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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

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

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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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של הבעל כח,  גלהיבחינות התפ ב, זהאאיאייתי קומצכנ"ל. 

זה  ההוונקבודין, בחינות מטה עוז הנ"ל.  דץימושהיא בבחי' ק

לה יהתפו(. כי ע"י ג )חבקוק נקבת במטיו ראש פרזיובחי' 

שהיא בבחי' קימוץ ודין של הבעל כח הנ"ל, שהוא בבחי' מטה 

היא עומדת בבית  עוז, על ידה משברין ומכניעין אותו כנ"ל. כי

ונחית . וזהו בצווארו ילין עוזהבליעה שלו בבחי' 
 בצווארו ילין עוז, שהיא עומדת בצווארו, בבחי' אצווארי'

, כי הוא מוכרח להוציא בעא למישלפי'. וזהו [ז] כנ"ל

חיל והדעת שבלע בבחי'  חלותיולהקיא כל הקדושות של התפ

כי לא די שהוא וכו', משכוה שיני' כנ"ל. וזהו  בלע ויקיאנו

מבטנו מקיא ומוציא קדושת תפילת ישראל וכו', אף גם 

. היינו שמוכרח להוציא עצמות חיותו ממש שזהו טל"יורישנו א

)ש"ה  מעיו עשת שןבחי' גרים. וזהו בחי' משכוה שיני', בחי' 

ה(. היינו שמוכרח להוציא עצמות חיותו מתוך קרבו ומעיו 

 :[יא] כנ"ל רדה בקרב אויביך, בחי' יל"מבטנו יורישנו אבבחי' 

, הוא בחי' נבואה, משה. משה כמה הוי עשר אמין

. וזה בחי' עשר אמין, בחי' [יב] כי משה רבן של כל הנביאים

עשרה מדריגות של נבואה. כי ע"י מטה עוז הנ"ל שעל ידו 

שקל נרגא נתגלה הכבוד כנ"ל עי"ז זוכין לנבואה כנ"ל. 
לאכה של מעשה , זה בחי' כלי מנרגא. בת עשר אמין

, בחי' עשרה מאמרות בת עשר אמיןבראשית. וזהו 

שבהם נברא העולם, שהם בחי' כלי מלאכה של מעשה 

. כי ע"י נבואה זוכין לאמונה, שהיא בחי' עשרה [יג] בראשית

מאמרות, שהם כלי מלאכה של מעשה בראשית. כי ע"י אמונה 

מאמינים בחידוש העולם, שהש"י ברא הכל בעשרה מאמרות 

: וע"י אמונה זוכין לחידוש העולם שלעתיד, ואז יתער  "לכנ

, זה בחי' השיר ושוור עשר אמיןשיר חדש הנ"ל. וזהו 

שלעתיד שהוא שיר פשוט וכו', שהוא יוד אותיות, בחי' עשר 

מדלג על ההרים מקפץ , זה בחי' )ש"ה ב'( ושווראמין. וזהו 

ד(  הם בחי' ריחות, בבחי' )ש"ה ,. הרים וגבעותעל הגבעות

, היינו הריחות נהואלך לי אל הר המור ואל גבעת הלב

 הגדילים בגן ע"י קול הניגון שהוא משקה את הגן כנ"ל. וזה

, זה בחי' הניגון הנ"ל שעל ידו מדלג על ההרים מקפץ וכו'בחי' 

, זה מדלג וכו'גדילים הריחות, שהם בחי' הרים וגבעות. וזהו 

, שהם נעשין ע"י דילוג )מאסין(ידבחי' המדות של הניגון שקורין 

וקפיצה על הנימין שבכנור. וזהו בחי' ושוור עשר אמין, היינו 

כנ"ל. כי ע"י  מדלג על ההרים וכו'בחי' הניגון הנ"ל שהוא בחי' 

בחי' הנ"ל זוכין לזה הניגון. וזה הניגון הוא בחי' הקול הנ"ל 

ומחיי' שהוא מכניע עקב דס"א. וזהו  קול יעקבבחי' 
, שהכה והכניע עקב דס"א, ע"י בחי' קול י'בקרסולי' וקטל

, שהוא מכניע עקב דס"א, קול יעקבהניגון הנ"ל, שהוא בחי' 

 : כנ"ל וידו אוחזת בעקב עשובבחי' 

, זה בחי' התגלות הכבוד, תקעובחדש שופר. וז"פ תקעו 

 בחודש. ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכסא כבודבחי' 

. וזהו בחי' [טו] ש הנ"לזה בחי' חידוש העולם בחי' שיר חד

כנ"ל. והדר מפרש איך זוכין  הרם כשופר קולךבחי'  שופר

לבחי' חידוש העולם בחי'  תקעוע"י התגלות הכבוד שהוא בחי' 

בכסא ליום . וזהו בחודש שופרשהוא בחי'  שיר חדש
זה בחי' נבואה, בחי' )בראשית יח( [ טז] חגינו. בכסא

בחי' נבואה, בחי' , שזה המכסה אני מאברהם אשר אני עושה

כי לא יעשה ה' אלקים דבר כ"א גלה סודו אל עבדיו )עמוס ג( 

הוא ראש השנה. זה בחי' אמונה  ליום חגינו. הנביאים

 'שנתתקן ע"י תיקון כח המדמה, שהוא בחי' חג, בבחי' )ישעי

. יתארהו, היינו תארים ושבחים, שהם ובמחוגה יתארהומד( 

שבחים שאנו מדמין אותו בחי' כח המדמה. כי כל התארים וה

ית', הם בבחי' המדמה. כי בפנימיות השכל, הוא ית' מופשט 

לגמרי מכל השבחים והתארים, נמצא שכל השבחים והתארים 

. וע"כ כשהמדמה מבורר ומתוקן אז [יז] הם בבחי' המדמה

ותארים לו ית'. כי כשאין המדמה מתוקן,  'שבחייחיכולים לסדר 

תו ית' כביכול בשבחים ותארים, אזי אין יודעים כלל לתאר או

כי כל השבחים והתארים הם בבחי' המדמה כנ"ל. וזה בחי' חג, 

. ועי"ז נתתקן האמונה שהיא בחי' ר"ה. ובמחוגה יתארהובחי' 

 כי עיקר ר"ה שאז הוא חידוש העולם כי בתשרי נברא העולם

, כי בכסא ליום חגינו, הוא תלוי באמונה כנ"ל. וזה [יט]

. וע"כ [כ] מה והאמונה היא ע"י נבואה כנ"לעיקר תיקון המד

ר"ה שהוא בחי' אמונה, עיקר ר"ה תלוי בסיוון שהוא קבלת 

התורה, שעי"ז נתתקן האמונה כנ"ל: וע"י תיקון המדמה 

, עי"ז בכסא ליום חגינווהאמונה שנתתקן ע"י נבואה בחי' 

זוכין לבחי' חידוש העולם בחי' שיר חדש הנ"ל, שהוא בחי' 

 תקעווכל זה נמשך מבחי' התגלות הכבוד בחי'  .בחדש שופר

כנ"ל. כי ע"י התגלות הכבוד זוכין להתפשטות הנבואה וכו' 

כי חק כנ"ל: וכלל כל הבחינות האלו נעשין ע"י בחי' 
, שהוא בחי' מטה לישראל הוא משפט לאלקי יעקב

 : עוז הנ"ל כנ"ל, שעי"ז נעשין כל הבחי' הנ"ל, כנ"ל

. שר יהיה שמה הרוח ללכת ילכואאל )יחזקאל א( [ כא]ט 

כולהו ערקין דלבא מתנהגין  ([כב] איתא בת"ז )תי' יג ד' כז

, דהיינו הרוח אל אשר יהי' הרוח ללכת וכו'בתר רוחא הה"ד 

היוצא מכנפי הריאה כי אלמלא כנפי ריאה דנשבין על לבא 

הנר  ןהוי לבא אוקיד כל גופא )שם בת"ז(. כי ע"י הרוח מכבי

כנראה בחוש, שלפעמים נכבה הנר ע"י הרוח ומדליקין הנר, 

המנשב, ולפעמים מדליקין הנר שנכבה ע"י הרוח שמנשבין בו. 

כי כבוי הנר הוא ע"י שנופל על הנר עפרוריות ונפרדין חלקי 

האש שיש בו מיסוד האש ואינם יכולים לבעור. וע"כ כשמנפחין 

ם בו אזי הרוח מנפח מן הנר העפרוריות ועי"ז חוזרים ונתחברי

וכן לפעמים מכבין )כגונתקשרים חלקי האש ומתחילין לדלוק. 

 הנר ע"י הרוח שמנפח ומפריד 
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 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כא
 בדפים שלנו כח. כב
 נמצא כבר בדפו"ר כג

 תורה אור
יו  ָ ָ ְבַמט  חבקוק ג )יד( ָנַקְבת 
ָרָזיו ִיְסֲערו   ְ רֹאׁש פרזו פ 
מֹו ֶלֱאֹכל  ַלֲהִפיֵצִני ֲעִליֻצָתם כ ְ

ר: ָ ְסת  מ ִ  ָעִני ב ַ
ארֹו ָילִ  ַצו ָ ין איוב מא )יד( ב ְ

ָאָבה: ץ ד ְ דו  ָ ְלָפָניו ת   עֹז ו 
ו   ַלע ַוְיִקֶאנ  איוב כ )טו( ַחִיל ב ָ

ו  ֵאל: נ  ְטנֹו יֹוִריׁשֶ  ִמב ִ
שיר השירים ה )יד( ָיָדיו 
יׁש  ְרׁשִ ַ ת  ִאים ב ַ ָ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמל  ג ְ
ֶפת  ֶ ן ְמֻעל  ת ׁשֵ ֵמָעיו ֶעׁשֶ

יִרים: ִ  ַספ 
ָך  ה ֻעז ְ ֵ תהלים קי )ב( ַמט 

ַלח ְיקֹוָ  ֶקֶרב ִיׁשְ ֹון ְרֵדה ב ְ י  ק ִמצ ִ
 אְֹיֶביָך:

ֹוִדי  שיר השירים ב )ח( קֹול ד 
ג ַעל ֶהָהִרים  ֵ א ְמַדל  ה ֶזה ב ָ ִהנ ֵ

ָבעֹות: ץ ַעל ַהג ְ ֵ  ְמַקפ 
שיר השירים ד )ו( ַעד 
ָלִלים  ַח ַהי ֹום ְוָנסו  ַהצ ְ פו  י ָ ׁשֶ
ֹור ְוֶאל  ְך ִלי ֶאל ַהר ַהמ  ֶ ֵאל 

בֹוָנה: ְבַעת ַהל ְ   ג ִ
כז )כב( תולדות ית בראש

ׁש ַיֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו  ג ַ ַוי ִ
ֹל קֹול  ֹאֶמר ַהק  הו  ַוי  ֵ ַוְיֻמׁש 

ו: ַדִים ְיֵדי ֵעש ָ  ַיֲעקֹב ְוַהי ָ
כה )כו(  לדותותבראשית 

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו 
מֹו  ְקָרא ׁשְ ו ַוי ִ ֲעֵקב ֵעש ָ אֶֹחֶזת ב ַ

ׁש ִ  ן ׁשִ ֶ ָנה ַיֲעקֹב ְוִיְצָחק ב  ים ׁשָ
ֶלֶדת אָֹתם:  ב ְ
ְקעו  ַבחֶֹדׁש  תהילים פא )ד( ת ִ

: נו  ֶסה ְליֹום ַחג ֵ ֵ כ   ׁשֹוָפר ב ַ
יו  ְתַקְעת ִ ישעיהו כב )כג( ו 
א  ֵ ָמקֹום ֶנֱאָמן ְוָהָיה ְלִכס  ָיֵתד ב ְ

 ָכבֹוד ְלֵבית ָאִביו:
)א( ְקָרא ְבָגרֹון  ישעיה נח

ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך  ׁש  ַ ְך כ  ְחש  ַ ַאל ת 
ְלֵבית ְוהַ  ָעם ו  ׁשְ ִ י פ  ד ְלַעמ ִ ג ֵ

ֹאָתם:  ַיֲעקֹב ַחט 
בראשית יח )יז( ַוידָֹוד ָאָמר 
ר  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ֶ ַהֲמַכס 

ה:  ֲאִני עֹש ֶ
ה  י לֹא ַיֲעש ֶ עמוס ג )ז( כ ִ
ָלה  י ִאם ג ָ ָבר כ ִ ֲאדָֹני ֱידִֹוד ד ָ

ִביִאים:  סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהנ ְ
ֵעִצים ישעיה מד )יג( ָחַרׁש 

ֶרד  ֶ ָנָטה ָקו ְיָתֲאֵרהו  ַבש  
ָגה  חו  ַבמ ְ ְקֻצעֹות ו  ַ מ  הו  ב ַ ַיֲעש ֵ
ַתְבִנית ִאיׁש  הו  כ ְ ֲעש ֵ ְיָתֳאֵרהו  ַוי ַ

ִית: ֶבת ב ָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ  כ ְ
י חֹק  תהילים פא )ה( כ ִ
ט ֵלאלֵֹהי  ָ פ  א ִמׁשְ ָרֵאל הו  ְלִיש ְ

 ַיֲעקֹב:
 תורה ט 

 ֶאל )יב( ְוִאישׁ  א קאליחז
ר  ָניו ֵיֵלכו  ֶאל ֲאׁשֶ ָ ֵעֶבר פ 
ַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו   ה ָהרו  ָ מ  ִיְהֶיה ׁשָ

ן: ָ ֶלְכת  ו  ב ְ ב  ַ  לֹא ִיס 

 



 מוהר"ן תנינא        ט י יא איה מקום כבודו יב    יט:            ליקוטי                

איש )במדבר כז(  כ"שומנהיגי הדור הם בחי' רוח  (האש מהנר

. וישראל הם ב[א]שיודע להלוך נגד רוחו של כ"א  אשר רוח בו

. :{זוהר פנחס רכא}בחי' לבא כי ישראל הם לבא דכל עלמא 

וצריכין מנהיגי הדור לנשב בבחי' רוחם על כ"א מישראל שהם 

ה שחורה לבא דעלמא לנפח מהם העפרוריות, דהיינו מר

שנופל עליהם שעי"ז אינו יכול האיש הישראלי שהוא בחי' לב 

לדלוק ולבעור להש"י. גם יש רשעים שהם בחי' ערב רב וכשהם 

נופלים על הלב דהיינו על ישראל זה ג"כ בחי' עפרוריות שעי"ז 

אין יכול לבעור כנ"ל. וע"כ צריכין מנהיגי הדור לנפח 

אל וחוזרין ונתחברין העפרוריות מן הלב דהיינו מכ"א מישר

חלקי האש שבכ"א וא' מישראל ונתקשרין ישראל ביחד ונעשין 

 'בחי' לב. וכ"א וא' מישראל נעשה בחי' לב למקום שצריך שיהי

 ר ובוער להש"י כנ"ל.זשם בחי' לב, וחו

לפעמים כשמנשב רוח סערה אזי הוא מבעיר האש מאד אך 

י' רוח חוץ מן המדה כמו כן לפעמים יש שמנשב בהאדם בח

סערה ומבעירו ביותר חוץ מן המדה שזה בחי' הריסה בחי' 

כי במופלא ממך [ ד] אל ה' וכו' לעלותפן יהרסו  ג)שמות יט(

ואסור להרוס לעלות אל ה' מה שאינו ראוי לו  [ה]אל תדרוש 

שבוער ביותר חוץ מהמדה,  וכשהאדם רואה ו. ע"כנתלפי בחי

י' יכול להכניע זאת ידע שזה מבחי' רוח סערה כנ"ל. ואליהו ה

וזה בחי' איש  .[{ז] ובזוהר חדש על רות :ע' זוהר פנחס רכז}

, שהיה רוכב ומכניע סוסי [ח] אשר רכב על סוסי אש בסערה

אש בסערה. דהיינו האש הדולק ביותר מן המדה שבא ע"י 

הסערה כנ"ל הי' אליהו רוכב על זה ומכניעו. כי הרוח צריך 

לב במדה ע"פ מזג השוה לנשב במדה כדי שידלק האש שב

 : כנ"ל

שהעולם רחוקים מהש"י ואינם מתקרבים אליו ית', מה [ ט] י

הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבין עצמן. 

והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל 

ני העוה"ז. הן תאוות הנכנסות לגוף, הן יענייהתאוות ומכל 

 : בוודאי ישוב אל ה' יאיד, ואזתאוות שחוץ לגוף כגון כבו

דע שע"י מרה שחורה א"א להנהיג את המוח כרצונו, אך 

, יוכל להנהיג יג. רק ע"י שמחה[יב] וע"כ קשה לו ליישב דעתו

המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות 

נה( שע"י שמחה נעשין בן  ')ישעי כי בשמחה תצאובבחי' 

ת וע"כ כשמקשר שמחה אל המוח אזי חורין ויוצאין מן הגלו

מוחו ודעתו בן חורין ואינו בבחי' גלות ואזי יוכל להנהיג את 

מוחו כרצונו וליישב דעתו מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות 

כי ע"י גלות אין הדעת מיושב כשדרז"ל )מגילה יב ע"ב( על 

בני עמון ומואב דמייתבא דעתייהו מחמת שלא הלכו בגלות 

ובגולה לא הלך  שאנן מואב מנעוריו וכו'מח(  'ישנאמר )ירמ

 : על כן עמד טעמו בו וכו'

לשמחה הוא ע"י מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה  ולבא

)בליקוטי הראשון ידעכ"פ כמבואר ע"פ אזמרה לאלקי בעודי 

בסי' רפב( ע"ש. ועכ"פ יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע 

ברוך אלקינו [ טז]אומרין וכמו שאנו  [טו] ישראל שלא עשני גוי

שבראנו לכבודו והבדילנו וכו' ונתן לנו תורת אמת וכו' מכל זה 

וכיוצא בזה ראוי לו ליקח לו שמחה לשמח דעתו כנ"ל. וזה בחי' 

( בדיחא דעתי' שהוא דבר גדול דהיינו שמקשר :)שבת עז

השמחה למוחו ודעתו ואזי המוח משוחרר ויש לו ישוב הדעת 

 :[יז] עשה מזה יחוד גדול ע"י בדיחא דעתי'כנ"ל. וגם למעלה נ

מתפלל בשדה אזי כל העשבים כולם  יטאדםהכשדע  [יח] יא

באין בתוך התפילה ומסייעין לו ונותנין לו כח בתפילתו. וזה 

שכל שיח  שיח השדה [כא]שיחה בחי'  כבחי' שנקראת התפלה

ויצא יצחק לשוח השדה נותנין כח וסיוע בתפילתו. וזה בחי' 

שית כד( שתפילתו היתה עם סיוע וכח השדה שכל )ברא בשדה

שבשביל זה נקראת  השדה נתנו כח וסיוע בתפילתו כנ"לעשבי 

והאדמה התפילה שיחה כנ"ל. וע"כ בקללה נאמר )דברים יא( 

כי כל יבול הארץ צריכין ליתן כח וסיוע  לא תתן את יבולה

והאדמה בתוך התפילה, וכשיש פגם ועיכוב על זה, אזי נאמר 

. כי אפי' כשאינו מתפלל בשדה נותנים ג"כ תתן את יבולהלא 

יבול הארץ סיוע בתפילתו. דהיינו כל מה שסמוך אל האדם 

כגון אכילתו ושתייתו וכיוצא. רק כשהוא בשדה שאזי סמוך 

כח  כבניםלהם ביותר אזי כל העשבים וכל יבול האדמה נות

 שדהב שוחל צחקי יצאור"ת יבול בתפילתו כנ"ל. וזה 

)זה הענין מבואר היטב כגבול השדה התפללו עמו כנ"ל: שכל י

 : ([כד] במאמר תקעו בחודש שופר המתחיל בדף א'. ע"ש

הולך אחר שכלו וחכמתו יוכל ליפול כשאדם [ כה]יב 

בטעותים ומכשולות רבים ולבא לידי רעות גדולות ח"ו ויש 

שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים שהטעו 

ועיקר היהדות והכל הי' ע"י חכמתם ושכלם.  [כו] את העולם

הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות. 

ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהי' שם הש"י ולבלי להשגיח 

י יעשה ואם "השכזכלל על כבוד עצמו רק אם יש בזה כבוד 

ואזי בוודאי לא יכשל לעולם. ואפילו כשנופל ח"ו  .לאו לאו

ו גדולה מאד מאד ר"ל שנופל לספיקות לספיקות ויש שנפילת

דה היא יוהרהורים ומהרהר אחר השי"ת. אעפ"כ הנפילה והיר

. כי דע כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד כי [כח] תכלית העליה

כל  [כט] "שכל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו כ

( ומאחר שהכל .)יומא לח בראתיו וכו' הנקרא בשמי ולכבודי

ית' נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל  נברא בשביל כבודו

הבריאה. ואף על פי שכולו אחד על כל זה בהבריאה יש חלקים 

ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחי' כבוד מיוחד שהוא שרשו 

כנ"ל. וזה בחי' )אבות פ"ה( בעשרה מאמרות נברא העולם 

והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא בשביל שכר ועונש 

. ובכל מאמר ומאמר יש בו בחי' [ל] ותנברא בעשרה מאמר

 כבוד מיוחד שהוא שרשו כי הכבוד הוא 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                
* מדרש רבה פרשת פנחס ]כא טו[  א

ומובא בפרש"י שם ]במדבר כז יח[ ]גם 
נחס אות ט וילקוט שמעוני עיין ספרי פ

 במדבר רמז תשעו[
בתקפא )ברכות ג ע"ב( ןבתשכט מחק  ב

 וכתב )א( וציין למטה כנ"ל
 בתקפא )שמות כ( ובתשכט תוקן ג
רבינו הוסיף תיבת לעלות וכך הוסיף  ד

 גם לעיל בתורה כד אות ח דף לז.
 מימרא דבן סירא שם חגיגה יג*  ה
)בקרן הורוביץ  כשרואה אדם -מתרצו ו

 החדש תוקן(
מאמר ויען ה את איוב מן הסערה  )דף  ז

 כז. מהדורת ניו יורק תשמא(

                                
במזמור אליהו הנביא שמזמרים במוצאי  ח

 שבת
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר  ט

רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב 
ועיין חיי מוהר"ן סימן נ'.  )לעמבערג(

ז שמתורה ועיין לק"ה ר"ה הלכה ו אות 
י' עד תורה יז היו תורה אחת אצל רבינו 
ולא זכינו לקבל ממנה רק פסקי פסקי 
ועי"ש בהמשך ההלכה הנ"ל קשר התורות 

)עיין לק"ה מנחה ז נג שלא עשני  האלה.
 גוי הוא שיר פשוט בחי' י'[

 עניני -מתרצו  י
 ואז -מתרצו  יא
עיין קיצור לק"מ השלם מאות ד'  יב

 נינאובהגה שם ובתורה מח ת
 השמחה -מתרצו  יג
 נוסף בתקפא יד

                                
עיין ליקוטי עצות לשון ברכת השחר.  טו

. ערך שמחה אות כט שהוסיף כאן ביאור
עיין חיי מוהר"ן סימן סה. ועיין פרי 

צדוק הכהן חג שבועות אות יג  צדיק לר'
על הבערדיטשובער שם. ועיין  מש"כ
כה ולק"ה ומוהרנ"ת סימן יז  מכתבי

  רכת השחר ג' י' ברכת הודאה ו' לח וב
לשון פסוקי ובא לציון שאומרים  טז

ועיין חיי מוהר"ן   בשחרית אחרי תחנון.
שמה –סימן נ' ומכתבי מוהרנ"ת סימנים 

שצו תיב תכא תכב ולק"ה פריקה 
 ואות כ'. יז. אותוטעינה ד' סוף 

 עיין לק"ה פו"ר ואישות ג' יג יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר  יח

תקסח בחזרתו מלבוב  רבינו בסוף שנת
)לעמבערג( ועיין שיחות הר"ן סימן קמד 

 וסימן צח
 כשאדם -מתרצו יט

                                
 התפילה -מתרצו כ

 'בראשית ב*  כא
 נותן -גם בדפו"ר נותנים ומתרצו  כב
 הערה זו נמצאת כבד בדפו"ר  כג
 תורה א תנינא אות יא ]דף ב:[ כד
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר  כה

רתו מלבוב רבינו בסוף שנת תקסח בחז
)לעמבערג שנסע לשם לרפואתו(. ועיין 
ימי מוהרנ"ת סימן כט שאחר אמירת 
תורה זו א"ל רבינו שהיא התחלת הספר 

תורות  ואין בשהשני דהיינו לק"מ תנינא 
( כי ופד מכת"י רבינו )לבד מתורה פג
 כבר היה חולה ולא כתב בעצמו.

ועיין פעולת עיין חיי מוהר"ן סימן נא  כו
גדול ומקובל צדיק והזכיר  הצדיק תשצד.

שחו"ל  עד שאמרהחכמות  אחר טעהש
וכו'  קדושת הזקן ופאות לאינו סוב

 עי"ש.

