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 ליקוטי מוהר"ן 
 מבואר

  חברותא
 ללימוד בעיון

 

 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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 

 לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.גם 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 
נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. וכך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת 

 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

חוט החזק זה למצא את ה "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  .בהפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכביכול אין בו צורך למהלך התורה
 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, דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן 
 .ים וחדשיםהישנ 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   ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד( הפירוש שהוא 

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ויצ
ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש קשר אחד הדוק, היא אע"פ שהיא חדרים חדרים שפט שכל תורה של רבינו אות עיין חיי מוהר"ן  ב

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

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 
ינוֹ ש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם  ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  קּו ַמחְּ ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ יֹודֵּ

ָבָרי דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ַעם לְּ ָכל ּפַ ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ לִ ּכְּ ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ת ו ַהּקְּ יל אֶּׁ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ש 
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 ּ יִעים ַעמְּ ַעצְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ים ֲאִמין ש  ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ
ָ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 ן ִמּנִ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ַהּקְּ צֶּׁ ל עֶּׁ

 ֶּׁ מֹו ש  כּו'.ּוכְּ 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  עכ"ל ָאמְּ

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 

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

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

ל מי שגילה לו, כי לא מי שגילה לו הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזאות 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 סיף בשם ספרהושם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שאינה כותבה:
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  . תוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כ 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
    ם 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 ג

אולי ע"י לכן   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

ה 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 הכוונ
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 .יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבוד, אמנם עוד עי"ש סימן פד שמנכין לו מזכויותיו 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.

 לעורר על חשיבות העיון בתורה של רבינו
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש מוהר"ןחיי עיין  ֶּׁ ּ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 התכללותו בו ובתורתו כן יזכה. 

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

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

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

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

לפ"ז צריך זהירות עכ"פ .  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  .ישמע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחדבנראה 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 .של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספר

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
 פרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי בס
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 כ:             ליקוטי                           יב יג יד טו              מוהר"ן תנינא

ושאל אותו כמה שאלות והם פליאות נשגבות מאוד. כגון מ"ט 

 מ"ט תרנגולא מידלא עינא וכו' [א] תורא אריכא גנובתיה וכו'

וכל השאלות הנאמרות שם כולם הם פליאות גדולות מאד.  [ב]

, בענין שמחה [ג] ושם מרומז ונסתר כל הנ"ל. ומ"ש לעיל

ה הנ"ל שנאמר דיחא דעתיה שייך ג"כ לזה. ומרומז ג"כ באגדבו

גם מ"ש במאמר הזה על     שם בעת שהיה בדיחא דעתיה: 

פסוק ואיה השה לעולה, מרומז באגדה הנ"ל. שנאמר שם, אי 

בעי מיניה כל חללי דעלמא, זה סוד בחי' חלל הפנוי שהוא 

כביכול פנוי מאלקותו ית' ובאמת בוודאי א"א שלא יהיה שם 

. אך זהו בחי' הנ"ל , כי א"כ מהיכן יקבל חיות[ה] י"השדג"כ 

 שוכו'. גם מ" בראשיתשמקבל חיות מבחי' מאמר סתום בחי' 

בענין יראה ירא שבת שייך ג"כ לכאן. כי כל יראה יש [ ו]לקמן 

 לה מאמר וכו', ויש מאמר שכולל כולם וכו' כנ"ל. גם מ"ש לקמן

בענין השגחה שייך ג"כ לזה על אגדה הנ"ל מאי טעמא  [ז]

 [:ח] ולא זכינו לשמוע ביאור כל זה(תרנגולא מידלי עינא. 

על האדם נמצא שרודפין אותו והוא חולקין ש  כ  י [ט] יג

בורח בכל פעם להש"י וכל מה שחולקין עליו יותר מקרבין 

אם אסק בבחי' )תלים קלט(  'בכל מקויבלהש"י כי הש"י יאאותו 

, נמצא שבכל מקום בורח שאול הנך שמים שם אתה ואציעה

שהקריב את ישראל  ופרעה הקריב [יג] להש"י. וזה בחי'

שע"י רדיפתו אותם  ([יד] לאביהם שבשמים )מ"ר בשלח פ' כא

 : נתקרבו יותר להש"י כנ"ל

, היינו שיש לו שונאים [טז] לוחמים לי מרום רבים [טו] יד

כשם  [יז]{ובדף קג :ע' סנהדרין מד}למעלה במרום וכשארז"ל 

 . שיש צרים מלמטה כך יש צרים מלמעלה

המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות  ואל [יח] טו

וכאלו אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם, ויש מהם שהם 

. הנה עיקר כחם ויניקתם הוא רק מהצדיקים [יט] מנהיגי הדור

הגדולים. כי יש צדיקים אמתיים גדולים במעלה ויש להם פה 

. והם באמת יכולים [כ] קדוש ודרכם לדבר גדולות ונפלאות

 [כא] כל דבר שבעולם באכילה ושתיה ושאר דבריםלעבוד ה' ב

שלפעמים ממתיקין דינים ע"י אכילה  [כב] וכמובא בכוונות

 ושתיה. ויש צדיקים אמתיים שיכולין לעשות פדיון ע"י אכילתם

וכיוצא ומחמת ההתפארות של אלו הצדיקים הגדולים  [כג]

שיוצא מפיהם הקדוש, מזה בא שנמצאים צבועים שקרנים 

מן כקוף ומתפארין עצמן ג"כ ממש באלו שמתדמים עצ

הלשונות של התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. 

וכעין שמצינו בנביאים שירמיה היה מתנבא בשוק העליון, 

)ירמיה מט( וחנניה בן עזור  הנני שובר את קשת עילם וכו'

, כמו כן [כה]היה מתנבא בלשון זה ממש להיפך  [כד] שקרנביא 

"ל. אבל עיקר יניקתם רק מצדיקים כאלו מתנהג עכשיו כנ

שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים עובדי 

ה' בפשיטות בתורה ותפלה ומעשים טובים, אין להם שום כח. 

מאחר שהצדיקים בעצמן אינם מדברים גדולות ומתנהגים 

בפשיטות בעבודה תמה. ע"כ אין להשקר והגדלות שלהם 

צאו שקרנים פ שגם בזה אפשר קצת שימ  אחיזה בהם כ"כ ואע"

צבועים בדרך זה, כמו שנמצא שיש אנשים שיושבים מעוטפים 

 'בטלית ותפילין כל היום והם צבועים. עכ"ז אין להם כח להטעו

העולם כ"כ כמו אלו המתפארין בגדולות כנ"ל. כי דע שהצדיק 

האמת הנ"ל מקבל דיבור פיו הקדוש מבעלי צדקה. וזה בחי' 

צדיק מקבל דיבור פיו הש נדבות פי רצה נא ה'קיט( )תהלים 

מנדיבי לב דהיינו בעלי צדקה. וצדקה היא בחי' מים בבחי' )שם 

)תהלים  צור לבבי. הצור זה בחי' ההופכי הצור אגם מיםקיד( 

. [כז] אבירי לב הרחוקים מצדקהדהיינו  [כו] לב אבןעג( כי יש 

רך, בחי'  דהיינו שנתהפך ללב ההופכי הצור אגם מיםוזהו 

)איכה ב( היינו לב רך להתנדב  שפכי כמים לבך נוכח פני ה'

וצדקה )עמוס ה(  "שלצדקה ובשביל זה נקרא צדקה מים, כ

הנאמר בצדקה  שלח לחמך על פני המיםוזה בחי'  כנחל איתן

וע"י הצדקה נעשה פה קדוש של הצדיק כנ"ל. וזה  .)קהלת יא(

ע"י צדקה נעשה הפה ש כט)ר"ה ו ע"א(זו צדקה  בפיך [כח]בחי' 

)דברים  בכור שורו הדר לושל הצדיק כנ"ל. והצדיק הוא בחי' 

, היינו שדיבור פיו הקדוש יש לו [ל] פי שניםלג( ובכור נוטל 

שני משמעות ומזה בא שיש כח ויניקה להצבועים הנ"ל לינק 

, מאחר שהדיבור [לא] מהם להפוך דבריהם אל השקר שלהם

 : ות בבחי' פי שנים כנ"להקדוש בעצמו יש לו שני משמע

באמת הוא טובה להצדיק האמת מה שנמצאים אלו אבל 

השקרנים המתדמים אליהם. כי יש רשעים שנותנין צדקה 

רכה בחוד יהיינו יבק לצדיקים, וע"י הצדקה נעשה בחי' 

. וכל ג' בחי' אלו נאמרו במים שהוא בחי' צדקה [לב] דושהק

מתחת השמים אל  יקוו המיםכנ"ל. יחוד כמ"ש )בראשית א( 

ישרצו המים שרץ נפש חיה . ברכה, כמ"ש )שם( מקום אחד

. ומחמת זה מים קדושים. קדושה, כמ"ש )במדבר ה( וכו'

 יבקנמצאים בעלי צדקה שהם נואפים, כי הם יונקים מבחי' ה

בקדושה הוא בחי' זווגין דקדושה ואצלם  יבקהנ"ל ובחי' ה

. וע"כ הצדקה נתקלקל זאת היניקה ונעשה אצלם ניאוף ר"ל

שלהם היא רעה אצל הצדיק, כי הצדיק מקבל דיבור פיו הקדוש 

מן הצדקה, וכשנתקלקל אצלם כנ"ל גורם פגם לדיבור פיו של 

הצדיק שמקבל משם כנ"ל וע"כ הוא טובה מה שנמצאים 

השקרנים הנ"ל שאזי אלו הרשעים הנותנים צדקה פונין אליהם 

הכשילם בעניים  [לג] ונותנין להם. וכמאמר ירמיה הנביא

שאינם מהוגנים כמו שדרז"ל )ב"ק טז ע"ב( ואזי ניצול הצדיק 

האמת מפגם הצדקה שלהם כנ"ל. אבל עיקר כח יניקת 

השקרנים הנ"ל הוא רק מאלו הצדיקים הגדולים ההולכים 

בגדולות כנ"ל. אבל מאלו העוסקים בתורה תמיד ומתנהגים 

 : בפשיטות אין להם יניקה וכח כנ"ל

 
 

 
 

 

                                        
 
 
 
 
 
 מה הטעם שור זנבו ארוך א
מה הטעם שתרנגול כשעוצם עיניו עולה העפעף  ב

התחתון לכסות העין ולא כמו אצל האדם שיורד 
 העליון למטה.

 תורה י' תנינאב ג
 השי"ת –מתרצו  ד
 עיין לעיל תורה סד ה
 בתורה יז תנינא ו
 בסוף תורה יז תנינא ז

אות ח' ביאור מוהרנ"ת  'ועיין לק"ה ע"ת הלכה ו ח
 על שאר הקושיות שם

                                        
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  ט

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 מנוקד בתקפא י

יותר אותו  –מתרלו אותו להש"י, ו -גם בתרלד יא
 ש"ילה
 בכלמקו' )תיבה אחת( -בתקפא יב
 שמות יד י' יג
 פסקא ה' יד
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  טו

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 תהלים נו*  טז
 עיין לעיל תורה לט יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  יח

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 ד' ב' מש"כ שם בשם הזוהר עיין לק"ה ערלה יט

                                        
עיין חיי מוהר"ן  לשה"כ תהלים קלא א' כדלקמן. כ

 . חלק גדולת נוראות השגתו מסימן רמא עד רצ
  עיין לעיל תורה נד אות ב'  כא
שער בו ,עיין פרי עץ חיים יום הכפור פ"ג כב

המצוות אמצע פרשת עקב )ד"ה גם תכוין בענין 
 ןייעסימן רמג. ו חיי מוהר"ןבו ,השינים הטוחנים(

עיל תורה סב שע"י אכילה בקדושה זוכים יחוד ל
 קב"ה ושכינתיה פב"פ.

תנינא ע"י האכילה זוכה להארת  'עיין תורה ז כג
ועיין לק"ה פדיון הבכור ה' אות ד' ואות ו'  ,הרצון

שעיקר הפדיון הוא כשנותן לצדיק כזה שבאכילתו 
 מאיר הרצון שעי"ז המתקת כל הדינים.

 חירמיהו כ כד
 מהרש"א[ עי"ש . ]סנהדרין פט * כה
 כו יחזקאל לו*  כו
 יב מו הישעי*  כז

                                        
 "בפיך"כמבואר בראש השנה ו. ובתוס' שם ש כח

לרבות צדקה כנדר דכתיב  ,(כג כד)הכתוב בדברים 
סוף . ועיין לעיל "יצא מפי צדקה" (מה כג)בישעיהו 
 תורה רכה.ו ,סוף אות ט' תורה כטו ,תורה יג

 ןבתקפא )ר"ה ו ע"ב( ובתשכט תוק כט
  דברים כא יז ל

שדברי ירמיהו הטעו  'עיין פרש"י ירמיהו כח א לא
 .בן עזור האת חנני

פרי עץ חיים שער התפלה פ"ז ושער הברכות  לב
פ"ז. של"ה הקדוש שער האותיות אות ק' קדושת 

ה הזיווג )במהדורת תשלה ירושלים ח"א דף עג. ד"
 וכשבא החתן( ועיין קהלת יעקב ערך יבק.

פסוק כתוב יהיו מוכשלים לפניך ירמיהו יח כג ב לג
 וכו' וחז"ל דרשו הכשילם בעניים וכו'

 תורה אור
 תורה יג

ק  ַּ תהילים קלט )ח( ִאם ֶאס 
ה  יעָׁ צ ִ ה ְואַּ ָׁ ת  ם אָׁ ִים ש ָׁ מַּ ש ָׁ

: ָׁ ך  אֹול ִהנ ֶ ְ  ש  
ְרעֹה יד בשלח  שמות פַּ )י( ו 

ֵאל ֶאת  רָׁ או  ְבֵני ִיש ְ ש ְ י ִ ִהְקִריב וַּ
יִ  ה ִמְצרַּ ם ֹנֵסעַּ ֵעיֵניֶהם ְוִהנ ֵ

ְצֲעקו   י ִ יְראו  ְמאֹד וַּ י ִ ֲחֵריֶהם וַּ אַּ
ק: ֵאל ֶאל ְיקֹוָׁ רָׁ  ְבֵני ִיש ְ

 תורה יד
י  ֹוְררַּ ֲאפו  ש  תהילים נו )ג( ש ָׁ
ים לֲֹחִמים ִלי  ב ִ י רַּ י ֹום כ ִ ל הַּ כ ָׁ

רֹום:  מָׁ
 תורה טו

ר  מַּ ֹה אָׁ ירמיה מט )לה( כ 
ֵֹבר ֶאת  אֹות ִהְנִני ש  ד ְצבָׁ ְידֹוָׁ

ם ֵראש ִ  ת ֵעילָׁ ם:ֶקש ֶ תָׁ רָׁ בו    ית ג ְ
ה  ֹאֶמר ִיְרְמיָׁ י  ירמיה כח )טו( וַּ
ע  מַּ ִביא ש ְ נ ָׁ ה הַּ ְניָׁ ִביא ֶאל ֲחנַּ נ ָׁ הַּ
ד  ֲחךָׁ ְידֹוָׁ לָׁ ה לֹא ש ְ ְניָׁ א ֲחנַּ נָׁ
ז ֶה  ם הַּ עָׁ ָׁ ֶאת הָׁ ְחת  ה ִהְבטַּ ָׁ ת  ְואַּ

ֶקר: ל ש ָׁ  עַּ
י  ִ תהילים קיט )קח( ִנְדבֹות פ 
ֶטיךָׁ  ָׁ פ  ִמש ְ ד ו  א ְידֹוָׁ ְרֵצה נָׁ

ֵדִני: ְ מ    לַּ
ו ר  צ  הְֹפִכי הַּ תהילים קיד )ח( הַּ
ְעְינֹו  ִמיש  ְלמַּ ָׁ ל  ִים חַּ ם מָׁ ֲאגַּ

ִים   :מָׁ
ֵאִרי  ה ש ְ לָׁ תהילים עג )כו( כ ָׁ
ִבי ְוֶחְלִקי  ר ְלבָׁ ִבי צו  ְלבָׁ ו 

ם:  ֱאלִֹהים ְלעֹולָׁ
ֶכם  י לָׁ ת ִ תַּ יחזקאל לו )כו( ְונָׁ
ן  ֵ ה ֶאת  ש ָׁ חַּ ֲחדָׁ ש  ְורו  דָׁ ֵלב חָׁ

ֲהִסרִֹתי ֶאת ֶכם וַּ ִקְרב ְ ֵלב  ב ְ
ֶכם  י לָׁ ת ִ תַּ ְרֶכם ְונָׁ ש ַּ ֶאֶבן ִמב ְ הָׁ

ר: ש ָׁ  ֵלב ב ָׁ
י  ְמעו  ֵאלַּ ישעיהו מו )יב( ש ִ

ה: קָׁ דָׁ ְרחֹוִקים ִמצ ְ יֵרי ֵלב הָׁ ב ִ  אַּ
ְילָׁ  ַּ ל  י בַּ ִמי רֹנ ִ איכה ב )יט( קו 

ה\ ְילָׁ ַּ ל  ֻמרֹות \}בַּ ש ְ { ְלרֹאש  אַּ
ֵני  ְ ח פ  ְך ֹנכַּ ֵ ִים ִלב  ַּ מ  ְפִכי כַּ ש ִ

יו ִאי ֵאלָׁ י ש ְ ל  ֲאדֹנָׁ ִיְך עַּ ַּ פ  כ ַּ
ב  עָׁ רָׁ ִפים ב ְ ֲעטו  ִיְך הָׁ לַּ ֶנֶפש  עֹולָׁ

צֹות: ל חו  רֹאש  כ ָׁ  ב ְ
ִים  ַּ מ  ל כ ַּ עמוס ה )כד( ְוִיג ַּ

ן: ל ֵאיתָׁ חַּ נַּ ה כ ְ קָׁ ְצדָׁ ט ו  ָׁ פ   ִמש ְ
ל  ְחְמךָׁ עַּ ח לַּ ַּ ל  קהלת יא )א( ש ַּ
ִמים  י ָׁ י ְברֹב הַּ ִים כ ִ ָׁ מ  ֵני הַּ ְ פ 

 : ו  ֶאנ  ְמצָׁ  ת ִ
 (כד)כג כי תצא דברים 

יתָׁ מוֹ  ש ִ מֹר ְועָׁ ש ְ ֶתיךָׁ ת ִ פָׁ א ש ְ צָׁ
ק ֱאלֶֹהיךָׁ  יקֹוָׁ ָׁ לַּ ְרת  דַּ ר נָׁ ֲאש ֶ כ ַּ

: ס ִפיךָׁ ָׁ ב ְ ְרת  ב ַּ ר ד ִ ה ֲאש ֶ בָׁ  ְנדָׁ
י  ְעת ִ ב ַּ י ִנש ְ ישעיהו מה )כג( ב ִ
ר ְולֹא  בָׁ ה ד ָׁ קָׁ י ְצדָׁ ִ א ִמפ  צָׁ יָׁ
ֶרְך  ֶ ל ב  ע כ ָׁ ְכרַּ י ִלי ת ִ ב כ ִ ו  ש  יָׁ

ֹון: ש  ל לָׁ ע כ ָׁ בַּ ָׁ ש    ת ִ
לג )יז( ת הברכה זאדברים 

ְרֵני  ר לֹו ְוקַּ דָׁ ֹורֹו הָׁ כֹור ש  ב ְ
ח  ג ַּ ים ְינַּ מ ִ ֶהם עַּ יו ב ָׁ ְרנָׁ ְרֵאם קַּ
ֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות  ְפֵסי אָׁ ו אַּ ְחד ָׁ יַּ

ה: ֶ ש   ְלֵפי ְמנַּ ִים ְוֵהם אַּ  ֶאְפרַּ
י ֶאת  דברים כי תצא )יז( כ ִ

ֶתת  יר לָׁ כ ִ ה יַּ אָׁ נו  ְ ש   ן הַּ ֶ ֹכר ב  ב ְ הַּ
ֹכל ִים ב ְ נַּ י ש ְ ִ ֵצא  לֹו פ  ָׁ ר ִימ  ֲאש ֶ

ית אֹנֹו לֹו  א ֵראש ִ י הו  לֹו כ ִ
ה: ס כֹרָׁ ב ְ ט הַּ ַּ פ   ִמש ְ

ֹאֶמר ֱאלִֹהים  י  בראשית א )ט( וַּ
ִים ֶאל  מַּ ָׁ ש   ת הַּ חַּ ַּ ִים ִמת  ַּ מ  וו  הַּ ִיק ָׁ
ה  ש ָׁ ב ָׁ י ַּ ֶאה הַּ ד ְוֵתרָׁ קֹום ֶאחָׁ מָׁ

ְיִהי ֵכן:   וַּ
ֹאֶמר ֱאלִֹהים  י  בראשית א )כ( וַּ

רֶ  ִים ש ֶ ַּ מ  ְרצו  הַּ ה ִיש ְ י ָׁ ץ ֶנֶפש  חַּ
ל  ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ְועֹוף ְיעֹוֵפף עַּ

ִים: מָׁ ָׁ ש   ֵני ְרִקיעַּ הַּ ְ  פ 
ח ה נשא  במדבר קַּ )יז( ְולָׁ

ֶרש   ְכִלי חָׁ ים ב ִ ִים ְקדֹש ִ ֵֹהן מַּ כ  הַּ
ע  ְרקַּ קַּ ר ִיְהֶיה ב ְ ר ֲאש ֶ פָׁ ִמן ֶהעָׁ ו 
ן ֶאל  תַּ ֵֹהן ְונָׁ כ  ח הַּ ן ִיק ַּ כ ָׁ ש ְ מ ִ הַּ

ִים: ָׁ מ   הַּ
ה( כג)ירמיהו יח  ָׁ ת  ק  ְואַּ ְיקֹוָׁ

י  לַּ ם עָׁ תָׁ ל ֲעצָׁ ָׁ ֶאת כ ָׁ ְעת  דַּ יָׁ
ם  ל ֲעֹונָׁ ר עַּ ֵ פ  כַּ ל ת ְ ֶות אַּ ָׁ מ  לַּ
ְמִחי  ֶ ל ת  ֶניךָׁ אַּ פָׁ ם ִמל ְ אתָׁ ָׁ ט  ְוחַּ
ֶניךָׁ  ִלים ְלפָׁ והיו ְוִיְהיו  ֻמְכש ָׁ

ֶהם: ס ה בָׁ ךָׁ ֲעש ֵ ְ פ  ֵעת אַּ  ב ְ
-------------------

- 

 



 טו טז               מוהר"ן תנינא                 כא.  ליקוטי                                          

 הגמראלשון 

טעמא גמלי  מאי

גנובתי', משום  1זוטרי
כיסי. מ"ט 2דאכל 

תורא אריכא 
, משום דדייר 'גנובתי

באגמי ובעי 
 לכרכושי בקי: 

דאכלה כיסי, קוצים לפיכך רש"י 

זנבו קצר כדי שלא ידבקו בו 
הקוצים: ובעי לכרכושי בקי, להבריח 

 : היתושים

ששאל  א)שבת עז ע"ב( וזהו

יהודה מאי  'ר' זירא את ר

טעמא גמלא זוטרי גנובתיה 

 .[ב] ותורי אריכא גנובתיה

גמלא זה בחינות הצדיק 

קלא(  'הפשוט בבחי' )תהלי

ולא הלכתי בגדולות 

. כגמול עלי אמו [ג] ונפלאות

כי הוא מתנהג בפשיטות 

ואינו מדבר גדולות וכל 

עבודתו הוא בבחי' שתיקה כי 

יוצא מפיו גדולות אין 

כגמול עלי ונפלאות והוא רק 

נביא ומורה וזהו בחי' גמלא. וזוטרי גנובתיה זה בחי'  אמו

. היינו אלו הצבועים [ה] דבישעיה ט()כמ"ש  שקר הוא הזנב

המשקרים בחי' נביאי השקר שאחיזתם הוא רק בצדיקים 

הגדולים כנ"ל אבל בהצדיקים הפשוטים שהם בחי' גמלא אין 

זוטרי גנובתיה כנ"ל וזהו תורי אריכא ו"כ וזהו להם אחיזה כ

 בכור שורו הדר לוזהו בחי' הצדיקים הגדולים בחי'  'גנובתי

כנ"ל ואריכא גנובתיה היינו שעיקר יניקת הנביא ומורה השקר 

הו שהשיב, משום דאכלי זשהוא הזנב הוא רק אצלם כנ"ל. ו

 קוצי היינו שאלו הצדיקים הפשוטים שהם בחי' גמלא, אכלי

קוצי שאוכלים ומכלים את הקוצים והחוחים הסובבים את 

השושנה העליונה. ושושנה זה בחי' הדיבור הקדוש בחי' )ש"ה 

כי הם עוסקים בתורה ועבודה יום  שפתותיו שושנים וכו'ה( 

להם יניקה מהדיבור  'ולילה ומכלים כל החוחים שלא יהי

כי  הקדוש. כי מעבודה פשוטה בתמימות אין להם יניקה כנ"ל

אינם יכולים להתדמות אליהם ולנהוג שקר שלהם על ידם 

מאחר שהנהגתם רק בתמימות ובפשיטות כנ"ל. ותורי אריכא 

משום דדיירי באגמי ובעי לכרכושי בקי. דדיירי  ה,גנובתי

באגמי היינו שמקבלים דיבור פיהם הקדוש מבעלי צדקה מבחי' 

עי לכרכושי כנ"ל וזהו דדיירי באגמי, וב ההופכי הצור אגם מים

הנ"ל שצריכין לגרש היב"ק של הצדקה  יב"קבחי'  בקי

שנותנין רשעים כי אצלם נפגם היב"ק כנ"ל וגורם רעה להצדיק 

גדולה מה שיונק  שמקבל דיבור פיו מהם כנ"ל. וע"כ הוא טובה

מהם הנביא וכו' שהוא הזנב, שעי"ז מגרשין הרשעים מעצמן. 

ן אליהם ונותנין להם אותן בשקרנים הנ"ל שפוני םמכשיליזכי 

 :[ח] הצדקה וניצולין הצדיקים כנ"ל

מפני מה כשאדם מבקש פרנסה אין נותנין לו  הקשו [ט] טז

תיכף מן השמים כ"א ע"י סיבות לכ"א לפי סיבתו. שזה צריך 

ולמצוא  [י] ועסלזרוע תבואה ולחרוש ולקצור וכו' וזה צריך לנ

לו תיכף בשעה  צורך פרנסתו שם וכיוצא בזה ולמה לא נותנין

שמבקש פרנסתו מזומן. והתירוץ, דע שכל הפרנסה של ישראל 

אילנא די במלך )דניאל ד(  "ש, כ[יא]צריכין לקבל ע"י המלך 

. אנת הוא מלכא 'חזית די רבה ותקף וכו' ומזון לכולא בי

)משלי  ולפני כבוד ענוהועיקר המלכות הוא ע"י ענוה בבחי' 

וא ע"י ענוה דייקא. כי כן טו( שעיקר כבוד וגדולת המלכות ה

גדולתו ודרך המלכות בכל פעם, שצריך שיקדים ענוה לכבודו 

כמו שבכל יום בשעה שקם ממטתו שאזי עדיין הוא בקטנות 

שמלובש במלבושים פשוטים וגם פניו אינו בצחות וזכות עדיין 

קודם הרחיצה. ואח"כ מייפה עצמו ומתלבש בבגדי כבוד 

וכן ארז"ל )יומא כב ע"ב( מפני  ומתפשט בגדולתו כדרך המלך.

