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ע״י חיים תשע״ו

הוצאה לאור

׳שיר חדש׳

יוזם ועורד ראשי:

תמפי אורייתא:

הרה״ח ד ישראל יצחק בזאנסון שליט״א

 ברכות מקרב לב לנדיב חיקר וחנעלח ר׳ מנחם גרינבויםחי״ו ולרעייתו מרת ציפורח תחי׳ ,אשר בזכות סיועם
ותמיכתם לאורך כל חדרך ,ספר זח יוצא לאור עולם .יחי
רצון שזכות חמצוח תלווח אותם ואת זרעם ותצליח דרכם
בכל אשר יפנו ,מתוך רוב אושר ,שמחה ונחת.
 ברכות וישע רב להרה״ח ר׳ אלימלך הכהן זילביגערשליט״א אשר אזר חלציו לסייע להוצאת ספר זה לאור.
ויהי רצון שיתברך הוא וזרעו בכל מילי דמיטב מתוך
בריות גופא ונהורא מעליא.

עורפים ומפיקים:
ד ישי דוב פרידמן
ד דן לוינזון
הגהד:
הרח״ח ד אברחם שלום שישא שליט״א

חברי מערפת:
ד ישי מרדכי
ד צמח דוד פרידמן
ד שלום פרקש
ד ערן קזר
ד יחושע קליין
ד אםף שטרן
ד אריאל שפירא

התודה והברכה:
 להרה״ח ר׳ אברחם שלום שישא שליט״א אשר טרחרבות בהגהת הספר ,ועמד לימיננו בכל עת.
 לכל חברי המערכת והעוסקים במלאכת הקודש,ביגיעותיהם וסיועם להוציא דבר מתוקן ונאח תחת ידם.
 להרה״ח ר׳ אליעזר חשין שליט״א. להרה״ח ר׳ יום טוב חשין שליט״א. לחבורתא קדישתא ״שיר חדש״. למרכז ״מתוק מדבש״ ,על נדבת ליבם להעתיק מה״זוהרמתוק מדבש״ ,לעילוי נשמת הרב הצדיק חמקובל חגאון
רבי דניאל ב״ר נפתלי הירצקא זצוק״ל אשר האיר עיני
העולם בתורת הנסתר.

עימוד:
ד נתנאל עבד

הוצאזז לאור ושיווק:
ד דורון יצחק שטרן

כבריכה ובעמוד השער:
הכסא של רביח״ק רבי נחמן מברסלב

הוצאה לאור ׳שיר חדש׳
להווי ידוע!
בהוצאת ספר זה הושקעו עמל ויגיעה גדולה על מנת שהספר יצא לאור עולם נקי מטעויות ושגיאות .אך ״כשם שאי
אפשר לבר בלא תבן ,כך אי אפשר לדפוס בלא שגיאות״ ,ובפרט בספר כזה המלוקט מספרים רבים ושונים .לכן נבקש
מהלומדים בכל אתר ואתר ,שאם ימצאו טעות או שגיאה בספר ,יודיעו לנו ,למען יתוקן הדבר במהדורות הבאות בעז״ה.
ניתן להעתיק בכל אמצעי ,לאחר תאום מראש והסכמה בכתב.

הפצה ,ויצירת קשר) 052-7693854 ,052-7622148 :ניתן להשאיר הודעה(.

״עיקר תולדותם של צדיקים מעשיהם״
בשנים עברו חיה ביטוי חסידי ״ער האט בשיינט דעם רבינ׳ם קיבוץ!״)הוא האיר והידר את הקיבוץ של רבינו(.
כך כינו את החברים הקדושים והנפלאים שפניהם כה חאירו עד שזיוון חזחיר את כל רחבי הקיבוץ .כן זכורה
לטוב דמותו של המנוח היקר ,ידידנו עוז ,הרב ר׳ מנחם פרומן זצ״ל ,שפניו האירו והידרו את שני הקיבוצים
חאחרונים)רה״ש תשע״ב ותשע״ג( בדרך נם ופלא :התארכות ימים על-טבעית שזכה לה למרות חוליו  -אותה
העריך מאד ,הוא וכל מכריו.
על אף שהרב למד ולימד תורת רבינו זה מכבר כמה עשורים לאלפי תלמידים ,בעקבות משברו האחרון הוא זכה
להתקרב לרבינו בקרבה כה נדירה ,אשר נגעה בנשגב עד שהשתקפה בפניו ,והאירה לכל מי שבא במגע איתו.
״אני עוד אפיץ ליקוטי מוהר״ן באומן!״ אמר הרב פרומן כתגובה לייאושי הרופאים ,כשאלה לא נתנו לו יותר
מחודש-חודשיים ...ואכן הוא חי עוד שנתיים שלמות וגדושות השגות ,לא יאומן ,וזכה להפיץ באומן ,בדוכן של
׳פאר חליקוטים׳ ,יחד עם חתנו וחבריו)מעורכי הספר(.
בנוסף למסר של שלום)ערך חיוני לקיבוץ( ,שהרב ז״ל הרבה להפיץ במסירות נפש במשך כל ימי חייו ,נוספה על
כולנה קריאתו האחרונה ,כעין צוואה :״רוץ ישר לרבינו!״  -יחי רצון שתחיח נשמתו עדן ושזכותו תגן עלינו לקיים
את הדברים הללו כפשוטם ,כפי שהרב מנחם הורה לכולנו במלול ובמעש ,עד שיימחו דמעות מעל כל פנים.
ישראל יצחק בזאנסון ,מנחם־אב תשע״ג

הסכמות ומכתכי כרכה
ני סן דו ד קיוו א ק
ישיבת מאירת עיגים
רח' י־י־ב יז־רוצרו'ו  1נ
פעיה־ייז יי־ישריס תיבב״א

ב״ה ,י״א מנחם אב תשע״א

אודה הי מאד שהחיינו וקיימנו לראות באור יקרת הספר הנכבד והנפלא
״פאר הליקוטים״ אשר זה עידן ועידנים עיננו צופיות לראות חיבור כזה
על הספר הקדוש ״ליקוטי מוהר״ן׳ המאסף יחד המ״מ פסוקים מאמרי חז״ל
וזוה״ק המוזכרים בדברי רבינו ז״ל ,ומוסיף להראות דברי מוהרנ״ת ז״ל
המפזורים אנה ואנה בליקוטי הלכות ושאר ספריו הק׳.
זה השער להשם צדיקים יבאו בו ונר .מכאן יוכל להיות פתח ושער
להתחיל לבקש הבנה עמוקה בדברי רבינו ,מכאן נתחיל לחפש כראוי
באופן אמיתי את אור הרב״י והעצה היוצא למעשה.
ואע״פ שמעוצם קדושת הרוח הקודש שבכל דיבור מדבה״ק ,כל נפש
מישראל יוכל למצוא לנפשו נחת עצה ונם הארה גדולה ,וכל מבקש ה׳
יוכל להתחזק ולהתעורר בהתעוררות נפלא ועצום בלי שיעור ע״י לימוד
דבה״ק נם בפשטות והוא דבר השוה לכל נפש ,הרי אין להעביר מאחד
לשני כי אם דבר הבנוי ומבוסם וכמאחז״ל)שבת קמה ע״ב( אמור לחכמה
אחותי את וכר)עיין לקו״מ סי׳ כ״א(.
אך עיקר אור הרבי שמתיישב בנפש באופן שיהיה לזה קיום ,זאת ע״י מה
שיאמץ לחפש ולבקש מים עמוקים עצה בלב איש ,כי רק על ידי החיפוש
והבקשה בדבריו הק׳ זוכים להניע לנוראות דרכי העצה ולהבין מכוון
דבה״ק למעשה ,ובזה להתקשר ולקבוע כל ענין בנפש פנימה ,שעי״ז נבנה
אצל האדם הדרך הברור בעבודת השי״ת ויכול ללכת בעצת רבינו כראוי.
ועי״ז הרי מתרבה הכלליות השלום והקשר בין החברים להתעורר
יחד בעבודת הבורא ,כי מבואר בדברי רביז״ל )סי׳ כ׳( שכל מריבה
וענין של טעות בא ממה שחסר ביאורי התורה ,וכאשר זוכה האדם
ללמוד ספרי הצדיקים ולהבין בהם מתוך מקור הדברים ,איך
שהדברים מתקשרים יחד עפ״י יסודות דברי חז״ל בנם׳ וזוה״ק ,ואז
ממילא אין מקום לטעות ,וכל טעות ודבר טפל נופל ומתבטל והכל
מודים על כל דבר אמת ומבינים שכל דבר שייך למקומו והדברים
מתיישבים על הלב ,וכאשר יתרבו העוסקים בזה איש איש לפי
כוחותיו אזי יתבטלו כל המריבות ויהיה השלום והאמת על מכונו.
ועל זאת יתפלל כל חסיד מתי נזכה ,מתי אבוא ואראה ונר ,שהכל יטעמו
נועם טעם דברי רבינו להתענג בתענונים ממטעמים המתוקים מדבש
להחיות נפשם הרעבה והצמאה למצוא רוח ונשמה חדשה ,והרי עיקר

אליעזר יהודה קקמנ
רא® בית מדרע אזרא ה
דווסידי ברסלב

המניעה לזה הוא מחמת חסרון זכרון וידיעת הבנת הענינים המובאים
בדבה״ק ,והמעיין בכל הכללים שכתב מורינו הנה״ק ר׳ אברהם ב״ר
נחמן זצוק״ל ללימוד ליקו״מ יראה שכל הכללים מושתתים על ענין זה
של חקירת ולימוד המקורות והתרחבותם  -ורק אחרי שמעיינים במקורות
אפשר להוסיף דעת ע״פ שאר הכללים.
והנה עד הלום היה אפשר לחשוב שאין זה אלא הילכתא למשיחא,
וכי שייך דבר כזה שרבים יבואו וישוטטו בעומק מי הדעת והרי צריך
חיפוש ובקשה גדולה לחקור ולבדוק ולעמוד על שורשו של כל פסוק
וכל מאחז״ל וכל מאמר בזוה״ק להתבונן בשורשי יסודותיו ,ואיך מתפרש
בדברי אדונינו מוהרנ״ת ז״ל ,ונם לב מבין מבקש אמת איך יזכה לזאת
איך נמצא המסילה לעבור המים העמוקים ידלם איש תבונה.
ועל כל פועל תהלה ערוכה עלינו להודות לה׳ אשר הנענו הלום לראות
פאר ויופי חיבור הזה ״פאר הליקוטים״ ע״י הרה״ח הרב ישראל יצחק
בזאנסון שליט״א ותלמידיו האברכים החשובים הר״ר יד״פ והר״ר ד״ל
אשר השקיעו שנים של יניעה ועבודה והתמידו ללקט הדברים על שפת
הנחל מזה ומזה ,ואם כי בעוה״ר אין בכוחי לעבור ולעיין על כל דברי
הספר אבל חזי מאן נברא רבא דמסהיד האי ניהו ידידי הנעלה ותיק וחסיד
הנה״ח רבי אברהם שלום שישא שליט״א אשר באגרת שלוחה העיד
לפני כי עבר בעין ביקורתו על כל דברי הספר ופיו מלא תהלה להניד ישרו
ותפארתו ,וחזקה על חבר שכמותו כי יוציא מתחת ידו דבר נאה ומתוקן.
ומעתה שערי תירוצים ננעלו כי כל הרוצה ליכנם לדברי רבינו פותחין לו
וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול ,כי זאת ידענו שרבינו רצה שנלך עם תורה
לעבוד בה ולילך עמה ,ולזכות לזה נצרך רק צורת לימוד כזאת ,ואפי' מי
שזוכה ומצליח ללמוד כראוי תורה אחת הרי זה כבר יוכל להיות מספיק
לכל החיים ,לחיות חיים טובים ונצחיים לידבק באורו.
ואיישר חילייהו של חברי המערכת המופלגים ,לחזקם ולאמצם שיזכו
לברך על המוגמר וכל המעיינים יזכו למצוא דברי חפץ להמשיך להגדיל
תורה ולהאדירה מתוך נחת ובריאות והצלחה ,ואקוה להשי״ת כי עי״ז
יבואו רבים וישוטטו לבקש חכמה ודעת ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים
לים מכסים בקרוב בימינו ,אכי״ר.
כדח לכבוד התורה

RABBI E.Y. KENIG
JERUSALEM
E. ISRAEL

?!*n־ pידו©לם תובס־א
בס״ד
לסדר ״כי ה׳ אלד׳יך ברכך״
עיקרית ירושלים ת״ו

הנה ידי״ן הרה״ח הרב ישראל יצחק גזאנסון שליט״א מגדולי משפיעי
אנ״ש עוסק זה רבות בשנים להפיץ אור רביה״ק ולהנחיל את לימוד
הספר הק׳ ״ליקוטי מוהר״ן״ בעיון עפ״י הכללים אשר יסד הר״א בר״נ
זצ״ל ,וכעת הנה ברוחו לקבוץ כעמיר גרנה להיות דברי תורה עשירים
במקומם להקל על החפץ ללמוד בעיון תורת רביה״ק להיות לפניו כל
הנצרך להבנה הן במקורי הפסוקים ומאמרי חז״ל הן בדברי מוהרנ״ת

זיע״א ותלמידיו .ועפ״י הדרכתו עסקו במלאכה זאת האברכים היקרים
ה״ה הר׳ י.ד.פ והרי ד.ל הע״י וזכו להוציא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן
כקופת הרוכלין שהכל מצוי בה וכאיספרמקי של בשמים שהכל נהנין ממנה
וענותנותו תרבני לבא בכתובים ואם כי לא הנעתי למדה זו אין מסרבין
לגדול ,ואברכם מקרב ליבי כי יזכו עוד רבות בשנים להפיץ אור רביה״ק
בכל העולם מפיהם ופי כתבם ולחזות בביאת נואל צדק במהרה בימינו.

הסכמות ומכתבי ברכה
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בס״ד י״ט תמוז התשע״א

הובא לפני תכריך כתבים בשם ״פאר הליקוטים״ ,כשמו כן הוא
הולך ומעטר את ספרו של האי צדיק הרה״ק רבינו מוהר״ן מברסלב
זיע״א סביב סביב בפארות וענפים עמוסי אשכולות מגדים ומרקחים,
ומתוך כך מגלה כפי יכולתו את פארו והדרו של הספר הקדוש
״ליקוטי מוהר״ן״ ,ומסייע למי שמעוניין ללמוד את הספר בעיון
ובעומק יחד עם המקורות והערכים אשר רבינו זיע״א מזכיר בספרו
הקד ,ומקל על הלומדים לטעום מדבשו ,מהאור כי טוב המונח בו,
באופן אשר יתענגו נפשות המעיינים.

ואברך את המוציאים לאור העוסקים במלאכת הקודש שיזכו להוציא
מכה אל הפועל ולהוסיף עוד כהנה וכהנה ,לעשות ציצים ופרחים
לתורתו של רבינו הק׳ זיע״א ,יגדילו תורה ויאדירו כחפצם וכאות
נפשם ,עדי יזכו לקיום היעוד כי מלאה האדן דעה את ה׳ כמים לים
מכסים.
ויזכו לישב על התורה ועל העבודה מתוך נחת והרחבת הדעת ,וכל
^
העושים והמסייעים יזכו לכל הברכות הכתובות בתורה' .
הכו׳׳ח לכבוד התורה הקדושה ולומדיה.
דמ״דית

_________________________________
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בצלאל ברון פרידמן
ר״מ כולל ״צמח צדק״
ירושלים העתיקה ת״ו
כותב ועורו תורות הגרי״ט שפטער שליט״א

תודה

בעזהי״ת

ברכה והצלחה וישע רב לעורכי הספר הנפלא ״פאר הליקוטים״ הי״ו.
יראו עינינו וישמח לבנו  -לא אוכל לעצור במילי מלהביע רגשי שמחתי
והתפעלותי מיצירת הפלאים הנגלית לנגד עיני ,והנני לפה לכל מי שיפתח
את הספר ומפיו תבקע קריאת התפעלות  -וברכת ״ישר כחכם״ על כל
מה שעשיתם למען הידורו ופארו של ספר רביה״ק.
מה יפית ומה נעמת  -״מה יפית״  -על יופי והדר של עמודי הספר ,שכל
הרואה אומר ׳ברקאי׳  -כברק המאיר את השמים בחשכת לילה ,ויחד
עם זאת גם ״מה נעמת״  -לא רק פאר ויופי חיצוני אלא בעיקר נועם
ומתיקות וערבים דברי הסופרים ,הלא המה פרשני ועמקני הליקוטי
מוהר״ן לדורותיהם ,הנפרשים לנגד עינינו ,אשר כולם נקבצו ובאו מכונסים
יחד עלי גליון ,דבר דבור על אפנו ,מועט המחזיק את המרובה; אוצרות
נפלאים מוגשים בתמצית הקיצור ובלשון צחה וברה ,משמחי לב ומאירי
עינים ,כאשר כמעט כל תיבה מדברי רבינו מוארת באור יקרות של
ביאורים ופירושים ,החל מביאוריו של גאון עוזנו מוהרנ״ת זי״ע המורה
הגדול לתורת רביה״ק ,ועד אחרון המעמיקים כהיום הזה ,כולל ביאור
והרחבת כל מאמרי חז״ל וכתבי האריז״ל הקשורים למאמר  -כל הספרים
נפתחים לפנינו ,כולם ישכנו יחדיו זה לצד זה בהפסק קל של חגירת
הצפורן ,אשר ינעימו את הלימוד וישלימו את ההבנה הנכונה בתורות
רבינו העמוקים מני ים .כרצונו הק׳ ש״הזהיר מאד לחדש בתורה כי הוא
תיקון גדול מאד מאד׳)תנינא קה( ,וללא כל ספק הספר אשר לפנינו
יסייע במילוי משאלתו זו של רבינו.
״השי״ת פירט די וועלט וואם שענער״  -הקב״ה מנהיג את העולם יפה
יותר ויותר  -מלבד את העולם הגשמי  -בעיקר את העולם הרוחני,
עולם התורה הנגלית והנסתרת ,אורייתא דעתיקא סתימאה ,והרי לפנינו
אחד מפלאי העולם ,שלפי אפשרויות זמננו אפשר להרכיב ,מעשה אומן,
בעמוד אחד ,את כל הפירושים והביאורים והציונים על התורה ולתת לה
צורה מפוארת ,יחד עם שלמות ההבנה וההשגה בתורת רבינו ,אשר מי
יבא אחר המלך להעיד על אמיתותם ,כי הרי רובם ככולם נעתקו ממקור
ראשון באחריות מלאה ,ורק הידרום ופיארום והציבו להם אזניים ,אשר
לא בא כבושם הזה ולא נראה כיפיו.
בילדותי ,כאשר עמדו כמה מאברכי אנ״ש לערוך ספר פירוש על ״ליקוטי
מוהר״ן״ ,אמר לי אחד מגדולי זקני אנ״ש ע״ה ,שלא יתכן לעשות פירוש
על לקו״מ ,כי תורות רבינו הם אורות גדולים היורדים מלמעלה וכל אחד

כפום דמשער בליביה וכפי כליו כן יכול לקבלם ,ואיך יבוא אחד ויאמר
שפירושו הוא הנכון .אי לזאת שפר חלקו של חיבור זה ,שהציג מכלול
של פירושים כ״נושאי כלים״ תרתי משמע ,וכל אחד בדרכו יבחר ויוציא
את הפירוש הנכון הקרוב לדעתו.
זכרתי ימים מקדם לפני יובל שנים ,כאשר חסידי ברסלב בירושלים,
נתבשרו על הוצאת הספר ״יעלת חן״ ,נסיון שנוצר ע״י החסיד בעל ההשגה
רבי שמואל הורביץ זצ״ל ,שזכה ליצוק מים על ידיו של הגה״ח רבי
אברהם ב״ר נחמן זי״ע  -הוא הביא שמחה בקרב כל קהל אנ״ש שהצליח
להרכיב בספר אחד את התורה הראשונה עם המפרשים והתפילה סביבה,
או כאשר הוציא לאור החסיד המופלא רבי ישראל בער אודסר זצ״ל
את הספר ״תורות ותפילות״  -ובינם באכסניא אחת גם את התורה וגם
את התפילה ,השמחה פרצה גבולות כי הנה נזכה שיעלו שעשועים אשר
מימות עולם לא עלו ,כי בקל יוכלו לעשות מהתורות תפילות ...או בשנים
שלאחריהם כאשר החסיד הגאון רבי צבי אריה רוזנפלד זצ״ל האיר
את העולם עם הליקוטי מוהר״ן בן הג׳ פירושים בכרך אחד .חלומם של
אנשי שלומינו היה לקרב את הלקו״מ בתכלית הקירוב ,למעט במניעות
של ״טאוולאך״ ,בכריכות  -הרי שולחן והרי לחם והרי לפתן ,טול ובריך
לבורא עולם המנהיג את העולם ״וואם שענער״ ,שבזכותו הגענו עד כה.
אכן זה שמו נאה לו ״פאר הליקוטים״ .אגב ,השם ״ליקוטים״ בו יעוטרו
שמות ספרי רבינו ומוהרנ״ת ,אינו שם של מה-בכך ,כי הוא שם נקדש
ונערץ ע״י הצדיקים ,כמו שכותב מוהרנ״ת)לק״ה תפילת המנחה ה״ז ,סד,
מצאתיהו בשש״ק( שהיא מעבודת הצדיק ללקט הנקודות טובות ,ועל ידם
הוא ממשיך נקודות טובות .ומסיים שם :״וזה בהי׳ הספרים הקדושים
שנקראים בשם ליקוטים וכן קרא אדמו׳׳ר לכל ספריו בשם ליקוטים,
כי כל התורה הקדושה שמגלים הצדיקים הם כחי׳ ליקוטים הנ׳׳ל״.
חסידי ברסלב שבכל אתר ואתר יודו למחברים היקרים על המתנה הגדולה
שטמונה היתה בבית גנזי תלמידי רבינו הק׳ ,והוציאוה מהעלם אל הגילוי
ביסודיות ופאר ,ויעתירו בעדם שיזכו לראות ברכה במלאכתם ,וזכות
רביה״ק ותלמידיו ותלמידי תלמידיו תעמוד להם לברך על המוגמר בסיום
המלאכה המשמחת אלקים ואנשים ,ויהיה זה האור לקרוב הגאולה  -כפי
שהובטחנו כאשר יתפשט ספרו בעולם ונזכה במהרה לקיום היעוד ומלאה
הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים וידעו אותי למקטנם ועד גדולם.
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הסכמות ומכתכי כרכה
אברהם צבי קלוגער
״נור ישדאל״
ללימוד המלה ודזגפתי
פנימיות החידה והחסידית

מיח שנוש

בס״ד ,ביומא ההילולא ראהרן הכהן,
אוהב שלום ורורף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
א׳ לחודש מנחם אב תשע״א

אימרו ״ברקאי״ לעלות שחר היצירה הנפלאה ,ספר ״פאר הליקוטים״
על הספה״ק ״ליקוטי מוהר״ן״  -המביא את הלומד בדבריו הקדושים
של רביה״ק זי״ע ,לחזות תוך כדי לימודו ב״מקור חכמה״ ,שם דבדי חז״ל
אשר עליהם תמך יתדותיו ואותם הניח יסודות לתורתו מגן לנו היא
מאירת עינינו .וכמו״ב לעשות את הלימוד גופו תוך כדי הארת עיניים
מן ה״נחל נובע״ ,הלא אלה דבריו ודברי תלמידו מוהרנ״ת העשירים
במקום אחר .הכל כשולחן הערוך לפני הזוכה לבוא בשערי הספה״ק
אשר רביה״ק העיד בו)שיחות הר״ן רא( שיכולין לילך ולעבור בו כל
תורה נביאים כתובים ותורה שבעל פה.
וסביב לשולחן ,הרחבת הדעת ב״ערכים וכינויים״ לראות בשרשי
הענינים המדוברים  -לצד עוד הטבות ברורות ומועילות כמו התפילות
השייכות אשר נקבע להן מקום על הדף ב״ואני תפילה״ ,והעצות
למעשה אשר נחקקו על שולי הדף בשם ״עצה ותושיה״ ועוד .קנקן
חדש הוא זה ברם כולו ישן .ספר שלם מלא וגדוש על גדותיו ברבבות
אלפי ביאורים והרחבות  -והכל אך ורק בלשון רביה״ק ותלמידיו
ותלמידיהם ,בלי להוםיף חדשות מאומה.

היצירה הזאת ״פאר הליקוטים״ כשמה כן היא ,כולה חידוש והפלא
 המרומם מאד את קרן הםפה״ק הזה ומםייע ביותר ללימודו .כאשרזוכים לראות אפם קצהו עד כמה כל תיבה אשר יצאה מפי קדשו -
שקולה ומדודה בפלם ויסודתה בהררי דיבורי קודש של חז״ל בכל
מרחבי התורה .החידוש שבכאן הוא האומנות הנפלאה לםדר הכל
באופן המזכיר את דברי חז״ל ״לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך
קצרה״ ,כי עלתה בידם בם״ד לברור ולנפות מכל השפע האדיר של
הטוב הנובע ולהביא אך ורק מיטב המולת ,קב ונקי ,יהלומים אחדים
מיני אלף ,אשר יוצגו על הדף לנוכח עיני הלומד.
לומדי הםפה״ק  -ההולכים ומתרבים כנודע ,עם בקיעת גאולתן של
ישראל כשחר העולה  -זוכים היום הזה לברכה מרובה ונפלאה,
פרי עמל ויגיעה עצומה ,אשר תביא אי״ה תועלת רבה .ובכן ״אמינא
לפעלא טבא ,יישר״ .תעמוד הזכות הגדולה ותגן לכל החוםים ,ובשכר
זה יתברכו משמים בכל הטוב ,ויזכו כל בית ישראל במהרה לביאת
גואל צדק ובנין בית המקדש במהרה בימינו אמן וכן יהי רצון.
החותם בהוקרה והכרת הטוב למלאכת הקודש

דן בינדר

מהגר הספר ׳מחנה דך

המפרש ומבאר כעיון ובעומק תורות מהספה״ק ליקוטי מוהר״ן
בס״ר

הנה נתבקשתי לכתוב הםכמה .ומי כמוני יודע ריחוקי מזאת המידה .ומן
הראוי והאמת שאברח מאד מן הבקשה .אבל מדין דאין מםרבין לגדול.
לא אוכל הבקשה לגמרי לשלול .כי המבקש הוא איש חי רב פעלים.
הגה״צ הרב יצחק בזאנסון הנודע שמו בשערים .הדולה ומשקה מתורות
רבינו הנפלאים .לרחוקים ולקרובים ,רעבים גם צמאים .בפרט אותם אשר
מחוץ למחנה המה מתגלגלים .שזה עיקר כבודו ית׳  -לקרבם ולהכניסם
לפנים .ומזה עשרות בשנים .שהרב הצדיק הנ״ל מוםר נפשו לקדש שמו
ית׳ ברבים .וחיבר על זה חיבורים רבים ויקרים .והעיקר ע״י שמלמד ספרי
רבינו הקדושים .בעיון ועמל ,ובפרט עפ״י הח״י כללים.
על כן לא אוכל למרב מלבא בכמה מילים .לטובת המחברים העורכים
והמלקטים .הגאון החסיד הרב יצחק ושני תלמידיו היקרים .תרין רעין
דלא מתפרשין.
ואף שלא ראיתי מהחיבור אפילו אפם קצהו .ואיך אוכל להעיד מהו
ומיהו .מ״מ מן המעט דמעט שראו עיני .ששו מעי ודשנו עצמותי .בפרט
מהשני חיבורים יקרים .נחל נובע וילקוט הנחל המאירים .והובאו בהם
פירושים וביאורים .לדברי רבינו העמוקים .מלוקטים מספרי גדולים
וקטנים .החל מםפרי מוהרנ״ת הקדושים .ועד אחרון אחרוני המחברים
אשר עמנו חיים .להאיר על ידם עיני המעיינים .להבין ולהשכיל על מה
דברי רבינו סובבים .והמשכיל מבין שליקוט כזה דורש עמל ויגיעה.
לעבור על םפרים רבים בעיון ושקידה .לנפות ולברר בנפה אחר נפה.
לדלות ביאורים .שיהיו לכל נפש שווים.
אמנם זאת יש לדעת .שמה שהובאו בזה הספר ליקוטים ופירושים
יקרים ,אין הכוונה שמםפיק ודי באלו הליקוטים לבאר הפשט שבדברי

רבינו הק׳ .שהרי כתב מפורשות האחד היה אברהם בהקדמת םפרו
הק׳ ביאהל״ק וזלה״ק  -וראה תר אה מצירופי דברי מוחרנ״ת ז״ל
בהקדמת ליקו״מ ח״א ובהקדמת ליקו״ט תנינא ,אשר הרבה להורות
ולרמז ,שגם הפירוש הפשוט שבדברי רביה״ק קשה להבין אם לא
ביגיעה ועיון ,להבין דבר מתוך דבר ,ולחזור בכל פעם לאחוריו,
להבין ולהשכיל אחרית דבר מראשיתו וראשיתו מאחריתו ,כולו
קשור ומחובר ,וגעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו ,וכן באמצעיו
וצדדיו ,עכלה״ק .ואלו הדברים הם היסוד והכלל הראשון והעיקרי
מהח״י כללים ללימוד הליקו״מ הק׳ שגילה והוציא לאור הראב״ן ז״ל,
וראוי לנו לחרוט דברים אלו עמוק עמוק על לוח ליבנו  -שא״א להבין
הפירוש הפשוט שבתורת רביה״ק רק עפ״י הכלל הראשון הנ״ל .ויודע
אני היטב שאלו הדברים אינם חדשים כלל להרבנים היקרים העוםקים
ועמלים על החיבור היקר שלפנינו ,ולא זאת היתה כוונתם ,כי מטרת
החיבור הגדול שלפנינו הוא להביא לפני המעיין חומר עצום רב היקף
ונפלא ,כשמו כן הוא  -״פאר הליקוטים״ ,כדי לקבל ידע בםיםי להבין
בכלליות על מה סובבים דברי רביה״ק בכל תורה .ובאמת זה החומר
הוא שער גדול ויקר למי שיזכה בזה  -להכנם בלימוד העיון ,להבין
הפשט הנפלא והנורא הגנוז ונעלם בדברי רביה״ק.
ויהי רצון שזה החיבור יתפשט ברבים ,וילהיב הנפשות לטבול במים
החיים .של הנהר המטהר מכל הכתמים .ונזכה כולנו לעםוק בתורתו
הקדושה .בכוונה לשמה וברוב שמחה .ברוב עמל ויגיעה .לקיים
עיצותיו בפשיטות ואמונה .לשפוך ליבנו כמים בתפילה .עד שייפתחו
לנו שבילי התורה .ונזכה לטייל בהם בתענוגי עולם הבא ,אכי״ר.
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הסכמות ומכתבי ברכה

דוד חיים שטרן
כני ברק ת״ו
בס״ד
מוצאי תשעה באב ,מנחם אב תשע״א
לסחר נחמו נחמו עמי ובו׳

מכתב ברכה

לב׳ הרבני המפואר כמוהה״צ הרב ישראל יצחק כזאנסון שליט״א,
מזבה הרבים ,אשר זבה להוציא מתחת ידו בלי מפואר ,תורת רבנו
הגדול נחל נובע מקור חכמה זיע״א ,אשר לשמע שמו תחיל ארץ
ותרעד ,במהדורה חדשה ומתוקנת ,בחידוש נפלא ,אשר הלומד ימצא
הכל על הדף כולל תורת מוהר׳ן ועמם התפילות העצות והביאורים.

יתן הי וחפץ הי בידו יצלח ,להרבות כבוד שמים ,אשר אי אפשר להיות
אדם השלם בלי ללמוד מתורת רבנו זיע״א אשר כוללת בתוכה הכל,
וזכות רבנו זיע״א תעמוד לו להתברך בכל מילי דמיטב ,אורך ימים
ושנות חיים,
המצפה לגאולת ישראל ברחמים
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מל-אביב

בם־ד יום ה׳ לסי ״זה הדבר אשר צוה ה׳”
י״ט תמוז תשע״א

ישמחו הצדיקים ויגילו ההסידים בהגלות נגלות לעינינו החיבור היקר
״פאר הליקוטים״ והוא פירוש נפלא בדרך הפשט לםלול ממילה
לצעירי הצאן הרוצים להידבק ולהגות בתורת רבינו המאור הגדול
קדש הקדשים מוהר״ג זי״ע בםפרו ״לי' מוהר״ן״ .וגם לרבות ת״ח
הלומדים ומעיינים בםפה״ק וברצונם להעמיק ולהרבות בעיונם ולדלות
ממימיו הזכים ,גם הם ימצאו בו תועלת גדולה בפירושים הנוספים אשר
מטרתם להעמיק ולעיין ולהרחיב היריעה בדברי רביה״ק.
והנה משמיא קזכו לי׳ להרב הצדיק המפו׳ כש״ת הרב ישראל יצחק
בזאנסון שליט״א אשר זה מכבר היה חפץ להוציא ספר זה לאורה

ולהפיצו בישראל .ובפרט בדורינו אשר ב״ה נתרבו ספסלי בי
מדרשא ורבים אשר ירצו לשתות מבאר זו באר מים חיים .אך דא
עקא שהיה ספר זה חתום בעיניהם .ועתה חפץ הי בידיו צלח להגדיל
תורה ולהאדירה ,אף ידי תיכון עמו להיות חבר לדבר מצוה ,אמנם לא
עברתי על כל החיבור אך מן המעט אשר ראיתי אורו עיני ,ונאמנים
עלי הדברים אשר עברו על החיבור גדולי החסידים והת״ח ליקוטי בתר
ליקוטי וישרו הדברים בעיניהם ,אמינא לפעלא טבא יישר כחו וחילו
לאוריתא ויזכה לברך על המוגמר ,ולהמשיך ולהפיץ תורת רבינו מתוך
נחת והרחבת הדעת דקדושה.
הכו״ח לכבוד התורה ולומדי׳ה

הסכמות ומכתכי כרכה
דניאל דוג הכהן סטאכסקי
בית הבעל שם טוב
ת.ד 53433 .ירושלים ,מיקוד 91355
טל 02-9923155 :פקם02-9923170 :
כג תמוז התשע״א,
יומא דהילולא דהאי גברא רבא הרמ״ק הקדוש זיע״א,
שכל תורתו תורת משה אמת מעולם התיקון.
רמת בית שמש  -חוות משואות שבגוש עציון  -ירושלים ת״ו

לכבוד מכון ״שיר חדש״ והעומד בראשו ידיד נפשי ולבבי הגה״ח הרב
ישראל יצחק גזאנסון שליט״א ,בעל מחבר ״מסילת הקשרים״ וספרים
חשובים ומועילים רבים לדור האחרון:
בעזרת מלך יחיד א״ל חי העולמים:
ישמח המאציל ויתהלל הבורא .הגיעוני גליונות הספר המפואר ״פאר
חליקוטים״  -חברותא לליקוטי מוהר״ן״ על ר תורות הראשונות -
ורווח לבי על פתיחת שערי מעיינות קדושח וחכמה בעולמו של הבורא
יתברך .ובראותי צורת הדף המעוטרת בכל מסורת רבותינו הק׳ זצ״ל,
אמרתי אל לבי :נעשה רצון רביה״ק וכעת ילמדו הספר בישוב הדעת
נפלאה אשר יביא מזור ורפואה לנפשות ישראל:
כי עד עתה למדו הספר במקיף מאוד ,וכך הועיל מאד לבני ישראל,
וכעת ילמדו בעומק יתר וביישום הדעת עם כל המקורות על הדף ,והוא
דבר אשר יביא בעזר ה׳ יתברך ברכה לכל העולם:
ומה גם כי ידוע שתורות רביה״ק הצילו ומצילות נשמות רבות ,ואפילו
מילח אחת מתורותיו יש בכוחה להעמיק לנפש המושפלת ביותר אשר
בעומקא רתהומא רבא רח״ל ולשלפה משם לטובה נצחית אל חיים של
טהרה וקדושה תמימות ופשיטות דבקות וייחור הי בעולמו:
ומן המפורסמות היא אשר תורת רביה״ק מלקטת כל התורה כולה
במאמר אחד וכל ענייני העולם ,ובכל מימרא שלו יש בחינת עולם
שנה נפש ,לכלול כל עולמות זמנים ונשמות במחתא חרא לה׳ יתברך.
והוא גילוי פנימיות המציאות והפצת המעיינות הפנימיים .ואז נפעל
מתורותיו הקדושות אשר כל אחד יכול למצוא עצמו ומצבו בתורה
אחת שלומד .ולא עוד ,אלא שתורח אחת של רביה״ק בכוחה להציל
חיי הלומד ולהאיר לו רוח אלוקים מרחפת על פני המים ולהחיותו
ממש ,כפי שבעינינו ראינו:
והלימוד בספר הזה על הדף מיישר את נשמת הלומד בו ונוסך עליו
יישוב הדעת ,שהרי באופן זה הוא לומד בו כמסורת הדורות בנוסח
המקורי הוצאה ראשונה שנת תקפ״א ומימינו ושמאלו מסורת תלמידיו
ותלמידי תלמידיו ברברי רביה״ק ,והס נושאי כליס לסה״ק ליקוטי
מוהר״ן ומהווים פירוש וביאור ועיון במקורותיו והרחבותיהם ,וכן סיפור
הופעת אותה התורה על הרף ,לקיים בחינת :כאילו בעל השמועה
עומד לפניו)ירושלמי קידושין יט ע״ב( .וכל הנ״ל מאיר יפה בשעת
הלימוד באחבח ויראח וטהרח כאשר תחזינה מישרים:
לימוד זה בעיון עם כל המסורות על הדף מקרבת את דעת רביה״ק
אל הלומד ברוחב ובעומק בישוב הדעת אשר מסוגל לרפא את נפשו
ורוחו של הלומד לגילוי נשמתו הוא ,אשר היא טובה נצחית בכל
פעולותיו סלח:
והיא טובה עולמית לכל הדורות .לכן חייבים אנו בהכרת הטוב לידידי
ולבבי הגה״ח הטהור הרב ישראל יצחק בזאנסון שליט״א בעל מחבר
ספרים טהורים וקדושים בדעת רביה״ק לתועלת הדור ולדורות רבים.

וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קימיעא בספרו ״מסילת הקשרים״
המבאר את י״ח הכלליס הקדושיס שסידר הגה״צ רבי אברהם ברבי
נחמן זיע״א המדריך את הדורות ללמוד וללמד הספה״ק ליקוטי מוהר״ן.
וידידי הרב הטהור העמיק בהם ומסר זמנו ונפשו שניס רבות בעמלו
בם ,וחגר אזור מותניו והניף ידו הטהורה לבארם על הסדר להועיל
עם רב .ה׳ מלכנו יברכחו ויאמצהו בבניי חיי ומזוניי רוויחיי מעליא
שפירתא עילאה להאיר משורש נחל נובע מקור חכמה לכל העררים
בשובה ונחת להמשיך להאיר נשמות ישראל בתורתו בבריאות איתנה
ושפע גדול א״ם:
והנה כי כן מצאנו בדברי רביה״ק זיע״א מטבע לשון ״פאר חליקוטים״.
והוא מטבע שטבע רביה״ק זיע״א בעצמו בתורה ס״ה אות ב׳ בספרו
הקדוש ,וזה לשונו הקדושה:
״וךע ,שכשהנשמות עושין פרות שעוישין ךצונ 1של מקום ,אזי מאיךין
עיני בעל השךה ,ויכולין להיות צופין ורואין במקום שזצןיך .וזה בחעת
}במךבר כג{ :שדה צופים וגו׳ .כי כל ךבור וךבור הוא עולם מלא.
וכשאךם עומד להתפלל ומךבר ךבורי התפלה ,אזי הוא מלקט ציצים
ופרחים ושושנים נאים .כאךם ההולך בשךה ,ומלקט שועזנים ופרחים
נאים אחת לאחת ,עד שעושה אגדה אחת .ואחר כך מלקט עוד אחת
לאחת ועושה אגךה אחרת ומחברם .יחד ,וכן הולך ומלקט ומקבץ
כמה וכמה אגדות יפים ונאים .כמו כן ,הוא הולך בתפלה מאות לאות,
עד שמתחברים כמה אותיות ,ונעשה מהם ךבור .וכן עושה כתבות
שלמות ,ואחר כך נתחברין שתי התבות .ואחר כך הולך ומלקט יותר,
עד שגומר ברכה אחת .ואחר כך מלקט יותר ויותר ,וחולך מאבות
לגבורות ,ומגבורות לקדשות ,וכן הולך להלן יותר .מי יפאר גדל פאר
הלקוטים והקבוצים שאךם מלקט ומקבץ בךבורי התפלה״:
וכן הוא בליקוטי עצות ערך תפילה אות נח ובליקוטי תפילות תפילה
סה למוהרנ״ת זי׳׳ע:
עוד חייכים אנו טוכה לצוות תלמידי הגה״ח ידידי הטהור שליט״א
ממכון הספרים ״שיר חדש״ ,ר׳ י.ד.פ ור׳ ד.ל הי״ו העמלים שנים רבות
כמלאכה מלאכת הקודש לקיים מיקחו של צדיק כדלעיל ,ה׳ יתברך
ימלא כל משאלות ליבם הטהור לטובה בבריאות ובאריכות ימים
ושנים ושפע גדול ונח״ר ממשפחתם וביתם וכל צאצאיהם לעד ,וימצאו
חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם מבית ומחוץ אכי׳׳ר:
ה׳ יתכרך יזכה את ידידי הטהור הרהגה״ח שליט׳׳א ואת הצוות
להמשיך ולסיים המלאכה הקדושה כנעימים וכשמירה מעולה
ובסייעתא דשמייא גלויה ונפלאה אנס׳׳ו:
ה׳ הוא המלך הרחמן
לכבוד התורה ומקיימיה
^ הדורש במלכות ה׳ גלויה על הכל
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הסכמות ומכתבי ברכה
אברהם שלום הלוי שישא
פעיה״ק ירושלם ת"ו
בעזהי״ת
יום שנכפל בו כי טוב ,ערב שבועות מ״ט למטמוני״ם לסדר ...אל
מול פ׳ני ה׳מנורה יאירו שכעת הנרות ...שנת תשע״א לפ״ק

מכתב ירידות וברכה
שלום וישע רב ,יבוא ויקרב ,להני תרי צנתרי דדהבא החשובים ,מהירים
במלאכתם מלאכת שמים ,האברך החשוב ר ד.ל שליט״א והאברך
החשוב ר י.ד.פ שליט״א ,תלמידיו של הרה״ח המופלא והמופלג הרב
ישראל יצחק בזאנסון שליט״א.
אחדשה״ט בידידות ,כראוי וכיאות ,אודיע לכם שקיבלתי העלים לתרופה
להגה״ה מםפריכם הנכבד אשר בשם ״פאר הליקוטים״ יכונה ,והוא
ליקוט נפלא מםפרי רבינו הננמ״ח זיע״א ותלמידיו הק׳ ובפרט מםפרי
״ליקוטי חלכות״ למוהרנ״ת זיע״א ,לבאר ולפרש את הספח״ק ״ליקוטי
מוהר״ן״ דף על דף ,כל אחד על מקומו יבוא בשלום בםדר נפלא .וציינתי
בעז״ה הערות והארות בשולי הדפים ,ואתם עשו כחכמתכם מה לקרב
ומה לרחק ,והשי״ת יהיח בעזריכם בכל צעד ושעל.
וידוע גודל יקרת ערך מלקט ומאםף אמרים ,מתורתם של קדמונים,
צדיקים וגאונים ,מהמובא בספרים הקדושים ,ותגדיל לעשות בעל
״פלא יועץ״ שהוא עצמו נמנה היה בין בעלי האסופות ותמך בהם
בימין קדשו ,ובספרו הנ״ל)ערך אסופה( הוא כותב ,וזל״ק :״כמה טובה
עשו לנו בעלי אסופות רבותינו חקדושים אשר בכל דור ודור ,זכו
וזיכו את הרבים ,זכות הרבים תלוי בם ,שאלמלא הם נשתכחה תורה
מישראל ובפרט כגון אנן דור יתום ,יתמי דיתמי ,אשר טרדות הזמן רבו
עלינו ואין חפנאי מסכים איתנו כל כך ללמוד בשקידח כל כך כמו
הראשונים ,ודעתינו קצרה ,ואם נבוא ללמוד ספרים הרבה אין קץ ,ומי
הוא זח אשר תשיג ידו להיות כל הספרים נמצאים אצלו ,אבל על ידי
האסופות נוכל לצאת מעט ידי חובתינו .ובכל דור ודור וכר ,כל תלמיד
חכם אשר חננו הי דעת וספרים הרבה ,ישתדל להועיל לרבים וכר,
ויעשו אסופות כיד ה׳ הטובח עליחם ,מי מקיצורי דינים ומי מתוכחת
מוסר וכדומה ,כל אשר עושים ,חסד גדול יחשב ,ואין לך חסד גדול
מזה ,שהוא חסד בנפש״ עכל״ק.
ורבינו ירוחם בהקדמת ספרו כותב וז״ל :״אף על פי שאין שום דבר
חידוש בספרי ,מכל מקום הסדר הנכון הוא יהיה לתועלת״.
ובשו״ת כק״ז מרנא ורבנא רבינו החת״ס זיע״א )יו״ד סי׳ קצ״ח( כותב,
וזל״ק :״אם אינני אלא מעתיק את דברי הראשונים ,די לי בזה״.
וכתוב בהקדמת מו״ל ספר ״אור ישרים״ ]נדפם בשנת תרס״ב[ בשם
הגאון הפוסק מהרש״ם מבערזאן זצ״ל וזל״ק :״קיבלתי בשם רבותינו
כי המביא הדיבורים הנמצאים בספרי הקודש בשם צדיקים ,ומלקט
ומסדר בחיבור אחד ,הוא עושה יחוד גדול למעלה״.
ובענין שם הספר ״פאר הליקוטים״ ,״פאר״ הוא מלשון ״תפארת״,
והיינו התורה הק׳ ,וכדאיתא בתיקוני זהר)בהקדמה ,ו ע״א( אורייתא
איהי תפארת דמניה נפקת עכ״ל .ו״ליקוטים״ מרמז על תפילה ,והוא
עפי״מ שכתב מוהרנ״ת זי״ע בליקוה״ל )הל׳ תפילת המנחה ה״ז,
ס״ד( וזל״ק :וזה בחי׳ הספרים הקדושים שנקראים בשם ליקוטים .וכן

קרא אדמו״ר ז״ל כל ספריו בשם ליקוטים ,כי כל התורה הקדושה
שמגלים חצדיקי אמת ,חם ע״י בחינת ליקוטים הנ״ל .ולעיל מיניה
כתב מוהרנ״ת :שהצדיקי אמת עוסקים בזה ללקט ליקוטים שחם
בחינת ניצוצות קדושים המתבררים בכל עת ע״י כל נקודה ונקודה
טובה של כל אחד מישראל ובו׳ ,שהצדיק הוא גיבור כד כזה שכל
נקודה ונקודה טובה שמתגבר כל אחד באיזה רגע ,הוא חוטף אותה
מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה ,שהוא בחינת משכן
וביהמ״ק ,שחוא בחינת ביתא תתאח ובו׳ עכל״ק .ו״ביתא תתאה״
הכוונה להמבואר בליקוטי מוהר״ן )ח״א ,תורה מ״ט ,ד׳( שהוא
התפלח בחי׳ מלכות יעו״ש בארוכה .נמצא שם ליקוטים מרמז לתפלה,
א״ב ״פאר הליקוטים״ הוא ענין תורה ותפלה.
ובוודאי שע״י הספר החשוב והנפלא שלפנינו יוכלו לקיים את אזהרתו
של רביה״ק ״לעשות מהתורות תפילות״ ,שעליה כתב מוהרנ״ת זי״ע
בהקדמתו לליקוטי תפילות ,שעיקר כוונתו היתה בפשיטות ,שנשתדל
לעיין בתורות הקדושות והנוראות שגילה לנו ,להבין ולהשכיל כוונת
אותה התורה למעשה ,ונחשב דרכנו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים
המוזכרים בכל תורה ותורה ,ונתפלל ונעתיר לשם בריבוי הפצרות
ובקשות ותחנונים שירחם עלינו ויזכנו ,ויקרבנו ברחמיו המרובים,
שנזכה לקיים כל מה שנאמר שם באותה התורה ,עכל״ק .וגם ע״י
שנזכה לעשות מהתורות תפילות ,נזכה לגאולה השלימה )כמובא
בליקוה״ל ,הל׳ ר״ח ה׳ ,י״ט( ,ותחזינה עינינו בשוב ה׳ לציון ברחמים.
ואסיים מכתבי בכל חותמי ברכה ,שתזכו להגדיל תורה ולהאדיר שם
הצדיק האמיתי בקרב עם סגולה ,מתוך נחת ורוב שמחה ,ונזכה לקבל
פני משיח צדקינו בגילה ,ונעלה לציון מושיעים ברינה ,בב״א.
בעתירת וברכת ידידכם עוז
אברהם שלום הלוי שישא
פעה״ק ירושלם ת״ו
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מה שכתבתי בראש המכתב ,הפסוק ״אל מול פני המנורה יאירו^טבעת
חנרות״ ,חכוונח ,כי ״פני המנורח״ זח בחי׳ הצדיק האמת )ליקוה״ל
בהו״ח טהורה ה״ז( ,ו״שבעת הנרות״ ,הרמז לז׳ המדורים שבספר דנן,
שהם מפרשים ומבארים דברי הצדיק האמת ,דהיינו דברי רביז״ל
בליקו״מ .וגם פ׳ני ה׳מנורה ר״ת פ׳אר ה׳ליקוטים.

בעזרת ה׳ יתברך
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״פאר הליקוטים  -חברותא לליקוטי מוהר״ך.
כשמו כן הוא ,מהווה הספר הנוכחי סיוע ועזר למי
שמעוניין ללמוד את תורותיו הנפלאות והנוראות של
רבינו הקדוש בעיון ובעומק ־ ״שזה העיקר״)כמובא בהקדמת
הספר ״ביאור הליקוטים״( .מאמינים אנו שדרך הלימוד הנקנית
ע״י ההליכה עם הספר הנוכחי ,בוודאי תדריך כל לומד
בנתיבי הלימוד הרצויים ,לרבות את המנוסים בלימוד
העיון בליקוטי מוהר״ן ,שגם הם יפיקו תועלת מרבית
מליקוט מפואר זה ,שבאמצעותו יוכלו הם להרבות עוד
ועוד בעיונם ,להגדיל תורה ולהאדירה.
על מנת שנוכל להבהיר את מהות הספר הנוכחי
ומעשהו ,ברצוננו לצטט כמה מקורות ,כדי להיזכר
ולהחיות מחדש בקרבנו נקודה חשובה ביחס לספר
הקדוש ליקוטי מוהר״ן.
כבר אמר רבינו ש״כל תורה ומאמר שאומר יכולין לילך
ולעבור בו כל תורה נביאים וכתובים ותורה שבעל פה״
)שיחות הר״ן ר״א(.

ובהקדמת הליקוטי תפילות כתב מוהרנ״ת :״כי דברי
רבינו ז״ל הם כלליות גדול מאד מאד ,וכל תורה ותורה
כלולה מכל התורה כולה ,ומכלליות ישראל ,ומכלליות
כל הדברים שבעולם״.
ועוד כתב מוהרנ״ת בהקדמת הליקוטי מוהר״ן ,שהספר
הקדוש הזה ״מדבר מכלליות הכל בכלל ובפרט ,כולל
כל העולמות והדרגות שבעולם (...) .כי באמת כל
דברי הספר הנורא הזה הם השגות עליונות גבוהות
ועמוקות מאד מאד עד אין סוף ואין תכלית ,ונעלם
ונסתר ונתלבש בהם דברים גבוהים ועליונים מאד ,אשר

אינם מוזכרים כלל בתוך התורה כי אם בדרך רמז וסוד.
וכל כתבי האר״י ז״ל ומאמרי הזוהר הקדוש ותיקונים
וכל דרכי הקבלה הקדושה ,כולם כאחד כלולים בדברי
הספר הקדוש הזה (...) .כי כל תורה ותורה כלול
מפרד״ם ובכל אחד ואחד ,הן בדרך פשט הן בדרך רמז
וכר ,בכולם יש בהם עמקות גדול נפלא ונורא מאד״.
ובליקוטי הלכות )ברכות הראיה וב״פ ה ,יב( כתב עוד בזה
הלשון :״אם היה ליבנו פתוח כליבן של ראשונים ,היינו
יכולים לילך ולבאר כל התורה כולה שבכתב ובעל פה,
על פי דרוש אחד שגילה בהשגתו הגבוהה והנעלמה
מאד מאד עד אין סוף ואין תכלית ,כאשר נשמע מפיו
הקדוש ז״ל .ואם עדיין לא זכינו לזה בעוונותינו הרבים,
עם כל זה כל מה שאפשר לחתור ולמצוא בתורתינו
הקדושה על פי יסודותיו הקדושים והנוראים ,מצוה
עלינו לעסוק בזה בכל כוחינו .כי כל מה שנזכה לחדש
בתורה על פי הקדמות קדושות שלו ,יהיו נמשכים
ונתגלים על ידי זה מעייני הישועה לכל ,עצות נפלאות
והתעוררות נפלא ומוסר השכל אמיתי ,להחיות נפשות
רבות עד אין תכלית״.
ענין זה שתורות רבינו הקדוש הן אפוא תורות כלליות
מאד ,פועל הוא בשני הכיוונים:
הן בכך שהן ״תורות כוללות״ ־ היינו שבתוך
^
כל תורה ותורה נכללים ונתלבשים סוגיות ועניינים
מכל התורה שבכתב ושבעל פה ,על כל גווניהם
)אף כשאינם מוזכרים במפורש בדברי רביה״ק(.
והן בכך שהן כעין ״מפתחות פלא" ,שעם כל
^
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אחת מהן יכולים לפתוח את כל חדרי התורה ,ולהאירם
באור חדש ונפלא הבוקע ומאיר מאותה התורה
הנלמדת.
כמו כן ,עצם היותם תורות כלליות מאד מהווה
^
גם הסבר למשיכה הגדולה של קהלים מנונים שונים
ללימוד ספריו הקדושים ,אליה אנו עדים היום .שהרי
כל אחד באשר הוא יכול למצוא את עצמו בדברי רבינו
הקדוש ,ולהרגיש כיצד הם מתאימים ומדברים בדיוק
למקומו ומדרגתו ,עד שיוצא בכוחם מגלותו לגאולתו
וישועתו הפרטית .וידועיס הס דברי רבינו הקדוש שספרו
הקדוש הוא ״אתחלתא דגאולה״ )חיי״ט שמ״ו( ,ובוודאי
שנכלל בזה גם גאולת נפש הלומד בפרטיות.
ייחודיות זו של הספר הקדוש ליקוטי מוהר״ן ,יוצרת
סביב כל ענין בדברי רבינו כעין מעגלים מעגלים של
סוגיות ומקורות המשתייכים ומתקשרים לאותו הענין,
וכן מעגלים מעגלים של נושאים ותחומים רבים ומגוונים
עד אין חקר המתבהרים ע״י ההשגה החדשה אותה
גילה רבינו בתורתו .בכך מצאנו שכל דיבור וענין מדברי
רביה״ק אינו מלמד לאותו הענין המפורש בלבד ,אלא
מאיר הוא עוד ועוד ,כיריעה הנמתחת ומתפשטת עוד
ועוד לאין קץ.
ואם אמנם זכינו לקבל מסר זה מרחוק ,נרגיש בוודאי את
הצורך בצמצום האור על מנת שלא נתרחק מן המכוון,
ולא נחטיא את המטרה .על כן הצבנו לעצמנו יעד בספר
זה ,להשתדל להביא על הדף רק את העניינים השייכים
למעגל הסמוך ביותר לפשט דברי רביה״ק )הן את
המקורות והערכים אותם הזכיר רבינו במפורש ,והן את
פירושי התלמידים השייכים לדברי רבינו שבאותו הדף(,
שאליהם היינו מסוגלים להושיט את ידינו ולמתוח
את היריעה הקדושה .תקוותינו בעבודה זו לעורר את
הלומדים שיוכלו להקיש ממקום זה והלאה ,בבחינת
״תן לחכם ויחכם עוד״ ע״י שיתבוננו במעגל הראשוני
ויחושו כיצד ועד כמה הדברים שמחים ומאירים ,יתחזק

אצלם האימון בתורת רבינו כתורה כללית וכוללת כנ״ל,
ויוכלו לחפש גם הם אחר שאר המעגלים השייכים לכל
תורה ותורה ,כל אחד כפי כוחו ומדרגתו.
ציוני דרך בלימוד תורות רבינו הקדוש במהלך
הדורות ,המהווים את היסודות להוצאת הספר
הנוכחי)רקע הםטורי(:
ייחודיות הספר ליקוטי מוהר״ן כספר כללי וכולל כנ״ל,
הנחתה את דרכי לימודם של תלמידי רביה״ק מדור
לדור .חלקם אף הוציאו לאור את מה שזכו לגלות מתוך
תורת הצדיק בחיבורים מופלאים המיוסדים כל אחד על
פי דרך עיון משלו ,אשר המשותף לכולם הוא משאת
נפשם לחשוף את גודלו ומעלתו של הספר הנשגב ליקוטי
מוהר״ן .חיבוריהם מהווים עידוד ודוגמא עבורנו לנסות גם
אנו את כוחנו בלימוד העיון ובהתמסרות לתורות רביה״ק.
גאון עוזנו מוהרנ״ת זצ״ל ־ בחיר תלמידיו של
^
רבינו הקדוש ,היה הראשון שסלל בדרך זו והלך כל
ימי חייו עם התורות ,עיין בהן לעומקן ,עד שהגדיל
לפרשן ביצירת המופת שלו ,הלא הם שמונת הכרכים
של הספר ״ליקוטי הלכות״ הקדוש .בהקדמת הליקוטי
הלכות כתב מוהרנ״ת בדבר ענין הכלליות המייחד את
הספר הקדוש ליקוטי מוהר״ן ,וזה לשונו :״יש בכל דבר
ודבר שגילה הוא ז״ל תילי תילין של הלכות ,מעיינות
תהומות יוצאים בבקעה ובהר ,כי כל דבריו הם כמעין
הנובע ,כאשר יראה הרואה מעט דמעט במקומות
אשר הנני ה׳ למצוא דברים נפלאים ונוראים ,וכוונות
כמה מצוות ,בדיבור אחד שגילה רבינו ז״ל״.
תלמידו ,הרב מטשערין זצ״ל ,שהניף אף הוא את
^
ידו ,ובגאוניותו הראה למכביר שהספר ליקוטי מוהר״ן
ייחודי הוא בענין זה ,וכולל וכלול הוא בצורה פלאית
מכל וכל .כך הוא לימד אותנו בספרו ״יקרא דשבתא״,
איך כל תורה בליקוטי מוהר״ן עוסקת בענין השבת,
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אף אלו שענין השבת אינו מוזכר בהן במפורש .וכך גם
הוכיח לעיני כל בספריו :״זמרת הארץ״ ־ לענין ארץ
ישראל ,ו״ירח האיתנים״ ־ לענין חורש תשרי .ובאופן
אחר ,בספרו ״נתת השולחן״ ,בו הוא מפרש ומפענח את
סימני ה״שולחן ערוך״ אחר לאחר ,על ירי תורה אחת
מתורותיו של רבינו הקרוש )אמנם הוא הספיק לכתוב
את ספרו רק על פי תורה א' ,אך בהקרמת הספר הוא
כותב שכוונתו היתה לעשות זאת אף עם יתר התורות(.
בהקרמת הספר ״זמרת הארץ״ הוא כותב :״כל הרברים
שבחיבור זה יסורתם בהררי קורש ,היינו על רברי רבינו
הקרוש זצוק״ל ,אשר כל ריבור וריבור מרבריו ז״ל הם
מקצוע גרול בתורה ,ויכולים להרחיב הריבור בהם ער
אין סוף ואין תכלית .והם עיקר גרול לעבורת ה׳״.
הגאון הקרוש ר׳ אברהם בר״נ מטולטשין זצ״ל
^
כתב את ספרו ״ביאור הליקוטים״ העמוק מני ים ,בו
הגליות
הוא מגולל לא אחת את כל תהפוכות הבריאה ־ ־ . T״•
והשבירה ,התיקון והגאולה ,הנרמזים ונפעלים מראשית
וער אחרית בתורותיו של רבינו הקרוש .רבי אברהם
בר״נ רלה מתוך רברי רבינו ומוהרנ״ת כללים יםוריים,
המתמצתים ומבארים את ררכי העיון בספר הקרוש
ליקוטי מוהר״ן .בהקרמת ה״ביאור הליקוטים״ הוא סלל
וקבע עבורנו את ח״י כלליו המפורסמים ,שהחמישי
מביניהם הוא מאבני היסור של החיבור שלפנינו)עיין
לקמן בנספחים שבסוף הספר הנוכחי שם מובאים כל
הח״י כללים במלואם(.
החסיר הנורע ר׳ שמואל הורוויץ זצ״ל ופר
^
הכונה לרורות ביגיעותיו להוצאת הספר הנפלא ״יעלת
חן״ ־ המהווה רוגמא כיצר הולכים בפועל עם התורות
)הוא בחר לכך בתורה א׳ ואסף את כל השייך אליה
לתועלת הלומרים החפצים לעיין בה( .בהקרמה לספרו
)בעמוד כ״ו( כתב :״מכל זאת מובן ממילא היטב כמה טובה
וישועה נפלאה יהא הקונטרס הזה המורפם עם כל אשר

יא

נמצא השייך להתורה הזאת ־ הכל מסורר על מקומו,
כרי שלא יצטרכו לחפש במקומות אחרים ,ויוכלו ללמור
ולעיין היטב בהתורה״ .ומהמשך רבריו למרנו שרצונו
היה להמשיך במפעל זה גם לשאר התורות ,כפי שכתב:
״וכשם שזכינו להרפים התורה הזאת עם כל השייך לה,
כן ה׳ יתברך יזכינו ללמור התורה הזאת בעיון ולילך
עימה ולקיימה .וכן כל התורות להרפיסם עם כל השייך
להם ,ולילך עימם ולקיימם ,ולזכות בהם לכל מה שאיש
הישראלי יכול לזכות בזה העולם ,אכי״ר״.
באחר ממכתביו בספרו מכתבי שמואל )מכתב ו׳{ הוא
כותב לגבי תכלית לימור ספרי רביה״ק :״רבינו ז״ל
שהוא הצריק האמת והרופא נפשות ער ביאת משיח,
הניח כל הרפואות של כל חולי הנפשות ,וכל האוצרות
הגנוזים העליונים שאין כל מלאך ושרף ולא שום אינש
רי ביבשתא הגיע להם בשלימות ,הניח זאת בתוך תורתו
וספריו הקרושים .ובאמת מי שנוגע בהם ,איך שהוא רק
נוגע בהם ,זה כבר מרפא אותו הרבה וזוכה בזה הרבה.
אבל זה הברל גרול ,לקחת את התרופות בריוק על פי
הכוונת הרופא ,ולנצל את האוצרות באופן ההכי מועיל
שאפשר לנצל ,היינו לזכות להתקרש ולזכות בשלימות
במה שאפשר לזכות מספרי רבינו ,זה אי אפשר בשום
אופן ,רק ע״י לימור התורה בליקוטי מוהר״ן בעיון
במו שאפשר ללמור בשהבל מורפם על המקום
מסביב״.
והנה מאז החלו להתעורר במקומות שונים יהירים
וחבורות מומחים ,המתעסקים בלימור ליקוטי מוהר״ן
בעיון ובעומק ־ כרצון רבינו ,ומפיקים מלימורם אורות
ועצות הנצרכים להחיות בהם נפש כל חי.
אולם ,שיטת הלימור בעיון באופן מעשי ,טרם
^
היתה מוכרת ונגישה כל צרכה לכלל ציבור הלומרים ,וכל
שכן לאלו שתורת רבינו הקרוש עריין לא הפכה ללחם
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חוקם .בעקבות כך ,אזר חלציו הרה״ח ר׳ ישראל יצחק
בזאנסון שליט״א ,אשר זיכוהו מן שמיא לשמש בקודש
רבים ונכבדים מזקני אנשי שלומינו ,ביניהם :הרה״ח ר׳
לוי יצחק בנדר זצ״ל ,הרה״ח ר׳ אריה לייב שפירא זצ״ל,
הרה״ח ר׳ שמעון ברנשטיין זצ״ל ,והרה״ח ר׳ ישראל בער
אודסר זצ״ל ־ לתרגם ולפשט מתוך ח״י כלליו של הגה״צ
ר׳ אברהם בר״נ זצ״ל ,שיטה מעשית השווה לכל נפש,
באמצעותה יוכל כל אחד לגשת ללימוד תורת רבינו
הקדוש בעיון ולשתות לצמאו ממי הנחל נובע מקור
חכמה.
הוצאה מהכח אל הפועל של שיטה זו המריצה
אותו לייסד במקומות רבים חבורות לימוד בדרך זו,
שהאחרונה שבהם הלא היא חבורת ״שיר חדש״ ־
המתאמצות לקיים את הוראתו של רבינו הקדוש ״ללכת
עם התורות״ ,בצוותא ,כדרך חיים המקיפה ושוזרת גם
את כל שאר הלימודים והעיסוקים ,כשלכל תורה ותורה
מקדישים הם חודשים שלמים וארוכים .בזכות תורה
דרבים זו ,זכינו בדורינו לפרי הילולים משובח ,הלא
הוא ספרו הנפלא ״מסילת הקשרים״ )שכבר הופיע
במהדורה שלימה ובמהדורה מקוצרת( ,המתמצת
ומבאר בטוב טעם ודעת את שיטת הלימוד בעיון
הנזכרת לעיל )בנספחים שבסוף הספר הנוכחי הבאנו
את המהדורה המקוצרת של ספר זה ,תחת הכותרת:
״קיצור מסילת הקשרים״(.
והנה עכשיו ,לאחר כל הנ״ל ,אכשר דרא ,והודות
לאהבתנו העזה לעיון בתורות ליקוטי מוהר״ן ,כרצון
בחיר כל נברא ,העזנו להשתדל ולתרום את חלקינו
שלנו בהגשמת שיחתו של רבינו הקדוש המובאת
בהקדמת הספר ״יעלת חן״ )בעמוד כ״ס ,וזה לשונה:
״וכבר נשמע דיבור מרבינו הקדוש זצ״ל ,שיהיה זמן
שידפיסו ספרו עם פירושים סביב ,כמו גמרא עם
מפרשים רש״י ותוספות וכו׳״.
אכן ,מי יתיימר להגשים את נבואת הצדיק כהווייתה?...
אמנם טעימה ובחינה של החזון ,כעין מקדמה לימות
גאולת עולם שאז יתקיים הכל כפשוטו וכרצונו ,זוהי

תוחלתנו ,ועל כך השקענו עמל רב ודמים מרובים
תרתי משמע .וכך ,על פי חזונו ובהנחייתו של הרה״ח ר׳
ישראל יצחק בזאנסון שליט״א ,קמו להם שני אברכים ר׳
ישי דוב פרידמן ור׳ דן לוינזון מבני חבורת ״שיר חדש״,
שהתנדבו ונרתמו למשימה זו במסירות ,עד שיצא לאור
הספר הנוכחי.
״פאר הליקוטים״ ,כשמו כן הוא ,הולך ומעטר את
התורה סביב סביב בפארות וענפים עמוסי אשכולות
מגדים ומרקחים ,ומתוך כך מגלה הוא כפי יכולתו את
פארו והדרו של הספר הקדוש ליקוטי מוהר״ן ,ומסייע
למי שמעוניין ללמוד את התורות בעיון ובעומק ,שזה
העיקר .מרחיב הוא את היריעה ,ומאפשר ללומד הכרות
מעמיקה עם המקורות ,הסוגיות והערכים אותם רבינו
הקדוש הזכיר ולו ברמז קל ,בד בבד עם לימוד דברי
תלמידיו שזכו מכבר להשיג קצה חוט הזקוק לנו כל כך,
המהווה עבורנו ציון דרך להמשך החיפוש לפני ולפנים.
וכאשר אכן נלך בעקבות אותו הציון והסימן ,ונכוון
הלאה והלאה את צעדינו אל אותם השבילים והנתיבים,
נזכה להיפגש בכל פעם מחדש פנים אל פנים בצורה
עוצמתית ואדירה יותר ויותר עם הגבהים השמימיים
והעומקים התהומיים של התורות האינסופיות ,ש״הן הן
סתרי תורה ופנימיותה המוכרחים לגאולתינו הנצחית״
)ביאה״ל ב״ב( ,אמן ואמן.
לסיום ,מביאים אנו את דבריו של שר התורה הגאון
ר׳ נחמן מטשערין זצ״ל מתוך ההקדמה לספרו ״נחת
השולחן״ ,ומבקשים אנו מהלומדים שיראו את דבריו
כאילו כתבנום בעצמנו על ספרינו זה ,וזה לשונו:
״והנה ,אני השפל והדל ,הגם כי ידעתי את ערכי שאיני
כדאי אף להיות סוף וטפל שבטפלים למעלת קדושת
תלמידיו הקדושים של רבינו ז״ל ותלמידי תלמידיהם,
אעפ״כ אמרתי לקיים קצת מאמר הכתוב עת לעשות
לה׳ וכר ,וארז״ל באתר דמכנסין פזר ,ובמקום שאין
אנשים השתדל להיות איש .וכבר סיפר רבינו זצ״ל
מהתם הקדוש שהיה שמח בחלקו ושש ועלז במלאכתו,
אף שלא עלתה בידו בשלימות וגם בעיני העולם לא
נתקבלה כראוי ,אעפ״ב היה נותן שבח והודיה על חלקו,
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ועל איזה רווח כל שהוא שיש לו מיר ליר אחר היגיעה
הגרולה והעמל הגרול שהיה לו להתם הזה ,כמובן שם.
אף אני אמרתי אלך באורחותיו בזה ואשיח וירווח לי,
כבר ארז״ל כי כל פטטיא ראורייתא מבין .ואולי יתגלגל
זכות על ירי שיתעוררו עי״ז אנשים חכמים ונבונים
באמת לשום עינם וליבם על רבריו הקרושים ז״ל ,והם
יחרשו בהם חירושים אמיתיים ונפלאים באמת הראויים
לעלות גם על שולחן מלכים ־ מאן מלכי רבנן ,ויתגרל
ויתקרש שם שמים ע״י ספרים וחירושים אלו וכו׳ .וכבר
אמרו רז״ל רברי תורה לא יהיו עליך חובה ואי אתה
רשאי לפטור עצמך מהם ,וכן אמרו לא עליך המלאכה
לגמור וכו׳ בפרט שכבר ביארתי שכל מה שאני משתרל
בזה הוא רק בררך רוגמא ומשל להראות לפני השרים

וחכמים וגרולי ישראל את הור יופי פאר קרושת עטרת
תפארת פניני מאמריו הקרושים ,ואיך כל אחר מהם
הוא כלליות הכל ,ער שאפילו הקטן שבקטנים כמוני
היום יוכל לבאר בהם ולמצוא חרשות כפי קט שכלי
ושפלות מרריגתי ,ומכל שכן אם יתנו גרולי ישראל את
ליבם לזה ,בווראי היו מגלים בזה נפלאות ונוראות מאר,
ער אשר כל הארץ תאיר מכבורו יתברך וימלא כבור
ה׳ את כל הארץ והיתה לה׳ המלוכה וכו׳ .לכן אמרתי
בלבי ,רבר זה נפתח בקטן שבקטנים ,ואולי יהיה השי״ת
בעזרינו שיסתיים בגרולי ישראל ובחכמיהם השלמים
והנאמנים ־ שלומי אמוני ישראל ,אשר להם נאה
ויאה באמת לגלות ולפרסם אור האמת בעולם ולהפיץ
מעיינותיו חוצה״.

וז א ת למודעי!
^ רצינו להרגיש ,שבאוספנו את המקורות המובאים בספר זה ,התבספנו על הכלל הראשון והעיקרי מח״י
כלליו של הגה״צ ראבר״נ זצ״ל ,המורה ללמור את המאמר מיניה וביה )ע״י קישורים בין חלקיו השונים
של המאמר עצמו( ,ולכן למקורות המובאים יהיו גם קשרים עם נקורות נוספות מתוך אותו המאמר.
משום כך ,על הלומר בספר זה ,ללמור תחילה היטב את המאמר מראשיתו וער סופו ,ולעיין ברברי
רביה״ק מיניה וביה ער היכן שירו מגעת ,ועי״ז יוכל להנות מהטורים הנלווים שנאספו לכבורו ,שאינם
באים להוות תחליף לעיון במאמר עצמו ,והם רק בבחינת עזר כנגרו ־ המהווה סיוע גרול ללימור,
ובעיקר לאלו שעמלו קורם לכן בלימור המאמר עצמו בעיון.
^ כמו כן ,איננו מתיימרים כלל לומר שליקטנו את כל הנררש לעיון השלם בתורות רבינו הקרוש ,אשר לא
יכילום גם המון יריעות ולא יספיק הזמן לזה כלל ,כי מאור מאור עמקו מחשבותיו ז״ל עמוק עמוק מי
ימצאנו ,ובפרט אזובי הקיר כמונו ,אלא השתרלנו להציע ללומר את פרי עמלנו בחברותא טובה ,והיה כל
מבקש ה׳ יוסיף עור ועור ,כפי כוחו ורצונו.

מדריך ללימוד הספר הנוכחי
דרושיו הנ״ל ,עד שקשה וכבד להבחין כלל בהם״ .אכן
פירושיו של רבי נתן הם לנו כמוצא שלל רב בתורנו אחר
הבנת דברי רבינו .ב^יסקנו בטור זה פנינו בראש וראשונה
לספרי ״ליקוטי הלכות״)בעיקר להלכות המיוסדות על
המאמר הנלמד ,אך נם לשאר ההלכות ־ מה שקשור
למאמר( ,וליקטנו מהם את דברי מוהרנ״ת המבארים על
דרך הפשט איזה ענין הנזכר במאמר .עוד הוספנו לצרף
נקודות ועניינים שיכולים להיות לעזר וסיוע בהבנת דברי
רבינו ,הן מספרי רבינו עצמו ,והן משאר ספרי תלמידיו
המוקדמים ,הלא הם :״לקוטי אב״ן״ ,״פרפראות לחכמה״,
״יקרא דשבתא״ ,״זמרת הארץ״ ,״נחת השולחן״ ,״ירח
האיתנים״ ,״באבי הנחל״ ,״ביאור הליקוטים״ ,״כוכבי
אור״ ,״מי הנחל״ ,ו״עצות המבוארות״.

טו

שלא להציג ב״נחל נובע״ מחמת שהם מפליגים מעט
מעצם הפירוש הפשוט של המאמר .בדרך כלל יהיו
מובאות אלו קטעי דרוש מליקוטי הלכות ,או מעשיות
ועניינים שונים מספרי רבינו ותלמידיו ,המוסיפים נופך
וחן לענין הנלמד באותו הדף.
)  (J״מילואי חכמה״ .טור זה ממוקם תחת ה״מקור
חכמה״ ,ומשלים אותו .מיוסד הוא על אותו העקרון
של ה״מקור חכמה״ ,אך בו הצגנו את הקטעים אותם
בחרנו שלא להציג ב״מקור חכמה״ מחמת שנראו לנו
כמפליגים מעט מעצם המכוון שבדברי רבינו ,אם כי יש
בהם השלמות חשובות והוספת נופך להמעיין.
מלבד ארבעת הטורים הללו ,ישנם עוד ארבעה טורי צד:

)  (J״מקור חכמה״ .כשמו כן הוא ,בטור זה הצגנו
את המקורות והמובאות אותם הזכיר רבינו במאמרו.
עוד הרחבנו להציג גם את השייך לכל מקור ומובאה
מהנ״ל ,מתוך הספרים הקדושים שבכללות שבעים פנים
שבתורה ־ מה שראינו ,לפי קוצר דעתנו ,כמקושר ומועיל
להבנת דברי רבינו ,מבלי להפליג מן המכוון ,ומבלי
להעמיס על הלומד יותר מדי .טור זה מיוסד על הכלל
החמישי והכלל השמונה עשרה מתוך ח״י כללי העיון
שבהקדמת הספר ״ביאור הליקוטים״
טורי ה״נחל נוכע״ וה״מקור חכמה״ הינם בבחינת
אבות הספר ,״ומדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות״,
הלא הם הטורים ״ילקוט הנחל״ ו״מילואי חכמה״:
)  (J״ילקוט הנחל״ .טור זה ממוקם תחת ה״נחל נובע״,
ומשלים אותו; אך לעומת ה״נחל נובע״ בו הצגנו את
המובאות השייכות למאמר־ אך ורק מספרי רבינו
ותלמידיו שנכתבו עד לתקופתו של הרה״ח ר׳ שמשון
בארסקי ז״ל בלבד ,ב״ילקוט הנחל״ הצגנו גם מובאות
מספרי תלמידי התלמידים עד לימינו ,ועד בכלל.
אמנם יש לציין ,שבטור זה ימצא הלומד גם מובאות
מתוך ספרי רבינו ותלמידיו המוקדמים ,אותם בחרנו

)  (J״ערכים וכינויים״ .בטור זה הצגנו את הערכים
המרכזיים שבמאמר ,עליהם ליקטנו הגדרות וכינויים
שונים .טור זה מיוסד כעיקרון על הכלל השמונה
עשרה מתוך ח״י כללי העיון שבהקדמת הספר ״ביאור
הליקוטים״ ,ומטרתו לסייע ללומד להרחיב מעט את
הכרותו עם הערך הנלמד.
)  (J״המתרגם״ .בטור זה מובאים התרגומים לקטעי
הארמית המובאים בספר.
@ ״עצה ותושיה״ .מכיוון ״שכל עיקר כוונת רבינו
הקדוש והנורא ז״ל בכל התורות שגילה ,היה הכל רק
בשביל המעשה״ )הקדמת ה״ליקוטי תפילות״( ,על כן אמרנו להביא
את העצה למעשה היוצאת מתוך העמוד הנלמד )אותה
דלינו לרוב מהספר ״קיצור ליקוטי מוהר״ן״(.
 (3״ואני תפלה״ .על מנת שיוכל הלומד לקיים את
עצת רבינו ״לעשות מהתורות תפילות״ ש״מזה נעשה
שעשועים גדולים מאד למעלה״ )כדאיתא ב״ליקוטי מוהר״ן״
ח״ב ,בה( ,על כן השתדלנו להביא את חלקי התפילות
השייכות לעמוד הנלמד ,והמוסיף תבוא עליו ברכה.

מדריך ללימוד הספר הנוכחי

טז

כללים חשובים:
^ כלל חשוב בספר הנוכחי הוא ,שכל דברי המעתיק
)משפטי קשר והערות שאנו הוספנו( מוצגים תמיד
בכתב קטן יחסית לכתב הרגיל ,וכן כל המראי מקום
שבסוגריים המובאים בגוף המובאות שציטטנו ,הצגנום
גם כן באותו סוג כתב מוקטן.
^ סימן מה) :״ ,(.בא לציין שדילגנו על קטע בגוף
המובאה אותה ציטטנו .ראוי לציין שדילוגים אלו נעשו על
מנת להקל על הלומד ,בכך שיוצגו לפניו עיקרי הדברים
השייכים לעצם הענין בלבד.

^ להווי ידוע! שכל המובאות שבספר מצוטטות בדיוק
כלשונן במקור ,מבלי שום שינוי ודילוג ,אלא אם כן צ:נו את
הדילוג ב ־) ;(...מלבד בטור ה״ערכים וכינויים״ ,שמפאת
קוצר השורות והצורך החיוני לצמצם קצת בגוף הדברים,
דילגנו על אותיות ומילים גם בלי לציין זאת ע״י הסימן
הנ״ל ,אך עם כל זה הקפדנו לשמור על כוונת המחבר.
^ בסוף הספר הבאנו לוח של ראשי התיבות
המופיעים בספר ,וכן רשימה של הספרים המובאים
בספר ושמות מחבריהם.

כללים והדרכות נוספות ללימוד כםפר הנוכחי
כללים ל״מקור חכמה״ ול״מילואי חכמה״
❖ לגבי השם שבחרנו לטור ה״מילואי הכמה״ ,ראוי לציין שכוונתנו להורות מה
על מילואים לטור ״מקור חכמה״ ,ולא על מילואים לחכמת רבינו עצמה חם
ושלום ,שכמובן אינה חמרה רבר,
❖ במקומות שרבינו מזכיר גמרא ,שבה בעצמה מצוטט פםוק כל שהוא ,אזי ררכינו
להביא קורם את הגמרא ורק אחר כך את הפמוק)למרות שמקובל לצטט פםוקים
לפני גמרות( .לרוגמא ,בשרבינו בותב :״במ״ש חז״ל רבר המםור ללב נאמר בו
ויראת מאלקיך" ,אזי נביא קורם את לשון גמרא זו ,ורק לאחר מכן נרהיב)אם זה
שיץ ומקושר לענין( גם על הפםוק ״ויראת מאלקך׳,
❖ לגבי המ״מ וצורת כתיבת שמות המפרים המובאים בטורים אלו:
■ כאשר מופיע באופן זה :במרבר)לב ,יב־יר ,יח( ,פירושו שציטטנו מםפר במרבר,
פרק לב ,פסוקים יב ער יר ,וכן את פסוק יח.
■ כאשר ציטטנו מהבבלי רשמנו רק את שם המסכת ,וכאשר ציטטנו מהירושלמי
אז כתבנו"ירושלמי״ לפני שם המסכת.

כללים ל״נחל נוכע״ ול״ילקוט הנחל״
❖ בררך בלל ,המובאות מליקוטי הלכות הלקוחות מתוך ההלכות המיוסרות על
המאמר הנלמר הינן בעלות השיבות גבוהה יותר ללומר מאשר מובאות מליקוטי
הלכות שאינן מיוסרות על המאמר .על כן ,כרי שהלומר יזכור בכל מאמר אלו
הן ההלבות המיוסרות עליו ,הבאנו בראש בל מאמר ,בתחילת ה״נחל נובע" את
רשימת ההלכות שייסר מוהרנ״ת על אותו המאמר,
❖ ררבינו להקרים את המובאות המיוסרות על המאמר לפני מובאות אחרות
שאינן מיוסרות על המאמר ,על אף היותן לקוחות מספרים בעלי חשיבות עליונה
יותר .לכן ,פעמים שימצא הלומר ציטוט מליקוטי הלכות לפני ציטוט מליקוטי
מוהר״ן ,כיוון שהלכה זו מיוסרת היא על המאמר; כמו כן ,יוכל הלומר למצוא
ציטוט מ״מי הנחל" לפני ציטוט מסויים מליקוטי הלכות ,וזאת מכיון שהציטוט
מ״מי הנחל״ הוא על המאמר עצמו ,מה שאין כן הציטוט מהליקוטי הלכות לקוה
הוא מהלכה המיוסרת על מאמר אחר.

»< לגבי המ״מ וצורת כתיבת שמות הספרים המובאים בטורים אלו:
 כשמצוין כך" :מובא במי הנחל )ר(״ ,פירושו ,שציטוט זה לקוח מ״מי הנחל"שעל תורה ר ,ובאותו האופן לגבי שאר הספרים המופיעים בנח״נ ובילקוה״נ.
 בספרים המחולקים לחלק א׳ ולחלק ב׳)כרוגמת ליקוטי מוהר״ן קמא ותנינא(,הכלל שנקטנו בו הוא ,שאם לא מוזכר חלק ב׳ ,סימן שהכוונה לחלק א׳.
 במקומות שהפנינו לגירסת הכת״י שהרפים הרה״ח הרנ״צ קעניג זצ״ל ,יוכלהלומר למצוא אותה בסוף ספר"תורת נתן״ שיצא לאור בהוצאת"משך הנחל״.
»< חלק מהשיחות שציטטנו משי׳נז״ק מצוטטות בשינויים קלים מן המובא ברפום,
וזאת ע״פ הגהה של הרה״ח ר׳ אליעזר חשין מתוך כת״י וקלטות שבירו.

כללים ל״ערכים וכינויים״ ולטור ״חמתרגם״
> <3יש לציין שב־״ערכים וכינויים״ הבאנו לכתחילה גם הגדרות המתרחקות
מעט מההקשר המקומי של הערך כפי שהוא מובא בהמאמר )לעומת
הטורים האחרים בהם הקפדנו שלא לחרוג מן המכוון שבדברי רביה״ק(,
וזאת כדי לאפשר ללומד הכרות רחבה יותר עם הערך הנלמד ,דבר שיוכל
לעזור לו להשלמת העיון בנושא המדובר .לכן ,בקשתנו מן הלומד ,שאם
הוא מתקשה להבין איך הגדרה כל שהיא קשורה למאמר ,או שהוא מתקשה
בהבנת הגדרה מםויימת הלקוחה מםפרי קבלה ,אל לו להתעקש ולהתעכב
בזה ,אלא לקבל מטור זה רק את מה שמועיל לו ללימוד ,ומה שלא לא.
^ בעםקנו בטור ה״ערכים וכינויים״ ,השתדלנו לאםוף הגדרות וכינויים המאפשרים
טעימה והכרות בםיםית של הערך ,וכן הגדרות שמקשרות את הערך עם חלקים
שונים מהמאמר הנלמד .טור זה אינו מקיף את המידע השלם להכרות עם הערך
הנלמד ,אשר אותו יוכל להשלים כל אחד כפי רצונו וכוחו.
^ טור ״המתרגם״ נעשה על מנת לעזור ולםייע ללומד להבין את קטעי הארמית,
ללא כל יומרה להוות תרגום מילולי מדוייק.
^ את תרגומם של המשפטים והביטויים שהובאו בלשון אשכנז)אידיש( ,הצגנו
מיד לאחר הבאתם ,ולא בטור ״המתרגם״.
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ל ב ט ה ו ר כרו־צ לי א ל ר ד ם

שער ליקוטי מוהר״ן ,דפוס מוהרנ״ת ,שנת התקפ״א

יט

ה סכ מו ת

דוסכמת

ה ר ב ה מ או הייג ה ק דו ש ,ע ט ר ת ת פ א ר ת

ח ס כ מ ח האדם

ה ג דו ל

ב ע נ קי ם,

ב הי ר

הו א

י ש ר א ל ,מנו ר ה ה ט הו ר ה ,או ר ש כ ע ת

כ ש ח קי ם ,כ בו ד ה ר ב הג און ה א מי תי ,זקן

הי מי ם ,או ר כ הי ר כ ש ה קי ם ,או ר צ ה ו מ צו ה צ ה ,או ר

ויו ש ב בי שי ב ה ,אי ש א ל קי ם ,מו פ ת ה דו ר ,ע ט ר ת

ט מיר ונ ע ל ם ,קו ד ש ה ק ד שי ם ,ה מ פו ר ס ם כ כ ל ק צוי

ת פ א ר ת י ש ר א ל ,ח סי ד א ,ס ב א ק די ש א ,א ס פ ק ל רי א

ת ב ל ל ש ם ו ל ת הל ה ,מוי יעקב יצחק מלובלין
זצללהייה ,כ ע ה מ ״ ה סי ד ב רי א מ ת ו ש א ר ס פרי ם:

ה מ איר ה .לו נ פ ת חו ש ע רי אור ה ,בנג ל ה ו בנ ס ת ר ידיו
ר ב לו ,ת ה ל תו מ ל א ה א ר ץ,

כ ק ש ״ ת מדיה ישראל

זצלהייה ,מגי ד מי ש רי ם דק״ק ק אזני ץ ,ב ע ה מיי ח סי
ח נ ח יד כתוכה אלי כאצכע אלקיס חרות ,אשר שלח
אלי חד מן קאמייא ,הלא הוא מחותני חכיכי וידידי,

ע בו ד ת י ש ר א ל ו ש א ר ס פרי ם:

הרנ המאור הגדול ,איש קדוש ,מופת הדור נ״י ,פ״ה

ל כ ו חזו מפעלות אלקים ,אשר פעל ועשה איש חי רב
פעלים ,מקבציאל ,שקיק על יד זיקוקין דנורא ,ובעורין

מלא וגדוש ביראת אלקים ,בדברים מושכלים שכל אלקים.

דאשא ,אשר לקט במאמרים אומר לגלגולת ,איהו יאה

ועיינתי בהם על נכון ,והנה מאד ישרו בעיני דברים
נכבדים כאלו ,ולית דין צריך בושש ,כי הדברים מאליהם
יעידון ויגידון דבר אמת לאמיתו לפי עניינו ,ודברי אלקים
חיים .והנה האי גברא רבא לא צריך לדידי ולא לדכוותי,

וגולתיה יאה .לקוטי אמרים ,דברים נפלאים ,ונורא הוא

ע״ה מו״ה נ ח מ ן נ״י ,ליקוטים המלאים לה אמיר,

כי מה אני ומה חיי ,שפל ונבזה ,חדל אישים ,ומעולם לא
הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני ,ליתן הסכמה על ספרים
חדשים .אמנם ,לאהבת האמת ,אמרתי ענוותנותיה דמר
גרמא לי ,והנני מן המסכימים להוציא לאור תעלומות
חכמה ,והנני לא אבא על הלטותא אשר יעשה כמותה
בהדפסה בערך עשרה שנים מיום דלמטה ,כי בלא זה
ליקום בארור אשר ישיג וכו' .ולהשומע תבוא עליו ברכת

סביביו ,ששלח אלי חד מן ידידיי ,ה״ה הרב המאור הגדול,
בנן של קדושים ,מופת הדור ,גדול מרבן שמו ,נודע בשערים,
מו״ה כ ח מ ן נ״י ,נכד לרבינו הק' ב ע ש ״ ט זללה״ה,
אשר רוצה להעלותן על מזבח הדפוס ,להוציא לאור תעלומות
חכמה .וראיתי בהם דברים ערבים ,נעימים וחדודים ,עמוקים
מאד איש לפי ערכו .ומה נכבד היום אשר יצאו לאור דברים
כאלו ,אשר להם דומיה תהילה .והנני מן המסכימים להעלות
על הדפוס דברים יקרים מפז ומפנינים ,וראויס להכניסם
לפני ולפנים .אמנם מדאגה מדבר פן יקום איש או אשה
ויעשה כמתכונתה ,ע״י עצמו או ע״י גירא דיליה .לכן הנני

טוב .היום יום גימל ,כ״ו ימים לחודש טבת תקס״ח

גוזר בגזירת נחש לטותא דרבנן ,וליקום בארור כל משך י׳
שנים מיום גמר הדפסה .ולהשומע יונעם ,ותבוא עליו ברכת

ומכירו ,ומצפה טובתו ובריאותו ושלומו תמיד.

טוב .יום ג' ,דלת שבט תקס״ח לפ״ק ,פה ק״ק קאזיניז יצ״ו.

י ע ק ב יצחק במוהר״ר א כ ר ה ם א לי עז ר הלוי הורווי־ץ:

נאום י שר אל בהמטת מו״ה שבתי ,מ״מ דפה ק״ק הנ״ל:

לפ״ק ,פה לובלין .כ״ד האוהבו ,הגם שאינני יודעו

חסכמת ה ר ב הג און ה ח סי ד ה ק דו ש ה מ פור ס ם ,בו צינ א ק די ש א נייי עייה פייה ק״ ש מוהרייר אברחם חיים
זצ״ל ,א כ ״ ד דק״ק זלאטשיב ,כ ע ה מ ״ ח ס פר אור ח לחיים:
ח נ ח קבלתי מכתב אדם גדול בענקים ,ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו ,ה״ה הרב הגדול בוצינא קדישא ,מופת הדור נ״י,
פ״ה ק״ש החסיד המפורסם ,בנן של קדושים ,מחו׳ מוהר״ר נ ח מ ן נ״י ,ובקש שאסכים על הדפסת ספרו הקדוש .וראיתי
בו ,ובמעט דבש שהטעמתי האירו עיני ,וראיתי שאין צריך להסכמותי ,ובפרט שכבר הסכימו גדולי הדור גאוני זמנינו .אך
אין מסרבין לגדול ,ובאתי כיהודא ועוד לקרא .והנני גוזר בגזירת התורה ,לבל יסיג שום אדם מגבול שגבלו הראשונים,
עשרה שנים מיום דלמטה ,ולהשומע יונעם .הכ״ד המדבר לכבוד התורה ,יום ה' ,ך' שבט תקס״ת לפ״ק ,פה ק״ק זלאטשוב:
הק' א ב ר ה ם חיים בהרב מוהר״ר גדלי ה זלה״ה

ה סכ מו ת
ד 1ס כ מ ר ] ה ר ב הגאון ה ח סיד ה מפורסם ,ה חריף ובקי

ח ס כ מ ת ה ר ב הגאון המובהק ,ה מ פור ס ם בכל קצוי

כ ח ד רי תור ה ,ה מ איר עיני חכ מי ם נייי ע״ה

א ר ץ וים ר חוקים ,ה א ד ם הגדול כ ענ קי ם,

זצ״ל ,א בייד ור״ מ ו מ״ ץ

ע״ה

פ״ה קייש מו הר״ר מאיר
כ ק״ ק בראד ו ה ק רייז :
אם אמכם שכבר גדרתי בעדי מימים ימימה,

ה חריף ובקי בכל ח ד רי תו ר ה ר קי ע ל ש חקים

פ״ה כק״ ש מו״ה אפרים זלמן

מ רג ליו ת מ כ ר א ד

מלהיות
עולה בהסכמה על הדפסת ספרים תדשיס להביא תתת

ו ש א ר ספרים:

מכבש הדפוס ,מתמת כמה טעמיס הכמוסיס אשר בלבי
מקוקה .אך כעת ,הנה יד שלומה אלי מן מד מבני מבריא,

ש מ ו ע שמעתי אפרים ,זה ימים כביר ,קל זיע סגיא
דאדס גדול הוא בתורה
דמשבתין ביה בדרב

ה״ה הרב המופלא ומופלג במורה ובמסידות ,המפורסם,

ובתסידות ,איש קדוש מבין תידות ,יודע תעלומות תכמה
ושושן סודות ,מפענת נעלמים ומגלה רזים במקרא תלמוד
ואגדות .ירושה היא לו מאבותיו ,אבות מכלל דאיכא תולדות,

מוהר״ר נ ח מ ן נ״י ,הגדול בשם טוב ,גידולי הקודש ,זרע
קודש ממצבתו ,נכד לה״ה הרב המפורסם בתורה ובמסידות,
ידיו רב לו בעשר ידות ,בוצינא קדישא ,מסידא ופרישא,
קדוש יאמר לו ,כל רז לא אנס ליה ,מו״ה ישראל בעש״ט
ז״ל .והרב מוהר״ר נ ח מ ן הולך בעקבות אבותיו הקדושים,
ועשה מיבור לטהרה על דברי מאמרים אשר בש״ס ,שהמה
סתומים וצריכים לדורשם .ואף שלא היה לי פנאי לעיין

זצלהייה ,בעה מיי ח שרי ת בי ת א פ רי ם וסי פ רי ת בו א ה

נחמן,

שכן יונק מגידולי הקודש ,תוטר מגזע האלקי המפורסם
ח ם ן  $ש ״ ט זלה״ה איש המודות ,וזרעו לברכה זרע קודש,
שמס ומעשיהס עליהס מעידות ,כי האנשיס אנשי מדות,
מושכיס הלבבות בתבלי מוסר השכל ,משמתי לב ומאירות
עיניס ,וכושל ברכיס יקומון ועל רגליו מעמידות .ונפק

עליו ,אך אפס קציהו ראיתי ,שהרב הנ״ל טרת ביגיעה
רבה לפענת כל נעלמים ,ועל מה אדניו הוטבעו ,מיכו

מבנייהו אילנא רברבא ותקיפא ורב נממן תסידא שמי',
ואמליך וכתב שופרא ושבמא ופרושי דקראי ואגדות דרבה
בר בר מנה .זה פרישתו לקדושה כהאי תנא דבעי כוונה ,אלו

לו ,רבינו האר״י ז״ל .ולזאת נמניתי במנין הראוי שכבר
קדמוני הרבנים מובהקים גדולי זמנינו ,להביא המיבור של

ואלו בנועם מנעימים ,נאהבים ונעימים ,לקרואים והולכים

ממתקים ,מה מתוק מדבש היוצא מהאר״י ,קדוש יאמר

הרב מ ו ח ל ״ ן לבית הדפוס ,גם ידי תיכון עמהם .וכל
המסייע לדבר מצוה ,מן ה׳ יהיה שכרו כפול מן השמיס,
הנ״ל,
כי היכי דלעביד ניית נפשיה של הרב

מוחר״ן

להתיש מעשיהו ,להוציא ממשבתו מכת אל הפועל ,ואצ״ל
שלא לגרוס מ״ו היזק להרב מ ו ח ר ״ ן הנ״ל .וכל השומע

לתומם ,ערבים על אוזן שומעת ממליל ותופת ,מתוקים מדבש
ונופת .והרב המסיד הנ״ל בקש זאת מידי ,למממי מתימת
ידי אכתבי׳ כתוב הדר ,בקודש נאדר .ואס אמנם אני איני
כדאי ששלת אלי ,ובפרט כי איככה אוכל וראיתי בדברים
העומדים ברומו של עולם ,ולא באתי במשפט על כל נעלם,
תמן מתלין מתליא ארייוותא קומיכון ואתון שאלין לתעליא.
אפס כי עז אהבתי כמים רבים לא יוכלו לכבות ,מבר אני לכל

לדברינו אלה ,ישכון בטת ושאנן ,ויהי הודו כזית רענן,
ויזכה לראות בביאת משית צדקינו אשר שמו ינון .הכ״ד
המדבר לכבוד התורה ולומדיה ,אור ליום ג' ,כ״ה למודש

יראי השם וכל קדושיו ,ואוותה נפשי לעשות רצון צדיק כי" ב.
אמרתי ויהי מה ארוצה ,לפי השעה הנמוצה ,והצצתי ראשי

שבט תקס״ת ,פה ק״ק ב ר א ד יע״א:

פרקים כמציץ מן המרכיס .ומצאתי בהם דברים של טעס,

נאום הק׳ מ אי ר בא״א מ״ו הגאון המנות מו״ה צ״ה

למס סתרים ינעם ,וכל מה שבתוכו מצטרף לקודש ,ונשאתי
את ידי להיות מסכים הולך על דברת גדולי הדור אשר

זללה״ה ,תפ״ק הנ״ל והגליל יצ״ו:

קדמוני .ונמצאתי לאשר בקשוני ,ומזינא לאצטרופי בצירוף
דרבנן ,קדישי עליונין ,למורה ולתעודה ,ועל ספיר גזרתם ידי הדה ,גזירה ותופסת עד עשרה שנים מיום העלותו על מזבת
הדפוס ,וזר הקרב יירא לנפשו מממת מנינים וראש פתנים .ושומע לדברי מכמיס ,ינמל בטוב תמימים .דברי זעירא דמן מברייא,
מותס על דבר אמת לסדר והסירותי ממלה מקרבך ולמספר י־מיך אמלא לפ״ק בראד .הק׳ א פרי ם זלמן מ ר ג לי ת מבראד:

אלו

אוסטלחא

בתיי רבינו הממבר
ההסכמות כבר ניתנו על ההדפסה הראשונה שנדפס זה הספר הקדוש בק״ק
זצוק״ל ,בצירוף שאר ההסכמות מגדולי גאוני ומסידי הדור .ומרוב ענוותנותו העצום לא אבה להדפיסם ,ומרוב הזמן נאבדו
רוב ההסכמות .וכעת מדי עברי באמתמת הכתבים ,למפש אמר מידושיס מדשיס שלא נדפסו מקודם ,מצאתי דאתי לידי אלו
השלשה הסכמות משלשה גאוני מצוקי ארן האלה ,בכתיבת ידם ומתימתס ממש ,כאשר הנה בידינו .אמרתי מאת ה׳ היתה זאת
להדפיסם ,ויכתבו בספר ויומקו יתנו עדיהן ויצדקו )כ״ז מועתק מהדפסה שניה( .וכעת מצאנו באמתמת תלמידיו הקדושים
עוד שני הסכמות ,משני עמודי עולס קדושי עליון ,המגיד דק׳ קאזנץ והמגיד דלובלין ,אמרנו טוב להדפיסס ג״כ ,לקייס
מ״ש אל תמנע טוב מבעליו כו' .וזכות הצדיקיס הק׳ יגינו עלינו ועל כל ישראל ,ובא לציון גואל בבי״א:

כא

הקדמה לספרי ליקוטי מוהר״ן
*הדור אתם ראו דבר ה׳ .שמעו לא נאמר אלא ראו .ראו כי
ה׳ נתן לכם מטמק .דברים העומדים ברומו של עולם .כמאמר
רז״ל)פססיס חי״ט"(.ולמכםה עתיק .זה המכםה דברים שכיםה
עתיק יומין .ואיכא דאמרי .זה המגלה דברים שכיסה עתיק
יומין .ותרווייהו כחדא איתנהו בהאי חיבורא קדישא .כי הוא
מגלה ומכסה .מגלה ומבאר דברים עליונים ונעלמים.
חידושים חדשים והקדמות יקרות נוראות ונפלאות עצות
מרחוק אמונה אומן .הנובעים ממקור מים חיים .מקור עליק
ונורא מאד’ .עיר גבורים עלה חכם ויורד עז מבטחה .ידרך
כמה צמצומים והשתלשלות מעילה לעלול משכל עליק
לשכל תחתון .עד אשר נתלבשו בלבושין האלו בחלוקא
דרבנן .בדרך צחות ונאות ,ובדרושים ערבים ונפלאים ומתוקים
לחיך ,בדרך חכמה וטעם ופלפול וסברא ודרך חיים ״תוכחות
מוסר השכל הבוער כאש עד לב השמים .וכל תורה ותורה

שגילה לעם סגולה ,כולם מלאים עצות נפלאות ונוראות
לעבודתו האמתיית יתברך ,כאשר יראה הרואה בעיניו ,אם
ישים לבו עליהם באמת לאמתו .כי אך לזה היתה כוונתו
הקדושה .לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים ,להיישיר לבות בני
אדם אחינו בני ישראל אליו יתברך ,ילאמר לאסורים צאו
לאשר בחשך הגלו’ ,לפקוח עינים עוורות .ולהוציא אסורים
בכושרות .להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חשך.
האסורים בתאוותיהן .והלכודים בהבליהם .והנדחים
בעוונותיהם .להטות לבבם אליו יתברך .להשיבם אל ה׳
באמת בדרך הישר והנכון לפניהם .בדרך אשר דרכו בו
אבותינו מעולם :ודונד! אף על פי שהדברים גלויים ומובנים
קצת על פי פשוטן של דברים אעפי״ב עוד דברים בגו" .כי
כפלים לתושיה .כי עדיין פנימיות הדברים סתומים וחתומים
מעין כל .כי הם דברים שכיסה עתיק יומין .שצריכין לכסותם

הערות
*‘ ה ד ו ר א ת ם ראו דבר הי .כדכמיג נ י ר מ י ה ) נ ,לא( :הדור אמס ראו• דנר ה׳
המד 3ר הזיפי לואראל אס ארץ מאפליה מדוע אמרו• עמי ר מו לוא
ננוא עוד אליף :וניאר המלני״ס )שס( :ראו דגר ה׳ .גס אפס הדור האחרון ,גס
אמס ראו דנר ה' ,כי עוד דנר ה׳ מופיע ניניכס כמו נדור קדומיס.
^ ו ל מ כ ס ה עתיק .איפא נפס חיס )קיט ע״א( :מאי למכסה עפיק )יומין( ,זה
המכסה דנריס שכיסה עמיק יומין ,ומאי נינהו ,ספרי מורה.
ואיכא דאמרי זה המגלה דנריס שכיסה עפיק יומין ,מאי ניגהו טעמי מורה.
וניאר נזה מוהרנ״פ נליקו״ה )יו״ד כלאי נג די ס ד ,ג( גני ענין הכיסוי הנ״ל ,וז״ל:

הצדיקיס ממשיכין אור גנוה מאד שהוא נחינח שלוש עשרה מידוח של רחמיס,
שנהס כלול כל דרכי רחמיו ומונו לעולס על הכל ,ומעצס השגפס הס יודעין
להלניש זה האור הנפלא והנורא מאד ננחיגמ לנושין ,כדי להמיס הדעח גס
נהרחוקיס מאד ,כדי לקרנ כולס לה׳ ימנרך כנ״ל (...) ,וכמו שדרשו רז״ל ) ח גי ג ה
יג( דנריס שהס כנשונו של עולס יהיו פחמ לנושיך ,ננחינח ולמכסה עפיק וכו;
כמו שדרשו רז״ל ) פ ס ח י ס קיט( .ומי שזוכה להפקרנ לצדיקיס כאלו שיש להס זה
הכח הנ״ל ,נודאי יזכה לכל טונ לנצח ,אשרי לו .ואפילו אס קלקל מאד מאד,
אעפ״כ הכל יפפקן נודאי ע״י צדיקיס האלו ,שיש להס כח לפקן כל מיני
קלקוליס וחטאיס ועוונוח ופשעיס שנעולס.
’ ע י ר גגורים עלה חכם ויורד עז מבטחה .כלשון הכמונ נ מ ש לי) כ א ,כנ( :עיר
גנריס עלה מכס וירד עז מנמחה :ופיר ש״י) שס( :עיר גנוריס עלס ספם.
זה משה רנינו ,שעלה לנין המלאכיס גנורי כח .ויורד וגו׳ .מורה .ואיפא על פס׳
זה נליקו״מ )סימן יג ,נ( נזה״ל :עיקר קנלח הפורה ע״י השכל ,שהוא משה משיח,
כמו שכפונ )משלי כא( עיר גנוריס עלה חכם .ומי שיש לו נחינח משה משיח,
יוכל לקנל פורה ,ויכול להמשיך הארח הפורה ללמד שאר נני אדם.
כמה צמצומים והשתלשלות מעילה לעלול וכוי .אימא נליקו״מ )ל ,א(
נזה״ל :השמח אלקומ ,אי אפשר להשיג כי אס ע״י צמצומים רניס.
מעילה לעלול ,משכל עליון לשכל פחמון .כמו שאנו רואיס נחוש ,שאי אפשר
להשיג שכל גדול ,כי אס ע״י הפלנשוח נשכל המחמון .כמו המלמד כשרוצה
להסניר שכל גדול להפלמיד ,הוא צריך להלניש אופו נשכל פחפון וקטן ,כדי
שיוכל הפלמיד להנינו .דהיינו שהוא מציע לו ממחילה ההקדמוח ושכליוח קטנים
שמסננ לו מחילה ,כדי להנינו עי״ז המכוון ,שהוא שכל עליון וגדול.
" ת ו כ ח ו ת מוסר השכל הבוער כאש ע ד לב השמים .וכן איפא נ שיהר״ן)קצו(
נזה״ל :המוסר של הפורה שלי נפלא ועצוס מאד .אילו היו
אומריס זאח המורה נלשון אפר נלשון מוסר ,היה מעורר ומשנר אח הלנ מאד,

''דרך

כי כולה מוסר השכל ,מוסר גדול ונורא מאד .ועוד איפא שס )קכד( נזה״ל :פעם
אחח שאל אופי נלשון פימה ,השמעח ממני דנרי מוסר .ואמר שאינו יכול לומר
דנרי מוסר ,כי כל דינור מוסר שלו הוא מוטנל ומורחץ נדמעוח )נלשון אשכנז
אמר נזו הלשון ,איטליכס ווארט פון מוסר איז נייא מיר פר וואשין מיט
טרעהרין( .ומחממ זה אינו יכול לומר מוסר נפירוש .ונפחלה היה אצלנו קצפ
פמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר ,כי לפי דעפנו כל דנריו הס דנרי מוסר
גדול מאד מאד ,כאש נוערח ממש .אך נאממ לא היה רגיל לומר דנרי מוסר
נפירוש כדרך המוכיחים ,אנל אף על פי כן כל דנריו וכל שיחופיו היה רק
מענין ענודח ה׳ ,וכל דנריו היה כגחלי אש ממש.
לאסורים צאו .כלשון הכפונ נישעיה )מט ,פ-י( :כה אמר ה׳ נעח רצון
עניפיף וניוס ישועה עזרמיף ואצרף ואפנף לנריח עס להקיס ארץ
להנחיל נחלופ שממוח :לאמר לאסורים צאו לאשר נפשך הגלו על דרכיס ירעו
ונכל שפייס מרעיפס :לא ירענו ולא !צמאו ולא !כס 'שרנ וישמש כי מרפמס ןנהגס
ועל מנועי מ!ס !נהלס :ופירש המצו״ד )שס( :לאמי לאסורים ופו׳ .עד ינוא העח
לאמר להאסוריס נגולה צאו משס .לאשי נסוסך .למי שהספיר עצמו נחושך מפחד
האוינ .הגלו .היו מגולים ונראים לאור היום.
עיני ם עוורות .כדכפינ כישעיה )מ  , 3ו־ פ( :אני ה׳ קראפיף נצדק
ואחזק נ!דף ואצרף ואפנף לנריפ עס לאור גויס :לפקיח עיניס עורופ
להוציא ממסגר אסיר מניח כלא ישני חישף :אני ה׳ הוא שמי וכנודי לאחר לא
אפן ופהלפי לפקיליס :ופירש רש״י )שס( :קיאסיו .לישעיה הוא אומר .ואצין.
כשיצרפיך ,זאח היפה מחשנפי ,שפשינ אח עמי לנריפי ,ולהאיר להם .לאוי
גוים .כל שנט קרוי גוי לעצמו ,כענין שנאמר ׳גוי וקהל גויס׳ .לפקוס עמים
עויוס .שאינן רואין אח גנורפו ,לפח לנ לשונ אלי .להוציא ממסגר אסיי .וע״י
שיפפקחו עיניהס ,יצאו אסיריס ממסגר .ו ה מצו״ד) שס( פירש נזה שפסוקים אלו
נאמרו על מלן המשיח ,וז״ל :ואסזק נידך .אאפוז נידיך להגניר אופך על כל .ואצרך.
אני אשמור אופך .ואסנך לגריס עם .אפן הכח נידך להסנ עמי לנריפי ,לקייס
הפורה והמצוה .לאור גויס .להאיר עיני הגויס כולס ,לדעה שה׳ הוא האלקיס.
לסקוס .מי שנפעוורו עיניו מלראוח פועל ,ה׳ אפה פפפחס ופשכילם.
״ כ י כפלים לתושיה .לשון זה הוא מלשון הכפונ נ א י ו נ ) י א :0 ,ו!גד לף פעלמוח
חכמה כי כפל!ם למו'ש!ה ודע כי!שה לף אלוק מעונף :וניאר רנינו כפיי
)שמוח לנ ,טס :׳כפליס לחושיה׳ .ינאר כי הפורה כפולה ,ומלנד פשטי המורה
יש נה עוד פעלומומ חכמה ,ועל זה אמר הכפונ ) פ ה לי ס סנ( ׳אחח דינר אלקיס
שפיס זו שמעמי׳.

'לאכזר

’לפקוח

כב

הקדמה לספרי ליקוטי מוהר״ן

ולגלותם .כדי להכניסם כזה העולם“ .כי המכסה הוא הגילוי
וכד .וכמבואר מזה בכתבי האר״י ז״ל .וכאשר שמענו מפיו
הקדוש ז״ל שפעם אהת אמר'שהתורה שהוא מגלה .היא
נמוכה אלפים ורבבות מדריגות .מכפי מה שהשיגה במקומה
העליק .והן הן גבורותיו .הן הן נוראותיו .אשר השיגה יד שכלו
הקדוש הרם ונשא*' .להלביש ולהוריד .דברים גבוהים ונוראים
כאלה .דברים קדושים ודקים ורוהניים מאד להלבישם
בלבושים רבים וצמצומים .עד אשר יהיו דברים השווים לכל
נפש .להודיע לבני האדם גבורותיו יתברך .לגלות עצות
ודרכים ונתיבות להגיע לעבודתו יתברך באמת .למען דעת
כל עמי הא  pכי ה׳ הוא האלקים אין עוד:
והנד! דבר שפתים אך למחסור .להאריך ולהרחיב
הדיבור בשבח הפלגת גדולת מעלת קדושת נוראות הספר
הקדוש הזה הנורא מאד .כי מי שירצה להסתכל בו בעין
האמת .יראה ויבין בעצמו .עד היכן הדברים מגיעין .ומי
שלבו חלק .ואינו חפץ בתבונת קדושת הספר הזה .לא
יועילו לו דברי אלה:
אולם לכל אחי ורעי אדברה נא .מעט מדרכי הספר
הקדוש הזה .ויתר מזה יראו בעצמם .יראו עיניהם וישמח
לבם .והוא ,כי כל תורה ותורה מדברי הספר הקדוש הזה.
מדברת מכמה וכמה דברים פרטיים .מכמה וכמה מדות
טובות .מכמה וכמה מצוות תורתינו הקדושה .ומהרחקות
מדות רעות .וכל תורה ותורה מדברת מדברים מיוחדים
מה שלא נזכרו בתורה השניה .וכן כולם .כגון התורה
המתחלת אמור אל דוכדונים )בסימן  . 0מדברת מתפלה

ושמירת הברית שתלוים זה בזה .ושצריכין בחינת משפט
לידע איך ללחום עם החרב הזה וכד .ובשביל זה צריכין
להפריש צדקה קודם התפילה וכד .ומענין מחשבות זרות
שבתפלה .ומענין לימוד התורה הקדושה .ומהקמת
המשכן וכד וכד .ושצריכין לקשר התפלה להצדיק שבדור
וכד .וכל אלו הדברים מבוארים שם בקשר נפלא ונורא
אשר אין דוגמתו .ותורה שאחריה כגון בחצוצרות וכד
)בסימן ה( מדברת מענינים אחרים .היינו מעשיית המצוות
בשמחה .ומתפלה בכה .ומיראה .וכד וכד .וכיוצא בזה
כי כל דברי הספר הקדוש הזה מלא
בשאר התורות.
עצות טובות ונוראות .ומדבר מכל המרות ומכל המצוות
הנהוגות .ומהרחקת ושבירת כל התאוות .מתאוות ניאוף.
ותאוות ממון .ותאוות אכילה .מהרחקת הכבוד .וכעם
וקפידות וגדלות .מהרחקת העצבות והעצלות .מפגם
הדיבור .מלשון הרע ורכילות וכד .מפגם הראות ומפגם כל
החושים .מקדושת העינים והחוטם והאזנים והפה שהם
שבעת הנרות המאירין אל מול פני המנורה הקדושה.
מקדושת שבת ויום טוב וראש חודש .משלש רגלים בכלל.
ובפרטיות מכל רגל ורגל בפני עצמו .מפסח משבועות
מסוכות ומהמצוות הנהוגות בכל רגל ורגל .שהם מצוות
אכילת מצה ואיסור חמץ ושאור וקריאת ההגדה וד׳
כוסות בפסח .וכן ממצות סוכה וארבע מינים .והושענא
רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה .ומקבלת התורה
בשבועות .מראש השנה ותקיעת שופר .ומיום הכיפורים.
מחנוכה ופורים .מציצית ותפילין וקריאת שמע ותפילה.
מצדקה ותלמוד תורה .ומשא ומתן באמונה .מאמונה
ומאמונת חכמים .מענוה .מיראה ואהבה .וממעלות הרצון

הערות

כי

המכסה הוא הגילוי וכוי וכמבואר מזה ככתבי האר״י ז״ל.
)שער הכלליס פ״ב( בזה״ל :לפי שראה המאציל העליון כי אלו הכלים נשכרו,
לסיכת היות האור הגדול ולא יכלו לשוכלו ,לכן עלה כרצונו לתקן כל העולמות
כאופן שיוכלו לסכול האור הזה ,וזהו ע״י התפשטות האור ,וכהרתקתס מן
המאציל העליון ,אשר האורות יכואו יומר מכוסים ,וכזה יהיה קיום להעולמות
וכת לסבול האור .ועוד איסא נשפע טל)חלק טל ,שער א( בזה״ל :להיות שא״ס כ״ה
כל פעולותיו עושה ע״י ספירותיו כ״ה ,וכאילו הוא מעליס עצמו מהפעולה,
שהרי הפעולה אינה מתגלה וממראה על ידו ,אלא ע״י ספירותיו ב״ה ,לזה אמר
נפסח אליהו 'וב הון אמכסייא' ,כאדם שמעלים גוף עצמומו כלבושו ,שממכסה בו
ומתלבש כו ,ואינו ממראה רק ע״י לבושו שהוא מלובש ומכוסה כו ,אשר כאמת
כיסוייו והעלממו הוא הוא בעצמו גילוייו ,וגילוייו הוא כיסוייו והעלממו .והמשל
בזה ,שאין אנו יכולים לראות באור השמש אס לא ע״י מסך עששית מבדיל בינה
ובינינו ,שמצד מסך העששית אנו יכולים לראות באור השמש וליהנות ממנה,
נמצא שסיבמ הכיסוי בעששית הוא הגילוי (...) ,שאי אפשר לראות וליהנות
מאור השמש ,למורף זהרורימו ובהירומו ,והמשל מובן .כמו כן א״ס ב״ה ,אינו
ממראה ואינו מושג מצד פעולמו הבאה ממנו ,כי אס ע״י ספירותיו שהס
לבושו ,כי מצד הספירות מושגות ונודעות הפעולות בעולם ,ולא ממנו בעצם,
כדאיפא בעז סייס

כאשר ימבאר .לזה אמר ׳ובהון אמכסייא' ,כי הוא נעלם ומכוסה על ידן.
' ש ה ה ו ר ה שהוא מגלה הי א נמוכה אלפים ורכבות מדריגות מכפי מה
שה שיגה כמקומה העליון .כדאיחא נ חיי״ מ )שס( נזה״ל :אמר,
איני אומר לכס מתורמי כי אס הפסולת ,והיא נמוכה אלפי אלפים וריבי
רבבות מדריגות מכפי מה שאני משיגה ,ואיני יכול לומר נמוך יומר .וכבר
נרשם מזה במקום אמר.
ולהוריד דברים גבוהים ונוראים כאלה .וכן אימא נחיי״מ )שסא(,
וז״ל :שמעמי בשמו שאמר כבר ,שיש לו מורות בלי לבושים,
פירוש ,שאינו יכול להלביש אומה בשום לבוש .ואמר ,קרא אסמכמא בעלמא
הוא ,שסומך המורה על המקרא כמו שסומכין על איזה דבר וכו' ,כן המורה
שלו גבוה מאד ,עד שאינה יכולה להתלבש כי אס דרך אסמכתא בעלמא,
והבן .ואמר ,שמה שממיגע כל כך קודם המורה ,הוא מממת שקשה לו מאד
להוריד השגות המורה שלו בלבושים ודיבורים ,שיוכל לאומרה ולגלותה ,על כן
צריך יגיעות גדולות לזה .ועוד איחא שס )שעד( נזה״ל :שמעתי בשמו שאמר ,שכל
ההשגות הגבוהות שהוא משיג אינם תשוביס אצלו כל כך ,רק העיקר הוא
כשזוכה להכניס איזה דיבור במוך העולם .כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר
בפני העולם ,תלויים בו כל העולמות עליונים ומממוניס.

'*להלביש

הקדמה לספרי ליקוטי מוהר״ן
והכיסופין הקדושה .מתפילה בכה ובכוונה .הן משלש
תפילות שביום .הן מגודל עוצם מעלת שאר התפילות
ותהינות ובקשות שצריכין להרבות בהם בכל יום ויום
לומר תחינות ובקשות הרבה .ובפרט גודל מעלת
ההתבודדות לפרש שיחתו בלשון אשכנז לפניו יתברך בכל
יום בינו לבין קונו .שישפוך כמים לבו נוכח פני ה׳ .שיזכהו
להתקרב לעבודתו יתברך .ומגודל מעלת אמירת תחלים
שמזכה לתשובה .וממעלת הבכיה לפני השם יתברך .כבן
המתחטא לפני אביו .ממעלת לב נשבר .ומהרחקת
העצבות .ממעלת השמחה .שצריכין להכריח עצמו בכל
כחותיו להיות בשמחה תמיד .והרבה עצות נפלאות לבוא
לשמחה .ממעלת קדושת א״י .מענין המשכן וביהמ״ק
וירושלים .מגנות המחלוקת ומגודל מעלת השלום.
מתשובה .מתענית .מקדושת המחשבה .ומהרחקת
מחשבות זרות .וכן מכל הדברים והדרכים הקדושים
שבעולם המוכרחים לכל .מגודל מעלת התקרבות
והתקשרות לצדיקים .שבזה תלוי כל קדושת איש
הישראלי .מענין ניגון וכלי זמר ועשרה מיני נגינה.
ומהמחאת כף וריקודין .וענין אנחה .וקול הברה .דברים
שלא שמעתן אוזן מעולם אשר לא נשמע ולא נראה לגלות
מודות נוראות הנצרכין להעולם מאד בדברים כאלו .אשר
דרכי ה׳ נמתח בהם מאד) .ועיין בזוהר שלח דף קמח ע״ב
מה שמפליג מאד בםוד קול הברה .ובפרשת פינחם
שמפליג מאד במור מה שישראל מנענעין עצמן כשעוםקין
באיזה דבר שבקדושה .ועיין עוד במקומות אחרים בזוהר
ובכתבים בין מחצרי חקלא .שם תראה ותבין מרחוק ’יגודל
עוצם המודות הנםתרות בכל התנועות שבני אדם עושין.

כג

ובפרט כשעושין אותן בשביל דבר שבקדושה כגון מחיאת
כפים בתפילה או בשביל שמחת מצוה .וכיוצא בזה .פקח
עיניך וראה והבן( .ומרבה לדבר על לב האדם לחזקו
בעבודתו יתברך לבל יתייאש עצמו בשום אופן .ולבל יפול
משום דבר שבעולם .רק יהיה עקשן גדול בעבודתו יתברך.
לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם כי המרי ה׳ לא
תמנו ולא כלו רחמיו לעולם .וכן מכלליות כל התרי״ג
מצוות שבתורה וענפיהם וכל מצוות דרבנן .מכלליות תורה
שבכתב ותורה שבע״פ .מנגלה ונמתר .הלכה וקבלה .רזין
ורזין דרזין .לכולם בשם יקרא .ומכולם ידבר כמה וכמה
פעמים .בדרכים וקשרים נפלאים וחידושים חדשים .וכולם
כאחד הם עצות נפלאות איך להתקרב להש״י .עד אשר
אין שום דבר מצוה וקדושה ועצה טובה הנצרך לכל אדם
שבעולם בכל דרגא ודרגא שלא נזכר במפר הקדוש והנורא
הזה .כי מאד עמקו מחשבותיו .כי הוא מדבר מכלליות
הכל בכלל ובפרט .כולל כל העולמות והדרגות שבעולם
של כל אדם ,כקטן כגדול .מן ראשית נקודת הבריאה
שהוא תחילת האצילות עד תכלית נקודת המרכז של
עולם העשיה הגשמי שהאדם עומד עליו .כל אחד ואחד
לפי מקומו ומדריגתו באותה השעה והזמן .מן האדם
שבגדולים עד הקטן שבקטנים .ואפילו המונחים למטה
למטה בעשר כתרין דמםאבותא .אשר ירדו בעוונותיהם
עד השאול תחתיות ומתחתיו .לכולם יעורר יקיץ
ויחיה .לבל יתיאשו ח״ו מן הרחמים .כושל יקימון מליו
וברכיים כורעות יאמץ לוכמבואר מזה בהתורה כי
מרחמם ינהגם בליקוטי תנינא בםימן ז׳ עיין שם על
פםוק כי כל בשמים ובארץ(:

הערות
' ^ ג ו ד ל עוצ ם הסודות הנ ס ת רו ת ככל ה תנו עו ת שכני אד ם עושין.

עי׳

מיקו״ז מיקון ס ״נו) ד ף קיח ע "נ( ,ונפיקון ע' )דף קלא ע "נ ,קלג ע"נ( .וכן

איפא נ פיי״ מ )פקד -מק ה( ,ה״ל :מענין הפלגת גדולת האדם אמר ,כשהאדם
עושה כך גידיו נעשה כך ככל העולמות ,וכשעושה כך נידיו נעשה כך ככל
העולמות .ואמר כזו הלשון ,וואש טייטש אמענש אז ער טוש אווי אמאך
מיט דער האנד ווערט אזוי גיטאן אין כל העולמות ,אין אז ער טוט אזוי
אמאך מיט דער האנד ווערט אזוי גיטאן אין כל העולמות .אמר) ,אז מע
זאל אינער קערן אמענשן ,וואלט מען גיזעהן וויא אין איטליכן אדעריל
הענגען אלפי אלפים ורגי רגגות עולמות( .אם היו מהפכין את האדם
)רצונו לומר לראות את פנימיותו( ,היו רואין שככל גיד וגיד מגידיו תלויים
אלפי אלפים וריכי רככות עולמות.
'’ ו כ מ ב ו א ר מזה כ ה תור ה כי טרחמם ינהגם .וז״ל שס נליקו״מ )פ״נ ז ,ז(:
וזה התכם שזוכה לאלו המקיפים הנ״ל ,נתינת שפע הכתר ,הוא
צריך שיהיה לו נתינת כל ,נתינת כי כל כשמים ונארך ,ותרגומו דאתיד נשמיא
וארעא )זהר נראשיפ ל״א ונפיקון כ״נ( .היינו שיהיה אותז ומקיים שני העולמות,

עולם העליון ועולם התתתון ,שהם נתינת שמים וארץ .כי הצדיק והתכם הנ״ל
הוא צריך שיהיה אותז כשניהם ,לקיים את כל אתד ואתד כנתינתו (...) .והכלל,
שהצדיק עיקר שלימותו ,כשיש לו שני הנתינות הנ״ל ,דהיינו שידע איך לדנר
וללמד ולהאיר ככל אתד ואתד ,נדרי מעלה ודרי מטה ,כעליונים ונתתתונים,
כשמים וכארץ ,שהם נתינת גדולים וקטנים .היינו שלהגדולים כמעלה ,כני
עליה ,נתינת דרי מעלה ,צריך שיהיה כת להצדיק להראות להם ולגלות להם
שעדיין אינם יודעים כלל מהשי״ת ,נתינת מה תמית מה פשפשת וכו' ,וזה
הלימוד וההשגה הוא צריך להאיר ולהכניס נהגדולים כמעלה ,שהם נתינת דרי
מעלה .ולהיפך ,יש כני אדם שמונתים נמדריגה התתתונה מאד ,עד שהיו
מייאשין את עצמן לגמרי תש ושלום ,כי נדמה להם שהם רתוקים מאד מהשי״ת,
וככר אנד נצחם ותוחלתם מה; צריך הצדיק שיהיה לו כת לעוררם ולהקיצם,
שלא יהיו מייאשין עצמן נשום אופן כעולם ,יהיה איך שיהיה ,ולהראות להם
ולהאיר נהם ,כי עדיין ה׳ עימם ואצלם וקרוג להם ,ואפילו נמוך הארץ ממש,
אפילו אש נפל לשאול תחתיות חש ושלום ,אעפ״כ שם דייקא נמצא כנודו יתנרך,
ני מלא כל הארץ כנודו .וזה נתינת כל שיש להצדיק וכו׳.

כד
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ו מ כ ל ד ב ל ודבר וכל ענין וענין שהוא מדבר .על פי
רוב ידבר ממנו כמה וכמה פעמים .וכל פעם בסגנון אחר.
בדרך עצה טובה אחרת .למשל .בהתורה בחצוצרות)נסימן
ה( שם מבואר שתפילה בכה היא בחינת רעמים .ועי״ז זוכין
לפשט עקמימיות שבלב ,ולזכות לעשות המצוות בשמחה
גדולה מהמצוה בעצמה וכר .ובהתורה על אשר מעלתם
)נסית! מס( מבאר שע״י תפילה בכה זוכין לבנים והיא בחי׳
סוכה וא״י ובו׳ .ובמקום אחר מבאר שתפלה בכת מבטל
גדלות ופניות ומחשבות זרות שבתפילה .ובהתורה
תהומות יכסיומו)נסימן ט( מבאר שמתפילה בכה משם
מקבלין עיקר החיות ,ומקיימין כל העולמות תחתיים
שניים ושלישים ,וזוכין לנסים ונפלאות ולאמונה שלימה
ולארץ ישראל ובו׳ .וכן בכל המרות והמצוות והדרכים
וההנהגות והעצות הקדושות שהוא מדבר מהם .מכולם
ידבר כמה וכמה פעמים .וכל פעם בדרך וקשר חדש נפלא
ונורא .פעם יחבר ויקשר יחד שמירת הברית שעי״ז זוכין
לאמונה ,שהיא בחינת שבת ,שעי״ז נשלם הצדקה
והתורה ובו׳ ,ואזי זוכין לכיסופין דקדושה להיות בעל נפש,
ואזי כל אכילתו בבחינת לחם הפנים ובו׳ ,כמבואר
בהתורה אית לן בירא בדברא ובו׳)כסימן לא( .ופעם יחבר
שמירת הברית עם ביטול הגדלות שהוא עבודה זרה.
ותיקון הל״ט מלאכות שהם כל העסקים ומשא ומתן
שבעולם .ויחודא עילאה ויחודא תתאה והלכה וקבלה

ובו׳ .ועי״ז זוכין לדיבור המאיר לתשובה עד שזוכין
לתבונות התורה לעומקא כמבואר בהתורה אני ה׳ ) נ ס י ׳ י א (,
וכיוצא בזה בשארי המצוות והמרות .הפליא עצה הגדיל
תושיה .בכמה דרכים שונים .חדשים ונפלאים .כי בעוצם
חלישותינו ,ולגודל התגברות יצרו של אדם שמתגבר עליו
בכל יום כמו שאמרו רז״ל .על כן'יאנו צריכין עצות
והתעוררות לעבודתו יתברך בכמה דרכים .כי לפעמים
האדם נתעורר לדרך זה ועבודה זאת על ידי אור התורה
הזאת .ולפעמים אינו מתעורר לזה ע״י תורה זאת רק ע״י
תורה אחרת .והכל לפי האדם וכפי המדרגה שלו וכפי
הזמן והמקום .טעמו וראו כי טוב ה׳ .שמעו אמריו כי
נעמו מאד .לכל אשר חפץ באמת לאמיתו .ורוצה
להסתכל על עצמו ולחום על חייו האמיתיים לחשוב על
אחריתו וסופו בהאיך אנפין ייעול קדם מלכא ובו׳ ובו׳
כאשר כל אדם יודע בנפשו ולבבו:
נ ם תבין ותראה .כי בכל דברי הספר הזה יש בהם
עמקות גדול מאד בכל תורה ותורה .עמקות לפנים
מעמקות בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות .וכאשר שמעתי
מפיו הקדוש ז״ל .שפעם אחת אמר ™בהתורה שלי יש
עמקות גדול :כי הלא כה דברי הספר הקדוש הזה כאש
וכפטיש יפוצץ סלע .כל תורה ותורה מתחלק לכמה וכמה
הקדמות יקרות חדשות ונפלאות ולכמה טעמים וענינים

הערות
א ג ו צריכין עצות .הנה כ סנ מוהרנ״ס נליקו״ה )או״ס עירוני ססומין ה ,כנ(
הקדמה משונה לענין עצות הצדיקיס ,וז״ל :גס עכשיו שנפן לנו את
המורה שהיא כולה עצות כג״ל ,אעפ״כ עדיין צריכין עצות לעצות אלו,
דהיינו שעדיין צריכין עצות וממנולות איך נזכה להמגנר לקיים מצות ציצית
ותפילין כשלימות ולהינצל מניאוף והרהורים וכו׳ .ואלו העצות הס עד אין
סוף ,ונזה עוסקים כל הצדיקים שנכל דור ,וזה נתינת מושנ״ע נתינת
משמרת למשמרת ,נתינת ואזן ותקר וכו' ,שעשה אוזנייס לתורה וכו' כמו
שאמרו רז״ל .ואעפ״נ עדיין צרינין עצות נכל פעס ,נאשר אנו רואין נמוש
שכנר כל המורה נולה מסורה כידינו ,שהיא נולה עצות ,ואעפ״כ זעירין
אינון שמקיימין את מצוות המורה כשלימות ,ומכירין כראוי את מי שאמר
והיה העולם ,ואפילו נדורו של משה היה מה שהיה וכו' ,עשר נסיונות
ניסו וכו' ,והכלל ,כי כל מה שנתגלה עצה קדושה להכיר את השם ימנרך,
תיכף את זה לעומת זה עשה אלקים ,שהסמרא אמרא ממגנרת כנגד אותה
העצה ,לקלקלה תס ושלוס ,ועל כן נאמת צרינין מלתמה תדשה ככל פעס.
אכל אעפ״נ אתה מרוס לעולס ה' ,כי כוודאי עצת ה' לעולס מעמוד,
ועצמם של הסט״א ממנמל ,כנתינת עוצו עצה ומופר ,כנתינת עצה ננערה.
אכל עיקר התיקון יהיה על ידי משית שינוא נמהרה נימינו ,שאז ימשיך
רומניות אלקות למוך צמצומים נפלאים מדשיס כאלה ,עד שיזכה להמשיך
עצות עמוקות מאד הנמשכות מיימוד הפנימי הגנוה מאד מאד ,הנמשך
מנתינת עתיק ,נ מנו אר ננ פני האר״י ,שאין מי שיש נכותו שימשיך עמה
מותין ע״י ייתוד הפנימי ,מנתינת עתיק ,כי אס משית .ואז כשימשיך

המומין משס ,אז יתגלו כשלימות נתינת המיס עמוקים עצה וכו' ,וכמו
שנמונ ונפה עליו רות ה׳ וכו' רות עצה ונו' ,ונמו שנמונ ויקרא שמו פלא
ייעץ וכו' ,שיתגלו עצות עמוקות ונפלאות כאלה עד אין סוף ,שיהיה כלתי
אפשר להסטרא אמרא לסומרן נשום אופן כעולם ,כי העצות שימשיך משיש
נמהרה נימינו ,יהיו עד אין סוף ואין מכלית ,ואז יתקיים עצת ה' לעולם
תעמוד ,נתינת כי ה' צנאות יעץ ומי יפר ,ני אז יתגלו העצות שלימות
ועמוקות שעל ידס יקיימו ישראל את המורה כל ימיהס לעולס ,אשר עצות
כאלו לא נתגלו עדיין נעולס.
טו
ב ה ת ר ר ה שלי י ש ע מקו ת גחל .איפא נסיי״ מ )שמז-שמס( נזה״ל :פעס אמת
היה מזרז את אמד ללמוד את ספרו ,ואמר שהוא מצוה גדולה
ללמוד ספרו הרנה ,ואמר לו שיכולין להיות נעשה נעל מות גדול ע״י ספרו,
כי יש נו שכל גדול ועמקות נפלא מאד ע״פ פשוטן של דנריס .וגס אס
יתמידו כספריו יכולין לזכות להיות נעשה איש כשר נאמת ,ואז יזכה לראות
הפנימיות שיש כספריו הקדושים ,כי יש נהם פנימיות הרנה מה שאין נראה
ע״פ פשוטו נלל .אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד נהס הרנה .אמר ,נהתורה
שלי יש עמקות .ועיין נמה שנרשס נמקוס אמר ,שמה שנכמנ כלשונו צריכין
לדקדק נו כמו כמקרא ,כי הוא מוזר נכל פעם דנריו ,שנראה לכאורה שפת
יתר ,והוא נכוונה גדולה ,וצריכין לדקדק נו מאד וכו' .ומי שיש לו עיניים,
וישים דעתו ולינו הי טנ לדנרי רנינו ז״ל ,יכין מעט מזעיר מעוצם העמקות
הנפלא שיש כספריו ,אשר לא נמצא דוגממס נשום ספר שיהיה נ דנריו
עמקות נפלא ונעיס כמו כספריו הקדושיס.
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היוצאים לרוב מכל תורה ותורה .כי “’כל תורה ותורה
מדברי התורות הנאמרים בספר הקדוש הזה .הוא בנין
נחל נפלא ונורא והזק מאד .בנוי לתלפיות .תל שהכל פונים
בו .כלול מכמה וכמה חדרים .חדר לפנים מחדר .והדר
לפנים מחדר .וחלונות ופתחים פתוחים מזה לזה ומזה לזה.
וכל חדר וחדר וכל טעם וענין והקדמה הנמצאים בפרטות
בכל תורה ותורה .יש בכל אחד ואחד עמקות נחל מאד
מאד .וכל מה שהולכין ומתרבין הטעמים והענינים יש
בהם עמקות עמקות יותר ויותר .כמים לים מכםים .וערום
יבין לאשורו כי בכל פעם שהוא נכנם ויוצא מפלטין לפלטין
ומחדר לחדר ומענין לענין באותו ענין .צריך לחזור לאחוריו
בכל פעם ולהביט מאחריו להבין היטב מתיקות עמקות
הדברים ,אחרית דבר מראשיתו וראשיתו מאחריתו' .יבולו
קשור ומחובר ונעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו וכן
באמצעיתו ובצדדיו .ישוטט המעיין וירבה הדעת .וביותר
בכללות התורה שהיא מחוברת ונםנרת ונכללת .מכמה
טעמים וענינים שונים נוראים ונפלאים ועמוקים ורחבים
מני ים .וצריך אתה המעיין שתבין בדבריו ’"שלפעמים
מביא ב׳ או נ׳ ראיות לדבר אחד .בדרך עמקות נפלא ונעים
מאד מאד .ומרהיטת הלשון נדמה כאלו היא ראיה אחת.
כי כך דרך הספר הזה .שכותב על פי רוב כמה פעמים
תיבת כי וכיוצא על דבר אחד .ומחמת זה נדמה שהוא
טעם וראיה אחת .ובאמת הוא כמה וכמה טעמים .וכל

כה

אחד קשור בחבירו .על כן אי אפשר לחלקם .כי הם טעמים
וראיות רבות בדרך נפלא מאד .וכל אחד נעוץ וקשור
בחבירו .והנה לפי נודל העמקות של כל דיבור ודיבור .היה
מהראוי לכתוב בכל פעם ודוק או וד1כן ועיין ד1יטכ.
וכיוצא באלו הלשונות המורים להמעיין שישים עין עיונו
שם להבין היטב .אך ראיה ראיתי .כי אם כן יהיה ההכרח
לכתוב כמעט אצל כל דיבור ודיבור לשונות כאלו .לפי
עוצם עריבת מתיקת השכל והעמקות שיש בכל ענין
וכמעט בכל דיבור .וע״פ רוב יש עמקות נדול מאד בדבריו
אשר לא יספיק שום לשון מאלו הלשונות .על כן החדלתי
את עטי .ומנעתי את עצמי מלכתוב שום לשון מלשונות
הנ״ל .רק לפעמים ולעתים רחוקות נשמט מתחת הקולמוס
איזה לשון כזה .והמעיין באמת .מי שיש לו מוח בקדקדו.
יבין מאליו עמקות הדברים .שהם רחבים ועמוקים מני ים.
נבוה משמים ועמוק מתהום .ומי שרוצה לטעום צוף דבש
אמרי נועם האלו ’“צריך להעמיק בעין האמת בעיון נחל
הדק היטב להבין הדבר על מתכונתו עד מקום שיד שכלו
מנעת .אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה “להבין
היטב פשטיות הדברים האלה הנאמרין בספר הקדוש
הזה .ואעפ״ב הוא מלתא דשויא לכולהי .כי נם אשר קצרה
ידו להבין דברים עמוקים .הוא נם הוא יוכל למצוא מרנוע
לנפשו בדברי הספר הקדוש הזה .בדברי העצות הקדושות
והמוסר הנפלא היוצאים מכל תורה ותורה .כפי אשר יאיר

ה ע רו ת

טזכל
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תור ה ותורה וכוי הוא כנין גדול ו כ ד
הקשר והסינור של המורות שלו הוא כעין מין ואריגה ממש,
שנמחילה מקשר ומחנר אלו שני דנריס יחד ,ואס״כ קושר ומסנר דנר
שלישי להשני ככמה קשרים חזקים ,וכן משלישי לרניעי ,וכן להלן וכו׳ .אך
ע״פ רוג חוזר נכל פעם לחזור ולקשר אלו הארנעה דנרי ם יחד ,כי
ממחילה אין הקשר שלהם יחד ,רק מזה לזה ,דהיינו מהראשון לשני,
ומהשני לשלישי ,ומהשלישי לרניעי ,אנל עדיין אין קשר להרניעי נהראשון.
אנל אח״כ מניא פסוק או מאמר רז״ל או שאר ראיה אחרח ,שעי״ז
מקשרם יחד ,עד שמחנר נקשר הדק היטב כל אלו הארנעה דנרים יחד.
ואח״כ חוזר ומקשר עוד כמה דנרי ם זה לזה ,ויחד כולם הוא מקשר
להחינור והקשר הראשון .ונמחילה אין קשר לשני החנילוח הקדושות האלו,
כי אס ע״י איזה קשר שיש נין דנר אחד מהחנילה השניה לדנר אחד
מהחנילה הראשונה ,אנל אח״כ הוא חוזר לקשרם נראיוח ודרכים נפלאים,
שממשיך קורות לקשר ה מין משלישי שנראשון לרניעי שנשני ,ומשם לשני
שנשלישי ,ואח״כ מחנילה שניה לשלישית ג״כ כך ,וכן להלן ,ואח״כ מקשרם
כולם יחד נדרך נפלא .וכל זה הענין שמעתי וה מתי מפיו הקדוש למחרת
יום הכפוריס מקע״א שקודם הסמלקומו ,ועדיין צריכין להרחינ הדינור נזה
ולהניא לזה דוגמא מכמה מורות ,כדי שמנין ענין זה הי טנ ומנין מעט
דרכי הספר הקדוש הזה .ועי' עוד נ דנ רי הפל״ס נ הקד מפ ספרו ,נני או ר ענין זה.
' * כו לו קשור ומחוכר .וז״ל ר אנר״נ נכלל הראשון והיסודי מפ״י כלליו ,ה מונ איס
נהקדממו לניאו״ה )הקדמה ,כלל א׳( :נכל מאמר ומאמר יפרש מיניה
וניה ,כפי הכלל הראשון ]והעיקרי[ לכל הכלליס אשר כחנמי נהקדממ ספרי
ניאור הליקוטים ,שכן דרך רנינו ז״ל ,לפרש נכל מאמר מיניה וניה ,מחילמו
איפא נזה נ סיי״ מ )שפט( נזה״ל:

מסופו וסופו ממחילמו ,ונאופן שאין נראה כלל ,רק למי שחומר ומעמיק
נהס ,וכאשר ירמז מורנ״מ זה הכלל נהקדמומיו אשר כמנ לליקוטי הראשון
וליקוטי מנינא ]ועיין שס מה שכמנ ,שכפי עוצס העומק ,היה צריך לכמונ
נכל דינור ודינור ,׳ודוק׳ או ׳והנן הי טל[ .וגס אגנ אורחא ראה ראימי,
שלפי זה מפורש שימח רנינו ז״ל שאחר הסיפורי מעשיות סימן קצ״ט ,ש׳אין
מי שינין אח חורחו ,רק מי שיכול לאומרה פניס ואחור' עכ״ל ,כי כשחוזר
הקורא לאחוריו מסוף המאמר לחחילמו ,מנין יומר כוונח רנינו ז״ל.
מביא גי או גי ראיות לדבר א חד ועי׳ נ דנ רי ר אנר״נ נכלל הט״ז

'"שלפעמים

מפ״י כלליו שנהקדמס ספרו ניאה״ל ,והונאו ננספפי ס שנסוף הספר הנוכפי.