                                
 השי"ת -מתרלו  כז
לעיל תורה כב אות יא וכן הלשון  כח

 לית ממש או לתכליתצ"ע האם תכו]דף לג:[. 
ולשון ספרי החסידות האחרים ירידה 

עיין בעש"ט עה"ת בראשית  צורך עליה
במקור חיים שם אות ס' בשם צוואת 
הריב"ש.  דגל מחנה אפרים פרשת ויצא 

ואור המאיר לרבי  בשם זקנו הבעש"ט.
וולף מזיטומיר תלמיד המגיד פרשת 

כב לא טוב -בראשית ב' יחשמות. ועיין 
לבדו...ויפל תרדמה ויקח  היות האדם

וכו' ויבן ה"א את הצלע וכו' ויביאה אל 
האדם. ועיין חולין ס' לכי מעטי עצמך 

   ובקדוש הלבנה וללבנה אמר שתתחדש.
 ישעיהו מג ז' כט
 עיין דעת ותבונה פ"ט דף מז. ל

 תורה אור
ֹּאֶמר כז פינחס  מדברב )יח( ַוי 

ה ַקח ְלָך ֶאת  ְיקָֹּוק ֶאל מֹּש ֶ
ַח  ר רו  יש  ֲאש ֶ ן אִּ ן נו  ַע ב ִּ ֻׁ ש  ְיהוֹּ

ָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו: וֹּ ְוָסַמְכת   ב 
ֹּאֶמר  יט יתרושמות  )כא( ַוי 

ָעם  ה ֵרד ָהֵעד ב ָ ְידָֹּוד ֶאל מש ֶ
ת  ְראוֹּ ן ֶיֶהְרסו  ֶאל ְידָֹּוד לִּ ֶ פ 

ו  רָ  נ  ֶ מ   ב:ְוָנַפל מִּ
 תורה י

ְמָחה  י ְבש ִּ ישעיה נה )יב( כ ִּ
ים  ן ֶהָהרִּ ָבלו  ו  ם ת  לוֹּ ְבש ָ ֵתֵצאו  ו 
ה  נ ָ ְפֵניֶכם רִּ ְפְצחו  לִּ ת יִּ ָבעוֹּ ְוַהג ְ

ְמֲחאו  ָכף: ֶדה יִּ ָ  ְוָכל ֲעֵצי ַהש  
ָאב  ֲאַנן מוֹּ ירמיה מח )יא( ש ַ
א ֶאל  ֵֹּקט הו  ָריו ְוש  עו  נ ְ מִּ
י ֶאל  לִּ כ ְ ַרק מִּ ָמָריו ְולֹּא הו  ש ְ
ן  ֵ ָלה לֹּא ָהָלְך ַעל כ  וֹּ ַבג  י ו  לִּ ֶ כ 
ֹּו ְוֵריחֹּו לֹּא  ָעַמד ַטְעמוֹּ ב 

 ָנָמר:
 תורה יא

ֶדה  ָ יַח ַהש   בראשית )ה( ְוכֹּל ש ִּ
ב  ְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעש ֶ ֶטֶרם יִּ
י לֹּא  ְצָמח כ ִּ ֶדה ֶטֶרם יִּ ָ ַהש  
ים ַעל  יר ְיקָֹּוק ֱאלֹּהִּ ְמטִּ הִּ
ן ַלֲעבֹּד ֶאת  ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאיִּ

 ָדָמה:ָהאֲ 
)סג( כד חיי שרה  בראשית

ֶדה  ָ ש   ַח ב ַ ו  ְצָחק ָלש  ֵצא יִּ ַוי ֵ
ְרא  א ֵעיָניו ַוי ַ ָ ש   ת ָעֶרב ַוי ִּ ְפנוֹּ לִּ

ים: אִּ ים ב ָ ה ְגַמל ִּ נ ֵ  ְוהִּ
דברים יא )יז( ְוָחָרה ַאף ְיהָֹּוה 
ם ְולֹּא  ַמיִּ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהש   ב ָ
ן  ֵ ת  ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹּא תִּ יִּ

לָ  ם ְמֵהָרה ֶאת ְיבו  ֶ ה  ַוֲאַבְדת 
ר ְיהָֹּוה  ָֹּבה ֲאש ֶ ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהט 

 נֵֹּתן ָלֶכם:
 תורה יב

ְקָרא  ֹּל ַהנ ִּ ישעיהו מג )ז( כ 
יו  ָראתִּ י ב ְ דִּ ְכבוֹּ י ְולִּ מִּ ש ְ בִּ

יו: יתִּ יו ַאף ֲעש ִּ  ְיַצְרת ִּ

הגה, שייך לתורה יב הירידה  
גם עיין תורה  -תכלית העליה 

נו שסתרי התורה מתגלים דייקא 
בהסתרה שבתוך הסתרה. ועיין 
תורה רו שדייקא הרחוק הוא 
קרוב ביותר.  ובתורה לג היכן 
אלקיך בכרך של רומי דייקא ושם 
נעלמת תורה דעתיקא. וכן 
מבואר לקמן בהשמטה. וכן 

שבמצרים הוצרך מבואר ממה 
הקדוש ברוך הוא בעצמו לרדת 
 לפי שהיה מקום הטומאה ביותר

חג פרי עץ חיים שער כמבואר ב)
. ועיין קל"ח המצות פרק ז'(

פתחי חכמה לרמח"ל פתח טז 
מבאר עניין התגלות הספירות 
שיוצאות מכתר ויורד ומחשיך עד 
המלכות ובחושך הגדול ביותר 
שם מאיר שוב הכתר וחוזר 
חלילה כמראה הבזק רצוא ושוב 
וזה שהראה הקב"ה ליחזקאל 
במראה בפרק א' סוד החיות 

רים רצוא ושוב. ועיין פתחי שע
נתיב צמצום פתח ז' שהמלכות 
שרשה במלכות א"ס ששם היה 
הצמצום וזה שכתוב בתקונים 

 ובזוהר דמלכות סלקא עד א"ס.
וכן שמענו מהבבא סאלי שאמר 

 כשלא הולך אז הולך.
ציוה רבינו ללכת אע"פ שוזהו ש

כי  ציוה גם על איהעם אזמרה 
רק אחרי שכבר לא מוצא בעצמו 

זה שום נקודה טובה שתהא אחי
לתקוות שיפור אז שייך צעקת 
איה אמיתי שמהפך את החושך 

עין  את המלכות לכתר. לאור.
עוד עיין   ונב שיש"ק ח"ד מט

תורת נתן תורה רפב אות יא 
לבאר עפ"י תורה סד שיש שני 

 היא אזמרהו ,מיני אפיקורסות
למי שנפל בזו שיש עליה תשובה 
ואיה למי שנפל לזו שהיא מהחלל 

 הפנוי.
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 זמן אמירת התורה 
  לא ידוע

 פתיחה

אליו  ולהתקרב כל חייו בכל כוחו מנהיג אמיתי שצריך כל אדם לחפש לעיל בתורה ח' דיבר רבנו מ

 אמונה וכל עבודת ה'.כראוי שבזה תלוי  לברור המדמה ר לזכותאפש כי רק על ידו 

רק מי שיודע להלך כנגד  הוא מנהיג שראוי להנהיג את ישראל שרבנו ן  כא גם מדבר ךשוכעין המ

רוחו של כל אחד דהיינו שיש לו כח הנהגה כזה שיכול לעורר כל אחד מישראל כפי הצורך לעבודת  

שמתלהב להפך יש    , ולפעמיםב"הקבעבודת ה' להמעצבות וכבידות ולהבעיר אותו  וה' להוציא אות 

 לו גבול.   יך לעשותרמדאי וצ יותר 
 

 ליקוטי הלכות 

ב ָהעַּ   -  לה-לב  'ו   הודאה  או"ח ְקֻדָשה ֶשל יֲַּעֹקב ִכי הּוא ִאיש ֲאֶשר רּוחַּ ֱאֹלִקים בֹו ֶשְמנַּשֵּ ש הַּ ְלִהיב אֵּ ף ֶלָהָבה ֶשמַּ ית יֹוסֵּ ְפרּוִרית בֵּ

ל כַּ  י ֶזה ִניצֹוץ ֶאָחדִמָכל ֶאָחד ִמִיְשָראֵּ ל ְידֵּ ף אֶ   נַּ"ל, ְועַּ ף ֶשּשֹורֵּ א ִמְבִחינַּת יֹוסֵּ ְמִניעֹות יֹוצֵּ ל ָכל הַּ ם ְכלַּ ָשו ֶשהֵּ י עֵּ ּלּופֵּ ת ָכל אַּ

בְ  ֶשִמְתָגִרין  ְוכּו'  ְוכּו'  ִהְתָגרּות  ְוהַּ ת  עַּ דַּ הַּ ֲחִלישּות  ְוהַּ ְצבּות  ָהעַּ ָכל  ֶהם  ֶשמֵּ ָאֳחָרִנין  ִסְטִרין  ְוֶאָחד,ְוהַּ ֶאָחד  ן  )לט(    ָכל  כֵּ ל  ְועַּ

ף הַּ ֶנאֱ  ר ְביֹוסֵּ ל מַּ ב ִיְשָראֵּ ְפרּוִרית ִמּלֵּ חַּ ָהעַּ ב ּוְלנַּפֵּ עַּ ְלנַּשֵּ ִדיק ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיש ֲאֶשר רּוחַּ ֱאֹלִקים בֹו, ֶשיֹודֵּ נַּ"ל. צַּ  ְוכּו' כַּ

ב  -  כח  'דחו"מ נזיקין   ָאְמרּו רַּ ל  ְשמַּ ְוכּו'. חַּ ל  ְשמַּ חַּ ין הַּ ְכעֵּ ּוִמּתֹוָכּה  ֶשָרָאה  ְינּו ְוֶזהּו  ְּללֹות, הַּ ְממַּ ש  יֹות אֵּ ִלְבָרָכה, חַּ ִזְכרֹוָנם  ינּו  ֹותֵּ

ּוְבִח  ְורֹוֲעִשים  ֲהבּות  ְוִהְתלַּ ְבִחיּות  ְּלִלים  ִמְתפַּ ם  ֱאֶמת ֶשהֵּ י  ִדיקֵּ ְלצַּ ְמֹקָרִבים  ְּתִמיִמים הַּ ִרים הַּ ְכשֵּ ְך ינַּת הַּ ִיְתָברַּ ה'  בֹוֲעִרים לַּ

ש ִבְבִחינַּת ְרָשפֶ  ת אֵּ בַּ ל ָכל ֶאָחד ִמִיֹשְָראֵּ ְכלַּ ש ְוכּו', ֶשֶזה ֶנֱאָמר עַּ י אֵּ ר ְבִטְבעֹו ְמֹאד יָה ִרְשפֵּ ל בֹועֵּ ב ָכל ֶאָחד ִמִיֹשְָראֵּ ל, ִכי לֵּ

ְוָשלֹום ס  חַּ בֹות  ְלכַּ ת  עֵּ ְבָכל  ְבִרין  ִמְתגַּ ֲאֹות  ּתַּ ְוהַּ נַּ"ל  הַּ ָחְכמֹות  הַּ ְך  אַּ ש.  אֵּ ְלֶהֶבת  ְכשַּ ְך  ִיְתָברַּ ה'  ִדיִקים   ,לַּ צַּ הַּ י  ְידֵּ ל  עַּ ֲאָבל 

ב ָכל ֶאָחד ר לֵּ ּתֹוָרה ֶאל ֲאֶשר ִיְהֶיה ָשָמה ָהרּוחַּ ָלֶלֶכת ְוכּו' ְבִסיָמן ט    ֲאִמִּתִיים ִנְתעֹורֵּ ְמֹבָאר ְבהַּ ְך ָכָראּוי, )כַּ ה' ִיְתָברַּ ר לַּ ּובֹועֵּ

"ל ְבִח  ְשמַּ ן ִנְקָרִאים חַּ ל כֵּ י ִּתְנָיָנא( ְועַּ נַּ"ל.  ְבִלקּוטֵּ ְּללֹות ְוכַּ ש ְממַּ יֹות אֵּ  ינַּת חַּ

ְלִהְתקָ   -  בר"פ להל' ספירה  'ה   חו"מ גזילה ל  דֵּ ְלִהְשּתַּ ְמֹאד  ר  ִלָזהֵּ ְצִריִכין  ֶזה  ּתֹוָרה  ּוִבְשִביל  י הַּ ְרכֵּ ְמִשיִכין דַּ מַּ ֱאֶמת הַּ י  ִדיקֵּ ְלצַּ ב  רֵּ

נַּ"ל.   ִּתקּוִנים הַּ י ּתֹוָרה ֶשִנְמְשכּו בַּ ִחדּושֵּ ֲהבּו כִ מֵּ ֲהִקיָצם ֶשִיְתלַּ ל ְלעֹוְרָרם ְולַּ ב ְבנֵּי ִיֹשְָראֵּ ְלִהיב לֵּ י ֱאֶמת ְלהַּ ִדיקֵּ צַּ ֶסק הַּ י ֶזה עֵּ

ִיְתבָ  ה'  ִנְזָהרִ לַּ ֲאָבל  ְך.  ֶשְמֹבָאררַּ )ְכמֹו  ְוָשלֹום  ס  חַּ ֲהִריָסה  ִבְבִחינַּת  אי  ִמדַּ ר  יֹותֵּ ש  ָהאֵּ ר  ִיְבעַּ ֶשֹּלא  ְסָעָרה  רּוחַּ  מֵּ ְמֹאד   ים 

י ִּתְנָיָנא(. ְוֶזה ֶשכָ  יֵּן ָשם ִסיָמן ט ִלקּוטֵּ ּתֹוָרה ֶאל ֲאֶשר ִיְהֶיה ָשָמה ָהרּוחַּ ָלֶלֶכת ְוכּו' עַּ ת ָהֹעֶמר  תּוב ְבִמְדָרש רַּ ְבהַּ ָבה ְבָפָרשַּ

נַּ"ל: ְינּו כַּ ל ְוהַּ  ֶשִבְזכּות ָהֹעֶמר ָבִאין ְלֶאֶרץ ִיֹשְָראֵּ

 

 הקדמה

בנושא המנהיג של עם ישראל, כיון ישראל הם עם    \ב/כאן  לעיל עוסק רבנו גם  אכמו בתורה ח' תנינ

כמ"ש נר ה' נשמת אדם, דהיינו שלב הישראלי הוא    \ג/ מיוחד בעל לב שמצד עצמו בוער להשם ית'

ונכ  מתנועע  רק  לרגע  נח  ולא  שלמעלה  לשרשו  לעלות  שבוער  נר  ורק  כמו  הזמן,  כל  לשרשו  סף 

נופלת על שלהבת הלב העולה מאליה, ומקררת אותה    (\ד/ זקנה דסט"א)  עפרורית הזמן והתיישנות

 
 ירושלים  תשפא טבת טועד  'ח א

תורה על רוחות. רוח הדופק ורוח הריאה ורוח האיש אשר רוח בו רוח בחי' הנהגה, והיא בלב, ומנהיג את הלב, וישראל לב העולם    ב
שבלב. נמצא כל האומות בחי' נפש המתלבש בדם וישראל רוח הדופק בהם והצדיק בחי' רוח החיים    וצדיק המנהיג את ישראל הוא הרוח
 יותו. דהיינו לפעמים לחמם למצווה ולפעמים לקרר מהריסה. הבא מהריאה לקרר את הלב ולהח

 ף.ב של איש ישראלי עד אין סועיין תורה מט אות א' אור להביותו של ל ג
ש   -ב לעיין לק"ה הודאה ו' אות  ד דוֹּ ֶכל ַהּקָ יַנת ַהּשֵ חִּ יַנת ַיֲעקֹּב ּבְ חִּ יק ּבְ ּדִּ ַהּצַ ֵסף ְוכּו', ש ֶ ת ַיֲעקֹּב יוֹּ ה ּתְֹּלדוֹּ ּקּון ָלֶזה הּוא ֵאּלֶ תוֹּ  ְוַהּתִּ ָ ְקֻדש ּ יד ּבִּ לִּ מוֹּ

סִּ  ְקָנה ּדְ ֵפל ְלזִּ י ֵאינוֹּ נוֹּ ַעם ּכִּ ָכל ּפַ ה ּבְ ָ ֶסֶפת ְקֻדש ּ יַנת ּתוֹּ חִּ הּוא ּבְ ֵסף ש ֶ יַנת יוֹּ חִּ ַעם ַעד  ְטרָ ּבְ ָכל ּפַ ה ָוַדַעת ּבְ ָ יף ְקֻדש ּ סִּ ּום אֶֹּפן, ַרק הּוא מוֹּ ש  א ָאֳחָרא ּבְ
ְמָחה ְוכּו' ְוַעל ְיֵדי ֶזה נַ  ה' שִּ ים ּבַ יַנת ְוָיְספּו ֲעָנוִּ ְבחִּ ְמָחה ּבִּ ן ַוֲאָנָחה ְלשִּ גוֹּ ל ַהּיָ ל ַלֲהפְֹּך ּכָ כוֹּ ּיָ ֶ ְלהִּ ש  ּמַ ֵסף ֶלָהָבה ש ֶ ית יוֹּ יַנת ּבֵ חִּ ה ב אֵ י ֲעֶשה ּבְ ָ ֻדש ּ ש  ַהּקְ

ְוַעל ּנַ"ל,  ּכַ ְשָרֵאל  ּיִּ מִּ ֶאָחד  ל  ּכָ מִּ ית  ָהַעְפרּורִּ ב  ֵ ַנש ּ ּמְ ש ֶ ּבוֹּ  ים  ֱאלֹּקִּ רּוַח  ר  ֲאש ֶ יש   אִּ הּוא  י  ּכִּ ַיֲעקֹּב  ל  ֵסף    ש ֶ יוֹּ יַנת  חִּ ּבְ מִּ ֵצא  יוֹּ ֶאָחד  ץ  יצוֹּ נִּ ֶזה  ְיֵדי 
ל ַהמְ  ַלל ּכָ ּכְ ֵהם  ל ַאּלּוֵפי ֵעָשו ש ֶ ֵרף ֶאת ּכָ ּשוֹּ ין יענִּ ש ֶ רִּ ְתּגָ ּמִּ רּות ְוכּו' ְוכּו' ש ֶ ְתּגָ ַעת ְוַההִּ ּות ַהּדַ יש  ל ָהַעְצבּות ְוַהֲחלִּ ֶהם ּכָ ּמֵ ין ש ֶ ין ָאֳחָרנִּ ְטרִּ ת ְוַהּסִּ וֹּ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד,   ּבְ
י ן ַרּבִּ וֹּ ים ְלש  . ְזֻקנִּ ים הּוא לוֹּ י ֶבן ְזֻקנִּ ָניו ּכִּ ל ּבָ ּכָ ֵסף מִּ ְשָרֵאל ָאַהב ֶאת יוֹּ ה ַעל  , ּכִּ םלג( ְוֶזה ְויִּ ָ ְקֻדש ּ ְקָנה ּדִּ ַעם ַהזִּּ ָכל ּפַ יר ּבְ יד ְלַהְגּבִּ מִּ ֵסק ּתָ י הּוא עוֹּ

יֵדי זִּ  יל ֶאת ָהָאָדם לִּ יד ְלַהּפִּ מִּ ְסקוֹּ ּתָ עִּ ְטָרא ָאֳחָרא ש ֶ סִּ י ֵיש  ָזֵקן ּדְ ְטָרא ָאֳחָרא, ּכִּ סִּ ְקָנה ּדְ יַנת ַהזִּּ חִּ אִּ ּבְ ְעּתוֹּ ּכְ יש  ֶאת ּדַ ַהְינּו ְלַהֲחלִּ הּוא ָזֵקן ּו  לּ ְקָנה ּדְ
יקִּ  ַצּדִּ ה  ּמָ ּכַ מִּ ַמְענּו  ְוֵכן ש ָ ְבָרָכה  לִּ נוֹּ  ְכרוֹּ זִּ נּו  ְוַרּבֵ ֵרנּו  מוֹּ ֵננּו  ֲאדוֹּ יר  ְזהִּ ֶזה הִּ ַעל  ְוכּו' ש ֶ ַמֲעָשיו  ָזֵקן  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ְוַהְכָנָעתוֹּ  ְוכּו'  ָזֵקן  ת  ְהיוֹּ לִּ ָאסּור  ים ש ֶ

ב ּבִּ  ש ֵ יַנת ָזֵקן ְויוֹּ חִּ ּבְ הּוא  ה ש ֶ ָ ְקֻדש ּ ַעםיש ִּ ּדִּ ּפַ ָכל  ּבְ ּיּות  ה ְוחִּ ָ יף ְקֻדש ּ סִּ הּוא מוֹּ ֵסף ש ֶ יַנת יוֹּ חִּ ּבְ הּוא  יַנת ָזֵקן ֶזה ָקָנה ָחְכָמה, ש ֶ חִּ ּבְ י  ּתִּ ְוכּו'   יָבה ָהֲאמִּ
ין ֲהָלָכה ה(.  ּלִּ פִּ ת ּתְ ְלכוֹּ הִּ ן ּבְ ה )ְוַעּיֵ ְדָבֵרינּו ַהְרּבֵ זֶּה ּבִּ  ְוַכְמבָֹּאר מִּ



 2מוהר"ן תנינא          יט.             ט                 תורה         ליקוטי                                         

ביסוד העפר של מרה שחורה ועצבות וכבידות, ועוד בהתגברות חום הלב והדמים עכורים לתאוות  

 רעות. 

, במשל אחד לריאה המנשבת רוח על הלב  \ה/ועל כן רבנו מדמה את הלב הישראלי בשני משלים

שיש בה ה' אונות בחי' חמשה חומשי  רים אליו מהגוף. ריאה דייקא זלקררו מחום עכירת הדמים החו

. ומשל שני לנר שהזמן אוסף בפתילתו פסולת השמן העולה בו ונעשה עפרורית וממעטת את  \ותורה/ 

 אורו ושלהבתו לבעור לה'. 

ישראל,   את  להנהיג  הראוי  המנהיג  של  תפקידו  אש וזה  "איש  בו",    רדהיינו  הנהגה  רוח  בו  שרוח 

בו בתוכו דהיינו הנהגה  לו, דהיינו לא שרק יודע לדבר יפה ולמשוך את מאזיניו, אלא רוח  ולא    אדייק

מכח התורה יש בכוחו  , ומידאת הקב"ה ת  להמליךועל ידה מנהיג עצמו כראוי  רוח התורה  ל שזכה  

עיין בזה מאור    .ה לנפש ורוח ונעשה כלי לקבל נשמהכהרבה עד שז  להנהיג אחרים כי למד תורה

כי לנפש בשלימות זוכים ע"י קיום המצוות בהתלהבות ולרוח זוכים ע"י לימוד  )פרשת פנחס(    שושמ

מצדיק גדול שכבר זכה בנשמה. ואזי לבו כולל    ,נעשה כלי לקבל נשמה  יזה בהתלהבות וא תורה כול

את כל נשמות ישראל ויש לו מקום בלב לכל אחד מישראל ובכוחו לנשב ולהפיח רוח חיים בלב כל 

ישראל ולרדת לנמוכים ביותר להחיותם ולגדולים ביותר להחזירם בתשובה. כמשה רבנו )עיין  מאחד 

  .ינא(תורה פב תנ

שיהיה לבם  של המנהיג לנשב בהם רוח  רב בנשמתם נשמת הערב רב יש בכוחו  ואפילו אותם שנתע 

לה', בהם  בוער  שנתערב  רב  הערב  של  הרע  סערולהפריד  רוח  שהיצה"ר  מישראל  אותם  וגם   ה. 

י אותם  לקטרג  רת מבעיר  בקנאע  \ז/ מהמידה  רעים  בדבורים  ישראל  של  ,  יפתזומ  'הת  ל  בכוחו  יש 

בו  יג  הנהמ רוח  ראשר  בהם  ישראללנשב  ואהבת  טהרה  ה'  הואהבת    וח  לקנאת  באים  שממנה   '

    אמיתית.

כל שמצד מדתו לא סובל מי שלא בוער לה' וה,  שמדתו קנאת ה' קדוש  \ח/פנחס   אהו  ואליהו הנביא

י בעצמו היה אש להבה לה' ומצד מדתו קרוב מאד לבחי' רוח סערה שתשלוט בו בעל עבירה, כ  שכן

אבל   מהמדה,  יתר  צדקתובלהבעירו  א  רוב  מכניע  סערההיה  הרוח  קליפת  מהג'   הזו  \ט/ת  )שהיא 

 
יקֵ ְוָכל ֶזה ַנֲעֶשה ַעל יְ ....  (לד ין  ֵדי ַצּדִּ בִּ ְ ַנש ּ ּמְ ְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ש ֶ ּיִּ ל ֶאָחד מִּ ֵלב ּכָ ין ָהֱאֶמת ּבְ ירִּ ֵהם ְמאִּ ֵסף ש ֶ יַנת ַיֲעקֹּב ְויוֹּ חִּ ּבְ ֵהם  ין י ֱאֶמת ש ֶ חִּ ּוְמַנּפְ

מִּ  ַרְך ּבְ ְתּבָ ֵער ַלה' יִּ ב ּבוֹּ ַהּלֵ י ַעד ש ֶ ְשְרֵאלִּ יש  ַהּיִּ ב אִּ ּלֵ יא ָהַעְצבּות מִּ הִּ ית ש ֶ ָראוּ ָהַעְפרּורִּ ה ּכָ יַנת ּדָ חִּ יַנת ַיֲעקֹּב ּבְ חִּ ה הּוא ּבְ ש ָ דוֹּ ֶֹּרש  ֶזה ָהֵאש  ַהּקְ י. ְוש 
ֵסף ֶלָהבָ  ית יוֹּ יַנת ּבֵ חִּ ֵסף ּבְ יַנת יוֹּ חִּ ָראּוי הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ ְתַלֲהבּות ָהֵאש  ּכָ ר הִּ ּקַ . ֲאָבל עִּ ית ַיֲעקֹּב ְלֵאש  ָראּבֵ ֵער ָהֵאש  ּכָ י ַלה' וּ ה ְוכּו' ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבוֹּ

תְ  רִּ יִּ ְתּגָ ַהּמִּ ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִּ ֵהם  ים ש ֶ ַרּבִּ ם  ַמיִּ ר  ְלֶהֶבת ָי"ּה ַעד ֲאש ֶ י ֵאש  ש ַ ּפֵ ש ְ ֶפיָה רִּ יַנת ְרש ָ ְבחִּ ּבִּ ַרְך  ְוכּו', לֹּא ּבָ ת  יעוֹּ ְוַהְמנִּ יר ָהַעְצבּות  ְלַהְגּבִּ ים 
ְטפּוָה ֲאש ֶ  ש ְ ת לֹּא יִּ ת ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרוֹּ ןיּוְכלּו ְלַכּבוֹּ ּתֵ ם יִּ ן ָהֱאֶמת    ר אִּ ְשָרֵאל מִּ ּיִּ יַח ֶאָחד מִּ ית ּוְלַהּדִּ ְרֶצה ְלָהסִּ ּיִּ ֶ ַאֲהָבה ש  יתוֹּ ּבָ ן ּבֵ ל הוֹּ יש  ֶאת ּכָ אִּ

צָּ  עִּ יַנת ּבְ חִּ ת ּבְ ָאגוֹּ יַזת ָהַעְצבּות ְוַהּדְ ר ֲאחִּ ּקַ ם עִּ ָ ש ּ ָלה ש ֶ דוֹּ ירּותוֹּ ַהּגְ יתוֹּ ַעל ְיֵדי ֲעש ִּ ן ּבֵ ן ּתֹּאֲכלֶ ַעל ְיֵדי הוֹּ ינַ בוֹּ חִּ ה ּבְ ָאָגה ּנָ ה ּדְ ים ַמְרּבֶ ה ְנָכסִּ ת ַמְרּבֶ
יַמת הָ  ְנעִּ ְטעֹּם  ָזָכה לִּ ָבר  ּכְ י  ּכִּ  , ָיבּוזּו לוֹּ ז  ּבוֹּ ם(  ן ש ָ ַעּיֵ ְוכּו'  ֶצֶדק  יָת  ּוִּ צִּ ָרה  ַהּתוֹּ ּבְ בָֹּאר  ּמְ ַיֲעקֹּב  )ּוְכמוֹּ ש ֶ יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  יֵקי ֱאֶמת ש ֶ ּדִּ ַהּצַ ְיֵדי  ֱאֶמת ַעל 

ּנַ"ל  ֵסף ּכַ  ְויוֹּ
מדוייקים מבחי' הגשמית שעליהם מדובר, כי הריאה אינה מנשבת ממש כפשוטו על הלב וכן הנר אין עליו עפרורית שני המשלים אינם    ה

הזוהר וכן רבנו  שאפשר ברוח לסירו אלא היא פסולת השמן שעולה בפתילה וסותם את הרוחים ומונע מהשמן לעלות בה כראוי. אעפ"כ  
דמות את ישראל לנר דייקא כי נר ה' נשמת אדם. ואת הריאה המדוייק. ורצה לוי הגשמי  לעיקרון ולא לדמ המביאים אותם כי עיקר הכוונ

, וכן הרוח ההזוהר מדמה אותה לתורה מצד החמש אונות שבה שהם כחמישה חומשי התור, כי הריאה רוח בה ולצדיק המנשב על הלב
 למים.  שלהמומצד המים שבה והתור הנ  זוכה לה האדם ע"י לימוד תורה.