בו שום דופי  'מה לא נמשכה מלכותו של שאול מפני שלא הי

תלוי' יגאא"כ קופה של שרצים  יבבוריכי אין ממנין פרנס על הצ

שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו כלך מאחריך. כי  ידמאחריו

. וכל מה שיש להמלך ענוה [טו] עיקר המלכות ע"י ענוה כנ"ל

כותו ביותר כנ"ל. וכשנמשך המזון ע"י ביותר מתפשט מל

המלך כנ"ל, נעשה ממנו בירורים. כגון תבואה שהרבה ממנה 

אוכלין בהמות ואח"כ מתברר עוד ואוכלין ממנה עכו"ם עד 

שמתברר ממנה לישראל. וגם בהאכילה יש בירורים עד 

שמתברר ונעשין מהם אמרי שפר דהיינו ברכות שמברכין 

ן ועובדין הש"י בכחות האכילה. עליהם תחילה וסוף ומתפללי

מאשר שמינה לחמו והוא יתן מעדני וזה בחי' )בראשית מט( 

. שמינה לחמו וכו' אמרי שפר מלך, נפתלי אילה שלוחה הנותן

דהיינו הפרנסה שהיא בחי' מעדני מלך כי מקבלין אותה ע"י 

, נפתלי וכו' הנותן אמרי שפרהמלך. וע"כ תיכף כתיב אחריו 

ר של ברכות ותפילות וכיוצא שנעשין מן דהיינו אמרי שפ

הבירורים של מעדני מלך כנ"ל. ואלו הבירורים הם בחי' קטורת 

 אמרי שפר. ומאלו [טז] כידוע שקטורת היא בחי' בירורים

נעשה עטרה להמלך, וגם יכולין לראות  מעדני מלךשנעשין מן 

צאנה וראנה בנות ציון במלך זאת העטרה. וזהו בחי' )ש"ה ג( 

בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת שלמה 

, היינו לראות העטרה של המלך שנעשה ביום חתונתו. כי לבו

התחברות שמתחברין האמרי שפר עם המלך זה בחי' חתונה. 

)משלי כב(, שחן השפתים דהיינו  חן שפתיו רעהו מלךבבחי' 

ביום האמרי שפר מתחברין עם המלך בבחי' ריעות, וזהו 

, זה בחי' קטורת בבחי' )משלי וביום שמחת לבוזהו . וחתונתו

. כי הבירורים שמהם נעשה אמרי שמן וקטורת ישמח לבכז( 

שפר כנ"ל שמהם נעשה העטרה כנ"ל הם בחי' קטורת כנ"ל. 

 [יז] אם כל חיהיא היתה היינו בחי' חוה ש שעטרה לו אמווזהו 

)תהלים קג( היינו  רחמיםו סדח מעטריכיהר"ת  חוהכי 

 [יח] המשביע בטוב עדייךהעטרה הנ"ל, שנעשה ע"י בחי' בחי' 

)והעיקר חסר(. והכלל שצריכין  .כנ"ל מעדני מלךדהיינו בחי' 

לג(,  ')ישעי מלך ביפיו תחזינה עיניךלראות את המלך בבחי' 

דהיינו כשהוא ביפיו וגדולתו ולא בשעת קטנות. ואם היו נותנין 

 אפשר שיראה  'לו פרנסתו תיכף ומיד לחם מזומן הי
 

                                              
  כיסי' -בתרלד 2, זוטריה –מתרלו  1 -שייך להגה א
 מה טעם גמל זנבו קצר ושור זנבו ארוך ב
 ן סוף פסוק א' ומכאן אמצע פסוק ב'אעד כ ג
  ('בישעיה )טכמ"ש  – ובתשכט יה ט(כמ"ש )בישע -בתקפא בישעי'.כמ"ש  -בדפו"ר ד
 מורה שקרשם הלשון ונביא  ה
 זוטרי' -מתרלו  ו
 מכשילין -מתרלו  ז
ין ממנו יניקה למפורסם של שקר. ושור דהיינו א, דהיינו כמעט זנבו קצר ,דהיינו צדיק פשוט ,מדוע גמל ,השאלה לפי רבינו ח

למה לצדיק קטן זנב קטן ולצדיק גדול )בעצם השאלה  .מפורסם של שקר גדול שיונק ממנו צדיק גדול, זנבו ארוך, דהיינו שיש
שסביב השושנה שהיא כנסת את הקוצים עבודתו בשקט לכלות , דהיינו צדיק פשוט אוכל קוציםהתירוץ כי גמל זנב גדול( 

נמצא באגם מים שם גדלים הבקי )יתושים( ובזנבו הארוך מגרשם. שור ישראל, )דהיינו את המקטרג המונע את השפע(. אבל 
בדברי התפארותו לגלות עצמו יש יניקה גדולה למפורסמים של שקר גדולים, שהם בחי' זנבו ארוך, שבו גדול צדיק דהיינו 

מגרש ממנו אליהם, את הצדקות של רשעים, כי פיו הקדוש )שעל ידו משפיע לכנסת ישראל( נעשה מהצדקה, משם יב"ק 
 פגם היב"ק בחי' ניאוף שמזיק לפיו הקדוש.הקדוש, שהוא בחי' זיווגים דקדושה, אבל הצדקה של רשעים היא בחי' 

 מלבוב )לעמבערג( ובסוף שנת תקסח בחזרת אחת משמונה התורות שאמר רבינותורה זו  ט

                                                                                   
ולקמן תורה סב שנסיעות לפרנסה הן פגם אמונה ואילו כאן הם הכרח כדי שיתקיים מלך ביפיו תחזינה  'עיין לעיל תורה מ י

 ש המבואר כאן ואפשר לתת לו מיד.שמי שאמונתו שלימה אין את חשנמצא 
ועיין תורה סג תנינא ותורה ה' תנינא אות י' את הפרנסה מקבל המלך ] * עיין זוהר תרומה דף קנג. יא

 [נסה ע"י ספירת המלכותשהפר .תנינא אות י' 'תורה זוגם עיין זוהר וירא דף קז.  תחילה
 הצבור -מתרלו  יב
 תלוי -רלדבת יג
 מאחוריו -בתשכט  יד
כשנמשח דוד במקומו  ועוד .נענשכן וה שכן היתה בו דהיינו שהחריש כשביזוהו עליה דייקא ושעל הענ עי"ש טו

 ה לו קופה.תכבר הי
ספר הלקוטים להאריז"ל שמות פ"ב ( ונחזור עתה לעולם העשיה)ד"ה  'שער הכוונות תפלת השחר דרוש ג טז

ק"ה השכמת הבקר א' ו' ז'. נשיאת כפים ל .ד"ה וזמ"ש רז"ל פירוש שמן ששון על ע"ח שער מט פ"ג אות יג
 . 'ה '. ערלה ג' ה'. פרו"ר גה' ה'. ר"ח ו' לט

 'בראשית ג*  יז
 שם בפסוק הסמוך יח

 תורה אור
יר  תהלים קלא )א( ש ִׁ
ד ְיקָֹוק לֹא ָגַבּה  ֲעלֹות ְלָדוִׁ ַהּמַ
י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא  ּבִׁ לִׁ
ְפָלאֹות  ְגדֹלֹות ּוְבנִׁ י ּבִׁ ְכּתִׁ ּלַ הִׁ

ּמ   י:מִׁ י  ּנִׁ יתִׁ ּוִׁ ם לֹא ש ִׁ )ב( אִׁ
ָגֻמל ֲעֵלי  י ּכְ י ַנְפש ִׁ ְודֹוַמְמּתִׁ

י:  ֻמל ָעַלי ַנְפש ִׁ ּגָ ּמֹו ּכַ  אִׁ
)יד( ָזֵקן ּוְנׂשּוא  ישעיהו ט

ה  יא מֹור  ים הּוא ָהרֹאש  ְוָנבִׁ ָפנִׁ
ָנב: ר הּוא ַהּזָ ק   ש ּ 

לג )יז( זאת הברכה דברים 
ֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני  כֹור ש  ּבְ

ח ְרֵאם  ים ְיַנּגַ ם ַעּמִׁ ה  ַקְרָניו ּבָ
ְבבֹות  ץ ְוֵהם רִׁ ו ַאְפֵסי ָאר  ַיְחּדָ

ה: ם ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנש ּ  ְפַריִׁ  א 
שיר השירים ה )יג( ְלָחָיו 
לֹות  ְגּדְ ם מִׁ ֲערּוַגת ַהּבֹׂש  ּכַ
ים  ּנִׁ ֹוש ַ ְפתֹוָתיו ש  ים ׂשִׁ ְרָקחִׁ מ 

 ֹנְטפֹות מֹור עֵֹבר:
י ַהּצּור  תהילים קיד )ח( ַההְֹפכִׁ

יש  ְלַמְעְינֹו  מִׁ ם ַחּלָ ֲאַגם ָמיִׁ
ם:מָ   יִׁ

 תורה טז
י ֲחַזְיָת  יָלָנא ּדִׁ דניאל ד )יז( אִׁ
ְמֵטא  ף ְורּוֵמּה יִׁ י ְרָבה ּוְתקִׁ ּדִׁ
א ַוֲחזֹוֵתּה ְלָכל ַאְרָעא: ַמּיָ ש ְ  לִׁ

ּה  ְנּבֵ יר ְואִׁ ּפִׁ )יח( ְוָעְפֵיּה ש ַ
א ֵבּה  יא ּוָמזֹון ְלֹכּלָ ּגִׁ ׂשַ

דּור ֵחיוַ  י ּתְ חֹתֹוהִׁ ָרא ּתְ ת ּבָ
א: ַמּיָ ֵרי ש ְ ּפֲ ָנן צִׁ ּכְ ש ְ י יִׁ  ּוְבַעְנפֹוהִׁ

י  א ּדִׁ יט( אנתה ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ
רבית ְרַבת ּוְתֵקְפּתְ ּוְרבּוָתְך 
ְלָטָנְך  א ְוש ָ ַמּיָ ש ְ ְרָבת ּוְמָטת לִׁ

 ְלסֹוף ַאְרָעא:
ְרַאת ְיקָֹוק  משלי טו )לג( יִׁ
ְפֵני ָכבֹוד  מּוַסר ָחְכָמה ְולִׁ

  ֲעָנָוה:
ר מט ויחי  ראשיתב )כ( ֵמָאש ֵ

י  ן ַמֲעַדּנֵ ּתֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא יִׁ ש ְ
ְך: ס ל  ָלה  מ  י ַאּיָ לִׁ )כא( ַנְפּתָ

ר: ס פ  ְמֵרי ש ָ ֻלָחה ַהּנֵֹתן אִׁ  ש ְ
יָנה  שיר השירים ג )יא( ְצא 
ְך  ל  ּמ  ּיֹון ּבַ נֹות צִׁ יָנה ּבְ ּוְרא 
ָרה ּלֹו  ּטְ עִׁ ֲעָטָרה ש   לֹמֹה ּבָ ש ְ

יֹום ּמֹו ּבְ תֹו ּוְביֹום  אִׁ ֲחֻתּנָ
ְמַחת לִׁ   ּבֹו:ׂשִׁ

משלי כב )יא( אֵֹהב ְטָהור 
ָפָתיו ֵרֵעהּו \}ְטָהר\ { ֵלב ֵחן ׂשְ

ְך: ל   מ 
ת  ן ּוְקטֹר  מ  משלי כז )ט( ש  
ק ֵרֵעהּו ֵמֲעַצת  ת  ח ֵלב ּומ  ּמַ ְיׂשַ

: ש   ָנפ 
ְקָרא ָהָאָדם  בראשית ג )כ( ַוּיִׁ
וא ָהְיָתה  י הִׁ ה ּכִׁ ּתֹו ַחּוָ ש ְ ם אִׁ ש ֵ

ל ָחי:אֵ   ם ּכָ
ַחת  ַ ש ּ תהלים קג )ד( ַהּגֹוֵאל מִׁ
ד  ס  י ח  ֵרכִׁ י ַהְמַעּטְ ְיכִׁ ַחּיָ

ים: ּטֹוב  ְוַרֲחמִׁ יַע ּבַ ּבִׁ ׂשְ )ה( ַהּמַ
י: ר ְנעּוָרְיכִׁ ש   ּנ  ש  ּכַ ְתַחּדֵ ְדֵיְך ּתִׁ  ע 

ָיְפיֹו  ְך ּבְ ל  ישעיה לג )יז( מ 
ץ  ר  יָנה א  ְרא  יָך ּתִׁ יָנה ֵעינ  ֱחז  ּת 

ים:  ַמְרַחּקִׁ

 



 ליקוטי                           תורה טו                       מוהר"ן תנינא             1כ:

  אלו המתפארין עצמן בשקראלו המתפארין עצמן בשקרמאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ןקוטי מוהר"ןיימספה"ק למספה"ק ל

 
  שבט תשעח 'עד כיא 

 

 זמן אמירת התורה
שנת תקסח  בברסלב בחודש תמוז נאמר

 .בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 

 פתיחה
היו אצל רבנו תורה  ןכאמור לעיל בסוף תורה יב שמתורה י' עד תורה יז נאמרו בזמן אחד בחזרת רבנו מלעמברג וכול

שהיא ביאור על המעשה שמסופר בגמ' שבת עז: שרבי זירא ראה את רבי יהודה שהוא בשמחה והבין שכל שאלה  ,אחת
בפירוש בתורה לא ביאר  הקודמותאמנם בתורות  .שאל אותו כמה שאלות וכמה ביאורי מיליםו ,שישאל ממנו יענה לו

בתורה זו מבאר להדיא שתי שאלות  אבל למבואר באותה תורה, ,אלא שהיה רמז בלשון המעשה שם,את השאלות 
, והתירוץ כי גמל הולך בקוצים ושור שור זנבו ארוךשמה הטעם ו ,גמל זנבו קצרשטעם המה והן  ,ששאל רבי זירא שם

  מגרש בו את היתושים.
פאר שמת )שאינו צריך לאמו(צדיק גדול  רומז, ושור כגמול עלי אמו צדיק פשוט שעבודתו בשקטרומז לומבאר רבינו שגמל 

מפורסמים של שקר שמתפארים שהם צדיקים גדולים שהם ויש שקרנים  שיכול לפעול ישועות ולעשות פדיונות.בעצמו 
והם בחי' זנב של הצדיק כי ההולך אחריהם כאילו הולך  .ואומרים בשקר על עצמם מה שאומר הצדיק האמת על עצמו

גמל אילו זנבו של ו .ם של שקר שמדבר גדולות על עצמודהיינו מפורס ,שור שהוא צדיק גדול ארוךנבו של הוז .לאחור
ותפלין ולשבת בבית  תכי השקרן המתדמה לו אין לו מה לדבר אלא לכל היותר להתעטף בטלי ,שהוא צדיק פשוט קטן

 המדרש כמותו.
 ,יקכי יש רשעים נואפים שהצדקה שלהם מזיקה לקדושת הפה של הצדהגדול, בזה שיש זנב לצדיק גדולה ויש תועלת 

 ניצל ממנה. הגדול להם את הצדקה והצדיק האמת  תניםנו יםהרשע צדיק, אזילכן ע"י שיש שקרנים שמתדמים ל

 
 שיחות השייך לתורה זו

ֲחִזיָרתֹו ִמּלֶבּוב: ) ַנת תקס"ח ּבַ סֹוף ש ְ  מוהר"ן, סימן נ"ט(. -חיי -ִסיָמִנים: י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, ֶנֶאְמרּו ּבְ

ִסיָמן י"ב. ְוַהּתֹוָר .. ה ְלעֹוָלה" )בליקו"מ ח"ב( ּבְ ֶ סּוק "ְוַאּיֵּה ַהש ּ בֹודֹו" ַעל ּפָ ל "ַאּיֵּה ְמקֹום ּכְ ֶ ם ַהּתֹוָרה ש  ְמלֵּי .ּגַ ה ַעל ַמֲאָמר: "ַמאי ַטְעָמא ּגַ
ֲאִרין ְתּפָ ּלּו ַהּמִ ְתִחיל: "אֵּ א", ַהּמַ נּוְבּתָ י ְותֹוָרא ַארּוָכא ּגְ נּוְבּתֵּ י ּגְ ּו  זּוְטרֵּ ְתִחיל: "ִהְקש  ִסיָמן ט"ו. ְוַהּתֹוָרה ַהּמַ ְגדֹולֹות", )בליקו"מ ח"ב( ּבְ ּבִ

ַעת ש ְ ֶרְך ּבִ ַמְענּו ַעל ַהּדֶ ָ ל ֶזה ש  ִסיָמן ט"ז, ּכָ ְרָנָסה ְוכּו' )בליקו"מ ח"ב( ּבְ ש  ּפַ ֶאָחד ְמַבּקֵּ ֶ ש  י ַמה ּכְ נֵּ ּיּול )בחזרתו מלעמבערג, עיין  ִמּפְ ַהּטִ
ִריםבפנים(, ְועֹוד ש ְ  ְזּכָ ֲאָמִרים ַהּנִ י ּתֹורֹות. ְוָכל ַהּמַ ּה" )בליקו"מ ח"ב, סימן י'(, ְוָכל ַמה -ָארֵּ ְעּתֵּ ִדיָחא ּדַ ֱאַמר ַעל "ּבְ ּנֶ ֶ יל, ּוַמה ש ּ ְלעֵּ

אַ  ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבָ י ַרּבֹותֵּ ַמַאְמרֵּ ז ּבְ ר ּוְמֻרּמָ ָ ֶרְך, ַהּכֹל ְמֻקש ּ ַמְענּו ָאז ַעל ַהּדֶ ָ ש ּ ֶ ת ש ּ עֵּ יָרא ּבְ י זֵּ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ַאל ַרּבִ ָ ש ּ ֶ ִליָאה ש  ָדה ַהּפְ ּגָ
ל ֶזה ז ּכָ ם ְמֻרּמָ יָנא"? ְוכּו' )המובאת שם בתורה(, ְוש ָ י עֵּ ְרְנגֹוָלא ַמְדלֵּ ה: "ַמאי ַטְעָמא ּתַ ְעּתֵּ ִדיָחא ּדַ ָהָיה ּבְ ֶ שיחות הר"ן, סימן  -: )ש 

 קמ"ד(. 

 

 לקוטי הלכות
 יותג' אות יו"ד דגים ד'

 מבאר עפ"י תורה לד מה שרבנו אומר כאן שע"י צדקה נעשה קדושת הפה של הצדיק.ו"ד מלמדים ד' אות י' י

 מבאר שעיקר הצדקה היא למי שמקבלים ממנו כשנותנים לואו"ח ראש השנה הלכה ו' אות י' 

 

 הקדמה

שיכול לעבוד את הקב"ה בכל  -בשיש לו פה קדוש.  -ומספר לנו את מעלותיו, א .על צדיק אמת גדול כאן רבנו מספר
ויכול לעשות  -שיכול להמתיק את הדין ע"י אכילה ושתיה. ד -דבר שבעולם לדוגמא באכילה ושתיה ושאר דברים. ג

)דמשמע שהיא מדרגה שעדיין צריך לשמירת ד ממה שהצדיק הפשוט מכונה גמול עלי אמו וע -ה פדיון ע"י אכילתו.
בלק"ה מלמדים ד' י' מבאר עוד שפה קדוש הכוונה  -ו גדול שאינו צריך לאמו. משמע שהצדיק הגדול הוא בחי'אמו, 

שהוא אור החסד שעלה ליסוד דאצילות דהיינו הפה שעל ידו מתקנים את שברי כלי החסד שנפלו למבואר בתורה לד 
אהבות הרעות שבדיבורו יכול לתקן את חרפת הלב שהם הלבינה דבריאה שהיא הלב. ואצל הצדיק הוא אור גדול בפיו 

כשהוא מקבל יש לו מעלה נפלאה שש בלק"ה דגים ד'עוד מבואר  -'זאותו.  כל הבא לשמועוכל התאוות רעות של 
פר בספורי יסו שמוכ "נשאמר רבנו על עצמו בשיחות הר"ן קצדקה בזה הוא נותן צדקה ונחשב לו למצוות צדקה. כמו 

 שזו היתה גדולתו. על כמה מדרגות צדיקים ואחד מהםסיפר הקבצן בלא ידים יום שישי בז' בעטלרס  תמעשיו
 . שנותן )ע"י שמקבל( פיו מקבל הצדיק האמת מהצדקהומבאר רבנו שאת קדושת 
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שהנותן צדקה מעורר שם קדוש שנקרא יב"ק, שהוא ר"ת יחוד ברכה קדושה, ובכלליות הוא בחי' רבנו עוד מבאר 
 זיווגים.

היא מעוררת אצלו שם יב"ק פגום דהיינו זיווג אלא לכבוד וגאווה וישות( שלא לשם שמים )ועל כן רשע שנותן צדקה 
 פגום דהיינו ניאוף.
 המקבל אותה. צדיק גדול וצדקה כזו של נואף מזיקה לקדושת הפה של 

לנואף שזו  שנותן צדקהכשמקבל מנואף נחשב נמצא  .כיון שקבלתו היא נתינהשמזיקה לצדיק גדול דווקא  הטעםונ"ל 
. אבל הצדיק הפשוט אין לו הכח הזה שקבלתו היא נתינה ולכן לא נפגם בקבלתו פיוקדושת שפוגמת בה צדקה פגומ

 .מרשע

 לעוד מבאר רבנו שכל צדיק גדול יש כנגדו מפורסם של שקר שמדבר על עצמו גדולות כאילו הוא הצדיק האמת שיכו
 והשקרן הזה מכונה זנב של הצדיק.  לעשות גדולות ונפלאות.

 לצדיק כי עי"ז הרשעים הנואפים נותנים את הצדקה שלהם למפורסמים של שקר והצדיק ניצול מהם. וזו טובה
וצ"ע מדוע דווקא צדקה מנואף מזיקה יותר מצדקה מגנב. וצ"ע שידוע מעשים הרבה מצדיקים שידעו להכיר כל צדקה 

צריך שיהיה לו מפורסם ש"ש כנגדו  מהיכן היא וידעו לקבל או לא לקבל ואם קבלו העבירו לאחר שלא מזיק לו ומדוע
  שיקבל במקומו.

שהיה נביא שמבואר במדרש  ,שזנבו הארוך היה חנניה בן עזור הנביא, מביא רבנו את ירמיהו ,דוגמא לנביא שזנבו ארוך
אמת שנסתלקה ממנו הנבואה והיה מגנב מירמיהו נבואות ואמרם בשם עצמו ועוד גם מוסיף ומשקר. ודוגמא לבקי 

שביקש שהצדקה  ,( שהיה מגרש ירמיהו בזנבו הארוך, מביא רבנו את תפלת ירמיהו על אנשי ענתות הרשעים)יתושים
  מפרש רבנו הטעם כדי שלא תזיק לצדיקי אמת גדולים.שלהם תלך רק לעניים שאינם הגונים, ו

וסל במומו פוסל כל הפועוד גם  יסוד עולם שמדתו הפך מהם, וצ"ע שהרי בדרך כלל הנואפים מתנגדים על הצדיק
ולמה יש חשש כל כך שיתנו להם צדקה  \א/בירמיהו שחשדוהו בניאוף ב"ק טז: מחזיקים אותם נואפים כמוהם כדמצינוו

 .שתזיק להם
ועוד גם להצדיק עוונותיהם להשקיט  ,יש להם תאווה לתת צדקה)שהוא חסד דקליפה( כיון שהם נואפים  ואולי

י שיש מפורסם של "ורק ע לא היה מפורסם של שקר היו נותנים לצדיק אמת. ואם ,מחפשים צדיק לתת לו ,חרטותיהם
  עי"ז ניצל הצדיק מהצדקה שלהם. ,שקר שמחזק דעתם שהצדיק האמת פגום

ועיין קיצור לקוטי מוהר"ן שהקב"ה בכוונה מכשיל את הרשעים הנ"ל כנראה שנותן בלבם לתת הצדקות שלהם דוקא 
 דיק מהם.למפורסם השקרן כדי לשמור את הצ

 

 ק"שם יב
 וע"י צדקה פגומה גורם ניאוף לנותן. ,והוא בכלליות בחי' זיווגים ,שע"י צדקה נעשה שם יב"ק רבנו מבאר

בגבול א"י היה נחל  .\ב/בחזרתו של יעקב אבינו מחרן לארץ ישראל הוא "מעבר יבק" הנזכר בתורההשם הזה מקור 
)נמצא שהוא בעצמו המעבר יבק( עשה עצמו גשר מעל הנחל וחזר ו ,אפשר לעבור ויעקב נכנס לתוכו לבדוק אם

 . ונלחם עמו של עשו הרשע ובא המלאךושוב חזר על פחים קטנים  )עי"ש רמב"ן וחת"ס(והעביר את כל משפחתו 
למי שרוצה לעבור  ,ומצד הסט"א האורבת שם ,מצד שטף המים ,הוא מעבר מסוכן מאד "מעבר יבק"נמצא מבואר ש

כי זיווג בוודאי הוא מקום מסוכן כנחל  .ועל כן הוא בחי' זיווגים ובחי' צדקה ,ה שזה מהות השם הזהאל הקדושה. ונרא
נגרר כמים אחר תאוותו. וכן הצדקה שהיא יחוד בין עני ועשיר ע"י הפרוטה  תשוטף לאבד מהאדם צורת אדם ולהיו

ש כשנותן "לעני הגון וככשנותן תו, אפילו העוברת מיד ליד שהיא בחי' מיצר מסוכן להתגברות הישות של הנותן וגאוו
 שמשפיע למקום שלא מוליד כבוד שמים. ,זה ניאוף ממששלאינו הגון 

 .שיש מעבר יבק שהוא מעבר הנשמות מעוה"ז לעוה"ב איתאוכן 
 שהוא רמוז בצוואר המחבר ראש וגוף שהם בחי' שמים וארץ. ה( ה)ע"ח כ ובכהאריז"ל

והוא מזמור שאמרו בעבור  \ג/"יענך ה' ביום צרה"רמוז כ"פ במזמור כ' בתהלים עוד מבואר בכהאריז"ל ששם יב"ק 
ולה גשדוד המלך היה מתפלל על יואב שר צבאו. וידוע שהוא ס וי"א)אב"ע ורד"ק שם( חמה לדוד המלך כשהיה יוצא למ

                                              
עין מהרש"א ב"ק טז: שחשדוהו כמשה רבנו שכיון שהיו שניהם נביאים ארבעים שנה היו תמיד מוכנים בטהרה לנבואה ועל כן פרשו  א

 מנשותיהם, ועל כן חשדו אותם ליצני הדור בניאוף. 
ת ַמֲעבַ בראשית פרק לב )כג( ַוי    ב ֲעֹבר אֵּ יו ַוי ַ ד  ר ְיל  ש   יו ְוֶאת ַאַחד ע  ְפֹחת  ִּ י ש  ֵּ ת  ְ יו ְוֶאת ש  ש   י נ  ֵּ ת  ְ ח ֶאת ש  ק ַ א ַוי ִּ ה הו  ְיל  ַ ל  ַ ם ב  ֹק:ק  ם  ר ַיב  חֵּ ק   )כד( ַוי ִּ

ר לֹו: ֶ ר ֶאת ֲאש  ֲעבֵּ ַחל ַוי ַ ם ֶאת ַהנ   רֵּ ֲעבִּ יש   ַוי ַ ק אִּ בֵּ א  ֹו ַוי ֵּ ר ַיֲעֹקב ְלַבד  תֵּ ו   ַחר: )כה( ַוי ִּ ֹו ַעד ֲעלֹות ַהש    מ   עִּ
כמה )יענך שאומרים אחרי אשרי( גם צריך לכוין במזמור הזה  -דרושי אשרי פיטום הקטורת ועלינו לשבח דרוש א  -שער הכוונות  ג

עודד ר"ת שמות של יב"ק שהם בגימט' ידוד אלהים ואלו הם יענך ה' ביום צרה ר"ת יב"ק ונפלו ואנחנו קמנו ר"ת יב"ק ואנחנו קמנו ונת
יב"ק ונתעודד ידוד הושיעה המלך ר"ת ויה"ה והוא צירוף א' מי"ב צירופי ההויה ולכן להורות זה צריך לחבר מלת המלך עם מלת 
הושיעה ולתת טעם מפסיק אחר תיבת המלך ואח"כ תאמר יעננו ביום קראנו וגם כי ר"ת יעננו ביום קראנו הוא בגימ' יב"ק גם תכוון 

ר והוא כי תכוין שבמזמור זה יש ע' תיבות כמנין ע' קלין דיולדה וכנז' בזוהר פ' פינחס וביאור ענין זה הוא כך כי כוונה א' בזה המזמו
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יש בו ט' פסוקים מניין , כי ()עמק המלך יז יז()וי"א שלוחשים באזנה  להקל מחבלי לידהעל היולדת לומר בשעת לידה 
. והיינו כנ"ל (:זוהר פנחס רמטעפ"י וריש תורה לו )תורה כא אות ז'  יש בו ע' תיבות כמניין צעקות היולדת)זוהר חדש( ירחי לידה 

 .כי לידה היא בחי' מעבר יב"ק אלא עוה"ז ושם הוא מיצר צר ומסוכן מאד לאם ולוולד

נראה שעיקר בו הוא היחוד, וכנ"ל שהוא ומר רבנו שהוא בחי' זיווגים, וממה שא ,שם יבק הוא ר"ת יחוד ברכה קדושה
וע את ההשפעה או לקלקל אותה. נלמ ,ששם תוקף הקטרוג והסט"א ,בחי' היסוד והמעבר שבין משפיע ומקבל

כך נראה הפשט הפשוט אבל עפ"י הסוד יש בו סודות גדולים  יע למקבל.פמהמש והברכה היא ההמשכה של הקדושה
 ואפשר על ידו להמשיך ישועות נפלאות משרש הבריאה ולצאת מכל הצרות. \דמעתי מהריצ"ח/כפי שש

ישגבך )ר"ת גמט' יבק( האופן שמעוררים שם נפלא זה נראה בכוונות שזה ע"י מזמור כ' בתהלים יענך ה' ביום צרה 
, והוא הג' המכריע והוא שרא בעצמו מעבר יבק כנ"ל שעשה עצמו גו. כי האותיות יבק עיעקב ) שם אלקי יעקב וגו'

ד יותר להבין גודל ו. ומרבינו כאן מבואר נפלא שע"י צדקה מתעורר השם הזה, מה שמעורר ע(הבריח התיכון כידוע
מאידך מבואר כאן הסכנה הגדולה אם  המצווה הזו וכוחה הגדול לעורר יחוד עליון נפלא והמשיך שפע גדול לעולם.