'*צריף

להעמיק בעין ה א מ ת בעיון גדול הדק היטב .איפא נפיי״מ )שמו( נזה״ל:
אמר ,שטונ לקנוע לעצמו שני שיעוריס ללמוד ספריו הקדושים,
שיעור אחד פשוט ללמוד נמהירוח הרנה מאד ,כדי שיהיה שגור נע״פ ,ושיעור
אחד ללמוד נעיון גדול ,כי יש עמקוח גדול ונפלא נספריו .וכפנ נליקוטי הלכופ
)פו״מ הפונל נפנירו א ,מה( נזה״ל :לאחר הסחלקומ הצדיק ,אז צריכין החלמידיס
והנלוויס אליהס להתחזק ניותר נלימוד ועיון היטנ נחורתו הקדושה ,שזהו נחי׳
לימוד הישינה הקדושה ,כדי לחמור משס העצות העמוקות לכל אחד כראוי לו
נכל עת ,כדי לגדל האמונה הקדושה עס כל המיקוניס הג״ל ,למען דעת כל
עמי הארך כי ה׳ הוא האלקיס אין עוד.
היטב פשטיות הדברים האלה הנא מרין בספר הקדוש הזה .איפא
נניאה״ל )הקדמה( נזה״ל :ראה מראה מצירופי דנרי מורנ״ח ז״ל
נהקדממ ליקוטי מוהר״ן ח״א והקדמת ליקוטי מוהר״ן מנינא ,אשר הרנה
להורות ולרמז ,שגס פירוש הפשוט שנדנריו קשה להנין ,אס לא ניגיעה
ועיון ,ולהנין דנר ממוך דנר.

*להבין

כו

הקדמה לספרי ליקוטי מוהר״ן

ה׳ עיני שכלו להבין כוונה הפשוטה שהכניס רבינו ז״ל
בתורתו הקדושה .כי באמת כל דברי הספר הנורא הזה.
הם השגות עליונות גבוהות ועמוקות מאד מאד עד אין
סוף ואין תכלית .ונעלם ונסתר ונתלבש בהם דברים
גבוהים ועליונים מאד .אשר אינם מוזכרים כלל בתוך
התורה כי אם “בדרך רמז וסוד .וכל כתבי האר״י ז״ל
ומאמרי הזוהר הקדוש ותיקונים וכל דרכי הקבלה
הקדושה .כולם כאהד כלולים בדברי הספר הקדוש הזה.
וכל תורה ותורה מדברת מכוונות מיוחדות מאיזה מצוה
ומשער מיוחד מהעץ חיים .בדרך נפלא ונורא מאד כאשר
עינינו ראו ולא זר אשר פתח עינינו והראה לנו לפעמים
כטיפה מן הים מעוצם כוונתו .וכאשר הובא בתוך הספר
לפרקים איזה רמזים בעלמא .כי כל תורה ותורה כלול
מפרד״ס ובכל אחד ואחד הן בדרך פשט הן בדרך רמז
וכו׳ .בכולם יש בהם עמקות גדול נפלא ונורא מאד .אך
עיקר כוונתו הקדושה הוא פירוש הפשוט שבכל תורה
ותורה .כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה כמבואר
כבר כמה פעמים .שכל עיקר כוונתו הקדושה בכל תורה
ותורה שגילה .ובכל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש הכל
היה רק בשביל לזכות את ישראל להביאם לידי מעשה
ישרה .לרמז להם מרחוק ומקרוב להורות להם עצות
ותחבולות .עמוקות ונפלאות .להתקרב להש״י מכל מקום
שהוא .כאשר יראה הרואה בעיניו אם ירצה להסתכל בעין
האמת לאמיתו .כי כל כוונתו הקדושה היה רק שנשתדל
להבין העבודה והעצות היוצאים מכל תורה ותורה.
ושנבקש מהשם יתברך ונשתטח לפניו יתברך ונשתדל
לקיים ככל הכתוב בהם בפשיטות .ובה׳ בטחנו .שכל מי
שישים עינו ולבו היטב לדברי קודש הנאמרין בספר
הקדוש הזה .יתלהב לבו ויפתחו עיניו ויכסוף וישתוקק
מאד לעבודתו יתברך .עד אשר ישוב אל ה׳ באמת .בכל

לבבו ונפשו ומאודו .ולב חזק כצור יזוז ממקומו .אם אבן
הוא נמוח .אם ברזל הוא מתפוצץ .כאשר שמענו מפיו
הקדוש ז״ל .שאמר שמי שיסתכל בספר הזה בעין האמת.
בוודאי יהיו נפתחין אצלו כל גידי קשיות לבבו .ויהיה
נעשה בעל תשובה גמור:
ו פ א מ ת הוא מן הנמנע ואי אפשר לספר בשבח החיבור
הקדוש הכרך הנורא הזה .ומכל שכן וכל שכן בשבח
קדושת המחבר הקדוש בוצינא עילאה רבא ויקירא
אדומו״ר זצוק״ל .כי לו דומיה תהלה .ומה גם כי ידענו גם
ידענו עוצם המחלוקת רבים קמו עליו ועלינו .חנם על לא
דבר .ובגלל הדבר הזה הוכרחנו לשום לפינו מחסום
והחשינו מטוב מלהאריך ולספר בשבח קדושתו ופרישותו
ותמימותו וצדקתו וענוותנותו באמת .ובמקום גדולתו
וחכמתו הרמה והנשאה אשר כביר מצאה ידו בכל התורה
כולה בנגלה ובנסתר בים התלמוד ופוסקים ראשונים
ואחרונים ובכל סתרי השגות גבוהות ועצומות כל רז לא
אנים ליה וכל סתום לא עממוהו ,שם אנו מוצאין
ענוותנותו .הפשוט הסבלן והעלוב ותמים במעשיו .עובד
את ה׳ במסירות נפש נפלא יומם ולילה לא ישבות ,לא
ישקוט ולא ינוח מעבודתו יתברך בחכמה והשגה גדולה
ונוראה מאד מאד כאשר עיניכם תחזינה משרים בספר
הקדוש הזה .כי כל מעיין אשר ישים לבו לדברים האלה
ישפוט בצדק .שאי אפשר להשיג דברים כאלו מכרם
מלאה .וכמה יגיעות יגע וכמה טרחות טרח וכמה אלפים
תעניתים והפסקות ,וכמה וכמה הפסקות שלימות משבת
לשבת ,וכמה מיני סיגופים סיגף ,וכמה וכמה שנים
התבודד בהתבודדות ופירש עצמו בכל מיני פרישות מכל
מיני תאוות .וקידש עצמו בכל מיני קדושות .וביותר על
הכל נתעלה ונתקדש בקדושה נוראה ועצומה על ידי

הערות
“ ב ד ר ך רמז וסוד .אישא נסיי״מ )שסב( מה״ל :המורות והמאמרים שנשפריו
הקדושים הס כלליות ,וכל מה שאפה ממשמש נה ם ,אפה מוצא
נהם מעם נפלא ומדש ומתוק לתיך ומאיר עיניים מאד ,ויש נהם עמקות
גדול נדרך פשט ונדרך סוד ונסתר .כי כל המורות יש נהם סודות נסתרים

ונפלאים ונוראים מאד מאד ,ואי אפשר לנאר זאת .גס נכל מאמר יש
כוונות של מצוות ,שכל מאמר שייך לאיזה כוונות המנואריס נכ מניס נעץ
פייס ופע״ת .ועי' נ מ א מר ו'' ,קרא את יהושע' ,נאמצעימו ,שס הנ אנו אה דנ רי
מוהרנ״ת ה מנ ארי ס כיצד רנינו מלכיש נ דנ ריו אה דרכי הפרד״ש.
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קדושת ארץ ישראל אשר השליך נפשו מנגד .ונסע לארץ
הקדושה בשעת מלחמה שהיו תוקף מלחמות קשות
וחזקות באותן המדינות .וכמה וכמה הרפתקאות רעדו
עליו באותו הדרך .ה׳ צדיק יבחן “כפשתני הזה וכר .כי
הקיפו עליו אז באותן הימים כמה מיני צרות וסכנות
תכופות ורצופות .צרת הדבר רחמנא לצלן שהיה אז
באותה המדינה ותוקף רעש המלחמה שלא היו בטוחים
בחייהם יום אחד .ושאר מיני הרפתקאות קשות בגוף ונפש
וממון אשר אי אפשר לבאר בכתב .והש״י ברחמיו נתן לו
כה ברזל לסבול כל זה מה שאי אפשר לשום אדם לסבול
צרות ויסורין כאלה מכל צד .עד אשר זכה לעבור בשלום
ונכנס לארץ ישראל ויצא ובא בשלום בלי פגע .וזכה למה
שזכה באתגליא ובאתכסיא .כי מלבד הנסתרות לה׳
אלקינו מה שזכה ע״י ארץ ישראל לדברים נעלמים מעין
כל חי .גם באתגליא ראו ראינו כי היה ה׳ עמו .כי התורה
שגילה אחר ארץ ישראל .בכמה מעלות עד אין שיעור
נתעלית ושגבה מהתורה שגילה מקודם .אם אמנם גם
מקודם תורתו הקדושה האירה פני תבל נוראות נפלאתה.
נפלאים דברי תורתו גם מאז ומקדם .אולם כי גבהו שמים
מארץ כן גבהו דרכי תורתו שגילה לאחר ארץ ישראל
מדרכי תורתו שגילה מקודם .כאשר שמענו מפיו הקדוש
בפירוש כמה פעמים .וכל הספר הזה ”רובו ככולו הוא
מהתורה שגילה לאחר שהיה בארץ ישראל .ולא נמצא בו
מהתורות של קודם ארץ ישראל כי אם מעט מזער ,שני או
ג׳ עלין לדוגמא) .והם נמצאים בתוך הסימנים שנכתבו
בלשון החברים שהם מסימן ע״ג עד סימן קי״ד וגם שם
הם רק מעט דמעט(:
והנד! זה הספר נדפם פעם ראשון באוסטרהא בשנת
תקס״ח .בחיי רבינו ז״ל .זה שלש עשרה שנה .אך

כז

המדפיסים דשם עוותו מאד .כי נדפם שלא בפנינו .ועל
כן רבו כמו רבו הטעיות שנפלו שם בשעת הדפום.
ובכמה מקומות נחסרו שיטות שלימות .גם שינו הסדר
בכמה מקומות .והחליפו כמה ענינים לגמרי .מלבד שאר
קילקולים בענין ההפסקות שבין תורה לתורה .ושבתוך
כל תורה בעצמה שצריכין לפעמים ליתן ריווח והפסק
בין ענין לענין .ובכל אלה עוותו מאד .לפעמים הפסיקו
הפסק גדול באמצע הענין שלא לצורך .ובמקום שאמרו
להפסיק ,כללו וצרפו הענין יחד .עד שבכמה מקומות לא
נתנו הפסק אפילו בהתחלת המאמר .הן על כל אלה
שמתי לבי ודעתי לתקן הכל על צד היותר טוב .כפי אשר
היה ה׳ עמדי .ותקנתי כל הטעיות והעוות שנפלו
בהדפסה ראשונה:
נ ם זאת לדעת שהספר הראשון נדפם פתאום שלא בפני
כנ״ל .בעת שהיה רבינו ז״ל בקהילת ל ע מ ב ר ג  .ובכמה
מקומות ,היו צריכין עדיין לתקן הלשון במהדורא תנינא.
ומחמת נחיצת הדפום .נדפם כפי מה שנכתב בראשונה
במהדורא קמא .על כן ראיתי ונתון אל לבי לתקן בהרבה
מקומות להרחיב ולבאר יותר .כפי מה שידעתי והבנתי
בדעתי כוונת המאמר .כפי מה ששמעתי מפיו הקדוש .וכל
התורות שנכתבו בלשונו הקדוש בעצמו ז״ל .לא גרעתי
והוספתי אפילו אות אחת .רק במקום ההכרח מאד לכתוב
איזה פירוש וביאור .הצגתי אותו מוסגר בתוך שני חצאי
לבנה .למען דעת שאין זה מלשונו ז״ל בעצמו:
נ ם יגעתי ומצאתי כל המראה מקומות מכל פסוקי תנ״ך
ומאמרי רז״ל .בש״ם ומדרשים וספרי הזוה״ק ותיקונים
וכתבי האר״י ז״ל אשר רבו כמו רבו בספר הזה .ובכולם
ציינתי בעזה״י המראה מקומות שלהם איה מקום כבודם:

הערות
“ כ פ ש ת נ י הזה .כדאיפא ננ ״ ר )ל 0 , 3נזה״ל :אמר ר״י כן סניגה ,הפשמר
הזה ,כשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה ,כל שהוא נותשה היא
משתכחת ,וכל זמן שהוא מקיש עליה היא משפמנת .וכשעה שהוא יודע
שהפשתן שלו רעה ,אינו משפיק לקוש עליה אחת ,עד שהיא פוקעת .כך אין
הקכ״ה מנשה את הרשעים ,אלא את הצדיקים ,שנאמר ׳ה׳ צדיק יכחן.

ר ר כ ר ככולו הו א מ ה תור ה שגילה ל א הר שהיה ב א ר ץ ישראל.
נ חיי״ מ )פי׳ שנז( נז ה הלשון :אמר ,שכל המורות שגילה קודם
שהיה כארץ ישראל ,אינו רוצה כלל שיהיו כמוכים כשפריו ,רק מה
שחידש אחר שהיה כארץ ישראל צריכין לכמוכ הכל ,אפילו כל שיחה
ושיחה הכל צריכין לכמוכ.
וכדאיפא

כח

הקדמה לספרי ליקוטי מוהר״ן

ג ם שמתי סימנים לתורה .שהצגתי אצל כל תורה
ותורה ציון וסימן ע״פ סרר הא״ב .למען יקל על המעיין
למצוא מבוקשו .וגם בתוך כל תורה בעצמה .הצגתי
אותיות לסימן אצל כל ענין וענין .ליתן רווח וסימן
להתבונן בין ענין לענין .ולהוריע שבכאן יוצא המאמר
מענין לענין .ללמד ולבאר הקדמה וענין אחר .כאשר
יבין המעיין במקומו:
ג ם כמה מאמרים .הובאו בספר הזה כפולים .פעם בארוכה
ופעם בקצרה .וזה .כי כן דרכו בקודש של רבינו ז״ל.
שהתורות שכתב בעצמו .היה ע״פ רוב שינויים רבים בין
האמירה והכתיבה .כי כתבם כפי רהיטת מוחו הקדוש .ועל
כן היה גורע ומוסיף מכפי מה שיצאו מפיו בשעת הדרוש.
אבל לא כן אנכי עמדי .כי אני דקדקתי לכתוב כפי מה
ששמעתי מפיו הקדוש בלי גרעון ותוספת .ולאשר נמצאו
כמה מאמרים שכתבתים בעצמי .ואח״ב באו לידי מכתיבת
ידו הקדושה .ונמצאו שינויים רבים ביניהם .מטעם הנ״ל .על
כן אמרתי שניהם כאחד טובים .והכלל ,כי כל דבר שנאמר
ונשנה לא נשנה אלא בשביל דבר שנתחדש בו:
ע ד כ ד 1דברינו אלה המועטים המחזיקים הרבה.
להודיע מעט מזער מדרכי הספר הקדוש הזה.

ו י ת ר מזה אי אפשר להאריך ולספר במהות קדושת
נפלאות נוראות הספר הקדוש והנורא הזה .כי לא יספיקו
המון יריעות לדבר ולספר בשבח מעלת תורה אחת
מהספר הקדוש הזה .ובפרט מחמת עוצם המחלוקת
שהתגברה עכשיו בעוונותינו הרבים .ונתקיים בעוונותינו
הרבים ותשלך אמת ארצה .והאמת נעדרת שנעשה
האמת עדרים עדרים .וכל אחד ואחד אומר שאצלו
האמת .אבל אעפי״ב האמת הוא אחד .והאמת עד
לעצמו .והבוחר יבחר .ועל ה׳ נשליך יהבינו .כי אין לנו
על מי להשען כי אם לאבינו שבשמים תלויות עינינו .עד
הנה רחמיך עזרונו .גם לנצח אל תטשינו ואל תעזבינו.
שלח אורך ואמתך המה ינחונו .יהי ה׳ אלקינו עמנו
כאשר היה עם אבותינו .ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו.
ומעשי ידינו כוננה עלינו .בן דוד יבא ויגאלינו .ויעלנו
בשמחה לארצנו .ויבנה בית קדשינו ותפארתינו במהרה
בימינו .אמן כן יהי רצון:
ה כ ״ ד המעתיק והמסדר .יגדיל תורה ויאדיר:
ה ק׳נ ת ן בא״א מוהר״ר גפתלי הירץ יצ״ו מנעמראב
רבתי .חתן הרב הגאון החסיד המפורסם מו״ה ד ו ד
צ ם י שהיה אב״ד בק״ק שאריגראד ובק״ק קרענזיניץ
והגליל .ובק״ק מאהלוב יצ״ו:

ליקוטי

מקור חכמה
נ מ ו ס י הדתות .כמנ הי ענ״ז כפירושו למס׳ אנור! )א,
א( נזה״ל :משה קינל מורה ,מעלח המורה
אינה כשאר הדמומ הנימושיומ ,שעיקרן איגו אלא
למקן הקינוק המדיני לנד ,והן משוכנומ מאנשי הדור
כפי המצמרך אליהם .ולזה אי אפשר שיקנו הצלממ
הנפש ,כי הס קדמו להם ,ויקנלו שינוי .אמנם
מורמנו הקדושה מורישנו הצלממ הנפש נעצם
וראשונה ,והצלממ הגוף נמקרה ונשניה ,כמ״ש אדון
הנניאיס נסוף דנריו לישראל )דנריס לנ( 'שימו
לננכס לכל הדנריס וגו׳ כי לא דנר ריק הוא מכס
כי הוא חייכס׳ .וי״ל ,וכי עלה על הדעת שדגרו עליו
השלום היה ריק ,שהוצרך לומר להס כי לא דנר ריק
הוא .אגל כיון למה שאמרנו ,שכל ההצלמומ המדומומ
הן מוץ לאדם ,ונכלל הדנריס העולמיים הדמומ
הנימוסיומ ,ני הם מסוננומ מהם ,וכשילך אל נימ
עולמו ישאר ריק מהם .אגל המורה אינה כן ,כי
היא שלימומ נעצמו של אדם ,לא מיז ממנו .וז״ש
׳לא דנר ריק הוא מכס; וניאר זה ואמר ׳כי הוא
מייכס׳ ,נעצם ,ועוד ימשך לכס הצלממ הגוף נמקרה.
מ ש ה עלח למרום וענן לכושו .הנה לשון זה ,׳ענן
לכושו׳ ,הוא מדכרי הכמוכ כאיוב )לח ,ט(:

מוהר״ן

שיר נעים

נחל נוגע
נ מ ו ס י חד תו ת כולם לא ישוו לדתינו.

א
מנ אר

נזה מוהרנ״ח נליקו׳׳ה )או׳׳ח נשיאח כפיס ה,

שיר נעים.

ואלה דברי רבינו זכרונו לברכה.
כולל ענינים רבים בדברים מועטים .מועט מחזיק
המרובה .ידבר נפלאות ,משבח תורתינו הקדושה,
ומשבח משה רבינו ע״ה .ומוםר נפלא והתעוררות
עצום שיעורר כל אחד את נפשו .וידבר מגדולת
הבורא יתברך ,ונפלאות בריותיו .וינצח בשירו להזכיר,
נפלאות עריבת נעימת תענוגי העוה״ב ושעשועיו
לכל הזוכים אליהם .והשיר שיתער לעתיד .ולהיפך
מרירת המכאוב וקהיון שינים של הנדחים מהם
ואובדים אבירה שאינה חוזרת .יעורר ישנים ,יקיץ
נרדמים ,יחזק עייפים .יודיע להאדם מגודל כהו ,אשר
בידו וכהו אבות לכל אלה .כשופר ירים קולו ,להטות
לבבינו אליו ית׳ לעובדו שכם אחד .הן אלה קצות
דרכי השיר הזה .ושמו קודש ושם אביו חתום בראשי
החרוזות ,כפול ומשולש ומרובע:

כה( נזה׳׳ל :יש כמה כופרים נעולס שהולכים כדרכי
האפיקורסים ,שרוצים להשוות ח׳׳ו מורת משה
כשאר נימוסי הדמות רחמנא ליצלן ,ואומרים מה
שאומרים טעמים של הנל ושטות על מצוות
מורתינו הקדושה ,כאילו כולם ע׳׳פ שכל אנושי
ח׳׳ו ,נשניל לקיים נימוס המדינה ,כידוע דנריהם
הרעים והמרים (...) .כי נימוסיהם ודמיהם של
אומוח העולס הוא רק ע׳׳פ שכל אנושי נשניל חיי
שעה של זה העולם .וגס זה אינו כשלימות ואין לו
קיום כלל ,כי ע׳׳פ דמיהם ודרכיהם אינם מפרישין
את האדם אפילו מדנרים שנין אדם לחנירו,
מאחר שאינם מסתכלין על התכלית האחרון ,ואינם
מתייראין מעונשים של אחר מיתה ,רק מתייראין
מאימת מלכות ,על כן אס יוכל לעשות גזילות
ורמאות שלא יוודע למלך ושופטיהם ,עושים כל
מה שיכולין לעשות ,כנראה נחוש .אנל אומנו נחר
השי״ת מכל העמיס ,ונתן לנו את תורתו ,אשר היא
חיינו ואורך ימינו לעולמי עד ולנצח נצחים.
כדו מלכם נמוסים כשכלם האנושי.

חכמיהם

נשונני ענן לנשו וערפל חחלמו:
מוםי הדתות כולם לא ישוו לדתינו.
יח( כענין עלייח משרע״ה למחס :דנ א מישה נמוך הענן
הפורה ו ,ט( נזה׳׳ל :צריכין לכרך מחילה וסוף
כמיהם בדו מלבם נמוסים בשכלם האנושי.
רעל אל ההר ויהי משה נהר אךנעיס יום ואךנעיס
כשקורין כמורה ,שמנרכין אשר נחר ננו מכל
לילה :ואיפא כמס׳ יומא )ד ע״א( :משה עלה נענן,
העמיס וכו׳ ,היינו שמודיעין ומפרסמין שהמורה
עלה למרום וענן לבושו.
נ מצא המחויב דיבר עמו בכל פעם ופירש מן האשה .הקדושה שלנו לא נמשכה חס ושלום משכל אנושי,
ונמכסה נענן ,ונמקדש נענן ,נדי לקנל מורה לישראל
אפילו משכל אנושי של גדולי גדולי המחקרים
נקדושה ,שנאמר ׳וישכן ננוד ה׳ על הר סיני׳ .וכיאר
נזה הז ה ר)נ ח ,סו ע״א( גני פכליח לכוש הענן ,וז״ל :נמה דיהני לנשממא לנושא דממלנשא
והפילוסופים ,או של המנחשים והמעוננים וכו׳ ,רק שתורתנו היא תורת אמת ,שנמשכה
ניה ,למיקם נהאי עלמא ,הכי נמי יהני לה לנושא דזהרא עלאה ,למיקס ניה נההוא
רק מרוח הקודש וננואה נ חר ה של משה רנינו עליו השלום ,שעי״ז נחר ננו מכל
העמיס ונתן לנו את מורתו .היינו שמודיעים שננו נחר מכל העמיס שמקנליס
עלמא ,ולאסמכלא נגו ההוא אספקלריאה ,דנהרא מגו ההוא ארץ החיים .מא חזי ,משה
נימוסיהם ומורומיהס מהחכמים והמנחשיס הנ׳׳ל ,אנל כל מורתנו הקדושה נתן לנו רק
לא יכיל לקרנא לאסמכלא נמה דאסמכל ,אלא כד אמלנש נלנושא אחרא ,כמה דאח אמר
)שמוח כד( ,׳וינא משה נמוך הענן ויעל אל ההר; ומרגוס ,נמציעוח עננא ,ואמלנש נה
ע׳׳י שנחר ננו מכל העמיס ,כי אנו מונחריס ומונדליס מהם ומדעותיהס ,כי כל
תורתנו היא תורת משה אמיז׳ שנתנה רק ע׳׳י רוח ננואה אמיתית שמנרר המדמה וכו׳.
נמאן דאמלנש נלנושא ,ונגין דא )שס כ( ׳ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקי״ס׳,
ג מ צ א המחויכ דיכר עמו ככל פעם .הנה אימא נליקו׳׳מ )ננ( שהכינוי ׳מפוינ׳ הוא מנוי רק
וכמיג ׳וינא משה נמוך הענן וגו" .ופירש המחוק מדנש)שס( :נמו שנומנים להנשמה לנוש
להשי׳׳פ ,וכל הנכלל נו נכלל כנפי׳ זו ,פ׳׳ל :הקנ׳׳ה מתויג המציאות ,וכל הדנריס הם
גם נומניס להנשמה לנוש של זהר
הגוף שממלנשח נו להמקיים נעולם הזה ,כך
אפשר המציאות ,וכשנמנטל ונכלל נאחדומו ,אזי הוא יוצא מנתינת אפשר ,ונכלל נמחויג.
העליון להמקייס נו נעולס העליון ,ולהסמכל נמוך אומה אספקלריאה ,המאירה
ממוך המלכוח הנקראח ארץ החיים .וכך היה נמשה רנינו נעלומו להר סיני ,נא
וראה ,שמשה לא היה יכול להמקרנ ולהסמכל נמה שהסמכל ,אלא כשהמלנש נלנוש אחר של המלכוח ,כמו שנאמר ׳וינא משה נמוך הענן ויעל אל ההר; ומרגומו ,נאמצעוח
הענן ,ונמלנש נעגן כמי שממלנש נלנוש גשמי ,ולכן כמונ ׳ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקי״ס; וכמונ ׳וינא משה נמוך הענן וגו".
ג מ צ א חמחויג דיכר ענזו .הנה ני אר הרמ׳׳ק נפרד׳׳ר )שער ג ,א( גני הכינוי ׳המפויינ׳ הנזכר כאן ,וז׳׳ל :לכל הנאצלים יש להם שם משמומ הקודש ,שהוא מגנילס ,אשר נו יקרא
הספירה והנאצל ההוא .נענין אהי״ה נכמר ,וי״ה נמנמה ,וכן לכל שאר הספירות ,נמו שנארנו נשער הראשון נפירוש ,וכן שם נן ד׳ כולל נל האצילות כולו ,נמנואר
נזהר .מה שאין כן נא״ס המאציל נ״ה ,שאין שם ונקודה שנוכל לכנותו נה ,ולא מידה שתגנלהו ,ולא מצאנו לו שם לכנותו ,אלא מחויג המציאות .ופירושו ,כי הוא מחויג נמציאומו,
מפני שאי אפשר לעולם נלא מנהיג הנותן שפע ומחיה לכל הנמצאים ,ומטעם זה מחוייג מציאותו .ומפני שאין שם שיגנילהו ,לכן נתארהו מחוינ המציאות .וכן איפא נשל׳׳ה )שער
האופיוח אוח א( ,וז׳׳ל :נקרא מתויג המציאות ,ונפי המון המקונליס ,אין סוף .והוא עילת כל העילות וסינת כל הסיכות ,וממציאותו ,מציאת כל הויה רוחניי וגשמיי ,השתלשלות האצילות
ונריאת הנריאה ויצירת היצירה ועשיית כל נעשה ,ונו הוא קיום מציאותם .ואילו נעלה על ליננו ניטול כל הנמצאים זולתו ,לא נטלה מציאותו נענורה ,כי אין צריך לזולתו ,והנמצאים
ופירש נון חאשח .איפא נ מס׳ שנח)פז ע׳׳א( נזה׳׳ל :תניא,שלושה
צריכים אליו ,והוא היוה אותם והוא מחיה אותם ,נחפצו הפשוט כוננס ,ונחפצו יעדרו• ד י ב ר עמו גכל פעם
דנריס עשה משה מדעתו ,והסכים הקנ׳׳ה עמו .הוסיף יום אחד מדעתו ,ופירש מן האשה ,ושנר את הלוחות (...) .פירש מן האשה ,מאי דריש ,נשא קל וחומר נעצמו ,אמר,
ומה ישראל שלא דנרה שכינה עמהן אלא שעה אחת ,וקנע להן זמן ,אמרה תורה ׳והיו נכונים וגו׳ אל מגשו׳ ,אני שכל שעה ושעה שכינה מדנרת עמי ,ואינו קונע לי זמן ,על
אחת כמה וכמה .ומנלן דהסכים הקנ׳׳ה על ידו ,דכמינ ׳לך אמור להם שונו לכם לאהליכם׳ ,וכמינ נתריה ׳ואמה פה עמוד עמדי׳ .ואית דאמרי ,׳פה אל פה אדנר נו׳.
וזלשה״כ כשמוח )כד,

מילואי חכמה

נ
ח
מ שה

אימא גני ענין זה נליקו׳׳ה )או׳׳פ קריאס

ילמוט הנחל

ו ן ן נ ן לבושו .הנה ניאר נזה הסשד לאנרהס )מעין א ,גהר נס( גגי עגין הלגוש גזה״ל :׳וינוא משה נפוך ואלח דברי רבינו .אייזא נקוננורס ׳שיר נעים השלם׳)נס״י( נזה״ל :אלה הס דנרי הקדמה של מוהרנ׳׳פ
ונזה אומר שכל דנרי השיר נעים הס מכפ״י ומלשון רנינו הקדוש ממש .והנראה שיש כוונה
הענן׳ .הנה הלנוש אין ספק שצריך שיהיה מעין המקום הממלנש נו ,אם הגשמי יעלה אל
הרומני ,אז ימלנש קצפ נרומני ,ואם הרומני ירד אל מקום הגשמי ,אזי ימגשם קצה .ועל כן הנפש
עמוקה נזה שמצא לנכון להזכיר נזה ש׳אלה דנרי רנינו׳ כי הדנריס עמוקים ,ושלא כשאר דנרי רנינו
ממלנש נעולם הזה נגשמיופ ,ונצאפה מן העולם הזה ומיכנס למקום הרופניומ ,הנה כוס מפלנש
שנאמר שהם נקראים פורומ ,שימומ ,דינוריס וכו׳ ,הרי דינורים אלה שנדפסו נהממלפ הליקוטי
מוהר׳׳ן הם נדרך שיר וכן נקראים שיר)א שר זה נאמפ דנר פידוש נפלא שצדיק קדוש ונורא כמוהו
מאויר העולם ההוא ,כדי שפפכסה נו ,מפני שטנעה הוא יופר דק מן הג״ע ,והלנוש יהיה דנר
יכפונ שיר ,והדנר פלא ,והנראה שיפיישנ היטנ כאשר נרגיש נפלאופ הרנופ הכלולים נדנרי השיר,
מפייפס ,מעין יפס אויר העולם ההוא.
ונפעורר להאמין שנו טמונים סגולופ נפלאופ( ,אשר אולי לזה ,לא נשים לנ להנינס כי נאמר שהם
שיר וכו׳ ,לכן ההכרפ להקדים להזכיר כי הס דנרי אדמו׳׳ר הקדוש ונהם טמונים אוצרופ נפלאים .כי נוודאי רצונו הקדוש לקרננו נאור דינוריס אלה לפכליפ הטונ ,להוציא ולהעלומ אומנו מהפגנרופ כפ
המדמה נטפשופ לנ וכו׳ הגורס להאנידה שאינה פוזרפ וכו׳ ,וגס להאיר לנו נועם נפלא ודרך ענודפ הנורא יפ׳׳ש ננפי׳ ׳השיר שיפער לעמיד׳ וכו׳ כמ׳׳ש ,וכאשר ננין זה היטנ שהם דנרי רנינו הרי יש
לנו מה לפפש נדנרי השיר הזה ,ואפילו אם יהיה נדמה שאין נהדנרי ם פידוש או שהם לגמרי משוללי ההננה ,נמעורר לזכור מי אמרם ולזה נשים לנ להנין ואז נשמע נפלאומ נועם השיר.
נמופי ה ד תו ת כולם לא ישוו לדתינו .איסא גשיהי״ן)קטס כזה״ל :אמד היה מדנר עימו ,והיה משנפ אפ איש אפד שמפנהג ניושר ,ואמר עליו נלשון אשכנז ,שהאיש הזה הוא ארינטליך)אדם ישר( .ענה
הוא ז״ל ואמר ,שעל איש ישראלי אין שייך לומר ארינטליך ,כי אומומ העולם יש להם הנהגופ נימוסיופ מה שהשכל והיושר ממיינ ,שזה נקרא ארינטליך ,אנל ישראל עם קדוש ,אפילו אלו המצוופ
שהם מצד דרך ארץ מה שהיושר והשכל מפיינ ,אפילו אלו המצווה אין עושין מהמה דרך ארץ מצד מיונ השכל והיושר ,רק מגזרה המלך הנורא ימנרך שמו שציוה עלינו נמורפו לעשומ כך .וזה שאמר דוד
המלך עליו השלום )יזהלים קיע( ׳דרך מצוופיך ארוץ׳ ,היינו שאפילו המצווה וההנהגוה שנקראים ׳דרך׳ ,דהיינו שהם מדרך הארץ ,שמצד הדרך ארץ והיושר מפויניס להפנהג כך ,כגון ל ^י לגזול אה פנרו
וכיוצא נזה ,ואמר דוד המלך עליו השלום ,שאפילו אלו המצווה שהם נפינה ׳דרך׳ כנ׳׳ל ,׳מצוופיך ארוץ׳ ,היינו שאינו מקיים מצד דרך א ת ,כי אס מהמה מצווה הפורה הקדושה .וזהו ׳דרך מצוופיך ארוץ׳,
שאפילו המצווה שהם כפינה ׳דרך׳ ,שהם מצד דרך א ת וכו׳ כנ׳׳ל ,אעפ׳׳כ ׳מצוופיך ארוץ׳ ,שאיני מקיימם פס ושלום מצד נמוסיוה ודרך ארץ ,כי אס ׳מצופיך ארוץ׳ שאני  pלקיים מצוופיך שגזרה עלינו
כפורה .ועל כן אמרו רז׳׳ל )ינמויז סא' (.י שר אל קרויים אדם ואין העכו׳׳ס קרויים אדם׳ ,כי אד׳׳ס הוא ראשי פינוה ד׳רך מ׳צוופיך א׳רוץ ,כי ישראל עם קדוש ,אפילו המצווה שהם מצד השכל ודרך א ת ,גס
אופס המצווה אינם מקיימים מצד היושר כי אם מהמה מצווה הפורה הקדושה כנ׳׳ל ,ועל כן הם קרוים אד׳׳ם ,נהינה ד׳רך מ׳צוופיך א׳רת וכו; כנ״ל.
מ ש ח על ה לנז ח ם .הנה שס 'משה' דגוש כאן ,ויסכן ומרמז לשייכוס מרע״ה ויכינו גסוד יסידי הדורוס ,כדאיסא גכוכ״א )סכמה וגינה ל-לג( גזס״ל :כי הוא אשר נאמר עליו מה שהיה הוא שיהיה ,ומשיה דא משה ,אשר
זכה לאהוז ולההאהד נהכסא הנוראה אשר השיר אה שיר נעימוה השגה אלקוהו על שנעים ושנים נימין ,פשוט ,כפול ,שלוש ,רנוע ,שהוא ׳הויה׳ נאהורייס )כזה :י ,יק ,יקו ,יקוק( שעולה שנעים

ליהוטי

נחל נוכע

שיר נעים

מוהד׳ן

מקור חכמה

נ ב ז י ם ודוויים וסחופים אנחנו .והוא כעין לשון הגמרא כיכ מו ת) מז ע״א( :תנו רמן ,גר
ח כ מ ת ו מ אץ תמצא .פשט הכתוכ מדכר כתורה ,שנמשכה מחכמתו ית׳ שהיא כחי׳ ׳אין/
שבא להתגייר בזמן הזה ,אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר ,אי אתה יודע
כמוכא כמקו״ח .אמנס כליקו״מ )ד ,ז( רכינו דורש פש׳ זה גס על ת״ח כחי׳ משה ,וז״ל;
שישראל בזמן הזה דוויים דתופיס סתופיס ומנוורפין ,ויסורין באין עליהם .אס אומר יודע
המלמיד שכם הוא נשיגס משה ,שמשים עצמו כשיריים ,כמ״ש )נ מדנר י (3והאיש משה
אני ואיני כדאי ,מקבלין אותו מיד ,ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות תמורות.
עניו מאד ,ועי״ז נקרא איש שכם ,כמ״ש )איוג כח( והשכמה מאין ממצא )עיי! סועה נא.(:
ופירש ר ש״י) שס( :וססוסין .שפלים וכפויין .ואיני כדאי.
נ ש מ ת ו וגופו הזך זו מזו לא נדו .כשהגוף זן,
ואיני ראוי להשתתף בצרתן ,ומי יתן ואזכה לכך.
יוכלו הנשמה והגוף להיוה לעזר זל״ז ,כדאימא  Sבזים ודוויים וסחופים אנחנו.
ח כ מ ת ו מאין תמצא .לשון זה הוא כעין לשון הכתוב
נליקו״מ )ככ ,ה( נזה״ל :צריך כל אדם לרשם מאוד על ח במתו מאין תמצא ממנו לקח טוב לקחנו.
באיוב )כת ,יב-יג( :והחכמה מאןן תמצא
נשר הגוף ,להראוש לו מכל הארה ומכל השגה
לך בישורון עם דתינו בשני אחים לא יתפרדו.
ואי זה רנקוס בינה :לא ןדע אנוש ערכה ולא תמצא
שהנשמה משגש ,שהגוף גם כן ידע מזאש ההשגה,
ננמינש )ישעיה נס( ומנשרך לא ששעלם ,מנשרך  5שמתו וגופו חזך זו מזו לא נדו.
בארץ החיים :ופירש רש״י )שס( :והסכמה .התורה.
והמצו״ד ביאר )שס( :והסכמה .הצלחת החכמה לא כן
דייקא ,שלא שעלים עיניך מלרמם על נשרך ,היינו
הוא ,כי מאיזה מקום היא נמצאת ,הלא אין לה מקום גופני המוצא אותה ,עד שנחשוב
נשר גופך .כי צריכין לרמם מאד על הגוף לראוש לזככו ,כדי שיוכל להודיע לו מכל
כאשר עלה הדבר ההוא תכלה גס החכמה .ואי זה .איה זה המקום המוציא הבינה.
ההארוש וההשגוש שהנשמה משגש .כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגש שמיד
וכפל הדבר במ״ש .ובמש׳ שוטה )כא ע״ב( דרשו חז״ל פשוק זה על מידת הענוה ,כדאיתא שס
דנרים עליונים מאד ,אנל הגוף אינו יודע מהם ,על כן צריך כל אדם לרשם מאד על
בזה״ל :א״ר יוחנן ,אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו ,שנאמר,
נשר הגוף ,לראוש לזכך הגוף ,עד שמוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה
׳והחכמה מאין תמצא׳ .ופירש ר ש״י) שס( :מאין סמצא .מן העשוי כאין.
ומשגש שמיד כנ״ל .וכשהגוף הוא ננשינה זו ,היא מונה להנשמה .שלפעמים גופלש
מ מ נ ו לקח טוב לקחנו .וכעין הכתוב במ שלי)ד ,ב( :כי לקח מוב נתתי לכס תורתי אל
ממדרגשה ,וכשהגוף צש ואור ,שוכל הנשמה להשרומם ולשזור למדריגשה ע״י הגוף,
תעזבו :ופירש המצו״ד )שס( :כי צקס מוב .וכה יאמר במוסרו ,הלא נתתי לכס
היינו ע״י שענוגי הגוף שוכל לזכור ולעלוש לשעגוגים שלה ,כי מאמר שהגוף גם כן
לימוד מוב ומחוכם ,אל תעזבו את התורה ההיא .ובקשרי החרוז ,הרי שהתורה שהיא הלקח
טונ וכשר ,אינו נלכד נהשעגוגים ,ועל כן שוכל הגשמה למזור ע״י שענוגי הגוף
טוב נתנה לנו ממשה ,שנאמר בו ׳והחכמה מאין תמצא׳ .ובמש׳ מנחות )נג ע״ב( דרשו זאת לענין
למעלמה ,למענוגים שלה .וכן גם כן ע״י הרשימוש שיש נהגוף ,ע״י הארוש שהאירה
נו הנשמה מקודם ,מוכל עמה לזכור ולעלוש ולשזור למדריגמה .וזה נשינש )איוג יט(
נתינת התורה ע״י משה ומשירתה לישראל ,כדאיתא שס בזה״ל :יבא טוב ויקבל טוב ,מטוב
מנשרי אשזה אלוה ,מנשרי דייקא ,היינו ע״י נשר הגוף ישזה אלוה ,היינו השגוש
לטובים .יבא טוב ,זה משה ,דכתיב ׳וחרא אותו כי טוב הוא׳ ,ויקבל טוב ,זו תורה,
דכתיב ׳כי לקח טוב נתתי לכס׳ ,מטוב ,זה הקב״ה ,דכתיב ׳טוב ה׳ לכל /לטובים ,אלו
אלקוש .היינו שהאדם נגופו יראה וימזה השגוש עליוגוש שהגשמה משגש שמיד כנ״ל.
ישראל ,דכתיב ׳הטיבה ה׳ לטובים׳ .יבא זה ויקבל זאת ,מזה לעס זו .יבא זה ,זה משה,
דכתיב ׳כי זה משה האיש׳ ,ויקבל זאת ,זו התורה ,דכתיב ׳וזאת התורה אשר שס משה׳ ,מזה ,זה הקב״ה ,דכתיב ׳זה אלי ואנוהו׳ ,לעס זו ,אלו ישראל ,שנאמר ׳עס זו קנית׳.
מלך בישורון .כדכתיב בדברים )לג ,ד-ה( :תורה צוה לנו משה מורשה קהלת !עקב :ו!הי בישרון מלך בהתאסף ראשי עס !חד שבטי ןקראל :ופירש רבינו בחיי) שס( :על דרך המדרש
ויהי בישורון מלך זה משה ,ששמעו כל ישראל התורה מפורשת מפיו ,והענין כי הוא היה כמלך והתאספו אליו ראשי השבטים ,וכן כתוב למעלה )דבריס לא( ויתנה אל
הכהניס בני לוי ,וכתיב )שס ,כח( הקהילו אלי את כל ראשי שבטיכם .ויהי בישורון מלך זה הקב״ה ,אימתי ,בהתאסף ראשי עס .ובתנ חו מ א)כי תשא כח( דרשו :כל העוסק בתורה
נעשה ראש ומלך שנאמר )משלי ח( בי מלכים ימלוכו בי שרים ישורו ,וכן במשה לפי שעסק בתורה נעשה ראש ומלך שנאמר )דבריס לג( ויהי בישורון מלך.
נ ש מ ת ו ונופו חזך זו מזו ליא נדו .כענין הכתוב בדברים )לד ,ז( :ומסה בן מאה ועקריס שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה :ופירש ר ש״י) שס( :לא כהסה עינו .אף מסמת .ולא
נס לסה .לחלוחית שבו .לא שלט בו רקבון ,ולא נהפך תואר פניו .ורבינו ב חיי) ש ם( פירש בזה עוד :לא כהסה עיט .זה קירון עור פנים שקיבל מסיני ,מלשון ׳ועינו כעין
הבדולח׳)במדבר יא( ,׳כעין הקרח הנורא׳ )יחזקאל א( .ולא נש לסה .לחותו .ולפי שממנהג הזקן שיתגבר עליו היובש ויפרד הלחות ממנו ,העיד הכתוב בכאן במשה שלא נפרד
ממנו לחותו (...) .וזה ,לבאר כי השכינה דבקה עמו מדי היותו ,גס אחרי מותו .ועי׳ עוד במילוא״ח ,בדברי המדרש גבי הסתלקות מרע״ה ואחדות נשמתו בגופו.

מ

ייליקוט הנחל*

מיליואי חכמה
ח כ מ ת ו מאין ת מ צ א .הנה בירושלמי מסכת הוריות )יח ע״ב( דרשו פס׳ זה על הסתלקות תלמידי חכמים,
וז״ל :כד דמך רבי סימון בר זביד ,עאל רבי הילי ,ואפטר עלוי ,כי יש לכסף מוצא

ושנים ,לענג לנצח את כל אשר יזכו לזה .ולכן מספר שמו הקדוש ׳נחמן׳ כמספר מילוי ׳הויה׳
באחוריים ,כזה :׳יוד ,יוד הא ,יוד הה וו ,יוד הה וו הא׳ ,עם הארבעה כוללים )  .( 148וזה אשר גם
וגו׳ ברזל מעפר יקח וגו׳ ,אילו אס אבדו יש להן חליפין ,אבל תלמיד חכם שמת ,מי מביא
׳מה שהיה הוא שיהיה׳ עם הארבע תיבות ,במספר שמו במילואו ,׳נון ,חית ,מם ,נון׳ ,עם הכולל
כיוצא בו ,והחכמה מאין תמצא וגו׳ ונעלמה מעיני כל חי.
)  .( 711וזה אשר גס ׳משה משיח׳ עם השבע אותיות במספר שמו במילואו (...) .גס מה שכתוב על
אודות הגואל צדק )לדעת האר״י ז״ל( בפרשת שופטים ,׳נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך׳ ,עם נ ש מ תו וגופו הזך זו מזו לא נדו .איתא בדב״ר )יא ,י( ,שאפילו בעת הסתלקות משרע״ה נשמתו לא רצתה
לעזוב את גופו הטהור ,ובקיקה להישאר בו עוד ,עד שלקחה הקב״ה בכבודו בעל כרתה ,וז״ל המדרש:
האותיות ,במספר ׳נחמן בן שמחה נחמן בן פיגא׳ ,ואחד מהם עם האותיות והכולל )  .( 8 5 8גס
השלושה תיבות ׳מקרב אחיהם כמוך׳ הכתובים שם מקודם ,אשר יתבאר בקיצור נמרץ )לדעת האר״י ירד הקדוש ברוך הוא משמי שמיס העליונים ליטול נשמתו של משה ,ושלושה מלאכי השרת עימו,
מיכאל וגבריאל וזגזגאל .מיכאל הציע מטתו של משה ,וגבריאל פירס בגד של בוץ מראשותיו ,וזגזגאל
ז״ל הלל( שמקרב אחיהם יעמוד אחד שיהיה כמוך ,כי על כן יעלה מספרם עם השלוש תיבות
מרגלותיו .מיכאל מצד אחד ,וגבריאל מצד אחד .אמר הקדוש ברוך הוא למשה ,משה השקף עיניך זה
במספר שמותיהם הקדושים ׳משה ,נחמן׳ )  .( 4 9 3ועיין בתרגום ירושלמי על הפסוק ׳כעת יאמר
על גב זה והשקיף עיניו זה על גב זה ,אמר לו הנח ידך על החזה והניח ידו על החזה ,אמר לו הקף
ליעקב ולישראל מה פעל אל׳ ,שבזה הפסוק מרומז התכלית האחרון והעולם הבא שיזכו נשמות
רגליך זה על גב זה הקיף רגליו זה על גב זה .באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לנשמה מתוך גופו,
ישראל ,כידוע ,ועל כן יתרגם קם התרגום בזה הלשון ,ו׳נ׳ח׳מ׳ן דה׳ )בלשון הקודש כמו מאת ה׳(
עתיד למתנייא עליכון דבית יעקב .גס עיין בשל״ה פרשת ואתחנן ,מה שכתב שם בשם מורנו הרב
אמר לה ,בתי מאה ועשרים שנה קצבתיך היותך בגופו של משה ,עכשיו הגיע קיצך לצאת ,צאי אל
תאחרי .אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,יודעת אני שאתה אלוק כל הרוחות וכל הנפשות ,נפש החיים
חיים ויטאל על פסוק ׳לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל׳ ,שהפסוק הזה נאמר על נשמות
והמתים מסורין בידך ,ואתה בראתני ואתה יצרתני ואתה נתתני בגופו של משה מאה ועשרים שנה,
משה משיח ,אשר יקבל את חלק העולם הבא שלו מהקב״ה ממש ,ושאר הצדיקים יקבלו על ידו.
ח כ מ ת ו מאין ת מ צ א .ביאר בזה מוהרנ״ת בליקו״ה )או״ח קריאת התורה ו ,לו( גבי עדן חכמת התורה,
ועכשיו ,יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה ,שלא נראה בו רוח סרוחה מעולם ולא רימה
ותולעה ,לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,נשמה ,צאי אל
ששורשה באין דייקא ,וז״ל :כל ענין וענין שנזכר בתורתנו הקדושה נקרא בשם פרשה ,על
תאחרי ,ואני מעלה אותך לשמי השמים העליונים ,ואני מושיבך תחת כסא כבודי אצל כרובים ושרפים
שם שהוא מפרש ומוציא לאור מהעלם אל הגילוי אמונתו הקדושה ,שעיקרה הוא אמונת חידוש
העולם ,שאי אפשר להשיג בשום שכל כי אס ע״י התורה הקדושה ,כי התורה מעידה על השי״ת,
וגדודים .אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים עזה ועזאל ,וחמדו
בנות ארצות והשחיתו דרכם על הארץ ,עד שתלית אותם בין הארץ לרקיע ,אבל בן עמרם ,מיום
שעל כן נקראת עדות .כי חידוש העולם אי אפשר להבין ,איך נמשך היש מאין ,כי אס ע״י אמונה
שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו ,שנאמר )במדבר יב( ׳ותדבר מריס ואהרן במשה על אודות האשה
הקדושה ,שמתחזקת ע״י התורה הקדושה שנקראת פרשיות ,על שם שפירשה והוציאה מהעלם גמור
הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח׳ ,בבקשה ממך ,תניחני בגופו של משה .באותה שעה נשקו
אל הגילוי ,שבזה אנו רואין עין בעין יציאת יש מאין .כי מי שרוצה להסתכל על האמת ,יכול להבין
הקדוש ברוך הוא ,ונטל נשמתו בנשיקת פה ,והיה הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה )תהליס צד( ׳מי יקום
שאי אפשר לגלות תורה קדושה כזאת עם כל החידושים נוראים ונפלאים שגילו חז״ל עד היום הזה,
לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און׳ ,ורוח הקודש אומר ,׳ולא קם נביא עוד בישראל כמשה׳.
כי אס ע״י הבורא היחיד הקדמון יתברך שמו ויתעלה ,שהופיע רוח קדשו על הצדיקים אמיתיים
והוציא חכמות התורה מאין ליש ממש .וע״י התגלות התורה מאין ליש אנו יכולין להבין ולהתחזק
באמונת חידוש העולם ,שהמציא כל הבריאה מאין ליש ,כמו שאנו רואין שנתן לנו התורה הקדושה עם כל חידושיה וכו׳ ,מאין ליש ממש כנ״ל .כי כל החכמות החיצוניות ,אע״פ שיש מהם כמה חכמות
גדולות ,אבל כולם הס יש מ!ש ,כי כולם מיוסדים על מושכלות הראשונות ,ועל הראות החושים ומהם המציאו חכמתם .ובאמת אנו מאמינים שגס חכמתם נמשך רק מהשי״ת המלמד לאדם לדעת ,רק
שנתן להם כת בחכמתם להטות דעתם כמו שירצו ,עד שיכולים להתפקר חס ושלום ,והכל בשביל הבחירה ,כי הבחירה יש לה כת גדול ,כי הכל נברא בשביל הבחירה כמו שמבואר במקום אחר .אבל
חכמות התורה עולה על הכל ,וכל החכמות חיצוניות הס כסילות וחושך נגד אור חכמות התורה ,שנמשכת רק מאין ליש ממש .וזה שאמר איוב לענין הטענות שטען עם חביריו שהוא חזק באמונתו
יתברך ,וענה ואמר ,כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו ,ברזל מעפר יקח וכו׳ ,עד שמסיים והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה וכו׳ ,ונעלמה מעין כל חי .היינו שאמר שמעלת החכמים שהמציאו
עשיית כסף וזהב מעפר הארץ וכו׳ ,אינו כלום נגד חכמות התורה ,שעליה סייס והחכמה מאין תמצא ,וכמו שפירשו רז״ל ,היינו אע״פ שהיא חכמה גדולה למצוא עשיית כסף וזהב וכו׳ ,אבל הכל הוא
יש מ!ש ,כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו וכו׳ ,רק שהם בחכמתם חקרו עד שמצאו הזהב והכסף שהיה נעלם בעפר הארץ ,וכן שאר כל מיני חכמות ,אבל החכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה,
כי חכמות ותבונות התורה היא נמשכת מאין גמור כנ״ל ,ועל כן על ידה זוכין לאמונת חידוש העולם וכנ״ל.
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נפשותינו

א ח ת היא .אישא נליקו״מ )ש״נ ,נ ,ו( נזה״ל :כשנתגלה כתינת אתדות
ח ד ש י ם מקרוב כאד כלשון הכ מונ נ ד נ רי ס )ל  3טז-יז( :ירןנאהו פזרים פמועניפ
הפשוט למטה ,גס למעלה נתגלה אתדות הפשוט יתכרך ,כנתינת אמה
עעינןהו; ןז  3חו ליידיס לא אלרן אלקיס לא ידעום חדקיס מפןרכ 3או•
אמד ושמך אמד ,ומי כעמך ישראל גוי אמד כאר! .שע״י אמדות שנתגלה כישראל
לא שערום אלמיכס :ופירש רניגו נשיי )שס( :י 1ג » לשדים לא אלוה .אין  3הס שוס
למטה ,נתגלה אמדומו הפשוט ימכרך .וכשנ נזה מוהרנ״ש נליקו״ה )יו״ד קרשה וכשונש
מועלת וכח אלקומ ,ולא ידעום כאלקיס ,כמלאכי מעלה ,השכלים הנפרדים שנ  3ראו
קעקע ג ,א( נזה״ל :כל אמד מישראל כלול מרמ״ת
מקדם מששת ימי כראשית או כיוס שני או כיוס
איכרים ושס״ה גידים ,שהם רמ״ת מצוות עשה
ממישי ,אינם אלא מדשיס מקרוכ כאו ,כלומר נ פשותם רבים ,בן רבו דעותיהם וחילוף סברותיהם.
נכראיס תדשיס הס נולדו מקרוכ .ואמר זה ,לפי
ושס״ה מצוות לא מעשה ,שהוא כלל כל התורה
דשים מקרוב באו עבודתיהם.
כולה .והתורה כלולה מששים רכוא נפשות ישראל
שמתים ככני אדם ופרין ורכין ככני אדם.
'לא מ חשבותיהם לא מחשבותינו ולא דרבינו דרביהם.
כידוע .נמצא שכל אתד מישראל כלול מכל ישראל.
שערום' ,לא השתערו ולא פתדו מהם .או יאמר,
נ פשותינו אחת היא ,ואינה נוטה לריבוי צלמיהם .ועל כן כל ישראל ערכים זה נזה ,כי כל אמד
'מדשיס מקרוג נ אי /שלמדנו מכמה זה ממדש,
מישראל כלול מכולם .נעגין השרוז ׳נפשושיגו אשש
מן המצריים ,שהיו כקיאין ורגילין כה.
היא' ,שהוא זלע״ז של'גפשושס רניס' המונא נששילש הניש
לא מח שבותינו וכוי .על ד רו נ פשי החזקה והפקחת .למה לא חסת עליך.

ח

מחשבותיחם

שאמר

ה קנ ״ ה

לעס

ישראל

ושבחת אומן המגדל אותך .והאבילך ממתקים.
והלבישך ארגמן .ועתה אתה .רמוסה בין עקבי
צאן .ובין תלי התאוות ,העבים והגשמיים .ואתה
ערום ועריה .יין משתיך נהפך למשתה דמעות.

של שרוז זה ,כשנ מוהרנ״ש נליקו״ה )או״ש ציציש ז ,ש(

ני שעיה )נס ,ש-ט( :כי לא מחשכופי מחשכומיכם
ולא דרכיכם דרכי נאם ה׳ :כי נכהו שמןם
»איז כן נכ הו דרכי מדרכיכם ומחשכמי
ממחשכמיכס :ופירש רש״י )שס( :פי לא מסשנושי
מששפוסיפס .אין שלי ושלכם שוות ,לכך אני אומר
לכס ,יעזוש רשע דרכו ויתפוש את דרכי (...) .ומדרש אגדה' ,כי לא ממשכומי
וגו" ,אין דיני כדיני כשר ודם ,אמס ,מי שמודה כדין מתמייכ ,אכל אני,
׳מודה ועוזכ ירומם' )משלי כה(.
נ פ ש ו ת י נ ו א ח ת חיא .כדאישא נ מסכ ש שנועוש )לט ע״א( :כמיכ ׳וכשלו איש
כאמיו' ,איש כעוון אתיו ,מלמד שכל ישראל ערכים זה כזה .וכן
גס אישא נשנשומא )נצני ם נ( גני כלל ישראל ,וז״ל :כולכם ערכים זה כזה ,אפילו
צדיק אמד כיניכס כולכם עומדים כזכותו ,ולא אמס כלכד ,אלא אפילו צדיק
נשיי״מ )שמג( שהאדס צריך לשושש עס נפשו ולדנר אישה ולאמץ כושה ,וז״ל שס:
אתד כיניכם ,כל העולם כולו כזכותו עומד ,שנאמר )משלי י( ׳וצדיק יסוד
שמעתי נשם רנינו ז״ל ,שאמר גס לכמה אנשים אמרים' ,מממת שהגוף שלכם ע 3מאד
ועז ומזק וכו' ,על כן דארפט איהר איהס אסאך אן דולען )צריכים אמס להטרידו
עולם׳ .וכשאתד מכם תומא ,כל הדור לוקה .וכן אמה מוצא כעכן) ,יהו שע ז(
הרכה( עם דיכוריס קדושים מענין המכלית׳ וננ״ל .וממילא מונן ני צריכין לדנר עם
'הלא עכן כן זרת מעל כפרס וגו" ,מידת פורעניות מועטת והדור נתפס כה,
עצמו ג״כ דיכוריס הרכה מענין התמזקות למזק את נפשו ,נכדי שלא ירפו ידיו לגמרי
מידה טוכה מרוכה ,על אתת כמה וכמה.
מש ושלום .וכמוכא כהשיריס והמרוזיס של רכינו ז״ל ,וכמקומות הרכה מדכריו ז״ל.
נוטה לריבוי צלמיהם .הגה אישא נילקו״ש )שמוש כ ,רפו( נזה״ל :׳לא יהיה
לך אלהיס אמרים׳ ,וכי אלהות הן ,והלא כנר נאמר ׳ונתון את אלהיהס
כאש כי לא אלהיס המה' ,ומה מלמוד לומר ׳אלהיס אמרים׳ ,אלא שאמרים קוראים אותם אלהיס (...) .רני אלעזר המודעי אומר ,׳אלהיס אמרים׳ ,שהם ממדשיס להם
אלוהות ככל יום .הא כיצד ,היה לו של זה  3ונצרך לו ,עושהו של נשף ,נצרך לו ,עושהו של נפשת ,וכן נרזל ושל כדיל ושל עופרת ,שנאמר 'תדשים מקרוכ כאו' .רכי
ו א ת ה ערו ם ועריה .והוא כעין הנאמר ני חז ק א ל) טז ,ז( ,עי״ש.
יצתק אמר ,אילו כאנו לפרש כל קם אלילים ,לא היה משפיק להן כל עורות שנעולס.
נזה״ל :ישראל עם קדוש הם למעלה מהמנין ,כי הם
נכללין כולם כמקור האמדות ,כמ״ש אתה אתד
ושמך אמד ומי כעמך ישראל גוי אמד כארץ.
ועיקר המנין והמשנון הוא אצל העונדי כוככיס,
שהם ככמינת רינוי ,כנתינת )קהלש  0כקשו
משכונות רכים .וכמו שפירש רש״י עשיו היה לו ששה נפשות ,ונקראים נפשות ,לשון
רכים .ויעקנ היה לו שכעים נפש ,ונקראים כולם נפש אתד .אכל כאמת מתמת זה
שכל נפשות ישראל תשונים נפש אתד ,מתמת זה דייקא צריכין שישראל יפרנו מאוד
כתול הים ,ני כל מה שישראל מתרנין יומר ,ממגדל ככודו ושמו ימכרך יומר ,כנתינת
)משלי יד( נ רנ עם הדרת מלך ,וגכללין יומר נאמדומו ימנרך.
החזקה והפקחת למה לא חסת עליך וכוי .על דרך המונא כאן נשרוזיס אלו ,אישא

נפשי

ראינה

נזילואי חכנזה

ילקוט חנחל

נ פ ש ו ת י נ ו א ח ת הי א .ניאר הנאר מיס שיים )ויקרא ,ל(( גגי ערן זה גזה״ל :ידוע ,אשר כל ישראל
נפשי ה חזק ה ו הפק ח ת .לזיסל( נקיגערס ’שיר געיס השלם׳)כס״י( גזה״ל :כדי להזכיר ולהודיע להנפש
גוף אפד הן ,כמו שמונא נ דנ רי מרן ה רנ ה אר״י ז״ל ,והצדיקיס הגדוליס
גודל כופה המזקה והפקמת ,צועקין לה נקול דעת ,פנימיות הרות פייס ומאיריס לה פיות
שניניהס הס ננ סינ ה הראש ,שעל כן נקראיס 'ראשי נגי ישראל' ,כי המה ננ סינ ה הראש שנגוף
וכת ,קומי ולכי לך מעקמימיות הספיקות והקטנות ,ממרירות שיענוד מידות הרעות ,כי אין מקומך
האדס .ועל כן כל מעשיהס ,נפור ה וענודה ומפשנות קדושוה ,שהוא ננ מינ ת הראש ,נ דינו ר שס .כי מול גנורת חוזק התושך והמדמה )שכל יניקתה מהשתלשלות מידת הגנורה כידוע( ,תעוררי
וממשנה .ויש ננ פינ פ עיניי ס ,הנקר איס ׳עיני העדה׳ ,והס הס הצופיס נ נ נ י ישראל ,כידוע
גנורת חוזק אור הדעת .ונגד ערמומיות רמאות היצה״ר ,תעוררי כת הפיקחות שנך לתת עצה לנפשך.
ליודעיס .ויש ננ פינ ת הידייס והרגלייס ,ועל כן כל עשייתן נמעשה נמלאכה ונ ענו ד ה ,נמע שי
ונאמת כל מציאות האדס הוא לפי מה שהוא שומע קול נעיס זה של התחזקות ,כי לפי התחזקות
ידי אדס ,ונרגלייס ,לרוץ ולהלך מעיר לעיר לטרוף טרף .וכדומה נכל אנ ר ואנר .והכל תיקונו
האדס כך נעשה עס האדס וכך חיותו ,הרחנת דעתו ושמחתו וכו' .ולפי העקשנות שנו להתנהג כעצת
של עולס הוא ,כי נכל דנ ר ודנר יש מצוה ,כמו שאיפא נליקוטי פורה .ומפני זה כל ישראל
הדעת ולהתקשר להפיקחות התמימה ,כך הצלחת האדס וכך הוא נכנס להקדושה ולהיראה (...) .לזה
ערני ס זה נזה )סנהדרין  0ע״ג( ,ועל כן כשאמד מישראל מוטא מגיע הפגס גס לשאר ישראל
נאמת אין לחשוש כלל כאשר רואה נעצמו שצריך עוד פעס חיזוק וכו' ,כי אדרנה מכל פעס שמתחזק
מנריו ,שקרוניס הס לפטוא מ״ו ,מפני שגוף אמד הוא ,ואס אנ ר אמד מתקלקל וכו אנ ,כל
דייקא כשעונר וכו' ,מזה דייקא נמשך התגלות הדעת ואמונת החידוש וכו'.
ה אנרי ס מרגישיס הכ אנ .ומכל שכן אס הראש למולי ,שכל ה אנרי ס מרגישיס ,כי הראש הוא
כללות הגוף כידוע .ועל כן אס הצדיק גדול הדור מ״ו נ א לו לפעמיס איזה פטא אפילו נשוגג או נמחשנה קלה ,יגיע הפגס אל דורו ,שהאיש ההמוני יחטא ענו ר זה כמעשה ח״ו ,כי לפי ערך
גסותו כן פגמו ,וכן האיש ההמוני אס פוגס נמעשה ,יגיע הפגס לראש הדור לפגוס נמחשנה קלה ,לפי ערך דקותו.

ליהוטי

נחל נוכע

שיר נעים

מוהר״ן

מקור חכמה

ו א ל ת הי ה כפיל הגדול וכוי.
מנ אר מוהרנ״ר! נליקו״ה )או״חכרכר!
ו א ל ת הי ה כפיל הנ ח ל וכגמל ו כ ר ולעונדא ולמעשה
ודרכי פיתויו ,וז״ל הגע׳ שת :דרש רכי יהודה ,לעמיד לכא מכיאו הקכ״ה ליצה״ר,
הריח ד ,א־ נ ( נזה״ל :מה שאנו רואים כמה אנשים שהם רשעים גדולים כמה
ושוחטו כפני הצדיקים וכפני הרשעים .צדיקים נדמה להם כהר גכוה ,ורשעים נדמה
שנים ,ועונרים עכירות גדולות וחמורות רחמנא לצלן ,ואח״כ נמעוררים נמשונה ונעשים
להם כחוט השערה .הללו כוכין והללו כוכין ,צדיקים כוכין ואומרים היאך יכולנו לככוש
כעלי משוכה גמורים ,כמוכא כמה מעשיות כאלה כגמרא ומדרשים ושארי שפרים.
הר גכוה כזה ,ורשעים כוכין ואומרים היאך לא
וכמעשה דרכי אליעזר כן דורדיא ,ונתן צוצימא,
יכולנו לככוש את חוט השערה הזה .ואף הקכ״ה
וכיוצא כאלה מעשיות הרכה מאד ככל דור ודור.
זק ונתחזק .ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל ,אפילו
ולכאורה תמוה הדכר מאד ,הלא עכירה גוררת
תמה עמהם ,שנאמר ׳כה אמר ה׳ צכאות כי יפלא
כשמשכיהו בחוטמו העכבר לא יבעט בו .וכל
כעיני שארית העם הזה כימים ההם גם כעיני
עכירה ,וכל מה שעוכר עכירה יומר ,הוא נופל כידי
זה מחמת שטות שאין יודע מכהו.
יפלא׳ .אמר רכי אסי ,יצה״ר כתחילה דומה לחוט של
הסטרא אחרא יופר ,ומאין כא שלכשוף יתגכר נגד
אבל נפשי הפקחת וחזקה.
השטרא אחרא ויחזור כמשוכה .אך הוא ע״פ הנ״ל,
כוכיא ,ולכסוף דומה כעכומות העגלה ,שנאמר ׳הוי
מושכי העון כמכלי השוא וכעכות העגלה חטאה׳.
כי כאמת ככל אחד מישראל יש נשמה יקרה ,שיש
לה כח גדול לעמוד כנגד היצה״ר וחיילותיו ,כי אש לא היה כח כאדש לעמוד כנגד
ופירש ר ש״י)שת( :צדיקיס כוכים .שנזכרים כצערם שהיה להם ,לככוש הרשע הזה כתייהם.
היצה״ר ,לא היה הקכ״ה נותן לו יצה״ר כזה ,כי אין הקכ״ה כא כטרוניא עם כריותיו,
ני יפלא כעמי וגו׳ .סיפיה דקרא ,׳גם כעיני יפלא׳ .של כוכיא .עככיש ,שקורין איריני״א.
ולנשוף .משאדם נמשך אחריו מעט ,מתגכר והולך כו .מושכי העון כפנלי השוא .כתחילה
וכמו שאמר רכינו ז״ל ,שאין מי שיהיה לו מניעות שלא יוכל לעמוד כהם ,וכמ״ש ואלין
היו מכיאין אותו עליהם ע״י תכלים שאינן של כלום .ונענוס העגלה .חכל עכה ,שקושרין
תשוקתו ואמה תמשול כו ,אם פרצה מפגכר עליו ,עיין שם כפירוש רש״י .על כן צריכין
כו את הפרה למחרישה .ונז הר)ו א ת חנן ,רסז ע״נ( אימא גס גני ענין זה' ,שאינו יודע מכוסו',
לדעת ולהאמין ,שכוודאי כל אחד ואחד מישראל אפילו הפחות שכפתומים הוא כעל כת
וז״ל :רני חייא אמר ,יצה״ר כד אמי לאזדווגא כיה לנר נש ,דמי לנר נש דקרינ לפמחא,
גדול לעמוד כנגד היצה״ר שלו ,ועיקר כל החטאיש והתאוות שהאדש נלכד כהש חש
וחמי דלא אית מאן דמתי נידיה ,עאל לנימא ואמעכיד ליה אורח ,תמא דלא אית מאן
ושלוש ,היא רק מחמת שטות שאינו יודע מכוחו וכו' ,כמכואר כדכרי רכינו ז״ל כנעימת
דמחי נידיה וייזיל ליה לארחיה ,כיון דעייל לנימא ולא אית דימחי נידיה ,אממנא עליה
התרוזיש שלו הנדפשיש כמחילת שפר ליקוטי מוהר״ן ,וזה לשונו ,חזק ונתחזק ,ואל
ואמעניד מאריה דנימא ,עד דישתכח דכל ניתא קאים נרשותיה (...) .ועל דא כעי נ ר
תהיה כפיל הגדול וכגמל וכו' ,וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכוחו וכו' .וזהו כחינת
נש לשואה מילין דאורייתא עליה מדיר ,נגין דיהא ההוא יצה״ר מניר נהו ,דלית ליה
מה שכתכ רכינו ז״ל כהתורה תקעו ,שעיקר תאוות ניאוף שהוא כלל כל החטאים רחמנא
מקטרג ליצה״ר נר מלי דאורייתא ,ועל דא כתינ ׳והיו הדנרים האלה וגו׳ על לננך',
לצלן ,נמשך רק ממוחין דקטנות וכו' ,עיין שם .כי הכעל דכר מתגכר עליו ,עד שמפילו
על מרי יצריך ,יצה״ט אמעטר כהו ,ויצה״ר אמכנע כהו .ופירש המתוק מדנ ש) ש ת( :רני
לכחינת מוחין דקטנות חש ושלום ,דהיינו שנקטן מותו ונחלש דעתו ,עד שאינו יודע
חייא אמר ,היצה״ר כשנא להתמכר עם האדם ,הוא דומה לאדם שהולך כדרך וקרנ
מכוחו ,ונדמה לו שאי אפשר לו לעמוד כנגד מאווה זאת .כי עיקר הגכורה הוא כלכ
לפתח הכית ,כיון שקרנ לפתח הכית ורואה שאין מי ננית שימחה נידו ויעכנו מליכנס,
כמו שכמכ רכינו ז״ל כמקוש אתר ,ומי שליכו חזק ,יוכל להמגכר ככוחו כנגד כל
נכנס לנית ונעשה שם אורח ,רואה שאין מי שימחה נידו להוציאו מן הכית שילך לו
התאוות שכעולם ,ואפילו כנגד תאוות ניאוף ,כמו שראינו כמה צדיקים וכשרים שעמדו
כנישיון .רק עיקר נפילת כל הנופלין לתאוות רעות ,הוא רק מחמת כחינת מוחין
לדרכו ,הוא נתמנה על הכית ונעשה נו נעל הכית ,עד שנמצא שכל הכית עומד
נרשותו (...) .ועל כן צריך האדם לשים עליו דנרי התורה תמיד ,כלומר ,שלא וכטל
דקטנות ,דהיינו שנקטן מוחו עד שאינו יודע מכוחו (...) .הכלל ,שהאדם צריך להאמין
מלימוד המורה לעולם ,כדי שהיצה״ר ההוא יהיה נשכר על ידם ,כי אין דנר שיקטרג
מאד ככוחו ,וידע כאמונה שלימה ,שכוודאי יש ככת שכלו ומוחו לעמוד כנגד תאוות
וילחם כנגד היצה״ר ויכניע אומו ,כמו דנרי המורה ,ועל זה נאמר ׳והיו הדנרים האלה
ניאוף ,שהוא עיקרא דיצרא כישא .כי המוח והשכל הוא הנשמה ,כמ״ש ונשמת שדי
וגו׳ על לננך; דהיינו דנרי המורה יהיו על נ׳ יצריך ,על היצ״ט ועל היצה״ר .ומפרש,
מכינם ,כמו שכמכ רכינו ז״ל כמקום אתר ,והנשמה של איש הישראלי אפילו של הפחות
יצה״ט ממעטר ונשלס ע״י עסק המורה ,ויצה״ר נכנע נהם.
שכפתומים ,כוודאי היא יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות ,כי אין זה דרך
הענוה להקטין נוחו ולומר שאין לו נשמה גנוה כמו הצדיקים והכשרים ,כאילו אין
נידו להיות איש נשר או צדיק ,כי ענוה כזו אסורה והיא ענוה פסולה ,ואין זה ענוה כלל ,רק מוחין דקטנות ,שצריכין להתרחק מזה מאד ,כמו שנמנ רנינו ז״ל כמקום אחר,
רק אדרנא צריך כל אחד לומר כדעתו שיש לו נשמה גנוה מאד ,ני הנשמה של הפחות שנפחותיס שנישראל הוא גנוה מאד מאד ,וצריך לומר כדעתו ,שאין נאה לו להיות כרוך
אחר תאוות חס ושלוס ,מכל שכן וכל שכן לעכור איזה ענירה חס ושלוס ,כמ״ש ויגכה לנו כדרכי ה; שצריכין להגכיה לנו כדרכי ה׳ .כי כל אחד מישראל רחוק נשורשו מאד מאד
מענירה חס ושלוס ,כמו שכמכ רנינו ז״ל כמאמר כי מרחמס יגהגס ,כי כל אחד מישראל הוא נעל כת גדול לעמוד כנגד כל העולס עס מאוומיהן ,רק העיקר שיזכה לידע מכוחו.
ר כ ל זה מחמת שטות שאין יודע מכחו .איתא נ שי הר״ן) ק מ( נזה״ל :כשאמר לי ענין הנדפס כלקוטי תנינא סימן פ״ו על פסוק )שמוה ו( מקוצר רוח ומעמדה קשה ,שע״י קטנות
אמונה צריכין לענודות קשות וכו׳ עיין שס ,עמדתי לפניו כמשתומס ,ומחשנותי היו תמהיס נענין זה ,כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת .ענה ואמר כלשון גערה קצת ,כאומר,
ואם יש לך אמונה ,אין לך אמונה כעצמך)האסטי אין דיר קיין אמונה ניט( ,והזכיר מיד מאמר רז״ל ,כי מי נז ליום קטנות ,מי גרם לצדיקים שיחנזנז שולחנם לעתיד לנוא,
קטנות שהיה נהם נעצמן ,שלא האמינו נהם נעצמן .ורש״י ז״ל פירש שם כפשוטו ,קטנות אמונה ,אכל מדקדוק לשון הגמרא ,שאמרו שם ,קטנות שהיה נהם ,נראה מנואר
דנרי רנינו ז״ל ,שעיקר קטנות האמונה שלהן היה כהן נעצמן ,ויש לפרש לפי זה ,שלא האמינו נהקנ״ה שהוא טונ לכל ,והם חשוכים וגדולים נעיניו יתנרך ,ומחמת זה
היה נהם קטנות ,וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם ,מה שלא האמינו נהם נעצמן .ויש לכוון גם פירוש רש״י לזה .והכלל המוכן מדנריו ,שהאדם צריך שיהיה לו אמונה
נעצמו ,שגם הוא חניכ כעיני השי״ת ,כי לפי גדולת טונתו של השי״ת ,גם הוא גדול וחשונ נעיניו יתכרך ,וככר מנואר ענין זה כמה פעמים ,שאין זה ענוה להיות כמוחין
כעין זה אימא כמתכת תוכה )ננ ע״א( גני כוחו של היצה״ר

ח

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

ו כ ל ז ה מ ח ט ת ש טו ת ש אין יודע מתחו .גני ענין וה וגם גגי המתזקוה מת הדיגור איסא גשיהר״ן )רלג(
נזה״ל :שמעתי מפי הנ״ל ,שכמה פעמיס נכנס אליו ורצה לדנר עימו ,ולא היה יכול לפתוח פיו

ו א ל ת הי ה כפיל הגדול וכגטל אפילו כ ש ט שכי הו ג חו ט טו העכבר .ולשוספס עיון הנאנו אם שירשם של
שיום אלו ממון פיק שירה )פיק ה-ס :גמל אומר ,׳ה׳ ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו ,שאג
ישאג על נוהו׳)ירמים כם{ .פיל אומר ,׳מה גדלו מעשיך ה׳ מאד עמקו מחשנתיך׳)שפליס צג( .עכני
אומר ,׳ואתה צדיק על כל הנא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי׳ )נסמים מ{ ,וננוסס אמר אישא ,שעגכי
אומר 'ארוממן ה' כי דלימני וכו" )שהליט ל{ גדאישא נפייוש להלן .ומכאי המכי״ע )שם( :גמל אומר ה' ממרום
ישאג וגו׳ .ונהמשן הפשוק ׳הידד כדורכים יענה וגו" ,השם שהוא נעל הרחמים ,כשאינו יכול לרסס,

לדנר לפניו מה שכלינו .ופעס אחת היה עומד ומשמשו ,והיה כדעתו לדכר עימו מיד ,אכל לא היה
יכול לפתוח פיו כלל .ואח״כ ציוה רנינו ז״ל שיושיט לו מנעליו לנעלס לכנוד שנת ,כי היה אז אחר
יציאה מהמרחן נ ע רנ שנת .ואז נעת שהושיט לו מנעליו ,ענה רנינו ז״ל מעצמו ,ואמר לו ,תרגיל
עצמך לדנר לפני השי״ת ,ואז תוכל אח״כ לדנר עימי גס כן .אח״כ נעת שזכה לדנר עימו ,אז כשנכנס
אליו ורצה גס כן לדנר ,והיה קשה עליו מאד לדנר ,ענה רנינו ז״ל ואמר ,גינור אחד חגר מתניו
לכנוש חומה חזקה ,ואח״כ כשנא אל השער ,היה ארוג על השער מטוה מקורי עכניש שסתם השער,
וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו ,מחמת הסתימה של הקורי עכניש )והנמשל מונן( .ואח״כ
אמר לו ,העיקר הוא הדינור ,שע״י הדינור יכולין לכנוש הכל ולנצח כל המלחמות .ואמר ,אע״פ
שיכולין להתנודד נמחשנה ,אנל העיקר הוא הדינור .ומנואר הנמשל ממילא ,לענין מה שקשה על
האדם לדנר לפני השי״ת או לפני הצדיקים האמיתיים ,מה שכלינו ,וכל זה מחמת נושה וכנדות שלו,
הוא רוצה לכנוש נדינורו מלחמה חזקה,
שאין לו עזות דקדושה ,נוודאי הוא שטות גדול .כי הלא
שהוא מלחמת היצר ,ועכשיו כשהוא סמוך לדנר ,ולכנוש ולשכר חומות ולפתוח שערים ע״י הדינור,
ונשכיל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא ,ימנע חס ושלום מלדנר .כי הלא המניעה הזאת נחשנת
לסתימה של קורי עכניש ,כנגד החומות שרוצה לשכר נדינורו.

שאין זכות לישראל ,ישאג ויצטער כניכול ,וממעון קדשו ימן קולו ,לומר 'שונו אלי ואשונה אליכם׳,
ו׳שונו נניס שונניס׳ ,ועל נוהו ,שהוא ניהמ״ק שנחרנ נלא חטא ,אלא נחטא ישראל ,׳שאג ישאג',
שאגה על שאגה ,על שהוא חרנ מכלי חטא ,׳הידד כדורכים יענה אל כל יושני ה א ת' המצערים את
ישראל ,אע״פ שאין נהם זכות ליגאל כשאינם שנים .פיל אומי מה גדלו מעשיך וגו׳ .מעשה ה׳ נורא
הוא ,אס יתקנצו כל חכמי תנל ,אינם יכולים לנרוא אפילו יתוש אחד .ומאד ויותר ממעשיך עמקו
מחשנותיך ,כוונת נריאת כל מין ומין נעולס לאיזו דנר ננרא {...) .עננר אומר ארוממך ה׳ וגו׳.
פסוק זה לפי פשוטו הוא מיוחד לעכנר ,כי אע״פ שנטנע החתול הוא לאכול העכנר ,ולא היה לפי
ה טנע שוס מחיה לעכנר נפני החתול ,עכ״ז האל ית׳ נתן לעכנר שינצל מן התמול ,נהיותו נוצר
נמקומות של מחנוא ,נחוריס עליונים נני ת ותחתונים נני ח ,ואינו נראה נגלוי ננ מי ס ,מפני יראת
החתול ,ונזה הוא ניצול .ואומר שירה ,׳ארוממך ה׳ כי דליתני' ,כי אע"פ שדלימני 5 ,םפנמ וענית אומי
למסרני ניד החתול ,עכ״ז נתת לי כת לעשות חילשאוכללהנצל ממנו ,שלאישמח ני .ושירה זו אומר
כשהוא ניצול מן החתול .ואם נפרש ׳דליתני' לשון רוממות ,יהיה על זריזות העכנריס נדילוגם ונהתנשאס מעל ה א ת לנרות מן החתוליס ,גס נהיות רונם נוצרים נמחנואות חורים גנוהיס ,ומשורר העכנר
ואומר ׳ארוממך ה" ,מידה כנגד מידה ,שרוממת אותי נ טנ ע ,לתת ני כת להינצל מן החתולים ,ואל ישמחו ני.

מ קו ר ח כ מ ה

ליקוטי

שיר נעים

מוהר״ן

נחל נוגע

ה

דקטנוח חס ושלום .וצריכין לנקש הרנה מהשי״ח לזכוח לדרכי ענוה נאמח וכו׳ )עיין
מדן תע ש ה ליום פקודה .וזלה״כ כי ש עי ה)י ,ג( :ומה מעשו ^יום פקדה ו)שואה ממרחק
נלקוטי פנינא סימן כ״נ ונחימן ע"נ ועוד נכמה מקומופ( .גס אח"כ נסמוך אחר שאמר
מנוא על מי מנוסו ^עזרה ואנה פעזנו פנודכס :ופירש רש״י )שס( :יום פקודה.
ענין הנ״ל ,הגיע ראש השגה ,ואמר אז הסורה חדי רני שמעון סימן ס״א נחלק
שיפקוד הקנ״ה עליכם עווניכס .שואה .לשון מורכן .על מי פנוקו לעזרה .הקנ״ה אינו
נעזרמכס .ואנה פעזנו .אמ כל הכנוד אשר אמס קונצים מן הגזל ,כשמלכו נגולה.
ראשון ,ושם הזכיר ענין חסרון אמונה נעצמו ,עיין שם נאום ה׳ ,מה שכחונ שם,
ומד! ת שיג לשולחיך דגר .הוא כעין הכפוכ כשמואל
ויש שיש עליהם מחלוקח מחמס שאין להם אמונה
נעצמן וכו' .ועוד כפנ נזה נליקו״ה )פו"מ גנינה ה ,יד(,
מה
כ) כ ד ,יג( כדכרי גד הנכיא לדוד :דע וראה
מ ה תעשה ליום פקודה ,ומה תשיב לשולחיך דבר.
וז״ל :וזה נחינח נר ה׳ חופש כל חדרי נטן ,שע״י
אישינ שלחי דנר :ופירש המצו״ד )שס( :שלהי .לשולחי,
אל תבט על מצהלות הזמן ,כי גופך חלש ודל.
והוא המקום נרוך הוא.
האמח שהוא נר ה' ,יכולין לחפש נכל חדרי נטן,
הזמן הולך והומה ,והגוף אפשר עכשיו בא יומו.
לצאח מאפילח החשכוח הנא נכל חדרי נטן שהם
ר הגרן ? אפ שר ענ שיו ג א יומו גכי ענין זה איפא
כלל הסאווס והמידוס רעום וכו׳ .כי האמס מאיר
כמסכפ שכ פ)קגג ע״א( כזה״ל :מנן המס ,רני
נכל חדרי נטן ,להאיר נכולס ,למצוא עצה והסחזקוח לשונ מכולם להשי״ח .כי אפילו
אליעזר אומר ,שונ יום אחד לפני מיממך .שאלו מלמידיו אח רני אליעזר ,וכי אדם יודע
כשנדמה להאדס שיודע האמח ,רק שהסאווח מסגנריס עליו ,גס זה שקר ,כי נדמה לו
איזהו יום ימוח .אמר להן ,וכל שכן ישונ היום ,שמא ימוח למחר ,ונמצא כל ימיו
שאין נכוחו לעמוד כנגדם .אנל אם ימשוך עצמו להאמח ,נוודאי יהיה לו כח ועצה
נמשונה .ואף שלמה אמר נחכממו' ,נכל עח יהיו נגדיך לנניס ושמן על ראשך אל
להימלט מהם ,וכמ״ש נההקדמה של ספר לקוטי מוהר״ן נדנרי השיר ,וכל זה מחמח
יחסל .אמר רנן יוחנן נן זכאי ,משל למלך שזימן אח ענדיו לסעודה ולא קנע להם
שטוח שאין יודע מכוחו וכו' .אנל נאמח לאמיחו נודאי יש לו כח וכו' ,כי אין הקנ״ה
זמן ,פיקחין שנהן קישטו אח עצמן וישנו על פחח ניח המלך ,אמרו ,כלום חסר לניח
שולח על האדם ניסיון וכו׳ שלא יהיה לו כח לעמוד נו ,כי אין הקנ״ה נא נטרוגיא
המלך ,טיפשין שנהן הלכו למלאכחן ,אמרו ,כלום יש סעודה נלא טורח ,נפמאוס ניקש
המלך אס ענדיו ,פיקחין שנהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין ,והטיפשים נכנסו לפניו
עם נריוסיו וכו׳ .ועוד יש נזה הרנה לדנר ,כי אי אפשר לנאר אמיחס האמס שצריך
האדם נכל יום ונכל שעה לפי נחיגחו ,ונפרט נעגין ההסחזקוח וכו׳.
כשהן מלוכלכין .שמח המלך לקראח פיקחים וכעס לקראם טיפשים ,אמר ,הללו שקישטו
כז ה תע ש ה ליום פקודה .כפנ מוהרנ״פ נליקו״ה )או״פ נציעפ הפפ ה ,כנ( נזה״ל :עיקר
אח עצמן לסעודה ,י.שנו ויאכלו וישחו ,הללו שלא קישטו עצמן לסעודה ,יעמדו ויראו.
נצחון היצה״ר ע״י המורה ,אנל הנעל דנר מחגנר על האדם על זה נעצמו,
חחנו של רני מאיר משום רני מאיר אמר ,אף הן נראין כמשמשין ,אלא אלו ואלו
לנטלו מהמורה ,ואפילו כשאדם עוסק לפעמים נחורה ,הוא מחגנר להפילו מזה.
יושנין ,הללו אוכלין והללו רענין ,הללו שוחין והללו צמאים ,שנאמר' ,כה אמר ה' הנה
ענדי יאכלו ואחס חרענו הנה ענדי ישחו ואחס חצמאו ,הנה ענדי ןר'נו מטונ לנ ואחס
ועיקר הסחחו לדחוחו מהמורה חס ושלום ,הוא עי״ז נעצמו ,מחמח שרואה שעוסק
נמורה ואעפ״כ עדיין הרע שלו נמוקפו ,על כן ממגכל עליו הנעל דנר להסימו,
חצעקו מכאג לל .ופירש ר ש״י) שס( :וכל שנן .שמפני שאינו יודע איזה יוס ימוח ,וטונה
חשונה יוס אחד לפני מיחסו ,נמצא כל ימיו נחשונה יהיו .נגדיך למים .נשמסך טהורה
לדחומו חס ושלום מהמורה לגמרי .אנל מי שמסמכל על האמח לאמימו ,ויזכור
ונקיה .נלום סהר נים המלך .נחמיה ,הכל מוכן ,ושמא ינהילנו לנא פחאוס ,ואנו צריכין
נאמח יום המיסה ,שסוף כל סוף יענרו ימי חייו כצל עונר ,ויצטרך לימן דין וחשנון
וכו׳ ,נוודאי לא יסחכל על הסחח היצה״ר ,ויקיים דנרי רז״ל לעסוק נמורה נכל יום
ליכנס לסעודה מקושטין .נלום יש שעודה כלא הורס .עדיין יצטרכו לטרוח לצורכי סעודה
של ניח המלך ,ויש לנו שהוח הרנה להחקשט .יעמדו ויראו .ואף לעולם הנא ,צדיקים
חוק ולא יענור ,יהיה איך שיהיה ,כי סוף כל סוף המאור שנה יחזירהו למוטנ .וזה
היה כוונח הגמרא הנ״ל שציוה לעסוק נחורה או נקריאח שמע נדי לנצח היצה״ר,
יושניס ואוכלים ,ורשעים עומדים ורואים .י׳ מאיי אומי .אין עומדין ורואין ,שאם כן
ואם לאו שלא נצחו ע״י המורה ,ואזי ירצה היצה״ר להמננל עליו לדחוחו מהמורה
אף הם היו נראים מן הקרואים ולשמש ,שכן דרך המשרחיס עומדים ,ואין כאן נושה.
לגמרי ,מאחר שרואה שאין מועיל לו עסק המורה לנצח היצה״ר .ולפעמים יש נופלים
כל כך ,עד שדוחה אומס אפילו מלקרוח קריאח שמע ,ע״י שמפילו הנעל דנר נדעמו מחמס רינוי מעשיו הרעים ,כי כך דרכו של היצה״ר ,היום אומר לו עשה כך ,למחר
אומר לו עשה כך ,עד שאומר לו וכו׳ .והעצה על זה ,יזכיר לו יום המימה ,היינו שיזכור יום המיסה ,שסוף כל סוף יהיה מוכרח למוח ,ואז נסוף הכל ,נוודאי טונ יומר
נל מה שחטף נזה העולם איזה דינור חורה ומפלה וקריאח שמע ,אף אס הוא כמו שהוא ,ועל כן ע״י שיזכור יום המימה ,יחזור אל המורה וקריאח שמע ,שימגנר לעסוק
נחורה נכל יוס ,או על נל פנים יקרא קריאח שמע ננל יוס ,ולא יפול נדעחו משוס דנר ,ואז נוודאי יזכה סוף נל סוף לנצח היצה״ר.
א ל תג ט על מצהלות הזמן וכוי הזמן הולך והומה .איפא נאוצ״ה)זיכרון פ( נזה״ל :אפילו נשכלנו אנו יכולין להנין קצח שאין שום זמן כלל ,כנראה נחוש שהזמן הולך והומה,
והוא עף ופורח כצל עונר ,עד שנאמח לפי פריחח המחשנה ,רואין כמעט נחוש שאין זמן כלל ,כי היכן הוא הזמן של כל העולם .ועיקר הזמן הוא רק מחמס השכחה,
מחמח שעונריס ימים ושנים ,ונרנוח הימים נשכחים הימים הראשונים ,ומחמח שכחה נדמה כאילו הוא כנר זמן ארוך ונמשך מאד .אנל כשזוכרין היטנ מה שנעשה ממחילה
עד עכשיו ,והיום שענר לפני כמה שנים כאילו הוא עומד עכשיו ,עי״ז רואין שאין שוס זמן כלל .רק שנשכלנו נודאי אי אפשר להנין דנר זה נשלימוח ,רק איזה המנוצצוח
והענרה נעלמא .והכלל ,שעיקר הזמן הוא מחמח שאין לנו שכל ,דהיינו מחמס השכחה ,שהוא נחיגח שינה והסמלקוח הדעח.

ילקוט הנחל
ו מד ! ת שי ב ל שולחיך דבר .על מילים אלו דייק ורימז בקונטרס 'שיר נעים השלם׳ )כת״י( בזה״ל :ומיד
כשאומר ׳מה תעשה וכו׳ /מרמז התשובה ומגלה דרך העבודה ומה שיש לעשות ,במה
שאומר ׳ומה תשיב לשולתך דבר׳ .שמה שיש לעשות הוא כל ׳דבר׳ )דהיינו כנ״ל אפילו דבר קטן,
שבוודאי הרי מזדמן להאדס לעשות בכל עת איזה דבר ,וכנ״ל מרמז על דרך העבודה שהוא לקדש
המעשים ולעשות כל דבר בדרך של יראה ועבודה ,אס זה עבודה גדולה של תורה ותפילה
]שיתתזק לעסוק בהס ביראה והתעוררות[ ,ואס זה דבר קטן של עסקי הרשות והסידורים וכו׳
]שימצא דרך של יראה גס בדברים אלה ,ע״י שיתדבק גס אז לזכור בהשי״ת ,וד״ל[ .וגס כאשר
לכאורה אינו יכול לעשות כלל ,יתתזק ליראה ושמתה ]ע״י שיכיר שבאמת יש ויש איזה דבר של
קדושה ששייך לו גס אז ,והשי״ת נמצא איתו וכו׳ וד״ל[(.
א ל ת ב ט על מצ הלו ת הזמן .איתא באוצ״ה)ממון ופרנסה נו( בזה״ל :עיקר העבדות הוא בבתינת הזמן,
כי כל העמל והכעס ויגיעות וטרתות וטרדות העולם הזה שהם בבתינת עבדות ,הכל הוא רק
תתת הזמן ,שזה בתינת ׳מה יתרון להאדס בכל עמלו שיעמל תתת השמש׳ ,היינו תתת הזמן .וכל
זה מתמת שטות ותסרון הדעת ,שעי״ז נגדל הזמן אצלו ביותר ,עד שנדמה לו כאילו הזמן של ימי
תייו ארוכים וקבועים ,וכאילו יתמהמה בזה העולם תמיד תס ושלום ,ותושב מתשבות בכל עת
לעשות לו מעמד פרנסה ועשירות ,ולקנות לו בתים וקניינים וכלים וכו׳ ,וטרוד בזה תמיד בעבודות
קשות ,כאילו היה עבד משועבד נמכר לאיזה אדון ,וכמו שאמרו רז״ל עשאו עבד מכדן )קשור,
אסור( לעצמו .וכל זה מתמת שטות ותסרון דעתו ,שעי״ז נדמה לו כאילו הזמן גדול מאד ,ושוכת
שאין שוס זמן כלל ,והזמן רץ ופורת מאד מאד בכל עת ורגע בלי הפסק ,וכמ״ש ׳וימינו כצל
עובר׳ ,ואמרו רז״ל ׳כצילו של עוף הפורת׳ .והוא ,לא די שאינו זוכה לדעת אמיתי ,לתזק אמונתו
בבתינת ביטול הזמן בשורשו ,שהוא למעלה מהזמן ,ששס עיקר התייס האמיתיים ,אף גס עושה
לעצמו קביעות גדול מזה הזמן ,שבו עיקר אתיזת סטרא דמותא ,כי הזמן הולך ומת בכל רגע
ורגע ,בבתינת ׳ויום המות מיום הולדו׳ ,כי השעה והרגע שחןה ,לא יתיה עוד .והוא תושב בכל
יוס ובכל עת מה יעשה למתר ולאתר זמן ,עד שעי״ז נופל לעבדות גמור ,ומייגע ומטרית את
עצמו ביגיעות גדולות ועבודות קשות בשביל עמל העולם הזה ,אשר כל הזמן של העולם הזה הוא

הבל ,כמ״ש ׳וימי תיינו הבל לפניך׳ .ובאמת ,אפילו בדעתנו הפתותה שאין אנו יכולין להבין בתינת
למעלה מהזמן ,אבל על כל פנים זה אנו רואים בתוש ,שאין שוס זמן כלל ,כי הזמן רץ ושט ופורת
מאד בלי שוס קביעות כלל ,ובכל רגע האדם מת כנ״ל .על כן בודאי ,מי שתס על עצמו ומסתכל
בענין זה בעין האמת לאמיתו ,לא יעשה לעצמו שוס קביעות כלל בעסקי עולם הזה ,ואינו תושב
כלל מיום לתבירו ,כמו שאמרו ׳אל תצר צרת מתר וכו״ ,ואפילו מה שמוכרת לעשות בשביל עסק
פרנסה ,הוא עושה רק בדרך עראי ובהעברה בעלמא ,שלא בדרך קביעות כלל ,וכמו שאמרו ׳עשה
תורתך קבע ומלאכתך עראי׳ .ועי״ז הוא ניצול מהעבדות דסטרא אתרא וזוכה לתירות ,כמו שדרשו
רז״ל ׳תרות על הלותות׳ ,וכמו שאמרו ׳אין לך בן תורין אלא מי שעוסק בתורה׳ ,כי מי שעוסק
בתורה זוכה להשלים דעתו ,וכפי שלימות דעתו ,כך הוא זוכה לבטל בתינת הזמן ולהיכלל בבתינת
למעלה מהזמן ,ואזי יוצא מעבדות לתירות ,כי כל העבדות הוא רק תתת הזמן כנ״ל.
א ל ת ב ט על מצ הלו ת הזמן .הנה בכוכ״א )אנשי מוהר״ן ה( איתא מעשה ,מאחד שהיה בעניות גדול מאד,

והתחיל להתעשר ולעלות מעלה מעלה בעשירות ,עד שלא יכל אפילו לבוא ולראות פני רבינו ,ואיתא שס
בהמשך המעשה בזה״ל :פעס אתת כשהיה יריד בברסלב ,ורץ במהירות אל השוק לקנות ולמכור,
ותלונות רבינו ז״ל היו יוצאים לשוק ,שבהכרת לעבור דרך שס .ובתוך כך כשרץ ורצה לעבור לשוק
ושלא יראוהו ,דפק רבינו ז״ל בתלון וקרא אותו ,ומסתמא הוכרת לכנוס ,כי אין ה ליו אי ז שלא
לכנוס אס כבר קרא אותו .וכשבא אל רבינו ז״ל ,אמר לו רבינו ז״ל ,ההסתכלת היום אל השמים,
ויאמר לא .קרא אותו רבינו ז״ל אל התלון ,ויאמר לו ,הבט בתלון ,ותאמר לי מה אתה רואה.
ויאמר ,אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה ,ענה רבינו ז״ל ואמר לו ,אתר תמישיס
שנה יהיה יריד אתר לגמרי ,זה הכל שאתה רואה לא יהיה עוד ,רק סוסים אתרים ועגלות
וסתורות ואנשים אתרים ,וגס אני לא אהיה וגס אתה לא תהיה .כהיום אני שואל אותך ,מה
אתה כל כך בהול ומוטרד ,שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמים .ויקרא את רבי תייקיל שהיה
בתדר אתר ,ויאמר לו ,תראה תייקיל מה שעשית עס השפע שלך ,עד שאין לו אפילו זמן להסתכל
על השמים כמו שהיה בזה מעשיה שלימה איך שפעל ר׳ חייקל בעבורו את העשירות הזאת )כל זה שמעתי
מפי רבי נפתלי ששמע זאת מפי תתנו רבי אברהם ז״ל(.

ו

נחל נוכע

ליהוטי

שיר נעים

מוהר״ן

מקור חכמה

נ ק ר ב לב האבן .׳לכ האכן׳ הוא כינוי ליצה׳׳ר )כמוכא כדכרי חז׳׳ל המוכאיס כהמשך( ,והוא
נ ק ו ב לב האגן .אימא נ שי הר״ן)רלד( נזה״ל :שמעפי נשמו לענין הפפזקופ נהפנודדופ
מלשה״כ כיחזקאל)יא ,יז ,יט(; לכן אמר כה אמר אדני אלקיס וקפצתי אתכם מן
ושיפה נינו לנין קונו .אמר ,שאפילו אם עונרים ימים ושנים הרנה ,ונדמה לו
הערניס ואכןפתי אתכם רנן הארצות א^ר נפ5ותס פהס ונתתי לכס את אדמת ןקראל:
שלא פעל עדיין נשיפפו ודינוריו כלום ,אעפ״כ אל יפול מזה כלל ,כי נאמפ נודאי
) (...ונתתי להס לכ אחד ורוח חדשה אתן פקרפכס והקרתי לכ האכן רנפשרס ונתתי
עושים הדינורים רושם .והניא משל ,כמו מים היורדים על האנן ,אע״פ שנדמה לנו
להס לפ פשר :ופירש המצו׳׳ד)שס(; ל 5אסד .ר״ל ,לא
שאין להמים כפ כנגד האנן הקשה ,ואין ניכר רושם
המים נאנן ,אעפ״כ כשהמים יורדים על האנן כמה נ קוב לב האבן והאר לי משם מעט פניך.
יהיה עוד לפס חלוק ומסופק להאמין פה /כי פכל
לפ יאמינו פה /ורוס סדשה .רצון חדש ללכת פחוקי.
וכמה זמנים רצופים ,הם עושים נקנ נהאנן ,כנראה
ברה כחמה .יפה כלבנה .אל תחריש ואל
לג הא5ן .לפ קשה כאפן .מנשרם .ר״ל ,מגופס .ל5
ניכר
נפוש .כמו כן ,אפילו אם לינו לנ האנן ואין
תשקוט .הרימה קולך הערב בשירות והורה.
נשר .רך כפשר .ר״ל ,מוכנע ונוח .וכדכ״ר )ו ,יד(
נו רושם דינוריו ופפילפו ,אעפ״כ נרנופ הימים
ופתח פיך ותוציא רבריך הנעימים לפני הקב״ה.
איפא :אמר הקפ״ה (...) ,לעת״ל שאני עוקר יצה״ר
והשנים ינקנ לינו האנן ע״י שיפפו ,כמו )איוב יד(
רלו עיניך למרום חכור אהבתך הישינה.
מפיניכס ,שנאמר )ירמיה לא( ׳והסירותי את לפ
׳אננים שפקו מים׳ .וניאר נזה נליקו״ה )יו״ד הלכות
האפן מפשרכס /אני מחזיר שכינתי פיניכס ,מנין,
מלנ ודס ד ,יא( גני ענין נקינת לנ האנן ,על דרן קישור
שנאמר )יו א ל ד( ׳והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על
הדנריס להלכות מלימה ,וז״ל :עיקר הפעניפ ,לפפופ נ הרות נחלים אפיקי מים רבים
כל פשר וגו״ .ומתוך שאני משרה שכינתי עליכס
פרצונופ רשע ,לפפופ ולשנר אפ לינו ולהוציא ממנו
וימים נתלים וקטנים.
כל הקשרי רשע .וכן כפנ רנינו ז״ל נהפרוזים שלו
כולכס זוכין לתורה ,ויושפין פשלוס פעולס ,שנאמר
הנדפסים נהקדמה ,נקונ לנ האנן והאר לי משם נ פלאים ומשונים בצבעיהם
)ישעיה נד( ׳וכל פניך למודי ה׳ ורפ שלוס פניך׳.
ובטעמיהם ובטבעיהם.
ב ר ד ! בהמה יפה כלבנה .כדכתיכ כשה״ש )ו ,ט(:
וכו׳ .נמצא ,שהזכיר פיקון הלנ נלשון נקינפ הלנ.
רני זאת הנשקפה כמו שחר ןפה כלמה
ועל זה מרמז כלי מנוקנ ,שצריכין למלופ אפ הנשר
פרה כחרנה אירנה כנדגלות :ומכאר רכינו כ חיי) שמות יכ ,כ( :אמר שלמה ,׳יפה כלפנה
לפלוס הדמים נכלי מנוקנ דייקא ,אנל נכלי שאינו מנוקנ אין מועיל המליפה ,אדרנא
פרה כחמה׳ ,נתן היופי ללפנה והפרירות לחמה ,לפי שהלפנה דוגמת האשה
נאסר הנשר .זה רמז שהפעניפ ויסורין שהם נפינפ מלפ כנ״ל ,אין מועילין כי אם
פיצירה התחתונה ,שהיא מתפעלת מן הזכר ,כן הלפנה מקפלת ומתפעלת מן
כשזונה לפפופ ולנקונ לנו האנן ,שכוונפו נשניל השי״פ כדי לשונ מרשעו ,שאז זוכה
השמש ,וכן אין אשה אלא ליופי .אפל פחמה הזכיר ׳פרה׳ ,כי האור שלה פרור.
ע״י הפעניפ לגרש ולפלוט נל הדמים רעים שהס כל הפאוופ ,ולזנופ לאמונה שלימה,
וממה שהזכיר פחמה ׳פרה׳ ,אתה יכול להפיא שאין הלפנה פרה ,ואל תתמה
שהיא כפרה ופיקון על הכל (...) ,אמן ואמן.
פזה ,שגס השכינה שהיא כת הלפנה היא שורה עמהס פגלות ,ומצטערת פצרתס,
ה רי מ ד ! קולך הערב ב שירות והודה ופתח פיך ותוציא דבריך חנעיטים .כמנ לענין
שנאמר )ישעיה סג( ׳פכל צרתס לו צר׳.
זה מוהרנ״מ נליקו״ה )מו"מ נזיקין ה ,לו( נזה״ל :הדינורים הקדושים הם נפי'
אמרופ מהורופ ,הנמשנין ממשה רנינו ומכל הצדיקים שהם ננפי׳ משה ,שמפיין
ד!רימד! קולך הערב בשירות .וכעין זה כתיכ כשה״ש )כ ,יד( :יונתי פחגוי הסלע
פסתר המדרגה הראיני את מראןך הקרניעיני את קולך כי קולך ערכ
ומשינין אפ הנפש נהם ,עד שפופפין אפ פיהם שידנרו נלשונם לעצמן אמרופ מהורופ
ומראיך נאוה :דרשו חז״ל כמדרש פהליס )לג( :׳רננו צדיקיס פה״ .זה שאמר הכתופ ) ש ה׳׳ ש
הנ״ל ,להפיופ ולהשינ נעצמו אפ נפשו ,ני הדינור יש לו כפ גדול .ני הצדיקים
מעוררים אופם ננפי׳ הפנערי מעפר קומי וכו' עורי דנרי שיר ,ונמ״ש נהפרוזים
ד( ׳נופת תמופנה שפתותיך׳ .אמר הקפ״ה אני אוהפ לשמוע את קולך ,פין רנשפחת
פין רנמנת ,אל תמנעי קולך) ,שס כ( כי קולך ערפ .ועוד דרשו חז״ל )שס קמט(:
הקדושים שלו ,הרימה קולך הערנ נשירופ ופודה וכו' דלו עיניך למרום וכו׳.
הצדיקיס ,קילוסן ערפ לפני פיותר ,שנאמר ׳כי קולך ערפ ומראיך נאוה׳ ,וכתיפ
)תהליס קד( ׳יערפ עליו שיחי׳ .ועוד איתא כילקו״ש)שמות רמז רלכ(כזה״ל :מפורשפקפלה ,׳יונתי פחגוי הסלע וגו׳ כי קולך ערפ׳ ,פתפלה ,׳ומראיך נאוה׳ ,פתלמוד תורה.
עיניד למרום .כתיכ כישעיה )לח ,יג-יד( גכי ענין התפלהוהשוועה לה׳ :שויתיעד פקר כארי כן ושפר כל עצמותי רניוס עד לןלה ת׳שלימני :כסוס עגור כן אצפצף אהגה
כיונה דלו עיני לכנרוס אדני עשקה לי ערכני :ופירש המצו״ד)שס( :כן אצפצף .מגודלי הכאפ ,הייתי מצפצף כעופות והומה כיונה .דלו עיני למרום .הורמו עיני להפיט השמיס
לעזרתך ,ואמרתי ,ה׳ ,עשוק ממני החולי הזה ,והרנתק והכשר לי .שויפי עד נוקר .ר״ל ,כשפא הלילה ,שמתי זמן השלמת חיי עד פוקר .כארי .ר״ל ,נתחזק תלוי ,עד ששיפר
החולי את כל עצמותי ,כמו הארי המשפר עצמות החיה הנטרפת פפיו .מיום וכר .ר״ל ,חשפתי שופ ,אשר מהתחלת היוס עד הלילה תשליס ימי חיי ,כי אמות פמשך זמן
ענין הרמה ,כמו ׳ארוממך ה׳ כי דליתני׳ )תהליס ל(.
היוס .ופירשהמצו״צ )שס( :כסוס עגור .כמו כסוסועגור .והס מיני עופות ,וכן ׳ותורוסוס ועגור׳ )ירמיהו ח( .דלו.
ומשונים בצבעיהם ובטעמיהם ובטבעיהם .גכי ענין ׳משונים כטעמיהס׳ המוזכר כאן ,איתא כרש״י )כראשית א ,י( על הפס׳ ׳ולמקוה המיס קרא ימים׳ כזה״ל :קרא ימים.
והלא יס אחד הוא ,אלא אינו דומה טעס דג העולה מן היס פעכו ,לדג העולה מן היס פאספמיא.

דלו

נפלאים

יליקוט הנחל‘
נקוב לב ה א בן וכוי ה רי מ ה קולך ה ע ר ב ב שירו ת והודה וכוי .איתא בחיי״מ )תמא( בזה״ל :פעס אחת
דיכר רכינו ז״ל עס רכי יעקכ יוסף מענין עכודת ה׳ ,כדרכו תמיד ,וסיפר לו משל ,למלך
ששלח את כנו למרחקיס ללמד חכמות ,אח״כ כא הכן לכית המלך מלומד ככל החכמות כראוי.
פע ס אחת ציוה המלך על הכן ליקח איזה אכן גדול מאד כמו אכן הרחייס ,וליטול ולישא אותו
על עליות כיתו .ומסתמא לא היה יכול הכן הנ״ל לישא ולרוס את האכן ,כי היה אכן גדול וככד
מאד ,ונצטער הכן מאד על שאי אפשר לו למלאת רצון אכיו המלך .עד שגילה לו המלך דעתו
אח״כ ,ואמר לו ,היעלה על דעתך שאני אצוה עליך דכר ככד כזה ,לקחת את האכן כמו שהוא
ולישא ולרוס אותו ,התוכל לעשות דכר זה ע״פ חכמתך הגדולה .אך אין כונתי לזה כלל ,רק
כונתי היה שתיקח פטיש חזק ,ותכה ותפוצץ את האכן לחתיכות ק טנות ,וכזה תוכל להעלות
אותו על העליה .כמו כן ,השי״ת ציוה עלינו שנישא לככנו אל כפיס אל אל כשמיס ,ולככנו
הוא לכ האכן .והוא אכן גדול וככד מאד ,ואי אפשר להריס אותו להשי״ת כשוס אופן ,רק ע״י
שניקח פטיש ונשכור ונפוצץ את לכ האכן ,ואז נוכל להריס אותו .והפטיש הוא הדיכור .עד כאן
המשל ,והכן .ובהמשך דבריו שס איתא לעדן זה בזה״ל :פעס אחת דיכר רכינו ז״ל שצריכין לעסוק
הרכה כאמירת תהליס ותחינות וכקשות והתכודדות וכו׳ .ושאל אותו הרכ רכי יודל ז״ל ,איך
לוקחין לכ )רצונו לומר איך זוכין שיהיו הדיכוריס כהתעוררות הלכ( .השיכ לו רכינו ז״ל,
תאמרו לי ,אצל איזה צדיק קיכלתס התעוררות הלכ ,העיקר הוא האמירה כפה .רצונו לומר,
להרכות כדיכוריס של תחינות וכקשות כפה ,והתעוררות הלכ כא ממילא.
א ל ת חרי ש ואל תשקוט .איתא בחיי״מ )תקמה( בזה״ל :פעס אחת הייתי קוכל לפניו על ענייני ,והייתי

אומר לפניו כדרך קוכלנא ,יגעתי כקראי ניחר גרוני ,כלו עיני מיחל לאלקי .והריס ידיו מעט ,ואמר כלשון
רכה ,אס כן מה לעשות )כלומר כי כודאי אסור להרהר אחריו יתכרך וכודאי צדיק ה׳( .אח״כ ענה ואמר
לי ,הלא אס דוד המלך עליו השלוס אמר ׳יגעתי כקראי נחר גרוני׳ ,היה כפשוטו ,שככר קרא כל כך ,עד
שהיה עייף ויגע ממש כקראו ,וניחר גרונו ממש כפשיטות .אכל אתה תהלה לאל עדיין אתה ככוחך וכו׳.
ד ל ו עיני ך למרום .איתא בכוכ״א )אנשי מוהר״ן ,ח( שיחה נפלאה מגודל ענין זה לדלות עיניו למרום בזה״ל:
שמעתי מאנשי שלומינו ,שנסע רבי נתן פעס אחת ,וכאו לכית מלון ,ואכלו שס סעודת הערכ.
וכשעת האכילה עמד כצווארו של מורנו מוהרנ״ת ז״ל עצס ,ופתח את פיו כדרך החונק ,ונכהלו שס
מאד .והשי״ת כרחמיו היה כעזרו ,שכלע מיד את העצס ולא הזיק לו כלוס .אח״כ ענה ואמר להאיש
הנ״ל ,הראית שכשעה שעמד העצס כצוארי הייתי מכיט ומסתכל למעלה ,כי אין שוס עצה על כל דכר
רק לתלות עיניו למרוס ,אפילו כשעה שאין יכוליס לצעוק ,על כל פניס יעשה אז מה שכיכלתו.
נ ה ל ו ת נ חלים א פי קי מים רבים .איתא בקונטרס יד הנחל )על השיר נעים( בזה״ל :ניתן לומר ,שמלכד
שרכינו מתאר כחרוזיס אלו את פלאי הכריאה ,הרי יתכן ומרמז גס על עצמו ותורתו ,כפי
שאמר ׳אני נהר המטהר וכו״ ,וכן ידוע שר״ת שמו הקדוש נ׳ח׳מ׳ן׳ הס ׳נחל נוכע מקור חכמה׳.
ומצינו סמך לכך כזהר )בראשית ,לג ע״א( שהצדיק הוא המקור של כל הנחליס ,הנהרות ומהעיינות,
כדכתכ ׳א״ר חייא ,מקוה המיס דא צדיק וכו׳ ,היינו דכתיכ ׳קרא ימיס׳ ,כגין דנחלין ומכועין ונהרין
כולהו נטיל לון ,ואיהו מקורא דכלא׳ .ופירשו המתוק מדכש ,׳א״ר חייא ,מקוה המיס זה היסוד וכו׳,
זהו שכתוכ ׳קרא ימיס׳ כלשון רכיס ,לפי ששפע נחליס של הכינה ,וגס מכועיס של החכמה ,ונהרות
של הו״ק ,את כולס נוטל היסוד מהו״ק ,והוא נעשה המקור לכל מה שקיכל מהחכמה׳.

ליקוטי

מקור חכמה

שיר נעים

חיות

מוהר״ן

נחל נוגע

נ כ ס פ ד ! ת מי ד אל שורשח לחיות לכוד.

ז

קטנות וגדולות וכוי משבחים ומהללים כולם וכוי .כלשון זה איפא גס כמזמור
׳כרכי נפשי׳ נפהליס )קד ,כד-כז( :מה רפו• מעקיף ה׳ 5לם נחנמה עשיין מ^אה
האיץ קרגף :זה הןס גדול ורמג ןדיס '^ס רמש ואין מקפר איות קנונוס עם גדלוס:
הצגנו פה מעט נזה .איפא נ לי קו ״ ה)יו ״ ד פדש ג ,ט( :הנפש נכספח לעולם לשורשה לעשות
רצון קונה ,ואפילו אס הוא רשע גמור חס ושלום ,וכפר המגפר גופו על נפשו פיומר,
?ס ארות יהלכון לדמן זה ן.צרמ לשחק פו :כלס אליף ישפרון למת אכלם פעמו :ופירש
עס כל זה כפנימיות הנפש ,כוודאי צועקת נפשו
המלני״ס )שס( :זה סיס .ידפר מן הנפראיס אשר פיס,
הנה סיס גמל ויסג ידיס .גס אוחו לא ה3חמ ריק ח יות קטנות וגדולות בכל אחד ואחד
מאד מאד כקול מר ועצום מאד ,ונכספת ומתגעגעת
מאד לשופ לשורשה .כי רצון הנפש הוא רצון האמת,
מפריאוח ופלאי מעשיך ,שס רמש ואין מספר .שהגס
אין מספד למיניחם.
דהיינו רצון השי״ת ,ורצון השי״ת כודאי נשאר קיים
שלפרואי היס לא הנינוח לכל אחד מעון מיוחד ,מ שבחים ומחללים כולם לחשי״ת בכל אבדיחם.
והגדול מחפרו פולע אח חפרו ,לעומח זה שס רמש
לעולם ,ואין מי שיוכל לשנות ולפטל רצונו חס ושלום
ילין יגידון תמיד ולא יכחשון מנחיגיחם.
כשום אופן פעולס ,כמ״ש )פהליס צנ( ואמה מרום
פלי מספר ,שההפראה של הדגיס אין מספר לו,
שפמעי דגה אחת ימצאו פיציס כמה מלןאן ,עד נ וצצים אבנים טובות ומדגליות בעמקיחם.
לעולם ה' ,ופירש רש״י ,שלעולם ידך על העליונה,
שלכן סיוס קטטס עס גמלוס .ישכנו הקטנות ניחד עס  :חבא בחם אודות כליחם.
וכמ״ש )שס קיפ( ,ימין ה׳ רוממה וכו׳ .כי כוודאי
השי״ת יגמור את שלו כרצונו ,ויהיה נשלם כוונתו מה
הגדולות ,והגס שהגדוליס פולעיס פכל יוס כמה
רפפוח מן הקטניס ,פכל זאת לא יכלו מיניהס.
שרצה פפריאת עולמו ,שכל כוונתו היה כדי
שמות חגזודים מתחת כסא כבוד.
שהתחתונים דייקא יעפדו אותו ,דהיינו להפוך הגוף
נ ש מ ו ת הגזורים מ ת ח ת כסא כבוד איפא כעני!
כםפח תמיד אל שודשח לחיות לבוד.
זה נ מ סכ פ שנפ )קנג ע״נ( נזה״ל :מגיא,
לנפש ,ועל כן כוודאי הנפש כוספה חזק תמיד לעשות
יים וחסד שואבת מחםדי דוד.
רפי אליעזר אומר ,נשמתן של צדיקיס גנוזות מחת
רצון קונה ,אפילו אס המגפר הגוף כמו שהמגפר ח״ו.
כסא הכפוד ,שנאמר ׳והימה נפש אדני צרורה כצרור ח ן דוח מטיפי גן עדן ממנח לא אבד.
מ ח ס ד י דוד .איפא נ ס פר השפפכופ הנפש )אופ עה(
נזה״ל :ע״י אמירת מהליס זוכין לקפל
החייס׳ .ופירש רש״י )שס( :כציור הסייס וגו׳ .את ה׳
ושבות חחיכלות ואחלי חשלום
הארה מהעצות הקדושות ,הנמשכים מהמנוצצות
אלקיך עמו פכסאו .ואיפא נזהר )צו ,כט ע״א( נזה״ל:
לכל אחת ואחת ניסמן וניתוח תיו חוד.
משיח משער החמישים של הקדושה ,וכלל העצות
כל הנשמות גזורוח מתחת כסא הנפוד .ונזהר מדה״נ
ח פעל אל חמלאכים ישאלו
)פ׳ נש( איפא עוד נזה ,וז״ל :כמה חפיפה היא הנשמה,
כלולים כספר מהליס )שהם חסדי דוד הנאמנים
וידוצון בשליחותם ככוכבא דשביט.
שהם נתינת נצח והוד פחיגת עצות קדושות ונפלאות
הנתונה ממחח כסא הכפוד ,ממקוס הקודש ,מארצות
החייס ,כד״א ׳אתהלך לפגי ה׳ נארצוח החייס׳.
מאד ,כידוע שחסדי דוד הס נתינת נצח והוד נתינת
ולמה קראו דוד ׳ארצוח החייס; וכי למעלה יש ארצות ,א״ר יצחק ,לא ארצוח ממש,
עצות( היינו לצעוק תמיד להשי״ת יהיה איך שיהיה כנ״ל ועי״ז יכולין לצאת ולעלות מכל
ולא אדעתא דארצות אמרו דוד ,אלא לשון ריצוי הוא ,כד״א 'ארצה אחכס' ,כלומר ,אמר
הנפילות והירידות שפעולם אפילו מנתינת שער החמישים של הטומאה .וקשר הדנרי ס
דוד ,׳אחהלך לפני ה" ,פמקוס אשר ירצו תמיד הצדיקים ,הנקראים חייס ,אשר רצונס
נמסילפ הקשריה ,גני ענין מה שהנפש נכספפ לשורשה ,שכל כופה נזה נמשך מ׳פסדי דוד' ,שהס
כל העצום הכלולים נ ס פר פהיליס שפינר דוד המלך עליו השלוס .ו ח״ק הי טנ.
וחפצם ללנח שמה .וממקום הקודש ,פאה הנשמה להאיר על הגוף האפל ,נדי להוליכו
מ ח פעל אל .איפא נליקו״מ )פ״נ א ,א( גני ענין זה ,נזה״ל :כי איש הישראלי ננרא שיהיה
פדרך ישרה ,ולעפוד עפודחו ורצון פוראו ,לפוא למחר וליטול שכרו.
מ ח פעל אל .והוא מלשון הכפונ ננ מ דנ ר )כג ,כג( גני נלכופ נלעס :כי לא נחש פ!עק’ נ
לו ממשלה על המלאכיס ,וזה התכלית והסוף של ישראל ,כמו שאמרו רז״ל )ירו של מי
ולא קכוס פינזראל כעח יאמר ל!עקנ ולישראל מה פעל אל :ופירש ר ש״י) ש ס(:
שנם פ״נ( עמידין צדיקיס שיהיה מחיצמן לפניס ממלאכי השרת ,שנאמר כעת יאמר
כעס ^(מר ליעק 5וגו׳ .עוד עמיד להיוח עת כעת הזאח ,אשר מגלה חיפמן לעין כל,
ליעקפ ולישראל מה פעל אל ,שהמלאכיס יצטרכו לשאול מישראל ,כשירצו לידע מה פעל
אל .וצריך כל אחד לראות ,שיפוא לזה התכלית ,שיהיה לו ממשלה על מלאכים.
שהן יושפין לפניו ולומדים מורה מפיו ,ומחיצחן לפנים ממלאכי השרח ,והס
ישאלו להם ,׳מה פעל אל' .וזהו שנאמר' ,והיו עיניך רואות את מוריך' .ונירושלמי
מסכם שנם )לט ע״נ( איפא נזה״ל :רפי כרכיה פשס רפי אפא פר כהנא ,עתיד הקפ״ה לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של מלאני השרת ,ומלאכי השרת שואלין
ר י ר ר צ ר ן בשליחותם ככוכגא דשגיט .היינו נ מהירו ם ונפיפזון ,כי כן דרך כוכנ ה שניט ,כדאיפא ננרכו ם )נם
אומן ואומרין להן' ,מה פעל אל' ,מה הורה לכס הקנ״ה.
ע״נ( :מאי זיקין ,אמר שמואל ,כוכנא דשפיט .ואמר שמואל ,גהירין לי שנילי דשמיא כשנילי דנהרדעא ,לנר מכוכפא דשניט ,דלא ידענא מאי ניהו .ופירש ר ש״י) ש ס(:
טפנא דסניט .כוכפ היורד כחך נרקי ע ממקום למקום ,וארוך כשפט .שהוא יורה ,ונראה כמו שפותח רקיע.
הנה ענין זה מונא הרנ ה נ ס פ רי רני ה״ק

ופלמידיו ,וקצרה היריעה להציג את כולס .אמנס ,פטור נלא כלוה אי אפשר ,לכן
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מ

מ

מיליואי חכמה

ילקוט חנחל

חיות ק טנו ת וגדולות וכוי מ שבחי ם ומהללים כולם וכוי .בביאור ענין זה שכל הנבראיס והחיות משבחיס
להש״י ,כתב המבי״ט בפירושו לפרק שירה )הקדמה( בזה״ל :במין השאלה ,מה טעם בציור השירות

חיות ק טנו ת וגדולות ככל א ה ד ו א ה ה אין מ ס פר ל מיני ה ם מ ש כ חי ם ומהללים כולם ל ה שי״ ת
בכל א ברי ה ם .מענין ייחודו של כל איבר ואיבר בכל חיה וחיה ,איתא בליקו״מ )יז ,א( בזה״ל :הצדיק
מבקש ומתפש תמיד לגלות הרצונות של השי״ת .כי יש בכל דבר רצון השי״ת ,הן בכלל הבריאה ,דהיינו
מה שהשי״ת רצה לברוא את העולם בכלל ,וכן בפרטי הבריאה ,בכל דבר ודבר בפרט ,יש רצון השי״ת,
דהיינו שהשי״ת רצה שזה הדבר יהיה כך ,בתמונה הזאת ובכת הזה ובטבע הזאת ,ודבר אתר יש לו
תמונה אתרת וכת אתר וטבע והנהגה אתרת .והצדיק מתפש ומבקש תמיד אתר אלו הרצונות ,להשיג
ולידע רצון השי״ת בכל דבר ,כגון מפני מה היה רצון השי״ת שהארי יהיה לו כת וגבורה כזו ,ובזו
התמונה ,ובזאת הטבע וההנהגה שיש לארי .ולהיפך יתוש קטן הוא תלש כת מאד ,ויש לו טבע ותמונה
והנהגה אתרת .וכן בפרטי פרטיות ,כגון בהאריה בעצמו ,מפני מה זה האיבר של האריה צורתו כך,
ויש לו כת וטבע כזאת ,ואיבר אתר יש לו צורה אתרת וכת וטבע והנהגה אתרת .וכן בשאר כל הברואים
שבעולם דומם ,צומת ,תי ,מדבר ,שבכולם יש שינויים רבים לאין מספר בין כל אתד לתבירו ,וכן בכל
אתד ואתד בעצמו ,יש בו שינויים רבים בפרטי פרטיות בין כל איבר ואיבר .וכיוצא בזה בעשבים ואילנות
ושאר פרטי הבריאה ,שבכולם יש שינויים רבים מאד בתמונותיהם ובכותותיהם והנהגותיהם.
נ ח ב א ב ה ם או ח ת כליהם .מלבד הפירוש הפשוט של חרוז זה ,נראה לרמז בזה ע״פ המובא בחיי״מ )פה(
במעשה האורח ובעל הבית ,עיין שם ,וזה לשונושם בהמשך המעשה :את״כ הוריד אותו בין שני
הרים בגיא ,ומצא שם ספר ,והיו בו צירופי אותיות אז״ת הוא ד׳ וכו׳ .והיה מצוייר בה ספר כלים,
ובתוך הכלים היו אותיות .גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים ,שיכולין לעשות על ידם אלו
הכלים .והיה לו תשק מאד ללמוד את הספר .בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו ,תזר והסתכל והנה
הוא שם ,והתיישב עצמו לעלות אל ההר ,אולי ימצא שם איזה ישוב .וכשבא אל ההר ,ראה עומד
שם אילן של זהב עם ענפים של זהב ,ועל הענפים תלויים כלים כמואלו הכלים המצוירין בספר,
ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים .והיה תפץ ליקת משם הכלים ,ולא היה יכול,
מתמת שהיו נסבכים שם על הענפים ,שהיו בעקמימיות .וכן איתא בהקדמת ביאה״ל )בכלל הרביעי( בזה
הלשון :בדבר הכלים הנזכרים בתיי מוהר״ן ]סיפורים תדשים אות ה׳[ ,אשר בהם בעצמם ]נמצאים[
כלי המלאכה שנפעלים על ידם .כי עיקר כל השגה מהשגותיו ,תתפעל ותהיה בהתיקונים ,להמשכת
ותועלת השגות התורה שנמצאים בה בעצמה.
מ ח פעל אל .ואיתא בכוכ״א )חכמה ובינה לב( שבפס׳ זה מרומז שבח רבינו ,וז״ל שם :עיין בתרגום ירושלמי
על הפסוק ׳כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל׳ ,שבזה הפסוק מרומז התכלית האתרון
והעולם הבא שיזכו נשמות ישראל כידוע .ועל כן יתרגם שם התרגום בזה הלשון ׳ו׳נ׳ת׳מ׳ן דה׳ )בלשון

לבעלי תיים ולצמתים .ונקדים ,כי בשעת בריאת העולם ,נתן האל יתברך כת בכל ברואיו שידעו שהוא
בראם (...) ,ומה שהוטבע בטבעם בתתילת הבריאה שידעו את רבונם ונתכוונו לקיים מאמרו ,כן בכל
הנמשכים מכל מין ומין נשאר בו הטבע הנזכר ,שהוא יודע שנברא במאמרו ית׳ ,כי זה הוא כבודו ית׳
שידעו ברואיו כי הוא בראם.דרך משל ,כמו הצורף אשר הוא עושה כלי למעשהו ,ותותם בו סימן,
לשיהיה נודע שהוא עשאו ולא צורף אתר .וז״ש הכתוב )ישעיה מג( ׳כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
יצרתיו אף עשיתיו׳ ,כי כל הדברים שבעולם נקראים על שם האל ית׳ ,ועליהם אמר ׳ולכבודי בראתיו׳,
והכבוד הוא ,שהם מכירים כי הם ברואיו משעת יצירתם בתתילת בריאתם ,וגם בעשיה שאת״כ ,והוא
מה שנמשכים זה מזה בטבע כל אתד למינו ,מכירים בוראם ,והרי הוא כאילו הוא עשם כבתתילה(...) .
עוד אני אומר ,כי אין רתוק ג״כ לפי הדעת שיהיה ענין השירות לבעלי תיים כפשוטו ,שאומרים בפועל
שירה כל מין ומין מה שכתוב בו ,שהרי נתש הקדמוני היה לו כת הדיבור בשכל וערמה אע״פ שנשתתק
כשנתקלל ,נשאר בו הכת ההוא .ומצינו על דרך נס דיבור האתון הכתוב בתורה ,כפשט הכתובים .וכן
מצינו פרות המוליכות הארון לבית שמש ,שכתוב בהן ׳וישרנה הפרות׳ ,ואתז״ל )ע״ז כד( שאמרו שירה,
וחלקו במהות השירה מה היתה .וכן באליהו ,שאמר לנביאי הבעל ׳בתרו לכס הפר האתד׳ ,וכתיב את״כ,
אליהווהוא השיב לו,
עימו
׳ויקחו את הפר אשר נתן להם׳ ,שלא יכלו לזוז אותו ממקומו ,עד שסיפר
ומכןרו לו בידם ,כמו שאמרו במדרש .וא״כ אפשר ג״כ ,שנתן האל ית׳ ציור בבע״ח בדבר זה לבד,
שמכירים כי הוא ית׳ בראם והוא נותן מזון לכולם ,ואומר השירה המיוחדת לכל אחד מהס ,כמו שיש
להס הכרה למה שיאות להס מן המאכל ומאין יבוא לו המאכל ,כדרך מה שאמר הכתוב ,׳ידע שור
קונהו וחמור אבוס בעליו וגו״ (...) .וכל זה הוא להאמין בפרק שירה זו כפשוטה ,שאומרים שירה כל
אחד על האופן הנזכר ,שהוא כמו אמירה .ועי״ע מענין המוב״פ ,בסידורו של שבח ,ח״א שורש ה' ,ענף ה׳.
נ כ ה פ ח ת מי ד אל שור ש ח ל חיו ת לבוד .הנה איחא בענין זה בנועס אלימלך)פ׳ שלח( בזה״ל :כתיב ׳יעקב
חבל נחלתו׳ ,פירוש ,שנשמת ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד ,ושילשלס למטה לארץ ,כחבל
הזה הנקשר בשורשו למעלה ,ותלוי והולך עד למטה ,כך היא נשמת ישראל ,והס תמיד קשורים בו
יתברך ע״י החבל ההוא ,הס נשמתם הקדושים .אך כשאדם חוטא ,אז נפסק חבל הקדושה ,ונשאר
ההוא ,ויגיע עד כסא
החבל
האדם ההוא בלי שורש קדושה .ולזה צריך התשובה ,להעשות שיתקשר שוב
הכבוד .וזהו גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד.

מ ה פעל אל וכוי וירוצון ב שלי חותם .הנה גבי מה שאיתא בירושלמי שבת פ״ב ,ביאר בזה בליקו״ה )או״ח נפילת אפיס ד ,ט( לענין זה מדוע זכו ישראל אף
הקודש כמו מאת ה׳( עתיד למתנייא עליכון דבית יעקכ.
יותר מן המלאכיס ,וז״ל :אמרו רז״ל )שבת פרק ב בירושלמי( עתידין צדיקים שיהיה מתיצתן לפנים ממלאכי השרת ,שנאמר )במדבר כג( כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל ,מתיצתן דייקא ,שהוא בתינת כתר
שהוא בתינת מתיצה ,כי הוא פרוס בין הנאצלים לבין המאציל כנ״ל .וישראל ישיגו השגות אלקותו יתברך עי״ז דייקא .ובזה יהיו גבוהים מן המלאכים ,כי המלאכים הם עומדים ,ולא עמדו בניסיון של זה
העולם המגושם ,על כן אין זוכין לבתינת כתר כנ״ל ,ועל כן אי אפשר להם להשיג אלקותו יתברך כמו הצדיקים ,כי לא יוכלו לקבל ריבוי האור ,מתמת שאין להם כלים ומתיצות בדעתם לעכב ההשגה אצלם.
ועל כן נקראים שרפים ,כי הם נשרפים ונתלהבים מאור השגתם העצומה ,מתמת שאין להם מתיצות לעכב ,מתמת שאין להם מצוות מעשיות וכו׳.