ּקּון כ"ה(.  –ותורה רסז תורה צב  ו ְנֵפי ֵרָאה )ּתִּ ה ּכַ ָ ש ּ ֶנֶגד ֲחמִּ ים, ּכְ ה ְסָפרִּ ָ ש ּ ָרה ֵיש  ֲחמִּ  ּוְבַהּתוֹּ
ְלָמלֵ    -עיין תורה עח   י 'אִּ ל ָהָאָדם. ּכִּ ים ש ֶ ר ַהַחּיִּ ּקַ הּוא עִּ ה, ש ֶ ש ָ דוֹּ ָרה ַהּקְ זֶּה, ּגֶֹּדל ַמֲעַלת ֵעֶסק ַהּתוֹּ ד ְמבָֹּאר מִּ בִּ עוֹּ ָנש ְ ְנֵפי ֵרָאה ּדְ א א ּכַ ּבָ י ַעל לִּ

ָרה ת ַהּתוֹּ ינוֹּ חִּ ל ּגּוָפא' ְוַכְנֵפי ֵרָאה הּוא ּבְ יד ּכָ קִּ א אוֹּ ּבָ א  )כי    ,ָהֵוי לִּ א ַמּיָ יְנָחס רי"ח:רע"מ  זַֹּהר  ֵרָאה ּדָ יֵני    ּפִּ ֵני מִּ ָאָדם ש ְ י ֵיש  ּבָ ָרה(. ַהְינּו ּכִּ א ּתוֹּ א ּדָ ּוַמּיָ
ת ְמדּוַרת אֵ  ְבֵערוֹּ ֵניש  ּתַ ב ּוְלֵהֶפְך. ּוש ְ ים:  , ְלטוֹּ בִּ ,    ֶהם ֵאיָנם טוֹּ ד ֵאש  יַקד ְיקוֹּ ַרְך ּכִּ ְתּבָ ם יִּ ֵ ֵער ְמאֹּד ְמאֹּד ְלַהש ּ י ּבוֹּ ְרֵאלִּ שְֹּ יש  ַהּיִּ ים ֵלב ָהאִּ ְפָעמִּ י לִּ ּכִּ

י ש ֶ  ל ּגּוָפא. ְוַאף ַעל ּפִּ יד ּכָ קִּ ת אוֹּ ְהיוֹּ ר לִּ ָהָיה ֶאְפש ָ י, ַעד ש ֶ ּדַ ֵתר מִּ ַרְך,ֲאָבל הּוא יוֹּ ְתּבָ ם יִּ ֵ ֵער ְלַהש ּ י ֵאינוֹּ    ּבוֹּ ּדַ ֵתר מִּ הּוא יוֹּ י ֵכן ֵמַאַחר ש ֶ ַאף ַעל ּפִּ
י כְּ  ָרה. ּכִּ ם ַעל ְיֵדי ַהּתוֹּ י אִּ ה ּכִּ ּדָ מִּ ְהֶיה ּבְ ּיִּ ֶ ְתַלֲהבּות ַהזֹּּאת, ש  ר ְלָקֵרר ּוְלַצְמֵצם ַההִּ י ֶאְפש ָ ב. ְואִּ ָרה ָעָליטוֹּ ֵגן ַהּתוֹּ ָרה ּתָ ּתוֹּ ֲעסֹּק ּבַ ּיַ ֶ תוֹּ וש  יל אוֹּ , ְוַתּצִּ

ְזכֶּ  ּיִּ ֶ ֵער ָהָאָדם ֶאל תַּ ש  ים ּבוֹּ ְפָעמִּ י לִּ ם, ְלֵהֶפְך. ּכִּ לוֹּ , ַחס ְוש ָ ָראּוי. ְוֵכן ֵיש  ְהֶיה ּכָ ּיִּ ֶ ְתַלֲהבּות ש  ן ָהָיה  ה ְלַצְמֵצם ַההִּ ם ּכֵ ּגַ ְך, ַעד ש ֶ ל ּכָ ָלם ַהזֶּה ּכָ ת עוֹּ ֲאווֹּ
ם. ֲאָבל   לוֹּ ל ּגּוָפא, ַחס ְוש ָ יד ּכָ קִּ יא ֵמגֶ כְּ אוֹּ ָרה הִּ ֵמד ּתוֹּ ּלוֹּ ֶצה  ש ֶ ָהָיה רוֹּ ת, ש ֶ ֲאווֹּ ל ַהּתַ ְתַלֲהבּות ָהֵאש  ָהָרע ַהזֶּה ש ֶ ם ֵמהִּ תוֹּ ּגַ ֶלת אוֹּ ֶנת ָעָליו, ּוַמּצֶ

ם:   לוֹּ ְרפוֹּ ְלַגְמֵרי, ַחס ְוש ָ ָלל, ּכִּ   ְלשָֹּ ּכְ ְתַקּיֵם  ם, לֹּא ָהָיה ָהָאָדם מִּ לוֹּ ָרה, ַחס ְוש ָ לֹּא ַהּתוֹּ ּבְ ְמָצא ש ֶ טֵּ נִּ ְתּבַ ָרף ּומִּ שְֹּ ּיֵש   י ָהָיה נִּ ֶ ת ש  ְבֵערוֹּ ּבּוי ַהּתַ ל ֵמרִּ
נָ  ָרה, 'ּדְ יא ַהּתוֹּ הִּ ְנֵפי ֵרָאה', ש ֶ ְלָמֵלא ּכַ ם. ְוֶזהּו 'אִּ לוֹּ מֹּאל, ַחס ְוש ָ שְֹּ י, אוֹּ לִּ ּדַ ֵתר מִּ ין יוֹּ , ְלָימִּ כֹּחוֹּ ל ּגּוָפא', ַעל  ּבְ יד ּכָ קִּ א אוֹּ ּבָ א, ָהֵוי לִּ ּבָ י ַעל לִּ בִּ ש ְ

ת ַהנַּ ש ְ ְיֵדי  ְבֵערוֹּ יֵני ּתַ ה[: ֵני מִּ ים ְלַמֲעשֶֹּ ָברִּ ּנַ"ל. ְוָהֵבן ַהּדְ זֶּה ּכַ ֶלת מִּ ָרה ַמּצֶ  "ל, ְוַרק ַהּתוֹּ
לכן קליפת הרוח סערה היא בתורה ד' שיסוד הרוח הוא דבור,  )וכמבואר  רה היא המקטרג הגדול.  כמבואר בתורה לח שקליפת רוח סע  ז

 אותה. היה מכניע שמדתו קנאת ה' כידוע וכאן בסוף התורה מבואר שאליהו .  (יםלקטרוג על ישראל ודבורים רעים ובט 
ודעת חז"ל כי פנחס זה אליהו, למדנו אותו ממה שאמרו בבבא מציעא )קיד.( אשכחיה רבה    -ק כה פסוק יא  רבנו בחיי על במדבר פר   ח

 בר אבוה לאליהו דהוי קאי בבית הקברות של עכו"ם אמר ליה לאו כהנא את, 
ם דם הלכה א ו' שְֹּ   בבחי' רוח סערה עושה דברו. עיין לק"ה  ט ָ ש ּ יַנת רּוַח ְסָעָרה. ּומִּ חִּ ים לב, ב( ּבְ ָברִּ א )ּדְ ים ֲעֵלי ֶדש ֶ ירִּ עִּ שְֹּ יַנת ּכִּ חִּ ים ֶזה ּבְ רִּ עוֹּ

ּבּור ַהּדִּ ְלָבֵרר  ין  יכִּ ַנֲעשֶֹּ   ְצרִּ ּבּור  ַהּדִּ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ קמח(,  ים  ּלִּ הִּ )ּתְ ָברוֹּ  ּדְ ה  עֹּשָֹּ ְסָעָרה  רּוַח  יַנת  ְבחִּ ּבִּ ת  וֹּ ָפש  ַהּנְ ין  ְצאִּ יוֹּ ם  ָ ש ּ ּמִּ ּנַ"ל. ש ֶ ּכַ יר  ָהֲאוִּ ן  מִּ ה 
ָהָאָדם, ַחּיּות  הּוא  יר  ְוָהֲאוִּ ּבּור.  ַהּדִּ ין  ְתכִּ ְוחוֹּ יר  ֲאוִּ ּבָ ים  ַמּכִּ ה  ַהּפֶ ת  ְצאוֹּ מוֹּ ת  ַהֲחֵמש ֶ ים   ש ֶ ַהַחּיִּ רּוַח  יַנת  חִּ ּבְ ְוהּוא  יר  ֲאוִּ לֹּא  ּבְ ת  ְחיוֹּ לִּ ר  ֶאְפש ָ י  אִּ י  ּכִּ

ים ּדִּ  רִּ ַדּבְ ּמְ ת. ְוַעל ְיֵדי ש ֶ וֹּ יַנת ְנָפש  חִּ ְקדֻ ּבְ ת ּדִּ וֹּ ּנּו ְנָפש  ּמֶ ין מִּ שִֹּּ ה, ַעל ְיֵדי ֶזה עוֹּ ָ ְקֻדש ּ ין ּדִּ ּסּופִּ ְקקּות ְוכִּ ּתוֹּ ש ְ יַנת הִּ חִּ ים ּבְ ש ִּ ים ְקדוֹּ ה  ּבּורִּ ָ יַנת ש ֶ ש ּ חִּ ֵהם ּבְ
 . ָברוֹּ ה ּדְ יַנת רּוַח ְסָעָרה עֹּשָֹּ חִּ ים, ּבְ ש ִּ ים ְקדוֹּ ּבּורִּ  ּדִּ
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עד שזכה לרכב עליה ולעלות בה בסערה קליפות הטמאות ביותר והיא הס"מ בעצמו כמבואר בזוהר( 

 ואר בזוהר. בהשמימה. כמ

העולם,   הלב של  ישראל הם  ישראל  והצדיק  וכל  הריאהמנהיג  העולםוהרו  הוא  של  כל   .ח  נמצא 

הבת לשדו על  אחד כפי שזוכה להנהיג את לבו וכפי שמתקרב למנהיג אמיתי שינשב בלבו להעמי

. ומוליך חיות לכל האומות וממתיק את דיניהם בדם החוזר מהם אלייהיה לבו  כך    ,הלב לה' כראוי

 ומתקן את העולם כולו. 

 

 דעת  שמאיר המרה שחורה ע"י  יתר עפרו מסיר רוח המנהיג 
עפרורית שהיא יסוד העפר בחי'   מעניין המנהיג שרוח בו כאן מבואר מאד בקיצור שהכוונה להסירה

  מרה שחורה ועצבות, ואיז יתחברו חלקי האש ויחזרו להתנשא ולבעור לשרשם למעלה כיסוד האש. 

כא שרבנו  מי  ןנמצא  האש  מדבר  אלוק  סוד  חלק  לבחי'  לה'  בוער  מטבעו  שהוא  הישראלי  שבלב 

 ל, בבחי' נא ה' נשמת אדם. ומנהיג צריך רק להסיר את המונע.ממע

תמונה השלימה ועומק העניין א"א פ"כ  אעהיא תורה שלימה לעצמה.    של רבנו   תורה  ובוודאי כל

ו אחרים.  במקומות  רבנו  שביאר  הקדמות  המשך  ט'    התורכאן  בפרט  בלי  ממש  ח'   לשהיא  תורה 

ומוהרנ"ת  ,ביותר  לברור המדמהה  כששם מדבר מהחובה לחפש מנהיג אמיתי שז  ,שקדמה להתנינא 

עוד   ג האריך  הוסיף  בזהדולבאר  החיוב  ה'  \י/ ל  שלוחין  את    (בלק"ה  ברר  יכול  לא  בעצמו  אדם  כי 

ר לאנשיו  זולע  ר רוח בושא איש אהוגם שו  ,רק ע"י שמתקרב לצדיק אמיתי שזכה לזה  א אל  ,המדמה

וזהו אשר רוח בו בו בתוכו נמצתא רוח התורה ומבררת את המדמה, לברר גם אצלם את המדמה.  

ו  וך הרגשת מציאותו ית' בבחי שויתי ה' לנגדי תמיד, שע"י מקרין גם לאנשילה' מתובעצמו בוער  

 ועיין חיי מוהר"ן סימן רצד.  ש הזו.אאת ה

כי שבזה תלוי כל השגתינו בתורה ובהקב"ה. כי    ,נולש  הדמיון  חכוברור המדמה הפירוש לברר את  

וכן   בשכל.  בהבנה  רק  ולא  בהשגה  ותלויה  רוחנית  היא  פנימיותן  והקב"ה  ואהבה התורה  היראה 

עד כמה אנו חיים את המציאות דהיינו    ,שלנו   \יא/אמונהה  הן כפי  ,עבודת ה' והתפלהשבהן תלויה  

חסר    אכל הסובב אותנו. ומי שחסר לו בהרגשה הזו הו  ואת  אותנו  אד סובב וממלאמ  נמצא"ה  הקבש

בתורה  שזה עיקר הנושא עליו מדבר רבנו כאן    , ובוודאי שאינו בוער להקב"ה  ,וחסר בעבודת ה'   ,דעת

ט'.זו   א"א   ,אלא אמיתית ופנימית  ,בלבד  ההתלהבות בעבודת ה' לא תיהיה חיצוניתשוכדי    תורה 

בתורה ח' לעיל  ר  כפי שהאריך רבנו לבאתי,  "י מנהיג אמיעזה א"א אלא  ו   ,אלא ע"י ברור המדמה

  .תנינא

אלא בעיקר להכניס דעת,    ,המרה שחורהורית  את עפררק להסיר    היא לאנמצא שהרוח של המנהיג  

 .באופן יסודי ולא רק לשעהשזה מה שבאמת מסיר את העפרורית ע"י ברור המדמה, 

 
עִּ   -'  ואות  שלוחין הלכה ה    עיין לק"ה  י ַהּמוֹּ ְבֵרי ֱאֶמת  ּדִּ יֵקי ֱאֶמת  ּדִּ ּצַ ל מִּ ּבֵ ּקִּ י ש ֶ ּתִּ ָחֵבר ֲאמִּ י אוֹּ  ַרּבִּ ְלַעְצמוֹּ  ְמצֹּא  ֶכה לִּ זּוֹּ י ש ֶ ּלּו מִּ ֲאפִּ י  ים  ּכִּ ילִּ

ָבר ַמֲעשָֹּ ְלַנְפש   ם ָהיּו ּכְ ּלּו אִּ י ֲאפִּ ם, ּכִּ ָכל יוֹּ ה ּבְ שֹּ ַהְרּבֵ יְך ְלַחּפֵ ן ָצרִּ י ֵכן ֲעַדיִּ ֱאֶמת, ַאף ַעל ּפִּ ד, וֹּ ּבֶ ד ְועוֹּ שֹּ עוֹּ ן ְלַחּפֵ ם ּכֵ יְך ּגַ ָראּוי ָצרִּ ים ּכָ נִּ יו ְמֻתּקָ
ְכָלה ָראִּ  יב, "ְלָכל ּתִּ ֵמד ְוכּו'. ּוְכתִּ ֵאין ָהָאָדם עוֹּ י ָידּוַע ש ֶ ים  ּכִּ לִּ יֶהם ֵאיָנם עוֹּ רֹּב ְורֹּב ַמֲעשֵֹּ ן ש ֶ ּכֵ ן ְוָכל ש ֶ ּכֵ ל ש ֶ ּכָ ְצָוְתָך ְמאֹּד". מִּ י ֵקץ ְרָחָבה מִּ יתִּ

ש  ַהְרבֵּ ָיֶפה, ּבִּ  שֹּ ּוְלַבּקֵ יד ְלַחּפֵ מִּ ין ּתָ יכִּ ן ְצרִּ , ַעל ּכֵ וֹּ ַנְפש  ל ֶאָחד ּבְ ֵדַע ּכָ ר יוֹּ ֲאש ֶ לּו ּכַ ים ַהּלָ ּתִּ עִּ ּדִּ ְפָרט ּבָ יַנת רּוַח ה ַאֲחֵרי ַהּצַ חִּ ּיֵש  לוֹּ ּבְ יק ָהֱאֶמת ש ֶ
ה ַאֲחֵרי ש ָ ּקָ ּפּושֹּ ְוַהּבַ אי ֵאין ַהחִּ ַוּדַ י ּבְ ה,    ַהּקֶֹּדש  ַהּנַ"ל, ּכִּ רּור ַהְמַדּמֶ ר ּבֵ ּקַ ַעל ְיֵדי ֶזה עִּ ּלוֹּ ש ֶ ם ַאֲחֵרי רּוַח ַהּקֶֹּדש  ש ֶ י אִּ יק ּכִּ ּדִּ ל ַהּצַ י ש ֶ מִּ ש ְ ּגּוף ַהּגַ

וְ   , ּקּונוֹּ ּתִּ זֶּה  אי הּואש ֶ ַוּדַ ּבְ ָלל  ּכְ ן  ֲעַדיִּ ְמָצאוֹּ  ם לֹּא  ְך אִּ ְפש ָ ּנַ ה  ּמַ י מִּ ּכִּ יד,  מִּ ּתָ ש   ּוְלַבּקֵ שֹּ  ְלַחּפֵ ין  יכִּ ְצרִּ וֹּ    ֶזה  ש  ְלַבּקְ ַרְגָליו  ְוַעל  ָיָדיו  ֵליֵלְך ַעל  יְך  ָצרִּ
ל ָיָמיו אֲ  ֶצה ְוַעד ָקֶצה ּכָ ּקָ ּלוֹּ מִּ ָלם ּכֻ ָכל ָהעוֹּ ָכל ּכֹּחוֹּ ּבְ שֹּוֹּ ּבְ ם  ּוְלַחּפְ ים יוֹּ נִּ ל ּפָ וֹּ ָלֶנַצח, ַעל ּכָ י ַנְפש  ְמצֹּא ַחּיֵ ֵני ָהֲאָדָמה אּוַלי יּוַכל לִּ ר הּוא ַחי ַעל ּפְ ש ֶ

ש  ּולְ ֶאָחד אוֹּ   יְך ְלַבּקֵ אי ֶזה ָצרִּ ַוּדַ יק ָהֱאֶמת, ּבְ ּדִּ ָצא ֶאת ַהּצַ ּמָ ְדֶמה לוֹּ ש ֶ ָבר נִּ ם ּכְ . ְואִּ תוֹּ ְפֵני מוֹּ ָעה ַאַחת לִּ ד יוֹּ ש ָ שֹּ עוֹּ ת  תֵ ַחּפֵ ְהיוֹּ ל לִּ י ָיכוֹּ ֵתר, ּכִּ ר ְויוֹּ
ַמְר  ּוְך ֶאְצלוֹּ ְוֵאינוֹּ  רוֹּ ָחש  ן אוֹּ ַוֲעַדיִּ יק  ּדִּ ַהּצַ ב ֵאֶצל  ש ֵ הּוא יוֹּ . ש ֶ ּקּונוֹּ ּתִּ ן מִּ ק ֲעַדיִּ ּוֵמֲחַמת ֶזה הּוא ָרחוֹּ ְוכּו',  ים  ש ִּ דוֹּ ַהּקְ ָתיו  ת ֲעצוֹּ ּתַ ימּות ֲאמִּ ְנעִּ יש   ּגִּ

וַ  ָרה  ַהּתוֹּ ּבְ בָֹּאר  ּמְ ַהצַּ יְ ּוְכמוֹּ ש ֶ ל  ַהּקֶֹּדש  ש ֶ ּפּושֹּ הּוא ַאַחר ָהרּוַח  ַהחִּ ר  ּקַ י עִּ ּכִּ ם.  ן ש ָ ַעּיֵ זֶּה,  יָמן י"ז מִּ סִּ ּבְ ים  יקִּ ְמרִּ י ֵהם  ין הִּ יכִּ ְצרִּ ְוָלֶזה  ּנַ"ל.  ּכַ יק  ּדִּ
י ְמָצא, ּכִּ אי יִּ ַוּדַ ֱאֶמת ּבְ שֹּ ּבֶ ם ְיַחּפֵ ְמָצא. ְואִּ ּיִּ ֶ ה ַעד ש  ּפּושֹּ ַהְרּבֵ ָלה ְוחִּ דוֹּ יָעה ּגְ י   ְיגִּ י ּוָמָצאתִּ ָתיו ְוָיַגְעּתִּ ּיוֹּ רִּ ם ּבְ ְטרּוְנָיא עִּ א ּבִּ רּוְך הּוא ּבָ ש  ּבָ דוֹּ ֵאין ַהּקָ

מוֹּ  ין ְוכּו', ּכְ ֲאמִּ ְבָרָכה: ּתַ ָנם לִּ ְכרוֹּ ֵתינּו זִּ ָאְמרּו ַרּבוֹּ   ש ֶ
ּיּוַכל ה ַעד ש ֶ ש  ַהְרּבֵ שֹּ ּוְלַבּקֵ יְך ְלַחּפֵ ַעְצמוֹּ ָצרִּ ּבְ ּלּו ָהַרב ָהֱאֶמת  יג ְקֻדש ַּ   )ז( ַוֲאפִּ ְמצֹּא ּוְלַהּשִּ ּנּו ַעד לִּ ּמֶ ל מִּ ּבֵ ּקִּ י ש ֶ ּתִּ ל ַרּבוֹּ ָהֲאמִּ ת ָהרּוַח ַהּקֶֹּדש  ש ֶ

י ְלַבַעל   , ּכִּ ים ּבוֹּ סִּ י ְוַדל ַהחוֹּ יג ֶאת ַעם ָענִּ ר ּוְלַיֵעץ ּוְלַהְנהִּ ּיֵַדע ֵאיְך ְלַדּבֵ ֶ ְמָצא ֶאת ַעְצמוֹּ ַעד ש  ּיִּ ֶ ה ְמאֹּד ְמאֹּד ַלֲעזֹּש  יָרה ָקש ֶ חִּ ַחְסֵדי ה'  ּבְ ם ּבְ י אִּ ר ּכִּ
יהַ  ְצרִּ ֲאָבל  ְוכּו',  ם  יוֹּ ָכל  ּבְ ֶהָעָפר  ְכֵני  וֹּ ש  ָלם  ָהעוֹּ ת  ֲאבוֹּ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִּ ַהּצַ ין  יכִּ ְמש ִּ ּמַ ש ֶ ְמאֹּד  ְמאֹּד  ים  ְפָלאִּ ְתָערּוָתא  ּנִּ אִּ ֵאיֶזה  ים  נִּ ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָלֶזה  ין  כִּ

ֵני   ם ּבְ ן ֶזה ָהֵעֶסק ַלֲעסֹּק עִּ א. ְוַעל ּכֵ ְלַתּתָ ה ָדם ְלָקְרָבם ֶאל ָהֱאֶמת  אָ ּדִּ ש ָ ּפּושֹּ ּוַבּקָ ין ָלֶזה חִּ יכִּ ְמָצֶאּנּו ּוְצרִּ י יִּ ּתוֹּ ָעמֹּק ְמאֹּד ְמאֹּד, ָעמֹּק ָעמֹּק מִּ ַלֲאמִּ
ֵצא ְלָך: ּמָ ּנּו יִּ ְדְרש ֶ ם ּתִּ יד ְוָאז אִּ ְלמִּ ה ֵהן ֵמָהַרב, ֵהן ֵמֶהָחֵבר, ֵהן ֵמַהּתַ  ַהְרּבֵ

ומאידך הן בחי' רגלין שזה קלה ושכלן חלש    תןכיון שדע, זה דווקא לנשים,  נשים  תאמונ  חרבנו שיב, כי אע"פ שולא אמונת נשים  יא
אלה שומרות   . ושתי תכונות)כידוע שבישול והחלט הדבר נמצא בבחי' רגלין בחי 'הנצח והוד(  יות חזקה במה שמקבלותלטבחי' חוזק והח 

במליצה שזהו    )שמעתי על זה  האיש דייקא ע"י חריפותו לכן גם יותר אפשר לבלבל אותו במהלכי שכל  על האמונה שלהן משינוי. אבל
חטא העגל  . כדמצינו ב (שבה אפשר להחליף אמת בשקר  הן בגולם, כי החכמה נקרא גולם כיון תלוי בברור הבינהשאמרו חז"ל וחילופי

וכאמור נראה    ר בתורה רנה שאמונה בלא דעת אפשר בקל ליפול ממנה.וכמבוא  כל גדול ועל כן נשים לא טעו והאנשים כן טעו.ששהיה  
 .לאנשים בעיקרשהכוונה 
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כולו  שיג האמיתי  הנהרוח של המ  ילך  אל אשר  ודהיינ  אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו""וזהו  

לה' ב  , ללכתאש להבה  ילכו אנשיו לב  ולנשב  גופם  ויבער  , לשם  לכל  חיות  ויוליך    בפרטיות,  ליבם 

 .בכלליות  ולכל העולם כולו
 

 רוחא דנשיב על ליבא 
דהיינו רוח הריאה המנשב על הלב. ובגשמיות הוא האויר שריאה מדבר על הרוח שמחוץ ללב    רבנו

בל יש עוד רוח המפעיל את הלב עצמו  אבת מבחוץ ומערבת בדם ומתקרר ומקרר הלב והגוף, אוש

ונקרא רוח הדופק שבלב. אמנם הוא אע"פ שיש לו חיות עצמאית כידוע אבל מקבל השפעה מהרוח 

 .\יב/של הריאה כמבואר בספרים

ו   נפש, כי יש בו  באקו נבכלליות המח והלב הם בחי' דכר ונוקבא, אבל בלב עצמו יש גם בחי' דכר 

כי הנפש היא החיות הנופשת    ,וק'ר ונכדגם הם בחי'    ,דופקויש בו רוח ה  הנפש.   אהמתלבש בדם הו

מוליך את הדם ו  .שהיא מבחוץאת אור הנשמה    נפשהמאיר ב  ,לבשב רוח הדופק    אוהרוח הו  ,בגוף

אל  צונו. בבחי'  ר והוא המוליך את הנפש כ  ,כידוע  וברוח שם הבחירה  .גוףלהחיות את ההוא הנפש  

 . הרוח ללכת ילכו ה שםאשר יהי

מגבוה מעל המושכת חיות  ע"י הנשימה  מרוח הריאה,    אה הבורוח הדופק מלובש בו חיות הנפלאה  

והוא    ,נמצא הריאה משפיע ללב, והלב מעלה הדם הזך למח  וממנה ללב.  יאה,הר  אלעד א"ס,    גבוה

 . השכל והנשמה אבחי' השמן שבפתילת המח שבו קשורה שלהבת הנר שהו

ות  ש. כמבואר בתורה ד' שדצח"ם כנגד ארמ"ע דהיינו שיסודא מדבר בחי' יסוד האדר אדם הוגכי  

 . \יג/כנגד אש אגדר אדם הו אדומם צומח חי מדבר הם כנגד עפר מים רוח אש. נמצא שמדבר שהו

הרעות   מבואר שד' יסודות ארמ"ע כנגד המדות גם  שם    , דושהוהמקור הוא המשנת חסידים ושערי ק

ה והתנשאות. נמצא שגדר אדם מדבר הוא לתקן והאש מממנו גאו  ,ויסוד הרוח ממנו דברים בטלים

 
ֵקש    -עיין תורה קס    יב ֵפק ְונוֹּ ָאָדם:ַהּדֶֹּפק ּדוֹּ א מִּ   .......   ּבָ י ַהּדֶֹּפק ּבָ ימָ ּכִּ ש ִּ ּבּור כֵּ ן ַהּנְ י ַהּדִּ ּבּור, ּוְכפִּ יר ַעל ְיֵדי ַהּדִּ ן ָהֲאוִּ א מִּ יָמה ּבָ ש ִּ ה ה, ְוַהּנְ ן ַנֲעשֶֹּ

ב אוֹּ ְלֶהֶפְך:  ם ְלטוֹּ  ַהּדֶֹּפק אִּ
ל  -עיין תורה נו אות ט'  ו א ָעָליו ּכָ שֵֹּ ָלָדה, ְוהּוא נוֹּ ת ַהּתוֹּ ּלַ חִּ ּתְ יא מִּ הִּ ֵפק, ש ֶ ב רּוַח ַהּדוֹּ ּלֵ י ֵיש  ּבַ ין   ּכִּ רִּ ּקוֹּ ת )ש ֶ יצוֹּ ים, ְוָכל ַהּמִּ מִּ ת, ְוָכל ַהּדָ חוֹּ ַהּלֵ