 יקא ע"י שם זה יכול ח"ו ליפול לפגם הברית.ח"ו נותן בגאווה או לשם כבוד שדי

בעניין הצדקה הפגומה שגורם פגה"ב מבואר כאן שזה בגלל השם יבק שהוא זווגים, ונ"ל הרחיב העניין כי כח 
מרכבה לה כמבואר בתורה לד. ותכונת  תההתקשרות בין משפיע ומקבל שהם העשיר והעני, הוא ספירת היסוד שהברי

)שהוא כמו ממוצע בין האב לבנים( שיוסף מוך של המשפיע בבחי' יעקב ויוסף כחדא אזלי, היסוד הוא שהוא חלק הנ
כשמשפיע כגון שועל כן עיקר שמירת היסוד והברית היא תמיד רק מעביר את השפע של יעקב אל המלכות. הוא 

אלא הוא רק צינור  ,ינו אלא מעבר בלבד וח"ו לא להרגיש שהוא המקור וממנו השפעאולהרגיש ש בצדקה צריך לזכור
ואם נכשל בזה ומתגאה אזי פוגם בברית )וכמבואר בתורה קל הקשר ההדוק בין גאוה  השפע, שדרכו עובר מעבר בלבד

)מעינה של תורה שמות כב כד בשם מעשה רוקח( ובזה הנסיון של עשיר גדול מאד, שאע"פ שמבואר בספרים לפגה"ב( 

                                                                                                                                             
הנה נת"ל שבנ"א היה זווג יעקב ורחל ואז נתעברה רחל מאותו הזווג ונשאר' מעוברת בהיותה בעולם האצילות. ואמנם צריך לינתן 

נר"ן ואח"כ נולד הוולד ההוא והשפע ההוא וכל עולם ועולם לוקח חלקו מאותו הוולד באותו העובר אשר בתוכ' שפע גמור שלם ב
הנולד והנה חלק הנשמה לוקחתו הבריאה וחלק הרוח לוקחתו היצירה וחלק הנפש לוקחתו העשיה והנה הנקב' הנז' יורדת מן האצילות 

דת הנקבה הנז' וכאשר צועקת אותם הקולות כשרוצה אל עולם הבריאה בהיותו עדיין למע' באצילות כנז' ושם בעולם הבריאה יול
לילד אז מזדווג הזכר עמה בבחי' חלק הנשמה ונגמר העובר גם בחלק הנשמה כנז' וע"י הזווג הזה נפתח רחמה ויולדת ויוצא הוולד 

ין שבמזמור הזה ואז ניתן בעולם הבריאה. והנה במזמור הזה של יענך ה' הוא זמן זעקת היולדת דראמת ע' קלין כנז' והם כמנין ע' תיב
 .בעובר ההוא חלק הנשמה כי בנפילת אפים ניתן בו כח הנפש. ובאשרי כח הרוח ויענך כח הנשמה כנ"ל

השם הקדוש "יבק" בתורה נזכר אצל יעקב אבינו שבחזרתו מחרן עבר במעבר  - (64עפ"י מה שביאר הריצ"ח בוישלח תשנג )דקהעניין השם יבק עניין  ד
ו גשר והעביר משפחתו נמצא שהוא בעצמו מעבר יבק והוא גילה אותו, כי הוא האב השלישי, בחי' השלישי המכריע, יבק, ועשה עצמ

הוא, דהיינו שמיחד קדושה וברכה, -בריך-בחי' זיווג חו"ג, בחי' תפארת שהיא המדה של יעקב והיא בחי' זעיר אנפין ששמו קודשא
דהיינו  ,הוא ברוך ,שלמרות שהוא קדוש וומשמעות. כמבואר בזהר משפטים קטז מט' יבקוע"כ נהגו ישראל לכתוב שמו ית' בר"ת הקב"ה ג

ק והכוונה שממשיך "יעקב אותיות ע' יבכן ו שהיא הבינה, ולזה  מרמז השם יבק שהוא ר"ת יחוד ברכה קדושה. ,שמתברך מבחי' הוא
מגלה עמוקות שיעקב אמר ה בך שם אלקי יעקב. וכתבנפש. כמניין התיבות במזמור יענך ה' ביום צרה ישג למלכות שהיא בחי' ע'

וכמבואר  "יענך ה' ביום צרה", "ואנחנו קמנו ונתעודד", "יעננו ביום קראנו", "יענהו בשם קדשו". מזמור זה ורמז בו ד' צרופי יב"ק
 בכוונות.

רר שם זה העצה היא לומר מזמור זה )משמע שביום צרה העצה להמתיק היא ע"י אלקי יעקב דהיינו בחי' שם יבק הקדוש. וכנראה לעו
 שיש בו גם צרופי יבק וגם יעקב אותיות ע' יבק, שהוא בחי' זעיר הנקרא הקב"ה גמט' יבק ( 

שם יב"ק ר"ת יחוד ברכה קדושה. הברכה היא המשכה דהיינו קו של ממעלה למטה. וקדושה להפך היא הסתלקות מה שהוא נבדל 
כאילו שאומרים . שזה הוא הזיווג שעל ידו בא כל השפע לעולם ,י הקוים ההפכיים האלההיחוד של שנשזה קו של ממטה למעלה. ו
 קודשא בריך הוא. )הוא זה בינה נסתר( ,שמו ית' ועל שם זה ,למרות שהוא קדוש יהיה ברוך

ה ביותר ור לגבישועות השם הזה מחבכשצריכים מתי שרוצים לצאת מצרה הנ"ל ע"כ  וע"י השם הקדוש הזה יבק מעוררים יחוד נפלא
 .שפעמשם ך יוממש

והם שני יחודים עילאה ותתאה. יחוד  -ה, -י אהי-בכוונות האריז"ל מובא שיב"ק יש בו שני יחודים יחוד הויה אלקים ויחוד הויה אדנ
נות ה שהוא בבינה רק מצטרף אליהם בבחי' אמא דמסככא על בניה לשמור כידוע שיחוד שבקט-י ושם אהי-התחתון עיקרו הויה אדנ

יש בו חשש יניקת הקליפות לכן הוא נעשה למעלה )בסוד התרדמה והניסור( אצל הבינה ששומרת עליהם בבחי' אמא דמסככא 
 ברית כהונת עולם פרק אילו של יצחק פ"ז ואוזפת מני לברתא.

ו מציאות ומתגבר עליה )עיין תורה יא שיש שני יחודים יחוד תתאה ויחוד עילאה בחי' שמע וברוך, יחודא תתאה זה כשהאדם יש ל
 ומתבטל להקב"ה אבל יחודא עילאה היא בטול גמור עד שאין לו מציאות עצמית כלל( 

הם הויה אלקים  גמט' יבק. כיהויה אלקים שני שמות יחוד  יחודא עילאה הוא וכן היחוד שנעשה ע"י שם יבק יש לו שתי מדרגות.
 .שמע ישראלוזה היחוד חכמה ובינה 

 ברוך שם כבוד מלכותווזה יחוד בינה ת''ת ומלכות  שהםי גמט' יבק -ה הויה אדנ-אהי יחוד ג' שמותהוא יחודא תתאה ו
מילויי אלקים  )הא( רצא )הה( רצה )הי( ש = ג' ויחד עם  ,גמט' רלבהם בן מה סג עב דהיינו ד' מילויי הויה  -מבאר הברית כהונת עולםועל כן 
הוא יחודא ביחד מילויים שלהם ה ,יבק העליון שהוא יחוד הויה אלקיםש נמצא כנ"ל – 1118שמע ישראל ה אלקינו ה אחד   1118

 עילאה של שמע ישראל וכו'
 1358י )תרעא( כולם ביחד עולה -רלב( אדנבן מה סג עב = ( הויה )התנקמג קנא קסא =ה )-וכך גם ביחודא תתאה המלויים של אהי

 .  1358ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד = גמט' 
 2701( = בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ = 2700=  1470+  1230וד הוסיף שם שאם תוסיף יבק פשוט לכל אחד )ע

נמצא ששני היחודים הלאה מעוררים בשרש הבריאה כח מעשיו הגיד לעמו שהם כח אתוון דמעשה בראשית כמבואר בתורה מד. 
 יך גם את היחודא תתאה עי"ש.ועיין תורה יא שבאמת גם מי שאוחז ביחודא עילאה צר
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ועבור העני, ומה שנותן לעני אינו שמוותר על חלקו אלא שנותן לעני  שכל עשירות העשיר היא רק פקדון אצלו עבורו
יר שבנגלה נראה שטרח ומסר אבל העשאת החלק השייך באמת לעני אלא שהקב"ה נתן לו עמ"נ שדרכו יקבל העני. 

ומד ועל כן הע נפשו להתעשר קשה לו מאד להרגיש שכל זה אינו שלו וכל טרחתו היא בשביל העני כמו בשביל עצמו. 
בנסיון הזה מעורר שם קדוש יבק הנ"ל ויכול לפעול ישועות. ולכן מצוות צדקה נקראת עיקר העשייה והיא מהמצוות 

 החשובות ביותר ומעורר שפע גדול לעולם.

 ,המפורסם של שקר שהואשמגרש השור בזנבו הארוך )יתוש בארמית בקי( יתושים דהיינו הבסוף התורה מבאר רבנו שבקי 
הביאור נ"ל ו .לקדושת הפה של הצדיק כנ"ל ותשמזיק, (\ה)שעוקצות כיתושים/ ל הרשעים הנואפים הנ"להצדקות שהם 

את קדושת  שמקלקליםשהם הצדקות של הנואפים  ,יש אחיזת הסט"א ,כנ"ל שבמעשה הצדקה שעל ידו נעשה שם יב"ק
ר שנדמים לרשעים אפילו יותר לכן טוב שיש מפורסמים של שקהדבור של הצדיק וצריך לשמור על מעבר יבק הזה. 

 צדיקים מהצדיק האמת.
להשאר תמיד  , דהיינובשוב "בקי"ברצוא ו "בקי"להיות  שצריך ,בקיאותלמז ור "יבק"שם התורה ו' שם עוד עיין גם 

ו כנ"ל כי ברית הקשר שלנו עם הקב"ה הוא מעבר יבק ששם הקטרוג הגדול לנתק ולגרום פגם נ, והיימחובר להקב"ה
 ו.בברית הז

 
 עד כאן ההקדמה

 

* 
 [ו] טותורה 

המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות וכאלו אין שום דבר המפורסמים של שקר  אלו

לעשות פדיונות בכל  והכל בידם , ולעבוד את הקב"ה בכל תנועה ובעסקי החוללהושיע בתפילתםנמנע מהם 

נראה כוונתו לזוהר שמבאר שעזי פנים  , ויש מהם שהם מנהיגי הדור, אפילו ע"י אכילתםד בתי דינים"הכ

. הנה עיקר כחם ויניקתם הוא רק מהצדיקים \ז/שבדור המפורסמים של שקר הם עפ"ר ראשי העם
שכל דבריהם  ויש להם פה קדוש ,הגדולים. כי יש צדיקים אמתיים גדולים במעלההאמיתיים 

לדבר  \ח/ודרכם תעורר לתשובה, וכל השומע אותם משכינה מדברת מגרונםו יראת שמים וכסופים להקב"ה
, ויתקרבו אליהם \יא/גדולתם הנעלמתאת כדי שידעו העם  ,\י/מעלתםעל עצמם לגלות  [ט] גדולות ונפלאות

כמבואר בחיי מוהר"ן פרק גדולת נוראות השגתו עי"ש סימן רמא עד נפלאות גדולות רבנו שסיפר על עצמו  שנהג ווכמ

באמת יכולים לעבוד ה' בכל דבר מהשקרנים הנ"ל  להבדילהנ"ל  אמתייםהם יצדיקה. והם רצ
שלפעמים  \טז/[טו] וכמובא בכוונות \יד/[יג] באכילה ושתיה ושאר דברים \יב/שבעולם

                                              
לחיותו ישות  יתוש הוא בריה קטנה שמוצץ דם למחייתו ומשאיר ארס שמכאיב, כך היא הצדקה של הנואף שנותן אותה כדי לקבל ה

 נמצא זה לעומת זה הצדיק חונן ונותן בקבלתו ויתוש רשע נואף לוקח בנתינתו. וכבוד, ומשאיר ארס הקלקול אצל המקבל.
 ת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(תורה זו אח ו

זהר מההתקשרות עמהם, ובלק"ה ערלה ד' ב' מבאר שהם עזי פנים יבתורה א' תנינא התבאר שיש מפורסמים של שקר שצריך לה ז
שהם ראשי העם. ועפ"י הגמ' שבדור מבחי' מתתקעד דורות שלא נבראו אלא שתל מהם הקב"ה מעט בכל דור, ובשם הזוהר כתב שם 

בנדרים הובא בתורה לח שמי שיש בו עזות פנים בידוע שלא עמדו רגלי אובתיו בהר סיני נמצא שלא פסקה זהמת הנחש מהם ועל כן 
הם רובו הגדול מאד רע. והם עזות בלא תגא ועיין בזה גם תורה כב אות ד' שיש רועים דסט"א והם גם כן מפורסמי הדור וכופין 

 תחת שיעבודיהו, כי הם מלכותא בלא תגא והם ככלבים בעזותם, וא"א להנצל מהם אלא ע"י עזות דקדושה עי"ש. אנשים
בפשטות הכוונה שהם שני דברים הפה הקדוש ודרכם לדבר גדולות, אבל עיין לק"ה דגים  - יש להם פה קדוש ודרכם לדבר גדולות ח

ַח באות  –ד' אות ב' שיש בחי' שבה הם דבר אחד עי"ש  ט ו פֹורֵּ ש    ֶ ם ש  ַפיִּ נ  יַנת כ ְ חִּ ם ב ְ ם. ְוהֵּ יִּ ַ מ  ַ ֶהם ב  ט ב   ש    ֶ ם ש  ין הֵּ ירִּ ִּ יר. ְסַנפ  ִּ יַנת ְסַנפ  חִּ ( ְוֶזה ב ְ

ם,  יִּ ַ מ  ַ ֶהם ב  ר, ב   בָׁ יד ּדָׁ ַפִים ַיּגִ נָׁ ְבִחיַנת וַּבַעל ּכְ יק ּבִ ּדִ ל ַהּצַ ׁש ׁשֶ דוֹּ ּבּור ַהּקָׁ ִחיַנת ּכַֹּח ַהּדִ ְך ִמּבְ ַפִים ְוֶזה ִנְמׁשָׁ נָׁ ִחיַנת ּכְ יק הוּא ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ּבּור ׁשֶ י ַהּדִ ּכִ

ה ּלֶ ים ּוְמּגַ ׁשִ דוֹּ יו ַהּקְ ִדּבוּרָׁ ֵאר ּבְ י הּוא ִמְתּפָׁ ַעת, ּכִ ְך ֵמיֵמי ַהּדַ תוֹּ ֶהם ּבְ ֵרַח ּבָׁ ט וּפוֹּ ָׁ ׁשּ ה ׁשֶ ָׁ ְקֻדׁשּ ַרךְ  ּדִ ֵרא ִיְתּבָׁ ת ַהּבוֹּ ְגֻדּלַ א ּבִ ל ְוִנְפלָׁ דוֹּ ַעת ּגָׁ ם ּדַ דָׁ  ַעל יָׁ
גְ  דֹולוֹ ו  ים ג ְ ֹוְדעִּ י  ֶ ם ְוש  עֹול  ב   ֶ ר ש  ב  ל ד   כ  ַרְך ב ְ ְתב   ים ַלֲעֹבד ה' יִּ כֹולִּ י ְ ֶ ים ש  י ִּ ת ִּ ים ַהֲאמִּ יקִּ ד ִּ ת ַהצ ַ ַ ַח ֻדל  ֹורֵּ פ  ֶ ם ש  ַפיִּ נ  יַנת כ ְ חִּ ם ב ְ ל ֶזה הֵּ כ   ֶ אֹות, ש  ְפל  ת ְונִּ

ים; הו   ִּ דֹוש  יו ַהק ְ ר  ו  ב  י ד ִּ ה ַעל ְידֵּ ֶ ַגל  מ ְ ֶ ַעת, ש  ַהד ַ יַנת ב ְ חִּ ֹות. ְוֶזה ב ְ י  ת ִּ אֹות ֲאמִּ ְפל  דֹולֹות ְונִּ ר ג ְ ֵּ ְמַדב  חֹוק ו  ר  ַעת ְלמֵּ י ַהד ַ ימֵּ מֵּ ֶהם, ב ְ ט ב   ַח ְוש   ֹורֵּ א פ 
ל ֶאֶמת, ֶ ֲארו ת ש  ְתפ   יַנת הִּ חִּ ַעת, ב ְ י ַהד ַ ימֵּ מֵּ ו ט ב ְ ש  ה ל  ֻדש    י ַהק ְ ְנפֵּ ַ יַנת כ  חִּ ה, ב ְ ְקֻדש    יר ד ִּ ִּ  ְסַנפ 

 עד רצ.  עיין חיי מוהר"ן חלק גדולת נוראות השגתו מסימן רמא  קלא א' כדלקמן.לשה"כ תהלים  ט

כל כך הרבה לשבח עצמו שהטעם עפ"י דין שצדיק גדול שבא לעיר צריך להודיע מדרגתו כדי  כמו ששמעתי מתרצים מדוע רבינו י
 ל ממנו אם לא יספר מעלתו.שלא יפגמו בכבודו ויענשו וכ"ש צדיק שעבודתו להשפיע לישראל איך ידעו לבוא לקב

גדולתם נעלמת כי ככל שהקדושה גדולה יותר היא נעלמת יותר כמבואר בתורה רמג מגודל קדושת שיר השירים שעל כן לא נזכר  יא
 בו שם ה' וכן הצדיק הגדול נעלמת קדושתו כלפי חוץ כמבואר שם עי"ש ועיין גם בחיי מוהר"ן סימן רמג

ב ושבחי הר"ן נסיעתו לא"י אות כב שאמר שהשיג כיצד אפשר לקיים את כל המצוות אפילו אם היו כעין זה עיין חיי מוהר"ן קמ יב
 מוכרים אותו לעבד ולא היה לו טלית תפילין וסוכה וכיו"ב. אעפ"כ היה מקיימן כמו שקיימו אותן האבות.

  עיין לעיל תורה נד אות ב'  יג
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פנים בפנים נפלא עושה הצדיק קב"ה ושכינתיה ועיין תורה סב איזה יחוד  ממתיקין דינים ע"י אכילה ושתיה

  \כ/וכיוצא [יט] \יח/ע"י אכילתם \יז/יון. ויש צדיקים אמתיים שיכולין לעשות פדע"י אכילתו
ומחמת ההתפארות של אלו הצדיקים הגדולים שיוצא מפיהם הקדוש, מזה בא שנמצאים 

ומתפארין עצמן ג"כ ממש באלו הלשונות  \כב/שקרנים שמתדמים עצמן כקוף \כא/צבועים
 של התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. 

                                                                                                                                             
ו  ... -עיין תורה נד אות ב'  יד ל  ֲאפִּ ֶ , ש  ז לֹו ב ְ  ]ַהְינו  ֵּ ַרְך ְמַרמ  ְתב   ם יִּ ֵּ ַהש   ֶ ים ש  זִּ ְרמ  ין ֶאת ה  בִּ כֹול ְלה  י   ֶ דֹול, ַעד ש  ש  לֹו ֹמַח ג   י ֵּ ֶ ם ש  כ  יק ְוֶהח  ד ִּ ל ַהצ ַ כ 

 ֶ ים ש  רִּ ב  ל ַהד ְ כ  ַרְך ב ְ ְתב   ם יִּ ֵּ כֹול ַלֲעֹבד ֶאת ַהש   י ֶזה הו א י  י ֹחל. ְוַעל ְידֵּ ְסקֵּ עִּ ו  ב ְ ל  ל יֹום, ֲאפִּ כ  ר ב ְ ב  ְרֶצה, ַחס ד   ן יִּ ֵּ ם כ  י ֹחל. ְואִּ ְסקֵּ עִּ ו  ב ְ ל  ם, ֲאפִּ עֹול  ב  
ְת  כֹול ְלהִּ ֶהם, ְוי  ש  ב   י ֵּ ֶ ים ש  זִּ ְרמ  ַע ה  הו א יֹודֵּ ֶ ַאַחר ש  י ֹחל. מֵּ ְסקֵּ עִּ ַהְינו  ב ְ ֶזה, ד ְ לֹום, ַלֲעֹסק ַרק ב   ל ְוש   ם. ֲאב  ד  ַרְך ַעל י  ְתב   ם יִּ ֵּ ב ַלֲעבֹוַדת ַהש   רֵּ ק 

ינוֹ  ֱאֶמת אֵּ ֶ ְ  ב  ֲחַמת ש  "ל. מֵּ ים ַהנ ַ זִּ ְרמ  ין ה  בִּ ַע ו מֵּ ֹודֵּ י  ֶ י ש  ו  ְלמִּ ל  ה, ֲאפִּ ם ַהז ֶ עֹול  י ה  ְסקֵּ עִּ ֹות ב ְ סו ר ְלַהְרב  י א  ן, כ ִּ ֵּ ז ֹאת כ  ֶ ֲחַמת ש  "ל, א, מֵּ ים ַהנ ַ מִּ ע  י ַהט ְ נֵּ
"ל; ְוהַ  נ ַ ַ ' כ  ן ְמֹאד ְוכו  קֹום ְמֻסכ   ה הו א מ  ם ַהז ֶ עֹול  י ה  ְסקֵּ עִּ ה ב ְ ֲעבֹוד  ה ה  ֹור  ת ַהת  ַ ַהְינו  ְקֻדש   ה, ד ְ ז ֶ ה מִּ בֹוה  ה ג ְ ה ַוֲעבֹוד  ש  ְקֻדש    י ֵּ ֶ ֲחַמת ש  ב'. מֵּ

עוֹ  ה ה  ז ֶ ק מִּ ֵּ פ  ְסת ַ קו ת, ְלהִּ ְ פ  ְסת ַ יְך הִּ רִּ "ל, הו א צ  ים ַהנ ַ זִּ ְרמ  ַע ה  ֹודֵּ י  ֶ י ש  ו  מִּ ל  ן ֲאפִּ ֵּ ְצוֹות. ְוַעל כ  "ל[:ְוַהמ ִּ נ ַ ַ ו ת ְלַבד כ  י  חִּ ֶהְכרֵּ ם ב ְ  ל 
ועיין לעיל תורה סב שע"י אכילה בקדושה עיין פרי עץ חיים יום הכפור פ"ג ועיין שער המצוות אמצע פרשת עקב )ד"ה גם תכוין בענין השינים הטוחנים( ועיין חיי מוהר"ן סימן רמג.  טו

 זוכים יחוד קב"ה ושכינתיה פב"פ.