ליהוטי

נחל נוכע

שיר נעים

נ ק ג ל רע וטוב כאהכה .איפא נליקו״מ )ד ,א( נזה״ל :כשאדם יודע שכל מאורעותיו הס
למונתו ,זאת הנתינה היא מעין עולם הנא ,כמו שכתוב ) פ ה לי ס נס כה' אהלל
דנר נאלקיס אהלל דנר .וזאת הנתינה היא מעין עולם הנא ,כמו שאמרו תז״ל ) פ ס פ י ס
נ (.ניוס ההוא יהיה ה׳ אתד וכו׳ .והקשו ,וכי האידנא לאו הוא אתד ,ותרצו תז״ל,
האידנא מנרכין על הטונה הטוב והמטיב ,ועל
רוחקים ומםולקים מכל
הרעה דיין אמת ,ולעתיד כולו הטוב והמטיב,
מי שאורחותיו עביט.
שיהיה שם ה׳ ושם אלקיס אתדות אתד .ואיפא

מ

מוהר״ן

מקור חכמה

מ י שאורחותיו עביט .׳עכיט /פירוש מעוקם ומעוקל ,היינו שהמעוותיס ארחותיהס יסולקו
מכל התענוגים .ושורש פיכה זו הוא מלשון הכתוכ כספר יואל )כ ,ז( ,כדכתיכ :כגפוריס
!רוצון כאנשי מלסמה !עלו סורנה ואיש כדרכיו ילכו! ולא ןעפמון א׳רסותס :ופירש רש״י
)שם( :ולא יעגטון .אין לו דמיון .ופתרונו ,לפי עניינו לא יעקלון .כף! הקליע זבד .חרוז

התענוגים

זה מקושר לקודמו ,ומדכר מאותם המרוחקים ,הנשארים
מטולטלים כעונשים שונים ,וחלקם גמולם ככף הקלע )זכד
פירושו חלק( .והוא ע׳׳פ הכתוכ כשמואל א )כה ,כט(:

רקס אדם לרדפף ולבקש את נפשף והןתה נפש אדני
נליקו״ה )יו״ד מילה ה ,כ (3נענין מה שאמר איוב לאשפו  3שארים ברעב ובחרפה בתוך כף הקלע זבד.
צרודה בצרור החיים את ה׳ אלקיף ואת נפש אעיף
כשקינל אפ ייסוריו ,וז״ל :כדבר אתת הננלות תדברי 3 ,שובה עד ה׳ ולא נהיה אבד.
!קלענה בתוף כף הקלע .גבי הפירוש הפשוט של ׳כף
גס את הטוב נקבל וכו׳ .היינו מאמר שהכל מאת
האלקיס ,אנו ממוייניס לקבל הכל ,טונ ורע מס  3קבל רע וטוב באהבה ונלביש לאב עד.
הקלע׳ ,פירש ר ש״י) ש ם( כך :חתיכת עור רחבה עשויה
כמין כף ,באמצע הקלע ,שנותן בה האבן .והמצו״ד
ושלום ,כי נאמת אין שוס רע כלל ,כי הכל לטונה
)שם( מכאר כזה עוד :והיסה נפש אדוני .ובעבור זה
נצתיית .וכן איפא גס נעל״פ )מכפנ קלט ,יוס נ' מנפס ב ריאת האדמה וברוריה
תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים הנצחיים
א 3פקצ״ד( ,וז״ל :מזק נני מזק ,כי ה׳ איתך ועימך אל
ארצות ומדינות רבות סביביה.
הרוחניים ,אחר הפרדה מן הגוף .אס ה׳ .להיות
מירא ואל מתת .וה׳ יסעדך מהרה ומשונ לאימנך ,כ ני אדם איש ללשונו ודתותיה.
חוזרת למקום אשר ממנה חוצבה .יקצענה .תהיה
וממדש כנשר נעוריכי ,להממיל ממדש מה שתוכל
לעשות נכומך .והגה עמה שכית מאד גס פה ונשאר  3צנים ופרחים ואביה.
משוממת נעה ונדה ,כהאבן הקלוע בכף הקלע.
עיירות ממושיס ומולאת כאלה וכאלה ,כאשר כמנת 3 .פילת המדינות מרוחותיה.
וכתב השערי אורה )שער ח( :הנפשות שנכרתו ממקומן
ולא שבו ,נידונות בכמה עונשים רעים ,אחר
אך מה שכמנת שמממת צער ודאגה נא לו מ״ו 3 ,שארת עומדת והגלגלים מקיפים סביבותיה.
שנכרתו ונעקרו ממקום מכןען ,והרי הן ממולמלות
אמה צריך לשוב על זה ,כי לא כך הוא המידה ולא ש ייטות השדים והרוחות באויר.
כך יפה לך ,להיות נמשך אתר הצער כל כך מס
ונעות מעונש לעונש ומנגע לנגע .וזהו שאמר
הכתוב ׳ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע׳ )שם( .ועניין כף הקלע ,דמיון האבן
ושלום ,כי צריכין להזכיר את עצמו מיד כשעונר איזה דנר ,שכל מאורעותיו הס לטונתו,
שזורקין אותה בכף הקלע ממקום למקום ,כך הנפש ,משנכרתה ממקומה ,הרי היא
ולקיים דנרי רז״ל ) נ ר כ ו ס סס לעולם וכו׳ יהא אדס רגיל לומר ,כל דענד רממנא לטנ ענד.
נזרקת ממקום למקום במיני עונשים רעים הנקראים כף הקלע .ולפי דרך זה יש לך
להתבונן מהו שוד התשובה הנאמרת בתורה ,שזהו שוד תשובת הנפש למקום שנעקרה ממנו וחוזרת למנוחתה ,כאומרו ׳שובי נפשי למנוחיכי׳ )תהלים קטז( .ובמה היא חוזרת
נ ש ר ב ד ! ע ד הי .׳עד ה״ דייקא ,כדכתיב בדברים )ד ,ל-לא( :פצר לך ורנצאוך כל הדברים האלה פאחרית
למנוחתה ,ברפואות הטובות שתיקנה התורה לכל מיני חמא ועוו]•
הברנים ושבת עד ה׳ אלקיך ושמעת פקלו :כי אל רחום ה׳ אלקיך לא !רפך ולא ושחיתך ולא ושכח את פרית אבתיך אשר נשפע להם :ומבאר הש״ך ע ה״ ת) ש ם( :ושגס עד ה׳
אלקין .קודם אמר ׳והשפות אל לבבך בכל הגוים וגו״ ,שהיא תשובה מחמת דוחק ,ומזה תבוא לעשות תשובה גמורה .וזהו ׳עד ה׳ אלקיך /שמגעת עד כשא הכבוד ,פא
לימהר משייעין אותו .ואמר ׳ה׳ אלקיך׳ ,לומר ,עיקר התשובה היא כשחל הדין עליך ,לא בזמן השלוה ,אלא אפילו שיהפך מידת רחמים לדין.
נ ק ב ל ר ע וטוב באהבה .כעין לשון זו איתא באיוב )ב ,ט-י( גבי תשובתו לאשתו על שקבלה על יסוריו ,כדכחיב :ותאמר לו אשתו עדך מחזיק פתמתך פרך אלקים ומת :ויאמר אליה
כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקפל מאת האלקים ואת הרע לא נקפל פכל זאת לא ח^א איוב בשפתיו :ופירש ר ש״י)שם( :גם .לא די שבראנו ,אלא גם את הטוב
נקפל ואת הרע לא נקבל ,בתמיה .ועוד כתיב ב מ שלי)ג ,יא-יב( :מושר ה׳ פני אל תרנאש ואיל מקץ פתוכרזתו :כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח וכאב את פן!רצה :ומבאר ר ש״י)שם( :וכאג
אס גן ירצה .שרוצה בבנו להטיב לו ויפיישהו ,לאחר שמכהו בשבט ,כן יערב לך הטובה אחר המכה .ורבינו יונ ה) ש ם( ביאר בזה עוד :כי אס אשר יאהג ה׳ יוכיס .למען לא ישאר עליו
כתם עוון ,אשר ימעט האהבה ,ולמען הושיף על הכנעת ליפו ,ופן תמעט השלוה את המורא מעליו ,ולמען הרבות שכרו .ואין טובה בעולם הזה שתערך לזאת .וכאג אה גן ירצה.
כאב יוכיח את פן ירצה ,אם יש לאב פנים הרפה ,הפן אשר יאהב וירצה מכל בניו ,אותו יוכיח מכולם וישקוד על מושרו ,למען יהיה כולו יפה במידתו ,ומום אין בו .על כן
יוכיח הש״י את אשר יאהב מיתר ההמון ,וכתיב ׳ה׳ צדיק יבחן וגו״ )תהלים יא( .גם יש לפרש ׳וכאב את בן ירצה׳ ,אחר שיוכיח האדם ,יושיף לרצותו ,כאב שיושיף לרחם על הבן
ש י י ט ו ת השדים .איתא בברכות)ו ע״א( :תניא ,אבא
נ ש א ר ת עומדת .כדכתיב בק הל ת) א ,ד( :דור הלך ודור פא והארץ לעולם ערנדת:
אחר התוכחות ,ולכפול חמלתו עליו•
בנימין אומר ,אלמלי נתנה רשות לעין לראות ,אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין .ובספר ה פרי ת) ת״ א ,מאמר יא ,פ״ת( איתא בזה״ל :לדעת המקופלים ,יש גם מן הבריאה בעלי
פ׳ ישודות לבד ,והם מציאות השדים ,שחומרן נברא מחומר אש ואויר לבד ,אשר ע״כ אינם מוגשמים ונראים כשאר כל הגשמיים .והם משתנים בצורתן למשפחותיהם ,כי כל אחד
קיבל צורתו מישוד אחר .ולכן הם ד׳ מינים ,ואותן שקיבלו צורתן מישוד האש שוכנים באש ,ואותן שקבלו צורתן מישוד הרוח שוכנים פאויר ,ושקבלו צורתן מישוד המים שוכנים
במים ,ושקיבלו צורתן מעפר שוכנים בעפר ,כן כתב האר״י ז״ל בע״ח הנדפש )שער קיצור אבי״ע פרק ת׳( ,וכן כתב הרמפ״ן ז״ל.

ייליקוט הנחל‘

מיליואי חכמה

נשארים ב ר ע ב וב הרפ ה ב תוך כף הקל ע זבד .הנה ביאר בליקו״ה)או״ת ברכת השתר ג ,כז( גבי סיבת
העונש של כף הקלע ,וז״ל :כל אתד כפי מה שמערב ע״י עוונותיו רות האדם פרות

נ ק ב ל ר ע וטוב ב א ה ב ה .גבי קבלת היסורין באהבה איתא בתנחומא )יתרו טז( בזה״ל :צריך אדם להיות
שמת פיסורין יותר מן הטובה ,שאפילו אדם בטובה כל ימיו ,לא נמתל לו עבירות שבידו.
ובמה נמתל לו ,פיסורין .ר׳ אליעזר פן יעקב אומר ,הרי הוא אומר ׳מוסר ה׳ פני אל תמאס ואל
תקוץ בתוכתתו ,כי את אשר יאהב ה׳ יוכית וכאב את פן ירצה׳ )משלי ג( ,מי גרס לפן זה לרצות את
אפיו הוי אומר זה יסורין .ר״מ אומר ,הרי הוא אומר ׳וידעת עס לבבך כי כאשר ייסר איש את
פנו ה׳ אלקיך מיסרך׳ )דברים ת( ,מהו ׳וידעת עם לבבך׳ ,יהי יודע לבבך מעשים שעשית ,שיסורין
שהבאתי עליך שלא לפי מעשיך הן )ועי׳ ליקו״מ קסה( .רפי נתמיה אומר ,תפיפין היסורין ,שכשם
שקרבנות מרצין ,כך היסורין מרצין פקרפנות .כתיב ׳ונרצה לו׳ )ויקרא א( ופיסורין כתיב ׳והס ירצו
את עוונס׳ )שם כו( .ולא עוד ,אלא שהיסורין מרצין יותר מן הקרפנות ,שהקרפנות בממון ויסורין
בגוף ,וכן הוא אומר ,׳עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׳ )איוב ב(.

הבהמה כשאינו זוכה לתקן פתייו ,אזי הוא צריך לקפל עונשו להיות נע ונד בתוך כף הקלע,
ולבקש הניצוצות ורות האדס שאיבד והפיל בתוך רות הבהמה (...) ,עד שמקבל עונשו פשלימות,
ואז יתתקן ,כי העונש הוא התיקון כידוע .וכן אימא בשיי״מ )קב( מעשה גבי אשד שהיה ערום מלבוישין
לגמרי ,ועל כן דנו אותו לכף הקלע ,וגס איתא שם עצה להינצל מכך ,וז״ל שם :שמעתי בשמו שסיפר,
בירושלים יש בית הכנסת שמביאין לשס כל המתים שבעולם ,ותיכף שמת אתד בעולם ,מפיאין
לשס תיכף אותו המת ,ושס דנין אותו היכן יהיה מקומו .כי יש מתים כ איז ישראל שנושאין
אותן לחוץ לארץ וכן להיפך כמובא ,ושס באותו בית הכנסת יושפין הבית דין שדנין כל אתד
ואתד ,ונותנין לו מקומו הראוי לו .ויש אתד שדנין אותו שלא יהיה לו שוס מקום ,ויהיה נאבד
ונשלך בכף הקלע .וכשמפיאין את המת לשס ,אזי מפיאין אותו במלבושיה ,ויש אתד שתסר לו
מהמלבוש שלו איזה תיסרון ,כגון לאתד נתסר בית יד אתד מהמלבוש שלו )שקורין ארביל( ,ויש אתד שתסר לו תלק אתד מכנף בגדו )שקורין פאלע( ,וכיוצא בזה ,הכל לפי מעשה האדם )שכן
זוכה ללבושין אתר מותו( כידוע ,וכפי הלבושין שלו שמביאין אותו לשס כן דנין אותו ונותנין לו מקומו כנ״ל .פעס אתת הביאו לשס מת אתד ערום לגמרי פלי שוס לבוש רתמנא לצלן ,ודנו אותו
שיהיה נשלך ונאבד בכף הקלע רתמנא לצלן ,כי היה ערום לגמרי .ופא צדיק אתד ,ולקת מלבוש אתד ממלפושין שלו והשליך עליו .ושאלו אותו הבית דין דשס ,למה אתה נותן לו מלבוש שלך,
והקפידו על זה ,כי מדוע יתלבש זה המת וינצל ע״י לפוש שאינו שלו .השיב הצדיק הנ״ל ,אני צריך לשלות זה האיש למתוז תפצי ,ובשביל זה יש לי רשות להלבישו במלבוש שלי .וכי לא ראיתם
לא הלכת עדיין פשליתותי ,השיב העבד ,כי אין לי מלבוש הראוי לילךבו לאותו
ושאל אותו השר מדוע
אתר ,ונתעכב העבד קצת מלילך בשליתותו,
שר
ר גדול שולת את עבדו לאיזה
השר ,כי הוא שר גדול ,ואי אפשר לילך לשס במלבוש בזוי ,ענה השר ואמר ,קת מהרה מלבוש אתד ממלבושי ולבוש אותו ,ורוץ מהרה להשר בשליתותי .כך ,מתמת שאני צריך לשלת זה המת
בשליתותי ,על כן אני נותן לו אתד ממלבושין שלי .והציל הצדיק את המת מעונש המר של כף הקלע .וסיפר זאת ,לענין עוצם כת הצדיק האמת להציל אנשיו בעלמא דקשוט.
נ ש א ל ת עו מד ת .איתא צשיש״ק )א ,קלא( בזה״ל :פ ע ס אתת סיפר רבינו ז״ל ,שהמתקריס תולקיס זה עס זה .כת אתת אומרת שהגלגלים תוזריס וסובבים והולכים ,וכת אתת אומרת שהגלגלים
עומדים במקומם ,והארץ מספפת ותוזרת ,וזה שלא נופל העולם פהספיפה ,היא מתמת המהירות מאד .והא ראיה ,כשיקת אדס דפר עגול ,ויע מיד בתוכה כלי מלא מיס ,ויסבב
מתמת שהארץ מספפת במהירות גדול ,עומד העולם במקומו .ואמר רפינו ז״ל,
מן ה מיס .כן הוא זה,
שהיה ,ולא יפול לארץ אפילו טיפה אתת
כמו
במהירות ,אזי יע מוד הכלי
ש י י ט ו ת ה שדי ם .לענין מציאות השדים וכוחם ,והאמונה בקיומם ,איתא בליקו״ה )אה״עקדושין ג,
שאינו כן באמת ,רק האמת הוא כדעה הראשונה ,ואמר הפסוק ׳והארץ לעולם עומדת׳ )קהלת א(.
כא( :כי צריכים לידע ולהאמין ,שיש מלאכים קדושים ,ולהיפך בהסטרא אתרא יש קליפות ושדים ,שהס משפתות רבים מאד מאד ואוכלים כבני אדס וכו׳ ,כמו שאמרו רז״ל שישה דברים
רתמנא ליצלן ,וכמו שכל פית ישראל מא מינים בזה כמו שהוא באמת ,וכמו שכבר ארעו כמה מעשיות מזה אין מספר ,כמובא בדברי
בהס וכו׳ ,והס מזיקי עלמא ,וכל העונשים על ידס
נאמרו
רז״ל בגמרא ובשאר ספרי ם רבים מאד .ועי' עוד בסיפו״מ מעשה ט' מחכם וחס בסופו ,שס מספר עוד מענין השדים ,וכיצד הוכרח ה׳חכס' סוף כל סוף בעל כורחו להודות בקיומם.

ליקוטי

מ קו ר ח כ מ ה

שיר נעים

מוהר״ן

ט

נחל נוגע

ו ש ו ל ט י ם כ אר בע ה האבות .כנ!נ נליקו״ה )חו"מ נזקי ממון א( נזה״ל :והכלל ,שיש
ש ו מ ע י ם גזירת השם .כדאיסא נזהר )תזריע ,מס ע״ג( נזה״ל :חאנא ,עלאין מנייהו
דלא אחדנקו לחחא וחליין גאוירא ,ושמעין מה דשמעין מלעילא ,ומנייהו
ארגעה יסודוח אש רוח מיס עפר ,שהם נחינח דומם צומח חי מדנר,
ומאלו הארנעה יסודוח נמשכין כל המידוח רעוח וחולדוחיהן ,כמכואר נמשנח חסידים
ידעין אינון אחרנין לחחא .ופירש המסוק מדנש )שס( :למדנו ,שיש רוחוח עליונים
גפרטיוח ,כל המידוח הנמשכין מכל יסוד ויסוד (...) .וזהו גחינה ארגעה אכוח נזיקין
וחשוניס יומר מאלו שננראו ע״י הלילי״ח ,והס אוחס שננראו נ ערג שנח נין
השמשוח ,שהם אינם מחדנקיס ואינם ממחנריס
שמחוייג האדם לשומרם מאד שלא יזיקו ,כי ארגעה
למטה גגני אדם ,והם חלויים כאוויר ,והם ש וטעים גזירת השם ושולטים בארבעה האבות
אגוח נזיקין נמשכין מגחינח הרע שגארגעה יסודוח,
שמהם נמשכין כל החאווח רעוה והמידוח רעוח
שומעים מה ששומעים ,דהיינו הגזירוח הנגזרים
שהם השור והבור והמבעה וההבעה
למעלה ,ומהם יודעים אומס הרוחוח האחרוח שהם
וחולדוחיהן ,שמהס נמשכין חס ושלום כל החמאיס.
שותפים עם המלאכים ועם בני אדם בגימול.
למטה מהם .ועי״ע לקמן ד״ה 'משותפים עס המלאכים׳.
שזהו גחינח ארגעה אגוח נזיקין ,כנגד ארגעה יסודוח
פ א ר פ ע ה האבות .והוא ע״פ המשנה נ מסכס ננ א מ ברית קודש בורחים הנאמר בו המול ימול.
הנ״ל .כי החטאים והמידוח רעוח הנמשכין מארגעה
קמא )נ ע״א( :ארגעה אנוח נזיקין ח ובטים כבמקלות בצורותם המשונות.
יסודוח הס גחינח מזיקי עלמא ,כי כל ההזיקוח
וברי חברים ומכשפים מכריעים אותם
השור והנור והמנעה וההנער .ואיתא נזה נזהר )כי
שגעולס נמשכין מהם .ועל כן לעחיד שהכל ישוגו לה׳
כאמח ,ואח רוח הטומאה יעכיר מן הארץ ויחגטל
תשא ,קצא ע״א( נזה״ל :אינון ארנע אגוח לנזקא
בהשבעתם בשמות המכונות.
עלמא .וכדניאר המתוק מדנש )שם( :ארגעה אגוח
הרע שגארגעה יסודוח ,על כן כאמח לא יהיה עוד
תורה הקדושה שומרת אותנו מכל טומאות.
שום היזק געולס ,כמ״ש )ישעיה יא( לא ירעו ולא
נזיקין הם ד׳ קליפוח קשוח ,שהס״מ ממלנש גכולם
צדקה מצלה ממיתות מגונות.
ורוכג עליהם ,והס ארגעה אנוח המוכנים להזיק אח
ישחיחו וכו׳ כי מלאה הארץ דעה אח ה׳ וכו׳.
העולם .וניאר נזה השל״ה )מורה אור ,משפטים( נזה״ל:
ארגעה אנוח נזיקין ,שראשי מינוח שלהם שנמ״ה ,שור גור מנעה הנער .ו׳שנמה׳ היא עיר מערי הכנעני כמוזכר נפרשח מטוח ,כי כל אלה ארגעה אנוח נזיקין נמשכין
מארנע קליפוח ,המוזכרים נפסוק )תהלים עת( ׳והוא רחום יכפר עוון ולא ישחיח והרנה להשיג אפו ולא יעיר כל חממו' ,שהם ׳עוון׳ ו׳משחיח׳ ו׳אף׳ ו׳חימה׳ .ומהם נמשך
גם כן נור ,סוד חינוט הקגר .ושם מנע ה זה שן ,שנידון האדם גקגר ממה שאכל כאיסור געולם הזה ,כמו שאמרו רז״ל )שנת קנא ע״נ( על פסוק ׳וזריחי פרש חגיכם כו".
ושוי הוא קרני סמאל הוא השטן הוא היצה״ר ,ש׳ור ק׳רן ר׳גל ראשי מינוח שק״ר .ואש היינו הנ ער הוא גיהנס .ורמז ארגעה שומרים הוא מצד סיטרא דקדושה ,ו׳שומר מצוה
מ ש ו ת פ י ם ע ם המלאכים .כדאיתא נתגיגה )טז ע״א( :חנו רננן ,ששה דגריס נאמרו כשדים,
לא ידע דגר רע׳ ) ק ה ל ת ת( .וארגעה שומרים ,כסוד ארנע אומיוח שם יהו״ה־
שלשה כמלאכי השרח ושלשה כגני אדם .שלשה כמלאכי השרח ,יש להם כנפיים כמלאכי השרח ,וטסין מסוף העולס ועד סופו כמלאכי השרח ,ויודעין מה שעחיד להיוח כמלאכי
השרח .יודעין סלקא דעמך ,אלא שומעין מאחורי הפרגוד כמלאכי השרח .ושלשה כגני אדם ,אוכלין ושומין כגני אדם ,פרין ורנין כגני אדם ,וממיס כגני אדם.
מ פ ר י ה קודש בורחים הנ א מר בו המול ימול .כדכתינ ננ ר א שי ת)יז ,ט-יג( :ויאמר אלקיס אל אנרהסואמה אמ גרימי משמר אמה י ס ף אחריף לדרמס :זאח גרימי אקר משמרו
ניני וניניכם ונין זרעף אחריף המול לכס כל זכר :ונמלמס אח גשר ערלמכס והןה לאוח נריח ניני וניניגס• י?' 1שמנח ןמיס ןמול לכם כל זכר לדרמיכם יליד גןמ
ומקנח כסף מכל גן נכר אישר לא מזרעף הוא :המול ןמול יליד גיחף ומקנח כקפף והימה גריחי גנשרכס לנריח עולם :ואיתא נענין זה נז ה ר) ל ך לך ,צה ע״א( נזה״ל :׳ויאמר אליו
אני אל שדי׳ ,מאי משמע דעד השמא לא קאמר ׳אני אל שדי׳ ,אלא הכי חאנא ,ענד קוג״ה כמרין ממאין דלא קדישין לחמא ,וכל אינון דלא אחגזרו ,יסחאנון גהון ורשימין
כהון .ומאי רישומא איח כהון ,דאחחזי נהו שי״ן דל״ח ולא ימיר ,וגגין כך אסחאנון נהו ואמדנקון נהו .נמר דאחגזרו ,נפקין מאלין ועאלין נגדפוי דשכינמא ,ואמגליא גהו יו״ד,
רשימא קדישא ,אח קיימא שלים ,ואמרשיס נהו שד״י ,ואשמליס נקיומא שלים .ועל דא כמיג נהאי ׳אני אל שדי המהלך לפני והיה ממיס׳ ,שלים ,דהשמא אח חסר נרשימא
דשי״ן ודל״ח ,גזר גרמן והוי שליס נרשימא דיו״ד .ומאן דאיהו נרשומא דא ,אמחזי לאמנרכא נשמא דא ,דכמיג )נ ר א שי ת כת( ׳ואל שדי ינרך אומך׳ ,מהו אל שדי ,ההוא דנרכאן
נפקן מניה ,הוא דשליט על כל כמרין ממאין ,וכלא מדחלמיה דחלין ומזדעזעין .נגין כך מאן דאמגזר ,כל אינון דלא קדישין אמרחקן מניה ולא שלטין ניה ,ולא עוד אלא דלא
נחיח לגיהנס ,דכחיג )י ש עי ה ם( ׳ועמך כולם צדיקים וגו״) ,כל אינון דאמגזרו אקרון צדיקים ,ונגין כך ׳לעולם יירשו ארץ׳ ,דלא יריח האי ארץ אלא ההוא דאקרי צדיק ,אוף הכא
׳ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו״( .ופירש המתוק מדנ ש) ש ם( :ואמר עוד ,לפרש מה שכחוג ׳ויאמר אליו אני אל שדי׳ ,ושואל ,מה הטעם שעד עמה לא אמר לו הקנ״ה
אני א״ל שד״י .וכדי למרץ ,מקדים לומר ,אלא כך למדנו ,שעשה הקנ״ה ספירוח מחחונוח שאינם קדושוח ,והיינו של הסט״א ,כי ׳זה לעומח זה עשה האלקים׳ ,וכולם נרשמוח
גג׳ אומיוח ש׳ ר :לכן כל אלו שלא נימולו ,נטמאים נהם ונרשמים נהם .ואיזה רושס יש נהם ,שנראיח נהס רק נ׳ אומיוח ש׳ ד׳ ,וחסרה מהם אוח י׳ דשם שד״י ,והס נצל
ש״ד יחסיון ,ולא נצל שד״י ,לכן הס נטמאיס נהס וממדנקיס נהם .ואחר שנימולו ,יוצאיס מאלו הספירוח של הסט״א סוד ש׳ ד; ונכנסים מחח כנפי השכינה ,וממגלה נהם
אוח י׳ שהיא רושם הקדוש של אוח נריח השלם ,ונרשם נהם השם שד״י ,ונשלם האדס נקיוס שלם .לכן כמיג כאן נאנרהס כשהיה מוכן למול אח עצמו ,׳אני אל שד״י׳ .ומש״כ
׳המהלך לפני והיה ממיס׳ ,פירושו שמעמה מהיה שלס ,כי עד עמה אמה חסר ויש נך רק הרושם של ש׳ ד׳ ,מול עצמך ,ומהיה שלם גס נרושס של אוח י׳.
הקדושה
חברים .מלשון הכתוג נתהליס )נת :0 ,אקר לא ושמע לקול מלחישיס חונר חנרים מחכם :ופירש ר ש״י) שס( :סוני סגרים .שיודע ללחוש אח הנחשים.
שומרת אותנו מכל טומאות .כדמצינו נ מ ש לי)ו ,כ-כד( :נצר גני מצומ אניף ואל מטש מורח אמף :קשרם על לגף ממיד ענדם על גרגרחיף :גהחהלכף מנחה אמך גישכןף מישמר
עליף והקיצוח היא משיחף :כי נר מצוה ומורה אור ודרך חיים מוכחומ מוקר :לשמרף מאישמ רע מחלקמ לשון נכדה :ופירש ר ש״י) שס( :נהסהלנן .נחייך .סנסה אוסן .כמו מנהיגך.
נשכנך .נקנר .והקצוס היא סשיסן .למחייח הממיס ,לעמוד גדין .סיא סשיסך .מליץ נעדך .לשמרך מאשס רע .המורה משמרך מאשה של מנהג רע .ועל כרמך לא דינר שלמה אשה
רעה ,אלא כנגד ענודח גלולים ,שהיא שקולה כנגד הכל .שאס מאמר אשה זונה ממש ,וכי כל שכרה ושנחה של מורה ששומרח מן הזונה לנדה .אלא על כרמך זו ענודח גלולים,
שהיא חמורה כנגד הכל .מסלקס לשון .מטחוח עיניס של לשון נכריה .ונ ק ה ״י)ז מ ה( אימא עוד נזה ,וז״ל :ע״י המורה אנו נשמרים ממנה )ממלכות דקליפה( ,ועל כן אמרו רז״ל ) קי דו שין
ל ע״נ ,נ ״ נ טז ע״א( ,נראחי יצה״ר נראחי חורה חנלין כנגדה ,כי היצה״ר הוא מנחינח נוקנא דקליפה כמו שידוע ,והמורה מחלשח כוח נוקנא זו ,וזה שאמר ׳מזימה משמור עליך׳.
ה צ ד ק ד ו מצלת ממיתות מגונות .כדכמינ נ מ ש לי)י ,נ( :לא יועילו אוצרוח רקע וצדקה מציל ממוח :ואימא נמשכת שנת )קנו ע״נ( :שמואל ואנלט הוו ימני ,והוו קאזלי הנך אינשי
לאגמא ,אמר ליה אנלט לשמואל ,האי גנרא אזיל ולא אמי ,טריק ליה חיויא ומייח .אמר ליה שמואל ,אי נר ישראל הוא ,אזיל ואמי .אדיחני אזיל ואמי ,קם אנלט
שדיה לטוניה ,אשכח ניה חיויא דפסיק ושדי נחרמי גוני .אמר ליה שמואל ,מאי ענדח ,אמר ליה ,כל יומא הוה מרמינן ריפמא נהדי הדדי ואכלינן ,האידנא ,הוה איכא חד
מינן דלא הוה ליה ריפמא ,הוה קא מיכסף .אמינא להו ,אנא קאימנא וארמינא ,כי מטאי לגניה ,שואי נפשאי כמאן דשקילי מיניה ,כי היכי דלא ליכסיף .אמר ליה ,מצוה ענדח.
נפק שמואל ודרש ,׳וצדקה מציל ממוח׳ ,ולא ממימה משונה ,אלא ממימה עצמה .ומדרני עקינא נמי אין מזל לישראל ,דרני עקינא הויא ליה נרמא ,אמרי ליה כלדאי ,ההוא
יומא דעיילה לני גננא טריק לה חיויא ומימא ,הוה דאיגא אמילמא טונא .ההוא יומא ,שקלחה למכננמא דצמא נגודא ,אימרמי אימיג נעיניה דחיויא .לצפרא ,כי קא שקלה לה,
הוה קא סריך ואחי חיויא נחרה .אמר לה אנוה ,מאי ענדח .אמרה ליה ,נפניא אחא עניא קרא אננ א ,והוו טרידי כולי עלמא נסעודחא ,וליכא דשמעיה ,קאימנא ,שקלחי
לריסחנאי דיהניח לי ,יהנחיה ניהליה .אמר לה ,מצוה ענדח .נפק רני עקינא ודרש ,׳וצדקה חציל ממוח׳ .תרגום:שמואל ואנלט )סכם נכרי שהיה חוזה נכוכניס( ישנו נצוומא ,חלפו
על פניהם כמה אנשים נדרכס לאגם ,אמר לו אנלט לשמואל ,האיש הזה ילך ולא ישוג ,יכיש אוחו נחש וימוח .אמר לו שמואל ,אם נן ישראל הוא ילך וישוג .נעודם יושנים,
הלך ונא אומו אדם ,קם אנלט השליך אח משאו של האיש ,ומצא נו נחש חמוך לשני חמיכוח .אמר לו שמואל ,מה עשיח .אמר לו ,נכל יום אנו מניחים אח לחמנו נמשומף
ואוכליס ,היום היה אחד מאימנו שלא היה לו לחס ,והמנייש נכך .אמרמי להס ,היוס אני אוסף אח הלחם מכולם ,ומניחו נמשומף .כאשר הגעמי אליו ,עשימי אח עצמי כמי
שנוטל ממנו ,נכדי שלא ימנייש .אמר לו ,מצוה עשיח .יצא שמואל ודרש ,׳וצדקה מציל ממוח; ולא רק ממימה משוגה ,אלא ממימה עצמה .וגס מסיפורו של רני עקינא אנו
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חופרי

ילקוט הנחל
חוברי

חכרי ם ו מכ שפים מ כרי עי ם או ת ם כ ה ש כ ע ת ם כ ש מו ת הנזכונו ת .אימא גלקו״ה)או״נז גרגמ
משיזי מ ,עז( כזה״ל :הנה ,כימים הראשונים כדורות הקודמים של משה רנינו והנכיאים

שלאחריו ,היה התגלות אלקותו מאד ע״י הנכואה ורוח הקודש והמופתים הנוראים שלהם .על כן את
זה לעומת זה עשה אלקים ,שגם הכרוכים אחר תאוות עולם הזה ,היו יכולים לעשות איזה מופתים
קטנים ע״י כישוף ושמות הטומאה ,כדי שיהיה כחירה כנ״ל .אכל אחר תורכן כית שני והנכואה ככר
פשקה מישראל ואותותינו לא ראינו ואין עוד נכיא ,על כן נתן השי״ת כת לאנשי כנםת הגדולה להרוג
ולכטל את כת היצה״ר של עכודה זרה וכו' ,כמו שאמרו רז״ל )יומא פנו( ,ואז נתכטל רוכו ככולו של
כל ידיעות הכישוף ושדים ושמות הטומאה .וכן מישראל נתמעטה מאד ידיעת השמות הקדושים

ועשיית מופתים נוראים לשדד הטכע כאתגליא כמו כדורות הראשונים ,רק ליחידי שגולה גדולי
הדורות נמסרו סודות הקכלה פנים אל פנים ,וקצת נכתכו כמגילת שתריס .אכל אז התחילה לצמוח
נגע המספחת של חכמת יון ורומיים ,שהוא חכמת הטכע ,שהחריכו את הכיהמ״ק עי״ז .וכאמת גס
כל חכמת הטכע שלהם הכל ירשו וקיכלו מחכמי כני קדם כמכואר ככמה ספרים ,כי כלעם וחכמי
כני קדם ידעו הכל ,כי היו כקיאיס כשמות הטומאה וכו' ,והיו יודעים כל סודות חכמי הטכע.
ועכשיו שככר נשכח ידיעת הכישוף והשדים וכו' והתגכרו חכמי הטכע ,הס רוצים לכפור כשדים
וככישוף לגמרי ,עד שעי״ז הס מחציפים פניהם וכופרים ככל סודות הקכלה וככל שמות הקדושים
וכו' ,מה שכל המורה והגמרא ומכילתות ומדרשים קדושים מלאים מזה.

ליהוטי

נחל נוכע

שיר נעים

מוהר״ן

מקור חכמה

לומדים שאין מזל לישראל ,שרגי עקינא הימה לו נח ,אמרו לו החוזים נכוכניס ,נאומו
נ ב ו א ד ! אין לנו .ואעפ״כ כמש תי נ ו נליקו״מ )ח"נ ס ,ס( דנסינה מן הננואה עדיין נשארה
יום שנו חיכנס לניח כלולוחיה ,יכיש אומה נחש וחמוח ,היה דואג נשל כך מאוד .נאומו
לנו ,וז״ל :צרינין לחפש ולנקש מאד אחרי מנהיג אמימי להפקרג אליו .כי כל
מנהיג ומנהיג יש לו כחיגח רוח גכואה ,וגס עכשיו ,שגמלה הננואה ,אעפ״כ כהכרח
יוס )שנו נכנסה נתו לנית הכלולות( ,נטלה אח סיכח ראשה ונעצה אומה כקיר ,קרה ונכנסה
נעינו של נחש )שהסתתר נתוך הקיר( .ננוקר ,כשנטלה אומה ,נמשך ונא הנחש אחריה.
שיהיה להמנהיג נחינח )נ מ ת ר יד( רוח אחרח ,מה שאין נמצא נשאר ההמון ,שעי״ז זכה
להיוח מנהיג .כי כלא זה ,מפני מה יזכה זה דייקא
אמר לה אניה מה עשיח ,אמרה לו ,נערג נא עני
להיוח מנהיג ולא אחר .אך נאמח כל מנהיג ומנהיג נ בואה אין לנו.
וקרא נפמח ,והיו עסוקים כולם כסעודה ואף אחד
ח ריקת שן האומות על אומה יהירה ,תבונה אין בנו .לא שמע אוחו ,קמחי ,ולקחמי אח מנח האוכל שנמח
של ישראל יש לו נחינח רוח אחרח .כי המנהיג הוא
לי ,ונחמיה לו .אמר לה ,מצוה עשיח .יצא רני
יוציאם
נחינח )נ מדנר כז( איש אשר רוח נו ,אשר
מ רירת הצרות איך להשקות הם דנו.
עקינא ודרש ,׳וצדקה חציל ממוח׳ .וכתנ האריז״ל נ ס פר
ואשר יניאס ,כי המנהיג המוציא והמניא אח ישראל,
כודאי יש לו נחינח רוח אחרח ,אשר מחמש זה  3םבול עולם עד יבא עני.
הליקוטים )משלי יא( נני אור הענין של ׳צדקה מציל ממות'
נעשה הוא דייקא מנהיג לישראל .וזה הרוח אחרח פ ן יהפש בגנזי אביו.
נזה״ל :׳לא יועיל הון כיוס ענרה ו׳צדקה מ׳ציל
הביב.
בבן
שיש להמנהיג הוא נחינח רוה״ק ,רוח ננואה .אע״פ  3זר עטרת נעטר
מ׳מוח׳ ,ר״ח מו״ח .הנה נמינוח אלו יש נ״פ מוח,
אחד נר״ח ואחד נפסוק ,לרמוז ,כי הצדקה מציל
שעכשיו אין נמצא רוח ננואה ,רוה״ק ממש ,אעפ״ה
יר הדש אז נשיר.
ממוח ,או עוני ,כי עני חשוג כמח כידוע .והצדקה
כודאי יש לו נחינח רוח אחרח ,הנמשך מן הקדושה,
מצלח לנומנה מן מימה עצמה ,והיא מידה כנגד מידה ,ומעוני הרמוז נר״ח.
מה שאין נמצא נשאר ההמון ,שזהו גס כן נחינח רוה״ק .אע"פ שאינו רוה״ק ממש לידע
עחידוח ,אעפ״כ הוא ננחינח רוה״ק ,רוח ננואה .וע״י נחינח הרוה״ק שיש להמנהיג
אין לנו .כדאימא נ נ ״ נ ) י נ ע״נ( :א״ר יוחנן ,מיוס שחרג ניהמ״ק ,ניטלה ננואה
האמיחי שהוא נחינח רוח ננואה ,עי״ז כל המחקרניס אליו נחחזק ונחחקן אצלם האמונה
שן האומות על אומה
מן הנניאיס ונימנה לשוטיס ולמינוקוח.
האמיחיח דקדושה .כי כל מי שזוכה להחקרנ למנהיג האמיחי ,ע״י החקרנוחו אליו
יחידה .כדאימא נפסיקתא רנ תי) פ׳ ט( :אמר דוד ,כנש נין שנעיס זאניס מה יכול לעשוח,
נחחקן ונחנרר אצלו נחינח המדמה ,ע״י נחינח הרוח ננואה של המנהיג .כי עיקר מיקון
ישראל נין שנעיס אומוח חזקיס מה הס יכוליס לעשוח ,אילולי אמה עומד להס נכל שעה
המדמה הוא ע״י נחינח רוח ננואה כנ״ל ,וע״י חיקון המדמה נחחקן ונחנרר האמונה
ושעה .הוי 'מציל עני מחזק ממנו' ,אלו ישראל .וכן איתא גס נאסמ״ר )י ,יא( נזה״ל:
הקדושה כנ״ל .על כן כל המחקרניס למנהיג אמיחי ,זוכין לאמונה ישרה דקדושה.
אנדריאנוס קיסר א״ל לר' יהושע ,גדולה היא הכנשה שעומדח נין שנעים זאניס .א״ל גדול
הוא הרועה שמצילה ושוכרן לפניהם ,הה״ד )ישעיה נד( ׳כל כלי יוצר עליך לא יצלח וגו".
ג ס ג ו ל עולם ע ד יכא עני .אימא נעל״ה )מכמנ קחא ,יוס ו׳ וארא פקצ״ה( נזה״ל :כי
ע ד יבא עני .הוא כינוי למלך המשית ,כדכתינ נז כ רי ה) ט ,ט( :גילי מאד נח ציון הריעי נח
העולס מלא נסיונוח ככל יוס ככמה אופניס ,ועל כולס יש לנו יסוד מוסד
ירונולס הנה מלכך ןנוא לך צדיק ונו^ע הוא עני ורכג על חמור ועל עיר נן
יסוד חזק וקייס לנצח ,הוא הצדיק יסוד עולס יסוד הפשוט וכו' ,עליו יש לנו להישען
אמנוח :ופירש ר ש״י) שס( :סנה מלכך ימא לך .אי אפשר לפומרו אלא על מלך המשיח,
כל אחד ואחד ככל מה שעונר עליו .כי לא נאנו לזה העולס לאכול ולשחוח ושארי
שנאמר נו ׳ומישלו מים ועד ים' ,ולא מצינו מושל לישראל נזה נימי ניח שני .צדיק ונושע.
חאווח חס ושלום ,ולא נשכיל ממון וכנוד המדומה של זה העולם ,רק לסגול עמל
נה' .עני .ענוחן .ורוננ על סמור .מידח ענוה היא .ונזהר)ויחי ,רלח ע״א( איתא נזה עוד ,וז״ל:
ויגיעה כדי להכיר אח נוראנו ויוצרנו יחנרך שמו ,ע״פ החורה אשר ?ס משה לפני כני
מה דאמר 'עני' ,וכי מלכא משיחא עני אקרי .אלא הכי אמר רני שמעון ,נגין דליח ליה
ישראל ,וכפי מה שמדריכים אוחנו הצדיקים אמיחייס שככל דור ודור וכו׳ .כי כהכרח
מדיליה .וקרינן ליה מלך המשיח ,דא הוא סיהרא קדישא לעילא ,דליח לה נהורא אלא
לסגול מרירוח ככל פעם ,ואח״כ השי״ח עוזר נחסדו כאשר כנר ראינו כמה פעמים,
משמשא .מלכא משיחא דא ישלוט נשלטניה ,ימייחד נדוכמיה ,וכדין ) ש ס( ׳הנה מלכך ינוא
וכמ״ש הנה לשלוס מר לי מר ,כמו שנחנאר כספריו הקדושיס )ליקועי מוהר״ן ס״א סימן
כז( .ועוד ני אר מוהרצ״ת נעל״ת )מכתג קפז ,יוס  '3ויסי תקצ״ו( שענין הסכל והמרירות הוא
לך; המס ,אי לסמא עני הוא ,דהא נסטרא דסיהרא הוא ,אי לעילא עני ,אספקלריא דלא
נהרא ,׳לחס עוני׳ .ועס כל דא ׳רוכג על חמור ועל עיר׳ ,מוקפא דעמין עעכו״ס לאכפייא
עצמו רפואה ,ודל :כל מכחניך כולס שפה אחח להס ,צועקיס כקול מר על מרירוח עולס
חחוחיה ,ויחחקף קנ״ה נדוכחיה .ופירש המתוק מדנש)שס( :מה שאמר ׳עני' ,קשה ,וכי מלך
הזה המלא יגונוח העוכר על כל אחד ,לא ראי זה כראי זה ,אכל כולם סונליס מרירוח
גדול .וכל מיני מרירוח של כל אחד כגוף ונפש וממון ,הכל נמשך מהרע הכולל שהוא
המשיח נקרא עני ,וממרץ רני שמעון ,שהטעם שנקרא עני הוא ,לפי שאין לו משל עצמו
החאוה הכלליח ,אשר נאמר ׳ומוצא אני מר ממוח וכו' ,אשר היא מצודים וכו" .אך נזה
כלום אלא מה שמקנל מהמלכוח .ואומו אנו קוראים מלך המשיח ,לפי שהוא משוח כשמן
החכמה שנמשך אליו מהמלכוח .ואמר ,כי זהו סוד המלכוח ,שהיא הלננה הקדושה למעלה
כעצמך יש לך ולנו לשמוח ,מחמש שאנו יודעים ממלחא המממיק מרירוחא דעלמא ,אשר
על זה נאמר אלמלא מלחא לא הוי עלמא יכול למסנל מרירוחא .ואס אמנם צר לך מאד
נאצילוח ,שאין לה אור מעצמה אלא מה שמקנלח מן ז״א הנקרא שמש ,כמו כן מלך
כני חניכי ,עם כל זה נזה לנד ראוי לך להחיוח אח עצמך ,מה שאמה מרגיש על כל
המשיח אין לו מעצמו אלא מה שמקנל מהמלכוח ,עד כאן דנרי רני שמעון .והמשיך
פנים המרירוח ,ונשכיל זה אמה צועק כל כך .וזה נעצמו נמשך מנחינח הכריח מלח
רני חייא ואמר ,כי מלך המשיח הזה ישלוט נממשלחו ויחיחד כמקומו ושורשו העליון
עולם הממחיק המרירוח ,שעי״ז נעצמו מרגישין המרירוח ניוחר ,כדרך כל הרפואוח
שנמלנוח ,ואז יחקייס מה שנינא זכריה על מלך המשיח 'הנה מלכך ינוא לך׳ )שהוא
הרישא של הפס׳ ׳עני ו חכנ על חמור׳( ,שכחוג ׳מלך׳ סחם ,לפי שהכוונה היא נין על מלך
שמחלנשיס נדנריס מרורים ,שנשמניחין הרמיה על המנה מחחילין להרגיש הכאג יומר.
המשיח ונין על המלכוח .ומפרש ,אס הכתוג מדנר על מלך המשיח התחתון ,הוא נקרא
יחפש בגנזי אביו .אימא גני ענין זה נליקו״ת )ס״נ ה ,טו( נזה״ל :כי יש נחינח כן
עני ,לפי שהוא מושרש נצד המלכות שהיא נחי׳ עניה ודלה ,ואס הכחוג מדנר על
שהוא מחפש נגנזיא דמלכא כמו נן ) ע י י ן זהר נ הר קיא ע״  ,( 3ויש נחינח ענד ,שאין
מלכות העליונה ,לכן היא נקראת עני ,לפי שהיא נחי׳ מראה שאינה מאירה מעצמה,
לו רק לעשוח ענודמו שנמנו לו ,ואסור לו לשאול שוס טעס וחקירה על ענודמו ,כי
הנקראת ׳לחס עוני׳ .ועס כל זה שמלך המשיח נקרא עני ,יהיה רוכג על חמור ועל
הוא מחוייג רק לעשוח אח שלו ,דהיינו ענודמו שנמנו לו לעשוח .אכל יש כן ,שהוא
עיר ,פירוש ,ירכג וישלוט על כוחות הטמאים הנקראים חמור ועיר ,שהם תוקפם של
אוהג כל כך אח אניו ,עד שמחמח האהנה הוא עושה מעשה ענד ,מה שענד פשוט
העמים כדי להכניעם תחתיו ,ואז כשינוא משיח יתחזק קונ׳׳ה שהוא ז״א כמקומו.
צריך לעשוח ,והולך וקופץ נמוך הסוללוח הגדולה )שקורין פאסי׳( ,נמוך קשרי המלחמה,
ומגלגל עצמו ננל מיני רפש וטיט כדי לעשוח נחח רוח לאניו ,מה שאפילו ענד פשוט
ש י ל חד ש אז נשיר .והוא שיר הגאולה ,כדכתינ נתהליס )צי׳ א( :שירו לה׳ שיר חדש שירו
לה' כל הארץ :ופירש רש׳׳י)שס( :שיי סדש .מזמור זה על העתיד .וסופו מוכיח' ,כי
לא היה עושה ענודוח כאלו .ואזי נשאניו רואה אהנחו החזקה כל כך ,עד שמשליך
עצמו לענדוח גמור נשכיל אהנמו ,אזי הוא מגלה לו גס מה שאין נמסר אפילו לכן .כי
נא לשפוט אח הארץ׳ .נכל מקוס ,שיר חדש על העמיד .ואיתא נז ה ר) חיי שרה ,קכג ע׳׳נ(
נזה׳׳ל :נכולא כמיג ׳מזמור לדוד׳ או ׳לדוד מזמור' ,והכא לא אמר דוד כלל אלא ׳מזמור׳.
אפילו הנן שהוא מחפש נגנזיא דמלכא ,אעפ״כ יש מקומוח שגס הנן אסור ליכנס לשס,
דרוח קודשא זמין לזמרא ליה לזמנא דיוקיס קנ״ה לישראל מעפרא ,וכדין ׳שירו לה׳ שיר
היינו שיש השגוח שגס הנן אינו משיג אומס ,אכל ע״י שהנן מסלק כל חכממו ומשליך
עצמו לענדוח כנ׳׳ל ,עי״ז אניו מרחם עליו ומגלה לו מה שאינו נמסר אפילו לכן ,היינו
חדש אז נ שיר אימא נליקו״ת )ח״נ ח ,י( נזה״ל :לעחיד ,שיחדש אח כל העולם כולו ננחינח
שנחגלה לו נחינח צדיק ורע לו רשע וטונ לו ,שגם משה כחייו לא השיג זאת.
ארץ ישראל ננ״ל ,אז יתנהג כל העולם כולו ע״י השגחה לנד ,נמו א ת ישראל ,ואז ימנטל הטנע לגמרי ,ויתנהג העולם ע״י השגחה לנד ,שהוא נחינח נפלאות ,שלא נדרך הטנע.
ואז ימער שיר חדש ,נחינח )מהליס צח( שירו לה׳ שיר חדש כי נפלאות עשה ,היינו השיר שימער לעמיד ,שהוא ניגון של השגחה ,נחינח נפלאות ,כי אז יתנהג העולם ע׳׳י השגחה
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גן י חפ ש כגנזי אביו .אימא כליקו״מ)עיה( נזה״ל :דע ,שכל מצוה ומצוה שעושין ,נעשה ממנה נר
אחד .וכשנסמלק האדס ,אס היא נשמה גדולה שהיא יקרה מאד נעיני השי׳׳ת ,אזי נותנין לה
להיות מחפש נגנזיא דמלכא ,שיחפש ויקח לו מה שירצה מגנזי המלך ימנרך .וזהו מכלית כל תענוגי
עולם הנא .ולחיפוש צריכין נרות ,כמו שאמרו רז״ל )פססים י( שחיפוש ננרות ,ולמדו מפסוק נר ה׳
נשמת אדס חופש כל חדרי נטן ,והנרות נעשין מן המצוות כנ׳׳ל ,ננחינת נר מצוה )משלי ו( ,ולוצל אלו
הנרות ,מחפשת הנשמה אחר ההסתלקות נגנזיא דמלכא .וזה נתינת נמתים חפשי ,כיון שמת אדם
נעשה חפשי מן המצות )שנמ קנא ע״כ( .חפשי ,היינו נתינת החיפוש שנעשה מן המצוות ,כי המצוות
הם נרות שעל ידס החיפוש כנ׳׳ל .אנל יש צדיק שממית עצמו נמייו ,וגס נעודו נחיים הוא מחפש
נגנזי אניו .ואימא נכמ״י מהידושי הרג שלמה וקסלר זצ״ל נשולי השיל נעים נזה״ל :ר״ל ,רמז לנן הנולד
מיוצאי חלציו של הננמ׳׳ח ,שיחפש נגנזי הננמ״ח ונכל השארותיו ,להוציאם לאור לדור ,לזכותס לילך
נדרך האמת הזה ,דרך הישר לגן עדן ,נמהרה נימינו אכי׳׳ר .וסימנך) ,אני׳׳ו( אל׳׳ף ני״ת יו׳׳ד וא״ו,
גימט׳ שס רנינו נחמ׳׳ן נ׳׳ן שמח׳׳ה עס הג׳ מינות.

ש י ל חדש .וגן אימא ניוציומ )לפרשמ המודש( ,נמעלמ השיר הזה שיושר לעמ״ל כשימדש עולמו ,וז״ל הפיוט:
וחמה ושננה ממחדיש .ואורם ’ שנעתיס ןחד’ש .שמיס ?שנה יקחדיש .ויצמ.צ® שכינתו ?מוך שער
החדש .ויקרא לו שס חדש? .שס העיר נגיוס המקדש .וינתן לעס ל 3חדיש .לישורר נ פי ה ס שיר
חדש .ישיר לפואר ולחדיש .על כל ישיר להלל ו-עקדש :כי ’שירי אלאליס .אישר ישיר ומישנתות
להלליס .לעני ’שיר זה לא חלים :ונצוח אליס .א’ער קול המולה צוהלים .לעני ’שיר זה לא למצליס:
ורנן גלגלים .אער אם הור’שו כל גוללים .לעני ’שיר זה לל( כוללים :ואימת כרונים .אער הם צגים
כמו רונים .לעני ’שיר זה לא מרנים :והדרת אופנים .א’שר הם ל רנ עי ענים .לעני שיר זה לא
סוענים :והמון גדודים .א’שר הם הוד אל מגידים .לעני ’שיר זה לא נאגדים :וסוד עירין .אער
כעין קלל נועלים .לעני ’שיר זה לא לעארים :ורג’ש קדישין .א’שר לנקריס לתמד’שיס .לעני שיר זה
שרעים.
לא מקדישים :ונהם ’ ענאניס .א’שר טעמם לא ל’ש?יס .לעני ’שיר זה לא ל’ש?ניס:
אאר נלגע כל שולפים .לעני ’שיר זה לא רועעיס :כי כל מחנות עשלמיס קדואיס .מ’שלמיו להו ■
מקדישים :וגס המון צנא מלאכים .מלעימיו להו ממליכים:

ליקוטי

מ קו ר ח כ מ ה
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פדש' ,כדין איהו פדש ,דהא שירפא כהאי לא אפמר מיומא דאמנרי עלמא .א״ר חייא,
ונפלאופ .כי יש ניגון של נפינמ דרך הטנע ,וזה נפינפ )שס יט( השמיש מהפריה ננוד
נפיב ) ק ה ל ת א( ׳ואין כל פדש פפפ השמש /והנא שירפא דא איהי פדש ,ואיהי ׳פפפ
אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע ,שהוא נפינפ הניגון והשיר של דרך הטנע ,של פכונופ
השמש׳ .דהא פפופ שמשא להוי ,ומאי איהו ,דא שיהרא ,וכדין הוי פדש פפפ השמש.
השמיה ,היינו נפינפ השיריה ופשנפופ שמשנפין להשי״פ על ההנהגה של עכשיו,
מאי מעמא ,כנין ׳כי גפלאופ עשה׳ .ומאן אינון נפלאופ ,האי דכפיג ׳הושיעה לו ימיגו
שמנהיג העולה נדרך הטנע .אנל לעמיד יפער שיר פדש של נפינפ נפלאופ ,נפינפ
השגפה ,כי אז יהיה ההנהגה ע״י השגפה לנד .ושיר
וזרוע קדשו; הושיעה לו ,למאן ,לההוא דרגא דאמר
שירפא דא ,נגין דנהו אספמיך נימינא ונשמאלא ,מ לבינו בל אחר ואחר מראה באצבע בשר.
הפדש הזה שיפער לעמיד ,הוא נפינפ שיר פשוט,
׳הושיעה לו ימינו׳ ודאי ,לההוא דרגא דהאי מזמור.
נפול ,משולש ,מרונע ,שעולה ע״נ ,נפינמ פשד,
תום תורה בלב בל אחד מלהשכח.
שעל ידו יהיה פידוש העולה לעמיד ,נפינפ עולה
אימפי ,נזמנא דיקומון מפי עלמא ויפערון מעפרא ,ה מות לנצח יבולע כקטורת ריח.
פהד יננה .ואיתא עוד נזה נ ס פר חיי״מ )מג( נזה״ל :דע
כדין יהא פדש ,מה דלא אפעגיד גהאי עלמא .ופירש
המתוק מדגש )שס( :ככל שפר פהליס כפוג ׳מזמור
פדש שיפער לעמיד
אפי המעיין ,שנענין השיר
לדוד׳ או ׳לדוד מזמור; וכאן לא נזכר דוד כלל אלא נ ביא לבב חכמה להבין תכונת גופינו
המנואר נמאמר זה )מורה ס נלקוטי תנינא( ,שהוא
ומרחקי פרקיו ועריבות איבריו.
נפיגפ הקול המשקה אפ הגן ששה גדליה כל
רק ׳מזמור׳ .והמעש הוא ,לפי שעפידה השכינה
הריפומ והיראופ ,שזה נפינמ קול המוניפ הראוי,
הנקראפ ׳מזמור; שהיא שוד רוה״ק ,לזמר מזמור זה ח יוב הבנתו מועילה לידיעת הבורא
נשעה שהקנ״ה יקיש אפ ישראל מהעפר נפפייפ
שמוהיף ונופן ריפ טונ ננשמופ ישראל השומעין
המצייר אלו היצירות כולם.
מוכפפו ,שזה נפינמ משיפ ,נפינפ ויהי למה עונד
המפיש ,ואז היא פכריז ופאמר לישראל ׳שירו לה׳
רפא כל חולי ואיש מכאובות.
שיר פדש׳ .ואמר שאז נשעפ פפייפ המפיש יהיה
עי״ש ,יש נכל אלה הודופ עמוקיה וגנוהיה מאד,
וכואב.
עור ופסח .צרוע ונגוע דואג
שיר זה שיר פדש ,כי שירה כזו לא נאמרה משעפ
שפרי נהפרופ רזין דרזין נוראיה מאד ,כמונן מרמזיו
נריאפ העולש .אמר רני פייא ,כפוג ׳ואין כל פדש
הקדושיה נשעה שהזכיר הפשוק ) חת ד( נרוך ה׳
אכל לבד לקיום נפשותינו
פפפ השמש' ,וכאן כפונ שמזמור זה של המלכופ הוא
אשר לא השניה לך גואל וכו׳ .ושמעפי שמפגועופיו
ולמעט תאוות טבעינו :חזק
הקדושות ז״ל אז ומנעימוה הקול והניגון שאמר
שיר ׳פדש' ,והוא שיר שנאמר ׳פפפ השמש' ,לפי שאז
פשוק זה ,היה נראה ננומן נעצמו גה כן שנה
פהיה המלכופ פפפ השמש .ומפרש ,ומי היא שפהיה
והודאה להשי״ה שנמן להה גואל כזה לעשוק נפיקון וגאולה נפשומה ,ונהמשנת רופו
פפפ השמש ,ואמר ,היא המלנופ הנקראפ ירפ ,שהיא פעמוד פפפ ז״א שנקרא שמש,
ואז יהיה פדש פפפ השמש .ואמר ,למה עפידה המלכופ לזמר שיר פדש ,הלא כפונ ׳אין
של משיה ,ע״י המשכה תיקוניה נפלאיה וגוראיה כאלה .ואז נראש השגה הזה היפר
מעגין הניגון והשיר שיהיה העולה הנא של כל הצדיקיה והפהידיה ,כמנואר נמקוה
כל פדש פפפ השמש' ,אלא לפי שז״א עשה עימה נפלאופ ,ומה הה הנפלאופ ,זה שכפונ
אפר ) חיי ״ מ שת( .והמונן היה שזה שייך לנפינה השיר הפדש המנואר נמאמר זה .ואימא
׳הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו׳ .ומפרש ,׳הושיעה לו׳ ,למי היפה הישועה ,לאופה
נליקו״ה )יו״ד תולעים ד ,ד( גני המעשה של היוס השישי נסיפו״מ מעשה י״ג נזה״ל :עיקר השיר
המדרגה שאומרפ שיר זה ,לפי שע״י הפשדיה והגנורופ שהה נימין ונשמאל של ז״א,
נשלימוה יהיה רק לעמיד נשינוא משיה ,שהוא משה נעצמו .ני מה שהיה הוא שיהיה
נשמנפ המלכופ ,לכן ז״א הושיע ודאי ,למדרגפ המלנופ שאומרפ מזמור זה .ומפי פהיה
)קהלת א( כידוע ,נתינת אז ישיר משה .׳אז׳ דייקא ישיר משה כשלימות כל העשרה מיני
ישועה זו ,נשעה שיקומו מפי עולה ויפעוררו לקוה מן העפר ,אז יהיה פידוש מה שלא
נעשה עדיין נעולה הזה מעולה ,ואז המלכופ פשיר שיר פדש.
נגינה ,שאז יוגמר רפואתה של הנת מלך שהוא נתינת השכינה וכנסת ישראל ,כי אז
כל א חד ואחד מראה באצבע .וכדאיתא נ מסכת ת עני ת) ל א ע״א( :אמר עולא
יפער שיר פדש ,נפיגת מזמור שירו לה׳ שיר פדש כי נפלאות עשה ,שהוא נפיגת שיר
של נפלאות ,שיר פשוט ,כפול ,משולש ומרונע שיפער לעמיד .ועל כן סיימו ה׳ ימלוך
נ ץ א ה אמר רני אלעזר ,עפיד הקנ״ה לעשופ מפול לצדיקיה והוא יושנ
ניניהה ,נגן עדן ,וכל אמד ואפד מראה נאצנעו ,שנאמר ׳ואמר ניוש ההוא הנה אלקינו
לעולם ועד ,לשון עתיד ,כי התגלות מלכותו ,שזהו נתינת רפואת הנת מלך ,שהיא מלכות
נתינת והיה ה׳ למלך על כל הארץ.
דקדושה ,יהיהלעמידשמתגלהמלכומו לעין כל,
זה קוינו לו ויושיענו זה ה׳ קוינו לו נגילה ונשמפה נישועמו׳ .ופירש יש״י)שם( :מסול.
ואז יהיה השמתהוהפדוה נשלימות נכל העולמות ,ע״י שיתעוררוכל העשרה מיני נגינה
שנינ ,לשון ׳מפול הכרה׳ .מראה נאצנעו .ואומר ׳זה ה׳ קוינו לו ויושיענו ,זה ה׳ קוינו
לו נגילה ונשמפה נישועמו׳ .ועוד איתא נז ה ר)ויר א ,קטו ע״א( נזה״ל :אמר רני יהודה ,לא
שהם נתינת שמפה כנ״ל .וזה נתינת )תהליס צז( ה׳ מלך פגל הא  ,pנתינת ישמפו השמים
ופגל הארץ ,ויאמרו נגוייס ה׳ מלך .ואז יתקיים זמרו אלקיס זמרו זמרו למלכנו זמרו כי
היפה שמפה לפני הקנ״ה מיוה שננרא העולש ,כאופה שמפה שעפיד לשמופ עש
מלך כל הארץ אלקיס וכו; כי עיקר התגלות מלכותו יפנרך נפיגת רפואת הנת מלך
הצדיקיה לעפיד לנא ,וכל אפד ואפד מראה נאצנע ואומר )ישעיה כה( ,׳הנה אלקינו זה
הנ״ל ,הוא ע״י זמרה ונגינה ,נתינת עשרה מיני נגינה הג״ל ,נתינת הודו לה׳ נכגור
קוינו לו ויושיענו זה ה׳ קיוינו לו נגילה ונשמפה נישועפו׳ ,וכפינ ) ש ס ע( ׳זמרו ה׳ כי
ח ת ו פ תורה כלב כל אחד מלהשכח .הוא מלשון
גאופ עשה מודעפ זאפ נכל האיז'•
נגנל עשור זמרו לו שירו לו שיר פדש וכו; וכן הרנה פסוקים שמנואר נהם התגלות
מלכומו יפנרך ע״י שיר וניגון וזמרה ,שכל זה הוא נתינת עשרה מיני נגינה ,שהם
הכתונ נישעיה )ת ,טז( :צור מעודה פפוה מורה נלמדי :ו מנאר שס המצו״ד )שס( :אמר,
רפואת הנס מלך ,שהוא נתינת התגלות מלכות דקדושה ,דהיינו לידע כי לה׳ המלוכה.
ה מ ו ת לנצח יבולע .כדכתינ
פפוה המורה נלנ הפלמידיה ,למען לא ישכפו אופה־
נישעיה )כה ,ת-ט( :נלע המוס לנצפ וממה אדני אלקיה דמעה מעל כל פניה ופרפמ
א חד ואחד מראח באצבע בשר .כדאיפא נזה נליקו״ט )ס״ג ,לט( נזה״ל :שנת הוא
תכלית מעשה שמיס וארץ ,שהוא נתינת עולם הגשמות )הקדמת הזהר דף א; ההר
עמו ,ישיר מעל כל ה איז כי ה׳ דנר :ואמר ניוה ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו
ויושיענו זה ה׳ קוינו לו נגילה וננזרנמה נישועפו :ופירש רש״י )שס( :נלע המוס .יכהנו
פחמה קלס ,שהוא עולם שכולו שנת .ושס ישיגו את השי״ת כראוי ,נלי שוס מסך המנדיל
ונלי שוס מונע ,כי אז יהיה נעשה אפדות גמור ,וכל אפד יהיה מראה נאצנעו זה ה׳
ויעלימנו עולמיפ מישראל .ו ה מצו״ד) שס( ני אר נזה עוד :גלע .אז ישפיפ וינטל המיפה
קיוינו לו ,כמאמר רז״ל ) ת עני ת לא( ,וזהו התכלית שנשניל זה נרא השי״ת את כל הנריאה
לעולה .ומסה ונו׳ .ר״ל ,ישניפ דמעת הנכי .וסיסם עמו יסיר .לא ןמצא עוד מי יפרף
כולה .ונחיי״מ )תקטז( איתא נזה עוד נזה״ל :אמר ,שלעתיד יאמרו הצדיקים זה ה׳ קיוינו לו
אפ ישראל ,ני לא יהיו עוד גוליה נין העכו״ש .מפל נל האת .כי כולה ישונו ,איש לא
נעדר ,ולא ןמצא גולה מהש ננל הארץ ,ולא יפרפו למי .ני ה׳ דנר .ונידו לאמת דנרו.
)תענית לא ,(.זה דייקא ,ואמר נלשון אשכנז ,שיאמרו כל אפד ,טאקי צו דעס גאט האנן
מיר גיהאפט )נאמת לה׳ הזה היינו מקוים( .כלומר שגס נעולם הזה זכו להשיג אופו
לכד לקיום נפשותינו .איתא גני
כך ,כמו שהס רואין אופו עפה ,ותמיד היו מקוים לראות אופו כך ,ועכשיו זכו לזה .ועל כן יאמרו אז ׳זה ה׳ קיוינו לו׳ ,זה לייקא•
ענין זה נליקו״ה )או״ח נט״י לסעודה ו ,צג( נזה״ל :כי נאמת צריך האדם למעט נפאוות הטנע ,וכמו שכפנ נפרוזיס שלו ז״ל ,נאכל לנד לקיום גופינו ונמעט תאוות טנעינו ,וכמ״ש
נמשגה )אנות פ״ס ,נארנעיס ושמונה דנריס שהתורה נקנית נהם ,נמיעוט תענוג .כי הצדיקים הגמורים משנריס פאות אכילה לגמרי ,ונפרט גדולי מונפרי הצדיקים ששנרו פאות
אכילה נתכלית ,עד שזכו שלא נהנו מאכילתם אפילו כפוט השערה ,רק זכו לנתינת צדיק אוכל לשונע נפשו ,נתינת והשניע נצפצפות נפשך וכו׳ ,אשרי להם ,וכמונן נהפורה פקעו
נ׳ )נ ל קו טי תנינא סימן ה( .ועל כן נאמת זכו לפיות פייס טוניס ע״י אכילתם לתם ומים ,כמ״ש נסיפורי מעשיות נהמעשה של היום שני ,נענין הפרש שהיה פי פייס טוניס ע״י שהיה
אוכל לפס ומים וכו׳ .אנל גם שארי הכשרים הרוצים לילך נדרך המורה ,צריכים על כל פנים להרגיל עצמם ללכת נעקנופם ,ועל כל פנים צריכים למעט נאכילת הפירות ושאר מאכלים,
ועיקר מאכלו יהיה פת נמלת שהיא דרכה של פורה .כי נאמת יכולין להרגיש נהלפס טעם כל המאכלים שכלולים נו ,וכמו שגס נאנשיס הגסים יש שמתענגים מאכילת לפס ומיס,
יופר מהשרים שאוכלים מעדני מלכים ,והס נאמת נעלי כת ונעלי קומה יופר מהשרים .מכל שכן נקדושת ישראל והפורה ,שיכולין להרגיל עצמו להפיות את עצמו נלפס ומיס ,עד
שירגיש נו כל הטעמים .וכמו שמונן נהמעשה של הפכם והפס ,שעל כל מאכל שרצה לאכול ,ציוה להניא לו פפיכת לפס ,ושינת מאד המאכל ההוא כאילו אוכלו ממש .כי נאמת כן
הדנר ,שנהלפס נעלמים נו טעמי כל המאכלים ,ואס ירצה יוכל להרגיש נו כל הטעמים של כל הפירות וכנ״ל .וכן מונא נזוהר הקדוש ,ששניעת האדם תלוי נרצוגו ,כמו שאיפא שם,
ורעותא דשנעא שויה עלוהי וכו׳ ) ז ה ר שמות קנג( .וכן הוא לענין טעמי המאכלים ,שתלוי נרצונו ,שאם ירצה להסתפק נלפם ,יוכל להרגיש נו כל הטעמים שירצה .וזה נתינת לא ניפנה
מורה אלא לאוכלי המן .ני המן היה נו כל הטעמים שרצה האדם ,אנל כפי המונן נהפורה הוא ,שגס אז היה להם נתירה נרצונם על זה ,כי הרשעים שניזו את המן ,לא היו רוצים
להרגיש נו כל הטעמים ,על כן ניזו אומו ,ואמרו ונפשנו קצה נלפם הקלוקל ,וכן הרנה .ועל כן נאמת נאמר ,ויענך וירעינך ויאכילך אמ המן אשר לא ידעת וכו׳ ,המאכילך מן נמדנר
וכו׳ למען ענותך ולמען גסופך וכו׳ ,וכן כפינ ,הנני ממטיר לכס לפס מן השמים למען אנסנו הילך נפורפי אס לא וכו; וכן עוד נכמה פסוקים נאמר שאכילת המן היפה ניסיון,
היינו כנ״ל .והוא ענין שאמרו רז״ל על זה ,אינו דומה רואה ואוכל לאינו רואה ואוכל וכו' ,היינו שהפולקיס על המן ,רצו שיראו דייקא נעיניהס כל המאכלים מוכנים ומסודרים לפניהם
ולאוכלם ,ולא רצו לאכול המן נרצון טונ ולהרגיש נו כל הטעמים .ומאתר שלא רצו להרגיש ,נודאי לא הרגישו ,על כן ניזו אופו .ופטאו נזה הרנה ,שזהו הפטא של המפאונגיס
המנקשיס מואנה לפרוש מן המקום ,שעי״ז ממו הרנה ,וקראו למקום ההוא קנרומ הפאוה ,ני שם קנרו אמ העם המתאווים וכו׳ .אנל גם עמה ,נעשה נזה הרנה אצל כל אדם
הרוצה לילך נדרכה של פורה וכנ״ל .ועל כן נשעת נרנת המוציא צריכים לטנול פרוסמ המוציא נמלת דייקא ,ני זה עיקר האכילה והשניעה ,ושם כל הטעמים ונו׳ ,כנ״ל.
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כרם ביבנה
כרם .שם לקיבוץ החכמים
שנתקבצו ביבנה ,וזה לפי
שהם דומים בישיבתם
שורות שורות בשורות
הכרם ,והשי״ת קרא כנםת
ישראל כרם ,שנאמר ׳כרם
לידידי׳ )פיהמ״ש
היה
להרמב״ם עדויות ב ,ד(.

כרם ביבנה ,התורה נמשלת
ליין ,שנאמר ׳ושתו ביין
מםכתי׳ ,והתלמידי חכמים
המשפיעים חכמת התורה
המשמחת לב כיין ,נמשלים
לגפנים ,והיחידים שבהן
נמשלו לאשכולות ,ואולם
בית מדרשם ששם הוא מקום
גידולם ונטיעתם ,נקרא
מהאי טעמא ,כרם )תוי״ט
עדויות ב ,ד(.

בירושלמי דברנות
וכי כרם היה שם ,אלא
אלו תלמידי חכמים שהיו
עשויים שורות שורות ככרם.
וראיתי בתרגום קהלת )ב,
ד( פםוק ׳הגדלתי מעשי׳,
׳אנציבת לי כרמים ביבנה ,כל
קבל כרמים דענבא למשתי
מנהון חמרא ,אנא ורבני
םנהדרין׳ ) קו ל הרמ״ז כתובות
)סה,(.

פ״ד ,מ״ו(.

שכהת התורה
אשר זך ישר פעלו ושכלו
רוחני ,יכול לתפום כל התורה
כולה ,ולא ישכח דבר ,כי
דבר רוחני אינו תופם מקום,
ויכולה התורה להתפשט
ולשכון בשכלו .אך מי שהוא
מגשם דברי התורה ועושה
ממנה ממשות ,אזי יש לה
שיעור וקצבה כמה הוא יכול
לתפום בשכלו ,ולא יותר.
ואם ירצה להשיג יותר ,אזי
ידחה מה שכבר נכנם בשכלו,
כדרך כל דבר גשמי ,אם הוא
כבר מלא ,אם ימלאנו יותר
ידחה מה שהיה בו כבר ,ומזה
בא השכחה)ליקו״מ קי(.
אעייס שאותיות התורה
כתובים על הםפר ,כשאינו
רואה אורם כלל ,זהו בחי׳
שכחת התורה )ליקו״ה נשיאת
כפיים ה.(1 ,

מחמת שבירת הלוחות
נתהוה שכחה ,ועי״ז נתרבו
מחלוקות בישראל ,עד
שאין הלכה ברורה ומשנה
ברורה במקום אחד )ליקו״ה
ס״ת ג ,ב(.

עיקר שכחת התורה מרוב
בני ישראל הוא ע״י תאוות
ממון ,כאשר אנו רואין בחוש
בהרבה בני אדם ,שבטלים
מהתורה ע״י טרדתם בממון,
שרודפים אחר פרנםתם
כל ימיהם ,ואינם עוםקים
בתורה עד ששוכחים אותה
לגמרי רחמנא לצלן )לי קו״ה
אבידה ומציאה ג.(1 ,

כשנופלין חם ושלום
לבחי׳ מקומות המטונפים
הרחוקים מכבודו יתברך,
זה בחי׳ שכחת התורה,
שהוא כבודו )ליקו״ה גב״ח
מהיתומים ג ,יט(.

אלמלי לא נשתברו לוחות
הראשונות לא נשתכחה
תורה מישראל )עירובין נד.(.
יש לך לדעת ,כי שכחת
התורה ע״י ארבע םיבות.
האחת קוצר המשיג ,והשני
עומק המושג ,השלישי קושי
המזונות והפרנםה ,שהאדם
צריך שיהיה טורח בפרנםתו,
ואין לו פנאי לעםוק בתורה,
הרביעי כובד הגלות והעול
מן האומות )תפארת ישראל
פרק נו(.

הקשור בתורה קשור בו

חזו מפעלות הי.

ליהוטי

מוהר״ן

לכו חזו

עיין כזה כמקור חכמה .והנה כל ענין מאמר

לכו

זה הולך ושונג נני או ר שמו הקדוש של רשנ״י .ואימא נליקו״ה

חזו.

מקור חכמה

מאמר זה הפותח את השפר הקדוש ליקוטי מוהר׳׳ן ,שעליו

אמר רנינו ש׳הספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר"! שיצא נעולס הוא

)או״ס נרכת השחר ג ,לד( גני ענין השמוח נזה״ל :כי נאמת השמוס
של כל הדנריס שנעולס הס מפלאי פלאומיו ימנרך ,כמ״ת )פהליס
ושמו הקדוש של המגא האלקי רשנ״י,
מו( לכו פזו מפעלוס ה׳ אשר שס
והסודוח הרמוזים נשמו .וקדס לזה דנרי
שמות כארץ ,ודרשו רז״ל )נרכוח ז(
מוהרג״ח שכמנ כדנרי פחיסה לדנרי
אל תקרי שמות אלא שמות .כי השס
רנינו ,המחחיליס נחינוח הפס' 'לכו חזו
של כל דגר הוא פלא גדול הפלא
מפעלוח' ,שמפס' זה למדו רז״ל אח סוד
ופלא ,למי שיש לו מות נקדקדו
ענין השמוח ופעולמס .וזלה״כ נמהלים
להגי! פלאות הנורא יתגרו ,כי רק
)מו ,ט( :לכו חזו מפעלות ה׳ אשר
ע״י השמות דייקא של כל הדנריס,
הבטיח
אגו יכולים לדנר מכל הדנריס
שם שמות נארץ :דרשו חז״ל ננרכוח )ז
שלא תשתכח תורה מישראל על ידו.
ע״נ( :מנא לן דשמא גרים ,אמר רני
ולספר אתד לתנירו רצונו ותפצו,
כשנכנסו
ולעשות משא ומתן ,לקנות ולמכור כמובא בדברי רז״ל )שנח קלח(
אליעזר ,דאמר קרא ,׳לכו חזו
וכל צורכי העולם .כי אם לא היה רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה
מפעלות ה׳ אשר שם שמות נארץ',
שם לכל דנר ,היו הכל כאלמיס
אל מקרי שמות אלא שמות .ומנואר
נזהר )נראשיח ,גח ע״א( ממעלת שמוח הצדיקים נזה״ל" :זכאי! אינו!
וכפרשים (...) ,כי כל דנר שנעולה וכל ענין שנעולה יש לו שם
צדיקייא דרשימין נרשימו דגושפנקא דמלכא עילאה ,למהוי נשמיה
כנתינת שס דנר ,ועי״ז עיקר הדינור ,ועי״ז גגמרין כל הפעולות
רשימין ,ואיהו שוי שמהן כארעא כדקא יאות .ופירש המתוק מדנש
וכל העסקים שנעולס כנ״ל .כי עיקר הפיות של כל הדנריס הס
ע״י השם כנ״ל ,אנל עיקר השם כשאנו קוראין איזה דנר נשם
)שם( :ני כל דנר ,שמו הוא עצמותו ,וכן השם שנקרא נו האדם,
הוא מורה על עצמות נשמתו .ועוד איתא נזהר )פקודי ,רכג ע״א(
אנו מכוונין לעצם הדנר נעצמו ,שאי אפשר לדנר ממנו כי אס
ע״י השס כנ״ל .ועיקר הדנר הוא לעני! שס האדם ,וממילא מונן נזה
נזה״ל= :אמר רני יוסי ,ודאי דקודשא נריך הוא אפרעי ניה ננצלאל
גס לעגי! שס הצדיק ,כמנואר הי ענ נליקו״ה )או״ס דנרי ס הגוהגיס
לענידת משכנא יתיר מכל ישראל ,אמאי ,אמר ליה ,שמא גרים,
נסעודה ד ,ו( נזה״ל :כי נהשס של כל האדם נתקק ונכתג כל מעשיו,
והא אוקמוה דקודשא כריך הוא שוי שמהן כארעא לאמעטרא
)ס״א לאמערא( נהו ,ולמענד נהו ענידמא נעלמא ,הדא הוא
כי השס הוא הנפש ,כמ״ש גפש תיה הוא שמו .ו'שס נהגפש שהוא
שמו ,שס מגיע כל הפגם או התיקון של כל מעשי האדם ,למוג או
דכתיג'אשר שם שמות נארץ' (...) .רני שמעון אמר ,נצלאל ,שמיה
גרים ליה ,ועל חכממיה אקרי הכי ,ורזא דמלה' ,נצלאל' ׳נצל אל'.
להיפך תם ושלום .כי נהשס של כל אדם נגנל כל תיופו וכל עניינו
ומהותו ,וכפי מעשיו כן מאיר שמו למעלה ,וכן נזכר למעלה למונה,
ופירש המתוק מדנש )שם( :שע״י הזכרת שמו של האדם מתעורר
ונמשך עליו כת עליון ,כי הזכרת שם אדם נפה ממשיך נח קדושה,
וכן להיפך ת״ו .וזה נתינת מעלת זכרון שמות הצדיקים ,כי נהשס
הקדוש של כל צדיק וצדיק ,נו נכלל כל מהות הצדיק כל צדקתו
ומיד שורה עליו אומו הכת ,ונכח שמו יכול האדם לעשות ענודה
נעולס .וניאר נזה האריז״ל נשער הגלגולים )הקדמה כג( נזה״ל :כאשר
ותורמו ומעשיו הטונים וכל מעלומיו ומדרגותיו ,כי השם הוא נפשו
נולד האדם וקוראים לו אניו ואמו שם אחד העולה נדעמס ,אינו
ונשמתו כג״ל .ועל כן ע״י שמזכירי! שס הצדיק ,אגו ממשיכי! עלינו
נאקראי ונהזדמן ,ני אם הקנ״ה משים כפיו השם ההוא המוכרח
קדושתו וזכותו ,ועי״ז נזכה גס אנתנו לקדושה וטהרה ולשונ אליו
אל הנשמה ההיא ,כמש״ה ׳אשר שם שמות כארץ' ,כפי מקום
יפנרך .למשל ,כשאנו מזכירי! שם התנא רני שמעון נן יותאי ,נזה
האנר שכאדם העליון ,אשר ממנו חוצנ ,והשם הזה נרשם למעלה
השם כלול כל מעשי זה התנא ,שהיה שלוש עשרה שנים נמערה,
ככסא הכנוד כנודע ,ולכן ארז״ל שמא גרים.
ומינר ספר הזוהר ,וכל המעשיות הנזכרים ממנו ,מלס כלולים נזה
כ ש נ כ נ ס ו רבותינו לכרם ביבנה .אימא נ מסכ ת שנ ח) קל ח ע״נ(:
השס הקדוש רני שמעון נן יומאי ,וכן נשארי שמות הצדיקים.
תנו רנגן ,כשנכנסו רנומינו לכרס נינג ה ,אמרו,
עמידה מורה שתשתכח מישראל ,שנאמר ׳הגה ימים נאים נאום ה׳ אלקיס והשלמתי רעג נ ארן לא רעג ללחם ולא צמא למיס כי
אס לשמוע את דנרי ה״ ,וכפיג ׳ונעו מיס עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לנקש את דנר ה׳ ולא ימצאו׳' .דנר ה" זו הלכה,
'דנר ה" זה הקץ' ,דנר ה" זו ננואה .ומאי'י שוטטו לנקש את דנר ה" ,אמרו עתידה אשה שתטול נכר של פרומה ,ותחזור ננ תי
כנסיות וננ תי מדרשות לידע אס טמאה היא ואס טהורה היא ,ואין מנין אס טהורה היא ואס טמאה היא (...) .תניא ,רני שמעון
נן יומי אומר ,חס ושלום שתשתכח מורה מישראל ,שנאמר ׳כי לא תשכח מפי זרעו' ,אלא מה אני מקיים ׳ישוטטו לנקש את דנר
ה׳ ולא ימצאו' ,שלא ימצאו הלכה נרורה ומשנה נרורה נמקוס אחד .ופירש ר ש״י) ש ם( :נפרס .על שם שהיו יושנין שורות שורות
ככרס .סלפה גרורה .נ טע מיס ,שלא יהא נה מחלוקת .וני אר החתם סו פ ר) גי טין נ ע״א( להנין אח פי׳ העני! 'שלא ימצאו הלכה נרורה ומשנה
נרורה נ מקו ס אחד׳ ,וז״ל :כדורות הראשונות היו חכמי ישראל מקונציס כמקום אחד ,ונושאים ונותנים כולם כיתד ,ולא זזו משם עד
שנפנררה הלנה כהסכמת רוכס .ולעומת ,היה רוג העולם יודעים הלכה נרורה ,ני כולם נקנצו ונאו למקום הוועד .אך נעו״ה
משנדלדלו חכמי ישראל ,היו משוטטיס לנקש דנר ה' מכל מקוס ,אך זהו קלקלתם ,שזה אוסר וזה מפיר ,וכל אחד כונה נמה
לעצמו .נמצא ,ע״י שהוצרכו לנקש דנר ה׳ לשוטט ננל המקומות ,ועי״ז לא ימצאו הלנה נרורה ומשנה נרורה נמקוס אחד.
אמחלמא דגאולה׳ )חיי״מ שמו( ,מדנר נ סוד גדולח הרשנ״י והנטחח

היציאה מהגלוח שהנטיח לישראל .מאמר זה הולך ו סוננ על ניאור כוחו

ירימו חזו מפעלות ד־1׳ חתגלות נפלא
מסוד ג מורי ת ד־!תנא ד־ואיריקי
ד בי שמעון בן יוחאי ז״ל:

ד׳ שמעון בן יוח^י.

ילקוט הנחל
ל כ ו חזו נזפעלות הי6 .יתא כגוג״א )כהערה השייכה להקדמה ההלק הגמה וגינה{
גבי המשך פס' זה ודרשת חז״ל שעליו לענין שמות הצדיקים )עי' במקו״ח ד״ה
׳לכו תזו׳( ,וז״ל :עיין בשיהר״ן אוח מ״ד ,שכל אדם ואדם מרומז בשמו כל
עניינו ובחינחו .ובזה חבין גודל ועוצם נוראוח ונשגבוח שמוח הצדיקים ,אשר
בהזכרחם לבד יכולים להביא שינוי במעשה בראשיח ,לשנוח הטבע לטובה,
כמבואר בספר הא״ב )הוא ספר המידוח מרבינו ז״ל( אוח צדיק חלק ל
סימן ל (...) .וגם בשמוח שאר הצדיקים מובא בספרי אמח גימטריאוח
משמו יחברך ,כי שמו יחברך משוחף בשמם ,וצדיקיא שמא דקודשא בריך
הוא ,ומכל שכן וכל שכן בשמו של הראש כל הצדיקים וכי ..אשר החפאר
ואמר ׳איך האב גאר קיין נאמען ניט׳ )אין לי כלל שם( ,שבודאי גדלו ועצמו
רזין וסודוח נפלאים ונוראים בשמו הקדוש עד אין חקר ,עד שכל מה
שמוצאים בזה איזה רמז לשבח ,גם בעניוח דעחנו ,הכל אמח) .גם עיין שם

בשיהר״ן בהשיחה הנ״ל ,מה שאמר לר׳ שמעון לבל ידמה בדעחו שגס אדם
אחר ששמו כן אחיזחו גס כן שם וכו׳ ,עיין שם(.
ל כ ו חזו מ פ עלו ת הי .בספר עונג שבת )פ' אמור( דרש גם את הפסוקים
הסובביס לפס׳ זה ,וז״ל :דרשו חז״ל במס׳ ברכוח )ז ע״ב( אל חקרא
שמוח אל שמוח יעיי״ש .וי״ל ,שהוא רמז על ספר הזהר ע״י רשב״י
שגילה סחרי חורה ,כי אורייחא כולא שמא דקוב״ה כידוע .׳משביח
מלחמוח עד קצה האיץ קשח ישבר׳ )שזה הפס׳ שלאתר 'לכו פזו'( ,כי ע״י
קשח י׳ש׳ב׳ר׳ ,ר׳ש׳ב׳י׳ ,יהיה נשבח מלחמוח .כי לולא הוא ,היה משחכח
ח״ו חורה מישראל ,והיה מחלוקח הרבה ,מלחמחה של חורה ,ולא היו
יודעין שוס הלכה על בוריה ,רק ע״י רשב״י לא חשחכח החורה עד קצה
הארץ לעולם כנ״ל ,בהאי חיבורא דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלוחא
כנ״ל .והכל נרמז בפסוקים הנ״ל בעזהי״ח;

סיפור התגליות המאמר
בדרך בעת נסיעתו לאומין ענה ואמר ,אף על פי כן השי״ת עוזר לישראל
תמיד ,ואין דור יתום .וכמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי כשאמר איזה תנא
עתידה תורה שתשתכח מישראל ,ענה רבי שמעון ואמר ,לאו ,כי בזהר דא
יפקון מן גלותא .כי לא תשכח מפי זרעו .ועל כן עמד עצמו על זה הפסוק,
וגילה אז הסוד הנדפס בלקוטי א׳ בתחילתו ,עיין שם מגדולת רבי שמעון בר

יוחאי .עניתי ואמרתי לו ,רבי שמעון יש לו גם כן בוודאי הנאהמזה ,היינומזה
החידוש הנפלא .השיב ,הן .אחר כך ענה ואמר ,רבי שמעון בעצמו הוא ענין
אחר ,כי רבי שמעון הוא עיר וקדיש מן שמיא נחית ,כנדפס שם .ועכשיו יש
נחל נובע מקור חכמה וכו׳ .גם כבר נשמעשאמר על עצמו שהוא נהר המטהר
מכל הכתמים )חיי מוהר״ן קפט(.

ה מ תרגם
^ אשריהם הצדיקים
שרשומים באות ברית שהיא
תותם המלך העליון ,להיות
הצדיקים רשומים בשמו,
והקב״ה כ1ם שמות בארן
כראוי.
^ אמר רבי יוסי ,ודאי
שהקב״ה רצה ובמר בו
בבצלאל לעבודת המשכן יותר
מכל ישראל ,מדוע ,אמר
לו ,השם גורם ,כמו שכבר
העמידוהו מז״ל שהקב״ה
^ם שמות צארן להתעמר
)ס״א להתעורר( בהם,
ולעשות בהם עבודה בעולם,
זהו שכתוב 'אשר כ1ם שמות
בארך (...) .רבי שמעון
אמר ,בצלאל ,שמו גרם לו,
ובגלל מכמתו נקרא כך ,וסוד
הדבר' ,בצלאל' 'בצל אל',

ואני תפליה

רבי שמעון בן יוחאי עיר
וקדיש מן שמ^א נחית,
בוצעא קדישא ,בוצעא
עלאה ,בוצעא רבא,
בוצעא וקירא ,אתם
דזבטחתם לישראל שלא
תשתכח התורה מישראל
על ידכם ,כי בזיהר דא
יפקון מן גלותא ,ואפלו
בתיקף ההסתרה שבתוך
הסתרה בעקבות משיחא
באחרית ה^מים האלה,
דזבטחתם שאף על פי כן
לא תשכח התורה מפי
זרענו ,כמושכתוב ״ואנכי
הסתר אסתיר פני ביום
ההוא על כל אשר עשה,
וענתה השירה הזאת
לפניו לעד כי לא תשכח
מפי זרעו״ .והנה עתה
דזגיעו ה^מים אשר אין
לנו בהם חפץ ,כי ארך
עלינו הגלות ומשך עלינו
השעבוד ,ובכל יום אנו
הולכים ודלים ,ומבזה ןדינו
מאיד .״כי אזלת ןד ואפם
עצור ועזוב״ .כי נשארנו
כיתומים ואין אב ,ואין מי
ועמוד בעדנו .והנה בתקף
סוף הגלות המר הזה,
וכבר התחיל להתנוצץ
התנוצצות משיח מימי
האלהי האר״י זכר צדיק
לברכה ,ועמך בית ישראל
משתוקקים ומתגעגעים
מאיד להשם יתברך ,והכל
חפצים ליראה את שמך
בהשתוקקות נמרץ ונפלא
אשר לא היתה כזאת
מימי קדם .״הקיצותי
ועודי עמך״ ,באתי עד קץ
כל הדורות ועודי עמך,
עדין אנו אחוזים בך,
ומשתוקקים לעבודתך
בכלות הנפש .אבל אף
על פי כן ,גם גדל רחוקנו
ממך בעתים הללו הוא גם
כן בלי שעור ,כי כזבענו
ביון מצולה ואין מעמד,
באנובמעמקימים ושבלת
שכזפתנו,וראה את עמך
ישראל מרודים מאיד,
אשר אי אפשר לבאר
ולספר גידל התגרות
הבעל דבר אשר התגרה
בנו מאיד ,עד אשר הפיל
אותנו מאיד .והנה אניכי
בעניי מי אניכי לספר
צרות ישראל ,רק אתם
לבד ידעתם את כל
המעמד ומצבשל ישראל
באחרית הןמים האלה.
אך באתי לספר ולצעיק

מקור חכמה

ה מ תרג ם
^ כעין זה יעשה הקב״ה
לנסות את ישראל לפני
הגאולה האתרונה ,זהו
שכתוב 'יתבררו ויתלבנו
ויצרפו רבים' ,אלו שהס
מצד הטוב יתבררו ,כי
יעמדו בניסיון .ומה
שכתוב 'והרשיעו רשעיס',
היינו אלו שהס מצד הרע,
ויתקייס בהס מה שכתוב
'ואל אדמת ישראל לא
יבואו' ,וארץ העמיס הורגת
אותס' .והמשכיליס יבינו',
אלו שיש להס נשמה מצד
הבינה שהוא עץ התייס,
בעבורס נאמר 'והמשכיליס
יזהירו כזוהר הרקיע' ,היינו
שהמשכיליס יאירו בזה
התיבור שלך שהוא ספר
הזוהר ,שהוא מן הארת
אימא הנקראת תשובה ,אלו
שזכו לסודות ספר הזוהר לא
יהיו צריכיס לניסיון .ולפי
שעתידיס ישראל ,הס הת״ת,
לטעוס מעץ התייס ,שהוא
ספר הזוהר ,בזכות זה יצאו
על ידו מן הגלות ברתמיס,
ויתקייס בהס הפס' 'ה' בדד
ינתנו ואין עמו אל נכר'.
י רבי שמעון הלך וברת
למדבר לוד ,ונגנז במערה
אתת ,הוא ורבי אלעזר בנו,
התרתש נס ויצא להס תרוב
אתד ומעיין מיס אתד ,אכלו
מאותו תרוב ושתו מהמיס,
והיה אליהו זכור לטוב בא
אליהס פעמייס בכל יוס
ולימד אותס ,ולא ידע
מזה אדס וכו' .וזה נקרא
תיקוני הזהר ,שהס שבעיס
פניס לתורה שפירש רשב״י
במילת בראשית ,מסתרי
תורה .קוס רבי שמעון )אלו
דברי הרע״מ( תפתת דבריס
לפני השכינה .פתת ואמר,
'והמשכיליס יזהירו כזהר
הרקיע וגו"' ,והמשכיליס',
אלו הס רבי שמעון
והתבריס' ,יזהירו' ,כאשר
נאספו לתבר את זה התיבור,
רשות נתנה להס ולאליהו
עימהס ולכל הנשמות של
שתי הישיבות לרדת ביניהס,
ולכל המלאכיס ניתן רשות
לבוא בהעלס ובדרך השגה
שכלית .והעליון על הכל נתן
רשות לכל השמות הקדושיס
ולכל ההויו״ת ולכל
הכינוייס ,לגלות להס סודות
גנוזיס ,כל שס בדרגה שלו,
ורשות נתן לעשר ספירות
לגלות להס סודות נסתריס,
שלא נתנה רשות לגלות
אותס עד שיבוא הדור של
מלך המשית.
^ כתוב 'והמשכיליס יזהירו
כזהר הרקיע וגו״ ,אלו
הס רשב״י ותבריו ,רבי
אלעזר בנו ורבי אבא ורבי
יוסי ורבי תייא ורבי יצתק
ושאר התבריס ,שהאירו
אור גדול למעלה בעולמות
העליוניס 'כזהר הרקיע'.
מהו 'כזהר' ,אלא כשתיברו
את זה התיבור ,הסכימו
עליו למעלה ,וקראו לו
ספר הזהר' .ומצדיקי
הרביס' שילמדו ספר
הזהר ,עי״ז יתרבו ויתגדלו
'ככוכביס' לעולס ועד ,שלא
יתשך האור שלהס לעולס
ולעולמי עולמיס .באותו
הזמן שנתתבר זה התיבור,
רשות נתנה לאליהו להסכיס
עמהס בו ,ולכל בעלי
הישיבה שלמעלה ולמטה,
וכל צבאות של המלאכיס
העליוניס ,ונשמות עליונות,
להיות עס רשב״י ומביריו
בהסכמה אתת ורצון אתד.

ליקוטי

לכו חזו

שנאמר

מוהר״ן

נחל נוכע

יג

ו א מ ר רשכ״י שלא תשתכח.
כי לא תשכח מפי זרעו .עי׳ להלן ד״ה ׳כי לא השכפ מפי
זרעו׳ שס הונא פש׳ זה וכל השייך לו.
ג ,יט( נזה׳׳ל :כי מנא אמד אמר עמידה מורה שמשמכת
חיבורא ד איהו ספר הזוהר וכוי .דעמיד להפכלוה נעה
מישראל ,ורשנ׳׳י אמר שלא משמכת וכו; כמו שאמרו רז״ל )שנת
קלת( .ונאמת אלו ואלו דנרי אלקים מיים ,ושניהם אמת (...) .כי
הנסיונופ של הנאולה האפרונה ,כדאימא נזהר )נשא ,קכד ע״נ(
נשם הרע״מ :יכמוגא דא ימעניד
אעפ״י שמשכת ,לא משמכת ,כי
לנסאה לון לישראל נפורקנא שתשתכח מישראל ואמר רשב״י שלא
כשנופלין מם ושלום לנמינמ מקומות
נחרייתא ,הדא הוא דנחיג ) דני א ל ע( תשתכח .שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו.
המטונפים הרתוקים מכנודו ימנרך,
זה נמינמ שכמת המורה שהוא כנודו
'יתנררו ויתלננו ויצרפו רגיס; דאינון וכמבואר בזוהר )נשא קכד ע׳׳ט בהאי חיבורא
יפקון ביה מן גלותא .כנ׳׳ל ,אנל אעפי״כ ע׳׳י שממפשין
מסטרא דמוג ,וקיימין ננשיונא .ראיהו
ודורשין גם שם את ה׳ ימנרך
׳והרשיעו רתעיס /אינון משמרא
ושואלין איה איפוא כנ׳׳ל ,עי׳׳ז זוכין למזור להשי׳׳ת נמכלימ העליה
דרע ,ויתקיים כהון )י פז ק א ל ינ( ׳ואל אדמת ישראל לא יטאו' ,וקטיל
לון .׳והמשכילים ינינו׳ ) דני א ל ינ( ,מסטרא דנינה דאיהו אילנא דתיי,
כנ׳׳ל .נמצא שה׳ ימנרך ממל עלינו ,והורגו עצות מרמוק ,שגם
נמוך עוצם השכמה ,אעפי״כ ע׳׳י השכמה נעצמו שהיא נתינת
נגינייהו אפמר )שס ג( ׳והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע /נהאי
איה ,שאין יודעין מהמורה ומכנודו כלל ,אעפ׳׳נ עי׳׳ז נעצמו
תנורא דילך דאיהו שפר הזהר ,מן זוהרא דאימא עלאה ,תשונה,
יכולין למזור לה׳ ימנרך ,ע׳׳י הנקשה והמיפוש לנד כנ׳׳ל .וכל זה
נאלין לא צריך נשיון .ונגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דתיי,
דאיהו האי שפר הזהר ,יפקון כיה מן גלומא נרתמי ,ויתקיים כהון
נכמ וזכות מורמו של רשנ״י שהוא גילה שמרי מורה (...) ,וע׳׳י כמ
הזה יש לנו כמ למפש ולנקש אומו ימנרך אפילו נמכלית גלות
)דנריס לנ( ׳ה׳ נדד יגתגו ואין עמו אל לכר׳ .ונפיקו״ז)הקד מ ה ,א
הנפש ,אפילו אם נמרמקנו מכנודו מאד ,כי יכולין למפש איה וכו׳
ע״א( איפא ,שלגילוי סודופ הפיקו״ז נקנה רשופ שלא נפנה מעולם ,וסודזפ
עד שזוכין לעלות נמכלית העליה כג׳׳ל .כי כל זה הוא נכת וזכות
אלו לא הורשו להפנלופ אלא עד שינוא דורו של מלך המשיפ ,וז״ל :ירני
שמעון אזל ליה וערק למדנרא דלוד ,ואתגניז נתד מערתא ,הוא
הצדיקי אמת ,שזכו ע׳׳י קדושתם לעלות לשם לנמינמ איה נקדושה
ורני אלעזר נריה ,אתרתיש נישא נפק להון תד תרונ ותד מעיינא
גדולה ,עד שהשיגו שם רזין שמימין כנ׳׳ל ,כמו רשנ׳׳י ומניריו,
דמיא ,אכלי מההוא מרונ ושמן מההוא מיא ,והוה אליהו זכור
ונכומס יש כת אפילו למי שנופל למקום שנופל לנמינמ מקומות
המטונפים ,יש לו כמ למפש ולנקש איה מקום כנודו וכו׳.
לטונ אמי להון נכל יומא מרי זימני ואוליף לון ,ולא ידע אינש נהו
כ ה א י חיבורא דאיהו ספר חזוחר וכוי .איפא נליקו׳׳ה)או״ת תפילת
וכו׳ .ודא אמקרי מקוני הזהר ,דאינון שנעין אנפין לאורייתא דפריש
המנפה ז ,נו( נזה׳׳ל :עיקר המיקון היה ע׳׳י רשנ׳׳י ומנריו,
רני שמעון נר יומאי נמלת נראשית ,משמרי אורייתא .קום רני
שאמר ממן יאומ הוי למדמל ,אנן נמנינומא מליא ,כמונא נדנרי
שמעון )אלו דנרי הרע״מ( אפמת מילין קמי שכינמא .פמת ואמר,
׳והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע וגו" ,׳והמשכילים׳ ,אלין רני שמעון
אדמו׳׳ר ז׳׳ל )נהפורה פדי ר״ש פימן פא עי׳׳ש( .כי רשנ׳׳י עשק נזה
ניותר לתקן הצמצומים הנ׳׳ל ,לתקן נתינת כלים להמשיך אור האין
ותנרייא ,׳יזהירו׳ ,כד אמכנשו למענד האי תינורא ,רשומא אמיהינ
להון ולאליהו עמהון ולכל נשממין דממינמאן לנתמא נינייהו ,ולכל
שוף לגלות אלקומו נעולס ,שזהו נתינת כל שפר זוהר הקדוש,
נפרט האידרא רנא ואידרא זוטא ,שעי״ז המשיך ותיקן וגילה
מלאכיא נאמכשיא ונארת שכל .ועילת על כולא יהינ רשו לכל שמהן
צמצומים נפלאים ,שהם נתינת מצמא ועיינין ותיקוני דיקנא קדישא
קדישין ולכל הויין ולכל כנויין ,לגלאה לון רזין טמירין ,כל שם
וכו' ,שכולם נתינת צמצומים נוראים להשיג עי״ז אור האין שוף,
נדרגא דיליה ,ורשומא יהינ לעשר שפירן לגלאה לון רזין טמירין
כידוע ומונן לכל ממצדי מקלא .ועל כן אמר נזוהר דא יפקון מן
דלא אמיהינ רשו לגלאה לון עד דיימי דרא דמלכא משימא .ועוד
גלומא ,כי ע׳׳י תיקון הצמצומים כנ׳׳ל ,עי״ז עיקר תיקון המשונה,
איפא נ פי קו ״ז)יז ע״א( נזה׳׳ל :״כמינ ׳המשכילים יזהירו כזהר הרקיע
וגו" ,אלין אינון רני שמעון נן יותאי ותנריו ,רני אלעזר נריה ורני
שעי׳׳ז עיקר הגאולה ,כמו שאימא נזוהר הקדוש לית מילמא דא
מליא אלא נמיונמא .ועל כן הנטית שהמורה לא משמכת מישראל
אנא ורני יושי ורני מייא ורני יצמק ושאר מנרייא ,דאזדהרו זהירו
לעילא ׳כזהר הרקיע׳ .מאי ׳כזהר; אלא כד ענדו האי פינורא,
אשמכמו עליה לעילא ,וקראו ליה שפר הזהר .׳ומצדיקי הרניס; ניה יהון נפישין ׳ככוכניס׳ לעולם ועד ,דלא אמפתיך גהורא דילהון לעלם
ולעלמי עלמין .נההוא זמגא דאמשנר האי סינורא ,רשומא אמיהיג לאליהו לאשכמא עמהון כיה ,ולכל מארי ממינמא דלעילא ומתא ,וכל
חיילין דמלאכין עלאין ,ונשמפין עלאין ,למהוי עמהון נאשכמומא ורעופא כחדא .מאמרי הזהר הנ״ל פונניס על הפס׳ ׳והמשכילים יזהירו נזהר
הרקיע׳ ,הנאמר נפזיונות דני אל)יג ,א-ד ,ט-י( דלעפ״ל .ולפופפם כיאור נזה הנאנו את פשוק זה והקשריו :וכעס ההיא ןעמ'ד מיכאל הןר הגדול העמד
כל הנמצא כמונ נקפר :ורניש מישני
על נני עמך והיפה עת צרה אקר לא נהימה מהיות גוי עד העת ההיא ונעמ ההיא ומלט
אדמת עפר וקיצו אלה למיי עולם ואלה למרפות לדראון עולם :והנננזכליס וזהרו נזהר הרקיע ומצדיקי הרכים ככוכנים לעולם ועד :ואפה
ד?’.אל שמם הדנרים וממס ה  5פי על ?מ  TPישנוטו רכים ומרנה הדעת (...) :ךארנר לך דר.אל כי שפמים ומממים הדנרים עד עת קץ:
ימנררו וימלננו ויצרפו רנים והרשיש• ישעיס ילא ונינו כל רשננים והמשכלים ןניגו :ופירש המצו׳׳ד)שס( :וסמשכיליס .המכמים שנהם יזהירו
וכו׳ .ומצדיקי היכים .המלמדים דרך ה׳ לרנים הם יזהירו ככוכנים .ועי״ע שס כפרשנים להשלמם הננם דנרי הזהר ה מונאיס לעיל.
איפא נליקו׳׳ה )פו׳׳מ גנ׳׳ת מהיתומים

פד!אי

ספר הזוהר

ילקוט הנחל
ש נ א מ ל כי לא תשכח מפי זרעו' .וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח
מפי זרעו' .פסוק זה מדבר גבי שירת האזינו ,ובליקו״ה )יו״ד ס״ת ב,
ט-י( כתב בזה עוד לבאר את סוד שירה זו ,וז״ל :איתא בדברי רבינו ז״ל שאסור
לומר תוכחה ,דהיינו להזכיר עוונות ישראל ולהוכיחס עליהם ,כי אס מי
שיכול להוכיח כמו משה רבינו עליו השלום ,שע״י תוכחתו נתן בהם ריח
טוב ,בבחינת נרדי נתן ריחו ,׳עזב׳ לא נאמר אלא ׳נ תן .נמצא ,שמשה
רבינו ע״י תוכחתו שהזכיר עוונות ישראל ,עי״ז דייקא נתן בהס ריח טוב,
כי היה יכול להפוך העוונות לזכויות (...) .וזה בחינת וענתה השירה הזאת
לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו ,כי משה רבינו עליו השלום ראה עד
סוף כל הדורות ,שעתידין ישראל באחרית הימים לירד ירידה גדולה מאד
בעיקבות משיחא ,בבחינת ותרד פלאים ,כמ״ש שס כי ידעתי וכו׳ ואנכי
הסתר אסתיר פני ביום ההוא וכו׳ .ועל כן כתב שירת האזינו שמדברת
מתוכחה ,כי כל השירה היא דברי תוכחה שמוכיח את ישראל על מעשיהם,
כמ״ש שס כי דור תהפוכות המה וכו׳ ,וכל הפרשה .ולכאורה קשה אס כן
למה קראה שירה ,מה שבח ושיר הוא זאת ,וגס איך ע״י תוכחה זאת,
דהיינו שירת האזינו ,יזכו ישראל שלא תשכח התורה מפיהם לעולם ,בחינת
כי לא תשכח מפי זרעו (...) .ותירץ בזה מוהרנ״ת ,כי עיקר בחינת השיר נעשה
מבירור הטוב מן הרע ,כמו שכתב רבינו ז״ל במקום אחר ,שזהו בחינת
עוונות נתהפכין לזכויות שהרע נתהפך לטוב .ועל כן בכת השירה הזאת,

דהיינו שירת האזינו ,שבזה הראה משה רבינו קודם מיתתו עוצם כוחו
והשגתו ,שזכה לעלות לתכלית רוס המדריגה העליונה עד ששס נתהפכין
העוונות לזכויות ,עד שיכול לעשות מתוכחה על מעשים רעים ,יכול לעשות
מזה שירה .ועל כן בכת זה הוא מבטיח לישראל שלעולם לא יתרחקו מה׳
יתברך לגמרי ,אפילו אס יעשו מה שיעשו ,אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך
הסתרה ,בחינת ואנכי הסתר אסתיר ,וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי
לא תשכח מפי זרעו .כי ע״י השירה הזאת אנו רואים שאין שוס יאוש ואין
שוס נפילה בעולם ,כי אס יזכו יהיו נתהפכין כל העוונות לזכויות ,כמו
שאנו רואין שזכה משה לעשות מתוכחת עוונות שירה ושמחה כנ״ל ,ועל כן
תמיד אנו יכולין לשוב אל ה׳ ,רק שלא נתייאש מלצעוק אל ה׳ תמיד.
פ ה א י היבור א ד אי הו ס פר הזוהר .איתא בשיהר״ן )קח( בזה״ל :דע ,שע״י
לימוד הזהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה.
והלשון הקדוש של הזהר מעורר מאד לעבודת השי״ת ,דהיינו השבח שמשבח
ומפאר את העובד ה׳ ,דהיינו הלשון הרגיל בזהר לומר זכאה וכו׳ על כל
מצוה ועבודה ,ולהפך הצעקה שצועק ווי וכו׳ ווי ליה ווי לנשמתיה על הסר
מעבודת ה׳ ,אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך .ואיתא
עוד בשיהר״ן )קכח( בזה״ל :והפליג מאד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת
התיקוני זהר ,והיה רגיל לעסוק בו ביותר גס בכל השנה אפילו שלא בימי
אלול .ואמר ,שבספר התיקונים כלולים כל החכמות שבעולם וכו׳.

ער כי ם
וכינויים
)המשך(
ית /ולכך כאשר מתרחק
הקב״ה מישראל לגמרי,
כמו שיהיה בסוף הגלות
שיקח הקב״ה עימו התורה,
תשתכח תורה מישראל
)תפארת ישראל פנ׳׳ו(.

בעוייה חדלו בישראל
שוקדים על התורה ,ואינם
נותנים על לב כי זהו תכלית
בריאת שמים וארז ,וכל
עיקר הגלויות הוא שכחת
התורה ,ולולא שהיו ישראל
שוכחים התורה בגולה ,היו
נגאלים כבר .ולכך קודם
ביאת המשיח ,יבוא אליהו
זכור לטוב לברר כל ספיקות
ויזכיר הנשכחות ,ואז יבוא
משיח .ולכך אמרינן בכל
בעיא דלא אפשטא תיק״ו,
שהוא בעו״ה לשכחת התורה
)יערות דבש ח״א ,ב(.

משרעייה הוא אהיה אשר
אהיה ,בגלות אחרת ,כי הוא
בטמירי מסתתר ומשתתף
עימנו בגולה ,ולולא הוא,
היתה ח״ו התורה נשכחת,
אבל כאשר נשמתו שורה
בתוכנו ,ומשתתפת עם
לומדי תורה ,באורו נראה
אור .ולכך ת״ח קרוי משה
)שבת קא (:כי הוא משתתף
עימם )י ערו ת דבש ח״ב ,ט(.
מופר כללי לראשי העם,
שלא יהיה פירוד לבבות
ביניהם ,שזה גורם שכחת
התורה )תוי׳׳י ,פ׳ אחרי(.

שכחה
שכחה ,הוא ענין ,שהיה
לפנינו דבר מה ,ונשכח ועבר
מאיתנו] .והיא דרך ההנהגה
ע״פ מערכת המזלות,
שמתנהג כסדר יום אחר
יום ,והוא היפך האמונה.
מה שאין כן אם מאמין שיש
מחדש הכל ברצונו ,בכל יום
תמיד ,והוא מחיה ומקיים
הכל תמיד ,והוא למעלה
מהזמן ,אין כאן שכחה,
ודו״ק[ )ליקו״ם ,ז ,ה(.
השכחה הוא מוחין
דקטנות ,בחי׳ אלקים.
וכשממתיק הדינים ,אזי הוא
במוחין דגדלות ,ואין לו
שכחה )ליקו׳׳ם מו(.
עיקר השכחה היא ע״י רע
עין ,שהוא בחי׳ מיתת הלב,
שהיא בחי׳ שברי לוחות,
שמשם עיקר השכחה כנ״ל
)ליקו״ם נד ,ד(.

השכחה היא בחי׳ אבירה,
כמו שקראו רז״ל את השוכח
אובד ,כמאמרם ז״ל )אבות
פ״ה( ,מהיר לשמוע ומהיר
לאבד )ליקו״ם קפח(.
עייי דאגה ,צער ,כזבים,
עצבות ,בא שכחה )ספר
המידות זכירה ב ,ד ,ח ,יד(.

אצל העולם השכחה היא
חיסרון גדול בעיניהם ,אבל
בעיני יש בהשבחה מעלה
גדולה ,כי אם לא היתה
שכחה ,לא היה אפשר
לעשות שום דבר בעבודת
ה׳ ,אם היה זוכר כל מה
שעבר ,לא היה אפשר לו
להרים את עצמו לעבודתו
יתברך בשום אופן ,גם היו
מבלבלים את האדם מאד כל
הדברים שעוברים עליו ,אבל
עכשיו ע״י השכחה ,נשכח
מה שעבר )שיהר״ן כו(.
עמלק הוא בחי׳ שכחה ,ועל
כן מצוה לזכור מעשה עמלק,
כדי לתקן בחי׳ השכחה.
)ליקו״ה אבידה ומציאה א ,ג(.

שכחה היא הסתלקות
הדעת ,שנסתלק הדעת מהגוף ,ואין השכל והדעת שהיא הנשמה מקושר בהגוף .ועל כן שכחה היא בחי׳ מיתה חס ושלום )ליקו״ה מלמדים ב( .שכחה הוא רק בעלמא דנוקבא ,וכשנעלה לעלמא דדכורא שם אין שכחה ,וזהו שאומרים אין שכחה לפני
כסא כבודך )קה״י ,שכחה( .שכחה הוא מבחי׳ מוחין דקטנות ,שהוא בחי׳ אלקים ,ומי שיכול להורידן ע״י מעשיו למטה ,ע״י שימשיך מוחין דגדלות ,וידחה אלקים דקטנות ויסלקה מזעיר אנפין לגמרי ,אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה,
ויבין כל רזי תורה ,כי כל זכור הוא בדכורא ,רק אלקים דקטנות מונע ההארה דדכורא )קה״י ,שכחה( .שר של שכחה מ״ס שמו ,ויש אומרים פוט״ה שמו ,והוא בגימטריא מאה ,ומיכאל גימטריא מאה ואחד ,וכן זגנזגא״ל רבו של משה ,וכן
הנעלם מן משה גימטריא ק״א ,והוא מבטל להשכחה .וזה שאמרו )חגיגה ט ,(:אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים ואחד )קה״י ,שכחה(.

ער כי ם
וכינויים
רשב״י
עד רשב״י לא היו מדברים
קבלה באתגליא ,רק רשב״י
גילה קבלה באתגליא
)סיפו״מ יא(.

רשגייי קידש כל כך את
לשון התרגום ,עד שאפילו
שאר דברים הנכתבים בלשון
תרגום יש להם כח לעורר
להשי״ת )שיהר״ן קט(.
עתה עיקר התיקון ע״י
קברי צדיקים כאלו היינו
קבר הרשב״י וכר ,שיכולים
לבוא על קברם אפילו
הגרוע שבגרועים ,הרשע
שברשעים ,ולהיתקן עי״ז
)ליקו״ה תפלת המנחה ז ,צו(.

תלמידי רבי עקיבא
נםתלקו ע״י הקפידות שהיו
ביניהם ,ולא המתיקו ובטלו
את הכעם כראוי .ועל כן
אמר רשב״י אנן בחביבותא
תליא ,כי זה עיקר התיקון,
לבטל הכעם והקפידות
ולהמשיך אהבה וחםד
)ליקו״ה פורים ו ,יט(.

רשגייי ,׳עזמא גרים ,כי
שמעון בחי׳ ושמעו הולך
בכל המדינות )ליקו״ה סימני
בהמה וחיה טהורה ד ,ו(.

רשבייי קיבל הדעת
מרבו רבי עקיבא ,והאירו
בתלמידיו לנצח .שזה עיקר
גדולת הצדיק ,להמשיך
דעת גדול וקדוש כזה
בעולם ולהאירו בתלמידיו,
עד שנשאר הדעת לדורות
עולם לנצח )ליקו״ה פדיון
בכור ה ,יז(.

שמעון בן יוחאי גימטריא
נחמן בן שמחה )כוכ״א,

נחל נוכע

ליהוטי

לכו חזו

מוהר״ן

מקור חכמה

על ידו ,כמ״ש ני לא משנח מפי זרעו )וכמו שגילה אדמו״ר ז״ל על
זה ,עיין כשפילת השפר( .ועל כן נספלק רשנ״י נל״ג נעומר ,ונוהגין
כלל הפסוקים הסוכנים שייכים ונצרכים להנגת הענין .וזה לשה״כ נ דנ רי ס
נ איז ישראל לעשוח שמחה גדולה נהילולא דיליה ,מה שלכאורה
היה ראוי לנכוח ולהצמער מאד על השמלקומו .אך כוודאי מלהג
)לא ,טז-יע ,כא-כנ( :ויאמר ה׳ אל מקה הנך שכנ עש אנמיך וקש
ישראל מורה ,כי כל השמחה היא
העש הזה וזנה אחרי אלקי נכר
מה שזכינו שהיה צדיק וקדוש נזה ,ועתה בוא וראה והבן .נפלאות נסתרות
הארץ אקר הוא נא קמה ו ק רנו
שגילה מורה נוראה כזאח וחיקן של תורתינו הקרושה .כי על כן סמך ר׳
ועזנני והפר אח נרימי אקר ?ראי
מיקוניס כאלה נחורמו הקדושה ,עד שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק כי אמו :וחרה אפי נו ניוש ההוא
ועזנאיש והקמרמי פני מהש והץה
שעי״ז אנו נמוחיס שלא משנח לא תשכח מפי זרעו .כי באמת בזה הפסוק
המורה מפי זרענו .וזה גמר דייקא
'לאכל ומצאהו רעומ רנומ וצרומ
ע״י השמלקומו ,שאז דייקא מיקן בעצמו .מרומז ונסתר סור הזה .שעל ירי
ואמר ניוש ההוא הלא על כי אין
הפגש של מלמידי רני עקינא שממו זרעו של יוחאי .שהוא רשב״י .על ירו לא
אלקי נ ק רני מצאוני הרעומ האלה:
ואנכי הקמר אשאיר פני ניוש
קודש זמנה ,וגילה אז האידרא תשתכח התורה מישראל .כי סופי תיבות
ההוא על כל הרעה אקר עקה כי
זוטא ,מלכד מה שגילה כל ימי חייו של זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו הם
פנה אל אלקיש אחריש :ועמה כאנו
האידרא רנא ושפרא דצניעומא ונל אותיות יוחאי .הה שמרמז ומגלה הפסוק.
לכש אח הקירה הזאח ולמדה אח
שפר זוה״ק ,שע״י כל זה המשיך
מיקוגיש כאלה ,שככל דור ודור עד כי לא תשכח מפי זרעו מפי זרעו רייקא
נני יקראל קימה נפיהש למען
השוף ,כל מי שירצה לשונ יוכל היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז מהץה לי הקירה ה ^ ח לעד ננני
ונסתר בזה תפסוה .שהוא התנא יוחאי .יקראל (...) :והןה כי אמצאך אמו
להמקרנ להש״י מכל מקוש שהוא.
רעוח רנוח וצרוח וענמה הישירה
הזיאח לפניו לעד כי לא איקנח מפי זרעו כי ץדעמי אח ןצרו אקר הוא עקה היוש נטרה אניאנו אל הארץ אקר נקנעאי :ויכמנ מיקה
אח הקירה הזיאח ניוש ההוא וילמדה אח נני וקראל :ופירש ר ש״י) שס( :והפפיפי פגי .נמו שאיני רואה נצרחש .אש השירה הזאם .׳האזינו
השמיש׳ עד 'וכפר אדממו עמו' .וענפה השירה ^ פ לפניו לעד .שהמרימי נו נמוכה על כל המוצאוח אומו .כי לא פשנס מסי זרעו .הרי זו
הנמחה לישראל שאין מורה משמכחח מזרעש לגמרי .על הפס' 'הנך שוכנ עם אנותיך וקס' הנזכר כריש פסוקים אלו ,כתנ האריז״ל נ ס פר
הליקוטים )שמות נ( נזה״ל :הוא מהמקראוח שאין להש הכרע ,כי מילח וקש מוכל לחזור עש שלפניו ועש שלאחריו ,והכל אמח .והוא,
ני משה יקוש הוא נעצמו אח״נ ,פי׳ שימגלגל נימיה ההש נדרא נמראה ,עש ערנ רנ עצמו .וזהו'וקש העש' ,שהש הע״ר ,וזהו ׳אשר
נא שמ״ה' ,אומיוח מש״ה ,כי ממש משה יחגלגל נחונה (...) ,ני אין לך דור ודור שמשה אינו נחונו .ועי״ע ננח״נ ד״ה ׳על ידו לא תשתכת

כ י לא ת שכ ח מפי זרעו.

ע״פ הכלל הסמישי מס״י הכללים של

ראנר״ג ,הרי שמלכד פסוק זה עליו סמך רשנ״י את עצמו ,הרי גס

המורה' ונילקוה״נ נד״ה 'וכו" ,כעני! סוד נשמת משה משית ,שעל ידו ונכותו תהא הגאולה.

ילקוט חנחל

מילואי חכמח

ע ל ידו לא ת ש ת כ ה ה תו ר ה מישראל .איתא צספר עונג שצת)פ' אמור( צזה״ל:

ע ל י ח לא ת ש ת כ ה ה תו ר ה מי שראל .הנה כתב מהרח״ו צעץ חיים )בהקדמה

ואני תפלה

)המשך( עלי ועל נפשי,
על עצם רחוקי מהשם
יתברך ,ועצם פגמי
ועוונותי הרבים ופשעי
העצומים ,ו״על אלה
אני בוכ^ה עיני עיני
יורדה מים״ ,כי איני
יודע שום דרך איך
להחזיר ליהכיח דקדשה,
ואיך לזכות לתשובה
שלמה ,ובאיזה דרך
אתחיל לעזוב דרכי
הרע ומחשבותי המגנות,
ואיך ובמה אזכה לתקן
קלקולים ופגמים כאלה.
״לא ןדעתי נפשי ,אנה
אניבא״ ,אנה אוליך את
חרפתי העצומה ,אנה
אברח ,אנה אממן מפני
בשתי ובלמתי ,ואמר
להרים כסוני ולגבעות
נפלו עלי ,אוי מה הןה
לי ,אוי מה הןה לי .״על
כן אמרתישעומני אמרר
בבכי״ ,אולי ןחום אולי
ירחם ,כי אין מעצור
ליי להושיע גם אותי
בעת הזאת ,כי הרבה
רוח והצלה לפניו ,כמו
שכתוב ״הן כל תוכל
ולא יבצר ממך מזמה,
ומי ייאמר לךמהתעשה״.
על כן באתי כעני בפתח,
רש דל ואביון ,נגוע
ומענה ,מבלבל ומטירף
עני וכואב^,צעיק ולזעוק
לפניהדרתקדשתכם.
ר ב י רבי ריבי '״אבי

חכמה ובינה מג(.
לשער ההקדמות( ,דכעין הנאמר ברשב״י ובגדולתו ,כעין זה הוא גס באריז״ל .ועי' אבי רכב ישראל
י״ל ,כי כאשר ראו רבותינו הכובד ואריכת הגלות שיהיה ,הבינו כי
רשגייי איהו פתח תרעין עתידה תורה שתשתכח וכו׳ ,אולם רשב״י הבטיח שלא תשתכח ,מחמת חיבורו בנת״נ ד״ה 'על ידו לא תשכש התורה' ,ובילקוט הנשל ד״ה ׳וכו" ,שכן הוא בענין כל יתידי ופרשיו״ ,נהירו דבוצעא
דרזי דחכמתא ,ואיהו אתקין דאיהו ספר הזהר הקדוש דיפקון ביה מן גלותא .י״ל ,אף עתה בכובד הדורות ,וז״ל :היום אביע חידות וניסיס ונפלאות תמים דעיס ,כי כמו שבכל דאורייתא ,״עורה למה
דרגין עלאין .וכתיב ׳יראה
תישן״ ,איך תוכלו לסבול
כל זכורך את פני האדון ה״ ,ואריכות הגלות ,כאשר זוכין לדעת ,אז אין גלות ,כמובא בדברי רבינו ז״ל דור ודור אלקי הראשונים ואחרונים הפליא חסדו עימנו ,כן היום הזה חשף צרות ישראל ,קומו
מאן פני האדון ה׳ ,דא רשב״י בליקוטי קמא סימן כ״א ס״ק ט׳ ,׳כל הצרות והיסוריס והגלות אינו אלא לפי את זרוע קדשו ושלח לנו עיר וקדיש מן השמים נחית ,הרב החסיד המקובל והתעוררועם כל הצדיקי
)זהר בא ,לח.(.
ערך חסרון הדעת ,וכשנשלס הדעת אזי נשלם כל החסרונות ,בבתי׳ דעת קנית האלקי ]כרשב״י[ בדורו ,כמהר״י לוריא זלה״ה (...) ,אשר סמך ידיו עלי ,והאיר אמת להסתכל ולראות
רייש כל מלוי באתגלייא מה חסרת ,וכתיב גלה עמי מבלי דעת וכו״ יעיי״ש .ועיקר הדעת הוא עיני בקצת הקדמות אמיתיות ,שורשיות ,שמסרו לו ממתיבתא דרקיע וקוב״ה ,במרירות צרות נפשנו,
אינון ,איהו גברא דלא הקבלה ,סתרי תורה ,ועל כן יכולין לצאת גס עתה מן הגלות ,ע״י שלומד להחיות שארית בארץ ,ומפי אליהו ז״ל שנתגלה אליו תמיד .ורשותא יהבי ליה ״הקיצו ורננו שוכני
דחיל מעילא ותתא למימר וזוכה להדעת המובא בספר הזוה״ק ,ועי״ז לא תשתכח גס התורה שבנגלה ,לגלות תמיד רזין סתימין על התיקונים והזוהר ,שלא נתגלו מימות רשב״י עפר״ ,קומו ישיני מכפל
לון .לא דחיל מעילא ,דהא ע״י שנזכה להדעת ולצאת מגלותא גס עתה כנ״ל .ובזה י״ל מה שכתוב וענתה ואילך (...) .כי היה מהר״י לוריא זלה״ה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות ,לסעדינו .צדיקי יסודי
קודשא בדיך הוא
אםתכם השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשתכח מפי זרעו ,כי שיר״ה בגימטריא על כן דיבר ודיבר כמה פנים בפרד״ס ,ומעשה בראשית ,ומעשה מרכבה ,עולם ,קומובעזרתנובעת
ביה ,לא דחיל מתתא,
ענא תפל״ה ,בחי׳ נסתר ,כמבואר בליקוטי קמא סימן כ״ב חותם בתוך חותם ,בשיחות עופות ,ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים בסוד ׳כי אבן מקיר תזעק׳ ,צרה הזיאת ,חוסו וחמלו
כאריה דלא דחיל מבני
׳בחי׳ נסתר בחי׳ תפלה וכו״ .כי ע״י השירה ,היינו ע״י חלק הנסתר שבתורה ושלהובי פחמים ,ובשיחת מלאכים ,והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב על כל עדת בני ישראל,
)זהר אחרי מות ,נט.(:
שהוא עיקר הדעת ,לא תשתכח גס התורה שבנגלה יעיי״ש בהתורה הנ״ל ,׳כי ורוח רע ,והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא דפ׳ דברים ,ובעופות ובתוכם עלי החוטא
בחכמתיה
רשבייי שליט
והפגום ,המלא חטאים
על
מות,כלנט.(:בני עלמא )זהר אחרי נעשה ונשמע הס בחי׳ נסתרות ונגלות ,נעשה הוא בחי׳ נגלות ,היינו המצוות אלמים ,ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עימו כל צורכו וחפצו ,ואח״כ מכף רגל ועד ראש .אתם
שאפשר לקיים לפי מדרגתו ,ונשמע היא בחי׳ נסתרות ,מה שהוא גבוה ונסתר מסירהו .והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף ,ובבתי הקברות ,ובעלותן בכל ידעתם ״את כל התלאה
קודשא בדיך הוא חקק ממנו וכו׳ ,בחי׳ תפלה שהיא דביקות ,כי שמיעה תליא בליבא ,כמ״ש ונתת ע״ש לג״ע ,והיה מדבר עם נשמות הצדיקים שהם בעוה״ב ,והיו מגלין לו רזי אשרמצאתנו״מיום גלות
דיוקנא דרבי שמעון לעילא ,לעבדך לב שומע ,ועבודה שבלב זו תפלה וכו״ יעיי״ש .וי״ל ,כי ו׳נ׳ש׳מ׳ע׳ תורה ,וגם היה יודע חכמת הפרצוף ושרטוטי הידיים ,ופתרון חלומות על הארץ עד הנה ,כל מה
וקליה לעילא לעילא
אמיתתם ,ובגלגולים ישנים וגם חדשים .והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ,שעבר על כלל ישראל
אותיות ש׳מ׳ע׳ו׳ן׳ ,רמז על רשב״י שהוא גילה נסתרות שבתורה.
םלקא ,ומתעטרא בכתרא
ומה שחלם ,ומה פסוק קרא בעליית נשמתו לג״ע בלילה ,והיה מלמד פירוש בכלליות ,ובפרטיות מה
קדישא ,עד דקודשא בדיך
הוא מתעטר ביה בכלהו שורש נשמתו ,והיה קוראו במצחו זכויות ועבירות שחישב ,והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון ]עוונם ,ולחברים נתן להם יחודים לכל אחד[ ,כפי הבחי׳ המיוחדת שעברעל כל אחד ואחד.
עלמין ,ומשתבח ביה ,עליה לו לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדה״ר ,והיה יודע כמה טעויות נפלו בספרים ,והיה יודע להכות בסנוורים ,והיה יודע כל מה ששנו החברים ,והיה מלא ובפרט מה שעבר עלי
כתיב )ישעיה מט( ׳ויאמר לי חסידות ודרך ארץ וענוה ויראת ה׳ ואהבת ה׳ ,ויראת חטאו ,וכל מידות טובות ומע״ט היה בו .וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע ,וכל החכמות האלו מיום שנאצלו ונבראו
ונוצרו ונעשו נשמתי
עבדי אתה ישראל אשר בך
אתפאר׳ )זהר אחרי מות ,סא .(:תמיד היו מונחים בחיקו ,ועיני ראו ולא זר .וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו ,ועליהן ורוחי ונפשי וגופי ,כל
רשגייי ,מן יומא דברא הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה ,וזהו הביאו לידי רוה״ק .והיה אליהו ז״ל נגלה לו תמיד ,וזה ידעתי מפיו באמונה .ואף אם אין גילוי בדורינו זה מהשעבר עלי בכל גלגול
קודשא בדיך הוא עלמא ,לנביא וחוזה ,אפ״ה לא נמנע רוה״ק מלהיות מרחפת על פניו המאירות הראוין לו ,כמ״ש מענין הראב״ד ז״ל .והנה הדברים עצומים ,והס יתנו עידיהן וגלגול ,ובפרטמהשעבר
הוה אזדמן קמי קודשא אשר יצדקו ויעידון ויגידון בחיבור זה ,כל רואיהם יכירום כי דברים כזה אי אפשר לשוס אדס נברא להשיג בשום שכל ומדע ,לולי ע״פ הופעת רוה״ק עלי בגוף הזה ,כל מה
בדיך הוא ,ואשתכח עמיה ,ממרום ,וע״י אליהו ז״ל ,כנזכר בתיקונים דאת עתיד לאתגלייא בסוף יומייא וכו׳ .וכעין זאת איתא גס צצעש״ט עה״ת )הקדמה אות כז( ,גצי שבחו של הצעש״ט שעברתי מעודי עד היום
וקודשא בדיך הוא קרי ליה הקדוש ,שכל המדריגות שהיו לאריז״ל היו גס אצל הצעש״ט ,וז״ל :מקדושת מדריגות מרן אלקי אור ישראל ,עניינים נוראים לא שמעתן אוזן .ועיקר היה איך היה הזה ,מה שאני זוכר
בשמיה )זהר אחרי מות ,נט .(:יראתו ואהבתו ,והיאך עשה עליות נשמה בהקיץ ובלי זעזוע ,בכל העולמות ,לצפות בכל חדרי תורה ומרכבה .וכשהיה אומר הלל הגדול ,על כל פסוק עדין ומה שנשבח ממני,
אמר רבי שמעון ,כלהו מהשיר ,לא אמרו עד שראה את המלאך ושמע נעימות השיר שלו ,ואמר עימו ביחד .והיאך היה קדושתו ופרישותו נורא מאוד מיום הוולדו ,והיאך היה היספיקו כל אילי נביות
בוצינין חברין ,דאתיין מדבר עם נשמות הצדיקים ועס אליהו זכור לטוב ,ובפרטות עס מרן אלוקי האר״י שהיה שכיח אצלו בכל שעה (...) .מעליית נשמתו והגוף מונח דומם ,לבאר ולספר אפם קצה
בהאי עיזקא קדישא ,והיאך היה מדבר עס המשיח ועס רעיא מהימנא ,ומה היה תשובותיהם אליו ,והיה בקי במעשה בראשית ובמעשה מרכבה ובכל התורה כולה ,ובשיחות כל מהפגמים שפגמתי ביום
אםהדנא עלי שמייא עלאין בריה ובריה ,ושיחות מלאכי השרת ,והיה מלא אהבת הש״י ויראת הש״י וכל מידות טובות ,חסידות וענוה ואהבת ישראל (...) ,שכל המדריגות שנכתבו על אחד ,כפי מה שנוגעים
דעלאין ,וארעא קדישא
הפגמים במקום שנוגעים
מרן האר״י ,הכל היה למרן הבעש״ט וכו׳ .והוצא פה צאריכות משצחי האריז״ל והצעש״ט הקדוש ,למען נדע כמה שגצה מעלתס של יחידי הדורות.
עלאה דעלאה ,דאנא חמי
כפי שירש נשמתי,
השתא ,מה דלא חמא בר
זמנא תניינא לטורא דםיני ,דאנא חמינא אנפאי נהירין ,כנהורא דשמשא תקיפא ,דזמין למיפק באםוותא לעלמא ,דכתיב )מלאכי ג( ׳וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה׳ )ז ה ר נשא ,קלב .(:רבי יהודה ומכל שכן וכל שכן מה
נש מיומא דםליק משה
קארי ליה שבת ,דכלהו שיתא מניה מתברכין ,דכתיב ) ש מות כ( ׳שבת לה׳ קדש לה״ ,מה שבת לה׳ קודש ,אוף רבי שמעון שבת לה׳ קודש (...).וכתיב ׳וקראת לשבת ענג לקדוש ה׳ מכובד׳ ,מאן הוא קדוש ה׳ ,דא רשב״י דאקרי מכובד ,בעלמא שפגמתי בכל ה^מים
דין ובעלמא דאתי )ז ה ר נשא ,קמד .(:אמר רבי אבא ,אלמלא לא אתמםר אורייתא בטורא דםיני ,אלא דאמר קודשא בדיך הוא הא בר יוחאי ,אורייתא וםתרין דילי ,דיי לעלמא ,ווי כד תםתלק מן עלמא ,מאן ינהיר בוצינין דאורייתא ,כלא שעברו עלי מיום היותי
יתחשך מההוא יומא ,דהא עד דייתי מלכא משיחא ,לא ליהוי דרא כדרא דא דרבי שמעון שארי בגויה )ז ה ר פנחס רמא .(:קום רבי שמעון ויתחדשון מלין על ידך ,דהא רשותא אית לך לגלאה רזין טמירין על ידך ,מה דלא אתיהב דשו לגלאה עד היום הזה) ,ובפרט
לשום בר נש עד כען )תיקו״ז יז .(:אמר רבי ירמיה משום רשב״י ,יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה )סו כ ה מה .(:רשבייי בודאי היה לו חםדים מצד אביו רבי יוחאי ]שהיה גדול בישראל[)ליקו״ מ ח״ב ,ס( .וכו׳( מי יוכל לספר ,מי
יוכל לשער ,מה אדבר
מהאתאונן,מהאמרמהאדניר ומה אצטדק .רבונושלעולם,תןבלבהצדיק הקדוש והנוראהזה ) א ם יזכה להיות בא״י על קבר רשב״י יאמר ה^טוכן פיה( ,ובלב כלהצדיקיםאמתיים ,לבל יסתירופניהםממני,תעמדובעדי למליצי יישר,
להפיךבזכותי ,ולבקש ולמציא בי נקדותטובות .המליצוטובבעדישתקרבני אליךברחמים ,ותתןבי לבחדש ורוחחדשהתתןבקרבי,שאזכה להתעוררמעתהבאמת לשוב אליך באמת ובלבשלם .אישמיםהפגינובעדי ,כל
בעלי רחמים וחמלהחמלועלי ,כלישוכני עפרהעתירובעדמטבע ״ביוןמצולה ואיןמעמד״ כמוני .רבי רבישמעוןבן יוחאי ,זכרו זיאת ותשימו על לב,שזכינו בדורות הללו לשמיע נפלאות נוראות גדלתכם ,איךמרמז בתורה

ה מ תרג ם

מקור חכמה
על י דו לא תשכח התורה.