ֵפק הַ  ין( ְוָהרּוַח ַהּדוֹּ כָ זֶּ ַזאְפטִּ ֵקש  ּבְ ֵלְך ְונוֹּ ּלֹּה, הוֹּ , ש ֶ ּפּוש  ן ָהעִּ ָתם מִּ ץ אוֹּ ב ּוְמַנּפֵ ֵ ֶהם, הּוא ְמַנְעֵנַע ּוְמַנש ּ ּובוֹּ ּבָ ש ּ יָכתוֹּ ְונִּ ים. ְוַעל ְיֵדי ֲהלִּ א ל ָהֵאיָברִּ
ְתעַ  ּוְמַנש ֵּ יִּ ץ  ְמַנּפֵ הּוא  ם, ש ֶ ּיָ ּבַ ב  ֵ ַהְמַנש ּ ָהרּוַח  מוֹּ  ּכְ ְתַקְלְקלּו.  יִּ ְולֹּא  ּו  ש  יִּ ּפְ ַהּמַ יס  ּוֵמגִּ ְך  ּוְמַהּפֵ ּוב ָהרּוַח ב  ש ּ נִּ ר  ּקַ ְועִּ ְתַקְלְקלּו.  יִּ ְולֹּא  ּו  ש  ְתַעּפְ יִּ ּלֹּא  ם ש ֶ

יּ  ַעְסָקנִּ ם  ַדיִּ ַהּיָ ש ֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִּ ם.  ַדיִּ ַהּיָ ּבְ ֵפק,  יַח  ַהּדוֹּ ּנִּ ּמַ ֶ ש  ּכְ אְקֶטר,  ַהּדָ ן  ּכֵ ְוַעל  ֵתר.  יוֹּ ּבְ ָתם  אוֹּ ץ  ּוְלַנּפֵ ב  ֵ ְלַנש ּ יְך  ָצרִּ ת,  כָּ וֹּ ֵדַע  יוֹּ ַהּדֶֹּפק,  ַעל  ְנַין  ָידוֹּ  עִּ ל 
נַּ  א ַהּכֹּל ָעָליו ּכַ שֵֹּ הּוא נוֹּ ב, ש ֶ ל ַהּלֵ ֵפק ש ֶ ּלּוְך ָהרּוַח ַהּדוֹּ ר הִּ ּקַ ם, עִּ ַדיִּ ּיָ ם ּבַ ָ ש ּ ֶלה. ֵמֲחַמת ש ֶ ֶרת ַהחוֹּ נּוָעה ְמֻסּדֶ ֵפק, ּתְ ֵלְך ֶזה ָהרּוַח ַהּדוֹּ ּיֵ ֶ יְך ש  "ל. ְוָצרִּ

ּדוּ  ּקּונוֹּ ּוְכסִּ תִּ : ּכְ  רוֹּ
הֶ   -  אות כבתפלה הלכה ד    ועיין לק"ה  ים ּבָ כִּ ים ּוְנבוֹּ קִּ היּו ְמֻסּפָ ים ש ֶ ָרכִּ ת ְוַהּדְ ל ָהֵעצוֹּ ים ֵליַדע ּכָ לִּ ש  ָהיּו ְיכוֹּ ְקּדָ ֵבית ַהּמִּ ם ּבְ ן ש ָ ם ּכִּ   ם,ְוַעל ּכֵ י ש ָ

ּבוֹּ  ָשא ַאֲהרֹּן ַעל לִּ ּנָ ט ש ֶ ּפָ ש ְ ן ַהּמִּ הּוא חש ֶ ים ש ֶ ים ְוֻתּמִּ ָשא ַהּכֵֹּהן ַעל    ָהָיה ָהאּורִּ ּנָ ט ש ֶ ּפָ ש ְ ן ַהּמִּ י חֹּש ֶ ים, ּכִּ ָרכִּ ת ְוַהּדְ ל ָהֵעצוֹּ ֵרר ּכָ ְתּבָ ַדע ְונִּ ם נוֹּ ָ ש ּ ש ֶ
יַנת   חִּ ֵני ָיָדיו ֶזה ּבְ ין ש ְ ֵתָפיו ּבֵ ּבוֹּ ְוַעל ּכְ דהֶ לִּ ם בְּ   ָאַרת ַהּיָ ן ש ָ ת. ְוַעל ּכֵ ָלמוֹּ ל ָהעוֹּ ל ּכָ אְנד ַקאְרט( ש ֶ הּוא )ַהּלַ ן ַהּמִּ ַהּנַ"ל ש ֶ ת  חֹּש ֶ ּיוֹּ תִּ ט ָהָיה אוֹּ ּפָ ש ְ

ש ָּ  ד ש ֶ ר ֶהָאַרת ַהּיָ ּקַ י עִּ ְתַנֵהג, ּכִּ ים ֵאיְך ְלהִּ ָרכִּ ל ַהּדְ ָדע ַלּכֹּל ּכָ ַעל ְיֵדי ֶזה נוֹּ ת ש ֶ ְצָטְרפוֹּ ת ּומִּ ְלטוֹּ ים  ּבוֹּ ָרכִּ ל ַהּדְ ד ּכָ ְרטּוֵטי ַהּיָ שִּ ין ּבְ ּלִּ ְתּגַ ין ּומִּ ירִּ ם ְמאִּ
ל   ת ְוכּו' ש ֶ יבוֹּ תִּ ל ָהעוֹּ ְוַהּנְ דַ ּכָ ּיָ ֵתר ּבַ יוֹּ ְך ּבְ ְמש ָ ּנִּ ֶ ב ש  ּלֵ ּבַ הּוא רּוַח ַהּדֶֹּפק ש ֶ א ש ֶ ּבָ לִּ ְך ֵמרּוָחא ּדְ ְמש ָ יָנה זֹּאת נִּ חִּ ר ּבְ ּקַ ת. עִּ ר ַהּדֹּפֶ ָלמוֹּ ּקַ י עִּ ם ְוַעל ּכִּ ק יִּ

ְרֵכי ָהָאָדם ּומְ  ל ּדַ ין ֶאת ּכָ ֵדַע ּוֵמבִּ ל ֵליַדע ַהּיוֹּ ּדֶֹּפק ָיכוֹּ ם ּבַ ד, ְוש ָ ּיָ תָ ּבַ ְרעוֹּ ְך  אוֹּ ְמש ָ ֶבר. ְוֶזה ַהּדֶֹּפק נִּ ְצֲעֵדי ּגָ ת מִּ ילוֹּ תוֹּ ַוֲעלִּ יש  ּוְפֻקּדָ ְנָיָניו ַמֲעֵשה אִּ יו ְועִּ
ל ֶזה ה ּכָ ּלֶ ְתּגַ ם ּומִּ ְתַעּלֵ ם מִּ ד, ְוש ָ ְך ַהּיָ ת מֵ   ְלתוֹּ ָלמוֹּ ל ָהעוֹּ ּכָ לּול מִּ ּכָ ְרֵכי ָהָאָדם ש ֶ ל ּדַ ין ַעל ּכָ רִּ ּמוֹּ ד, ש ֶ ְרטּוֵטי ַהּיָ שִּ ָרה  רֹּאש  ְועַ ּבְ ַהּתוֹּ ן ּבְ ף. ְוַעּיֵ ד סוֹּ

דַ  ְך ַהּיָ ְך ְלתוֹּ ְמש ָ ּנִּ ֶ ב ש  ּלֵ ּבַ ַהּדֶֹּפק ש ֶ ְנַין רּוַח ּבְ יָמן נו( ְמבָֹּאר עִּ סִּ ָרה )ּבְ ים ַהְסּתָ ּכּורִּ ם ַהּבִּ ל ֶזה רּוַח ַהּדֶֹּפק  ּוְביוֹּ ּיּות ש ֶ ר ּכַֹּח ְוחִּ ּקַ ם. ְועִּ ן ש ָ ֵתר, ַעּיֵ יוֹּ ם ּבְ יִּ
ּמִּ  ב ש ֶ ּלֵ ּבַ ש ֵ ש ֶ ב ְוָהָאדָ ְתּפַ ּיּות ַהּלֵ ר חִּ ּקַ ם עִּ ָ ש ּ ּמִּ ַכְנֵפי ֵרָאה ש ֶ יב ּבְ ָנש ִּ יַנת רּוָחא ּדְ חִּ ּבְ ְך מִּ ְמש ָ ֵתר, נִּ יוֹּ ם ּבְ ַדיִּ ַהּיָ ֵבי ַעל ט ּבְ ְ ַנש ּ ְנֵפי ֵרָאה ּדְ ְלָמֵלא ּכַ י אִּ ם. ּכִּ

ֵרָאה   ַכְנֵפי  ּבְ ש ֶ ְורּוַח  ּגּוָפא.  ל  ּכָ יד  קִּ אוֹּ א  ּבָ לִּ ֲהֵוי  א  ּבָ חִּ לִּ ּבְ יַנת  הּוא  חִּ ּבְ הּוא  ש ֶ ְוכּו'  א  ּבָ לִּ ּדְ יָמא  ֲחמִּ ְך  ּכֵ ְלש ַ ית  ָנחִּ רּוָחא  יַנת  חִּ ּבְ ַהּנַ"ל,  רּוָחא  יַנת 
ן. ֲאַות ָממוֹּ יַרת ּתַ בִּ  ש ְ

ינַ   -  אות ה'ברכת הודאה הלכה ו    ועיין לק"ה  חִּ ֵהם ּבְ ם )ש ֶ ַדיִּ ּקּון ַהּיָ הּוא ּתִּ א ש ֶ ְתַרּפֵ ֶלה ְונִּ יַנת חוֹּ חִּ ר ַהּכַֹּח  ת ֶחֶסד גְּ ְוֵיש  ּבְ ּקַ י עִּ ְפֶאֶרת(, ּכִּ בּוָרה ּתִּ
י ל מִּ ים ּכָ לּויִּ ּבוֹּ ּתְ ם ַהּדֶֹּפק ש ֶ ם ְוש ָ ַדיִּ ּיָ ל הַ הּוא ּבַ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִּ ם ש ֶ בָֹּאר ש ָ ּמְ מוֹּ ש ֶ ֶכל ּכְ ת ַהּשֵ ְרּכַ ְך ּבִּ ְמש ָ ם נִּ ַדיִּ י ַעל ְיֵדי ַהּיָ ת ּוְרפּוָאָתם, ּכִּ ָלאוֹּ ּיּות ֵני חוֹּ חִּ

יַנת הַ  חִּ ְלקּול הַ ָחְכָמה תְּ ּבְ יא קִּ הִּ ם ש ֶ לוֹּ ת ַחס ְוש ָ ָלאוֹּ ין חוֹּ אִּ ֶזה, ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ין ּבָ ְגמִּ ּפוֹּ ה, ּוְכש ֶ ם ַהּנַ"ל ַחּיֶ ַדיִּ ַגם ַהּיָ יַנת ּפְ חִּ הּוא ּבְ ּיּות ש ֶ  חִּ
 חסד לאברהם מעין ד' נהר לו  לקמן  עיין  

ֶדר ָהָאָדם הּוא ְמדַ   -עיין לק"ה גזלה ה' ר"פ לספירה    יג ת ֵאש  ּגֶ דוֹּ ָעה ְיסוֹּ יַנת ַאְרּבָ חִּ ר ֵהם ּבְ ֵמַח ַחי ְמַדּבֵ ֵמם צוֹּ י ּדוֹּ ד ָהֵאש  ּכִּ ֶנֶגד ְיסוֹּ ר. ְוהּוא ּכְ ּבֵ
ֵלמוּ  ר ש ְ ּקַ ן עִּ . ְוַעל ּכֵ ד ָהֵאש  יסוֹּ רוֹּ מִּ ּקָ ר עִּ הּוא ַהְמַדּבֵ ם ָעָפר ְוָהָאָדם ש ֶ יַנת ּוגְ רּוַח ַמיִּ חִּ יַנת ֵאש  ּבְ חִּ ּבּור הּוא ּבְ ת ֵהם  ת ַהּדִּ בּורוֹּ רּו ְוַהּגְ בּוָרְתָך ְיַדּבֵ

ְבָרא ָלסּור ֵמָהַרע יל ֶזה נִּ בִּ ש ְ ּבִּ זֶּה ַמֲעָלתוֹּ ש ֶ יָרה ש ֶ חִּ ְנַין ַהּבְ עִּ יא ּבְ ַדת ָהָאָדם הִּ . ְוָכל ֲעבוֹּ יַנת ֵאש  חִּ ְֹּך    ּבְ ְמש  ית ְולִּ סִּ ֶצר ָהָרע ַהּמֵ ל ַהּיֵ ב  ש ֶ ַעְצמוֹּ ְלַהּטוֹּ
י ָכל ַהתַּ  ב ּכִּ ֶצר טוֹּ ָעה ְיסְלַהּיֵ ל ָהַאְרּבָ ּכָ לּול מִּ ָהָאָדם ּכָ י ש ֶ י ַאף ַעל ּפִּ י ֵמָהֵאש  ָיָצאּו. ּכִּ יַנת ֵאש  ּכִּ חִּ ת ּבְ ת ָרעוֹּ ּדוֹּ ת ְוַהּמִּ ת ֲאווֹּ ּדוֹּ ל ַהּמִּ ֶהם ּכָ ּמֵ ת ש ֶ דוֹּ וֹּ

ְדָברֵ  ם ַאֵחר ּובִּ ָמקוֹּ ּמּוָבא ּבְ ת ּכַ ֲאווֹּ תוֹּ ַהְיסוֹּ ְוַהּתַ אוֹּ ּבְ ד  ינּו. ֲאָבל ַהּכֹּל ֵמָהֵאש  ש ֶ יסוֹּ ל ֲהָוָיתוֹּ מִּ ר ּכָ ת ְוַהְמַדּבֵ דוֹּ ָעה ְיסוֹּ ל ָהַאְרּבָ ּכָ לּול מִּ ד ּכָ י ָכל ְיסוֹּ ד. ּכִּ
ַעל ַרְך  ְתּבָ יִּ ֵרא  ַהּבוֹּ יר  ְלַהּכִּ ְבָרא  נִּ רוֹּ  ּקָ עִּ י  ּכִּ ּמּוָבא.  ּכַ ת  דוֹּ ְיסוֹּ ָעה  ַאְרּבָ ּבָ ש ֶ ֵאש   ּבָ ש ֶ רַ   ָהֵאש   ְתּבָ יִּ ה'  יַעת  ידִּ וִּ  . ְוַדְעּתוֹּ ּבוֹּ  לִּ ֵאש   ְיֵדי  יַנת  חִּ ּבְ וא  הִּ ְך 

ַמת   ש ְ יַנת ֵנר ה' נִּ חִּ ֵלק ּבְ מוֹּ ֵנר ּדוֹּ ֶכל הּוא ּכְ ַעת ְוַהּשֵ י ַהּדַ ְכָלה הּוא. ּכִּ י ה' ֱאלֶֹּקיָך ֵאש  אוֹּ יַנת ּכִּ ְבחִּ ם ּבִּ לּוק ְוש ָ יַנת ֵנר ּדָ חִּ ב הּוא ּבְ ָאָדם ְוכּו'. ְוַהּלֵ
י ָהֵאש  ש ֶ ּבִּ  יָרה ּכִּ חִּ ר ַהּבְ ּקַ ב עִּ יַנת ַהּלֵ ַמיִּ ְבחִּ ָ ֵער ְמאֹּד ַעד ֵלב ַהש ּ ְפָרט ְלַתְבֵעַרת ַהְמדּוָרה ְוכּו'. ּוְלֵהֶפְך הּוא ּבוֹּ ת ּובִּ ֲאווֹּ ֵער ְלָכל ַהּתַ ב ּבוֹּ ּלֵ ם ַלה' ּבַ

ה. וְ  ּדָ י הּוא חּוץ ֵמַהּמִּ ֵלמּות ּכִּ ש ְ ב ּבִּ ַרְך ְוַגם ֶזה ֵאינוֹּ טוֹּ ְתּבָ ָרה ש ֶ יִּ ּקּון ַעל ְיֵדי ַהּתוֹּ ל ַהּתִּ ן ּכָ ת ַעל ּכֵ ינוֹּ חִּ י ַהּבְ ּתֵ ש ְ יא ְמַצְמֶצֶמת ָהֵאש  ּבִּ הִּ ֵאש  ש ֶ ָנה ּבְ ּתְ ּנִּ
בִּ  ָנש ְ ּדְ ֵריָאה  ְנֵפי  ּכַ ְלָמֵלא  אִּ יַנת  ְבחִּ ּבִּ עח(  יָמן  סִּ ּבְ ְוכּו'  ְלַמְלּכוֹּ  עֹּז  ן  ּתֵ ְויִּ ָרה  ַהּתוֹּ ּבְ בָֹּאר  ּמְ ש ֶ מוֹּ  בָּ )ּכְ לִּ ַעל  י  ין  ּתֵ ש ְ ּבִּ ּגּוָפא  ל  ּכָ יד  קִּ אוֹּ א  ּבָ לִּ ֲהֵוי  א 

ם: הַ  בָֹּאר ש ָ ּמְ מוֹּ ש ֶ ת ַהּנַ"ל ּכְ ינוֹּ חִּ  ּבְ
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ויכניע את דבורים קדושים,  ,  ה לה', וזה ע"י שיהיה אש להבהבטלים ורעים  את הרוח שהם הדבורים

 . הגאווה
 

 עד כאן הקדמה 

* 
 [יד] ט תורה 

 . שר יהיה שמה הרוח ללכת ילכואאל  \טו/ )יחזקאל א(
ה שראה יחזקאל, שהיו בה ד' מלאכים ופניהם פני אדם אריה שור ונשר,  שויין המרכבה הקדמדבר בענ פסוק זה 

לא היו  , ואומר הנביא שלהיכן שהלכו היה זה לפניהם  ,ניםלהם פ הכל אחד כלול מכולם, וכיון שבכל צד הי

  רצונם הוליך אותן.רוח צריכים להסתובב, כדי ללכת להיכן ש

מכח הרוח  ,להחיותושהדם שבעורקים של האדם הולך בכל הגוף שרמוז בפסוק זה הר מבאר וובתיקוני הז

 שבלב. 

  כולהו ערקין דלבא מתנהגין בתר רוחא  \יז/([טז]  )תי' יג ד' כזבתיקוני הזוהר  איתא בת"ז  

 ,הכא הוא דכתיבהה"ד    שבלב  הרוח  בכח  פועלים  הם  ל"ור ,  מלכם  אחר  כחיילים  הם,  הדם  שבהם  הלב  עורקי

שלהיכן שרוח רצונם ללכת לשם  פשט הפסוק    ,ילכו  יהי' הרוח ללכת וכו'   אשראל  כמו שכתוב  ינו  ידה

והרוח לכבד שבו דינים קשים    חלל הלב הימיני כיון שהוא סמוךשהדם שב  דורשורשב"י בתיקון יג  .  יםכלהוהיו  

ני הימ  מתיק את הדינים שבחללמהוא הדהיינו הרוח היוצא מכנפי הריאה    הבא מהריאה ממתיקו

הזוהרכבדלשבלב הסמוך   כי אלמלא כנפי ריאה דנשבין על לבא הוי לבא    , כמבואר בתיקוני 

את כל    שורףלא שכנפי הריאה מנשבים רוח על הלב היה הלב אם    -תרגום    אוקיד כל גופא )שם בת"ז(

הריאה ינשבו   בגשמיות אינו בדיוק כך שהרי אין שם זרימת אויר שאפשר על ידו שכנפי  .מרוב החום שבו  הגוף

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יד

חּו ַהש ָּ יחזקאל פרק א  טו ְפּתְ ָבר נִּ ָלה ַעל ְנַהר ּכְ ְך ַהּגוֹּ י ְבתוֹּ ה ַלחֶֹּדש  ַוֲאנִּ ָ ש ּ ֲחמִּ י ּבַ יעִּ ְרבִּ ָנה ּבָ ים ש ָ לש ִּ ש ְ י ּבִּ ם ָוֶאְרֶאה ַמְרא)א( ַוְיהִּ ים:ַמיִּ ת ֱאלֹּהִּ  .... ..וֹּ
ָכּה כְּ ... ּתוֹּ יב ּומִּ ַחת ְונַֹּגּה לוֹּ ָסבִּ ְתַלּקַ ל ְוֵאש  מִּ דוֹּ ן ָעָנן ּגָ פוֹּ ן ַהּצָ ָאה מִּ ּנֵה רּוַח ְסָעָרה ּבָ : )ד( ָוֵאֶרא ְוהִּ ְך ָהֵאש  ּתוֹּ ַמל מִּ מּות    ֵעין ַהַחש ְ ָכּה ּדְ ּתוֹּ )ה( ּומִּ

מּות ָאָדם לָ  ת ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ּדְ ע ַחּיוֹּ ה:ַאְרּבַ עָ )ו( וְ   ֵהּנָ ם ְלַאַחת ָלֶהם:ַאְרּבָ ָנַפיִּ ּכְ ע  ים ְלֶאָחת ְוַאְרּבַ ַכף   ה ָפנִּ ָרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ )ז( ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיש ָ
ת ָקָלל: ֵעין ְנחש ֶ ים ּכְ יֵדו    ֶרֶגל ֵעֶגל ְונְֹּצצִּ יֵדי\)ח( וִּ ְבֵעיֶהם וּ \}וִּ ַעת רִּ ְנֵפיֶהם ַעל ַאְרּבַ ַחת ּכַ ּתַ ם:ֵפיהֶ ְפֵניֶהם ְוַכנְ { ָאָדם מִּ ְעּתָ ה   ם ְלַאְרּבַ ָ ש ּ )ט( חְֹּברֹּת אִּ

ָניו ֵיֵלכּו: יש  ֶאל ֵעֶבר ּפָ ן אִּ ּבּו ְבֶלְכּתָ ּסַ ְנֵפיֶהם לֹּא יִּ ָתּה ּכַ מֹּאול   ֶאל ֲאחוֹּ ְ ר ֵמַהש ּ וֹּ ם ּוְפֵני ש  ְעּתָ ין ְלַאְרּבַ מִּ ֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהּיָ ֵניֶהם ּפְ )י( ּוְדמּות ּפְ
ן וּ לְ  ְעּתָ ן:ְפנֵ ַאְרּבַ ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ּיֵֹּתיֶהנָ   י ֶנש ֶ וִּ ת ֵאת ּגְ ם ְמַכּסוֹּ יִּ ּתַ יש  ּוש ְ ת אִּ ם חְֹּברוֹּ יִּ ּתַ יש  ש ְ ְלָמְעָלה ְלאִּ ת מִּ ֻרדוֹּ יש  ֶאל   ה:)יא( ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ )יב( ְואִּ

ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת  ּמָ ְהֶיה ש ָ ר יִּ ָניו ֵיֵלכּו ֶאל ֲאש ֶ סַּ ֵעֶבר ּפָ ן:בּ ֵיֵלכּו לֹּא יִּ ֶלְכּתָ  ּו ּבְ
כל חיה מהחיות ילכו אל מול עבר פניו רצה לומר בכל רוח שהלכו היה מול עבר הפנים כי היה להם פנים בכל    -)יב( ואיש    מצודות דוד

 אל המקום אשר יהיה הרצון ללכת הלכו כן ולא יסבו להפנות מצד אל צד בעת לכתן:  -רוח. אל אשר יהיה וגו' 
 ים שלנו כח.בדפ טז
  ששורשו   הפה  מן  היוצא  ורוח  הבל  סוד  היא  דבינה'  ה  ְדִפיָמא  ְורּוָחא  ֶהֶבל  ִאיִהי'  ה  שאמר   וזה,  בלב   הרוח  ענין  לבאר   מתחיל  ועתה  -יקון יג דף כח.  ת  יז

הּ   ְדָסִליק  והיינו,  שבבינה  קוים   השלשה  כל   את  הכולל ,  אמצעי  בקו   הוא  והרוח ,  הבינה  שהוא   מהלב  ,  ודבור   ואמירה   קול  בה   שעולה  ְוִדּבּוָרא  ַוֲאִמיָרה  ָקָלא  ּבָ

א  ַעְרִקין,  שבבינה  ה"הוי  דשם'  ו  אות   כנגד   הוא   שבלב   הרוח'  ו  ָדא,  הגבורה  סוד   הוא  ודבור ,  החסד  סוד   הוא   ואמירה ,  התפארת  סוד   הוא   קול   דהיינו  ִלּבָ   ִאיּנּון   ּדְ
ֲחָייִלין ַתר ּכַ  .    שבלב  הרוח  בכח פועלים הם  ל "ור , מלכם אחר  כחיילים הם , הדם  שבהם  הלב  עורקי ַמְלֵכהֹון ּבָ

,  דינים  יוצאים   החללים  משני   לכן, המלכות  דיני  או   הבינה   דיני  או ,  דין בחינת הוא   הלב   כללות   כי ,  המאמר  בהמשך   שמבואר   מה  נקדים ,  ה"בע  הבא מאמר  את   להבין
  שהוא   שורף  אש  משם   יוצא   לכן,  קשה  לדין  הרומז   דם   לא מ   שהכבד ,  לכבד  שסמוך  הימיני   ומחלל,  כך  כל   קשה   דין  שאינו  רוח   יוצא  לריאה   הסמוך   השמאלי   מחלל   כי
  תוקף   לקרר   כדי ,  כך  כל   קשה  הדין  אין  השמאל  ובחלל,  חמימותו  ולקרר   להמתיקו  יותר   קל  הימין  שבצד  לפי,  הקשה  דין  ניתן  הימין   שבחלל   הדבר   וטעם ,  קשה  דין

 .   שבלב  הדינים

ה  ְוָרָזא ר  ֶאל  שכתוב   במה  נרמז  הדבר   וסוד  ְדִמּלָ ה  ְהֶיהיִ   ֲאש ֶ ּמָ ָ א  ַעְרִקין  ִמְתַנֲהִגין  ָהִכי  ומפרש  ֵיֵלכוּ   ָלֶלֶכת  ָהרּוחַ   ש ּ ִלּבָ י  ּדְ  עורקי   מתנהגים   כך  רּוָחא  ְלַגּבֵ

,  הפנימית חיות שהוא, שבלב  רוח  פי על המתנהגים והעולמות ההיכלות סוד  הם הלב  עורקי ל"ור , ללכת  יתנהגו שם, להנהיגם הרוח שרצון למקום, הרוח כלפי הלב 

ֵלב  רּוחַ   ָלךְ   ֲהֵרי ָנִפיק,  שבלב   דברים   מחמשה   הרביעי  דבר   שהוא  ּבְ ָמאָלא  ֵמאֶזן  ּדְ א  ש ְ   ְצפֹוִנית  רּוחַ   ֲהָוה  ְוִאיהוּ   ואמר ,  הלב   של  השמאלי  מחלל   היוצא  ְדִלּבָ
ָבַטש   ִכּנֹור   ּדְ ָדִוד  ּבְ   ואמר , דוד של כנור  הנקראת המלכות דיני את שממתיק יינודה, דוד של בכנור  שמכה, שבצפון מבינה  שהיא צפונית רוח סוד הוא שבלב  והרוח ּדְ

ָחֵמש    ָבַטש    ֲהָוה  רּוָחא  ּוְבַהאי ִכּנֹור  ִניִמין  ּבְ   את   הממתיקות,  דאימא  ממותקות  גבורות  חמש   סוד  שהוא,  הכנור   של  נימין  בחמשה   מכה  היה   הזה   ברוח  דוד  וגם  ּדְ

ִאיּנּון,  המלכות  של  גבורות  החמש  ְנֵפי  ָחֵמש    סוד   הם,  אדאימ  גבורות  שהחמש  ּדְ   שיש ,  א"ע  מז   דף   חולין '  במס  ל"חז  כדברי)  הריאה   של  אונות   חמש   דהיינו   ֵריָאה  ּכַ

 .   (בריאה אונות  חמש 

א   קֹול   ָסִליק  ּוְבָקֶנה   ואמר   וממשיך ּבָ  ֵמאּוְדָנא   אֹוְכָלא  ֵאש    ְוִאיהוּ ,  הריאה   קנה  דרך  הלב   מן  הקול  יוצא,  הריאה  בכנפי  הנושב   הרוח  ובכח(  א"הגר   ג"ה)  ִמּלִ
א  ְיִמיָנא ִאיִהי  ְדִלּבָ י  ּדְ ַלּפֵ ֵבד  ּכְ   אש   שהוא   לכבד   סמוך   שהוא ,  הלב   של  הימיני   חלל  שהוא   מאוזן  היוצאים,  קשים  דינים   על  הרומזת  אוכלת  אש   הוא   הרוח  וזה  ּכָ

יהּ ,  קשה  דין  הוא  לכן,  שורף ּבּור  ָנִפיק  ּוִמּנֵ   ֲהֹלא   שכתוב   זהו  ִדְכִתיב  הּוא  ָהָדא ,  גבורות  שעיקרה   המלכות  על   ורומז,  קשה   לשון  שהוא  הדבור   יוצא   הרוח  ומזה  ּדִ
ֵאש    ְדָבִרי   כה ְנֵפי  ָלאו  ְוִאי,  כאש  קשה  מדין  הם "  דברי"  היינו  ּכָ ִבין  ֵריָאה   ּכַ ָנש ְ א  ַעל  ּדְ ל  אֹוִקיד  ֲהָוה,  הלב   על  הנושבות  הריאה  כנפי  לא  ואם  ִלּבָ   ּגּוָפא   ּכָ
  ממתיקות   הבינה  של  ממותקות  גבורות  שהחמש   לא   אם   ל"ור ,  שבלב   האש  את  מקררות  הריאה  וכנפי,  ללב   אש  מעלה  דהכב   כי,  הגוף  כל   את  שורפת  הכבד   אש   היה
 (   מ"וז א "והגר  ר "בל). המלכות של  הקשים  דינים  מחמת  להתקיים  העולם יכול היה  לא , המלכות  של גבורות החמש  את
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הכוונה   אבל  הלב.  ע"י השהקרור  על  בדאויר ששואב נעשה  ומערבת    את   ומקררשמתקרר    םת הראה מבחוץ 

 .\יח/ הלב

ישראל עם  לא מנשבים ברוחם על  הם    אםשמשל על כך שמנהיגי הדור  לרא זו  מי מהביא  רבנו  לקמן יתבאר ש

העולם מרוב חום התאוות ועזות  ם את יישראל היו שורפאזי לקרר אותם מחום התאוות רעות  ,לב העולם םשה

 (ז עיין תורה קמ \יט/ ישראל עזין שבאומות על כן ניתנה להם התורה  :וכן אמרו בביצה כה) שבהם.