  חמש תפלות התיקונים שבכל יום נעשים ע"י אכילה ושתיה.כוונות יום כפור כיצד ביום כפור נעשים ע"י הפרי עץ חיים עיין  טז

ּבוּ אות רמג )ג(  חיי מוהר"ןועיין  ן ּדִ תָׁ ת אוֹּ ִלים ְלַהֲעלוֹּ דוֹּ יִקים ַהּגְ ּדִ ִלין ַהּצַ כוֹּ ּיְ א, ׁשֶ טוּתָׁ י ִדׁשְ א ַוֲאִפּלּו ִמּלֵ ְלמָׁ י ְדעָׁ ִעְנַין ִמּלֵ ת ּבְ ִרים ְוַלֲעשֹּוֹּ

ל ִנים ׁשֶ ִסּפּוֵריֶהם ֵמִעְניָׁ ה ּבְ לָׁ דוֹּ ה ּגְ דָׁ רחֹּל ֲעבוֹּ א  ְ ש   מִּ ה ו  כ  ְבר  ְכרֹונֹו לִּ ם טֹוב זִּ ֵּ ַעל ש  ַהב ַ ים מֵּ רִּ ְ ַספ  מ ְ ֶ גֹות ש  ים ְוַהַהְנה  כִּ ר  ַהד ְ ת מֵּ ן ְקצ  ב  ו  מ  ֶ ְכמֹו ש   , ו 
ְנַין עִּ ת מֵּ ז ְקצ  דֹוש  ְמֻרמ   ז ַֹהר ַהק   ַ ים. ְוַגם ב  מו כִּ ֹורֹות ַהס ְ ד  ַ יו  ב  ה  ֶ ים ש  אִּ ים נֹור  יקִּ י  ַצד ִּ ְרקֵּ ִּ ַלת פ  ר ת ְ ה ְמַסד ֵּ י  ה  ֶ א ש  ב  א ס  נ  ם ַעל ַרב ַהְמנו  א ש   ב  ו  מ  ַ ֶזה כ 

א.  טו ת  ְ ש  י דִּ ֵּ ל  ן ֶזה מִּ ִעְניָׁ ה ּבְ כָׁ נוֹּ ִלְברָׁ נּו ִזְכרוֹּ ה ְלַרּבֵ יָׁ הָׁ תוֹּ ׁשֶ גָׁ תוֹּ ְוַהּשָׁ ָׁ תוֹּ ְועֶֹּצם ְקֻדׁשּ ְכמָׁ ת חָׁ ֻדּלַ ַגת ּגְ ל ַהְפלָׁ ת חֻ ֲאבָׁ יחוֹּ ִעְנַין ִסּפוֵּרי שִֹּ יָׁה ּבְ ין ְוכּו' הָׁ ּלִ

ד ב ְמאֹּ ּגָׁ ג ְוִנשְֹּ ש  ֻמְפלָׁ י ֵּ ֶ ים ש  רִּ ו  פ  י סִּ ינֵּ ל ַהמ ִּ י כ   ֹו, כ ִּ מ  ר עִּ ֵּ ְלַדב  יו ו  נ  ה ַלֲעֹמד ְלפ  כ  ז   ֶ י ש  ז ְלמִּ ְמֻרמ   ן ו  ה מו ב  י  ת ה  ְקצ  ם,  . ו  עֹול  ין ה  רִּ ְ ַספ  מ ְ ֶ ' ש  ם ְוכו  עֹול  ב  

ל ַהמ ַ  יו ְוַגם כ   נ  א ְלפ  ה ב   י  ֹל ה  יו. ַהכ  נ  יו  ְלפ  ֹל ה  ם ַהכ  עֹול  ים ה  סִּ ְדפ   י ֹות ַהנ ִּ י ֲעֹשִּ ם, ּכִ לָׁ עוֹּ ת ֵמִעְסֵקי הָׁ ׁשוֹּ יו ֲחדָׁ נָׁ רּו ְלפָׁ ַסּפְ יְּ ַעם ׁשֶ ל ּפַ כָׁ ֵפץ ּבְ ה חָׁ יָׁ ְוהָׁ

ם לָׁ עוֹּ ּבָׁ ּפּוִרים ׁשֶ ל ַהּסִ כָׁ ד ּבְ ה ְוֶנְעֶלֶמת ְמאֹּ אָׁ רָׁ ה נוֹּ דָׁ ת ֲעבוֹּ ת ְוַלֲעשֹּוֹּ ל ְלַהֲעלוֹּ כוֹּ ה יָׁ יָׁ  :הָׁ
טִּ ו    ו  כ ְ ל  יו ֲאפִּ גֹות  י ַהְנה  ְנְינֵּ ין עִּ בִּ י   ֶ י ש  ה מִּ י  ֹא ה  ל  ֶ י ש  ִּ ת, ַאף ַעל פ  יעו  ְקבִּ יו ב ִּ נ  ה ַלֲעֹמד ְלפ  כ  ז   ֶ י ש  ין מִּ בִּ ר ְלה  ה ֶאְפש   י  ן ה  י כֵּ ִּ ם, ַאף ַעל פ  ן ַהי   ה מִּ פ  

ע י ה  ְסקֵּ עִּ תֹו ב ְ יח  יַע סֹוד ֹשִּ ן ַמג ִּ יכ  א ַעד הֵּ ְלמ  ע  יֶזה ֶרֶמז ב ְ ה אֵּ יח  ִּ ין ַהש  עֵּ ה מֵּ א  ְפל  ה נִּ ֹור  ֹמַע ת  ְ ש  ינו  לִּ כִּ ים ז  מִּ ע  ְ ה פ  מ   ַ י כ  א. כ ִּ ת  טו  ְ ש  י דִּ ֵּ ל  ְבמִּ ם ו  ֹול 
ו ר עִּ  פ  ה ְוַהס ִּ יח  ִּ ְנַין ַהש  עִּ ב, ב ְ ְכת  ל ֶזה ב ִּ ר כ   אֵּ ר ְלב  י ֶאְפש   ֶֹדם. ְואִּ ק  ֹו מִּ מ  ְרנו  עִּ ַ פ  ס ִּ ֶ ים ש  רִּ ו  פ  ין. ו  ְוַהס ִּ ִּ יַחת ֻחל  ֹו ֹשִּ ֶזה מ  ה ב   א  יו ר  נ  ה ַלֲעֹמד ְלפ  כ  ז   ֶ י ש  מִּ
י  רֹות. כ ִּ ְסת   ַבד ַהנ ִּ ְ ל  י ֶזה. מִּ ו  ַעל ְידֵּ ל  ְתג ַ נ ִּ ֶ ים ש  פִּ רו  ה צֵּ ה ְוַכמ   ים, ְוַכמ   אִּ ים ְונֹור  אִּ ְפל  ים נִּ ִּ ש  ו  ד  ם חִּ תו ם ְוֶנְעל  ה ס  י  י ה  ם כ ִּ ן ַהי   ה מִּ פ   טִּ ו  כ ְ ל  ה ֲאפִּ ל   לֹא ג ִּ

י ַתְכלִּ י  ְמֹאד ב ְ ה ב ְ ר  ְמהֵּ נו  ב ִּ ְדקֵּ יַח צִּ ִּ בֹוא ְמש  י   ֶ ם ַעד ש  עֹול  ן ה  ם ְמֹאד מִּ ם ְוֶנְעל  תו  דֹול ס  ן אֹורֹו ַהג   ם. ַוֲעַדיִּ תֹו ת ַהֶהְעלֵּ ֻדל   ְדעו  ג ְ ז יֵּ , א  ינו  מֵּ
ֹו: ְפַאְרת   ְותִּ

סְ   נ ִּ ֶ ְרג ְ ַעד ש  ֶ ְמב  ֶ ל  א מִּ ב   ֶ ש  קו תֹו כ ְ ְ ל  ְסת ַ ר ֹקֶדם הִּ ר ְויֹותֵּ ְביֹותֵּ יו  ו  ז ה  ֹו, א  ל  ֶ ד ש  בֵּ ה לֹו ַהחֹוַלַאת ַהכ   י  ז ה  א  ֶ ר ש  ים ְויֹותֵּ נִּ י ש   ֵּ ת  ְ ְך ש  ֶ ה ֶמש  י  ה  ֶ ק ש  ֵּ ל  ת ַ
 ֶ ַמר ש  ֹות, ְוא  ש  ַעם ֲחד  ַ ל פ  כ  יו ב ְ נ  רו  ְלפ  ְ ַספ  י ְ ֶ ש  ש  ק ֵּ בִּ ם. ו  עֹול  י ה  ְסקֵּ עִּ ר מֵּ ר ְויֹותֵּ יו יֹותֵּ נ  ין ְלפ  רִּ ְ יְך אֶ ְמַספ  ַע אֵּ ינֹו יֹודֵּ ֹות. אֵּ ש  לֹא ֲחד  ְחיֹות ב ְ ר לִּ  ְפש  

לשון פדיון הוא שפודה את האדם מאחיזת הסט"א, תמורת איזה דבר שנותן לה, בבחי' פדיון שבויים. כמו שמצינו בתורה קפ  - וןיפד יז
הצדיק ומניח את  פדיון ע"י ממון שכיון שבו אחיזת הדינים, לכן כשאדם נותן ממון כפי יכלתו כבר נמתק ממנו הדין ועוד ע"י שמקבל

ידיו על הממון ממתיק את הדין בעולם העשיה בשרשם שבג' ידים שבבינה שבכל ג' עולמות שמעליה אצילות בריאה יצירה. ופודה 
אותו מאחיזת הסט"א. ויש צדיק גדול שבאכילתו מעורר יחוד נפלא כל כך שמאיר לו רצון נפלא מאור הצחצחות העליון שמעל 

 פלאים שעי"ז נמתקים כל הדינים, עיין תורה ה' תנינא אות ג' ותרה יג קמא אות ה'.הספירות ונמשך רחמים נ
 שבכל מעלותיו של הצדיק הגדול חוזר עניין האכילה שלו. משמע שבזה עיקר מעלתו. צ"ע יח

בארה"ב א"כ נבדוק את המפורסם של שקר באכילתו. שמעתי על בעל תשובה שסיפר שהיה דרכו להיות יושב בגן צבורי  אם תשאל
תקופה ארוכה בלא אכילה ושתיה ונקרא הקדוש המעונה, וקיבל הרבה כסף וכבוד, ורק בלילות מאוחר מאד היה הלך וקונה מנה 

 גלידה וזה הספיק לו, ואמר שהכבוד הגדול שקיבל גרם לו שבאמת לא היה רעב.  

ין זה עיין תורה יז שלתקן הכסילות שמחשיכה כע –דייקא  קדושת הפה של הצדיק ע"י צדקה וקצת משמע שמתבטא בקדושת האכילה
את אור הצדיק מהאדם, זה ע"י תיקון המזבח דהיינו אכילה בקדושה ולזה צריך לגייר גרים וזה ע"י צדקה שעושה אויר נח וזך ואזי 

 מגיע דבורי האמונה של הצדיק אל הגויים. נמצא ע"י צדקה זוכה לקדושת האכילה.
אכילה זוכה להארת הרצון ועיין לק"ה פדיון הבכור ה' אות ד' ואות ו' שעיקר הפדיון הוא כשנותן לצדיק כזה  עיין תורה ז' תנינא ע"י ה יט

 שבאכילתו מאיר הרצון שעי"ז המתקת כל הדינים.

ֶהם ְמ  -אות ג' הלכה ד  יו"ד הלכות דגים עיין לק"ה כ ר ב   ֶ ה ֲאש  ֵּ ים ַהְרב  רִּ ו  פ  נו  סִּ ֶרת ל  ֶ ה ְמַספ  ֹור  ַהת  ֶ ין ַמה ש   אִּ ל   ין עִּ זִּ אֹות ְור  ים סֹודֹות נֹור  ִּ ש  ֻלב  
וֹ  ֶהם ת  ש  ב   ם ְמֻלב   עֹול  ב   ֶ ים ש  רִּ ב  ל ַהד ְ ְבכ  ים ו  רִּ ו  פ  ל ַהס ִּ כ  ם ב ְ ג ַ ֶ ; ש  נו  ל ֶזה ְלַהְראֹות ל  '. כ   ' ְוכו  ה ְוכו  ֹור  ַהת  ֶ ל ש  ש   מֹו ְלמ  ַ ְמֹאד, כ ְ בֹוה  ה ג   ְקֻדש    ה ו  ר 

נו  ַמעֲ  ֶרת ל  ֶ יםְמַספ  טִּ ְרה  ְקלֹות ב   ַ יג ֶאת ַהמ  צ ִּ ה ֹצאן ְוהִּ ע  ר  ֶ ינו  ש  בִּ ה ַיֲעֹקב א  ן ַמֲעֹשֵּ ם. ְוכֵּ רֹות ַמיִּ אֵּ ְפרו  ב ְ ח  ֶ בֹות ש  א  ה ה  ה  ֹשֵּ ֵּ ֶרֶכת ַהְרב  ְמא  ' ו  ְוכו 
ה   ֶ בֹות, ש  א  ת ה  ַ ְגֻדל  ַרְך ו  ְתב   א יִּ ֹורֵּ ת ַהב  ַ ֻדל  נו  ג ְ ֹות ל  ֹל ְלַגל  , ַהכ  ו  ל  ים אֵּ רִּ ו  פ  סִּ י ב ְ ְסקֵּ ל עִּ י כ   אֹות ַעל ְידֵּ ֲעבֹודֹות נֹור  ַ ַרְך ב  ְתב   ין ַלֲעֹבד ֶאת ה' יִּ יו  ְיכֹולִּ

ֻדש     ית ַהק ְ ַתְכלִּ ם ב ְ ו פ  כו  ג  כ ְ ז ִּ ֶ ֲחַמת ש  ל ֶזה מֵּ '. ְוכ  ְקלֹות ְוכו  ַ ְנַין ַהמ  רֹות ְועִּ אֵּ ירֹות ב ְ י ֲחפִּ ם כ   ֹחל, ַעל ְידֵּ ג ַ ֶ ְך ַעד ש  ל כ   ְך כ   ו  כ  ה ה ְוַהז ִּ ם ַהז ֶ עֹול  י ה  ְנְינֵּ ל עִּ
ֲעבֹודוֹ  ַ ֶהם ב  ם ב   ַרְך ג ַ ְתב   כו  ַלֲעֹבד ה' יִּ ז   ֶ ְך ַעד ש  ל כ   ה כ   א  ְפל  ה נִּ ְקֻדש    ה ב ִּ י  ֹל ה  ֶהם, ַהכ  ְסקו  ב   ע  ֶ ינו  ש  ְזנֵּ יר א  עִּ י ְלה  דֵּ ל ֶזה כ ְ "ל. ְוכ  נ ַ ַ אֹות כ  ְפל  ת נִּ

ש  ו   ם ֲאַנְחנו  ְנַקד ֵּ ג ַ ֶ , ש  נו  ֵּ ב  ֹות ְלכ  ְולִּ ְזכ  ן לִּ ֵּ ם כ  ה ֲאַנְחנו  ג ַ ֶ ְזכ  נ ִּ ֶ י ש  דֵּ י ֹחל, כ ְ ְסקֵּ ל עִּ ְבכ  ֹות ו  י  יצֹונִּ ֲעבֹודֹות חִּ ַ ם ב  נו  ג ַ ר ַעְצמֵּ  ל ֶזה,ְנַטהֵּ
כי  -בירמיהו א' א' טות על הפטרת מ ישמח משהועיין בסמוך מביא לדוגמא את חנניה בן עזור שהיה זנב לירמיהו הנביא  - צבועים כא

עד שאחר נביאתו של ירמיה היה מתקנאים בו ונבאו שקר, כמו שאמר ירמיה )כג כח(  של ירמיה היה צבועים פושטים טלפיהן,בדורו 
מה לתבן את הבר. והנה בעת שהתחיל ירמיה להתנבאות, אתגליא בהתייהו כי לא תוכם כברם, מדלא חפץ הש"י בהם לשלח אותם, 

כסות עינים שיוכלו להשיב דלכך שלח ירמיה מפני שהיא בר מקלקלתא, על כן בא וזה רצון הש"י לפרסם החנפים, אך היה להם 
הו א' יבוא בן מקולקלת שתיקנה מעשיה ויוכיח בן יהכוונה לילקוט שמעוני ירמ)הכתוב לייחסו לומר שאדרבא מיוחס הוא, והבן. והנה לדרך הגמרא 

ירמיהו בן חלקיהו בן שפן כולם נביאים ) שבאמת שמפני זה שלחו, לכאורה סותר זה לפשט הפסוק שהכתוב מייחסו( מקולקלת שקלקל מעשיו
. וי"ל על פי מ"ש היערות דבש חלק א' דף ע"ט ע"ג ובדפוס ווין דף ע"ח, בא הכתוב ויחסו אחר אהרן, שהם חשבו לגנאי היותו (צדיקים

בשפלות, הרי תופס מעשה אהרן כדאיתא במדרש גר שנתגייר הרי הוא ככהן )שמו"ר  בן גרים, ואדרבה הגר המתדבק בנו בהיותינו
פרשה י"ט ]במ"ר פי"ג ט"ו[( עיין שם. וירמיה שבא מרחב שנתגיירה כשבאו המרגלים אצלה, שהיא היתה יושבת בכבוד של עולם אז, 

כמו שם בפנחס והבן. ואף דרחב האמינה כי ישראל  וישראל עדיין לא היה להם מנוחה ונחלה, אם כן היינו ממש היוחס שאחר הכהונה
 יכבשו הארץ, זה מגודל האמונה היא ואינו מזיק, והבן:

 הבטוי הזה כקוף בפני אדם עיין תנחומא לך לך פרק ה'. כב
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הנני שובר את קשת  כה אמר ה' תנבא בשוק העליון,וכעין שמצינו בנביאים שירמיה היה מ

 , ומבואר בגמ' סנהדריןהסמוכה לבבל נקראת עילםהדהיינו את חזקה של האומה  \כג/)ירמיה מט( עילם וכו'

היה מתנבא בלשון זה  \כו[/כה] שקרוחנניה בן עזור נביא  בשוק התחתוןשבאותו הזמן  \כד/פט.
ל ושברתי את ע ,אלקי ישראלכה אמר ה' ה בן עזור אמר שחנני \ל/בירמיהו כחכמבואר  \כט/[כח]להיפך  \כז/ממש

פ שחנניה למד ק"ו מדברי ירמיהו אם עילם שרק עזרה לבבל תיפול כ"ש בבל "אע, ווכו' , בעוד שנתים ימיםמלך בבל
ועוד גם שם מוט עול על צווארו להראות  (\לא)מהרש"א/ זה היה הפך דברי ירמיהו שלא אמר זמןעצמה, אעפ"כ 

שכנגד כמו כן מתנהג עכשיו  ,(\לבותנחומה וירא יג/ )מלבי"ם שם עול בבל תחת ד עתידים להשתעבדועשראל שי

                                              
ְד  כג ית ַמְלכו ת צִּ ִּ אש  רֵּ ם ב ְ יל  יא ֶאל עֵּ בִּ הו  ַהנ   ְרְמי  ד ֶאל יִּ ה ְדַבר ְיֹדו  י  ר ה  ֶ אֹמר:ירמיה פרק מט )לד( ֲאש  ה לֵּ ד  ה ֶמֶלְך ְיהו  י   ד  קִּ ַמר ְיֹדו  ֹה א  )לה( כ 

ם: ת  ר  בו  ית ג ְ ִּ אש  ם רֵּ יל  ת עֵּ ֶ ר ֶאת ֶקש  ֹבֵּ י ש  ְננִּ ֹאות הִּ ֻרחֹות  ְצב  ים ְלֹכל ה  תִּ רִּ ם ְוזֵּ ַמיִּ ע ְקצֹות ַהש    ַאְרב ַ ע רו חֹות מֵּ ם ַאְרב ַ יל  י ֶאל עֵּ אתִּ בֵּ )לו( ְוהֵּ
ר ֶ ֹוי ֲאש  ְהֶיה ַהג  ה ְולֹא יִּ ֶ ל  אֵּ ם  ה  ול  י עֵּ חֵּ ד ְ ם נִּ בֹוא ש   ם\לֹא י  יל   {:\}עֵּ

לפי שהיו מושכי קשת ובזה היה עיקר גבורתם לכן אמר במפלתם שישבור קשתם אשר היא ראשית  -מצודות דוד )לה( את קשת 
 גבורתם:

' ]צבאות[ הנני שובר המתנבא מה שלא נאמר לו כגון חנניה בן עזור דקאי ירמיה בשוק העליון וקאמר כה אמר ה -. סנהדרין דף פט כד
את קשת עילם נשא חנניה קל וחומר בעצמו מה עילם שלא בא אלא לעזור את בבל אמר הקדוש ברוך הוא הנני שובר את קשת עילם 
כשדים עצמן על אחת כמה וכמה אתא איהו בשוק התחתון אמר כה אמר ה' וגו' שברתי את עול מלך בבל אמר ליה רב פפא לאביי 

 .נאמר אמר ליה כיון דאיתיהיב קל וחומר למידרש כמאן דאיתמר ליה דמי הוא ניהו דלא נאמר לו האי לחבירו נמי לא
 ירמיהו כח כה
ה הִּ  כו ד ְוַאת   ֲחך  ְיֹדו  ל  ְ ה לֹא ש  א ֲחַנְני  ַמע נ  ְ יא ש  בִּ ה ַהנ   יא ֶאל ֲחַנְני  בִּ ה ַהנ   ְרְמי  ֹאֶמר יִּ ה ַעלירמיה פרק כח )טו( ַוי  ם ַהז ֶ ע  ֶקר: ְבַטְחת   ֶאת ה   ש  
במדרש תנאים דברים יג ג' )הובא באוצר המדרשים על ירמיהו( אמר רבי עקיבא ח"ו שהמקום מעמיד חמה ולבנה וככבים לעוברי  כז

הא אינו מדבר אלא במי שהן נביאי אמת מתחילה וחזרו להיות נביאי שקר כחנניה בן עזור שמתחילה נביא אמת היה ולבסוף רצונו 

 ממנו רוח הקדש היה מגנב דברים מ]נבואתו של[ ירמיהו והולך ומתנבא אותם וכו'נביא שקר כיון שנסתלקה 
 סנהדרין פט*  כח

בגמ' שם מבואר שלא אמר להפך אלא שעשה קל וחומר מדברי ירמיהו שאם את עילם שרק עזרה לבבל יאבד כל שכן שיאבד את  כט
חנניה  הובא שם בגמ'ועל כן לא יכול כל אדם ללמוד  כי מדת קל וחומרבבל, ואומרת הגמ' שם שבאמת זה נכלל בדברי ירמיהו 

 . לנביא אחר, שגם זה איסור תורה וחייב מיתה בחנק, אבל נאמר תנבא מה שלא נאמר לוהנביא שכנביא שקר אלא כ
אבל עיין שם מהרש"א שמקשה על זה שהרי כתוב מפורש בירמיהו כח שחנניה ניבא שקר ומבאר המהרש"א שהשקר היה מה שאמר 

וד שנתים ישבור ה' את בבל, וזה לא למד מירמיהו אלא מעצמו אמר שקר. וטעם שהגמ' לא הביאה אותו גם כדוגמא לנביא שבע
 שקר, אלא רק את צדקיה בן כנענה, כי צדקיה קדם לו.

יה תחת ועיין מלבי"ם שם פסוק ב' שירמיהו אמנם ניבא על עילם שתאבד אבל שם מוסרות עץ על צווארו ללמד שישראל עדיין יה
 שלטון בבל, וחנניה אמר להפך שגם בבל תיפול בעוד שנתים.

ת  ל נ  ש    ה ב ַ ה ֶמֶלְך ְיהו ד  י   ְדקִּ ית ַמְמֶלֶכת צִּ ִּ אש  רֵּ יא ב ְ ה ַההִּ נ  ש    י ב ַ ה\ירמיה פרק כח )א( ַוְיהִּ נ  ש    ה ֶבן \}ב ַ ַלי ֲחַנְני  ַמר אֵּ י א  ִּ יש  ֹחֶדש  ַהֲחמִּ ַ ית ב  עִּ ְרבִּ { ה 
יא בִּ ר ַהנ   אֹמר: ַעז ו  ם לֵּ ע  ל ה  ים ְוכ  ֲֹהנִּ י ַהכ  ינֵּ ד ְלעֵּ ית ְיֹדו  בֵּ ְבעֹון ב ְ ג ִּ ר מִּ ֶ י ֶאת ֹעל ֶמֶלְך  ֲאש  ַבְרת ִּ אֹמר ש   ל לֵּ אֵּ ר  ש ְ י יִּ אֹות ֱאלֹהֵּ ד ְצב  ַמר ְיֹדו  ֹה א  )ב( כ 

ֶבל: ית ב   ֵּ י ב  לֵּ ל כ ְ ה ֶאת כ   קֹום ַהז ֶ יב ֶאל ַהמ   ִּ ש  י מֵּ ים ֲאנִּ מִּ ם י  ַתיִּ נ  ְ עֹוד ש  ם  )ג( ב ְ יאֵּ ה ַוְיבִּ קֹום ַהז ֶ ן ַהמ   ֶבל מִּ ר ֶמֶלְך ב   ַכדֶנאצ ַ ַקח ְנבו  ר ל  ֶ ד ֲאש  ְיֹדו 
ֶבל: קוֹ  ב   יב ֶאל ַהמ   ִּ ש  י מֵּ ה ֲאנִּ ֶבל  ים ב   אִּ ה ַהב   ד  לו ת ְיהו  ל ג   ה ְוֶאת כ   ד  ים ֶמֶלְך ְיהו  קִּ ה ֶבן ְיהֹוי  ְני  ֹר אֶ )ד( ְוֶאת ְיכ  ב  ְ י ֶאש  ד כ ִּ ה ְנֻאם ְידֹו  ת עֹל ם ַהז ֶ

ֶבל:   ֶמֶלְך ב  
אמרו רבותינו מי הטעה את חנניה שמע שהיה ירמיה מתנב' בשוק העליון הנני שובר את קשת עילם )ירמיה  -אמר אלי וגו'  -רש"י 

מט( ונבואה זו בסוף הספר נאמרה בראשית ממלכת צדקיהו כמו שמפורש שם ולפי שעילם סמוכה לבבל עמד הוא בשוק התחתון 
  חומר ומה עילם שלא באה אלא לעזור את הכשדים וכו' כמה שהיא בסנהדרין:ודרש ודן קל ו

הפך מירמיהו שעשה אז מוסרות ומוטות, אמר הוא בשם ה' שכבר שבר עתה  -ד( כה אמר ה' שברתי את עול מלך בבל -מלבי"ם )ב
 י הגולה אשר בבבל:גם מבנ -וכו' כי אשבור את עול מלך בבל  -עול בבל מארץ יהודה, ובעוד שנתים אני משיב 

הנני שובר את קשת עילם נשא חנניה ק"ו כו' כה אמר ה' שברתי את עול מלך בבל. זה המקרא הנני שובר  -. מהרש"א סנהדרין פט לא
את קשת עילם וגו' הוא בסוף ירמיה וצ"ל דאין מוקדם ומאוחר בכתוב וכן מוכיחין הכתובים דבההוא דשובר את קשת עילם כתיב 

צדקיהו ובהך דשברתי את עול מלך בבל כתיב בשנה הרביעית בחדש החמישי והא דכתיב ביה נמי בראשית ממלכת בראשית ממלכת 
 צדקיהו פירשו בסדר עולם שירד להקביל פני נ"נ והשליטו על המלכים כפירש"י וק"ל:

וקשה דמתוך הכתובים משמע כיון דאתייהב ק"ו למדרש כמאן דאתמר ליה דמי כו'. משמע דק"ו אמת הוא אלא דמקרי נאמר לחברו 

דשקר היה נבואתו של חנניה כמו שאמר כה אמר ה' מוטות עץ שברת ועשית תחתיהן מוטות ברזל ואתה הבטחת העם הזה על שקר 
אבל מה שהוסיף  .וי"ל דודאי במה שאמר שברתי את עול מלך בבל אמת היה מק"ו דשובר קשת עילם אלא דלא נאמר לו מקרי

וד שנתיים ימים אני משיב אל המקום וגו' אשבור את עול נ"נ מלך בבל בעוד שנתים ימי' מעל צואר וגו' והוא בנבואתו שיהיה זה בע
וזה שאמר ירמיה שמע נא חנניה  ,דלקמיה ,אלא דמייתי מצדקיהו בן כנענה ,ונבואת שקר ה"מ נמי לאתויי מחנניה .נבואת שקר היה

ומה שאמרת שיהיה בעוד שנתיים ימים  ,א אותי שלח ע"ז מק"ו דעילםלא שלחך ה' במה שאמרת שברתי את עול מלך בבל אל
והענין נכון בדברי הכתובים ומה שלא דנו אותו למיתה בידי אדם כדין נביא שקר היינו לפי שכבר בטלו  ,הבטחת העם הזה על שקר

בידי אדם ועי"ל לפי שרבים מרשעי סנהדרין אז וה"נ צ"ל שלא דנו אותו למיתה על שאמר )על( מה שלא נאמר לו דחייב נמי מיתה 
 ישראל עזרו לו וכן צ"ל בצדקיה בן כנענה וק"ל:

בשעה שאמר ירמיה )ירמיה כז( הביאו את צואריכם א"ר הונא הכהן בשם רבי אחא בא וראה  -פרק יג  -מדרש תנחומא וירא  לב

כמה שנאמר )שם ח( וירפו את שבר בת טובות בעול מלך בבל ועבדו אתו ועמו והיה עמו חנניה בן עזור הנביא השקר והיה מתנבא 

א"ל ירמיה אני מתנבא רעות מפי עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום אומר להם הנה כלי בית ה' מושבים מבבל עתה מהרה 

ומר וכן הקב"ה אאתה אומר יקם ה' את דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית ה' )שם כח(  הקב"ה ואתה מתנבא טובות של שקר מעצמך

וכן עשה וחנניה נוטלן מעל  לירמיה עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוארך )שם כז( כמו שנבוכדנצר עתיד ליתן בצואריהן של בני
צוארו ושוברן שנא' )שם כח( ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו א"ל כך אמר לי הקב"ה ככה אשבר את 

ם( א"ל ירמיה כבר עמדו נביאי אמת לפני ולפניך והנביא אשר ינבא לשלום בבא דבר הנביא יודע הנביא עול נבוכדנצר מלך בבל )ש
אשר שלחו ה' באמת )שם( ואני מתנבא רעות אם לא יבואו דברי אין אני שקרן שהקב"ה אומר לעשות רעה וחוזר בה ואתה מתנבא 

 .טובה ואע"פ שסרחנין הן אינו חוזר בו טובות ואם לא יבואו דבריך אתה נביא שקר שהקב"ה אומר לעשות
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של המפורסמים של שקר הנ"ל כנ"ל. אבל עיקר יניקתם יש מפורסם שקרן שמתדמה לו בשקר  ,כל צדיק גדול

י ה' רק מצדיקים כאלו שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים עובדהיא 
בפשיטות בתורה ותפלה ומעשים טובים, אין להם שום כח. מאחר שהצדיקים בעצמן 
אינם מדברים גדולות ומתנהגים בפשיטות בעבודה תמה. ע"כ אין להשקר והגדלות 

ואע"פ שגם  ,כ"כדהיינו בצדיקים הפשוטים הנ"ל אחיזה בהם דהיינו של המפורסמים של שקר הנ"ל שלהם 
שקרנים צבועים בדרך זה, כמו שנמצא שיש אנשים שיושבים צאו בזה אפשר קצת שימ  

העולם כ"כ כמו  'מעוטפים בטלית ותפילין כל היום והם צבועים. עכ"ז אין להם כח להטעו
 אלו המתפארין בגדולות כנ"ל. 