ליקוטי

לכו חזו

י אמר ר״ש ,חברים,
בודאי הקב״ה מסכים עם
נזכה לצאת מהגלות ,והכל נכותו של התגלות משה נדור האסרון,
הסודות שאנו מגלים ,שהרי
עליוניס ותחתוניס באיס כדאיתא נתיקו״ז )תיקון סט ,קיא ע״נ( נזה״ל :יאמר רני שמעון,
לסייע לנו בזה החיבור ,אנרייא ,כוודאי קודשא כריך הוא אשמכס עמגא ,עלאין וממאין
אשרי הדור שסודות אלו
יתגלו בו ,שעתידיס כל למהוי נשאי סנורא ,זכאה דרא
אלו הסודות להתחדש דשאי אמגליא כיה ,דעפיד כולי האי
ע״י משה בסוף הימיס
בדור אחרון ,לקייס הפס' לאפחדשא על ידא דמשה כסוף
'מ׳ה ש׳היה ה׳וא שיהיה' ,יומיא נדרא נפראה ,לקיימא קרא
ובו נאמר 'מ׳מכון ש׳בתו ׳מ׳ה ש׳היה ה׳וא שיהיה' ,וכיה
ה׳שגיח' ,וגס עליו נאמר
'אשרי העס שככ״ה לו' ,׳מ׳מכון ש׳נפו ה׳שגיפ' ,׳אשרי העש
בגימטריא מש״ה' ,אשרי שככ״ה לו׳ ,נגימטריא מש״ה ,׳אשרי העם שה׳ אלקי״ו׳ .דעליה
העס שה' אלקיו' ,ואמר
עוד ,שעל משה נאמר'דור אפמר ׳דור הולך ודור נא׳ ,וליפ דור פפופ מששיש רנוא ,ועליה
הולך ודור בא' ,ואין דור אפמר 'דנר צוה לאלף דור׳ .ואפפשטופיה הוא ננל דרא ודרא ,נכל
פחות מששיס רבוא ,ועליו צדיק ופכש דמפעשק נאורייפא ,עד שפין רנוא ,לאשלמא לכלהו
נאמר'דבר צוה לאלף דור',
והתפשטותו של משה הוא מפגימו דלהון .וכן רימז מוהרת״ו נעק תייס )נהקדמה לשער ההקדמות(,
בכל דור ודור ,בכל צדיק שלשון זהר זה המוכא כאן ,מכוון הוא על משה רנינו שנדורו ,דהיינו על
וחכס שמתעסק בתורה,
הוא האריז״ל ,וז״ל :כי עה היופ שרשנ״י אפרון שנפנאיה זכה למעלה כזו,
והתפשטותו של משה
עד ששיס רבוא נשמות ,כי דנריש אלו כנשונו של עולם ,אין רשופ נפה לפרש עניינה הכמוש
להשליס את כולס מן והפפוה אצליגו .ועל דרך זה אל פפפלא ממה שנשפר נשוף הקדמה
הפגס שלהס.
^ רבי פנחס היה נמצא
לפני רבי רחומאי בשפת
יס כנרת ,ואדס גדול ושבע
ימיס היה ,עד שלא ראה
עוד בעיניו .אמר לרבי
פנחס ,ודאי שמעתי שיוחאי
חברינו יש לו מרגלית
אבן טובה ,והסתכלתי
באור אותה המרגלית,
שיצא ומאיר כאור השמש
מנרתיקה המאיר את כל
העולס ,ואותו האור עומד
משמים לארץ ומאיר את
כל העולס ,עד שיבוא
עתיק יומין וישב על הכסא
כיאות .ואותו האור כלול
כולו בביתך )כי אשמו של

נזכוה ספר הזהר הפורה לא משמכח ואנו

מוהר״ן

על י דו לא תשכח התורה.

נחל נוכע

טו

׳על ידו' דייקא ,היינו על ידו ונכותו של

רשנ״י והצדיקי אמת שהס נחי׳ משה ,לא תשתכח התורה,

ערכי ם
וכינויים
ספר הזהר
יש חילוק גדול ועצום בין
ספר הזהר הקדוש ובין ספר
התיקונים ,אע״פ שספר
הזהר הוא קדוש ונורא מאד,
אין לו שום ערך נגד קדושת
וסודות של ספר התיקונים

כדאיתא נליקו״ה )חו״מ חזקת מטלטלין ה ,יד( נזה״ל :וענפה השירה
הזאפ לפניו לעד וכו׳ .כי כלל השירה הזאפ הוא להזכיר ולהודיע
אפ כל מעשה ה׳ אשר עשה עימנו,
ואשר הוא עפיד לעשופ עימנו
כי ע״י זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק
)חיי״מ שנט(.
נפלאופ ונוראופ ,עד שסוף כל סוף כל בר דעת מבין ,שדברי
בסופי תיבות כנ״ל .שהוא רשב״י .על ירו
יגמור כרצונו (...) .וכל זה יגמור ה' הזהר הקדוש והתיקונים,
לא תשכח התורה .כי בזוהר דא יפקון מן
אי אפשר להתגלות כי
יפנרך ע״י הצדיקי אמפ ,שדנריהם אם ע״פ רוח הקודש גבוה
גלותא כנ״ל:
שכולם ונורא מאד ,שהופיע על
ומעסיהס מלאים רזין,
צדיק קדוש כמותו שהוא
כלולים נמשה שהודיע מקודם רינוי ההספרופ ,שיהיו הספרופ רשב״י ובנו ,שישבו שלש
נפוך השפרופ ,עד שיהיה קשה למצוא האמפ לאמיפו .אנל עשרה שנים במערה וכו׳ .וכן
כתבי האריז״ל ,כמו שאיתא
אעפ״כ יגמרו שצדיקי אמש נפינש משה אפ שלהם ,ויודיעו בהקדמת ה׳עז חיים' ,שכל
אלקופו נעולס ,כמ״ש שם ,ראו עפה כי אני אני הוא ,אני אמיפ מי שיסתכל בו באמת יעיד
שאי אפשר בשכל אנושי
ואפיה וכו' ואין מידי מציל .ונליקו״ה )או״ח נט״י לסעודה ו ,טו( כתנ לגלות חידושים והתגלות
כאלה וכו' )ליקו״ה ברכת
עוד נזה נזה״ל :עפה נגלופ המר הזה ,כל פקוופינו וכל גאולפינו
השחר ה ,עב(.
ופדוש נפשינו שאנו מקווים ועושקיס להמשיך עלינו נכל יום,
כל ספר הזהר הם תיקונים
אמש
ננפינש קרנה אל נפשי גאלה וכו' ,הכל הוא נכש הצדיקי
וכלים שהמשיכו ברוב
האלו שהם נפינש משה ,שהוא היה הגואל הראשון והוא יהיה השגתם הקדושה ,שעי״ז
נזכה להשגות אלקות ,שזהו
זאפ מענין הפכה הקדוש האריז״ל הנגלה אלינו נזמנינו ונדורינו זה,
הגואל האפרון ,ננפינש מה ש׳היה ה׳וא ש׳יהיה .והוא גם עפה
כל דרכי הקבלה הקדושה
ע״י
ננו
ומאיר
ודור,
דור
נכל
אפפשמופיה
ני
עימנו,
נגלופינו
הולך
ולא אוכל לפרש ,ואש פרצה פנין מ״ש נשפר הפיקונין על ׳דור
שגילו רשב״י ותלמידיו .ועל
כן בזהר דא יפקון מן גלותא
צדיקי אמש ני עדיין ה׳ עימנו ועם כל אפד ואשד נפרמיוש איך
ודור נא' ,דא משה רע״מ ,וכנזכר נפיקון ש״ט ׳אר״ש ,פנרייא,
)ליקו״ה נזיקין ד ,יג(.
שהוא וכו׳ כנ״ל .וכן איתא כניאה״ל)נכללי העיון המונאיס כהקדמה ,כלל
נודאי קונ״ה אשפכה עמנא׳ (...) .והדנריש שפומיש ופפומין.
אעייס שעדיין אין אנו
התשיעי( כזה״ל :נדנר השגופיו והודעופיו נרוממוש הצדיק ושורפו ,יודעין ומבינים כלל סתרי
שוננ כווגפו על יפידי הדורוש ]כרשנ״י והאריז״ל ,ונעיקר לא יהיה כווגפו נרונס ככולם ,זולש על משה משיש נעצמו שאגו מפכים אליו[ ,התורה שגילה רשב״י בזהר

מילואי חכמה

ילהוט הנחל

ז ר ן { ו של יוחאי .איתא בזהר )בראשית ,יא ע״א( גבי מעלת זרעו של התנא יוחאי,
שהוא רשב״י בזה״ל^ :רבי פינחס הוה שכיח קמיה דרבי רחומאי בכיף
ימא דגנוסר ,ובר נש רב וקשישא דיומין הוה ,ועינוי אסחלקו למחמי .אמר
לרבי פינחס ,ודאי שמענא דיוחאי חברנא איח ליה מרגליח אבן טבא,
ואסחכליח בנהורא דההיא מרגליח ,נפקא כנהירו דשמשא מנרחקה ונהרא כל
עלמא ,וההוא נהורא קאיס משמיא לארעא ונהיר כל עלמא ,עד דיחיב עחיק
יומין ויחיב על כרסיא כדקא יאוח .וההוא נהורא כליל כלא בביחך ,ומנהורא
דאחכליל בביחך ,נפק נהירו דקיק וזעיר ונפיק לבר ,ונהיר כל עלמא .זכאה
חולקך ,פוק ברי פוק ,זיל אבחריה דההיא מרגליה דנהיר עלמא ,דהא שעחא
קיימא לך .נפק מקמיה ,וקאיס למיעל בההיא ארבא ,וחרין גוברין בהדיה,
חמא חרין צפרין דהוו אחיין וטסין על ימא ,רמא לון קלא ואמר ,צפרין צפרין
דאחון טאסין על ימא ,חמיחון דוך דבר יוחאי חמן .אשחהי פורחא ,אמר,
צפרין צפרין זילו ואחיבו לי ,פרחו ואזלו ,עאלו בימא ואזלי להון .עד דנפק,
הא אינון צפרין אפיין ,ובפומא דחדא מנייהו פחקא חדא ,וכחיב בגווה דהא
בר יוחאי נפק מן מערפא ורבי אלעזר בריה ,אזל לגביה ואשכח ליה משניא,
וגופיה מליא חלודין ,בכה בהדיה ואמר ווי דחמיחיך בכך ,אמר ,זכאה חולקי
דחמיח לי בכך ,דאלמלא לא חמיחא לי בכך ,לא הוינא בכך.

ל ש ב ״ י על ידו לא ת שכ ח .הנה איתא בעל״ת )מכתב מר' יצחק בן מוהרנ״ת
המובא בסוף הספר ,מיום ו' ערב שב״ק תרכ״ט( ,מענין כוחו של רשב״י גס
בדורות האחרונים ,וממעלת ההילולא בציון הרשב״י ,וגס מרמז בסוף דבריו לענין תיבת
'וט״ דלקמן בסוף המאמר ,וז״ל :ברוך השם יום ו׳ ,ערב שבח קדש .אחמול

לפנוח ערב פהילה לאל באחי מהילולא קדישא .בני שיחיו ,מה אוכל לשער
לכס גודל יקרח הדבר הזה ,אברך בכל ליבי להשי״ח אשר עד כה עזרני ,סי
איז א פיינע חחונה ,מען מעג פארין )זה חתונה יפה ,מותר וראוי לנסוע(
רשג״י הימה כמו של רגי פנחס(,
מארבע פינוח העולם לראוח הענין הזה ,וגודל חוקף האמונה קדושה שיש
ומהאור שנכלל בביתך יוצא
לכל אחינו בני ישראל שיחיו בזה ,באיס אנשיס מקצה ארצוח ,וגס
אור דק וקטן ויוצא לחוץ,
מטשערקסיע היו כמה אנשים מכובדים ,ומפזרים הון רב ,ואינס בוכיס
ומאיר כל העולס .אשרי
כלל ,רק שמחים כל הלילה ,וחכף בבוקר נוסעים לדרכם .וגודל המניעוח
חלקך ,צא בני צא ,לך אחרי
אותה המרגלית שמאירה
שהיה היום פה על ענין הנסיעה הזה לא היה כזאח מעולם ,כי ירד הגשם
את העולס ,שהרי השעה
שני ימים רצופים יום ר' ויוס ה׳ ,וכל חושבי הארץ פה אינם בזוכרם שיהיה
עומדת לך .יצא רבי פנחס
בעח הזה גשמים כאלו .וכל אנשי העיר הזאח לא נסעו עד יוס ל״ג בעומר
מלפני רבי רחומאי ,ורצה
בבוקר ,כי על הלילה לא היה באפשרי לבוא לשם (...) ,רק בכל שנה כאשר
להפליג באותה הספינה,
החמה זורחח ,כל אנשי צפח עומדים החוצה על הגגוח ובפוך החצר ,ועושים
ושני אנשיס עימו ,ראה שני
לעצמם סוכוח ארעי ,וכהיוס זאח הנ״ל בלחי אפשרי ,לסיבח הגשמים באין
ציפוריס שבאו אליו מעבר
מעצור ,ועשו פה הדלקה גדולה .אך ביום ל״ג בעומר בבוקר השכם ,בחוך
ליס ,הריס אליהן קולו
ואמר ,ציפוריס ציפוריס השטף גשם ,החחילו אנשי פה לנסוע לשם .מה אומר לכס ,לא האמנחי כי יסופר לי אס לא ראיחי בעיני .נסעו אנשים ונשים וטף ,גס יונקי שדיים,
שאתן רגילות לטוס על והגשם שטף אוחס ,וכל הדרך היה מלא שמחה ,לגודל חביבוח הדבר הזה .וטרם באו לשם ,כבר נסעו קצח פרענקין ,והיה מקום ליכנס לחוך המדרש.
היס ,הראיתן מקוס שבן
ומקודס אמר כל אחד כל מה שבליבו ,ושפכו הרבה דמעוח מקירוח ליבם ,ואח״כ בעזרח השי״ח גדלה השמחה עד לשמים קלינעט ופאק ,וכולס בפיהם
יוחאי שס .שהו קצת,
אמר ,ציפוריס ציפוריס מזמרים ניגונים נפלאים .והילדים מחגלחיס שקורין פה חאלאקין ,והענין הזה הוא דבר נפלא ,כי יש להם שירים לזה ,ומרקדים עם הילדים בחנועוח
לכו והשיבו לי תשובה ,נפלאים ,ממש כלחה נפשי בנועם הדבר הזה .והילדים דפה המה מחוכמים נפלאים לא נראה כזאח .הכלל עס איז א ענין נפלא )זה ענין נפלא( ,מעשי רבי
פרחו והלכו ,נכנסו ביס שמעון .ואנכי פהילה לאל זכיפי לעמוד אצל הציון ממש ציון הרשב״י ,ואמרפי הפפילה הקדושה שלנו שנחיסדה על חוקף קדושחו .ונשאחי עיני למרום ,ונפחי
והלכו להן .עד שיצא ,שבח והודיה לפניו יפברך אשר איש כערכי יזכה לעמוד ביום הזה על ציון שלו הקדוש ,ופרשפי שיחי מקירוח לבי ,וזכרפי כל הנפשוח הנרשמים אצלי ,ואחר
אותן ציפוריס באו ,ובפיה כך רקדפי ברוך השם הרבה בשמחח לבבי (...) .אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לחסוח בצל כנפיו של כבוד אדוננו מורנו ורבינו הנחל נובע מקור חכמה
של אחת מהן היה פתקה זצוק״ל ,ופלמידו הקדוש כבוד אדוני אבי ומורי ורבי זללה״ה ,אשר הכניס לנו דעח על כל פנים למה לכסוף ,והשאירו אחריהם ברכה כל האוצרוח שלנו.
אחת ,וכתוב בה שהנה בן
) (...ובל פשכחו מה שכפוב בסיום דברי קודשו של ההפגלוח הצדיק רבי שמעון בן יוחאי ׳וכו״ ,פשימו לב לזה החיבה וכו׳ ,ופבינו קצח דברי הנ״ל ,ודי
יוחאי יצא מן המערה ורבי
אלעזר בנו ,הלך רבי פנחס למבין .יהי ה׳ עימנו מעפה ולנצח ,להיוח בגורלנו עד עולם ,אמן כן יהי רצון .ובמכתבי הגה״צ ר׳ ישראל קארדונר זצ״ל)מכתב ב( כתב בזה״ל :פה בצפח פ״ו יש
אליו ומצאו משונה בגופו ,מעלה יפרה מכל ארץ ישראל ,שפה טמון אור הגנוז והנעלם הוא הפנא האלקי רשב״י ,שישלו שייכוח גדול לרבינו הקדוש ,כידוע למחצדי חקלא שבין
וגופו מלא פצעיס ,בכה
השנהלמירון להשפטח על
כביר ליסעעל ראש
אנ״ש .אשר בדברים כאלו אי אפשר לבוא אליכם בכפב ,שבעבור זה קבעו אנ״ש החשובים מפה זה זמן
עליו ואמר ווי שראיתיך כך ,ציון הפנא האלקי רשב״י ,ולהפקשר על ידו גס לרבינו הקדוש .ואס אומנם ששם באומן ההפגלוח של רבינו הקדוש ביופר ,כי שם באפגליא וכאן באפכסיא.
שראית
והנה כאשר יצא מפי רבינו
בזו הר ד א יפקון מן גלותא .הנה ביאר ראבר״נ בכוכ״א )שיחות וסיפוריס יב( לענין ההכרח בלימוד פנימיות התורה ,ובפרט כהיוס ,וז״ל:
אמר ,אשרי חלקי כי
אותי כך ,שאס לא היית
ז״ל כמה דברים נוראים בהכרח לימוד ספרו ,כי גס מיום הפגלוח הספרי פורה שבזוה״ק ,פהיה בזה לבד הסגולה להצלחח הנפש ,כמבואר בזה מדברי
רואה אותי כך ,לא הייתי
האריז״ל .גס לענין הלימוד בכל חכמח הקבלה שנפגלה על ידו) ,רק שלא כל אחד ראוי לזה הלימוד שבקבלח האריז״ל מלשונוח ההגשמה אשר בה ,ולהבלפי
זוכה למדריגה שזכיתי.
ראוי מגיע קלקול ח״ו ,כמובא מזה בספר חיי״מ .אבל להראוייס לזה ,מאד מאד מוכרחים דבריו והשגופיו הקדושוח( ורבינו ז״ל קרא פעם אחח לספר עץ
החיים בשם ספר מוסר ,ואמר בזה״ל ,׳סע א טייער מוסר ספר סע איז׳ )איזה ספר מוסר יקר הוא( ,והפליג מאד ביקר מעלפו .ועפה כפי המובן ברוממוח
רבינו ז״ל ,יש גס מזה בעצמו להבין מרחוק מרוממוח לימוד חורפו ,והצלחח הנפש שזוכים ע״י כל דיבור ודיבור שבה (...) .וגס מבואר מדברי רבינו ז״ל לענין
ואני תפליה
הצדיקים יחידי הדורוח ,שקודם ירידח הצדיקים לזה העולם יש ביכולח להיוח איש כשר ועובד אח ה׳ גס זולח זה הצדיק ופורפו ,ומשבא לזה העולם ,אין
ידכם
)המשך( שעל
ביכולח כלל לזכוח ,זולפו וזולח חורפו ,למה שצריך לזכוח .וכפי הנראה מדבריו הקדושים ,שזה נמשך מדרכי הש״י בהנהגח העולם ,זה לעומח זה ,ובירידח
ליא תשכח התורה ,הצדיק הרופא נפשוח לזה העולם ברפואוח ופחבושוח יקרוח ונפלאוח שלא נפגלו עדיין מעולם ,נפחדשיס כנגד זה מחלוח ומכאוביס חדשים שלא היו עדיין
כי הפםוק שהבאתם
בעולם ,ושאין ביכולח לעמוד כלל נגדם אס לא בסגולופ ורפואוח הצדיק שנפחדשו וירדו כנגדם באלו העיפיס ,והבלפי מפרפא בהם אבדה פקוופו ח״ו .ולפי
ראיה ממנו ,שהוא
כי׳ לא׳ תשכח׳ מפי׳ כל זה פבין ופפבונן ברוב ועוצס חיוב והכרח הלימוד בהפורה שבנספר שזכינו ע״י רבינו ז״ל ,כי הן המה הפבלין המוכרחים להיצה״ר שבעח הזאח ,שעל זה
זרעו׳ ,הוא םופי תבות אמרו חז״ל בראפי יצה״ר בראפי פורה פבלין )קידושין ל ע״ב( ,והעיקר הוא לימוד העיון שבה ,כמבואר מדבריו הקדושים בליקו״א סימן ק״א ,שזה הוא הלימוד
יוחא״י ,ושמכם הקדוש המסוגל להינצל על ידו מהפאווח והמידוח רעוח .ובספר המידוח אוח סוד ,מבואר שבעיון עמוק בסודוח הפורה יכולים לפקוד עקרוח ולרפאוח חולאח חזק
בעצמו מרמז בפםוק )שגס מזה מובן גודל ועוצס מעלח זה הלימוד( ,וכאשר נקראים בשם סודוח הפורה ,וכל דברי רשב״י בהזוה״ק והפיקוניס שנפפחו ויצאו ממקור החכמה
״ע׳יר ו׳קריש מ׳ן דעפיקא ספימאה ,וכן גס כל דברי הנחל הנובע משם ע״י רבינו ז״ל ,שמחמח זה מבואר מדבריו הקדושים ,שגס הקובע לעצמו בכל יום שיעור הלימוד בספריו
ש׳מיא נ׳חית״ .אשר
הקדושים ,לא יספפק אח עצמו בשיעור לימוד פשוט ,אבל יחלק אח העפים ,ויוסיף לקבוע לעצמו שיעור לימוד העיון בספריו הקדושים.

ותיקונים ,אעפ״ב הוא
תיקון גדול לנפשינו ,כי
כבר עשה והכין לנו כלים
נפלאים ותיקונים גדולים
ע״י דרכי תורתו הקדושה
שגילה (...).ועל כן גם אחר
התנא רשב״י זכינו לכתבי
האר״י ז״ל שהוסיף לגלות
תיקונים נפלאים וכו' ,וכן
בדורותינו זכינו למה שזכינו
ע״י גדולי הצדיקים שהיו
מימות הבעש״ט ז״ל עד
עכשיו .ומי שהוא בעל נפש
ודורש את ה׳ ,יוכל להבין
מעט את כל מעשה תוקפם
וגבורתם של הצדיקים
הגדולים המובחרים שעשו
ותקנו לנו בכל דור ודור,
וזה עיקר חיותינו ותקוותנו,
שאנו מחיין עצמן בההשארה
הקדושה שהשאירו לנו
גדולי הצדיקים האמיתיים
ע״י תלמידיהם וכנ״ל )ליקו״ה
נזיקין ד ,יג(.

מן התיקונים הגדולים
שנתקנו בעולם היה ספר
הזהר ,כאשר נאמר שבחיו
בכמה מקומות ממנו עצמו,
כי הוא לגאולה הוכן,
ולהצמיח קרן ישועה לבית
ישראל )אדיר במרום ח״א תניא
אמר רבי שמעון(.

אליהו הוא באמת העיקרי
בגילוי הנשמות אשר נגלה
בחיבור ספר הזהר ,כמבואר
בספר התיקונים בריש
הקדמתו )אדיר במרום ח״א
תניא אמר רבי שמעון(.

לפי הארות שהאירו ,כך
היה רשב״י מחבר ספריו ,כי
באמת הספרים מתחברים
למטה לפי ההארה המגעת.
וכבר פירשו זה רז״ל )ויק״ר
טו( על פסוק ׳לעשות לרוח
משקל׳ .וכללוה כל הספרים
הוא ספר הזהר ,ויש רעיא
מהימנא ויש תיקונים ויש
ספרא דצניעותא ,כולם לפי
ההארות בהתלבשות משה
בו ) אדיר במרום ח״א תניא אמר
רבי שמעון(.

הנה רשב״י חיבר ספר
הזהר ,לפי ההארה אשר
הגיע אליו בהיתקנו במערה,
ועניינו ,חיבור על התורה,
מבאר סודות גדולים לפי
סדרי התורה עצמה .וזהו
חיבור גדול ונורא המגלה
עומק הסודות בבירור רב

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
על התורה עצמה ,וזהו נקרא
גילוי התורה בפנימיותה,
כמו שעתיד הקב״ה לגלות
התורה עצמה ביותר פנימיות
עמוקה גם כן לעת״ל .והיה
רשב״י מגלה סודות התורה,
וחברים מקשיבים לקולו,
ומתחברים עימו להיות
בחיבור זה ,כל אחד עונה
חלקו .כמו שנעשית המשנה
ע״י התנאים ,ורבינו הקדוש
חיבר סברת כולם ועשה מהם
ספר המשנה .כך רצה רשב״י
שיחובר ספר כלול ממאמרי
כל בני ישיבתו ,ויהיה
הספר מחובר על התורה,
וזה נקרא הפתח הגדול של
כללות התורה (...) .ובימי
חיי רשב״י אז נעשו תיקונים
גדולים ,ונתחברו חיבורים,
לפי הגילוי אשר נגלו לו .כי
רעיא מהימנא לקח לו לפרש
הפיקודין ,ונעשה ספר רעיא
מהימנא .ועוד נעשה ספר
התיקונים ,ואלה הב׳ הם
חיבורים גדולים שהיה בהם
גילויים גדולים מלמעלה,
שנכנסו בהם העליונים
מלמעלה באתגליא )אדיר
במרום ח״א תניא אמר רבי
שמעון(.

ז הר ראשי תיבות ז׳ ימי
הבניין ,ה׳ בינה ,ר׳ ראשית
חכמה )קה״י ,זהר(.

טז

נחל נוכע

ליהוטי

לכו חזו

מוהר״ן

מקור חכמה

^ י ר וקדיש מן שמיא נחית.
?ןי ר וקדיש מן שמיא .ני אר גני ענין זה נליקו״ה )סו״מ נזיקין ג ,ג(
)ד ,ז-יד( :וסזוי ראקי על רנקכבי סזה הוית ואלו• אילן פגוא
נזה״ל :עיר וקדיש דייקא ,נחינס הפעוררוס השינה ,כי עיר
ארעא ורומה שגיא :רבה אילנא ותקף ורו-מה ןרנ^א לקמיא ;סזותה
הוא היפך השינה .ועל כן הוא רני שמעון נ ר יורזאי גילה ניומר כל
לסוף כל ארעא :עפיה שפיר ואנפה שגיא ורנזון לללא בה תחתוהי
רזי! דאוריימא ושמרי מורה ,כי ליה יהני רשומא וכר .כי שמרי
תכולל חיות פרא ובענפוהי ןדרן
מורה הש ננמי׳ המעוררומ השינה,
שסוד ר׳ שמעון בעצמו .הוא מרומז
צפרי שמיא ומנה ןתזין כל פשרא:
כי פשמי אוריימא הם נהי' שינה
חזה הוית פחזוי ראשי על משכבי
כנ״ל ,ושמרי אוריימא הם כמינה בפסוק אחר .כי דע כי התנא הקדוש ר׳
ואלו עיר וקדיש רנן שמיא נחת:
המעוררומ השינה ,שנמגלו על ידי שמעון הוא בחי׳ עיר וקדיש מן שמיא
קרא פחןל וכן אמר גדו אילנא וקצצו
רני שמעון נ ר יוהאי שהוא עיר
כחית ) דני א ל ד( ר״ת ש מעון וכו׳:
ענפוהי אתרו• עפיה ופדרו• אנפה
וקדיש ,עיר דייקא היפך השינה.
תנד חיותא רנן תחתוהי וצפדא רנן ענפוהי :פרס עקר שרשוהי
ו כ ר ׳  .המשך דנריו של רנינו המרומזים כאן נ מינ מ "ונו" ,הנה זה
בארעא שבקו ובאסור די פרזל ונחש פדתאא די פרא ובשל שמןא
אימא נסיי״ מ )קפט( ,נזה״ל :ואמ״כ ענה ואמר ,׳רני שמעון
נעצמו הוא ענין אמר ,ני רני שמעון הוא עיר וקדיש מן
ןצשפע וננס חיותא חלקה פעשב ארעא :לפפה רנן אנשא ישנון וילפב
חיוא ןתןהב לה ושפעה עדנין ירזלפון עלוהי :בגזרת עירין פתגמא
שמיא נהימ ,ננדפש שם .ועכשיו יש נהל נונע מקור הכמה
ונו" .וכפנ נזה עוד נליקו״ה )או״ח ניהכנ״ש ו ,כנ( ,ש׳נסל נונע מקור
ומאמר קדישין שאלתא עד דברת די עדעון ח!ןא די שליט עלאה
במלכות אנשא ולמן די ןצפא ןחננה ושפל אנשים ןקיס עלה :ומכאר
חכמה' ענינו הוא :שמכממו הוא כנהר שאינו פושק וכמעין
כזה ומתרגם המצו׳׳ד)שס( :וסזוי .וזהו מראית ראשי בהיותי שוכב על
הממגנר ,כי הוא נונע ממיד מקור המכמה ,וממגנר נכל פעם
משכבי .סזה .רואה הייתי והנה אילן בתוך הארץ וקומתו מרופה.
נעוצש כומו נגד השטרא אמרא ,עד שממשיך כל המיקוניש.
רפה .גדל האילן ונתחזק .וקומתו הגיע עד השמים ,ומראהו היה
נראה לסוף כל הארץ .עפיה .העלין שפו היו נאים ויפיס ,ופירותיו היו מרובים ,והיה די פהס לזון ולכלכל את כל הפריות .סססוהי .תחתיו
חסו בצלו חיית השדה ,ובענפיו יקננו עוף השמים ,ומפירותיו היו נזוניס כל הפריות .סזה .רואה הייתי במראית ראשי ,בהיותי ישן על
מיטתי .ואלו .והנה מלאך מחריב ,והוא קדוש ,ירד מן השמים .פסיל .בכת והרמת קול .גולו .כרתו האילן ,וקצצו ענפיו ,והפילו עליו,
ופזרו פירותיו .מנוד .ינודו החיות מתחתיו ,והעופות ינודו מן ענפיו .פרס .אפל עיקר שורשיו הניחו פארן ,ויהיה אסור ומקושר פקשורי
פרזל ונחושת ,בעשב של השדה ,לבל יזוז ממקומו .יצטפע .יתכפס פטל השמים .ועם סיוסא .עס החיות יהיה חלקו בעשב השדה ,לאכול
בהם חלק כחלק .לפפה .לפפו ישתנה מלבב אדם ,ויותן לו לבב חיה .ושפעה שנים יעברו עליו להיות כן .פגזרס .הדבר נגזר בגזרת המלאכים
המחריפיס ,העושים דין המקום .שאלסא .הגזרה ההיא עשויה במאמר המלאכים הקדושים .והיא היא ,וכפל הדבר פמ״ש .על לפרת.
בעבור אשר ידעו כל החי ,אשר העליון מושל במלכות אנשים ,ולמי אשר יחפוץ יתן אותה .ושפל .וכאשר ירצה ,יעמיד על המלוכה אדס
שפל ופחות מן האנשים .ורש״י פירש )שס( :עיר וקליש .והוא מלאך שהוא ער לעולם וקדוש .ועוד כיאר המלכי״ס )שס( :עיר וקליש מן שמיא.
שירד מן השמים מלאך שנקרא ׳עיר וקדיש' ,עיר הוא המלאך הממונה להוציא הדבר אל הפועל ,וקדיש הוא המלאך הגבוה ממנו
המשפיע עליו ,פענין שראה את השוטר והשופט עימו .וכספר עמק המלך )שער טז ,פס״כ( איתא כזה עוד ,וז״ל :כי יש מלאכים שעומדים
מימינו של הקפ״ה ,הנקראים ׳קדישין /ויש מלאכים העומדים משמאלו של הקפ״ה ,הנקראים ׳עירין׳ )תנחומא שמות יח( ,שנאמר ׳ראיתי
את ה׳ יושב על כסא רם ונשא וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו׳ )מל״א ככ( ,אלו מןמיניס לזכות הנקראים קדישין ,ואלו
מקרנאיליס לתוכה ,המראים תוכה של כני אדם ,ונקראים ׳עירין׳ ,ונאמר ׳כגזירת עירין פתגמא וכמאמר קדישין שאלתא׳) ,דניאל ד( ,ונאמר
׳עיר וקדיש מן שמיא נחית׳ )דניאל ד( .וסוד ׳עיר וקדיש׳ ,הס סוד הגבורות הממותקיס עס החסדים וכו׳.
ו כ ר  .וסיים רכינו ואמר ,׳ועכשיו יש נחל נוכע מקור חכמה׳ .כדכתיכ כמשלי)יח ,ד( :מןס עמקים דברי פי איש נחל נבע רנקור תכרנה :ופירש רש׳׳י
)שס( :לפרי פי איש .כל איש שבמקרא ,לשון גיבור גדול בגבורה הוא .מקור סכמה .כנחל נובע וכמים עמוקים .ורכינו יונה כתכ עוד
ככיאורו)שס( כזה״ל :מים עמוקים לפרי פי איש וגר .האיש אשר הוא נובע מקור חכמה כנחל ,דברי פיו כמיס עמוקים ,אשר לא יגיע האדם
לשתות מהס ,עד אשר יטרח וידלה אותם .כן לא יבין איש דברי החכם הנבון ,ולא יעמוד עד דעתו ,זולתי בטורח ופמערכי לב להבין
פהס .ופא להזהיר פני אדס בשמעם דברי חכס ונבון ,שלא ידמו בנפשם כי הבינו דבריו למשמע אזנס ,לבא עד תכונתם ולעמוד עד
תכלית הפינה פהס מפלי התיישב פהס והשב אותם אל הלב פעמיים ,שלוש .ופעמים רפות יאריך החכם בדבריו לכלול בהם טעם ,יסלק
מדבריו כל קושי ותשובה ,ולא יבין השומע עד אחרי המחשבה והעיון .ויתכן כי פא הענין הזה על מה שאמר ׳בבוא רשע פא גס בוז׳,
כי הרשע יבוז לדברי המשכילים ,והוא לא הפין דבריהם .וכן כיאר המלכי״ס )שס( לענין נכיעת החכמה וגילויה ,וז״ל :מים עמוקים לפרי פי איש.
מה שידבר אדס בדברי חכמה הוא דולה מיס עמוקים ,כי החכמה עמוקה מאד ,ואפונה בעומק הנפש ,ומן המקור עד ההוצאה לחוץ
יש מרחק רב ,מעומק למעל .ובכ״ז מקור חכמה ,הוא כנפל נופע תמיד ,מבלי טורח .כי החכמה טבועה בטבע הנפש ,ונובעת ומתפשטת
מן הנפש ,יפוצו מעינותיו חוצה .רק טבע הגוף ויצרי הלב מעמיקים ומסתירים אותה ,עד שהאדם שרוצה לדבר ולהציע דברי החכמה,
צריך לקשור תפל בחבל ,משיחה במשיחה ,עד יוציא המיס מן העומק וידלנה למעלה .ועוד איתא כסכר כינה לעתים )דרוש מא( כזה״ל :למה
נמשלו ד״ת למיס ,מה מיס מניחים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך ,כך ד״ת וכו׳ )תענית ז ע״א( .ועל כן אמר שלמה ע״ה כאשר יהיה
האיש עניו מאד ,ויורה זה במה שדברי פיו יהיו בשפלות ונמיכות רוח ,עד שיצדק עליו לומר שהם מיס עמוקים ונמוכים ,לתכלית השפלות
והענוה בהן ,הנה זה יהיה ׳נחל נובע מקור חכמה׳ ,כי יתקבצו אליו ד״ת ויפוצו מעינותיו חוצה ,מרוב עיונו .ודוק וקשר ע״פ כל הנ״ל רמזים
כדכתיכ כחלוס נכוכדנצאר כספר דניאל

ו1ע

לענייננו ,גכי גדולת רכינו הק׳ ז״ל ,והלימוד כספרו וכמאמריו הקדושים.

ייליקוט הנח?*
ע י ר וקדיש .איתא צשיש״ק )ב ,כג( בזה״ל :אמר פעם רכינו :׳ענין רכי שמעון
כר יוחאי הוא עירנות׳ )׳רכי שמעון ער איז א וואכדיגער׳( .ועל שם
הכתוכ :׳עיר וקדיש מן שמיא נחית׳ ,ר״ת שמעון) .וראה כספר המידות אות
שינה א׳ :׳מי שהוא מקודש כיותר מרוחק מהשינה כיותר׳ .ואמרו אנ״ש הרמז
לזה :׳עיר וקדיש׳( ועיין בנח״ג ד״ה ׳עיר וקדיש׳.

וכד.איתא בקונטרס ׳לב בניס׳ )כת״י( ,גבי מה שסיים רבינו ואמר ׳ועכשיו יש נחל
נובע מקור חכמה וכו״ ,וז״ל :ישנה טעות נפוצה מאוד ,שלפיה שייכת ירידת
הדורות גם אצל הצדיקים .והנה ,למרות שיש כזה ענין שאין ההשגחה מאפשרת
גילויים אדירים כל כך ,אלא כפי כושר קיכול המקכלים ,ככל זאת ,ענין ירידת
הדורות אינו סותר כלל שימצאו צדיקים שיתעלו מעל אלו שקדמו להם .כמו שאנו
רואים שעוד הרכה לפני משה רכינו ע״ה היו צדיקים ,אכל הוא קם וחידש כאופן
כזה שעד לכואו לא היה כדוגמתו ,עד שאפשר לומר שהאכות הקדושים ׳מקכלים׳
ממנו למפרע ,שהרי לולא שכתכ לנו כתורתו את סיפוריהם ,מי היה יודע מהם.
הרי שהאכות מקכליס ממשה ,וכמו שכתוכ)ישעיה כט ,כב( גס לגכי יעקכ ,שכזכותו
התקיים אכרהס )למרות שאכרהס היה לפניו( .ראיה נוספת לכך ,כולנו מצפים
למלך המשיח ,ואף על פי שאנו יודעים שנשמת משיח זו נשמת משה ,ככל זאת
אישיותו החדשה תהיה כוודאי נפרדת ,עם שם חדש ואופי חדש וכו׳ .הרי שאין
הזמן גרמא ,ואיננו מונע שיהיה הצדיק האחרון גדול מהראשון .ואדרכה ,הוא
הנכון ,ככל שמתדרדרים הדורות והאנשים נעשים חולים עוד יותר ומסוכנים

כמחלות הנפש ,כך מוכרחים ,ככיכול ,מן השמים להוריד לנו תיקונים חזקים יותר.
זה הסוד המרומז פה כדכרי רכיה״ק ,׳ועכשיו׳ שהעולם שקע כנ׳ שערי טומאה
כנגד נ׳ שערי כינה ,כעומק כזה שעדיין לא היה )כי גס כשעריס עצמם יש רככות
דרגות כידוע( ,והאנשים כמעט יצאו מדעתם ,חייכת נשמת משה משיח להתגכר
ולהתעלות עוד יותר ויותר ממה שהיא התגכרה עד הנה ,כדי שתוכל להשיג את
התרופות השייכות לדורנו אנו ,דהיינו ׳ועכשיו׳ .כלומר ,ועכשיו שקלקלנו כל כך
הרכה ,חייכ משה משיח להתעלות ולהשיג כעתיק אורות כאלה שעדיין לא נתגלו.
הרי שירידת הדורות גורמת כהתאמה להתעלות של נשמת משה משיח ,ואין כאן
שוס סתירה ושום פגיעה כככוד הצדיקים הקודמים ,מאחר וייעודם ותפקידם היה
שונה יסודית ,ככמות וכאיכות .ויש לרמז את כל זאת כמשפטו הידוע של רכינו
)ליקו״מ כה( ׳וכזה טועין החסידים הרכה ,שפתאום נדמה להם שנפלו מעכודת ה׳,
וכאמת אין זה נפילה כלל וכו״ ,שמאמר זה נראה כאילו שייך לעכודה חסידית
פרטית ,אכל אפשר להקישו גס כאופן כללי ,שיכולים לטעות ולחשוכ שנפילת
הדורות שייכת היא לכלל הציכור ,וממילא גס לצדיקים ,שאינם יכולים להתעלות
כדורות האחרונים ,חס ושלום .ודי כזה למחפש כאמת ליישר את העיוותים שנגרמו
לנו מהדורות הקודמים ,ולקכל את האמת כפי שהיא ,למען נציל כזה את הפליטים
הנשארים .מפאח סיבוח שוטח אין כאן המקוס להאריך בזה ,והמעוניין לעיין עוד ולהחעמק

בנושא ,יעיין באלו המקומוח :חיי״מ )רעט( ,כוכ״א )הקדמח חלק חכמה ובינה אוחיוח א ,מ,
מא ,מז( ,כוכ״א )שיחוח וסיפוריס לח( ומכחצי שמואל)מכחביס ז ,ט ,יא(.

ואני תפליה

)המ שך( אתם לבד
יודעים ם1ד דברים
האלה ,אתם לבד
י ודע ים

ג ד לת

ההבטחה שהבטחתם
לישראל שהתורה
לא תשכח מישראל
על והכם ,ואיך משה
רבנו עליו השלום
נבא על זה בתורתו
הקדושה מקידם .על
כן באתי להזכיר,
נא רבותי הקדושים,
חמלו עלי ,ואל
תסתכלו על כל הרע
שעשיתי מעודי עד
היום הזה ,במחשבה
דבור ומעשה ,אשר
המריתי אמרי אל
ועצת עליון נאצתי.
אל תביטו במעשי
הרעים ,ואלתעשועמי
כחכזאי ,ואל אקוץ
בעיניכם ,על אשר זה
כמה אשר מעוררים
אותי באלפים ורבבות
רמזים והתעוררות,
ובכמה מיני עצות
נכונות בכל יום ובכל
עת להתקרב להשם
יתברך ,ואני בעצם
קשיות ערפי קלקלתי
ופגמתי בכל זה ,ולא
הטיתי אזני ולבי לכל
זה .חוסו עלי ,ואל
תשיתו לב לכל זה,
ואל יחר אפכם בי
חלילה ,רק תחשבו
מחשבות עוד מעתה
לבל אה^ה נדחה
מהשם יתברך ומכם
חלילה .כי עדין ״אין
מעצור ליי להושיע״
גם בעת הזאת ,כי אין
לישום כח עתה אלא
בפי לבד ,וגם זהמאתו
יתברך אשר לא עזב
חסדו ואמתו מעמי,
ונתן כח לןעף כמוני
לדברעתהמעטדברים
האלה .ועל זהתמכתי
יתדותי ,שתרחמו
עלי ותעשו את אשר
אזכה לשוב באמת
להשם יתברך) .ולבא
לארץ ישראל מהרה
בשלום ,ולדבר כל
זה ויותר מזה שם על
ציון שלכם הקדוש(,
ויי הטוב ברחמיו
ישמע תפלתכם ,וועזיר
הגן ויושיע אותי ואת
כל ישראל למקכם,
ווחזירני בתשובה
שלמה לפניו מהרה,
וייאחזני ולא ורפני,
ואל ועזבני ואל
יטשני בשום אפן,
עד שאזכה לשוב
אליו באמת ,ולהיות
כרצונו הטוב מעתה
ועד עולם ,ולתקן
בחוי את כל אשר
פגמתי ,בכח וזכות
הצדיקים אמתיים,
אשר עליהם לבד אני
נשען לסדר דברי אלה
לפניהם ולפני השם
יתברך ,בעל הרחמים
יודע תעלומות .״יי
יגמר בעדי ,יי חסדך
לעולם מעשי ןדיך
אל תרף ,הוציאה
ממסגר נפשי להודות
את שמך ,בי וכתירו
צדיקים כי תגמל עלי״
)ליקו״ת ח״ב ,מז(.

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר״ן

מקור חכמה

ה מ תרג ם

r

נחל נוכע

בעזרת אל עליון אשר שמיים וארץ קנה .ונתן לנו את תורתו ממדכר מתנה .נתחייל ליהדפים חידושיים נפלאיים ונוראיים
על מאמרי רבה בר בר חנה .בזכות זה נזכה לעלות לציון ברננה .אל קרית מלך דוד חנה :

^ 'יעץ חיים תאוה
באה' ,למדנו ,מי שרוצה
שהקב״ה יקבל תפילתו,
יעסוק בתורה שהיא 'עץ
תייס' ,ואז 'תאוה באה',
ת מי מי דרך .כפיב נפהליס
מהו 'תאוה' ,זו היא
)קיט ,א-ג( :אשיי ממימי
מדריגה שכל תפילות
העולם הן בידיה ,והיא דרן! ההלכים פמורח ה׳; אשרי נ 5רי
מביאה אותן לפני המלך
עדפיו פכל לג ןדרשוהו; אף לא
העליון.

אשרי

על מאמר זה יישד מוהרנ״ת הלכה אחת,
והיא הלכות פקדון הלכה ד׳.

אשרי

תמימי דרך.
כדאיתא

ערכי ם
וכינויים

׳תמימי׳ דייקא,

נליקו״ ה

)או״ח

אשרי
א ש רי הוא לשון ראיה
והסתכלות ,היפך הקליפה
שעיקר כוחה מקלקול
הראות ,מבתי׳ ותכהין עיניו
מראות ,בבתי׳ ׳יהי מארת׳
חסר ,ודרשו רז״ל ׳דא לילית׳
)ליקו״ם רה(.

א ש רי הוא בכתר ,והיינו
)אותיות( ׳ראש יו״ד׳(...) .
והנה מילת אשר״י הוא
כללות חכמה ובינה ,בזולת
כללות שלשתם הנרמזות
במלת ׳אשר׳ .והיינו אשר״י
שעניינו אשר י׳ .׳אשר׳ מצד
הבינה אל הכתר ,והיו״ד מצד
החכמה ) ס פ ר גרושין(.

פעלו עולה ?דרכיו הלכו :ו מנ אר
ניהכנ״ש ה ,כ( ,נזה״ל :אשרי ) (...זה
נחינמ תמימות ופשימות ,נחינת
המצו״ד )שס( :אשרי פמימי דרן.
ההילול והשנח של ההולכים נדרך
)איונ כג( נאשורו אחזה רגלי דרכו
ממים הוא ,נענור כי הולכים נתורת
שמרמי ולא אש ,שלא ה^ה ימין
ה׳ זהו דרך מיים ואין זולתה.
ושמאל מדרכיו ימנרך ,רק נדרכו
והמדרש פהליס )קיט( על פשוק זה,
ונאשורו אחזה רגליו ,שזהו נחינת
א ש רי הוא ענין שבח
מרומם את מידת התמימות ,וז״ל :אמר
תמימות ופשימות ,שאינו גומה ותהלה ,כמו ׳כי אשרוני
בנות׳ )מצו״צ תהלים א ,א(.
מהדרך ע״י איזה חכמות ,כמו
משה לישראל ,׳ממים מהיה עם ה׳
אלקיך׳ .לפני ה׳ אלקיך אין כמיג
שנמצאו כמה וכמה שגמו מהדרך
כאן ,אלא עם ה׳ אלקיך ,ואם היית דע כי ע״י התורה ,נתקבלים כל התפילות
חן
האמת והתמים ע״י חכמות .וזהו
עיקר אשוריו ותהילותיו של איש ,ונח מצא חן ,לא שהיה
ממים הרי אמה עם ה׳ אלקיך ,למה ,וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים.
כדאי ,אלא שמצא חן ,היינו
שאף הוא ממים ,שנאמר נו ׳הצור והחן והחשיבות של ישראל נתעלה
כשהולך נממימות ,כמ״ש אשרי שעיקר מה שניצול היה
תמימי דרך ההולכים נתורת ה׳ .וזהו מציאת חן ,שהוא בחי׳ מתנת
ברוחני
ממים פעלו' ,וישראל תמימים ונתרומם בפני כל מי שצריכין הן
חינם ,חסד חינם ,כי נח לא
והמורה תמימה ,שנאמר ׳מורמ ה׳
עי״ז
תמימות,
נתינת
העם,
אשרי
קלקל הכלי והיה יכול לקבל
ממימי הן בגשמי .כי עכשיו בעוונותינו הרבים חן
החסד חינם )ליקו״ה בית
זוכין אח״כ להמשכת המוחין ) .(...כי
תמימה׳ .לכן נאמר 'אשרי
הכנסת ה ,לה(.
דרך׳ .ואיתא עוד נילקו״ש )משלי רמז וחשיבות האמתי של ישראל נפל .כי עכשיו
עיקר הוא תמימות ופשיטות ואמונה,
החן הוא שייטבו דבריו
תתקמז( מה״ל :אמר רני זנידא ,כל מי עיקר החשיבות והחן הוא אצלם .אבל ע״י ואז דייקא זוכין למוחין שלמים שהם
ויוכשרו מעשיו בעיני הכל,
חכמה אמיתית ,שעיקר החכמה ויהיו הכל מאשרין ומשבחין
שהולך נממימות לפני הקנ״ה ,כאילו התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל.
אותו על כל מעשיו .ובמה
להמשיך דרכי התמימות יומר ויותר.
עשה כל רצונו ,שנאמר )משלי יא(
יזכה לקניית החן הזה,
'ורצונו ממימי דרך' .ועיין עוד נמה שהונא על פש' זה לקמן כשוף המאמר
עכ שיו כעו״ה חן וחשיבות ה א מ תי של י שראל נפל .איתא במידת הענווה ,ר״ל ,כשיקנה

תמימי דרך דוזזולכים בתורת ח/

כי

)מקו״ח ד״ה 'אשרי תמימי דרך'( ,שם רנינו חוזר לדנר מפש׳ זה ,להלניש נו

נליקו״ה )או״ח ענין קדושה דשידרא ה מונא נסוף נפילת אפיס ו(

כי ע״י התור ה נתקכלים כל
את השגתו העצומה נמאמר זה.
התפילות וכוי .וכדאיתא נז הר) מקץ ,רנ ע״נ( נזה״ל* :׳ועז חיים מאוה
נאה; מנינן ,מאן דנעי דקנ״ה יקנל צלומיה ,ישתדל נאוריימא
ואני תפלה
דאיהי ׳עץ חיים' ,וכדין ׳מאוה נאה' ,מאן ׳מאוה; דא הוא דרגא
עולם,
ר ב ו נ ו של
דכל צלומין דעלמא נידיה ,ועאיל לון קמי מלכא עלאה.

נזה״ל :כי עכשיו מתנהג הכל שלא כסדר ,כי ישראל למטה נשפלות
והאומות הס נגדולה ,שלא כסדר הראוי ,אנל כשינוא משיח יהיה
הכל כסדר ,שישראל יהיו למעלה ,וכן נין ישראל נעצמן כל מי
שמקורנ יומר אל השי״ת נאמת יהיה למעלה נגדולה וטונה ,לא
כמו שמתנהג עכשיו שלא כסדר.

דע

הביכזה בענינו וראה
בשפלותנו ובזיוננו ,כי
כל החן והחשיבות של
ישראל עמך הקרוש
נפל בגלו ת המר
הז-ה ,ועמך י שךאל
נבזים ושפלים בעיני
העכו״ם ו הר שעי ם,
וכל החן והחשיבות
נפל אליהם .על כן
חוסה נא כרב ךחמיך
על כ בוך ך הגדול
ותעלה
ו ה ק דו ש,
ותרומם ותגדל את
החן והחשיבות של
בג ש מיו ת
י שראל
וברו חניו ת .ותב טל
ו תכני ע א ת החן
של
ו ה ח שי ב ו ת
והפטךא
העכו״ם
אחרא והרשעים ,שלא
יהיה להם שום חן
וחשיבות לא למעלה
ולא למטה .ותרומם
קרן ישראל׳ ותשמע
ותקבל את תפלתנו
ו אנ ק תנו בכל עת,
ותביט בעמלנו ותשור
בענינו ןךךוקנו .ותקים
מקרא שכתוב ׳כי לא
בזה ולא שקץ ענות
עני ולא הסתיר פניו
ממנו ובשועו אליו
שמע׳ .חננו ועננו
ושמע תפל תנו ,כי
א ת ה שומע תפל ת
^ פה עמך ישראל
ב רו ך
ב ר ח מי ם,
א ת ה שומע תפלה
)ליקו״ת א(.

הענווה אז יזכה לחן ,הה״ד
)משלי ג( ׳ולענוים יתן חן׳
)תורת המנחה דרשה ה(.

סוד הפס׳ ׳בן פורת יוסף
בן פורח עלי עין׳ .פורח
הוא לשון חן ,ופירושו שנתן
לו הקב״ה חן ,שנתעלה
להשגחת עינא פקיחא )עמק
המלך טז ,כח(.

מילואי חכמה

ילקוט הנחל

נ ת ע ל ה החן .איתא ננעש״ע עה״ת )פ' ויצא( דענין העלאה המן הוא ממי' העל6מ
הניצוצות ,וז״ל :מנואר נכתני האר״י זלה״ה נפע״ח די״ נ ודף מ״ה,

?{"י ה תו ר ה נ ת ק בלי ם כל ה ת פילו ת .כהקדמה וכרקע למאמר זה ,מובא ביעלת חן
החדש )שיר חדש ,במבוא( בזה״ל :באותה התקופה בה נאמרה התורה

כי ע״י חטא אדם הראשון נפלו כל הניצוצות של הנשמות קדושות נתוך
הלכה והתגברה המתלוקת הכואבת שקרעה את עם ישראל לשני קרעים,
הקליפות ונתערנ טונ נרע ,וצריך לנררן ע״י התורה והענודה והמצוות של
תסידים ומתנגדים ,אלה שמדגישים את ערך עבודת התפלה ,ואלה שדוגלים
בעדיפות לימוד התורה .עד שבא רבי נתמן והכריע ביניהם ע״י זאת
נני אדם ,נעזר ושיוע העליון השכינה אשר עמהם (...) .ולכן הוצרך גלות
התורה ,כשהוא סיכם את הדברים בשיתה זו ,׳מה יש לאדם לעשות בזה
ישראל נכל שנעים אומות שנפלו שם הניצוצות ,וצריך כל אחד מישראל לגלות
העולם ,אין צריך כי אם להתפלל ללמוד ולהתפלל׳ .כלומר אין לבתור בערך
נום נמקום שיש נום הניצוצות משורש נשמתו ,להוציאן ולנררן ) .(...ונודע כי
מקום נפילת הניצוצות הוא נקליפת נגה כמנואר נעץ חיים יעו״ש ,גם נגה
אתד על תשבון תבירו אלא תייבים שיהיה גם וגם דייקא ,כפי שיבינו
גימטריא חן .ונזה יונן ׳חן מקום על יושניה; ר״ל כי מקום שנפלו ניצוצות
היטב תמימי הדרך שילכו עם זאת התורה.
ח ן ו ח שיבות ה א מ תי של ישראל .בעדן זה איתא בליקו״ה )יו״ד חוקות העכו״ס
שורש נשמתו נקליפות נגה הנקרא חן ,יש לו חן המקום על יושניה ,כדי
לנרר שם ניצוצין שלו מקליפת נגה וזהו אהד מסודות ההן.
ב ,א( בזה״ל :ועל כן גזרה עלינו התורה שלא ללכת בתוקותיהם ושלא
להתדמות להם בשום דבר (...) ,רק צריכין להתדמות בכל הדברים ובכל
המנהגים ובכל המלבושים לישראל עם קדוש ,כי עיקר התן וההתפארות והתשיבות האמיתי הוא רק אצל ישראל ,בתינת ישראל אשר בך אתפאר ,דכלולין בגוונין
סגיאין ,ומלבושים של ישראל הם בתינת בגדי ישע ,בתינת לבושי ההתפארות ,בתינת הוד והדר לבשת ,כי יש בהם כל מיני תן וכל מיני התפארות .וע״כ צריך
להתלבש במלבושי ישראל דייקא ולהתדמות בכל דבר לדרכי התכמים והצדיקים האמיתיים ,כמו שאמרו רז״ל הידבק בתלמידי תכמים ,וכמ״ש הולך את תכמים
יתכם ,כי ע״י שמדמין עצמם במעשיהם ובהנהגותיהם לדרכי הכשרים האמיתיים ,עי״ז זוכין להיכלל בהם ,ולסוף יהיה באמת כמותם.

סיפור התגליות המאמר
ה ת ו ר ו ת שנ א מ רו על מאמרי רבה בר בר חנה אמר ובינו ז״ל שאמרם בשם
אומרו ,היינו רבה בר בר חנה בעצמו .גם בעת שהתחיל לגלות תורות על מאמרי
רבה בר בר חנה ,אז סיפר שרבה בר בר חנה בא אליו ושיחר פניו ,ואמר מדוע
אינו משים לב להמאמרים שלו ,וביקש אותו על זה שישים ליבו עליהם ,והוא
יגלה לו בהם חידושים נפלאים ונוראים )חיי״מ ה(.
ה תו ר ה אי ׳אשרי׳ נבנה על דיבור אדמו״ר שאמר מה יש לו לאדם לעשות
דאווינין און לערנין און דאווינין)להתפלל וללמוד ולהתפלל( ,שבא אחד לפניו
עוד במעדוועדיבקי בקובלנא על שאינו יודע אם גם תפילתו נתקבל אצל השי״ת,
כי הוא רואה שאין לו חן וחשיבות אצל אנשי עירו במה שמאריך בתפילתו ,אמר
לו אדמו״ר זלל״ה שיראה תיכף אחר תפילתו שילמוד איזו לימוד משניות או
גמרא או מה שילמוד ,ויהיה מובטח שיתקבל תפילתו ויהיה לו חן וחשיבות אצל
אלקים ואנשים .ואח״כ באיחור איזה זמן בא עוד הפעם בקובלנא לאדמו״ר זלל״ה
שאינו יכול בשכלו לברר בירור גמור מלימודו שיאיר לו לעבודתו ית׳ שמו כשמש,
שהתורה הקדושה נקראת שמש .ענה לו רבינו זלל״ה ,הלוואי שתאיר לך מקודם
על כל פנים כמו הלבנה ואח״כ יאיר לך כמו השמש ,אך באופן כשתלמוד בכח

עצה ותו שיה  #על

ויהיה לך חיות ונחת מהלימוד ,והעיקר בתמימות להכניע את היצה״ר שעושה את
האדם כמשוגע ממש .ובאיחור איזה זמן בא עוד הפעם לרבינו זלל״ה בשמחה רבה,
וסיפר לו שהעצות שנתן לו מאיר לו בכל דרכיו ,ואח״כ גילה אדמו״ר את התורה
הזאת ,ואמר אז ,מה יש לאדם לעשות בעולם הזה דאווינין אין לערנין אין דאווינין
)להתפלל וללמוד ולהתפלל( .ומי שבקי היטב בהתורה הזאת ,יוכל להבין קצת,
שכל הנאמר שם היה מעין המאורע של האיש הלז ברמיזה ,וקצת מבואר בסיפו״מ
מהרב ובן יחידו שלא הרגיש טעם בעבודתו ,ונתנו לו עצה שיסע להצדיק ,אך
היצה״ר הגביר על אביו הרב שלא הלך בתמימות ,כי ׳אשרי תמימי דרך ההולכים
בתורת ה״ ,ודו״ק .ודי לחכימא ברמיזה)טובות זכרונות א(.
ש מ ע תי מ א אייז שתורה א׳ שבליקו״מ נאמרה קודם התקרבותו של מוהרנ״ת
ז״ל ,אך כשבא אל רבינו ז״ל וסיפר לפניו בקובלנא רבה איך שיש לו ייסורים
מבני ביתו ומאביו ומאנשי עירו ,שאבד החן שלו אצלם שהיה לו מקודם
התקרבותו ,ומתגרין בו על תפילתו וחושש פן לא נתקבלה תפילתו ,ואז
הראה לו אדמו״ר ז״ל זה המאמר ,ואמר לו אז ,תלמד תורה בכה ויתתקן הכל.
וכן היה בעזרתו י ת׳) רינ ת ציון א(.

ידי לימוד התורה נתקבלין כל התפלות וכל הבקשות ,והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין בגשמיות
ורוחניות ) קי צור ליקו״ט א ,א(.

תחנונים הוא לשון חן
)נועם אלימלך ליקוטי שושנה(.

החן הוא מאת השי״ת ,כי
הוא הנותן חן ,וכן תקנו לומר
׳ותתננו היום ובכל יום לחן
ולחסד ולרחמים בעיניך׳,
שהקב״ה נותן חן למצוא חן
בעיניו )פנים יפות בראשית
ו ,ח(.

ב חיי השפעת החכמה
ורוה״ק ,כמה דאת אמר
׳ושפכתי על בית דוד רוח חן׳
)קה״י ,חן(.

כל ספיראן רמיזי בחן,
דכללות וחיבור כל הספי׳
ביחד אקרי חן )שם(.

חן

בחי׳ אהבה )שם(.

מלכות

נקראת חן )שם(.

ריית ׳חיה ׳נשמה ,ועל כן כל
מי שיש בו חן בידוע שהוא
ירא שמים ,שמרבה בחי׳ יוד
שבשם חכמה ,וכיון שזכה
לבחי׳ חיה מחכמה ,בודאי
יש בו יראת הוי״ה הבאה
מחכמה)שם(.

ערכי ם
וכינויים

יח

אילת

אילת אהבים
היא המלכות ונקראת
׳אילת׳ בסוד חידוש הלבנה
)פרד״ר כג ,אילת אהבים(.

המלכות היא אילת אהבים,
שמעוררת האהבה באורות
וגורמת להם ההתלהטות
)קל״ח פתחי חכמה נח(.

השכינה היא ׳אילת אהבים׳
כי כמו שנמשכת באהבה ,כך
מושכת כל הדברים אל היופי
ומתקנת הדברים ,אפילו מה
שאינו מתוקן נתקנת בכוחה,
עד שיהיה הכל יפה )דרושי
כולך יפה לרמח״ל(.

השכינה שהיא ׳אילת
אהבים׳ משפעת )בתחילה(
לתרין משיחין ,ו׳יעלת חן׳,
כשמוציאות אותם מתוך
הקליפות )דרושי כולך יפה
לרמח״ל(.

איליית גימטריא אמ״ת,
בחי׳ יעקב .איל״ת ראשי
תיבות תתן אמת לאבינו
יעקב )קה״י ,אילת(.
אהבים הוא
בגימטריא חן

גם

כן

)ערבי נחל פ׳

נח(.

שכל
השכל הוא הנשמה

נחל נוכע

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}

מקור חכמה

ה מ תרג ם

)ליקו״מ

לה ,ב(.

עיקר השכל הוא חכמות
התורה הקדושה ,שעיקרה
הוא הלימוד המביא לידי
מעשה ולידי קיום התורה
לנצח )ליקו״ה נטילת ידים
לסעודה ו ,צה(.

הוא השכל
התורה
דקדושה ,כי עיקר החכמה
והשכל הוא התורה הקדושה
הנקראת ׳ראשית חכמה׳,
׳ראשית דעת׳ .אבל א״א
לזכות לתורה שהוא השכל
דקדושה ,כי אם כשמשברין
תחילה המדמה והקליפה
הקודמת לפרי בכל דרגא
ודרגא )ליקו״ה גביית חוב
מהלקוחות ואפותיקי ג ,ב(.

השכל הוא כבוד השם,
ושאינו יודע שיעור זה
הדבר שניתן לו ונשתלח
עם תאוותו ,נמשל כבהמות.
וכן אמרו ,מי שלא חס על
כבוד קונו ,זה העובר עבירה
בסתר ,כי בעת התאווה אין
השכל שלם )פיהמ״ש להרמב״ם

אהכים ויעלת חן .כפינ נ מ ש לי) ה ,יפ-כ( :יהי מקורך נרוך
ל ה ס ת כ ל כהשכל של כל דכה כפג נני א ה ״ ל) א( לגני ענין השכל
נזה״ל :שהוא השכל והחכמה מהנורא נעצמו ימ',
וקמח מאישח נעורף :אילח אהנים דעלח חן דדיה ירוף
נכל עח נאהנמה מ':וןה ממיל :ומפרש ר ש״י) שס( :יהי מקורן נרון
שנמצא נכל לנר ולנר מחלקי נריאמו אשר נרא נחכממו .ומהו ׳של
כל לנ ר /כ פנ ר אנר״נ )שס( :נראה מנואר כוונחו ,על כל חלקי
ושמה מאשס נעויין .היא המורה שלמדח מנעוריך .משגה סמיד.
ראימי נ לנרי ר׳ משה הדרשן,
הנריאה המגיעים להאלס ,מחלקי
׳משגה' חעסוק 'חמיל' (...) .ורנומינו
הזמן והמקום והננראיס ,לומס צומח כי התורה נקראת )משלי ה( אילת אהבים
חי מלנר שנהם .ועל״ז כפנ גס נ מי ויעלת חן .שמעלה חן על לומדיה )עירוכין נד . (:פירשו )עירונין נל( לשון משגה,
הנפל )א( ,וז״ל :ני כל לנר
כמשמעו ,נענור אהנמה מהיה שוגג
ננרא ועי״ז נתקבלים כל התפילות והבקשות :
נחנמה ,נ״ש ׳כולם נחכמה עשיח',
נשאר עסקיך ,כי היא משמרח על
שלך .וכך מונא על פס' זה נזהר )שלח,
ויש נכל לנר חכמה ,שחיינה חכמחו
איש הישראלי צריך תמיד להסתכל
קסו ע״נ(= :נכה רני שמעון וגעא,
יח״ש שזה הלנר יינרא נזה הכח
ונזה החמונה ונזה המנע ,ויכולין בהשכל של כל דבר .ולקשר עצמו
פחח ואמר ,׳אילח אהניס ויעלח חן
להכיר עי״ז גלולח השי״ח ,כ״ש 'מה אל החכמה והשכל שיש בכל דבר .וגו׳ נאהנחה משגה ממיל' ,אורייחא
רנו מעשיך ה' כולם נחנמה עשיח' ,כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר,
אוריימא ,נהירו לכל עלמין ,כמה
ימין ונחלין ומקורין ומנועין
וצריך כ״א להסחנל על החכמה הזאח
ולהכיר עי״ז גלולח השי״ח ולהחקרנ להשי״ח עי״ז .וכשילך נלרך
ממפשטי מנך לכל סמרין ,מנך כלא ,עלך קיימי עלאין וממאין,
נהירו עלאה )ולאי( מנך נפקא .אוריימא אוריימא ,מה אימא
הזה יאיר לו השכל נכל לרכיו ,שיזכה לצאח מחשכח חאווח עוה״ז.
לגנך ,׳אילח אהניס׳ אנח ׳ויעלח חן׳ ,עילא ומחא רחימין לילך,
עצמו אל החכ מה והשכל וכוי .איפא נליקו״ה )פו״מ
פקדו! ד ,עז( נזה״ל :להיינו לקשר החיצוניוח אל
מאן יזכי לינקא מנך כדקא יאוח .אוריימא אוריימא ,שעשועים
למארך ,מאן יכיל לגלאה ולמימר סחרין וגניזין לילך .נכה ,ואעיל
הפנימיוח ,שהוא פנימיוח השכל שיש נכל לנר שהוא שורש הלנר
רישיה נין נרנוי ,ונשק לעפרא .הנה רנינו נמשקל חכמפו מנה ודקדק
וחיוחו .ועול כפנ מוהרנ״פ שס )יט-כנ( :ני כל לנר יש לו שורש
מה לקצר ומה להאריך )כלל נ' מניאה״ל( ,ע״כ יפפש המעיין מה נא עוד
למעלה ,ואע״פ שנכאן הלנר מוצנ ארצה כי מלונש נארציוח
ללמדנו נהנאח המילים ׳אילה אהניס' ,והלא רק אח ׳יעלס חן דרש.
וגשמיוח ,אנל ראשו מגיע השמימה ,כי יש נו חכמה ושכל שהוא
ש מ ע ל ד ! חן על לומדיה .כדאיפא נ מס' עירונין )נד ע״נ( נזה״ל:
נחינח ראש שמגיע על לשמים למעלה למעלה ,וצריכין לקשר הכל
אמר רני שמואל נר נחמני ,מאי דכמינ ׳אילח אהנים
לשורשו (...) .כי שמים ו א ת הם נחינח פנימיוח וחיצוניוח ,וע״כ
ויעלח חן וגו" וכו' ,שמעלח חן על לומליה' (...) .נאהנחה חשגה
האלם הולך נקומה זקופה נין השמים ונין הארץ ,ני הוא סולם
ממיל' ,כגון רני אלעזר נן פלח .אמרו עליו על רני אלעזר ,שהיה
מוצנ ארצה ננחינח חיצוניוח ,כי מלונש נגוף ,אנל ראשו מגיע
השמימה ,שהוא השכל ,שהוא נחינח עליונוח הלנר נחינח פנימיוח,
יושנ ועוסק נמורה נשוק המחמון של ציפורי ,וסלינו מוטל נשוק
העליון של ציפורי .אמר רני יצחק נן אלעזר ,פעס אחח נא אלס
ני האלם צריך לקשר הכל לשורשו ,ואזי הוא חי לעולם .ונספר יעלפ
חן )עמ' כא ,נשס האור זורפ( דייק נזה שהלשון'ולקשר עצמו' נאה ללמדנו
ליטלו ומצא נו שרף .ומפרש ר ש״י) שס( :שמעלס סן על לומדיה .שהכל
מנשאין אומו ,ומורמו נומנח לו חן .נאהנסה ספגה סמיל .נשניל
כך :לאפילו אם נראה שמוצא כנר איזה שכל והחנוצצוח אור ,אל
יניחהו לענור ממנו חיכף ,רק שיחקשר נהשכל והחנוצצוח הזאח,
אהנמה מעשה עצמך )שוגה( פחי ושוטה ,להגיח עסקיך ולרוץ
לעשוח פעולה נזה ,הן חפלה ונקשה ,הן מעשה ממש נענולח ה׳.
ללנר הלכה .ומוסיף המהרש״א )שס( :שלפעמים הם הלומדיס טרודים
נלימולן ,ואין מקפילין נמאכלן ונמלנושן ,כמ״ש לעיל .ואמר,
ושיהיה הרשימה קשור נלינו ונאנריו חמיל ,אפילו נשיחפש אחר
שאעפ״כ ע״י המורה מעלין חן.
שכל חלש שיש נכל לנר ,ענ״פ הרשימה של החנוצצוח הקולם יהיה
נקשר בו (...) .ואפילו כשעבר ממנו ההתנוצצות ונפל ממדריגתו)כי
אי אפשר לעמוד תמיד בהתנוצצות השכל( ,אעפ״כ יהיה מקושר בהשכל ואור התנוצצותו תמיד בכל מקום שהוא ,ובכל ענייניו הגשמיים
ג״כ יהיה מקושר בהשכל ע״י אמונה ,וכמו שהעיוור הולך אתר מקלו וכו' ,ויתגעגע תמיד אתר התנוצצות הזאת שזכה מקודם.

כי

ולקשר

יליקומ הנחל‘

מיליואי חכמה

איש הי שר א לי צריך ת מי ד וכוי .איתא בזה נוסח אחר בגירסא המופיעה בליקו״מ
דפוס תרל״ו בזה״ל :כי איש הישראלי נברא בשביל שיסתכל בהשכל של כל דבר.
ל ה ס ת כ ל בה שכל של כל דבר .וכעין זה איתא בליקו״מ )נד ,ב( ,וז״ל :כל יום

ולקשר ע צ מו אל ה ח כ מ ה וה שכל שי ש בכל דבר .איתא בספר דגל מחנה
אפריס )פ' וישלח( בזה״ל :ידוע שהנשמה היא חלק אלקי ממעל ,וניתן
בגוף האדם בעולם העשיה ,שיקשר כל העולם העשיה לשורשו ,כל דבר לשורש
שלו .וזה כל פעולת הצדיק העובד את ה׳ ,לקשר ולייחד העולם עשיה אל
עולם העליון לשורשו ,ולבטל כל הקליפות שבעולם העשיה ,ובזה נמתקין כל
הדינים .ודרך כלל כל ישראל צדיקים הם ,וצריכים לקשר עצמם בתורה או
לתלמיד חכם ,בכדי שלא יטבעו ח״ו בענייני העולם העשיה הזה ,או במעשה
או במחשבה ,בעסקם בו יומם ולילה (...) .ויש בזה פרטי דברים איך להעלות
כל דבר לשורשו ,כי יש ג׳ בחינות :משכיל ,מושכל ,שכל .׳משכיל׳ ,היינו האדם
הרוצה להבין ולהשכיל איזה דבר ,׳מושכל׳ ,היינו אותו הדבר שרוצים להשכיל
אותו ,ו׳שכל׳ ,היינו שבו משכילין מה שרוצים להשכיל ,והשכל הוא שורש
אלקות שהוא החכמה העליונה ,וכשהוא מכניס השכל שלו בכל דבר שהוא
עושה ,אזי מכניס שורש אלקות באותו דבר ,ובזה הוא מעלה הדבר לשורשו.

יש בו מחשבה דיבור ומעשה ,והקב״ה מצמצם אלקותו מא״ס
חגיגה פ״ב ,מ״א(.
עד אין תכלית ,עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו ,ומזמין לו
השכל הוא המשגיח ומבין לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה לפי היום ולפי האדם ולפי המקום ,ומלביש
אחרית כל דבר ) ר בינו בחיי לו בזאת המחשבה דיבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו .בכן
שמות לה ,א(.
צריך להעמיק מחשבתו בזה ,ולהגדיל בינתו ,ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות
השכל הוא הדבוק בהשי״ת שמלובש בזאת המחשבה דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השי״ת ,הן
)גור אריה בראשית ט ,כא(.
מלאכה או מו״מ ,וכל מה שמזמין לו השי״ת בכל יום ,צריך להעמיק
כמעןן
השכל הוא לבעליו
ומצינו עוד דאיתא
ולהגדיל מחשבתו בזה ,כדי להבין רמיזותיו של השי״ת.
הנובע חיים ,כי בעבורו בא בליקו״מ )ח״צ לט( :יש בוודאי בכל דבר ודבר שנברא בעולם ,בחי׳ התכלית ,כי
לו חיים )מצו״ד משלי טז ,כב(.
בכל דבר ודבר יש בו התחלה וסוף ,דהיינו ההתחלה ממקום שנשתלשל
שכלו של אדם תועה בהשתלשלות ,עד שנתגשם ונתהווה בזה התמונה והדמות .וגם יש בו בחי׳
ויסכל בכמה דברים ,אבל
התכלית והסוף ,שבשביל זה נברא (...) .וצריך כל אחד להעמיק עיונו בזה ,לדעת ולהכיר גדולת הבורא בכל דבר ודבר ,בתבניתו ודמותו ,בפרטיות איבריו ובניינו
התורה הוא דרך השכל
זה מבואר באופן נפלא בליקו״ה)יו״ד צשר
שלא יכשל בו ,ואף היחיד וכיוצא בזה ,ולעובדו ית׳ בזה ,עד אשר יבוא לבתי׳ התכלית של אותו הדבר .ל ה ס ת כ ל כ ה שכל של כל דבר .ענין
וכמובאבכתבי האר״י באריכות מזה,
בעוה״ז התועה ופורשבחלב ד ,א( בזה״ל :השי״ת מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,ואין יום דומה לחבירו ואין שעה דומה לחברתה,
ענף ה׳,מ״ש שם ואין שעה זו דומה
עצמו מן התורה שהואגודל השינויים לאין מספר הנעשים בכל יום ויום ואפילו בכל שעה ושעה ,עיין שם בע״ח בתחילתו בהיכל א״ק שער א׳
דרך השכל ,ישיג בגיהנם לשעה זו .ומי שמסתכל בענין הילוך המזלות וכוכבים ושינוי מצבן ומעמדן ,ואיך ברגע אחד הם באופן אחר ,והנולד בו יקרה מאורעות שונות מהנולד ברגע
הרבה שותפין )מהרש״א
בלב אדם לעמוד על כל פרטים ,ועל
שקדם לזה ,ומזה יסתכל ויבין בעולמות העליונים שאין להס קץ ומספר .ואם תפקח עיני שכלך ותשכיל דבר כי אין שכל
ב״ב עט.(.
זה אמר דוד המלך עליו השלום גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ,ושלמה המלך עליו השלום שכתוב בו ויחכם מכל האדם ,אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה
האלקי הוא
השכל
ממני .ולך וראה מה שכתוב בספר התיקונים )תיקון כ״ב דס״ה( במה שכתב ,קם ר״ש ואמר סבא סבא וכו׳ ,ולבושין דאיהו לביש בצפרא לא לביש ברמשא ,ולבושא
בהשגת הש״י והשגת
התורה ,וזה נק׳ שכל ,דלביש ביומא דא לא לביש ביומא תנינא ,ובזה תבין איך משתנה מעמד ומצב העולמות שהם הלבושין של הא״ס ב״ה ,ושינויין בכל עת ורגע )עכ״ל הע״ח(.
אבל לא נקרא בשם שכל וכל אלו השינויים לאין קץ של כל העולמות ,הכל בשביל לקרב ולהמשיך את כל בני עולם בכל עת אליו יתברך ,שזה עיקר התכלית ,ובשביל זה האציל וברא
הדבר אשר למד אומנות ויצר ועשה הוא יתברך את כל העולמות מראש ועד סוף ,הכל בשביל האדם השפל הזה ,כדי שיכיר אותו יתברך בזה העולם דייקא כידוע ,ובשביל זה משנה
והנגרות ,שאין זה שכל השי״ת הנהגת העולמות בכל עת ורגע ,הכל בשביל האדם .כי השי״ת מתגלגל עם העולם בכל דור ודור ,ובפרטות עם כל אדם ואדם בכל יום ובכל עת ובכל
גמור ,ונקרא שכל גופני
)חרושי אגדות שבת עמ׳ שעה ,ומשנה הנהגת כל העולמות מראש ועד סוף בכל עת ורגע כנ״ל ,הכל בשביל לרמז לכל אחד ואחד רמזים כפי מה שהוא שיתקרב אליו יתברך ממקום
נג( .השכל הוא אב לכל שהוא שם בעת ההוא ,וכמ״ש אדומו״ר ז״ל בהתורה ויהי מקץ זכרון )צסימן נד( ,עיין שם מ״ש שם שהשי״ת מצמצם עצמו מא״ס עד אין תכלית ומרמז לכל
כוחות הנפש והוא מנהיג
אותם ,כמו האב שמגדל את הבנים ,וכאשר מםולק מן האדם השכל ,נעשו כל כוחות הנפש כמו יתומים שאין להם אב
)קה״י ,שכל( .שכל גימ׳ יעקב בא״ת ב״ש ,גם גימ׳ ישראל באלב״ם )שם(.
)נתיבות עולם ,נתיב התורה פ״ג(.

כתר עליון הוא השכל עילת העילות

ית׳ ) כ ת ר שם טוב(.

שכל דא רוה״ק

^ נכה יכי שמעון
והתייפח ,פתח ואמר,
'אילת אהבים ויעלת
חן וגו' באהבתה תשגה
תמיד' ,תורה תורה,
האור של כל העולמות,
כמה ימים ונחלים
ומקורות ומעינות
מתפשטים ממך לכל
הצדדים ,ממך הכל,
עליך עומדים העליונים
והתחתונים ,האור העליון
)ודאי( ממך יוצא.
תורה תורה ,מה אומר
בשבילך' ,אילת אהבים'
את 'ויעלת חן' ,עליונים
ותחתונים הם אוהבייך,
מי יזכה לינוק ממך
כראוי .תורה תורה ,את
השעשועים של אדונייך,
מי יכול לגלות ולומר
הנסתרות והגנוזות שלך.
בכה ,והכניס ראשו בין
ברכיו ,ונשק לעפר.

ואני תפליה

ש א ז כ ה להבין בכל
עת ובכל שעה ובכל
מקום שבעולם את
כל הרמזים שאתה
מ_רמז לי בכל עת
להתקרב לעבוךתך
באמת ,כי בחסדך
הגדול אתה מצמצם
אליהותך מראשית
נקדת הבריאה שהוא
תחלת האצילות ,עד
סוף נקדת המרכז של
עולם ’העשיה הגשמי
הזה,מאין סוף עד אין
תכלית .ןאתה מצמצם
ומרמז רמזים לכל
אךם בכל מקום ובכל
עת לקרבו לעבוךתך,
לפי המקום ולפי
השעה ולפי האךם.
עזךני וזכני ותפתח
את דעתי שאזכה
להבין היטב באמת
את הרמזים האלה,
למען אזכה לשוב
אליך באמת ,לדזיות
כרצונך תמיד מעתה
ועד עולם )ליקו״ת נד(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
^'בראשית /על זה נאמר
׳ראשית ביכורי אדמתך
תביא' (...) .בא וראה,
על התכמה העליונה
נאמר ׳קדש לי כל בכור',
שכל הבכורים על שמה
נקראו ,ומשמת זה גס
השכינה נקראת בכורה.
י שכתוב 'קדש ישראל
לה' ראשית תבואתה',
'ראשית' ,ודאי השכמה
נקראת ראשית ,שכתוב
'ראשית שכמה יראת ה״.
^ ואמר ,בא אתיך
בתכמה וקיבל ברכתך.
ואמר ,כהוגן קרא שמו
יעקב ,וגבר עלי בשכמה
זה שתי פעמים .את
בכורתי לקש ,והנה כעת
קיבל ברכתי .ואמר ,הלא
הנשת לי ברכה.
י עובד
ראה את
אלעאי
מאיריס,

כוכבים אתד
ר' יהודה בר'
וראה שפניו
אמר )העכו״ס

על ר׳ יהודה גר׳ אלעאי(

זה האיש אשד משלושה
דברים יש בו ,או שהוא
שותה הרבה יין או שהוא
מלווה בריבית או שהוא
מגדל שזיריס )וכוונתו הימה
לקנטרו על שהוא נראה שמח,

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר״ן

נחל נוכע

ער כי ם
וכינויים

יט

ל ה ת ק ר ב להש״י ע” י אותו הדבר
ג( כזה״ל :כי כל מה שכרא הקכ״ה לא כראו אלא
לככודו ,כדי לזכות להכיר אומו ולעכדו ע״י כל הדכריס שכעולס.

אור

ח כ כ ז ת אדם ת איר פניו .כדכתיג נ ק ה ל ת) ס ,א( :מי פהחנם ומי
ישנא:
פניו V. :
פניו :ועז TT
פאיר TT
אדם • T
חכמת T T
דנר  : T־
פשר TT
יודע ־״V
־״ ־
ומפרש ר ש״י) שס( :מי נהסנס .מי כעולם חשוג כאדם סכם .ומי יודע
ופכליפ ההספכלות כשכל היא ע״מ ׳להפקרכ להש״י וכו״ ,כמו שכפכ כזה
סשי דני .פשרו! של דכר ,כמו שמצינו כדניאל ,ממוך חכמתו שהיה
מוהרנ״פ )שם ,פ( ,וז״ל :כלל כל
חכם כיראת שמיס ,נתגלו לו רזי
השכל
כי
הרכה
אותו
ע״י
להש״י
להתקרכ
לדעת
הוא
והשכל
והחכמה
המוחין
פשרין .פנס ניראש שמיס דייקא ,כנפי׳
אור השכל אינו רק לקיים
ולהכיר את הנורא יתנרך ,שזה עיקר מ״ע ולהיזהר מל״ת ,והפונה
'ראשיפ פנ מה; כמונא כסמוך .מי כמשה
כ״ש
דרכיו,
ככל
לו
ומאיר
גדול
אור
הוא
ממ״ע ומל״ת הוא נק׳ כםיל
כמ״ש
התורה,
קנלת
עיקר
הדעת,
)קדושת לוי ,פורים(.
עושה פשרים כין ישראל לאכיהס )קהלפ פ( חכמת אדם תאיר פניו .וזה בחי׳ יעקכ
ה׳
כי
לננך
אל
והשנות
היום
וידעת
שכשמיס .ועוז שנע ישונא .משאר
נמשל אור השכל לנר
׳כי כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית .שהוא
הוא האלקיס וכו׳ .כי ע״י כל מצוה המאיר חשכת הנפש,
הכריות עד כי יראו מגשת אליו
כמ״ש ׳נר אלקים נשמת
קרן עור פניו' )שמופ לד( .ומצינו נניאור בחי' חכמה )פיקון י״ד ,זוהר משפטים קכא ,(:כ״ש
מעסק
ודינור
דינור
כל
וע״י
ומצוה
אדם׳ .אולם הנר הזה לא
)פהליס קיא( ראשית חכמה .וזה בחי׳ )כראשיפ כז(
עניין'פ איר פניו׳ דהיינו ׳פאיר דדרו; כעץ
המורה ,זוכין להמשיך על עצמו דעת יאיר מעצמו ,רק ע״י אור
ה׳ המעלה נר הנפש והאיר
המונא ניפזקאל )כא ,כא( :התאחדי ויעקבני זה פעמים ותרגום אונקלום וחכמני .ושכל להתקרנ אליו יתנרך ולהכיר
אל עבר פניו ,שהשכל
הימני האימי האמילי אנה פרך
אומו ימנרך ,שזה עיקר המכלית .וזה בחקירותיו א״א שישיג אור
כלל כל כוונות האר״י ז״ל ,שרונם ככולם הם להמשיך מוחין ,היינו האמת ,רק ה׳ יאיר נרו עד
מעדות :ומפרש המצו״ד) שס( :לך כאחד מן הדרכים ,או פנה עצמך
שיאיר באור ה׳ )מלבי״ם
אל הימין ) (...או תשימי עצמך אל השמאל .אנה פניך מועדוס.
שכוונת כל המצוות הוא להמשיך מוחין ודעת על כל אדם ,שיזכה
תהלים יח ,כט(.
ל כ כ ר ר ד ! שהוא
ומזומנות ללכת .היינו לאיזה דרך פניו הולכות.
להכיר את הנורא ימנרך נעלמא דין ונעלמא דאתי כפי נתינתו ,מן האור הנעלם דלא ידיע
וע״י כל מצוה ומצוה נמשך מוח ושכל מיוחד לדעת ולהכיר אומו ולא אתידע ,הוציא אור אחר
ר א שי ת שהוא בחיי חכמה .כדאיפא נפיקו״ז )תיקון יד ,ל ע״א(
ההשתלשלות אור השכל
נזה״ל :י׳כראשית׳ ,עלה אתמר ׳ראשית ככורי אדמתך תכיא׳(...) .
ימנרך ננחינה זאת ,כי למנוגמו אין משפר ,וכפי היחוד שגורמים והשכליים ,עד שנתגשם
למעלה ,כן נמשך על האדם שפע הדעת שיזכה להכיר אותו יתנרך .באור המוחש .וכמו שיםתתר
תא חזי ,חכמה עילאה עלה אתמר ׳קדש לי כל ככור׳ ,דכל
הלובש תחת לבושו ,כן
ככורים על שמה אתקריאו ,ושכינתא מתמן אתקריאת ככורה.
י ע ק ב זכה לבכורה .כפנ נזה מוהרנ״ם )שם ,יט( :שהיא ענודתו של יםתתר המאציל העליון תחת
לבוש האורה )מלבי״ם תהלים
מקום שהימה נמחילה ננכורות ,כי ע״י הקרננות מקשרין
היינו שככורה ,ראשיפ ופכמה הן כפי' אפת .ועוד איפא כזהר )משפטים,
קד ,ב(.
קכא ע״כ( :יכתיכ ׳קדש ישראל לה׳ ראשית תכואתה׳ ,׳ראשית׳,
ומעלין הכל לשורשו ,וע״ש זה נקרא קרנן כידוע ,לשון קירנ ה .והוא
זלע׳׳ז דעשיו ,כמונא לקמן ננפ״נ ד״ה ׳וינז עשו אפ ה מור ה׳ עי״ש.
ודאי שכמה אקרי ראשית ,דכתיכ ׳ראשית חכמה יראת ה״ .ועי״ע
חכמה
להלן נמילוא״פ ד״ה ׳הפנמה פפיה׳ ,דברי הספר ״דגל מפנה אפרים׳.
איפא כליקו״ה )פו״מ פקדון ד,

ראשית

כשאדם אור השכל עליו,
יבין וישכיל בטעמי המצוות,
כי הם המשפטים שיחיה
בהם ,אבל בהחשך אור
השכל הם כחוקים בלי טעם
בהם )פני ם יפות דברים טז ,י(.

יאשיפ

יש אבן נגף בכל חכמה
וחכמה ,שהיא בחי׳ עמלק,
שעי״ז האבן הנגף הזה יכולין
ליפול ח״ו )ליקו״ם ח״ב יט(.

כי מלנד שרצה רנינו ללמדנו נפס' זה על הקשר נין ׳ראשים׳ ו׳פכמה' ,נ א עוד להדגיש אם הכרם הקדמפ הצמצום והיראה ,שהם הכלי המוכרפ לקנלס

כל חכמה וחכמה היא
נלקחת מיום אחר ,כפי
הבריאה שהיה באותו היום

חכמח .נ פיג נפהליס )קיא ,י( :ראקית תכננה ןראת ה׳ קכל מונ לכל עקיהס תהלתו עמדת לעד:
ע״פ פי׳ העץ יוסף( .שמע
רבי יהודה בר' אלעאי,
סכמה .הנכון הוא ,שנתחילת לימוד החכמה ישריש האדם נלינו יראת ה' ,ולשכל מונ יחשנ לכל העושים כן ,כי אז תהיה
אמר לו ,שיפת רושו
של אותו אדס ,שאמד תהלתו עומדת לעד ,להיות מהולל נחכמה ,כי תהיה מתקיימת ,משא״כ אם לא תקדים היראה אל החכמה .וכפג ר אנ ר ״נ)ני א ה ״ ל א ,א(,
ופירש המצו״ד) שם(:

משלושתם אין בי ).(...
אמר לו ,ולמה פניך
מאיריס .אמר לו ,התורה
היא שמאירה את פני,
כמו שכתוב 'שכמת אדס
תאיר פניו וגו" .ר' אבהו
הלך לקיסריה ,ומזר משס
ופניו מאיריס .ראוהו
תלמידיו ,עלו ואמרו
לר' יומנן שר' אבהו מצא
אוצר .אמר להס ,מנין
לכס .אמרו לו ,שפניו
מאיריס .אמר להס,
שמא דבר תורה שדשה
מיליואי חכמה
שמע .עלו אליו ,אמרו
לו ,ואיזו דבר תורה ח כ מ ת אד ם ת אי ר פניו .כתב הרמח״ל בפירושו עה״ת )שמות לד ,לה( :׳וראו מי
ישראל את פני משה כי קרן עור פניו׳ .מפני שאמרו ,שכל מי שיש
שדשה שמעת .אמר להם
תוספתא ישנה )על המשנה לו תכמה פניו מאיריס ,וכמו שאמר הכתוב ,׳תכמת אדם תאיר פניו׳ .והרמ״ז
שיש גה חידושים הרגה ולא על הזהר )ויקרא( כתב בענין זה בזה״ל :כי בהיות פנימיות התושיס רותני כראוי,
הימה גנמצא( ,אמרו עליו הוא !ראה סגולתו מבחוץ להאיר הפנים ,וכמש״ה )דניאל יב( ׳והמשכילים
התלמידיס מקרא זה ,יזהירו כזוהר הרקיע׳ .ואיתא בזה עוד בדרך מעשה בקה״ר )ת ,ד( :יעובד כוכבים
'שכמת אדס וגו״.

הפכמה כמנואר לקמן .וכן איפא נ מס׳ נ ר כו ש)יז ע״א( :מרגלא נפומיה דאניי ,לעולם יהא אדם ערום ניראה (...) .מרגלא נפומיה דרנא,
)סיפו״ם יג(.
מכלית חכמה משונה ומעשים טוניס ,שלא יהא אדס קורא ושוגה ונועט נאניו ונאימו ונרנו ונמי שהוא גדול ממנו נחכמה ונמנין,
שנאמר ׳ראשית חכמה יראת ה׳ שכל טונ לכל עושיהס׳ .ופירש ר ש״י) שס( :ערום ניראה .להערים נכל מיני ערמה ליראת נוראו .ודו״ק שענין חכמה היא םוד יו״ד של
שם המיוחד .ומה שאמרנו
זה מקושר לנאמר נסמוך גני י ע קנ שזכה לנרכה נערמה .סנליס הנמה .עיקרה של תורה שיהא עימה תשונה ומעשים טוניס.
ו י ע ק ב ג י שנק׳ במקומות ידועים
זה פעמים ותרגום אונקלום וחכמני .ראיה שניה לכך שיעקנ הוא נפי׳ פכמה הני א רנינו מנראשיס )כז ,לה-לו( ,כדכפינ :ויאמר נא אחיך נמרמה חכמה ,לא בכל מקום ,לפי
שיש מקומות שהםפירה
ויקח נרכמף :ויאמר הכי קרא אמו ןעקנ דעקנני זה פעמןס את נכרמי לקח והנה עמה לקח נרכמי ויאמר הלא אצלת לי נרכה :ופרגס העשירית הנק׳ מלכו״ת,
אונקלוס) שס( :״ואמר ,על אחוך נחכממא וקניל נרכמך .ואמר ,יאות קרא שמיה יעקנ ,ומכמני דנן מרמין זמנין .ית נכירומי נשינ ,והא נק׳ לפעמים חכמ״ה גם
היא ,כדאיתמר ׳וה׳ נתן
כען קניל נרכמי .ואמר ,הלא שנקת לי נרכמא .וכן פירש ר ש״י) שס( :נמרמה .נחכמה .הני קיא שמו .לשון מימה הוא ,כמו ׳הכי אחי אמה; חכמה לשלמה׳ .אבל חכמה

אתד ראה את ר׳ יהודה בר׳ אלעאי ,תמתיה אפוי נהירין ,אמר הדין גברא
תדא מן תלת מילין אית ביה ,או שתוי תמר או מוזיף ברביתא או מרבי
תזירי .שמע רבי יהודה בר אלעאי ,אמר ליה ,תיפת רותיה דההוא גברא,
דתדא מן תלתיהון לית בי ) .(...א״ל ,ועל מה אפך נהירין .א״ל ,אורייתי היא
דמנהרא אפוי ,דכתיב ׳תכמת אדס תאיר פניו וגו״ .ר׳ אבהו אזל לקיסרין,
ואתא מן תמן ואפוי נהירין .תמוניה תלמידייא ,סלקין ואמרין לר׳ יותנן ,הדין
ר׳ אבהו אשכת סימא .אמר לון ,למה .אמרין ליה ,דאנפוי נהירין .אמר לון,
דילמא אורייתא תדתא שמע .סלקון לגביה ,אמרו ליה ,ומה אורייתא תדתא
שמע מר .אמר לון ,תוספתא עתיקא .אמרון קרא עליו ,׳תכמת אדם וגו״.
ו י ? { ק כ נ י וכוי וחכמני .לענין מה שאמר יעקב 'אתיו אני ברמאות' )המובא

במקו״ת ד״ה 'ויעקבני וכו״( כתב המאירי )ב״ב קכג ע״א( בזה״ל:
הצדיקים אסור להס לילך בדרך שיהא בו שוס צד של רמאות ,אע״פ שאין
בו גזל או גנבה או רמאות גמורה .ומ״מ אס יש להם עסקים עס בני אדס
הרמאים ,ומתיראין מהם שאס יהו הולכין עימם בתמימות תהא יד
רמאותם גוברת עליהם ,אף הס יכולים להראות עצמם כמתיריס את
הרצועה מעט ,עד כדי שיעור שבו יהו נשמרים מהס .והוא שאמר יעקב
אבינו עס לבן ,׳אתיו אני ברמאות׳ .יראה ג״כ שכל תנאים שאדם עושה עס
כיוצא באלו אפילו נשבעו עליהם ,דעתם שכל שהס מתירים את הקשר יהא
הקשר מותר מצד התסיד ג״כ ,ואין כאן עוד איסור.

ילקונז הנחל
אתד ואתד רמזים כפי האדם וכפי היום וכפי המקום כדי שיתקרב לעבודתו
וכו׳)עיין שס היטב( .נמצא שאין ראיה כלל מיום לתבירו ומשעה לתברתה ,כי
העולמות והגלגלים וכו׳ משתנים בכל עת ,ויכול להיות שאע״פ שעד הנה היה
מה שהיה ,אעפ״כ עתה עתה יכול לעשות איזה נתת רות להשי״ת באשר הוא
שס ,כי כל השתנות העולמות וכו׳ הכל בשביל כל אדס.
ר א ש י ת חכמה .ואיתא בליקו״מ )ח״ב יט( בזה״ל :עיקר התכלית והשלימות
הוא רק לעבוד השס בתמימות גמור בלי שוס תכמות כלל .כי יש
מתקריס שאומרים שעיקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות
שהוא ,כגון לידע הכוכב כמו שהוא ,לידע מהותו ומפני מה עומד במקום
ההוא ) ,(...אבל באמת אצלינו עיקר השגת התכלית הוא רק ע״י אמונה
ומצוות מעשיות ,לעבוד השס ע״פ התורה בתמימות ובפשיטות ,ועי״ז בעצמו
זוכין למה שזוכין עין לא ראתה וכו׳ ,כמ״ש ראשית תכמה יראת ה׳ ,שעיקר
ראשית וקדימת התכמה הוא רק יראת ה׳ ,שצריך להקדים היראה להתכמה.
ו י ? { ק ב נ י וכוי וחכמני .בענין מה דאיתא במס' מגילה המובאת במקו״ח ד״ה
'ויעקבני וכו" כתב מוהרנ״ת )חו״מ גניבה ג ,ב( בזה״ל :באמת א״א
להינצל ממנו מן היצה״ר כי אס ע״י צדיקי הדור האמיתיים שכפו את יצרם
ועמדו בנסיון וכבשו את המלתמה ,שהס יודעים כל דרכיו ומסתוריו וכל דרכי
גניבתו ,והס יודעים איך להתנהג עמו .כי הס גס הס מתנהגים עמו בגניבה
וערמה ,בבתי׳ שרי להו לצדיקיא לסגואי ברמאותא עס רמאי )מגילה יג( ,כ״ש
עס נבר תתברר ועם עקש תתפתל .ודייקא ע״י גניבות וערמות מצילין
הצדיקים אמיתיים את האנשים אשר נלכדו ברשתו כצפרים האתוזות בפת ע״י
גניבתו וערמתו כנ״ל ,כי הצדיקים הס בתי׳ יעקב שהוא אתיו ברמאות של
עשו ולבן שהס בתי׳ הס״מ והבע״ד .וע״פ קשרי המאמר ,רואיס כי יעקב זכה לבתי'

עליונה שהיא םוד יוד
של שם ,אפילו למרע״ה
נתעלמה ,ואין כל בדיה
יכולה להיכנם בה ,שהרי
לא השיג כל שערי בינ״ה,
והחכמ״ה לפנים מן הבינ״ה.
ועל החכמ״ה הזאת ,שהיא
םוד יו״ד של שם ,אמרו
המקובלים חכמ״ה ברא״ש,
ועל החכמה האחרונה שהיא
םוד המלכו״ת ,אמרו חכמ״ה
בםוף ,כלומר ,אות ראשונה
של שם שהיא אות יו״ד,
ואות אחרונה שהיא אות
ה״א ,שתיהן מיוחדות בשם
חכמה )שערי אורה שער ט(.
חכמה במילוי ,׳חית׳ ׳כף׳
׳מם׳ ׳הי׳ ,עולה תרי״ג )של״ה
יומא ח(.

מחכמה בא היראה עילאה
לירא מאדון הכל) .(...חכמה
ר״ת ׳חילו ׳מפניו ׳כל ׳הארז
)שם(.

עין נק׳ חכמה ,ובאמת
ההםתכלות הוא מדרגה
התחתונה של החכמה ,ומי
שהוא טוב עין דהיינו חכמה
טובה ,כשהוא מםתכל
בדבר מביא ברכה באותו
זלע״ז )כלל ו' בביאה״ל( דיצה״ר המתלבש במצוות ,המובא בסיפא של המאמר.
דבר.כי כשמםתכל בדבר,
ו י ? { ק ב נ י וכוי וחכמני .ובמעיניס בנתליס )ת״א ,ל( איתא בזה״ל :והנה ,יש עוד יודע שהדבר ההוא כאין
לבאר בכל הנ״ל בשום לב ,במה שמבואר בדבריו הקדושים בתתילה דהשכל נגדו יתברך ,דהיינו שהוא
והתכמה הס בתי׳ בכורה שהוא ראשית ואת״כ מבאר שתכמה הוא בתי׳ יעקב ,אשר כנודע שיעקב הוא מלשון עקב וסוף ,היפך מלשון בכורה שהוא תתילה באמת אפם ואין בלתי
אלקותו יתברך השרוי
וראשית .ובאמת הכל אתד ,וסוף מעשה הוא מה שבמתשבה תתילה כנודע ,כי התכמה היא ראשית ותתילת הכל ,וגס היא סוף הכל ,כי ודאי כן הוא שתכלית
בתוכה ,דהיינו כח הפועל
הכל הוא שכולם ישובו ויתזרו ויתדבקו ויוכללו באור התכמה העליונה שהיא אתדותו ית׳ ]עיין ליקו״מ סימן ל״ה על מאמר התיקונים ,זרקא דאזדריקת לאתר בנפעל ,וזולתו הוא אפם
דאתנטילת מתמן ,ומאן הוא אתר הוא תכמה ,כי תכמה שורש כל הדברים וכו׳[ (...) ,נמצא דבתי׳ התכמה היא בתי׳ ׳בכורה׳ וראשית הכל ,וגס היא בתי׳ על דרך דכתיב ׳ונחנו
מ״ה׳ .ע״י ההםתכלות כזה
ה׳עקל וסוף הכל ]וזה לשון הראב״ד בספר יצירה )פ״א ,יא( שהתכמה העליונה היא ראשית כל הנמצאים ואתרית הכל ,והיא בכל ונעלמת מכל[.
ממשיך חיות יותר לאותו
דבר מאלקותו יתברך ,וזה ׳טוב עין הוא יבורך׳ לאותו דבר .וכן להיפך מי שהוא רע עין ,כשהוא מםתכל על הדבר ההוא ומתמיה עליו ,דהיינו מה נאה דבר זה ,ועושה אותו דבר לדבר בפני עצמו ,והוא נרגן מפריד אלוף ע״י הםתכלותו,
נפםק אותו דבר מהשורש ומהחיות דהיינו האלקות ,כידוע שההםתכלות עושה כלי ,ועי״ז בא עין הרע ר״ל )בעש״ט עה״ת ,רות( .מדרגות הידיעה היא חכמה בינה דעת .שהראשון היא ה׳חכמה׳ ,שהיא לא תיוודע ע״י מופת הדעת ,רק
מאלקים לבדו ,שהוא הודיע חוקי החכמה בתורתו וילמדהו לבני אדם .ואחריה הוא ה׳בינה׳ ,שאחר שקיבל חוקי החכמה מאלקים ,אז בעל הבינה שהוא מבין דבר מדבר ,יוכל להתבונן בה בינה להבין טעמיה ,ולהוציא דבר מדבר ,ואז אחרי
הבינה יבוא לכלל ׳דעת׳ ,שגדר הדעת הוא שידע הדבר בידיעה ברורה )מלבי״ם משלי ל ,ב(.

ערכי ם
וכינויים
שמש
יש עוד שמש וירח אחרים
והם םמאל ולילית ,ועליהם
נאמר )ישעיה כ ח ׳וחפרה
הלבנה ובושה החמה׳ )פר ד״ר
כג ,שמש(.

חמה הוא התפארת ,ונקרא
כן בםוד ׳כי שמש ומגן ה׳
צבאות׳ .ונראה לנו כי מצד
הימין נק׳ ״שמש׳ צדקה
ומרפא בכנפיה׳ ,ומצד
השמאל נק׳ ׳חמה׳ ,בםוד
חמימות האש של הגבורה.
וזהו ׳מוציא חמה מנרתיקה׳,
כי הנרתיק של התפארת
הוא המל׳ ,וכאשר הוא
בתוך הנרתיק ביחוד אז הוא
רחמים ,והוא שמש צדקה
תפארת ומלכות ,וכאשר
יוצא ממקומו ,אז הוא ׳חמה׳,
בםוד האש והדין ) פ ר ד״ר כג,
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ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}

מקור חכמה

שמא לכך נקרא שמו יעקכ ,ע״ש שופו שהוא עפיד לעקכני .ויעקגני .נמרממו ונמני ,ארכני ,וארג ונמן .ויש ממרגמין וחכמני ,נמחנם ^ הינשאי לי .אמרה לו,
כן ,אבל אבא רמאי הוא
לי .ועוד גני סכמה וערמה מצינו נמשלי )ח ,י :(3אני חכננה ■:וכנפי ערננה ודננמ מזמוס אמצא :ומנאר רש״י )שס( :שננסי ערמה .אצל ערמה ,ואתה לא תוכל לו .אמר
שכיון שלמד אדם מורה נכנש נו ערמימוס של כל דנר .ומוסיף המצו״ד) שס( :שכנפי ערמה .אני שוכן נערמה ,ר״ל ,א״א לעשות מפנולות לה ,אתיו אני ברמאות.
להערים להינצל מיד היצה״ר המשימ ,נזולת מכמת התורה .ודעס .אני ממציא להודיע ממשנוס העוזרים על הצלה מיד היצה״ר אמרה לו ,והאס מותר
לצדיקים להלך ברמאות.
המשימ .וכפל הדנר נמלוס שונוס .אמר לה ,כן' ,עם נבר
וכך שנינו כמגילה )יג ע׳׳כ(' :ויגד תתבר ועם עקש תתפל',
ד ו ח כ מ ז ז והשכל הוא החיות של

וזה בחי׳ שמש כי השכל הוא מאיר

יעקב לרחל כי אחי אביה הוא /וכי
כל דבר .כדאיתא כליקו׳׳ה לו בכל דרכיו כמו השמש .וזה
אחי אביה הוא והלא בן אחות
)שס ,יט( :כי הגשמיות טפל ובטל
אל בחי׳ )משלי ד( ואורח צדיקים כאור
אביה הוא ,אלא אמר לה ,זמינסבא
הרוחניות שהוא החיות של כל דבר.
נוגה הולך ואור עד נכון היום .וזה לי .אמרה ליה ,אין ,מיהו אבא
בחי׳ חיה לשון חיות .כי החכמה והשכל הוא החיות של כל דבר,
רמאה הוא ולא יכלת ליה .אמר
לה ,אחיו אנא ברמאות .אמרה
בחיי שמש .ומצינו שיעקכ גס הוא
ליה ,ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא .אמר לה ,אין ,׳עם נבר תחבר ועם עקש תתפל'•
נקרא שמש כדאיתא ככ״ר )שח ,י( כזה״ל :׳ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש׳ ) (...ר׳ פנחס בשם רבי חנין דציפורן אמר ,שמע קולן
של מלאכי השרת אומרים בא השמש בא השמש ,אחא שימשא אחא שימשא .וכן בשעה שאמר יוסף ׳והנה השמש והירח' ,אמר יעקב,
חמה(.
מי גילה לו ששמי שמש .וכדפירש העץ יוסף )שס( :שמע קולן של מלאכי השרת .שבא יעקב הנקרא שמש ,ושמע קולן של מלאכי השרת
חמה זה מלך המשיח ,דכתיב
האומרים כן (...) .אסא שמשא .במה שנקרא יעקב שמש ,להיותו מאיר לעולם כשמש .וי״א ,שמציאות ה׳ היה מתפרסם על ידו.
בו ׳וכםאו כשמש נגדי׳ )קה״י,
צדיקים וכוי .כדכתיכ כמ שלי)ד ,יח-יט( :וארח .צדיקים כאור נגה הולף ואור עד נכון היום :דרף רשעים כאפלה לא ידעו במה
שמש(.
עשלו :ומפרש המצו״ד) שס( :ואורס צדיקים .האורח שהצדיקים הולכים בו הוא כאור היום הוא השמש ,המזהיר והולך ומאיר בכל
גם יםוד נק׳ שמש )שם(.
גם הנשמה נק׳ שמש)שם( .פעם יותר עד אשר יכון היום בשלימותו ,והוא חצות היום .ר״ל ,בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה .ולעומתם דיר רשעים
גי שמות יש לחמה ,שמש ,כאפילה .כהולכים בדרך חשיכה ,ולא ידעו במה יוכלו להכשל להיות נשמר ממנו .ר״ל ,שוגים בדעתם ותועים מדרך האמת ,ואינם יודעים
חמה ,חרם .׳שמש׳ בבריאה ,ממה להזהר .והמלכי״ס )שס( הוסיף להדגיש כזה :ואורס צדיקים כאור מגה .יש הבדל בין דרך ובין אורח ,שהדרך הוא הדרך הגדול ,והאורח
דתמן אל שדי,
׳חמה׳ הוא קטן מדרך ,והוא המסתעף מן הדרך הגדול אל הכפרים ואל הצד .ואמר ,שהגם שידמה לך שהצדיקים אין הולכים בדרך רחב ,כי
ביצירה ,׳חרם׳ בעשיה )שם(.
שמש זה קלםתר פנים)שם( .דרכם תחילתו מלא קוצים וקשה ללכת בו ,בכ״ז ,הגם שתחילתו קוצים ,סופו מישור ,והאורח הצר הזה שהם הולכים בו נדמה תחילה
לאור נגה ,שהוא האור המתחיל להבקע בעלות השחר ,שאינו אור עצמי מן השמש ,רק אור חוזר ע״י התפלשות ניצוצי השמש דרך
חמה איהי גיהנום ,ועלה
נאמר ׳ובושה החמה׳ ) ק ה ״י ,האדים ,אבל אח״כ הולך ואור .שאח״ז נעשה אור עצמי .וגם הולך ,ר״ל שהאור מתרבה תמיד ,עד נכון היום .בצהרים ) .(...אבל דרך רשעים.
חמה(.
הגם שידמה לך שהרשעים הולכים בדרך רחב שתחילתו מישור ,בכ״ז הוא כאפלה .שהוא יותר מחשך ,עד שלא ידעו כמה יכשלו .גם אמר
רבותא ,שהצדיקים גם אורח שלהם שהם מעשיהם הפרטיים מלאים אור וזהר ,והרשעים גם דרכם הרחב ,ר״ל מעשיהם הכללים ,מלא
אור נוגה
אופל ,וכ״ש פרטי מעשיהם .ואיתא כזהר )כראשית ,נט ע״א( כזה״ל^ :זכאין אינון צדיקיא בעלמא דין ובעלמא דאתי ,דקודשא בריך הוא
כא שר האדם חוזר בעי ביקריהון .תא חזי ,מה כתיב ׳ואורח צדיקים כאור נוגה׳ ,מאי ׳כאור נוגה׳ ,כההוא נהורא דנהיר דברא קודשא בריך הוא בעובדא
בתשובה ,אז מה שהיה נק׳
בתחילה קליפת נוגה נק׳ דבראשית ,דא הוא דגניז לון לצדיקיא לעלמא דאתי .׳הולך ואור׳ ,דאיהו סליק בנהוריה תדיר ,ולא גרע מניה .ועוד איתא כז הר)ויק הל ,רטו
עתה אור נוגה ,וחוזר אל ע״א( “ :האי קרא אית לאסתכלא ביה ,׳ואורח צדיקים׳ ,ההוא ארחא דצדיקיא אזלי ביה איהו אורח קשוט ,ארחא דקוב״ה אתרעי ביה,
הקדושה ) שער רוה״ק לו.(:
ארחא דאיהו אזיל קמייהו (...) ,כאור נגה דנהיר ואזיל ,ולא אתחשך כאורח דאינון חייביא דאורח דלהון אתחשך תדיר ,כמה דאת אמר
ידוע שכל הניצוצות
לשון חיות .כל הנ״ל ,היינו החכמה ,השכל ,יעקכ ,הככורה והשמש ,הס
ומעשים טובים שעושים 'דרך רשעים כאפלה וגו" .ועי׳ כמילוא״ח ד״ה ׳ואורח צדיקיס׳.
כחי׳ אור
ישראל ,הכל ע״י
צו ע״א( כזה״ל :יח׳ איהי כגוונא דאימא עלאה ,דאיהי תמינאה לעשר ספירן מתתא לעילא,וחכמה
סה,
חית.של ואיתא כתיקו״ז) תיקון
נג״ה .וז״ש ׳ואורח צדיקים
כאור נוגה׳ ,שדרך אור נגה בה אשתמודע ,ועלה אתמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה' ,ומסטרא דילה ׳ויפת באפיו נשמת חיים׳ מקור החייס הוא כחכמה ,ומצד

וזד!

ואורח

חי ח

בוקעים רקיעים ,זה םוד
׳מנגה נגדו בערו גחלי אש׳
)מגלה עמוקות פ׳ שלח(.

אור נוגה כולו נבנה מאור
תרגום ,שמלבישים בו התורה
כולה ,כדי לתת לה שפע
שתוכל להיכלל בקדושה,
ובזה לא יהיה קטרוג על
גילוי הםודות) .עמק המלך
תיקוני שבת טז(.

דע כי יש אור ויש נוגה,
והאור הוא עצמות האור,
והנוגה הוא הבהקת האור
)אדיר במרום ח״א(.

פועל נוגה הונח על האור
החוזר שאין לו אור מעצמו
רק מקבל אור מדבר אחר,
כמו כדור הירח .ולכן בא
פועל זה על צאת אור היום
מן האופק המזרחי קודם הנז
החמה)מלבי״ם ישעיה ט ,א(.

חייית

ה מ תרגם

התכללותה ככינה

הכינה נקראת עץ חייס )ע״פ פי׳ מתוק מדבש( ,ועי״ע כזהר פנחס דף רמה ע״כ .וכן מצינו חית לשון חיות לענין כתיכתה ,כדאיתא

כמס׳ מנ חו ת)כ ט ע״כ( :דחטרי להו לגגיה דחי׳׳ת (...) ,כלומר חי הוא ברומו של עולם .ומפרש ר ש״י) שס( :סמרי צגגיה דפים .לגגו של חית
עושין למעלה כעין חוטר כזה ח ,כלומר הקב׳׳ה חי שוכן ברומו של עולם ,חי׳׳ת היינו חי.

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה
ו א ו ל ח צדי קי ם כ אור נוגה .ולתוספת ביאור ועיון בענין ׳אורח צדיקים' ,מצינו
בזהר)ויקהל ,רטו ע״א( בזה״ל :׳ ו א ו ר ח צדיקיס׳ ,מה כין אורח לדרך,

ו א ו ל ח צדי קי ם כ או ר נוגה וגוי .ובמעיניס בנחלים )ח״א ,לו( דרש את הפסוק
והקשרו ,וז״ל :נראה שידויק לפי דרכו ז״ל פשטות לשון הפסוק ׳ואורח
הא אוקמוה ,אכל אורח הוא ,דהשתא אתפתח ואתגלייא ואתעכיד כההוא אתר
צדיקיס כאור נוגה וגו״ ,ד׳כאור נוגה׳ מוסכ על ה׳אורח׳ ,היינו שהאורח
עצמו הוא האור ,והוא המאיר להס לצדיקיס] ,ולא שדכר אחר מאיר להס אורח דלא כתישו כיה רגלין מקדמת דנא ,׳דרך׳ כמה דאת אמר )ישעיה סג(
את דרכס כפי שהוא כמשל הגשמי[ ,והיינו שהאור הוא מתוכו ומגופו של ׳כדורך כגת׳ ,דכתשין כיה רגלין כל מאן דכעי .ועל דא לצדיקיא קארי אורח,
דאינון הוו קדמאי למפתח ההוא אתר ,ולא על כל אתר איהו ,אלא אף על גכ
הדרך עצמו .והוא על פי המכואר שהשכל שהוא האור מלוכש כתוך כל דכר
דאחרנין כני עלמא אזלי כההוא אתר ,השתא דאזלין כיה צדיקיא איהו אתר
ומאורע ממש ,נמצא שהצדיקיס המזוככיס מאיר להס האור ככל עניניהס
חדתא ,דהשתא חדתא איהו ההוא אתר כמה דלא אזיל כיה כר נש אחרא
ותהלוכותיהס ,כי אין לך שוס דכר וענין שאין מאיר מתוכו אור השכל ,עד
לעלמין ,כגין דצדיקיא עכדין חדתא לכל ההוא אתר ככמה מלין עלאין
שכל מעשיהס והנהגותיהס שהס ככחי׳ אורחותיהס ודרכיהס ,הס מאיריס
דקודשא כריך הוא אתרעי כהון ,ותו ,דשכינתא אזלא כההוא אתר ,מה דלא
להס מתוכס ומגופס ,ועוד זאת שמאיריס וכאיס ככל פעס יותר ויותר עד
הות מקדמת דנא .וכגין כך ׳אורח צדיקיס׳ אקרי ,כגין דאתארח כיה אושפיזא
נכון היוס .וזה לעומת זה נאמר שס )משלי ד ,אחר פסוק הדל( ׳דרך רשעיס
עלאה קדישא .׳דרך׳ איהו פתוח לכלא ,וכתשין כיה כל מאן דכעי ,אפילו אינון
כאפלה וגו״ ,היינו שהדרך עצמו הוא שמאפיל להס ,כי החיצוניות שהוא
הלכוש הגשמי שככל מעשיהס ומאורעותיהס ,נעשה כמסך המכדיל ,ומחשיך
חייכין .׳דרך׳ ,רזא דא) ,שם מג( ׳הנותן כיס דרך׳ ,כגין דדריך כיה סט״א דלא
אצטריך ,ושליט לסאכא משכנא ,ועל דא צדיקיא כלחודייהו קיימי ושלטי
ומאכיל להס שלא יראו את הארת השכל שכפנימיות ,וע״י זה נכשליס
כההוא אתר דאקרי ׳אורח׳ ,כמה דאוקימנא.
ונופליס רח״ל .ועוד איתא בזה במעיניס בנחלים )ח״א ,לה( ,וז״ל :דהרכה מדרגות
יש כהסתכלות על השכל שככל דכר ,וכל שמעלתו גדולה יותר הוא זוכה
להסתכלות פנימית יותר .וזהו ׳הולך ואור׳ ,היינו שהצדיקיס הולכיס לפני האלוקיס ומתעליס ככל פעס ,וע״י זה מאיר להס אור השכל שככל דכר תמיד
כהארה וככהירות יתירה ,עד שמאיר להס כ׳נכון היוס׳ ,כשמש המאירה ככירורו של יוס ,כפירוש רש״י שס.

באות חי״ת ג׳ צדדין,
רמז לג׳ אבות ,זרוע
ימין לצד ימין ,וזרוע
שמאל לצד שמאל,
ביצירה המליך
החייית נרמז בשמונה ספירות מהחכמה ולמטה עד היסוד .ונקראת חי״ת ,מפני שהיא השפעת החיות לכל הספירות מן החכמה ,שהיא מקור החיות השופעת בה )שם(.
וגוף שהוא התפארת עליהם )פרד״ר כז ,יא(.
ח י ו ת החיות מה׳ יתברך הוא הקדושה ,כי חכמה שהוא חיות נקרא ״קדש״ כידוע ,וכשנסתלק החיות שהוא החכמה שהוא הקדושה ,נמשכת הטומאה במקומה )ליקו״ה מקוואות
אות ח׳ בראיה )קה״י ,חית(.
דע ,כי הלא האדם העליון הוא ז״א .וכבר ביארנו בםוד ׳כולם בחכמה עשית׳ ,כי אבא חכמה עילאה הוא חיות כל האצילות ,ושהאור העליון של א״ס מתפשט באצילות ,מתלבש תוך אבא ומתעלם בתוכו,
א ,א(.
ואז אבא מתפשט בכל האצילות כולו עד םופו ,ובתוכו הוא מוצנע החיות ונעלם בו ,ועל ידו שואבין החיות העליון של הא״ם ומחיה את כל עולם האצילות ,וז״ם ׳כולם בחכמה עשית׳ .והנה החכמה מתפשטת תוך
הוורידים של דם החיוני של האדם והדפקים של האדם ,ובתוך אותם הדפקים גנוז ונעלם החיות העליון דא״ס ,המחיה האצילות כולו .באופן ,כי הדפק עצמו שהוא הווריד הוא אבא ,והחיות שבתוכו הוא אור הא״ס
שם ע״ב גימט׳ חיים עם ד׳ אותיות ,גם חיים וד׳ אותיות והכולל גימט׳ חכמה )קה״י ,חיים(.
החיות של אדם הוא סוד החכמה ,בסוד ׳והחכמה תחיה את בעליה׳ )קה״י ,דופקים(.
וחיותו )ספר הליקוטים איוב יט(.

^ אשריהם הצדיקים בעולם
הזה ובעולם הבא כי
הקב״ה תפץ ביקרם .בוא
וראה ,מה כתוב 'ואורת
צדיקים כאור נוגה' ,מהו
'כאור נוגה' ,כאותו אור
המאיר שברא הקב״ה
במעשה בראשית ,זה הוא
האור שגנז הקב״ה לצדיקים
לעולם הבא' .הולך ואור',
כי הוא הולך ועולה באורו
תמיד ,ואינו תסר לעולם.
“ פסוק זה יש להסתכל
בו' ,ואורת צדיקים' ,אותו
דרך שהצדיקים הולכים
בו הוא דרך אמת ,דרך
שהקב״ה רוצה בו ,דרך
שהוא הולך לפניהם,
) (...כאור נגה שמאיר
והולך ,ולא נפשך כדרך
אלו הרשעים שדרך שלהם
נתשך תדיר ,כמו שאתה
אומר ׳דרך רשעים כאפלה
וגו".
י פ' היא כדוגמת האימא
העליונה ,שהיא שמינית
לעשר הספירות ממטה
למעלה ,ופכמה בה ניכרת,
ועליה נאמר'עץ פייס היא
למפזיקיס בה' ,ומצידה
'ויפת באפיו נשמת פייס',
'ואורת צדיקים' ,מה בין
אורת לדרך ,הרי העמידוהו
רז״ל כבר במקום אפר,
אבל עוד אפשר לומר
בזה שאורת פירושו הוא,
שעכשיו נפתת ומתגלה
ונעשה באותו מקום דרך
שלא כתשו בו רגלים מלפני
זה' ,דרך' כמו שנאמר
'כדורך בגת' ,שכותשיס
בו רגלים כל מי שרוצה.
ועל כן לצדיקים קורא
אורת ,שהם היו ראשונים
לפתות אותו מקום ,ולא
על כל מקום הוא ,אלא
אף על פי שאפרים בני
העולם הולכים באותו
מקום ,עכשיו שהולכים בו
צדיקים הוא מקום פדש,
שעכשיו פדש הוא אותו
מקום כמו שלא הלך בו
אדם אפר לעולמים ,מפני
שהצדיקים עושים תדש כל
אותו מקום בכמה דברים
עליונים שהקב״ה רוצה
בהם ,ועוד ,שהשכינה
הלכה באותו מקום ,מה
שלא היפה מלפני זה.
ומשוס כך 'אורת צדיקים'
נקרא ,מפני שמתארת בו
האורת העליון קדוש' .דרך׳
הוא פתות לכל ,והולכים
בו כל מי שרוצה ,אפילו
אלו הרשעים' .דרך' ,סוד
זה' ,הנותן ביס דרך',
מפני שדורך בו סט״א
שלא צריך ,ושולט לטמא
המשכן ,ועל כן צדיקים
בלבדס עומדים ושולטים
באותו מקום שנקרא
'אורת' ,כמו שהעמדנו.

ה מ תרג ם
'טובה חכמה' ,זו
היא חכמה שהיא תחת
השמש ,הכסא מתוקן
לה' ,טובה חכמה עס
נחלה' ,נאה היא ויפה
כאשר היא שורה עס
ישראל ,שהס נחלה וגורל
שלה להתקשר בה .אבל
שבח יותר'לרואי השמש',
לאלו שזכו להתחבר
בשמש ולהתקשר בו,
שהרי אוחז צעץ החיים,
ומי שאוחז בו אוחז
בהכל ,בחיי זה העולם
ובחיי העולם הבא ,וזה
הוא שכתוב 'ויתרון דעת
החכמה תחיה בעליה',
מהו 'ויתרון'' ,דעת' זה
עץ החיים' ,יתרון' שלו
מהו' ,החכמה ודאי',
שהרי תורה מחכמה
עליונה יוצאת .ועוד,
'טובה חכמה עם נחלה',
'טובה חכמה' ודאי' ,עם
נחלה' ,זה צדיק העולם
שהוא אור השמש ,שהרי
שתי דרגות אלו כאחת
יושבות ,וזה הוא יופי
שלהן ,אבל 'ויותר לרואי
השמש' ,לאלו שנאחזים
בשמש ,חוזק של הכל,
שבח של הכל ,וזה
הוא הדעת׳ עץ החיים,
והרי העמידוהו חז״ל
כבר במקום אחר.

ו אני תפל ה

מקור חכמה

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר״ן

נחל נוכע

ערכי ם
וכינויים

כא

כזחמת שאור השכל גדול מאד אי אפ שר לזכות אליו כי אם
ה ח כ מ ה תחיה .כמינ נקהלה  , 0י א-ינ( :טונה חכמה עם נחלה
ע” י כחי’ נק .מנו אר נליקו״ה )שס ,נ( שנסי׳ הנון הוא:
וימר לראי ה^מש; כי נצל החכמה נצל ה5כ!ף דפרון
נחי׳ צמצום ומידה לקנל החכמה והמוחין נהדרגה ונמידה .כי
דעח החכרנה מחיה נעליה :ופירש רש״י )שס( :ני נצל הסכמה נצל
נלא חיקון נחי׳ המידה והצמצום שהוא נחי׳ מלכוח ,א״א לקנל
הכסף .כל מי שישנו נ ^ החכמה ישנו נצל הכשף ,שהחכמה מרמח
אח החכמה והמוחין מחמש רינוי
לעושר שינוא .ויסרון דעס הסכמה
ססיה נעליה .ועוד החכמה יחירה על כ״ש)קהלת ז( החכמה תחיה וכו׳ .אך מחמת
אור ,כי אור השכל גדול מאד .וכן
הכסף ,שהחכמה חחיה נעליה .וכן שאור השכל גדול מאד ,אי אפשר לזכות
אימא נני א ה״ ל )א ,יא( נזה״ל :כי
אליו כי אם ע״י בחי׳ נון שהוא כחי׳ מלכות .עצם המוח האמיחי מאיר מעצמו,
אימא נזהר )שקס ,קפ  3ע״א( ,וז״ל:
כפני חמה ,נהארח האין סוף
'='טונה חכמה' ,דא היא חכמה
ימנרך ,נלי שוס חסרון ,אנל מחמש זה נעצמו אין ניכולח
דהיא חחח השמש ,כורסייא מחחקנא ליה ,׳טונה חכמה עם
האדס המוגנל לזכוח נו ,אס לא נאמצעוח הלננה.
נחלה' ,יאה ושפירא כד איהי שרייא עמהון דישראל ,דאינון נחלה
א י אפ שר לזכות אליו כי אם ע” י כחי’ נון .אמס הדרכים לעונדא
ועדנא דילה לאשקשרא נה .אנל שושנחשא ישיר ׳לרואי השמש',
ולמעשה של הקדמס הנו״ן לסי״ח מנוארס נליקו״ה )סו״מ פקדון ד,
לאינון חכו לאחחנרא נשמשא ולאשקשרא ניה ,דהא אחיד נאילנא
כא( ,וז״ל :עיקר החכמה והשכל האמח הוא האמונה ,שהיא כלל
דחיי ,ומאן דאחיד ניה נכלא אחיד ,נחיין דהאי עלמא ונחיי
דעלמא דאחי ,ודא הוא דכחינ ׳ויחרון דעח החכמה חחיה נעליה׳,
המורה ,כמ״ש כל מצוומיך אמונה ,היינו שצריכים להמנהג נכל
דנר ע״פ המורה הקדושה ,וכשמסמכל נאיזה דנר ידע ויאמין
מאי ׳ויחרון; ׳דעח׳ דא אילנא דחיי ,׳יחרון׳ דיליה מהו ,החכמה
ודאי ,דהא מורה מחכמה עלאה נפקא .שו ,׳טונה חכמה עם
נאמוגה שלימה שנוודאי יש נזה הדנר שכל גדול ,ויכולין להכיר
נזה הדנר גדולח הנורא ימנרך ולהמקרנ עי״ז להשי״ח .ואס יזכה
נחלה' ,׳טונה חכמה׳ ודאי ,׳עם נחלה; דא צדיקא דעלמא דאיהו
נהורא דשמשא ,דהא מרין דרגין אלין כשדא ימני ,ודא הוא שפירו
לידע ולהנין נזה איזה שכל הנוגע לענודח השי״ח מה טונ ,ואס
דלהון ,אנל ׳ויושר לרואי השמש' ,לאינון דמחאחדין נשמשא,
לאו יצמצם שכלו ויסמוך על אמונה ,עד שיזכה שיזכך גופו כראוי,
אז יזכה להנין כראוי לו .אנל על כל פנים ,אפילו כל זמן שאינו
מוקפא דכלא ,שנחא דכלא ,ודא הוא דעח ,אילנא דחיי ,והא
מנין היטנ השכל שיש נכל דנר ,הוא מאמין נאמונה שנאמח יש
אוקמוה .וכמנ נע״ש )שער ו ,פ״ה( :חיה שהוא מקיף א' ונקרא
נשמה לנשמה ,והוא מן החכמה ,נשוד ׳והחכמה מחיה אח נעליה׳,
נו חכמה ושכל גדול ,כי כולם נחכמה עשיח ,והכל נשניל להמקרנ
עי״ז להשי״ח ולהכיר אומו ימנרך עי״ז ,כמ״ש כל פועל ה׳
וכן חיי״ס גימטריא חכ״ס .ועוד איסא שס נע״ס )שער לס ,פ״ז(
למענהו וכו׳ .כי זה עיקר הנחירה ,מה שאין מנינים ורואים
נזה״ל :׳ימושו ולא נחכמה׳ ,כי סינח המימה הוא לסינח חסרון
החכמה שהס המוחין כנ״ל .כי ׳החכמה מחיה אח נעליה',
החכמה והשכל שהוא החיוח אלקוח שיש נכל דנר ,כי אס היו הכל
רואין זאח עין נעין ,נוודאי לא היה שוס נחירה ,כי נוודאי היו
ונהסמלקומה המיחה מצויה ,שהוא היפך וחמורח החיים.
הכל נוחרין נחכמה ושכל שהוא עיקר עצס הטונ והנעימוח של כל
דנר ,אשר אין למעלה ממנו ,ומי פחי יסור להשליך נעימוח מחוק כזה ולהמשיך אחר עכירח וגשמיוח ענ .אך מחמס שהשי״ח נחכממו
העלים מהעולם החכמה שיש נכל דנר ,וא״א להשיגו כי אס ע״י ענודה ויגיעה רנה נמורה ומצווח ,וגס אח״כ א״א להשיג נזה העולם
עד המכליח האחרון ,כי אס לעמיד לנוא שממלא הארך דעה וכו; ) (...ע״כ יש כח הנחירה .וישראל קדושים מאמינים נמשה רנינו
ונמורמו ונכל הצדיקים שאחריו והולכים נדרכיהס ,ומאמינים שנכל דנר יש נו פנימיוח חיוח אלקוח שהוא השכל שיש נכל דנר שהוא
מכלימו ,וממנהגים נכל דנר ע״פ המורה ,ועי״ז מקשרים החיצוניוח אל הפנימיוח ע״י האמונה שהיא עיקר השכל ,עד שנמצאים צדיקים
שמשיגין נזה השגוח גדולוח ,וגם הס מצמצמין שכלם שלא להרוס הגנול יומר מדאי כנ״ל ,כי עיקר החיקון ע״י הצמצום.
א י אפ שר לזכות אליו כי אם ע” י בחיי נון .ונענין הנון והצמצום כסנ מו הרנ״ ח) שס ,ט( נזה״ל :שצריכין לחקן המוחין נשמי נחינוח ,שהם
נחינח שני מיני צמצומים ,היינו צמצום אחד נעש שרוצין לקנל המוחין ,שצריכין לחקן הצמצום שלא יצא המוח מגנול הקדושה ולחוץ,
שלא יחשונ מחשנוח חוץ וכו׳ (...) .ואחר כך גס כשמקנלין המוחין צריכין למקן הצמצום השני ,שגס נקדושה לא יצא חס לגנול ,נחינח
נמופלא ממך אל שדרוש וכו' ,שזהו נחיגח האזהרה פן יהרסו לעלוח אל ה׳ וכו׳ .וכן אימא נני א ה ״ ל) א ,ג( ,וז״ל :נדנר הצמצום המוכרח
להשכל והמוח שהוא הכפול לשניים ,כי מצד אחד מוכרח להעמיד צמצום ומחיצה להמוח שלא יסור וירד לרוח שטוח נמאווח רעוש לגמרי
חס ושלום ,ומצד אחד מוכרח לסייגו ולגדרו נמחיצה שלא יהרוס אח הגנול לחקור ולהסמכל למעלה ממדריגחו ,כנודע.
א י אפ שר לזכות אליו כי אם ע״י כחיי נון שהוא כחיי מלכות .וכחנ נזה נ מי הנ ח ל) א( נזה״ל :שא״א לזנוח לילך נדרך הזה הקדושה
היינו להסמכל נשכל וכו׳ ,כי אס ע״י נחי' מלנוח ,היינו שיקנל עליו עול מלכוח שמים נאמח ונממימוח ,נמ״ש 'ויעקנ איש מם' ,עי׳
לקמן נסוף המאמר ,וימאס נכל החכמוח ושכליוח חיצוניוח ,וישמוקק חמיד לקנל אור וחיוח העליון דקדושה שיש נכל דנר.

אל אמונה_ ,רחם
עלי למען שמך,
וזכני לאמונה שלמה
באמת .עזרני והושיעני
שאתחזק באמונה
שלמה באמת ,עזרני
והושיעני שאתחזק
באמונה שלמה
בכל עת ,ןאכנים
את עצמי בתוך
האמונה הקחושה
בכל פעם יותר ויותר,
ער שאזכה לעלות
בכל פעם לאמונה
גבוהה יותר ויותר,
ילקוט הנחל
מילואי חכמה
ער שאזכה לבוא
ב ח י ' נויין .ובמעלת האות נו״ן ,כתב בליקו״ה )או״ח נט״י לסעודה ו ,סו( :נון בחי׳
אל השכל על ידי ה ח כ מ ה ת חי ה .איתא ברמ״ק בספר תומר דבורה )פ״ג( בזה״ל :והנה אל
האמונה ,שאזכה על
החכמה שני פנים ,הפן האחד העליון הפונה אל הכתר ,ואין
נפילה ,ונון בחינת משיח ,שישיג שער הנון ,שאי אפשר לעלות לשם
כי אס ע״י בחי׳ ׳לפני שמש ינון שמו׳ .שזהו בחינת הנונין הפוכין שסביב
יךי זה להתחזקות אותם הפנים מסתכלים למטה אלא מקבלים מלמעלה .הפן השני ,התחתון,
האמונה באמת,
פרשת ׳ויהי בנסע וכו״ וכמובא .וזה בחי׳ הנונין הפוכין שבקפיטיל קז
הפונה למטה ,להשגיח בספירות שהיא מתפשטת בחכמתה אליהם .כך יהיה
ולהבין ולהשיג בשכלי
אל האדם שני פנים ,הפן הראשון הוא התבודדותו בקונו ,כדי להוסיף
בתהליס במזמור ׳הודו׳ ,שמדבר מכל הגלויות שנפלו כנסת ישראל בהס,
את הדבךים שלא
הייתי מבינם בתחלה ,בחכמה ולתקנה .הפן השני ,ללמד בני אדס מאותה חכמה שהקב״ה השפיע
שתיקונם ע״י בחי׳ הנון של משיח ,שהס בחי׳ הצדיקי אמת שבכל דור
שמכניסין בישראל לצעוק בכל פעם לה׳ ,ולהודות לו ית׳ על חסדיו ונפלאותיו
והייתי צריך להתחזק עליו .וכמו שהחכמה משפעת אל כל ספירה וספירה כפי שיעורה וצרכה ,כן
שעושה עמנו בכל עת בתוך עומק מרירות הצרות בגוף ונפש וממון וכו׳ ,וכן
בהם באמונה לבר ,ישפיע בכל אדס כפי שיעור שכלו אשר יוכל שאת והנאות אליו לצרכו,
לצעוק ולחזור ולצעוק בחי׳ ׳ויצעקו ויצעקו וכו״ ,כמובא בזה הרבה בדברינו.
ועתה אזכה להבינם וישמור מלתת יותר משיעור שכל המושפע ,שלא תימשך ממנו תקלה ,שכן
ולהשיגם בךעתי הספירה העליונה אינה מוספת על השיעור המוגבל במקבל (...) .ועוד,
ושכלי (...).וכן בכל עת החכמה תחיה הכל ,כדכתיב ׳והחכמה תחיה בעליה׳ ,כך יהיה הוא מורה חיים לכל העולם ,וגורס להס חיי העולם הזה וחיי העולם הבא וממציא להס
ועת אתחזק באמונה חיים .זה הכלל ,יהיה נובע חיים לכל .ועוד ,החכמה אב לכל הנמצאות ,כדכתיב ׳מה רבו מעשיך ד׳ כולם בחכמה עשית׳ ,והן חיים ומתקיימים משס ,כך
גרולה יותר ויותר ,יהיה הוא אב לכל יצוריו של הקב״ה ,ובפרט לישראל שהן הנשמות הקדושות האצולות משם ,ויבקש תמיד רחמים וברכה לעולם ,כדרך שהאב העליון רחמן
ער שאזכה להמשיך
על ברואיו ,ויהיה תמיד מתפלל בצרת המציריס כאילו היו בניו ממש וכאילו הוא יוצרם ,שזהו רצונו של הקב״ה.
השכל והדעת על
ח ח כ מ ח תחיה .ובדגל מחנה אפריס )פ' קדושיס( כתב בזה״ל :גלוי וידוע כי קודש נקרא חכמה ,וכמ״ש )ירמיה ב( ׳קודש ישראל לה׳ ראשית תבואתה וגו׳/
יךי האמונה ,לבוא
ותרגום של ׳בראשית׳ ,בחוכמתא ,נמצא ראשית נקרא חכמה ,וכתיב ׳קודש ישראל לה׳ ראשית וגו״ ,נמצא קודש הוא בחינת חכמה ,והחכמה
אל השכל של הדבר
שבתחלה היה נעלם היא חיות ,כמ״ש )קהלת ז( ׳החכמה תחיה בעליה׳ ,וקוב״ה ברא העולם בחכמה ,כמ״ש )תהליס קד( ׳כולם בחכמה עשית׳ ,וכן צריך כל אדס להידמות
ממני והייתי צריך לקונו לעשות כל מעשיו בחכמה וחיות ,שיהיה מעשיו חיים כמו שעשה הקב״ה .אך לפעמים יכול האדם לטעות כי חכמתו עמדה לו ואין צריך לסיוע
להאמין בו באמונה מן השמים ,ועל זה הזהיר הכתוב )דבריס ח( ,׳אל תאמר כוחי ועוצם ידי׳ ,דהיינו חכמתי ,׳עמדה לי׳ ,כי כח היא חכמה ,אותיות ׳כח מה׳ .ותשובתו
לבד ,עד שאזכה בצידו ,׳כי הוא הנותן לך כת לעשות חיל׳ ,ותרגומו ׳ארי הוא יהיב לך עצה למקני נכסין וכו״ ,ע״כ .כי באמת הקב״ה הוא כח כוחו וחכמת חכמתו,
לבוא לראש אמונה,
וכמאמר אליהו ז״ל )תיקו״ז תיקון א ,יז ע״ב( ׳וכד אנת תסתלק מינייהו אשתארו כולהו וכו״.
ולדעת שלם בקדשה
גדולה,
לדעת עצה ותו שיה  #אי אפשר לזבות אל אור השבלהנ״ל ב״א ע״י בחינתמלבות ,דהיינושיקבל עליומלבותשמים באמת ובאמונהשלימה ,ויצמצם דעתו ויסלק
ולהכיר אותך באמת בל חבמתו לגמרי באילו אין לו שום שבל עצמו בלל ,וימאס בבל החבמות והשבליות חיצוניות ,ויצפה ויבסוף וישתוקק רק לקבל אור וחיות מהשבל והחבמה
)ליקו״ת קט(.
אמיתיותשהוא בחינתהשבל העליון דקדושה,שהוא עיקר החיות דקדושהשיש בבל דבר )קיצור ליקו״ט א ,ח(.