שהע תחילה  שאמר  מה  כי  הלב    םקירוצ"ע  הכווכלהושל  לכאורה  הרוח,  אחרי  שבלב ל  הנ ים  הדופק   רוח 

ה רק  לכאורב לקררו  ל וח הריאה המנשבת על הרהמוליך את הדם בעורקים לכל הגוף, ואילו    אהו  \כ/שכידוע

   מקרר ולא מוליך.

לפעמים צירה ולפעמים   \כא/ ,אלא דופק בשכל גדול  , אבל באמת חז"ל גילו לנו שרוח הדופק אינו סתם קוצב לב

יודע על פי  ועל כן רופא    )כמבואר בתורה לא שהנקוד בחי' רוח המוליך את האותיות(  ל הט' נקודיםכץ וכך  קמ

מניפה  רוח    כמו  אאין הכוונה כפשוטו שהומהריאה  הרוח הבא  צא ש. נמ\כב/גוףכיר את חולי הנפש והההדופק ל

 
ב המונח בצל כנפיה באמצע, כי הריאה ריאה היא מנשבת על הלוהנה ה  -פרק ב    -חלק א מאמר יז נפש החי שבמדבר    -ספר הברית    יח

ם יוזק ויופסד האחד יהיה  שוכנת בשתי חדרי החזה וחולקת עצמה לב' חלקים, אשר כל אחד מהחלקים מונח בחדר בפני עצמו כדי שא
ם זה  ממעלה למטה ולא רחוקי החלק השני לפליטה לעשות פעולתו היא הנשימה, כי חדר החזה נחלק לשתים על ידי ב' עורות הנמשכים  

וכיסים   ביעות  וכלם  ספוג  כמו  מורכבת מבשר רך  והריאה  מונח הלב.  הזה  עורות המחיצה  בין שתי  )מעדיאשטינוס( אשר  הנקרא  מזה 
אשר על כן היא נפוחה וממלאת כל החזה, ומושכת בתוכה רוח ואויר החיצון דרך החוטם והפה במסילת הקנה ושולחת האויר אל   בשריים

יוצא הרוח אל העורקים של הגוף, כמו שאמר בזוהר )בר"מ פרשת פנחס( ורוחין דאוירא נפקין נחתין ביה  בהתכווצותה ומן הלב    הלב
יד לגופא עכ"ל. עוד שם והאי איהו רוח דדפיק בכל ערקין דלבא דאתמר בהון אל אשר יהיה בלבא לקרר אחמימותא דלבא דלא לוק
בת ומקבלת בתוכה אויר חדש על ידי הנשימה דרך הקנה כי הקנה הוא "ל. והיא חוזרת ומתרחשמה הרוח ללכת ילכו )יחזקאל א'( עכ

הר סמפוני  מתוך  יוצא  והקול  מהריאה  הקול  ולהוציא  הנשימה  להביא  דלבא הדרך  שמאלא  מאודנא  חיים  רוח  מנשמת  הבא  יאה 
וצא אויר החם שהוא גוף  "ל שנכנס אויר הקר ויובהתכווצותה דוחה האויר אל הלב לקרר החמימות הטבעי שבו להחליפו באויר הקר ר

המז  יחסר  ולא  המותך  למלאות תמורת  ניזון הרוח הטבעיי  הנכנס  ובאויר  חיים,  בעלי  במציאות  דבר הכרחי  וזה  מכח הטבעיי, עשני,  ג 
וטא( אחת, גם  ובתנועת הריאה תתנועע עמה כל החזה מגביה את עצמה ואחר כך משפלת, וכן בזה אחר זה כמו חמישים פעמים )במינ

בגוף, וע"י הסיבוב והמרוצה יתחמם הדם ויזדכך וזה עיקר חיות האדם. גם גורם למרוצת   הבני מעיים וגורם מרוצת הדם וסיבובו  יתנועעו
 המרכז ע"י תנועת הבני מעיים ועוזרת פתיחת נקבי צרכיו של האדם:המאכל אל 

שאין ואמרו מי    היא הבושה.  לאררה ממה שאמרו חז"ל שמדתם של ישלבאר הסתי  הארכנולח ותורה כב  ובתורה  בהקדמה לתורה ל'    יט
 סיני.  יו על הרתולא עמדו רגלי אבויש בו עזות פנים בו בושה 

עליה כי הוא מחולק לשני חללים ימין ושמאל, שכל אחד מהם    )כמבואר בספר הברית ח"א יז ב'(  משאבה כפולה  אהות  בגשמיוהלב    כ
. וכשהקרום לחוץתחתיו  בחדר שדוחף את הדם שגם  ו  אל העליה,  מהחוץיורד שואב דם  וכשהקרום    ,רדשעולה ויוביניהם,  קרום  וחדר ו
יורדוכשהקרום    מהעליה אל החדר.יורד  הדם  ו  נפתח שסתוםעולה   והקרום  וםהשסת  נסתם  ,שוב  דם,  ם מהעליה  ודוחף ד  לחדר  שואב 
 אה ודוחפו לגוף.  ישואב דם מהרל שמאלי וחל ,ף ומוליכו אל הריאההגו משואב דם   חלל הימניה   מדוייק אבל זה העיקרון(  )אינו כנ"ל.

, והלב דוחפו להחיות את  אהי הבא מהר  זך ומחומצןהשמאלי הדם    לובחל ,  עכור וחסר חמצן  החוזר מהגוףהדם  שבו  נמצא שבחלל הימין  
       הדם בו נקי וקר. ,  לקבל ממנה אהירלשמאל סמוך שבחלל  וה ,חםעכור חוזר מהגוף  בו הדם ו ,לכבדסמוך הימין  החלל  . הגוף

ות חיות האין סוף ברוך הוא בתוך ז"א והתלבשותו  הענין הוא כי סוד הדפק הוא סוד התפשט  -מעין ד' נהר לו    עיין חסד לאברהם ו   כא
ק בעצמו הוא , והדפוהענין כי כח החיוני שדופק בתוך הוורידין הוא רוח האין סוף)תהלים קד כט(    בסוד החכמה בסוד כלם בחכמה עשית

חוריים של ע"ב שהוא ולפי שאין התפשט בכל הגוף כי אם אחוריים ולזה נקרא דפק שהוא א  האין סוףחכמה שהוא הכלי אל החיות  
קפ"ד. ודע כי כפי מה שיש עבירה או עון כן נחסר האור משם אמנם יודע העון והפגם כפי המידה היותר גוברת בדפק בה הוא הפגם וזה  

דך  ( והם צירי סגול וכו', והנה כשתשים ידף קח.  ות כנזכר בתקונים )תיקון סטגועון.  והענין הוא שיש עשרה מיני דפקרוחם יע"ד תוסף  
בדפק לפעמים תראה שדופק נקודה אחת ואח"כ נקודה שנית בצדה וזהו סוד צירי. ולפעמים זו למעלה מזו ונקרא שבא. ולפעמים הראשונה  

יאות החיות הנמשך לו אז מאיזה בחינה שבחכמה.  כי אם  קמץ, וכן כיוצא בזה.  וזה מורה כפי מצו היא  ארוכה והשניה נקודה לבד וז
אז הוא מורה על התגברות בחינת הכתר שבחכמה אשר משם שולח הארה וחיות אל האיברים כולם.  ואם הוא פתח  נקודה דפיקתה כקמץ  

ודע כי בזה יודע החטא והפגם שני נקודין יחד שו"א וציר"י וכיוצא.    מים הםהוא מן החכמה שבחכמה וכן כיוצא בזה בכל הנקודות. ולפע 
חטא בכתר, ולכן מתגבר הכתר ומראה כחו כדי שלא יסתלק. כי כאשר תהיה בחינה של האדם. כי כשתהיה הדפיקה בקמ"ץ זה יורה ש

ה ההיא. ואין אתנו יודע עד מה מהאר"י בבחינ אחת גוברת יורה על חסרון אותה בחינה הנזכרת. ולפעמים זה מורה בהפך על שעשה מצוה
 .]עיין שער רוה"ק דף ג' וליקוטי תורה טעמי המצות פרשת וירא[זלה"ה: 

דֶפק ָהרּוחַ  - מתורגם .תיקוני זהר דף קה  כב ים ּבְ דִּ גּ ]ְמַנּקְ ֶלה ְבנִּ עוֹּ ל ש ֶ מוֹּ ַהּקוֹּ ד, ַהּדֶֹּפק הּוא ּכְ וִּ ר ּדָ ּנוֹּ ל ּכִּ ים ש ֶ ימִּ ּנִּ ים ּבַ דִּ ָרה , ְוֵהם ְמַנּקְ ֶנֶגד ֲעש ָ ּון, ּכְ
י   תִּ ָעה ֵהם, ֲאחוֹּ ים. ַאְרּבָ ּלִּ הִּ ּתְ ים ּבַ ּגּונִּ יֵני נִּ ָרה מִּ ד ֲעש ָ ה ָדוִּ ּדֶֹּפק, ָעש ָ ֵפא ּבַ ל ָהרוֹּ ּכֵ ְסּתַ ּמִּ ים ש ֶ יְדָפקִּ ים   ַרְעָיתִּ ָרה ְדָפקִּ ֶנֶגד יהו"ה, ַוֲעש ָ י, ּכְ תִּ י ַתּמָ ָנתִּ יוֹּ

צֵ  יוֹּ ַהּדֶֹּפק  ה"א,  וא"ו  ה"א  יו"ד  ֶנֶגד  ֵמֵאָליו,  ּכְ ן  ְמַנּגֵ ָהָיה  ש ֶ ד  וִּ ּדָ ר  ּנוֹּ כִּ ּבְ ֶבת  ֶ ְמַנש ּ ָהְיָתה  ש ֶ ית  נִּ ְצפוֹּ רּוַח  י  הִּ ְוזוֹּ ב,  ַהּלֵ ל  ש ֶ מֹּאל  ש ְ ֵמאֶֹּזן  ְוָכל א 
ים  ידִּ רִּ ים ְוַהּוְ ְרקִּ ָבר ָהעוֹּ ד ַהּדָ ב, ְוסוֹּ ן ַהּלֵ ים מִּ ְפקִּ ים, ֵהם )היו( ּדוֹּ ָפקִּ ֵהם ּדְ ל ַהּגּוף ש ֶ ְהיֶ  -ש ֶ ר יִּ ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכּו.[ֶאל ֲאש ֶ ּמָ ָ  ה ש ּ

וכסה בשבח הבעש"ט כי אדם גדול הוא וגם  פ"א בא איזה דאקטער גדול ומפורסם לדוכסה שבעיר. ותתפאר הד-  עיין שבחי הבעש"ט 
אדם  בקי ברפואות. אמר הדאקטער שלחה אחריו שיבא לכאן. ותאמר אין זה כבודו כ"א לשלוח אחריו עגלה כבודה כדרך השרים כי  
מקום    גדול הוא. ותשלח אחריו ויבא לפניהם. וישאל הדאקטער מהרב אם אמת שהוא בקי ברפואות. והשיב לו אמת הדבר ויאמר באיזה

ומאיזה מומחה למד. ויאמר הש"י למדני ויהי לצחוק בעיני הדאקטער. וישאל אותו עוד אם הוא מבין על הדפק. ויאמר הרב הנה אני יש  
ל הדפק שלי ואני אראה ואבחין הדפק שלך. ולקח הדאקטער את הדפק של הרב הבין שיש איזה חסרון אבל אינו לי איזה חסרון תבין ע 
מת היה חולי חולת אהבה להש"י מה שזהו למעלה מהבנתו. אח"ז תפס הרב את הדאקטער בדפק שלו והחזיר הרב  יודע מה הוא כי בא

ואלו. ותאמר הן זה כמה שנים שנגנבו ואיני יודע איה הם. ויאמר הרב שלחו  פניו להדוכסה ושאל ממנה הנגנבו לך חפיצים יקרים אלו  
בשלימות. ושלחה תיכף ומצאה כדבריו הק'. ונסע הדאקטער משם בחרפה ובוז. לאכסניא שלו ותפתחו תיבתו ותמצא את כל החפצים  

 עכ"ל שם.  ל החטאים כמ"ש בזה"ק ובת"ז(:)והענין כי אחורים דאבא הוא קפ"ד אותיות כפ"ק ולכן היו הצדיקים מכירים בדפק על כ
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הלב ה  ,על  ע"י  מקררו  ומ אלא  מבחוץ  מהנשימה  שמקבל  הלב  ורבעאויר  את  מקרר  והדם  הזה    .בדם  ובאויר 

נפלא  ומבואר בתורה ח' שיש בו שכל גב ף נשימות כל שעה  "בתתרשהריאה מושכת מבחוץ   משך נ הה ודעת 

קנית מה  \כג/ מא"ס כמו שמן אל פתילת המח  מתלבש בדם שהזך שבו עולה  ו  חסרת כמבואר שם.  בחי' דעת 

כמבואר בתורה רכה ותורה ס' ותורה ח'    כפי הנשימה  אדולק כמו נר ה' נשמת אדם נמצא שהשכל שבמח הוו

 תנינא. 

,  לרוץ בגוף לאט או מהר  צד יכלקררו ולהבעירו וללמד דעת ות הדם שבלב  אמו מנהיג  שהריאה היא כנמצא  

 ודת ה' כפי שיתבאר לקמן.עבוהוא משל למנהיג המנשב בעם ישראל ומנהיג אותו עתים למהר ועתים להאט ב

 
דפק עניין הדפק הוא מחכמה, אחוריים דע"ב גימטריא קפ"ד אותיות דפק, וכשם שתנועות הדפק   -יאליש( צבי  יעקב  )לרבי    עיין קהלת יעקב 

ד אב ואם, או שנמנע הנפש, כי אם הדפק בתנועת צירי יורה שפגם בבינה כגון שחטא בכיבו   מורים על חולאי הגוף, כך מורים על חולאי
מלהשתדל בהבנת דברי תורה, וכן אם התנועה בניקוד פתח יורה על שפגם בחכמה ונמנע מלהתחכם בחכמת התורה, וכן אם הוא בניקוד 

)לי ז"ל  בזה, מהרב  וכיוצא  גמילות חסדים שהוא בחסד  יורה שמנע  דף קט"ו ע"ב  סגול  בתיקון ס"ט  ועיין  קוטי תורה טעמי המצות(, 
 שם, ועיין שם עוד בדף קט"ז ע"ב:  ובכסא מלך

 ד' לו. כנ"ל בחסד לאברהם  כג
ע"ב( כי כשרצה הקב"ה לברוא האדם אמרה  יובן כ"ז עם אמרם )זהר ח"ג דף ס"ט  ו  -  )ד"ה נמשיך עוד הענין(  בראשית  ערבי נחל ועיין  

קשה מה תועלת בהארכת אף מאחר אורייתא קמיה האי אדם עתיד למחטי קמך והשיב הקב"ה וכי למגנא איתקרינא ארך אפים. וקצת  
סוף   יתענש.  שסוף  בני יששכר חלקו השעה לתתר"ף חלקים בכ  אח"כ  כי  נודע  הענין,  נה שיש בשעה תתר"ף נשימות שמנשם  וורק 

דם כי שם הויה ב"ה מתגלגל לתתר"ף צירופים, ובכל רגע מאלו הרגעים מתפשט חיות חדש מן צירוף חדש לכל העולמות, ומחמת זה הא
בכל חיות  יש  כי  כולה,  התורה  על  חדש  פירוש  מוכרח שיהיה    רגע  זה  ומחמת  רגעי השעה,  בכל  העולמות  בכל  חדשה  והנהגה  חדש 

נשפע מהש"י משתלשל מעולם לעולם וכל הנמצאים שואבים אותו החיות כמש"ה )נחמיה ט', "ף נשימות בשעה, כי חיות העולמות שתרת
א נשימה שמנשם האדם לקרבו שזהו  נעשה באדם ובכל בעל חי שביבשה רוח שהו  ו( ואתה מחיה את כולם, ובהשתלשלו לזה העולם

 חיותו.  
ים המתפשט ברגע הזה כי לא יחיה ברגע הזו על ידי החיות  לכן צריך נשימה חדשה שיקבל רוח החיש  ולכן לפי שבכל רגע יש חיות חד

העולמות בכל  חדשה  והנהגה  חדש  חיות  נעשה  כבר  עתה  כי  הקודמת  ברגע  מרא  שקיבל  עולם  ימי  כל  מתנהג  כך  חדש,  שית  מצירוף 
חוטא פוגם אז החוטאת היא תמות בהכרח דהא אדם כש  פשהבריאה עד סוף. והאלהים עשה כך לפי שאם היה חיות א' לעולם היה הנ

לכן אף  בשורש חיותו ונפסק החיות שלו וא"כ לא היה לו שוב עם מה לחיות, משא"כ עכשיו שיש בכל רגע חיות חדש מצירוף חדש,  
ין לא פגמו, ולכן  דינפסק חיות שלו מ"מ הוא חי דהא מיד ברגע האחרת נשפע חיות ממקום חדש שעכשאדם חוטא ופוגם בשורש חיותו ו 

 וחטאו שמור עד שיעשה תשובה או עד שיתענש, וזהו ענין אריכת אפים כאמור: יוכל החוטא לחיות
כנגד הספירות כידוע עיין תורה לד  סוגי ניקוד שהם    'ואולי כוונתו כי יש ט  ביאר שתתרף חלקים הם צרוף הויה וניקודו  בראשית חכמה 

לימה של עשר ספירות נמצא שלכל צירוף הויה יש צ'  בינה וכיו"ב וכל ניקוד הוא קומה ש  גדמלאפום כנגד יסוד ובתורה מח צירה כנ
 נקודים ויב פעמים צ' הוא תתרף.

 שעה מ"ה אלקים הוא שם של מ"ה   י"ב צירופים דבהון י"ב שעות ביום ובכל  ש פירש שיפרשת בהר    -על התורה    ובמגלה עמוקות
חר. )אולי הכוונה כי כל חלק הוא הארת דעת  א  עמים מ"ה הרי תתר"ף ובכל שעה צירוףפ  וזה סוד תתר"ף כ"ד  )הויה במילוי אלפין(

 בבחי' יחוד הויה אלקים. ובכל חלק מתיחד אלקים עם צירוף אחר של הויה(
י  ים שבשעה, כנגד שם ב"ן ד' שמתגלגל בצירופים למנין תתר"ף, ועיין בבחי תתר"ף עניין תתר"ף רגע  -ערך תת    -ת יעקב  קהל   ועיין

הפרדס  אות הלל דף ס"ה ע"ב, שביאור בזה שני פירושים, ועיקר הפירוש הב' שביאור   האותיותבשל"ה שער פרשת קדושים מזה, ועיין 
שכתב גם כן עניין תתר"ף של צירוף השם,    מאמר א' פרק י"ד  במעבר יבק שהאריך, ועיין  בפרדס    פרק ב', וע"ש   בשער פרטי השמות

תיות השם לבד בלי סיוע הנקודות, אפשר שכיוון לפי הראשון  הפרדס, וכתב ומלבד זה יש תתר"ף באוב  על ידי ו' נקודות על דרך שכת
יו"ד ת',   אות הראשון יוד לארבעתן, כזה יו"ד פעמים  שכתב בשל"ה שם, שחושב תתר"ף בגלגול השם לבד מבלי נקודות, רק גלגול

ל יש תתר"ף בצירוף יהו"ה עם  ה"א ק"ך, והנה על פי דרך הפרדס הנ" ם  יו"ד פעמים ה"א ק"ך, יו"ד פעמים וי"ו עולה ת"מ, יו"ד פעמי 
ב', וכן עם ג' הרי כ"ז פעמים   הא' על ידי ו' נקודות כמו שביאר שם הפרדס, וכל על דרך זה בכל כ"ז אותיות, כגון צירוף הוי"ה עם

תתר"ף    תתר"ף, והנה בי"ב שיות היום הצירוףם  ה בכל הוי"ה י"ב צירופים נגד י"ב שעות היום, הרי י"ב פעמים כ"ז פעמיתתר"ף, והנ
י"ה,  היא אות מהוי"ה תחילה, ואחר כך אות א' מאלף ב', ובי"ב שעות הלילה הוא להיפוך, תחילה אות א' מא' ב' ואחר כך אות מהו

ביום מתגלגל שם  ש  "ז פעמים תתר"ף לכ"ז אותיות התורה, והסדר כך י"ב שעות יום א' של חודוכ"ז בי"ב צירופים, ובכל צירוף יש כ
עם אות א' אות השם קדום, ואחר כך אות א' ובלילה מתגלגלים י"ב צירופים אלו ואות הוי"ה מאוחרת לאות א',    הוי"ה בי"ב צירופים
דרך זה כ"ד ימים, כל יום עם אות א' מכ"ז אותיות התורה על דרך  לגל י"ב צירופי הוי"ה עם אות ב', וכל על  וביום ב' לחודש מתג

ם הכיפה, והנשאר לה בסוף החודש צריכין לה לרוץ אורח החמה, ודע דאף כשהשם  ה בכ"ז ימים שלימים שהירח סובבת בה וזהנ"ל,  
ר תתר"ף שוה בכל האותיות, והטעם , כגון יוד עם ת' הוא י"א, ולכך תמצא מספמתגלגל עם אות ת' אינו נחשב הת' לד' מאות רק לאחד

לו אלא אחד, ואין הבדל בין מחט אחד למסר הגדול, כל    הם כלי אומנות, וכל כלי אין מונין  רהכי אותיות השם הם נשמה, ואותיות התו
 זה מתבאר במעבר יב"ק שם: 

לנו מתקני תפלות מה שתק  -  ביאר באופן אחר.הגהה מב     -  שפע טל   אבל בספר וגילו  יום תמיד  הגה"ה רמזו  נו לומר מחדש בכל 
ע ורגע עד שלא תמצא רגע ביום שתהיה פנוי רה בהתחדשות הבריאה בכל עת ובכל רגשו להורות כי השגחתו ב"ה בתמידות דבוקה וק

אבדו ועל זה רמז דוד המלך ע"ה בידך  ונעדר מהשגחתו ב"ה שאלו פסקה ח"ו השגחתו רגע אחד שלא לחדש ולברוא כלם ברגע ההוא י
ו מדובקים עת בעת רגע ברגע  עתותי  והעתות שהם עתות קצרים  כי כל הרגעים  ד' בגלגולכלכו'  אות    ם הם רמוזים במספר שם בן 

ויום  יום  שכל  שעות  מי"ב  ושעה  שעה  בכל  הנכללים  הרגעים  שהם  רגעים  תתר"ף  עולה  במילואן  אותיות  ד'  לכל  לארבעתן  ראשון 
משם בן    וןיצד כתוב שם בן ד' במילואו יו"ד ה"א וי"ו ה"א וחשוב וגלגל אות ראשגל בהם מי"ב לי"ב בסוד י"ב צירופי הוויות כמתגל

ר"ף שהם תתר"ף רגעים כיצד יו"ד פעמים יו"ד עולה ת' אח"כ חשוב יו"ד פעמים ה"א עולה ק"ך תצרף ד' לכל ד' אותיות ותמצא תת
ת"ם הרי תתק"ס אח"כ חשיב יו"ד פעמים ה"א   חשוב יו"ד פעמים וי"ו הרי ת"ם תצרף תק"ך עםאלו שני מספרים הרי תק"ך אח"כ  

ם בשם בן ד' ידוד ב"ה וזהו שאמר בידך עתותי ה' כי בכל רגע  יעלה תתר"ף נמצא שכל הרגעים נכללי   "סהרי ק"ך תצרף ק"ך עם תתק
 ע"כ הגה"ה: כלם כרגע יאבדו כי בכל רגע ורגע הם בידו.   ורגע הוא משפיע חיים לכל חי ואלו ח"ו יופסק השגחת החיים רגע אחד
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מבואר רק   הקודםכי במשל  וכוונת רבנו לבאר את המשל הקודם בעוד משל. ,בטבע הנר הדולקרבנו אומר יסוד 

שהעיקר להבעיר את ישראל עבודת ה' וממילא הם  באר  מובמשל שיביא עתה  ,צריך כבות את האש גיהנ המש

כדי למנוע הריסה  הבות היתרהל תההלפעמים צריך לכבות את  ,ואעפ"כ גם בצד הקדושה ,לא יבערו לתאוות

 . כפי שיתבאר לקמן 

ה בחוש, שלפעמים נכבה הנר ע"י  ראכנהנר,  את הנר ומדליקין את   ןכי ע"י הרוח מכבי 

 הנר שנכבה ע"י הרוח שמנשבין בו.   ןהרוח המנשב, ולפעמים מדליקי 

עפרוריות   הנר  על  שנופל  ע"י  הוא  הנר  כבוי  בשמן   אשהוהפחם    ונ דהיי כי  שיש    , הפסולת 