 

כי דע שהצדיק האמת הנ"ל  ,יהיה שקרן גדול שמתדמה לו ,שכנגד כל צדיק גדול ,והטעם שהקב"ה סיבב כך
 \לד/מבאר זאת מוהרנ"ת עפ"י תורה לד \לג/בלק"ה מלמדים ד' י' יבור פיו הקדוש מבעלי צדקהמקבל ד

צדיק מהותו נתינה כמ"ש "כי  ,שהיא בחי' צדיק , נקודת אהבת ה',ע"י צדקה ממשיך האדם על עצמו את אור הנקודהש
ועי"ז זכה לבחי'  "יוו ואת אח  ויכלכל יוסף את אבי"שזכה להרבות בצדקה כמ"ש  ,בחי' יוסף הצדיק \לה/"חונן ונותן

, דהיינו את כל האהבות הרעות )כמבואר כל זה לתקן את כל החרפות לב שעי"ז יש לו ממשלה "צדיק מושל"נקודת 

בחי' שמירת הברית חונן ונותן, וצדיק הוא מאן דנטר ברית )זהר(  \לו/בחי' צדיק נעשהנמצא שע"י צדקה  .בתורה לד(
ואזי ( עפ"י הזוהר שחסד מתגלה בפומא דאמה )כמבואר בתורה לא אות ז' ואהבת ה' שעי"ז זוכה לכסופים דקדושה

ת לב של פואזי בדיבורו פועל ישועות לבטל את כל החר בחי' צדיק מושל יראת ה' הנ"ל, דבורו ביראת שמים גדולה,

הפסוק  פשט נדבות פי רצה נא ה' \לז/וזה בחי' )תהלים קיט( נמצא הצדקה עושה לו פה קדוש .כל העולם
"פי רצה נא ה'" דהיינו עי"ז  ,היינו צדקה "נדבות"שדוד המלך מבקש שהקב"ה יקבל ברצון את תפלותיו, ורבנו דורש 

. כי הצדקה שהצדיק מקבל זה בעצמו בחי' מאיר בו הרצון הנפלא ואהבת ה' באור עצוםשנעשה דבור פה של הצדיק, ש
שבקבלתו הוא מקיים  בספורי מעשיות )ז' בעטלרס יום שישי(ו \לט/כמבואר בשיחות הר"ן סימן קנ ,\לח/נתינה אצלו

                                              
ה אות מלמדים הלכה ד  -ליקוטי הלכות יו"ד  עיין לג ֻקד   יְך ַעל ַעְצמֹו אֹור ַהנ ְ ִּ ין ְלַהְמש  ה זֹוכִּ ק  ְצַות ְצד  י מִּ י ַעל ְידֵּ ה, כ ִּ ק  יַנת ְצד  חִּ י( ְוֶזה ב ְ

ֹותֵּ  י ֶזה ַהנ  יק, כ ִּ יַנת ַצד ִּ חִּ וא ב ְ הִּ ֶ "ל ש  ה ַהנ ַ דֹוש   "ל ַהק ְ ה ַהנ ַ ֻקד   יַנת ַהנ ְ חִּ הו  ב ְ ז ֶ ֶ ן, ש  ן ְונֹותֵּ יק חֹונֵּ יַנת ַצד ִּ חִּ א ב ְ ב  ו  מ  ַ יק כ  יַנת ַצד ִּ ְבחִּ ה הו א ב ִּ ק  ן ְצד 
ל יֹוסֵּ  ֵּ ב, ַוְיַכְלכ  תו  כ   ֶ מֹו ש  ה, כ ְ ק  ְצד  ֹות ב ִּ ה ְלַהְרב  כ  ז   ֶ יק ש  ד ִּ ף ַהצ ַ יַנת יֹוסֵּ חִּ יק, ב ְ יַנת ַצד ִּ חִּ יא ב ְ הִּ ֶ בִּ ש  ה ף ֶאת א  כ  י ֶזה ז  '. ְוַעל ְידֵּ יו ְוכו  יו ְוֶאת ֶאח 

ר ש    בֹא  מ ְ ֶ מֹו ש  יט, )כ ְ ִּ ל  ַ ף הו א ַהש   יַנת ְויֹוסֵּ חִּ הו א ב ְ ֶ ל, ש  ֵּ יק מֹוש  יַנת ַצד ִּ חִּ "ל ב ְ ה ַהנ ַ ֻקד   יַנת ַהנ ְ ְבחִּ ף הו א לִּ ב, ְויֹוסֵּ תו  כ   ֶ מֹו ש  "ל( כ ְ ה ַהנ ַ ֹור  ַהת  ם ב ְ
ב ִּ  ְ ש  ַ יט הו א ַהמ  ִּ ל  ַ ן ְונַהש   יק חֹונֵּ יַנת ַצד ִּ חִּ ה ב ְ ס  ְרנ  ַ ם פ  עֹול  ל ה  יַע ְלכ  ִּ פ  ְ ש  ַ יר ְוַהמ  ב ִּ ְ ש  ַ ה הו א ַהמ  י  ה  ֶ י ש  ַעל ְידֵּ ֶ '. ש  ה, ַעל יר ְוכו  ק  ַעל ְצד  יַנת ב ַ חִּ ן, ב ְ ֹותֵּ

יַנת אוֹ  חִּ ל, ב ְ ֵּ יק מֹוש  יַנת ַצד ִּ חִּ יט, ב ְ ִּ ל  ַ ף הו א ַהש   יַנת ְויֹוסֵּ ְבחִּ ה לִּ כ  י ֶזה ז  ְמרו  ְידֵּ א  ֶ מֹו ש  ה, כ ְ ק  ן ְצד  ֵּ ת  ין לִּ יכִּ ה ְצרִּ ל   פִּ ן ֹקֶדם ַהת ְ ֵּ "ל. ְוַעל כ  ה ַהנ ַ ֻקד   ר ַהנ ְ
יַנת ְבחִּ ב ב ִּ ֵּ ה ֶאל ַהל  ֶ ַהפ  ה מֵּ ֻקד   יר ַהנ ְ אִּ ת   ֶ י ש  דֵּ יא כ ְ ה הִּ ל   פִּ ר ַהת ְ ק ַ י עִּ ה, כ ִּ כ  ְבר  ם לִּ ְכרֹונ  ינו  זִּ ֹותֵּ גו ת לִּ  ַרב  ְכמֹות ְוה  ר ח  ֵּ י ְיַדב  ִּ מֹו פ  ' כ ְ נֹות ְוכו  י ְתבו  ב ִּ

ה ַעל ְידֵּ  ֶ פ  ַ ב  ֶ ה ש  ֻקד   יר אֹור ַהנ ְ אִּ ְלה  ֹות ו  י ְלַגל  דֵּ ה כ ְ ק  ֶֹדם ְצד  ק  ן מִּ ֵּ ת  ין לִּ יכִּ ן ְצרִּ ֵּ ם. ַעל כ  ר ש   ֹבא  מ ְ ֶ יק ש  ד ִּ מו ת ַהצ ַ לֵּ ְ ר ש  ק ַ ה  עִּ ד  ַעל י  ֶ ה ש  ק  ד  י ַהצ ְ

"ל. נ ַ ַ "ל כ  ה ַהנ ַ ֻקד   יַנת ַהנ ְ חִּ א ב ְ הו  ֶ ה,  ש  ק  ד  י ַהצ ְ ה ַנֲעֶשה ַעל ְידֵּ ְקֻדש    ה ד ִּ ֶ ר פ  ו  ב  ר ַהד ִּ ק ַ ן עִּ ֵּ ה ְוַעל כ  כָׁ יק ִלְברָׁ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֵרנּו ְוַרּבֵ ֵננּו מוֹּ ַתב ֲאדוֹּ ּכָׁ מוֹּ ׁשֶ ּכְ

י ְר  ת ּפִ ה. ּוְכִתיב, ִנְדבוֹּ קָׁ ', זוֹּ ְצדָׁ ִפיךָׁ תוּב, 'ּבְ ּכָׁ מוֹּ ׁשֶ ן טו(, ּכְ נָׁא ִסימָׁ ְניָׁ ִלּקּוֵטי ּתִ ּבוּר )ּבְ ֵלמוּת ַהּדִ ר ׁשְ י ִעּקַ ים, ּכִ ׁשִ דוֹּ יו ַהּקְ רָׁ ְדבָׁ א ּבִ ּמּובָׁ א ה', ּכַ ֵצה נָׁ
"ל: ּנַ ה ּכַ קָׁ דָׁ ּה ַעל ְיֵדי ַהּצְ תָׁ רָׁ ר ֶהאָׁ ִעּקַ "ל ׁשֶ ה ַהּנַ ֻקּדָׁ ה הּוא ֵמַהּנְ ָׁ ְקֻדׁשּ ה ּדִ  ּפֶ

ל    ֻ ה כ  ֹור  ל ַהת  כ  ה כ ְ קו ל  ְ ש   ֶ ה ש  ק  ד  ֶֹדל ַמֲעַלת ַהצ ְ ר יא( ְוֶזהו  ג  ב  ל ד   ה ְוֹקֶדם כ   ק  ד  ֹעֶצם ַמֲעַלת ַהצ ְ ה ב ְ כ  ְבר  ם לִּ ְכרֹונ  ינו  זִּ ֹותֵּ יכו  ַרב  ר ֶהֱארִּ ֶ ה  ְוַכֲאש 

ים.  רִּ פ  ס ְ ַ א ב  ב  ו  מ  ַ ה, כ  ק  ְצד  יש  לִּ ין ְלַהְפרִּ יכִּ ה ְצרִּ ְקֻדש    ב ִּ ֶ ה ַהּכֹּל הּוא ש  ָׁ ְקֻדׁשּ ּבִ ִרים ׁשֶ בָׁ ל ַהּדְ ה ְוכָׁ רָׁ ַלל ַהּתוֹּ ר ּכְ י ִעּקַ יק ּכִ ת ִלְבִחיַנת ַצּדִ ֵדי ִלְזּכוֹּ ּכְ

מוֹּ  א ּדְ ֵהם ִסְטרָׁ ת ׁשֶ עוֹּ ת רָׁ ַאֲהבוֹּ ֵהם הָׁ ת ׁשֶ ֲאוֹּ ל ַהּתַ ל ּכָׁ ה ְלַבּטֵ ִבירָׁ ְ ן ַהׁשּ ב ְלַתּקֵ ה ֶאל ַהּלֵ ֻקּדָׁ ר ַהּנְ ֵ דוּעַ ְלַקׁשּ ּיָׁ ִלים ּכַ ִביַרת ּכֵ ְ ִכין ִמׁשּ ְמׁשָׁ א ַהּנִ . ַעל תָׁ

ל ֶזה,  ן ְלכ  ו  ק  ה ת ִּ ק  ד  ן ַהצ ְ ֵּ "לכִּ כ  ּנַ ה ּכַ קָׁ דָׁ ה הּוא ַעל ְיֵדי ַהּצְ ֻקּדָׁ ר ַהּנְ ֵלמוּת אוֹּ ר ׁשְ קֹום י ִעּקַ מ  ה ב ְ כ  ְבר  ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ ַתב ֲאדֹונֵּ כ   ֶ . ְוֶזה ש 
ֲעבֹוַד  ַ לֹות ב  ל ַהַהְתח  ל כ   ֶ ה ש  ל  יא ַהַהְתח  ה הִּ ק  ד  ַהצ ְ ֶ ן ד( ש  ימ  א סִּ נ  ְני  י ת ִּ ו טֵּ ק  לִּ ר )ב ְ יר אֹור ַאחֵּ אִּ ֹל הו א ְלה  ל ֲעבֹוַדת ה' ַהכ  י כ   ם. כ ִּ ן ש   ', ַעי ֵּ ת ה' ְוכו 

"ל: נ ַ ַ ה כ  ק  י ְצד  ין ַעל ְידֵּ ה זֹוכִּ ז ֶ ֶ "ל ש  נ ַ ַ ה כ  ֻקד    ַהנ ְ
שכלי החסד שנשברו נפלו אל בינה דבריאה, היינו בינה לבא.  ,עפ"י כהאריז"ל סוד שבירת הכלים בעולם הנקודיםשם מבואר  לד

וכלי החסד השבורים הם אהבות רעות דהיינו חרפות לב, והם בחי' ו'. והתיקון  )לשמור עליהם(החסד נשאר ביסוד דאצילות, והאור 
ע"י בחי' על כל פשעים תכסה אהבה, שהיא אור החסד שנשאר באצילות, בכלליות הוא בחי' הצדיק, ובפרטיות הוא בפה בדבורים של 

 קודה מאירה בשברים הם נתקנים ונעשה אהבה קדושה.יראת שמים, והוא בחי' נקודת י' כשהנ
. וצריך לומר שכוונתו למה שרבינו התפאר בעצמו בשיחות הר"ן סימן קנ כשאני מקבל אני צ"ע הרי הוא מקבל צדקה ולא נותן לה

 נותן. ועיין לקמן.
יְך כ    -אות א' הלכות דגים הלכה ד  -הלכות יו"ד  ועיין לקוטי ִּ יק ַמְמש  ד ִּ י ַהצ ַ ל כ ִּ אֵּ ר  ֹשְ ה ֶאת יִּ ֶ ְמַזכ  יק ו  י הו א ַמְצד ִּ ם, כ ִּ עֹול  קֹות ב   ד  ל ַהצ ְ

ל כ    ֵּ א ְמַקב  ה. ְוהו  ק  את ְצד  ְקרֵּ נ ִּ ֶ ה ש  ֹור  מו  ֶאת ַהת  יַקי ְ ה וִּ ק  נו  ְצד  ת ְ י ִּ ֶ ַרְך ש  ְתב   ם ַלה' יִּ ב   ה ֶאת לִּ ֶ ַמט  ל ו  אֵּ ר  ֹשְ ְכֶנֶסת יִּ ם לִּ יַע אֹות  ִּ פ  ְ ַמש  קֹות ו  ד  ל ַהצ ְ
מַ  ֵּ ו  ַקב  מ ְ ֶ י ש  ל מִּ ן ְלכ  יק נֹותֵּ ד ִּ יל ֶזה ַהצ ַ בִּ ְ ש  בִּ ַע, ו  דו  י   ַ ל, כ  אֵּ ר  ֹשְ כֹות ְליִּ ר  עֹות ְוַהב ְ פ   ְ ל ַהַהש  יְך כ   ִּ ה, ְמש  כ  ְבר  ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵּ ַמר ַרב  א  ֶ מֹו ש  , כ ְ ו  נ  ֶ מ  ל מִּ

הִּ  ֶ יְרש ש  ֶעְטלִּ ה ב ְ ְבע  ִּ ַהש   י מֵּ ִּ ש   ִּ ל יֹום ַהש   ֶ ה ש  ֲעֹשֶ ַ ַהמ  ן ב ְ ֵּ ן לֹו ְוַעל כ  א נֹותֵּ ו  הו  נ  ֶ מ  ל מִּ ֵּ ַקב  מ ְ ֶ י ש  ל מִּ כ   מ ִּ ֶ יו, ש  ד  י  ֶזה ב ְ ַֹח כ   ש  לֹו כ  י ֵּ ֶ ר ֶאת ַעְצמֹו ש  אֵּ ְתפ  
ם. ן ש   ', ַעי ֵּ ה ְוכו  ק  ַעל ְצד  ַ ְך הו א ב   כ  

שרות אמרה לנעמי אני עשיתי עיין תורה לז עפ"י הזוהר שעושה ג"ש "נעשה אדם" ו"האיש אשר עשיתי עמו" שאמרה רות, ומבאר  לו
 את בועז לאיש, כי ע"י שקבלתי ממנו צדקה הוא זכה לגדר אדם.

 צ"ע עפ"י הלק"ה ר"ה ו' לקמן משמע שרק בגלל שרות היתה צדיקה בקבלתה היה כמו נתינה עי"ש. וצ"ע
י:  לז נִּ דֵּ ֶטיך  ַלמ ְ פ   ְ ש  מִּ ד ו  א ְידֹו  ה נ  י ְרצֵּ ִּ ְדבֹות פ    תהילים פרק קיט )קח( נִּ
 ד"ק )קח( נדבות פי. התפלות והתהלות שאני אומר לפניך ברוח נדיבה, יהיו רצויים לפניך. ומשפטיך למדני, כי עליהם רוב תפלתי:ר
ַדיִּ  -אות י' ראש השנה הלכה ו  עיין לק"ה לח יַנת י  חִּ ה, ב ְ י   יַנת ֲעשִּ חִּ הו א ב ְ ֶ ה ש  ק  יַנת ְצד  חִּ א הו א ב ְ ְלַתת   א ד ִּ רו ת  ְתע  אִּ ל ד ְ ְכל  ה ו  יַנת ַמֲעשֵּ חִּ ם, ב ְ

ְדך  לֹו.  ח ֶאת י  ְפת ַ תֹוַח ת ִּ יַנת פ   חִּ ה, ב ְ ק  ד  ר ַהבַּ ַהצ ְ הוּא ִעּקַ ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָׁ הוּא ֶזה ׁשֶ ּנּו ׁשֶ ִלין ִמּמֶ ַקּבְ ּמְ ן ְלֶזה ׁשֶ ִכין ִלּתֵ זּוֹּ ׁשֶ ה הּוא ּכְ קָׁ דָׁ ר ַהּצְ ַעל ְוִעּקַ

ֵתן לוֹּ  ל הּוא נוֹּ ַקּבֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ּכָׁ ה ׁשֶ קָׁ ֶשה ִעם הֶ ְצדָׁ ִית עוֹּ ַעל ַהּבַ ּבַ ֶ ה ׁשּ ֵתר ִמּמַ ה, יוֹּ כָׁ ם ִלְברָׁ נָׁ ֵתינּו ִזְכרוֹּ ְמרּו ַרּבוֹּ אָׁ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ הּו ּבְ זֶּ ִני ְוכּו', ׁשֶ ִני, ֶהעָׁ עָׁ
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באור החסד שכולו אהבת ה', המתקן את כל הקדוש  צדיק מקבל דיבור פיוהשדהיינו  .\מ/עי"ש מצוות צדקה

כי הנותן צדקה מכניע עצמו מנדיבי לב דהיינו בעלי צדקה. וצדקה היא בחי' מים  חרפות הלב שבעולם

 \מא/בבחי' )שם קיד(הנגרים וממיס לב האבן לעשותו לב בשר רך כמים זולתו ומכניע לבו לתת מעצמו ל

)תהלים  צור לבביהצור זה בחי'  צור למים כיאבן דהיינו שהנותן צדקה הופך  .ההופכי הצור אגם מים

לב כי יש דהיינו רבנו דורש שהוא הלב, אבל  ,הוא הקב"הדהיינו חוזק שצור שם הפשט פרש המצודות  \מב/עג(

שלא מתפעלים מצער הזולת  \מו/[מה] אבירי לב הרחוקים מצדקה הלב של דהיינו \מד/[מג] אבן

ללב רך, הלב אבן דהיינו שנתהפך  ההופכי הצור אגם מים שע"י בעלי הצדקה מתקיים . וזהווחסרונו

לשם שמים  להתנדב לצדקהכמים היינו לב רך  \מז/)איכה ב( שפכי כמים לבך נוכח פני ה'בחי' 

הפשט שם  וצדקה כנחל איתן \מח/)עמוס ה( "שובשביל זה נקרא צדקה מים, כ ה' בחי' נוכח פני

שלח לחמך על פני וזה בחי'  הזורם בחוזקהמים שהנביא אומר לישראל להתחזק מאד במתן צדקה כמשל נחל 

היא בחי' על פני דייקא ש \נא/דהיינו לתת לצדיקים ולומדי תורה \נ/)קהלת יא( \מט/הנאמר בצדקה המים

                                                                                                                                             
ה ְמאֹּד מְ  קָׁ ְצדָׁ ת ּבִ ד וְּלַהְרּבוֹּ ַרְך ְמאֹּ ם ִיְתּבָׁ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ל ְצִריִכין ְלַבּקֵ ִית. ֲאבָׁ ַעל ַהּבַ ֶשה ִעם ּבַ ֶזה, עוֹּ גּון ּכָׁ ִני הָׁ ה ִלְמצֹּא עָׁ ְזּכֶ ּיִ ַמִים ַעד ׁשֶ ם ׁשָׁ אֹּד ְלׁשֵ

ק   ְלמו ד לֹוַמר, ַמה י   ץ, ת ַ ֹץ קֹופֵּ ְקפ  א לִּ ל ַהב   ֹאַמר כ   א ת  מ   ֶ ה, ש  כ  ְבר  ם לִּ ְכרֹונ  ינו  זִּ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  א  ֶ מֹו ש  ים כ ְ ַקְלְקלִּ מ ְ ֶ ה ש  ֵּ ש  ַהְרב  י יֵּ ים. כ ִּ ך  ֱאלֹקִּ ר ַחְסד ְ
ר  ים, ַהכ ֹ יֹותֵּ עֹושִּ ֶ ים ש  ים טֹובִּ ַמֲעשִּ ֹות ו  ֻעְבד  ל ה  "ל(. ְוַגם כ   ן טו ַהנ ַ ימ  סִּ ר ב ְ ְמֹבא  ַ ֶהם, )כ  ל   ֶ ה ש  ק  ד  י ַהצ ְ תו ב, ַעל ְידֵּ כ   ֶ מֹו ש  ה, כ ְ ק  ם ְצד  ֵּ ש  א ב ְ ְקר  ל נִּ

לֹות. הו   ל ַהַהְתח  ל כ   '. ֲאב  מֹר ַלֲעשֹות ְוכו  ְ ש  י נִּ נו  כ ִּ ְהֶיה ל  ה ת ִּ ק  ְצד  ן ד ו  ימ  סִּ ים" ב ְ ֹעְרבִּ ה "ְוֶאת ה  ֹור  ַהת  ר ב ְ בֹא  מ ְ ֶ ְכמֹו ש  . )ו  ש  ה ַממ   ק  ְצַות ְצד  מ ִּ א מִּ
נ   ט ֹקֶדם ֹראש  ַהש    ְפר  בִּ ה, ו  ק  ין ְצד  ה נֹוְתנִּ ל   פִּ ֶֹדם ַהת ְ ק  ֶ ל ש  אֵּ ְשר  ל יִּ ין כ   נֹוֲהגִּ ֶ ְכמֹו ש  ֶלק ב( ו  י חֵּ טֵּ ו  ק  ה ַמְרב ִּ לִּ ב  ו  ש  י ת ְ ה ְמֹאד, ה ַוֲעֶשֶרת ְימֵּ ק  ְצד  ין ב ִּ

"ל: נ ַ ַ ה כ  ל  ר ַהַהְתח  ק ַ ם עִּ ש    "ל מִּ ַֹח ַהנ ַ ַעל כ  ַ ַהב  ל ב ְ ְכל  ן ַהנ ִּ גו  י ה  נִּ ה ְלע  ק  י ְצד   כ ִּ
. כי בזה שאני מקבל אני נותן )והוא פעם אחת אמר: אצל מי שאני לוקח ומקבל ממון וכיוצא, אני נותן לו -שיחות הר"ן סימן קן  לט

  שה של יום הששי מהשבעה בעטלירס שהתפאר אחד את עצמו בנפלאות הכח שיש לו בידו, עין שם(:ענין המבאר בהמע

שאצל מי שהוא לוקח ומקבל ממנו, הוא נותן . אחד היה מתפאר שיש לו כח כזה בידיו )ביום השישי( מעשה יג  - סיפורי מעשיות ועיין

. ושאלתי אותו, איזה צדקה בלתו היא נתינה( וממילא הוא בעל צדקהלו. )פרוש שבזה בעצמו שהוא לוקח ומקבל בזה הוא נותן כי ק
אתה נותן? )כי יש עשרה מיני צדקה(. השיב, שהוא נותן מעשר. אמרתי לו: אם כן, אין אתה יכול לרפאות את הבת מלכה, כי אין אתה 

 ם( ועל כן אינך יכול לבוא למקומה:יכול כלל לבוא למקומה. כי אין אתה יכול לכנס כי אם בחומה אחת. )במקום שהיא יושבת ש
ולא דמי למבואר בגמ' קדושין שאשה הנותנת פרוטה לאדם חשוב מקודשת בהנאה שמסכים לקבל ממנה, דהתם הנאה איכא אבל  מ

אבל צדיק גדול  ,מצוות צדקה א"א לקבל באופן כזה, כגון שיקבל פרוטה מעני חשוב לא קיים בזה מצוות צדקה כי צריך נתינה דווקא
אד אפילו לא הגדול ביותר כמו הבעטלר בלא ידים לא פחות ממנו יש שיכול שקבלתו תיהיה נחשבת נתינה כזו שתחשב לו מצוות מ

 צדקה כמבואר שם בספורי מעשיות הנ"ל.
שם מבאר  –בשער הכונות ברכות השחר על אלקי נשמה שנתתה בי וכו' אולי אפ"ל ביאור העניין שצדיק קבלתו נתינה עפ"י המבואר 

הכי נמי קבלת הצדיק הוא  ואתה עתיד ליטלה ממני כו' הוא בסוד מ"נ ואח"כ אתה עתיד להחזירה בי בבקר בסוד חדשים לבקרים: -
 ר ממה שקיבל.נמצא בקבלתו הוא נותן יותפע גדול לנותן ועי"ז מעורר ירידת מ"ד בשנוקבין המתן ומעשה הנתינה מיין מעלה את 

יש  ְלַמְעְינֹו מ   מא מִּ ם ַחל   יִּ ר ֲאַגם מ  ו  י ַהצ    ים:תהילים פרק קיד )ח( ַהֹהְפכִּ
ו כח להפוך הלח יבש, ששם הים לחרבה, כן הופך הצור היבש לח, ושם אותו לאגם מים ולמעין רד"ק )ח( ההפכי הצור. כמו שיש ל

מים, כמו שכתוב )שמות יז, ו(, והכית בצור ויצאו ממנו מים, כי הוא אדון ובורא הכל ומושל בכל ולא ישנו בריותיו מצותו. וכן ההר, 
מהרה ויחרד וירקוד כמו האיל, למען ידעו כי הוא בורא הכל ובידו  אעפ"י שהוא הכבד והקבוע שבנבראים, כשירצה ישוב קל וינוע

 הכל:
ם: מב ים ְלעֹול  י ֱאלֹהִּ י ְוֶחְלקִּ בִּ ר ְלב  י צו  בִּ ְלב  י ו  רִּ אֵּ ְ ה ש  ל   תהילים פרק עג )כו( כ  

 כי אלהים הוא חוזק לבבי וחלקי לעולם :  צור לבבי.בשרי ולבבי יתאוו לה' :  כלה. - מצודת דוד 
 כו ויחזקאל ל*  מג

ְרֶכם וְ  מד ש ַ ב ְ ֶאֶבן מִּ ב ה  י ֶאת לֵּ רֹתִּ ֶכם ַוֲהסִּ ְרב ְ קִּ ן ב ְ ֵּ ה ֶאת  ש   ַח ֲחד  ש  ְורו  ד  ב ח  ֶכם לֵּ י ל  ַתת ִּ ר:יחזקאל לו )כו( ְונ  ש   ב ב   ֶכם לֵּ י ל  ַתת ִּ  נ 
 יב מו הישעי*  מה

ה: מו ק  ד  צ ְ ים מִּ ְרחֹוקִּ ב ה  י לֵּ ירֵּ ַלי ַאב ִּ ְמעו  אֵּ ִּ  ישעיהו מו )יב( ש 
ְיל  איכה ב ) מז ַ י ַבל  י רֹנ ִּ מִּ ה\יט( קו  ְיל  ַ פִּ \}ַבל  ֲעטו  ְך ה  ַליִּ ְך ַעל ֶנֶפש  עֹול  יִּ ַ פ  ַ יו כ  ל  י אֵּ אִּ י ש ְ י ֲאדֹנ  נֵּ ְ ְך ֹנַכח פ  ֵּ ב  ם לִּ יִּ ַ י ַכמ  ְפכִּ ִּ ֻמרֹות ש  ְ ים { ְלֹראש  ַאש 