נויין
נויין הכי מתפרשא ,נ׳
כפופה דא מטרוניתא,
וסמיכא לה ו׳ דאיהו יסוד,
בגין לאתברכא מניה,
ן׳ פשוטה אתפשטותא
דתפארת ,ועל דא כלילן
אתוון ומתאחדן דא בדא )ז הר
אחרי מות סו.(:

נויין רזא למדחיל לקודשא
בריך הוא )קה״י ,נון(.

מלכות
היראה נק׳ מל' ,כמ״ש
חז״ל אלמלא מוראה של מל׳
)ליקו״מ צז(.

מלי מידת הדין שלמטה,
והיא כלולה מכח כולם לזון
את התחתונים )ס׳ הפליאה
ד״ה ותהיה זהיר לילך(.

מידה זאת היא מושלת על
כל הנבראים בעולם ,והוא
הפרנס הגדול שכל היצורים
צריכים לו .ונקראת בתורה
בלשון מלכות ,לפי שכל
ענייני המלך ה׳ וכל מעשיו
כולן נעשין ע״י מידה זו
)שערי אורה שער א(.

לפי שהספי׳ הנקראת מל׳
מקבלת שפע החיים ממקור
החיים ע״י עז החיים
באמצעות אל ח״י ,נק׳ גם
היא ׳ארץ החיים׳ ) שערי אורה
שער ח(.

המלכות נקראת תאוה,
והיא בבתי׳ קבלת התפילות
והכנסתם למעלה ונותנת
לכל אחד תאותו ) פ ר ד״ ר כג,
תאוה(.

מלכות נקראת ארז בסוד
הקבלה שמקבלת מת״ת
בעלה ,ונקראת זא״ת בסוד
שכוללת כל ז׳ ימי הבנין וכל
האצילות הנכלל באלפא
ביתא מן ה״אלף עד ת״
) ,(...שסוד מל׳ שהוא סוד
זא״ת ,מודעת בסוד ידיעתה,
ומכוללת ומעוטרת בכללות
כל הספי׳ מלמעלה ומלמטה
ובכל הקצוות ,עד שנוכל
לומר עליה ,׳בכל הארז זאת
מודעת׳ ) שפע טל חלק שפע ד(.
מלכות נמצאת בכל ספי׳
וספי׳ ,רק שלא נתגלה
הנהגתה שם .ולכך לא נק׳ ■עזם
בעזם המיוחד להנהגה שהוא
עזם מל׳ לשון מלוכה ואדנות,
רק נק׳ בשם שמתגלה באותה
ספי׳ ,רוצה לומר כפי גלוייה
של מל׳ כך נק׳ הספי׳ (...),וכל
מה שתרד למטה היא יותר
מתגלית .מפני כן היא הכלל,
שהרי כל האצילות כולו אינו
רק אצילות מל׳ שנשתלשלה
בכמה בחי׳ עד שנתגלתה
בשמה המיוחד לה ,והיא ג״כ
הפרט ,בסוד מציאותה למטה
וגלךיה במדריגה עשירית,
שהיא נק׳ שם פרטית בערך
מציאותה )שפע טל חלק
שפע ו(.

כל הנהגת התחתונים
נשרשים במל׳ ,ולכן מל׳ נק׳
מלאכה ,והיינו כי מצד מל׳
בהיותה בלתי מבוררת הוא
הענין הזה של הטורח ,אבל
המל׳ בבירורה היא מנוחה
)פי׳ הרמח״ל למאמר הזהר
בריש משפטים(.

ערכי ם
וכינויים
לבנה
יראה בחי׳ מל׳ שהיא בחי׳
לבנה ,ונקראת ד /על שם
דלית לה מגרמה כלום רק
מה שמקבלת מהשכל(...) .
וכשהיראה חם ושלום נופלת
ומתגברין חם ושלום יראות
הנפולות ,זה בחי׳ פגימת
הלבנה )ליקו״ה בכור בהמה
טהורה ד ,יא(.

צדיק הדור עם כלל ישראל
הם בבחי׳ חמה ולבנה )ליקו״ה
דיינים ג ,ח(.

הלבנה נק׳ םהר ,ונקראת
ירח ,ונקראת לבנה .וגם
השמש יש לה ג׳ שמות
כנגדם ,שהוא חרם ,חמה,
שמש )פע״ח שער ר״ח ו(.
צבע לבן ייוחם לאור ,וצבע
שחור ייוחם לחושך .ומפני
כן נק׳ הירח לבנה ,מפני
שמתלבנת מאורה של חמה,
שאור של חמה מאיר בה
ואז היא מתלבנת ,ובליבונה
מאירה לעולם )שפע טל
הגהה ד(.

כאור הלבנה המקבלת
מהשמש ,כמו כן הניצוצות
מ ת ת קני ם
ה קדו שו ת
ומאירים ע״י התורה
שנק׳ שמש )פנים יפות
דברים לג ,יח(.

המלי נק׳ לבנה ,כי בריאתה
מחכמה ,בםוד ׳הוי״ה בחכמה
יםד ארז׳ .וכן לבנה ראשי
תיבות ל״ב נ׳תיבות ה׳חכמה
)קה״י ,אות ב(.

הלבנה היא נפעלת מן
החמה כמו הנקבה מן הזכר,
והשמש תמיד בבהירותו
ואורו ,והלבנה יחםר אורה
בהתרחקה מן השמש ,כי אין
לה אורה כי אם ממנו ) תולעת
יעקב סוד התפלה(.

עצה ותו שיה

ו ה נ ה לעובדא
ולמעשה ,תבין מרחוק
בעוצם המצוקה
והמועקהשנמצא לבל
אדם במוחו ודעתו
)שזה עיקר האדם(,
ובל העצה לבנין אלה
המחיצות ,היינו מחיצות
המח שהם בחי׳ הנון ,הוא
ע״י הבורא בעצמו ית׳,
אשר אליו לבד יפנה
האדם בכל עת צרה
וצוקה)כיאה־לא,ו(.

כב

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}

נחל נוכע

מקור חכמה

לפני

שמש ינון שמו ופרשייי לשון מלכות .כדכתיכ כתהליס )עכ,
ל פ ג י שמש ינון שמו .ני אר נזה נליקו״ה )סו״מ פקדון ד ,נ( נזה״ל:
יז( :ןהי קמו לעולם לפני שמש ןנון קמו רתפרכו• בו כל
היינו לפני שמש ,קודם שמקנלין המוחין והשכל והחכמה
נרם ןאשיוהו :ע׳׳ד הפשט ,מזמור זה מדבר כשלמה המלך ,כדפירש רש׳׳י
שהם נחינח שמש כמו שמטאר שם ,צריכין מקודם לתקן נחינח
מלכות שהוא נחינח נון ,נחינח ינון שמו .וכן דייק נזה נני א ה ״ ל) א,
)שס( :יהי שמו .של שלמה ,נזכר לעולם בעושרו ובסכמתו .לפני שמש
א( ,ודל :אס לכאורה לא הניא ראיה
ינון שמו .כל ימי השמש יגדל שמו,
מזה הכחונ רק לנאר שהנון הוא כ״ש )פהליס ענ( לפני שמש ינון שמו
ינון לשון מלכות ושררה כמו )משלי
כט( ׳ואחריתו יהיה מנון׳ .ובשכר
המלכוח ,אכל כצירוף דנריו שכתב ופרש״י לשון מלכות .וזה בחי׳ לבנה .כי
חחילה שהשכל הוא השמש,
משלי)כט ,כא( פירש רש׳׳י; נןנ1ן .שליט
מניא הלבנה אין לה אור מעצמה כי אם מה
אגב אורחא ראיה מזה הכחונ גס
) (...וכן כל נין שבמקרא ,שהנין קם
שמקבלת מהשמש .ההו )זוהר ויפי דף רלמ.
תחת אביו לשלוט בנכסיו .ויש שפירשו
לקשר הענין שמוכרח לקשט אח
כלום.
עצמו לפני שמש החכמה ננון ורמט (:בחי׳ מלכות דלית לה מגרמה
שמזמור זה מדבר במשיח ,כדביאר
המלכות ,מאחר שנזולחה אין ניכולח
המלבי״ס )תהליס שס( :יהי שמו .של
לכנה .אימא נליקו״ה )סו״מ
לזכות כלל לשמש החכמה.
משיח נזכר לעולם ,וגס יהיה מפורסם מאד כי לפני שמש ינון שמו.
דיינים ג ,ס( נזה״ל :מפלה הוא נחינח מלכות נתינת לכנה כידוע,
שמו ילך מנין לנין דור דוריס ,לפני מהלך השמש .כמו שהשמש
) (...נחינח חפלה לעני ,כי עני ליח ליה מגרמיה כלוס כי אס מה
סובב ומאיר ומסיר חושך הגשמי ,כן שמו יסבב ויאיר ויסיר אופל
הנפשות ,עד שיתברכו בו כולם .וכדאיחא בפשחיס )נד ע״א( :תניא,
מלכות דלית לה
שמקנל מאחר ,שזהו נחינח לכנה.
מגרמה כלום .עי' נליקו״ה )סו״מ פקדון ד ,ד( שכפנ נזה״ל :שאי
שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ,ואלו הן ,תורה ותשובה
וגן עדן וגיהנס וכסא הכבוד וביהמ״ק ושמו של משיח (...) ,שמו
אפשר לקנל שוס דעת ושכל אמימי כי אס כשמשים עצמו כנהמה
כאילו אינו יודע כלל ,כמו שאמרו רז״ל אין המורה מתקיימת אלא
של משיח ,דכתיב ׳יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו׳ .ומבאר
נמי שמשיס עצמו כאינו יודע ,ואז עי״ז דייקא זוכה לקנל אח
המהרש׳׳א)נדרים לט ע׳׳ב(; לפי פשוטו המזמור נאמר על שלמה המלך,
אבל קרא דלעיל מיניה נדרש בסוף כתובות לימות המשיח ) ,(...דאז
לימות המשיח יהיה שס הוי״ה שמו של הקב״ה רגיל לעולם ,שגס משיח יהיה נקרא בשס זה ,כמ״ש פרק הספינה משיח יהיה נקרא בשס
הקב״ה ,שנאמר ׳וזה שמו אשר יקראו לו ה׳ צדקינו׳ .אבל ׳לפני שמש׳ ,דהיינו קודם שנברא עולם ,לא היה נקרא שס משיח כולו בשס הוי״ה,
אלא ׳ינון שמו׳ ,ברמז ,על שס ההוי״ה שיש בו י״ו וגס ב׳ נוני״ן תחת ב׳ ההי״ן שבשם הוי״ה ,ודו״ק .ועי״ע בילקוה״נ ד״ה ׳לפני שמש׳.
ב ח י ' מלכות דלית לה מגרמה כלום .המלכוח היא הלבנה .והיא גס בחי׳ משיח ,שאין לו אור מעצמו רק כפי ביטולו אל הש״י ,כדאיחא בזהר
)ויחי ,רלח ע״א( בזה״ל :י^מלכא משיחא לזמין לשלטאה על כל חילי עממיא ,חילין די ממנן על עמין עובדי עכו״ס ,ואינון תוקפא
דלהון לאתתקפא (...) ,ועל כלהו יתגבר מלכא משיחא ,הה״ד )זכריה ט( ׳עני ורוכב על חמור ועל עןר׳ (...) .ומה דאמר ׳עני׳ ,וכי מלכא
משיחא עני אקרי ,אלא הכי אמר רבי שמעון ,בגין דלית ליה מדיליה ,וקרינן ליה מלך המשיח ,דא הוא סיהרא קדישא לעילא ,דלית לה
נהורא אלא משמשא .מלכא משיחא דא ישלוט בשלטניה ,יתייחד בדוכתיה ,וכדין )שס( ׳הנה מלכך יטא לך' סתס ,אי לתתא עני הוא,
דהא פסטרא דסיהרא הוא ,אי לעילא עני אספקלריא דלא נהרא ,׳לחם עוני׳ .ועם כל דא ׳רוכב על חמור ועל עןר׳ ,תוקפא דעמין עובדי
עכו״ס לאכפייא תחותיה ,ויתתקף קב״ה בדוכתיה .ועוד איחא בז הר)וי חי ,רמט ע״ב( גבי ענין המלכוח ,וז״ל :ייאיהי אספקלריא דלא נהרא,
)עלה( ער ה ודאי ,לית לה נהורא לסיהרא מגרמה אלא מה דיהיב לה שמשא (...) .בגיני כך תושבחתא דלתתא עביד ליה עתירו
ושלימותא ,כמה דדוד כל יומוי אשתדל למעבד שלימו לה ,ולנגנא זמרי ,לזמרא ולשבחא לתתא .וכד דוד אסתליק מעלמא שביק
לה בשלימו ,ושלמה נטל לה בעותרא בשלימותא ,דהא סיהרא נפקא ממסכנו ועאלת לעותרא ,דבהך עותרא שלט על כל מלכי
ארעא ,ועל דא )דה״ב ט( ׳אין כסף נחשב בימי שלמה׳ ,אלא כלא דהב ,דאתרבי דהב ,ובההוא זמנא כתיב )איוב כח( ׳ועפרות זהב
לו׳ ,דהא עפר דלעילא הוה מסתכל ביה שמשא ,ובאסתכלותא דשמשא ותוקפיה עפרא עביד ואסגי דהב.

בחי׳

בחי׳

יליקוט הנחל•

מילואי חכמה

ל פ נ י שמ ש ינון שמו .בספר מסילת הקשרים )עמ' רפ( איתא גבי מה שדורשת הגמ׳
פס׳ זה לענין שמו של משית בזה״ל :פירשו חז״ל ,עוד לפני בריאח השמש

ל פ נ י ש מ ש ינון שמו .וצקה״י)נו״ן( כתב גצי ענין מעלת האות נו״ן ,וז״ל :נון ד׳ויהי
בנסוע׳ ו׳בנוחה׳ הן עיקרו של עולם ,ויעקב בירך בהן אח בניו ׳וידגו/
חרגומו ׳וכנוני׳ ימא .ואומוח העולם אין להם חלק בנונין ,שנאמר )איוב ית( ׳לא
נין לו /ואבימלך רצה לדבק בנונין אלו ,ואמר )בראשית כא( אס חשקור לי ׳ולניני׳.
ועחיד הקב״ה להחזיר הנונין למקומם .ועל אלו הנונין מבקשים אומוח העולם
עלילוח חמיד על ישראל ,שנאמר )תהליס עד( אמרו בלבם ׳נינם׳ יחד וכו /עיין
בחיקוניס זהר חדש באורך ,ובאלו הנונין יגאל אוחנו ,שנא׳ לפני שמש ׳ינון׳ שמו.
הלבנה אין לה אור מ ע צ מ ה כי א ם מ ה ש מקבל ת מה ש מ ש .כדאיתא
צתיקו״ז )תיקון מד ,פב ע״צ( צזה״ל^ :י׳אח המאור הגדול׳ רזא
דעחירין ,׳ואח המאור הקטן׳ רזא דמסכנין ,וכמה דסיהרא לווה מן שמשא ולא
איח לה נהורא אלא ממה דיהיב לה שמשא ,הכי שכינחא אמרח ׳לוו עלי ואני
פורע׳ ,דהכי צריך בר נש למהוי מלוה למסכנא .וכגוונא דא לווין כוכבייא ומזלי
דא מן דא ומלאכייא דא מן דא ,ורזא דמלה ׳ומקבלין דין מן דין /והכי לווה
שכינחא דאיהי סיהרא קדישא מקודשא בריך הוא ומקבלה מיניה ,דאחמר ביה
׳כי שמש ומגן ה׳ אלקי״ס /והכי הוה מקבל יהושע מן משה ,כמה דאוקמוהו
׳פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה /והכי הוו כל נביאיא קדם משה,
כגון סיהרא וכוכבייא קדם שמשא דלא איח לון נהורא אלא משמשא.
ד ל י ת לה מגרמה כלום .כתב בזה המאור ושמש )פ׳ התודש( צזה״ל :ידוע שמידח
מלכוח נקראח ירח ,דליח לה מגרמה כלום רק שמקבלח מהט׳ העליונוח.
והיא רק בבחינח נקודה קטנה ,וכל מגמחינו לבנוח קומח השכינה ולהמשיך

והעולס נבראו ז׳ דברים ,שאחד מהס הוא שמו של משיח שהוא ינון .ומי הוא
זה מלך המשיח ,זה האחד שבעוצם כוחו ימליך אח הקב״ה על עצמו ועל
כולם ,ויחחזק כ״כ במידח ביטולו והיכללוחו באור א״ס ,עד שישחנה שמו לבחי׳
גילוי ,ויקרא אז בשם הוי״ה כמבואר בדברי המהרש״א ,ואין כאן המקום
להאריך בזה .לפי זה ,כשאנו עושים איזה צמצום ונון כדי להחבטל ולהמליך אח
הבורא על מצב מסוים ,אנחנו מחכווניס בזה להחקרב אל השכל האמיחי
הנמצא בזה המצב ,אבל עוד לפני שנזכה לכזה ׳שמש׳ )לכזה שכל( ,דהיינו ׳לפני
שמש׳ ,יחסיח לאוחו המצב ,חכף בזכוח הנון שעשינו ,אנחנו מושכים לעצמנו
הארה משמו של משיח )שלפני החגלוח שמש החכמה ינון וימלוך ויחוודע בפי
כל שמו של משיח( ,היוח ושם זה הוא החכליח של השכל עצמו ,ממילא מידח
הביטול הרבה הרבה יוחר גבוהה מהשכל .הרי לך ,שלפי הכלל ד׳כל בחינה
כלולה מכל הבחינוח׳ ,נמצאח ב׳נון׳ גס בחינח ׳חיח /מאחר והנון הזאח בשורשה
מחיה אח החיח בעצמה (...) .הדברים נפלאים מאד ,ולמרוח ששורשס בגובהי
מרומים ,יורדים הס מטה מטה עד המקום שבו נמצאים כל הבחינוח הללו וגס
כל אפשרוח קיומם .אין שוס מצב אנושי שלא יהיה בו שכל המחייה אוחו צמצום
כדי להשיגו ,ואפשרוח לביטול עליון ופנימי למי שזכה להשיג אח השכל האמיחי
ועשה ממנו כלי .והעיקר להבין מכאן כמה שגבה מעלח הלבנה ,הנון והאמונה,
וכמה שאין במושג ביטול שוס ויכור על הצלחח הנפש ,אדרבה כשהיא כזכה
למעט אח עצמה עד הסוף ,אז ׳והיה אור הלבנה כאור החמה׳ ,בימינו במהרה.
ה ל בנ ד ! אין לה אור מעצמה .עי׳ להלן בילקוה״נ ד״ה ׳בכור שורו /שס הובאו דברי ראבר״נ בביאה״ל )א ,י( שמשווה ומדמה את קבלת הלבנה מהתמה לקבלת מוהרנ״ת מרצינו,
ומרמז בזה על הענין המבואר במאמר שעיקר קבלת אור השמה ,אור רבינו הקדוש ,הוא ע״י ובאמצעות מוהרנ״ת תלמידו .ובספרו כוכ״א )בהקדמה( כתב בזה״ל :ובזאח
אנחנו חייבים להודוח ולהלל כל ימי חיינו לעושה לנו אורים גדולים כי לעולם חסדו ,׳אח השמש לממשלח ביום /הוא אדמו״ר מוהר״ן זצ״ל הנמשל בגבורח
מאורו וזריחכו להשמש שעיקר יהיה ביום ,שמרמז על הגאולה שאז יחגלה גס ספרו הגנוז וספרו הנשרף ,וגס עוצם הנוראוח שבפרדס כורוכיו ומעשיוכיו של
עכשיו .׳ואח הירח לממשלח בלילה /הוא חלמידו הק׳ מורינו מוהרנ״ח ז״ל הנמשל ללבנה ,על אשר זיכך וצירף אח גופו עד שקיבל בעצמו אח אור השמש
להזריחו גס בעומק החושך שבדורוחינו אלה ,ולהחיוח ולהשיב בזה גס אח כל חלושי הראוח שמחמח גודל כהיון עיניהם אין יכולים להביט באור השמש בעצמו.
)ושמעכי מאבי הכ״מ שיש לעסוק בספרי מוהרנ״ח ז״ל יוחר מבספרי אדמו״ר זצ״ל בעצמו ,כי בימינו אלה שעובר על כל אחד ואחד מה שעובר בגוף ונפש,
צריך להיוח עיקר הלימוד בספרי מוהרנ״ח ז״ל ,על אשר על ידו היה ביכולח אדמו״ר זצ״ל להוריד אח דבריו הנוראים ולעורר ולחזק בהם גס אנשים מגושמים
ומונחים בעומק השאול כחכיוח כמונו .גס כי באמח כל דברי מוהרנ״ח ז״ל מראש ועד סוף ,הכל מאדמו״ר זצ״ל מעצמו .הן באחגליא ,כאשר שמעכי מאבי
הכ״מ ששמע מפיו הקדוש שאמר פעם אחח בזה הלשון ,מיום שנכקרבכי לאדמו״ר זצ״ל ,לא מבעיא דיבור של חורה איני יכול לומר רק המושרש בדבריו
הקדושים )הן הכחוביס ,והן הבלחי כחוביס ,כי אדמו״ר זצ״ל הרבה לדבר ולשיח עמו גס כמה וכמה דיבורים ושיחוח שלא הביא אוכס על הככב( ,רק אפילו
לספרי ליקוטיהלכוח ,עיין שם היטב מה
דברי צחוח )בעסקי חול( ,אינייכול לומר רק המושרש בדברי אדמו״ר זצ״ל .והן באככסיא,כמובא בכחילח הקדמכו
שככוב שם ׳אך זאח וכו׳ מצד מעלח הדרח קדושח המשפיע עלי וכו״ .וגס בזה שמעכי מאבי הכ״מ ששמע מפי מוהרנ״ח ז״לשאמר פעם אחח בזה הלשון,
׳אני אצל אדמו״ר זצ״ל כעט אצל הסופר׳( .ה ל בנ ד ! אין לה אור מעצמה .כתב בפל״ת)א( :שכיבוח ׳הלבנה אין לה אור מעצמה׳ עולה בגימט׳ שמ״ש .ובקונטרס
שעשועי הנתל)א( כתב עוד צזה״ל :ר״ח כ׳י ה׳לבנה א׳ין ל׳ה א׳ור מ׳עצמה כ׳י א׳ס מ׳ה ש׳מקבלח מ׳השמש ,עולה בגימט׳ כמספר חיבח מלכוח עם הכולל.

ה מ תרגם
מלך המשית שעתיד
לשלוט על כל צבאות
העמיס ,צבאות אשר
ממוניס על עמיס עובדי
ע״ז ,והס התוזק שלהס
להתתזק (...) ,ועל כולס
יתגבר המלך המשית ,זה
הוא שכתוב ׳עני ורוכב
על שמור ועל עיר׳.
) (...ומה שאמר הכתוב
על המשיח שהוא ׳עני/
וכי מלך המשיש נקרא
עני ,אלא כך אמר רצי
שמעון ,משוס שאין לו
מעצמו כלוס ,וקוראיס
לו מלך המשיש ,זו היא
הלבנה הקדושה למעלה,
שאין לה אור מעצמה
אלא מה שמקבלת מן
השמש .מלך המשיש זה
ישלוט בשליטתו ,יתיישד
במקומו ,ואז יתקייס
הפס׳ ׳הנה מלכך יצוא
לך׳ סתס ,אס למטה
עני הוא ,כי צצתינת
הלבנה הוא ,ואס למעלה
הוא עני כי הוא מראה
שאינה מאירה ,׳לשס
עוני׳ .ועס כל זה ׳רוכב
על שמור ועל עיר׳ ,שהס
מעוזס של העמיס עובדי
ע״ז להכניעס תשתיו,
ויתתזק הקצ״ה במקומו.
יי היא מראה שלא
מאירה) ,ועל זה( עניה
ודאי ,שאין לה אור
ללבנה מעצמה אלא מה
שנותן לה השמש(...) .
לכן השבת של התתתוניס
עושה לה עשירות
ושלימות ,כמו שדוד כל
ימיו השתדל לעשות לה
שלימות ,ולנגן מזמוריס,
ולזמר לה ולשצתה
למטה .וכאשר דוד
הסתלק מהעולס השאיר
אותה בשלימות ,ושלמה
לקת אותה בעשירות
בשלימות ,שהרי הלבנה
יצאה מהעניות ונכנסה
לעשירות ,שבזה העושר
שלט על כל מלכי הארץ,
ועל זה נאמר ׳אין כסף
נתשב בימי שלמה׳ ,אלא
הכל זהב ,שהתרצה
הזהב ,ועל אותו הזמן
כתוב ׳ועפרות זהב לו׳,
שהרי בעפר העליון
היה מסתכל השמש,
ובהסתכלות השמש
ותוזקה העפר עושה
ומרצה זהב.
“י ׳את המאור הגדול׳
סוד העשיריס ,׳ואת
המאור הקטן׳ סוד
הענייס ,וכמו שהירת
לווה מן השמש ואין לו
אור אלא ממה שנותן
לו השמש ,כך השכינה
אומרת ׳לוו עלי ואני
פורעת׳ ,שכך צריך
בן אדס להיות מלוה
לעני .וכמו כן לוויס
כוכציס ומזלות זה מן
זה והמלאכיס גס כן
לוויס זה מן זה ,וסוד
הדבר ׳ומקצלין דין מן
דין׳ )היינו ,ומקגליס זה מן
זה( ,וכך לווה השכינה
שהיא הלבנה הקדושה
מהקצ״ה ומקבלת ממנו,
שהרי נאמר צו ׳כי שמש
ומגן ה׳ אלקי״ס׳ ,וכך
היה מקבל יהושע מן
משה ,כמו שהעמידוהו
תז״ל ׳פני משה כפני
תמה ופני יהושע כפני
לבנה׳ ,וכך היו כל
הנציאיס לפני משה ,כמו
הלבנה והכוכציס לפני
השמש שאין להס אור
אלא מהשמש.

ה מ תרג ם
בוא וראה ,צשעה
שהשמש מחזירה פניה
ואינה מאירה אל הלבנה,
עובר האור מן הלבנה
ואינה מאירה ,ואז היא
בעניות מכל הצדדים
והיא נחשכת ואין לה אור
כלל ,וכשהשמש חוזרת
כנגדה ומאירה לה ,אז
פניה מאירות ומתקשטת
אליה ,ואז היא בממשלה
בעולם .ולכן דוד היה
מעטר את עצמו כעין
זה ממש ,לפעמים הוא
עני ולפעמים הוא
צעושר ,בעשירות של
הכל ,ומשום זה היה
אומר 'צעיר אנכי ונבזה',
ועם כל זה 'פקודיך לא
שכחתי' ,וכעין זה יש לו
לאדם להיות נבזה בעיניו
להשפיל עצמו בכל,
כדי שיוכל להיות כלי
שהקצ״ה רוצה צו.
פתח רבי שמעון
ואמר' ,ויהושע בן נון
מלא רוח חכמה כי
סמך משה וגו" ,בכמה
מקומות למדנו שמשה
פניו כפני השמש ויהושע
כפני לבנה ,שאין אור
ללבנה אלא אור השמש
כאשר הוא מאיר ללבנה,
והלבנה מתוך השמש
היא מתמלאת ,וכאשר
היא מתמלאת אז היא
עומדת בשלימות(...) .
יהושע ,זה הוא סוד
שלימות הירח ,באלו
אותיות בן נו״ן ,נו״ן
ודאי ,שהרי נ' סוד הירח
היא ,מלא ,בסוד שלימות
השם הקדוש ,ואז הוא
'מלא רוח חכמה' ודאי,
) (...מפני 'כי סמך
משה את ידיו עליו',
שהוא הריק ברכות עליו,
והתמלא הצור ממנו.

מקור חכמה

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר״ן

נחל נובע

כג

השכל והמוח נהדרכה ונמידה .וכם כשמקנל איזה שכל ודעח צריך
ו נ ע ש ה אור הלבנה כאור החמה .שע״י הקדמת הנו״ן והניטול
מאירה כה החמה כשלימות ,והוא כעין הכתוב כישעיה )ל ,כו(:
לידע נכל פעם שעדיין אינו יודע כלל כמ״ש אדמו״ר ז״ל נמה
פעמים ,ועי״ז זוכה לקנל מוח ודעח חדש נכל פעם .וזהו נחינח
והיה אור הלנגה כאור החמה ואור החמה יהיה ■:ונעמיס כאור
צמצום ומידה דקדושה נחינח מלכוח נחינח נו״ן הנ״ל ,שעי״ז
שנעח ה,ימיס כיוס חנש ה׳ אח מנר עמו ומחז מכחו ירפא :ומבאר
ה מצרד )שס( :פאוי הפמה .חנהיק
עיקר קנלח המוחין כנ״ל .ועי״ע שס.
או ר הלבנ ה כ או ר
אורה כמו אור החמה .יהיה שכעפיס אלא מה שמקבלת מן החית.
החמה .ניאר נזה נליקו״ה
נאור ונו׳ .יהיה שנעה פעמים ככה .בחי' חכמה .בחי' שמש כנ״ל.
ה ח מ ה ) .או״ח ר״ח ו ,א( נזה״ל :היינו שיחמלא
כ או ר
וחזר ופירש שיהיה כאור שננ^״ ונעשה אור הלבנה
הימים ניחד .ואימא נזהר )פקודי ,רלנ
פכימח הלננה ולא יהיה נה שום
ע״נ( נזה״ל :״ח״ח ,נשעחא דשמשא מהדר אנפוי ולא נהיר
מיעוט ויהיה אור הלננה כאור החמה וכו; דהיינו שמממלא
וחושלס האמונה נשלימוח נלי שוס פנס ומיעוט כלל ,רק חהיה
לשיהרא ,אחענר נהורהא ולא גהירח ,כדין איהו נמשכגוחא נכל
כאור החמה ,דהיינו שיהיה חזק נאמונחו שהיא נחינח לננה שהיא
שטרי! ואחקדרח ולים לה גהורא כלל ,וכד שמשא אהדר לקנלה
נמה שאין השכל משיכ ומנין ,יהיה חזק נו כ״כ ויאיר נשכלו כאילו
ואנהיר לה ,כדין אחנהירח אנפהא ואמקשמח לכניה ,וכדין איהי
שלטא נשולטנו נעלמא .ועל דא דוד הוה מעטר כרמיה נההוא
הוא רואה ומנין נשכלו ממש ,שזה עיקר שלימוח האמונה ,שיהיה
דומה לו כאילו רואה נעיניו ממש ,שזה נחינח אור הלננה נאור
כוונא ממש ,לזמנין איהו משכנא ולזמנין איהו נעוחרא ,נעחירו
החמה כנ״ל .וכתנ נ פ ל ״ ת) א ,נ( נזה״ל :רוצה לומר ,מאחר שמצמצם
דכלא ,ונכין כך הוה אמר ) מ ה לי ס קיט( ׳צעיר אנכי וננזה' ,ועש כל
דעחו ושכלו של עצמו ומשנר כל חאווח נופו ומקנל עליו עול
דא ׳פקודיך לא שכחחי׳ .ככוונא דא איח ליה לנר נש למהוי ננזה
מלכוחו יחנרך נחמימוח נדול ונאמונה שלימה כנ״ל ,ומצפה ומייחל
נעיניו לאשפלא כרמיה נכלא ,למהוי איהו מאנא דקודשא נריך
נכל עח לזכוח עי״ז הצמצום שהוא נחינח מלכוח נחינח לננה,
הוא אחרעי ניה .ועוד אימא נז הר)וי ק הל ,רטו ע״א( נזה״ל :ייפחח רני
להשיכ עי״ז הארה אמיחיח מהשכל העליון שהוא נחינח שמש,
שמעון ואמר) ,דנריס לד( ׳ויהושע נן נון מלא רוח חכמה כי שמך
משה וכו" ,נכמה אחר מנינן דמשה אנפוי כאנפי שמשא ויהושע
ועי״ז נעצמו נעשה נחינח יחוד נין חמה ללננה ,עד שנעשה אור
הלננה נאור החמה ,כי נזה הצמצום נעצמו שהוא נחינח מלנוח
כאנפי שיהרא ,דליח נהורא לשיהרא אלא נהורא דשמשא כד נהר
נחינח לננה ,מאיר נו אור החכמה שהוא נחינח שמש .ועוד כמנ
לשיהרא ,ושיהרא מנו שמשא אממליא ,וכד אממליא כדין קיימא
נאשלמומא (...) .יהושע ,דא איהו רזא דאשלמומא דשיהרא ,נאלין
נזה נני א ה״ ל) א ,כא( :כפי הנראה נחשרון הלננה ,שנהשלמחה להיוח
אמוון נן נו״ן ,נו״ן ודאי ,דהא נ׳ רזא דשיהרא איהי ,מלא ,נרזא
כאור החמה ,נהפך החסרון לרינוי וכפל לשני המאורוח .יש להנין
דאשלמוחא דשמא קדישא ,כדין איהו ׳מלא רוח חכמה' ודאי(...) ,
דנר מחוך דנר ,שכל שהחיסרון כונר יומר ,נהפך יומר לרינוי.
א ו ל הלבנה כ אור החמה .וניאר נזה כמי הנחל )א( נזה״ל :היינו
נכין 'כי שמך משה אח ידיו עליו' ,דאיהו אריק נרכאן עליה,
ני נכמר מיקון העולמות שיממלא פכימח הלננה ויהיה
ואממלי נירא מניה .נקשרי הדנריס ,הרי שע״י הקדמת הנו״ן והניטול
מאירה החמה נלננה כשלימות ,וראה להלן נילקוה״נ ד״ה ׳ככור שורו׳ ונניאה״ל
שניהם שווים נ מו שננראו ,כל זה יהיה רק מחמח שלעמיד
)א ,ט-י( סוד משה ויהושע כן נו״ן ,נו״ן דייקא.
נעח כמר התיקון ילכו כל ישראל נדרך הזה ,כי איש הישראלי
נברא רק בשביל שיסתכל בהשכל של כל דבר ולקבל עליו עול
מלכות שמיס כנ״ל ,ועל כן אז שויס החמה והלבנה ,כמו שיהיה לעתיד שיקוים ׳והיה אור הלבנה כאור החמה /כי אז ילכו כל
ישראל בדרך הזה המבואר בהתורה הזאת ,ויתמלא פגימת הלבנה ,ויהיה אור הלבנה כאור החמה.

ונעשה

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל•

ו נ ^ ש ד ! אור הלבנ ה כ אור הח מ ה .ביאר בזה בליקו״ה )יו״ד הכשר כלים ב ,ה(
לתוכה ט׳ נקודות מט׳ העליונות שתהיה ג״כ כלולה מי׳ ,ואז נבנית קומתה
בזה״ל :וזהו בחינת סוד העיבור שאינו נמסר רק לגדולי הדור ,כי
בבתינת ראש ואברים .וכפי מעשי עם בני ישראל ועבודתם לבוראם יתברך שמו
ויתעלה ,כן ממשיכין לתוך מידת המלכות שתיבנה קומתה ולייתד קודשא בריך
סוד העיבור הוא לקבוע חדשים ולעבר שנים ,להשוות שנות החמה עם שנות
הלבנה ,שזה בחינת קידוש החודש ,שהוא למלאות הלבנה מפגימתה ,ולא יהיה
הוא ושכינתיה ,ולעתיד לבוא יהיה בשלימות הייתוד ׳ומלאה הארץ דעה את ה״.
ו נ ^ ש ה אור הלבנ ה כ אור הח מ ה .איתא צרצינו בחיי )במדבר כח ,טו( הקדמה בה שוס מיעוט ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו׳ .כי הלבנה היא בחינת
מלכות בחינת אמונה כידוע ,והחמה היא בחינת אורו הגדול יתברך ,בחינת
חשובה להבנת עדן זה ,וז״ל :כי השמש והירת בתתילת הבריאה היו
שוין באורה ,והוא לשון ׳שני המאורות הגדולים׳ )בראשית א( ,כי היה השמש )תהליס פד( כי שמש ומגן ה׳ אלקיס .והלבנה נתמעטה מחמת הקטרוג א״א
עליה פנים בפנים ,והיה לזה אור ביום ולזה אור בלילה מצד השמש שעליו .ואין לשני מלכים וכו׳ ,כי א״א לקבל בעולם הזה את אורו הגדול ,ובהכרח למעטו
הכוונה שהיה אור הלבנה בתתילת הבריאה גדול כאור השמש ,אלא שנבראו ולצמצמו בכמה צמצומים ,שזה בחינת מיעוט הירח שהוא בחינת התגלות
שניהם בגודלן ,כי כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בצביונן נבראו .וזהו
מלכותו יתברך כידוע .ומאחר שנתמעטה ,משס נאחזין הסט״א ,עד
שלפעמים נתמעט האור ביותר עד שהס מעלימין ח״ו האור לגמרי ,עד
שהזכיר ׳את שני המאורות הגדולים׳ ,ותזר והזכיר ׳המאור הגדול׳ ,לומר שעמד
שאין יודעין ממנו יתברך כלל ,ע״כ אנו צריכין לקדש החודש למלאות הלבנה
כן בגודלו ,׳ואת המאור הקטן׳ ,שלא עמד כן בגודלו אלא שנתמעט ,וכן הוא
מפגימתה .אך תיכף כשתתמלא לגמרי שוב לא יהיה אפשר לקבל מחמת
מתמעט והולך ,שאינו כשמש שאינו מקבל תוספת ,ומגרעת .גם אין לומר שהיו
בגודל גוף ,כי גוף השמש והירת בתתילת הבריאה היו כמו שהם היום ,זה גדול
ריבוי אור ,ע״כ אין מי שידע סוד הזה כי אס חכמי הדור האמיתיים
הגדולים מאד מאד ,כי זהו בחינת סוד העיבור שלא נמסר כי אס לגדולי
וזה קטן ,לא נשתנה גוף הירת ולא נתמעט אלא באורה .וענין המעטת האור
הוא ,כשראתה הירת שהיא משתמשת באור השמש ולא היה האור מעצמה,
ישראל ,כי אין מי שידע זה הסוד איך לצמצם אורו יתברך באופן שנוכל
לקבלו ואעפ״כ לא יתעלס האור ,אין מי שידע זאת כי אס חכמי הדור.
אמרה ,׳אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אתד; והכתר הנה כינוי ומשל לזוהר
ו נ ע ש ד ! אור הלבנ ה כ אור ה ח מ ה .וכתב בזה בליקו״ה )או״ח ר״ח ו ,ב( בזה״ל:
האור ,ולכך אמרה ,כיון שאני צורך בעולם השפל כמו השמש ,לפעול בו
כי תחילת בריאתה היה באופן זה ,כמו שאמרו רז״ל על פסוק את
ולהנהיגו ,ואני מלך כמוהו ,למה לא יהיה לי כתר בפני עצמי ,שאם אין האור
שלי צת כאור השמש ,מכל מקום יהיה מעצמי ולא אקבל מאתר .ודבר הגון שני המאורות הגדולים ,כי שווין נבראו .אך ע״י הקטרוג הירח שאמרה א״א
אמרה .אמר לה הקב״ה ,׳לכי ומעטי את עצמך׳ ,כלומר סבורה את שהאור הזה לשני מלכים להשתמש בכתר אחד ,עי״ז נתמעטה .היינו כי השי״ת ברא את
בעצמו הבא לך מהשמש שיהיה כן תמיד ,אין זאת ,אלא בלכתך תהי מתמעטת,
הלבנה שיהיה אורה גדול כמו השמש ,שתהיה בחינת האמונה חזקה וגדולה
ומאירה כ״כ כמו החמה שהוא השכל ממש ,כי זה עיקר שלימות האמונה
וזהו ׳לכי ומעטי את עצמך׳ .אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,בשביל שאמרתי לפניך
האמיתית ,שלא יהיה שוס הפרש כלל בין מה שמבין בשכלו ובין מה שאינו
דבר הגון אמעט את עצמי .אמר לה ,מה שבראתיך בענין זה שתקבלי אורה
מהשמש ,לצורך היה ,אבל בשביל שאמרת דבר הגון ,יביאו בני כפרה וקרבן בכל
מבין רק מאמין בו וכנ״ל .אך הלבנה קטרגה ואמרה א״א לשני מלכים
שישתמשו בכתר אחד ,דהיינו שפגמה תיכף בענין זה ,כי אמרה שא״א
עת שאת מתתדשת .ודעת רבי שמעון ז״ל במאמר זה ,שהיו מתתילה שוין באורם
ממש ,והיה אור הלבנה גדול כאור השמש ,ואת״כ מיעטה הבורא יתעלה
שתהיה האמונה שווה אל השכל .וזה בחינת הפגם של כל הפוגמים
באמונה ,כי אינם חפצים לצמצם את שכלם ,ומתאוויס דוקא להבין הדבר
לתועלת העולם ולישובו ,שאילו לא מיעטה היה הזמן כולו יום ,והתועלת המגעת
מהלילה לבעלי תיים השפלים יהיה נעדר ומציאותו בטל ,ולא היה העולם
בשכלם מיד ,כי אינם רוצים לבטל את שכלם ולסמוך על אמונה כאילו
רואים הדבר בעיניהם ממש שאז האמונה שווה אל השכל ,אבל אלו
מתקיים ,ולכך שינה הקב״ה טבע הלבנה ותיסר אורה ,לצורך יישוב העולם.
הפוגמים בזה ,זהו בתינת פגם קטרוג הירת שאמרה א״א לשני מלכים
להשתמש בכתר אתד וכנ״ל .ע״כ אמר לה השי״ת לכי ומעטי את עצמך ,כי הלבנה בקטרוגה רצתה שתהיה גדולה מהתמה ,כמובן מדבריה שאמרה א״א
לשני מלכים להשתמש בכתר אחד ,ע״כ היא חפצה שתהיה גדולה מהתמה )וכמובן בדברי רז״ל( ,היינו כי באמת ע״י אמונה בשלימות יכולין לעלות למעלה
למעלה מהשכל ,כמובא בהרבה מקומות בדברי אדמו״ר ז״ל ,כנדפס מזה אצל הספר סיפורי מעשיות שע״י אמונה זוכין לעלות למעלה מהשכל.
ונ ע ש ד ! אור הלבנה כ אור החמה .איתא בליקו״מ )קנג( בזה״ל :כי הלבנה אין לה אור מעצמה כלל ,רק היא מקבלת אור מהשמש .היינו ע״י שהלבנה היא כמראה
מלוטשת ,עי״ז מקבלת אור מהשמש ומתנוצץ ממנה אור להאיר על הארץ .אך אס היה גשמה עב וחשוך בלתי מלוטשת ,לא היפה יכולה לקבל אור השמש
כלל .וכן התלמיד והרב הס בחינת חמה ולבנה כמבואר במקום אחר ,ואס התלמיד יש לו פנים ,היינו בחינת אנפין נהירין ,בחינת מראה מלוטשת ,אזי יכול לקבל
פנים ,לקבל אור פני הרב ,ואזי ראוי שהרב יתראה עצמו בתוך פני התלמיד המקבל פניו ,כמו בכל מראה מלוטשת ,שכל העומד כנגדה רואה את עצמו בתוך
המראה ,כן מחויב ג״כ כאן שהתלמיד יקבל פני הרב ,היינו שיקבל פני הרב לתוכו ,שיתראה בתוכו פני הרב .וזהו קבלת פנים ,היינו קבלת פנים ממש כנ״ל.

ער כי ם
וכינויים
חמה
ראה לעיל ערך ׳שמש׳.

ערכי ם
וכינויים
עשו
מסורת הוא שאין עשו נופל
אלא בידי בניה של רחל )ב״ר
צט ,ב(.

המלחמה בגלות הרביעית
תהיה עם הס״ם שהוא עשו,
ועל שהוא שמאל ,והוא
קשה ,תהיה המלחמה קשה
ועזה עליו ) ס פ ר הפליאה ד״ה
וראה והבן(.

האויג הגדול והתמידי
מיום שנתעברה רבקה
עד זמן המשיח הוא עשו,
שנאמר ׳ויתרוצצו הבנים
בקרבה׳ )תולדות יצ חק
בראשית לב ,יג(.

אילו היה עשו ראוי וצדיק
היה לו יתרון עם יעקב ,כי
היה הבכור במקום חכמה,
ויעקב במקום תפארת .וכיון
שחטא עשו נטלה ממנו
הבכורה ,ונטל יעקב פי
שנים ,חלקו וחלק אחיו עשו
)שער הגלגולים הקדמה כט(.

שרו של עשו נקרא םמא״ל
עשו ,כי כל חפצו וישעו
לםמא עיני האדם ולהכותו
בעוורון ולעשותו םומא
כ1עין השכלי ,עד אשר לא
יוכל הרואה לראות במראות
האמת לבוא ולראות פני ה׳
ולבוא בםוד ה׳ ליראיו בםתרי
התורה .כי הוא השטן ,הוא
מלאך המות ,הוא יצה״ר )כלי
יקר בראשית לב ,כה(.

דע כי שורש עשו הוא
באצילות הטומאה (...) ,וזה
האצילות הטומאה הוא
אחורי קדש הקדשים )פי׳
הרמ״ז לזוהר בראשית(.

שור ש עשו המעולה הוא
באצילות ,אבל מתחילה
כשנולד היה בבחי׳ קליפת
נוגה כנזכר .ואם היה זוכה
היה צד טובו נפרד מצד הרע
ואז יהיה מושרש בקדושה
העליונה ,אבל הוא םט״א
הוה ,ר״ל ,פנה לצד הרע של
הקליפות האחרות ) פי׳ הרמ״ז
לזוהר במדבר(.

עשו הוא שור מועד ,ועשו
במילואו עי״ן שי״ן וא״ו עם
השלשה אותיות של עש״ו
שהם השורש ,עולים תק״ו
כמנין שו״ר )עמק המלך יג ,מא(.

כד

ר י ב ז ע שו א ת הבכורה.

ו י כ ל ע שו א ת הככורה .אימא גני ענין זה נליקו״ה )סו"מ פקדון ד,
ינו( נזה״ל :ני עשו נזה אס הנכורה שהיא השכל ,ומכרה
)כה ,כ-לד( :וןהי זצחק פן ארפעיס שנה פקחתו את רכקה פת
כשניל מאווס אכילה ,כי לא יחפק כשיל כמכונה ,כי לא האמין
פתואל הארמי מפדן ארס אתות לכן הארמי לו לאשה :העתר
שיש ככל לנר פנימיומ שהיא עיקר מיומו ,וצריכין לקשר כל לכר
זצחק לה׳ לנכת אקתו כי עקרה
לשרשו ,שעי״ז זוכין למייס נצמייס,
והוא לא האמין נזה ,וע״כ אמר אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל
הוא ויעתר לו ה׳ ותהר רכקה
הנה אנכי הולך למומ ולמה זה לי והחכמה והחיות שיש בכל דבר ,זה בחי׳
אקתו :ויתר5צו ה מי ס פקרפה
ותאמר אס כן למה ;זה אנכי ותלןו
נכורה ,כי לא נמר נמייה ואמר עשו ,שבזה את הבכורה ,כ״ש )כראשית כה(
שהוא הולך למומ ,ני הוא מעלמא ויבז עשו את הבכורה דהיינו השכל כנ״ל" .לדרש את ה׳ :ויאמר ה׳ לה שני
גרס פככן ^.וקני לאמיס ממעזןו
לפרולא שהוא שמרא למומא ,ואינו
זפרדו ולאס מלאס יאמץ ורפ !עכד צעיר :וירנלאו ימיה ללדת
מאמין נמייה אמימייש שיכולין לקשר כל לנר לשרשו שהוא עיקר
והנה תומס פככונה :ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער
המייש לנצמ ) (...כי לא האמין נמייה נצמייש .כי י עקנ נמינמ
ויקראו• שמו עשו :ואחרי כן יצא אחיו ^ידו אחזת פעקפ עשו
כלל ישראל ,מאמינים שעיקר המיים הוא לעמיל שנזכה למייש
נצהיים ע״י המורה והמצווה ,שעי״ז מקשרין הכל לשרשו ,שהוא
ויקרא שמו !עקפ ווצחק ?ן ששיס שנה פלדת אתס :ויגדלו
עיקר ההייש לנצה ,אנל עשו לא האמין נזה ,ואמר שהולך למומ
הנעריס ו!הי עשו איש ידע צ!ד איש שדה רעקפ איש תס ישפ
מימה עולמית ,ולמה זה לי נכורה שהוא כמינה השכל כמינה
א Vליס :ו!אהפ !צחק את עשו כי _צ!ד פפיו ורכקה אהכת את
!עקפ :רזד !עקפ נזיד ו!כא עשו מן השדה והוא עיף :ויאמר
ענולת הקרננות לקשר הכל לשרשו ,כי כפר נזה מממת מאווה
עשו אל !עקפ הלעישני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי
לנו ,כי לא ימפון כשיל כמכונה .וע״כ אמר יעקנ מכרה כיוש אה
על כן קרא שמו אדוס :ויאמר!עקפ מכרה כיוס את פכרתף לי:
נכורמך לי ,כלי שלא ישאר לעשו שוש אמיזה נקלושת השכל ,ואז
ויאמר עשו הנה אנכי הולןו למות ולמה זה לי פכרה :ויאמר
זכה יעקנ לנכורה שהוא השכל ,ואמ״נ לקה ממנו גס הנרכה.
!עקפ השפעה לי כיוס וישפע לו וימכר את פכרתו ל!עקפ :ו!עקכ
וע״נ הרה לעשו מאל ,ואמר הכי קרא שמו יעקנ ונו׳ אה נכורמי
לקת והנה עמה לקת נרכמי ,ני עשו שנר שהוא מנר הנכורה
נתן לעשו לחס ונזיד עלשיס ויאכל גישת רקס ו!לןו ויכז עשו את
הפכרה :ופירש רש״י )שם( :ויתרוצצו הפנים .רפותינו דרשוהו לשון
ליעקנ שהוא השכל ,והוא יקה לעצמו הנרכה נגשמיות שהוא כל
ריצה ,כשהיתה עופרת על פתחי תורה של שס ועפר יעקפ רץ
העשירות ואכילה ושמיה ,אכל נאמת הכל שייך ליעקנ ,כי עיקר
ומפרכס לצאת ,עופרת על פתחי עפודה זרה עשו מפרכס לצאת.
מיוה של כל העשירות וכל הלנריש שנעולה הוא רק מהשכל
דפר אחר ,מתרוצציס זה עס זה ,ומריפיס פנחלת שני עולמות .ושני
והמנמה ,ומאמר שיעקנ זכה להמנמה שהיא עיקר המיות ,נוולאי
לאמים .אין לאוס אלא מלכות .ממעיך יפרדו .מן המעיס הס
מגיע לו ממילא גס הנרכות והעשירות וכל מונ נגשמיות ,כי
השוה מפל לרוכנ .וע״נ נאמת אמר יצמק גם כרוך יהיה ,וכמו
נפרדיס ,זה לרשעו וזה לתומו .מלאם יאמץ .לא ישוו כגדולה ,כשזה
קס זה נופל .ויקראו שמו עשו .הכל קראו לו כן ,לפי שהיה נעשה
שפירש רש״י שם שהיה יצמק הרל וכו׳ על שאמר לו עשו שלקה
ונגמר כשערו כפן שניס הרפה .ואסרי פן יצא אתיו וגי .שמעתי
ממנו הנכורה ,אז אמר ,אש כן כלין נרכמי אומו גש כרוך יהיה,
מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו ,כדין היה אוחז פו לעכפו ,יעקפ
היינו כי מאמר שכנר לקת ממנו הנכורה שהיא השכל ,נוולאי
נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן השניה ,צא ולמד משפופרת שפיה
מגיע לו גש כל הנרכות נגשמיות ,כי הגשמיות מפל ונמל אל
קצרה ,תן לה שתי אכניס זו תחת זו ,הנכנסת ראשונה תצא
הרומניות ,שהוא המיוה של כל לנר.
אחרונה ,והנכנסת אחרונה תצא ראשונה ,נמצא עשו הנוצר
ו י כ ל ע שו א ת הבכורה .ונספר כאני הנ ס ל) א( לרש גס את הרישא
כאחרונה יצא ראשון ,ויעקפ שנוצר ראשונה יצא אחרון ,ויעקפ פא
של הפסוק ,וז״ל :וז״ש ׳ויאכל וישת וכו׳ ויצז עשו את
לעכפו שיהא ראשון ללידה כראשון ליצירה ,ויפטור את רחמה,
הנכורה׳ ,כי ע״י האכילה ושמיה שלו כעצמה שאכל כזולל ושונא,
ויטול את הפכורה מן הדין .געקפ עשו .סימן שאין זה מספיק
ולא השמכל על השכל היינו ניצוצי הקלושה שיש כאכילה ושמיה,
לגמור מלכותו מלכות דייקא עד שזה עומד ונוטלה הימנו .ויגדלו
עי״ז נעצמו ׳וינז עשו את הנכורה׳.
הנערים ויהי עשו .כל זמן שהיו קטניס לא היו ניכריס פמעשיהס
ואין אדס מדקדק פהס מה טיפס ,כיון שנעשו פני שלש עשרה שנה ,זה פירש לפתי מדרשות וזה פירש לעפודה זרה .יודע ציד .לצוד
ולרמות את אפיו כפיו ,ושואלו ,אפא ,היאך מעשרין את המלח ואת התפן ,כספור אפיו שהוא מדקדק כמצוות.

כנגד בחינת הבכורה
שבקדושה היתה אוחזת
בחינת בכורה שבקליפה
)אוה״ח שמות יא ,ה(.

סוד העניין מה שקנה יעקב
הבכורה .כי בכורה הוא םוד
חכמה ובינה (...),והנה יעקב
ועשו היה זה לעומת זה ,זה
בחי׳ זעיר דקדושה וזה בחי׳
זעיר דקליפה ,ורצה יעקב
אבינו להציל ממנו בחי׳ ג׳
ראשונות ,שלא יינק מהן
עשו ,ע״כ קנה ממנו הבכורה
שלא יהיה לו חלק בג׳
ראשונות ושלא יהיה מגע
נכרי (...).והנה אף שהבכורה
כתבנו שהוא םוד ג׳
ראשונות ,מכל מקום עיקרה
הוא בחי׳ חכמה )קה״י ,בכור(.

הכאנו כאריכות את כל הפסוקים הסוככיס

את הענין ,כי רכים הם הקישורים לכלל המאמר .כתיכ ככראשית

ייליקוט הנח?*

בכורה
הבכורה הוא בחי׳ גדולה
ורבנות ,ולקחה יעקב מאת
עשו ומםרה לבנו יוםף,
להכניע הרב דקליפה בחי׳
רוח םערה ,בחי׳ בכורה של
עשו ,ולהגביר הרב דקדושה
שהוא בחי׳ הרוח חיים
דקדושה ,שהיא בחי׳ יוםף
הצדיק )ליקו״ה פסח ג ,ד(.

נחל נוכע
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מי

ש אינו מק שר ע צ מו אל ה שכל ו ה חכ מ ה וה חיות .כתב בליקו״ה )חו״מ
פקדון ד 0 ,בזה״ל :באמת כל יום ויוס יש בו חכמה ושכל מיוחד ,שזה

עיקר אור יום שהוא אור השמש שהוא השכל כמו שמבואר בהתורה הנ״ל ,וכן
מבואר בהמעשה של יום השלישי )סיפרת מעשה יג( שכל יום ויוס בא עם
שירים וחידות וכו׳ שכלולים בהם כל החכמות שבעולם ,עיין שם היטב ותבין
שכל החכמות שבעולם כלולים בהימים כי אור יום הוא השכל ,וזהו כי יש
יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מהחושך .אבל בכל יום יש חושך
שקדם לאור ,כי הלילה קודם אל היום בסדר הבריאה ,כמ״ש ויהי ערב ויהי
בוקר יום אחד .ובשורשו בקדושה הוא תיקון גדול מה שהחושך קדם לאור ,כי
החושך הוא בחינת העדר הדעת בחינת צמצום המוחין ,שזהו בחינת לבנה
ששליטתה בלילה שהיא בחינת מלכות ,וכנזכר לעיל שעיקר תיקון וקבלת
המוחין על ידה דייקא וכנ״ל ,אבל מחמת פגם מעשי בני אדם שהם בחינת
פגם מיעוט הלבנה ,עי״ז נמשך להסט״א יניקה ח״ו משם מבחינת צמצום
הנ״ל ,כי משם עיקר יניקתם כנ״ל ,ומשם עיקר אחיזת מלכות הרשעה שהוא
זוהמת מצרים ,כי עיקר יניקתם מפגם מלכות דקדושה שהוא בחינת פגם
הצמצום הנ״ל ,שהוא בחינת מיעוט הלבנה כנ״ל ,ומשם נמשכין כל הפגמים
שבעולם ,ואזי מתגבר ח״ו חושך ממש ,שרוצה להחשיך אור היום לגמרי ,היינו
שרוצה לבלבל את הדעת ולהחשיך את אור האמת שהוא אור השכל והחכמה
האמיתית המאיר בכל יום ויום שהוא עיקר אור יום ,ומזה נמשכין כל
הבלבולים והמניעות והעיכובים שבכל יום ויום ,שמזה נמשכין כל הטעויות
הנ״ל שהאדם רוצה לדחות זה היום ,עד שע״פ הרוב נדמה לו כאילו אין זה
היום נמנה ונספר כלל בימי חייו ,כאילו היום הזה א״א לעבוד את השי״ת.
ובאמת בוודאי כפי השתטחות והתפשטות הסט״א והקליפה שבכל יום ויוס,
בוודאי קשה מאד לעסוק בעבודת ה׳ ,בפרט בתפלה ששם באים כל הבלבולים
שבעולם )כמו שמבואר בהתורה מישרא בסימן ל /עיי״ש( ,אבל צריכין לידע שאעפ״כ

זה היום הוא יום ועולה בחשבון ,ובוודאי יש בו טוב ,רק שהחושך מכסה
עליו .כי הקליפה קודמת לפרי ,וצריכין להתגבר ולהשתדל לשבר הקליפה שהם
כלל כל המניעות והבלבוליס והטעיות והדחיות ,ולידע ולהאמין שדייקא ביום
הזה יכול להתקרב להשי״ת לפי בחינתו ,ואס תדרשנו ימצא לך ,ותזכה למצוא
הטוב שבזה היום דייקא ,כי לית יום דלית ביה טוב ,כמו שאיתא בזהר
הקדוש המובא )בסי׳ פ״ד( וזה לשונו ,תא חזי כל שית ימי בראשית וכו׳ ,ולא
תשכח יום דלית ביה טוב וכו׳ ,וכל יומא אית ליה גדר מלבר דלא ייעול כל
בר נש לההוא טוב ,כגון חושך דכסיא לנהורא וכו׳ .על כן צריכים לידע שמה
שנדמה להאדס כאילו היום א״א לו להתפלל בכוונה וללמוד ולעסוק בעבודת
ה׳ ,זה נמשך רק מהחושך שקדם לאור ,שנמשך מפגם הצמצום הנ״ל ,שמשם
נמשך הגדר מלבר שיש על הטוב שבכל יום כמבואר בזהר הנ״ל ,ומשם באים
כל ההטעיות והדחיות של כל אדם שבכל יום ,שנדמה לו כאילו היום הזה
אינו כלום כאילו אינו מימי חייו ,כאילו היום א״א להתקרב להשי״ת כלל,
כאשר נמצא זה ברוב בני אדם שאינם מפקחים על דרכיהם היטב ,בפרט
כשיש לו איזה סיבה ומאורע לטוב או להיפך ח״ו ,שאז היום מתבלבל אצלו
לגמרי ,עד שרוב ימיהם כלים בזה להבל ולריק רחמנא ליצלן ,כגון ביום זה
הוא יריד ויומא דשוקא ,וביוס זה צריך לחשוב חשבונותיו ,ובזה היום יוצא
לדרך ,ובאלו הימים הוא בדרך נע ונד ומטולטל ,ובזה היום בא מן הדרך
וצריך להרים המשאוי מעל העגלה ולסדר הסחורה ולחלקה כראוי וכו׳ ,וביוס
זה מזדמן לו איזה מריבה וקטטה עם אחד ,וביוס זה נקרא על איזה סעודה,
וכיוצא בזה ביטולים ובלבולים שונים בכל יום ויוס ,עד שכמעט בכל יום נמצא
בו ביטול ובלבול גדול ,ואפילו בשאר הימים שאין בו מאורעות כאלה ,נדמה
לו ג״כ ע״פ הרוב בכל יום כאילו היום הזה אינו כלום וכנ״ל ,וכל זה נמשך
מהגדר מלבר דאית על כל יום וכנ״ל ,שנמשך מהחושך שקדם לאור ,דהיינו
מבחינת פגם הצמצום הנ״ל שהוא בחינת תיקון מיעוט הלבנה כנ״ל.

ה מ תרג ם
'וחפרה הלבנה' שהיא
נחש אשת זנונים' ,ובושה
החמה' שהיא גיהנוס,
שנחש אשת זנונים
החריבה בית השכינה,
וחמה שהיא גיהנום
סם המוות ,שרפה
ההיכל (...) .ובאותו
הזמן שייבנה הבנין ע״י
הקב״ה למעלה ולמטה,
נאמר בשכינה העליונה
והתחתונה' ,והיה אור
הלבנה כאור החמה'.
'וחפרה הלבנה ובושה
החמה' ,שהן הנקיבות של
סמא״ל.
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כה

ערכי ם
וכינויים
מלכות הר שעה

ל א יחפוץ כסיל בתבונה .איתא ככיאה״ל )א ,יא( כזה״ל :יש לבאר
ל א יחפוץ כסיל כתכונה .נ פי ג נ שפר משלי )יח ,א־ נ ( ^ :מאוה
כוונתו בדבר הכתוב ׳לא יתפוץ כשיל בתבונה כי אס בהתגלות
יג'[5ש נפרד 3כל מו-ש!ה !תנלע; לא !חפץ כpיל פתגו-נה פי אס
לבו /שהלב הנמצא בקומת האדם ,הוא כפני הלבנה ]שהוא
כהמגלוח לפו :ופירש ר ש״י) שם( :לסאוה יגקש נפרד .מי שהוא נפרד
המלכות[ ,והתישרון מצד עצמו ,כי הלא הוא לבד אשר בתלליו
מהקנ״ה שלא לשמור מצוומיו ,למאוות לנו ויצרו הרע הוא רודף,
לימין ולשמאל כל מקום היצ״ט
וסוף גפל פושיה יפגלע .נין חכמים
חגלה חרפחו .פי אם פהפגלום לפו .ני בחי׳ ) מ ש ל י ימ( לא יחפ  pכסיל בתבונה כי והיצה״ר העומדים בדבר המלכות
המזון ג ,י(.
כמוב״ת .ואס יצר מתשבת לב האדם
אס נגלוי לנו הוא חפץ ,לגלוח מה אם בהתגלות לבו .חה בחי׳ מלכות הרשעה
עי קר כח מל׳ הרשעה הוא
רעות,
ומידות
בתאוות
מנעוריו
רע
שנלנו .ומנאר רנינו יונה )שם( :כאשר
ע״י עזות הרע דםט״א ,שהם
בחי׳ לבנה דסט״א שעליה נאמר )ישעיה כד(
יש בכת האדם להתגבר ביצרו המוב העזי פנים שבדור שמתגברים
ידנר הכסיל נחנמה ,לא יחפוץ
ומתנשאים ורוצים למלוך
להנין ולדעת האמח ,כי אס וחפרה הלבנה וכו׳ .וזה בחי׳ יצ״ט ויצה״ה
להכניע את עצמו כנגד אור התכמה
ולמשול רק ע״י עזות לבד,
להתפאר ולגלות לנו ועומק מחשנתו,
והתמה ,אשר בהעלם נפלא תאיר כי עזות מלכותא בלא תגא
)ליקו״ה ביצים ה ,טו(.
ותזרית במ׳ת׳ כל אדס ,אשר מצדו משולל הוא מכל התאוות
ע״כ לא יאזין לדנרי זולמו ולא ימיישנ עליהס .וזאת מהיה לו
מלי הרשעה ) (...היא בחי׳
והמידות הרעות .כי אז נתשב הל׳ב׳ לכלי הנ׳ון ,כפני ל׳ב׳נ׳ה ,אשר
לעדה כי לא יחפוץ נחנונה ,ני אס חפץ 3ה יקשי 3לדנרי חנריו
עולם הפירוד ,בחי׳ ומשם
תכס
בשם
נקרא
לבד
ובזה
שבמ׳ות;
הת׳מ׳ה
אור
בעצמה
תקבל
כי
ויחיישנ נהם וישקלס נמאזני צדק ,למען יעמוד על האמת,
יפרד והיה לארבעה ראשים,
האמיתי .ולא כן הכשיל הנ״ל ,כי הוא בהתגלות לבבו בתאווה וחפץ היפך מל׳ דקדושה שהיא בחי׳
נרונ הדעח יושלם המחקר .וכפנ הרמ״ק נשפרו אור נ ע רנ) ס ״ א ,פ״א(
ד׳ דאחד ,בחי׳ אחדות פשוט
הכבוד ,משעבד ומכניע את המוח ]והאמת[ שבו אל הלב שגס הוא
נזה״ל :אמר שלמה המלך ע״ה ׳לא יחפץ כסיל נמנונה כי אס
)ליקו״ה נזקי ממון ב(.
נהמגלוח לנו׳ .ירצה ,כי מי שימשך אחר התאוות ומיעוט ההשכלה
לא יחייב וישפוט בו רק כפי שיתענג בכבודו .וכאשר יתגאה לקנות דע ,כי לצד צפון למטה
החכמה ,ולב אין ,נלכד ונתעה בחכמתו וערמתו מיום אל יום .יש מידה אחת ונקראת מל׳
נמורה וסודותיה יקרא כסיל ,מפני היומו נמשך אחר הכסילוח
הרשעה ,וכשמלכות ישראל
והפמיוח ושכרון עולס השפל הנופל .ויאמר ,כי הכסיל הזה לא
וכמה פעמים גורס לעצמו גס בזה העולם מה שגורס ,וזה וזה לא שהוא כנם״י הנקראת מל׳ בית
מ ל כ ו ת הר שעה .כתב בליקו׳׳ה )חו׳׳מ פקדון ד ,ג( דוד יושבת על כםאה ,אז מל׳
יחפץ כתכונה ,פירוש ,נדנריס הנעלמים והס סתומים כתוך הדנר
עלתה כילו•
הרשעה נק׳ שפחה כנגדה ,ואם
הנגלה ,כי זה גדר החנונה כמאמרם ז״ל )פגיגה יד .סנהדרין צג(:
כל
כלל
שהם
שטות,
רוח
כשילות
בחי׳
הוא
הרשעה
מלכות
בזה״ל:
ח״ו יחטאו ישראל והפרידו
אלוף ,אז ׳תחת ארבע לא
׳מנין דנר מתוך דנר׳ .והנה הכסיל לא יחפוץ נדנרים הנעלמים
התאוות והמדות רעות שהם רוח שטות ושגעון ממש.
תוכל שאת׳ .והם ד׳ מלכיות,
ו ה פ ר ד ! הלבנה וכוי .איתא בפל״ח )א ,ג( בזה״ל :׳וחפרה הלבנה
הצריכיס חנונה לדלומס ,כאומרו ) מ ש לי כ( ׳ואיש חנונה ידלנה׳ ,׳כי
ונקראים ׳רוח םערה ענן גדול
ואש מתלקחת ונוגה םביב׳ ) ס׳
ובושה החמה וכו״ ,רוצה לומר ,כי כמו שבקדושה יש
אס נהמגלוח לנו׳ ,פירוש ,נדנרי ס הנגלים שהם לכוש אל
הקנה ,ד״ה סוד טהרות וטמאות(.
בחינת חמה ולבנה כנ״ל ,כמו כן זה לעומת זה יש בשט״א ג״כ חמה
הנעלמים ,והס הנראים לכאורה פשוטן של דנריס ,והס לכאורה
יזה לעומת זה עשה אלקים׳,
היא
ולבנה
וכו׳,
חיצוניות
חכמות
של
השכל
בחינת
היינו
דשט״א,
הכסילים
נגלים אל הלנ ,ולא אל לנוח המשכילים ,אלא אל לנוח
כגוונא דאית מל׳ דקדושה,
שכמוחו .וזהו שאמר ׳נהתגלוח לנו׳ ,פירוש גילוי דעחו הקצר.
בחינת מה שמשלק כל בחינת חכמה ושכל והולך אחרי תאוות לבו ,הכי אית מל׳ תייבא ,והיא
לילית ,כך מבואר בתיקונים
ועושה מה שלבו חפץ ,אפילו דברים שגס לפי פחיתות דעתו ושכלו
ו ח פ ל ד ! הלכנח וכוי .מקרא זה מדגר גסמה ולגנה דס״א ,והס זלע״ז
)קה״י ,מלכות(.
של פמה ולננה דקדושה ,כדכמינ כישעיה )כד ,כא ,כג( :וה!ה
הפגום לא נכון לעשותם ,וכנראה בחוש שבשביל תאוות לבס משליכין
כל חכמתם ושכלם ועושים מעשה בהמה ממש .וכמו שחמה ולבנה
כיוס ההוא יפקד ה׳ על צנא המרום נמרוס ועל מלכי האדמה על
סטייא
דקדושה מחזקין זה לזה ,כי ע״י לבנה בחי׳ מלכות בחי׳ צמצום
האדמה (...) :וחפרה הלמה ונוקה החמה כי מלך ה׳ צנאות נהר
פטייא איהו דכר ונוקבא,
ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד :ופירש המלבי״ס )שס( :מתחיל להודיע
תוקפא דזוהמא דדינא קשיא
)זהר נח עד.(:
מה שיהיה באחרית ימי הזעם ,עת יגיע זמן הגאולה הנצחיית ,אז יפקד ה׳ על צבא המרום .שהם שרי העכו״ס או הכוחות העליונות מן
המזלות והכוכבים המורים עליהם קיום והצלחה ,ואח״כ על מלכי האדמה .הס המלכים מן עובדי כוכבים שיבואו לעזור את גוג ומגוג .פטייא דאיהי קיימא תדיר
קמי קוב״ה לאםטאה על
) (...וספרה .אז לא יתנו עוד אלהות ופאר לחמה ולבנה ,כי יכירו שה׳ הוא השיבה הראשונה והוא השופע הראשון והאחרון ,הוא המשגיח חוביהון רבני נשא ,וקיימא
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ,יען כי מלן ה׳ בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד .ר״ל ,כי עובדי האליל היו מחזיקים את השמש לכת תדיר לאםטאה לתתא לבני
נשא ,קיימא תדיר לעילא בגין
אלקי מאציל ומשפיע ,כי הוא השופע אור על הירח וכוכבי אור ,וללבנה היו נותנים ג״כ כבוד ,בחושבם כי היא המקבלת השפע מן
לאדכרא חוביהון רבני נשא
החמה ומשפעת על העולם התחתון ,והיא המושלת על העולם התחתון .אבל אז תחפור הלבנה ,כי ידעו שלא עליה יושפע הכבוד ולאםטאה לון על עובדיהון,
בגין דאתיהיבו ברשותיה ,כמה
העליון מן היוצר כל ,רק הכבוד יושפע על זקניו ונביאיו ,עליהם יאציל הכבוד העליון ויהיו הס לנגד ה׳ כמדרגת הלבנה נגד החמה,
דעבד ליה לאיוב ,וכן קיימא
כן הכבוד העליון יגביל נגד זקניו ,והס יקבלו אורו ,ומאיתס תרד ההשפעה באור חוזר להאיר ולהשפיע לארץ ולדרים .וכן איפא בתיקו״ז עלייהו לאםטאה ולאדכרא
חוביהון בכל מה דעבדו .באינון
)תיקון ח ,כד ע״א( בזה״ל :י^׳וחפרה הלבנה׳ דאיהי נחש אשת זנונים ,׳ובושה החמה׳ דאיהי גיהנס ,דנחש אשת זנונים חריבת ביתא
זמנין דקב״ה קיימא עלייהו
דשכינתא ,וחמה דאיהי גיהנס שס המות ,אוקידת היכלא (...) .ובההוא זמנא דיתבני בניינא על ידא דקודשא בריך הוא לעילא ותתא ,בדינא ,כדין קאים לאםטאה
לון ולאדכרא חוביהון ,וקוב״ה
אתמר בשכינתא עלאה ותתאה ,׳והיה אור הלבנה כאור החמה׳ .׳וחפרה הלבנה ובושה החמה׳ ,דאינון נוקבין דשמא״ל.
עי קר כח מל׳ הרשעה הוא
ע״י שבירת כלים ,ומשם עיקר
יניקתם כידוע .והעיקר ע״י
אהבות הנפולין שהם תאוות
רעות ,שעי״ז הם רוצים
להתגבר על ישראל לבטלם
מעבודתו ית׳ )ליקו״ה ברכת

יליקוט הנחל•
ל א יחפוץ כסיל בתבונה .כתב בנחת השולחן)או״ח תיז( בזה״ל :וזה בחי׳ מה ■כ 1עכ’1ו
ושאר אומות העולם מונין למנין שנת החמה ,וישראל מונין ללבנה .כי בודאי
בגשמיות נראה שאור החמה גדול מאור הלבנה ,וע״כ נקראת באמת ׳מאור
הגדול׳ ,רק מחמת שאורו גס בגשמיות גדול מאד ,ע״כ א״א להסתכל בעצם אורו
כידוע בחוש וכשארז״ל ,והלא השמש רק אחד ממשמשיו ית׳ ואין שוס אדס יכול
להסתכל באורו ,וכמו כן גס ברוחניות .ומחמת שאור השכל דקדושה שהוא שורש
אור החמה אורו גדול מאד ,ע״כ א״א לקבל מאורו רק ע״י בחי׳ נו״ן שהיא
בחי׳ אור הלבנה וכמבפ״נ .וע״כ העכו״ס שהם בבתי׳ ׳לא יחפוץ כסיל בתבונה׳,
הס מונין דייקא לחמה ,ואינם שמיס על לב מה שאינם יכולים להסתכל באורה
ממש ,כי מה להם בזה ,כי ׳הכסיל בחשך הולך ודרך רשעים כאפילה׳ ,ולא
איכפת להס בבתי׳ פנימיות עוצם האור ,רק מאחר שמקבלים ההנאות גשמיות
המושפעים ממנה ,די להס כבר בזה ,וע״כ הס עובדים ג״כ לחמה ולא למי
שברא את החמה ומקבלת ממנו חיותה וקיומה ,כי הס חיצונים ומסתכלים רק
על בחי׳ חיצוניות ,ולא על הפנימיות דקדושה שיש בכל דבר .אבל ישראל עס
קדוש הס מסתכלים רק על הפנימיות והחיות דקדושה שיש בכל דבר ,שהוא
בחי׳ החכמה העליונה שהוא שורש החיות והאור של כל האורות ,בבתי׳ ׳כי עמך
מקור חיים באורך נראה אור׳ .רק מחמת שאור השכל גדול מאד וא״א לקבל רק
ע״י בחי׳ מלכות בחי׳ צמצום בחי׳ לבנה ששם שורש כל בחי׳ מספר ומנין ,ע״כ
מונין וחושבים למנין הלבנה ,ועי״ז דייקא זוכין ברוחניות לקבל מאור החכמה
הקדושה שהיא שורש כל האורות כנ״ל .וגס כי על הלבנה יכולין להסתכל בעצם
אורה ,שזה בחי׳ יעקב שמסתכל רק על האור שבכל דבר ,וע״י בחי׳ אור הלבנה
מתבוננין ומשיגין האור האמיתי שהוא שורש כל האורות כנ״ל .וע״כ ארז״ל
)פסיקתא רבתי פרשה טו סי' ב( ,׳מה גדול ,היינו החמה ,שליט ביום ולא בלילה,
כך עכןו שולט בעוה״ז ולא בעוה״ב ,הקטן שליט ביום ובלילה ,כך יעקב שולט
בעוה״ז ובעוה״ב׳ .היינו כנ״ל ,כי עשו לקח לעצמו העוה״ז ,שהוא גשמי ונראה
בחוש ,אבל לא חפץ בעוה״ב שהוא רוחני ,כי ׳לא יחפוץ כסיל בתבונה' ,וכמו כן
מונה לאור החמה על שאורו גדול יותר ,הגס שהוא בעצמו ג״כ אינו יכול

להסתכל בו לראות בעצם אורו ,די לו במה שנהנה ביותר מאורו להנאות גשמיות
שלו .אבל יעקב לא כן דרכו ,כי לקח לחלקו העוה״ב שהוא רוחני ,והגס שאורו
גדול מאד וא״א בודאי להשיגו בעוה״ז כי עליו נאמר ׳עין לא ראתה׳ וכו׳,
אעפ״כ זוכה יעקב לקבל ממנו גס בעוה״ז ע״י בחי׳ לבנה שהיא בחי׳ אמונה
וקבלת עול מלכות שמיס שלימה ועול תורה ומצוות בשלימות .ומצד עצמו הוא
בבתי׳ מסכן ודל דלית ליה מגרמיה כלום ,שזה בחי׳ ׳יאה עניותא לישראל׳ היינו
שיסתכלו כל אחד על גודל עניותו ושפלותו בעוה״ז מצד עצמו בכלליות ובפרטיות,
כי הלא ׳הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׳ ,וע״כ מסתכלין ומצפין
בכל פעס רק לקבל איזה הארה והתנוצצות חדש מבתי׳ אור החכמה הקדושה
שהיא בחי׳ חיי העוה״ב ,וע״כ זוכה לשניהם ושולט בעוה״ז ובעוה״ב.
ו ח פ ל ד ! הלבנה .ובמעיניס בנתליס )נז( איתא בזה״ל :הנה פסוק אחד אומר
)ישעיה ל( ׳והיה אור הלבנה כאור החמה׳ ,ופסוק אחד אומר )שס
כד( ׳וחפרה הלבנה ובושה החמה׳ ,והרי הס כשני כתובים המכחישים זה את
זה) ,והיא קושיית הגמרא בפסחים )ס״ת ע״א( עיין שס ,ורש״י על הפסוק
׳וחפרה וגו״ יישב לפי פשוטו דקאי על עובדי החמה והלבנה ,עיין שס( .ועל
פי דברי רבינו יתבאר ,דפסוק ד׳והיה אור הלבנה וגו״ הוא משל אל המלכות
דקדושה שהיא בחינת לבנה דקדושה וכו׳ ,ופסוק ׳וחפרה הלבנה וגו״ הוא
משל אל המלכות דסט״א .האומנם לפי עומק דבריו הקדושים יש לבאר
יותר ,כי החמה והלבנה כלולים משני חלקים ,החלק הפנימי שבהם שהוא
חכמת אלקותו ית׳ המחיה אותם ,שזהו בעצם עיקר האור המאיר של החמה
והלבנה ,והחלק השני הוא החיצוניות שלהם ,כלומר החמה והלבנה הגשמיים
הנראים לעינינו הבשריים .ואס מפרידים אותם ח״ו מפנימיותם ,אזי הס
נעשים בבחי׳ מלכות דסט״א ,ועל זה נאמר ׳וחפרה הלבנה וגו״ ,כי יתגלה
אז לעיני כל שהאור הוא רק מהפנימיות ,ואז יתקיים ׳ולא יכנף עוד מוריך׳,
שלא יאיר העולם רק מפנימיות החמה ולבנה ,ועליהם נאמר ׳והיה אור
הלבנה וגו״ .וכשזה קס זה נופל ,והמלכות דסט״א שנאחזת בחמה ולבנה
החיצוניים כשמפרידיס אותם מהפנימיות ,נפול תיפול.

חם עלייהו דישראל ,ויהב לון
עיטא לאשתזבא מניה

)זהר

וישב קצ.(.

כיון דההוא םט״א אתער,
כל בני עלמא טעמי טעמא
דמותא (...) ,םט״א אזלא
ומשטטא לתתא בכל םטרי
עלמא ,ועד דםט״א לא
אתעבר מתמן לא יכלין אינון
לאתייחדא במאריהון (...) ,בר
בארעא דישראל בלחודהא
דלא שלטא חמן (...) .כגוונא
דא ישראל לתתא לא יכלין
לאתייחדא במאריהון עד
דדחיין לההוא םט״א מנייהו
)זהר תרומה קעג.(.

הפטייא המםלקים השפע
והחיות מן הנבראים נקראים
מוות ,כמו שאמר הכתוב ׳ואת
המוות ואת הרע׳ .והנה האיש
החוטא ממשיך עליו םטרא
אחרא הנקראים מוות ,ולכן
אין הקליפה ההיא נפרדת מן
האדם אלא אחר מיתה ,כי אז
נקבר האדם ובשרו מתעכל
בעפר ,ונפרד ממנו הקליפה
שנדבקה בו בזוהמת הנחש
שהטיל בחוה ובאדם )שער
הגלגולים הקדמה כג(.

פטייא הוא רשות הרבים
ורוח צפון פרוז ,אמנם םטרא
דקדושה צנועה ,רשות היחיד
צנועה ,מוקף מחיצות )אהבת
יהונתן דברים ו ,ט(.

ערכי ם
וכינויים
יצייט ויצהייר
יתפלל האדם אל הש״י תמיד
שיסיר את היצה״ר ממנו .אבל
מעצמו קשה הוא ,כי האדם
נחשב שהוא שבוי ואסור ביד
מלך זקן וכסיל ,הוא יצה״ר,
שנקרא בכל מקום בשם הזה,
והרי אין חבוש מתיר עצמו
מבית אסורים ,וצריך לאחר
להתירו ,הוא הש״י אשר
מוציא אותו מבית אסורים
)נתיבות עולם נתיב כח היצר ד(.

יש בלב שני חללים ,האחד
מלא דם ,הוא משכן ליצה״ר,
והשני חלל בלא דם ,משכן
ליצה״ט .והנה כעזגלי היצה״ר
הומים לעבור על התורה,
יצה״ט עומד כנגדו ומייעצו
לחזור למוטב ,ואין לך רשע
שלא יבואו לו הרהורי תשובה
קודם שיעשה העבירה ,אלא
שיצרו מפתהו ,ואחר כך
מתחרט )ראשית חכמה שער
היראה פ״ג(.

היצהייר נמשך מהשמאל,
ויצה״ט מהימין .וכאשר
היצה״ר נכנע תחת היצה״ט,
נכלל השמאל בימין ,והחשך
מתהפך לאור ומר למתוק .ויש
מי שפירש שיהפך מדת לילה
שהיא חשך ,לאור ,ע״י עסק
התורה שנקראת אור ) ר א שי ת
חכמה ש׳ האהבה פ״ו(.

ידוע כי כל עצם האדם הוא
חסדים וגבורות .והנה מצד
החסד נמשך יצה״ט ,ומן
הגבורה נמשך יצה״ר ,ובעבור
פגם אדם הראשון שהקדים
הורדת הגבורות לחסדים,
לכן היצה״ר בא קודם ,דכתיב
׳לפתח חטאת רובך (...),ואך
בשנת י״ג אז נכנסין מוחין
דגדלות ,ואז מאיר היצה״ט
)ערה״כ לרמ״ז ,יצר(.

פדר התלבשות גוף האדם
הוא על סדר זה ,כי גוף האדם
החומרי של ד׳ יסודות הוא
אש רוח מים עפר ,ובתוך זה
הגוף מתלבש נפש הבהמי מצד
הרע )וזהו חלק עשו( ,ובתוכו
לבוש מקליפות נגה ,טוב ורע,
מלאך טוב יצה״ט ומלאך רע
יצה״ר ,ובתוכו נפש טהורה
מאופנים דעשיה ,וזה נקרא
יעקב וכו׳ )תוי״י פ׳ וישלח(.
יעקג ועשו נמצאים בכל
אדם ,כי כל אדם הוא מעורב
טוב ורע ,והטוב נקרא יעקב
והרע נקרא עשו ) מ או ר עינים,
פ׳ תולדות(.

מםכן
’מסכן וחכם׳ זה יצר טוב .למה
קורא אותו מסכן ,שאינו מצוי
בכל הבריות ,ואין רובן של
בריות נשמעין לו )קה״ר ט ,כה(.
’מסכן חכם׳ הוא היצ״ט והוא
השכל .וקראו מסכן ,לפי
שעוזריו מועטים ,והכל כנגדו,
והכל שונאים אותו )רבינו בחיי
בראשית ד ,ז(.

משיח בסוד השכינה ,הוא
מסכן מצד מל׳ ,וחכם בסוד
חכמה ,והיינו חכמה עילאה
חכמה תתאה )דרושי כולך יפה
לרמח״ל(.

יצייט נקרא מסכן ,משום
דמרחקין מיליה ,לשכר לעולם
הבא )פנים יפות שמות כג ,ח(.

כו

נחל נוכע

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}
ד!יצ״ט

מקור חכמה

ה מ תרגם

נקרא מסכן וחכם .כדכתיכ כקהלת )ד ,יג-יד( :מוב ילד י “ רבי חייא פתח ואמר,
השכל זוכה לק5ל מאור השנל ,ועי״ז נעשה אור הלגנה נאור החמה
'רבות רעות צדיק ומכולס
עוד:
להזהר
ידע
לא
א^ר
וכקיל
זקן
ממלןו
וסכם
מכןכן
וכנ״ל ,כן נחמה ולננה דסט״א ,שע״י שמסלק שכלו ונמשך אחר
יצילנו ה״ ,בוא וראה ,כמה
כי מפית הסורים יצא למלןו כי גס במלכותו נולד רש :ופירש רש״י מקטרגים יש לו לאדם מיום
חיצוניוח וחאווח לנו ,עי״ז מחחזק ניוחר מהכפירוח וחכמוח
)שס( :שוב ילד משכן וסכם .זה יצ״מ .ולמה נקרא ילד ,שאינו פא שהקב״ה נתן בו נשמה
חיצוניוח שלו ,ועי״ז נמשך ניוחר אחר חאווח לנו ,וכן חוזר חלילה.
להתקיים בזה העולם ,שכיון
ח י צ ר טוב נקרא מסכן וחכם וכוי.
פאדס עד י״ג שנה .משכן .שאין שיוצא האדם לאויר העולם,
האיפריס שומעים לו כמו ליצה״ר .מיד מזדמן להשתתף איתו
ה חניר נזה נפל״ח )שס א ,ד(
היצה״ר כמו שלמדנו ,שכתוב
דליח
נזה״ל :ני יודע עניוחו ודלוחו
מופה.
לדרך
האדם
את
שמשכיל
סכם.
'לפתח חטאת רובץ וגו״,
ליה מגרמיה כלום ,ני הגוף וכל
ממלך זקן וכשיל .יצה״ר שהוא שליט ואז משתתף עימו יצה״ר.
על כל האיפריס .׳זקן' ,שמשעה ובוא וראה שכך הוא ,שהרי
חאווחיו וכו׳ הנל ,ואפילו שכלו
הבהמות מיום שנולדו כולם
המנעי הוא הנל ורעוח רוח ,מחמח
שנולד הוולד הוא נתון פו ,שנאמר שומרות עצמן ובורחות מן
׳לפתת תמאת רופך .וכשיל .שמתעהו תוך אש ומן כל מקומות
שמעורנ נכוחוח הגשמיוח והגופניוח,
רעים ,והאדם מיד בא לזרוק
לא
אשר
פמדרש.
נדרש
כך
רעה.
פדרך
הארה
ומצפה ומייחל רק לקנל
עצמו אל תוך אש ,מפני
מחכמה העליונה שהוא נחי׳ החיוח שיש נכל דנר ,כדי להחקרנ
ידע להזהר עוד .שהרי הזקין ואינו מקפל תוכתה .כי מכיס השורים שיצה״ר שורה בתוכו ומיד
יצא למלך .ממקום המנופת וסרתון ,כדמתרגמינן ׳ויפאש' ,׳וסרי׳ .כי מתעהו לדרך רע .והעמדנו
נקרא מלך זקן וכסיל כחיי מלכות
עי״ז להשי״ח.
שכתוב 'טוב ילד מסכן וחכם
ופא
ממנו,
הטופ
המסכן
הרש
נולד
פאדס,
משמלך
כמלכוסו.
גם
נליקו״ה
אר
מנו
זה
ענין
שכל
ו
כחכמה
חפיצה
ה
אינ
דסט״א ש
ממלך זקן וכסיל אשר לא
מתוך טהרה ולא מתוך טינופת הרתס .ואיפא נז הר)וי שכ ,קעט ע״א( ידע להיזהר עוד'' ,טוב ילד'
)סו״מ פקדון ד ,ד( ,וז״ל :עיקר יניקה הכסילוח הוא מנחינח מיעוט
כזה״ל :י^רפי תייא פתת ואמר ,׳רפות רעות צדיק ומכולם יצילנו ה״ זהו יצ״ט ,שהוא ילד מהימים
הלננה שהוא פגם המלכוח ,כי המלכוח נחינח לננה נחינח נו״ן
המועטים עם האדם ,שהרי
הנ״ל ,הוא כלל כל הצמצומים והמידוח של השכל ,שא״א לקנל אח
)תהליס לד( ,תא תזי ,כמה מקטרגין אית ליה לפר נש מיומא דקפ״ה משלוש עשרה שנים ואילך
יהפ פיה נשמתא לאתקיימא פהאי עלמא ,דכיון דנפיק פר נש )הוא עימו( כמו שלמדנו
השכל כי אס עי״ז כנ״ל (...) .אנל אח זה לעומח זה עשה אלקיס,
במקום אחר' .ממלך זקן
ונכל דנר יש טונ ורע ,וע״נ לפעמים מחגנרח הסט״א ויונקח
לאוירא דעלמא ,מיד אזדמן לאשתתפא פהדיה יצה״ר כמה דאתמר ,וכסיל' ,ממלך זה הוא יצה״ר
דכתיפ )כראשית ד( ׳לפתת תטאת רוכן וגו" ,וכדין אשתתף פהדיה שהוא נקרא 'מלך' ,ושולט
מנחינח צמצום הנ״ל ,ני עיקר יניקחס מנחינח העדר הדעח,
יצה״ר .ותא תזי דהכי הוא ,דהא פעירי מיומא דאתילידו כלהו נטרי בעולס על בני האדס' ,זקן
מנחינח צמצומים שהם נחינח דינים כידוע .וכשהם יונקים משם,
וכסיל' ,שהוא בודאי נקרא
אתי
מיד
נש
ופר
פישין,
אתרין
כל
ומן
נורא
גו
מן
וערקין
גרמייהו
אל
שזהו נחינח מיעוט הלננה ,אזי הס מהפכים הדנר מהיפך
זקן כמו שהעמידוהו חז״ל
לארמא גרמיה גו נורא ,פגין דיצה״ר שארי פגויה ומיד אסטי ליה שכאשר נולד בן אדס ויוצא
היפך ,כמ״ש המהפכים אורחוח יושר ונלוזים נמעגלוחס .כי נאמה
לאויר העולס הוא מזדמן עס
צריכין להשחמש נכל דנר ונכל מידה נמקומו ונשעחו נקדושה
לארתא פישא .ואוקימנא דכתיפ ׳טופ ילד מסכן ותכם ממלך זקן וכסיל האדס ,וע״כ הוא 'מלך זקן
ונטהרה כראוי ,היינו כי נאמח צריך האדם ליזהר מאד שלא יעשה
אשר לא ידע להזהר עוד׳ ,׳טופ ילד׳ דא הוא יצ״ט ,דהוא ילד מיומין וכסיל'' .אשר לא ידע להיזהר
זעירין עמיה דפר נש ,דהא מתליסר שנין ואילך)עמיה( כמה דאתמר .עוד' ,להזהיר לא כתוב אלא
מעשה נהמה ח״ו ,ני גדר האדם שיהיה רחוק ממעשה נהמיוח,
להיזהר ,מפני שהוא כסיל,
שהם כל החאווח רעוח שהם נסילוח ושטוח ושגעון נחינח נהמה
׳ממלך זקן וכסיל׳ ,ממלך דא הוא יצה׳׳ר דאיהו אקרי ׳מלך; ושליט ועליו אמר שלמה עליו השלוס
פעלמא על פני נשא ,׳זקן וכסיל׳ ,דאיהו זקן ודאי ,כמה דאוקמוה 'והכסיל בחושך הולך' ,שהרי
ממש ,ונשניל זה השי״ח חונן לאדם דעח ,נדי שיחרחק ממעשה
מפסולת החושך הוא בא ,ואין
דפר
עמיה
אזדמן
איהו
דעלמא
לאוירא
ונפיק
נש
פר
אתיליד
דכד
שהם
נהמה ,כי הדעה שהוא גדר האדם ,הוא ההיפך מכל החאווח
לו אור לעולמיס .רבי שמעון
נחינח נהמיוח כסילוח ושטוח .וכשזוכה לגרש החאווח הנהמיוח,
נש ,ועל דא איהו ׳מלך זקן וכסיל׳ .׳אשר לא ידע להזהר עוד׳ ,אמר ,בוא וראה ,כתוב 'טוב
להזהיר לא כתיפ אלא להזהר ,פגין דאיהו כסיל ,ועליה אמר שלמה ילד מסכן וחכס' ,מי הוא
אזי נחחזק ונחרומס שכלו ,כפי הכגעח החאווח הנהמיוח כן
'ילד מסכן' ,הרי העמידוהו
נחרומם שכלו ,ני כשזה נופל זה קם .ואזי כשמגיע אל השכל ,אז
ע׳׳ה )קהלת כ( ׳והכסיל פתשך הולך׳ ,דהא מסוספיתא דתשך קא חז״ל ולמדנו שהוא יצה״ט,
אתיא ,ולית ליה נהורא לעלמין .רפי שמעון אמר ,תא תזי ,כתיפ ׳טופ אבל 'טוב ילד' ,זה הוא
צריך לידע האמח שעדיין הוא רחוק מחכמה ,ננחינח אמרחי
שכתוב'נער הייתי גס זקנתי',
ילד מסכן ותכם׳ ,מאן ׳ילד מסכן׳ ,הא אוקמוה ואתמר דאיהו יצ״ט,
אחכמה והיא רחוקה ממני ,שעיקר החכמה שישכיל שרחוק ממנו
וזה הוא 'נער' שהוא 'ילד',
החכמה כמ״ש אדמו״ר ז״ל ,ואז צריך דייקא לעשוח עצמו כנהמה,
אפל ׳טופ ילד׳ ,הדא הוא דכתיפ )תהליס לז( ׳נער הייתי גס זקנתי׳' ,מסכן' שאין לו מעצמו כלוס,
ודא הוא ׳נער׳ דאיהו ׳ילד׳ ,׳מסכן׳ דלית ליה מגרמיה כלום ,ואמאי ומדוע נקרא נער ,מפני שיש
כמו דוד המלך עליו השלום שנוודאי היה חכם גדול אמיחי ,ואומר
לו חידוש הלבנה שמתחדשת
ואני נער ולא אדע נהמוח הייחי עמך .וזה נחינח נהמה נקדושה,
אקרי נער ,פגין דאית ליה תדתו דסיהרא דמתתדשא תדיר ,ותדיר תדיר ,ותדיר הוא ילד מסכן
איהו ילד מסכן כמה דאמרן ,׳ותכם׳ פגין דתכמה שריא פיה .׳ממלך כמו שאמרנו' ,וחכס' מפני
נחיגח אדם ונהמה חושיע ה; כמו שאמרו רז״ל נגי אדם שערומין
זקן׳ ,דא הוא יצה׳׳ר כמה דאתמר ,דהא מן יומא דהוה ,לא נפק שחכמה שורה בו' .ממלך
נדעה כאדם הראשון ומשימין עצמם ננהמה .נמצא שהאדם צריך
זקן' ,זה הוא יצה״ר כמו
לנלי לעשוח מעשה נהמה ח״ו ,ואז שכלו נשלימוח ,ואז דייקא צריך
ממסאפותיה לעלמין ,ואיהו כסיל ,דכל ארתוי אינון לאורת פישא ,שלמדנו ,שהרי מיוס שנברא
ואזיל וסטי לפני נשא ,ולא ידע לאזדהרא ,ואיהו אתי עס פר נש לא יצא מטומאתו לעולמיס,
והוא כסיל ,שכל דרכיו הס
פתסקופין ,פגין לאסטאה לון מאורת טפא לאורת פישא .תא תזי ,על דא אקדים עס פר נש פיומא דאתיליד ,פגין דיהימין ליה ,דהא כד אתי לדרך רע ,והולך ומסטה לבני
יצ״ט לא יכיל פר נש למהימנא ליה ,ודמי עליה כמטולא .כגוונא דא תנינן ,מאן הוא רשע ערום ,דא הוא מאן דאקדיס לאטענא מלוי לקמי אדס ,ולא יודע להיזהר ,והוא
דיינא עד לא ייתי תפריה מארי דדינא ,כמה דאת אמר )משלי ית( ׳צדיק הראשון פריפו וגו" ,כגוונא דא האי רשע ערום ,כמה דאת אמר בא עס בני אדס בעלילות,
כדי להטותס מדרך טובה
)כראשית ג( ׳והנתש היה ערום׳ ,והוא אקדים ושרי עמיה דפר נש עד לא ייתי תפריה לאשראה עליה ,ופגין דאיהו אקדים והא אטעין טענתיה לדרך רעה .בוא וראה ,ע״כ
עמיה ,כד אתי תפריה דאיהו יצה״ט ,אפאיש ליה לפר נש פהדיה ,ולא יכיל לזקפא רישיה ,כאילו אטעין על כתפיה כל מטולין דעלמא ,פגין הקדיס עצמו היצה״ר להתחבר
עס האדס מיוס שנולד ,בכדי
ההוא רשע ערום דאקדיס עמיה ,ועל דא אמר שלמה )קהלת ט( ׳ותכמת המסכן פזויה ודפריו אינם נשמעים׳ ,פגין דהא אקדים אתרא .ועל דא,
שיאמין לו ,שהרי כשיבוא
כל דיינא דקפיל מפר נש מלה עד לא ייתי תפריה ,כאילו מקפל עליה טעווא אתרא למהימנותא ,אלא ׳ופא רעהו ותקרו׳ )משלי ית( ,ודא הוא אח״כ היצה״ט שוב אין האדס
אורת דפר נש זכאה ,דהא פר נש זכאה דא הוא דלא הימין לההוא רשע ערום דיצה׳׳ר עד דייתי תפריה דאיהו יצ״ט ,ופגין דא פני נשא אינון יכול להאמינו ,ודבריו דומיס
עליו כמשא .כעין זה למדנו,
כשלין לעלמא דאתי ,אפל ההוא זכאה דאיהו דתיל למאריה ,כמה פישין ספיל פהאי עלמא פגין דלא הימין ולא אשתתף פההוא יצה׳׳ר ,וקפ׳׳ה איזה הוא רשע ערוס ,זה
שזיפ ליה מכלהו ,הדא הוא דכתיפ ) ת הלי ס לד( ׳רפות רעות צדיק ומכולם יצילנו ה" ,רפות רעות לצדיק לא כתיפ ,אלא ׳צדיק׳ ,פגין דקפ׳׳ה אתרעי הוא מי שמקדיס עצמו לטעון
דבריו לפני הדיין קודס שיבוא
פיה ,ופגין כך קפ״ה אתרעי פההוא פר נש ושזיפ ליה מכלא פהאי עלמא ופעלמא דאתי ,זכאה תולקיה .ועי״ע כקה״ר)ד ,ט( וכנדריס)לכ ע״כ(.
חבירו בעל הדין ,כמ״ש 'צדיק
הראשון בריבו' וגו' ,כגון זה
ייליקום הנח?*
רשע ערוס ,כמ״ש 'והנחש
ד ל י ת לה מגרמה .איתא בקוצץ מבועי הנחל )טבת תשל״ט( בזה״ל :כרצות האדם וכל כמה שעומדת מול התמה כלי הסתרת העולם הגשמי ,תאיר יותר היה ערוס' ,והוא הקדיס
להכין עצמו לקכל התכמה כיאות ,צריך להשתדל להיותו ככתי׳ לכנה כשלימות .כמו כן האדם צריך להעמיד עצמו אצל הצדיק שהוא התמה ,ושורה עס האדס עד שלא
דלית לה מגרמה כלום ,כלומר ,ככיטול גמור להתכמה כתי׳ תמה ,שהוא ולדתות מעצמו הסתרת עכיות תומר הגשמי שמסתירו מהשמש כתי׳ צדיק ,יבוא חבירו )היצה״ט( לשרות
הצדיק ,כתי׳ משה כפני תמה ,ולהיות כיהושע לא ימיש מתוך האהל של וק״ו כאס האדם ת״ו ככתי׳ ׳ותפרה הלכנה׳ ,ופירושו שמתפיר את עצמו עליו ,ומשוס שהקדיס וכבר
טען טענותיו לפניו ,כשיבוא
כגשמיות ,שנכנס כתאוות אכילה וממון )ואפילו כדרך היתר( ,ומסככ את
הצדיק .וכיטול פירושו שינית ויכטל את שכלו לפני הצדיק ,וכמו שאמר
אח״כ חבירו שהוא יצה״ט,
מוהרנ״ת ,׳איך האכ אינגאנצן מיין מת אויסגיהולט ,וואס איך האכ עצמו כמותרות )לוקסוס( וגשמיות ,שכל זה מסתירו יותר ויותר מהצדיק רע לאדס להיות עימו ,ואינו
גיהערט א דיכור פון רעכין נאך א שטיקל מת׳ )לגמרי זרקתי את מותי ,כתי׳ תמה ,ונעשה ככתי׳ ׳ותפרה הלכנה׳ ,כי אז לא די שאינו מקכל יכול להריס ראשו ,כאילו
ומכל דיכור ששמעתי מרכינו ניתווסף לי עוד קצת מת( .וזהו תנאי קודם מהשמש ומונע ממנו תכמה .כי אס נעשה ת״ו ככתי׳ לכנה דסט״א ,שעליה הטעין על כתפו כל המשאות
למעשה לקנין התכמה ,כי כל זמן שהאדם תכס כעיני עצמו ,ימנע ממנו נאמר ׳ותפרה הלכנה׳ ,כתי׳ מלכות דסט״א .כי האדם כטכעו כתי׳ מקכל ,שבעולס ,בגלל אותו הרשע
לקנות קנין התכמה .ועוד צריך להיות כדמיון הלכנה ,כמו שרואין כתוש ,וכשמונע עצמו מלקכל מכתי׳ תמה ,ואינו ככתי׳ לכנה דקדושה ,כי אז ת״ו הערוס שכבר הקדיס עצמו
וכידוע שכל ענין פגימתה וליקויה )כשעת ליקוי לכנה( ,ששם אתיזת נעשה מקכל מתמה דקליפה )כתי׳ ׳וכושה התמה׳( ,שהיא תכמות תיצוניות ,אליו ,ועל זה אמר שלמה
'וחכמת המסכן בזויה ודבריו
הקליפות כידוע ,הוא מתמת כדור הארץ הגשמי שמסתיר אותה מהתמה,
וכאומרו ,׳והכור ריק אין כו מיס אכל נתשיס ועקרכיס יש כו׳.
אינס נשמעיס' ,מפני שהרי
הקדיס אחר .וע״כ ,כל דיין
שמקבל מאדס דבר עד שלא יבוא חבירו ,כאילו מקבל עליו עבודה זרה אחרת לאמונה ,אלא 'ובא רעהו וחקרו' ,וזה הוא דרך האדס הצדיק ,שהרי אדס צדיק זה הוא מי שלא מאמין לאותו רשע ערוס שהוא היצה״ר עד שיבוא
חבירו שהוא היצ״ט ,שהרי מפני זה בני האדס הס כושליס לעולס הבא ,אבל אותו צדיק שהוא ירא מרבונו ,כמה רעות סובל בזה העולס מפני שלא מאמין ולא משתתף באותו יצה״ר ,והקב״ה מציל אותו מכולס ,זה הוא שכתוב
'רבות רעות צדיק ומכולס יצילנו ה״ ,רבות רעות לצדיק לא כתוב ,אלא 'צדיק' ,מפני שהקב״ה רוצה בו ,ומשוס כך הקב״ה רוצה באותו אדס ומציל אותו מהכל בזה העולס ובעולס הבא ,אשרי חלקו.

כי היצ״ט נקרא מסכן וחכם )קהלה ד( בחי׳
מלכות שהיא בחי׳ עניה ודלה דלית לה
מגרמה כלום כי אם מה שמקבלת מחכמה.
ויצה״ר נקרא מלך זקן וכםיל .בחי׳ מלכות
דםט״א שאינה הפיצה בחכמה ושכל.

ויצח״ר

ה מ תרג ם
^ תגן ,לעולם ירגיז אדס
יצ״ט על יצה״ר וישתדל
אחריו ,אס הלך ממנו
טוב ,ואס לא יעסוק
בתורה ,כי אין לך דבר
לשבור את היצה״ר אלא
התורה ,אס הלך טוב,
ואס לא יזכיר לו יוס
המיתה כדי לשברו(...) .
שהרי היצה״ר אינו שורה
אלא במקוס שנמצא
שמחת היין וגסות
הרוח ,וכשמוצא רוח
שבור באדס ,אז מתפרד
ממנו ואינו שורה עליו,
וע״כ צריך להזכיר לו
יוס המיתה ,וישבור
גופו ,והוא הולך לו .בוא
וראה ,יצה״ט צריך חדוה
של תורה ,ויצה״ר צריך
חדוה של יין וגסות רוח,
ומשוס זה צריך האדס
להרגיזו תמיד מאותו
יוס הגדול יוס הדין יוס
החשבון ,שאין לו לאדס
מה להגן על עצמו ,אלא
מעשיו הטוביס שהוא
עושה בעולס הזה כדי
שיגינו עליו באותה שעה.

ואני תפלה

ובכן תעזרני ברחמיך
הרבים ,שאזכה לתן
כח למלכות דקרשה
שיתגבר על מלכות
הרשעה ,ואזכה
להגביר היצר טוב
על ,יצר הרע .ותחגני
בךחמיך הךבים,
ותשפיע עלי חכמה
ושכלדקרשה,שאזכה
לדזסתכל בכל דבר
באור השכל דקדשה
שיש בו ,לדבק עצמי
להשם יתברך על ידי
כל הךברים שבעולם,
שאזכה להבין מכלם
את הרמזים שאתה
מךמז אלי בכל עת
להתקרב אליך
)ליקו״ת א(.

ו ת מ שי ך עלינו
קדשתך הגדולה,
ותשפיע עלינו כה
ואמץ מהצדיקים
האמתיים זקנים
שבקדשה ,ובזכותם
וכחם נזכה להכניע
ולשבר ולבטל מלך
זקן וכסיל ,לגרש אותו
ואת חילותיו מעלינו
ומעל גבולנו ,ואת
רוח הטמאהתבערמן
הארץ .ותבטל מעלינו
כל מיני הרהורים
רעים הרוךפים אחרינו
בכל עת ,וביותר
אחרי החפצים באמת
להתקרב אליך,
כאשר נגלה לפניך
אדון כל מלא ךחמים
)ליקו״ת עח(.

מקור חכמה

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר״ן

נחל נובע

כז

לידע שהוא רחוק מהדעת ,ויהיה בעיניו כבהמה שאין בה דעת
לעולם ירגיז .איפא ננרכות )ה ע״א( :אמר רני לוי נר חמא אמר
כנ״ל .וזה בחינת מלכות דקדושה ,שהיא בחינת מידה וצמצום
רני שמעון נן לקיש ,לעולם ירגיז אדם יצ״מ על יצה״ר,
שגאמר )פהליס ד( ׳רגזו ואל מאטאו׳ .אס נצאו מוטנ ,ואס לאו
הדעת ,שזהו בחינת בהמה בקדושה ,שמצמצם דעתו כאילו אינו
יודע כלל ,שעי״ז עיקר קבלת הדעת והשכל כנ״ל ,אבל בענין
יעשוק נמורה ,שגאמר ׳אמרו נלננכס׳ .אס גצאו מוטנ ,ואס לאו
התאוות אינו עושה שוס מעשה
יקרא קריאס שמע ,שנאמר ׳על
משננכס׳ .אס נצחו מוטנ ,ואס לאו בחי׳ לא יחפ  pכסיל בתבונה וכו׳ כנ״ל.
נהמה כלל ח״ו וכנ״ל .אבל השט״א
וצריך כל אחד ליתן כח לבתי׳ מלכות והקליפות משימין את האדם מהיפך
יזכור לו יום המימה ,שנאמר 'ודומו
סלה' .ופירש רש״י )שס( :ירגיז יצ׳׳גו .דקדושה להתגבר על מלכות דסטרא אחרא .אל היפך ח״ו ,כמו שנמצאין נמה
צנ״א שמשוקעים בכל התאוות כאשר
שיעשה מלחמה עס יצה״ר.
ונאיזה וכמו שאמרו רז״ל )נ ר כו ש ה (.לעולם ירגיז אדם
הס יודעים בעצמם ,והס עושים
אופן ,כפב בעיון יעקב )שס( :שיעשה
סייג וגדר לעצמו ,משמרח למשמרח ,יצר טוב על יצה״ר .וע״י מה נותן כח למלכות
מעשה בהמה ממש ,והס רוצים עוד
בכה.
לקדש עצמו נמוחר לו .וביאר הצל״ח דקדושה ,ע״י התורה שהוא עומק
לידע חכמות ,והס חכמים בעיניהם
ונגד פניהם נבונים ,ורוצים להטיל
)שס( :לעולם ירגיז .שלא יחזיק
מום בקדשים ח״ו ,למצוא קושיות וחשרונות בגדולי הצדיקים
היצה״ר לאוהנ עם היצ׳׳ט ,רק חמיד ירגיז ,שיהיה שנאה ניניהם.
והנשרים האמיתיים ,כאילו הנל צריכים ללמוד שכל מהם (...) .וכל
ונז ה ר) מ ק ,7רב ע״א( איפא בזה״ל :יחנן ,לעולם ירגיז אדם יצ״ט על
זה נמשך מפגם המידה והצמצום הנ״ל שהוא בחינת מלכות ,שכפי
יצה״ר וישחדל אנחריה ,אי אזיל מניה יאוח ,ואי לאו ישחדל
נאורייחא ,דהא ליח לך מלה לחנרא יצה״ר אלא אורייחא ,אי
מה שפוגמין בבחינת מלכות שהיא בחינת לבנה וכו׳ כנ״ל ,כמו כן
מתגבר החשך והקליפה שמהפך האמת מהיפך אל היפך כנ״ל ,עד
אזיל מוטנ ,ואי לאו ידכר ליה יומא דמוחא נגין לחנרא ליה.
) (...דהא יצה״ר לא שריא אלא נאמר דאשחכח חדוה דחמרא
שנמשך פגם וטעות זה גס בין הכשרים קצת שאומרים חכמות של
ממעשה בהמה ,ואעפ״כ הס חכמים
הבל ,והם עדיין לא יצאו
וגסוחא דרוחא ,וכד אשחכח רוחא מנירא ,כדין אחפרש מניה ולא
שריא נהדיה ,ונגין כך נעי לאדכרא ליה יומא דמוחא ,וימנר
ל ה ת ג ב ר על
בעיניהםואומרים דעותוחכמות שקר בדרכי ה'.
גופיה ,ואיהו אזיל ליה .מא חזי ,יצ״ט נ עי חדוה דאוריימא,
מלכות ד  0ט” א .ניאר נזה נליקו״ה )פו״מ פקדון ד ,ט( שפירושו :שלא
יחשוב מחשבות רעות בתאוות והרהורים וחכמות חיצוניות וחכמות
ויצ״ר חדוה דחמרא וגשומא דרוחא ,ונגין כך נעי נר נש לארגזא
)ליה( מדיר מההוא יומא רנא יומא דדינא יומא דחושננא ,דליח
של הבל וכל מיני מחשבות שהוא חוץ לגבול הקדושה ,שכולם נמשכין
ליה לנר נש לאגנא עליה ,אלא עונדוי דכשרן דאיהו עניד נהאי
מבחינת זוהמת מצרים ,שיונקין מפגם הצמצום דקדושה שהוא
בחינת מלכות דקדושה ,כי הם מבחינת מלכות הרשעה.
עלמא נגין דיגינו עליה נההיא שעמא.
ע ״ י התור ה שהוא עוסק גנ ח .ונ פ ל ״ פ) א ,יא( ציין אפ המ״מ הנא
לעולם ירגיז אדם יצ״ט וכוי .ואיפא נניאה״ל )א ,כ( נזה״ל :נל
לעני! 'פורה נכח׳ .כפיב בויקרא )כו ,ג ,ינ-יג( :אש נחקמי מלכו
תיקון יצה״ט ,הוא לעמוד בנשיון הרע והחסרון שבחלל
השמאלי ,עד שיהפך אותו בעצמו למרכבה וכלי לקדושת המוח.
ואח מצוחי מישמרו ועשיתם אתם (...) :והחהלכמי נחוככש והןיתי לנש
לאלקיס ואמם מהיו לי לעס :אני ה׳ אלקיכס אשר הוצאתי אמכם
ל ע ו ל ם ירגיז .איפא ננחח השולחן )או״פ פנו( נזה״ל :׳לעולש ירגיז
אדם יצ״ט על יצה״ר; וא״א להשלים ביניהם ולמלאות
מארץ מצרים מהיח להם ענדיס ואשנר מטח עלכס ואולך אמכם
רצון שני היצרין ח״ו ,כי כשזה קס זה נופל .ועוד איפא שס )יו״ד סע(
קוממיות :וביאר ר ש״י) שס( :אס נסקפי פלנו .יכול זה קיום המצוח,
כשהוא אומר ׳ואת מצותי תשמרו׳ הרי קיום המצות אמור ,הא מה
נזה״ל :ארז״ל' ,לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר' ,היינו שלא ימתין
אני מקיים 'אם נחקותי תלכו' ,שתהיו עמלים במורה ננ פי׳ הפורה
עד שעה שיראה שיצרו רוצה להתגבר עליו ולהביאו אל החטא בפועל
ממש ,ואז יחגור נלי מלחמתו להילחם בו ,כי אם נשיצרו עדיין בכח
שעוסק נכח .ואפ מצופי פשמרו .הוו עמלים במורה על מנת לשמור
ולא בפועל עדיין ,אז ירגיז עליו יצרו הטוב ויתגרה בו במלחמה,
ולקיים ,כמו שנאמר )דבריה ה( ׳ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם׳.
בכדי לגרשו ממנו לגמרי ,שלא ישלוט בו גס בבחינת כת לבד ,וזה
ואיפא נע״ז) או״ ח מז( :המורה אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו
שנאמר ׳רגזו' ,ואז בוודאי ׳ואל מחטאו׳ וכו׳ .וכן פי׳ עוד ענין ׳להרגיז',
עליה ,דהיינו שעושק בפלפול ומשא ומתן של מורה ,כמ״ש על
׳במקומי מלכו; ע״מ שתהיו עמלים במורה ,משא״כ באומש שלומדיש
היינו מה שלומד מורה בכת ויגיעה ומקבל ע״ע ישוריס ומרירות
בשביל עול מורה ,וכשארז״ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית
ד״ת מתוך עונג ואינם יגעים בה ,אין התורה מתקיימת אצלם .וכן
עצמו עליה .ולעונדא ולמעשה כפנ שס )יו״ד רג( ,וז׳׳ל' :לעולש ירגיז וגו".
איפא נילקו״ש)ישעיה רמז פלס :א״ר יהודה נריה דר׳ חייא ,כל תלמיד
חכש העושק בתורה מתוך הדחק ,תפילתו נשמעת .׳מפוך הדחק',
כי מאחר שרואה שיצרו מתנכל עליו להכשילו ח״ו ,ע׳׳כ הוא גודר
אפש״ל שזה נחי׳ ׳פורה נכח; ועי״ז פפילפו מפקנלח ,כדאיפא נהמשן המאמר.
בפניו ונודר לפרוש עצמו גס מהיתר ,שזה בחי׳ נדרים סייג לפרישות,
ע ״י
וכבר נתבאר שעי״ז בעצמו יש לו כת להתגבר על יצרו.
התורה שהוא עוסק גכח .וכפנ ננפח השולחן)או׳־פ פמג( נזה׳׳ל :היינו ללמוד מורה בכת וחמימות והתלהבות דקדושה .ונני א ה׳׳ל) א ,עז( כפנ
נזה׳׳ל :בעסק התורה לשמה זוכה כל אחד לפי ערכו לימן בה כח .וכן כפנ נעצוה׳׳מ )פ׳׳ת א( ,וז׳׳ל :ע״י לימוד בחשק וברצון ,והתגברות בכח
להכניע את המניעות שמונעות מעסק המורה לשם שמיס ,עי״ז מתחזקת באדם מלכות דקדושה ,היינו האמונה האמיתית המכונה מלכות
דקדושה ,ועי׳׳ז מתחזק ומתגבר יצה״ט על יצה״ר ,היינו שהאדם מתחזק להכניע את דיעומיו של יצה״ר ,והוא מקיים את דיעותיו של יצה״ט.

מילואי חכמה

ילהוט הנחל

ל ע ו ל ם ירגיז .נהג גנשם השולשן )יו״ד יע( מה״ל :אולי זה ג"כ כוונח רז״ל
ל ע ו ל ם ירגיז .לעולם דייקא ,מנמג גיערות מש )ס״א ,ה( גזה״ל :לנעל פמדח
הפפדשוח היצה״ר ,אמרו ,אין לזה פקנה אלא פורה ,ולכך אמרו' ,שיהיו
נענין שאמרו 'לעולס ירגיז אדס וכו׳ ואס לאו יעסוק נפורה וכו׳
דנרי פורה פניני ם נעיניך כל יוס כאילו היום נפנו' ,פה לעומח זה שזה מפחדש וכו׳ ואם לאו יזכור לו יום המיפה וכו" ,ר״ל ,כי מה שלא הועיל לו עסק
עליו נכל יוס ,ולכך פהיה הפורה ג״כ כאילו היום נפנה ,וחנינה ,לנעל
הפורה לנצח היצה׳׳ר ,הוא מספמא כי לא השים לינו העונ אל פכליפו ,ואז
הפפדשוח היצה״ר .והעושה כן יצליח .ואשש״ל שע״כ נמשלו ד״מ ל׳אילה אםניס;
יעסוק נפורה נכוונה אמיפיח ,עד שיזכה להכניע אח יצרו שהוא נעצמו עיקר
ש׳שנינין על לומדיהן גל שעה ושעה וכו" ,גדאיהא נעירונין )נד ע"נ{.
סערא דמופא ,ויזכה לדנק עצמו נאור החיים שהוא נחי׳ השכל דקדושה
כנ״ל .נמצא שדייקא ע״י נפי' מיפה זוכין לפייס .וזה נחי׳ מה שדרז׳׳ל כי
החיים אלו הצדיקים שנמיפפס קרויים פייס ,והמפיס אלו הרשעים שנחייהס קרויים מפיס ,כי מאפר שנאמח עומדים למיפה ,ואינס שמיס לנס לזה כלל,
וערודיס כל ימיהם נהנלי עולם שנאמח כולם הס ננ פי' מיפה כנ׳׳ל ,ע׳׳כ דייקא ע״י חייהם נשקעיס נכל פעם ניופר נסער א דמופא ,עד שנחייהס קרויים
מפיס ,והס דייקא אינם יודעים מאומה ,כי אינם שמיס לנ כלל לשוס דנר ,ועי׳׳ז הס רחוקים מכל נפי׳ ידיעה דקדושה נפכליח הריחוק .והצדיקים דייקא
ע״י שיודעים שימופו ,עי״ז דייקא זוכין לפכליח הידיעה השלימה שהיא עיקר החיים ,עד שגס נמיפפן קרויים חיים .וזה מצינו נענין י ע קנ ועשיו נעצמו ,כי
עצמו למיפה ,עד שניזה אח הנ מר ה שהיא נפי׳ החכמה שהיא עיקר החיים ,ויעקנ אנינו
ע^יו אמר ׳הנה אנכי הולך למוח ולמה זהלינכורה',נמצא שהוחלע
שהשפדל עצמו רק נזה ,וע״כ קינל הנכורה והנרכה ,עד שזכה לחיים אמיפיים ,ואמרו עליו רז׳׳ל ׳יעקנ אנינו לא מח׳ .וע׳׳כ נאמח הוא נפי׳ הפיקון
ע ״ י ה תו ר ה ש הו א עוסק ככח .גני ענין כס סמויס לסלק
והשלימוח של כל הנריאה כולה ,כשאח״ל ׳עולמי עולמי מי נראך וכו׳ י ע קנ וכו׳׳ ,היינו כנ׳׳ל.
המאווה ומידוס רעוס אימא גליקו״ע )קא( מה״ל :כל המקנל עליו עול פורה מענירין ממנו עול מלכוח ועול דרך ארץ ,היינו מי שלומד נעיון שמעיין ומנין חכמוח
הפורה ,שזהו נפינח אנפין נהירין ,נפינח פכמח אדם פאיר פניו ,עי׳׳ז מענירין ממנו עול מלכוח ועול דרך א ת ,כי נפנעל ממנו השיענוד והפאווח והמידוח
ע ״ י ה תו ר ה ש הו א עוסק בכה .נהג גקונמרס יד הגמל)א(
רעוח שלהם שהם נחינח אנפין פשוכין ,ע׳׳י שקינל עליו עול פורה שהיא נחינח אנפין נהירין.
מה״ל :נפפילה המיוסדח על פורה זו כפנ מוהרנ״ח 'ולהגוח נפורה יומס ולילה' ,והס כנגד פמה ולננה )המאור הגדול לממשלח היום והמאור הקען לממשלח
הלילה( ,א׳׳כ נראה נזה רמז ועצה למעשה ,שדייקא ע״י שמקדימים ומשקיעים נעסק הפורה נקימח פצוח לילה ,שעניינו הלננה ,נפינח נו״ן פחילה )ונפרע
כפורה שנע״פ שעניינה ג״כ לילה כידוע( ,נזה מקיימים למעשה נזמן אחד אח שפי העצום העיקריוח שנמאמר :א( הקדמח הנו״ן לחי״ח ,היינו נלימוד הלילה
)נפי׳ נו׳׳ן ולננה( קודם ליום )נפי׳ חי׳׳ח ושמש( .נ( עסק הפורה נכח ,נקימה נפצוח הלילה לעסוק כפורה ,וכשזה קם ממיעפו אזי זה נופל.

ער כי ם
וכינויים

כסיל
עיקר החכמה שישכיל
שרחוק ממנו החכמה ,בבחי׳
אמרתי אחכמה והיא רחוקה
ממני ,כי תכלית הידיעה
אשר לא נדע .ובאמת כבר
מורגל זה הלשון תכלית
הידיעה וכו׳ בפי רוב בני אדם
יודעי ספר ,ואעפ״כ כל אחד
חכם בעיניו כאילו כבר השיג
הכל ,עד שהגיע אל התכלית
של הידיעה שהוא דלא נדע,
ובאמת הוא כסיל ואינו מבין
שהוא לא התחיל עדיין לידע
כלל ,כי באמת עיקר זה
התכלית אשר לא נדע אין מי
שמשיגו כי אם הצדיק החכם
הגדול בתכלית המעלה
)ליקו׳׳ה חזקת קרקעות ב ,כז(.

כל מי שמהלך עם כסיל ,אזי
כל מי שרואה אותו ,אומר,
אילולי שהוא כסיל לא היה
הולך עם כסיל זה ,אלא מפני
שהוא כסיל לפיכך מהלך עם
כסיל )מדרש משלי פ׳ יג(.
מאן דלא ידע באורייתא
אקרי כסיל )זהר קדושים פב.(.
אץ הכסיל מבין שהוא עושה
רע לעצמו )רש׳׳י קהלת ד ,יז(.
יעיני כסיל בקצה ארז׳,
לומר ,אין החכמה מצויה
לפני ,כי רחוקה היא ממני,
איך אוכל לשנות סדר נזיקין
שהוא ל׳ פרקים מסכת כלים
ל׳ פרקים מסכת שבת כ״ד
פרקים .אבל לחכם הוא דבר
קל ,היום שונה שני פרקים
ומחר שניים ,ואומר ,כך עשו
אותן שהיו לפני מעולם )רש׳׳י
משלי יז ,כד(.

מה שהוא ערב לנפש
המשכיל הוא דבר מתועב
לכסיל ,לפי שהוא הפכו .וזהו
׳ותועבת כסילים סור מרע׳
)רבינו בחיי ויקרא יט ,ב(.

שורש הגאוה בלבו של
כסיל (...) ,כי כל כך הכסיל
מרגיל עצמו במידת הגאוה
בפיו ובלבבו ,עד שתחזור בו
הגאוה טבעית .כי כיון שענף
הגאוה בפיו ,דבר ברור הוא
שיעשה פרי ,כי לא יוכל
הכסיל להישמר מזה )רבינו
בחיי דברים לב ,א(.

הכפיל הוא קאי על מי
שאינו רוצה ללמוד אלא
פשוטה של תורה ,ואין חפצו
ורצונו בתבונה ,רצה לומר
בסודות הנעלמים הנקראים
׳תבונה׳ ) (...אע״פ שהוא
באפשרי לו להיות חלק בו,
אלא ידחה התבונה ממנו,
כי אין חפצו בהם אודות
טענותיו המזוייפות )עמק
המלך הקדמה ב ,ד(.

כל חוטא נקרא כסיל ושוטה
)כלי יקר במדבר ה ,יב(.

כסיל הוא מי שנלוז מחוקי
החכמה בעבור תאוותו .הגם
שישיג חוקי החכמה ,יטיל
בהם ספיקות ,כדי שיוכל
לעשות כפי תאוותו )מלבי׳׳ם
משלי ,יג טז(.

ערכי ם
וכינויים
רוגז)ירגיז(
’ רגזו ואל תחטאו אמרו
בלבבכם ועל משכבכם וגו׳/
ר׳ יעקב בר אבינה ורבנין ,ר׳
יעקב בר אבינה אמר ,ארגז
יצרך ואל יחטיאך ,ורבנין
אמרין ,אכעים יצרך ואל
תבוא לידי חטא )פסיקתא דרב
כהנא כד ,ד(.

’ רגזו ואל תחטאו ,היו יראים
מן הקב״ה ולא תחטאו .וכן
׳ונתן ה׳ לך לב רגז' ,דחיל
בתרגום .וכן ׳ירגזון יריעות׳,
לשון נענוע כאדם המתיירא.
וכן ׳רגזה בוטחות׳ ,המרגיז
ארז ממקומה .אבל רגזה של
תרגום של דניאל ושל עזרא,
לשון כעם )רשב״ם בראשית
מה ,כד(.

’לעולם ירגיז אדם יצ״ט על
יצה״ר׳ .והרגזתו הוא ,לםגף
עצמו בדברים המותרים לו,
גם בתעניות ומלקיות ובכי,
להתיש כח הרע )אוה״ח
דברים כ ,י(.

ידוע דעיקר התשובה הוא
החרטה והמרירות בלב ,וצריך
כ״כ להתמרמר ,עד שיעלה
חרון אפו בלבו על עצמו,
ויכעום וירגז על יצרו ,לאמר,
מה עשית לי וגמלת לנפשי
רעה והאבדת אותה מקרב
עמה ,ואין לי מצח להרים
ראש ע״י עצתך הרעה ,עד
שיבכה ויתנחם וישוב באמת,
ויקבל על עצמו שלא יחטא
עוד )עבודת ישראל פ׳ פרה(.
הרוגז הוא החיל ותנועת
הגוף ,ויהיה ע״י חרדה ,או
קנאה ,או התעוררות יתר
כוחות הנפש )מלבי״ם ירמיה
לג ,ט(.

מנוול
קרא היצה״ר מנוול ,מפני
שיצה״ר הזה הוא הפחיתות
הדבק באדם,ולפיכך נקרא
מנוול .ואם פגע בך מנוול
זה משכהו לבית המדרש,
כי אין היצה״ר רק מצד
החםרון הדבק באדם,
ואילו התורה היא תמימה
בלי חםרון ,ואין חםרון
מצד התורה כלל ,ולפיכך
מה שהאדם יש לו חיבור
אל התורה ,מצד הזה אין
היצה״ר שולט באדם )נתיבות
עולם ב ,נתיב כח היצר א(.

אין לך מנוול מגאוה שנקרא
תועבה )תוי״י פ׳ שלח(.

כח

נחל נוכע

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר ן
אם

מקור חכמה

א י אזיל מוטב ואם לאו יעסוק כתורה.
קעס( נזה״ל :לפעמים ע״י שמתיזין עליו עי״ז הוא נכנע
מעיין ומעמיק נדנריו נדמים כראיה אפש ,וכאשר יעיין וידקדק ,יראה מה
ונדמה מפגי היצ״מ ,אך לפעמים דייקא ע״י שממרגז עליו
כיותר ולמעלה מכפי מדריגת דעמו ,עי״ז היצה״ר ממגנר עליו
ההנדל והפושפש שנכל ראיה .הנאנו גמ' זו נאריכוש ,מאמר וכל השוגיא
שם שייכש לעניינינו ,וז״ל הגמ׳ כקידושין
אמ״כ עוד יומר ,עד שמניאו למה
שמניאו .וזה נראה כתוש נ מ ה )כמו שאמרו ח״ל שם לעולם יתיז וכו׳
)ל ע״נ( :מנו רננן ,׳ושמתם' )דנרי ם
פעמים .וזה כמי' ׳אל מצדק הרנה אי אזיל מוטב ואם לאו יעםוק בתורה(
יא( ,סם מס ,נמשלה מורה נ ס ם
מייס .משל לאדם שהינה אס כנו
ואל מרשע הרנה' ,והרנה מזה וכמו שארז״ל )קידישי! ל ע״נ( אם פגע בך
מנה גדולה ,והנית לו רטיה על
מנואר נ ס פ רי ם הקדושים ,ע״כ מנוול זה משכיהו לבית המדרש .כי ע״י
כל ערום יעשה נדעת נעגיגים
מכמו ,ואמר לו כני ,כל זמן שהרטיה
אלו .ועיקר גמר התיקון כשלימות התורה נותן כת למלכות דקדושה ואזי
זו על מכתך ,אכול מה שהגאמך
הוא רק ע״י עסק המורה ,שעי״ז מקבלת המלכות שהיא בחי׳
חיות מן ושמה מה שהנאתך ,ורמוץ נין נממין
נין כצונן ואין אמה מתיירא ,ואס
נותן כת למלכות דקדושה שורש החכמה שהיא בחי׳ ח ,ונתחבר ונתקשר
הח והג ונעשה אור הלבנה כאור החמה .אמה מענירה ,הרי היא מעלה נומי.
כמי' היצ״ט ,עד שמקנלת מיות
מנתי' המנמה ,ואז נופל ונמנמל
כך הקנ״ה אמר להס לישראל ,כני,
היצה״ר שהוא כמי׳ כסילות ממילא לגמרי ,כי מעט מן האור
נראמי יצה״ר ונראמי לו מורה מנלין ,ואס אמס עוסקים כמורה
דומה הרכה מן המושך ,כמוכן נפגיס כמאמר הנ״ל.
אין אמס נמסרים כידו ,שנאמר )נראשיש ד( ׳הלא אס מטיכ שאת;
פגע בך מנוול זה טשכיהו לבית המדרש .אימא נליקו״ה
ואס אין אמס עוסקין כמורה ,אמס נמסרים כידו ,שנאמר ׳לפמת
)או״פ נציעפ הפפ ה ,יג( נענין כופה של פורה ,וז״ל :זה צריך כל
מטאת רונן׳ ,ולא עוד ,אלא שכל משאו וממנו כך ,שנאמר ׳ואליך
משוקמו' ,ואם אמה רוצה אמה מושל נו ,שנאמר 'ואמה ממשל נו'.
אדם לידע ,שאפילו אס הוא כמו שהוא ,אס ינרת ככל יום אל
המורה הן הרנה ,הן מעט אס א״א לו ממממ הפרנסה או שארי
מ״ר ,קשה יצה״ר ,שאפילו יוצרו קראו רע ,שנאמר )שם ש( ׳ני יצר
מניעות ,על כל פניס נשיקנע עצמו על המורה ללמוד ככל יום
לנ האדם רע מנעוריו' .אמר רנ יצמק ,יצרו של אדם מממדש עליו
ככל יום ,שנאמר ) ש ם ו( ׳רק רע כל היום׳ .ואמר ר״ש כן לוי ,יצרו
ויום איך שיהיה ויענור עליו מה ,אז כודאי סוף כל סוף יהיה
נטהר מכל הנגדים הצואיס וימקרנ להשי״ת נאמת .כי אע״פ
של אדם ממגכר עליו ככל יום ומכקש המימו ,שנאמר ) פ ה לי ס לז(
׳צופה רשע לצדיק ומנקש להמיתו' ,ואלמלא הקנ״ה עוזרו אין יכול
שהם גסנכיס כאדם מאד מאד ,וממגכריס ככל פעם שמתעורר
האדם להשי״ת הס ממגנריס כיותר ,נפרט כשרוצה לעסוק כמורה
לו ,שנאמר 'ה׳ לא יעזננו נידו' .מנא דני ר׳ ישמעאל ,כני ,אם
פגע כך מנוול זה משכהו לנית המדרש ,אם אכן הוא נימות ואם
ומפלה ,ונמונא נכמני האר״י ז״ל ,שיש הרנה שהמצולות ים שהם
נרזל הוא מתפוצץ ,שנאמר )ירמיה כג( ׳הלא כה דנרי כאש נאם ה'
הרהורים רעים ומגונים ממגנריס עליהם ניומר נפרט כעס עסקו
כמורה ומפלה ,אכל אעפ״כ אם לא ינית אס מקומו ,ויכרית
וכפטיש יפוצץ סלע' ,אם אכן הוא נימות ,שנאמר )ישעיה נה( ' ה ו י
ממשנתו להמשיכה למוך המורה והמפלה ככל פעם יהיה איך
כל צמא לכו למיס' ,ואומר )איוג יד( ' א כני ס שמקו מיס' ,ופירש רש״י
שיהיה ,כודאי סוף כל סוף המורה מטהר אומו מכל הג״ל .כי
)שם( :פס פם .שלם ,שאינו מסר שוס הצלה .אם סעי .3לקמ טונ.
שאס .ממנשא על יצרך .משאו ימפנו .של יצה״ר כאדם ,להמטיאו.
המורה הוא כמיגת גהר שאינו פוסק ,וכמעין הממגנר שאין שוס
טומאה ולכלוך יכול להתקיים כנגדה ,ני כל הטומאות והגילוליס
ואם אפה רוצה .עסוק כמורה ואמה מושל נו .גנל יום .קרא ימירא
שנעולס היא שוטפת אומס ומנטלת אומס נרגע קלה ,רק שהעיקר
הוא ,ללמדנו שכל שעות היום רעמו מממדשת .מנוול זה .יצה״ר
שיהיה מזק נזה ,כי אמ״כ הם מוזרים וממגנרים כיותר ,וצריך
ממגרה כך .מפסוצץ .שהמורה נאש נמשלה ,המפעפע את הנרזל.
לחזור ולברוח אל התורה ,וכן בכל פעם .וכהמשך דכריו) ש ס ,ככ( כתג
בזה״ל :באמת עיקר המלחמה כנגד היצה״ר הוא רק ע״י התורה ,כמו שאמרו רז״ל אס פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אס אבן
הוא נמות וכו /וכמו ששמעתי מפיו הקדוש ז״ל שאמר נכספתי מאד להמשיך העולס אל עשיה ,דהיינו שיהיה חיוב לכל אחדבכל יוס
ללמוד כך וכך כפי ערכו וכו׳ .ושאלתי אותו אז ,הלא יש בני אדס בעלי עבירות רחמנא לצלן .השיב בלשון גערה קצת ,אין אתה יודע כת
הגדול של התורה וכו׳ .וכוונתו היתה שאפילו מי שנלכד בעבירות ח״ו ונדמה לו שא״א לו לצאת משס ,אס אעפ״כ היה קובע לו שיעוריס
קבועיס לתורה בכל יוס ויוס ,היה כת התורה מתגבר ,עד שגס הוא היה נתתקן ויוצא מהס סוף כל סוף )עיין מזה בשיהר״ן סימן
יט( .נמצא ,שעיקר נצחון היצה״ר ע״י התורה ,אבל הבע״ד מתגבר על האדס על זה בעצמו לבטלו מהתורה ,ואפילו כשאדס עוסק
לפעמיס בתורה הוא מתגבר להפילו מזה .ועיקר הסתתו לדחותו מהתורה ח״ו ,הוא עי״ז בעצמו ,מחמת שרואה שעוסק בתורה
ואעפ״כ עדיין הרע שלו בתוקפו ,ע״כ מתנכל עליו הבע״ד להסיתו לדחותו ח״ו מהתורה לגמרי .אבל מי שמסתכל על האמת לאמיתו,
ויזכור באמת יוס המיתה שסוף כל סוף יעברו ימי חייו כצל עובר ויצטרך ליתן דין וחשבון וכו׳ ,בודאי לא יסתכל על הסתת היצה״ר,
ויקייס דברי רז״ל לעסוק בתורה בכל יוס חוק ולא יעבור יהיה איך שיהיה ,כי סוף כל סוף המאור שבה יחזירהו למוטב.
מקבלת המלכות שהיא בחיי נ חיות מן החכמה .וכתב ב בי א ה״ל) א ,יז( בזה״ל :כי מידת המלכות הוא בכלליות החיצוניות שבכל
דבר ,והחכמה היא הפנימיות שבכל דבר ,אשר מחמת זה מסוגל המלכות דקדושה לקדש את החיצוניות שבכל דבר ,באופן
שימצא האדס את הפנימיות והחכמה שבה.
איפא ננסה ה שולסן) א ה״ע

פגע בך מנוול זה.