שש הפתילה  סיבי  בין  בו  עי"ז  ונפרדין    ,הנר  למצטבר  שיש  האש  הנר  חלקי  מיסוד  בשלהבת 

 ם לבעור.  יכולי  ואינם \כד/האש

ועי"ז חוזרים    בר עליושמצט  פרוריותעהאת  וע"כ כשמנפחין בו אזי הרוח מנפח מן הנר  

נמצאת ם ונתקשרים חלקי האש ומתחילין לדלוק.  ונתחברי  אולי  רבנו  שמתאר  הזו  המציאות 

עבה דקהמאד  בפתילה  בפתילה  לא  אבל  וצ"ע.,  עוממות  ,  בגחלים  בחוש  זאת  לראות  אפשר   \ כה/אבל 

רוחשורית  שהעפר וע"י  אותן  מכבה  מהן    ,עליהן  סרה  נ העפרורית  התוהלהבה  בעץ  ובוערת  פסת  יותר  פנימי 

 שוב.
 וכן לפעמים מכבין הנר ע"י הרוח שמנפח ומפריד  )כו

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ונ"ל כוונת רבנו כמבואר בשערי קדושה הנ"ל שד' יסודות מהן משתלשלות    צ"ע פשיטא שחלקי אש הם מיסוד האש ומה מחדש בזה?  כד

ת. ואולי זה כוונת רבנו כאן  המידות, וכמבואר בתורה ד' אות ח' שם מבואר שיסוד הרוח ממנו הדבור ויסוד האש ממנו הגאווה והתנשאו
האש שכנראה בחוש  ם,  שאיפה לעלות למעלה לשרשושה  דהתנשאות דקשחלקי האש כשהם נפרדים אזי אע"פ שהן מיסוד האש שגדרו  

כי   ,נפרדים לא ניכר כל כך השאיפה הזו  כשחלקי האשאבל כיון    .כל הזמןלמעלה    עלותר לה' וכל מהותו נכסף ומשתוקק לטבעו בוע
ומסיר את העפרורית אזי מתחברים חלקי  ברוחו  מנהיג מנשב  הנו הכבדות ועצבות מתגבר עליהן, בבחי' הפרד ומשול. וע"י שהעפר שממ

  האש ואזי מתגלה בהם גדר יסוד האש להיות בוערים אל על.
  את   בהם ללבות  שצריך מנהיג שישבכמו גחלים עוממות    םה  וחלש כי מצד עצמם   אור עמוםלשון  גחלים עוממות משל לעם  ואמנם    כה

 אש האהבת ה' בהם.
 נמצא כבר בדפו"ר  כו
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 . \א/(האש מהנר

 

ב  לההמנשבים רוח לקרר את  מנהיגי הדור ל  הוא משלומבאר שרוח כנפי הריאה  .ועתה יבאר רבנו את הנמשל

  .בחום התאוות רעות כשהוא בוער ,עם ישראל אהוש

ח  ורעיקר ה( ומבאר של לעם ישראל )אולי כי נר ה' נשמת אדםשמהנר נ ש הנ"ל, נרהמשל ועוד מבאר את 

ונראה הכוונה  .זה להדליק בהם אש התלהבות לעבודת ה' ,בעם ישראל שהם לב העולםים המנהיגשמנשבים 

ועוד מבאר שלפעמים גם בצד הקדושה צריך   .זה בעצמו מקרר את הלב מחום התאוותההתלהבות לקדושה ש

שה למעלה  שעומי לבוא לבחי' הריסה, כגון  לנשב רוח בעם ישראל כשמתלהבים יותר מדאי עד שעלולים

  כגון חטא נדב ואביהו ,שהולקדמרוב התלהבות   ,, או שנכנס לפנים ממחיצתוממדרגתו ותיו או למעלהמכוח

 ., או שמלמד חוב על כל מי שלא בוער כמוהו()עיין תורה מא

רוח   בחי'  הם  הדור  הנהגה  ומנהיגי  לשון  רוח  שכתוב    כ"שכי  רבנו כמו  למשה  אמר  שהקב"ה 

כז( יהושע    \ב/)במדבר  את  לך  בו"קח  רוח  עליו"  איש אשר  ידך  את  במדרש  ורוביא  .וסמכת   \ ג/ ז"ל 

שרש  י  לפמישראל בעבודת ה'  ע להנהיג כל אחד  דהיינו שיוד  ה[ד] שיודע להלוך נגד רוחו של כ"א  

  , חונפש וריהושע    שכבר תיקן שכיון  למשה רבנו  לומר  היתה  הקב"ה  שכוונת    \ז/ וביאר המאור ושמש.  \ו/נשמתו

 
 .  מוהרנ"ת הוסיף בסוגריםעל כן צ"ע כנראה שרבנו לא אמר זאת ו א
אֹמר:במדבר פרק כז    ב ל ְיֹדָוד לֵּ ה אֶׁ ר מש ֶׁ י ָהרו ֹחת לְ   )טו( ַוְיַדב ֵּ ָדה:)טז( ִיְפֹקד ְיֹדָוד ֱאֹלהֵּ ר ִאיש  ַעל ָהעֵּ ש ָ ר   ָכל ב ָ ם ַוֲאש ֶׁ א ִלְפנֵּיהֶׁ צֵּ ר יֵּ )יז( ֲאש ֶׁ

ה: ם ֹרעֶׁ ין ָלהֶׁ ר אֵּ צ ֹאן ֲאש ֶׁ ַ ם ְוֹלא ִתְהיֶׁה ֲעַדת ְיֹדָוד כ  ר ְיִביאֵּ ם ַוֲאש ֶׁ ר יֹוִציאֵּ ם ַוֲאש ֶׁ ן   ָיֹבא ִלְפנֵּיהֶׁ ַע ב ִ ֻׁ ת ְיהֹוש  ה ַקח ְלָך אֶׁ ל מש ֶׁ ר ְיֹדָוד אֶׁ )יח( ַוי ֹאמֶׁ
ת ָיְדָך ָעָליו:נו ן אִ  ֹו ְוָסַמְכת ָ אֶׁ ַח ב  ר רו   יש  ֲאש ֶׁ

 כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד: -אשר רוח בו  -רש"י 
 רוח דעת גבורה ויראת שמים וראוי להיות מנהיג.  -איש אשר רוח בו  - ר' יוסף בכור שור

כשהוא חוטא בהרהור לבד כי הנסתרות לה' אלהינו ומי יודע מטמונותיו   האמנם לא כל רועה ומנהיג נתפס על עון זולתו   -  ועיין כלי יקר
של חבירו כמו שפירש רש"י בפר' נצבים )נט כח( אך אם הרועה איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד כיהושע 

שעיניו תחזנה ברוה"ק שעליו את כל העולה  והוא יודע לכוין כל הרוחות של איש ואיש, אז דין הוא שיתפס גם על חטא ההרהור מאחר  
 ..על רוחו של חבירו אם טוב ואם רע והיה לו למחות בו.

אמרו בברכות )נ"ח.( ת"ר הרואה אוכלסי ישראל אומר ברוך חכם      -  איש אשר רוח בו  -  )לרבי שמעון אשר דיסקין(  משאת המלך ועיין 
צופיהן דומים זל"ז, ופרש"י חכם הרזים היודע מה שבלב כל אלו, עוד איתא שם )נ"ח ע"ב( הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה ואין פר

דרב חנינא בירך על רב פפא ורב הונא ברוך חכם הרזים דחשובין הם עליו כס' ריבוא בית ישראל. ובפשטא צ"ב דהרי אין הברכה 
יך באדם אחד, אמנם יתכן לומר שהרי פרש"י הכא איש אשר  תלויה בחשיבות אלא במה שיש כאן ס' ריבוא דעות ורזים, וזה הרי לא שי

רוח בו כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, והיינו שיש בו מדעת כל רוח ורוח של כל אחד ואחד, ולכן שפיר על  
 חכם שיש בו דעת של כאו"א שייך לברך עליו חכם הרזים: 

רבוא הוא כלל כל הדעות, שע"כ נתנה התורה לס' רבוא במדבר להיות התורה כלולה עוד נראה פשוט לפמש"כ המהרש"א )שם( ששים  
מכל דעה וחכמה ואין להוסיף עליה, ומה שאחז"ל כל שמחדש כל חכם בדורו מסיני הוא, לפי שזה הדבר כבר היה בדעת אחת מאותן  

פי"ז דחכם הרזים ענינו לכלול כל הדעה והחכמה  ששים רבוא שהיו בסיני כי א"א שיהיה עוד דעת אחרת על ששים רבוא, ע"כ. נמצא ל
מופלג חכם הרזים, שאמנם דעתו רחבה שיש בו מכל הדעת והחכמה שבתורה, שו"ר מש"כ    שבתורה, ולכן מבואר היטב שברכו על חכם

 המלחמות )שם( בביאור הדבר ובכלל דבריו המעט שכתבנו, ע"ש:
איש אשר רוח בו לפי שאמר אלהי הרוחות שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד מכל בריה ותמנה פרשה כא פסקה טו  -מדרש רבה במדבר  ג

 א פנחס יא(מוחאיתא בתנ.   )וכן פי דעתואדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד מהם ל 
 איש אשר רוח בו. שיכול להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחד: -' ספרי פרשת פינחס פיסקא ט

 נחס אות ט וילקוט שמעוני במדבר רמז תשעו[ רבה פרשת פנחס ]כא טו[ ומובא בפרש"י שם ]במדבר כז יח[ ]גם עיין ספרי פ דרש* מ ד
 בתקפא )ברכות ג ע"ב( ןבתשכט מחק וכתב )א( וציין למטה כנ"ל ה

   תשאל עצה אלא ממי שיודע סתרי תורה.אל  –וכן בספר המדות עצה א'  ו
ת  -אות ב'  ד  תולעים הלכה    לק"הועיין   ל ַהב ַ ק ש ֶׁ ֹפֶׁ ִחיַנת ְיִדיַעת ַהד  ָחד. ְוזֶׁה ב ְ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ל כ ָ ִפיָלה ש ֶׁ יַדע ַהחֹוַלַאת ְוַהנ ְ י הו א ָצִריְך לֵּ ְך    כ ִ לֶׁ מֶׁ

ת ָיְדךָ  ֹו ְוָסַמְכת ָ אֶׁ ַח ב  ר רו  ַע ִאיש  ֲאש ֶׁ ֻׁ ת ְיהֹוש  ִחיַנת ַקח ְלָך אֶׁ ל. ְוזֶׁה ב ְ ָראֵּ ֹות ִיֹשְ ִחיַנת ַנְפש  ן ָחְכָמה  ב ְ ֵּ ַֹח ַהנ ַ"ל ִלת  ִחיַנת כ  ַדִים זֶׁה ב ְ י ָ ַ  ָעָליו. ְסִמיָכה ב 
ֹודֵּ  י  ֹו, ש ֶׁ ַח ב  ר רו  ָיָדיו. ְוזֶׁה ִאיש  ֲאש ֶׁ ם ב ְ ַע ַלהֲ ב ְ הֵּ ִפיִקין ש ֶׁ ַהד ְ ַע ב ְ ֹודֵּ י  ָחד, ש ֶׁ ל אֶׁ ל כ ָ ק ש ֶׁ ֹפֶׁ ַח ַהד  ַע ָהרו  ֹודֵּ י  ָחד ש ֶׁ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ל כ ָ ד רו חֹו ש ֶׁ ִחיַנת ֹלְך נֶׁגֶׁ

ו ן ַהש ִ  ק  ם ת ִ יְך ָלהֶׁ ְרפו ָאָתם, ְלַהְמש ִ יְך ַלֲעֹסק ב ִ ם ְואֵּ הֶׁ ל ָ ְסרֹונֹות ְוַהחֹוַלַאת ש ֶׁ ל ַהחֶׁ ת כ ָ ָרה ִמינֵּי ְנִגיָנה:ְמָחה  רו ַח אֶׁ ִחיַנת ֲעֹשָ  ִמב ְ
הענין הוא, על פי מה שכתוב בכתבי האר"י ז"ל, שלכל אדם מישראל יש לו שתי נפשות; נפש   - במדבר פרשת פינחסמאור ושמש עיין   ז

השכליית, הבאה מצד המלכות דקדושה. ומחויב כל    -הבהמית, והיא מתלבשת בדם האדם, שממנה באים כל התאוות. ונפש אחת    -אחת  
רק ישתדל תמיד להגביר נפש השכלית   -ל החומר, לבל ילך אחר תאוות לבו הבאה מצד הנפש הבהמית  איש ישראל להגביר הצורה ע

 הבאה מצד מלכות דקדושה, להיות יראת ה' חופף עליו כל היום, לבל יטה אחר שרירות לבו. 
כדי שיוכל לדבר דבורי    תורה,בחינת   -אז הוא כלי מוכן לקבל בחינת רוח הבאה מעולם התפארת  -כשתיקון בחינת נפש מבחינת מלכות  
ה   תורה ותפילה בהתלהבות ובדביקות. ש  ַחי ָ  ְלרו ַח ממללא.  -כמו שתרגם אונקלוס על פסוק )בראשית ב ז( ַוְיִהי ָהָאָדם ְלנֶׁפֶׁ

בחינה זו  עולם הנשמות, עולם התשובה. ומי שזכה ל   -אז יוכל להמשיך עליו בחינת נשמה מעולם הבינה   -ובתיקון את עצמו בבחינת רוח  
ערך   -יכול להנהיג אנשים הפחותים    -דהיינו אם זכה לבחינת נר"ן מיצירה    הוא יכול להיות מנהיג ומורה דרך לעם ה' לפי מדריגתו;  -

מעולם היצירה, וכן בבריאה. היוצא לנו מזה, שאינו יכול להנהיג את כל בחינת כללות נשמות ישראל עד שיזכה לבחינת נר"ן מהאצילות;  
כתוב בכתבי האר"י ז"ל, שבזמן הזה לא שכיח נשמות מאצילות עד שנזכה לזמן הגאולה, והאיש הצדיק הדור אשר יתקן את  ולפיכך  

וזה    -עצמו בחינת נפש רוח מאצילות, וכשישראל ישובו בתשובה שלימה   אזי יכול הצדיק הזה להמשיך עליו בחינת נשמה מאצילות, 
 ישראל.  יהיה גואל צדק, והוא יורה דרך לכל כללות
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להיות מנהיג   יכוללתקן נשמתו    מי שזכהכי רק  ולהיות מנהיג לעם ישראל אחריך,    ,לקבל נשמה  אלכן מוכן הו

 . את עם ישראל

 \ ח/:{זוהר פנחס רכא}  כמבואר זוהר  וישראל הם בחי' לבא כי ישראל הם לבא דכל עלמא

מבואר נ   שם  הגוף  איברי  שכל  ניזונים    זוניםישכמו  העולם  אומות  כל  גם  כך  אליהם  מהלב  שנשלח  הדם  ע"י 

שקיבל את התורה על מנת  ובעבודת ה' עם ישראל הם העם   .מהשפע שמגיע תחילה לישראל ומישראל אליהם

   . והתורה היא בחי' רוח, להאיר את אורה בכל העולם

 הלב שמשפיע על כל האיברים.  כולו כמו קב"ה משפיע על כל העולםמשמע שכל אחד מישראל כפי שבוער לה

  ש גה שי הדהיינו ע"י כח ההנ לנשב בבחי' רוחם  כדי לתקן את העולם כולו  וצריכין מנהיגי הדור  

שהם לבא דעלמא    , כיון לעבודת ה'דבור של התעוררות  בשראל  לעורר את יעל כ"א מישראל  להם  

את המדות הרעות שהן  לנפח מהם העפרוריות, דהיינו  עיקר  לכן בהם תלוי תיקון כל העולם לכן ה

שעי"ז אינו יכול האיש    ,שנופל עליהםעצבות וכבדות    \י/ ה שחורהמר כגון    \ט/יסוד העפרמבחי'  ב

 ולבעור להש"י.  בעבודת ה' לדלוק   ,הישראלי שהוא בחי' לב 

 
ל ָידֹו להאיר על צדיק אחר אשר כבר הכין את עצמו בבחינת נפש רוח אך עדיין   -והצדיק אשר זכה לבחינת נשמה מאיזה עולם   יֵּש  ְלאֵּ

לא בא אל בחינת נשמה, יכול הצדיק הזה להאיר עליו בנשמתו, ודבר זה יש ביד כל צדיק וצדיק. אך ליתן לו חלק ממש מנשמתו, כדי 
זהו סכנה להצדיק הזה, כי נותן לו ממש מנשמתו, ויכול להיות פגם בנשמתו מזה    -חר יהיה לו בחינת נפש רוח נשמה  שגם הצדיק הא

א אני לנפשי   אך    -ח"ו. ולזה צריך להיות חכם גדול איך להתנהג בדבר, ואף על פי כן לא יוכל להתרשל ולומר כי סכנה היא לי, ְוָירֵּ
ל אהבת ישראל, כדי שגם לצדיק הזה יגיע מחלק מנשמתו. וידוע, כי נשמת משה רבינו ע"ה היה  צריך למסור נפשו ורוחו ונשמתו בשבי

הרי נו"ן שערי בינה, שכולם נתנו    -מבינה דאצילות, ובינה עד הוד אתפשטת, כי מבינה עד הוד יש חמש ספירות, וכל אחד כלול מעשר  
 למשה.  

על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם, כי משה רצה שיהיה לבני   וזה פירוש הכתוב יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש
בחינת משה.   -ישראל מנהיג שיהיה ראוי להנהיג את כל כללות ישראל, ודבר זה אי אפשר עד שיזכה לנשמה מעולם הבינה דאצילות  

בחינת רוח דאצילות, ולא חסר לו כי אם  וזה שאמר הכתוב קח לך את יהושע בן נון איש אשר 'רוח' בו כלומר, שכבר הכין את עצמו ב
   ..נשמה מעולם הבינה דאצילות.

שביקש משה רבינו עליו השלום יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם, דהיינו שיתן לישראל    -עוד שם  
ֵּה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו'.   ואמר השי"ת למשה רבינו ע"ה קח לך ראש ומנהיג הדור, כפירוש רש"י ז"ל 'ַמנ 

את יהושע בן נון איש אשר רוח בו דהיינו כנ"ל, רצה לומר דהיינו שזכה כבר לרוח ונפש, ואינו חסר לו להנהיג את הדור רק מדריגת 
י וראש להדור, לכך וסמכת את ידך עליו. על זה מפרש המדרש הנ"ל כמדליק מנר לנר, דהיינו    -נר הוא ראשי  הנשמה שעל ידו יהיה ַרב ִ

דהיינו מנפשו ורוחו של משה לנפשו ורוחו של יהושע,   -תיבות נפש רוח, רצה לומר שהוא כבר זכה לנפש ורוח והוא כמדליק מנר לנר  
שיאור ביותר. והעמדת אותו וגו' לפני ה' ונתת 'מהודך' עליו    -שיש לו כבר נפש ורוח ואינו צריך רק להלהיבו ביותר הזדככות אור  

ִבינֵּם, ובינה עד הוד אתפשטת )זוהר רע"מ  דהיינו   י ת ְ ד ַ ַמת ש ַ ( כידוע[, :רכג  פנחסמהנשמה שלך, ]שהוא מ'בינה' כדכתיב )איוב לב ח( ְוִנש ְ
ין, ְרש ִ ָ ָלא ִמְתפ  יִעין ד ְ ין רֵּ רֵּ  וכתיב   שעל ידי כן זכה משה רבינו ע"ה לקירון עור פניו שהיה מצד הנשמה שהיא מבינה, וחכמה ובינה הן ת ְ

ָניו, ועל כן אמרו חז"ל )ב"ב עה א( פני משה כפני חמה ]רצה לומר, חמה שלמעלה   ָ ִאיר פ  ָ שהיא תפארת[. וזה   -)קהלת ח א( ָחְכַמת ָאָדם ת 
ונתת מהודך עליו דהיינו מהנשמה שלך, דהיינו שתמשוך עליו נשמה מבינתך שתהיה חופפת עליו כנ"ל. וזה עליו דוקא, שתהיה חופפת 

כמערה מכלי אל כלי דהיינו למשוך לו נשמה   -י ברוח כתיב אשר רוח 'בו' כנ"ל. לכך קאמר המדרש ונתת מהודך עליו  עליו, לאפוק
רק    -כנ"ל מבינתך, לפי שהוא כלי מוכן לקבל הנשמה, וזה כמערה מכלי אל כלי, דהיינו מכלי מלא לכלי ריקן, שעדיין לא זכה לנשמה  

 ה רבי ומנהיג הדור כנ"ל, ודו"ק היטב. שמשה רבינו ע"ה ימשוך עליו נשמה שיהי
א  -עם ביאור מתוק מדבש()רכא:  דף  זוהר פנחס    ח ת ָּ ֶאלְׁ א  ש ְׁ   היא   תשובתה,  ה"להקב  קרובים  שאנו  אומרים  שאנו   מה  על ,  הגוי   ששאל   השניה  שאלה  ַאֲחרָּ

אי,  כך ַוד ַ ֵרִבין  ֲאַנן  ד ְׁ א  קְׁ ָּ כ  ַמלְׁ ה   לְׁ אָּ ָּ יר  ִעל  ל  ַית ִ ָּ ר  ִמכ  אָּ ין  ש ְׁ אי,  העמים  שאר  מכל  יותר  העליון  למלך  קרובים  ישראל   אנו  ודאי  כי  ַעמ ִ ִכי  ַוד ַ ֵאל,  הו א  הָּ רָּ ִיש ְׁ   ד ְׁ
א  לֹון  ֲעַבד ש ָּ ִריךְׁ   ֻקדְׁ ל  אִלב ָּ   הו א  ב ְׁ כָּ א  ד ְׁ מָּ לְׁ ִכי,  העולם  כל  של   לב  ה"הקב  עשה  ישראל  בני  שאת,  הוא  כך  ודאי  עָּ הָּ ו ן  וְׁ ֵאל  ִאינ  רָּ ין  ִיש ְׁ ר  ב ֵ אָּ ין  ש ְׁ א  ַעמ ִ ִלב ָּ  כ ְׁ
ין יִפין  ב ֵ יְׁ   משבעים   יניקה  יהם לשר  שיש   קליפות  שבעים הם  והאומות,  העליון   אילן   של הלב  הם  ישראל  כי,  האברים  בין   הלב   כמו  העמים  שאר   בין   ישראל   הם  וכך  ש ַ

ה  לכן,  לישראל  שניתן  השפע  מותרי  ידי  על  האומות  של קיומם  וכל,  העליון  שבאילן  הקדושה  ענפי מָּ יִפין   כ ְׁ יְׁ ש ַ א   ד ְׁ ֵלי  לָּ כְׁ ֵמיַקם   יָּ א  לְׁ מָּ לְׁ עָּ ו    ב ְׁ א  ֲאִפיל  עָּ א   ִרגְׁ  ֲחדָּ
א לָּ א  ב ְׁ כִ ,  הלב  בלא  אחד  רגע  אפילו  בעולם  להתקיים  יכולים  אינם  שהאברים  כמו  ִלב ָּ ין  יהָּ הו    ַעמ ִ ל ְׁ ֻ א  כ  ִלין   לָּ כְׁ ֵמיַקם  יָּ א  לְׁ מָּ לְׁ עָּ א  ב ְׁ לָּ ֵאל  ב ְׁ רָּ  העמים  כל  כך  ִיש ְׁ

אֹוף.  ישראל  בלא  בעולם   להתקיים  יכולים   אינם ִכי  וְׁ ַלִים   הָּ רו ש ָּ גוֹ   יְׁ ר  ב ְׁ אָּ אן  ש ְׁ עָּ א  ַארְׁ ִלב ָּ גוֹ   כ ְׁ יִפין  ב ְׁ יְׁ   הלב   כמו   הארצות  שאר   בתוך  היא  ירושלים  כן  וכמו  ש ַ

א   ַעלוְׁ ,  האברים  בתוך כו ֵלי  ִאיִהי  ד ָּ א ד ְׁ ִעיתָּ צָּ ֶאמְׁ א  ב ְׁ מָּ לְׁ א  עָּ ִלב ָּ וֹ   כ ְׁ יִפין   ג  יְׁ , הגוף  באמצע  האברים  בתוך  שהוא  הלב  כמו  העולם  כל  של  באמצעו  היא  כן  ועל  ש ַ

ֵאל רָּ ִיש ְׁ ן  וְׁ ַנֲהגָּ וֹ   ִמתְׁ ר  ג  אָּ ין  ש ְׁ א   ַעמ ִ ונָּ ַגוְׁ א  כ ְׁ ִלב ָּ וֹ   ד ְׁ יִפין  ג  יְׁ   אברי   אל   הכח  משפיע   שהלב  כמו  כי ,  האברים  בתוך  הלב  כעין   םהעמי  שאר   בתוך  מתנהגים  וישראל  ש ַ
 .    ישראל בשביל אלא בא אינו לאומות השפע כל כי, לאומות חיותם שפע משפיעים  ישראל  כן, הגוף

א  הנה,  ואמר  והמשיך ִכיךְׁ   ִאיהו    ִלב ָּ ש    רָּ ָּ ַחל  ִאיהו  ,  רתועכי  כח  תשש  ולכן,  הגוף  אברי  שאר  מכל  מזוכך  חומרו  כי,  וחלש  רך  הוא  הלב  וְׁ א  וְׁ ל   ִקי ו מָּ כָּ יִפין   ד ְׁ יְׁ   ש ַ
א,  האברים  כל   של  וחיותם  קיומם  והוא א  יַָּדע  לָּ ֲערָּ א  ִמצ ַ קָּ עָּ א  וְׁ ל  ִויגֹונָּ לָּ א  כ ְׁ ָּ א  ֶאל  ֵביה  ,  הלב  אלא,  ויגון  ודוחק  מצער  יודעים  אינם  האברים  וכל  ִלב ָּ א  ד ְׁ  ִקי ו מָּ
ֵביה   נו    ד ְׁ תָּ לְׁ ר,  התבונה  ובו  יםהאבר  כל  של  והחיים  הקיום  הוא  שבו  סו כְׁ אָּ יִפין  ש ְׁ יְׁ א  ש ַ ִריב  לָּ קְׁ הו    ִאתְׁ ל   ב ְׁ לָּ  לא  כי,  כלל  צער  בהם  מתקרב  לא  אברים  שאר  כ ְׁ

א,  ויגון  צער  שום   מרגישים הָּ הו    ֵלית  ד ְׁ א  ב ְׁ א,  והחיים  הקיום   בהם  תלוי   לא  כי  ִקי ו מָּ לָּ ִעין  וְׁ י  יָּדְׁ ל,  כלום  יודעים  ואינם  ִמד ִ ָּ ר  כ  אָּ יִפין  ש ְׁ יְׁ א  ש ַ ִריבִ   לָּ א  יןקְׁ ָּ כ  ַמלְׁ  לְׁ
ִאיהו  ,  המלך   אל  קרובים  אינם   האברים  שאר  כל  כי א  ד ְׁ תָּ מְׁ כְׁ נו    חָּ תָּ לְׁ סו כְׁ יָּא  וְׁ רְׁ ש ַ א  ד ְׁ מֹוחָּ א,  במוח  השורות  והתבונה  החכמה  שהוא  ב ְׁ א  ֶאל ָּ ר ,  הלב  אלא  ִלב ָּ אָּ   ו ש ְׁ