צֹות: ל חו  ֹראש  כ   ב ב ְ ע  ר   ב ְ
יֶכם ְולֹא מח י ַחג ֵּ ַאְסת ִּ י מ  אתִּ נֵּ יֶכם: עמוס פרק ה )כא( ש   רֹתֵּ ַעצ ְ יַח ב ְ רִּ יֶכם לֹא  א  יאֵּ ֶלם ְמרִּ ֶ יֶכם לֹא ֶאְרֶצה ְוש  ְנֹחתֵּ מִּ י עֹלֹות ו  ֲעלו  לִּ ם ת ַ י אִּ )כב( כ ִּ

יט: ע: ַאב ִּ מ  ְ ֶליך  לֹא ֶאש  ְמַרת ְנב  ֶריך  ְוזִּ ִּ ַלי ֲהמֹון ש  ע  ר מֵּ סֵּ ן: )כג( ה  ית  ַנַחל אֵּ ה כ ְ ק  ְצד  ט ו  פ   ְ ש  ם מִּ יִּ ַ מ  ַ ל כ  ג ַ   )כד( ְויִּ
ר"ל זאת עשו המשפט אשר כבשתם בעמקי המסתור יגולה כמים הנובעים היוצאים מבטן הארץ  -דות דוד )כד( ויגל כמים משפט מצו

 ממקום מסתור והצדקה שפסקתם ממנה התמידו בה כנחל חזק השוטף והולך ואינו פוסק:
לבסוף תחזור אליו הצדקה. ובלק"ה מבאר צ"ע כי לכאורה אין זו צדקה שלימה שהיא לשבר לגמרי את לבו האבן, אם כוונתו ש מט

ְזכו ת  -הלכה ט סוף פסח  לק"העיין שדייקא ע"י צדקה כזו נברא העולם  ה ב ִּ י  ם ה  עֹול  א ה  ְבר  ֶהם נִּ ב   ֶ רֹות ש  ה ַמֲאמ  ר  ֲעש  ל ה  ֶ ו ר ש  ב  ר ַהד ִּ ק ַ עִּ
חִּ  ם, ב ְ עֹול  א ה  ְבר  יל ֶזה נִּ בִּ ְ ש  ב ִּ ֶ ם, ש  ד  י א  נֵּ שו  ב ְ ע  ֶ ה ש  ק  ד  יש  ַהֶחֶסד. ַהצ ְ ם אִּ ה  ַאְבר  ם ב ְ ְרא  ב   הִּ ' ב ְ ה ְוכו  ֶ ל  יַנת אֵּ חִּ ֶנה, ב ְ ב   ם ֶחֶסד יִּ י עֹול  ַמְרת ִּ י א  יַנת כ ִּ

יך   פִּ '". ב ְ יו ְוכו  ִּ ַח פ  ְברו  ם ַנֲעשו  ו  ַמיִּ ְדַבר ה' ש   י ֶזה "ב ִּ ', ַעל ְידֵּ ' ֶחֶסד ה'" ְוכו  ה ְוכו  ק  ב ְצד  הו א ְוֶזה "אֹוהֵּ ֶ ה, ש  ק  ַלח ֶזה ְצד  ְ יַנת ש  חִּ ם, ב ְ יַנת ַמיִּ חִּ ב ְ
ה(: ֹור  ל ַהת  ם כ   ן ש   א, ַעי ֵּ נ  ְני  י ת ִּ ו טֵּ ק  לִּ ן טו ב ְ ימ  סִּ ר ב ְ ֹבא  מ ְ ֶ מֹו ש  ', כ ְ ם ְוכו  יִּ י ַהמ   נֵּ ְ  ַלְחְמך  ַעל פ 

: נ ו  ֶאנ  ְמצ  ים ת ִּ מִּ י ְבֹרב ַהי   ם כ ִּ יִּ י ַהמ   נֵּ ְ ח ַלְחְמך  ַעל פ  ַ ל  ַ   קהלת פרק יא )א( ש 

עשה טובה וחסד לאדם שיאמר לך לבך עליו אל תראנו עוד כאדם שמשליך מזונותיו על פני  -א( שלח לחמך על פני המים ) רש"יפ
עוד ימים באים ותקבל תשלומך ראה מה נאמר ביתרו )שמות כ( קראן לו ויאכל לחם וסבור שהוא  -המים. כי ברוב הימים תמצאנו 
  ו ומלך על ישראל והכניסו תחת כנפי השכינה וזכו בניו ובני בניו לישב בלשכת הגזית:נעש' חתנ ,מצרי ולא יראנו עוד מה הי' סופו

לח. שלח לחמך על פני המים וכו'. אפשר במה ששמעתי מעטרת ראשי אבא אות על קהלת  - )להחיד"א(חומת אנך שם פי'   ועיין
תורה וכו'. ולכאורה יש להעיר דמאי טיבותא היא מארי זלה"ה במאמר רז"ל עתיד הקב"ה לעשות צל וחופה לבעלי מצות אצל בעלי 

לבעלי מצות שיהיו בג"ע אצל בעלי תורה והלא בעלי תורה שם יתנו גופי הלכות בעומק הלכה. ובעלי מצות לא ידעו מאי קאמרי 
הנים ת"ח רבנן והם יבושו ודבקו צערי"ם בשערים המצויינים. ועט"ר אמ"ן עדן מצא הקדמה ברז"ל דלעת"ל כל העשירים שהיו מ
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האמת הגדול . ובפרט כנ"ל שהנתינה לצדיק שעי"ז יזכה גם בעצמו שילמדוהו תורה לעת"ל \נבמבואר במדרש/כהמים 

וע"י הצדקה נעשה פה קדוש של  .\נג, והיא עיקר נתינת הצדקה/קבלה ממנועשית חוזרת ונהיא בעצמה 
בפיו וחוזר תיקון חרפת כי קבלתו צדקה היא נתינת צדקה שעי"ז מאיר באור גדול אור הנקודת צדיק  הצדיק כנ"ל

עפ"י תוס' שם הפשט בגמ'  \נז/נוזו צדקה )ר"ה ו ע"א( בפיך \נה/[נד]. וזה בחי' לב לנותן לו ולכל העולם

"יצא מפי צדקה" שהפה בחי' צדקה ולפ"ז מבארת הגמ' שם שהכתוב בדברים כג "מוצא  \נח/בישעיהו שלומדים מהכתוב
ן הגמ' ואת לש ורבנו דורש ,וממהתורה לקיי הרי זה כנדר שחייב צדקה האומר בפיו אתןש "בפיךשפתיך תשמור וכו' 

 שע"י צדקה נעשה הפה של הצדיק כנ"ל.  בפיך זו הצדקה
 

 בכור שורו הדר לוברכה שברך משה רבנו את שבטו של יוסף הצדיק בכור כמבואר בוהצדיק הוא בחי' 
ליעקב כי נטלה מראובן כשבלבל יצועי אביו  וגם בכור (שם )בחיי לרחל \ס/היה בכוריוסף הצדיק ש \נט/)דברים לג(

                                                                                                                                             
מנכסיהם ילמדום תורה בג"ע ויתחכמו ובהא ניחא שהקב"ה עושה להם צל וחופה אצל בעלי תורה כי אז גם הם ישמעו וילמדו במאי 
דעסקי רבנן ובזה היה מפרש עט"ר אמ"ן עדן פסוק ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. הכונה ה' עז שהיא התורה לעמו בעלי 

ם תורה ובזה ה' יברך את עמו בשלום שיהיו בעלי מצות אצל בעלי תורה ויהיה להם שלום ולא יצטערו כי מצות יתן לעתיד שילמדו
גם ידעו ויבינו מה שהת"ח עוסקים בתורה עכ"ד עט"ר א"מ זלה"ה ומצאתי הקדמה זו בילקוט ראובני ובשכחת לקט. ובזה אפשר כוונת 

תחיה בעליה. הכונה כי בצל החכמה בצל הכסף שהקב"ה עושה צל  הפסוק לעיל כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה
וחופה לבעלי מצות אצל בעלי תורה כמ"ש רז"ל וכי תימא אדרבא זה צער לבעלי מצות להיות אצל בעלי תורה כי לא ידעו ולא יבינו 

שמחה וקורא אני אליהם יעמדו ותכסם בושה וכלימה לז"א ויתרון דעת אז יהיה לבעלי מצות חלק בלמוד שילמדום תורה והגדילו ה
יחדיו והחכמה תחיה בעליה תרי דגם בעלי מצות רבים יחכמו. וזה רמז קראין שלח לחמך כלומר תעשה צדקה מגרנך ומיקבך. על פני 

 המים היא התורה שתעשה צדקה עם בעלי תורה הם פני המים. כי ברב הימים בג"ע תמצאנו דרך מציאה שילמדוך תורה:
י' החיד"א לקהלת הנ"ל שתמכי אורייתא מלמדים אותם את התורה שתמכו בה ולפ"ז התומך בצדיק זוכה ללמוד כמבואר שם בפ נא

 תורה של הצדיק במדרגה גבוהה מאד.
שלח לחמך על פני המים א"ר ביבי אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה  -פרשה יא פסקה א  -מדרש רבה קהלת  נב

  .ברי תורה שנאמר )ישעיה נ"ה( הוי כל צמא לכו למיםשאין מים האמור כאן אלא ד

>א< ר"ל להנות להעוסקים בתורה, וכנראה רומז למ"ש בפסחים נ"ג ב' כל המטיל מלאי  -על המדרש הזה  תורה תמימהועיין ביאור 
תובות קי"א ב' אמרו נותן סחורה לת"ח להשתכר בה, ובכ -לכיס של תלמיד חכם זוכה וישב בישיבה של מעלה, ופירש"י מטיל מלאי 

העושה פרקמטיא לת"ח כאלו מתדבק בשכינה, וזהו שיעץ כאן גם בסתם צדקה שטובה להעניק לת"ח מפני הזכות הגדול שבזה 
כמבואר. ועיין מש"כ לעיל )ז' י"ב( בפסוק כי בצל החכמה בצל הכסף, ומפרש כאן הלשון כי ברוב הימים תמצאנו בכנוי לעוה"ב שהוא 

 :עולם שכולו ארוך
ר ַהבַּ  -אות י' ראש השנה הלכה ו  עיין לק"ה נג הוּא ִעּקַ ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָׁ הוּא ֶזה ׁשֶ ּנּו ׁשֶ ִלין ִמּמֶ ַקּבְ ּמְ ן ְלֶזה ׁשֶ ִכין ִלּתֵ זּוֹּ ׁשֶ ה הוּא ּכְ קָׁ דָׁ ר ַהּצְ ַעל ְוִעּקַ

מְ  אָׁ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ הּו ּבְ זֶּ ֵתן לוֹּ ְוכּו', ׁשֶ ל הּוא נוֹּ ַקּבֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ּכָׁ ה ׁשֶ קָׁ ִני ְצדָׁ ִני, ֶהעָׁ ֶשה ִעם ֶהעָׁ ִית עוֹּ ַעל ַהּבַ ּבַ ֶ ה ׁשּ ֵתר ִמּמַ ה, יוֹּ כָׁ ם ִלְברָׁ נָׁ ֵתינּו ִזְכרוֹּ רּו ַרּבוֹּ
ם ה ְמאֹּד ְמאֹּד ְלׁשֵ קָׁ ְצדָׁ ת ּבִ ד וְּלַהְרּבוֹּ ַרְך ְמאֹּ ם ִיְתּבָׁ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ל ְצִריִכין ְלַבּקֵ ִית. ֲאבָׁ ַעל ַהּבַ ֶשה ִעם ּבַ ה לִ  עוֹּ ְזּכֶ יִּ ַמִים ַעד ׁשֶ ֶזה,ׁשָׁ גּון ּכָׁ ִני הָׁ  ְמצֹּא עָׁ

ומי שלא ראוי  ,]דברים ה' כה[ בשם רבי זושא מאניפולי איזו זכות עצומה היא לזכות לתת צדקה לעני הגון היכל הברכה ואתחנןעיין 
מאד  רעבזושא עי"ש מעשה שאחר ג' ימי תענית היה  .מלזכות מי שאינו ראוי בזכות זו ,האכילוללזה נוח להקב"ה לעשות נס לצדיק ו

  .לכן נעשה לו נס ונברא לו בפיו מעין דבש ומים ,ולא נמצא מי שראוי לזכות הזו להאכילו
עיניו "ולזה רמז  ,ן וזכות מצוה למי שלא זכה לזהוהרי תראה אחי שנוח לפני הש"י לשנות סדרי בראשית מליתן דור -וזה לשונו שם 

אינו ראוי  ואמר החסיד שהוא ,מפסיד ד כשהיה נותן לת"ח אמת היהכמבואר בס"ח שהיה אח ,מטעין העולם ,לשון אונאה "כיונים

  .ומטעין אותו כדי שיפזר ממונו למי שהם כמותו ע"ש בס"ח ,לזה
ע"כ אני מבקש ומעורר לב בעלי הבתים הכשרים שיחוסו על נפשם ויקומו באשמורת לומר תלים בקול נעים ורנה ובקשות ויתפלל 

כי אין לך דבר גדול בעוה"ב ממי שהוא תומך  ,בעל הרצון שיטה לבו שידבק עצמו בת"ח אמתבצבור בכוונה מלה במלה ויבקש מ
אעפ"כ זכות גדול צריך שיהיה לבעל הבית הכשר  ,התורה ומרחיב לב הצדיקים שיתרחבו דעתם להשראות השכינה כמבואר בזוהר

טעות ומטעין וכל אחד מתקשר א"ע לשרשו ואל כתיב  "עיניו כיונים"כי  ,בלב אמת ולצדיק אמת שיקשר עצמו לתמוך ת"ח אמת
על כן אחיי בעלי הבתים הכשרים קומי רוני בלילה לאל אחד ברנה ותפלה ותלים  ,הנהגה שלו וזעירין אינו המתקשרין לשורש קדוש

עליך ומשניות כל אחד לפי כוחו ותבקש רחמים מאל אמת שיורה לך דרך אמת שתתקשר לצדיק אמת כי על ידי התקשרות ישפיע 
 אור וחיות ויראה ואהבה היטיבו אשר דברו .....

. ועיין לעיל סוף תורה יג ותורה כט סוף אות ט' ותורה כמבואר בראש השנה ו. ובתוס' שם שבפיך הכתוב בדברים כג כד לרבות צדקה כנדר דכתיב בישעיהו מה כג יצא מפי צדקה נד
 רכה.

ֶתיך  ת ִּ פרק דברים כי תצא  נה פ  א ש ְ : סכג )כד( מֹוצ  יך  פִּ ְרת   ב ְ ַ ב  ר ד ִּ ֶ ה ֲאש  ב  ק ֱאלֶֹהיך  ְנד  ַדְרת   ַליֹקו  ר נ  ֶ ֲאש  ַ ית  כ  ש ִּ ֹמר ְוע  ְ  ש 
ל ל   ַבע כ   ש    ֶרְך ת ִּ ֶ ל ב  ְכַרע כ   י ת ִּ י לִּ ב כ ִּ ו  ש  ר ְולֹא י  ב  ה ד   ק  י ְצד  ִּ פ  א מִּ צ  י י  ְעת ִּ ַ ב  ְ ש  י נִּ ֹון:ישעיהו מה )כג( ב ִּ  ש 

 ט תוקןבתקפא )ר"ה ו ע"ב( ובתשכ נו

אזהרה לב''ד שיעשוך  "ועשית"זו מצות לא תעשה  "תשמור"זו מצות עשה  "מוצא שפתיך"כד{ -ת''ר }דברים כג -ראש השנה ו.  נז

 "בפיך"אלו קדשי בדק הבית  "אשר דברת"כמשמעו  "נדבה"אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים  "לה' אלהיך"זה נדר  "כאשר נדרת"
 .....זו צדקה

אמר רבא וצדקה מיחייב עלה לאלתר מ''ט דהא קיימי עניים פשיטא מהו דתימא כיון דבעניינא דקרבנות כתיבא עד  ,דקהזו צ "בפיך..."
 .דעברי עלה ג' רגלים כקרבנות קמ''ל התם הוא דתלינהו רחמנא ברגלים אבל הכא לא דהא שכיחי עניים

ה ד    נח ק  י ְצד  ִּ פ  א מִּ צ  י י  ְעת ִּ ַ ב  ְ ש  י נִּ ֹון:ישעיה פרק מה )כג( ב ִּ ש  ל ל  ַבע כ   ש    ֶרְך ת ִּ ֶ ל ב  ְכַרע כ   י ת ִּ י לִּ ב כ ִּ ו  ש  ר ְולֹא י   ב 
ֶרץ ְוהֵּ  נט י א  ו ַאְפסֵּ ח ַיְחד   ים ְיַנג ַ ֶהם ַעמ ִּ יו ב   ם ַקְרנ  י ְראֵּ ר לֹו ְוַקְרנֵּ ד  ֹורֹו ה  כֹור ש  י דברים זאת הברכה לג )יז( ב ְ ם ַאְלפֵּ ם ְוהֵּ ְבבֹות ֶאְפַריִּ ם רִּ

ה: ֶ   ְמַנש  

)יז( בכורותא הות חמיא לראובן ואתנטילת מיניה ואתיהיבת ליוסף מן שירויא מן דין דהדרת איקרא ושבח תורא דידיה  יונתן תרגום
דהיכמא דלית אפשר לבר נש למפלוח בבוכרא דתוריה היכדין לית אפשר לבנוי דיוסף למשתעבדא ביני מלכוותא והיכמא דרימנא 

בנוי דיוסף שלטין בעממיא כחדא בכל סיפי ארעא והינון רבוותא דקטול יהושוע בר נון  מנגח בקרנוי ית חיות ברא היכדין יהוון
 בגילגלא דהוא מדבית אפרים והנון אלפיא דקטול גדעון בר יואש במדינאי דהוא מדבית מנשה:



 ליקוטי                           תורה טו                       מוהר"ן תנינא             10כ:

וכן מבואר בתורה א'  והכי נמי כל צדיק הוא בחי' בכור כיוסף הצדיק, כמבואר בתרגום יונתן,הצדיק ונתנה ליוסף 
ועיין תורה  וע"כ כתיב ביוסף הצדיק בכור שורו הדר לו עי"ש. \סא/שהשכל שבכל דבר הוא בחי' ראשית בחי' בכורה

היתה  עד חטא העגלהכהונה ידוע שו .שלוםבחי' אור החסד שורה במקום ברית אהבת ה' היא הכהונה ש \סב/לד

ובכור  .בכורולעת"ל תחזור אליהם, נמצא שהצדיק מצד נקודת האהבה הגדולה שיש לו הוא בחי' כהן ובחי' בבכורים 

נפלא שמבטל כל שמאיר בו אור רצון  ,שמקבל מהצדקה, היינו שדיבור פיו הקדוש \סד/[סג] פי שניםנוטל 

אחת דיבר ה' שתים זו )תהלים סב יב( שכינה מדברת מגרונו בבחי' שהבחי'  יש לו שני משמעות י חרפת לבנמי

, וע"כ צדיקים ילכו בם ופושעים שכמו שבתורה יש שני כחות כך בדבור של הצדיק \סווכן מבואר בתורה לא/ \סה/שמעתי

ל לינק מהם להפוך דבריהם אל השקר ומזה בא שיש כח ויניקה להצבועים הנ" ,יכשלו בם
, מאחר שהדיבור הקדוש דברי ירמיהוטעה בשחנניה בן עזור א' וכנ"ל בפרש"י ירמיה כח  [סז] שלהם

והביאור נ"ל שזה החילוק בין צדיק פשוט לצדיק אמת  בעצמו יש לו שני משמעות בבחי' פי שנים כנ"ל
אבל צדיק גדול מוריד תורה ממקום כן היא ברורה ומובנת כי צדיק פשוט מוריד תורה ממקום נמוך למקום נמוך על 

גבוה מאד וכמו שרבנו התפאר )חיי מוהר"ן סימן שס( שהתורה שלו היא מעתיקא והיא רק הפסולת ונמוכה אלפי 
שמצטייר  פשוטאור  י'אלפים ורבי רבבות מדרגות ממה שהשיג וא"א לומר נמוך יותר. עכ"ל. ועל כן היא עדין בבח

                                                                                                                                             
לקחה לראובן ראויה היתה הבכורה( יז) יונתן כתרוהתרגום לתרגום עיין  מנו ונִּ תנה מִּ ן ליוסף ונִּ ן התחלה מִּ  ושבח כבוד שהחזרת זה מִּ

תעבד יוסף של לבניו אפשר אין כמוכן שורים של בבכור לעבוד אדם לבן אפשר שאין שכמו שלו שור ש   שראם וכמו מלכויות בין להִּ
דה חיות את בקרניו מנגח בבות והמה הארץ קצות בכל כאחד בגוים שולטים יוסף של בניו יהיו כמוכן הש  לג נון בן יהושע שהורג רִּ  לבגִּ
בט שהוא ש  דעון שהורג אלפים והמה אפרים של מִּ דינים יואש בן גִּ   :מנשה מבית שהוא במִּ

)יז( בכור שורו הדר לו. בעבור שהזכיר תבואה המשיל השבט לשור, וכענין שכתוב )משלי יד, ד( ורב תבואות בכח שור,  רבנו בחיי
 אפרים: והזכיר בכור לפי שהיה בכורו של רחל, וקרני ראם קרניו בכח רבבות

, בכור שורו הדר לו, ניתנו ליוסף הצדיק שתי מדות, הנצח וההוד, וזהו שאמר בכור שורו הדר לו, כי הדר הוא הנצח ועל דרך הקבלה
שהוא מימין וההוד שהוא משמאל נרמז בשור כי שם צורת שור כידוע בקבלה, ומפני שניתנו לו שתי מדות אלו המשילו לשני דברים 

לשור כנגד ההוד ולראם כנגד הנצח. וידעת כי משם נשמעה תפילתו של דוד שנאמר )תהלים כב, כב( ומקרני  לשור ולראם, המשילו
רמים עניתני, וכן יצאו ממנו שני שבטים שבט אפרים שנקרא על שם פריה ורביה שהוא ענין הרחמים והשני שבט מנשה שנקרא על 

 שם השכחה שהוא מענין הדין:
א רבנו גם את המשך הפסוק "שורו הדר לו" נ"ל שזה כדי לבאר לקמן עפ"ז את המעשה ברבי זירא ורבי מה שמבי - "שורו הדר לו" ס

 יהודה מדוע זנב השור ארוך, ותירץ שהצדיק הגדול נקרא שור כפי יתבאר לקמן.

עליונה ומדתו דין אולי "שורו הדר לו" רומז למהות הצדיק כי שור הוא מדת הדין כידוע שהוא בשמאל של המרכבה ה ולעצם העניין
כיון שיודע לעצור כוחו להבדיל מהאריה שבימין שהוא מדת החסד כיון שלא יודע לעצור כוחו אלא טורף ואוכל וא"א לאסור אותו 

וזה בחי' ויתאפק יוסף שעיקר שמירת הברית ע"י בחי' שור שיודע להתאפק לא להשפיע השפע אלא רק )עפ"י הריצ"ח במ"א( למחרשה. 
 הוליד כבוד שמים, והדר לו שזה הדרו של הצדיק שהוא החן והיופי של העולם כמבואר בתורה סז תנינא.בכלי הראוי ל

ואולי אפ"ל שעל כן אהרן זכה לכהונה לו ולזרעו כי דייקא ע"י שהיה משבט לוי שהם דין וזכה להמתיק את הדין ע"י הביטול הגדול 
בעניין יעקב ועשו )עיין היכל הברכה ריש פ' תלדות( כמבואר בספרים  שלו למשה רבנו הצדיק, עלה בזה על מי שהוא חסד בעצם,

)עיין שער  שאם עשו היה מתבטל ליעקב היה נמתק הדין שלו והיה עולה על יעקב בהרבה, כי דין ממותק הוא הרבה יותר גבוה מחסד
שה רבנו שאע"פ שגם משה רבנו היה כהן . ועל כן אהרן מצד הכהונה עלה אפילו על מהכוונות דרושי ויעבור דרוש ו' ד"ה רב חסד(

ששימש כהן גדול בימי המילואים, כי אהרן זיכה את כל זרעו להיות כהנים ומשה רבנו לא זיכה את זרעו כל כך. כך נראה וצ"ע עיין 
ך בשער תורה רעג עה"פ "ובני רחביה )נינים של משה רבנו( רבו למעלה", שבני הצדיק הם למעלה מס' רבוא נשמות ישראל. מאיד

 הגלגולים הקד' לד שבני משה כיון שנולדו קודם שניתקן לגמרי לא היו מהוגנים כ"כ. כי זכה לתיקון השלם רק במעשה עם הסנה.
רוצה לומר שבכור בשרשו אוחז בבחי' ראשית הבריאה היכן שעלה העולם במחשבה ושכל תחילה לפני שירד לעשיה וגשמיות  סא

 והעלמה.
שזה מוכרח בעולם התוהו שהאור ישמור על הכלי לכן תמיד היתה  ,שנקודת כהן היתה מעולם בעולםשם  מבואר -עיין תורה לד  סב

נקודת כהן בעולם ולפני אברהם היתה בשם בן נח הנקרא גם מלכי צדק והוא הקים בית מדרש לשמירת הגחלת ומסתמא קיבל אותה 
ר כך שתמיד מאות שנים שהעולם היה בתוהו ועבודה זרה מנח אביו כמבואר במדרש שנח קבלה ממתושלח והוא משת ושת מאדה"

תמיד היתה הכהונה נקודת אהבת ה' נמצאת בעולם לשמור על שברי הכלים ואחר מלחמת אברהם במלכים להציל את לוט נמסרה 
וש בענין של חידוש בתיקון הברית כמבואר בתורה לא( והיה חידהיה הכהונה הזו לאברהם שכידוע היה השלם ביותר במידת החסד )ו

שגם בעולם התיקון צריך את שם  ומשמעכי רק שמרו על הגחלת בתוך בית המדרש.   ,תיקון העולם מה שלא היה לפני כן כלל מעולם
הכהונה הזו לשמור על המידות כי תמיד הלב בשבירה וצריך שמירה על נקודת אהבת ה' שתאיר בו. שעי"ז יוכל לקיים את התורה 

 דמה שם()מההק ולתקן את העולם
 דברים כא יז סג

י הו א רֵּ  סד א לֹו כ ִּ צֵּ מ   ר יִּ ֶ ֹכל ֲאש  ם ב ְ ַניִּ ְ י ש  ִּ ֶתת לֹו פ  יר ל  ה ַיכ ִּ א  נו  ְ ן ַהש   ֶ ֹכר ב  י ֶאת ַהב ְ ה: סדברים כי תצא )יז( כ ִּ ֹכר  ט ַהב ְ ַ פ  ְ ש  ית ֹאנֹו לֹו מִּ ִּ  אש 
שניות בפרשת ואתחנן. כגון זכור ושמור ולא תחמוד שנאמר על מתן תורה לבאר החילוק בין לחות ראשונות בפרשת יתרו ללחות  סה

 ולא תתאוה ועוד.
ֲעִנית ז'( -עיין תורה לא  סו ן ּתַ א ע"ב: ְוַעּיֵ מָׁ ים' )יוֹּ ה לוֹּ ַסם ַחּיִ ה ַנֲעשֶֹּ כָׁ ת, 'זָׁ ֵני ּכֹּחוֹּ ה ׁשְ רָׁ ן ֵיׁש ְלַהּתוֹּ א  ְוַעל ּכֵ הו  ֶ י ַמה ש   ד ְלפִּ ל ֶאח  י כ   '. כ ִּ ְוכו 

ְך הו א ְמ  ף, כ   ְכס  ים נִּ עִּ ְ ם ו פש  ְלכו  ב  ים יֵּ יקִּ ַרע, "ְוַצד ִּ יַזת טֹוב ו  ל ֲאחִּ לו  ה כ   ֹור  ַהת  י ב ְ ה. כ ִּ ֹור  ֹות ַהת  י  ש  אֹותִּ רֵּ ְמפ  ר ו  ַע י"ד(. ַהְינו  ַצי ֵּ ֵּ ם" )הֹוש  לו  ב  ְ ש  כ   יִּ
י ֶזה עֹושֶֹ  ֹות, ַעל ְידֵּ ש  ים ְנפ  ֶהם ַנֲעֹשִּ ֵּ מ  ֶ ֹו ש  ל  ֶ ין ש  פִּ ו  ס  י ַהכ ִּ ד ְלפִּ ל ֶאח  ֶפְך, כ   ו  ְלטֹוב אֹו ְלהֵּ ְרש  ְתפ   ֹות, ְונִּ י  אֹותִּ רו  ה  ְצַטי ְ ה, ְונִּ ֹור  ֹות ַהת  י  ֹות ְלאֹותִּ ה ְנֻקד 

ים לְ  ִּ ש  ה ְמַבק ְ ֹור  י ֹות ַהת  ן אֹותִּ ֵּ ם. ְוַעל כ  עֹול  ים ב   ֹוֲעלִּ ם פ  ְך הֵּ ין, כ   רִּ ְצַטי ְ נ ִּ ֶ י ַמה ש   ְלפִּ לֹום. ו  ֶ ַחס ְוש   יק, ש  י ַצד ִּ ִּ פ  ר מִּ ְצַטי ֵּ ין הִּ ו פִּ ס  ר ַהכ ִּ ֵּ הו א ְמַדב 

ֹוֶמה ַרב ד  ם ה  : 'אִּ ין ְלטֹוב. ְוֶזהו  רִּ ְצַטי ְ ֹות ְונִּ ֹות ְנֻקד  י  אֹותִּ ין ה  לִּ י ֶזה ְמַקב ְ ַעל ְידֵּ ֶ ֹו, ש  ל  ֶ ה ש  ְקֻדש    אֹות',  ד ִּ ְהֶיה ְלַמְלַאְך ה' ְצב  ּיִ ן ׁשֶ ם ּכֵ ִריְך ּגַ ַרב צָׁ י הָׁ ּכִ

ׁש ְלַהּת  ּיֵ ת ׁשֶ ֵני ּכֹּחוֹּ יִקים ֵיְלכוּ לוֹּ ׁשְ , "ַצּדִ נוֹּ ְרצוֹּ ל ּכִ יו ְלַקּבֵ ֵרב ֵאלָׁ ְתקָׁ ר ְלַהּמִ ְהֶיה ֶאְפׁשָׁ ּיִ ֶפן ׁשֶ אֹּ ים ְוַסם ְוכּו', ּבְ ה ַסם ַחּיִ רָׁ לּו". וֹּ ׁשְ ִעים ִיּכָׁ ם , ּופׁשְ אִּ
ה ַלֲעֹבד אֶ  ר  ֶרְך ְיש   ַרב ד ֶ ה  ל מֵּ ֵּ ַכל ְלַקב  ַרְך, יו  ְתב   ם יִּ ֵּ ק ַלֲעבֹוַדת ַהש   ֹוקֵּ ת  ְ ש  ר הו א מִּ ב  ַרב ד   ה  ְמצֹא ב ְ ן לִּ ֵּ ם כ  ֹו, יו ַכל ג ַ ב  לִּ ש  ב ְ א יֵּ ינ  או ְוטִּ ם ל  ת ה'. ְואִּ

לֹום: ֹל, ַחס ְוש   כ  ַ ֹר ב  ְכפ  יעֹות ְויִּ ְנטִּ ץ ב ִּ ְיַקצ ֵּ ֶ  ש 
 בן עזור השדברי ירמיהו הטעו את חנני 'עיין פרש"י ירמיהו כח א סז
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אם הם לקדושה מצטייר לטוב בבחי' צדיקים ילכו בם ואם לתאווה מצטייר לרע בבחי'  ,לפי הכסופים שלו אצל השומע

   : \סח/ופושעים יכשלו בם
 וצ"ע מדוע צריך שיהיה שני משמעות בדברי הצדיק כדי ששקרן יוכל לומר על עצמו שהוא צדיק ועושה נפלאות?  