רנינו מני א כעפ ראיה נושפפ לעני! ׳פורה

נכש' .וע״פ כלל ט״ז מפ״י הכללים ,כשמניא משפר ראיופ ,להנלפי

ו אני תפלה

טוב ומטיב לכל,
אשר בראת העולם
בשביל לגלות טובך
ןרחמנותך ,ומריב
טובך האמתי והנצחי
אשר חפצת לגלות
לבריותיך ,נתת בנו
את היצר הרע כחי
להכניעו ^לשברו,
כךי לזכות על ידי
זה לכל טוב אמתי
נ
ונצחי .כי דעתך
שגבה מאח ,ךידעת
אשר אי אפשר לגלות
טובך לבךיותיך כי
אם על יחי שיהיה כיח
הבחיךה לאךם על ידי
שני היצריןשנתת בו,
,יצר טוב ויצר הרע.
אם
ןלאשר טובך ןהשגת
אמתתך עולה עח
אין םוף ,ואתה חפץ
שנשיג אותך בתכלית
מחרגה העליונה ,על
כן הגדלת והרבית
בכיחות היצר הךע
כמעט בלי שעור,
ןנתת לו כיח להסית
ולמנע ולפתות בכל
דרגא וךרגא ,כךי
שנתגבר בכל פעם
לשברו בכל דרגא
וךרגא ובכל בחעה
ובחינה ,כךי להשיג
אמתת אליהותך
בשלמות גדול ביותר
בכל פעם ,במךרגה
למעלה ממךרגה ,׳כי
גבה מעל גבה שומר
וגבוהים עליהם׳.
) (...ובעוינותי הרבים
ובשטות דעתי
הפחותה ,לא די שלא
התגבךתי לשברו בכל
מך,רגה ומךרגה ,אף
גם התגרה בי ביותר
מנעורי ,עד אשר
נתפסתי כתוא מכמר,
׳נתנני יי בידי ליא
אוכל קום׳ .וכל מה
שאני רוצה לפעמים
לחתיר לצאת כחוט
השעךה מתחת ןדו,
הוא מתגרה ומתגבר
בי ביותר ,וכן היה
כמה פעמים בלי
שעור ,עד אשר ׳כשל
ואזי
כיח הסבל' ,׳צמתו
בבור חיי וידו אבן
בי׳ ,מה אמר ,מה
אתאונן ,מה אמר מה
א_דבר מה אצטדק,
מילואי חכמה
ילקוט הנחל
איככה אפצה פה,
התורה
כי
בזה״ל:
ראה(
פ׳
)
צשל״ה
איתא
דקי.
למלכות
כח
תן
נו
ה
ר
תו
ה
י
״
ע
שאמרו
וזה
בזה״ל:
שה(
ז,
המנחה
א ם פגע בך מנוול זה .איתא בליקו״ה )או״ח תפילת
ןאיך אשא עין עתה
רז״ל אס פגע בך מנוול זה משכיהו לבית המדרש וכו׳ .שעיקר התיקון ע״י
נקראת תושיה ,שמתשת כת התומרי שבאדם ,ואז נתפקת לילך אתר השכל עתה ,אשר המשכתי
הבית המדרש הקדוש של צדיקי אמת שדורשין ומחדשים חידושי תורה נפלאים
לעבוד את בוראו ולשמור משמרתו .וזהו תלמוד מביא לידי מעשה ,ודו״ק .עלי את היצר הרע
בעוינותי הךבים
בכל עת כפי הדור וכפי האדם והמקום והזמן ,ומחזקין ומשיבין את נפש כל אחד
אפילו הפגומים מאד מאד וכו' ,וכשבורח לשם יכול לבטל המנוול הזה ,בבחינת אס אבן הוא נמות ואס ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלא כה דברי כאש וכו׳ וכפטיש ובפשעי העצומים,
יפוצץ סלע ,שכל זה ע״י הדרשות והחידושים הקדושים והנוראים של הצדיק האמת שכל הבתי מדרשות הקדושים מקבלים ממנו ,כי כל דבריו כגחלי אש וכפטיש יפוצץ אוי מה היה לי ,אוי
סלע ,מקרא אחד מתחלק לכמה טעמים לכל אחד ,כפי מה שצריך לפי מקומו ושעתו ,שעי״ז זה מתפוצץ הסלע והאבן ,בחינת והסירותי לב האבן מבשרכם וכו׳ .וזה מה היה לי .רבונו
של עולם ,ךבונו של
שדקדקו ואמרו אס פגע בך מנוול זה ,כי במקום אחר אמרו אס רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק בתורה וכו׳ אי אזיל מוטב וכו׳ ,וכאן אמרו בלשון זה אס פגע עולם ,טוב ומטיב לכל
בך מנוול זה וכו׳ .כי יש כמה בחינות ביצה״ר )כמו שאמר אדמו״ר ז״ל בסימן עב עיין שם היטב( ,עד שיש יצה״ר שהוא מנוול ממש ,שהוא מאוס ומזוהם מאד ,וע"כ תמיד בכל עת ורגע,
נקרא מנוול .וזהו אס פגע בך ,לשון פגע רע שהוא פוגע נגד האדם בכל עת ,שעל זה אנו מבקשים להצילנו מפגע רע .ועיקר התיקון הוא משכהו לבית המדרש ,אשר טובך ורחמיך
ושימשיך מחשבתו לתוך בית המדרש הקדוש הנ״ל ,שעי״ז בעצמו שיזכיר את עצמו שהוא בכלל הקיבוץ הנ״ל של הביהמ״ד הנ״ל ,עי״ז אס אבן הוא נמות וכו׳.
אינם נפסקים לעולם
ו נ ע ש ה אור הלבנ ה כ או ר ה ח מ ה .ומובא בקובץ יד הנחל )א( :ואפש״ל שזה כעין המסופר בסיפו״מ במעשה מהחכם והתם ,שהתם שזכה לאור הלבנה בשום עת ותע .אתה
והתמימות בשלימות ,נעשה לבסוף גס חכם גדול ,בבתי׳ ׳והיה אור הלבנה כאור החמה׳.
יוךע גךלתקף הדינים
הרוצים להתגבר עלי
בכל פעםחם ןשלום ,כי כלםמתגךים ומתקנאים באיש הישראלי ,על אשר לבו בוערתמיד להשם יתברך וחותר חתיךה בכל פעם לשוב אליך ולהכיר אותך באמת ,ובכל פעם ובכל עת ורגע
שהוא מתעורר את עצמו באיזהתנועה לעםיקבזה,הםמוסיפיםשנא אותו ,ומתגךים ומתגבךים ומקטתים כנגדו כאשר אתהךדעת ,לולא רחמיך וךוםךיך ,ןלולי כיח אבותינו ןךבותינו הצדיקים
הנוראים המגנים עלינו כבר אבךנו בעניינו .ואתה יודע חלישות כחי וקשיות ערפי ושטות דעתי .ועתה אבישבשמים ,חומל ^ים ,המבקש את הנרדפים ,למךני והורני במה יזכה נער כמוני,
מלא עוינות כמוני ,חלוש כיח כמוני ,למצא דרך ונתיב ועצה איך להתחזק כנגד כל מיני היצרים רעים בכל פעם ,ואיך להתחכם בחכמה אמתיית ,ולהתגבר בכלמיני התגברות בכל עת ועת
ובכל דךגא ןךךגא בכלמיני עליות ןיךידותשבעולם ,להאריך אפי ןלמשיל ברוחי ןלכביש את יצךי ,באפןשאזכה להכניע ולשבר ולבטל כלמיני יצךין ךעים ןכלמיניהכיחותהמונעיםמעבוךתך
ואמתתך ,למען אזכה לילך בדרכיך הקדושים ,לסורמרע ןלעשותהטוב בעיניךתמיד )ליקו״ת צב(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
ר' יהודה פתח
ואמר ,׳כי ישרים דרכי
ה׳ וגו״ ,כל דרכיו של
הקב״ה כולם ישרים
ודרכו אמת ,ובני
העולם אינם יודעים
ואינם משגיחים על
מה הם עומדים .ועל
כן ׳וצדיקים ילכו בם',
משום שיודעים דרכיו של
הקב״ה ועוסקים בתורה,
שכל מי שעוסק בתורה
שהוא יודע והולך בהס,
שאינו סר לימין ולשמאל.
׳ופושעיס יכשלו בס׳,
אלו הס הרשעיס שאינס
עוסקיס בתורה ,ואינס
מסתכליס בדרכיו של
הקב״ה ,ואינס יודעיס
לאן הדרכיס הולכיס,
ומשוס שאינס יודעיס
להסתכל ואינס עוסקיס
בתורה ,הס נכשליס בהס
באותס הדרכיס בעולס
הזה ובעולס הבא.

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר״ן
וכשזה

ר כ שז ד ! קם זה מפל.
)כה ,כג( :ויאמר ה' לה שני גרס נננונך ושני לאמיס
רנמעיןו יפרדו ולאס מלאם יאמץ ורג!ענד צנניר :ופירש ר ש״י) שס(:
ולאום מלאם יאית .לא ישוו כגדולה ,כשזה קס זה נופל .וכן הוא
אומר ׳אמלאה הסינה׳ )יחזקאל כו(,
לא נתמלאה צור אלא מחורננה של וכשזה קם זה נופל.
ירושליס .ונמגילה )ו ע״א( איפא :מלכות הרשעה .כ״ש
קסרי וירושליס ,אס יאמר לו אדס דרכי ה׳ צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו
סרנו שמיהן אל מאמן ,ישנו שפיהן בם .היינו ע״י דרכי ה׳ ,היינו התורה ,עי״ז
אל מאמן ,סרנה קשרי וישנה
קשרי הצדיקים שדביקים במלכות דקדושה ,הם
ירושליס סרנה ירושליש וישנה
מאמן ,שנאמר ׳אמלאה המרנה׳ ,אש נתחזקים ומקבלים כה עי״ז .ופושעים יכשלו
מליאה זו מרנה זו אש מליאה זו בם ,בחי׳ מלכות הרשעה ,בחי׳ היצה״ר,
מרנה זו .רנ נממן נר יצמק אמר,
שנופל ונכנע ע״י התורה כנ״ל :
מהכא ,׳ולאוש מלאוס יאמץ' .ועי״ש
לשון זו היא מלשון רש׳׳י על הכתוכ ככראשית

שקסרי זו קשרי נח אדום )הוא עשיו(,
שהיא הימה מטרופולין של מלכי אדום,

כי

והיא הנקראח מלכוח הרשעה.

י שרים דרכי
)יד ,י( :מי מכס וןנן אלה ננון
דדננש כי ישליס דרכי ה׳ ).צדקיס
!לכו נ ס ופקנניש !כישלו נש :ופירש
המצו״ד )שס( :מי שהוא מכס יכין
אלה הדנריס ,ואס הוא ננון להנין
דנר ממוך דנר ,ידע וישכיל אשר
דרכי ה׳ המה ישריס ,אין נהס נפמל
ועקש ,וצדיקיס ילכו נהס ,כדרך
מהלכס ,מנלי כשלון .אנל הפושעיס
יכשלו נהס ,כאילו היה נהס מקוס
נפמל ועקש ,כי יצר ממשנוס לנס
ישלף להס הדרכיס ,ולא כן אל
הצדיקיס המיישריס אורמומס .ונזהר
הי .כדכשינ נהושע

)וישלח ,קעה ע״נ( איפא גני ענין זה

נחל נוכע

כט

קם זה נופל .וכחנ נניאה״ל )א( נזה״ל :שאין שוש אופן
שיקומו שניהש נמלנומש ,מאחר שכל פירוש המלכות
י שרים דרכי הי.
מהיצ׳׳ט ,הוא שימלוך וימשול על היצה׳׳ר.
איחא ננסח השולחן )או״ח חרפט( נזה״ל :׳כי ישריס דרכי ה" ,היפוך
מדרכי היצה׳׳ר שעושה את האדס
ואזי נופל ונתבטל
משוגע ממש ,ומוליך אוחו נדרכים
)הושע יל( כי ישרים
עקומים ומעוקליס ועקלקליס ח״ו,

כי

כנזכר להלן נשוף המאמר.

צדיקים

ילכו בם ופושעים וכוי.
ני אר נזה נליקו״ה )יו״ד

תי״ו
צריך שתדע ,כי אע״פ
שאחיזת הסט״א בגוף היא
מועטת ,כי החלק היותר
קטן הוא השייך לה ,גם
למעלה אין סט״א יונקת כי
אם מן המדריגה התחתונה
שבכל המדריגות .וםוד זה
אות תיו שבאל״ף בי״ת ,םוף
הרגל התחתונה שלה היא
המדריגה הזאת האחרונה
שממנה יונקים ,והוא ענין
עיקום הרגל הזאת .והגוף
הנכנם מן העשרים ושתים
אותיות ,כידוע מה שנכנם
בו מצד אות תי״ו מצד רגל
העקומה הזו ,ושם הוא מקום
שליטת הםט״א .וכשאדם
נפדה מן הםט״א ,אז מיישר
הרגל העקומה הזו ,כי מחזיר
הרע לטוב ועושה אותו כולו
טוב וקדוש )דרך עץ חיים(.

יין נסך ד ,י( נזה״ל :שמלמעלה אינו
יוצא כי אס אור פשוט ,ולמטה הוא
נצטייר לכל אחד לפי הכלי שלו ע׳׳ש
היטנ )נליקו״מ לו( .שזהו נחי' זכה
נעשית המורה לו שם חיים לא זכה
געשית המורה אצלו שש מות,
בספר יצירה המליך אות ת׳
ומשס עיקר הנחירה.
בחן )קה׳׳י ,תיו(.
שדכיקים כ מלכו ת או ת ת׳ היא במל׳ שהוא
דקדושה .איפא נירש םוף המדות ,וכן ת׳ םוף
אותיות ,לפי שהמל׳ מקושר
האיחניס )א( נזה״ל :הצדיק הוא העושק בתפארת ע״י היםוד ,על כן
נזה נשלימות לימן כח למלכות תי״ו רומז לזה ,ת׳ מל׳ ,י׳
יםוד ,ו׳ תפארת ,וכן תיו ר״ת
דקדושה שהוא נחי׳ היצ׳׳ט ,להמגנר
תפארת יםוד ומלכות ,על
על מלכוח דשט׳׳א נחי׳ היצה׳׳ר ,כן תיו גימטריא יהו״ה שד״י
אדנ״י וי״א אותיותיהן ,שהם
ולהמשיך להמלכות הארה שלימה מן
םוד תפארת יםוד מל׳ ) שם(.
החכמה העליונה ולקשרה אליה.
רומז על התורה ,ויש לומר,
שאין להדכרים חן .איפא כי הת׳ בציורה ו״ד ,והוא

ועי״ז נתקבלים כל התפילות והבקשות.
כי עיקר מה שאין נתקבלין הבקשות .הוא
מחמת שאין להדברים חן ואין נכנםין בלב הצדיקים
של זה שמבקשין ממנו .כאלו אין בלבו
מקום שיכנםו הדברים בלבו .מחמת שאין
להמבקש חן שיכנםו הדברים בלבו של זה
שמבקשין ממנו .אבל ע״י התורה שעי״ז
נתחברין ונתקשרין הג והח כנ״ל ונעשה חן,
וע״ב נקראת התורה )משלי ה( יעלת חן ואזי מחמה
זוכה שדבריו הם דברי חן .ואזי מתקבלין
ננחח השולחן )או״ח רלה(
נזה״ל :כי מפלה ונקשה שהוא נדרך
דבריו ובקשותיו ,כמו מי שמדבר דברי חן,
קנע וחונה ,אין להדינוריש חן כ׳׳כ
שנכנםין הדברים בלב המתבקש ,דהיינו
נעיגי המתנקש לקנל נקשמו,
זה שמבקשין ממנו .וזה בחי׳ ת .היינו ע״י
וכשהוא מתפלל נדרך רחמיס
שנתחברו ונתקשרו החי״ת והנו״ן ונעשה ותחנונים אז יש להדינוריש חן ניותר,
בחי׳ ח״ן .עי״ז נעשה בחי׳ תי״ו שהוא לשון
ונמו שמצינו גס נמלך נשר ודס הוא
חקיקה ורשימה כ״ש )יחזקאל ט( והתוית תיו .אחשורוש ,כשרצתה אשחר לפעול

נזה״ל “ :ר' יהודה פמח ואמר ,׳כי
ישריס דרכי ה׳ וגו" ,כל ארמוי
דקודשא כריך הוא כלהו ישריס וארמוי קשוש ,וכני עלמא לא ידעין
ולא משגיחין על מה אינון קיימין .ועל דא ׳וצדיקיס ילכו נ ס; נגין
דאינון ידעין ארחוי דקודשא נריך הוא ומשמדלי נאוריימא ,דכל
מאן דאשמדל נאוריימא איהו ידע ואזיל נהו ,דלא שמי לימינא
ולשמאלא' .ופושעיס יכשלו נ ס; אלין אינון מיינין דלא משמדלי
נאוריימא ,ולא משמכלן נארמוי דקודשא נריך הוא ,ולא ידעין לאן
אורחי אזלין ,ונגין דלא ידעי לאשמכלא ולא משמדלי נאוריימא,
אינון כשלי נהו נאינון ארחוי נהאי עלמא ונעלמא דאמי.
תיו .כחינ ני חז ק א ל) ט ,ד( :ויאמר ה׳ אליו ענר נמוך
העיר נמוך ירויכולס והמוית מו על מצחות האנישיש
הנאנחיס והנאנקיש  bכל המוענות הנעשות נמוכה :ופירש רש״י
)שס( :והפויס סו .ורשמת רושס .על מצסום האנשים .הצדיקיס ,כדי
להיות לאות שלא יפגעו נש המשחימיס .ונמש׳ שנ ח)נ ה ע״א( אימא:
אמר לו הקנ׳׳ה לגנריאל ,לך ורשוס על מצחן של צדיקיס מיו של
דיו שלא ישלטו נהס מלאכי חנלה ,ועל מצחס של רשעיס מיו של
דש כדי שישלטו נהן מלאכי חנלה (...) .ומאי שגא מיו ,אמר רנ,
מיו מחיה ,מיו ממות (...) .וריש לקיש אמר ,מיו שוף חוממו של
הקנ׳׳ה ,דאמר רני חנינא ,חוממו של הקנ׳׳ה אמת .רני שמואל
נר נחמני אמר ,אלו נני אדס שקיימו את המורה כולה מאלף ועד
חיו .ופירש רש״י )שס( :אלו נני אדם שקיימו הפורה נולה .המיו שימן
להש שקיימו המורה מראש ועד שוף .ונפגין הלשון'חקיקה ורשימה׳
איפא נ פ ר ד ״ ר) ש ע ר טז ,פ״ט( נזה״ל :שהרשימה הוא כדנר הגרשס,
שאין נו מפישח דנר מה ,זולת שהיא רשימה נעלמא שאין נו כי
אש הנדל אשר נין אינו לישנו (...) ,וזה הדקות נקרא רשימה
נעלמא (...) .והחקיקה הוא דנר הנתפש קצח יומר מהרושש ,ני
הרושס אינו נרגש ,והחקיקה נרגשח נחגירח הצפורן.

ער כי ם
וכינויים

םוד דו פרצופים ,תושב״כ
ותושבע״פ)שם(.

חקיקה ורשימה
לשון חוק הוא םוד חקיקת
הדברים ושיעורם וגבולם,
ושאינן יכולים לעלות חוץ
לגבולם .וכן כל המצוות
הנקראות חוקים או חוקות,
מצוותיהם םתומות ונעלמות
מאוד .והוציאה אותם התורה
בלשון חוק ,לומר לנו שנקיים
אותן ולא נהרהר אחריהן מה
טעם נתנו לנו ,ונשמור חוק
גבול ההרהור והמחשבה
בהם ,ולא נצא חוץ לגבולי
המחשבה וההרהור ,ולפיכך
נקראו חוקים וחוקות )שערי

נקשחה אצלו נרחמיש הרנחה לדנר
דנרי חן ורחמים ומחנוניס ,כ׳׳ש ׳ומאמר אס על המלך טונ ואס
מצאתי חן לפניו וכשר הדנר לפגי המלך וטונה אני נעיניו יכמנ
להשינ אח השפריס ונו" .וע׳׳כ דרשו רז״ל על ׳ואמחגן אל ה",
צדיקים ,אע״פ שיש להס זכויוח הרנה ,אינס מנקשיס לפני המקוס
אלא נרחמיס וחחנוניס .וזה ג׳׳נ נכלל מה שכמונ 'דנרי חכמים
אורה ,שער ב(.
ננחח נשמעים׳ ,כפשוטו.
ונתק שרין חג והח כנ״ל כל דבר שבקדושה הוא
עושה רושם במקומו בהכרח
ונעשח חן .נ חחנדן ונפקשרין דייקא ,כדאיחא נשפר כאני הנחל)א( נזה״ל:
)פע׳׳ח שער חזרת העמידה .(1
כי עיקר החן הוא כשמאיר חיות הרוחני נמוך הגשמי ,כי הגשמי
במשענותם.
במחוקק
לנד אין נו שוס חן ,וכן הרוחני לנד אין שייך לומר נו חן ,מאחר לפי הבטחון שבנ״י בוטחין
שאין לנו שוס מפישה נרוחני לנד ,רק כשמאיר הרוחני נגשמי אז בתורה כך עושה חקיקה
בלבבם ) שפת אמת ,פ׳ חוקת(.
יש להדנר חן ,כמו שאנו רואים נחוש שהעפר אין לו שום חן ,אנל
האנניס טונות שמאירין שהוא נחי' השכל נחי' 'חכמח אדם מאיר
פניו׳ ,ע׳׳כ יש להם חן .והנה כחינ ׳כולם נחכמה עשית׳ ,שנכל דנר
ואני תפלה
שנעולס מלונש נהעלס השכל הרוחני המחיה אומו ,רק שלפעמים
הוא נהעלס גדול ,ע׳׳כ אין להדנר חן ,אנל כשמאיר נגלוי יש
יהי רצוןמלפניך מלא
רצון ,מלא רחמים,
כ פנ נשפר נ אני הנחל )א( לענין צורח האוח
להדני אן.
מלא חסד ,מלא
פי״ו נזה״ל :כשמחנר הנו׳׳ן על רגל השמאלי של החי׳׳ת ,נעשה עי׳׳ז
טוב ,בכל עת ובכל
צורח חי״ו .ונניאה״ל )א ,כא( הושיף נזה עוד ,וז״ל :מראה נפלאות
רגע תמיר ,שתחם
ותחמל עלי ,ותשפיע
נאות חיו הנ׳׳ל ,שהיא לנד אשר יצאה מכלל האומיוח להחפרש
עלי חן וחסר ,ותתן
נלשון חסרון ,והיא לנד מעלה נמספר הרינוי יותר מכל האותיות.
לי חן בעיניך ובעיני
שחוא לשון חקיקח .ונניאה״ל )א( כחנ נזה נזה״ל :נדנריו
כל רואי .ותשפיע לי
דברי חן ותחנונים,
הנ״ל יש לנאר ,שכל החקיקה ]והחיסרון הזה[ שגורמים
באפן שיכנםו ךברי
כניכול נהלנ שלמעלה ,הוא מאתערותא דלמתא של האדם הממפלל
בלבך ,ותקבל את
והמנקש ,שמכיר ויודע ומרגיש אח חסרונו ,ושופך אח שיחו
תפלתי ובקשתיתמיד.
ותקים מקךא שכתוב
ותפילתו לפני אלקומו וחכמתו יח' שנעצס החיות ,ונצטרף ומגיע
׳ושפכתי על בית דוד
על ידי זה נמציאות החן הגורס נאחערוחא דלעילא ,שהשס יתנרך
ועל יושב ירושלים
כביכול חושב את עצמו כנגדו בדבר הססרון ]וכענין המובא במ״א
רוח חן ותחנונים׳,
עצה ותו שיה
שנזכה שיהיו ךברינו ליקו״מ ריט ,על הכתוב ׳ואנכי לא אראנו׳[ ,ומשלים ומושר מידת המלכות להאדס ,שיהיה למלך ומושל גס למעלה ]מי מושל וכו׳[ .וכאשר
צריך כל אדם
לפניך דברי חן
לא יזכה לזה בשלימות רק בן דוד ,מבאר יותר לפי זה בענין הכתוב הנ״ל ׳ינון שמו׳ ,שנאמר בבקשה על זרע דוד.

נתחכרין

רד!תרית

ותחנונים ,באפןשתתן
להם מקום לכנים
בלבך ,וידזיו אמרינו
לךצון ולנחת לפני
כפא כבודך)ליקו״תא(.

הי״ו.

הי״ר

ייליקוט הנחל•
ו ה ת ו י ת תיו .איתא בספר רינת ציון)א( בזה״ל :אות ת׳ מרמז על ראשי תיבות
ת׳ורה ת׳פלה ,ובשביל זה מביא ׳והתוית תיו׳ ,שני תוי״ן מן

והתוית ,ת׳ ראשונה על שם תורה ,וה-ו׳ על שם הלותות שארכן ו׳ ,וה-י׳
היא עשרת הדברות ,ות׳ שניה על שם תפלה .ות׳ הג׳ ע״ש התקיקה עי״ש.

להשתדלשיהיו דבריו
דברי חן באמת .וזה
זוכין ע״י עסק התורה,
ואז יתקבל תפילתו
)קיצור ליקו״מ א ,ו(.

ערכי ם
וכינויים

נחת
סוד ׳דברי חכמים בנחת
נשמעים' ,זקן זה קנה חכמה,
והדיבור הוא מבחי׳ אלקים,
ה׳ מוצאות הפה ,ה׳ אותיות
אלקים ,והחכם ממשיך י״ג
תיקוני דיקנא ששורשם
מחכמה )קה״י ,נחת(.
נ ח ת ר״ת נצח חםד תפארת,
שהן ג׳ מדות שהן בחי׳ ימין
חםד ,כי התפארת מטה כלפי
חםד ,וזה םוד ׳דברי חכמים
בנחת נשמעים׳)שם(.
נ ח ת ר״ת ׳נובלות ׳חכמה
׳תורה ,וזה םוד ׳דברי חכמים
בנחת נשמעים' ,שאינו מדבר
רק בנובלות חכמה)שם(.

יוסף
יוסף הוא בחי׳ הצדיק
שעוםק לקרב להש״י ע״י
שמוםיף והולך האור בכל
יום ,כי עושה בכל פעם
צמצומים וכלים נפלאים,
באופן שיוכלו להתקרב כל
מי שירצה בעולם ,ועל שם זה
נקרא יוםף ,בחי׳ מוםיף והולך
)ליקו״ה השכמת הבוקר ד ,טז(.

יוסף הוא הבחי׳ המשכת
התורה לתוך התפלה,
שמביא את התורה מבתי׳
משה לבתי׳ דוד ,לעשות
ממנו תפלה )ליקו״ה ר״ח ה ,כ(.
יוסף הוא היםוד ,וקראו
בלשון יוםף ,להיותו מרכבה
אליו .ולכן הרמז בכל ענייני
המידה הזאת ,אם במה
שכלכל כל בית אביו ,כי כן
המידה הזאת זנה את העולם
כדפי׳ )פרד״ר כג ,יוסף(.
ליוסף )לעומת אחיו( לא היתה
תאומה כלל ,הוא מפני כי
יוםף הוא הראש ממיטתו
של יעקב ,והוא שאמר עליו
׳ואלה תולדות יעקב יוםף׳
שהוא העיקר של תולדות
יעקב .ולפיכך נולד יחידי,
כמו כל דבר שהוא שורש
הדבר ועיקרו ,שהוא אחד
)גור אריה בראשית לה ,יז(.

יוסף הוא בחי׳ נפש יעקב
)אוה״ח בראשית מח ,ו(.

ל

נחל נוכע

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}

מקור חכמה

ח מתרגם

רזחו

דברי

דכרי חכמים גנ ח ת נשמעים .כדכמינ נ ק ה ל ת) ט ,יס :דנרי
חכמים בנ ח ת נשמעים .איפא נ ס פר נ אני הנ ח ל) א( נזה״ל:
'דנרי׳ הוא נחי׳ דינורי המפלה' ,חכמים' היינו העוכקיס
חכמים ננחח נשמעים מזעקח מושל נכשילים:
יונ תן) שס( " :דנ רי מילי דצלומא דחכימיא דחשאי ממקיימין קדם
נמורה נקראים חכמים ,וזה ׳דנרי חכמים' ,המפלה תהס נחי׳ חן
הנ״ל .וזה ׳ננחח' ,כי ע״י המחנרוח החי״ח והנו״ן נעשה מי״ו,
מארי עלמא ,ימיר מקנלח קל גנרא רשיעא דהוא שליט על שטיין,
דפגין דלית מקנל .ורש״י פיר ש) שס(:
היינו שעושים חקיקה נלנ המתנקש,
ועי״ז ׳נשמעים' ,כי ע״י המורה בי ע״י החן נחקק ונדשם מקום בלב ננסם נשמעים .מקונלים הם לנריוח.
המתבקש לקבל הבקשה .בי ע״י החן מזפקמ מושל נכשילים .מלכי האומות
נחקנלים כל החפלוח והנקשות כנ״ל.
עונדי אלילים .וכעין שאפה מוצא משה
ואפשר לומר שזהו ענין מה שהזהיר נתקבלו דבדיו .נמצא שבחי׳ הח״ן חקק
נפטר זה נמה שנים ,ועדיין גזירותיו
רנינו ז״ל לעשות מהמורוח חפלוח מקום בלב זה שמבקשין ממנו .כדי שיכנסו
)עיין ליקו׳־מ ס״נ כה( ,ואמר שנעשים
מקונלים על ישראל ,וכמה מלכי
מזה שעשועים גדולים ,כי עי״ז דבדיו בלבו ויקבל בקשתו .והחקיקה
האומות גוזרים גזירוח על ישראל
נמחנרים החי״ח והנו״ן הנ״ל ודשימה זה בחי׳ תי״ו כנ״ל .וזהו)קהלת ט(
ואין דנריהם ממקיימין .ונשל״ה )שער
האותיות ,ר' רצון( ני אר את פשט הכפונ
ונחקנלה נקשחו.
דבדי חכמים בנחת נשמעים .נחת דייקא.
נזה״ל :מרי פנמים 5נספ נשמעים .מי
מעים.
ש
נ
חכ מי ם גנ ח ת
היינו בחי׳ חן הנ״ל והת הנ״ל .ועי״ז נעשה
וננחח השולחן )אה״ע קעח(
שמידחו נך ,אזי אינו נא לידי נעם
אותיות נחת ואז נשמעים דבדיו ונתקבל
לעולם .והכוונה ׳נגחח נשמעים',
דרש אח הפס׳ גס עס כל המקראוח
בקשתו כנ״ל :
ננחת רוח ולא נרמוח רוח ,כי מי
ה סונני ס לו ,וז״ל :מרומז נמאמר,
שאוחז נמדח העגוה ממילא אינו
הכמונ ) ק ה ל ת ט( ׳עיר קטנה ואנשים
יעקב שהוא בחי׳ השכל כנ״ל .ע״ב
כועש לעולם ,כי הוא שונל ומעלים
נה מעט' ,שמדנר מענין מלחמח
היצה״ר כשדרז״ל' ,ומצא נה איש זכה לחן כ״ש)כראשית לג( כי הנני אלקים וכו׳.
עין משוררים .וגם הכוונה 'מחח',
משכן וחכם׳ נחי׳ היצ״ט' ,ומילט וע״ב בידך את השבטים בחן .כ״ש )שס(
דהיינו נממון ולא נמהירוח נרעש
גדול .ואיפא עוד נ ס פ ר עמק המלך
הוא אח העיר נחכמתו וכו' ,ואמרחי הילדים אשד חנן *< וכו׳ .ובנימין לא היה
)הקדמה נ ,פ״ד( נזה״ל :אליהו הנניא
אני טונה חכמה מגנורה )אנל( אז .וע״ב בדכו יוסף בחן כ״ש)שס מג( אלקים
ע״ה אמר ,׳והנה רוח גדולה וחזק
וחכמח המשכן נזויה ודנריו אינם
העיקר יחנך בני .ודוקא יוסף היה יכול לבדכו
נשמעים' ,כי היצה״ר ממגנר
מפרק הרים ומשנר שלעים ,לא
על זה גופא לנזוח חכמח היצ״ט בחן .כי יוסף היה כלול ביותד מבחי׳ יעקב
נרוח ה' ,ואחר הרוח רעש לא נרעש
ולנלי לשמוע לדנריו .ושיים ע״ז** ,ח£וםמוהרנ״ת :אע״ב
ה׳ ,ואחר הרעש אש לא נאש ה',
'דנרי חכמים ננחת נשמעים וכו׳ ני נאמת נפי החגנרוח
ואחר האש קול דממה דקה' ,שהיא הקדושה ,שנאמר ,׳דנרי
והשמטחוח היצה״ר לא היו נשמעים דנרי היצ״ט כלל ,כי כל מה
חכמים ננחת נשמעים׳ .ע״פ הכלל האחד עשר ,יראה הלומד לחפש כיצד
לחנר את פשט הפס׳ עס פירושו הפנימי של רנינו .ועי' נ דנ רי גפת
שהיצ״ט עומד לנגדו ,היצה״ר ממגנר עליו נעזומו ניומר נקולוח
השולחן ה מונ איס נסמוך ננפ״ג ד״ה ׳דנרי פכמיס נגחת גשמעיס'.
וזעקות גדולוח ,אנל ע״י מה שדנרי היצ״ט הם דייקא ננחח
כ י חנני אלקים וכוי ) (...חילדים א שר חנן) .ציטטנו שגי פסוקים
ונממון ,עי״ז דייקא דנריו נשמעים ניומר ,ננחי׳ ׳דנרי חכמים
אלו כסדר כפינפס נפורה ,ועל כן הקדמנו להניא את ה פ ס׳' הי ל די ם
ננחת נשמעים מזעקח מושל נכשילים' .וזה מרמז לנחי׳ נפלאוח
התיקון של עשק המורה ,שהם נעצמם ננחי' ׳דנרי חכמים ננתח
אשר חנן׳ קודס לפס׳ ׳כי חנני׳( .כפינ ננרא שית )לג ,ד -ה ,ח־י א( :ו ן י ז
ע^ו לקראתו ויחנקהו ויפל על צוארו וינוקהו וינכו :וי^א אח
נשמעים' ,כי כל דנריהם ננחח ונממון ונחכמה נפלאה ,ועי״ז
עיניו וירא אח הנשים ואח הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר
ניתושף נכל פעם ניותר כח למלכות דקדושה ,עד שנעשה נחי׳ ׳אור
הילדים אשר חגן אלקים אח ענדף (...) :ויארנר מי לף כל
הלננה כאור החמה׳ וזוכין לחן ,ועל ידי זה נמקנלין כל הנקשוח
המחנה הזה אשר פגשחי ויארנר למצא חן כעיני אדני :ויארנר
והמפלוח שזה נחי׳ מי״ו .וכל זה מרומז נתינת ׳ננחח; נו״ן חי״ח
מי״ו ,כמונא נפנים ,ועל ידי זה דייקא דנרי היצ״ט נשמעים וזוכין
»שו .יש לי רנ אחי יהי לך אשר לך :ויארנר !עקנ אל גא אם
לכנוש מלחמת היצר נשלימוח ,כי אחר כל המשכת החיקונים הנ״ל
נא ^ א תי חן נעיניף ולקחת מנתחי מן  7י פי  bכן ראיחי פניך
הוא מושיף עוד להרנוח נמפלוח ונקשוח ותחנונים לפני השי״ח,
כראח פני אלקיס ופ^ני :קח  b :את נרכחי אשר הנאת לך כי
חנני אלקים וכי,יש לי כל ויפצר נו ויקח :ואיפא נרש״י על הגמרא
והקנ״ה מקנל מפלתו וממלא נקשחו לכנוש המלחמה נשלימוח,
נ מס׳ ע״ז )כ ע״א( נזה״ל :לשון חנינה ,והוא חן .וכן כ פנ נפורח
ננחי׳ מה שנאמר נדוד המלך עליו השלום ׳שאל ממני ואמנה גוים
נחלמך ואחוזמך אפשי ארן וכו" .ועיין נמרגום על הפשוקים הנ״ל,
ה מנ פ ה) ה( :׳ומצא חן ושכל טונ׳ זה י עקנ דכמינ ׳כי חנני אלקים
וגו״ ,ואומר ׳הילדים אשר חגן אלקים אח ענדך׳.
ושיים שם על פשוק ׳דנרי חכמים וכו״ ,מילי דצלומא דחכימיא
נחשאי מחקנלין קדם מארי עלמא וכו' ,היינו כנ״ל.
י חנך כני .כ פינ ננרא שיח ) מג ,כט( נענין הנ את נני מין
למצרים ע״י אחיו נזה״ל :נישא עיניו וירא אח ננןמין
א שר חנן .כחג נליקו״ה )חו״מ פקדון ד ,כ( נזה״ל :וזהו,
ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן נעיניך ,׳חן׳
אחיו נן אמו וייאמר הז.ה אחיכם הקטין אישר אמרתם ^ י ויאמר
דייקא ,כי ע״י המורה שעי״ז מקשרין הכל אל השכל ונמחנר
^ קי ם ןחנך נני :ופירש רש״י )שס( :אלקים יפנן נני .נשאר שנטים
החי״ח עם הנו״ן ,נעשה נחינח חן ,ואז עיקר החן והחשינוח
שמענו חגיגה ,׳אשר חגן אלקים אח ענדך׳ )נראשיח לג( ,ונגימין
עדיין לא נולד ,לכך נרכו יושף נחניגה .וזה לשון המדרש ננ ״ ר
אצל ישראל וכולם נטלים אליהם .וזהו שאמר לו ג״כ אז כשפגע
)וישלח עח ,י ונמקך צנ ,ה( :דשא עיניו וירא אפ וגו׳ .א״ר ננימין ,לפי
נו ,הילדים אשר חגן וכו' ,כי אז דייקא הודיע לו שהילדים
ששמענו חנינה נאחד עשר שנטים ולא שמענו חנינה נשנט
שלו שהם כלל ישראל המשיך ננחינח חן ,ני הם יקשרו הכל
ננימין ,והיכן שמענו ,כאן שמענו' ,ויאמר אלקים יחנך נני'.
לשרשן ,ע״נ אין לו שום כח עליהם.
ופירש הפרגוס

דברי תפילת החכמים
מתקבלים בחשאי לפני
אדון העולם ,יותר
מקבלת )מלשון ? ^ ? 1ה
וצעקה( קול האדם הרשע
השולט על שוטים ,שהוא
צועק והקדוש ברוך הוא
אינו מקבל את קול
צעקתו.

דברי

וע״כ

אלקים

לזילדיב

ועל כן

יליקוט הנחל•
י ע ק ב ש הו א בחיי ה שכל כנייל .עייכ זכ ה לחן .ואיתא בקוק מבועי
הנחל )טבת תשל״ט( ,בזה״ל :יש לומר ,שבמלה יעקב משולבים בה

שני ה ענייני ם ,כי יעקב הוא בחינת ׳ויעקבני זה פע מיי ם׳ ,ותרגום
אונקלוס ׳וחכמני׳ ,ו׳י ע ק ל ,כמו שפירש רש״י ,׳אביו קרא לו יעקב על

שם אחיזת ה ע ק ל .ורגל הוא בחינת אמונה בחינת מלכות ,בחינת נון,
שיעקב אחז בזה ,ולכן זכה לחן.
בזה״ל :אמר פעם מורינו הרב רבי נתן ,חן לקדושה האמיתי היה לרבינו,
אני אין לי חן אמת כזו ,אולם תודה לאל ,נקי אני מחן של שקר.

זכד! לחן .איתא בשיש״ק )ב ,תשכח(

ואני תפלה

ת ז כ נ י בךחמיך
הרבים ,ןתהיה תמיד
עם פי בעת דבוךי,
ותמשיך תמיד טוב
אמתי לתוך כל
הךבוךים שלי ,עד
שכל דבורי יהיו
דבורים הנשמעים
ונתקבלים בעיני
כל ,הן כשאני צריך
לפרש שיחתי לפניך
ולהתפלל ולהתחנן
ולהעתיר ולהפציר
אותך יי אלהי ואלהי
אבותי על כל מה
שחסר לי ,אזכה
תמיד ל_דבר לפניך
ךבוךים טובים ,ךברי
חן ןתחנונים ,ךבוךים
הנשמעים ונתקבלים
אצלך ,ויתקבלו
ויכנםו ךברי בלבך,
באפן שתמלא כל
משאלותי ברחמים
ותקרבני אליך באמת,
כי צךכי המה מרבים
מאד מאד בגשמיות
וברוחניות בלי שעור
וערך ,ואין לי שום
משען ומבטח כי אם
על ךחמיך הךבים
וחסךיך הגדולים
) (...והן כשאני צריך
ומכרה כפי ךצונך
הטוב לךבר ךבוךים
עם בני אדם לעורךם
לעבוךתך או בשביל
איזה חפץ וענךן
שהוא ךצונך ,תזכני
בךחמיך תמיד,
ותמשיך טוב מאתך
לכל ךב_רי ,באפן
שיהיו ךב_רי תמיד
דבורים הנשמעים
ונתקבלים בעיני כיל.
ולא א_דבר ךבךים
בטלים לעולם ,רק כל
ךבוךי יהיו ךבוךים
טובים ,דבורים שיביא
מהם תועלת גדול
לשמך ולעבוךתך
באמת׳ דבורים
הנשמעים ונתקבלים,
שאזכה לפעל על
ךךם ךבךים שהם
רצונך הטוב באמת
)ליקו״תכט(.

ה מ תרג ם
ויעקב ויוסף כאחד
הס ,ודיוקן אחד להס,
זהו שכחוב 'אלה חולדוח
יעקב יוסף',
'אלה חולדוח יעקב
יוסף וגו" ,אחר שנחיישב
יוסף ביעקב והשמש
נזדווגה עס הלבנה ,אז
החחיל להוליד חולדוח,
) (...כי השמש אע״פ
שנחחברה בלבנה ,אינו
עושה פירוח רק מאוחה
מדרגה הנקראח צדי״ק,
ויוסף הוא המדרגה
של יעקב לעשוח פירוח
ולהוציא חולדוח לעולס,
ומשוס זה כחוב 'אלה
חולדוח יעקב יוסף'.
'אלה חולדוח יעקב
יוסף' ,הוא כמו שלמדנו,
שכל צורחו של יעקב
היחה בו ביוסף ,וכל
מה שקרה לזה קרה
לזה ,ושניהס הולכיס
ביחד ,וזהו סוד אוח ו״ו
שהולכיס שניהס ביחד,
משוס שהס סוד אחד
וצורה אחח.
הגדול שבבניו אור
הוא לו.
ספרו לי יורדי היס,
זה הגל שמטביע אח
הספינה ,נראה כניצוץ
של אש לבנה בחחילחו
)היינו בראשו( ,ומכיס אנו
אוחו במקלוח שחקוק
עליו 'אהיה אשר אהיה
יה ה' צבאוח אמן אמן
סלה' ,ונח.

מקור חכמה

ליקוטי

אשרי תמימי דרך א

נחלנוכע

מוהר״}

לא

כי יעקב ויוסף כחדא ח שיגי
אלדן תולדות יעקב יוסף .כדכתיג מ ר א שי ת) לז ,נ-ג( :א)ה פ)דופ
הדנריס נזה״ל :שגם האב והבן ]כרב ופלמיד[ מצמרפים זה
יעק'נ יוכ 1ף 3ן אנע עארה אנה היה רעה אפ אפיו פציאן
לזה ,כיפוד הפמה והלבנה הנ״ל .והב׳ר׳כ׳ה ]והב׳כ׳ר׳ה[ שהיא
והוא גננר אפ 5גי נלהה ואפ 5ני ולפה נאי אניו ויכא יושף אפ
הפכמה מהאב והרב ,פשפיע ופאיר להבן והפלמיד העומד מצד
דכפס רעה אל אניהס :ויאראל אה  3אפ יו  5ף רנכל כניו כי כן
הלבנה והנון והצמצום הנ״ל.
זרןניס הוא לו ועאה לו כפנפ פכויס:
ופירש רש״י )שס( :ומדרש אגדה כ״ש )שס לא אלה תולדות יעקב יוסף .כי
אפילו כנוקום שהיה אפל וחשף
דורש ,פלה הנפוכ פולדופ יעקכ הוא היה עיקר תולדותיו .כי יעקב ויוסף
מאיר לו השסל כפנ נפל״ס
)א 0 ,נזה״ל :נראה ,שמרמז בזה,
כיוסף ,מפני נמה דכריס ,אפפ שכל בחרא השיבי .ועל כן נאמר ביוסף)דנריס לג(
שעיקר מה שעמד יוסף בנסיונו הוא
עצמו של יעקכ לא עכד אצל לכן בכור שורו הדר לו .בכור הוא בחי׳ השכל
עי״ז שהיה בו מידפ יעקב ,היינו
אלא כרפל ,ושהיה זיו איקונין של
שאירע כנ״ל .וזהו שורו לשון הסתכלות .כי צריכין
שהספכל על השכל שיש בכל דבר
יוסף דומה לו ,וכל מה
ליעקכ אירע ליוסף ,זה נשטס וזה להסתכל בהשכל שיש בכל דבר כנ״ל .תהו
וכו׳ .וזה שאמרו רז״ל )שוטה לו ע״א(
הדר לו תרגם אונקלוס זיו ליה לשון אור .׳דמופ דיוקנו של אביו ראה' ,כי
נשמם ,זה אפיו מכקש להרגו וזה
יעקב הוא בפי' השכל ננ״ל ,ועי״ז
אפיו מכקשים להרגו ,וכן הרכה כי השכל מאיר לו בכל דבר .אפילו במקום
שהספנל על השכל שיש בכל דבר,
ככ״ר )שד ,ו( .ועוד נדרש כו' ,וישכ' ,שהיה אפל וחשך ,מאיר לו השכל ,כשזוכה
עי״ז עמד בנסיונו ,ועי״ז זכה לבכורה.
ביקש יעקכ לישכ בשלוה ,קפץ
עליו להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר
כי היצה״ר רוצה להטביע וכוי.
רוגזו של יוסף .צדיקים מכקשיס
ומקרב אותו להש״י :
ניאר נזה נפל״ח )א ,ז( נזה״ל :כי
לישכ כשלוה ,אומר הקכ״ה ,לא דיין
היצה״ר מסיפ אפ האדם לבלי
לצדיקים מה שמפוקן להס לעולם
פירוש מה שאמר רבה בר בר חנה
להספנל על השכל ,ועי״ז נופל הפן
הכא ,אלא שמכקשיס לישכ כשלוה
בעולם הזה .גן זקנים .שנולד לו לעס )נ״נ עא חאי גלא דמטבע לפפינתא מתחזי
והפשיבופ ,בפינפ מלנופ דקדושה.
זקנפו ,ואונקלוס פרגם ׳בר פנים כי צוציתא תור א חוורתא ברישי׳ :
כי היצהייר רוצה להטביע וכוי
בחיי מלבות דקדושה .אימא
הוא ליה׳ ,כל מה שלמד משס ועבר פרשב״ם אש לבנה ומלאך מזיק הוא.
נליקו״ה )חו"מ פקדון ד ,יד( נזה״ל :כי
מסר לו .ד״א ,שהיה זיו איקונין ומחינן לי׳ באלוותא דחקיקי עלי׳ אקי׳
המזיקי עלמא הס אורבים פמיד על
שלו דומה לו.
אשר אקי׳ :
כל דבר ,ני הס כנגד מלנוס דקדושה,
כי יע קב ויוסף כ חד א חשיכי.
שהיא בפינס מדרגה הפפפונה של
כדאיתא נזהר )וישלס ,קעו
ע״נ( גלא הוא היצה״ר .דמטבע לפפינתא,
נזה״ל ” :ויעקב ויוסף נפדא אינון,
הקדושה (...) ,מפמפ שהיא סמוכה
ודיוקנא פדא להו ,הדא דכפיב ׳אלה הוא החן והחשיבות ,לשון
ספון אל הפיצוניס ,והם אורבים כנגדה
פולדופ יעקב יוסף׳ .וכן איתא נזהר וחשוב .כי היצה״ר רוצה להטביע
פמיד לקלקל ולהזיק פ״ו )(...
)וישנ ,קש ע״א( נזה״ל” :׳אלה פולדופ
ולהשפיל ח״ו בחי׳ החן והחשיבות כשמוצאין איזה פגס פ״ו ,שעי״ז יש
להס כפ להפגבר כנגדה פס ושלום.
יעקב יוסף וגו״ ,בפר דאפישב יוסף של ישראל ,בחי׳ מלכות דקדושה.
ביעקב ואזדווג שמשא בסיהרא ,כדין
שרא למעבד פולדוס (...) ,דהא שמשא ,אף על גב דאפקרב בסיהרא ,לא עביד איבין בר ההוא דרגא דאקרי צדי״ק ,ויוסף איהו דרגא
דיעקב למעבד איבין ולאפקא פולדין לעלמא ,ובגין כך נפיב 'אלה פולדופ יעקב יוסף׳ .וענין זה מקושר לעיל לענין ׳והיה אור הלננה וגו״
עי״ש .ועוד אימא נז ה ר)וי שנ ,ק פנ ע״נ( נזה״ל” :׳אלה פולדוס יעקב יוסף' ,כמה דאפמר ,דכל דיוקנא דיעקב הוה ביה ביוסף ,וכל מה
דאירע להאי אירע להאי ,ופרווייהו כפדא אזלי ,ודא הוא רזא דאפ ו״ו דאזלי פרווייהו כפדא ,בגין דאיגון רזא פדא ודיוקגא פדא.
כ כ ו ר שורו הדר לו .פשוק זה נאמר ננרכש משה לשנט יושף נטרה השפלקופו ,כדכפינ נדנרי ש )לג ,יז( :בכור שורו הדר לו וקרני ראס קרניו
בהס עמים ינגפ !פדו אפקי ארץ והס רבבופ אפרים והס אלפי מנןה :ופרגש אונקלוש )שם(" :רבא דבנוהי זיוא ליה .ורש״י פירש
)שש( :גהוי שויו .יש בכור שהוא לשון גדולה ומלנופ ,שנאמר ׳אף אני בכור אפנהו' ,וכן'בני בכורי ישראל׳ .ומי הוא נכור זה ,ננוי .מלך
היוצא ממנו ,והוא יהושע .שויו .שכופו קשה כשור ,לכבוש כמה מלכים נכינוש א״י .הדר לו .נפון לו ,שנאמר 'ונפפה מהודך עליו׳ .ועי״ע
ש ר ר ו לשק הסתכלות .כדמצינו גני יושף ,עליו נאמר ננראשית )מט ,כנ(3 :ן פ'ךפ יוסף 3ן פרח עלי עון 3נומ
נילקוה״נ ד״ה 'נכור שורו' ■
צעדה עלי שור :וניאר רש״י)שש( p :פויס .בן פן p .סוים עלי עץ .פינו נמוי על העין הרואה אופו .על* שוי .על ראייפו ,כמו )נ מ דנ ר
כד( ׳אשורנו ולא קרוב׳ .והושיף נזה נרנינו נ פיי) ש מו ת טו ,כנ( נזה״ל :׳שור׳ על שס הספכלופ הפכמה ,כי ע״כ נקראו ישראל בשס ׳ישורון׳.
ו ז ק פירוש מה שאמר רבה בר בר הנה .כדאיפא נמש׳ נ ״ נ ) ע ג ע״א(" :אשפעו לי נפופי ימא ,האי גלא דמטבע לספינה ,מיפפזי כי צוציפא
דנורא פיוורפא ברישא ,ומפינן ליה באלוופא דפקיק עליה 'אהיה אשר אהיה יה ה' צבאופ אמן אמן סלה' ,ונייפ .ופירש רשנ״ש )שש(:
דמשנע .שרוצה לטבוע היינו להטניע השפינה .איע ליה ניישא .שהולך לפניה .צוציפא מויא סיויפא .אש לבנה ,ומלאך מזיק הוא .אלוועא .מקלופ
ל ש ו ן ספק והשוב .כדאיפא נ מו״ק)כ ש ע״א( :מאן
נ מו'ל א באלה ולא ברומפ' במסנפ שבפ )דף שג( .אמן אמן שלה .גרסינן .תיים .מזעפו.
פשיב מאן ספין .ופירשו הפושפות )שש( :שפין .פשוב (...) .ובמדרש ילמדנו ,אין העכו״ס ספונים כלום ,שנאמר )ישעיה מ( ' כ ל הגויס כאין נגדו'.
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ילימוט הנח?•

ז י ו ליה לשון אור .גבי ענין מהות האור כתב המהר״ל בספרו חדושי אגדות )קידושין
פ כ ו ר שורו .איתא בביאה״ל )א ,ב( בזה״ל :בפירושו להכתוב ׳בכור שורו וכו׳/
מט ע״ב( בזה״ל :היופי הוא זיו האור .ואין האור גשמי ,לכך נאמר באור
בכור הוא השכל ,יש לבאר ,שהוא עולה בקנה אחד עס פירש״י לפי
׳כי טול ,וכמו שהתבאר בכמה מקומות .וכל דבר שהוא יותר גשמי הוא יותר פשוטו ,שהוא המלכות שזכה יהושע ,יען אשר אין ביכולת האדם לשור ולהביט
תשוך ,כמו הארץ שיש לה תומר עב היא תשוכה ,והמיס אינם כ״כ גשמיים בשלהבת השכל ,אס לא בשורו והבטתו בכלי ]הזכוכית[ המלכות שהוא יהושע בן
אינו כ״כ תשוך ,והאויר עוד מסולק מן הגשמי הוא מאיר ,והאש היסודי הוא נו״ן שנתלבש בה השכל של משה רבו שאף הוא נו״ן שהרי זכה לנו״ן שערי בינה כמובא
מאיר יותר ,והגלגלים עוד יותר מסולקים מן הגשמי יותר מאיריס.
בביאה״ל א ,יג .ובהקשר לכך כתב עוד שס )א ,י( :ולולי דמסתפינא מלהרכיב ולהביא
לכל זה גס ביאור הדרש ,הייתי מבאר ,שבזה המאמר הראשון שבספרו הקדוש,
׳ינון שמו׳ ,ושם תלמידו העיקרי מורנ״ת ז״ל (...) ,ושגס אס התלמיד בפני הלבנה והתיו שבו )נ׳ מ׳ ן׳( ,הוא בן נון מצד עצמו ,מוכרח על כל פנים גס הרב אשר
מצד עצמו הוא בפני הח׳מ׳ה והמ׳ח׳ )נ׳ ס׳ מ׳ ן׳( ,לקבל מאתו נרתיק הנ׳ון׳ הנ״ל ,שבשני המחיצות מזה ומזה כנ״ל] ,ויצאו לנו שמותיהם הקדושים נ׳ח׳מ׳ן׳ נ׳ת׳ן׳[.

הוד דאבא נקרא הדר,
שהוא יותר כלול ממיני יופי
מן הוד דאמא )עמק המלך
טז ,נט(.

הדר דא

יעקב )קה״י ,הדר(.

הדר לשון אור חוזר,
וכל אור חוזר הוא בחינת
גבורה)שם(.

זיו
לא נקרא הדבר ׳זיו׳ בשביל
הגשמות שבו ,רק נקרא ׳זיו׳
מפני שהוא רחוק מהגשמות
העב והעכור )גור אריה שמות
יח ,יב(.

זיו נאמר על החשיבות,
כמ״ש ׳לדזיו ליה כבר בתןה׳
)מהרש״א ר״ה יא.(.

זיו ,ענין זוהר ונוגה ,כי
׳מנוגה נגדו׳ ,תרגומו מזיו
יקריח .וחודש אייר נקרא
׳זיו׳ ,על שם זוהר הפרחים
והניצנים הנראים אז בארז
)מצו״צ מלכים א ו ,א(.

זיו הוא היםוד שהוא
המאיר לםיהרא ,והוא בהיר
וזיו ,בםוד ׳יוםף יפה תואר׳
)קה״י ,זיו(.

אפל וחשך
חשך הוא בחינות בעצבון,
דאגת ותאות הפרנםה,
צער כפלים כיולדה ,אנפין
חשוכי] ,ע״ז)ליקו״מ כג ,ג(.
חשך הוא לשון מניעה,
כמ״ש ולא חשכת

)ליקו״מ

קטו(.

חחשך הוא בחי׳ העדר
הדעת )ליקו״ה פקדון וארבעה
שומרים ד ,ו(.

’ולחושך* קרא לילה אלו
מעשיהן של רשעים )ב״ר
ג ,ח(.

גי מיני חושך הם(...) ,
׳עלטה׳ הוא חושך של בין
הבתרים ,שנאמר ׳ועלטה
היה׳ .׳אפלה׳ הוא חושך של
מצרים ,שנאמר ׳ויהי חושך
אפלה׳ .׳ערפל׳ הוא חושך
של מתן תורה ,שנאמר
׳ומשה נגש אל הערפל׳
)רבינו בחיי שמות י ,כא(.

חשך הוא םוד המל׳,
םיהרא ,דלית לה מגרמה
כלום ,ומקבלת שפע
מהחכמה עליונה ,בםוד
׳הוי״ה בחכמה יםד ארז׳
)קה״י ,אות ב(.

חשך הוא בג׳ מקומות ,א׳
בכתר ,כמו שאמר ׳ישת חשך
םתרר ,לפי שאין השגה שם,
וא׳ בגבורה ,וא׳ בקליפות.
ויש שקראו גם למל׳ חשך
מעורב ,לפי שהאורות
העליונים מערבת ומדזיעזכת
אותם ,כדי שיוכלו התחתונים
לםבול )קה״י ,אפלה(.
חירח מקבל אורו מן
השמש ,ועת תשקע השמש
יתראה הירח .וכן החצי
כדור שלו מאיר תמיד נוכח
השמש ,וצד השני שנגדו
שאינו נגד השמש הוא אופל
)מלבי״ם תהלים קד ,יט(.

בעת יעדר אור השמש
ויםתתר תחת האופק ,אז
רבה בר בר חנה רבבייח ,שנים היו ,אחד רבא
׳תשת חשך ויהי לילה׳ ,הגם שיאיר הירח ויפ1צא נגה ,כי הנגה יצויר גם בעת החשך .כי חשך הוא רק מניעת האור ,אבל האופל הוא אם לא יש גם נוגה הירח במציאות )מלבי״ם ישעיה נט ,ט(.
באל״ף ,ואחד רבה בה״א .וכל המעשיות בפרק הםפינה הוא רבא בר בר חנה ,אבל גירםתנו בכל המעשים שראה בהםפינה רבה בר בר חנה (...).ונראה דרכה בר בר חנה שםיפר המעשים לפני ר׳ אלעזר הוא תלמיד ר׳ יוחנן ,כי ר׳ אלעזר היה בארז ישראל,
אבל רבה בר בר חנה השני היה בבבל )סדר הדורות( .ג ל א גלי הים הם כוחות אשר במל׳ ,שהם שואגים ותובעים לטרוף טרף ,והם המתגאים בתוקף הדין ,ועליהם נאמר ׳הכפירים שואגים לטרף׳ )פרד״ר כג ,גל( .גל הוא םוד היםוד)קה״י ,גל( .םט”א
ס פ י נ ת א ספינה ,לשון ספון וטמון ,בחי׳ המקיפים שהם םפונים וטמונין מעין כל )ליקו״ם ח״ב ז ,יג( .רבי חייא פתח ׳היתה כאניות םוחר ממרחק תביא
אקרי גל ,שהוא מסך מבדיל בפני הקדושה ,וכד מסירין יחיה אזי נתגלה הקדושה )קה״י ,גל(.
לחמה׳ ,׳היתה כאניות םוחר׳ ,דא כנםת ישראל )זהר בשלח נ .(:אניה פי׳ םפינה .והענין כי הים היא במלכות ,והאניות שבתוכו הם כוחותיה הנאצלים ממנה .והנה בהיות המלכות מקבלת דין ,אז הים הולך וםוער ,בםוד םערת הדין ,והאניות אין להם שקט
ומנוחה ,כי הם יונקות ג״כ מן הדין )פרד״ר כג ,אניח( .הגוף נקרא םפינה ,על דרך דאיתא בזהר הקדוש ,׳ויונה ירד אל ירכתי הםפינה׳ ,יונה זו הנשמה ,ירדה אל הגוף ,ע״ש .גם הגוף הוא כמו ספינה המטורפת בים ,דעולם הזה הוא כמו ים )נועם אלימלך ,פ׳ ויחי(.

עצה ותו שיה  #עייי עםק התורה יכול לזכות להבין הרמזים מכל הדברים שבעולם להתקשר על ידם להשי״ת .ואפילו במקום חושך ואופל שנדמה לכאורהששם קשה להתקרב
להשי״ת ,גםשם יאיר לו השכל האמת ,למצוא גםשם את השי״ת ולהתקרב משם דייקא להשי״ת ) קי צור ליקו״מ א ,ג(.
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אש לבנה
כי מתחילה היצה״ר מתלבש עצמו כמצות .איפא נלי קו״ ה) סו״ מ עינ ה ג ,נ( נזה״ל :כי נאמת ע״פ רוב אי אפשר להגע״ד שיטא להאדס
האופנים מלובשים אש
להקימו מיד לענירה גמורה מ״ו ,רק נממילה ממלנש את עצמו כמצוות ,וגונב דעת האדם ומורה לו הימר ,ומלכיש לו העצה רעה
לבנה כשלהבת )הציוני פ׳
שלו כמצוות ,והיום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד וכו' ,ומממת גגינמו וערמתו קשה מאד להיגצל ממגו.
משפטים(.
אש לבנה היינו גבורה ה י צ ה ״ ר מתלבש עצמו במצות .ונליקו״ה )פו״מ פקדו! ד ,ד( ניאר והמסיש ענין זה ,וז״ל :מה שכמכ אדמו״ר ז״ל כשוף המורה הג״ל
הקרובה אל הרחמים ,ויש
על מאמר רנה נ ר נ ר
לומר כי הוא גבורה שבחםד,
א
מור
צוציתא
כי
ומתסזי
סנה
היצה״ר מתלבש עצמו כמצות.
ומתחזי כי צוציתא תוי א חוורתא
שחםד לבן ,הגבורה אש שבו
על דרך הכפונ ננרא שית
נקראת אש לבנה )קה״י ,אש( .סוורא ברישא וכו/
שהבע״ד כרישי׳ .כי מתחילה היצה״ר מתלבש עצמו
עייי המצוות שאנו עושין מתלבש עצמו במצוות וכו /אבל
)כה ,כז-כפ( :ויגדלו הנערים ויהי
בהתלהבות גדול בחשק באמת מלאך מזיק הוא .וזהו במצות ,ומטעה את האדם כאלו מסיתו
ע^ו איש ידע  v iאיש  5דה )(...
עצום ,אנו נד ב קי ם
ד א הנ’יצחק'  fמ'’ע?ו'' Vי צ^דינפיו:
בפנימיות המצוה דהיא אש בחינת כל החכמות של הבל לעשות מצות .חתו בחי׳ צוציתא דנורא
לבנה ,ונדחקים מהחומר .המצויים עכשיו ,שכולם הס
וני אר רש׳׳י )שס(’ :יידע ציד' .לצוד
תוודא ,אש לבנה .אעפ״ב מלאך מזיק הוא :
ולפי גודל התלהבות כן
והקליפה,
היצה״ר
הוא התרחקות מהחומר תחבולות
ולרמות את אניו כפיו ,ושואלו,
אנא ,היאך מעשרין את המלח ואת התנן ,כשכור אניו שהוא
ובא יותר להשגת הבורא שמעקס לבבם ומתלבש עצמו במצוות ,כגון שמצוה לעבור זמן
)קדושת לוי מס׳ אבות(.
קריאת שמע ותפלה כדי להתפלל בגוף נקי ,ומבלים רוב ימיהם
מדקדק כמצוות .נפיו .כתרגומו ,כפיו של יצחק .ומדרשו ,כפיו של
על נקיות ועוברים זמן קריאת שמע ותפלה בכל יוס ,ולסוף
עשו ,שהיה צד אומו ומרמהו נדנריו.
מלאך
אינם מתפללים בגוף נקי כלל ,מכל שכן שאינם מתפללים
כל מלאך ומלאך הוא ממונה
על איזהו דבר ,ואפילו כל במחשבות נקיות וזכות כלל ,עד שע״פ הרוב אינם יודעים מה הס מדברים .וכבר צווחו על זה כמה גדולי הצדיקים ,בפרט אדמו״ר
אילנות ועשבים יש עליהם ז״ל שאמר בפירוש שהוא מעות ושמות גדול ופיתוי היצה״ר לבלות זמן היקר על חומרות של שמות כאלה ,ולא כן כוונת השולחן
ממונים )ליקו״ם נז ,א(.
ערוך והפוסקים כלל ,כמובן למעיין הימב בדבריהם ,שאדרבא ברוב המקומות הס מקילים בזה מאד מאד ,ואס באיזה מקומות
לפי השינויים שנעשו
במלאכים ,היינו לפעמים נמצא שיכולין למעות באיזה חומרא ,בזה צריכין לילך אחר רוב הפוסקים ,שרובם ככולם מקילים בזה מאד ,כמבואר במגן אברהם
יושבים ,לפעמים עומדים ,בסימן צ״ב בתחילתו ,וכאשר ראינו מכל גדולי הקדמונים שלא נהגו בחומרא של שמות והבל הזה .ואין להאריך בזה כאן ,כי אין
לפעמים נשים ,לפעמים
אנשים ,וכן שאר השנויים ,כאן מקומו .וכן בכמה דברים שהבע״ד מתלבש את עצמו במצוות ,שכל זה נמשך מחכמות של הבל שנמשך מבחינה הנ״ל ,שמהפכין
כן השפע הבא מן השמים האמת שעושין מעשה בהמה ורוצים לידע חכמות והמצאות.ובאמת הא בהא תלוי ,כי כל יניקת הסמ״א הוא מפגם המלכות מבחינת
נשתנה ,לפעמים אש,
במלכות בבחינת צמצום
היינו כי ע״י כל התאוות והעבירות ח״ו פוגמין
מיעוט הלבנה כידוע ,היינו מבחינת פגס הצמצום הנ״ל,
לפעמים מים ,לפעמים
אבנים ,וכן שאר השפעות ,הנ״ל ,וכשנפגס ונתקלקל הצמצום ,עי״ז אינו יכול לצמצם את מוחו לקבל הדעת האמיתי בהדרגה ובמידה ,ואזי יוצא דעתו מהגבול,
וכל אלו השינויים נעשים
ועי״ז הוא נתעה ונבוך בחכמות של שמות והבל ,מחמת שאין לו צמצום לקבל המוח והשכל האמיתי.
בעולם ובאדם .גם נשתנה
בליבסלחלוק על הצדיק
שינויים,ת ל ב ש עצמו במצות .ואיתא בזה בליקו״ה)חו״ מ מתנה ד ,יג( בזה״ל :ומתלבש א״ע במנהיגים וגדולים ,ומכניס
רצונו לפי ה מ
לפעמים רוצה כך ולפעמים
בזה״ל:כי זה כלל גדול,
מ ת ל ב ש עצמו במצות ומטעה א ת האדם .ומבאר בליקו״ה )חו״מ פקדון ד ,י(
הגדול האמיתי•
רוצה רצון אחר ) ס פ ר המידות,
שבכל דבר ובכל מידה שבעולם יש בו מוב ורע ,והבע״ד אורב על האדם תמיד ללכדו במצודתו ח״ו בכל מיני תחבולות ורמאות וערמומיות
ממון ח״ב יב(.
יש מלאכים שהם מרוח ,ויש שבעולם ,מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב .וצריכין לשוס לב אל האמת תמיד ,ולהסתכל היטב בכל דבר מה יצא מזה ,כדי שלא
מלאכים שהם מאש ,וכל א׳ יהיה נלכד ברשתו ח״ו .כי בוודאי בתחילה מתגבר הבע״ד מאד על האדם למונעו לגמרי מדרך החיים ח״ו ,אך כשהאדם מתעורר קצת
נותן משלו לחבירו ,משום
שיש שלום ביניהם .ועל כן ורוצה לשוב לה; להתפלל או ללמוד וכיוצא ,הוא מתפשט כנגדו ומונעו בכמה מניעות ותלישות ובלבולים בלי שיעור ,עד שכמה פעמים
אלו המלאכים יורדים מב׳ גס כשמתפלל ולומד אין העבודה בשלימות כראוי ,בפרט שכמה זמנים ועיתים מבלבל אותו לגמרי מחמת מירדת הפרנסה וכיוצא ,ולא
יםודות האלו )רקנאטי פ׳
די לו בזה ,כי אס עוד אורב עליו כאילו אפס תקוה ח״ו ,כאילו א״א לו עוד להתקרב להשי״ת כראוי ,מאחר שעוברים ימים ושנים ועדיין
בראשית(.
המלאך הוא גוף מארבעה הוא רחוק כמו שהוא רחוק .ובאמת גס זה הוא תחבולות הבע״ד ,וגס זהו בחינת מה שמבואר בהתורה הנ״ל שהבע״ד מתלבש את עצמו
יםודות פשוטים מתקרבים במצוות ,שמכניס בלבו התרשלות ותלישות ע״י המצוות והיראה שלו שהוא מתלבש בהס כאילו הוא רוצה בתקנתו ,ומוכיח אותו ע״י שהוא
אל המקור ,והאור השופע
עליהם הוא העיקר .והנה רחוק כ״כ ,ובאמת כוונתו להרע למונעו ולהחלישו גס ממעט עבודתו שרוצה לעסוק בה .ע״כ כל מי שרוצה לכנוס בעבודת ה׳ צריך ליזהר
נשמת הצדיק היא עיקר מאד לאחוז בשניהם ,בבחינת טוב אשר תאחוז בזה וגס מזה אל תנח ידך וכו' ,דהיינו להיות זריז גדול מאד מאד בעבודתו יתברך ,ואת כל
האור המתפשט
בתוך אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה בזריזות גדול דבר יוס ביומו ,ולא לדחות מיום ליום ח״ו וכנ״ל .ואעפ״כ צריך להמתין הרבה הרבה,
המלאך המתלבש במלאך,
ונמצא ערך המלאך אל שאפילו כשרואה שאין עבודתו בשלימות ,ואפילו אס לפעמים אינו יכול לעשות כלל ,אעפ״כ ימתין ויצפה לישועת ה׳ (...) .כי אפילו מי
הנשמה כערך הגוף אל שזוכה לעבודת ה׳ כראוי ועוסק הרבה בתורה ותפלה ומעשים טובים ,צריך ג״כ להמתין הרבה עד שיזכה לשלימות כראוי ,כי עיקר תכלית
הנשמה ,אלא שזה עשי״ה
וזה יציר״ה .ובודאי זה ענין העבודה הוא להכיר אותו יתברך ,כמו שאיתא בזהר הקדוש ,בגין דישתמודעין ליה ,ולזה צריכין להמתין הרבה .אך לא היה לנו כח להמתין
גדול ומפתח גדול בענין כ״כ ,כי כפי הנקודה טובה שבלב כל אחד מישראל ,הוא בוער ומתלהב מאד להיכלל בו יתברך ולדבקה בו ,ע״כ ברחמיו נתן לנו את התורה
המלאכים )פרד״ר כד ,יא(.
הקדושה ,כי היא חיינו ואורך ימינו ,כי ע״י התורה יש לנו במה להחיות עצמנו כל הימים אשר אנו ממתינים לישועתו להיכלל בו יתברך
המלאך נקרא ׳עומד׳ ,כי
הוא עומד במדריגה אחת ,בשלימות ,כי התורה היא אחדותו יתברך ,וע״י התורה בעצמה אנו זוכין לבוא אל התכלית האמיתי לדבקה בו יתברך .אך גס מי שאין
אבל האדם נקרא ׳מהלך׳ עבודתו בשלימות ,ואפילו אס נדמה לו שעדיין הוא רחוק לגמרי ,ואפילו אס הוא באמת כך ,אעפ״כ צריך להמתין ולצפות לישועתו ולהחיות
)כלי יקר ויקרא יח ,ד(.
את עצמו בתוך כך בכל מה שיוכל ,פעס בתורה ,פעס בתפלה ,פעס בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו ,פעס בשיחה עס חבירו או רבו,
פעס בעשיית איזה מצווה וגמילות חסד ,פעס ברצון וכיסופין והשתוקקות ,שזה העיקר ,כמבואר בדבריו ז״ל שעיקר הוא הרצון וכו׳ ובתוך
כך לומדין כאילו לומדין ומתפללין כאילו וכו׳ .וכן כתב בביאה״ל)א ,ה( בזה״ל; וכי מי לנו גדול בכל המצוות שמצד היצה״ר ,כמצות ההריסה
בתבערת התלהבות הלב לעבודת השי״ת בעצמו ,ויש בזה אופנים שונים .כי בזאת ההריסה ,הורס האדם גס בדעתו יותר מדאי.

ייליקום הנח?*
עצה ותו שיה

נם זוכין על ידי
עסק התורה להינצל
מנכלי ערמומיות של
היצה״ר ,מה שע״פ
רוב אינו מסית את
האדם לעבירה תיכף,
רק בתחילה מתלבש
את עצמו במצוות ובר,
ועל ידי עסק התורה
זובין לשבל אמיתי
ולהינצלמבל זה )קיצור
ליקו״מ א ,ה( .

ו מ ט?{דן א ת ה אד ם .כתב בליקו״ה )חו״מ מתנה ד ,יג( בזה״ל :עיקר כל הרמאות
והערמימיות של הבע״ד הוא ע״י כת המדמה ,כשאין זוכין לבררו
כראוי .כי כל הטעותיס שבעולם נמשכין מכת המדמה ,כנראה בתוש אפילו
בדברים גשמיים שכת המדמה מטעה לפעמים את האדם ,וסובר על עץ
שהוא אבן וכיוצא .אבל בדברים גשמיים יכולין לברר השקר והטעות מיד
ע״י תוש הראות ,אך בדברים הנוגעים אל השכל קשה מאד לברר הדבר
ולעמוד על האמת כשכת המדמה מתפשט ומטעה את בני אדם להפוך
את האמת ,כי מריבוי הדמיונות יש לו כת להפוך כל דבר מהיפך אל
היפך ,עד שקשה מאד לעמוד עליו.

היצה״ל

מיליואי חכמה

מתלב ש ע צ מו ב מצו ת .ובמסילת ישרים )פ״ו( כתב בזה״ל :והנה
תדע ,כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות ,שכל קולא
צריכה בדיקה ,כי אע״פ שיכולה להיות ישרה ונכותה ,אמנם ,קרוב הדבר
שתהיה מעצות היצר ומרמותיו ,ע״כ צריך לבדוק אתריה בתקירות ודרישות
רבות ,ואס אתר כל אלה תצדק ,ודאי שהיא טובה.
ה י צ ה ״ ר מ תלב ש ע צ מו ב מ צו ת .איתא בתורת המנתה )מט( בענין יצה״ר

שלפעמים הולך עקלקלות ,והדברים מקושרים יפה גס לענין הנו״ן
)דסט״א( ,ח״ל :הזהיר על כבישת יצה״ר הנקרא נתש (...) ,ונמשל לנו״ן,

פעמים פשוטה ופעמים כפופה ,כך הוא הנתש והיצר פעמים הולך ארתות
עקלקלות ומתעקש ,ופעמים הולך בדרך ישרה ,דרך פשוטה ,כמו הנו״ן
הפשוטה ,כלומר ,שאינו מתעורר ואינו מעורר האדם אלא בדברים הצריכיס לקיום העולם.
לבנה .איתא ביערות דבש)ת״ב ,ה( בזה״ל :יצה״ר הוא הגל המטביע ספינ ה במים עזים ומצולות יס ,רק ברצותו להטביע ,בא בתתילה בדבר יראה.
וזהו בראשו נורא תוורתא ,היינו אש לבן ,שהוא לפתות אותו ,כלומר בדבר טוב יראה ומוסר ,שהוא אש לבן ,׳מצות ה׳ ברה מאירת עיניס׳ ו׳נר
מצוה ותורה אור׳ .וכך דרכו כנ״ל ,ובזה יוכל לו לאדם לפתות אותו להטביע שאולה .אבל האדם התכס יבין את אלה ,יתן ללבו כי דברים כאלה
המה היו בעוכרינו ,אשר גרמו תורבן ראשון ושני ,ושתי גלויות באו ע״י כך.

אש

ואני תפלה

ובכן תזכני ברחמיך
הרבים ,של'א יהיה
שום בה להיצר הרע
והרוח שטות לבלבל
את דעתי ,לבטל אותי
חם ושלום מעבוךתך
באמת על יךי המצוות
שלו ,שהוא מתלבש
עצמו במצוות באלו
הוא ממית אותי
לאתה ךבר מצות,
והוא טומן בזה רשת
לרגלי חם ןשלום על
יךי אלו המצוות שלו
שהוא מתלבש בהם,
כאשר אתה לבד
ךךעת כל זה .אנא יי,
חום וחמיל על נפשי
האמללה ,והצילני
ממנו מעצותיו הרעות
האלו ,לבל יהיה לו
כח להטעות אותי
חם ושלום בבלבולים
הללו .והנני משליך
את כל יהבי עליך יי
אלהי ואלהי אבותי,
ואני מומך עצמי עליך
לבד ,שאתה תוליכני
ברחמיך הרבים בדרך
הישר והאמת בכל
עת ובכל שעה בכל
תנועה ותנועה ,שכלם
יהיו כרצונך הטוב,
ולא אסור מרצונך
ךמין ושמאל .כי אתה
ך_דעת כי בשר וךם
אנחנו ןאי אפשר לנו
לבון בכל עת רצונך
הטוב באמת לאמתו,
על כן עזרני ברחמיך
הרביםשלא יהיהשום
כה להיצר הרע ןהרוח
שטות והשגעון לבלבל
את דעתי עוד בשום
בלבול בעולם כלל,
רק אזכה לסמוך עליך
לבד ,ואתה ת_רחם
עלי ברחמיך הרבים,
והוליכני ןתךריכני
בדרך האמת תמיד
בכל עת ובכל רגע,
באפן שכל מעשי
ועסקי ותנועותי כלם,
וכל התנועותשל' בני
ויוצאי חלצי ושל כל
התלויים בי ,כלם יהיו
כרצונך הטוב לבד
תמידמעתה ועד עולם
)ליקו״ת א(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
אשריהם ישראל,
שהקב״ה בחר בהם מכל
העמיס ,ומחמת האהבה
שלהם נתן להס תורת
אמת ,כדי שידעו את
הדרך של המלך הקדוש.
וכל מי שמשתדל בתורה,
כאילו השתדל בו בקב״ה,
כי התורה כולה היא
שמו של הקב״ה ,ולכך
מי שעוסק בתורה הוא
עוסק בו בשמו ,ומי
שמתרחק מהתורה רחוק
הוא מן הקב״ה.
הקב״ה כאשר נתן
תורה לישראל ובא לסיני,
וכמה מרכבות היו עמו,
כולן מרכבות קדושות,
וכל המלאכיס העליוניס
שהס מקדושת התורה
כולן היו שס ,והתורה
ניתנה בלהטי אש ,והכל
מצד האש ,וכתובה
באש לבנה על גבי אש
שחורה ,ואותיות היו
פורחות ועולות באויר,
ואות ראשונה של התורה
נחלקה לשבע מאות
ושבעיס וחמישה לכל
צד ,וכולס נראיס באויר
הרקיע באות ו״ו ,ו' לצד
זה ו' לצד זה ,וכן לכל
הצדדיס .ואלו הווין היו
עומדיס על עמודיס,
ואותס העמודיס היו
עומדיס על נס ,וכל
הווין עליהס ,מפני שסוד
התורה על ו״ו עומדת,
ואלו הווין שהס סוד
האמונה של התורה,
כולס על אלו העמודיס
עומדיס ,שאותס הסודות
שיוצאיס בהס הנביאיס,
הסוד שלהס בכל צד ,ועל
אלו העמודיס עומדיס
אלו הווין .ו' העליונה
הוא סוד הקול שנשמע,
והוא הסוד שעומדת בו
התורה ,מפני שהתורה
יצאה מאותו קול הפנימי
שנקרא ׳קול גדול' ,וזה
הקול גדול הוא סוד
התורה ,ועל זה כתוב
׳קול גדול ולא יסף',

ליקוטי

אשרי תמימי דרך א

ה ת ו ר ה שהוא כולה שמותיו של הקכ״ה .כדאיפא נז ה ר) א מו ר,
ד!הורד! שהוא כולה שמותיו של הקכ״ה .איפא ננפפ השולפן
)או״ש פרד( נזה״ל :כי עיקר התכמה והידיעה הוא רק
פנו ע״נ( נזה״ל™ :זנאין אינון ישראל ,דקודשא נריך הוא
אמרעי נהו מכל עמין ,ומגו רחימומא דלהון יהיג להו אורייתא
מידיעת שמותיו ית׳ כנ״ל ,וזה כמי׳ ׳כי ידע שמי וכו״ ,והמורה כולה
דקשומ ,למנדע ארחא דמלכא קדישא .וכל מאן דאשמדל נאוריימא,
ב ן ן ל עכיר ה הוא משוגע .וכפנ נליקו״ה )ארש נטילת
שמותיו ית׳•
י ד ס לסעודה ו ,לז( נזה״ל :כי זה רואין
כאילו אשתדל ניה נקודשא כריך
הוא ,דאורייתא כלא שמיה דקודשא ומחינין לי׳ באלוותא דחקיק עלי׳
נחוש שיש כני אדס שרואין מהם
כריך הוא הוי ,ונגין כך מאן
אקי׳ ובו׳ .היינו שעיקר הכנעתו של כמה מיני שגעון ממש ,שהוא רוח
דאתעסק באורייתא אתעסק כיה
היצה״ר הוא ע״י התורה שהוא כולה שטות ממש ,ואעפי״כ אינם משוגעים
כשמיה ,ומאן דאתרתק מאורייתא
לגמרי ,וכל זה נמשך מניצוצי הדעת
שמותיו של הקב״ה .והתורה הוא בחי׳
רתיקא הוא מקודשא כריך הוא .וכפנ
שיש נהם ,שמניניס שלא לצאת
ורחבן
הרמנ״ן נהקדמפו לספר נראשיפ נזה״ל :ואו .כי )נ״נ יד (.הלוחות ארכן וי״ו
מהדעת לגמרי .אכל כשאחד פוגם
יש כידינו קנלה של אמת כי כל וי״ו .וזהו בחי׳ אלוותא ,דהיינו מקלות.
כדעתו הרנה ונמשך אחר השגעון
המורה כולה שמותיו של הקנ״ה,
דחקיק עליה אקי׳ וכו /היינו שמות .והרוח שטות שלו ,אזי נעשה משוגע
ממש .וזה ידוע שכל אחד נפי
נענין
שהמינות מממלקות לשמות
בחי׳ התורה ,שהיא בחי׳ וי״ו ,והוי״ו הוא
אמד ,כאילו ממשונ על דרך משל כי
עוונותיו הוא משוגע ,ני נעל ענירה
צורת מקל ,והיא כולה שמותיו של הש״י.
פסוק ׳כראשית׳ יממלק למינות
הוא משוגע ) (...כי אין אדם עוכר
אמרות ,כגון כראש ימכרא אלקיס .היינו שהתורה הקדושה היא מכניע את
ענירה אא״כ נכנס נו רוח שטות.
וכל המורה כן ,מלכד צירופיהן היצה״ר ,שרוצה לעשות את האדם משוגע
וכפי רינוי העוונות שנמצאין כהרכה
וגיממריומיהן של שמות .וכן כפנ ממש ח״ו .כי בעל עבירה הוא משוגע ,כני אדם כידוע ,היה ראוי שיהיו
השל״ה )יפרו ,פורה אור ג( ,וז״ל :נודע כי
נעשים כולם משוגעים ממש ,אך
השי״ת מרחם על הכריות ומקיים דעתם שלא יצאו מדעתם לגמרי,
כל המורה כולה היא שמותיו ימנרך כצירוף אותיותיה הממפשטיס
לאין מכלית ,ושם הוי״ה שהוא יהו״ה הוא שס העצס ,וממנו נאצליס
ע״י נתינה הנ״ל ,דהיינו ע״י שעדיין נשאר רשימה כדעתם(...) ,
כל השמות ,ומהשמות הכינויים ,כאופן שאין מינה ואות כמורה שאין
שעי״ז מניניס שלא לצאת מדעתם לגמרי .כי מי שנכשל ונפל להרות
רומז לכינוי ,ומכינוי עולה לשס ,ומשם להויה ,כאופן ש׳מורת יהו״ה
שטות ,יש לו עדיין נתירה ,כמו שאמר אדמו״ר ז״ל לאמד שהוא ז״ל
תמימה׳ ,כלומר המורה כולה מוזרת לשס יהו״ה שס העצם.
נעצמו אמר לו שיש לו שגעון וכו׳ ,ואח״כ אמר לו ,אס אמה רוצה
אין אתה משוגע .והנן זה מאד ,כי גס המשוגע ממש כשמכין אומו
ו ד 1ת ו ר ד 1הוא כ חי’ ואו .איפא נזהר )פקודי ,רכו ע״נ( נזה״ל:
היטנ ,מוכרח להשליך השגעון מחמת ןראה .ומכל זה יכול האדם
י“קודשא כריך הוא כד י הנ אורייתא לישראל ואמא
הרוצה לרחם על עצמו נאמת ,להמגנר נמעט מעט דעתו שנשאר
לסיני ,וכמה רמיכין הוו עמיה ,כלהו רמיכין קדישין ,וכל קדושין
עלאין דקדושה דאורייתא כלהו הוו ממן ,ואורייתא אמיהינת נלהטי
לו עדיין על הרוח שטות ושגעון המתגנר עליו נכל פעם ,והכל נכח
אשא ,וכלא נסטרא דאשא ,וכמינא נאשא מוורא על גני אשא
הצדיק האמת המרמז לו רמזים ומאיר נו הדעת כפירוש ונרמז
אוכמא ,ואמוון הוו פרמין וסלקין נאוירא ,ואת קדמאה דאורייתא
כדרכי עצות טונות ועמוקות ותמימות וכו /אשרי שיאחז נו.
אמפליג לשנע מאה ושנעיס וחמשה לכל סטר ,וכלהו אמחזון נאוירא
דרקיעא נאת ו״ו ,ו' לסטרא דא ו' לסטרא דא ,וכן לכל סטרין .ואלין ווין הוו קיימין על עמודין ,ואינון עמודין הוו קיימין על ניסא ,וכלהו
ווין עלייהו ,נגין דרזא דאורייתא על ו״ו קיימא ,ואינון ווין דאינון רזא דמהימנותא דאורייתא ,כלהו על אינון עמודים קיימין ,דאינון רזין
דנפקין נהו נניאים ,רזא דלהון ככל סטר ,ועל אינון קיימין קיימן אינון ווין .ו׳ עלאה איהו רזא דקול דאשתמע ,ואיהו רזא דקיימא כיה
אורייתא ,נגין דאורייתא נפקא מההוא קלא פנימאה דאקרי ׳קול גדול; ודא קול גדול איהו רזא דאורייתא ,ועל דא כמינ ) ד נ ר י ס ה( ׳קול
ה ל ו ח ו ת ארכן וי״ו .כדאיפא נ מס׳ נ ״ נ ) י ד ע״א( :והלוחות ארכן ששה ,ורחנן ששה ,ועניין שלשה ,מונחות כאורכו של
גדול ולא ישף׳•
איון .מקלות דחקיק עליה אקי’ .ואיפא נוי ק״ר) פ׳ קדושיס כה ,א( נזה״ל :רנ הונא נשם ר׳ ננימין נן לוי אמר ,משל למלך שאמר לכנו,
צא לפרקמטיא ,אמר לו ,אנא ,מתיירא אני נדרך מהלסטיס וניס מפני אפורטין ) פי ר ש הערוך ,שודדי אניוס ניס( ,מה עשה אניו ,נטל מקל
וחקקו ונתן נו קמיע ,ונמנה לכנו ,ואמר לו ,יהי המקל הזה נידך ואי אתה מתיירא משום כריה .אף כך אמר הקנ״ה למשה ,אמור לישראל,
נני ,ננקקו כמורה ואין אמס מתייראים משוס אומה .ועי׳ ננפ״נ ד״ה ׳כמו כן ממש הפורה שעוסקין וכו" נדנרי הפל״ס נסופס שהניא מדרש זה.
ונפסיקפא דרנ כהנא )יט ,ו( איפא עוד לענין המקל והשמופ הפקוקים נו ,וז״ל :׳ואנכי ה׳ אלקיך רגע הים ויהמו גליו ה' צנאות שמו' )ישעיה נא( ,וכי
מה ראה הים וכרת ,ר׳ יודה ור׳ נחמיה ,ר׳ יודה אמר ,מקלו של משה ראה וכרת ,ור׳ נחמיה אמר ,שם המפורש היה חקוק עליו ׳ה׳ צנאות
שמו' ,ראה אומו וכרת .ודוק וראה כי ׳ה׳ צנאופ׳ הוא השס המכניע אפ גלי היס )כפי המונא לעיל נאגדפא דרננ״פ ,נמקו״פ ד״ה ׳וז״פ מה שאמר רננ״פ׳(.

מיליואי חכמה
ואני תפלה

אנא יי ,אתה ך_דעת
את רבוי המחשבות
המורדות המבלבלים
ומטרידים אותנו
מעבוךתך באמת
בכל עת ובכל שעה,
ובלם באים על ידי
הרוח שטות ןשגעון
שנתדבק בנו על ידי
מעשינו הרעים ,על
ידי חטאינו ועוונותינו
ופשעינו המרבים ,עד
אשר נתבלבל דעתנו
ונתעבר שכלנו מאד
וערך.
מאד בלי שעור
היצה״ר
אבינו שבשמים,
טוב לכל ורחמיו על
כל מעשיו ,תן לנו
חנינה ולא נאבד,
זכנו ברחמיך הרבים
להכניע ולגרש ולבטל
את הרוח שטות
והשגעון ממנו ,על ידי
עסק התוךה הקדושה
)ליקו״ת א(.

מוהר״}

נחלנוכע

לג

שעיקר

ה כנ ע תו של היצהייר הו א עייי ה תור ה .ואיתא בספר מאור עיניס
)פ׳ האזינו( בזה״ל :׳ביום ההוא באו מדבר סיני /דרשו רז״ל ׳שיהיו

יליקוט הנחל‘
התורה ש הו א כולה ש מותיו של הקבייה .וכך מבאר ענין זה בליקו״ה)או״ח
שבת ד ,יז( ,וז״ל :עיקר שס ה׳ נתגלה ע״י יציאת מצריס ,וקבלת

דברי תורה תדשיס עליך כיוס שניתנה׳ .ולהבין איך אפשרות הענין שיהיו
התורה שהוא שמא דקודשא בריך הוא .וזה שכתוב ותיתן אותות ומופתיס
בפרעה ובכל עבדיו וכו׳ ותעש לך שס כהיוס הזה .כי קודס יציאת מצריס
תדשיס כיוס שניתנה ,אך דאמרורז״ל ׳אס פגע בך מנוול זה משכהו לבית
המדרש כו׳ /נמצא מכת התורה בטל היצה״ר ,והלא עינינו רואות שכמה וכמה
וקבלת התורה ,קודס שנבתרו ישראל לעס סגולה להשי״ת ,לא היה עדיין
לומדיס ואעפ״כ אינו בטל מהס היצה״ר ,אך שאינס לומדיס כמו שצריך שס להשי״ת ,כי א״א לקרות השי״ת בשס הקודש כי אס ע״י התורה שהיא
ללמוד ,דהנה למשל אס פתת אדס איזה ספר אינו רואה רק אותיות,
כולה שמא דקודשא בריך הוא ,כי עיקר התגלות שס ה׳ היא ע״י התורה
וכשמתתיל לדבר מוצא בו שכל ,ומהיכן בא לו השכל ,הלא מקודס לא היה בו
שהיא כולה שמותיו של השי״ת (...) ,כי עיקר התגלות שס ה׳ הוא ע״י
מעשה התתתוניס ע״י האדס הבעל בתירה ,כשזוכה לעבוד אותו יתברך
השכל כלל רק אותיות ,ומי נתן לו השכל ,הלא ה׳ זו שמשפיע לו השכל בשעה
שמתתיל לדבר האותיות ,כי ׳ה׳ יתן תכמה וגו״ ,נמצא השתא הוא מקבל
באמת ,ולשבר הבתירה לבלי לבתור ברע כי אס בטוב ,לעשות רצונו יתברך
באמת ,אזי דייקא נתגלה שס ה׳ וכו׳ .כי קודס הבריאה לא היה להשי״ת
התורה .ואס היה לומד כן ומאמין באמונה שלימה שמקבל התורה מהשי״ת,
ובמתן תורה כתיב )שמות לב( ׳תרות על הלותות׳ ודרשו רז״ל ,׳אל תקרי תרות
שוס שס כלל ,ועיקר הבריאה היתה בשביל זה בשביל לגלות שמו יתברך ,כי
אלא תירות׳ ממלאך המות ,הוא שטן ,הוא היצה״ר ,ולכן בודאי היה בטל כל העולמות מראש ועד סוף שהס בתינת מידותיו יתברך ,כולס הס בתינת
שס ה׳ ,כי כולס כלוליס בשמו הגדול כידוע .והכל תלוי באדס התתתון
היצה״ר .וזה ׳שיהיו תדשיס כיוס שנתנה וכו״ ,והבן.
שבשבילו נברא הכל ,כי עיקר התגלות שסה׳ נעשה עלידו דייקא כו׳.
וז״ל :מישאינו שומעומציית לדברי תכמיס אמיתייס הואיכול
עבורזה,
ל ע שו ת א ת ה א ד ם משוגע .בשיהר״ן )סז( מצינו עצה נפלאה
שרוצ ה
להשתגע ,כי עיקר שגעון של כל המשוגעיס הוא רק מתמת שהוא אינו מציית ושומע לדברי הבעלי שכל ,כי המשוגע אס היה שומע וציית
לדברי אתריס שהס הבעלי שכל ,בודאי לא היה משוגע כלל ,כי אע״פ שלפי רות שטות ושגעון שלו נדמה לו בבירור גמור שהוא צריך לילך קרוע ולהתגלגל
באשפה וכיוצא בזה מדרכי השטות ושגעון ,אעפי״כ מאתר שהגדול ממנו אומר לו שאינו צריך לעשות כן ,אס היה מבטל דעתו נגד דעת הגדול ממנו
בתכמה ,בודאי היה מתבטל כל השגעון שלו .נמצא שעיקר השגעון הוא רק מתמת שהוא אינו רוצה לשמוע ולציית לדברי תכמיס ,והבן הדבר היטב .ועי״ע

בענין היצה״ר שרוצה לעשות האדס משוגע ,בשיתות שלאתר סיפורי מעשיות במעשה מהסוס והפלומפ.

ער כי ם
וכינויים
שמותיו של הקב״ה
חגר להם הקב״ה בשעת
מתן תורה כלי זיין להינצל
מכל פגע ומלאך המות ,כמו
שדרשו )שמו״ר לב( ׳חרות
על הלוחות׳ ,חירות ממלאך
המות ,והם שמותיו של
הקב״ה )רמב״ן שמות לג.(1 ,
התורה באותיותיה הם
שמותיו של הקב״ה ,והוא
דרך הנםתר של התורה,
שהיתה כתובה לפניו באש
שחורה על גבי אש לבנה,
ובהן ברא הקב״ה את עולמו
ומקיימו .ונמצא המחםר אות
אחת הרי הוא מחריב קיומו
)מהרש״א עירובין יג.(.

השמות והםפירות הכל
דבר אחד ,כי רוחניות
השמות הם ממש הםפירות
)פרד״ר א ,י(.

אמר ר״מ ,׳כל העוםק
בתורה לשמה׳ ,רצונו לומר
לשמה של התורה שהיא
היא הקב״ה ,כי כל התורה
שמותיו של הקב״ה ,׳זוכה
לדברים הרבה וכו׳ ,ומגלין
לו רזי תורה ,ונעשה כמעין
המתגבר׳ )שערי קדושה ח״א
שער ג(.

השמות אין להם פי׳ ממש
כמו הפעלים ,אלא מובן
מהם איזה ענין פעולה כמו
ברמז ,שהשם ההוא הוא
רמז הפעולה ההיא .מה
שאין כן הפעלים ,שענינם
מובן להדיא .והםוד הוא,
כי השמות הם םוד האורות
המתחברים להוציא פעולה
אחת ,כי כל אות מורה מאור
אחת עם מרכבותיו ,ואין
נראה בם הפעולה מפורשת,
כי אם כמו ברמז ,כי לכן
נקבצו יחד לעשות אותה
הפעולה ) אדי ר במרום ח״ב(.
אפילו מי שאינו מבין
פנימיות התורה רק קורא
אותה בדחילו ורחימו ,כי כל
התורה שמותיו של הקב״ה,
וקוב״ה ואורייתא חד הוא.
וכמו שכשקוראים לאדם
בשמו מניח כל עםקיו ופונה
לזה שקורא אותו ומשיב
על שאלתו ,מחמת שהוא
קשור בשמו ,כך כביכול
הש״י מצמצם את עצמו
בתורה ,וכשקורים בתורה
אז ממשיכים אותו ומעוררים
הרחמים והחםדים ,כי הוא
ושמו יתברך הוא אחדות
)בעש״ט עה״ת פ׳ ואתחנן(.

שם אקיה
טעם השם אקי״ה שנקרא
כן ,לצד שיהיה עם ישראל
בצרתם )אוה״ח שמות ג ,יד(.
שם אקי״ה הוא םוד עולם
הרחמים ,הוא םוד הכתר
העליון ,והוא הרמוז בקוצו
של יו״ד של שם יהו״ה
יתברך ,וממנו ישאבו כל
הםפירות עד הגיעם לםפירת
המל׳ ) שערי אורה שער י(.
דע כי שם בן ד׳ אותיות
הוא כדמיון נוף האילן ,ושם
אקי״ה הוא עיקר האילן
הזה ,וממנו ישתרשו שורשים
ויתפשטו ענפים לכל צד,
ושאר כל השמות הקודש
כולם כדמיון ענפים וםנםנים
נמשכים מנוף האילן ,וכל
אחד מהענפים עושה פרי
למינהו )פרד״ר כ ,א(.
אקיה הוא האמצע בין
המאציל ובין גילוי האצילות
)קה״י ,אהיה(.

א ק יה ,א״ה םוד הכתר ,י״ה
ויייו בגין דיעקב כללא דאבהן ,והוא אילנא קדישא ,בגין כך ו׳ דשמא קדישא ביה אחידא ,והכי קרינן ׳יעקוב׳ בואו )ז הר אחרי
חכמה ובינה ,הרי רמוז בו כתר חכמה בינה .וזה םוד ׳אהיה אשר אהיה׳ ,אהיה הראשון בינה ,אהיה ב׳ כתר חכמה )שם(.
מ ק ל מקלות זה בחי׳ יראה ,ומשם נשתלשל בחי׳ מקלורצועה לרדות ,שעי״ז עיקר היראה .כי עיקר היראהזוכין על יראת העונש,
מות סו .(:ר הוא םוד התפארת בעל ו׳ קצוות ,גם היםוד הוא בחי׳ ר (...),גם הדעת הוא םוד הואו )קה״י .ו(•
יש הבדל בין מקל,
שהוא בחי׳ מקל ורצועה ,ועי״ז באים ליראה עילאה )ליקו״ה פדיון פטר חמור ב ,יג( .הענין כי כוחות הדין נקראים מקלות ,והטעם שהם לרדות האדם אל הדרך הישר )פרד״ר כג ,מקל(.מקל איהו דינא קשיא תקיפא )קה״י ,מקל(.
מטה ,משענת .המטה היה עשוי לכבוד ,והיה נושא אותו לפעמים לציין המדרגה ,ומציין לפעמים הנשיאות ,כמו ׳מטה עז שבט למשול׳ )י חזקאל יט( .ואם עשוי להשען עליו הזקן וחלוש כח נקרא משענת ,׳אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו ,ו׳איש
משענתו בידו מרוב ימים׳ )זכריה ח( .ואם עשוי להכאה נקרא מקל ,והוא לרוב ביד הרועים להכות הבהמות ,׳ויך את האתון במקל׳ )מלבי״ם ירמיה א ,יא(.

ערכים
וכינויים
רוח שטות
רוח שטות הוא היפך רוח
ואויר קדוש שהוא בחי׳ רוח
הקודש )ליקו״ה ברכת הריח
וברכת הודאה ד ,י(.

כל העוונות הם מחסרון
הדעת ,מבחי׳ רוח שטות
)ליקו״ה שבת ג ,ז(.

כל העוונות הם ע״י רוח
שטות ,והם באים מזוהמת
הנחש .וזה בחי׳ עבדות,
שהוא בחי׳ בלבול הדעת
בחי׳ רוח שטות )ליקו״ה
שכירות פועלים ב ,ב(.

דע שצחנת הזוהמא של
הנחש נחלק לד׳ רוחות,
וכולם הם טומאה ,רוח
שטות ,רוח זנות ,רוח
חמדה ,רוח חטאה ,וחז״ל
קראו להם טומאה ,אב
הטומאה ,ראשון ,שני
ושלישי .ובהתייחד סמא״ל
עם הנחש אז הטומאה
הגדולה למעלה ,ותמצא
שם אבי אבות הטומאה.
ואלו נחלקים לד׳ רוחות,
והם מתפשטים לארבעים
חסר אחת ,לפיכך עונש
החטא אשר עבר עליו
רוח הטומאה הוא מלקות
ארבעים חסר אחת )הציוני,
פ׳ בראשית(.

החוטא נכנס בו רוח שטות,
אבל הבעל תשובה חוזר
להשכלתו )פי׳ הרמ״ז לזוהר
ויקרא(.

רוח שטות היינו רק שאינו
חושש על העתיד ,רק חפז
בהווה )תוי״י ,פ׳ תולדות(.
רוח שטות היינו שהוא
שוטה וגס רוח ,שסבור
בדעתו שהוא בעצמו חכם
ואין צריך לחכם אחר,
שיכול הוא עצמו לאמר
דברי תורה כמו חכם )דגל
מתנה אפרים פ׳ שמיני(.

שגעון
כשהוא מעורב טו״ר אינו
יכול לקבל נבואות אמת.
ועל כן כתוב בשאול ׳ויתנבא
וכו׳ ויפול ערום /ופרש״י
לשון משוגע ,כי היה מעורב
ברוח שטות ,עצבות )ליקו״ם
נד.(1 ,

מה שאנו רואים שכל
הנגידים הגדולים כמעט
כולם הם משוגעים ממש,
כמו שאנו רואין בחוש שכל
מי שהוא עשיר יש לו שגעון
גדול ,דע ,כי הממון עושה
אותו משוגע ,כי הממון
הוא מנפילת העשירות של
הנביאים ,כי כל הנביאים היו
עשירים )נדרים לח( ,והנבואה
כשבאה על הנביא היה כמו
משתגע ,כמו שפרש״י,
״ויתנבא״ ,׳ואשתטי׳ ,ואצל
הנגידים הנ״ל נעשה ע״י
הממון שגעון גמור ,וע״כ
הם נעשים משוגעים ע״י
העשירות שלהם )ליקו״ם
ח״ב סד(.

עייי תאוות ניאוף יכול לבוא
לשגעון להיות משוגע ממש.
וע״כ כתבו חכמי הרופאים
שהסירוס רפואה למשוגע
)ליקו״ע ,ברית(.

לד

נחלנוכע

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}

מקור חכמה

א ל א אם כן נכנס כו רוח שטות .אימא נעצוה״מ )פ״ת ד( נזה״ל :אין אדם עונר ענירה אא״כ נכנקה נו רוח שטות ,ומחמת זאת אינו
מנין אח גודל פגם העכירה .ע״כ כל אדם כפי הענירוח והפגמים שענר ופגם ר״ל ,כן הוא נעשה משוגע ממש ,כי ע״י חטאים
ועוונות מתקלקל מאד מוחו של נעל העכירה ,ואם אינו מתחרט ואינו שנ נחשונה ,מחגנר עליו קלקול המוח עד שמשתגע ר״ל .אמנם
ע״פ רונ שגעונם של נעלי ענירה הוא רק כרוחניות ,היינו שעושים עכירות רנות ונמשכים אחר חאוותיהם ומידותיהם הרעוח עד שאינם
חשים שום עוול כמעשיהם ,אך
א י ן אד ם עו כ ר עכיר ה .אימא
לפעמים נופלים גם לשיגעון כמו שאמרו רז״ל «וטה ג (.אין אדם עובר
כסוטה )ג ע״א( :ריש לקיש
נגשמיוח ר״ל ,ומחמח זה מצויים עבירה אלא אם כן נכנם בו רוח שטות.
אמר ,אין אדם עונר ענירה אא״כ
נמה מיני שיגעון כאנשים רכים.
שטות .וכמו שהמשוגעים צריכים להכותם ולשום
א ל א אם כן נכנם כו רוח
נכנם נו רוח שטוח ,שנא׳ )נ מ דנ ר
הקשה ו תייז נזה נפל״ס )א (D ,עליהם שמות ,כמו כן ממש ,התורה
ה( ׳איש איש כי תשטה אשתו׳,
ע״פ קישרי הדנריס נמאמר ,וז״ל :ואס שעוםקין ,הוא בחי׳ מקלות ושמות ,שבזה
׳תשטה׳ כ תינ .וני א ר המהרש״א
)שס( :דנכל עניר ה יש ללמוד כן,
כן איך אפשר שינוא היצה״ר מכין ומכניעין את היצה״ר ,ומגרשין מן
היינו שהרוח מטעה ומשטה אומו
לאדם פיקח נדע חו ולעשוחו האדם את השגעון והרוח שטות שנכנם
משוגע פחאוס ,וע״כ מחלנש עצמו
מדרך טונה לדרך רעה .והמהר״ל
מחילה נמצווח .ולעניינינו הוא ,ני בו .בחי׳ ומחינן ליה באלוותא דחקיק עליה
נ ס פ רו סדושי אגדות )סו ט ה( כ מנ
שמות וכו׳ כנ״ל :
מה״ל :כי אצל השכל לא ממצא
עיקר המגנרוח היצה״ר הוא
חטא ,לכך אמרו ׳אין אדם חוטא
להסיח אח האדם לכלי לההמכל
על השכל שיש ככל דנר וכו׳ ,ואז האדם משוגע ממש ח״ו ,רק
אלא א״כ נכנם נו רוח שטוח׳ ,ואז הוא חוטא ,וכן שלמה קרא
מחמח שכל אחד מישראל נולד כקדושה זו להסמכל על השכל
הרשע כהיל ככל הפר קהלח .והנן זה היטנ.
שיש ככל דנר ,ני כולנו כני י ע קנ שזכה לזה ,ועל כלל ישראל
נאמר )שמות ד( ׳כני ננו רי ישראל׳ ,מחמת קדושח השכל שהוא נחינח ראשית נחינח נכורה ,וכל הי״נ שנטים הקדושים נמכרנו
כחן מחמת זה כנ״ל ,ע״נ א״א להיצה״ר להפריד אח האדם מן השכל דקדושה ,עד שמחלנש עצמו נמצווח מחילה .ואולי יש לומר,
ששורש דנר זה נמשך מחמח שנקדושה א״א לקנל אור השכל כי אס ע״י נחינח נון ,שהוא נחינח מלכות ,נחינח צמצום וההמלקוח
השכל כנ״ל ,והסמלקוח השכל הזה הוא מצוה נאמח ,כי עי״ז דייקא זוכין לקנל מאור השכל ,וככר ידוע שעיקר יניקת ההט״א
הוא מנחינת הצמצום ,ע״כ מזה נעצמו יונק היצה״ר שמהיח את האדם לנלי לההמכל כלל על השכל ,ונמחילה מתלנש עצמו נמצווח,
מאחר שלפעמים יש מצוה נאמח לסלק אח השכל ,נכדי לזנוח עי״ז דייקא לקנל אור השכל ננ״ל.
כן ממש ה תור ה שעוכקין הוא כחיי מקלות ושמות .ני אר נזה נפל״ס )א ,ס( נזה״ל :הנה מה שצרינין לרפואח משוגעים שני
חחנולוח ,היינו הנאות והשנעות הוא ,ני נהשגעון נעצמו יש נ׳ נחינוח ,א׳ מה שרוח שטוח מהפך אח דעחו לומר על רע טונ,
והנ׳ מה שהוא חפץ נעצמו נדנרי שטוח ועושה דנרי שגעון ,שאפילו נדעחו הטיפשית הוא מנין שהוא שטות ,ואעפ״כ הוא עושה והולך
אחרי שרירות לנו המשוגע ,ע״כ צריכין להכניע השגעון ג״כ כשני מיני תחנולות ,כי צריכין להכותו כדי שלא יהיה חפץ על כל פנים
נהשגעון ,ולא יעשה על כל פנים דנריס שהוא מנין נעצמו שאין לעשוחס ,רק מחמת שעדיין יש לו רוח שטוח שמהפך ארחוח יושר ונדמה
לו נאמת על רע שהוא טונ וצריכין לעשותו ,על זה צריכין השנעות ושמות הקדושים ,לגרש ממנו הרוח שטוח ולא יהפך דעתו ח״ו .וכמו
כן לענין היצה״ר שרוצה לעשות אח האדם משוגע ממש ח״ו ,יש נזה ג״כ שני הנחינוח הנ״ל ,כי נחחלה מהפך אח דעתו לומר על רע
טונ ומתלנש עצמו כמצוות כאילו מסיתו לעשות מצוה ,ואח״כ עושה אותו משוגע ממש כ״כ ,עד שחפץ נעצמו נדנרי שטות ,ועושה דנרים
כאלו שהוא מנין כדעתו הטיפשית ג״כ שהם שגעון ואין לעשותם ,וע״כ מנניעין אותו ע״י התורה הקדושה שיש נה שני מיני חחנולוח
הנ״ל ,כי יש נה נתינת ׳מקלות׳ ו׳שמות׳ .ועי׳ מדרש רנה קדושים פרשה כ״ה עץ חיים היא וכו׳ ,משל למלך וכו׳ ,מה עשה אניו ,נטל
מקל וחקקו ונתן נו קמיע וכו׳ ,עיי״ש ותראה מנואר כנ״ל ,ועיין לעיל נמקו״ח ד״ה ׳מקלות דחקיק עליה אקי" שס הונא מדרש זה.
ש בז ד ! מכין וטכניעין א ת היצה״ר .כתנ נ ס פר נ אני הנ ח ל) א( ,ע״פ קשרי הדנריס נ מ א מר נזה״ל :כי חמה דסט״א הוא נחי׳ מה שהיצה״ר
מתלנש כמצוות ,שהוא נחי׳ צוציתא דנורא חיוורא המנואר לקמן ,שהוא ג״כ נחי׳ אור ,ואעפ״כ מלאך מזיק הוא ,ולננה דסט״א
הוא נחי׳ התאווה הגשמי ,שהוא רוח שטות ממש ,משוגע ממש ,כלי שוס שכל כלל .וע״כ הכנעתו של היצה״ר הוא ע״י שלומדין המורה
נכח ,שזה נחי׳ חמה ולננה דקדושה ,ני השכל האמיתי של המורה הקדושה הוא נחי׳ חמה ,שמאיר לו נכל דרכיו ,ולא יוכל להטעות
ולומר על ענירה שהוא מצוה ,והנח שמכניס כלימוד המורה ,זהו נחי׳ לכנה דקדושה ,צמצום השכל ,נחי׳ אמונה נמנואר נליקו״ה ,ועי״ז
מכניע המאווה הגשמי הרוח שטוח שהוא לכנה דסט״א .וזהו מה שכמנ שם שהמשוגעיס צריכים להכומס ולשום עליהם שמוח וקמיעות,
היינו כנ״ל ,כי השמוח של המורה הקדושה הוא נחי׳ שכל דקדושה ,שעי״ז ממקנין אח השכל דסט״א לנל יוכל להמלנש נמצווח ,והכאות
נמקלוח הוא מה שלומדין מורה נכח ,ועי״ז מכניעין הרוח שטוח ,ונמחנרין החי״ח והנו״ן דקדושה ונעשה ׳חן; ׳אילת אהניס ויעלת חן׳.

כמו

יליקוט הנחל•

מיליואי חכמה

נ כ נ ם בו רוח ש טו ת .איתא בבעש״ט עה״ת )פ' בראשית( בזה״ל :עיקר האדם
ד ! תו ר דן שעוסקין הו א בחיי מקלות ושמות .וכתב בפל״ח על הש״ס)שבת ,לד(
בזה״ל :עמודא דאמצעיתא הוא בתי׳ התורה כידוע ,והתורה כלולה
הוא הצלם דמות אדס שבו ,וכדאיתא בזוה״ק )נת עא ע״א ,וישב קצא
ג״כ מבתי׳ אש ומיס ,שהן בתי׳ תסד וגבורה כידוע .וע״כ ע״י התורה ע״א( כשתיה דורסת את האדם ,בוודאי נדמה לה כבהמה והלך ממנו דמות
אדם ,מתמת העבירות שעשה .ואדם בגימטריא מ״ה ,וזהו פירוש מה שאמרו
נותנין כת למלכות דקדושה ,היינו ע״י התסדיס שבה ,שעי״ז עיקר תיקון
המלכות ,בבתי׳ ׳והוכן בתסד כסא׳ ,וע״י כת הגבורות שבה מתגברים על תז״ל )תגיגה ד ע״א( איזהו שוטה המאבד ׳מה׳ שנותנים לו ,ר״ל ,צלם אדם
בתי׳ המלכות דסט״א שהיא בתי׳ היצה״ר ,ומכניעין אותו ,וזה בתי׳ ׳צדיקים
גימטריא מ״ה שנותנים לו מעולמות עליונים ,ונקרא שוטה אס איבד זה
ילכו בס ופושעים יכשלו בס׳ כמבפ״נ .ואפשר שזה בעצמן בתי׳ השמות
מתמת שטות ,כי אין אדס עושה עבירה אלא אס כן נכנס בו רות שטות.
נ כ נ ם בו ח ח שטו ת .ואיתא בפדס יפות )בראשית ב ,ז( בזה״ל :אתז״ל ,׳אין
ובתי׳ המקלות הכלולים בתורה הקדושה כמבפ״נ.
אדם עובר עבירה אא״כ נכנס בו רות שטות׳ ,והוא שמסתלקת
תכמתו ממנו שהוא בתינת נשמה ,שאינה יכולה לסבול התאוה הרעה .והוא הטובה הגדולה לאדם ,שלא יפגום בהנשמה (...) ,מפני שכוונת הבריאה
היא שהנשמה תהיה למעלה מן הכל ,והיא קשורה בשרשה העליון שהוא תלק אלקי ממעל ,והרות למטה ממנו קשורה בנשמה ,והנפש ברות ,והגוף
בנפש ,ואז יכול להתקיים כולן להתדבק באור פני מלך תייס ,אבל כשאדם תוטא בתאות הגופניות נקרא ׳איש תהפוכות׳ ,שהגוף עולה למעלה מן הנפש
ומן הרות ,כמש״ה )עזרא ט( ׳עונותינו רבו למעלה ראש וגו״ ,ואז הנשמה אינה יכולה לסבול ומסתלקת עד לשמים ,הרי הוא משלת מדון בין הרות
והנפש ,ומפריד אלופו של עולם ממנו ,שהוא התכמה המאלפת ומלמדת את האדם.
נ כ נ ם בו רוח שטו ת .וכתב האוה״ח )שמות לב ,לא( גבי עדן זה בזה״ל :וזה הוא אתד מטענות שבהם יזכה האדם ליום הדין ,כי בעשותו התטא לא היה דעתו
שלם ,והגס שיענש על אשר גרס לעצמו התיסרון במתשבות הכיעור ,אעפ״כ לא ידמה לאס יהיה נדון על מעשה הרע בדעתו השלימה.

כמה מיני סכלות הם ,אויל,
כסיל ,סכל ,משוגע ,וזולתם.
והם לפי מדרגת אחיזת
הנשמה ,כי כמה רעות הם,
ולפי מדרגת פגם הנשמה
ולפי בחינתה כך הוא ענין שטותה ) פי׳ הרמ״ז לזוהר בראשית( .ההבדל בין עוון ופשע ,שהעוון הוא מצד השכל שמסיתו לכפור במצות ה׳ ,והפושע הוא מורד בה׳ ופורק עולו ,ואינו מנצח בטענות כפיריות ומינות .המעוה הוא בעל מום בגופו ,ששכלו
נפגע בו ,ואינו מבין בין טוב לרע ,והפושע שכלו שלם ,ויודע מה טוב ומה רע ,רק מורד באלקיו .והנה הבן שחטא נגד אביו ע״י מרד אין לו תקוה ,אבל אם חטא מצד שהוא משוגע ,אביו מרחם עליו ,ולוקח לו רופא לרפאותו )מלבי״ם ישעיה נ ,א(.
משוגע מצד תגבורת כח הדמיון )מלבי״ם הושע ט ,ז(.

ואני תפלה

י הי ךצ1ן מלפניך
יי אליהינו ואליהי
אבותינו ,שתהיה
בעזךנו ,ותזכה אותנו
בךחמיך הרבים
וךוםךיך העצומים
'ללמד וללמד ןלעםיק
בתוךתך הקדושה
לשמה תמיד ,ולהגות
בה יומם ולילה.
ובזכות ןבח למוד
התורה הקדושה,
תזכה אותנו ברחמיך
הרבים ןתתן לנו
כח להכניע ולשבר
ולגרש את היצר הרע
מקרבנו ,ונזכה לגרש
ולבטל את הרוח
שטות ןכל מיני שגעון
שנתדבק בנו על ידי
מעשינו הרעים ,הכל
נזכה לגרש ולבטל
על ידי למוד ןעסק
התוךה הקדושה אשר
היא כלה שמותיך
הקדושים ,שלא יהיה
שום כח להרוחשטות
ושגעון לבלבל דעתנו
כלל_,רק נזכה לגרשו
ולסלקו מעלינו ומעל
גבולנו)ליקו״תא(.

עצה ותו שיה  #כל אחד כפי העבירות והפגמיםשעבר ופגם ,כמו כן הואמשוגעממש,ע״ב נמצאים כמהמינישגעון ברובבני אדם .והתיקון לזה הוא עסקהתורה ,כי התורה היא כולהשמותיושלהקב״ה,שבזה
מכניעיןהיצה״ר ,ומגרשין השגעון והרוחשטותשנדבק באדםע״י עוונותיו )קיצור ליקו״ט א ,ד(.

מקור חכמה

ליקוטי

אשרי תמימי דרך א

נחלנוכע

מוהר״}

לה

א ש ל י תמימי דיר .כעס מלכיש רנינו אס כלל המאמר נפסוק זה .כמינ נפהליס )קיט ,א-ס( :אשרי פמימי דרך ההלכים 3פורמ ה'; אשרי נ 5רי
עדפיו  3נל לכ ידרשוהו :אף לא פעלו עולה פדרניו הלנו :אפה צויפה פרןדיף לאמר מאד :אפלי ענו• דרגי לשמר פ^יף :אז לא
א 3וש פהפישי אל כל מצופיף :אודך פיאר ל5 33למדי משפשי צדאף :אפ ח^יף אשמר אל אעז 3ני עד מאד :ופירש ה מצו״ד) שס( על דרך
הפשט :אסרי פמימי דרן .ההלול והש 3פ של ההולכים נדרך פמיס הוא  3ע3ור כי הולכים 3פורפ ה; זהו דרך פייס ואין זולפה .ננל לג ימישוהו.
כאשר ידרשוהו 3כל ל 3לדעפ פוכן
הדנר ואמפפו .אן וגו׳ .ר״ל ,אף אס
יעקב אי ש תם .דייק נז ה
אשרי תמימי דרך .אשרי לשון
לא פעלו עולה  3שנ ואל פעשה ,לא
נפל״ש )א ,ט( נזה״ל 3 :כאן
היה די להם נזה ,כ״א עוד הלנו המתבלות .תמימי דרך בחי׳)כראשית כה( יעקב
מרמז שעיקר שלימופ השכל
נדרני הפורה והמצוה לקיימם נקום איש תם .שהוא בחי׳ השבל כנ״ל .היינו
דקדושה שהוא נפינפ יעק  3הוא
ועשה .אסלי .אנקש מה׳ שיהיו דרכי לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר,
דייקא פמימופ.
נכונים לשמור פוקיך .ר״ל ,לסייע
אופי מן השמים .או .כשהיו דרכי נכונים ,׳אז לא אנוש נהני מי אל כל מצופיך׳ .כי מי שלא קייס המצוופ ,הוא נוש ונכלם כשרואה
המצוופ ההם נפונים כפורה .גלמדי .נשאלמוד משפמי צדקך ,אדע אז איך ׳אודך ניושר לנ3׳ .עד מאוד .ר״ל ,מפשנפי לשמור מאוד פוקיך,
לנן ׳אל פעזנני׳ ,לנל יהיה לי שום מניעה .וניחשלמי קידו שין)כנ ע״נ( דרשו חז״ל פס׳ זה נזה״ל :אמר רני מנא ,׳אשרי פמימי דרך ההולכים
נפורס ה" ,נהולניס נפורפ ה׳ .אמר רני אנון ,׳אף לא פעלו עולה כדרכיו הלכו' ,ננדרכיו הלנו .אמר רני יוסי ני רני נון ,מה נ פינ
)תהליס א( ׳אשרי האיש אשר לא הלך נעצפ רשעיס׳ ,מכיון שלא הלך נעצס רשעיס כמי שהלך נעצס צדיקיס .ופירש הקרנן העדה )שס(:
פהולטס נסויס ה׳ .הכי פירושו דקרא ,׳אשרי פמימי דרך׳ שאינן עונריס שוס ענירה אפילו אס אינס עושיס שוס מצוה עי״ש ,שהס כ׳הולכיס
נפורפ ה״ ועוסקיס נמצוופ ה׳ .נמדטו סלט .אף אופן שלא פעלו עולה שכרן כאופן שנדרכיו הלכו ,וקרא איירי כאופן שנא דנר ענירה
לידן וניצלו הימנו .וכדנרי הפני משה )שס( שכפנ נזה״ל :ונמנע ממנה ולא הוציא מכפ אל הפועל ,וזהו דנר גדול ניופר וממעלס יוסף הצדיק.
איש תם .כ תינ ננ ר א שי ת) כ ה ,כז( :ויגדלו הנערים ויהי עאו איש ידע צןד איש אדה ד ע קנ אי ש פס י אנ אהלים :ופירש
ר ש״י) שס( :סם .אינו נקי ננ ל אלה ,אלא ^ י נ ו כן פיו .מי שאינו פריף לרמופ קרוי פס .י » אהלים .אוהלו של שם ואוהלו
של ענר .וכתנ הש״ך עה״ת )שס( :יעקג איש סם .כהיפוך אותיות ׳מפ׳ ,שהיה ממיפ עצמו על דנרי פורה ,היינו תורה נכת (...) .איש
פס נמילואו ,פי״ו מ״ס ,נגימ מריא מלכופ ,כאילו אמר איש המלכופ ,והנן .ונ תנד א״ר )פ״ו( איתא נזה״ל :מפני מה זכה י ע קנ

וזהו

בחי׳

יעקב

מילואי חכמה

ואני תפלה

מריה ךעלמא כלא,
התמים במעשיו ,התם
ומתמם עם תמימים,
זכני לתמימות באמת,
ואזכה לקים באמת
מקרא שכתוב ״תמים
תהיה עם יי אלהיך.
אשכילה בךךך
תמים ,מתי תבוא
אלי ,אתהלך בתם
לבבי בקרב ביתי.
לבב עקש יםור ממני,
רע לא אךע .עיני
בנאמני ארץ לשבת
עמדי .הולך בדרך
תמים הוא ישרתני.
ואני בתמי אלך פךני
והנני.תם וישר יצרוני
כי קויתיך״ .ןנאמר
״אשרי תמימי דרך
ההולכים בתוךת יי״
)ליקו״ת ח״ב ,ז(.

יליקוט הנחל‘

א ש ל י ת מי מי דרך .כתב הרמח״ל בביאורו למזמור זה )תהליס קיט ,א( בזה״ל :סוד
אשלי וגוי .וכתב בעל״ת )מכתב שמ״ו ,יום ו׳ וישב תר״ב( בזה״ל :אין אנו יודעים
האלפא ביתא הוא ,שבגלות ,התורה שנתנה בל׳ ב אותיות נתחלשה,
כלל מה נעשה בעולם ,רק זאת אנו יודעין בבירור ומתויבין לתזור
וצריך להתזיקה ,ודוד כיון בזה להתזיק התורה שנתנה בכ״ב אותיות .והטעם זאת בכל פעם ,שהכל הבל ,רק ׳אשרי יושבי ביתך וכו״ ,׳אשרי תמימי דרך
שיש ת׳ פסוקים בכל אות ,סוד הענין הוא ,זה התיזוק צריך לעשותו במלכות
וכו״ ,אשרי אדם עוז לו בך .ולא על תנם ת״ו אנו אומרים שלש פעמים בכל
ששם מגיעים מעשי התתתונים ,וצריך להתזיקה שתקבל כת מן הת׳ ספירות
יום אשרי יושבי ביתך ,אשרי אשרי בודאי .וגם אנו בעניותנו בדור העני הזה,
העליונות ,ותהיה נקשרת עמהם ,ובשביל זה עשה ת׳ פסוקים בכל אות ,לזה
גס אנו בכלל זה ,כי אנו נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות בכל יום .וביותר
התיקון .שלכתר אין צריך ,שכבר יש קשר גדול ביניהם ,בסוד כתר מלכות,
אשרינו ותיבה יתרה נודעת לנו שאנו יודעים שאין שוס אושר טוב בעולם,
ועכשיו נסתר זה הקשר ,לפי שאינה נקשרת בתיבור גדול עם הת׳ ספירות ) (...וכמו שפירש רש״י על פסוק ׳אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים׳,
העליונות ,וכשיהיה זה הקשר בת׳ ספירות ,תהיה ממילא נקשרת ג״כ בכתר.
אשוריו של איש וכו׳ ,כי אין שוס אושר אתר בעולם.
ולכך לא עשה ט׳ פסוקים כנגד הכתר ג״כ ,שהכל תלוי בת׳ אתרות (...) .וז״ש תמימי דרך בחיי י ע ק ב אי ש ת ם ש הו א ב חינ ת השכל .ואיתא במעיניס
׳אשרי תמימי דרך׳ ,המלכות נקראת ׳דרך׳ ,לפי שהולכת בגלות בין הקליפות
בנחלים )ח״א ,קמד( בזה״ל :לכאורה הוא דבר פלא מה שמפרש רבינו
בסוד ׳ובלכתך בדרך׳ .וצריך שיתפשטו ׳אשרי׳ שהם או״א ,אשר ,אימא ,י׳,
׳תמימי דרך׳ על השכל ,שהרי כפשוטו הוא דבר הפכי ממנו ,ואין הכי נמי
אבא ,׳והתמימי דרך׳ הם נה״י דז״א ,׳ההולכים בתורת ה״ ,שמתפשטים
שא״א לבוא אל השכל והתכמה כי אס ע״י תמימות שהיא בתי׳ מלכות דלית
בנוקבא .ונקראים ׳תמימי דרך׳ ,שבתפארת נאמר בו ׳ויעקב איש תם׳ ,והנה״י לה מגרמה כלום )שהוא ענין ׳תמימות׳ סילוק השכל( ,אבל סוף סוף התמימות
נקראים ׳תמימי דרך׳ ,לפי שאותם הבתינות של מלכות שהולכים בתוך הקליפות
עצמה אינה שכל ,ואיך אפשר לפרש ׳תמימי דרך׳ על השכל .גס קשה
בסוד ׳דרך׳ ,כמו שנתבאר ,הם המשלימים אותו כשמתפשטים בה בסוד מותין.
לכאורה ,דמדוע לא נרמז בפסוק זה )׳אשרי תמימי דרך וגו״( גס ענין
א ש ל י ת מי מי דרך .כתב המהר״ל בנתיבות עולם )נתיב התמימות פ״ב( בזה״ל :בעל
המלכות שהוא מיסודי המאמר ,שא״א לזכות אל השכל כי אס ע״י בתי׳
המידה הזאת ,נאמר עליו ,׳תומת ישרים תנתם׳ )משלי יא( (...) ,כי
מלכות ,ולכאורה היה מתאים יותר לפרש ׳תמימי דרך׳ על בתינת מלכות.
הליכת התמים ,התמימות מנהיג אותו אל הטוב ,מצד שהליכתו של תם ישרה,
ונראה ,דהנה היוצא מבואר מכללות המאמר דיש שני בתינות בענין התכמה,
והיושר נמשך אתר הטוב בעצמו ,אבל מי שהליכתו בתתבולה ,דבר זה הליכה
הא׳ היא עצמות התכמה העליונה אשר עליה אומר רבינו שהיא אור גדול,
עקומה ,ודבר זה מוליך אותו אל הרע .שאל יתשוב אם ילך בתמימות ולא
וא״א לזכות אליה כי היא בתי׳ תכמתו ית׳ בעצמו )ביאור הליקוטים( .והב׳ היא
בתתבולה ובערמומית ,שלא יגיע בהליכתו זאת אל הטוב ,דבר זה אינו ,רק
הארת התכמה היורדת ומאירה בתוך המלכות ,כדוגמת השמש המשלתת
התמימות מנהיג אותו אל תכלית הטוב .וזה שאמר )משלי י( ׳הולך בתום ילך
הארתה אל גוף הלבנה .והנה ,כאשר אנו רואים את הלבנה מאירה ,יודעים
בטת׳ ,ודוד המלך אמר )תהליס קיט( ׳אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה״,
אנו שבאמת אין האור הזה אלא מן השמש ,כי הלבנה אין לה שוס אור
כלומר שזהו מאושר ומקוים ,כי אשרי הוא מלשון אשרינהו וקיימינהו ,כי
מעצמה ,אבל בכל זאת אנו קוראים אותה ׳אור הלבנה׳ )כאילו שהיא מעצם
מאושרים הם אותם שהם תמימי דרך ,שאין מגיע להם מכשול בהליכתם,
הלבנה( ,כמו כן הוא לגבי הארת התכמה המאירה בתוך המלכות ,אשר באמת
שהיא תמימה .ובמדרש )ילקו״ש תהליס תתע״ס ,׳אשרי תמימי דרך׳ ,אמר דוד,
אין זה אלא הארת התכמה ,כי המלכות לית לה מגרמה כלום .ולכן באמת
׳ואהיה תמים עמו ואשתמרה מעוני׳ ,וכתיב ׳שמר תם וכו״ ,׳הולך בתום
נקראה המלכות לפעמים בשס ׳תכמה תתאה׳ ,והיינו שהארת התכמה נכללת
ילך בטת׳ זה אברהם ,שנאמר ׳התהלך לפני והיה תמים׳ ,וכן משה אמר
עס המלכות ונעשים אתד .וכל הנאמר במאמר זה שצריך להסתכל בשכל שבכל
׳תמים תהיה עם ה׳ אלקיך׳ ,למה ,׳הצור תמים פעלו׳ ותורתו תמימה,
דבר ,וענין התי״ת שבתיבת ת״ן שהוא השכל ,הכוונה היא על הארת השכל
׳תורת ה׳ תמימה׳ כתיב ,׳מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אתריו׳ ,ע״כ.
המאירה במלכות ונכללת בה ונקראת על שמה .והנה ענין ה׳תמימות׳ שהוא
בארו בזה מה שאמרנו ,כי מצד התמימות שבו הולך בתורה שהיא תמימה,
בתינת העדר וסילוק השכל שייך באמת לבתי׳ ׳מלכות׳ דלית לה מגרמה כלום,
ומפני כך אשריו .ולא זה בלבד כי ההולך בתמים מאושר ,אלא גם בניו
אולם עצס ענין זה של הנהגת התמימות שהוא לסלק את השכל העצמי
אשריו ,כמו שאמר )משלי כ( ׳מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אתריו׳ .ודבר
ולהתבטל אל הארת השכל העליון ,זה גופא בא מהארת התכמה העליונה
זה מופלג בתכמה מאוד ,ותוכל להבין מיעקב ,כי יעקב איש תם היה לו
המאירה בתוך המלכות ונקראת על שמה .ואס ישאל השואל דמכל מקום
י״ב שבטים ,שהם נקראים ׳שבטי תם׳ בכל מקום ,ודוקא זכרו ׳שבטי תם׳,
איך נבין זאת ,דסוף סוף הלא התמימות אינה שכל ,ואיך מתפרש ׳תמימי
שתראה מזה כי תולדות השבטים של יעקב הוא בזכות התמימות שבו,
דרך׳ על שכל שהוא הפכו לכאורה ,לזה נעתיק את דברי מוהרנ״ת בספר תיי
ולפיכך היה מטתו של יעקב בלא פסול רק תמים כולו ,וכולם היו מתברכים
מוהר״ן )סוף סימן חי״ג( בתוך דבריו שמדבר על גדולת רבינו ז״ל ,וזה לשונו,
מן השם ית׳ ,והכל בשביל שנקרא יעקב תם ,ולפיכך ׳אשרי בניו אתריו׳.
׳אשרי אנשיו העומדים לפניו לשמוע תכמתו ותמימותו ,כי בכל דיבור
ה מ י מ י דרך .איתא בזה עוד צשל״ה )חולין ,נר מצוה ח( בזה״ל :אמר הפסוק
ודיבור ובכל תנועה ותנועה מדיבוריו ותנועותיו הקדושים והטהורים
׳אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה״ ,רצה לומר ,הוא מאושר
והנוראים מאד ,היה כלול בכל אתד ואתד תכמה נפלאה ועמוקה ותמימות
כשהוא תמים עם ה׳ אף בהיותו בדרך הממעט את השם ,והוא הולך בתורת
גמור בתכלית הפשטות באמת ,כי תמימות ותכמה אמיתית כולו תד כמובן
ה׳ שלא נפרד מהתורה והמצוות ,ואינו מיקל בשום איסור כנהוג בהולכי למשכיל באמת׳ עכ״ל ,וזהו בתינת ׳יעקב איש תס׳ )המובא בדבריו ז״ל
דרכים ,וגם תורתו ותפילתו מתקיימים ,ומי שזוכה לזה ,אשריו.
כאן( ,אשר ׳יעקב׳ הוא בתינת התכמה )ויעקבני ,ותכמני( ,והוא בעצמו הוא
בתינת ׳איש תס׳ ,כי התמימות עצמה אינה אלא תכמה עמוקה הבאה
ומאירה מאור התכמה העליונה .ועיין שיתות הר״ן )אוח מ״ס שהוא תכמה לעשות עצמו כבהמה יעוין שס .וזאת התמימות היא עיקר התן ,שהיא התכללות
התכמה עס המלכות ,שזוכין לזה ע״י ׳ההולכים בתורת ה״ כמבואר בפנים .וזה שמסיים רבינו ׳כי ע״י שלומד תורה בכת עי״ז נותן כת למלכות דקדושה
לקבל מן השכל׳ ,שהוא ענין התמימות כנ״ל ,׳ואזי נעשה תן וכו״) ,ובזה נתיישבו ב׳ התמיהות שבתתילת דברינו(.

ערכים
וכינויים
יעקב
על שם ששכרו לבסוף ,על
שם זה נקרא יעקב ,לשון
עקב וסוף )ליקו״מ יב ,א(.
י ע ק ב הוא בבחי׳ פנים
דקדושה ,שהוא בחי׳ כלליות
השבעים פנים של תורה
)ליקו״ה גניבה ג ,ו(.

אי ש הישראלי בחי׳
יעקב צריך להיות מצפה
לישועה תמיד ,ובתוך הצרה
והדחקות וגודל צרת הנפש
וגלותה ,כפי שמרגיש כל
אחד בנפשו ,צריך לראות
ולהסתכל משם דייקא תקוה
וסבר לגאולת נפשו ,לשוב
אליו יתברך )ליקו״ה שילוח
הקן ה ,כב(.

י ע ק ב אבינו ע״ה נקרא
׳שמש׳ ,שכן אמרו במדרש
)בראשית כח( ׳ויפגע במקום
וילן שם כי בא השמש׳,
שמע מלאכי השרת שהיו
אומרים בא השמש בא
השמש ,ויוסף אמר עליו ) ש ם
לז( ׳והנה השמש והירח׳ ,וכן
דרשו ז״ל ,אמר יעקב ,מי
הגיד ליוסף ששמי שמש) .כד
הקמח ,רשות(.

י ע ק ב הוא עמוד התורה,
והוא שורש לכל בחי׳ נשמות
של ישראל ,אברהם נפש,
יצחק רוח ,יעקב נשמה
)קה״י ,יעקב(.