יִפין יְׁ ִחיִקין   ש ַ יה    רְׁ א,  ִמנ ֵ לָּ ִעין  וְׁ דְׁ יה    יָּ ל  ִמנ ֵ לָּ ךְׁ ,  כלל  ממנו  יודעים  ואינם ,  וממנ  רחוקים  אברים  ושאר  כ ְׁ ָּ ֵאל  כ  רָּ א  ִיש ְׁ ָּ כ  ַמלְׁ א  לְׁ יש ָּ ִריִבין  ַקד ִ  הם  ישראל  כך  קְׁ

ר, הקדוש המלך אל קרובים אָּ ין ו ש ְׁ ִחיִקין ַעמ ִ יה   רְׁ  .   ממנו רחוקים הם העמים ושאר ִמנ ֵ
 . ועצבותך הכבדות ועצלות שמהעפר ניסוד ר בתורה ד' עפ"י משנת חסידים לרבי עמנואל ריקי שמנתבא ט

ממנו נמשכת הגאוה הנקראת גסות הרוח להיותו היסוד הקל וגבוה מכולם.    יסוד האש חלק א שער ב    -  שערי קדושה למהרח"ו ועיין  
היה שפל רוח ומכיר חסרונו לא היה מתכעס כלל, נמצא כי   ובכללה הכעס, כי מפני הגאוה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו, ואילו

הגאוה והכעס מדה אחת הם. ותולדותיה שלש. הקפדנות בלבו כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו, כענין שבארנו בענין הכעס ובקשת 



 מוהר"ן תנינא                             תורה ט                 ליקוטי                               3יט: 

 

עם בני    ומשה רבנו הוציאםמל יוסף במצרים  מצרים שהכוונה ל\יא/ גם יש רשעים שהם בחי' ערב רב  

והח  רים,ממצישראל   ישראל  וחטאו  את  שנהטיאו  כולםוהקב"ה    ,ארבעים  את  אבל  \יב/במדבר  המית   ,

בתוך  נשמותיהם   ומתגלגלים  הרשעים    \יג/ישראל  בניות  משפחשבים  לעתיד   , ישראלשבוהם  בגאולה  ורק 

ישראל   .מישראללגמרי    יתפרדו על  דהיינו  הלב  על  נופלים  בעיסה  וכשהם  כשאור  דהיינו    הם 

זה  ,  \טו/ ולהפריש נשמתו מנשמת הערב רבזוכים להתגבר  לב ישראל    המנשב ברוחו עלוע"י הצדיק      \יד/ יצה"ר

עפרוריות   בחי'  עצבותג"כ  העפר    \טז/דהיינו  מיסוד  לבעור  וכבידות  יכול  אין  להקב"ה שעי"ז 

 כנ"ל.  בעבודת ה' 

העצבות  לנפח העפרוריות  לב  על המנשבת  הנמשלים לריאה הצריכין מנהיגי הדור  ועל כן  וע"כ  

כמ"ש נר    אכי כל אחד מישראל הואל  דהיינו מכ"א מישרהעולם    לשמן הלב  וכבידות שמיסוד העפר  

 
ממנו נמשך דבור    יסוד הרוח       השררה והכבוד להתגאות על הבריות. והשנאה לזולתו על היותו גדול ממנו, וזה ענף מהגאוה גם כן:   

הנקרא שיחה בטלה לדברים שאין בהם צורך כלל או נפשיי או גופני. ותולדותיו ארבעה. והן, לדבר חנף, ושקרים, ולשון הרע, ולגלות 
ם. החמדה, ממנו תאות התענוגים כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג, ותולדותיה שתי  יסוד המים שבחיו לבריות להתגדל בפניהם:      

ממנו    יסוד העפר לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר לו להתענג בהן. והקנאה, כי יקנא בחברו, אשר לו ממון רב וכיוצא להתענג בו:     
מדת העצבות בכל פרטיו, ותולדותיה אחת, והוא העצלות לקיים התורה והמצות מפני עצבונו על השגת קניני הבלי העולם הזה, או על 

 ים עליו ואינו שמח בחלקו בשום דבר, גם עינו לא תשבע עושר:     היסורין הבא
נמצאת בטחול  ומרה שחורה    ,נגרמת ע"י עכירות הדמים  בודת ה'ע שהעצבות וכבדות בהעצבות נקראת מרה שחורה כיון    -  מרה שחורה  י

נשארת   תי, אזי העכירוינו שלא עושה מלאכתו כראוידה כשהוא מתגבר, לכן שתפקידו לנקות את הדם ע"י ששואב לתוכו עכירות הדמים
   .בדם

 מהרבה ספרים בעניין הערב רב.כדרכו נפלאים שקיבץ דברים  –הערב רב ת נשמו –ת חיים לפרשת בא עיין גליון מטעמי תור יא
 הר כי כולם מתו במדבר ולא נותר איש: וכן אמרו בספר הזו -פרשת כי תשא  - ספר עץ הדעת טוב יב

 על ערב רב שהיו נלחמים עם ישראל כל שעה   -תום כל הדור אנשי המלחמה  עד -דברים ב' יד   שפתי כהן
שאו את ראש כל עדת בני ישראל. הנה זה המנין נראה שהוא מיותר, כי לידע הנותרים, מעצמו היה נודע  '(  בכו  במדבר  )  צרור המור 

למעלה הכל מתורץ. כי  מהמתים במגפה. ועוד, למה הוצרך בכאן בני ישראל היוצאים מארץ מצרים )פס' ד(. אבל נראה, כי במה שכתבנו  
אחר שהנצמדים לבעל פעור היו כולם מערב רב, לפי שנתערבו בשבט שמעון. וכל זה לפי שהשם רצה לכלות האספסוף אשר בקרבו, 
ומהם   בעגל  נפלו  מהם  לישראל,  שהחטיאו  ולפי  רב.  ערב  בלי  ישראל  בני  צבאות  אלא  הוציא  לא  ה'  כי  מעצמו,  משה  שקבלם  לפי 

גלים, וכאן בפעור תמו כולם. ולכן רצה השם לידע כמה נשארו מישראל, אחר שספו ותמו כל ערב רב במגפה. במתאוננים ומהם במר
א )פס'  ישראל  בני  עדת  כל  ראש  עדת  כל  ראש  את  שאו  ה'  ויאמר  המגפה,  אחרי  ויהי  אמר  הם  -ולכן  כמה  לידע  רוצה  אני  כי  ב(, 

ל היוצאים מארץ מצרים )פס' ד(, להורות שאלו האנשים היו כאלו הם הנשארים מישראל. ולכן אמר כאשר צוה ה' את משה ובני ישרא
 עצמם יצאו מארץ מצרים: 

פנחס רלז: ד"ה רע"מ  זוהר  על    מתוק מדבש בשם הרמ"ק.  יהיה מנשמת הערב רב  ח"ו שהוולדמקדש עצמו בזיווג אפשר  ומי שלא    יג
 . ולא עוד

והנה זה מבואר בדברי רבינו האר"י ז"ל שמדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו למעלה, אם הוא רגיל בקללות   -פרק ג  -קב הישר ועיין 
או בדברי ריבות, אזי תדע שנשמתו היא מס"א, משורש נחש וצפע, ואינו מגזע קדושים, כ"א מערב רב, ואף שיש לו אב ואם צנועים 

 וחסידים, מ"מ גלגול נשמתו מערב רב.
ע"י אמירת ק"ש בכוונה  ורה לו אות ג' שתועי"ש משמע שעל כן צריך להתגבר על יצרו ולקדש  עצמו בדבור קדוש, וכן משמע ב

על לבנו הסיר את העפרורית הזו    ולפי המבואר כאן המנהיג מנשב ברוחו  מפריש נשמתו מנשמות ערב רב משמע שיש על זה בחירה.
 שהיא בחי' ערב רב.

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים    -  תרפ"טפרשת ויקהל    -)לרבי אברהם מרדכי אלתר מגור(    מתאמרי א   עיין   יד
את ישראל והפרישם מן הערב רב דבפרשת תרומה כתיב מאת    וגו' וביום השביעי יהיה לכם קודש, איתא בזוה"ק שמשה רבינו הקהיל 

כם, חטא העגל היה זה שהיתה התפשטות למקומות שאינם נצרכים ובשבת נופלת הפסולת  כל איש אפילו מערב רב וכאן כתיב קחו מאת
יכולים להתקרב להקב"ה, ערב כדאיתא וכל דינין מתעברין מינה ואיהי אשתארת ביחודא דנהירו קדישא וכו' כלהו ערקין ואתעברו מינה ו

שאו הם  רב  דערב  פנחס  בזוה"ק  כדאיתא  עצמו  באדם  שנמצא  למה  הכוונה  שרצוננו  רב  לפניך  וידוע  גלוי  בגמרא  ואיתא  שבעיסה  ר 
 . לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות, מעכב אחד מבפנים ומעכב אחד מבחוץ

ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה, ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ, יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל  -: דף רלב ג " ח יין זוהר  ע ו 
נון אלא )תהלים א מאומין, כמה דאוקמוה רבנן, מי מעכב, שאור שבעיסה מעכב, דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה, אבל אומין לאו אי

 ד( כמוץ אשר תדפנו רוח:
ְבטֵּ   -אות ג'  עיין תורה לו    טו ר ש ִ נֵּים ָעֹשָ ש ְ ָמתֹו ב ִ ת ִנש ְ ל אֶׁ ֹולֵּ כ  ִקים, ש ֶׁ סו  ְ ו  ַהפ  ל  אֵּ ַמִים ב ְ ל ָעָליו ֹעל ַמְלכו ת ש ָ ָאָדם ְמַקב ֵּ ת ו ְכש ֶׁ ַמְפִריש  אֶׁ , ו  י ָיה 

מָ  אִנש ְ יש ָ ְפָחה ב ִ ִהיא ש ִ ה זֹוָנה, ש ֶׁ ָ ִאש   ִאים מֵּ ב ַרב, ַהב ָ רֶׁ ַמת עֵּ ש ְ נ ָ .  תֹו ִמנ ִ ֶׁ ת ִממ  דֶׁ ֹוַרַחת ְוִנְפרֶׁ ֲאָוה ב  ַ ַהת  ֹוַרַחת", ש ֶׁ י ָאֹנִכי ב  ִבְרת ִ ַרי ג ְ נֵּי ֹשָ ְ ה. ְוִאם "ִמפ 
י ל'(: לֵּ ְבִחיַנת )ִמש ְ ה זֹוָנה, ֲאַזי הו א ב ִ ָ ת ָהִאש   ש  אֶׁ ל ְלָגרֵּ ד ֵּ ַ ת  ינֹו ִמש ְ ";:  אֵּ ה  ָ ִבְרת  יַרש  ג ְ ְפָחה ת ִ בֹות,      "ש ִ ֵּ ה ת  רֵּ ֹשְ ים עֶׁ ֵּ ת  ו , יֵּש  ש ְ ל  סו ִקים אֵּ ְ נֵּי פ  ש ְ י ב ִ כ ִ

ִעים ְותֵּ  . ְוַאְרב ָ י ָיה  ְבטֵּ ר ש ִ נֵּים ָעֹשָ ד ש ְ ַמִים, הנֶׁגֶׁ ַלת ֹעל ַמְלכו ת ש ָ ְבַקב ָ . ו  י ָיה  ְבטֵּ מֹות ש ִ ש ְ ב ִ ע אֹוִתי ֹות ש ֶׁ ש ַ ִעים ְותֵּ ד ַאְרב ָ נֶׁגֶׁ ע אֹוִתי ֹות, כ ְ ִחיַנת  ש ַ ו א ב ְ
ה זֹוָנה, ְוִנְכָלל  ָ א, ִאש   יש ָ ְפָחה ב ִ ִהיא ש ִ ב ַרב, ש ֶׁ רֶׁ עֵּ ן ד ְ יהֶׁ מֹותֵּ ש ְ ֹלֹמה. הו א ִנְפָרד ִמנ ִ ל ש ְ ה ִיְרַאת ה'ָים ש ֶׁ ָ ִחיַנת ִאש   , ב ְ י ָיה  ְבטֵּ מֹות ש ִ ִנש ְ  . ב ְ

י ֹרב    -עיין תורה רכו    טז ִ ִעים ַעל פ  ָהְרש ָ ֶׁ ב ַרב ַמה ש   רֶׁ ַמת עֵּ ִחיַנת ִנש ְ ם ב ְ י הֵּ ל ְיָלָלה ְוַעְצבו ת, כ ִ ִנים ש ֶׁ ו  ִרים ִנג  ם ְמַזמ ְ א ד ְ הֵּ ָ ב ַרב ִהיא , ְוִאמ  רֶׁ עֵּ
נ ַ"ל ַ ל ְיָלָלה כ  ִנים ש ֶׁ ו  ים ִנג  ם עֹוֹשִ ן הֵּ ֵּ ִמיד, ְוַעל כ  ָ ת ת  לֶׁ ֶׁ ִהיא ְמַיל   . ִליִלית ש ֶׁ
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אדם נשמת  ה'  היא    ,\יז/ נר  ישראלששלהבתו  כלל  של  הנר  שלהבת  מכלל  אחד  אש  העולם  חלק  וע"י לב   ,

שלו   הנר  שעל  העפרורית  להסיר  אחד  בכל  מנשב  החלקיםקבצמת  מלבו,דהיינו  שהמנהיג  כל  וחוזרין   ים 

וא'     י' לב מישראל ונתקשרין ישראל ביחד ונעשין בחונתחברין חלקי האש שבכ"א 

 . העולם הבוער לה' כנר ששלהבתו יפה עולה ונכספת למעלה

שיהי  שצריך  למקום  לב  בחי'  נעשה  מישראל  וא'  וחו  'וכ"א  לב,  בחי'  ובוער  זשם  ר 

ה אחד לפי כוחו להיות המקום ובר  נהיג גם מנהיג כלצ"ע כוונת רבנו כאן ואולי הכוונה שהמ  להש"י כנ"ל.

 ביותר. וצ"ע. לעבודת ה' ר ולהבעיר שבה יוכל לבעו

ש ישראל  ונראה  לב  על  הנופל  הנ"ל  רב  שקר  כגוןגם  הכוונה  ערב  של  מנהיגים  מפורסמים  שאינם   \יח/ שהם 

כמעט  על כן  ובאמת    .\כא/או שמבעירים יותר מדאי בקנאות נפולה  ,\כ/'בודת הומקררים מע   \יטיודעים להנהיג/

נשב העפרורית  תעורר לבא למנהיג אמיתי שימי שי, ורק  מקבלים תוכחה משום אדם  אין תקנה לאנשיהם כי לא

  מהם. הזו מלבם ינצל

שהיא בחי' הרוח יש לו בחירה    ,ברוחו על לבם כך בתוך כל אדםלל ישראל שיש מנהיג הדור שמנשב  וכמו בכ

להי להנהיג את עצמו,  צריך  הנכונההנהגה שבה  במדה  ה'  בעבודת  בוער  מקורהות  הזו  והרוח  נשימה   ,  בכל 

נשב לו  ,של צדיק אמיתייג עצמו בדרך  להנהע"י הריאה ללב וממנו לדם שבכל גופו    \כב/ דעתך  ששמו  ונשימה

 
ִֹחין הו א ַעל ְידֵּ     -יב    ועיין תורה ח תנינא אות  יז ַעת ְוַהמ  ר ַהד ַ י ִעק ָ ָאה, כ ִ ְבִחיַנת ָהרֵּ ַעת ַהנ ַ"ל הו א ב ִ מו ת ַהד ַ לֵּ ֵֹּ ש ְ י ַהש  ו ף. כ ִ ִנית ַהג  ְמנו  ל  י ש ַ כֶׁ

ָאה ִהיא מַ  ו ף, ְוָהרֵּ ִנית ַהג  ְמנו  י ש ַ מֹו נֵּר ַעל ְידֵּ ק כ ְ ֹולֵּ ל ד  יָמה ִנְתַקי ֵּם כ ָ ש ִ י ַהנ ְ ם ַעל ְידֵּ ָאה. ג ַ ל ָהרֵּ יָמה ש ֶׁ ש ִ י ַהנ ְ ַֹח ַעל ְידֵּ ל ַהמ  ו ף אֶׁ ִנית ַהג  ְמנו  ֲעָלה ש ַ
ו ף ל ַהג  ְמנו ִנית ש ֶׁ ַ וֹ ַהש   ְבִחיַנת )ִאי  ָמה, ב ִ ִֹחין ְנש ָ ן ִנְקָרִאין ַהמ  ֵּ ל. ְוַעל כ  כֶׁ ֹֹ ֵֹּ ו ם ַהש  ר ִקי  י זֶׁה ִעק ָ ַעל ְידֵּ ר   ב ל"ב(:, ש ֶׁ י ִעק ָ ִבינֵּם"; כ ִ י ת ְ ד ַ ַמת ש ַ "ְוִנש ְ

כ(: י  לֵּ )ִמש ְ ִחיַנת  ב ְ ְוזֶׁה  נ ַ"ל.  ַ כ  יָמה  ש ִ ַהנ ְ י  ְידֵּ ַעל  ַעת  ְוַהד ַ ַֹח  מַ   ַהמ  ִנש ְ ה'  ֵֹּ "נֵּר  ַהש  י  כ ִ ָאָדם".  ו ף,  ת  ג  ב ַ ש ֶׁ ִנית  ְמנו  ַ ַהש   י  ְידֵּ ַעל  ק  ֹולֵּ ד  נֵּר  הו א  ל  כֶׁ
ִמין ְועוֹ  ְתַקי ְ ִ מ  ָאה: ש ֶׁ י ָהרֵּ ַעת ַעל ְידֵּ ו ם ַהד ַ ר ִקי  ִעק ָ ָאה. ִנְמָצא ש ֶׁ ל ָהרֵּ יָמה ש ֶׁ ש ִ י ַהנ ְ ַֹח ַעל ְידֵּ ל ַהמ   ִלין אֶׁ

שאור  )את הגאולה(  אתמר, מי מעכב  רב המעורבים בישראל(  )על הערב  ולא עוד, אלא כד בני ישראל בגלותא, עלייהו  :  ג דף רלז"זוהר חעיין    יח
, כביכול כאילו )ס"א עבדין שולטני דקודשא בריך  )בגלות( שבעיסה, והא אוקמוה מארי מתניתין, בזמנא דערב רב אינון ראשים על ישראל

ונכנסים תחת    בריך הוא, וייעלון במשפטי כוכביא ומזלי,  הוא(, עברין שלטנו בקודשא   שליטת ככבים ומזלות()כאילו מעבירים את שליטת הקב"ה מהם 
 זולתך: רים של מעלה( ש)ובגין דא צווחין ואמרין, )ישעיה כו יג( יהו"ה אלהינ"ו בעלונו אדונים 

ניצוץ ממנו נמצא בהם  את ישראל כי הערב רב מבזים ת"ח ש  מה שאמר משה רבנו לאליהו שיחיש לבא לגאולדף קכה:  רע"מ  ד שם  ועו
 והם ממנים עצם לרועים על ישראל וכו' עי"ש.

ת  -אות ט'  ברכת השחר הלכה ג    ועיין לק"ה ְפָחה ַהְמלו ָכה ְלַעְצמֹו. ְואֶׁ ִ ן ַהש   ֶׁ ַקח ב  ָ ל  ְך ַהנ ַ"ל ש ֶׁ לֶׁ ֶׁ ן ַהמ  ֶׁ ל ב  ו ף ש ֶׁ ִחיַנת ַהִחל  ְך ִמב ְ ן   ְוָכל זֶׁה ִנְמש ָ ֶׁ ב 
ֹוָכִבים יֵּ  י כ  ָהעֹוְבדֵּ ו ת ש ֶׁ ְכָלִלי  יו ב ִ ו ף ַהְמלו ָכה ַעְכש ָ ִחיַנת ִחל  ְך ב ְ ם ִנְמש ָ ָ ש   מ ִ ְך גורש ְוכו ', ש ֶׁ לֶׁ ֶׁ ִזים  ַהמ  ל ְמבו  ָראֵּ ָלה ְוִיֹשְ ְמש ָ ֶׁ ל ַהְמלו ָכה ְוַהמ  ם כ ָ ש  ָלהֶׁ

כ ַ  ַאְרָצם  מֵּ ים  ְמֹגָרש ִ ו  ְוַעְבדו ת  לו ת  ג ָ ב ַ ִלים  פֵּ ְבנֵּי ו ש ְ ו  דֹול  ג ָ ירו ת  ַוֲעש ִ ָלה  ְמש ָ מֶׁ ם  ָלהֶׁ יֵּש   יקֹוְרִסים  ִ פ  ְוָהאֶׁ ִעים  ָהְרש ָ ַעְצָמן  ב ְ ל  ִיְשָראֵּ ין  ֵּ ב  ְוַגם  נ ַ"ל. 
כ ָ  ס. ו ְכמֹו ש ֶׁ לֶׁ ְלקֶׁ ם ְלַלַעג ו  ם עֹול הנתינות, ְוהֵּ יהֶׁ יִדים ֲעלֵּ ַמְכב ִ ִזים ו  ים ו ְמבו  ים ְוַדל ִ ל השרים ֲעִני ִ ו ן תו ב ב ַ ִיְשָראֵּ , ובגלותא בתראה ִאנ  דֹוש  ז ַֹהר ַהק ָ

 ֵּ ו  ב  '. ַוֲאִפל  ם בר"מ ְוכו  ן ש ָ ם, ַעי ֵּ ינֵּיהֶׁ עֵּ ְכָלִבים ב ְ ִבים כ ִ ו  ְטא ימאסו ַוֲחש  י חֵּ אֵּ ו ן רישא עמא ִוירֵּ ב ַרב ִאנ  רֶׁ ַעְצָמן יֵּש  עֵּ ִרים ב ְ ש ֵּ ל ַהכ ְ נֵּי ִיְשָראֵּ ין ב ְ
דֹוָלה ַעד ְבָיא ג ְ ו  ת ְוִעְרב  י  ַמֲחֹלקֶׁ ָבר ִהנ ִ ַעל ד ָ ַהב ַ ְנָיָנא ִסיָמן ע"ח( ש ֶׁ י ת ִ ו טֵּ ִלק  נו  ַז"ל )ב ְ ֵּ ָאַמר ַרב  מֹו ש ֶׁ ת כ ְ יָכן ָהֱאמֶׁ ין יֹוְדִעין הֵּ אֵּ ַח ַעְצמֹו, ַעל זֶׁה ש ֶׁ

עֹוָלם מְ  ִקים ב ָ יִקים ְוהֵּ ד ִ ין ַהצ ַ ֵּ ת ב  '. ְוִהְכִניס ַמֲחֹלקֶׁ ת ָהעֹוָלם ְוכו  ל אֶׁ יו ְלַבְלב ֵּ ר. ְמֹאד ַעְכש ָ קֶׁ ל ש ֶׁ ה ש ֶׁ ְרָסִמים ַהְרב ֵּ  פֻׁ
תורות    עוד הרבהבו  .תורה סא ותורה ח' תנינאת שנחשבות צוואה שלו  בפרט בתורוקר כידוע  שממפורסמים של  רבנו הרבה להזהיר    יט

 .ובשיחות
בעבו  כ קרירות  לאדם  שגורמים  שקר  של  מפורסמים  יש  וכגון כי  לה'.  לבעור  שטבעו  אדם  נשמת  ה'  הנר  על  עפרורית  בחי'  ה'  דת 

בחי' ויגבה לבו בדרכי ה', אבל היא אליה וקוץ בה שמקרר אותו ו גאווה  בש בכוונה טובה לשמור אותו מדעות זרות מכניסים בשמתל
 וכו' וכו'. ביותר.מלבעור לה', ובפרט כשהמנהיג עצמו אינו אש להבה לה' מקרר 

ת אחר מי  עכל  בם לתור  מהדריוירא שמים לדעתם,    צווה לרדוף כל מי שנדמה שאינושמכניסים גאווה באנשיהם ומתלבש יצרם במ  כא
שכ ה'  לעבודת  לדאוג  נופלים  בעצמם  ה'  את  לעבוד  ובמקום  מפניו,  ולהזהיר  בו  לנזוף  כראוי  ה'  עובד  שסביבם.  לשאינו  ונופלים   מי 

 לשנאת הבריות וכו'.
, הנובע משכל הנקנה בחי' רגלין, כמבואר בעניין קנאים פוגעים בו שזה לא מהלך שכלי לא כי קנאות דקדושה היא סניף של אהבת ה'

מי שזכה לה שכלו  . והבת ה'מדרגה מאד גדולה של א  מדת הקנאות שהיא בחי' רגלין שהו אשכל הנקנה פועל בעצמו את הקנאות והיא
 רחב להתנהג בחדא מחתא עם הקנאות גם באהבת ישראל, ולא נופל לשנאה כלל. 