אסור  ק שלא יכול לומר תורה באופן של אחד ישמע רק את הראוי לו,שצדיבתורה מז תנינא עוד צ"ע כיון שרבנו אמר 
 לו לומר תורה. א"כ מדוע השקרן הזנב של הצדיק יכול לפרש את דברי הצדיק לא נכון ועי"ז לשקר. 

על  , ורק חוזר ואומר אותם דבריםהמתפאר בגדולתו והשגתווכנראה שאין הכוונה שהשקרן רק חוזר על דברי הצדיק 
, \סט/וכמו שמצינו בחנניה בן עזור שעשה ק"ו מדברי ירמיהו .הצדיקדברי לומד אותם מא עוד מוסיף דברים שאל ,עצמו

 ., וכלשון המדרש שהיה מגנב מנבואתו של ירמיהולנבא שקר ועל זה סמך
זה  עוד נראה ששקרן יכול לפרש דברי הצדיק כרצונו ומה שהזהיר רבנו שהצדיק צריך שכל אחד ישמע רק את הראוי לו

 וצ"ע. ., ולא מי שבכוונה מחפש משמעות אחרתמדובר בירא שמים
 

מה שנמצאים אלו השקרנים המתדמים אליהם.  ,באמת הוא טובה להצדיק האמתאבל 

שע"י היינו יבק שנותנין צדקה לצדיקים, וע"י הצדקה נעשה בחי' בפגם הברית כי יש רשעים 

נ"ל ולקמן מבאר שהיבק בחי' זיווג, ו \עא/[ע] ושהדקרכה בחוד יכל מעשה צדקה נעשה בחי' יב"ק שהוא 

שבכלליות כל חיבור בין משפיע ומקבל הוא בחי' מעבר יבק שהוא בחי' זיווג, שנעשה ע"י ברכה דהיינו  הביאור בזה

 . נשמה מגבוה מעל גבוה המשכתכידוע בכל זיווג וכן הוא בזיווג של הולדה ש .הקדושההשפע, שהוא  \עבהמשכת/

ע"י נמצא כיון שכנ"ל. שעל ידה נעשה בחי' יב"ק שהוא בחי' צדקה כיון אלו נאמרו במים וכל ג' בחי' 
הצדקה שהיא מים נעשה יב"ק לכן נאמר במים יב"ק, וא"כ לכאורה כ"ש שבצדקה יש יב"ק, ואולי כי הוא יחוד עני 

 "ה במ"א. ועשיר והפרוטה היא בחי' קדושת הדעת שנמשך לעני, דעיקר העניות היא מדעת כמבואר בלק

בפשט הכתוב  יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד \עג/כמ"ש )בראשית א(נאמר במים יחוד 

עכ"פ לשון יקוו הוא לשון מקווה שהוא מקום עם גבול לאסיפת המים וכן לשון  \עד/הזה נאמרו במפרשים כמה ביאורים

 . זה בחי' יחודו אל מקום אחד מורה על זה,

ונחשב  ,עיין אור החיים שם שהכוונה לדגים מים שרץ נפש חיה וכו'ישרצו ה \עה/ברכה, כמ"ש )שם(

בוי כמו שמבקשים בסימני יוהם סמל לברכת הרשהברכה היא במים כי עיין רמב"ן שהדגים נעשו מהמים בעצמם, 

 . \עו/ר"ה שנפרה ונרבה כדגים

                                              
בכניסה רבי נחמן אמר שצריך לרחם מאד על בשר הגוף. עיין תורה  דוגמא גסה לזה שמעתי שיש מסעדה בארץ שכתב בשלט גדול סח

 כב אות ה', שהכוונה שם להפך ממש כי צריך לזכך אותו מהתאוות כדי שיוכל להשיג השגות אלוקות עי"ש.
וממילא אין  ובאמת ירמיהו יכול היה לומר את נבואתו בלשון שאין בה קל וחומר. כי יכול היה לומר טעם מדוע דווקא עילם תאבד, סט

 ק"ו שכ"ש בבל. אלא שנתן מקום לשקרן לגנוב ממנו נבואה כנ"ל כדי שיהיה לו זנב שיציל אותו מצדקה של רשע.
ת יעקב ערך וכשבא החתן( ועיין קהל הפרי עץ חיים שער התפלה פ"ז ושער הברכות פ"ז. של"ה הקדוש שער האותיות אות ק' קדושת הזיווג )במהדורת תשלה ירושלים ח"א דף עג. ד" ע

 יבק.

י', יחוד. ב', ברכה. ק',  -ובברכות ק"ש שלפניה ולאחריה נקראת ברכה דיליה, הם סוד יב"ק  -פרק ז -שער התפלה  -פרי עץ חיים  עא
קדושה. שהם כנגד הג' קצוות ראשונות. בחסד, הוא הברכה. בגבורה, הקדושה. בת"ת, היחוד. ואז עולה בהיכל הרצון ת"ת, ושם 

ת ויציב. ואח"כ עולה בהיכל ק"ק, דתמן מתיחד עלמא עילאה בינה, וחכמה וכתר, שהם בכסא כבוד, ומתיחדים בהיכל הנשיקין באמ
  עם הו"ק שבהיכל הז':

 ג' שמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י שהם בגי' יב"ק וזה סוד "ויעבור אתסוד המעברתא של תפילין הם  -שער תפילין  -מצת שימורים  ועיין

. )וזה ציור התפלה של ראש, השי"ן דג' ראשין יהיה מצד אלו שמות עובר כל השפע מתחלת האצילות עד סופומעבר יבק" כי דרך 
 הימין וד' ראשין מצד השמאל(:

 ברכה בחי' המשכה כמו להבריך את הגפן שמכופף את ענף העץ למטה ומשקעו באדמה כדי שיעשה שרשים ויגדל גפן חדשה. עב
טא במים מבאר שהברכה היא בחי' דגים שזה בחי' רבוי ולא המשכה וצ"ע אולי זה היינו הך כי קצת צ"ע כי כשמבאר כיצד זה מתב

 ההמשכה לצורך הרבוי.
ן: עג י כֵּ ה ַוְיהִּ ש   ב   ֶאה ַהי ַ ר  ד ְותֵּ קֹום ֶאח  ם ֶאל מ  ַמיִּ ַחת ַהש    ת ַ ם מִּ יִּ ַ וו  ַהמ  ק   ים יִּ ֹאֶמר ֱאלֹהִּ  בראשית א )ט( ַוי 
  עיין אור החיים שם עד
יִּ בראש עה מ  יַע ַהש    י ְרקִּ נֵּ ְ ֶרץ ַעל פ  א  ף ַעל ה  ה ְועֹוף ְיעֹופֵּ ֶרץ ֶנֶפש  ַחי   ֶ ם ש  יִּ ַ ְרצו  ַהמ  ְ ש  ים יִּ ֹאֶמר ֱאלֹהִּ   ם:ית א )כ( ַוי 

ואמר לשון שרץ, להפריש בינו ובין המעופף כי זה אין לו כח אלא בסמוך ממש  הם הדגים, -שרץ נפש חיה ואומרו  - אור החיים
יעופף על הארץ ואינו צריך להסמך, ועוד לו שיגביה עד לשמים כאומרם על פני רקיע, וזולת מאמר זה לא היו לארץ, והמעופף 

  העופות מגביהים עד לשמים:

בדבר האלהים שהביא להם רוח מן היסודות, לא  הדגים גופם ונפשם מן המיםוכן אמר "ישרצו המים שרץ נפש חיה", כי  - רמב"ן
, כמו שאמר וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים )להלן ב ז( ולא הזכיר כאדם שהפריד גופו מנפשו

 בשלישי בצומח נפש כלל, כי אין כח הגדול נפש, רק בבעלי התנועה בלבד היא:
כי ע"י המשכה נעשה וצ"ע כי יותר נראה שהברכה בשם יב"ק שכאן הכוונה להמשכה ולא לרבוי. וצ"ע. ואולי רוצה לומר דהיינו הך  עו

 פרו ורבו דהיינו רבוי.
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ותם מהכיור כי לוקח א מים קדושים \עז/)במדבר ה(שהמים שמשקים בהם את הסוטה הם קדושה, כמ"ש 

 . \עח/ונתקדשו בו שהוא כלי שרת
 \עט/נמצאים בעלי צדקה שהם נואפיםשה יב"ק שהוא בחי' זיווג לכן עע"י הצדקה נשכנ"ל ומחמת זה 

הם יונקים בזה שהם בעלי צדקה , כי עיין בתורה רסד משמע שצדקה לעני שאינו הגון היא בחי' פגם הברית

בחי' מעבר יבק שנמצא בין כל בחי' זווגין דקדושה  בקדושה הוא יבקהנ"ל ובחי' ה יבקמבחי' ה

ונעשה אצלם כי נותנים שלא לשם שמים אלא להתכבד זאת היניקה  \פ/ואצלם נתקלקלמשפיע ומקבל 
קבלתו היא שהגדול  היא רעה אצל הצדיק \פב/. וע"כ הצדקה שלהםרחמנא ליצלן ר"ל \פא/ניאוף

שנופלים הצדקה, וכשנתקלקל אצלם כנ"ל , כי הצדיק מקבל דיבור פיו הקדוש מן נתינת צדקה

כי קבלתו מהם היא נתינה גורם פגם לדיבור פיו של הצדיק שמקבל משם  לניאוף והם עני שאינו הגון

שאזי אלו הרשעים  ,כנ"ל וע"כ הוא טובה מה שנמצאים השקרנים הנ"ללעני שאינו הגון 
פורסמים של שקר שמתפארים בעצמם מדהיינו לשקרנים  פונין אליהם ונותנין להםהם  ,הנותנים צדקה

כי הוא לא מובן  ,על הצדיק האמת את המפורסם של שקרמעדיפים הרשעים נראה הטעם שו .\פג/צדיקים גדולים שהם
מה שהם לא דורשים  ,)עיין תורה סו תנינא( אפילו בלא דיבור וגם דורש תשובה)כמבואר בתורה קמ ותורה רמג להם 

 . וגם דבריהם מובנים בשכל הפשוט
"אתה ה' ידעת את  \פז/[פו])ירמיהו יח כג(  \פה/שרדפוהו \פד/שהתפלל על אנשי ענתות וכמאמר ירמיה הנביא

כל עצתם עלי למות אל תכפר על עוונם וחטאתם מלפניך אל תמחי, ויהיו מוכשלים לפניך וכו', ודרשו חז"ל שירמיהו 

                                              
ח עז ק ַ ן יִּ כ   ְ ש  ַקְרַקע ַהמ ִּ ְהֶיה ב ְ ר יִּ ֶ ר ֲאש  פ  ן ֶהע  ֶרש  ו מִּ י ח  ְכלִּ ים ב ִּ ִּ ם ְקֹדש  ן ַמיִּ ֹהֵּ ַקח ַהכ  ם: במדבר נשא ה )יז( ְול  יִּ ַתן ֶאל ַהמ   ן ְונ  ֹהֵּ  ַהכ 
 מי הכיור. ואלו הן ,אלא שנתקדשו בכלי ,קדושיםאין מים  "ולקח הכהן מים קדושיםכמבואר בבמדבר רבה ט' יד " עח

ואולי כי  וצ"ע לכאורה היא ראיה לסתור שדווקא המים שבכיור אבל סתם מים אינם קדושים. ומדוע מביא ראיה דווקא ממי סוטה.
בין שמים הצדקה בחי' מעבר יבק כנ"ל לכן מדבר ממים קדושים דייקא בצוואר העולם שהוא בית המקדש שהוא בחי' מעבר יבק ש

 ה"ז לעולם הבא.וארץ עו
בפשטות נראה שהכוונה לנתינה לשם כבוד וגאווה והרגשת עליונות. ובעומק יותר נראה שגם מצד שם  –בעלי צדקה שהם נואפים  עט

יבק שנעשה ע"י הצדקה שהוא בחי' מעבר יבק שבין משפיע למקבל בחי' יסוד ששם הסכנה גדולה ליחס את ההשפעה לנותן וכן 
עוד נראה שדייקא בצדקה שהיא בחי' מים כנ"ל, יש יותר סכנה, כי כל העולם הזה  בתורה ק"ל הקשר ההדוק בין ניאוף לגאווה.מבואר 

נמשל לים נגרש ובפרט התאוות שהן מתכונת המים שהאדם נגרר אחריהם כמים הניגרים ותכונתם שמבטלים צורה ואפילו אבן נהפך 
 אצלם למים. 

כי הדרך בים היא לא שרומז לתיקון הברית.  "לעשות בים דרךו' )עפ"י הריצ"ח( את הכוונות של אלול "ועפ"י זה ביארנו בתורה 
אלא רק ע"י שנותן דעת בלי הפסק רגע היכן היא נקודת חפצו שזה בחי' שמירת הברית בין שתי הנקודות שצריך לחבר  ,נרשמת בים

כי תכונתן הגררות  ,מים וים התכונה שלהן היא הפך הדעתו .חפצו ורק עי"ז נעשה דרך דהיינו חיבור בין מקום יציאתו למקום
לכן הים נמשל  ,כי הים מטהו לשכב "שוכב בלב ים"ותכונתן לבטל צורה ולא לאפשר עמידה כמ"ש  ,והתמסרות הפך העומד על דעתו

ותיקון ההברית הוא לעבור את והיא התאוה שמבטלת צורה ודעת.  ,לים התאוות ותענוגות הגוף ובפרט ניאוף שנקרא שכיבה בתורה
ולהיות בברית עם הקב"ה בלי שמי הים יפסיקו בינינו או יטו אותי במשהו מהקשר  ,הים הזה בשלום דהיינו להיות עומד בו ולא שוכב

הזה קשר העין שעל שמו נמשלה כנס"י ליונה שהיא מיוחדת בזה שיש לה קשר הסתכלות עם בן זוגה עוד מבואר בשם הרמח"ל 
 ת.ים צריך אני כמ"ש דרך אני בלב ים דהיינו להיות אני בחי' עומד על דעתו הפך הנגרר ומתמסר שמתבטל לתאוו שלעבור

וכדלקמן בהערה שע"י צדקה נעשה שם יבק הכוונה שהיא בחי' מעבר יבק שהוא גשר מעל הנחל ששם הסכנה גדולה ליפול למים של 
 עקב שתמיד קושר את העקב לי' חכמה.-הוא הבריח התיכון י ובתורה דייקא יעקב העביר את משפחות שם כי תאוות.

 ועיין תורה ו' שם שם יבק רמוז בבקיאות שצריךלהיות בקי ברצוא ובקי בשוב להשאר תמיד מחובר להקב"ה.
, נראה שגם זה רמוז בשם יבק כי הוא בחי' מקום מסוכן בחי' מעבר יבק )בראשית לב כג( שהוא נחל בו עבר יעקב מחו"ל לארץ פ

 ובכהאריז"ל רומז לגרון שהוא מעבר צר בין הראש, ושם בחי' מוחין דקטנות ועל כן דייקא שם נכשלים הנואפים. 
 ומעבר יבק הוא נחל, רמז להנ"ל שיבק נעשה ע"י צדקה שהיא כנחל איתן כנ"ל.

מים ובין שנותן בגאווה כי כל כי כל נתינה שאינה כראוי גורמת לנותן ליפול בניאוף, בין שמשפיע למקום שלא מוליד כבוד ש פא
השפעה היא בחי' ספירת היסוד שתכונתו מעבר בלבד בלא נגיעה בשפע ובלא ליחס לעצמו את הנתינה, וכל פגם בזה היא ישות 

 וגאווה בחי' פגם הברית.
הגדול שבקבלתו צ"ע מדוע דווקא הצדקה שלהם אע"פ שממונם כשר ולא הצדקה של גנבים וכיו"ב שממונו אינו כשר. הרי הצדיק  פב

נותן צדקה נמצא שנותן ממון שאינו כשר. ולכאורה צ"ל שדווקא צדקה לנואף פוגם קדושת הפה יותר מצדקה של ממון שאינו כשר 
 וצ"ע.

מ ַ  -אות א' דגים הלכה ד  עיין לק"ה פג ן ב ַ ל  ו  ד  יֶהם ג ִּ נֵּ ְ ש  ים ו  אִּ ים ְטמֵּ גִּ ים ְוד  ים ְטהֹורִּ גִּ ש  ד   ן יֵּ י כֵּ ִּ ל ַאף ַעל פ  ים ֲאב  נִּ ְקר  ַ ש  ש  י יֵּ ם, ַהְינו  כ ִּ יִּ
אִּ  אֹות כ   ְפל  דֹולֹות ְונִּ ין ג ְ רִּ ְמַדב ְ ים ו  יקִּ ַצד ִּ ם כ ְ ין ַעְצמ  ְראִּ ַ מ  ֶ ב ש  ז  ֶקר ְוכ  ֶ ֹל ש  ל ַהכ  ', ֲאב  ר ְוכו  ב  ל ד   כ  ַרְך ב ְ ְתב   ן ַלֲעֹבד ֶאת ה' יִּ ֵּ ם כ  ים ג ַ ם ְיכֹולִּ , הֵּ ו  ל 

י ְך ְינִּ ְמש   ם נִּ ש    מִּ "ל. ו  נ ַ ַ ד  כ  ַֹח ַהצ ְ יַנת כ  חִּ א ב ְ הו  ֶ ם ש  יִּ ַ מ  ַ ים ב  לִּ ְגדֵּ יק. ו  יַנת ַצד ִּ חִּ א ב ְ הו  ֶ ים ש  גִּ ד  ים כ ְ ְראִּ נ ִּ ֶ ים ש  אִּ ים ְטמֵּ גִּ יַנת ַקת ַהד   חִּ ר ב ְ ק ַ ה עִּ ז ֶ ֶ ה, ש  ק 

יק,  ְפֵני אָׁ ַצד ִּ ף ּבִ קוֹּ יִקים ּכְ ַצּדִ ן ּכְ ִנים ּוַמְרִאין ַעְצמָׁ ְקרָׁ י ֵהם ׁשַ ל ֵהם ְטֵמִאים, ּכִ ִים, ֲאבָׁ סֶֹּלת ַהּמַ ם ִמּפְ תָׁ "ל. ִויִנקָׁ ּנַ ב ּכַ זָׁ ֶקר ְוכָׁ ל ַהּכֹּל ׁשֶ ם, ֲאבָׁ דָׁ

"ל: ּנַ ֲאִפים ּכַ ִעים ַהּנוֹּ ְרׁשָׁ ל הָׁ ת ׁשֶ גּומוֹּ ת ּפְ קוֹּ דָׁ ִעים, ַהְינּו ִמּצְ ִחיַנת ַמִים רָׁ  ִמּבְ
י אדרבה תחילה הם מדמים עצמם וצ"ע כוונת מוהרנ"ת בזה כיצד יתכן שהם שקר וכזב בגלל שיונקים מצדקה פסולה של נואפים הר

בשקר לצדיקים ועי"ז מקבלים צדקה מהרשעים הנואפים. ואולי רוצה לומר שתחילת כוונתם בכל השקר שלהם זה כדי לקבל צדקה 
 ממילא עוד לפני שקבלו כבר כל יניקתם דהינו סיבת השקר שלהם מהצדקה של רשעים. וצ"ע.

 שב ירמיהו. ירמיהו א' א'. ועיין סנהדרין צה. ענתות היא עיר כהנים בנחלת בנימין ושם י פד
ם ְידֹ כמ"ש  –שרדפוהו  פה ֵּ ש  א ב ְ בֵּ נ   אֹמר לֹא תִּ ך  לֵּ ְ ים ֶאת ַנְפש  ִּ תֹות ַהְמַבְקש  י ֲענ  ֵּ ד ַעל ַאְנש  ַמר ְידֹו  ֹה א  ן כ  כֵּ מו ת ירמיה פרק יא )כא( ל  ד ְולֹא ת  ו 

: נו  דֵּ י   ועיין פרש"י ב"ב ט. ד"ה ויהיו מוכשלים  ב ְ
 רמיהו יח כג בפסוק כתוב יהיו מוכשלים לפניך וכו' וחז"ל דרשו הכשילם בעניים וכו'י פו
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שם פשט הגמ'  \פח/ע"ב( כמו שדרז"ל )ב"ק טז ,הכשילם בעניים שאינם מהוגנים ביקש מהקב"ה

ורבינו דורש  \צושלא יצלום ממיתה/ שלהם ותכדי שלא יקבלו שכר על הצדק, \פטשיזדמנו להם רק עניים שאינן מהוגנים/

ע"י שהנואפים הנ"ל נותנים ואזי  שכוונת ירמיהו היתה גם כדי שיתנו לעניים שאינם הגונים ועי"ז לא יתנו לצדיקים,

ניצול הצדיק האמת מפגם הצדקה שלהם כנ"ל. אבל נים הנ"ל עי"ז שלהם למפורסמים השקר ותהצדק
השקרנים הנ"ל הוא רק מאלו הצדיקים הגדולים ההולכים המפורסמים עיקר כח יניקת 

בגדולות כנ"ל. אבל מאלו העוסקים בתורה תמיד ומתנהגים בפשיטות אין להם יניקה וכח 
פשוט הוא הצדיק הצ"ע שנתבאר מדוע הזנב של  : כנ"לעשים זנב לצדיקים הפשוטים אלא לצדיק הגדול נלכן לא 

מאידך כיון שגם הוא לכאורה משמע שהוא לא צריך כלל זנב כי אין יניקה ממנו. וצ"ע קצר, כי הוא בעצמו בחי' קצר,  
יש לו פה קדוש אע"פ שלא מתפאר בו אבל נקודה קדושה המבוארת בתורה לד יש לו )כנ"ל עפ"י לק"ה מלמדים ד' י' 

בחי' הפה הקדוש( ויכולה גם היא להתקלקל ע"י צדקה של רשעים נואפים, לכן גם הוא צריך זנב קטן שהרשעים שזו 
וצ"ע אולי לקדושה כזו לא חוששים כל כך ובזה הוא שווה לכל אדם שבאמת  יתנו לזנבו את הצדקות שלהם ולא לו.

 ראוי שיזהר מהם וצ"ע.
ה שידעו לחלק את הצדקות שקבלו לפי ערכן ומה שקבלו מרשעים היו עוד צ"ע כיון שמסופר על צדיקים גדולים הרב

ומה שקבלו מכשרים לקחו לצרכם או  מעבירים לאיזה עניין שלא מזיק, )אולי כגון לגוי שנותנים לו צדקה מפני שלום(,
זהר מהם ילההרי דייקא הוא יודע  ,ללומדי תורה וכיו"ב. וא"כ מדוע צריך את התיקון הזה של זנב ארוך לצדיק גדול

בעצמו ואילו הצדיק פשוט אינו יודע. ואולי תירוץ שבאמת גם אחרי שיש מפורסמים של שקר ורוב הרשעים נותנים 
 כנ"ל. זהר בעצמויומהם הצדיק יודע להעדיין יש גם נואפים שמקורבים לצדיק האמת  ,דייקא להם ולא לצדיק האמת

כי מה יעשה  ,ו נותנים רק לצדיק האמת ואזי היה יותר קשהאבל אם לא היו מפורסמים של שקר אזי כל הרשעים הי
  וצ"ע. אם כל כך הרבה צדקות רעות.

ועוד גם כל הפוסל במומו פוסל ומחזיקים אותם נואפים צ"ע שהרי בדרך כלל הנואפים מתנגדים על הצדיקים עוד 
. ואולי להם צדקה שתזיק להםולמה יש חשש כל כך שיתנו  \צאכמוהם כדמצינו ב"ק טז: בירמיהו שחשדוהו בניאוף/

 אעפ"כ יש גם לא מעט שלא חושדין בו וצ"ע.