יעקב הוא בחיר שבאבות,
שהיתה מטחו שלימה ,ולא
כאברהם ויצחק שהן בחי׳
ידים ,ואינן מחוברים לגוף,
ויונקים החיצונים משיפולי
הידים בסוד הצפרנים ,עיין
בערך צפונים ,מה שאין
כן יעקב ,הוא בחי׳ הגוף
הקדוש שמחובר ליסוד,
ואין בינו ובין היסוד סיום
ופירוד שיינקו משם
החיצונים ,ולכך לא יוכלו
החיצונים לינק ממנו)שם(.
י ע ק ב הוא עמוד התורה
)שם(.מלכות נקראת לפעמים
יעקב)שם(.

עצה ותושיה

עיקר התקשרות אל
השכל הקדושה הנ״ל
הוא ע״י תמימות
)קיצור ליקו״מ א ,יב(.

ל1

נחלנוכע

ליקוטי אשרי תמימי דרך א מוהר"}

מקור חכמה

אנינו לתייס שלא גצער ושלא גיצה״ר געולם הזה ממה שעתיד הקנ״ה ליפן לצדיקים לעתיד לגא ,מפני שהיה נגי ת המדרש
מקטנותו ועד זקנותו נ קי כמקרא ונמשנה נמדרש ונ הלנות ונ אגדו ת ,שנאמר ׳וי ע קג איש תם יושג אוהלים׳ .ונז ה ר )שלס,
ק סג ע״א( כשנ נזה״ל :יאמאי אקרי 'איש תם' ,נגין דלא אשתאר כיה פסולת כלל .וגני מעלש השמימוש כשנ נ רנינ ו נשיי )נר א שית
יז ,א( נזה״ל :דע ,כי נקרא ממים מי שתוכו כנרו ופיו ולנו שוים (...) ,והוא השנת הגדול האמור ככל הצדיקים ,׳איש
צדיק ממים׳ ,וכמינ ׳וי ע קנ איש
מס' ,וכן יצחק נקרא 'עולה
הדוולכים כתורת הי .כשנ נזה שהוא בחי׳ יעקב איש תם .זה זוכין ע״י
ת מי מ ה' ,ו כ מינ ׳הולך ממים
זז׳ .בי ע״י
נפל״ש )א ,י( נזה״ל :התורה .חתו
ופועל צדק' ,ו כ מינ ׳אשכילך
שמעתי מאני ז״ל שהוא על
דרך שלומד תורה בכת עי״ז נותן כה למלכות
נ דר ך מ מי ם' ,ו כ מינ 'אשרי
שפירש״י ׳אם נחקומי מלכו',
שתהיו עמלים כמורה ,ומכואר דקדושה בחי׳ נו״ן לקבל מן השכל שהוא
מ מי מי דרך׳ .וככר הו די ענו
דבריו
יומר נט״ז או״ח סי׳ מ״ז סק״א בחי׳ חי״ת ואזי נעשה חן ונתקבלים
דהע״ה כי כעל מידה זו הוא
לפני הש״י קיי ם נצחי לעולם,
על פסוק ׳ולא הלכו כה' ,שהוא כנ״ל .ואזי נתעלה החן והחשיבות של
ההילוך והטורח נהתורה.
נמומי
מא( ׳ואני, ,
ישראל .וכל התפלות והבקשות נתקבלים  :הוא שאמר )שם ,
ממכת ני ומצינני לפניך לעולם',
י
י
ואמר שלמה )משלי י( ׳הולך כמום ילך נ מת' ,ואמר עוד )שס יא( 'ורצונו ממימי דרך׳.
ואזי נתעלה החן והחשיבות של ישראל .ונדומה לזה אישא נ א ס ש ״ ר)ו ,נו( נזה״ל :׳ומהי אסתר נושאת מן כעיני כל רואיה' ,ר׳ יודא
אומר ,כאיקונין הזה ,שאלף כני אדם מני טים כה והיא עריכה על כולם (...) .ורננין אמרין ,׳ומהי אסתר נושאת מן
כעיני כל רואיה' ,כעיני העליונים ונעיני התחתונים ,כד״א )משלי ג( ׳ומצא חן ושכל טונ כעיני אלקים ואדם׳.

המתרגם
מדוע נקרא איש מם,
מפני שלא נשארה בו
פסולת כלל.

זזזזולכים בתורת

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

איש תם .איתא בליקו״ה )או״ת מו״מ ד ,י( גבי מעלת ענין התמימות ,וז״ל :וזה בחינת
שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום ,שהפסוק מזהיר אותנו על
קיום התורה ,וזהו שמר תם ,לילך בתמימות ,להאמין בו יתברך בתמימות,
ומידות הטובות שצריך להיות בבני אדם ,ולכן כתיב באבינו יעקב ,׳ויעקב איש
תם יושב אוהלים׳ .יש לדייק ,הלא בוודאי כמה מעלות ומידות קדושות היו
כמ״ש תמים תהיה עם ה׳ אלקיך .וזהו וראה ישר ,כי אמונת התמימים הוא
ביעקב אבינו ,כגון מידות חסידות ויראה וענוה וקדושה וטהרה ,ואין הכתוב
בחינת ראיה ישרה זכה וברה ,כי הם רואים ביושר ומביטים אליו יתברך לבד,
מייחס אותו על מידות הללו ,כי אס במידה של תמימות ,כדכתיב ׳ויעקב איש
ומכוונים עיניהם אליו יתברך בדרך ישר מאד ,בלי שום נטיה אל הצד ח״ו לימין
תס׳ ,אלא מוכרח לומר כי תמימות כולל כל המידות טובות הקדושות .והאמת
ולשמאל ,כמ״ש עיניך לנכח יביטו וכו׳ אל תט ימין ושמאל ,כי הם מכוונים
עיניהם לה׳ יתברך ,כי המאמין באמת הוא אצלו כאילו רואה בעיניו ממש.
הוא כן ,שמי שהוא עניו ויש לו חיסרון שהוא רודף אחר הממון ,או נפשו
איש תם .ואיתא בשיש״ק )ב ,תריג( בזה״ל :לפני פטירתו של מוהרנ״ת התאנח,
חשקה לעשות עבירה אחת ,הוא אינו איש תס במעשים ,ואיש כזה הוא נמשל
אח״כ אמר לאנ״ש ,מה אתם חושבים מדוע אני מתאנח ,אולי משום לכלי נאה שיש בו פגימות ושברים הרבה וכיוצא בזה .אמנם ,מי שהוא תס
שמיעטתי בתורה ותפילה ,לא ,כמה שיכולתי שמרתי על הזמן ,אולם מתאנח ומושלם בכל מידות הכשרים ,והוא ירא ,אהוב ,רודף צדקה ,ויושב אוהלים
אני ,כי מי יודע אם יצאתי ידי חובתי בדרך התמימות שלימדנו רבינו ,׳וואס באהלי תורה של מכןה ,ועוסק בתורה בלילה ,אז כשתצא נשמתו יהיה זוכה לישב
באהל של מעלה .והענין הזה מבואר במדרש הנעלם בזהר פ׳ חיי שרה וז״ל,
מיינט איר קרעכץ איך ,ודיל איך האב ממעט גיווען אין תורה ותפלה ,וויפל
איך האב גיקענט האב איך געהיט די צייט ,נאר ווער ווייסט צו איך האב ׳א״ר פנחס ,קודם שיצא הצדיק מן העולם ,בת קול יוצא בג״ע ,הכינו מקום
יוצא גיווען דאס תמימות פון דעם רעבין׳.
לפלוני הצדיק שיבוא לכאן׳ וכו׳ ,וכיון שהנשמה זוכה לכנס בשערי ירושלים של
מעלה ,אז מיכאל שר הגדול הולך עמה ומקדים לה שלום ,ושארי מלאכי השרת
ד ! דן ו ל כי ם ב תו ר ת הי .ובביאה״ל )א ,כו( כתב בזה״ל :והעיקר להבין ולהתבונן
מכל זה לעובדא ולמעשה ברוממות כל ברכה ותפלה ולימוד שיש
מתמיהין ושואלין ,׳מי זאת עולה מן המדבר׳ ,מן עלמא תתאה ,דהוא עלמא
דחריבא ,שנקרא מדבר נגד עלמא עילאה ,ומיכאל שר הגדול משיב ,׳אחת היא
ביכולת כל אחד לצבור ולקבץ בימי חיי הבלו ,אשר בזה לבד יתענג ויתעדן
בהשגת חכמתו ואלקותו יתברך אחר פטירתו ואחר התחיה ,בהקדם תיקון יונתי תמתי׳ ,ר״ל ,שאין מיכאל משבח המצוה הפרטית ומעלות הצדיק בצדקתו,
כי אס אומר מעלת התמימות שהיא כוללת כל המעלות ומידות טובות הכשרות,
המלכות מהמלך בן דוד בעצמו .כי אין שום עצה להנצל משטף מימי המבול,
בשגעון התאוות והמבוכות ומצוות היצרין הרעים אשר כתרונו והדריכונו באלה
וכשם שהיא כוללת במעשה התמימות כל מידות הכשרים וישרים ,כן הקדושה
עליונה חופפת עליו תמיד ,וכשהוא עוסק בתורה או במצוות ,אזי ד׳ אמות
הימים ,אם לא בעצת התורה אשר תתקבל על ידה התפלה כנ״ל.
ד ! דןו ל כי ם ב תור ת הי .ודרש בספר יעלת חן החדש )שיר חדש ,במבוא( בזה״ל:
סביבו יש עמו שלימות הקדושה ,ושכרו הוא גדול מאוד.
׳ההולכים׳ דייקא ,כי כך צריך להיות ,שנלך בתורת הצדיק הזה וכל ה ת פ לו ת ו הבק שו ת נ תקבלי ם .ובראשית חכמה )שער היראה ,פי״ד( כתב
בזה״ל :וכפי מה שהאדם מתדבק בבוראו וירא ממנו ,כפי כן הבורא
שזכה להכלל בתורת ה׳ ממש ,וזאת כפי שיחתו הידועה בענין לימוד תורתו,
נמצא עמו ,כענין ׳אס תדרשנו ימצא לך׳ ,וכמו שמצינו שהיה נמצא עס
וזה לשונה )חיי״מ שפח( ,׳שמענו מפיו הקדוש כמה פעמים ,שצריכין לילך עם
אותם התורות ,דהיינו לילך איזה זמן עם זאת התורה ,וכל העבודות שלו
הקד מוני ם ,שהיתה תפלתם נשמעת מיד ,ודיבורם היה עושה רושם
למעלה ,כמו שאמרו בזהר בפרשת ויחי בענין מעשה דרבי יצחק,
מבוקר עד ערב יהיו עם הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההיא,
ואח״כ ילך איזה זמן עם תורה ממאמר אחר .וכן יתנהג תמיד ,עד אשר ׳כורסיא דמאריה קריבא בגדפוי דרבי שמעון׳ היינו השכינה שהיא תמיד
קרובה בכנפי רבי שמעון ,היא בכולה את הגזרה מרבי יצחק )ע״פ פי' מתוק מדבש(.
יעבור וילך עם כל התורות שאמר .והשי״ת יעזור לזה.׳
וכן מעשה חוני המעגל ,ורבים כמוהו הנמצאים בגמרא.
ע ״ י שלומד תור ה וכוי נ ע ש ה חן ונ תקבלי ם דבריו .איתא בקובץ מבועי הנחל
)טבת תשל״ט( בזה״ל :המקום שבו עוסקים בתורה הוא מסוגל יותר
לקבלת התפלה ,שזה בחי׳ משחז״ל )ברכות ח ע״א( רבי אמי ורבי אסי ,אע״ג דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריה ,לא מצלו אלא ביני עמודי היכא
דהוו גרסי .וע״כ מסוגל לתפלה הלימוד שלפניה ,שזה בחי׳ משחז״ל )ירושלמי ברכות פ״א ה״א( ׳קורין את שמע בבית הכנסת כדי לעמוד בתפלה מתוך
דברי תורה׳ ,שאז היו קורין שמע כעין שאנו קורין היום ״אשרי״ לפני תפילת מנחה .וזה בחי׳ משחז״ל )ברכות לא ע״א( ׳אין עומדים להתפלל אלא
מתוך הלכה פסוקה׳ ,וכמ״ש )תדא״ר ,ב( ׳אל יעמוד בתפלה עד שיאמר הלכה אחת או פסוק אחד׳.
ואזי נ ע ש ה חן .ואיתא בסיפו״מ )מעשה ז( בסוף המעשה :ולקח שבויים ,ובתוכם היה יפת תואר ,שהיה לה כל מיני חן שבעולם ,רק שזה החן לא היה מעצמה,
רק שהיה תולה עליה דומיט ,ואותו הדומיט היה לו כל מיני חן ,ומחמת זה נדמה שיש לה כל מיני חן .וכתב על זה רלו״י בספר לוית חן)מעשה ז ,טו(:
אנ״ש אומרים שזאת היפת תואר מרמז למוהרנ״ת ,שכל עצמותו ומהותו היה רק רבינו ,וכפי שאמר על עצמו שרוקן את מוחו כליל משכל ,ורק מה שקיבל
מרבינו זה היה הדעת שלו ,ולכן היה לו כל מיני חן שבעולם ,שזה היה מהארת רבינו ,בבתי׳ הארת משה ביהושע ,הארת החמה בלבנה .ומובא עוד בזה באוצר
רבינוז״ל בסיפורי מעשיות סוף מעשה ז׳ מזבוב ועכביש (...) .וקישר זאת הרב
נחמני)קיג( :הרב הגאון מורינו הרב ר׳ נחמן מטשערין ז״ל האריך פעס בדברי
עניני עס חן׳ ,והזכיר אז הרב מטשערין מאמר חז״ל המובא בתורהא׳ בליקוטי
הנ״ל לענין מה שאמר רבינו ז״ל פעס אחת ,׳בכל דור יימצא אברך שייפה את
מוהר״ן שהתורה נקראת ׳יעלת חן׳ ,שמעלה חן על לומדיה .והדבר הזה סובב הולך גס על מעלת ההתקרבות לרבינו ז״ל שהוא הפאר והחן והיופישל כל
העולם ,כמובא בליקוטי מוהר״ן תנינא תורה ס״ז ,והוא מעלה חן על המתקרבים אליו באמת .ואח״כ כשבא אליו החסיד רבי ישראל ק ארדונער)הו א רבי ישראל
הלוי הלפרין ז״ל( להתקרב לרבינו ז״ל ושהה אצלו כמה ימים וראה אז תארו ויופיו והדרת זקנו ופאותיו ותשוקת ותבערת לבו בעבודת השס והוא כלי מפואר
מלא חן ,וגס אח״כ ראה עוד כמה פעמים צורתו והדרו וחן נסוך על פניו ,ושמע שמעו הטוב והתעסקותו לקרב נפשות לעבודתו יתברך ,אמר ׳יתכן מאד
שרבינו התכוון עליו ,כי הוא קידש שס רבינו ז״ל בעולם אשר נתן חנו בעיניהם .וידוע שכל מי שראה אותו והסתכל בהתנהגותו ובאופן לימודו ותפילתו ודבורו
עס בני אדם שהיה בכל מיני חן ,נתפעל מאד ממנו להתעורר בתשובה לאהבה וליראה את השס יתברך .וכל פעם שהיה בא רבי ישראל קארדונער לטשערין
היו מכבדים אותו כראוי ,ויש הרבה לספר ממנו.

י ? { ק פ אי ש ת ם .איחא בספר קב הישר )פ״ק( גבי שבחה ומעלחה של ענין החמימוח
בזה״ל :דע ,כי מידת התמימות היא מעלה המעולה שבכל המעלות

ואני תפלה

תורה,ת1ךה,ת1ךת יי
תורת משה ,תורת כל
הצדיקים האמתיים,
תו_רת כל ישךאל,
״תורת יי תמימה
משיבת נפש״ .חוסה
על כבודך ,והאיךה
לנו באורך הגדול
בתוך חשכת אפלת
הגלות האריך המר
הז-ה ,גלות העכו״ם,
^ות התאוית הרעות
והמרות .קומה
בעזרתנו בעת צךה
הגדולה הזיאת בכלל
ובפךט ,והתגברי
באור זריחתך הגדולה
על כל מיני חשך
ואפלה ,ועל כל מיני
גשמיות וחשכות בלי
שעור שהמשכתי
עלי בעוינותי הרבים,
באפן שאזכה גם
אנכי לראות אור
הגדול של התורה,
ןתזרח ותאיר לי
התוךה לכלמיני חשך
וגשמיות שנפלתי
בהם ,ותוציאני מתוכם
מהרה .ואזכה לצאת
מאפלה לאורה
מחשך לאור גדול,
ויק_ים בי ״נר לרגלי
ךברך ןאור לנתיבתי״,
ןנאמר ״פתח דבריך
ןאיר מבין פתיים״,
ונאמר ״כי נר מצוה
ןתורהאור ,ודרךחיים
תוכחות מוסר״ .מלא
רחמים ,נותן התוךה,
עוךה נא ,עוררה
נא ברחמיך וכחך
את הבח הגדול של
התורה הקדושה אשר
,יש לה בח להאיר גם
בתוך חשך אפלה
שלי ,״כי אתה תאיר
נרי ,יי ^'הי .יגיה
חשבי" )ליקו״ת קיא(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
^ ה״א ראשונה ,שמתעטר
ברוח של הנקבים של
החוטם היוצא להחיות.
^ בזה החוטם ,שנינו,
בחוטם ניכר הפרצוף.
ובא וראה מה בין עתיקא
לזעיר אנפין ,זה בעל
החוטם ,שמנקב אחד שלו
יוצא חיים ,ומנקב אחד
שלו יוצא חיים של חיים.
זה החוטם הוא כעמוד
חלול שבו נושב רוח החיים
לז״א ,ואנו קוראים אותו
סליחה ,ורוחו יוצאת בנחת,
ריח טוב של הרוח .שהרוח
היוצאת מאלו הנקבים ,רוח
אחת יוצאת לז״א לעוררו
בגן העדן ,ורוח אחת של
חיים ,שבו עתיד להתעורר
להזמין את משיח בן דוד
לידיעת החכמה ,ומאותו
הנקב מתעורר ויוצא רוח
מהמוח הסתום ,והוא
עתיד לשרות על מלך
המשיח ,שכתוב'ונחה עליו
רוח ה' רוח חכמה ובינה
רוח עצה וגבורה רוח דעת
ויראת ה״.
^ למדנו בספרא דצניעותא,
כי יש י' עליונה י' תחתונה,
ה' עליונה ה' תחתונה,
ו' עליונה ו' תחתונה ,וכל
האותיות הללו העליונות
תלויות בעתיקא(...) .
בזה החוטס שהוא כעין
צינור חלול ,נושב רוח
החייס לז״א ,ובזה החוטס
בנקב שבו תלויה ה' ,כדי
לקייס ה' אחרת שלמטה,
והרוח הזאת יוצאת ממוחא
סתימאה ,ונקראת רוח
החייס ,ובכח זה הרוח
עתידיס )ישראל( לדעת
חכמה )חכמת המורה( בזמנו
של מלך המשיח ,שכתוב
'ונחה עליו רוח ה' ,רוח
חכמה ובינה וגו" .זה
החוטס )משפיע( חייס מכל
הצדדיס) ,ומשפיע( שמחה
שלימה ,נחת רוח ורפואה.
אבל בחוטס של ז״א כתוב
'עלה עשן באפו וגו" ,וכאן
כתוב'ותהלתי אחטס לך'.

ו אני תפלה

ויאכזר

ליקוטי

הי אל משה אמור אל הנ הני ם.

אמוראלהכהנים ב

על פסוקים אלו ייסד

מוהר״}

נחלנוכע

לז

על מאמר זה ייסד מוהרנ״ת הלכה אתת ,והיא הלכות נתלות הלכה ד׳.

תי נ ו את מאמרו ,וז״ל הכמונ נויקרא )כא ,א ,ו( :ויאמר ה'
מ נ ו ק פ א דפרד שקא .איתא נזה נירח האיתנים )נ( נזה״ל :שוד
אל משה אמר אל הכהניס 5ני אהרן ואמרס אלהס לנפש לא ינומא
המאמר שאגו עושקין נו ,שעיקר מיומו של משימ
הוא מהתפילה שזה שוד מגוקנא דפרדשקא משך רומא דמיי
כעמיו (...) :יןד'שיס יהיו לאלקיהס ולא יסללו שם אליויהס כי אס
אשי ה׳ לחס אלקיהס הס מרןרינס
למשימא ,ומממת שנהפרדשקא הנ״ל
והיו קדש; וניאר הסזקוני )שס( :אמור
משם שורש הענין של שלימת עוון
וענור על פשע ומשם שורש המתקת
אל הכהנים .אחר שהזהיר אס ישראל
הדינים כמונן כ״ז נזוה״ק מרומה
להיות קדושים נפרשה הקודמת פרשת
דף קעז נשפרא דצניעומא ונאד״ר
קדושים ,הזהיר את הנהנים לשמור
)לשון רכינו ז׳׳ל(
עצמם מן המומאה לפי שהם
נשא דף ק״ל ונאד״ז דף רפ״ט ע״ש.
משרתיו וכני כימו .וכיום שהוקם את
כלי זיינו של משיחא הוא
התפילה .דייק נזה נ מי הנתל
המשכן נאמרה פרשה זו משוס שנו
כיום הוזקקו לענודה .ועי״ע נפס׳ זה
)נ( נזה״ל :עיין נליקוטי עצות אות
) ו י ק ר א כא(:
ונ מונ א עליו נסוף המאמר ,שס הלניש
תפילה ,ששה נזכר נזה הלשון' ,עיקר
רנינו את השגתו נפס׳ זה.
כלי זיין של איש הישראלי הוא
אי ת א בספרא דצניעותא )זוהר תרומה פרק כ(
ד צני עו ת א
בספרא
מפילה; ומונן מזה שאף שרנינו ז״ל
מנוקגא דפרד שקא וכוי .מנוקבא דפרדשקא משך רוחא דחיי
כמנ כאן ׳עיקר כלי זיין של משימא
איתא נזהר )תרומה ,קעז ע״א( נזה״ל:
הוא המפילה ,וכל הכנישות שיכנוש
למשיחא.
י“ ה״א מלאה ,דאתעמר נרותא
נמלממה הכל משש; אך כוונת רנינו
דנוקנין דפרדשקא דנפיק לאתייא.
כלי זיינו של משיחא ז״ל הימה שעיקר כלי זיין של כל
הוא התפילה .שהוא בחי׳ חוטם ,איש הישראלי הוא מפילה ,וכל
ופירש המתוק מדנש )שס( :היינו ה׳
הראשונה דהוי״ה שמתעמר נרות של
המלממות שצריך איש הישראלי ללמוש
הנקנים דתומס דא״א היוצא להתיות את הפרצופים התתתוניס.
ולכנוש הן מלממת היצר והן מלממת המולקיש והמונעיש אומו מדרך
ועוד איתא גני ענין זה נאדרא רנא שנז הר)נ ש א ,קל ע״א( נזה״ל* :נהאי
האמת והטונ ,הכל יכול לכנוש רק ע״י המפילה שהוא עיקר כלי
מוטמא ,מאנא ,נמוממא אשממודע פרצופא .ותא מזי מה נין
זיין .ומי שמשיש אל לנו שהתפילה הוא כלי זיין כוודאי יממזק מאד
עתיקא לזעיר אנפין ,דא מאריה דמוטמא ,ממד נוקנא מיין ,וממד
נמפילה כי נכלי זיין יכול לכנוש הכל ,ואה אינו יכול להתפלל כראוי,
נוקנא תיין דתיין .האי תוטמא הוא פרדשקא דניה נשינ רותא
ידמה נעיניו שהוא איש מיל פשוט שנה הוא לוקת כלי זיין מנית
דתיי לזעיר אנפין ,וקרינן ליה סליתה ,והוא נמת רות ,אמנסמומא
המלך נכת השריש המלמדיש אומו .ונכוונה הודיע רנינו ז״ל
דרומא .דרומא דנפיק )מהנא( מאינון נוקני ,מד רומא נפיק לזעיר
שהתפילה הוא הכלי זיין ,למען ימגנר כ״א נמפילה תמיד.
אנפין לאמערא ליה נגנמא דעדן ,ומד רומא דמיי ,דניה זמין
כלי זיינו של משיהא הוא התפילה .ונעצוה״ת )תפילה ,נ(
לאמערא לזמנא לנריה דדוד למנדע מכממא ,ומההוא נוקנא אמער
ניאר נזה נזה״ל :עיקר כלי זיינו של איש ישראל היינו עיקר
ונפיק רומא ממומא שמימאה ,וזמין לאשראה על מלכא משימא,
העצה והממנולה להינצל מצרות ויישוריש ,הוא רק ע״י מפילה
דכמינ )ישעיה יא( 'ונמה עליו רות ה׳ רות מכמה ונינה רות עצה
ונקשה נאמה להש״י .וכל המלממומ שעל האדה לכנוש ,הן מלממה
וגנורה רות דעת ויראת ה" .ופירש המתוק מדנ ש) שס( :שוד המוטס
רומנית ,היינו מלממת היצר מתאוות ומידות רעות ונפרט
של א״א ,למדנו בברייתא כי בתומם ניכרת צורת הפנים ,ולכן גס
בא״א ע״י שפע תייס היוצאים מנקבי התומס שלו ניכר פרצופו שהוא מלא רתמים .ובא וראה מה ההפרש בין עתיק דהיינו א״א לז״א,
בענין האורות היוצאים מהתומס .א״א נקרא בעל התומס ,ממעס כי מנקב השמאלי יוצא הבל מבתי׳ שס ב״ן שבו הנקרא ׳תייס׳ למלכות,
ומנקב הימיני יוצא הבל מבתי׳ שם מ״ה שבו הנקרא ׳תייס של תייס׳ לז״א כדלקמן .זה התומס הוא כעמוד תלול הנזכר בשפרא דצניעותא,
שבו נושב רות התייס לז״א לעוררו אל היתוד עס נוקביה כדמפרש ואזיל ,ואנו קוראים אותו שליתה ,לפי שגורס לפה דא״א שיאמר
שלתתי בלא שוס עיכוב ,כי רות היוצא ממנו יוצא בנתת ולא בבהלה כמו רות התומס של ז״א ,והוא מבשם את ז״א הנקרא רות .ועתה
מפרש התועלת של הרות היוצא מהתומס ,ואמר כי הרות שהוא ההבל היוצא מנקבי התומס מתתלק לשנים ,הבל אתד של נקב הימין
יוצא לז״א לעוררו להתייתד עס נוקביה הנקראת גן עדן ,והבל אתד של רות תייס של נקב השמאל יוצא להמלכות ,שבו עתידה המלכות
להתעורר להזמין את משית בן דוד לידיעת התכמה .ומפרש ,ומזה הנקב השמאלית של תומס א״א מתעורר ויוצא רות ממותא שתימאה
שהוא התכמה דא״א ,לכן זה הרות הוא משוגל לידיעת התכמה ,מפני שעיקרו הוא מתכמה דא״א ,והוא עתיד לשרות על מלך המשית,
וראיה לדבר שרות תכמה ישרה על משית כי נאמר בעניני משית ׳ונתה עליו רות ה׳ וגו״ .ועוד איתא בזהר )האזינו ,רפט ע״א( בזה״ל:
^בצניעותא דשפרא אוליפנא ,דהא י׳ עלאה י׳ תתאה ,ה׳ עלאה ה׳ תתאה ,ו׳ עלאה ו׳ תתאה ,כל אלין עלאין בעתיקא תליין (...) .בהאי
תוממא בנוקבא דפרדשקא ,דביה נשיב רותא דתיי לזעיר אנפין ,ובהאי תוממא בנוקבא דפרדשקא תלייא ה׳ ,לקיימא ה׳ אתרא דלתתא.
ודא רותא נפיק ממותא שתימאה ,ואקרי רותא דתיי ,ובהאי רותא זמינין למנדע תכמתא בזמנא דמלכא משיתא ,דכתיב )י ש עי ה יא( ׳ונתה

תורה פ

אמור אל דוכדונים

ויאמר ה׳ אל משה אמור אל הכהנים עיקר
כני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא
יטמא פעמיו

איתא

א כי עיקר

עיקר

ו ה ש ם יתברך ישמע
שועתינו האזין קולנו
ויקשיב תפלותינו,
ויזכנו לעסוק בתפלות
ותחנונים תמיד ,הן
ייליקוט הנחל‘
בתפלות הכתובות
וסדורות לפנינו ,הן כלי זיינו של מ שי ה א הו א ה ת פיל ה .איחא בליקו״ה )חו״מ אונאה ג ,ב( בזה״ל:
ולהפקרב אליו יח׳ .וזה שאמר דהע״ה פחח אהבפי ישטנוני ואני פפילה ,שכל
בתפלות ותחנות
מה שאני אוהב ביופר אח הש״י ורוצה להפקרב אליו יח׳ הס מסטיניס עלי
גאולה הראשונה היה אחריה הפסק ,אבל גאולה אחרונה לא יהיה
ביופר ,כי כל הגדול מסבירו יצרו גדול ממנו ,וא״כ איך אזכה להפקרב אליו
שהאדם צריך לדבר אחריה הפסק ,כי גאולה הראשונה היא בחי׳ חורה כי אז זכו ישראל לקבל אח
בעצמו מלבו בלשון
החורה ,וגאולה אחרונה היא בחי׳ חפילה כי עיקר כלי זיינו של משיח היא יח׳ מאחר שבכל פעם מחגבריס ומפגרים בי יופר ,אך ואני פפילה ,אני
אשכנז בכל יום ויום
אפפלל פמיד להש״י שיוציאני מן השאול חחפיוח יהיה איך שיהי׳ אני אחפלל
חפילה כ״ש רבינו ז״ל סי׳ ב׳ .כי משיח יבנה לנו אח הביהמ״ק שהוא מקום
כאשר הזהירנו רבנו
פמיד להש״י בחי׳ ואני פפילה ,וכ״ש ואני פמיד אייחל והוספפי על כל
זכרונו לברכה כמה הפפילה כ״ש כי ביפי ביח חפילה ,שזהו בחי׳ משיח בן דוד ,כי דוד הוא בחי׳
חהלחך ,שאוסיף בכל פעם לומר פהליס ופחינוח ובקשוח אולי ירחם.
פעמים ,כי זהו העקר כלליוח הפפילה שבני ישראל הכשרים מפפלליס להש״י שיזכו לשוב אליו באמח,
כמבאר בספריו כי הוא נעים זמירוח ישראל ,וכל החפילוח נקראין על שמו ,כי כל ספר פהליס כלי זיינו של מ שי ה א הו א ה ת פיל ה .איתא בקונטרס אור זורח שהו״ל אנ״ש
דפולין ,צשס הרה״ח ר' יצחק ברייטער זצ״ל )חחח הכוחרח 'החנוצצוח משיח'(
הקדושים כמה פעמים .שחיבר דוד המע״ה נפייסד על ענין זה שנזכה לשוב אליו יח׳ מכל הנפילוח
עד שנזכה לשוב אליו שבעולם .כי אין חכמה ואין פבונה ואין עצה לעמוד נגד הבע״ד כ״א ע״י בזה״ל :הנה הדעח הקדוש הזה של רבינו הקדוש שעיקר היסוד והבריח החיכון
באמת בתשובה שלמה פפילה ,שעי״ז זוכין לכל העצוח ולכל אופני הישועופ ,לזנוח לצאח מגלוח נפשו
הוא חפלה והפבודדוח ,זה כל עניינו של דוד המלך ע״ה שורש נשמח משיח,
כרצונו הטוב ,עד
שנזכה לעלות ולהכלל
סיפור התגלות המאמר
בו יתברך באור האין התורה בי אמור אל הכהנים כפי שמובא בחיי מוהר״ן מכתב יד של אא״ז תפחד לך מאיתי .והלך עם זה האיש עד שבאו לבית גדול בהיער ,ואמר לו
סוף לחזות בנעם השם מוהרנ״ת ז״ל ,נאמרה ע״י סיבה של הרב הצדיק הר׳ שמואל אייזיק ז״ל עוד שיכנס לבית הזה ,ושם חרבות הרבה קטנות מחרכי ,ויש לך רשות ליקח ג״כ
ולבקר בהיכלו .ובזכו
ת קודם התקרבותשלמוהרנ״ת זלל״ה בזלאטיעפאלי,שחלם להר׳ש״א ז״ל חלום מהתרבות קטנים ,אך תדע איך להתנהג איתם בדרך ממוצע .ונכנס לשם ,וישב
זה יביא לנו את משיח
מינו ,שהיה באיזה יער גדול עד למדי ולא ראה איזה דרך לצאת משם לחזור לביתו ,שם זקן אחד ,ואמר לו ,אי אפשר לך ליקה מפה שום חרב עד שתרגיש בעצמך
צדקנו במהרה בי
כי עקר כלי זין של ופגע בו איזה אחדשחגר בחרב חדה שיש להב׳ פיות הנקרא שארפין ,ונחרד שאתה מנוקה מכתמים בגופך ובבריתך ותדע איך לאחוז החרב שתיטול מפה,
משיח הוא התפלה ,הר׳ ש״א ז״ל מאד ,אך האיש הלז היה מראה לו סבר פנים יפות ואמר לו אל ובתוך כך סבבו אותו עננים כפולים ומוכפלים בחשכות גדול ,ודחף אותו הזקן
כמבאר בהתורה אמר אל הכהנים )בסימןב׳( .וצריכין לחזק עצמו בתפלה ותחנונים מאדמאיד אפלו אם יעבר עליומה ,עד ישקיף חרא השםמשמים .יחייגומיומים ,ביום השלישי יקימנו ונחיה
לפניו ,להתהלך לפניהשם באורהחיים ,אמן ואמן )ליקו״ת הקדמה(.

ערכי ם
וכינויים

נוקבא דפרדשקא
פרדפקים עמודים חלולים
)רע״ב אהלות ו ,ז(.

מילת פרדשקא עולה
תרפ״ה וכללות האותיות
והמלה ,עולים בין הכל
פרדשקא .ואומר הרשב״י,
׳ומשם אתער רוחא לכלא',
כלומר לכל העולמות כולם,
ממקום זה הם לוקחים הרוח
דהיינו הנשמה וחיות ,בםוד
׳ויפת באפיו נשמת רוח
חיים׳ )ע מק המלך י ,יא(.
תרץ נוקבין של החוטם
לאה,
היא
הי מנית
והשמאלית היא רחל,
והמלכות נקראת תהילה,
ועל זה נאמר ,׳ותהלתי
אחטם לך׳ על שם חוטמא
דעתיקא ,ואמר רב המנונא
סבא ׳לבעל החוטם אני
מתפלל׳ (...) .ותרין נוקבין
דפרדשקא הם לאה ורחל
שהם מלכות ,וכבר נודע
שנקבה נקראת נקבה על שם
נקב ה׳)שם(.

חוטם
יראה היא בחי׳ תפלה ,בחי׳
׳יראת ה׳ היא תתהלל׳ ,בחי׳
חוטם ,בחי׳ ׳והריחו ביראת
ה״ )ליקו״מ כ ,י(.
אית לחוטמא הרין נוקבין
כלילן מדינא ורחמי) .(...פי׳
שני נקבי החוטם אשר בהם
נשאב הריח כנודע ,כלילן
דינא ורחמי ,שהם כלולים
כל א׳ מדין ורחמים ,ובימיני
יש ג״כ דין ובשמאלי יש ג״כ
רחמים )פרד״ר כג ,חוטם(.
חוטם ,הוא בדמות שתי
יודי״ן ווא״ו ,נגד שם הוי״ה
העולה כ״ו )של״ה תולדות
אדם ,בית ישראל יח(.

עיקר הידור הפנים הוא
החוטם כמו שאמרו ׳בעל
החוטם מתבקש׳ ,ואין
מעידין אלא על פרצוף עם
החוטם כמובא בשו״ע אה״ע
סי׳ י״ז סעיף כ״ד )שעת רצון על
זהר משפטים קכב.(:

בעל החוטם הוא חכמה,
וחוסם יש בה ספירות רבות,
הרין נוקבין הן בחי׳ בינה
ומלכות ,גם בחי׳ גדולה
וגבורה ,וקו האמצעי של
החוטם הוא בחי׳ תפארת
)קה״י ,חוטם(.

חוטם הוא בינה שכן חוטם
גימטריא ס״ג)שם(.

משיח
צריך לשמור מאד שלא
יתקלקל בחי׳ משיח שלו.
ועיקר הדבר שבו תלוי בחי׳
משיח הוא שמירה מניאוף
כי משיח הוא בחי׳ חוטם,
בבתי׳ ׳רוח אפינו משיח ה״,
וניאוף תלוי בחוטם ,כמ״ש
׳לא תנאף׳ ואיתא במדרש
׳לא תהנה אף׳ .וצריך לשמור
עצמו מאד אפילו מריח
ניאוף ,כי הוא פוגם בחי׳
משיח שלו שהוא בחי׳ חוטם
כנ״ל )ליקו״מ ח״ב לב(.
כל התחדשות התורה הוא
בחי׳ משה משיח ,כמ״ש
׳ורוח אלקים מרחפת על פני
המים׳ ,דא רוחא דמשיח.
והמים הוא בחי׳ התורה
)ליקו״ה מלמדים א(.

נקרא משיח על שם שמן
המשחה שהוא בחי׳ ׳לריח
שמניף טובים׳ .כי ע״י בחי׳
הריח בחי׳ שמן המשחה
עי״ז נמשך חיות הנשמה
)ליקו״ה ברכת הריח וברכת
הודאה ג ,ח(.

ערכי ם
וכינויים

לח

נחלנוכע

ליקוטי

אמור אל הנהנים ב

מוהר״ן

מקור חכמה

)המשך(
מהרהורים רעים ,הן מלחמה גשמית ,מגעלי מחלוקת ,מפנגדיס,
עיקר כח מלכות דקדושה
שהוא בחי׳ מלכות משיח שונאים ורודפים ,ונפרט מלחמות של עניות וחולאת ר״ל ,צריך
הוא ע״י הדיבור בבתי׳ לדעת ולזכור שאין שום עצה חוץ מתפילה ונקשה להש״י .על כן
מלכות )השתפכות הנפש צה(.
מי שרוצה לזכות לענודת ה׳ נאמת היינו ליראת השם וקיום
משיח הוא הכנה לעוה״ב
המורה ,וכן להינצל מצרות וייסורים
)נצח ישראל פכ״ח(.
כמו שכתוב )ישעיה
יש צדיק שיש לו מעלה ננשמיות ,צריך להרנות נתפילות
אחת מיוחדת ,כמו שתראה ונקשות להש״י ,הן נלשון הקודש ,לך .ומשם עיקר חיותו .וכל מלחמתו נחרמיך נכור עצי :למעני למעני
שאברהם ירש מידה
א ע| ה כי איך וחל וכנודי לאחר לא
מיוחדת היינו מהלים ,שערי ציון ,ונפרט שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל משם^
בהתרוממות ובמעלה ,ויצחק
אמן :ופירש כזה רש׳׳י )שס( על דרך
ירש מידה אלקית הוא ליקוטי מפילות וכו' ,הן נלשון
הדביקות בו ית׳ ,ויעקב
הפשט :וסהלסי אסמם לך .וזאת היא תהלתי אשר אחמם לך לשון
ירש אשכנז ,להשיח נפני הש״י את כל לננו וכל ייסוריו העונרים
מידת הקדושה האלקית,
חומס ,אסתום חוטמי מצאת עשן נסירי ומקצוף עליך ,שהכועש
והמלך המשיח שיגלה עליו ,וכפי שמספר אדס לחנירו וידידו הקרונ את כל לנו ,כך
יוצא עשן מנחיריו כמה דאת אמר ׳עלה עשן באפו' ,וכן כל חרון
במהרה בימינו יהיה לו הכל צריך להשיח לפני הש״י את כל לננו ,ולהאמין שהוא ימנרך
)נצח ישראל פמ״א(.
אף הוא לשון חימום החומס .וכן פירש המצו״ד )שס( :למען שמי.
שומע כל מה ששופך לפניו ,וינקש מהש״י ישועה על כל דנר
מלך המשיח ,הוא אשר
שלא יחולל בעמים לזה אני מאריך לך אפי .ופהלפי .מלת למען
ישלים הכוונה בבריאה ודנר שצריך ,ויאמין כי רק עי״ז יוושע נוודאי .כי רק תפילה
משמשת בשתים ,לומר למען תהלתי ר״ל למען יהיה לי לתהלה,
ויחזיר עטרת האמת ונקשה אמיתית להש״י היא עיקר כלי הזיין להיוושע מכל מיני
והייחוד ליושנה )עבודת
לזה אאריך חוטמי לך ,והוא דוגמת אאריך ׳אפי׳ כי האף והחומס
צרות וייסוריס ננשמיות ונרוחניות.
הקודש ח״ד טו(.
הוא אחד ,והוא ענין מליצה ,כי הכעס כאילו יוצא מן האף כמ״ש
צריך כל א׳ מישראל להכין ו ת ה י ל ת י אחטום לך .ביאורו של פסוק זה ,וכן הביאור לעני! מה
חלק בחי׳ משיח השייך לחלק
׳עלה עשן באפו׳ )מהליס יח( ובהאריך האף יתמהמה הכעס לצאת
שמכנה רבינו אח המפילה בשס מוטס ,מובאים להלן בדברי
נשמתו ,עד שיתוקן ותתכונן
ולעשות רושם ,ואמר בלשון הנופל באדם להסביר את האוזן.
כל הקומה ויהיה יחוד כללי ראבר״נ בנח״נ אות ז׳ ד״ה ׳וכשאנו רואיס אורך הגלוש וכו" ,וכידוע דברי
וביאר בזה עוד ברבינו ב חיי)דברי ם ; כא( :׳ותהלתי אחטס לך לבלתי
בתמידיות במהרה בימינו רבינו מבוארים מיניה וביה ,והרישא והסיפא והאמצעיפא מפרשים ומבארים
)בעש״ט עה״ת פ׳ נצבים(.
הכריתך׳ ,ביאור הכתוב אראה לך החוטם שהוא סימן הריצוי,
ו ת ה י ל ת י אחטום לף ואימא בליקו״מ )ס״ב
זה לזה )ע״פ כלל א(•
משיח יהיה לו מדריגת ריח
) (...והזכיר הלשון הזה בהיפך מן הקז בריח שהוא דוחק חוטמו
החוטם ,ולא כמשה שהיה א ,יב( בזה״ל :אין הנשמה נהנית אלא מהריח ,נמו שאמרו רז״ל
בידו והוא סימן הריחוק כענין ׳ולא אריח בריח ניחוחכס׳ )ויקרא
לו מדריגת הראייה ,ולא )ברכוה מג ע״ב( איזהו דנר שהנשמה נהנית ממנו ולא הנוף ,הוי
כשלמה שהיה לו מדריגת
כו( .ועי׳׳ע ענין התפלה והתהלה במילוא׳׳ח ד׳׳ה ׳ותהלתי אחטוס לך.
אומר זה הריח .ועיקר המפלה היא מהנשמה ,ננחינת )מהליס קנ(
השמיעה שהיה שומע
מחיות נושאי כםאו ובהם כל הנשמה תהלל יה .ומשיח מקבל כל התפילות ,כי משיח הוא
היה דן דינו ) .(...ותבין בחינת חומס ,בבחינת )איכה ד( רוח אפינו משיח ה׳ ,שמקבל כל הריחות שהס בחינת התפילות ,כי יניקת התפילה שהיא מהנשמה היא
שמדריגה זו יאות למשיח
ו מ ש ם עיקר חיותו .ביאר בזה במי הנ חל) ב( בזה״ל :היינו כי
צדקנו ,שבזמנו יתעלה מהריח כנ״ל .וזה בחינת )ישעיה מח( ותהלתי אחטוס לך ,בחינת חוטס־
הכבי שות שיכבוש הכל משם .איתא בזה בליקו״ה)או״ח ברכות
המלכות אל חכמה ובינה ,עיקר הרוח חיים הוא בהחוטס כ״ש ׳ויפח באפיו נשמת חייס׳•
וזה םוד הריח )קה״י ,משיח(.
הראיה ה ,יד( בזה״ל :כי הדיבור יש לו כח גדול מאד מאד להפוך את האדם מרע לטוב ,כי עיקר נצחון המלחמה הוא ע״י הדיבור
כמו שאמרו רז״ל .וזה עיקר הכליזיין של משיח שהוא בחינת כל הצדיקי
אלאבפה
שהוא עיקר הכלי זיין של ישראל ,כי אין כוחנו
של משיח היא רק ע״י התפילהשהיא ע״י הדיבור .ועוד איתא שס )יו״ד
כליזיינו
אמת שבהם תלויים וכלולים כל ישראל ,כי כל
מלחמה בחרב כ״א בפה לבד ,כ״ש בסי׳ ב׳שכל כלי זיינא של משיח וכל המלחמות
ראשית הגז ה ,יא( בזה״ל :משיח לא יעסוק בשום
שיכבוש הכל בתפילה לבד ,וכ״ש לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ,שיבטל המלחמות והחרב אפילו מבין האומות.

עליו רוח ה" ,רוח חכמה ונינה ונו' .האי חוטמא חיין מכל סטרין,
)ש״ב
חדו שלימא ,נחת רוח ,אסוומא .נחוטמא דזעיר אנפין כמינ
ואני תפליה
כב( ׳עלה עשן נאפו וגו״ ,והכא כמינ ׳ומהלמי אחטס לך׳.
אנא יי חמל עלי
ותהילתי אחטום ליך .נאמר בישעיה )מש ,ט-יא( :למען שמי בחמלתך ,חום עלי
,
אאריך אפי ומהלמי אח^ס לך לנלמי ברחמיך הגחולים ,חום
מה( ותהילתי אחטום הכריתך :הנה צרפמיך ולא נככןף וחנני ורחם עלינו וראה

וכל

עצה ותו שיה

עיקר הכלי זיין
של איש הישראלי
הוא התפלה ,וכל
המלחמות שצריך
האדם לכבוש ,הן
מלחמות היצה״ר הן
שארי מלחמות עם
המונעים והחולקים,
הכל ע״י תפלה
ומשם כל חיותו .על
כן מי שרוצה לזכות
לקדושת ישראל
באמת ,צריך להרבות
בתפלות ובקשות
ושיחות בינו לבין
קונו ,כי זה עיקר הכלי
זיין לנצח המלחמה
)קיצור ליקו״מ ב ,א(.

ייליקום הנח?*

מילואי חכמה

כמו שכתוב ׳ואני תפילה׳ .כי תפילה גבוה מן הכל ,בחינת שער החמישים
דקדושה ,ששם הוא השורש של כל מעיינות החכמה של התורה הקדושה ,של
תרי״ג עטין מאורייתא דעתיקא סתימאה ,המעיין שאינו נפסק ,הנובע תמיד
מכל מיני עצות וישועות ,ובזה יכולים להושיע הנשמות החולאות ,אפילו אלו
שמונחים כבר בשאול תחתיות ומתחתיו ח״ו .ועל כן כתוב אצל הגאולה
האחרונה ׳בבכי יבואו ובתחנונים אובילם׳ ,כי הגלות הזה הוא בבחינת ׳ותרד
פלאים׳ בחי׳ התגברות שער החמישים של הטומאה .ועל כן גמר הגאולה
השלימה תהיה רק ע״י תפילה שהוא שער החמישים דקדושה ,עיקר הכלי זיין
של משיח ,עיקר יסוד הדעת של רבינו הקדוש (...) ,היינו שאין שום עצה
אחרת איך להינצל מעוצם התגברות היצר הרע האורב תמיד על האדם
להכשילו ואיך לזכות לקדושת ישראל באמת ולתשובה שלימה ,זולת ע״י תפילה
והתבודדות (...) .ורבינו ז״ל אמר כי תפילה היא עצה כללית ושורש לכל העצות
הנובעים מדעתו הקדוש ,כי אע״פ שספריו הקדושים מלאים עצות נפלאות
ונוראות לכל דבר הנוגע לעבודתו ית׳ ,אבל העצות בעצמן קשה לקיים ,אבל על
כולם עיקר העצה והיסוד היא ׳תפילה והתבודדות׳ ,כמו שאמר בפירוש שמקטן
ועד גדול אי אפשר להיות איש ישראלי באמת כי אס על ידי התבודדות.
וכל מל המ תו שי ע ש ה וכל הכ בי שו ת שיכבו ש הכל משם .איתא בזה בליקו״ה
)ארח שבת ז ,נד( בזה״ל :בענין מלחמה זאת שיש לכל אדם עם יצרו שהוא
בחינת מלחמת עמלק ,כל נצחון המלחמה הוא כשהוא חזק בדעתו בכת הצדיק
לאחוז את עצמו ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה שיעבור עליו ,כי כל זמן
שהאדם אינו מייאש את עצמו ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש וכו׳
ועוסק עדיין במלחמה זאת שעיקר הכלי זיין הוא תפילה וכו׳ כמ״ש במ״א
)סימן ב׳( ,הוא נקרא נוצח את המלחמה ,כי באמת לה׳ המלחמה ,כי אי
אפשר להאדס בעצמו לנצחו ,כמו שאמרו רז״ל אלמלא הקב״ה עוזרו וכו׳,
וכמ״ש מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור וכנ״ל .רק שהאדם חייב לחזק את עצמו
ולעורר את עצמו בכל פעם מחדש לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה הזאת
ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן וכו׳.
וכל ה כ בי שו ת שיכבוש .ובשיש״ק )א ,סז( מובאת שיחת רבינו שאמר :׳משיח
יכבוש את כל העולם ללא יריית כדור נפץ אחד׳ ,׳משיח וועט אפ
נעמען די וועלט אן ? 1יין שאס פילוער׳.

ו ת ה ל ת י א ח טו ם לך .ביאר בזה בספר שערי אורה )שער ח( ,גבי ענין 'התהלה'
והתפלה׳ ,בזה״ל :צריך אתה לדעת כי שתי הספירות שהן יהו״ה
אדנ״י מכוונות זו כנגד זו ,והעליונה נקראת ׳תהילה׳ והתחתונה נקראת
׳תפילה׳ .והטעם ,לפי שהעליונה דביקה בראש המעלות וממנה יבואו כל מיני
אצילות ושפע וברכה ומיס ,ולפיכך נקראת ׳תהילה׳ כלומר ,שעלינו לשבח
ולהלל למ״י שעשה עמנו ועם אבותינו את כל הניסיס האלה והוציאנו
מעבדות לחירות ,ועל זה נקראת ׳תהילה׳ .והתחתונה נקראת ׳תפילה׳ ,והטעם
לפי שהתחתונה דביקה בסוד התפילות והתחנונים לפי רוב החטאים והלכלוכין
שחוטאים ומלכלכים הבנים הדביקים בה .ולפיכך ספירת המלכות היא סוד
התפילה ,וסימן ׳ואני תפלה׳ )תהליס קט( ,וזהו סוד ,׳אלקיס אל דמי לך׳ )שס
פג( .ולפי שהתפילה דביקה במידה זו ,נקבעו שערי כל התפילות בשם
המיוחד לה שהוא אדנ״י וסדרוהו בראש כל התפילות ,׳אדנ״י שפתי תפתח
ופי יגיד תהלתך׳ ,שזהו שער כל התפילות כמו שכתבנו בשער הראשון .אבל
ספירת בינ״ה שהיא דביקה בראש המעלות וממנה יבואו החיים והברכות וכל
מיני אצילות קיום ועמידה ,היא סוד התהילה ,כלומר ,להלל ולשבח לפאר
ולרומם על כל הטובות הניסיס והנפלאות שעשה עמנו תמיד ,לפי שהיא סוד
החירות והגאולה כמו שכתבנו ,ובהופיעה יופיעו הניסיס והנפלאות לישראל.
והנה סוד התפילה הוא עניין התחנונים ובקשת רחמים לרחם עלינו ולסלוח
חטאתינו ולהושיענו מצרינו ולהשלים די מחסורנו ולהחיות אותנו ולשמרנו
מכל מיני משחית ופורענות ,כל כיוצא באלו הבקשות התלויות בתפילה וכל
אלה הדברים הס דבקים בספירת המלכות ,אבל סוד התהילה הוא אחר
שקיבל השי״ת תפילותינו ,ואחר ששמע קולנו וקיבל תחנונינו וסלח חטאתינו
והושיע אותנו מצרינו והשלים די מחסורנו ושמר אותנו מכל מיני משחית
מוטלת עלינו להלל ולשבח לפניו על רוב הטובות
ופורענות ,אז חובה
שגמלנו .ועתה ראה ההפרש שבין תהילה לתפילה ,הרי לך כי התפילה
דביקה בספירת המלכות והתהילה דביקה בספירת הבינה שהיא סוד
הגאולה והחירות וכל מיני הישועות ,ולפיכך הכל ראויין לתפל״ה ואין הכל
התפילה כל אחד כפיצערו מתפלל על צרתו ,אבל
ראויין לתהילה ,כי
התהילה מיוחדת להודות ולהלל להשס על גודל טובותיו שעשה ,ומי הוא
שיעריך שבחו ,לפיכך נאמר ׳לישרים נאוה תהלה׳ )שס לג(.

סיפור התגליות המאמר
הנ״ל לחוץ לבית ,ואמד לו ,עוד אין אתה מוכשך לזה מחמת העננים ,אך אם
תוכל לבוא בהיעד להלן בבנין מפואד,שיששם אומן כזהשהוא מחדד החדבות
קטנים ,וגם אפילוהחדב הגדולשלהאיששדאיתשהוא יודעבטוב איך לאחזה,
אעפי״ב מוכדח ג״כ לחדד חדבו אצל האומן הזה ,אך מי יודע אם האומן יפתח
לך פתחו שתכנוס אצלו ,וכ״ז היה בחלום.ובתוך כך הקיץ משנתו ונבהל מאוד
ונקפו ליבו עד למדי מזה ,וזה היה בתחילת התקדבותו לאדומו״ד ,והד׳ ש״א
היה מגודתו בעיד דאשיב ,ואדומו״ד זלל״ה ישבאז בעיד זלאטיעפאלי ,ומדחק

דב הוא ,והד׳ש״א היה עני מדוכא ,וגמד בדעתו תיכףשמוכדח להיות ע״ז אצל
אדומו״ד זלל״ה ,ועשה מה שעשה וקיבל סכום קטן על הוצאות וביותד הלך
דגלי ,וזה היה בחודף ,עד שבא לזלאטיעפאלי .ולא היה יודע היכן דידתו של
אדומו״ד ,עד ששאל לאחד היכן דידתו ,ואמד לו ,מה לך אצלו הלא מחלוקת
גדול עליו בעיד ,ונזכדמהשאמד לו הזקן מי יודע אם תוכל לפתוחשם שתוכל
לכנוס אצלו ,עד שבא לבית אדומו״ד והיה שם הפתח סגוד ,ודפק דפיקות
הדבה ,עד ששמע קול דממה דקה מאחודי הדלת ,שאדומו״ד אומד לו אתה

שפלותנו ועניותנו ,כי
בצרה גחולה אנחנו,
יותר ויותר מתועה
בלב ים ומשכב בראש
חבל .לא ;דעתי נפשי
להיכן אנוס להיכן
אברח ,להיכן אעוף
לשכן להנצל מצרות
נפשי המרבים מאיד
מאיה ,ולא ’;העתי כלל
למציא איזה דרך איך
לצעיק ולזעיק אליך ,כי
זה ;מים ושנים אשר
אני עוסק לקרא אליך
לעורר חסדיך לגלות
רחמיך ,שתזכני לצאת
מרע לטוב מחשך
לאור ,שתעזרני לעזוב
דרכי הרע ומחשבותי
המגנות מאיד ,כאשר
למדתנו על ;די צריקיד
האמתיים שהתפלה
מועילה לכל דבר ועקר
ההתקרבות אליך
באמת הוא על ;די
תפלה ,ואתה שומע
תפלת כל פה ,ואפלו
קול צעקה מבטן שאול
מעמקי עמקים אתה
שומע ברחמיך ,ולמה
לא תטה איזן לשמע
את דברי עבדך העומד
לפניך הצ1עק אליך זה
זמן רב ,ולא די שאיני
זוכה להיטיב מעשי
בכל יום ,אף גם בכל
יום ויום צרת נפשי
מרבה מחברו ,ואיני
יודע כלל מה אעשה,
איזה עצה ותחבולה
אבקש להמשיך עלי
כיח הקדשה ,שאזכה
להתנניר ולכביש את
יצרי הרע ולכוף ולשניר
ולבטל את תאוותי ,כי
אין לי שום דרך לנום
ממה שאני צריך לנום
להציל את נפשי מדינה
של ניהנם ,כי אם על־
;די תפלה ותחנונים
וצעקה ושועה וזעקה
אליך ,וגם זה נמנע
ממני ,כי איך יזכה
נרדף ומכה ממשך
וממירט כמוני ,לתפלה
וצעקה באמת כראוי.
רק אני מח;ב לצעיק
ולהתפלל כפי כחי ,ואם
נם זה אינו מועיל לי
חם ושלום ,ליא ;דעתי
מה לעשות איך לבקש
לי מנוס ומבטח(...) .
יי אליהי ,רופא חולים
מתיר אסורים סומך
נופלים ,שומע אנקת
אביונים,חמיל עלי ואל
תעזבני ואל תטשני.
ראה ״עניי ומרודי
לענה וריאש״ ,ואני
;דעתי נואלי חי ואתה
חושב מרחוק להיטיב
אחריתי ולהשיב את
שבותי .ענני יי ענני,
עזרני עזרני ,דנני דנני,
הושיעני הושיעני ,תן
לי חנעה וליא איבד,
זכני ועזרני לשוב אליך
באמת בתשובהשלמה,
ועשה את אשר בחקיך
אלך ואת משפטיך
אשמיר )ליקו״ת טו(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
י כתוב 'והריחו ביראת
ה״ (...) ,רבא אמר
שמריח ודן ,כמו שכתוב
'ולא למראה עיניו
ישפוט ושפט בצדק דלים
והוכיח במישור לענוי
ארץ' .בר כוזיבא מלך
שתי שנים ומחצה ,אמר
להם לחכמים אני משיח.
אמרו לו במשיח כתוב
שמריח ודן ,נראה אנחנו
אס אתה מריח ודן ,כיון
שראוהו שלא מריח ודן
הרגוהו.
^ יש ריח ויש ריח,
וכמה ריחות הס .יש
ריח שעולה מלמטה
למעלה ,כגון ריח
הקורבנות ,שזהו ריח
שעולה וקושר קשרים זה
בתוך זה ומשתלשל זה
בזה ,עד שנעשה הכל
קשר אחד ואור אחד .יש
ריח אחר ,וזה הוא מלך
המשיח שנקרא ריח,
שכתוב 'והריחו ביראת
ה״ וזה )היינו היראה ה׳(
נקרא ריח.
י ואני נתתי לך חלק
אחד יותר מעל אחיך,
אשר לקחתי מיד האמורי
בתפילתי ובבקשתי.

ליקוטי

אמוראלהכהנים ב

נחלנוכע

מוהר״ן

לט

ו ה ר י ח ו ביראת הי .כדכמינ כי ש עי ה)י א ,א -ה( גני מלך המשינז :דצא ח^ר מגזע ו^י ונצר מ^י^יו ופרה :ונחה עליו רוח ה׳ רוח חכמה
ונינה רוח עצה וגנורה רוח דעח ווראח ה' :והריחו פוראח ה׳ ולא למראה עיניו ושפוט ולא למשמע אזניו יוכיח :ושופט פצדק
דלים והוכיח כמישור לעטי ארץ והכה איז נשנט פיו וכרוח שפמיו ומיח ישע :והוה צדק אזור ממניו והאמונה אזור חלציו :ופירש רש״י
)שס( :והריהו גייאס ה׳ .ימלא רוח יראח ה׳ .ולא למראה עיניי ישסוע .כי כחכמה הקכ״ה נקרכו ידע ויכין מי זכאי ומי חייג .וכדאיפא נ מ ס׳
סנהדרין )צג ע״נ( :יכחיכ ׳והריחו
דמורח
ניראח ה" (...) ,רנא אמר
לא בק שתי אבטח .ני אר נזה
כמו שכתוב )שס יא( והריחו ביראת ה׳ וכו',
עיניו
למראה
ודאין ,דכמיש ׳ולא
נ מי הנסל )נ( נזה״ל :היינו ,שזה
זה בחי׳ חוטם .וזה עיקר כלי זיינו ,כמ״ש
ראיה על מה שכחונ מקודם כי
ישפוט ושפט נצדק דלים והוכיח
כמישור לענוי ארץ׳ .נ ר כוזינא )נראשיס מס( בחרבי ובקשתי ,ופירש רש״י
החפילה הוא כלי זיין כמ״ש ׳כחרכי
מלך מרמין שנין ופלגא .אמר להו תפלה ובקשה .וכמ״ש )סהליס מד( כי לא
וכקשחי׳ ופירש רש״י כחפלחי
לרננן אנא משיח .אמרו ליה בקשתי אבטח ובו׳ באלהים הללנו ,בחי׳ וכקשחי ,ומנין לו זה שחרש וקשח
הוא מפילה ונקשה ,דלמא הוא
כמשיח כמיש דמורח ודאין ,נחזי
תהלתי אחטום לך :
כפשיטא ,וע״ז מניא ראיה כי לא
אנן אי מורח ודאין .כיון דחזיוהו
נוכל לפרש שיעקש המפאר עצמו שנצח המלחמה נחרש וקשה
דלא מורח ודאין קטלוהו .ופירש ר ש״י) שס( :רגא אמר .מאי והריחו
כפשוטו כי כמינ ׳כי לא נקשמי אנטח׳ ,על כן ההכרח לפרש
דמורח ודאין ,שמריח כאדם ושופט ויודע מי החייש ,שנאמר
׳לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׳ ,ואפילו הכי
שחרש וקשח הוא מפילה ונקשה שזה עיקר הכלי זיין.
׳ושפט נצדק דלים׳ ,כגון ע״י הרחה .נר טזינא .ממלכי הורדוש
היה .ועוד כ סנ נזה המהרש״א )שס( :משיח לא יטעה וכל זה ע״י שיהיה מורח ודאין ,דהיינו נחוש הריח ידין עם מי האמח דאין כו
טעוח כמו נחוש הראיה והשמיעה שזכר ,והוא כי חוש הריח הוא רוחני מחלק הנשמה כמ״ש ׳כל הנשמה מהלל יה הללויה׳ ,איזהו
דנר שהנשמה נהניח ממנו זה הריח ,אכל שאר חושים יומר גופניים והטעוח מצוי נהם וק״ל .ומצינו שמשיח עצמו נקרא ׳ריס' ,כדאיפא
נזהר פד ש) שה״ ש( נזה״ל :״איח ריח ואיח ריח ,וכמה ריחין אינון .איח ריח דסליק מחחא לעילא ,כגון ריחא דקורננא ,דהאי איהו
ריחא דשליק וקשר קשרין דא שגו דא ומשמלשל דא נדא ,עד דאמעניד כולא קשרא חדא ונהירו חד .איח ריח אחרא ,ודא איהו
כ ח ר כ י ובקשתי .קודס פסירח י ע קנ כ פינ ננרא שית
מלכא משיחא דאקרי ריח ,דכמיש ׳והריחו ניראח ה״ ודא איקרי ריח עי״ש ■
)מח ,כא-כנ( :ויאמר ינזראל אל יוקף הנה אנכי מח והןה אלקים עמכם והשיש אמכם אל ארץ אנמיכם :ואני נמאי לף שכם אחד
על אחיך אשר לקחמי מ!ד האמרי נ חרני ונקשקי :ופרגס אונקלוס) שס( :יואנא יהשיח לך חולק חד ימיר על אחיך ,די גשישיח מידא
דאמוראה שצלומי וננעוחי .ופירש ר ש״י) שס( :נסרני ונקשסי .כשהרגו שמעון ולוי אח אנשי שכש נמכנשו כל ששישומיהש להזדווג להש,
וחגר יעקש כלי מלחמה כנגדן .ד״א שנם אחד הוא השכורה שיטלו כניו שני חלקים ,ושכם לשון חלק הוא כמרגומו .אשר לקסמי מיד
האמורי .מיד עשו שעשה מעשה אמורי .ד״א שהיה צד אשיו נאמרי פיו .נמרני ונקשסי .היא חנממו וחפלמו.
לא בק שתי אבטח ונוי באלקים הללנו .ואין הפרנ והקשח מושיעים אלא הפפלה ,כדכפינ נפהליס )מד ,נ -ט( :אלקים שאזנינו '^מענו
אטיזיגו• שפרו לנו פעל פעלמ נימיהם נימי קדם :אמה ,ידך גוים הורקמ ומנועם מרע לאמים ומשלחם :כי לא נ חרנם ,ירשו
ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי יממף וזרועך ואור פניך כי רצימש :אמה הוא מלכי אלקיש צוה ישועוח !עקש :שף צרינו ננגח
ששמך נשוש קמינו :כי לא שקשמי אשנןח וחרשי לא מוישיעני :כי הושעמנו מצרינו ומשנאינו השישוח :נאלקים ה.ללנו כל היוש ושמך
לעולם נודה שלה :ופירש ה מצו״ד) שס( :אמה ידן .שכח ידך גרשח אח העונדי גלולים מא״י ושמקומם נטעח אח ישראל .מרע .הרעוח
העונדי גלולים ושלחמם מארצם .ני לא נסרנם .מה שירשו ישראל אח הארץ לא ירשו שחרנם וככוחם ,אלא אחה הושעח להם שימינך
ושההארה השא להם מפניך ני הייח מרוצה להם .מלט אלקים .הלא אחה אלקים ושידך להושיע ,ואחה הוא מלכי וראוי למלך להושיע
לעמו כאשר יש לאל ידו ,ולזה צוה להשיא ישועוח יעקש .בן .שעזרמך .ני הושעפט .לא שכח ידינו אלא ממך שאה הישועה .נאלקים.

כי

ערכים
וכינויים
ריח
פגם הברית הוא עיקר
הםירחון ,היפך שמירת
הברית שהוא בחי׳ ריח
)ליקו״ה סוכה א ,ג(.

תיקון ריח התפלה וכל דבר
שיעלה לחוטמא הוא ע״י
דחילו ורחימו )ר א שי ת חכמה,
שער הקדושה פ״ט(.

להיות שדרך האף נכנםה
הנשמה ,לכן אמרו רז״ל
בפםוק ׳כל הנשמה תהלל׳,
איזהו דבר שהנשמה נהנית
בו זה הריח ,וז״ש ׳כל
הנשמה׳ שדוקא החוטם
המריח הוא האבר שבו
נמצאה כל הנשמה כולה.
וגם ידוע שםוד הריח הוא
ביםום הגבורות כנזכר
בכוונתו ,וזו היא פעולת
הנשמות שמעלות ריח ניחוח
בעלותן עד בריא״ה העולה
רי״ח ,ששם מאיר שם ם״ג
ששורשו מתגלה שלם
בחוט״ם )פי׳ הרמ״ז לזהר
בראשית(.

יש לומר שחוט״ם גימטריא
ם״ג שהוא בחי׳ בינה ,על כן
החוטם הוא בחי׳ בינה .ועל
כן הריח בחוטם ,כי בשמים
הן בחי׳ בינה וכן ריח הוא
בחי׳ בינה .ריח בגימטריא
בריאה ,בינה מקננא בבריאה
)קה״י ,אור(.

הריח ניתן ליוםף כשנמלט
מאשת פוטיפר ,יצא ריחו
מםוף העולם ועד םופו
)קה״י ,ריח(.

כי

מילואי חכמה

יליקוט הנחל•

ו ה ר י ח ו בי ר א ת הי .איתא בספר אדיר במרום )ח״א ,עינוי דרישא חוורא( לרמח״ל,
בזה״ל :אפרש לך היטב מהו סוד הריח .כי בגן עדן יש הריחות
העולין מכל צד ,בסוד ׳ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה״ )בראשית כז(.

ו ז ה עי ק ר כלי זיינו .איתא בעל״ת )רצט ,יוס א' לך לך תר״א( בזה״ל :אהובי בני
חביבי נרו יאיר .מכתבך קיבלתי ,מה שכתבת שאתה לומד הספר ,החיית
אותי מאד ,ובפרט מה שאתה מחיה עצמך כמ״ש שם בתורה אמור אל הכהניס
בענין הצדקה ,כי כך חובת הלימוד שיבוא לידי מעשה ,בפרט ספריו הקדושים
שמלאים עובדות ועצות טובות .אך הזכרתני בני חביבי שביום טוב העבר
החייתי עצמי הרבה בהתחלת התורה הנ״ל במה שכתוב שם שעיקר הכלי זיין
של הצדיק היא תפילה ,וכל המלחמות שילחום וכל הכבישות שיכבוש הכל ע״י
התפילה וכו׳ ,והזכרתי מה שכתבתי ודיברתי בזה ,ונזכר בהליקוטי עצות שנאמר
גס על כל אחד מישראל שכל כלי מלחמתו וכו׳ הוא התפילה וכו׳ ,ודיברתי בזה
קצת עם אנשי שלומינו אז ,וגס עתה אני מחיה עצמי בזה .כי כל לשון ולשון
הקדוש והנורא של רבינו ז״ל שמזכיר אצל כל דבר ,יש לו כת מיוחד לעורר
ולחזק את הלב ישראלי לעסוק בזה ,ומי שמשים אל ליבו שכל כלי זיין שלו וכו׳
הוא התפילה וכו׳ מתעורר מחדש לעסוק בזה .ואס כי אין לי כת ללחום כ״כ
וכו׳ ,אבל הלא אני כמו האיש חיל הפשוט שגס הוא לוקח כלי זיין מבית המלך,
ומוכרח ללמוד תכסיסי מלחמה וכו׳ בכל יום ,והכל בכת המלך והשרים
המלמדים אותו וכו׳ .ואיך שהוא אני יודע שהמלחמה ארוכה וחזקה מאד ,ואין
לי שוס כלי זיין וכו׳ כי אס מעט דיבור פי ,וגס זה בישועת ה׳ ונפלאותיו
העצומים .ואי אפשר לבאר על פני השדה כמה אני חזק בזה ,וגס אתם צריכים
לילך בזה לידע כל זה ,ויותר מזה ,ועיין בליקוטי עצות בתחילתו מזה .יתר מזה
אין פנאי עתה להאריך (...) .רחם רחם הושיעה הושיעה כי אין כוחנו אלא
בפה וכנ״ל ,כמו שכתוב ׳ואנכי תולעת ולא איש׳ ,וכמו שדרשו חכמינו ז״ל מה
תולעת אין כוחה אלא בפה אף ישראל וכו׳ .ואעפ״כ אני מתחזק את עצמי
לבטוח בישועתו ולשמוח בחסדו .דברי אביך המצפה לישועה .נתן מברסלב.

והוא כי השפע יורד לגן ,ומשם מקבלין הצדיקים איש לפי מדרגתו ,אך
בתחילה מקבלים הארת הריח ,וסודו ריח ניחוח ,ניחא דרוחא ,והוא כי
אע״פ שאמרו כבד כועס )ברכות סא ע״ב( ,אבל התרגזות הכעס נעשה
בחוטם .וסוד הענין ,כי בחוטם יש גבורות הרבה כמו שנפרש לקמן בס״ד,
ובהתחזקם גורמות חימום הדין למוח .והנה כאן נעשה תוקף ההתרגזות,
ועד שיש התרגזות הזה באדם אין השלוה רבה ,כי הלא אף אס אינו כועס,
אבל אין בו שלוה גדולה מפני חימום הגבורות אשר שם שהם עומדים בכח
תמיד להתעורר בדבר נקל ולהשחית כל ההשקט ,ועד שיש זה הכח אפילו
שלא יצא לפועל גורס איזה עירבוב פנימי לשלוה שאע״פ שאיננו מתגלה
אינו שלימה .ועל כן צריך בתחילה שיתעורר הריח ,והוא האור הממתק
ומשקיט הרבה חימום הגבורות האלה ,ואז השלוה מתחזקת במיתוק הזה.
ובתוך אותה השלוה נמשך האור הראוי לימשך ,וזהו ענין הקורת רוח
שאמרו רז״ל יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה״ב מכל חיי עוה״ז )אבות
ד( .והנה כן הוא ג״כ למעלה במאורות ,כי הריח היא הארה הממתקת
חימום הגבורות האלה של המוח ,ואז האורות נמשכים ברוב שלוה.
ו ד ן ר י ח ו בי ר א ת הי .ובתורת חייס על סנהדרין )צג ע״ב( ,המובאת במקו״ח אות א׳
ד״ה 'והריחו ביראת ה״ ,איתא בזה״ל :ר5א אמר דמורס ודאין ,לפי
שכל מצוה יש לה ריח טוב ,וכל העושה מצוה אחת נשמתו קולטת הריח הטוב
ההוא (...) ,וכשם שהמצות יש להן ריח טוב כך העבירות יש להן ריח רע
ומסריחין ,כדאיתא בפרק ר״ע אמר רב ועדיין היא חביבותא גבן דכתיב ׳נרדי

חרב
ריית חכמה ראשית בינה,
חכמה מכאן ,בינה מכאן,
ראשית דעת

באמצע )פרד״ר

כג ,חרב(.

חרב רומזת בג׳ מקומות:
א׳ בגבורה ,וא׳ במלכות ,וא׳
בקליפות)שם(.
חרב נוקמת נקם ברית.
והטעם כי היא התובעת על
העריות שהם מפרידים בינה
ובין אלוף נעוריה)שם(.
יצהייר נקרא חרב ,׳חגור
חרבך׳ דא יצרך בישא
)קה״י ,חרב(.

חרב גימטריא הוד באלב״ם,
לשון הודיה תפלה)שם(.
האיזמל של מילה נקרא
חרב ,שנאמר ׳עשה לך
חרבות צורים ושוב מול את
בני ישראל׳ )ש״ך במדבר ח ,ז(.
הלשון נקרא חרב

)פי׳

הרמ״ז לזהר ויקרא(.

קשת
אותיות התפילה היא
השכינה ,כמ״ש ׳אדני שפתי
תפתח׳ ,שהדיבור הוא שם
אדני .ונקרא קשת ,כמו
שפירש״י ׳בחרבי ובקשתי׳
לשון תפלה )ליקו״מ מב(.
הצדיק הוא בחי׳ קשת,
כמו שאמר רשב״י לריב״ל
)כתובות ע״ז (:׳הנראה קשת
בימיך וכו״ )ליקו״מ מב(.

שמירת הברית נקרא
קשת בחי׳ קשת הברית,
וכן נקרא בלשון חרב וכו׳
ש״א אין כעת אפשרות לפתוח לך בשום אופן .והר׳ש״א עמד בערךשעה ובכה הזאת יבין את החלום ,שבהתורה מובא מהחרב של משיח ועוד ועוד .והעיקר כמ״ש ׳חגור חרבך על
בקול ובלב נשבר כזה ,ופתח לו אדומו״ר זלל״ה ,ואמר לו ,הלא אמרו לך עוד שכולם באים להאומן הזה עם החרבות לחדדם ואפילו האיש עם חרבו הגדול ירך גיבור׳ ,כי שם עיקר
בביתך מי יודע אם תוכל לכנוס ,אך קיימתי כל השערים ננעלו ושערי דמעות שיודע איך לאוחזה מוכרח לבוא להאומן הזה עם חרבו ,ומרומז קצת בסיפורי המלחמה להיות גיבור
שבכית כ״כ לא ננעלו ,והבין הר׳ ש״א שאדומו״ר יודע מהחלום שלו ונתיירא מעשיות מהבחורשהיה אוחז חרבו וקשתו בידו להציל עצמו מהחיות וכו׳ .ומאז הכובש את יצרו .וכן למדן
לספר לו ,ובתוך כך אמר אדומו״ר הלא עננים רבים סבבוך ,ונבהל ונשתומם הר׳ והלאה נתקשר אל אדומו״רהר׳ש״א ז״ל בעבודותהתפילה ,עדשכמעט נתקיים בתורה נקרא ג״כ בלשון
אחיזת חרב וכלי זיין
ש״א ע״ז על רוה״ק כזה ,עדשלא היה יכול לפתוח פיו לדבר אפילו דיבור אחד אצלו מה שמובא בגמ׳ ׳ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו׳ ,כידוע בין אנ״ש
ללחום מלחמתה של תורה,
לפני אדומו״ר זלל״ה מחלומו ,ואח״כ באו עוד מקורבים עלשבת קודש מעיר הזקנים מעסק תפילתו בכוחות גדולים )טובות זכרונות ב( .ועי״ע גבי סיפור כמ״ש ׳כולם אחוזי חרב
מעדוועדיבקי ,ואדומו״ר זלל״ה גילה התורה אמור ,ומי שיעיין היטב בהתורה
התגלות זה המאמר בספר רנת ציון בתחילתו ,וכן בשיש״ק )ג ,רה(.
מלומדי מלחמה׳ ,מלחמתה
של תורה )ליקו״ה אומנין ד,
כל אדם ואדם על כל עוון ופגם שהוא עושה ובפרט פגם הברית ,הוא זורק חץ ממש לנפשו ,כי ברית נקרא קשת וחיצים כידוע ,בבחי׳ מה שאמרו רז״ל ׳כל זרע שאינו יורה כחז וכו״ )ליקו״ה פו״ר ואישות ג ,י( .המלחמה ע״י קשת
היא המלחמה היותר גדולה על הכל וקשה מהכל כשמו שנקרא קשת ,שהחז הולך במהירות יותר ומורה בחזקה ,וכל שאר כלי זיין הם תחת זה ) חדו שי אגדות ע״ז עם׳ נה(.

סיפור התגליות המאמר

ערכים
וכינויים
יוסף
נקרא יוסף ,בחי׳ ׳אסף
אלקים את חרפתי׳ שמאסף
ומבטל כל החרפות וברשות
מישראל ,כי מחזירם
בתשובה ומקרבם להש״י
)ליקו״ה השכמת הבוקר ד ,יז(.

יוסף ,בחי׳ צדיק יסוד
עולם שממנו כל ההשפעות
והברכות כידוע בחי׳ ׳ויוסף
הוא השליט הוא המשביר
לכל עם הארז׳ ,שכל עם
הארז שהם כל בני אדם
שבעולם כולם יונקים חיותם
ומקבלים השפעתם רק
מהצדיק שהוא בחי׳ יוסף
)ליקו״ה ערלה ה ,ד(.

יוסף הוא בחי׳ הצדיק יסוד
עולם בחי׳ צדיק ח״י עלמין
ח״י ברכאין דצלותא ,שהוא
הבחינה המחבר שניהם
משה ודוד תורה ותפלה
לעשות מהתורה תפלה ,ועל
כן משה יוסף דוד בגימטריא
תפלה כי דייקא שלושתם
הם בחי׳ שלימות התפלה
)השתפכות הנפש .(1

נשמת יוסף היתה מהיסוד,
וכאשר זכה והשלים נשמתו
במעשה הרב ההוא שלא
טימא אות ברית קודש
ונתגבר על יצרו נעשה
מרכבה לצדיק ,ומשם היה
זן את העולם בימי הרעב
וכן משם כלכל כל בית אביו
כל ימי היותו כי היא המרה
הנותנת מזון לפרנסת ישראל
)פרד״ר כב ,פ״ג(.

מצינו ביוסף שהיה שלם
בשלוש בריתות אלה ,ברית
עין ,ברית המעור ,ברית
הלשון ,כדאיתא בסוטה )לו(:
)של״ה פסחים(.

כל צדיק הוא בחי׳ יוסף
שהוא יסוד עולם המקשר
הכנס״י אל הקב״ה והוא
המשפיע אל הכנס״י ).(...
וזה ידוע שבכל עולם ועולם
עד המקור העליון אי אפשר
השפע לירד מעולם לעולם
רק ע״י בחי׳ יוסף שהוא בחי׳
המשפיע על מדת המלכות
מה שקיבל מהספירות ,ולכן
יוסף בגימטריא ו׳ הויות
שהם הששה קצוות שהוא
כולל ומשפיע על מדת
המלכות )מאור ושמש ,רות(.
יוסף נקרא יוסף הצדיק,
שכל מי שמשמר הברית
כראוי ומקדש ומטהר
עצמו במותר לו ,הוא נעשה
מרכבה למדת יסוד צדיק
המשפיע אל המלכות ,וגורם
שהשפעה העליונה היורדת
דרך היסוד תושפע רק אל
המלכות ) מאור ושמש ,סוכות(.
יוסף נקרא משפט .ויש
לומר משפט עם הכולל
גימטריא צדיק יסוד עולם
בחי׳ יוסף כנודע )קה״י,
משפט(.

ט

נחל נוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר״ן

מקור חכמה

וזדו

נמהללי אלקים .ושמן לעולם .שמך הקיים לעולם נודה שלה אף
הכלי זיין צ רי ך לקכל ע״י כחיי יוסף היינו ש מיר ת
נטרם נוא החשועה .ומקשרת הגמ' פש' זה עם הפס׳ נ ס רני ונקשתי,
הכרי ת .אימא נליקו״ מ ) ס ״נ ל ( 3נזה״ל :ודע ,שכל אחד
כדאימא נ מס׳ נ ״ נ ) ק כ ג ע״א( :ואני נחמי לך שכם אחד על אחיך
ואחד צריך לשמור אח נחיגח משיח תיש לו ,כי כל אחד כפי
אשר לקחמי מיד האמורי נ חרני ונקשתי ,וכי נחרנו ונקשמו
קדושתו וטהרמו כן יש לו נחינח משיח ,וצריך לשמור מאד
לקח ,והלא כנר נאמר ׳כי לא
שלא יתקלקל נחיגח משיח שלו.
נקשחי אנטח וחרני לא תושיעני׳,
ועיקר הדנר שנו תלוי נ תינו ת ב וזה הכלי זיין צריך לקבל על ידי
משיח הוא שמירה מניאוף ,ני בחי׳ יוסף ,היינו שמירת הברית ,כמ״ש אלא חרני זו חפלה ,קשחי זו
נקשה .וכ תנ נזה המהרש״א )שס(:
משיח הוא נ תינו ת חוטם) ,שס מה( חגור חרבך על ירך ,וכמ״ש )שס
ננ חינו ח ) איכ ה ד( רוח
ערני וו סספלס ונקשתי וו גקשס
אפינו קלנ( מפרי בטנך אשית לכסא לך ,זה
וכן מרגם אונקלוש ,כינה הכמונ
משיח ה' ,וניאוף מלוי נחו טס,
כמו שכמונ )שמוח כ( לא מנאף .בחי׳ משיח ,בחי׳ תפלה .אם ישמרו
המפלה והנקשה נ חרנ וקשח כי
יוסף.
ואימא נמדר ש ) רנ ה פרשח נשא בניך בריתי ,היינו ע״י בחי׳
המפלה מועיל ליעקנ נ מקו ם
נרכח ה חרנ ׳על חרנך מחיה׳
פרשה י( לא מהנה אף .וצריך
לשמור עצמו מאד אפילו מריח ניאוף ,ני הוא פוגם נחינח
שניחן לעשו ונמ׳׳ש ׳הקול קול י ע קנ וגו" ,והנקשה מועיל לו
משיח שלו ,שהוא נחינח חוטם כנ״ל.
נמקום נרנ ח הקשח שניחן לישמעאל ׳ויהי רונה ק^ח׳ .או
שיהיה מלח ׳נקשמי׳ לפי הדרש ממש מלשון נקשה ,ונ׳ נקשתי
נמקום שנים כמו ׳ננקשמי׳ .וננ״ר אמרו נל״א נ חרני ונקשתי נמצוח ומע׳׳ט ,אנל רש״י נחומש פירש ׳נ חרני ונקשמי׳ ,היא
חכמתו ומפלמו כו׳ עכ׳׳ל ,ולא ידענו למה לקח לו דרך אחרת והניח דנרי המלמוד וגם הנ׳׳ר ,ודו״ק.
ח ג ו ר חרכך על ירך .רנינו מני א כעת שני ראיות שלתפלה זוכים ע״י שמירת הנרי ת) ,וכאשר נעיין ,נראה מה החידוש שנכל ראיה וראיה ,ע״פ כלל
טז מניאה״ל( .ראיה ראשונה מלשה״כ נתהליס )מה ,נ-ד( :רחש לני דנר טונ אמר אני מעשי למלך לשוני עט שופר ננהיר :ןפןפיח
מנני אדם הוצק חן נשפחומיך על כן נרכך אלקים לעולם :חגור חרנך על ןרך גנור הודך והדרך :ופירש המצו״ד )שס( :אומי אני.
נפחיחח דנרי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח .יפיסיס .אחה מלך המשיח הנך יפה נמעשיך מכל נני אדם ,ודנרי
פיך המה נחן כאילו נשפך החן אל שפחותיך ,ונענור זה נרכך אלקים לעולם .סגור .וזאח )היא( הנרכה ,אמה הגנור חגור חרנך על
ירכך ,והיא הודך והדרך כי נה מנצח נמלחמה .ומצינו שפס' זה נדרש על שמירת הנרי ת ,כדאיתא נז ה ר)נ ש ל ח ,סא ע״א( נזה״ל :יאמר רני
יהודה ,מאי דכמינ ׳חגור חרנך על ירך גנור הודך והדרך׳ ,אלא כל מאן דמזרז גרמיה ושוי דחילו דחרנא שננא מקיפא לקנליה ,על
ירך ,מאי על ירך ,דא רשימא קדישא ,כמה דאח אמר )נראשית כד( ׳שים נא ידך חחח ירכי׳ .ועוד איתא נז ה ר)וי חי ,רמ ע״נ( נזה״ל :״רני
אנא פתח) ,תהליס מה( ׳חגור חרנך על ירך גנור הודך והדרך׳ ,וכי דא הוד והדר למיזן זיינא ולאזדרזא נהאי ,מאן דאשתדל נאורייתא
ואגח קרנא נאורייתא וזריז גרמיה נה דא הוא שנחא )דמריה( ,דא הוא הוד והדר ,ואח אמרת חגור חרנך ,אלא ודאי עקרא דמלה,
אח קיימא קדישא י הנ קנ׳׳ה ורשים ליה ננני נשא ,נגין דינטרון ליה ולא יפגמון ליה נפגימו להאי רשימא דמלכא ,ומאן דפגים
ליה הא קאים לקנליה )ויקרא כו( ׳חרנ נקמת נקם נריח׳ ,לנקמא נוקמא דנריח קדישא דאמרשים ניה והוא פגים ליה .ומאן דנעי
לנטרא האי אמר ,יזדרז וימקן גרמיה ,וישוי לקנליה נשעמא דיצרא נישא ימקף עלוי ,להאי חרנ דקיימא על ירך לאמפרעא ממאן
דפגים האי אמר ,וכדין ׳חגור חרנך על ירך גנור׳ ,גנור איהו ,גנור אמקרי ,ועל דא ׳הודך והדרך׳.
מ פ ר י כטנך וכוי אם ישמרו כניך כריתי .ומניא רנינו ראיה נוספת שלתפלה זוכיס ע״י שמירת הנרית ,מלשה״כ נתהליס )קלנ ,י-ינ( :נענור דוד
ענדך אל משנ פני מישיחך :נשנע ה׳ לדוד אמת לא ן'שונ ממנה מפרי ננונך אישיח לכקא לך :אם ן'שמרו מיך נריחי ועדתי זו
אלמדם גם נניהם עדי עד .ישנו לכקא לך :ופירש המצו״ד)שס( :נענור דוד ענדיך וגו׳ .על עצמו אמר ,עשה זאת נענורי .וכפל דנרו ואמר
עוד אל משנ ריקם אח פני משיחך לנל שמוע מפלתו .נשנע וגו׳ אמס .ר׳׳ל שנועה אמיתית ולא יחזור מהשנועה ,והשנועה היא שהנטיחו
לומר מזרעך אשיח מלך לשנת על הכשא שלך .גם גניהם .של נניך עד עולם ישנו לכשא המלוכה .ומלה הכתונ שנועה זו) ,שמלך המשיח יהיה
מזרע דהע״ה( נחנאי שישמרו את נרימה ,כדאיחא נמדרש תהליס )קלנ( :שלשה דנריש נמנו על מנאי .א׳׳י ,וניהמ׳׳ק ,ומלכוח ניח דוד (...) .מלכות
ניח דוד מנין ,שנאמר ,׳אש ישמרו נניך נרימי׳ .וכן איתא נז הר)ויצ א ,קנ ע״א( נזה״ל® :מנאי דענד קנ׳׳ה עש דוד ,דכמינ ׳אש ישמרו נניך
נרימי וגו׳ ,גם נניהם עדי עד ישנו לכשא לך׳ (...) ,ונגין דשלמה לא נטר האי נריח כדקא יאות ,שריא שיהרא לאמפגמא.

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

וזד! הכלי זיין צריך לקבל עייי בהיי יוסף היינו שמירת הברית .איתא

נתן ריחו׳ ולא כתיב ׳הסריח׳ ,ולפי שאותו הריח הוא דק ורוחני מאוד ובא
מדבר רוחני ,לכך אינו נרגש לחוש הריח בההוא עלמא כי אם בעולם הרוחני
בגן עדן אז הנשמה טהורה ונהנית מאותו הריח ומתלבשת בו .והיינו
דקאמר רבא דבן דוד ׳מורח ודאין׳ ,לפי שמקום מנוחתו בגן עדן הוא
כדאמר בפירקין ׳היכא יתיב אפיתחא דרומי׳ ,ושמה הוא נהנה מן ריח
זכיותיהן של ישראל וסובל ייסורין על פשעיהן ,כדיליף לקמן מדכתיב ׳והוא
מחולל מפשעינו׳ וכתיב ׳אכן חליינו הוא נשא׳ ,וכיון שנשמתו זכה וטהורה
כ״כ עד שמקבל בההוא עלמא שכר ועונש רוחני הבא מן המצות ,לכך גס
אחר שיבא בהאי עלמא וישפוט בין איש לרעהו ,יבחין בין צדיק לרשע ע״י
הריח שיריח בהן ,שהזכאי יריח והחייב יסריח.
וזה הכלי זיין צרי ך לקבל עייי בהיי יוסף היינו ש מיר ת ה ברי ת .כדאיתא
בתיקו״ז)תיקון יג ,כט ע״ב( בזה״ל :יפתח רבי שמעון ואמר ,עלאין אתתקנו
ואזדרזו במאני קרבא לגבי חויא הוא יצה״ר פגס הברית כידוע ,עי״ש ,דאיהו
מקננא בטורין רברבין ,ואיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דהוו אבתריה,
ובגין דא כרוזא נפיק בכל יומא ,מאן דקטיל ההוא חויא דאיהו מקננא בטורין
רברבין יהבין ליה ברתא דמלכא ,דאיהי צלותא דיתיב על מגדלא ,דאתמר בה
׳מגדל עז שם ה׳ בו ירוץ צדיק ונשגב׳ )ועי' להלן בנת״ג אות ו ד״ה ׳וצריך כ״א

בקונטרס אור זורת צשס הרה״ת ר' יצתק ברייטער זצ״ל )תתת הכותרת 'התנוצצות
משית׳( בזה״ל :כל מה שאיש הישראלי מתקן הדבר הזה היינו תיקון הברית
ביותר ,כמו כן ממשיך על עצמו ביותר בחינת משיח ובזה הוא מקרב
הגאולה .כי כל אחד מישראל כפי טהרתו וקדושתו כן יש לו בחינת
משיח ,ועיקר קדושת ישראל הוא ע״י שמירת הברית )ליקו״מ סימן ב׳(,
ועיקר תיקון אלו הנשמות ובפרט אלו שנכשלו בפגם הברית ר״ל ,הוא רק
ע״י ׳התנוצוצות המשיח׳ שהוא דעת הקדושה של רבינו הקדוש ,שעיקר
יסוד הדעת של רבינו הקדוש הוא שלימות לשון הקודש ,עמוד התפילה,
כמו שאמר רבינו ז״ל שכל עניינו הוא תפלה )לקוטי תנינא צ״ג(.

וזד! הכלי זיין צריך לקבל עייי בהיי יוסף היינו שמירת הברית.

ובספר

ממנה דן)סי' ב ,ב/א( דייק בזה בזה״ל :שמירת הברית שכאן הכונה לשמירת
ברית עילאה ,כמובן ממה שניטל החרב מראובן ע״י שחילל יצועי אביו,
שהרי ראובן לא פגם כלל בברית מצד איסור והיתר כידוע ,רק הכונה
לשמירת ברית עילאה ,ועיקר שמירת הברית עלאה הוא שמירת הדעת
והמוחין כמובא בדברי מוהרנ״ת בכ״מ ,בפרט שלא להרוס כידוע )כי לחשוב
מחשבות חוץ לקדושה לגמרי היינו מחשבות רעות בתאוות והרהוריה ושאר
חכמת חיצוניות וחכמת של הבל שהם חוץ לקדושה ,זה לא שייך כלל אצל מי
רק העיקר הוא לצמצם המוחיןבבתי׳
בבתי׳ שמירת ברית עילאה,
שהוא
במופלא ממך אל תדרוש ,היינו שלא להרוס ,שבזה נכשל ראובן( .כי כל צדיק
משפט ,היינו מה
)וכן הוא אצל כאו״א( יש לו בשכלו ודעתו ג״כ בחי׳
שראוי לו לחשוב לפי מדריגתו ,וכשהוא יוצא במחשבתו חוץ למחיצות
המשפט ,היינו ממה שראוי לו לחשוב ,ונוטה במחשבתו לימין או לשמאל,
עצה ותושיה
זה בחי׳ פגם הברית ,עיין בהלכות דגים ה״א והלכות סוכה ה״א ,אות ב׳.
מי ששומר את ובאמת אלו הדברים מבוארים ממש בדברי רבינו לקמן אות ה׳ במה שאומר

המתרגם
^ אמר רבי יהודה ,מה
שכתוב 'תגור תרבך על
ירך גיבור הודך והדרך',
אלא כל מי שמזרז עצמו
ונותן את פשד השרב
התדה והתזקה כנגדו,
על ירך ,מהו על ירך,
זה הרושס הקדוש ,כמו
שכתוב 'שיס נא ידך
תתת ירכי',
^ רבי אבא פתת' ,תגור
תרבך על ירך גבור הודך
והדרך' ,וכי זה הוד
והדר להתשמש בכלי
זיין ולהזדרז בזה ,מי
שעוסק בתורה ועורך
מלתמה בתורה ומזרז
עצמו בה זה הוא השבת
)של אדונו( ,זה הוא
הוד והדר ,ואתה אמרת
שגור שרבך?! אלא ודאי
עיקר הדבר כן הוא ,אות
ברית קודש נתן הקב״ה
ורשס אותו בבני אדס,
כדי שישמרו אותו ולא
יפגמו אותו בפגימה לזה
רושס המלך .ומי שפוגס
אותו הרי עומדת לנגדו
'שרב נוקמת נקס ברית',
לנקוס נקמת הברית
קודש שנרשס בו והוא
פגס אותו .ומי שרוצה
לשמור זה המקוס ,יזדרז
ויתקן עצמו ,וישיס לנגדו
בשעה שיצר הרע יתתזק
עליו זו המרב שעומדת
על ירך להיפרע ממי
שפגס זה המקוס ,ואז
'מגור מרבך על ירך
גבור' ,גבור הוא ,גבור
נקרא ,ועל זה 'הודך
והדרך',
“ תנאי שעשה הקב״ה
עס דוד ,שכתוב 'אס
ישמרו בניך בריתי וגו',
גס בניהס עדי עד ישבו
לכסא לך' (...) ,ומפני
ששלמה לא שמר את זו
הברית כיאות ,התשילה
הלבנה להיפגס.
י פתת רבי שמעון
ואמר ,עליוניס התכוננו
והזדרזו בכלי מלשמה
לגבי הנשש ,שהוא מקנן
בהריס גדוליס ,והוא
הרג את אדס הראשון
ואת כל הדורות שהיו
אמריו ,ומפני זה הכרוז
יוצא בכל יוס ,שמי
שהורג אותו נשש שהוא
מקנן בהריס גדוליס
יתנו לו את בת המלך,
שהיא תפילה שיושבת על
מגדל ,שנאמר בה 'מגדל
עז שס ה' בו ירוץ צדיק
ונשגב',

ואני תפלה

באתי להפיל תחנתי
לפניך יי אלהי ואלהי
אבותי ,אב החסד אב
הרחמן ,הגואל ממות
לכוין בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקיס שבדור'(.
ח ג ו ר ה ר ב ך על ירך .ביאר בספר מאור ושמש )פ' משפטיס( גבי פס' זה ופודה משחת ,עשה
בזה״ל :׳חגור חרבך על ירך גבור׳ ,רצה לומר שהכובש את יצרו למען בריתך אשר
נקרא גבור ד היינו שהוא כובש את יצרו ומתגבר עליו לשבר תאותו ,חתמת בבשרנו ,וחמל
והיינו ׳חגור חרבך על ירך גבור׳ שאס חוגר עצמו כגבור בענין זה ,על נפשותינו ,וקומה
בעזרתנו והושיענו
בזה הוא מתקן הירך ושולט על עשו שלא יוכל להתגבר על כנ ס ת למען חסדך ,שנזכה
ישראל בחרבו ,והוא ממשיך שפע על כנסת ישראל מחכמה דרך נצח לקדש ולטהר עצמנו
והוד ליסוד שהוא תיקון הירכיס.
בקדשת הברית
בתכלית השלמות
הברית זוכה לתפילה,
וכן הפוגם בברית באמת כרצונך הטוב ,ותגן עלינו ותעזרנושנהיה נשמרים מכל דבר רע ,שלא נהרהר ביוםשום הרהור בעולם ולא נבא לידי כזמאה בלילה .ותצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני פגם הברית
נוטלין ממנו התפילה שבעולם ,ועשה למענך ולא למעננו ,עשה למען כל הצדיקים והחםידים האמתיים הקדושים והטהורים אשר התגברו על יצריהם למען כבודך ועמדו בנסיונות גדולות ונוראות וכפו את יצרם
וקדשו אתשמך עדשזכו לקדשת הברית בתכליתהשלמות כרצונך ,ולמענם ולמען אבותינו אברהם יצחק רעקיב עשה ,וחוסה עלינו ועזרנו והושיענו וקדשנו וטהרנו בקדשתך העליונה ,באפן
)קיצור ליקו״ט ב ,ב(.
שנזכהגם כן לשמירת הברית באמת כרצונך הטוב )ליקו״ת כג(.

מקור חכמה
ואני תפלה

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

ש ב ח ו של מקום ו שאלת צרכיו .איתא כמס׳ כרכות )לא ע״א(:
יכול ישאל אדם צרכיו ואח״כ יתפלל ,כבר מפורש ע״י
שלמה שנאמר ׳לשמוע אל הרנה ואל התפלה' ,רנה זו תפלה ,תפלה
זו בקשה .ופירש רש״י )שס( :יכול ישאל צרכיו .היינו שיקדים כקשותיו
הפרטיות כגון ברכות דאתה תונן עד
שומע תפלה ,ואת״כ יתפלל שלש ויוסף ששמר את
ברכות ראשונות שהן של שבת .מה
צרכיו.זו הברית ,נטל את
מסלה .של שבת .כקשה .שאלת
ואיתא במס׳ ע״ז )ז ע״ב( :דריש ר' הבכורה ,שהוא בחי׳
שמלאי ,לעולם ישדר אדם שבתו של עבורת התפלה*,
מקום ואת״כ יתפלל ,מנלן ,ממשה בחינות פי שנים.
רבינו ,דכתיב ׳ה׳ אלקיס אתה התלות כי התפילה הוא
להראות את עבדך וגו" שזהו
שבתו נאשל פי שנים ,שנים,
מקום ,וכתיב בתריה ׳אעברה
ואראה את הארץ הנוובה׳ שזהו כקשת שיש בהם שבחו

נחלנוכע

ערכים
וכינויים

מא

ז׳ שמות )הנזכר נהגה״ה( .ני אר נזה נני א ה״ל )נ( נזה״ל :הם
המילואים של השני שמות ,אהי״ה הוי״ה .שם הוי״ה הוא נד'
המילואים ,ע״נ ,ס״ג ,מ״ה ,נ״ן .ושם אהי״ה הוא נג׳ המילואים,
שהוא בתיי עבודת התפלה
קס״א ,קנ״א ,קמ״ג.
ג הינו ת פי שנים וכוי שיש בהם
שכהו של מקום ושאלת צרכיו .כחנ
*וע״כ יוסף כשניל שזכה

ר ב ו נ ו של עולם,
״נוהג כצאן יוסף ישב
הכרובים הופיעה״
הבכורד!
עלינו ברחמיך הרבים
אור קדשתך ,שימשך
עלינו קדשה וטהרה
באפן שנוכל לכוף
נזה נליקו״ה )חו״מ נחלוח ד ,ג -ה(
לנחי׳ חפלה שהיא נחי׳ שהלפי
ולהכניע ולשבר את
אחטום נחי׳ חיוח הנמשך
הקדמה חשונה מאד ,לנאר נק שרי
יצרנו הרע ,ונזכה
מנוקנא דפרדש pא כנ״ל .ע״כ
ה דנ רי ס אח ענין הנכור ה ,ענוד ח
ברחמיך הרבים
נקרא נן פו ר ת יוסף שהם
הגדולים
וחסדיך
השפילה ,ונשי׳ הפי שנים ,וז״ל :מה
נחי׳ ת ר פו אורוח שהס ז׳
שנה^ה כלנו אנחנו
שמוח ע"נ ס״ג מ״ה נ״ן שיש נמפילה שני נחימת שהם
וזרענו שומרים את
קס״א קנ״א קמ״ג שעולים
שידור שנחו של מקום ושאלת צרכיו,
הברית קדש ,ותעזיר
מנו קנ א
שמקנל
חרפ״ו
לנו תמיד ותציל
כמו שאמרו רז״ל לעולם יסדר אדם
דפרדשקא .כי פ ר ד ש ק א
אותנו ברחמיך
שנחו של מקום תחילה ואח״כ ינקש
העצומים וחסדיך
נגימט׳ תרפ״ו:
צרכיו ,זה נחינח מה שאמרו רז״ל
הגדולים מכל מיני
פגם הברית חם צרכיו להיכנס לא״י .ופירש רש״י )שס( :של מקום ,ושאלת צרכיו .והוא בחינות
אין האשה כורתת נריח אלא למי
שעושה אותה כלי .כי התפילה היא
ושלום ,הן במחשבה ישדר אדם שכסו של הקכ״ה .שלש
הן בדבור הן במעשה,
בין בשוגג בין במזיד ,ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא
נתינת אשה יראת ה׳ היא תתהלל כמונא ,כי עיקר התפילה הוא
לתקן כלי השפע נשלימות כידוע ,וכמנואר נהתורה ואתם תהיו לי
בין באינם בין ברצון,
הן בחוש הראות הן וכו' )נסי מן לד( .כי השי״ת חפץ להמינ ורוצה להשפיע טונו וחסדו תמיד ,אך אין יכול להמשיך השפע כי אס ע״י מעשה התחתונים
בחוש השמיעה הן
בשאר חושים ,בבלם דייקא ,דהיינו ע״י נני ישראל שנתן להם הממשלה ע״י שיתקנו כלי השפע נשלימות ע״י תפילה כתיקונו .ועיקר שלימות התפילה הוא
נה^ה קדושים וטהורים ע״י האמונה ,כי אמונה נתינת תפילה כמו שמנואר כמה פעמים כמ״ש ויהי ידיו אמונה ,ותרגומו פרישן נצלו ,והאמונה צריכה להיות
בקדשת הברית בלי שלימה נכל הנתינות ,ונלא זה אין להתפילה שלימות ואינה נעשית כלי לקנל השפע ,כי עיקר הכלי שנשלמת ע״י דינורי המפילה הוא
שום פגם והרהור
כלל .כי ברחמיך ע״י האמונה השלימה שהיא עיקר הכלי לקנל כל טונ ,היינו שכמו שצריך שיהיה לו אמונה שלימה נהשי״ת שהוא נורא הכל ומנהיג
הרביםבחרת בנומכל מושל ומשגיח ונידו לשנות את הטנע כרצונו ולהשפיע כל טונ ,כמו כן צריך שיהיה לו אמונה נעצמו להאמין נאמונה שלימה שהשי״ת
האמות ,ורוממתנו שומע ומאזין ומקשינ כל דינור ודינור של כל אחד מישראל אפילו מהגרוע שנגרועים ,כי הוא ימנרך שומע תפילת כל פה ,ויש כת נכל
מכל הלשונות,
והבדלת אותנו אחד מישראל לפעול נקשתו נרתמים אצלו ימנרך אס יתפלל נאמת אליו יתנרך ,כמ״ש קרונ ה' לכל קוראיו וכו׳ .וכל זמן שאין לו אמונה
מכל טמאותיהם נעצמו שיש גס לו כת להמשיך השפע נתפילתו ,עדיין אין לו כלי לקנל השפע ,כי אין לו מקום וכלי נלינו לקנל השפע מאחר שלפי
ומכל תועבותיהם ,דעתו הוא רחוק מלקנל השפע ולהמשיך השפע מאחר שאינו מאמין נעצמו שתפילתו עושה רושם (...) .ונשניל זה צריכין לסדר שנחו
כאשר כתבת לנו
של מקום תחילה ואח״כ לשאול צרכיו ,כי ע״י שידור שנחו של מקום נתחזקה האמונה נשלימות כנ״ל .ועל כן מזכירין נתחילת התפילה
בתורתך ״ואבדל
אתכם מן העמים נשידור שנחיו זכות אנות ,כדי לחזק האמונה שהוא יתנרך גומל חשדיס טוניס תמיד ועושה חשדיס גדולים עם אנותינו ושמע תפילתם
להיות לי״ ,וקראת תמיד ,ונכוחה וזכותם אנו מתחזקיש שישמע גס את תפילותנו וימלא משאלותינו נרתמים ,וזהו כלל שידור שנחיו יתנרך שאומרים נתחילת
אותנו כלנו בשם המפילה ,כמו שאנו אומרים אלקינו ואלקי אנותינו אלקי אנרהס וכו׳ האל הגדול וכו' גומל חשדים טונים וקונה הכל וזוכר חשדי אנות
צדיקים ,כמו שנאמר
׳ועמך )ישראל( כלם וכו' ,היינו שמזכירין נשנחיו יתנרך שהוא אלקי אנותינו שגמל עמהש חשד ושמע תפילתם תמיד ,שעי״ז נתייחד שמו עליהם ,והוא זוכר
צדיקים׳ .אנא ברחמיך חשדי אנות ומניא נואל לנני נניהם שהם אנחנו עמו נכל דור ודור שאנו מעומדים לגאולה שלימה נקרונ ולקנל כל טונ וכו' .וע״י שאנו
הרבים אל תעשה מזכירין כל זה נשנחיו ,כי זה עיקר שנחיו כשמזכירין טונו וחשדו כי זה עיקר גדולתו ימנרך כנודע ,עי״ז נתחזק לננו להתפלל נלנ שלם
תורתך הקדושה
פלסתר ,חם ושלום ,אליו ימנרך על צרכינו ,כי עי״ז נתחזק אצלינו האמונה נעצמינו שירחם גס עלינו וישמע תפילתנו וישפיע לנו כל טונ כאשר שמע תפילת
כי דברך אמת וק^ם אנומינו וייחד שמו עליהם וכנ״ל ,ועי״ז נעשה לגו כלי לקנל השפע וכג״ל (...) .אנל עדיין צריכין יגיעה וענודה גדולה להיות חזק נאמונה
לעד ,על־כן עשה זאת נשלימות ,להאמין נעצמו שיש לו כת לפעול כל דנר נמפילמו ,כי יש כמה מיני תלישות הדעת נלנ האדם נענין זה כאשר יודע כל
עמנו בחסיך ועזר
לנו שנה^ה באמת אחד נעצמו ,ורונ נני אדם נדמה להם שהוא אין לו כת לזה ועל כן אינו מתחזק נתפלה .ועיקר היגיעה הוא נתחילה ,דהיינו נעת שמתחיל
להתחזק להתפלל נכוונה ננחינת כל המחלות קשות ,ני אז עדיין לא ראה שום פעולה ע״י תפילתו ,אנל כשזונה להתגנר ננל נוחו להתפלל
בכלל צדיקים ,על־
ידי שתזכנו לדזיות
אזי הואמתחזק נזה להאמין גם נעצמו שיש לו נח לפעול
נכוונה עד שזוכה לפעול איזה דנר נמפילמו כגון שהתפלל על איזה דנר ונענה,
משומרי הברית ,אשר
על ידי זה לבד ןאות נמפילמו מאחר שרואה שכנר שמע השי״ת גס תפילתו ונענה ,ואז נעשה אצלו כלי לקנל השפע ,כי עיקר המהוות הכלי הוא ע״י האמונה,
לנו להיות נקרא בשם דהיינו ע״י שמאמין גש נעצמו שהשי״ת שומע גס תפילתו וכנ״ל .וזה נחי׳ נכור ,כי משם נמשך הולדת הנכור ,כי כל ההולדות וכל
צדיק ,כמו שהודעתנו ההשפעות הכל נמשך רק ע״י המפילה ,וע״כ הולדת הנכור נמשך מנחי׳ זאת מנחי׳ הפעולה ראשונה שפועל איש ישראלי ע״י תפילתו
על־ידי חכמיך
הקדושים שאין נקרא שעי״ז נתחזקה אמונתו להתפלל תמיד ,ומשש נמשך הולדת הננור שהוא הולדה הראשונה ,וכל ההולדות שנמשכין אח״כ ננולס יש נהם
בשם צדיק כי אם
מילואי חכמה
יליקוב הנחל•
מאן דנטירברית .ובכן
כשםשעזרת את יוסף
ש ב ח ו של מקום .איתא בספר עבודת הקודש )ח״ב פ״ט( בזה״ל :סוד הענין כי ובשביל זה נקרא יוסף בן פורח עלי עין ,היינו שבשביל שזכה יוסף שנחעברו
צדיקך בשעה שבא
ממנו העננין דמכסין על עינא ,על כן זכה להיוח ׳בן פורח׳ שזכה לחפילה
הכא לשאול צרכיו מאדון יחיד יצטרך קודם כל דכריו ליחד שמו כו,
לידי נפיון והצלת ) (...והנה שלשה כרכוח ראשונוח נחקנו על הדרך ההוא להורוח על הייחוד
בבחי׳ חוטם שעל ידה נמשכין החרפ״ו אורוח ,עי״ש היטב .הרי שמה
אותו ונתת לו כיח
הזה שאמרנו שהם מיחדיס ככוונה הראויה ימין ושמאל כאמצע ,והנה הכרכה
שאומר כאן רבינו שלחפילה שבבחי׳ חוטם זוכין ע״י בחי׳ יוסף ,לקמן באוח
להתגבר על יצרו,
ראשונה שהיא אבוח כוללח כל אוחיוח השם הגדול הכוללוח כל המעלוח ,וכמו
ה׳ מבאר רבינו שזה משוס שמחעברים ממנו העננין היינו המחשבוח זרוח,
כן והמו נא מעיך
ורחמיך עלינו ,ותזכנו שכחבנו בספר חולעח יעקב ,וחוחמין בה מגן אברהם לכלול הכל בימין עליון,
הרי להדיא שהבחי׳ של יוסף שעל ידה זוכין לחפילה בחי׳ חוטם ,ענין זה
בזכות וכיח יוסף ואח״כ מיחדיס השמאל בימין בסוד אחה גבור ,ואח״כ מיחדיס הכל באמצע
סובב על חיקון המחשבוח זרוח) .וזהו גס מה שהצדיק נקרא דג כמובא
בדברי רבינו במאמר רבב״ח ,כי דג הוא בחי׳ עינא פקיחא כמובא ,שזה
הצדיק ,ותתן לנושכל בסוד אחה קדוש .וצריך המיחד לקבוע כוונחו שם והוא שיכלול במחשבחו
חכמה ובעה ודעת וייחד כל שאר המעלוח במעלה ההיא ,ואז חהיה כוונחו בייחוד ההוא לכלול רומז שכבר נחעבר ממנו החרי עננין דמכסין על עינא שלכן הדגים רומזים
לשמירח הבריח כידוע( (...) .וממילא לפי הנ״ל שוב לא קשה מדברי רבינו
וכיח וגבורה הקדשה הכל באין סוף אדון יחיד המשפיע טובו במדוחיו שהם סוד שמו הגדול ,והוא
באיפן שנוכל להנצל הנשמה לכל הנשמוח ,והייחוד השלם להביא ולכלול הנשמה הקדושה ממדרגה אוח ה׳ ששס מבואר שחיקון החפילה חלוי בחיקון המשפט ,כי ע״י קלקול
מכלמיני פגם הברית ,למדרגה עד סוף כל המדרגוח כדי שחהיה נמצאח בכולם ,מחפשטח בכולם,
המשפט נמשכין ענני המחשבוח זרוח בחפילחו בבחי׳ ׳סכוחה בענן לך
ונוכל להתגבר על כוללח אח כולם ,לדעח ולהורוח שהוא הכל והוא לבדו ואין זולחו ,והייחוד הזה
מעבור פפילה׳ ,ורק ע״י חיקון המשפט מסחלקין העננים ונחקנח החפילה.
יצרנו ,ונזכה שתהוה
הוא השבח שמסדר העבד לפני רבו בשלשה ראשונוח ,ולפיכך אין בהם שאלח
)ולכאורה קשה ,שכאן אומר רבינו שהחפילה חלויה בשמירח הבריח( .אמנם
מחשבתנו קשורה
צרכים להדיוט כלל ,כי כולן לגבוה עולוח .והמיחד הייחוד הזה על זה הדרך
לפי מה שנחבאר לעיל הכל מיושב היטב ,כי באמח הסחלקוח ענני
ודבוקה בקדשתך
המחשבוח זרוח זהו גופא ענין שמירח הבריח ,והוא באמח חלוי במשפט.
תמיד בלי הפסק אז ביחדו הייחוד ההוא יפיק שאלפו ,ולפיכך חקנו האמצעיוח שבהם שאלח
הצרכים אחר שלשה ראשונוח שהם סוד הייחוד והשבח.
ו ש א ל ת צרכיו .איתא צשיהר״ן )רלג( בזה״ל :שמעחי מאיש אחד מאנשיו,
רגע ,למען 'ידזוה
שפעם אחח דיבר רבינו ז״ל עימו מענין בגדים ,ואמר לו שעל כל
לנו כיח על־ידי־זה
בזה דבר גדולודבר קטן ,על הכל ירגיל עצמו
שיפן לו בגד ללבוש ,וכן בכל כיוצא
בגדו קרועוצריך לבגד יפפלללהשי״ח
לפניך להפפלל ,היינו אס
תנו צריכין
לסדר תפלדבר
כראוי בלי שום מונע להפפלל פמיד להשי״ח על כל מה שיחסר לו ,אע״פ שהעיקר להפפלל על העיקר דהיינו על עבודח השי״ח לזכוח להפקרב אליו יפברך ,אעפ״כ גס על זה
ועכוב ובלבול ,באיפן
שתתקבל תפלתנו לפניך ,,ויכמרו רחמיך עלינו ותשיב פניך אלינו ,ותמהר ותחישלגאלנו ותביא לנו אתמשיח צדקנו .ולמענך עשה ולא לנו ,ועזרנושתדזוהתפלתנומסדרת כראוי ,ותתן בנו
שכל ודעתשנוכל לכלכל דברינו במשפט ,ולא נכשל באמרי פינו ולא נטה בתפלתנו לןמין ולשמיאלמן הדרךה^שר והאמת )ליקו״ת ב(.

בכורה
יעקב מסר הבכורה לבנו
ליוסף ,כי בן זקונים הוא
לו .זקן ,זה קנה חכמה,
כמו שאמרו רז״ל ומובא
בפירש״י שכל מה שלמד
משם ועבר מסר לו .ועל
כן מחמת שמסר לו חכמתו
ודעתו הקדושה על כן מסר
לו הבכורה שהיא בחי׳
קדושת הדעת שהצדיק צריך
להשאיר לבניו ולתלמידיו
)ליקו״ה פדיון בכור ה ,יד(.

עייי התפילה נעשה יעקב
בכור ,כי אע״ג שעשו הוא
ראשון ובכור מצד שנולד
קודם אבל יעקב ראשון מצד
מה שהאדם נברא מן הש״י
היה יעקב כראשון מפני
שהוא קרוב אל הש״י .ולכך
אמר ׳אשר לקחתי בחרבי
ובקשתי׳ הוא התפילה ,כי
התפילה בזה הוא קרוב אל
הש״י כדכתיב ׳ומי גוי גדול
אשר לו אלקים קרובים
אליו וגו״ ,ויעקב היה מוכן
לזה מכל ,שנאמר ׳הקול קול
יעקב׳ ,ולכך בתפילתו שעל
ידו הוא קרוב אל הש״י בפרט
לקח הבכורה מעשו ,והבן זה
)חדושי אגדות ב״ב עם׳ קבה(.

אותיות ׳בכר׳ הכל שניים,
הב׳ באחדים ,הכ״ף בעשרות,
הרי״ש במאות .ולכך אמר
יעקב לעשר ׳מכרה בכורתך
לי' ,הוא עוה״ב שהוא
עולם שני .ולכך נתן יעקב
לעשר לחם ונזיד עדשים,
הכל תאוות הגוף שלקח
בעד הבכורה שהיא קדושה
בלתי גשמית ,והחליף אותו
בעוה״ב הבלתי גשמי )נצח
ישראל טו(.

ידוע ליודעי חן כי אדם
חטא ב׳מלכות׳ שהיא ׳י׳
סוד המעשר וסוד הבכורה.
) (...ויעקב החזיר עטרה
ליושנה ,וקנה זו ה׳יוד׳ שהיא
הבכורה ,כי יעקב הוא נגד
עוה״ב ,וספירה זו היא השער
אשר בו צדיקים יבואו לחזות
בנועם העליון כנודע ,ונטלה
לחלקו )של״ה שער האותיות
עמק ברכה ט(.

הבכורה ד׳אשר לקחתי
מיד האמורי׳ היא הבכורה
שלקח יעקב מעשו ,ולאו
ראותה הבכורה נתן ליוסף
דמה ענין בכורה זו לבכורה
זו ,אלא פירושא בעלמא
קמפרש ליה דחלק הראשון
שנתתי לך הוא הדבר
שלקחתי מיד עשו ,כלומר
הבכורה ) תור ת חיים ב״ב קכג.(.
בכור יש לדורשו על
הצדיק ,ע״פ מה שאמרו
)ויק״ר יד( ׳זכה אומרים
לו אתה קדמת למעשה
בראשית׳ )קה״י ,ערך בכור(.
בכור לשון מלוכה וממשלה
)שם(.

בכור אותיות ברוך)שם(.
בכור וד׳ אותיות גימטריא
ע״ב ס״ג מ״ה ב״ן שהצדיק
כלול מהן ,בסוד אצילות
בריאה יצירה עשיה שהצדיק
כולל אותם )שם(.

ערכי ם
וכינויים
חרג פיפיות
התורה דומה לחרב פיפיות
שהיא אוכלת משני צדדין,
וכן כתוב בלוחות ׳מזה ומזה
הם כתובים׳ )רבינו בחיי,
בראשית מח ,כב(.

הרב פיפיות יש לה פיות
פנימי וחיצון ,ונ״ל כי פנימי
צד הקדושה וחיצון הוא צד
הרע .ובזהר )שופטים רעד
ובתיקונא כ״א דף מג( פי׳
כי חרב פיפיות הוא שם
בן ארבע כאשר הוא חוז
מנרתיקו שהוא אדני ואז
הוא דין )פרד״ר כג ,חרב(.
ההרב הזאת משל על שם
בן ד׳ ,היו״ד ראש החרב
שהיא הוא״ו ,ושני ההי״ן
םוד שתי פיפיות )תולעת
יעקב ,סוד תפילת ערבית(.

כל צדיק וצדיק יש לו חרב
לעכב הפורענות שלא יבוא,
ומה היא החרב ,התפילות
שמתפלל על דורו אותה
תפילה היא כמו חרב לעכב
הפורענות שנאמר ׳וחרב
פיפיות בידם׳ ,פיפיות הם
הפה שלהם שמתפללין בו,
פיפיות בגימטריא תוקף,
שתוקפין בדין שלא יחול
בעולם כמו שעשה אהרן
ופינחם ,וזה הוא בידם
כלומר כשהחרב היא בפה
שמתפלל בכוונה ידועה,
התוקף שהוא הדין מםור
בידו )ש״ך בראשית ו ,ג(.

משפט
משפט היינו שזוכין להוציא
משפטי הנהגות ישרות
מכל הלימודים של התורה
הקדושה שזוכין ללמוד וכו׳
)ליקו״ה הכשר כלים ב ,א(.

יש שני בחי׳ במשפט,
האחד מה שהאדם צריך
לשפוט את עצמו בכל יום,
דהיינו להתבודד בינו לבין
קונו ולפרש שיחתו לפניו
ית׳ ואת כל אשר עם לבבו
ישיח לפני השי״ת ויחשוב
דרכיו וישפוט עצמו על
כל דרכיו אם כך ראוי לו
לעשות לבלות ימיו ח״ו
בדרכים כאלה וכו׳ ובחינה
שניה של משפט הוא לכלכל
דבריו במשפט ,דהיינו שידע
איך לדבר ועם מי לדבר
ולהמשיך בהם חכמתו וכו׳

מב

חלק מהולדת הנכור נמונא מ מני האריז״ל ,היינו שכל המפילוס
שבח ,ואח״כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה .וכך איתא כזהר
)ויחי ,רמג ע״ב( בזה״ל :יאאמר רבי חזקיה ,האי דאמרינן לעולם
שאח״נ שעל ידם כל ההולדות כולם יש נהם חלק מהפעולה
ישדר בר נש שבתא למריה ולבתר יצלי צלותיה ,האי מאן דלביה
הראשונה שפעל ע״י תפילתו ,כי עי״ז נתחזקה אמונתו להתפלל
מריד ובעי לצלאה צלותיה ואיהו בעקו ולא יכיל לשדרא שבתא
תמיד שעי״ז עיקר המהוות הכלי להמשיך השפע כנ״ל ,ועל כן
למריה כדקא יאות מאי הוא ,א״ל
נוטל הנכור פי שנים ,כנגד פי
שנים שיש כתפילה שהם שידור )שס קמט( חרב פיפיות בידם ,בחינות ב׳ פיות ,אף על גב דלא יכיל לכוונא לבא
שנחו יתנרך ונקשת צרכיו ,כי הס בחינות פי שנים .וניטל מראובן ,על ידי
ורעותא ,שלורא ושבחא למריה אמאי
גרע ,אלא ישדר שבחיה דמאריה אף
נתינה אחת ממש ,ני שידור שנחו שחילל יצועי אביו .כי היא תלוי בשמירות
על גב דלא יכיל לכוונא ,ויצלי
קודם שאלת צרכיו שהוא חיזוק
הברית :
צלותיה ,הדא הוא לכתיב )תהליס יז(
האמונה כדי לעשות כלי וכו׳ כנ״ל,
׳תפלה לדוד שמעה ה׳ צדק הקשיבה
שזכה לחרב הזה ,צריך לידע
עיקר נתינה זאת מקנל הנכור ג
רנתי׳ ,׳שמעה ה׳ צדק׳ בקדמיתא
שהוא נתינת פעולה הראשונה איך ללחום עם החרב ,שלא יטה אותה
שפועל ע״י תפילתו שאז היה צריך
בגין דאיהו שדורא לשבחא למריה,
להתחזק ניותר להאמין נעצמו מאחר לימין או לשמאל ,ושיהא קולע אל
ולבתר ׳הקשיבה רנתי האזינה תפלתי׳,
השערה ולא יחטא :
שעדיין לא ראה שוס פעולה ע״י
מאן דיכיל לשדרא שבתא למריה ולא
עביד ,עליה כתיב )ישעיה א( ׳גס כי
תפילתו ,אנל אח״כ שכנר פעל
אלא ע״י בחינות משפט.
תרבו תפלה אינני שומע׳.
פעולה הראשונה נמפילמו ,אזי יכול
ננקל להתחזק נכל פעס להאמין כי משפט הוא עמודא דאמציעותא,
ח ר ב פיפיו ת בידם .היא התפלה,
כדכתיב בתהליס )קמט ,א-ו(:
נעצמו מאחר שכנר ראה שפעל ע״י היינו שקולע עם כלי זיינו אל המקום
הצריך ואינו מטה לימין ולא לשמאל הללו;יה שירו לה׳ שיר חדש תהלתו
תפילתו .נמצא שכל ההולדות וכל
בקהל חשידיס (...) :יעלזו חשידיס
ההשפעות שנמשכין אח״כ
נכולסשהואיש אלא לאמצע .וזה בחי׳ )פהליס קי (3יכלכל
בכבוד ןמנו על מ׳שכבותס :רוממות
נהם חלק הפעולה הראשונה
נתינת הולדת הנכור ,ועל כן מגיע דבריו במשפט .ובשביל זה קיבל יוםף את
אל בגרונם וחרב פיפיות ב^לס :ופירש
הבכורה דווקא מיעקב ,כמ״ש )נראשיח מח(
לו פי שנים נכל אשר ימצא לו כי יש
המצו״ד )שס( :פהלמו .שבחו ישופר
ואני נתתי לך וכו׳ ,אני דייקא ,שהוא בחי׳ בקהל חשידיס (...) .רוממוס אל
לו חלק כנגד כל אחד ואחד וכנ״ל.
ח ל ב פיפיות .ענין נזרג פיפיור :משפט .וזה )מהליס פא( כי חק לישראל הוא .בגרונם .בגרונם ישפרו רוממות האל,
וזה תהיה ל׳חרב פיפיות בידם׳ ,ר״ל
מנואר להלן נ דנ רי הניאה״ל
עי״ז תגברו על האויב כאילו אחזו בידם חרב בעלת שתי פיות
של א
המונאיס ננח״נ אוה ז׳ ד״ה ׳ואע״ש שנראה שע״י פפילרזינו וכו".
יטה אותה לימין או לשמאל .ע"מ שלא להקדים אח המאוחר ,הצגנו
חלודה משתי הצדדים .ודייקא ע׳׳י השבח והתפלה שבגרונס הס כובשים

ומי

וזה אי אפשר

אח מ ר י מוהרנ״ח המנאריס ענין זה ע״ד הפשט ,להלן ננס״נ אוח ז' ד״ה

)זהר ח״ג נג.(.

לא אתתקנת כנם״י אלא
במשפט ,בגין דמתמן אתזנת,
וכל ברכאן דנטלא מתמן
נטלא ,ובגין כך ׳ועוז מלך
משפט אהב׳ ,כל תאיבו וכל
רחימו דילה לקביל משפט

וניטל

רשיזזא

שהמשפט הוא עמודא דאמצעיתא ,ולהלן דורשו לענין צדקה .וראה לקשר הפס׳ ופירושיו המובאים פה גס לנאמר בהמשך באות ד׳ .כתיב בתהליס

שוכ איש סוגן

)קיב ,ה-ו( :טופ איש חונן ומלוה ןכלכל דפריו פמבןפט :כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק:
ומלוה וגי .שחונן דלים ומלוה להס ואיינו מדקדק לומר אין יכולת פידי ,ואת דפריו הצריכין לו פמאכל ופמשתה ופכסות מכלכל פמשפט
ופמדה וחס על נכסיו .יכלכל דכריו כמשפט .מנהיג חפציו .וכתב פרפינו בתיי )דפרים טז ,ית( גפי ענין המשפט בזה״ל :לשון משפט הוא המיצוע
וענין בינוני ,וזהו שכתוב ׳יכלכל דפריו פמשפט׳ (...) .ולכך אמר הכתוב ) ת ה לי ס צט( ׳משפט וצדקה פיעקב אתה עשית׳ ,כי משפט הוא קו
כ מ ״ ש ואני נ ת תי לך .עי׳ לעיל פמקו״ת אות א׳ ד״ה ׳פתרפי ובקשתי׳.
אמצעי והוא מדתו של יעקכ־
חק לישראל הוא .על דרך הפשט פסוקי ם אלו נאמרו על ראש השנה ,ורפינו דורשס לענין ברית ומשפט .כתיב בתהליס )פא ,ד-ה( :תקעו
בחדש שופר פככןה ליום חגנו :כי חק לזשראל הוא משפט לאלקי !עקב•
ופירש רש״י )שס(:

כי

)שערי אורה שער ב(.

ילקוט הנחל
צריכין להתפלל .ואמר ,שמי שאינו מתנהג כך ,אע״פ שהשי״ת נותן לו בגדים
ופרנסה והצטרכות חיותו ,אבל כל חיותו הוא כמו בהמה שגס כן השי״ת נותן
לה לחמה וכו׳ כן הוא חיותו שנותן לו השי״ת ,כי מאחר שאינו ממשיך כל
חיותו על ידי תפלה מהשי״ת על כן כל חיותו הוא כמו חיות בהמה ממש ,כי
האדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשי״ת ע״י תפלה ותחנונים דוקא.
וכן שמעתי אנכי גס כן מפיו הקדוש על דבר קטן ופחות מאד שהיה קצת
מוכרח לי ,ואמר ,תתפלל על זה להשי״ת ,ועמדתי משתומם ,כי היה לי לדבר
פלא בעיני להתפלל להשי״ת על דבר פחות כזה .וגס כי לא היה מוכרח
ביותר .ענה ואמר )בלשון תימה( ,אין זה כבודך שתתפלל להשי״ת על דבר
קטן כזה?! ואח״כ סיפר מעשה קטנה מענין ביטחון אפילו על דברים קטנים

משפט הוא העמוד
האמצעי.

וז״ל הכתוב

)זהר ח״א רלב.(:

דע כי המשפט הוא םוד
תפאר״ת ,וםוד יעקב ,וםוד
ו׳ שבשם .וחוק הוא הקצה
התחתון של ו׳ שהוא םוד
המשפט שהוא םוד יעקב

אמר רבי חזקיה,
זה שאמרנו לעולם
יסדר אדם שבח רבונו
ואח״ב יתפלל תפילתו,
מי שליבו טרוד ורוצה
להתפלל תפילתו והוא
בצרה ולא יכול לסדר
שבח רבונו כראוי מה
יעשה ,אמר לו אעפ״י
שלא יכול לכוון לב ורצון,
סידור שבח רבונו מדוע
גורע ,אלא יסדר שבח
רבונו אעפ״י שאינו יכול
לכוון ,ויתפלל תפילתו,
וזה הוא מה שכתוב
'תפלה לדוד שמעה ה'
צדק הקשיבה רנתי',
'שמעה ה' צדק' בתחילה
מפני שהוא סידור שבח
רבונו ,ואח״כ 'הקשיבה
רינתי האזינה תפילתי',
מי שיכול לסדר שבח
אדונו ולא עושה כן,
עליו נאמר 'גס כי תרבו
תפילה אינני שומע',

המלחמה ,כמובא לעיל שזהו עיקר כלי זיינו של משיח) .ועי׳׳ע במדרש תהליס

מראובן ע” י שחילל יצועי אביו.
קמט(.
׳ואע״פ שנראה שע״י חפילחינו וכו".
בדברי הימיס א )ה ,א-ב( :וכני ראוכן פכור ז|:ראל כי הוא הפטר
וכסללו ןצועי אפיו נמנה פכרתו למי יושף פן ישראל ולא להתכחש לפכרה :כי ןהודה גפר פאסיו ולנגיד רנמנו והפלרה ליו^ף :וכנאמר בבראשית
)מט ,ג-ד( בברכת יעקב לבניו :ראוכן ככרי אמה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז :פחז כמיס אל מותר כי עלית מ׳שככי אכיף אז סללמ
ןצועי עלה :וביאר בזה רבינו בתיי) שס( :היה ראוי ליטול שלש מעלות הפכורה והכהונה והמלכות ,ופחמאו אפדו ממנו ,הפכורה ניתנה ליוסף,
הכהונה ללוי והמלכות ליהודה .כי עלית משככי אפיו .פיאר פכאן שאין הכוונה כפשט הכתופ ממש ,אלא שפלפל יצועי אפיו כמדרש
קולע אל ה שער ה ולא יחטא .עי׳ בספר שופטים כ ,טז.
חז״ל )שבת נה ע״כ(•
מ ש פ ט הוא עמודא דאמציעותא .איתא בתיקו״ז)הקדמה ,יז ע״ב( בזה״ל :י^משפט עמודא דאמצעיתא .ואיתא בשערי אורה )שער ה( בזה״ל :כפר
ידעת כי המשפט הוא כלול כדין ופרחמיס ,כי המשפט כנגד יעקב שהוא הקו האמצעי שהוא המתייס מלשון מתמיס ומתבר ,כמו
׳ויהיו תואמים מלמטה׳ פין שני אהלים שהם אפרהס ויצחק .אפרהס כנגד החסד ,יצחק כנגד הדין ,יעקפ מכריע פיניהס ,׳איש ת״ס יושפ אהלים׳.
והמשפט הוא כנגד יעקפ ,שואפ מן החסד מצד אפרהס ומן הדין מצד יצחק ,וכן הוא אומר ,׳משפט וצדקה פיעקפ אתה עשית׳ ) ת ה לי ס צט(.
רז ד| בחיי יכלכל דבריו במשפט .פס׳ זה נדרש כאן ולהלן בסוף אות ד׳ ,כאן דורשו שיכלכל דבריו במשפט גבי לא יטה לימין או לשמאל מפני

)ליקו״ה גרים ג ,כו(.

משפט ודאי דא קודשא
בריך הוא ,צדק דא כנם״י

נחל נוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר״ן

מקור חכמה

המתרגם

מאיש אתד ממז׳בוז׳ .והכלל שעל כל הדברים שבעולם צריכין להתפלל להשי״ת.
קול?{ אל ה ש ער ה .איתא צזה צמעדני מלך )צ ,טז( בזה״ל :והנה ׳קולע אל
השערה ולא יתטיא׳ הוא מלשה״כ סוף שופטים בפרשת פילגש
בגבעה ,ויש לרמז שפני בנימין שפגמו בזה )צפגס הצריח( כמבואר שם פענין
פילגש בגבעה ,על כן אעפ״י שהיו קולעים אל השערה אעפי״כ נפלו בידי
שבטי ישראל ולבסוף נצתוס ,כי לא היה להם פתי׳ תרב דקדושה ונתהפך
אצלם לפתי׳ תרב נוקמת נקם פרית .כחי׳ משפט .איתא צשיש״ק)ג ,תפג(
צזה״ל :כששאל פעם רבי געצי ז״ל את ראבר״נ ז״ל מה כוונת רפינו פענין
׳משפט׳ המובא בתורה ב ,ענה לו ,להשגית על הק אפיקע של השני
)קאפיקע ,שס מטצע הקטנה ציותר צרוסיא( ,׳היען י ק מ׳ ס קאפיקע׳.

בכל מקום שאתה מוצא
משפט הוא כלול מן החםד
ומן הדין שאינו דין גמור.
ושמור עיקר זה מאוד,
במקומות רבים תצטרך
ממנו בתורה .והטעם ,כי
בכל זמן ששם יהו״ה ית׳
דן את העולם ,דן את כל
בריותיו ברחמים הנקראים משפט ואינו דן בקושי ,אבל אם שם אדני שהוא בי״ד של מטה דן את הבריות לבדו ,אז הוא מכלה את הבריות ודן אותם בדין גמור בלי תערובת רחמים .וצריך אתה לדעת דבר זה ) שערי אורה שער ה( .משפט הכונה דין
בקצת רחמים ,אמנם מתנהג על קו המיצוע ,ופי׳ משפט ר״ל מכוון מצומצם .ולכן אמר הוא כי החכמה היא המכוננת ומצמצמת המידות ומיישבת אותם לבלתי יתרחבו יותר ממידתן ,והכוונה במשפט צמצום )פרד״ר כג ,משפט( .משפט הוא כלל
המצוות מעשיות ,וכמו שנקראו פעמים רבות בזה השם בתורתנו )יעב״ץ אבות ב ,א( .יהוא ׳משפט ׳לאלקי ׳יעקב ר״ת מילה ) ח ת ם סופר נדה ט .(.יוסף נקרא משפט ,וי״ל משפט עם הכולל גימטריא צדיק יםוד עולם בחי׳ יוםף כנודע )קה״י ,משפט(.
עמודא דאמצעיתא ר״ל העמוד והקו האמצעי אשר אין לו מהחםד והדין שום כללות אלא היותו בין שניהם ,וז״ש דאיהו בין ימינא ושמאלא
ע מ ו ל א ל א מ צ ע י ת א תורה דאיהו עמודא דאמצעיתא )תיקו״ז הקדמה ,א.(:
)פרד״ר א ,פ״ב( .מאן ראש צדיק דא עמודא דאמצעיתא )פר ד״ר כג ,ראש צדיק(’ .יעקב איש תם׳ ותרגום גבר שלים יושב אוהלים המשלים לתרין םטרין ,כי הוא המחבר ב׳ קווין שהוא בחי׳ ממוצע דלכך נקרא עמודא דאמצעיתא ,ועל
כן יש ב׳ בחי׳ בדבר הממוצע ולכך נכללו בו ג׳ קווין )תוי״י ,פ׳ ואתחנן(.

ואני תפלה

”מאיץ ;בא עזרי״,
מאין תביא תשועתי,
מאין אבקש עזר
ותרופה לחולה
מדכא כמוני .שוטטתי
בארבע פנות תרופה
ליא מצאתי ,שבתי
אליך כבשת פנים
לשחרך אל בעת
צרתי .ואתנפל
ואתחנן לפניך מלא
רחמים בכל עת ,מלך
אוהב צדקה ומשפט
שתזכני ותעזרני
ותושיעני ותלמדני
ותורני בכל עת דרכי
המשפט דקדשה,
שאדע ואבין ואשכיל
איך לדון ולשפט את
עצמי בעצמי בכל יום
ויום על כל הדברים
שעשיתי ולמצא דרך
ועצה נכונה ואמתיית
שאזכה לקימה
באפן שאשוב מעתה
מכל דרכי הרעים
וממחשבותי הרעות,
וליא אשוב עוד
לכפלה .באפן שאזכה
לשוב בתשובהשלמה
לפניך באמת .ולעמק
תמידבמשפטהקדשה
לשפט את עצמי
כראוי ,כרצונך וכרצון
הצדיקים האמתיים
)ליקו״ת קכב(.