ָלא  -ָהרו חַ   -עיין תורה לב תנינא   ד ְ ְרִחימו ָתא  ל  'כ ָ )ַוְיִחי ַדף רמה.(:  ַאֲהָבה כי איתא בזהר  ִביל  ש ְ ְרִחימו ָתא ִקְנָאה ב ִ ַלאו  ִקְנָאה,  ה   ָ ִעמ  יר  ְקש ִ
ְנָאה מֹוָרה ַעל ַאֲהבָ  י ַהק ִ אֹול ִקְנָאה" כ ִ ש ְ ה כ ִ ת ַאֲהָבה, ָקש ָ וֶׁ ָ י ַעז ָה ַכמ  ְכִתיב: "כ ִ א הו א ד ִ :  ְרִחיָמא', ַהד ָ ה  ֵּא ב ָ ל ָהַאֲהָבה הו א ְמַקנ  דֶׁ ֲחַמת ג  י מֵּ ה כ ִ

א ִיְתקַ  ל  י ש ֶׁ דֵּ ְתִרי" כ ְ ָ ס  לֹום"ַאל ת ִ ל ָהַאֲהָבה, ַחס ְוש ָ  . ְלקֵּ
נמצא הקנאה בחי' רגלין של    שם של הרגלין הם ה' צבקות ואלקים צבקות,הקנאת ה' צבקות , ואיתא באריז"ל שועיין תורה סה תנינא  

כי    את ה' נפולה.נומכאן הטעות של ק  וכנ"ל שהיא תוצאה של אהבת ה' גדולה.  .שמתנגד לאהבת ה'  ש אוייב, דהיינו מיצבא היוצא לכבו
לדעת שקנאה היא בחי' רגלין שאין בהם שכל רק בחי' הרגל, דהיינו שמצד עצמם הם פועלים רק בשכל הנקנה ולא מתוך    באמת צריך

     דעת.
ִחיַנת )ִאי ֹוב ל"ב(:  -  בתורה ס' אות ג'כי השכל לפי הנשימה כמבואר   כב יָמה,   ְוזֶׁה ב ְ ש ִ י ַהנ ְ ֹוְננו ת ַעל ְידֵּ ר ַהִהְתב  י ִעק ַ ִבינֵּם", כ ִ י ת ְ ד ַ ַמת ש ַ "ְוִנש ְ

י נ ַ"ל. כ ִ ַ ִחיַנת ַקר רו ַח כ  ו נוֹ   ב ְ ק  ְהיֶׁה ַעל ת ִ י ִ ֶׁ ל ש  כֶׁ ֵֹּ ר ַהש  י ִעק ַ יָמה. כ ִ ש ִ י ַהנ ְ ל, הו א ַעל ְידֵּ כֶׁ ֵֹּ ו ן ַהש  ק  ר ת ִ ָמִנים ִעק ַ ְ י ַהש   ֹונֵּן, הו א ַעל ְידֵּ ו ַכל ְלִהְתב  י  , ש ֶׁ
ָמִנים ְ י ַהש   ק ַעל ְידֵּ ֹולֵּ י הו א ד  ק, כ ִ ֹולֵּ מֹו נֵּר ַהד  ל הו א כ ְ כֶׁ ֵֹּ י ַהש  ו ף. כ ִ ג  ב ַ ין   ש ֶׁ אֵּ ת. ו ְכש ֶׁ קֶׁ ֹולֶׁ ִתיָלה ַהד  ְ ל פ  ְך אֶׁ ְמש ָ נ ִ ן ש ֶׁ מֶׁ מֹו ש ֶׁ ם כ ְ ָליו, ְוהֵּ ִכין אֵּ ְמש ָ נ ִ ש ֶׁ

ָמנִ  ין לֵּ ש ְ ש ִ ְתַיב ְ נ ִ י ש ֶׁ ִעים, ַעל ְידֵּ ג ָ ֻׁ ִאים ְמש  ִמז ֶׁה ב ָ ֹוְננו ת. ו  ִהְתב  ל ָיכֹול ִלְדֹלק ב ְ כֶׁ ֵֹּ ין ַהש  ו ף, אֵּ ג  י זֶׁ ים ב ַ ו ף. ְוַעל ְידֵּ י חֹות ַהג  ַֹח, ַעל ְידֵּ ל ַהמ  ה ִנְתַקְלקֵּ
ג   ב ַ ָמִנים ש ֶׁ ְ חֹות ְוַהש   ֵּ ָמִנים ִלְדֹלק. ְוָכל ַהל  ין לֹו ש ְ אֵּ ו ָפא' ש ֶׁ ל ג  ד כ ָ א אֹוקֵּ י ִלב ָ א, ֲהוֵּ ִבין ַעל ִלב ָ ָנש ְ ָאה ד ְ י רֵּ ְנפֵּ ַ א כ  י 'ִאְלָמלֵּ יָמה. כ ִ ש ִ י ַהנ ְ ם ַעל ְידֵּ ו ף, הֵּ

ף כ"ז: ו ן י"ג ד ַ ק  ת הָ (. נִ )ת ִ לֶׁ ַקב ֶׁ ְ מ  יָמה. ש ֶׁ ש ִ י ַהנ ְ ו ף. הו א ַעל ְידֵּ ג  ב ַ חֹות ש ֶׁ ִנית ְולֵּ ְמנו  ו ם ש ַ ר ִקי  ִעק ַ י  ְמָצא ש ֶׁ ב, ְוַעל ְידֵּ ֵּ ר ַהל  חו ץ ְלָקרֵּ ָאה רו ַח ַקר ִמב ַ רֵּ



 מוהר"ן תנינא                             תורה ט                 ליקוטי                               5יט: 

את עצמו  וכבידות  בלב  עצבות  של  הנ"לולב  ,העפרורית  האמיתי  הצדיק  בעצות  להקב"ה  בכלל    ,עור  המנשב 

 .להבעיר אותם לעבודת ה' ישראל ובכל אחד מישראל
 

הנ"ל  אך   המשל  לנשבעניין  שצריך  שיבער   בלנר  כדי  העפרורית  להסיר  לפעמים  הם  בו  שהנמשל  וביאר   ,

מנהיגי הדור שמנשבים על לב כל אחד מישראל להוציא אותו ממרה שחורה שהיא עפרורית על נר ה' נשמת  

שבו תמידאדם  בו  ועתה ,  ער  אותו  לכבות  כדי  בנר  לנשב  צריך  שלפעמים  ביאר  המשל  ולעיל  על    הנ"ל   חוזר 

כנ"ל  לפעמים כשמנשב רוח סערה אזי הוא מבעיר האש   הנר  מאד חוץ מן המדה  של 

י' רוח סערה ומבעירו ביותר חוץ  כמו כן לפעמים יש שמנשב בהאדם בחוהנמשל הוא  

והיו נכספים ולבם בוער סיני  באו להר  שבתורה שישראל כהמבואר  בחי'    ,חי' הריסהמן המדה שזה ב 

פן יהרסו    כג)שמות יט( כשיתגלה הקב"ה על ההר    ,להקב"ה לכן הזהיר אותם הקב"ה שלא יעלו להר סיני

ביומא  )כמבואר  להיות ברתת וזיע ויראה גדולה    כי קבלת התורה צריכהוהטעם    [כד]   אל ה' וכו'   לעלות 

 [ כו] כי במופלא ממך אל תדרוש    ת ה' צריך זהירותשמירת מרחק. ועוד בהשגויראה מחייבת    ,(\כה:/ד

 ו.  נתמה שאינו ראוי לו לפי בחי לנסות להבין ואסור להרוס לעלות אל ה' 

כזכשהאדם רואהעל כן    ע"כ 
שבוער ביותר חוץ מהמדה, ידע שזה מבחי' רוח סערה   \כח/

ו  כנ"ל  בעצמו שעבריצד  כצ"ע במה מתבטא,  להכיר  יכול  מדאי  הגבול מחיצתות  א  אדם  יותר  ועוד    .ובוער 

ש ממנהיג  דיבר  כאן  עד  באדם  שהרי  לגרוס  לכן  וברוחו.  מנשב  צריך  כשרואה  "אולי  כן  דהיינו אדם"  על 

ידע שזה מבחי' רוח סערה וינשב בו ברוח הנהגתו להכניס בו דעת    \כט/ אדם שבוער ביותר וכו'רואה  מנהיג  כשה

 .מווקמשידע את 

 

  ובזוהר חדש על רות   \ל/:ע' זוהר פנחס רכז}כמבואר בזוהר    י' יכול להכניע זאתואליהו ה

סערה  {\לב/ [לא] רוח  שקליפת  אליהו  \לג/מבואר  על  להתגבר  רצה  הס"מ  הכניעו    ,שהיא  רכב  ואליהו  ועליו 

 
י כ לֵּ ִחיַנת )ִמש ְ נ ַ"ל. ְוזֶׁה ב ְ ַ ֹוְננו ת כ  ִהְתב  ו ַכל ִלְדֹלק ב ְ י  ל ש ֶׁ כֶׁ ֵֹּ ו ם ַהש  ל, הו א ַעל  (:זֶׁה ִקי  כֶׁ ֵֹּ הו א ַהש  ו ן נֵּר ה', ש ֶׁ ו ם ְוִתק  ר ִקי  ִעק ַ ַמת ָאָדם", ש ֶׁ "נֵּר ה' ִנש ְ

ש ִ  י ַהנ ְ ַעל ָידוֹ ְידֵּ ירו ת, ש ֶׁ ְך ָהֲעש ִ י זֶׁה ִנְמש ָ ַעל ְידֵּ י ִיְרָאה זֹוִכין ַלֲאִריכו ת ָיִמים, ש ֶׁ ַעל ְידֵּ נ ַ"ל. ִנְמָצא ש ֶׁ ַ ֹוְננו ת כ ַ  יָמה כ  ִאים ְלִהְתב   נ ַ"ל:ב ָ
 בתקפא )שמות כ( ובתשכט תוקן  כג
 רבינו הוסיף תיבת לעלות וכך הוסיף גם לעיל בתורה כד אות ח דף לז. כד
[ וכל ישראל ויכסהו הענן להר ויקרא אל משה ]משהדף ד:[  ]וישכן כבוד ה' מראש חודש    )שמות כד טז(  רבי עקיבא אומר. יומא דף ד  כה

  )תהלים ב יא( רבי מתיא בן חרש אומר לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא תורה ניתנת באימה ברתת ובזיע שנאמר  ...     ...עומדין
 . עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנה אמר רב במקום גילה שם תהא רעדה

ר''ע אומר. קודם עשרת הדברות היה וששה ימים הללו הם ששה ימים שמראש חדש עד יום מתן תורה ובשביעי קבלום ומשה    -פרש"י  
י ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ואחר כך עלה כדי לקבל את  וכל ישראל עומדים לקבל עשרת הדברות כדאמרינן )מכות דף כד.( אנכ

 הלוחות ולא היה שם פרישה כלל 
 מימרא דבן סירא שם  חגיגה יג*  כו
 )בקרן הורוביץ החדש תוקן(  כשרואה אדם -מתרצו כז

שאדם יכיר בעצמו שבוער יותר הלשון וכתב כשרואה אדם. ונ"ל הטעם כיון שהיה קשה לו    הרב שמואל הורוביץ זצ"ל שינה כאן את  כח
 מדאי. רהכוונה כשהמנהיג רואה אדם שבוער יות ,מדאי לכן גרס כשרואה אדם

אוי. ויש שעוד  ם מאד על כל מי שנדמה להם שאינו ירא שמים כרומקפידי   ,ה'לכגון יראי שמים מאד שלא סובלים כל מי שאינו בוער    כט
ת אחר מי שאינו עובד ה' כראוי לנזוף בו ולהזהיר מפניו, ובמקום לעבוד את ה' בעצמם נופלים לדאוג לעבודת ה' עכל  בם לתור  מהדרי

 ונופלים לשנאת הבריות וכו'. מי שסביבם. לשכ
א    -זוהר רע"מ פנחס רכז:    ל גו פָּ ִרים ד ְׁ ע ֵאבָּ ב ַ ַארְׁ יִמין ב ְׁ ש ִ ו ן רְׁ ִליִפין ִאינ  ו ן קְׁ ִאינ  ואלו הד' קליפות הם רשומות בד' אברים של גוף האדם, כי כמו שיש  וְׁ

ה  בהם, כך יש בו אברים שארבע קליפות שורות בהם, ומפרש  אברים בגוף האדם שהנר"ן דקדושה שורות   ֵריאָּ קליפה הראשונה שורה בריאה, אמנם לא בריאה  ב ְׁ

ה עצמה כי בה שורה רוח הקדש הנעשה קול ודבור, אלא  ֵריאָּ כֹות ד ְׁ חו  ִסרְׁ כָּ ת ְׁ ה  ִאש ְׁ ִמינָּ ה ד ְׁ ן ֵליחָּ ָּ מ  ַ שם יש ליחה רעה )שהיא המרה הלבנה, ושאר שלשה אברים  ת 

הגורמ  הם  העבירות  על  רומזות  והסרכות  אותה,  ומחלישות  לזו  זו  הריאה  כנפי  את  המדביקות  הריאה  של  הסרכות  נמצאות  כדלקמן( שממנה  מרות  ג'  ות  שאר 

ֵרק  פי' שיורדת לגיהנם ושוב אינה יכולה לעלות משם,  ה  להאחיז פָּ זָּק מְׁ ן רו ַח חָּ ָּ ַתמ  ה שעליה נאמר והנה  ושם הוא רוח החזק המפרק הרים, שהיא קליפה הראשונ וְׁ

ש  רוח גדולה וחזק מפרק הרים,  ַבר נָּ ה ד ְׁ ֵפי ֵריאָּ ַכנְׁ ִפיק ב ְׁ דָּ  הדופק בכנפי הריאה של האדם, עד שעושה נקב בריאה שגורם למיתת האדם. )רמ"ק ומפרשים(   ד ְׁ

ש    ַבר נָּ ו ֵפיה  ד ְׁ ִעיר ג  ַאסְׁ א ד ְׁ ַהאי ִאיהו  רו חָּ ליפה זו נאמר ביחזקאל והנה רוח סערה באה, כי בעונותיו של האדם  וזהו הרוח המסעיר גופו של האדם, שעל קוְׁ

חֹותֹוי  עולה השטן ומקטרג, ויורד ומסעיר ומרעיד בחולאים קשים את גוף האדם.   הו  ת ְׁ ַפף ֵליה  ֵאִלי ָּ כָּ והוא הרוח שאליהו כפף אותו תחתיו, דהיינו שהגביר  ַמה ד ְׁ

א ב ֵ עצמו על קליפה זו, לכן   ָּ ֵעיל  ִליק לְׁ סָּ ִתיב  עלה בה למעלה, כי לא היו סרכות בנפשו שיעכבוה מלעלות,  יה   וְׁ א הו א ִדכְׁ דָּ ה  זהו שכתוב  הָּ רָּ עָּ סְׁ ַוי ַַעל ֵאִלי ָּהו  ב ַ
ה   מָּ יְׁ מָּ ָּ ִקין  היינו ברוח סערה זו.  ַהש   ל ַמש ְׁ ָּ ה כ  ֹותָּ ש  ה ד ְׁ ִפיק ַעל ֵריאָּ ַהאי ד ָּ נקשר עם מימי  וזה הרוח דופק על הריאה השותה כל מיני משקים, לכן הרוח  וְׁ

הֹון  הריאה, ועל ידי זה נעשות הסרכות.    ִים  וברוחות שבלב נאמר  ו בְׁ ָּ ֵני ַהמ  ְׁ ַרֶחֶפת ַעל פ  רו ַח אלהי"ם מְׁ והוא רוח הקדושה שבחלל הימיני שבלב האדם שהוא  וְׁ

ה  היצר הטוב,   ִליפָּ א  זה הרוח סערה היא קליפה ולבוש  ַהאי ִאיהו  קְׁ ש ָּ ֻקדְׁ א ד ְׁ רו חָּ ה  לרוח הקדש הפנימי,  לְׁ רָּ עָּ א רו ַח סְׁ אלָּ מָּ לשמאל דהיינו בחלל השמאלי  ִלש ְׁ

ַמר  שבלב האדם שורה הרוח סערה שהוא היצר הרע, והלב יש לו בחירה לשמוע ליצר הטוב או ליצר הרע,   יהו  ִאת ְׁ ם ִליִמינֹו  עליהם נאמר  ֲעַליְׁ כָּ פי' רוח ֵלב חָּ

מאלֹו  בו של אדם מטה אותו לדרך הימין לטובתו,  הקדש שבחלל הימיני שבל ִלש ְׁ ִסיל  ֵלב כ ְׁ ורוח הסערה שבחלל השמאלי שבלבו מעקש אותו לדרך השמאל  וְׁ

 לרעתו. )רמ"ק ומפרשים(   
 מאמר ויען ה את איוב מן הסערה  )דף כז. מהדורת ניו יורק תשמא( לא



 מוהר"ן תנינא                             תורה ט                 ליקוטי                               6יט: 

השמימה  כשעלה בחי'    .בסערה  במוזה  לזמר  תיקנו  שבת  צומה  סוסי אש  אי  על  רכב  איש אשר 

קליפת הרוח סערה שהיא    אתרוכב ומכניע  אליהו הנביא  שהיה  כמבואר בזוהר הנ"ל  ו  ,[לד]  ערהבס

  ורבנו מבאר עפ"י הנ"ל .  לשמים  סוסי אש בסערה  אליהו על  עלהש  \להב ב'(/-כים)מל  וזה שכתובהס"מ  

הסערה קליפת הרוח  ביותר מן המדה שבא ע"י  האדם    בלבדהיינו האש הדולק    שאש הסערה

כי הרוח צריך לנשב במדה כדי שידלק האש    הי' אליהו רוכב על זה ומכניעו.כנ"ל  

רבנו ש  לב במדה ע"פ מזג השוה כנ"לשב  כוונת  הונראה  כידוע  לה'   אאליהו  קנאה   פנחס שמדתו 

בוער שמצד מדתו היה  נמצא    ,ול לסבול מי שלא ממליך את הקב"הה היא שמרוב אהבת ה' לא יכוגדר הקנא

לא על כן גם בהסתלקותו    ,מתמיד מכניע את הרוח סערה הזו שהיא הס"  ואעפ"כ היה כל חייויותר מדאי לה'  

 : השמימה  ולעלות רכב עליהעד שזכה ליע אותה נ הכו ,כי המיתה היא על ידה  ,מת
והמשיך בעניין אליהו שהיה לו הכח    ,באנשיו להסיר העפרורית  דיבר ממנהיג שמנשב ברוחלעיל  קצת צ"ע כי  

ולנשב בלהבה כדי שלא תבער   ,לבו לה'כדי שיבער    בעפרוריתשב  לנ   ,לנשב ברוח ולהעמידה על המידה הנכונה

הפסוק והזוהר והפיוט שהביא בעניין אליהו ואילו    ,ב בלב אנשיו שנ מהיה  לכאורה מדובר ש, ולפ"ז  מדאי  ריות

  .\לו/ את הרוח סערה בעצמו ולא אצל אחרים הכניעאליהו מבואר ש
 
 
 

 עד כאן ביאור החברותא לתורה ט תנינא

 
ִתיב  ושואל אם אתה אומר שסערה היינו השטן, אם כן    -מדבש(    מתוקעם ביאור  )ר חדש מדרש רות דף צג.  זוה  לב א כְׁ הָּ ַוי ַַעל ֵאִלי ָּהו   והרי כתוב  וְׁ

ַמִים   ָּ ה ַהש   רָּ עָּ סְׁ רו ךְׁ הו א  שטן עלה, ומשיב  וכי בכח הב ַ דֹוש  ב ָּ ה ַהק ָּ ֶהֱעלָּ ש ֶ ֵרי, כ ְׁ מְׁ ה אָּ הו דָּ י יְׁ ַרב ִ יָּה וְׁ ֶחמְׁ י נְׁ ֵאִלי ָּהו  כשרצה הקדוש ברוך הוא להעלות את  ַרב ִ
ֶות   ָּ ַאךְׁ ַהמ  ַמלְׁ ַמד  ִקיַע,עָּ רָּ ֹו  שהוא השטן  לָּ ד  ֶנגְׁ יוכל לעלות,  כ ְׁ רו  ורצה לקטרג עליו שלא  דֹוש  ב ָּ ַמר ֵליה  ַהק ָּ אִתי  למלאך המות,  ךְׁ הו א  אָּ רָּ ךְׁ ב ָּ ָּ ת כ  נָּ ַעל מְׁ

ם   ש ָּ ֲעֶלה ֵאִלי ָּהו  לְׁ י ַ ֶ ַמִים, ש  שביום הראשון ברא הקדוש ברוך הוא את השמים, והתנה עמהם שיעלו את אליהו  )פ' ויקהל דף קצח ע"ב(,  )כמובא בזהר  ש ָּ
השמימה(,   עֹולָּ בסערה  ל  ש ֶ ֹונֹו  ִרב  ֶות,  ָּ ַהמ  ַאךְׁ  ַמלְׁ ֵליה   ַמר  ִרי ֹות  אָּ ַלב ְׁ ה  ֶ פ  חֹון  תְׁ ִ פ  ֶיה  ִיהְׁ יו  ש ָּ ַעכְׁ לעלות  ם,  לאליהו  רשות  שניתן  בדבר,  יש  פנים  שמשא 

רו ךְׁ הו א  לשמים בלי מיתה שעל ידי המלאך המות, מה שלא ניתן רשות לאחר,   דֹוש  ב ָּ ַמר ֵליה  ַהק ָּ כֹול הו א  אליהו  ֵאין ֶזה  למלאך המות  אָּ יָּ ִרי ֹות, וְׁ ר ב ְׁ אָּ ש ְׁ כ ִ
ַהֲעבִ  ַמר ֵליה   לְׁ חֹו, אָּ ךָּ יֹוֵדַע כ  ֵאינְׁ ם, וְׁ עֹולָּ ךָּ ִמן הָּ יו  המלאך המות להקדוש ברוך הוא,  יר אֹותְׁ ֵאֵרד ֵאלָּ ו ת וְׁ ש  ן ִלי רְׁ ֵ ם, ת  ל עֹולָּ ֹונֹו ש ֶ ואנסה את כחו, ִרב 

ַרד   ד יָּ , ֵרד, ִמי ָּ ַמר ֵליה  ַחת המלאך המות,  אָּ ַ ִריחֹו ת  ה אֹותֹו ֵאִלי ָּהו , ִהכְׁ אָּ רָּ ן ש ֶ יוָּ ֵ ם,    כ  עֹולָּ ַהֲעִבירֹו ִמן הָּ ש  לְׁ יו, ו ִבק ֵ לָּ רו ךְׁ  אבל  ַרגְׁ דֹוש  ב ָּ ַתן לֹו ַהק ָּ ֹלא נָּ וְׁ
ַפף   ָּ ד כ  ו ת, ִמי ָּ ש  ַמִים  את המלאך המות  אֹותֹו  אליהו  הו א רְׁ ָּ ה ַלש   לָּ עָּ יו, וְׁ ָּ ת  חְׁ ַ ַמִים  רוכב על מלאך המות  ת  ָּ ה ַהש   רָּ עָּ סְׁ ַעל ֵאִלי ָּהו  ב ַ ִתיב ַוי ַ כְׁ השטן וסערה הוא  ד ִ

 והוא המלאך המות.  
אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו    -יב    יחזקאל א'כמ"ש  המרכבה העליונה.    תשראה אמג' קליפות שראה יחזקאל במראה הנ"ל    לג

ֹוָכה  כ ְ ושם פסוק וכו'.  ַחת ְוֹנַגה  לֹו ָסִביב ו ִמת  ש  ִמְתַלק ַ דֹול ְואֵּ פֹון ָעָנן ג ָ ָאה ִמן ַהצ ָ ֵּה רו ַח ְסָעָרה ב ָ א ְוִהנ  רֶׁ :)ד( ָואֵּ ש  ֹוְך ָהאֵּ ַמל ִמת  ין ַהַחש ְ  עֵּ
פב   תורה  יֵּ     -עיין  י  כ ִ נֹוַדע,  ֵּה  וֹ ִהנ  ְקִלפ  ֹלש   ָ ַהש   ין  ֵּ ב  ִהיא   , ֹנַגה  ת  ַ ְקִלפ  ו  )א(.  ַחת  ִמְתַלק ַ ש   ְואֵּ דֹול  ג ָ ְוָעָנן  ְסָעָרה  ַח  רו  ֹות,  ְקִלפ  לש   ש ָ ין ש   ו בֵּ ת 

ָהעֲ  ַמת  ִנש ְ ְבִחיַנת  ב ִ ְוִהיא  ה,  ָ ִלפ  ק ְ ב ַ ת  לֶׁ ִנְכלֶׁ ְוִלְפָעִמים  ה,  ָ ש   דֻׁ ק ְ ב ַ ת  לֶׁ ִנְכלֶׁ ְוִלְפָעִמים  ה.  ָ ש   דֻׁ )ב(:ַהק ְ ִבין  ֵּ ַלמ  ְוַדי  ִקים  ו  ית,   ש  אש ִ רֵּ ב ְ י  ִסְדרֵּ ִחיַנת  ב ְ ְוזֶׁהו  
 . ד ֹנַגה  נֶׁגֶׁ ְרָבִעי הו א כ ְ ֹות ַהנ ַ"ל, ו  ֹלש  ְקִלפ  ָ ד ַהש   נֶׁגֶׁ נֵּי ָעְרָלה, כ ְ לש  ש ְ  ש ָ
 בחוה  העיין תורה יט אות ג' שרוח זערה היא הנחש הקדמוני שהטיל זהמ

 לעבירות.  והתלהבותם  ועיין תורה ח' ות ג' שמקליפה זו מקבלים הרשעים את כוחם
   .ים פגומיםרו ביועיין תורה לח אות ב' שרוח סערה הוא המקטרג הגדול שיונק מד

 במזמור אליהו הנביא שמזמרים במוצאי שבת  לד

ִלי ָ מלכים ב פרק ב  לה ַעל אֵּ ם ַוי ַ נֵּיהֶׁ ין ש ְ ֵּ ְפִרדו  ב  ש  ַוי ַ י אֵּ ש  ְוסו סֵּ ב אֵּ כֶׁ ֵּה רֶׁ ר ְוִהנ  ה ֹהְלִכים ָהלֹוְך ְוַדב ֵּ ָ מ  ָמִים:)יא( ַוְיִהי הֵּ ָ ֳסָעָרה ַהש    הו  ב ַ
בסערה    -רד"ק   אליהו  ויעל  השמים   -)יא(  הרוח  ולענין  בשמים  תעוף  אשר  כמו  האוירי  הגוף  לענין  השמים  ופירוש  שפירשנו  כמו 
ונים עם המלאכים שיכנו להם השמים כמו הללו את ה' מן השמים ואליהו נעשה רוחני והגוף כלה באש העליוני ושב כל יסוד אל  העלי

יסודו ואלישע ראה העלותו מן הארץ ובהיותו לאויר ראה דמיון רכב אש וסוסי אש שהפריד בין שניהם כלומר בראותו כי נפרד ממנו 
 .ש זולתי האדרת שנפלה מעליו כדי שיקחנו אלישע להכות בה המיםמעת אשר הועלה וכן בגדיו כלו בא 

ו רק שני יסודות הקלים אש ורוח, שנגד האש נדמה לו זה מליצה על שהתפשט מן החומריות ולא נשאר  -)יא( והנה רכב אש    -מלבי"ם  
רכב אש ונגד הרוח ראה שעלה בסערה, ששני יסודותיו הקלים נשאו גופו לשמים, הנה כל עוד שהגוף מורכב מארבע יסודות יש להנפש  

ים, כמו שאש השמים  חיבור עם הגוף ולא יוכל לפשוט את השמלה רק ע"י המות, אבל אחר שהאש לחכה שני יסודות הכבדים עפר ומ
רצוני שני המתדבקים שהוא הנפש והגוף, כי אז נעשה    -לחכה את העפר והמים בהר הכרמל )למעלה א' י"ח( אז הפרידו גם שניהם  

פירוד ביניהם עד שגופו נהיה כבגד אשר ברצונו ילבשנו וברצונו יפשיטנו, ואז עלה בסערה השמים, והנה כמו שבמרכבה העליונה סערה  
חת מקיפות את הנוגה, כן טרם עלה לנוגה העליון הקיפוהו אש וסערה והענן הגדול כבר סר מעליו כי כבר חצה את המים ואש מתלק

 בעודו בירדן: 
לכל הנמצאים בבברית מילה. א"כ   לו הקב"ה שימחל  בירה ועל כן הבטיחרקא שאליהו לא סובל בעלי עאגרא דפלפי המבואר ב  צ"ע  לו

אידך אם  בעצמו אל הקליפה אבל מאחרים צ"ע. מ  ישראל. ואולי לכן עיקר מעלתו במה שהכניע  נשב העפרורית מבניאיך יהיה מנהיג שמ
 הוא כל כך קנאי עד שלא סובל בעלי עבירה אולי זה בעצמו בחי' שבוער יותר מדאי לה' וא"כ צריך לנשב בעצמו קצת לכבות האש.

 הפלפול. הוא רחום יכפר עווון לא התכוונתי אלא בשבילתי אם שגיו
נאמר לי משם קדוש ישראל ה"ה הרב הקדוש מה"ר שלמה מקארלין זצללה"ה הי"ד, שאמר בשם    -אות קמו    -  אגרא דפרקא  ועיין

אמר אליהו, (  טפרק כסוף  )כמבואר בפרקי דר"א  המדרש, בשעה שאמר הקב"ה לאליהו שיצטרך להיות בכל ברית מילה שבישראל,  
"ת שיכפר להבעל  אתה ידעת שאני מקנא לשמך ית', הנה אם יהיה הבעל ברית בעל עבירה לא אוכל לסבול להיות שם, והבטיחו השי 

ברית ואז יהיה ריקן מעבירות, והשיב עוד אפשר יהיה המוהל בעל עבירה, הבטיחו השי"ת שיכפר גם לו, השיב עוד אפשר יהיו הקהל  
העומדים שם בעלי עבירות ולא אוכל לסבול, הבטיחו השי"ת שיכפר לכל הקהל, כן שמעתי שיצאו הדברים מפי הקדוש הנ"ל, ונ"ל שזה  

חס הוא אליהו, תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל ]במדבר כה יג[, כי הואיל ומדתו קנאה והוצרך להיות אצל כל  שמרומז בפינ
 ברית ולא יוכל לסבול, עי"ז גורם הכפרה לישראל כי הוצרך השי"ת להבטיחו כנ"ל: 
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