק.    צפרים   תן גון מאו וקחים את הני שע ל שמנגן כשר ומנגן ר נתבאר    ג'  הרי בתורה   צ"ע   לט
ניגון שמחזיר את הקול  אבל המנגן הכשר מנגן    , קול ה' הישר בהרגשת הלב את  הם מנגנים ע"י ששומעים  שני   שאמנם עפ"י הע"ח ולק"ה  

קול    חו מנגן גן שאינו כשר לא מנגן את הקול הזה כלל אלא שמכו לעורר יחוד קדוש פנימי כדי לזכות ליותר אמת ודביקות ואילו המנ   ההז 
   .של תאוותיו ביטוי    א שהו הברא  



 ר"ן מוה                            ורה רכו ת               ליקוטי                             7קיד: 

 
כי בשבת נשלם בשבת, עי"ז מעלין אותם,    אלו הניגונים הנ"ל  \מא/[מ] קים[  ]הצדימרים  וכשמז
ע"ב(  ,האור מג  )ברכות  גסה  \מב/ בבחי' משארז"ל  וכו'נוטלת    פסיעה  עיניו  ומהדר'    ,מאור 

בכניסת השבת    ליה בקדושא דבי שמשא חוזר  גסה  פסיעה  כשפוסע  חול  ביום  שניטל  הראיה  כח  בשעה דהיינו 

עולם העשיה    ת עולהב, כידוע שבשהשבת הנפלא והגבוה הקדוש ממשיך על עצמו את אור  ע"יכי    ,כוסה  על  דם מקדששא

והזאצילות ול . נמצא שבשבת האור בשלימות,  כנ"ל  שמאיר ע"י הניגון  וא האורוכים לאור מעתיקא קדישא 
ן עליה  וות אין להבימי החול המצבתורה רעז מבאר עפ"י האריז"ל ש,[מה] \מד/   בו פסיעה קטנה  מג בחי' פוסעים ב

קטנה כמי שאינו  אלא שבתחילה פסיעתן  ,' רגלים לעלות בהן למעלההן מקבלות בחיורק בשבת ע"י האור הגבוה של שבת 
  .את הניגון יללה של הערבאפילו  ניתן הכח להעלות  שעל ידו    גדולניסת שבת מאיר אור  פ למדנו שבכעכ"  לכת,ד ללמו

ל גדודהיינו  בדביקות  אלה  נגונים  להקב"ה. שיר  מעלי  לה  הניגוניםואזי  מק  ן  שיניקתם   מולקול יהנ"ל 
 :  הראות כנ"ל, ע"י שבת שהוא בחי' תיקון הראות בשלימות כנ"ל

כאן שבמ אי  ע"ואר  ניגון שללעלות  פשר  שבת  ועצבות    גם  תאוותו.יללה  חסרון  על  רשע  מנגן  הכוונה   שחיבר  ומסתמא 
מש כי בשבת מסתמא  וממנו לעלות יותר עד לשמחה מ  ,בת אלקיםרקעוד יותר  על חסרון  לב נשבר  לתחילה  להעלות אותו  

 ראוי להיות רק בשמחה ממש. וצ"ע.
 שחיברומשמע שלשמוע מהרשע עצמו את ניגונו  ר לנגן אותו,אדם כשמזיק לש, מניגון שחיבר הרשע בעצמוכאן רק מדבר 
עצה  ששם יש תיקון וולא כתורה ג'    .מאגון טינווקא שאדם כשר מנגן  כי גם בשבת שמדבר זה ד  ,אין לזה שום תיקון  ,בעצמו

 מאדם רשע. כשר שיוכל לשמוע ניגון 
 
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה רכו

 
 ם מזמרים אותם בשבת נגינה אות י' לשון מוהרנ"ת וכשהצדיקי  עצותעיין לקוטי  מ

ערב   מוהרנ"ת   מא של  יללה  שניגון  משמע  בשבת.  אותם  מזמרים  וכשהצדיקים  רבנו  לשון  על  כאן  הוסיף  עצות  צדיקים    בליקוטי  רק  רב 
לשון מוהרנ"ת וכתב כלשון    ט את. וצ"ע מדוע מסדר הקיצור ליקוטי מוהר"ן השלם השמי ותו ולהעלותו לקדושה ובשבת יכולים לתקן א 

 שמע שכל אחד יכול בשבת להעלות את הניגון יללה הרע הזה.רבנו כאן דמ 

ועצבות שמ   -  י  אותנגינה    –מוהרנ"ת    ליקוטי עצות של  יללה  כי דרך  הנגונים של  מזיקים להעולם מאד,  הם  רב  פי  על  זמרים הרשעים 
 בשבת, הם מעלין ומתקנין אותם )רכו(:ותם  שהצדיקים מזמרים א עולם למשך אחריהם על ידי זה. וכ ה 

השלם ליק  מןהר"ן  ַאֲחָר   -רכו   –  וטי  ָרא  ט  ַהּסִּ יַנת  חִּ ּב  מִּ ֵהם  ֶׁ ש  בּות  ַעצ  ו  ָלָלה  י  ל  ֶׁ ש  ים  ּגּונִּ נִּ ּב  ֵיש   ך   רֶׁ דֶׁ ו  ה  א,  ָהֵאּלֶׁ ים  ּגּונִּ נִּ ַאַחר  ֹך   ש  מ  לִּ ָאָדם  ֵני 
 ֶׁ ש  תּוכ  ּבָ ַ ש  ה ּב  ים ָהֵאּלֶׁ ּגּונִּ ין ַהּנִּ רִּ ַזּמ  ֵדי -ַעל   ּמ  ין אֹוָתם: -י   זֶׁה ַמֲעלִּ

מג ברכות    מב מאי    :דף  אדם  של  עיניו  ממאור  מאות  מחמש  אחד  נוטלת  גסה  פסיעה  מר  דאמר  גסה  פסיעה  יפסיע  לא  אף  אומרים  ויש 
   .להדריה בקדושא דבי שמשי   של מי שפסע פסיעה גסה(  מה תיקונו  תקנתיה 

 ילה: כוס של קידוש בשבת בל   ששותה  -בקדושא דבי שמשי    -  רש"י 

כי  י"ל )מנהגים( כתב שבשעת הקדוש יתן עיניו בנרות שבת  לרפואה. ומהר  בעיניומיין קדוש  נותן  בשם רב נטרונאי גאון ש  תוס' פסחים ק:
 .א י( הובא ברמ"א סימן רע ) אחד מחמש מאות שנחסר בפסיעה גסה.    חמש מאות ובזה מחזיר   'ב"פ נ' גמט 

 פוסעים  -ים, ומתרלו פיסע–פוסעים, בתקפא לא ברור  ונראה   –בדפו"ר  מג

החול הם בחי' פסיעה גסה בחי' השתדלות  אבל באה שבת באה מנוחה כי ע"י אמונה סומך עצמו על הש"י ואמונה    שימי   אולי אפ"ל   מד
ה  שלימות  שזה  י ובטחון  עיני כל אליך  בחי'  עו  תורה  עיין  היינו הסתכלות  אסור  אמונה  ולכן בשבת  בחי' אור  ע"ש החכמה  ועינים  שברו 

 כי מסלק האור.  לבכות
 ליל שבת עיין לקמן תורה רעו ורעז ולעיל תורה פה פו  מזמרים ב לשון הזמר כל מקדש ש מה

 מקלקול -ומקילקול, בתקפא לא ברור ונראה מקילקיל, ומתרל  -ותרלד  בדפו"ר  מו
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