 

 
 

                                                                                                                                             
ֶניך   פז פ  ְ ל  ם מִּ את  ם ְוַחט   ר ַעל ֲעֹונ  ֵּ ַכפ  ֶות ַאל ת ְ ַלי ַלמ   ם ע  ת  ל ֲעצ  ַדְעת   ֶאת כ   ק י  ה ְיקֹו  ֶניך  ירמיהו יח )כג( ְוַאת   ים ְלפ  לִּ ְהיו  ֻמְכש   י והיו ְויִּ ְמחִּ ֶ ַאל ת 
ֶהם: סב ְ  ה ב  ך  ֲעש ֵּ ְ ת ַאפ   עֵּ
כב{ כי כרו שוחה ללכדני ופחים טמנו לרגלי רבי אלעזר אמר שחשדוהו מזונה ר' שמואל בר נחמני אמר -}ירמיה יח -ב"ק טז:  פח

כז{ כי שוחה עמוקה זונה אלא למ''ד שחשדוהו מאשת -שחשדוהו מאשת איש בשלמא למ''ד שחשדוהו מזונה היינו דכתיב }משלי כג
כג{ ואתה ה' ידעת -אי שוחה אטו אשת איש מי נפקא מכלל זונה בשלמא למ''ד שחשדוהו מאשת איש היינו דכתיב }ירמיה יחאיש מ

כג{ -דרש רבא מאי דכתיב }ירמיה יח .את כל עצתם עלי למות אלא למאן דאמר שחשדוהו מזונה מאי למות שהשליכוהו לבאר טיט

אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם מיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אמר יר יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם

 בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכר:
ין או מומר יעיין ש"ע יו"ד סימן רנא שעברדהיינו עני שאין מצווה לתת לו צדקה כגון רמאי דהיינו שאינו עני או עני שהוא רשע,  פט

כתיב בקהלת )ד ו(  -סימן סא  -ספר חסידים ועיין  חת אין חיוב להחיותו ולא להלוותו עד שיעשה תשובה.להכעיס אפילו במצווה א
טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח, נחת רוח ליוצרם, כי טוב מלא כף כשאדם נותן ליראי שמים עניים שירדו מנכסיהם, 

ת רוח, ולא עוד אלא שנחשב לו לעון כשהוא נותן לפריצים, ונותן להם ממלא חפנים לעניים שאינם מהוגנים אשר בהם עמל ורעו
  אתנני זנות ומקיים מורדין בהקב"ה בעולם. לפיכך יתפלל אדם להקב"ה לעולם שיזמין לו בני אדם מהוגנים.

ואע"פ שגם צדקה  שם בפסוק כא מבקש ירמיהו הנביא שימותו ועל כן כאן מוסיף לבקש שגם לא יתקיים בהם "צדקה תציל ממוות". צ
לעני שאינו הגון היא מצווה ומצילה כשאינו יודע שהוא לא הגון, שהרי )ברכות ו.( החושב לעשות מצווה ונאנס מעלה עליו הכתוב 

אבל לרשע גמור כיון שאין מחשבתו )שוטנשטין שם בשם נמוקי יוסף בשם הרמ"ה( כאילו עשאה גם עיין ב"ב ח. שרבי פתח אוצרותיו לכולם 
 )שם בשם קובץ הערות(מים וגם העני לא הגון אין כאן לא מחשבה ולא מעשה שיציל. לשם ש

עין מהרש"א ב"ק טז: שחשדוהו כמשה רבנו שכיון שהיו שניהם נביאים ארבעים שנה היו תמיד מוכנים בטהרה לנבואה ועל כן  צא
 פרשו מנשותיהם, ועל כן חשדו אותם ליצני הדור בניאוף. 
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יהודה מאי טעמא גמלא זוטרי גנובתיה ותורי  'ששאל ר' זירא את ר א)שבת עז ע"ב( וזהו

  [.ב] אריכא גנובתיה

כיסי. מ"ט 2גנובתי', משום דאכל  1טעמא גמלי זוטרי מאי לשון הגמרא]הגה 

 , משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקי: 'תורא אריכא גנובתי
שאוכל קוצים. ומה הטעם שור זנבו ארוך. משום שנמצא באגם וצריך  מה הטעם שגמל זנבו קצר. משום –תרגום 

 להבריח יתושים. 

דאכלה כיסי, קוצים לפיכך זנבו קצר כדי שלא ידבקו בו הקוצים: ובעי לכרכושי בקי, להבריח רש"י 

 [: היתושים

למפורסם של שקר. ושור  יניקהממנו ין כמעט א, דהיינו זנבו קצר ,דהיינו צדיק פשוט ,מדוע גמל -השאלה לפי רבינו
)בעצם השאלה למה לצדיק קטן זנב קטן . מפורסם של שקר גדול שיונק ממנו דהיינו צדיק גדול, זנבו ארוך, דהיינו שיש

שסביב את הקוצים לכלות בשקט עבודתו , דהיינו צדיק פשוט אוכל קוציםהתירוץ כי גמל ( \ג/ולצדיק גדול זנב גדול
אבל שור נמצא באגם מים שם גדלים הבקי יינו את המקטרג המונע את השפע(. )דהשהיא כנסת ישראל,  השושנה

עצמו יש יניקה גדולה למפורסמים של שקר  בדברי התפארותו לגלותצדיק גדול )יתושים( ובזנבו הארוך מגרשם. דהיינו 
ל ידו משפיע לכנסת )שעאת הצדקות של רשעים, כי פיו הקדוש  ,שבו מגרש ממנו אליהם ,גדולים, שהם בחי' זנבו ארוך

בחי' פגם היב"ק שהוא בחי' זיווגים דקדושה, אבל הצדקה של רשעים היא  ,משם יב"ק הקדוש ,נעשה מהצדקהישראל( 
 בחי' ניאוף שמזיק לפיו הקדוש.

 

ולא  "לא גבה לבי ולא רמו עיני בפסוק א' \ד/קלא( 'גמלא זה בחינות הצדיק הפשוט בבחי' )תהלי

. כי הוא מתנהג "כגמול עלי אמו "אם לא שויתי ודוממתי ושם פסוק ב' ."הלכתי בגדולות ונפלאות
בבחי' שתיקה כי אין יוצא  בחי' "ודוממתי" בפשיטות ואינו מדבר גדולות וכל עבודתו הוא

ממה  וזהו בחי' גמלאדבוק בהקב"ה  כגמול עלי אמווהוא רק על עצמו מפיו גדולות ונפלאות 
שהוא בלא  מדת הבטחוןשלימות האמונה, שהיא  ,למדתם של הצדיקים הפשוטיםשרמוז בגמול עלי אמו נראה שרומז 

 לודג 'יחב רבכ אוה לודגה תמאה קידצהש ז"פל ל"פא ילואו ,טושפ קידצ אוה כ"פעאו \ה/כגמול עלי אמו ,דאגה כלל

 . \ו/ומאל ךירצ וניאש

נביא ומורה שקר הוא  מה שאמר ישעיהו הנביא זה בחי' זנב קצר, הפירושהגמל  שלזנבו , וזוטרי גנובתיה

שמע שהם שני סוגים נביא שם הלשון ונביא מורה שקר הוא הזנב, ומרבינו מ \ח/זכמ"ש )בישעיה ט( הזנב

                                              
  כיסי' -בתרלד 2, זוטריה –מתרלו  1 -שייך להגה א
 מה טעם גמל זנבו קצר ושור זנבו ארוך ב

צ"ע לכאורה במשל של גמל ושור לא ניכר ההבדל שהרי גמל לא קטן משור. ואם מצד הסוד ששור הוא במרכבה העליונה וגמל לא.  ג
בפדר"א שנחש רכב על גמל כשהחטיא את חוה. ועיין בסוף תורה ב' תנינא בסוד קליפת גם  אבל א"כ הרי גמל מרכבה לנחש כמבואר

 מה שכתבנו שהיא בחי' גמל.
ְפלָ  ד ְגֹדלֹות ּוְבנִׁ י ּבִׁ ְכּתִׁ ּלַ י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא הִׁ ּבִׁ ד ְיֹקָוק לֹא ָגַבּה לִׁ ֲעלֹות ְלָדוִׁ יר ַהּמַ ִׁ ם לֹתהלים קלא )א( ש  י: )ב( אִׁ ּנִׁ ּמֶּ י אֹות מִׁ י ְודֹוַמְמּתִׁ יתִׁ ּוִׁ ִׁ א ש 

י: ִׁ ֻמל ָעַלי ַנְפש  ּגָ ּמֹו ּכַ ָגֻמל ֲעֵלי אִׁ י ּכְ ִׁ   ַנְפש 

המשלתי  -הוא ענין שבועה כאומר אם לא עשיתי כן יבא עלי עונש כזאת וגזם ולא אמר. שויתי ודוממתי  -)ב( אם לא  - מצודות דוד
הנפש אשר עלי ובקרבי הוא כתנוק הנגמל  -ני בה'. כגמול עלי נפשי נפשי כתנוק הנגמל משדי אמו שכל בטחונו על אמו כן כל בטחו

 וכפל הדבר להתמדתו:
לעיל בתורה עו עסקנו בזה. בביאור עניין הבטחון שהוא פרי ושלימות האמונה. ומה שאמר כגמול צ"ע לכאורה קודם שנגמל הוא  ה

י זו מדרגה גבוהה יותר להיות בוטח כשלא רואה את מזונו סמוך יותר בוטח, כי אז מזונו מאמו ממש, ומדוע נקט כגמול דווקא. ואולי כ
 אלא רק בטוח שאמו תדאג לו.

 םרמשל םהילע תככוסו האליע אמאמ םילבקמ םהינש זאש רוחאב רוחא 'יחבב ןיידע אוהש הנווכה ומאל ךירצ דוסה י"פא ע"צ ו
 ומאל ךירצ כבר לא יאדווב לודגה קידצה פ"כע .ותגרדמ וז לודגה קידצה יפלכ טושפה קידצה תמאב םאה ע"צו ,םינוציחה תזיחאמ
 .זי תוכרבב ראובמכ עורזב ורכש לטונו .המע דחיתמ אוהו תוכלמה ןקית רבכ אוהו
 בישעיה )ט'( כמ"ש  –ובתשכט  כמ"ש )בישעיה ט( -בתקפא בישעי'.כמ"ש  -בדפו"ר ז

ָחד:ישעיהו ט  ח ה ְוַאְגמֹון יֹום אֶּ ּפָ ָרֵאל ֹראש  ְוָזָנב ּכִׁ ש ְ ּיִׁ ְכֵרת ְיֹדָוד מִׁ ָנב:)יד( זָ  )יג( ַוּיַ ר הּוא ַהּזָ קֶּ ֶּ ה ש ּ יא מֹורֶּ ים הּוא ָהֹראש  ְוָנבִׁ ּוא ָפנִׁ )טו(  ֵקן ּוְנש 
ים: עִׁ ָריו ְמֻבּלָ ָ ים ּוְמֻאש ּ ה ַמְתעִׁ ֵרי ָהָעם ַהּזֶּ ְ ְהיּו ְמַאש ּ   ַוּיִׁ

שכתבתי לעיל )ג,  זקן. היינו זה שקנה חכמה )קידושין לב, ב( והוא בעל תורה. ונשוא פנים. הוא בעל מעשים טובים כמו - אדרת אליהו
ג(. והם הראש שהם עקרן של ישראל. נביא ומורה שקר הוא הזנב. היינו כמו שהזנב מכסה את הערוה כך נביאי השקר היו מכסין את 

  הרע, וכמו שאמרו בזוהר )ח"ג קפד, ב( וירא בלק ראה בזנבי דשולי ככביהם, לכן נקראו זנבי:

משני מדותיו החשובות הוא  -בחכמה ובשנים, והנשוא פנים  -והזנב, ואומר כי הזקן  מתחיל לבאר מי הוא הראש -)יד( זקן  מלבי"ם
ור"ל כי הבעל חי כשילך לפניו ילך אחר הראש, אבל כשילך לאחוריו ילך אחר הזנב, וכן כשישראל  -הראש, והנביא השקר הוא הזנב 

רכי ה' ילכו אחר הראש, וישימו להם מנהיג זקן ונשוא פנים. אבל כשילכו לאחור ולא לפנים ויסורו מדרכי ה', הולכים לפניהם אל ד
 ישימו להם מנהיג נביא מורה שקר וילכו אחרי הזנב:
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. היינו אלו ומורה שקר, שהם המפורסמים של שקר שאינם נביאים, אבל בהמשך משמע יותר שלשון שם מכוון יותר
הצבועים המשקרים בחי' נביאי השקר שאחיזתם הוא רק בצדיקים הגדולים כנ"ל אבל 

 בתיה כנ"ל זוטרי גנוטבהצדיקים הפשוטים שהם בחי' גמלא אין להם אחיזה כ"כ וזהו 

 בכור שורו הדר לוזהו בחי' הצדיקים הגדולים בחי' שור זנבו ארוך  'וזהו תורי אריכא גנובתי
ואריכא גנובתיה היינו שעיקר יניקת הנביא ומורה השקר  שהצדיק נקרא בכור ומכונה שור. כנ"ל

 כנ"ל.  \י/שהוא הזנב הוא רק אצלם
ים הפשוטים שהם בחי' גמלא, אכלי הו שהשיב, משום דאכלי קוצי היינו שאלו הצדיקזו

שאין  \יא/קוצי שאוכלים ומכלים את הקוצים והחוחים הסובבים את השושנה העליונה
עבודתם להשפיע ולהנהיג את ישראל אלא לעבוד את ה' בצנעה שעי"ז מבטלים את כל הקטרוגים מעל כנסת 

 . שתוכל לקבל השפע ע"י הצדיק הגדול \יב/ישראל
בחי' )ש"ה  \יג/של הצדיק שרוצה להשפיע לישראלהדיבור הקדוש בחי' פה ת המלכוושושנה זה בחי' 

כי הם עוסקים בתורה ועבודה יום ולילה ומכלים כל החוחים  שפתותיו שושנים וכו' \יד/ה(
שרוצה הצדיק להשפיע בו שפע לישראל, כי הצדיק הוא בחי'  להם יניקה מהדיבור הקדוש 'שלא יהי

 . קב"ה לישראלהשפע שדרכו משפיע ה \טו/צינור
כי מעבודה פשוטה בתמימות אין להם יניקה כנ"ל כי אינם יכולים להתדמות אליהם 

 ולנהוג שקר שלהם על ידם מאחר שהנהגתם רק בתמימות ובפשיטות כנ"ל. 
שור זנבו  משום דדיירי באגמי ובעי לכרכושי בקי ה,ותורי אריכא גנובתיוהתירוץ לשאלה השניה 

 , מה שאמרומבאר רבנו למה רומז המשל. ום גדול היתושים ובזנבו מבריח אותם ממנוארוך כי דר באגם מים מק

                                              
 זוטרי' -מתרלו  ט

ק בחי' זיווג והוא פגם להתחבר וצ"ע א"כ מדוע יש לצדיק הפשוט זנב קצר, אם אינו צריך אותו כלל. ונ"ל כי קבלת צדקה היא בחי' יב י
לכן טוב שיש להם איזה שקרן שהוא זנב אפילו קצר שיקבל במקומם את הצדקות ( , ועי"ז הטיל בה זהמה)בחי' הנחש השיאנילנואף 

 של נואפים.
 ידם ועל, שבעליונים נשגבים יניםענ על ורמזים סימנים הם הכל בתחתונים ה"הקב שברא מה כל כי נודע הנה -ריש הקדמת הזוהר עם ביאור המתוק מדבש יא

 ויש, ואדום לבן גוונים' ב בה שיש הגשמית לשושנה דומה, שושנה הנקראת השכינה שהיא ישראל שכנסת דוגמאות שלש מבאר הבא במאמר לכן, העליונים בדברים ולהמשיל לדמות יבואו
 הרחמים מדות ג"י ומקבלת, ואדום לבן בחינת שהם וגבורה חסד הנהגות' ב בה יש בשכינה וגמתהוד, מהקוצים לשמרה אותה הסובבים ירוקים עלים חמשה לה ויש, פרחים ג"י לה

 .  מהחיצונים נשמרת היא זה ידי ועל חסדים חמשה מאימא מקבלת ועוד, מאימא

י ה ַרב ִּ י ָּ ְזקִּ ַתח חִּ ָּ  מקור את פותחים היו למודם ידי על כי, פתח מלתב פעמים הרבה ותלמידיו שמעון רבי שהתחילו הטעם), ם"אלהי ברא בראשית הפסוק את ודרש פ 

ִתיב ואמר והתחיל(, ק"הרמ בשם גלאנטי אברהם רבי. למטה ולא למעלה לא נתגלו לא שמעולם סודות מגלים והיו למעלה התורה ה כ ְּ נ ָּ ׁשֹוׁשַ ין כ ְ ים ב ֵּ  בין רעיתי כן ַהחֹוחִּ
ה ַמאן ושואל, הבנות נ ָּ  בינה שהם שושנה הנקראות באצילות ספירות שתי יש כי, התחתונה לשושנה תובהכ מדמה עליונה שושנה איזו ׁשֹוׁשַ

א וקאמר, ומלכות ֶנֶסת ד ָּ ל כ ְ אֵּ רָּ ש ְ  הפסוק ופירוש(, דאצילות המלכות שהיא, ר"אסת מספרה ה"שושנ כי(, א דרוש פורים דרושי כ"בשעה) ל"האריז ש"כמ), המלכות היא יִּ
 שבעה שהם הבנות בין עומדת דאצילות המלכות שהיא רעיתי כן, כלום כנגדה שוים ואינם החוחים בין העומדת הגשמית השושנה כמו, הוא כך

ה ַמה ומפרש, כלום כנגדה שוים ואינם הבריאה עולם של היכלות נ ָּ ֹוׁשַ י ׁש  יהִּ אִּ ין ד ְ ים ב ֵּ ית הקוצים בין העומדת התחתונה שהשושנה כמו ַהחֹוחִּ  אִּ
ה   ק ב ַ ור סו מָּ ו ָּ ֶנֶסת או ף, ולבן אדום ווניםג שני בה יש ְוחִּ ל כ ְ אֵּ רָּ ש ְ ית הקדושה השכינה כן כמו יִּ ה   אִּ ין ב ַ י ד ִּ  בה יש ולכן, ורחמים דין בה יש ְוַרֲחמֵּ

ה ַמה ועוד, רחמים בחינת רק שהיא בבינה כן שאין מה, שבה הדין מצד הקליפות אחיזת נ ָּ ֹוׁשַ ית התחתונה ׁש  ה   אִּ יַסר ב ַ לֵּ ין ת ְ לִּ  םעלי ג"י בה יש עָּ
ֶנֶסת או ף, שושנה פרחי ג"י שהם ל כ ְ אֵּ רָּ ש ְ ית יִּ ה   אִּ יַסר ב ַ לֵּ ן ת ְ ילָּ י ְמכִּ ַרֲחמֵּ  א"מא הנמשכות הרחמים מדות עשרה שלש בה יש השכינה כן כמו ד ְ

ין, היקרה הבת את בהם מקשטת והבינה, לבינה ומשם לחכמה ֲחרִּ סָּ ל ַלה   ד ְ ָּ כ  א מִּ הָּ ְטרָּ  אותה ומרותוש קצוותיה ששה כל את מסבבות שהם סִּ
ף, ממנה לינק יכולים החיצונים אין זה ידי ועל לרחמים דיניה כל את ממתיקות שהם ידי על החיצונים מאחיזת א ם"אלהי או  כָּ הָּ א ד ְ ָּ ְעת  ַ ׁש   מִּ
ר ַ ְדכ  אִּ יק, הבינה שהוא ם"אלהי שם הראשונה בפעם בתורה שנזכר שמעת ממה רואים אנו כך, פירושו ד ְ ִּ יַסר ַאפ  לֵּ ין ת ְ יבִּ ֵּ  עד תיבות ג"י הוציא ת 

 שהמשיכה הרחמים מדות ג"הי כנגד שהם, ורוח, תהום, פני, על, וחשך, ובהו, תהו, היתה, והארץ, הארץ, ואת, השמים, את: והם, השני ם"אלהי
א כדי, למטה הבינה ְכֶנֶסת ְלַסֲחרָּ ל לִּ אֵּ רָּ ש ְ א, לרחמים דיניה את להפך המלכות את לסבב יִּ . החיצונים מאחיזת לשמרה זה ידי ועל ַלה   ו ְלַנְטרָּ

 ( ומפרשים ק"ורמ מ"מק)
רבנו מבאר שהשושנה היא הדבור והחוחים וקטרוגים סביבו שלא ישפיע לישראל והיינו החוחים שסביב ישראל שלא ישפיע להם,  יב

 כי הסט"א שהיא החוחים עומדת בין הצדיק לישראל למנוע השפע.
ת: "נוטה שמים כיריעה" הנ"ל, הינו בחינת יחוד צדיק וכנסת ישראל הנ"ל. כי צדיק ומשא ומתן, היא בחינ - עיין תורה נד אות ג' יג

וכנסת ישראל, הם בחינת משא ומתן. הצדיק נקרא משא, כי הוא נושא את העולם, "כאשר ישא האומן את היונק" )במדבר י"א(. והוא 
תהלים כ"ד(: "ישא ברכה מאת ה'". והוא נושא הטפה נושא כל הברכות, כמו שכתוב )משלי י(: "וברכות לראש צדיק", כמו שכתוב )

זרעיית של כל הנשמות, בבחינת )שם קכ"ו(: "נושא משך הזרע", ומשפיע לכנסת ישראל, והיא נותנת לכל העולם. ועל שם זה נקראת 
 על ידי משא ומתן:כנסת ישראל מתן, על שם )משלי ל"א(: "ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה". ויחוד של צדיק וכנסת ישראל נעשה 

ם ַלה' -אות א'  דגים הלכה דעיין לק"ה ו ּבָ ת לִׁ ה אֶּ ָרֵאל ּוַמּטֶּ ֹשְ ת יִׁ ה אֶּ יק ּוְמַזּכֶּ י הּוא ַמְצּדִׁ עֹוָלם, ּכִׁ ָדקֹות ּבָ ל ַהּצְ יְך ּכָ ִׁ יק ַמְמש  ּדִׁ י ַהּצַ ַרְך  ּכִׁ ְתּבָ יִׁ
ְקֵראת ְצָדָקה.  ּנִׁ ֶּ ת ַהּתֹוָרה ש  מּו אֶּ יַקּיְ נּו ְצָדָקה וִׁ ּתְ ּיִׁ ֶּ עֹות ש  ּפָ ְ ל ַהַהש  יְך ּכָ ִׁ ָרֵאל ּוַמְמש  ֹשְ ת יִׁ סֶּ ְכנֶּ יַע אֹוָתם לִׁ ּפִׁ ְ ָדקֹות ּוַמש  ל ַהּצְ ל ּכָ ְוהּוא ְמַקּבֵ

ָאַמר  ֶּ מֹו ש  ּנּו, ּכְ ּמֶּ ל מִׁ ַקּבֵ ּמְ ֶּ י ש  יק נֹוֵתן ְלָכל מִׁ ּדִׁ ה ַהּצַ יל זֶּ בִׁ ְ ש  דּוַע, ּובִׁ ּיָ ָרֵאל, ּכַ ֹשְ ָרכֹות ְליִׁ בְ ְוַהּבְ ְכרֹונֹו לִׁ נּו זִׁ י ַרּבֵ ִׁ ש ּ ִׁ ל יֹום ַהש ּ ֶּ ה ש  ֲעֹשֶּ ַהּמַ ָרָכה, ּבְ
נּ  ּמֶּ ל מִׁ ַקּבֵ ּמְ ֶּ י ש  ל מִׁ ּכָ ּמִׁ ֶּ ָיָדיו, ש  ה ּבְ זֶּ ש  לֹו ּכַֹח ּכָ ּיֵ ֶּ ת ַעְצמֹו ש  ֵאר אֶּ ְתּפָ הִׁ ֶּ יְרש ש  ְטלִׁ עֶּ ְבָעה ּבְ ִׁ ַעל ְצָדָקה ְוכּו',ֵמַהש ּ ְך הּוא ּבַ ן ּכָ  ּו הּוא נֹוֵתן לֹו ְוַעל ּכֵ

 
ים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר:שיר השירים ה )יג(  יד ּנִׁ ַ ֹוש  ְפתֹוָתיו ש  ים ש ִׁ ְרָקחִׁ לֹות מֶּ ְגּדְ ם מִׁ ֲערּוַגת ַהּבֹש ֶּ  ְלָחָיו ּכַ
כמו שפירש השל"ה הקדוש בספרו חלק תורה אור את מאחז"ל כל העולם ניזון בשביל חנינה בני וכו' בשביל היינו צינור שחנינה  טו

 השפע לישראל. בחי' צדיק יסוד הוא השביל והצינור דרכו עובר



 3א          כא.ליקוטי                          תורה טו                  מוהר"ן תנינ                 

ההופכי הצור אגם דדיירי באגמי היינו שמקבלים דיבור פיהם הקדוש מבעלי צדקה מבחי' 

 כנ"ל שהופכים לבם האבן למים  מים

יב"ק הנ"ל שצריכין לגרש ה יב"קבחי' בקי הוא  בקיוזהו דדיירי באגמי, ובעי לכרכושי 

שמקבל  \טז/וגורם רעה להצדיק ,כי אצלם נפגם היב"ק כנ"ל ,של הצדקה שנותנין רשעים
גדולה מה שיונק מהם הנביא וכו' שהוא הזנב,  דיבור פיו מהם כנ"ל. וע"כ הוא טובה

אותן בשקרנים הנ"ל שפונין אליהם ונותנין  םמכשילייזשעי"ז מגרשין הרשעים מעצמן. כי 
כי קבלתו אבל צדיק פשוט לא כל כך מזיק לו הצדקה של נואפים  [יח] קים כנ"ללהם הצדקה וניצולין הצדי

אינה נתינה ממילא לא נחשב לו כנתינה לעני שאינו הגון ולא פוגם קדושת פיו, אעפ"כ קצת נזק יש בכל קבלת צדקה 
 השקרנים את הצדקות של, כל צריכם עכ"פ זנב קצר שיקבל מרשע כי היא בחי' יבק" כנ"ל בחי' יחוד עם רשע

 : המתדמים אליו
 

 
 

                                              
צ"ע לפי המבואר בלק"ה מלמדים ד' י' שפה הצדיק הכוונה לנקודה הקדושה המבוארת בתורה לד ואצל הצדיק  - וגורם רעה לצדיק טז

היא גדולה מאד אבל גם לכל אדם יש הנקודה שאין לשום אדם אחר, ומסתמא ככל שהוא צדיק יותר היא גדולה יותר. א"כ גם לצדיק 
צדיק יש לו קדושה נפלאה בפה ומדוע לא צריך לגרש בקי דהיינו לגרש ממנו את הצדקה של רשעים. ולפי הנ"ל הפשוט כיון שהוא 

 פשוט כיון שקבלתו אינה נתינת צדקה לא נפגם הנקודה הקדושה שבפיו ע"י קבלתו. 
 מכשילין -מתרלו  יז
אין ממנו יניקה למפורסם של שקר. ושור דהיינו צדיק גדול, זנבו ארוך, דהיינו שיש מפורסם של שקר גדול שיונק ממנו. )בעצם השאלה למה מדוע גמל, דהיינו צדיק פשוט, זנבו קצר, דהיינו כמעט  -השאלה לפי רבינו יח

ישראל, )דהיינו את המקטרג המונע את השפע(. אבל שור נמצא  היא כנסתלצדיק קטן זנב קטן ולצדיק גדול זנב גדול( התירוץ כי גמל אוכל קוצים, דהיינו צדיק פשוט עבודתו בשקט לכלות את הקוצים שסביב השושנה ש
ר גדולים, שהם בחי' זנבו ארוך, שבו מגרש ממנו אליהם, את הצדקות של באגם מים שם גדלים הבקי )יתושים( ובזנבו הארוך מגרשם. דהיינו צדיק גדול בדברי התפארותו לגלות עצמו יש יניקה גדולה למפורסמים של שק

 ב"ק בחי' ניאוף שמזיק לפיו הקדוש.ו הקדוש )שעל ידו משפיע לכנסת ישראל( נעשה מהצדקה, משם יב"ק הקדוש, שהוא בחי' זיווגים דקדושה, אבל הצדקה של רשעים היא בחי' פגם הירשעים, כי פי
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