מקור חכמה

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

מג

ני אר נזה נני א ה״ל )נ(

כי

ד וע״י

ואני תפלה
י הי רצון מלפניך
יי אליהינו ואליהי
אבותינו ,״אל ארך
אפים ורב חסד
ואמת״׳ שתחם
ותחמיל עלי כגדל
חנינותיך ,ותעזרני
ותושיעני ותזכני לתן
צדקה הרבה לעניים
הגונים הרניה לשמך
לבד באמת לאמתו
בלי שום פניות ובלי
שום שקרים כלל.
ותדזיה ידי פתוחה
לפזר ולתן לאביונים
הגונים צדקה הרניה
כל מה שיחסר להם
בשמחה רבה ובחמה
גדולה ובלב טוב
ובסבר פנים יפות,
ואזכה להרבות
בצדקה תמיד לשמך
לבד כרצונך הטוב
)ליקו״ת עח(.

צדקה

ו ן ן ״ י מה זוכה לכהי’ משפט ע” י צדקה.
נזה״ל :מנאר נזה ענין הנ מונ ׳יכלכל וכו" שהניא לעיל,
שהוא מצורף להשנח ׳טונ איש חונן ומלוה׳ .וכן ינ אר שיום
הכמונ ׳משפטיך וכו״ הנ״ל נפני ם ,׳וצדקתך וכו״.
צדקה הוא ע״י משפט .איפא בתחילה

ח ק כ שארו שם.
מנו רננן ,המל אומר אשר קדשנו נמצומיו וציונו על המילה.
אני הנן אומר אשר קדשנו נמצומיו וציונו להכנישו ננרימו של
אנרהש אנינו .העומדיש אומריש כשש שנכנש לנריס כך יכנש
למורה לחופה ולמעשיש טוניש.
והמנרך אומר אשר קידש ידיד בחי׳ ברית ,כמו שכתוב חק בשארו שם.
נליקו׳׳ה )פו״מ גניי ת מלוה ג ,ד(
מנמן חוק נשארו שם וצאצאיו חמם משפט לאלהי יעקב .היינו שצריך יוסף
נזה״ל :ועל כן נסמך משפט אצל
צדקה כמה פעמים ,כמ״ש )פהליס
נאומ נרימ קדש על כן נשכר זאח לקבל זאת החרב מבתי׳ משפט ,כרי
אל חי חלקנו צוה להציל ידידומ שיכלכל רבריו במשפט .חת סס ע (3משפטיך צט( ,משפט וצדקה ני ע קנ אחה
עשיח ,וכמ״ש ושמרו דרך ה׳ לעשות
שארינו משמח למען נריחו אשר שש
למלך תן ,שמשיח יקבל מבתי׳ משפט :
צדקה ומשפט ,וכיוצא נזה נפסוקיס
ננשרנו נרוך אחה ה׳ כורח הנריח.
רניס ,כי עיקר הצדקה הוא ע״י
ועוד איפא נפנפומא )לן לן ,פ' כ( :חק
מה זוכה לבתי׳ משפט ,ע״י צרקה.
המשפט ננ״ל .וזה נחינח מה
היא נרימ מילה ,ומנין שהיא נקראח
כמו
חק ,שנא' )פהליס קה( ׳ויעמידה שעל •יידי צדקה אוחזין במרת המשפט,
שהזהירה מורה ,ולא ירע לננך
ליעקנ לחק לישראל נריח עולם' .שכתוב )לנדס לג( צדקות ה׳ עשה ומשפטיו,
נחתך לו ונו' ,כי רע לננ זה נחינת
פגם המשפט המלוי נלנ ,כמ״ש
אנל הכופרים ופושעי ישראל שכפרו וכמו שכתוב)מהליס צט( משפט וצדקה ביעקב
רנינו ז״ל נמקוס אחר )נליקו״מ פ״נ,
נהקנ״ה והלכו נחוקוח העכו״ש והן ובו׳ .כי צדקה הוא ע״י משפט ,כמו שכתוב
ה ,יג( ,וע״י המשפט שנלנ עי״ז
מולין ,הקנ״ה מושך להן ערלה סס עה( אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים.
מכניעין הרע שנלנ כנ״ל ,ועל כן
ונופלין לגיהנש שנא׳ ס ס כה( ׳שלח
*( דפום מוהרנ״ת :בע״א
הזהירה מורה לחת צדקה נכל לנו,
ידיו נשלומיו חלל נרימו׳ .ואיפא
ולא ירע לננו שזהו נחינת פגם המשפט ,כי עיקר תיקון הצדקה
נפרד״ר ס ע ר כג ,פ״פ( נזה״ל :הישוד נקרא ח״ק ,ופי׳ הטעם כי הוא
מגניל כל הדנרים הנאים נגנול וטמן להם חק ,כדמנרכינן וחק
הוא ע״י משפט שהוא ההיפך מרע הלנ כנ״ל ,היינו שהעשיר
נשארו שש כי מצוח הנריח הוא.
ישפוט אח עצמו וינין כי נודאי השי״ח עושה עמו חסד גדול
שאינו ראוי לו כלל ,וגוחן לו שפע ממון ועשירות מה שכמה
מ ש פ ט י ך למלך תן .כפינ נפהליס )ענ ,א-י( :לשלמה אלקיש
משפטיך למלך חן וצדקמף לנן מלך :ןדין ע?נף
אנשים צדיקים וטוניס ממנו אלפים פעמים חייהם מלוייס מנגד
ואין להם שום פרנסה ונניתס אין לחם ושמלה וסונליס דוחק גדול
?לי® שלום לעם וגנעומ נצדקה:
נצדק וענייך נמשפט^
רחמנא ליצלן ,נוודאי אין הדין נותן שאהיה כפוי טונה נגד השי״ת
?שפיט עניי עם יוישיע לנני אניון וידכא עוישק :על דרך הפשט
מזמור זה מדנר נשלמה המלך ,ונג מ׳ )סנהדרין צפ ע״נ( ונעוד מקומופ
ונוודאי ראוי לי לעשוח רצון השי״ח אשר הוא נתן לי כל העושר
הזה ונידו לחסר או להוסיף לי כרצונו ,על כן נוודאי חונה למת
נדרש על מלן המשיפ ,וכן אימא נילקו״ש )רמז פפה(' :משפטיך למלך
להשי״ח חלקו אשר הזהירנו לימן חלקו לעניים ,כי נאמת הכל שלו.
מן׳ זה מלך המשיח שנאמר )ישעיה יא( ׳ויצא מטר מגזע ישי',
ונאמח אס ישים האדם לנו ודעמו היטנ נאמח לאמתו ויזכור
וכמינ ) פ ה ל י ס ענ( ׳והיה צדק אזור ממניו׳ .ועיין לעיל נ מקו״פ אופ
היטנ אח כל הדנריס האלה ויותר מזה ,נוודאי ימן צדקה הרנה
א ד״ה ׳והריפו ניר אפ ה״.
נשמי ידים נ סנ ר פנים יפוח ונשמחה רנה ולא ירע לננו כלל
צ ד ק ו ת הי ע שה ומשפטיו .רנינו מניא עפה שני ראיות שע״י צדקה
נמימו להאניון ,כי ינין שאינו נוחן כלל להעני ,אדרנא הכל של
זוכין למשפט )כלל ט׳׳ז( ,ראיה ראשונה מן הנאמר ננרכו ת
השי״ח ,רק השי״ת חמל ולא הכניד עליו לחת ארנעה חלקים להעני
משה לשנטיס ,כדכפינ נ דנרי ס )לג ,כ-כא( :ולגד אמר כרוך מרחינ נד
וחלק מחומש לו ,כי נוודאי כך היה המידה ,כי האדם העונד
כלניא 'שכן וטרף זרוע אף קדקד :צרא ראישיח לו כי שש חלקח
ענודח פרך אצל חנירו ומכניס רווח גדול לחנירו ,אעפ״כ אינו נותן
מחקק שפון וימא ראשי עש צדקח ה׳ עשה ומישפטיו עש ישראל:
על דרך הפשט מקרא זה מדנר ננ ני גד שעשו צדקה עס ישראל נכינוש
לו שכר ענודמו אפילו חלק מחומש רק איזה שכר קצונ נכל שנוע
כדי מיונו נצמצוס ,מכל שכן האדם אצל השי״ח שהכל מהשי״ח ,כי
הארץ ,כדפירש רש״י )שס( :וידא יאשים לו .ראה ליטול לו חלק כארץ
הוא הנותן לך כח לעשות חיל ואנחנו שלו וכל אשר לנו שלו ,וגם
שיחון ועוג שהיא ראשיח כנוש הארץ .ני שם סלקס .כי ידע אשר
הוא מנטיחנו לימן לנו נרכה נכפליים נזכומ הצדקה ,וגס נעולם
שם ננחלחו חלקח שדה קנורמ מחוקק והוא משה .שסון .אומה
הנא לא יקפח שכרינו ,ואנחנו צריכים לחסדו ולטונתו ולישועתו נכל
חלקה שפונה וטמונה מכל נריה שנאמר ׳ולא ידע איש אח
עח ורגע ,נוודאי ראוי לנו להחזיר הפיקדון לנעליו ולחלק כל מה
קנורחו׳ .ויפא .גד .ראשי עס .הם היו הולכים לפני החלוץ נכנוש
הארץ לפי שהיו גנוריש וכה״א ׳חלוצים מענרו לפני אחיכם וגו״.
שמרוויח לצדקה ,רק ליקח לעצמו פרנסתו נצמצוס ,כמ״ש טונ איש
חונן ומלוה יכלכל דנריו נמשפט סהליס קינ( ,שפירש רש״י שם
צדקם ה׳ עשה .שהאמינו דנריהש ושמרו הנטחמש לענור אח הירדן
שצדקה נוחן נהרחנה גדולה וצרכי נימו ממנהג נמשפט ונצמצוס,
עד שכנשו וחלקו .ד״א ׳וימא משה ראשי עם צדקת ה׳ עשה׳ על
משה אמור .וכפירוש השני של רש״י איפא גס נמדרש משלי )פ׳ יד(,
מכל שכן שהשי״מ מיקל עוד יומר שימנו על כל פנים מעשר או
חומש ,נוודאי ראוי לימן חלק השי״ח לעניים נשמחה רנה אם
הדורש מקרא זה על מרע״ה נעצמו ,שעשה הן צדקה והן משפט נישראל,
יחשונ דרכיו וישפוט עצמו נאמח ,ואז יזכה להכניע רוע הלנ ע״י
וז״ל המדרש שס :אמר ר׳ אנהו נא וראה כמה קשה שעח פטירחו
המשפט כג״ל ,ויקיים ולא ירע לננך נחתך לו ,ואז הצדקה
של משה (...) .וכ״כ למה ,נשניל שעשה צדקה עש ישראל ,שנאמר
נשלימוח ,כי אז מאיר נצדקה נחיגח משפט.
׳צדקח ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל׳ .ר״נ אמר ,שלמדן דינין צדקה
ומורה .מורה מנין ,שנאמר )מלאכי ג( ׳זכרו מורח משה ענדי וגו״.
מ ש פ ט וצדקה כיעקב.
דינין ,דכמינ ) ד נ ר י ס ד( ׳ראה למדפי אמכם חקים ומשפטים׳ .צדקה מנין ,דכמינ ) ש ס טס ׳צדק צדק מרדוף'•
וכראיה שניה לדנריו מניא את הפס׳ מפהליס )צט ,ד( :ועז מלך משפט אהנ אמה כוננח מישרים משפט וצדקה נ!עקנ אמה עשיח :ופירש
המצו״ד) שס( :ועוז מלך .העוז הוא למלך אשר אוהנ המשפט .מישרים .המורה שהוא מישרים אחה כוננת .משפט וצדקה .משפטי המורה
שופט .כפינ נפהליס )עה ,ה־ פ( :אמרמי להולליש אל מהלו ולרשעים
ודנריה המצודקיש הנתונים ניעקג מעשה ידיך המה.
אל מרימו קרן :אל מרימו למרום קרנכם חדנרו נצו-אר עמק :כי לא ממוצא וממערג ולא ממדנר הרים :כי אלקיש שפט זה !שפיל וזה
ןרים :ע״ד הפשט מזמור זה מזהיר את הרשעיס העכו״ס לנל יתפארו ,וכן כפנ נזה המצו״ד )שס( :אמיפי .לזה אמרתי לרשעי עונדי כוכנים אל
מרשיעו אח ישראל להענירם מה׳ ומתורתו כי פן יוחזר העולם למוהו .אל פיימו קין .על ישראל להחטיאם .אל פיימו .אל ממגאו עם
החרוממוח ואל חדנרו כלפי מעלה נחוזק הצואר ,ר״ל ,נגאוה רנה .ני לא וגו׳ הייה .ר״ל ,ההרמה לא נאה לכס מרוח מוצא השמש ולא
ממערנ ולא ממדנר ני איננה נאה מאליה .שופט .הכל נא נמשפט לפי הדין ישפיל את זה וירים את זה .ופז״ל דרשוהו לענין צדקה כדאיפא
חק הוא כינוי לנריס ,כדאימא נ מס׳ שנר! )קלז ע"נ(:

ערכים
וכינויים

אלד!ים

היא בחינות
צדקה
הגלגלים ,כמאמר חז״ל כי
בגלל הדבר הזה ,גלגל הוא
החוזר בעולם )ליקו״מ לא ,א(.

כשמתחילין
להתנדב לצדקה אזי צריכין
לשבר את האכזריות שלו
להפכו לרחמנות ,וזהו עיקר
עבודת הצדקה .כי מי שהוא
רחמן בטבעו ונותן צדקה
מחמת רחמנות שבטבעו אין
זה עבודה ,כי יש גם כמה
חיות שהם רחמנים בטבעם,
רק עיקר העבודה לשבר
האכזריות להפכו לרחמנות
)ליקו״מ ח״ב ד ,א(.

הוי רגיל בצדקה כפי כוחך
ולכל הפחות שעבד עצמך
לתת בכל שבוע פרוטה
אחת ,אפילו עני המתפרנם
מן הצדקה צריך הוא לעשות
צדקה ) ס פ ר הפליאה(.
אין צדקה אלא דברי תורה
שנאמר ׳וצדקה תהיה לנו׳
)ילקו״ש משלי רמז תתקמז(.

ראה כמה היא כוחה של
צדקה ,שע״י צדקה הוא
מקבל פני שכינה ,שנאמר,
׳אני בצדק אחזה פניך
אשבעה בהקיז תמונתך׳
)מדרש תהלים יז(.

אם עשית צדקה תזכה
לממון ואם זכית לממון עשה
ממנו צדקה בעוד שהוא
בידך קנה ממנו העוה״ז
ותנחול העוה״ב ,שאם אין
אתה עושה ממנו צדקה יעוף
פתאום שנאמר )משלי כג(.
׳התעיף עיניך בו ואיננו׳ ) דר ך
ארץ זוטא פ״ד(.

מאן דנטיר אורחוי
דאורייתא כביכול הוא עושה
צדקה ומשפט )ז הר ח״ג קיג.(:
אין צדקה אלא תפלה,
צ׳ אמנים ,ד׳ קדושות ,ק׳
ברכות ,ה׳ חמשה חומשי
תורה )תיקו״ז תיקון יט ,מ.(:
אמר ר״א אין צדקה
משתלמת אלא לפי חםד
שבה שנאמר ׳זרעו לכם
לצדקה וקצרו לפי חםד׳
)סוכה מט.(:

לפי מה שחםר העני אתה
נזצווה ליתן לו ,אם אין לו
כםות מכםים אותו אם אין לו
כלי בית קונין לו) .(...אפילו
היה דרכו של זה העני לרכוב
על הםום ועבד רץ לפניו
והעני וירד מנכםיו קונין לו
םום לרכוב עליו ועבד לרוץ
לפניו שנאמר ׳די מחםורו
אשר יחםר לו׳ ונזצווה אתה
להשלים חםרונו ואין אתה
מצווה לעשרו ) י ד החזקה הל׳
מתנות עניים ז ,ג(.

הנה המידה הזאת נקראת
צדי״ק ומדת המלכות
נקראת צד״ק ,ובהשתפע
שפע צדיק בצדק אז אותה
השפע נקרא צדקה ,וזה
כדמיון הנותן פרוטה לעני
שאותה המתנה נקראת
צדקה .ונמצא הנותן צדקה
מעורר צדיק להתאחד במרת
צדק ומביא שלום ביניהם
ומחבר הםפירות באחד
ומביא שלום בעולם ,וזהו
םוד ׳והיה מעשה הצדקה
שלום׳ ) שערי צדק שער ב(.
לא תקרא התורה צדקה
אלא בבתי׳ הנמשך ממנה
לקיום המעשה )ראשית חכמה
בהקדמה(.

גוילואי חכגוה
ז ד 1י שפיל וזה ירים .אימא כיציגו כפיי)דגדס  (• ,10גגי ענק מצד! צלקר גזה״צ 'כי נגלל
הדנר הזה ינרכן ה׳ אלקין נכל מעשן וננל משלת ידן; 7דשו פז״ל)שכמ קגא

שפוזר נעולס ,אס לא פתן לו אני מהפן את הגלגל ואעשה אותך עני והוא עשיר,
שנאמר ׳ ר אלקיס שופט זה ישפיל וזה ידס׳ .ודרשו פז״ל)שכמ שם( לעולס ינקש אדס

דע לך כי כל נותן צדקה
נקרא צדיק )פי׳ רמ״ז לזוהר
בראשית(.

אעייפ שהבורא ית׳ ברוך
ע״ג( לא אמר ׳נענור' ולא אמר 'למק' אלא ׳נגלל׳ ,לשץ גלגל הוא ,כלומר גלגל הוא רפמיס על מדה זו ,שאס לא נא הוא נא ננו ,ואס לא נא ננו נא  pננו.
הוא יחיד בצדקתו והכל
אחדות גמור אצלו ית׳,
אעפ״ב ׳צדקות אהב׳ ,רוצה לומר כל מיני צדקות אוהב ומקבל מאיתנו ,אע״פ שכל א׳ נותן צדקה בבחינתו יש שכוונתו לשמים לבד למען שמו ית׳ ויש מכוונים לטובתם ,אעפ״ב מקבל מהם כי מתוך שלא לשמה וכו׳ וזהו ׳צדקות אהב׳ לשון רבים,
שאוהב מאיתנו הכל כל מיני צדקות )נועם אלימלך פ׳ בראשית( .הנותן צדקה לש״ש הוא עושה כםדר הכתוב ומקדים אחיו לאחרים ,אבל העושה בשביל להתפאר הוא נותן לאחרים כדי שיפארו אותו )פנים יפות דברים טו ,ז( .בחיי דעת נקרא צדקה
) .(...הדעת הוא המייחד חכמה ובינה כנודע ,צדקה גימטריא יחודא דחכמה ודבינה וט״ז אותיות )קה״י ,ערך צדקה(.

ערכים
וכינויים
כלכל
יוסף ידע ליה לקב״ה מגו
ההיא אספקלריא דאקרי
כל ואקרי יסוד ואקרי
צדיק ,וע״ד איקרי יוסף
כלכ״ל דכתיב ׳ויכלכל
יוסף׳ וכתיב ׳וצדיק יסוד
עולם׳ )תוספות לזהר ח״ג שב.(.
מ כ ל כ ל חיים בחסד,
שמשפיע החסד לפי כח
המקבל )פנים יפות ,שמות
לג ,ג(.

הצדיק מעלה מיין נוקבין
מהמלכות אל הבינה,
ואח״ב הבינה משפעת אל
המלכות בחי׳ שפע מיין
דוכרין ,ואח״כ עוד מוספת
מלכות להעלות מיין נוקבין
שמבחינת השפעה זו
שקבלה מיין דוכרין עושה
מיין נוקבין ,וכל זה נעשה
ע״י הצדיק ,וזהו כלכל מ־כ׳
מלכות ל-ל׳ בינה ,ואח״כ
מ-ל׳ ל־כ׳ ואח״כ עוד מ־כ׳
ל-ל׳)קה״י ,כלכל(.

מד

נחל נוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר״ן

מקור חכמה

וכשנוותן

בבמדב״ר)כב ,ז(; מהו ׳כי לא ממוצא וממערב /לא ממה שאדם יוצא
צדקה הוא ככחי׳ זה ישפיל שמחסר ממונו וככחיי
וזה ירים שמע שיר לעני ני אר גני ענין זה נליקו״ה
ועמל בשסורה והולך ממזרס למערב נעשה עשיר ,אפילו פורש
בספינות והולך ממזרח למערב וחוזר על המדברות ועל ההרים אינו
) א ר ס תפילין ו ,כד( נזה״ל :וזה עיקר מצום צדקה שצריך העשיר
נעשה עשיר .מהו ׳ולא ממדבר הריס' ,אמר רבי אבא מרומניא כל
לרשש על העני ולהשממף נצערו ולישן לו די מסשורו אשר יסשר
הריס שבמקרא הריס הס ,חוץ מזה
לו ,שזהו נשינש ענוה נשלימוש ,כי
זה העשיר שאינו נושן צדקה ,זהו שמוריש אה ,ומעשיר לזה .וכשנותן צדקה
שהוא רוממות שאין אדם מתרומם
משמש גשושו שאינו נושן דעשו כלל הוא בבחי׳ זה ישפיל ,שמחסר ממונו.
מן הדברים האלו ,מה הקב״ה עושה
נוטל נכסים מזה ונותן לזה שנאמר
על דשקוש העני ועל רינוי עשירושו ,ובבחי׳ וזה ירים ,שמעשיר לעני .נמצא
ואינו משים אל לנו כלל מדוע מגיע שאוחז עי״ז במדת משפט .ובשביל זה צריך ׳כי אלקיס שופט זה ישפיל וזה
ירים׳ ,לכך נקרא שמס נכסים
לו כ״כ עשירוש וכלי כשף ומרגליוש
להפריש צדקה קויס התפילה )נ ״נ י .ונשו״ע
שנכסים מזה ונגלין לזה .ולמה נקרא
וכו' ,והעני יש לו דשקוש כזה וננישו
או״ס תי׳ צנ( .כדי שיוכל לכלכל דבריו במשפט .שמס זוזין שזזים מזה ונותנין לזה,
אין לשש ושמלה ,כי אש היה משיש
ממון מה אתה מונה אינו כלום,
לנ לזה נאמש כוודאי היה נושן לו
שיהא קולע אל השערה ולא יחטא :
מעות מה לעת ,וכלשון הזה אתה
נשפע גדול ונלג טונ ,רק משמש
גשושו אינו נושן לנ לזה כלל ,ונדמה וזדו שאמרו חז״ל)נ״נ קכג (.למה נתן יעקב את
דורש .וכן חנה אומרת )שמואל א ,ב(
הבכורה ליוסף בשביל שכלכל אותו משל ׳ה׳ ממית ומחיה מוריד שאול ויעל
לו כאילו מגיע לו כל מה שיש לו
ושפן עוד יושר ויושר ,ונדמה לו לבעל הבית שגדל יתום בתוך ביתו וכו׳ ה׳ מוריש ומעשיר משפיל אף
מרומם׳ ,מה אף מרומם ,באף שהוא
שהעני הוא גזלן ורוצש מה שמנקש
מביא לזה מרומם את זה .שאלה מטרונה אחת את רבי שמעון בן
ממנו נדנה .על כן צריך כל אדש ששננו ה׳ כאיזה עשירוש נין רנ
חלפתא לכמה ימים ברא הקב״ה את העולם ,אמר לה לששת ימים
נין מעט ,מכל שכן וכל שכן העשירים הגדולים שיש להם אלפים
שנא׳ ) ש מו ת כ( ׳כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ׳ .א״ל
ורננוש ונשיהם מלאים כל טונ נגדים ושכשיטין ואכניס טונוש
ומרגליוש ,שישימו אל לינם היטנ שפלושס נאמש ,ויזכירו אש
מאותה שעה ועד עכשיו מה עושה ,א״ל יושב ועושה סולמות מעלה
לזה ומוריד לזה לכך נאמר ׳כי אלקיס שופט זה ישפיל וזה ירים׳.
עצמם היטנ שיכול להיוש שהעני הוא טונ וכשר יושר ממנו,
צדקה קודם התפילה .כדאיפא במס׳ ב ״ ב)י ע״א(; דרש
וישששף עצמו נצערו של העני ודשקו ,ואז כודאי ישן צדקה כששי
רבי דוסתאי ברבי ינאי בוא וראה שלא כמדת הקב״ה
ידיים נהרשנה גדולה כפי ערכו ויושר .ועל כן ע״י צדקה זוכין
מדת בשר ודס .מדת בשר ודס אדס מביא דורון גדול למלך ספק
לענוה )וכמ״ש נ ת פר הא״נ צדקה ,ס״א מא( ,כי עיקר הצדקה הוא
מקבלין אותו הימנו ספק אין מקבלין אותו הימנו] ,ואס תמצא
ננשינש ענוה כנ״ל ,כי ע״י הצדקה משיה אש העני והאניון שהוא
ננשינש ענוה כנ״ל ,אנל הענוה של העני אינו נשלימוש ,כי משמש
לומר מקבלים אותו ממנו[ ספק רואה פני המלך ספק אינו רואה
פני המלך ,והקב״ה אינו כן ,אדס נותן פרוטה לעני זוכה ומקבל
גודל עניושו נא לידי ענוה פשולה שהוא ננזה ועצל וכו' ש״ו
פני שכינה שנאמר ׳אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׳.
כמקום שאין צריכין להקטין אש עצמו וכג״ל ,אנל ע״י שהעשיר
י^רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי ,אמר ,כתיב ׳אני בצדק
משפיע לו נדנש לינו ומשיה אושו ,עי״ז מגניה אש העני ומריש
אחזה פניך׳ .ואיתא במאירי)שם( בזה״ל :ומגדולי החכמים היו נותנים
אושו מנשינש מושין דקטנוש שהיא ענוה ששולה ,וכן העשיר
פרוטה לעני קודם תפלה ואח״כ היו מתפללים עד שתהא מצות
שמגודל עשירושו היה יכול לנוא לידי גאוש גמור ,אכל ע״י שמששר
ממונו ונושן צדקה לעני ,עי״ז משפיל אש עצמו וממעט גשושו.
הצדקה פרקליט בינו לאביו שבשמים ,ורמז לדבר ׳בצדק אחזה פניך׳.
וכן פסק בשו״ע )או״ח צב ,ד( ,וז״ל :טוב ליתן צדקה קודם תפלה.
ועי״ז ע״י גודל המצוה של צדקה ששקולה ככל השורה ,נששקנין
נתן יעקב א ת הבכורה לייוסף .עי׳ לעיל אות ב׳ ,שיוסף נטל את
שניהם נשינש הענוה והגדלוש שיהיו שניהם נכללים כקדושה ,כי
נשורשס שניהם אשד ננשינש כמקום גדולשו וכו׳ כנ״ל .וכן אמר
הבכורה ע״י שמירת הברית ,ועתה מוסיף רכינו שנתנה לו בזכות
הצדקה שעשה עם יעקב ,כדאיתא בב״ב )קכג ע״א( :בעא מיניה ר׳
אדמו״ר ז״ל כמקום אשר )תימן נ( שצדקה היא ננשינש זה ישפיל
חלבו מרבי שמואל בר נחמני ,מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן
וזה ירים שהנושן משפיל אש עצמו ומרים אש העני ,היינו כנ״ל
ונתנה ליוסף ,מה ראה ,׳ובחללו יצועי אביו׳ כתיב .אלא מה ראה
שמשקן אש עצמו ומוציא אש עצמו מגאוש דסט״א ע״י שמשפיל
אש עצמו ונושן לינו על צרוש העני ודשקושו ונושן לו ממונו ,וכן
שנתנה ליוסף ,אמשול לך משל למה הדבר דומה ,לבעל הבית שגדל
יתום בתוך ביתו ,לימים העשיר אותו יתום ואמר אהניהו לבעל
משקן אש העני ע״י שנושן לו שמרים אושו מנשינש מושין דקטנוש
הבית מנכסי .ופירש רשכ״ם )שם( :לבעל הביש .יוסף .ימוס .יעקב דכתיב
שהוא נשינש ענוה פסולה כנ״ל ,ועי״ז נכלל הענוה והגדלוש דקדושה
׳ויכלכל את אביו׳ )בר א שי ת מז( .לסוף העשיר .יעקב שבאה לידו בכורת
ישד כנ״ל ,שזה עיקר שלימוש הענוה נשכליש כנ״ל.
ראובן ע״י שחילל יצועי אביו והיה יכול ליחנה לכל מי שירצה .ועוד
נתן יעקב א ת הבכורה ליוסף בשביל שכלכל או תו ניאר
ביאר בזה ברבינו גרשום )שם( בזה״ל :הכי נמי עשה יעקב ליוסף ,לפי
נזה נ ת פר כאני הנחל )נ( נזה״ל :כשזוכה שהשפילה הוא נשי'
שיוסף גידל את יעקב אבינו ובניו בארץ מצרים כדכתיב ׳ויכלכל
שרנ אצלו ויכול להמיש ולהשיוש נשפילשו ,על כן צריכין להיוש
קולע אל השערה ולא יהטיא ,כי הצדיק יכול להעניש ע״י קפידשו
יוסף את אחיו וגו״ ,ולבסוף כשהעשיר יעקב שחילק נכסיו ובירך
אפילו נטעוש ,על כן צריך לדקדק נזה מאד .וזה זוכין ע״י משפט
את בניו ההנהו ליוסף שנתן לו חלק הבכורה.

המתרגם
רבי אלעזר היה נותן
פרוטה לעני ואחר כך
היה מתפלל ,אמר שכתוב
'אני בצדק אחזה פניך.

לדופריש

למד!

למד!

ילקוט חנחל

מיליואי חכמה

וכשנותן צדקה הוא ככחי׳ זה ישפיל שמחסר ממונו וככחי׳ וזה ירים
שמעשיו לעני .איתא צקוצז מבועי הנחל)שצט תשל״ט( בזה״ל :הנה,

ל ה פ ר י ש צד ק ה קודם ה ת פיל ה .איתא גבי ענין זה ברמח״ל )ישעיה נד ,יד(
בזה״ל :כבר ידוע כמה גדולה כותה של הצדקה קודם התפילה,

כלל תוכן המאמר הוא לרומם ולהקים את התפלה על מקומה ומכונה
כמבואר לקמן בדבריו הקדושים באות ו׳ כי על התפלה נאמר ׳כרום זולות
לבני אדם /ודרז״ל אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין
בהם .היינו שהתפלה נפלה מאגרא רמא ושוכנת למטה בזילותא דגלותא ,וזה
כל עבודתינו להקימה ולרוממה ולהעלותה מעלה אתר מעלה וכו /והוא ע״י
התיקונים המבוארים בדבריו הקדושים שהם שמירת הברית ומשפט ,שכל
ענין מה שאין יכולין להתפלל או מה שאין יודעים איך להתפלל הוא מתמת
נפילתה שנפלה וירדה ממקומה שברומו של עולם .וכבר נתבאר ששלימות
לבוא לביטולכזה
ורוממות התפלה תלוי בשפלות עצמו ,וכל מה שמשפיל עצמו יותר מתרוממת אצלו התפלה יותר ועי״ז יכול ויודע איך להתפלל ,עד שזוכה
עד שהשי״ת בורא לו ניב שפתים ומשגר תפלה סדורה בפיו בלי שוס נטיה לימין או לשמאל .ואולי זהו ענין תיקון הצדקה לעני ,כי העני הוא בסוד השכינה
דהיא עניה בגלותא ,בחי׳ התפלה בחי׳ ׳תפלה לעני /וע״י הצדקה הוא משפיל את עצמו ומרומס את העני סוד התפלה .וזהו ענין הקמת המשכן בחי׳
עצה ותושיה
השכינה בחי׳ התפלה המבואר לקמן בדבריו הקדושים .וזה שהמשכן נבנה מנדבת ליבם של ישראל ,היינו בחי׳ הצדקה כנ״ל שעל ידה מרימין ומקימין את
צריך להפריש צדקה התפלה .וזה שנקראת נדבת המשכן בשס תרומ״ה .וזהו שבפסוק ׳וחרב פיפיות וגו״ המובא בדבריו הקדושים לעיל לענין תיקון התפלה נאמר שס בתחילת
קודם התפילה ועי״ז הפסוק ׳רוממו״ת א-ל בגרונס /ואפשר ע״פ המבואר בדבריו הקדושים בליקו״ת סי׳ ב׳ שהתפלה נקראת א-ל עיי״ש ,וזהו רוממו״ת א-ל היינו התרוממות
תפלתו שגורה בפיו והעלאת התפלה למקומה ברומ״ו של עולם .ואולי זהו ג״כ שבענין הכתוב ׳משפט וצדקה ביעקב׳ המובא בדבריו ז״ל כאן לענין תיקון המשפט נאמר שס
)קיצור ליקו״ט ב ,ג(.
אחר זה ,׳רוממ״ו ה׳ אלקינו׳ שרומז ג״כ על ענין התפלה ,שבזה נתגלה שהוא אלקינו בבתי׳ ׳הוא תהילתך והוא אלקיך׳ והבן.

שגורמת שהשכינה עצמה עולה לפני המלך הקדוש לשאול לו צרכי האדם
ההוא ,לפי שהוציא אותה מן הכלבים הרעים הנושכים אותה מכל צדדיה,
) (...וכמו שמשיב נפשו של העני ההוא מן הרעב ,כך בכת זה מוציא השכינה
מן הקליפות מדותק והרעב שלה שהוא תסרון האורות ,וזה סוד ,׳וצדקה תציל
ממות׳ .וישראל ג״כ יוצאים מתתת יד הס״א ,לפי שתיקונם תלוי מזה לזה,
כשהשכינה היא מתוקנת גם הם מתוקנים ,ובזמן שהם מתוקנים גם השכינה
היא נתקנת ,שהאורות העליונים משפיעים אליה ברווחה.

ואני תפלה

ו ת ז כ ה אותנו
ברחמיך הרבים לתן
צדקה לעניים מהגנים.
ותזמין לנו ’ממון
ברוח ועניים הגונים
לזבות בהם .״ועוז
מלך משפט אהב
אתה בוננת מישרים,
משפט וצדקה ביעקב
אתה עשית ,כי ממך
הכל ומ^דך נתנו לך״.
עושה צדקות עם
כל בשר עשה עמנו
צדקה ,ותזכה אותנו
ברחמיך להיות בכלל
עושי צדקה ,ותמיר
ריע לבבנו למען נזכה
לתן צדקה בשמחה
בסבר פנים ןפות ,ולא
ירע לבבנו בתתנו
לו ,פתוח נפתח את
ןדנו לו לתת לעני
ואביון די מחמורו
אשר יחסר לו ,ונפק
לרעב נפשנו וערים
נכפה בגד ,ובגלל
הדבר הזה תברכנו
יי אלהינו ,ותעזרנו
לסדר תפלתנו לפניך
בתכלית השלמות.
ותהיה תפלתנו זכה
ונכונה בלי שום
מחשבות זרות ,למען
לא יהיה שום מסך
המבדיל בין תפלתנו
וביניך )ליקו״ת ב(.

מקור חכמה

המתרגם
יד מהו ע (...) /זה
עמוד האמצעי שנאמר
בו 'עין יעקב /שהוא
עמוד האמצעי שכולל
מצוות עשה ולא תעשה
שניתנו מימין ומשמאל,
ובו הס כלולים.

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

מה

ויכלכל

פחי׳ ׳כי אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים׳ היינו לענין להשפיל
יוסף א ת אביו ואת אחיו .כדכמינ ננראשיר! )מז ,י א-ינ(:
ולהרים צריכין פחי׳ משפט ולזה צריכין צדקה .וזשארז״ל למה נחן
ויושפ יונןף אח אפיו ואח אחיו וימן להם אחזה 3ארץ
מצרים פמיפפ ה איז ?ארץ רעמשש כאשי צוה פרעה :ויכלכל
אח הככורה ליוסף ,פשכיל שכלכל אומו ,היינו מה שלקח אח
הככורה מראופן ונמנה ליוסף עיין לעיל אוה נ״ זה פחי׳ משפט ׳זה
יושף אח אפיו ואח אחיו ואח כל פיח אפיו לחם לפי הנוף .ופירש
נזה רש״י )שס( ע״ד הפשט :לפי הטן.
ישפיל וזה ירים׳ ,שהשפיל לראוכן
כמ״ש)נראשיס מז( ויכלכל יוסף את אביו ואת
לפי הצריך לכל פני פיחס.
והריס ליוסף ,ולמשפט הזה צריכין
ה ט ף אל ד ח ם .רנינו כפירושו אחיו לחם לפי הטף .כמו )י פז ק א ל כא( הטף אל פחי׳ צדקה ,ועל כן ע״י שכלכל
אוחו יוסף שהוא פחי׳ צדקה,
הפנימי דורש אש המלה 'הטף׳ דרום )לשון דיבור( .לפי הטף .היינו שהיה
מלשון הטפה ודינור ,כדכמינ
ויעקג ויוסף כחדא חשיפי פחי׳
ניפזקאל שגורה תפילתו בפיו ע״י הצדקה .וע״י
׳משפט וצדקה פיעקפ׳ ,על כן זכה
)כא ,א־נ(  :ויהי דפר ה׳ אלי לאמר:
פן אדם שים פניך לרן מימנה והנוף הצרקה שעשה ,נתן לו יעקב ,שהוא בחי׳
למשפט האמימי הזה ליקח הככורה
תפלה.
אל דרוס והנפא אל!ער הןדה נגפ :משפט ,את הבכורה ,שהוא בחי׳
מראופן וליחנה ליוסף .וזהו אשר
לקחמי מיד האמורי פחרפי
ופירש המצו״צ)שם( :והטף .הוא מלשון כמ״ש ואני נתתי לך שכם ,אני רייקא,
ופקשחי ,פמפלחי ופקשחי ,כי ע״י
נמיפה והזלה ,ומושאל פענין הדיפור.
שהוא בחי׳ משפט :
המשפט זוכה פחפילחו להיוח קולע
וכ״כ נזה ה מלני״ס )שס( :והטף אל
של המחשבות זרות .הם על אל השערה ולא יחטיא ,כי פאמח
דרוס .ההטפה היא נפואה קמנה .זז
מגיע הפכורה ליוסף ע״י שזכה
ודייק עוד ,כי הטפה היא קצרה מן ירי קילקול המשפט .כי משפט הוא בחי׳
לשמירח הכריח כמפואר לעיל,
הנפואה ) (...שיצייר הדיפור
הארוך עיינין .כמו שכתוב )כראשית יד( ויבואו אל
כנזילמ מיס ,והדיפור הקצר כנוטף
וראופן שפגס פזה ניטלה ממנו
עין משפט .זה בחינות )דנריס לג( עין יעקב .כמו שכמופ ׳כי עליח משכפי אפיך
טיפים טיפיס.
הטף היינו שהיה שגורה ועל ירי קלקול משפט ,בא קילקול לעיינין,
כו" כמפואר פפנים.

ועיקר

לפי

ת פ י ל ת ו כ פיו.

לאתר

שדרש

׳הטף׳ מלשון דינור ,כעת תוזר ודורש את כלל הפסוק ,׳ויכלכל יוסף ) (...לתס לפי הטף׳ .׳לפי הטף׳ פירושו שהיתה שגורה תפילתו של יוסף כפיו,

כזכות הצדקה שכלכל את אניו ואתיו .והלשון ׳שגורה תפילתו כפיו׳ הוא כלשון הגת׳ נכרכות )לד ע״נ( :אמרו עליו על רפי חנינא כן דוסא,
שהיה ממפלל על החולים ,ואומר זה חי וזה מח .אמרו לו ,מנין אמה יודע .אמר להס ,אס שגורה מפלחי נ פי יודע אני שהוא
מקופל ,ואם לאו יודע אני שהוא מטורף (...) .מנא הני מילי .אמר רפי יהושע פן לוי ,דאמר קרא ׳פורא ניפ שפחיס שלום שלום
ואני תפלה
לרחוק ולקרופ אמר ה׳ ורפאחיו׳ .ופירש ר ש״י) שס( :אם שגורה .אס סדורה מפלחי פפי פמרוצה ואיני נכשל ,ומחנחי נופעח מלפי אל
י הי רצון מ ל פני ך
יי אליהינו ואליהי פי כל מה שאני חפץ להאריך פחחנוניס .שהוא מעוין .החולה ,לשון אחר )לשון( טורפין לו חפלחו פפניו ,כלומר המפלה שהחפללו
אבותינו ,שומע תפלת עליו מטורפח וטרודה ממנו ואינה מקופלח .נורא דג שפסים .כשהניפ פריא פאדם אז מונטח על השלום .ונקשרי הדנרי ס מנואר,
עמו ישראל ברחמים,
ש י ע ו ר ר ו ר ח מי ך
וחסריך עלינו ל מ קך,
ותכין לבבנו להתפלל
לפניך בכל לב ונפש,
ותהיה תפלתנו שגורה
בפינו תמיר ,ולא יהיה
לנו שום מונע ועכוב
ו ב ל בול ב ת פ ל ת נו
)ליקו״ת ב(.

ערכים
וכינויים

ש׳הטף׳ מלשון דינור ,כמונא כרכי תגיגא נן דוסא שכשתפילתו שגורה כפיו היה יודע מי יתיה ומי ימות.

שכם
ואני נתתי לך שכם אחד על
אחיך וכו /כי ע״י תפילתו
היה משפיע חיות לכל ג׳
חלקי עולם ,שהם עולם
השפל ועולם הכוכבים ועולם
המלאכים .וזה :שכ״ם ש״פל,
כ״וכב ,מ״לאך ,כי כל זה זכה
ע״י תפילתו ,כמ״ש ׳אשר
לקחתי מיד וכו׳ בתפלתי
ובקשתי׳ )ליקו״ם ט ,ב(.
שכם דא בי כנישתא ,אתר
דדיורא דשכינתא

תמן )ז ה ר

ח״א פ.(.

שכם ראשי תיבות ש״ם
כ״בוד מ״לכותו והיא השכינה
הקדושה )קה״י ,שכם(.
שכם ר״ת ש״הוא כ״לול
מ״כולן ,גם ר״ת כ״לול ש״בע
מ״ידות ,כנודע שהיםוד כולל
כולם)שם(.
שכם ר״ת ש״ית כ״תרי
מ״לכא ,והוא םוד ו׳ םפירות
ו׳ קצוות שהיםוד כוללם
אותם)שם(.
יעקב שהוא בחי׳ תפארת
היה יכול להכניע היםוד
דקליפה שהוא האמורי,
וכן משה שהוא בחי׳ יעקב
הכניע םיחון ועוד שני מלכי
האמורי ,לפי שהוא תפארת
ומשתלשל בברית קודש
ויכול להכניעם ,וזולתו לא
היה יכול להכניעם .וע״כ נתן
אותו החלק ליוםף שהוא םוד
יםוד דקדושה וראוי לו לירש
בחי׳ יםוד דקליפה .ומזה
תבין שענין כבישת שכם
הוא כענין כבישת שני מלכי
האמורי .והנה היה בשכם
שני קליפות חמור ושכם בנו,
חמור הוא הקליפה הערלה
דחפיא על ברית ) ,(...ושכם
הוא עור הערלה והוא בחי׳
עוג ,ועל כן לא הכניעו אותו
בני יעקב רק ע״י המילה,
שםרו מהם הערלה הלזו
ושוב לא היה להם יניקה
מברית קודש )קה״י ,אמורי(.

ו י ב ו א ו אל עין משפט .מקרא זה נאמר נמלתמת ׳ארנעה מלכיס את התמשה׳ ,כדכתינ ננראשית )יד ,ז( :דינןפו דכאו אל עין מינופט הוא קדש
ו!כו אח כל :זדה העמלקי וגס אח האמרי הי'שפ פקצצין ממר :ופירש ר ש״י) שס( :עץ משסע הוא קדש .על שס העמיד שעמידין
משה ואהרן להשפט שס על עסקי אוחו העין והם מי מריפה .ואונקלוס חרגמו כפשוטו מקום שהיו פני המדינה מחקפצים שס לכל
משפט .ואימא נאריז״ל נ ס פר הליקוטים )לך לך יג( נזה״ל :עין משפט היא קדש ,מקום הקדושה ,ששם מקום המשפט.
ן ן י ן יעקב .כדכמינ נ דנ רי ס )לג ,כמ-כט( נכרכת משה לישראל קודס פטירתו :ו!שכן !אראל פטח פדד עין !עקפ אל ארץ דגן ומירוש אף
אמיו !ערפי קל :אישךין ישראל מי כמון עס משע פה׳ מגן עזרן ואאר חרפ גאומן ויכחשו איניף לן ואמה על כמומימו
חדרן :ואיתא נזה נ ש מו״ר) ל ת ,ד( :׳וישכון ישראל פטח פדד עין יעקג׳ ,אין עין אלא נפואה שנאמר )ישעיה כט( ׳כי נסך עליכם ה׳
עיניים
ע ז ר נ י ו הו שי עני ,רוח מרדמה ויעצם אח עיניכם׳ .ואיתא נתיקו״ז )תיקון סט ,קו ע״נ( נזה״ל :יימאי ע׳ (...) ,דא עמודא דאמצעימא דאממר כיה ׳עין
העיניים הם כמראה לטושה,
וחלצני ומלטני מכל
יעקג׳ ,דאיהו עמודא דאמצעימא דכליל פקודין דעשה ולא מעשה דאמיהיפו מימינא ומשמאלא ,כיה כלילן.
שנתראה בהם כל דבר

מיני מחשבות רעות
והרהורים רעים ומכל
מיני בלבולים וערבוב
הד ע ת מ ע ת ה ו ער
עולם .וזכני שתהי ה
מחשבתי זכה ונק^ה
ו ט הו ר ה
ק דו ש ה
תמיד ,ובפרט בשעת
התפלה ,אזכה לטהר
ולקדש את מחשבתי
ביותר ,עד שלא ועלה
ולא וניע ולא ןבוא
ללבי שום בל בול
ה ד ע ת וליא שום
מחשבה זרה ,ולא שום
מחשבה שאעה מענון
התפלה ,אפלו היא
מחשבה קדו שה לא
תבוא ולא תעלה על
לבי בשעת התפלה,
רק אז כ ה ל ע מ ד
בכל התפלה באימה
וביראה גדולה ,ולא
אשמע אז שום אדם
ושום דבר שבעולם כי
אם אותך לבד ,ואזכה
להתפלל בבונה גדולה
ב ת כ לי ת ה ש ל מו ת
)ליקו״ת ל(.

עצה ותושיה #

מיליואי חכמה

ילקוט הנחל

ה מ ח ש ב ו ת ז ח ת .איתא בראשית חכמה )שער האהבה פי״א( ,שמחשבות אלו
ה מ ח ש ב ו ת ז ח ת .ובאוצ״ה )מחשבות והרהורים ג( ביאר בזה בזה״ל :עיקר
באיס מחמת העוונות ,וז״ל :כי אי אפשר בעוד היות פגס
המחשבות רעות הס בתאוות ניאוף רחמנא ליצלן ,ואפילו
שאר מיני מחשבות זרות ורעות ,הכל נמשך משס ,כי ע״י פגס הברית
בנשמה שתדבק בו האהבה ,והוא כמשל הבגד שנפל בו השמן או שאר
נשחת ונפגם הדעת עד שבאים עי״ז לכל בלבולי וערבובי המחשבות ,ומהם
כתס מהכתמים ,שלא יקבל שוס צבע עד שיורחץ ויוסר ממנו הכתם ההוא,
כן בהיות הנפש מלוכלכת בכתמי עוונותיה ,אס לא תנקה ותרחץ עצמה
באים כל החטאים והפגמים שבעולם רחמנא ליצלן .וכשבלבולי המחשבות
מתגברים בפרט בלבולים והרהורי ניאוף בעצמם רחמנא ליצלן ,זה בחינת
ע״י התשובה ותשובה פרטית לכל עון ועון כמו שיתבאר לא תדבק
ברוחניות העליון שיתמיד ,כי העון מחיצה מבדיל בינו לבין אלקיו ,ולכן
מבול ממש ,שרוצים לשטוף את האדם ממש ולהאבידו משני עולמות רחמנא
ליצלן ,כאשר יודעים רוב בני אדס כל אחד בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו מה
יבלבלוהו מחשבות זרות בעמדו עוסק בתורה או בתפילה.
שעובר עליו בענין זה ,והכל ע״י פגס המחשבה .ואפילו אנשים כשרים
קילקול ה מ שפ ט .איתא בש״ך עה״ת )דבריס טז ,יט( בזה״ל :כי השוחד כביכול
יעוור עיניס של מעלה שנאמר )ירמיה לב( ׳אשר עיניך פקוחות על קצת אשר ניצולין ממימי המבול השוטפין כ״כ ,אך אעפ״כ מתגבר הבע״ד
כל דרכי בני אדס׳ ,וזה שלקח שוחד נותן חס ושלום עורון באותם עיניס,
להתיז קצת ממי המבול גס עליהם ,שזה בחינת מה שבארץ ישראל לא היה
מבול כמאמר רז״ל ,ואעפ״כ התיזו לתוכה קצת .ודוד המלך עליו השלום
כפי מחשבתו שחושב שאין רואהו ,׳ויסלף׳ תירגם אונקלוס ׳ומקלקל׳ ,שמקלקל
צעק על זה בשביל כלל ישראל בכמה מקראות בצעקות גדולות ,בחי׳ ,׳על
את כל העולם על ידו ,שאחר שהיה יושב על כסא רחמים מקימו כביכול
זאת יתפלל כל חסיד וכו׳ רק לשטף מיס רבים וכו״ ,וכן ,׳אל תשטפני
ומעמידו על כסא דין ,שעל ידי השוחד מסבב גזל וחמס ושוד ,והכתוב אומר
)תהליס יב( ׳משוד עניים מאנקת אביונים עתה אקום וגו״ ,אס כן מקלקל
שיבולת מיס וכו״ ,וכמוהו רבים ,וכמבואר בכתבי האריז״ל שהרהורים
העולם ,׳דברי צדיקים׳ כתיב ,דברי צדיקו של עולם.
ובלבולי המחשבות נקראים מצולות יס ,ועל כן צריכין ליזהר ביותר לברר
המחשבה ,שבזה תלוי כל הקדושות וכל המתקת הדינים שבעולם.
ועיקר של ה מ ה ש בו ת זרו ת ה ם עייי קילקול ה מ שפ ט .ואיתא בערבות נחל)על תורה ב( בזה״ל :ע״י קלקול המשפט נמשך האדם לימין או לשמאל ,וזהו ענין
השוחד )המוזכר לקמן בסמוך( שמטה את דעת הדיין לאחד מן הצדדים וכנ״ל ,ועי״ז מאבד בחי׳ הדין שעניינו אמצע שאין לו נטיה לימין או לשמאל,
שעי״ז יכול לבטל הדינים וליתן פסק מכריע בין הב׳ בעלי דינים .וזהו שהחכמים נקראים ׳עיני העדה׳ שיש להס ראיה ישרה בלא נטיה ,ועי״ז הס יכולים
לראות את הנולד בבחי׳ איזהו חכס הרואה את הנולד ,דאס יש נטיה לאיזשהו צד ממילא אין ראיה נכונה ואי אפשר לראות את הנולד ראיה למרחוק ,דמה
שאין אנו רואים את הנולד הוא משוס שראייתנו תלויה במקרי הזמן ואינה ראיה אמיתית ותכליתית .ולבוא לכזאת ראיה צריך בחי׳ אמצע בלא נטיה לימין או
לשמאל ,ובחי׳ אמצע מושגת ע״י שמחפש האדם בכל דבר את כבוד ה׳ שמאחד את כל הנפרדים בשורשם וכנ״ל .ויוסף שהיה לו כל הבחינות האלו על כן נאמר
בו ׳בן פורת יוסף בן פורת עלי עין׳ )המוזכר לקמן בסמוך( ,שהיה לו בחי׳ ראיה ישרה התלויה בחוטם בעבודת הדביקות של איחוד הנפרדים בשורשם.
עייי הצדקה ניצול ממחשבות זרות שבתפלה ,ויובל להתפלל בראוי שלא יטה מן הצד לא לימין ולא לשמאל ,רק יבלבל בל דבריו במשפט ) קי צו ר ליקו״ט ב ,ג(.

שעומד כנגדו )ליקו״מ יג ,ד(.

עיניים הם דברים עליונים
וגבוהים מאד ,והם רואים
תמיד דברים גדולים
ונוראים ,ואם היה האדם
זוכה לעיניים כשרים ,היה
יודע דברים גדולים רק ממה
שעיניו רואות ,כי הם רואות
תמיד ,אך שאין יודע מה
רואה )ליקו״מ רנד(.
העיניים הם רחמי ודינא,
העין הימין הוא רחמים,
והעין השמאלי הוא דין ) ע מ ק
המלך טז ,נא(.

העיניים הם בחי׳ גבוה
מהכל כי הראיה הוא ממקום
גבוה ,וצריך האדם לקדש
אלו הנקבים לשם ה׳ שלא
יםתכל בדבר חיצוני ) מ או ר
עינים השמטות(.

עץ הוא חכמה שיש בה ז׳
גוונין כמו בעין )קה״י ,עין(.

ערכי ם
וכינויים

מו

נחלנוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר״ן

מקור חכמה

ענן
כ י ה שחר יעור עיני חכמים .כדכפינ נ ד נ רי ם ) ט ז ,יס־כ( :שפטים
? ן נ נ י ן דמכסין על עיינין .ע"מ שלא להקדים אה המאוסר ,הצגנו אה
הענן הוא הערפל אשר שם
דנרי מוהרנ״ת נענין זה ה מנ אריס זאה על דרך הפשט ,להלן
ושטלים ממן לף ככל שעריף אשר ה׳ אלקיף נתן לף לשכטיף
האלקים )רמב״ן שמות יט ,ט(.
ושפטו את העם משפט צדק :לא מנוה משפט לא מכיר פנים
ו ל ע תי ד
נילקוה״נ אוה ז' ד״ה 'ואע״פ שנראה שע״י פפילפינו ו ט״
כל המקטריגים על ישראל
בארז האומות ,כולם עומדים שיתקן בחיי משפט .ואיפא נזה נליקו״ה )סו״מ דיינים ה ,ה( נזה״ל:
ולא מקח שחד כי השמד יעור עיני חכמים ויסלף דכרי צדיקם:
בין הארז ובין השמים עיקר אריכת הגלות ע״י פגם
צדק צדק מרדף למען מחיה וןרשח
כדמיון כותל ומחיצה ,המשפט שעי״ז נמשך כיותר פגם כמ״ש)דנרים טז( כי השחד יעור עיני חכמים.
אח ה| י ז אישר ה׳ אלקיף למן לד
להפםיק בין ישראל לאביהם
שבשמים ,והם הנקראים ענן הכרית שקשה מאד לתקן ) (...כי זה בחי׳ מחשבות זרות שבתפלה .שהם
והפס׳ כולו מזהיר על קלקול המשפט,
המפםיק )של״ה ,תמיד(.
הא כהא תליא ננ״ל ,ועי״ז התגכרה עננין דמכםין על עיינין ,כמ״ש ) אי כ ה ג( סכותה כדפירש רש׳׳י )שס( :ולא סקס שסד.
ענן הוא כעין עשן ) מ צו ״ צ
הס״א עד שנתרכ הכיהמ״ק ועל זה בענן לך וכו׳ .ולעתיד שיתקן בחי׳ משפט ,אפילו לשפוט צדק .כי השסד יעור.
דבה״י ב ה ,יג(.
משקיבל שופד ממנו אי אפשר שלא
האדם הוא עולם קטן צעק ירמיה איכה ישכה וכו׳ .כי
ימה את לבבו אצלו להפך בזכותו .לכרי צדיקים .דברים המצודקיס
והכל נרמז באדם ,ובלבול עיקר המורכן כא ע״י פגם המשפט שהוא פגם הכרית שקשה
משפט אמת .וכיאר כזה עוד רכינו כחיי )שס( ,וז״ל :ולא סקס שוסד.
וםתימות המחשבה נקרא לתקן מאד מאד כג״ל .ועיקר התיקון לגמר רק ע״י משית
עננים ,כמו עב וענן
אפילו לשפוט האמת ,לפי שאחר שקיבל השוחד נעשה עוור
שמחשיך על פני הארז ,כן שנאמר כו ושפט כצדק דלים וכו׳ ישפוט עניי עם וכו' וכן
בדין .ואמרו חז״ל )כתוכות קה ע״כ( מאי שוחד ,שהוא חד,
כשהמחשבה מבולבלת נחשך כהרכה פסוקים ,שמדכר מעוצם תיקון המשפט שיהיה ע״י
השכל של האדם ,ונעשה
לאדם כמו עב וענן בשכלו משית ,ואז יתקיים ציון כמשפט תפדה ,כי עיקר הגאולה מהי׳
כלומר שהמקבל והנותן נעשו אחד ושוב אינו רואה לו חובה.
)מקור מים חיים פ׳ נח(.
וכן איתא ככתוכות )קה ע״א( :אמר רבי אבהו ,בא וראה כמה
ע״י תיקון המשפט שעי״ז עיקר תיקון הכרית וכג״ל.
אומות
עיקר הםבלות של
סמויות עיניהן של מקבלי שוחד ,אדם חש בעיניו נותן ממון
העולם הוא עננין דמכםיין
על עיינין ומחשיכין עיני לרופא ספק מתרפא ספק אינו מתרפא ,והן נוטלין שוה פרוטה ומסמין עיניהן שנאמר ׳כי השוחד יעור פקחים׳ .תנו רבנן ׳כי
דברי צדיקים׳ קל וחומר לרשעים ,מידי טפשים ורשעים בני דינא נינהו,
השכל ,ועל זה נאמר )איכה השוחד יעור עיני חכמים׳ קל וחומרלטפשין ,׳ויסלף
ג( ׳םכות בענן לך מעבור
שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמיות הלב' ,ויסלף
תפלה׳ ,ועל כן םבלתם ר״ת אלא הכי קאמר ׳כי השוחד יעור עיני חכמים׳ אפילו חכם גדול ולוקח
׳םכות ׳בענן ׳לך ׳מעבור
דברי צדיקים׳ אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא טירוף דעת ,עי״ש עוד כל הסוגיא.
׳תפלה )קה״י ,סבלתם(.
פ כ ו ת ד ו בענן לך .כדכתיכ כ אי כ ה) ג ,מכ-מד( :נחנו פשענו ומרינו אתה לא 5לחח :סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת :סכותה
עג הענן הוא םוד ע׳ שרים
בענן לך מעבור תפלה :ופירש רש״י )שס( :סכוס כאף .חצצת את האף להיות מחיצה בינך ובינינו ותרדפנו בו .וכן איתא
ועם םמאל ורהב הן ע״ב ,והן
ענן ומםך מבדיל בינינו לבין כ חי קו״ז) חי קון כא ,נ ע״א( ,וז״ל“ :יווי לנשמתא כד אתלבשת בקדרותא דלהון של סמא״ל ונחש ,ועליה אתמר ׳ותכהין עיניו מראות׳,
אבינו שבשמים )קה״י ,עב(.
ואינון חשוכין דמכסיין על עיינין ,דלית לון רשו לאסתכלא בקודשא בריך הוא ושכינתיה (...) .ואמאי אתחשכן בהון ,בגין דלא
ת ל ת חשוכי הוי חשך ענן
הוו משתדלין באורייתא ומצוה ,בדחילו וברחימו דאינון י״ק ,ומיד דמשתדלין בהון בדחילו ורחימו ,אומאה איהו לקודשא בריך
וערפל ,ופירש במקדש מלך
שהם גבורה הוד מלכות ,הוא בי״ה דאינון דחילו ורחימו ,לאעברא לון מעלמא דנשמתא ,בגין דאינון חשוכין אפרישין בין י״ק ובין ו״ק ,כמה דאוקמוה
ומובן שבגבורה הוא חושך ,דכתיב ׳כי יד על כס י״ה׳ ,ובההוא זמנא אתמר באדם לבשו שמים קדרות וגומר ,ובההוא זמנא דמתעברין קדרותא וחשוכא
וענן הוא הוד ,ומלכות ערפל
מנשמתא ,מיד ׳כל הנשמה תהלל י״ה׳ .ומאן אינון אלין חשוכין ,אלין סמא״ל ונחש ,ומאן גרים לון לשלטאה עלייהו ,אלא רזא
)קה״י ,ענן(.
יויכא משה בתוך הענן׳ ,דקרא אוליף )ישעיה נט( ׳כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכ״ם׳ ,ודוד בגינייהו אמר ׳גל עיני ואביטה נפלאות
שנתלב ש בענן הוא מתורתך׳ ,ובההוא זמנא מה דהוו שלטין חשוכין על נהורין דעיינין ,מתהפכין נהורין ושלטין על חשוכין ) (...ובההוא זמנא
היצה״ר ,וזה שארז״ל )יומא
ד (.משה עלה בענן ונתכםה מתהפכא כורסיא מדינא לרחמי ,ודא היא רזא דאוקמוה מארי מתניתין ׳צדיקים מהפכין מדת הדין למדת רחמים׳ (...) .בההוא
בענן ונתקדש בענן ,ענן זמנא הלב רואה ,הדא הוא דכתיב )ישעיה ל( ׳ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך׳ ,הלב שומע דאתחזר עבודה
הוא היצה״ר המכםה זוהר
שמש צדקה ,אך משה וכרובים לבי מקדשא ,דאתמר בהון ׳וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים׳ ,וכל עננין )דאינון רומי רבתא
עלה בענן שהיה לו עלייה ורומי זעירא( דאינון מכסיין על צלותין הדא הוא דכתיב )איכה ג( 'סכותה בענן לך מעבור תפלה׳ ,מתעברין ,ונהרין עיינין
ע״י הענן ,ונתכםה בענן
מלוכלכין בטנופין דשאר עמין ,נשמתא דאיהי שכינתא
שנעשה לבוש להגין עליודאינון בית ראשון ובית שני ,דבהון סלקין צלותין .דבזמנא דאינון ישראל
מן החיצונים ,בםוד קליפה
)לכ ע״כ( :אמר רבי אלעזר ,מיום שחרב ביהמ״ק ננעלו
אמרת ,׳אל תראוני שאני שחרחרת׳ ,וצלותא נפלת .ועוד איתא כמס׳ כרכות
שומר לפרי )קה״י ,שור(.
שערי תפלה שנאמר ׳גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׳ ,ואע״פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר ׳שמעה תפלתי
ה׳ ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש׳ .רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא משום שנאמר ׳סכותה בענן לך מעבור תפלה׳.
וכיאר כזה המהרש״א )שס( :סטסה כענן וגר .כמ״ש בזה דיש מלאכים המקטריגים המפסיקין בין ישראל לאביהם שבשמים ,וזה
שנאמר לעיל מיניה דהאי קרא סכותה ב׳אף׳ שהוא אחד ממלאכים המשחיתים ,כדאמרינן כנדרים)לכ ע״א( להפסיק כינך וכינינו,
׳ותרדפנו הרגת וגו״ כאילו לא תשגיח בנו ,והוסיף בזה דגם בענן שדרכו להיות ממלאכי הרחמים כמ״ש בקריעת ים סוף ובמתן
תורה ,׳סכותה לך׳ להיות מהפך הרחמים למדת דין להפסיק בינך ׳מעבור תפלה׳ .ואיתא ככלי יקר )כראשית ל ,כ( כזה״ל :כל מי
שנתקבלה תפלתו דומה כאילו עומד תחת האלקים ממש ואין שום דבר חוצץ בינו לבין האלקים ,אבל בזמן שאין תפלתו נשמעת
דומה כאילו יש מסך מבדיל וחוצץ בינו לבין האלקים ,כמ״ש ׳סכותה בענן לך מעבור תפלה׳ ,וענן זה הוא החומר האפל אשר
על פיו יהיה כל ריב וכל נגע ,כמ״ש )ישעיה נט( ׳עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם׳.

ייליקוט הנח?*

מיליואי חכמה

ש ד ! ם עננין דמכסין על עיינין .כתב בזה בספר מחנה דן )סי׳ ב ,ה/י( בזה״ל:

ה כ ר ת ה ב ענן לך .איתא בספר שערי אורה )שער א( בזה״ל :שיש לו לאדם
להכין ולדעת כי מן הארץ ועד הרקיע אין שם מקום פנוי ,אלא
הכול מלא גדודים והמונים ,מהם טהורים כעלי חסד ורחמים ,ויש למטה
מהם כמה כריות טמאות מזיקים ומקטריגים ,וכולם עומדים ופורחים
כאוויר ואין מן הארץ ועד הרקיע מקום פנוי ,אלא הכול מלא המונים ,מהם
לשלום מהם למלחמה ,מהם לטוכה ומהם לרעה ,מהם לחיים ומהם למוות
) (...וכל אלו המחנות כין הארץ וכין השמים .דוגמת ההולך כדרך כמקום
סכנה ,כך תפילתו של אדם עוכרת כין אלו הכיתות ועולה עד לרקיע ,אם יש
כו זכות ,לא יפגעו לסטים תפילתו ,ואם אין כו זכות ,כמה פגעים ומשחיתים
פוגעים כדרך .ולפי זה הדרך תיקן דוד המלך עליו השלום הזמירות ,כדי
לפנות דרך לתפילות לעכור ,כי כל אותן הכיתות הן כמו ענן מעככין לעלות
התפילה ,ועל זה נאמר ,׳סכותה כענן לך מעכור תפלה׳ (...) .ולפיכך צריך
אדם לכוון עצמו כשעת תפילה ולכוון מחשכותיו כראוי ,כעניין שלא תתעככ
תפילתו ולא תשוכ ריקם כקשתו .ועל זה אמרו )ברכות ל ,(:לעולם ימוד אדם
עצמו ,אם יכול להתפלל ,יתפלל ,ואם לאו ,אל יתפלל .ואיתא גבי עדן זה
ברמח״ל )אוצרות רמח״ל ,דרוש בעדן הקיווי( בזה״ל :כא וראה ,הצדיקים מעלים
תפלותיהם לאזני המלך ,שנאמר ׳ויתפלל אל ה״ ,׳ויצעק אל ה״ .וכזמן שיש
הרכה מקטריגיס הס מפסיקים ומעככים התפלה מלעלות ,שנאמר כו
׳סכותה כענן לך מעכור תפלה׳ .אכל הצדיקים המקוים עושים נתיכ וכקיעה
כתוך העננים ,והקכ״ה ככיכול יורד לשמוע תפלתו מפיו של המקווה.

עיין כדכרי מוהרנ״ת הל׳ נחלות ה״ד שהתרי עננין דמכסיין על
עיינין נמשכים משתי הטעויות המכוארות כדכרי רכינו כמאמר רככ״ח
)שאלו השתי טעויות נכנסות כלכ ע״י קלקול המשפט כמוכן( ,טעות
אחת היא ממה שרואים אורך הגלות וככל יום אנחנו צועקים אליו ואינם
נושעים ,ומזה נמשכת הטעות כלכ שח״ו כל התפילות לריק כחי׳ סכרינן
יכשתא היא שהתפילות אינם עושים פירות ,וזאת הטעות היא כחי׳
קליפת עשיו שיצא ממנו עמלק שהוא כופר ככל ואינו מודה כתפילה,
והטעות השניה נמשכת מהכחי׳ הנאמרת שם כמאמר רככ״ח ואי לא הוי
מקרכינן לספינתא טכעינן ,שעיקר הגאולה היא רק כחסדו ית׳ )וגם כל
המעשים טוכים שלנו וכל תפילותינו הכל מאיתו ית׳( ,ומזה נמשכת
הטעות לומר שמאחר שאי אפשר לפעול כתפילותינו כ״א כחסדו אם כן
למה לנו להרכות כתפילה כלל נסמוך על חסדו לכד ,וזאת כחי׳ קליפת
ישמעאל .הנה עולה מדכרי מוהרנ״ת דכר נפלא ,שאף שלכאורה רכינו
סתם דכריו כענין ענני המחשכות זרות ,כאמת כהמשך דכריו הק׳
והנוראים מתכארים )ומתכהרים( הענני ם ,ומהטעות האחת המכוארת
כדכריו הק׳ שהתפילות ח״ו לריק ,מזה נמשך לאדם ענן הא׳ של מחשכות
זרות כשעת התפילה )כי אם היה מאמין כאמונה שלימה שתפילתו
נשמעת ועושה פירות לא היה מופיע הענן הזה של המחשכות זרות(,
ומהטעות שממילא הכל כחסדו ית׳ לכדו ,נמשך הענן השני של המחשכות
זרות )כי אם היה מאמין כאמונה שלימה שאעפי״כ הגאולה תלויה
כתפילתינו לא היה מתרשל כתפילתו ,כי הקליפה הזאת שורשה כסתירה של הידיעה והכתירה ,כמכואר כדכרי מוהרנ״ת( .ויש כלימוד הזה של מוהרנ״ת
כנין אכ נפלא להכין דרכי הלימוד כתורת רכינו )ועיין ככלל הראשון והכלל הי״א מהח״י כללים שייסד ראכר״נ זצ״ל(.

המתרגם
“ י אוי לנשמה כאשר
מתלבשת בקדרות שלהס
של סמא״ל ונחש ,ועליה
נאמר 'ותכהין עיניו
מראות' ,והס החושך
המכסה על העינייס,
שגורמיס שלא יהיה
להס רשות להסתכל
בקב״ה ושכינתו(...) .
ומדוע נחשכיס בהס,
מפני שלא היו מתעסקיס
בתורה ומצוות ,ביראה
ובאהבה שהס י״ק,
ומיד שמתעסקיס בהס
ביראה ואהבה ,שבועה
היא להקב״ה בי״ק שהן
יראה ואהבה ,להעביר
אותס מעולס הנשמות,
מפני שאלו החשיכות
מפרישיס בין י״ק ובין
ו״ק ,כמו שהעמידוהו
שכתוב 'כי יד על כס
י״ה' ,ובאותו זמן נאמר
באדס 'לבשו שמיס
קדרות וגו" ,ובאותו
זמן שעובריס הקדרות
והחושך מהנשמה ,מיד
'כל הנשמה תהלל י״ה',
ומי הס אלו חשיכות,
אלו סמא״ל ונחש,
ומי גורס להס לשלוט
עליהס ,אלא סוד הפסוק
מלמד 'כי אס עונותיכס
היו מבדיליס ביניכס לבין
אלוקיכ״ס' ,ודוד בגללס
אמר ׳גל עיני ואביטה
נפלאות מתורתך' ,ובאותו
זמן מה שהיתה שולטת
החשכות על אורות
העינייס ,מתהפכיס
האורות ושולטיס על
החשכות ) (...ובאותו
זמן מתהפך הכסא
מדין לרחמיס ,וזה
הוא הסוד שהעמידוהו
בעלי המשנה 'צדיקיס
מהפכיס מדת הדין
למדת הרחמיס'(...) ,
באותו זמן הלב רואה,
וזה הוא שכתוב 'ולא
יכנף עוד מוריך והיו
עיניך רואות את מוריך',
הלב שומע שהוחזרה
העבודה והכרוביס לבית
המקדש ,שנאמר בהס
'וישמע את הקול מדבר
אליו מעל הכפרת מבין
שני הכרוביס' ,וכל
אותס הענניס )שהס
רומי הגדולה ורומי
הקטנה( שהס מכסיס
על התפילות שזה הוא
שכתוב 'סכותה בענן
לך מעבור תפלה',
עובריס ,ומאיריס את
העינייס שהס הבית
הראשון והבית השני,
שבהס עולות התפילות.
שבזמן שהס ישראל
מלוכליס בטינופי שאר
העמיס ,הנשמה שהיא
השכינה אומרת' ,אל
תראוני שאני שחרחרת',
והתפילה נופלת.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
למדנו ,אס העין
זו היתה נסתמת רגע
אתד ,לא היו יכולים
הכל להתקיים ,ולכן היא
נקראת עין פקותה ,עין
עליונה ,עין קדושה,
עין של השגתה ,עין
שלא יושנת ולא נמה,
עין השומרת על הכל,
עין שהיא קיום הכל.
) (...ועתידים הצדיקים
הזכאים הגדולים ,לראות
זאת ברות תכמתס ,זה
הוא שכתוב ׳כי עין בעין
יראו' ,מתי' ,בשוב ה'
ציון' (...) .למדנו מפני
מה זכה יוסף שלא
שלט בו עין הרע ,מפני
שזכה להיות מושגת
בעין הטובה העליונה,
זה הוא שכתוב'בן פורת
יוסף בן פורת עלי עין',
למה הוא בן פורת ,עלי
עין ,כלומר על סיבת
עין שהיה מושגת בו.

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}
ציון

ציון

נחלנוכע

מז

ז כנו לתפלה בשלמות
בכל הכתות בא מת,
ל ה ר בו ת
ונז כ ה
ב תפל ה תמיד ,כמו
שגלית לנו על ידי
ח כ מי ך ה ק דו שי ם
ה לו אי
ש א מ ר ו,
שיתפלל אדם כל היום
כלו .קומה בעזרתנו
ו הו שי ע נ ו ת מי ד,
בפרט בעת התפלה,
שאז מתגברים עלינו
ה מ ח ש בו ת ז רו ת
והבלבולים והמניעות
הר ב ה מאיד ,א שר
אין ל ש ע ר ,רחם
עלינו והושיענו ומלא
מ שאלותנו ברחמים,
שנזכה להתפלל בכך
גדול עד שנזכה לשניר
ולבטל כל המחשבות
זרות לגמרי ,ונזכ ה
ל ת פ ל ה ב ש ל מו ת
תמיד ,עד שנזכה על
ידי ה ת פ ל ה לכנים
א לי ך
ולהתקרב
ולהכיר אותך באמת,
ולהתחבר ולהתדבק
בך בתכלית הדבקות
ב ש ל מו ת ב א מ ת,
כרצונך הטוב ,בעלמא
דין ובעלמא ד א תי,
ולנצ ח
וזהו
לעולמי עדעינא.
נצחים .ויקים בנו
מהרה מקרא שכתוב
״ואתם הדבקים ביי
אליהיכם חיים כלכם
היום״ ,״יהיו לרצון
אמרי פי והגיון לבי
לפניך יי צורי וגואלי״
)ליקו״ת ח״ב ,מג(.

פורת

במשפט תפדה.
כמ שפט תפדה .נ פיג נישעיה )א ,כד-כז( :לכן נאם האדון
ה' צנאוח אכיר ןאראל הוי אנחם מצרי ואנרןמה מאויני:
וז״ל :וזה שסיים ׳ושביה בצדקה /כי ע״י צדקה זוכה
למידת משפט וכו /היינו כי לעתיד לבוא יזכו כל ישראל
וא?ינה ןדי עליןו ואצרף ככר  pיגין וא pירה כל ?ד Vיןו :ואאינה
שפ^ין כנראשנה ויעצין כנחחלה אחרי כן יקרא לן עיר הצדק
למשפט ,שיתפללו כל ישראל תפילה בשלימות בלי שוס מחשבות
זרות ,כי אז יתעבר ענני! דמכסיין
ק ד ה נאמנה :ציי! ?»שפט חפדה
וקכיה כצדקה :ופירש רש״י )שס(:
כמ״ש )ישעיה א( ציון במשפט תפדה .אזי על עינא ,לא כמו שהיה בעת
שופעין נגיאשונה .אעמיד לכם יתעבר עננין דמכסין על עינא ,כמ״ש )שס
החורבן שנאמר ׳סכותה בענן לך
מעבור תפילה' ,ואז יתעברו
שופטים נשרים .עיי הצמן .ככחחלה נ (3בי עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון .ובשביל
העננין שהם המחשבות זרות וכל
צדק ילין כה .גמשסט ספדס .ע״י זה נקרא יוסף)נלאשימ מש( בן פורת עלי עין :
למלך
ויבואו
יתקשרו
התפלות
שיהיו כה עושה משפט .סעדה.
עייב ס״ג מ״ה ב״ן קס״א
מעונומיה .ושניס .עושי משוכה שכמוכה )כצדקה ,כמצדיקים עצמם
המשיח כמו שמבאר באות ו' ,ואז יהיו התפילה אצל מלך קנ״א קמ״ג גימטריא
׳אפרתה׳ .וסוד הענין
המשיח לכלי זיין שיכבוש כל המלחמות רק ע״י תפילה.
כמשפט וכצדקה שכמוכה( .וניאר נזה עוד המלני״ס )שס( :ציון .עיר
שע״י שהשמות מתייחדים
המלוכה שחטאה כמה שעומה משפט .נמשסט ספדה .עח חשוכ
ב ן פורת עלי עין .ואיפא בזה בליקו׳׳ה )חו׳׳מ שלוחין ג ,לא( ,שענין זה של ומתמלאין יש להם כוח
׳בן פורת עלי עין ,הינו תואר למי שזכה לשמירת הברית בשלימות ,וז׳׳ל :להעלות הניצוצין מעמקי
לעשוח משפט חמצא פדוח והצלה .ומצינו שהשראפ השכינה פלויה
הקליפות ,וזה סוד ׳בן
אלישע
נפיקון המשפט ,כדאיפא נשנש )קלט ע״א( :חניא רכי יוסי כן
עיקר
שהוא
ניאוף
בתאוות
בניסיון
ועמד
המצרים
טומאת
שיבר
כי
פורת יוסף׳ ,שיוסף הצדיק
שמייחד כל אלו השמות שהן
הניסיון ,עיקר תיקון העיניים ,וזכה להיקרא בן פורח עלי עין.
אומר ,אס ראיח דור שצרות רכות כאוח עליו צא וכדוק כדייני
גימטריא ׳פורח׳ ,עי״ז תופר
ישראל ,שכל פורענות שכאה לעולם לא כאה אלא כשכיל דייני
ומיחד הניצוצות הקדושות
ישראל ,שנאמר ׳שמעו נא זאח ראשי כיח יעקכ וקציני כיח ישראל הממעכיס משפט ואח כל הישרה יעקשו כונה ציון כדמיס וירושלים אל שורשן ,על כן ׳פורח׳
אותיות ׳תופר׳ )קה״י ,חבו(.
כעוולה ,ראשיה כשוחד ישפוטו ,וכהניה כמחיר יורו ,ונכיאיה ככשף יקשומו ,ועל ה׳ ישענו וגו״ .רשעים הן אלא שמלו כטחונס כמי
שאמר והיה העולם ,לפיכך מכיא הקכ״ה עליהן שלש פורעניות כנגד שלש עכירות שכידס ,שנאמר ׳לכן כגללכס ציון שדה מחרש
וירושלים עןין תהיה ,והר הכיח לכמות יער' .ואין הקכ״ה משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל,
שנאמר 'ואשיכה ידי עליך ואצרוף ככור סגייך ואסירה כל כדילייך ואשיכה שופטייך ככראשונה ויועציך ככחחילה וגו" .אמר עולא אין
ירושלים נפדה אלא כצדקה ,שנאמר ׳ציון כמשפט מפדה ושכיה כצדקה׳ .ועי״ע שס ונסנהדרין צח ע״א.
עין בעין יראו בשוב הי א ת ציון .כפינ כישעיה ) >נ ,ז-ח( נעגין הגאולה דלעפיד לנוא :מה נאוו על ההרים רגלי מ כ| ר משמיע ■קלוס
מכשר טוכ משמיע ישועה אמר לציון מלך אלקיך :קול צפיך נשאו קול!חדו ירננו כי עין כעין יראו כ'שוכ ה׳ ציון :ופירש המצו״ד
)שס( :גי עץ נעין .ר״ל ראיה וודאית ונאמנה וכן ׳אשר עין כעין נראה אמה ה״ )נמדכר יד( .נשע .כאשר שכ ה׳ אל ציון להשרוח שם
שכינחו כמאז .ודרשו כזה פז״ל נ פנ פו מ א)נ מ ד כר יז( :אמר הקכ״ה כעוה״ז על שהיו רואין אח ככודי היו כלין ,שנאמר )שמות ל( ׳כי לא יראני
האדם וחי' ,אכל לעמיד לכוא כשאחזיר שכינחי לציון אני נגלה כככודיעל כל ישראל והן רואין אוחי וחיים לעולם ,שנאמר ׳כי עין כעין
יראו כשוכ ה' ציון' ,ולא עוד אלא שמראין אותוכאצכע ,שנאמר )פהליס מש( ' כ י זה אלקיס אלקינו עולם ועד הוא ינהגנו על מוח' ,ואומר
קוינו לו ויושיענו זהה׳ קוינו לו נגילה ונשמחה כישועמו׳ .ונאיד״ר מציגו שעין ההשגחה
)ישעיה כה( ׳ואמר כיוס ההוא הנה אלקינו זה
העליונה איגה מפכסה לעולם ,ועפידיס הצדיקים לראופה עין כעין לעפ״ל ,כדאיפא נז ה ר)נ ש א ,קל ע״א( נזה״ל™ :מאנא ,אי עינא דא אסמים רגעא
חדא ,לא יכלין לקיימא כלהו ,כגין כך אקרי עינא פקיחא ,עינא עלאה ,עינא קדישא ,עינא דאשגחומא ,עינא דלא אדמיך ולא נאים,
עינא דהוא נטורא דכלא ,עינא דהוא קיומא דכלא (...) .וזמינין צדיקייא זכאי עליונין ,למחמי דא כרוחא דחכמחא ,הדא הוא דכחיכ
)ישעיה גנ( ׳כי עין כעין יראו' ,אימחי' ,כשוכ ה' ציון׳ ) .(...תניא מפני מה זכה יוסף דלא שלטא כיה עינא כישא ,מפני שזכה לאשחגחא
כעינא טכא עלאה ,הדא הוא דכמיכ'כן פורח יוסף כן פורח עלי עין' ,אמאי הוא כן פורח ,עלי עין ,כלומר על סכח עין דאשמגח כיה.
פורת עלי עין .נאמר ננרכ ח י ע קג ליוסף ננרא שית )מט ,כנ-כד( :כן פרח יוסף כן פרח עלי עין כנוח צעדה עלי שור :וימררהו• ורכו
מן ס רעה אכן י1:ראל :ופירש ר ש״י) שס( :גן פיס עלי
וינזנומהו כעלי חצים :וח'שכ כאיתן קסמו דפזו זרעי ןדיו מידי אכיר !עק'כ
פץ .חנו נטוי על העין הרואה אומו ) (...ועוד דרשוהו לענין שלא ישלוט כזרעו עין הרע .ואף כשכרך מנשה ואפרים כרכם כדגים
שאין עין הרע שולטת כהס .ואימא נ מס׳ נ ר כו ח ) כ ע״א( :אמר רכי אכהו אל מקרי ׳עלי עין׳ אלא ׳עולי עין׳ (...) .ואי כעיח אימא
עין שלא רצחה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת כו .ופירש ר ש״י) שס( :פולי פץ .מסולקין מן העין שאינה שולטת כהן .שלא
יצפה לוון .ליהנות מאשת אדוניו .ועוד איפא נזה כנפי מדישוח )ילמדנו ,ויפי עז( :כל מי שאינו מסחכל כאשה אין יצה״ר שולט כו ,שנאמר
׳כן פורח יוסף כן פורח עלי עין׳ אל מ קרי' ע לי עין' אלא 'עולי עין' ,שלא רצה ליהנות מאשה שאינה שלו.
ובמי הנחל )ב( דרש גס את המשך הפשוק,

החלום סתום ,ואין מתפרש
אלא ע״י הפותר שהוא יוסף,
) (...ונקרא ׳בן פור״ת יוסף׳
ונעשה פות״ר החלומות.
לכן הפתרון גדולה מדרגתו
יותר מן החלום ,כי החלום
הוא סוד המוחין לחוד
בהיותם סתום ,והפותר הוא
סוד המוחין בהיותם מגולי]
למטה שאז ניכר מציאות
החלום מה שהוא למעלה
בסתום )לקו טי תורה פ׳ וישב(.

כי

ואני תפלה

ער כי ם
וכינויים

בן

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל•

ב ן פור ת עלי עין .איתא במגלה עמוקות )פ' בלק( בזה״ל :׳הנה כסה א״ת עי״ן
ציון ב מ שפ ט ת פד ה .כתב בזה בספר מחנה דן )סי' ב ,ה/טו( בזה״ל :יש לבאר
הארץ׳ על תרין סטרין ׳עשו ישמעאל׳ בגימטרי׳ הכי הוי ,כי ראה בלק
ש׳ציון׳ הוא בחי׳ ׳יוסף׳ )שהם במספר השווה ,כי ציון רומז למידת
היסוד כידוע( היינו שמירת הברית .ולשמירת הברית זוכין ע״י תיקון
מה שעשה ישראל סבא לאמורי שלקח שכ״ס אחד מיד אמורי ׳בחרבו׳ שהוא
ק״ש ו׳בקשתו׳ תפלה ,ובזה עושה אדם נחת רוח ליוצרו בתרין יחודין ,בק״ש
המשפט .וזהו ׳ציון במשפט תפדה /שתיקונו וגאולתו של יוסף היינו
מוסר עצמו על קדושת שמו ובתפלה מוסר עצמו למיתה (...) ,בקשת״י סוד
שמירת הברית ,הוא ע״י משפט ,וכמו שנתבאר בכמה מקומות שמה
קש״ת ק״ש ת״פלה ,ובזה הם עושים נקמה בגוים ומקשרים כל נכבדי האומות
שמתעברין העננין )ע״י תיקון המשפט( זהו גופא ענין שמירת הברית.
בכבלי ברזל ואוסרים שרים שלמעלה בזיקים )תהליס קמט( ,ואותו שכם אחד נתן כי עין בעין יר או ב שוב הי א ת ציון .וכתב בזה בספר מחנה דן)סי' ב ,ה/טז(
בזה״ל :מבואר בדברי רבינו )לקמן באות ז'( שלעתיד לבוא תתקיים הבחי׳ של
יעקב ליוסף יתר מעל אחיו שהוא שטנו של עשו ,ז״ש )בראשית מט( ׳אשר לקחתי
מיד האמורי בחרבי ובקשתי׳ ,דהיינו חרב שלו פיפיות להמשיך אל ׳רוממות ׳גבה אתהפך׳ ,בחי׳ הגאולה ,כמבואר בדברי רבינו במאמר רבב״ח ,שאז ייצא
הקב״ה מהסתרתו ויגלה לנו פניו )היפך גבו ועורפו( .וזוהי הבחי׳ המבוארת
א״ל בגרונם׳ ,פרין פיות דהיינו ק״ש ותפלה (...) .ויעקב בירך את יוסף ׳בן
כאן בדברי רבינו הקדוש שלעתיד יתעברו העננין דמכסין על עינא כמ״ש ׳כי
פורת עלי עי״ן׳ ו׳יוסף ישית ידו על עיניך׳ ז״ש ׳וכיסה את עי״ן הארץ׳ שהם
עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון׳ .כי הבחי׳ של שיבת ה׳ לציון היא בחי׳ הגאולה
ב׳ סטרין אלו עשו ישמעאל שהם כלל ע׳ אומות ,׳וכיסה את עי״ן הארץ׳.
כמובן )כי משיבת ה׳ לציון מזה תימשך כל הארת הפנים שבכל מקום( ,בחי׳
׳גבה יתהפך׳ ,שישוב לנו פניו (...) .והנה מובן מדברי רבינו שאף שהבחי׳ של ׳גבה אתהפך׳ ,היינו ׳בשוב ה׳ ציון׳ ,בחי׳ הגאולה ,ענין זה לא יתקיים אלא
לעת״ל ,כל זה הוא בכלליות ,אמנם בפרטיות ישנם צדיקים נוראים שגם בגלותינו הארוכה זכו לתיקון המשפט בשלימות ,שעי״ז נתעברו מהם העננין דמכסין
על עינא וזכו לראות ׳עין בעין בשוב ה׳ ציון׳ )בחי׳ יוסף דכתיב ביה ׳בן פורח עלי עין׳ כמבואר בדברי רבינו( .והנה מובן שהבחי׳ שמתעברין העננין ורואים
עין בעין וכו׳ היא בחי׳ ביטול אל האינסוף ,בחי׳ ביטול ,כי עכשיו בגלותינו הקב״ה פנה לנו עורף ,ומה שרואים בחוש הוא שצועקים בכל יום ולא נושעים,
ורק לעתיד יתגלה שאף תפילה אינה לריק )כי מכל תפילה נבנית קומת השכינה הקדושה וכו׳( ,ומה שהצדיק יכול להשיג זאת כבר עתה בבתי׳ ראיה )בחי׳ עין
בעין( ,הוא רק ע״י שמבטל עצמו מכל עניני הזמן והוא למעלה מהזמן ,שאין לו שוס הסתכלות באריכות זמן הגלות ,וכבר עכשיו אינו רואה רק הבחי׳ של
׳גבה אתהפך׳ ,בחי׳ שיבת ה׳ לציון ,והיא בחי׳ דביקות באור א״ס )ששס עיקר הפנים כמובן( (...) ,שזוכה לו ע״י הביטול שאז מתעברין העננין דמכסין על
בעין׳ ,לשוןיחיד .כי הבחי׳ של
העננין דמכסין על ׳עינא׳ ,לשון יחיד .גס להשיג הבחי׳ של ׳בשוב ה׳ ציון׳ היא בבתי׳ ׳עין
שאומר רבינו שמתעברין
עין שמאל ,סובבת על מה שרואים הדין וההסתרה ,וכשהוא בבתי׳ ביטול הנ״ל ומשיג אור פני רחמיו וחכמתו האינסוף ,אין לו שוס הסתכלות וראיה בשום
בחי׳ של דין והסתרה ,שעל כן אינו רק בבתי׳ ׳עינא חד דכולא ימינא׳ )וכמו העין העליונה דאריך אנפין שהיא ג״כ בחי׳ עינא חד דרחמי דכולא ימינא כידוע(.
ו פ ש ב י ל זה נ קר א יוסף בן פור ת עלי עין .ואיתא בליקו״ה)או״ח נט״י שחרית ד ,ז( בזה״ל :בחי׳ בן פורת יוסף בן פורח עלי עין ,עולה עין ,שיוסף בחי׳ הצדיק
האמת עולה על העין ,כי הוא סותם עיניו מחיזו דהאי עלמא לגמרי ואין לו שוס הסתכלות בזה העולם אפילו כהרף עין ,ועל כן נקרא עולה
עין ,כי הוא עולה על העין ומושל עליו ,כי מי שיש לו הסתכלות בזה העולם כפי הסתכלותו כן הוא תחת העין ,כי העין מושל עליו מאחר שנמשך אחר עיניו,
כמו שאמרו רז״ל )סוטה ט (:על כמה שהלך אחר עיניו ,שזהו בחינת )במדבר טס ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ,שלא תהיה העין רואה והלב חומד שולטין
עליו ,רק הוא יתגבר על העין והלב ויעלה עליהם וימשול בהס בבחינת עולי עין ,שלא יהיה לו שוס הסתכלות בזה העולם ,שזהו בחינת יוסף שנקרא עולי עין.

ערכי ם
וכינויים

צדיק
דע שכל הצדיקים שבדור
כל אחד ואחד הוא בחי׳
רועה ,כי בכל א׳ ואחד יש
בו בחי׳ משה ,וכל א׳ וא׳
לפי בחינתו הוא עושה בחי׳
משכן )ליקו״מ רפב(.
אין להתגאות בהשגות
גדולות או במעשים טובים,
כי הכל ע״י הצדיק שבדור,
והוא אצל הצדיק כעט אצל
םופר ) ס פ ר המידות ,גאוה(.
עיקר הבריאה היתה
רק בשביל האדם דהיינו
בשביל הצדיק שנקרא
אדם ,ועיקר מעלת האדם
הוא שיש לו כח לקשר
ולחבר כל העולמות יחד,
דהיינו לחבר עלמא תתאה
ועלמא עלאה שבהם
כלולים תיקון כל העולמות
)ליקו״ה נדרים ג ,יב(.

כל מאן דנטיר האי ברית
דעלמא אתקיים עליה אקרי
צדיק ,מנא לן מיוםף ,בגין
דנטר ליה לברית עלמא זכה
דאקרי צדיק )ז הר ח״א נט.(:
רבי שמעון אמר ,עד לא
אירע ליוםף ההוא עובדא,
לא אקרי צדיק ,כיון דנטר
ההוא ברית קיימא אקרי
צדיק ,וההוא דרגא דברית
קדישא אתעטר בהדיה )זהר
ח״א קצד.(:

לא יקרא צדיק זולת
האדם שהוא עצור מתאוות
החיצוניות שהם רעות
וקשות ומביאים האדם
בגיהנם (...) ,ואם בא לידו
דבר עבירה ונעצר ונפרש
ממנה אז נקרא עם צדיק,
כענין יוםף הצדיק שלא
חילל הברית וזכה ונקרא
יוםף הצדיק )ספר הפליאה
ד״ה וראה והבן דברים נוראים(.

המידה הזאת
ח״י( נקראת צדיק בכל
התורה כולה .ולפי שנקרא
יםוד ונושא כל הדברים אשר
תחתיו בכל הנמצאות ,נקרא
צדיק יםוד עולם .ועניין
שנקרא צדיק הוא םוד
השפע שמשפיע כל טוב
וברכה ונותן במידת אדני,
כעניין שנאמר ׳וצדיק חונן
ונותן׳ ) ש ע רי אורה שער ב(.
)מידת א״ל

כל הדבק במידת צדי״ק
נקרא צדיק על שמו ונוחל
ארז החיים ,ועל זה נאמר
׳ועמך כולם צדיקים לעולם
יירשו ארץ׳ )שערי אורה
שער ב(.

צדיק ורשע הם שני הפכים,
ומי שנמלט מדרך מדת
הרשע אינו נקרא צדיק עד
שיתקרב למעלת הצדיק,
לפי שמדת הרשע בקצה
הראשון ומדת הצדיק בקצה
האחרון ,וזה הנמלט ממדת
רשע הוא באמצע )ר בינו בחיי
דברים כט ,ט(.

הקבייה נקרא צדיק
שנאמר ׳כי צדיק ה׳
צדקות אהב׳ ) ע בו ד ת הקודש
ח״א פכ״ו(.

דע שמדריגת הצדיק
אינו תלוי אלא בשמירת
מצות ברית מילה בטהרה,
ויש בזה ב׳ כתות ,הכת
העליונה שבאו לידי נסיון
כיוסף הצדיק וזה נקרא
צדיק גמור ,ומי שלא בא
לידי נסיון אע״פ ששמר
בריתו נקרא צדיק שאינו

™ ,׳

מח

נחל נוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר״ן

מקור חכמה

וצריך

מ ש ד ! שפיר קאמרת .וכדאיתא כמש׳ שכת )קא ע׳׳כ( :י^אמר ליה רב
כ״א לכוין בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שכדור.
איתא נליקו״ה )או״ס תפילה מנחה ז ,עה( נזה״ל :עיקר
ספרא משה שפיר קאמרת .ופירש רש״י )שס( :משה .כלומר
רבינו בדורו כמשה בדורו .וביאר בזה ביערות דבש)ח״א ,ח( בזה״ל :כבר
המלחמה והכלי זיין הוא ע״י המפילה )כמו שמנואר נמ״א סימן נ׳
פירשו במה שאמרו ׳משה שפיר קאמרת׳ כי תלמידי סכמיס בכלל
ליקוסי ס״א( .אכל אין מי שיזכה לזה למסילה נשלימומ כי אס הצדיק
נקראים משה ,והוא כי כבר פירשו
הגדול וכו; כנשי׳ כרוזא כריז ככל
כל אחד לכוין בתפילתו ,שיקשר
יומא מאן דקטיל לחויא קדמאה ו
במה שאמרו יעקב לא מת )תענית ה
ע״ב( ,משה לא מת )זהר בראשית ,לז
יהנין ליה נרחא דמלכא דאיהו עצמו לצדיקים שבדור .כי כל צדיק שבדור
ע״א( ,והיינו כי נשמתם ונפשם לא
צלוחא כמו שאימא נחיקוני זהר .אגל הוא בחי׳ משה משיח .כמו שמצינו
נסתלקו למעלה ,רק הם מתקשרים
רוג ישראל אפילו הכשרים מכל
שכן שהצדיקים קורין זה לזה משה .כמו משה
עם נשמות התיים להגי! על הדור,
וכו /כודאי רחוקים מכלי זיין הזה
שהוא המפילה ,רק כל כוחם ע״י שפיר קאמרת .ומשה זה בחי׳ משיח .כמ״ש וביתוד משה נשמתו ונפשו תמיד
הצדיק הזה שעל ידו מכנישס שיהיו )שס( עד כי יבא שילה דא משה משיח .וכל
נקשרת עם תכמי הדור ואדוקה
בהם ,נפשו קשורה בנפשם ,כי הוא
נכלל נעלי משונה ,שעי״ז מקנליס תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל ,הוא בחי׳
מקור התכמה והמדע והתבונה
כח ללחום מלחמומ ה'.
אבר מהשכינה ,שהם איברי המשכן .שאין
בתורה ,שהיא ממרום קדשו ,אשר ה׳
עצמו לצדיקים שכדור.
ואימא נשיהר״ן )רצו( גני שום אחד מישראל יוכל לאעלא שייפא
יערה רות ממרום על לומדי תורה,
בלחוד.
זה נזה״ל :נשעח המפילה צריכין בשייפא כל חד לדוכתיה ,אלא משה
הוא למשה לבד ,כי הוא עיקר
הצינור המקבל תכמות אלקים ,ועל
לקשר עצמו להצדיקיס שנדור כמונא
בהם.
ידו יושפעו לישראל להיות נשמתו כלולה
נשימן נ׳ ונשימן מ׳ נליקו״מ ח״א ונשאר מקומוח ,על כן הזהיר
כי יבא שילה .כדכתיב בברכת יעקב ליהודה בבראשית )מט ,י(; לא
לאנשיו שיאמרו קודש המפילה ׳הריני מקשר עצמי לכל הצדיקיש
יסור שבט מיהודה ורנחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו
צדיק שכדור הוא כחיי משה משיח .כדאיפא
שנדורנו׳.
נליקו״מ )עט( נזה״ל :נכל צדיק וצדיק ,מי שהוא צדיק נאמח,
יקהת עמים :עי״ש במפרשים במה שפירשו ע״ד הפשט ,אמנם רבינו פה
דורשו כדרשת הזהר )בראשית ,כה ע״ב( ,וז״ל הזהר :י^׳לא יסור שבט
יש נו המגלות משיח ,ואע״ס שאין נו המגלות משיח ,יש נו
מיהודה' ,דא משית בן דוד ,׳ומתוקק מבין רגליו' ,דא משית בן
מידה של משיח שהוא נחינח משה ,כמ״ש נזוהר הקדוש ׳משיח
יוסף ,׳עד כי יבא שיל״ה׳ דא משה ,תושבן דא כלא .ואיתא באריז״ל
דא משה׳ כמו שאפרש .כי משה משר נפשו נעד ישראל ,כי
בשער הפסוקים )כ׳ ויתי( בזה״ל :כי הרועה הראשון שהוא משה הוא
ידע שפלותו נאמת ,וידע משיכות וגדולות ישראל ,כמ״ש
והאיש משה עניו מאד מכל האדש ,ומחמת זה משר נפשו
עצמו הרועה האתרון ,כמו שרמזו רז״ל במדרש .וזה סוד 'כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות' )מיכה ז( ,ולכן שילה שהוא
וחיומו נעדש .לכן מי שהוא צדיק נאמת ,ויודע שפלותו ,ויכיר
המשית ומשה עולים בתשבון א' ,כי הוא הוא עצמו ,אלא שהמשית
חשינומ ישראל ,יכול למשור אמ נפשו נעדם.
הוא הנשמה לנשמה של משה.
ומשד! זה כחיי משיח .וכן הוא לכל יחידי הדורות ,כדכמנ נני א ה״ל
בכלל ט׳ )מת״י הכללים שבהקדמת ביאה״ל( ,וז״ל :בדבר
השגותיו והודעותיו ברוממות הצדיק ותורתו ,סובב כוונתו על יחידי הדורות ]כרבי שמעון בר יוחאי והאריז״ל ,ובעיקר לא יהיה
כוונתו ברובם ככולם ,זולת על משה משיח בעצמו שאנו מחכים אליו[.
תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא ב חינ ת אבר מהשכינה .ביאר כזה כליקו״ה)חו״מ נחלות ד ,ח( כזה״ל :וע״כ כל משפחות ישראל
כולם חנו סביב למשכן ,כי המשכן הלך ביניהם וכולם היה להם חלק במשכן ,כי המשכן הוא בחי' כלל תפילת ישראל כמבואר שם
בהתו' הנ״ל ,והמשכן נבנה מכמה וכמה דברים פרטיים ,כי יש בו כמה קרשים וקרסים בריחים ועמודים ואדנים וכו' לולאות ומיתרים
יריעות עליונות ותחתונות וקלעי החצר וכו' ,וכל כלי המשכן שלחן ומנורה ומזבחות וכו' ,וכל הפרטים שהי׳ בכל כלי כגון כפתורים ופרחים
וגביעים וכו' בהמנורה ,ומסגרת של השלחן קערותיו וקשותיו וכו' ,והכל כאשר לכל הם בחי' תפילות ישראל .כי יש כמה וכמה תפילות

וצריך

ה מ תרגם
אמר לו רב ספרא:
משה יפה אמרת.
'לא יסור שבט
מיהודה' ,זה משיח בן
דוד' ,ומחוקק מבין
רגליו' ,זה משיח בן
יוסף' ,עד כי יבא
שיל״ה' ,זה משה ,חשבון
של זה כמו זה.

שיקשר

כל

וכל

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

ש י ק ש ר עצ מו לצדיקים שבדור .איחא בזה בקה״י)ערך ויקרא( בזה״ל :׳ויאמר
ש י ק ש ל עצ מו לצדיקים שבדור .ואיתא גבי ענין זה בירח האיתניס )ב( בזה״ל:
משה לחותנו כי יבא אלי העס לדרוש אלקיס ,כי יהיה להס דבר
ומתמת שצריכין לקשר כל התפילות אל הצדיק האמת כתי׳
בא אלי׳ ,כי השי״ת ברוב רחמיו וחסדיו נטע ושתל בעת עקבות משיחא
משה ,כי רק הוא יכול להאיר ולתקן תפילות ישראל כשלימות ולכנות מהם
קומת השכינה והמשכן והוא כעצמו כתי׳ משית כמפכ״נ ,ע״כ צריכין נשמות הצדיקים הקדושים לטובת דורס ,לפעול להס כל הצרכים וכל ההשפעות
הטובות דנשמתא ודגופא לכל אחד לפי ערכו וצרכו ע״י תפילתם ותורתם ,כי
לנסוע על ר״ה כיותר אל הצדיק האמת.
הוא יתברך שמו משפיע ומוריד להם ממש בפיהם הדיבורים אלו לפי צורך
מ ש ה משיח .איתא בספר כוכבי אור )חכמה ותבונה כא( בסוד ענין זה בזה״ל:
השומעים לכל אחד ואחד כערכו .והנה הצדיקים המנהיגים דורס הס בחינת
המעיין יכין מאליו ,שמה שלא יזכירנו שם כשמו נחמן )וכן כשאר
מקומות כדכריו הקדושים( כי אס כדרך כלל כשם הצדיק הוא מפני דרכי
משה וניצוץ נשמתו ,׳משה שפיר קאמרת׳ ,וזהו ׳כי יהיה להם דבר׳ ,היינו
שלום וככוד אלקיס הסתר דכר ,וגס כי אמנם שגס זה אמת ,כי כל דרך צדיק
להעם הקדוש הבאים לשמוע כשיש להם איזה דבר וצורך הן רוחני או גשמי,
אזי הדיבור בא אלי ממילא והשי״ת מזמין בפי אלו הדיבורים שאפעול להם
הדור יש לו כתי׳ משה משית כמוכא כדכריו ז״ל ,אכל כודאי העיקר הוא
ה׳עלית על כולנה׳ שהוא משה משית כעצמו ,כנשמע כמה פעמים מפיו כל צורכם ,ולכן נקראו אלו הדיבורים בחינת שופר )ישעיה נח( ׳כשופר הרס
הקדוש כפירוש (...) .ועל כן אס תכוא כתשכון הג׳ תיכות האלה ׳עלית על קולך׳ ,כמו השופר שכפי מה שמנפחין ותוקעין בתוכו כך נשמע הקול היוצא
ממנו וזולת האדם התוקע בתוכו לא נשמע שוס קול ממנו ,כן הס הנביאים
כולנה׳ ,נכיט ונראה שגס הס כמספר שמו כמילואו נון ,תית ,מס ,נון ,עם
וצדיקי ומנהיגי הדור ,שאינם מדברים שוס דיבור שלהם כי אס מה שהאדם
הד׳ אותיות והכולל .ואיתא בקונטרס שעשועי הנחל )ב( בזה״ל :הר״ת ש׳יקשר
האין סוף העליון משפיע להם לפי צורך המקבלים והשומעים ממנו ,ולתקנתס
ע׳צמו ל׳צדיקיס ש׳כדור עס הד׳ תיכות כגימט׳ מש״ה משי״ת עס הכולל.
וטובתם לכל אחד כערכו ולפי נשמתו (...) .ועל כן בדורות אלו צריכין אנו לחזק
מ ש ה משיח .ואיתא בספר מסילת הקשריס )עמ' קמח( בזה״ל :אפשר למתות קו
עצמנו למאוד באמונת חכמים והצדיקים ולהאסף אליהם תמיד ,והס ישפיע לנו
זמני כין הגאולה הראשונה לגאולה האתרונה ,כקצה הראשון יימצא
הגואל הראשון שהוא משה רכינו ,וכקצה השני יעמוד מלך המשית שהוא כל ההתנהגות ומושפלות לעבודת בוראינו יתברך שמו כפי העת והזמן שאנו בו.
שיקשר ע צ מו לצדיקי ם שבדור .ואיתא ציערות דצש )ח״א ,יב( בזה״ל :כי
ג״כ משה ,אך הפעם הוא תזר מצויד ככל התוספות וההשלמות הנדרשות
נשמת הצדיק עם נשמות דורו הן קשורות ודבוקות בשורש אחד,
ולכך בפועלהטוב שלו גס להם ייטיב ה׳ ,מחמת היותםקשורים בו ,ולכך אף כי מת הצדיק ,מ״מ נפשו קשורה למטה בגוף ואינה עולה בהחלט )לגמרי(,
להיותה קשורה עם נפשות דורו אשר עודם בחיים .מ ש ה ש פיר ק א מר ת .ואיתא צשל״ה)שצועות ,תו״א צצ( צזה״ל :שקול משה נגד כל ישראל ,כי נשמתו של
משה רבינו ע״ה היא נשמת אדם הראשון הכולל כל הנשמות ,ונתפשטה בשת שהיה בדמותו ובצלמו תחת הבל ,ומישת למשה כנודע .וישראל הס ס׳ רבוא
נשמות כמנין ס׳ רבוא אותיות התורה ,נמצא משה רבינו ע״ה הוא הכלל וכל ישראל פרטיו .וזהו שנאמר )צמדצר יא( ,׳שש מאות אלף רגלי אשר אנכי
בקרבו׳ ,כי הוא ממש בקרבם בקרב כל ישראל .על כן אמר ׳אנכי׳ ולא אמר ׳אני׳ ,כי הנשמות הס רוחניות התורה והתחלת י׳ הדברות היא צתיצת ׳אנכי׳.
וזה הענין מוצא בזוהר ,מרע״ה מתפשט בכל דור ודור ,כי תמיד מסתעפים ומתנוצציס ששים רבוא מששים רבוא (...) ,כי משה אפילו לאחר פטירתו מתפשט
בכל דור ודור .וזהו פירוש מה שמצינו לפעמים בגמרא ׳משה שפיר קאמרת׳ ,כלומר הניצוץ של משה מתנוצץ מאוד בקרבך על כן ׳שפיר קאמרת׳.

׳צדיק׳ ) ח ס ד לאברהם מעין ד ,נהר מו( .המשיח נקרא צדיק ,בםוד ׳צדיק ונושע הוא׳ )זכריה ט( ,והמתחזקים בכוחו נקראים צדיקים ) א די ר במרום ח״א( .כאשר מעורר האדם המידה הנקרא צדיק אז הש״י נקרא בשם צדיק וכדו׳ בכל העולמות,
הצדיק נקרא בכור ,׳בני בכורי ישראל׳ ,והוא נוטל פי שנים פירוש שיש לו אחיזה בשני עולמות )נועם אלימלך פ׳ שמות(.
ואז נתעורר רחמים גדולים על כל העולם וכל הדינין נהפכין לרחמים ע״י הצדיק הזה )נועם אלימלך פ׳ וירא(.
הצדיק הדור צריך שלא לחשוב ח״ו איזה דבר גשמי
הצדיקים הם פועלים בתפלה מה שהם רוצים ומהפכים מדת הדין לרחמים וחםדים על ישראל ומביאים בתפילתם שפע וברכה לכל העולמות )קדושת לוי פ׳ וארא(.
מי שזן בריותיו של הקב״ה נקרא צדיק )קה״י ,צדיק(.
בהתפללו איזה דברים הצריכים לבני אדם ,רק כוונתו יהיה שיתגלה על ידו אלקותו ית׳ שמו ויתחזק האמונה ,כי זולת זה אינו נחשב לצדיק כלל )מאור ושמש פ׳ מקץ(.
א ב ר מ ה ש כי נ ה כל אחד מישראל הוא אבר מהשכינה ,וכפי שורש נשמתו כן הוא צריך לגלות ולהמשיך בעולם חלק הדעת להודיע אלקותו ית׳ בעולם )ליקו״ה פסח ט ,כח( .אם האדם הוא בעושר וכבוד ורוב שפע ידע שהוא מדת

ואני תפליה

ו ה נ נ ו מכונים
בתפלתנו ומקשרים
את כל תפלותינו לכל
הצדיקים שבדורנו.
ואתה ברחמיך הרבים
תעורר את לב צדיקי
אמת שבדורנו ,ותתן
להם כיח שיקבלו
את תפלתנו ויעלו
אותם לפניך ,ואף אם
תפלתנו אינה כראוי
והיא מערבת בפסלת
הרבה ואין בתפלתנו
אפלו דבור אחד או
אותאחתשתהיה זכה
ונק^ה ,ודברי מגמגם
מאיד ולשוני מלא
פגם ,כי לא בדעת
אדבר והדבור רחוק
מן המחשבה ,הן על
כל אלה גברו רחמיך
וחסדיך .ותתן כיח
בצדיקיך האמתיים
שיוכלו להעלות
ולהרים ולהגביה כל
תפלותינו לזכותם
ולנקותם מכל סיג
ופגם ,באיפן שיוכלו
לעלות לפניך לרצון
ויבנו מהם את קומת
השכמה להכעה
ולםעדה ולהקימה
מגלותה .ותקים את
סכת דוד הנפלת על
ידי תפלותינו ,ותשיב
שכינתך לציון ,ותאיר
פניך אלינו; ״פנה אלי
וחנני ,כי לא בקשתי
אבכזח וחרבי ליא
תושיעני״ ,רק בשמך
לבד בכזחנו ,״באלהים
הללנו כל היום ,ושמך
לעולם נודה פלה״
)ליקו״ת ב(.

מקור חכמה

המתרגם
י “ ויביאו את המשכן אל
משה ,שהוא הבעל הבית,
שיראה בתיקון הבית,
ולו נצרך לראות את
התיקונים והסודות שלה,
שלא ניתנו לאתר להסתכל
ולראות בה באלו
הנסתרות והסודות שלה
חוץ ממשה לבדו ,ועל כן
נאמר 'ויביאו את המשכן
אל משה את האהל ואת
כל כליו' ,וכשהביאו
למשה הכל ,הביאו לו
אבריס ידועיס כל אשד
ואתד ,לתקן אבר באבר,
להעלות זה בזה .וכשרצו
)בעצמס( לתקן זה בזה
ולהכניס זה בזה ,לא
היה עולה בידס ,וכיון
שהביאו אל משה מיד
הכל עלה בידו ,וכל אבר
ואבר היה עולה ונכנס
במקומו ,זה הוא שכתוב
'ויקס משה את המשכן',

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

מט

ויביאו

א ת המשכן אל משה והוא יודע לאעלא שייפא
ישראל שמפפנרין יפד ונעשה מהם נפי׳ קרש למשכן ,ויש שנעשה
כשייפא .כדכתינ נשמות )לט ,לנ-לג ,מנ -מג( :ופנל פל
מהם נפי׳ אדן למשכן וכו׳ .וזה נפי' משפפומ ישראל ששנינ
למשכן ,כי כלל משפפה זאפ הס נפי׳ פלק זה מהמשכן ,ומשפפה
ענדמ מאכן אהל מועד דעשו כני יאראל ככל אשי צוה ה׳ אס
אפרפ הס כנפי׳ פרמ אפר מהמשכן .והעיקר הוא הפפילה שהיא
מאה כן עשו• :דניאו את המאכן אל מאה אס האהל ואס כל כליו
עיקר נפי׳ כנין המשכן כנ״ל ,וכל
יןראיו יןראיו כריפו ועמדיו ואדניו:
אפד כפי פפילופיו כן הוא נשרש
) (...ככל אאר צו-ה ה׳ את מאה כן בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות
נמשפפומ ישראל שהם נפי׳ כלל
עשו כני ןאראל אס כל הענדה :לצדיק הרוה כמ״ש )שמות לט( ויביאו את
המשכן וכליו וכנ״ל.
וןרא מאה את כל המלאכה והנה המשכן אל משה .והוא יודע לאעלא שייפא
עשו אפה כאאר צוה ה' כן עשו
זה צ ריו להביא ולקשר
ויכרן אפס מאה :ופירש ר ש״י) שס( :בשייפא ,ולעשות אותה קומה שלימה.
כל ה ת פי לו ת לצדיק
כמ״ש)שס מ( ויקם משה את המשכן :
הדור .ני אר נזה נעצוה״מ )תפילה ,ד(
ויניאו אם המשפן וט׳ .שלא היו יכולין
נזה״ל :אי אפשר לזכופ לפפילה
להקימו ,ולפי שלא עשה משה שוס
מ ^ כ ה כמשכן הניה לו הקכ״ה הקמפו ,שלא היה יכול להקימו
נשלימומ רק ע״י שמירפ הנריפ נשלימומ .היינו ,שמירה המפ
מהרהורים רעים וממפשנופ רעופ ככל האופנים ,ונפרט
שום אדם מהמת כוכד הקרשים שאין כה כאדם לזקפן ומשה
העמידו .אמר משה לפני הקכ״ה איך אפשר הקמפו ע״י אדם,
מהרהורי זנופ .וכיון שלשמירפ הנרימ נשלימומ זונה רק צדיק
האמה ,מפמפ זה צריך כל אדם לקשר עצמו נפפילפו לצדיק
אמר לו עשוק אפה כידך ,נראה כמקימו והוא נזקף וקס מאליו,
וזהו שנאמר ׳הוקס המשכן' ,הוקס מאליו .ורק משה יכל להקימו,
האמה ,כי רק צדיק האמפ הזוכה לשמירפ הנריה נשלימוה,
יכול מפמפ זה להעלוה כל פפילה למקום שצריכה לגעפ ,היינו
כדאיתא נזהר )פקודי ,רלח ע״נ( נזה״ל“’ :׳ויכיאו אה המשכן אל
משה; דאיהו מארי דכיפא ,לאשזאה כפקונא דכיפיה ,וליה אצטריו
להש״י .וע״י שצדיקי אמפ מעלים פפילופ ישראל להש״י ,ינוא
משיה ופנוא הגאולה השלימה נרפמיס רניס.
למהזי פקונהא ורזין דילה דלא אפייהיכו לאהרא לאספכלא ולמהזי
יודע לאעלא שייפא כ שייפא ולעשות או ת ה קומה
כה כאינון שפרין וכאינון רזין דילה ,כר משה כלהודוי ,ועל דא
'ויכיאו אה המשכן אל משה אה האהל ואה כל כליו' ,וכד אייפיאו
שלימה .ניאר נזה נליקו״ה )או״ת שנת ו ,ט( נזה״ל :ני ידוע,
ליה למשה כולא ,אייפיאו ליה כשייפין ידיעאן כל פד ופד ,לאפקנא
שעיקר עלייפ כל הפפילוה והפורוה והמצווה הכל נעשה רק ע״י
צדיק האמה ,כמנואר נדנריו ז״ל כמה פעמים ,ועל כן כל
שייפא כשייפא ,לאעלא דא כדא .וכד הוו כעאן לפקנא דא כדא
סמיכפינו ופקוופינו היא עליו ,כי אפילו מי שעוסק נפורה ומצווה
ולאעלאה דא כדא ,לא הוה שליק כידיהון ,כיון דאייפיאו ליה
אינו יכול להעלופ ענודפו למקום הצריך ני אס ע״י הצדיק האמה
למשה מיד כולא אשפליק כידיה ,וכל שייפא ושייפא הוה אשפליק
ועאל כדוכפיה ,הדא הוא דכפיכ ׳ויקס משה אש המשכן׳.
) (...וכן אפילו מי שהוא נמדריגה הפפפונה ,אע״פ שרואה שקשה
לו מאד מאד להפפלל ,ואפילו נשמפפיל להפפלל איזה דינור ע״פ
ו י ק ב משה א ת ה מ שק .כדכתינ נשמות )מ ,יז-יח ,לג-לה( :דהי
רוג פיכף נפנלנל פפילפו מאד ,אעפ״נ צריך להפפזק להפפלל
כפידש הראשון כישנה הישניה כאשד לפדש הוקס המשכן:
יופר ,כי הצדיק האמפ מעלה גס פפילפו המטורפה ומנולנלפ ,כי
הקס מישה אפ המשכן ויפן אפ אדניו וןשס אפ קרישיו וימן אס
הצדיק מעלה כל הפפילוה ) (...כי מנרר המעט טונ שנהם מה
כריפיו הקס אפ עמודיו (...) :הקס אפ הפצר שכיכ למישכן ולמזכש
שהוא מפייגע עצמו להפפלל מעט על כל פנים ,הוא מעלה כל
ויפן אפ משף שער הפצר ויכל מישה אפ המלאכה :ויכש הענן אפ
דינור ודינור ונונה מהם ננינים נפלאים.
איהל מועד וככוד ה׳ מלא אה הננישכן :ולא ןכ'ל מקה לכוא אל אהל
מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה׳ מלא את המ׳נןכן :ואימא במנחומא
)פקודי ,פ׳ יא( :כיון שגמרו מלאכת המשכן היו יושבין ומצפין אימתי תבא שכינה ותשרה בו ,והיו מצמערין הכל מפני שלא שרתה שכינה
עליו ,מה עשו ,הלכו להם אצל תכמי לב ,אמרו להן ומה אתם יושבין ,העמידו אתם את המשכן ותשרה שכינה בינותינו .היו מבקשין
להעמידו ולא היו יודעין ולא יכולין להעמידו ,וכשהן תושבין להעמידו הוא נופל מיד .הלכו להם אצל בצלאל ואהליאב ,אמרו להם בואו
אתם והעמידו המשכן שאתם עשיתם אותו שמא על ידכם ראוי לעמוד ,מיד התתילו להעמידו ולא יכלו .התתילו מסיתין ומרננין ואומרים
ראו מה עשה לנו בן עמרם ,שהוציא את ממונינו במשכן הזה והכניס אותנו לכל המורת הזה ואמר לנו כי הקב״ה יורד מן העליונים
ושורה בתוך יריעות עזים שנאמר ) ש מו ת כה( ׳ושכנתי בתוכם׳ .ולמה לא היו יכולין להעמידו ,אלא שהיה משה מיצר על שלא נשתתף הוא
עמהן במלאכת המשכן ,כיצד ,הנדבה ניתנה ע״י ישראל והמלאכה נעשית ע״י בצלאל ואהליאב ותכמי לב ,ולפי שהיה משה מיצר ,העלים
הקב״ה מהם ולא היו יכולין להעמידו .כיון שהמיתו פניהם מכל מקום ולא היו יכולין להעמידו נכנסו כל ישראל אצל משה ,אמרו ,משה
רבינו כל מה שאמרת לנו עשינו וכל מה שצויתנו ליתן ולהוציא נתננו הכל והרי כל המלאכה לפניך ,שמא תסרנו שום דבר או ויתרנו על
כל מה שאמרת לנו ראה הכל לפניך (...) ,והיה משה מיצר על דבר זה ,עד שאמר לו הקב״ה למשה לפי שהיית מיצר שלא היה לך
עשייה ולא תלק במלאכת המשכן לפיכך לא יכלו אותן תכמים להעמידו ,בשבילך ,כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב
אינו עומד לעולם ,ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר ׳ויקם משה את המשכן׳ ועי״ש עוד בזה.

כשביל

והוא

ואני תפלה

ו אז כ ה לקשר תפלתי
לכל הצדיקים אמתיים
ולכל לפורקן הסופי והנצתי .לפי ציור זה ,בתינת ׳משה׳ שייכת לתורה שקיבל
שבדורנו
הצדיקים האמתיים מסיני  -ו׳זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל׳ .אולם כשישיג את
שוכני עפר ,והם בתינת משית ,בזכותה יגלה את שער התמישיס ,היא אורייתא דעתיקא
יקבלו את תפלתי הכוללת את האורות שהיו בלותות הראשונות ,ושדרכם יזכו כולם לקיומה
ויבררו ויזככו אותה המעשי בעולם הזה .אפשר לראות את הספר ליקוטי מוהר״ן כגשר בין
ויצילו אותה מכל שתי נקודות אלו ,היות ודרך עצותיו ועידודיו הוא מאפשר לכל אתד ואתד
אויב ואורב ומסטין
להשיג את גאולתו הפרטית ,שהיא הארת אורייתא דעתיקא המביאה
בדרך ,ויעלו אותה
לקיום התורה ועל שם הגישור הזה תחישב נשמת רבי נתמן ל׳משה-משית׳
לריח ניחוח לפני
מאתר והיא כוללת את שתי הבתינות.
כפא כבודך בתוך
כלליות תפלות עמך והוא יוד ע ל ע אל א שיי פ א ב שיי פ א ולע שו ת או ת ה קומה שלימה .קישר
ענין זה בספר מחנה דן )סי' ב ,ו/ו( להמובא לעיל באות ג' ,וז״ל :לפי מה
בית ישראל ,ותעלה
ותנשא להיות כתר שנתבאר שאיברי המשכן הם תפילות ישראל ,ובנין קומת המשכן הוא בתפילת
לראשך )ליקו״ת ל(.
משה משית ,אם כן פירוש דברי רבינו הנ״ל הוא שאין שום אתד שיודע לכלול

יליסוט הנחל‘
בתפילתו כל תפילות ישראל בסדר הנכון של קומת השכינה באופן שתעלה
תפילתו ותעורר הזיווג העליון של ׳תהילתי אתטוס לך׳ .ונראה שגס זה בכלל
׳יכלכל דבריו במשפט׳ שמביא רבינו לעיל אות ג׳ ,שהצדיק בתי׳ משה משית
צריך לסדר כל תפילה ותפילה במקומה הנכון שבכלליות תפילתו מבלי לנטות
לימין או לשמאל )לאעלא כל שייפא ושייפא לדוכתיה( .ומובן שבענין זה רב
הסתום והנעלם .ואיחא בקונטרס שעשועי הנחל)ב( בזה״ל :שהר״ת י׳ודע ל׳אעלא
ש׳ייפא ב׳שייפא עס הד׳ תיבות בגימטריא משה עס הכולל.
ר י ק ם מ שה א ת המ שכן .איחא בזה בספר מעדני מלך )ב ,לא( בזה״ל :שמעתי
רמז מאתד מאנ״ש ,שעל כן הס״ת של ויקס׳ משה׳ את׳ המשכן׳ הוא
ה׳מ׳ת׳ן׳ ,דהיינו המתנה לבלי להתייאש מעבודת התפילה ,שאעפ״י שאנו רואין
שאיננו נושעים ,אעפי״כ בהכרת להמתין ולבלי לסור מדרך התפילה ,כי בוודאי
הצדיקים שבכל דור ודור הס מעלים ומקימים אותם עד שתיבנה בקומה
שלימה ע״י הצדיק כמובא בהמשך המאמר.

ערכים
וכינויים
)המשך(
החסד שבשכינה ,כי האדם
הוא מאיברי השכינה ,עד
שבכללות העולם נשלם
שיעור קומה ,וכאשר האדם
הוא בתכלית העוני והיסודי]
ח״ו הוא ממידת הגבורה
שבשכינה ,ואז יתפלל משם
בסוד ׳בזאת יבא אהרן אל
הקודש' ,וכשהוא כלול
משניהם ידע שהוא ממרת
תפארת ,וכיוצא בזה בשאר
מדות ,׳ישמע חכם ויוסף
לקח׳ )בעש״ט עה״ת פ׳ וארא(.
מי שיש לו שכל חזק לדעת
איך ליקח לעצמו רמיזא
דחכמתא מכל דבר בעולם
אפילו בעוסקו בחיצוניות,
מעלה האותיות שבחיצוניות
שהם איברי השכינה בעת
עומדו להתפלל ,וכשמתחיל
לנענע אותיות התפלה,
מתנענעים על ידו אותיות
וצירופים שעסק עמהם לצרכי
הגוף ומהפכם לצירופים
קדושים ) אור המאיר פ׳ וירא(.
יש איברי השכינה בכל
המדריגות כולם ,והוא
השער אשר צדיקים יבואו
בו להשיג את הקב״ה )אור
המאיר ,מגילת אסתר(.

’ אם שגורה תפלתי בפי וכו״,
ופי׳ שגורה לשון שליחות כמו
שגרני אליך ,כי תפלת פיו
הוא שליח מהשכינה מפני
היותו אבר מהשכינה ,וצריך
להתלבש בשכינה ולהתפלל
תפלתה אצל השי״ת )פרי
הארץ פ׳ פנחס(.

עצה ותושיה
אי אפשר לזכות
לתפלה בשלימות כי
אםע״ישמירת הברית
בשלימות ,על כן
צריך כל אחד לקשר
תפלתו לצחיקי הדור
האמיתיים ,כי הם
יותעים להעלות כל
תפילה ותפילה למקום
הצריך לה ובוניםמהם
קומת השכינה ,ועי״ז
יתקרב ביאת המשיח
)קיצור ליקו״ט ב ,ד(.

ערכי ם
וכינויים
ניצוצי נשמות
בשעת בריאה נפלו
עולמות למטה )ע״י שבירת
כלים כידוע( ,והעולמות הן
בחי׳ אותיות ,ונתפזרו לכמה
ניצוצות .וע״י העלאת מ״ן
של תורה ותפלה ,נעשה
צירוף מהניצוצות והאותיות
ונעשה עולם .וזהו בחי׳
שלום ,כי קודם שמכנים
אלו הניצוצות והאותיות תוך
דיבורי תורה ותפלה ,אין
להם שום צירוף וחיבור ,והם
בבתי׳ שברים ומחלוקת ,כי
כל ניצוץ מתגבר על חבירו,
וכשמכניםם אל הדיבור
דקדושה הוא מצרפם
ומחברם ,שזהו בחי׳ שלום.
כי ע״י הדיבור דקדושה
של תורה ותפלה נעשה
העלאת מ״ן ,שעי״ז נעשה
שלום כנ״ל ,שעי״ז נתתקנין
ונתחדשין כל העולמות
הנפולין ,ונחשב כאילו בראן
מחדש )ליקו״מ עה(.
ידוע שהשדה התחתון הוא
דוגמת השדה העליונה ,וכל
העשבים והצמחים ושיח
השדה כולם הם ניצוצי
נשמות עליונות )ליקו״ה
תפלת ערבית ד ,כג(.

בכל יחוד עליון ,אזי כמה
ניצוצות שנפלו שהם בחי׳
נשמות הנפולות נתעוררין
אז בתשובה ,וחוזרין להשי״ת
אלו הרשעים שהם שורש
ניצוצי נשמות אלו ,ואז
נתחדש גם נשמת הצדיק ע״י
היחוד הזה ,ועי״ז זוכה לקבל
שכל חדש ונשמה חדשה
)ליקו״ה נזיקין ג ,ח(.

בחטא האדם נפגמו כל
ארבע חלקי העוה״ז שהם
דצח״מ ונתפזרו בהם ניצוצי
נשמות )פי׳ הרמ״ז לזהר שמות(.
כל עיקר עבודתינו לקרב
כל הניצוצות הקדושים מן
הקליפות שהן בשבירה אל
מקום הקדושה שיהא עליית
הקדושה מן השבירה וכו׳
)מקור מים חיים פ׳ לך לך(.

המחשבות זרות הבאים
לאדם ,כי מתאוה הניצוץ
הקדוש שבתוך אותיות
המחשבות זרות לתיקון
ולהעלותו לשורשו ולתקנו,
וכל המחשבות זרות בעולמות
העליונים האותיות הם אורות
צחות ,אלא שירדו למעמקים
ונתלבשו בלבושים צואים
)דגל מחנה אפרים פ׳ ויחי(.

עיבור
ככל לילה ולילה עולין
נשמות התחתונים בםוד
׳בידך אפקיד רוחי׳ בעת
השכיבה ,ומתעברת מהם
נוקבא עלאה דז״א בםוד
׳חדשים לבקרים רבה
אמונתיך׳ .ותועלת העליה
ההיא ענינה היא כדי לחדש
את הנשמות ההם ולתת
כח בהם ולהאיר בהם,
וענין החידוש הזה הוא מה
שמחדש ומתקן את המוחין
שלו שהוא בחי׳ הנשמה שלו
היושבת במוח כנודע) .שער
מאמרי רשב״י פי׳ האדר״ז(.

2

נחל נוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר״ן

וכל

מקור חכמה

ד ! א ר תי ר ת הם ניצוצי נשמות.
התור ה שאדם לומד לשמור ולעשות .׳לשמור ולעשות׳ דייקא,
כדאיתא נליקו״ה )או״ח נרכת ה ד ת ד ,מ( נזה״ל :וזהו ופן נליגנו
כזה״ל :דע ,כי משפר מי ישראל היו ששים רבוא,
ואמרו המקובלים שהם ששים רבוא נשמות היוצאות מששים רבוא
נינה וכו׳ ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים וכו; כי אנו צריכין
אותיות התורה ,שרוחניית התורה הם נשמות ישראל ,והדור שקבלו
עכשיו לזכות ללימוד כזה שנזכה על ידו לשמור ולעשות ולקיים אס
את התורה הם היו ששים רבוא
כל דנרי התורה ,כי התורה כנר
הנשמות ,ואת״כ הדורות הבאות
שאדם לומד לשמור
קינלנו ואנו יודעין כל המצוות ז
אתריהם הם כולם ענפים מהם.
שציוונו השי״ת ,אנל אעפ״כ זעירין ולעשות .כל האותיות הם ניצוצי נשמות.
שם בבחיי עיבור.
אינון שזוכין לקיים את כל דנרי והם נתלבשים בתוך התפילה .ונתחדשים
בכתבי
כ ד אי ת א
המורה ,ועל כן אנו מנקשין
כגלגיליס שכל
*)נ מיכ א
מהשי״ת שנזכה ללימוד כזה שנזכה שם בבתי׳ עיבוי“•
האריז׳׳ל בשער הגלגולים )הקדמה יב(
הנשמות נאים כתוך המלכות
י ט(
) ת הלי ס
וז הו
בזה״ל :ודע ,כי כאשר הגיע זמן
על ידו לשמור ולעשות ולקיים את
שם(.
ונתתדשים
עינור
ככתי׳
ם
י
ר
פ
ס
מ
ם
י
מ
ה ש
צאת הנשמה מתוך הקליפות לבוא
כל דנרי מורתו נאהנה .ועוד איתא
בעוה״ז ,הם צריכות בתתילה לבוא
נענין זה נהקד מת הליקו״ת ,וז״ל :כל כבוד אל .היינו התודה שהוא אש ומים.
בעיבור (...) .ודע ,כי כפי יתרון
עיקר כוונת רנינו הקדוש והנורא
ז״ל היינו בחי׳ הנשמות .ובאים בתוך התפלה
זמן עיכובם בשוד העיבור תוך
נכל המורות שגילה היה הכל רק
נשניל המעשה ,שנשתדל ונתאמץ שהוא בחי׳ כבוד אל .כמ״ש ) ת ה לי ס שס שימו
המלכות ,כך יתרון גודל הארתם
ונממזק נכל עוז לשמור ולעשות כבוד תהלתו .בחי׳ תהילתי אחטום לך.
וזיכוכם מתלאת הקליפות (...) .גם
דע הקדמה אתרת והיא ,כי כל אלו
ולקיים ככל הנאמר נכל תורה ומורה,
הנשמות כאשר יוצאות מתוך הקליפות לעלות אל הקדושה בשוד
ונמשונ דרכנו כמה אנו רתוקים מאלו הדנרים המוזכרים נכל מורה
ומורה ,ונתפלל ונעמיר לשם נרינוי הפצרות ונקשות ומתנונים
העיבור כנזכר ,אינם יוצאות אלא ע״י תפילותיהם של ישראל ,כי
אז הם יוצאות ועולות אל הקדושה בשוד מ״ן כנודע ,או ג״כ
שירתם עלינו ויזכנו ויקרנינו נרתמיו המרונים שנזכה לקיים כל מה
יוצאות ע״י איזה יתוד שמייתד האיש הצדיק בעוה״ז ,או יוצאות
שנאמר שם נאומה המורה ,ונשפוך שימנו לפני השי״ת על כל
ע״י איזו מצוה שיעשה האדם בעוה״ז )כמבואר אצלינו בשער
הדנרים הנאמרים שם שנזכה לקיימם ולהגיע אליהם נשלימות.
רוה״ק ,מציאות היתודים ועניינם( .ודע ,כי יש נשמות שע״י
איזו פגם שיש בתתתונים ,או מתמת פגם שיש בהם עצמם שתמאו בתתילה בהיותם בעוה״ז ועי״ז הם יורדות בעמקי הקליפות ,ואם
אז נזדמנה יציאת ועליית איזו נשמה מתוך הקליפה ) (...יש יכולת באותה נשמה שבמלכות לאתוז אותם הנשמות שהם פגומות קודם
שירדו אל הקליפות ולהעמידם ממקומם ולהחזירם עימה למעלה עי״ש .וק^ר הדברים לכאן ע״פ הקדמות רבינו במאמר זה.
ד ! ש מי ם מספרים כבוד אל .ביאור פש׳ זה על דרך הפשט הוא ,שהשמים וצבאם הם עדות על הש׳׳י ,כדכתיב בתהלים )יט ,א-ד( :למנצח מזמור
לדוד :השמים רנכןפרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע :יום ליום עי ע אמר ולןלה ללןלה ןחוה דעת :אין אמר ואין דברים
בלי נקמע קולם :ופירש המצו״ד)שם( :השמים מספרים .רצה לומר ע״י השמים נראה כבוד האל וכאילו הם ישפרו כבודו .ומעשה .הרקיע
וכוי היינו התורה שהוא אש ומים .התורה נקראת שמיס ,כדאיתא בפסיקתא ר ב תי) הו ס פ ה
מגיד ומעיד על פלאי מעשה ידי ה'•
ב ,א( :׳השמים משפרים כבוד אל׳ ,התורה שנתנה מן השמים היא משפרת כבוד אל ,וכן הוא אומר ׳בהכינו שמים שם אני׳ .׳ומעשי ידיו
מגיד הרקיע׳ הן הלוחות שנאמר ׳והלוחות מעשה אלקים המה׳ .ומצינו כי שמיס נקראו אש ומיס ,כדשנינו ב חגיג ה)יב ע״א( :מאי שמים ,אמר
רבי יושי בר חנינא ששס מיס .במתניתא תנא אש ומיס ,מלמד שהביאן הקב״ה ומרפן זה בזה ועשה מהן רקיע .וגס התורה היא בבתי׳
אש ומיס ,כדאיתא בזהר )פינחס ,רנז ע״א( בזה״ל :באורייתא דבכתב משמרא דחשד ,ואורייתא דבעל פה משמרא דגבורה (...) ,ועמודא
דאמצעיתא כליל תרווייהו ,ובגין דא אתקרי שמיס ,כליל אש ומיס ,אש דגבורה ומיס דחשד .ובמקומות רביס מצינו דנמשלה תורה לאש ולמיס,
ש י מ ו כבוד תהלתו .רבינו דורש את סמיכות
לאש כדכתיב ׳הלוא כה דברי כאש׳ ,ולמיס כדכתיב ׳כל צמא לכו למיס׳ .ועי״ע קידושין ל׳ ע"כ•
המילים כבוד ותהלה )תפילה( ,כדכתיב בתהליס )סו ,א-ב( :לרננצח שיר רנזמור הריעו לאלקיס כל הארץ :זרנרו כטל שמו שימו כבוד תהלתו:
איתא כשל״ה )קרח ,תורה אור א(

וכל התורה

ה מ תרגם
^ תורה שבכתב היא
מצד החסד ,ותורה
שבעל פה היא מצד
הגבורה (...) ,ועמוד
האמצעי כולל את
שניהס ,ומשוס זה נקרא
שמיס ,שהוא כולל אש
ומיס ,אש שהיא גבורה
ומיס שהס חסד.

רנתחדשים

ד!שמים

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

וכל ה תו ר ה ש א ד ם לומד ל שמור ולעשות .כתב בזה בספר מחנה דן)סי׳ ב ,ו/ז(
בזה״ל :הנה ,מבואר בדברי רבינו שבלימוד שאדם לומד לשמור ולעשות,

וכל ה תו ר ה ש א ד ם לו מד ל ש מור ול ע שו ת כל ה או תיו ת ה ם ני צו צי
נ שמו ת .איתא גבי ענין זה בספר פרי הארץ )בהעלותך( בזה״ל :הנה ידוע
ששים רבוא הס נשמות ישראל וכמו כן אותיות התורה )עיין ז״ח שה״ש צא ע״א(
כידוע שאורייתא וקוב״ה וישראל כולא חד )זח״ג עג ע״א( ,וישראל הן הן גופי
התורה .וידוע ׳באורייתא ברא קב״ה עלמא׳ )זח״א ה ע״א( שהן אותיות ,ואין
לך דבר בעולם בלתי אותיות המחיה אותו שהס מאמרו של הקב״ה ,ואס
האותיות הס בהעלם ואינם ניכרים ,הנה האדם המדבר קודם שמדבר דבר
מה הרי הדיבור והאותיות הס בכת ואינם ניכרים ,כללא דמלתא שחיות כל
דבר הס האותיות שבתוכו (...) .והנה אס היה האדם זוכר ומשגיח בשעת
לימוד התורה איך הוא מדבר אותיות התורה שבהם נברא העולם )זח״א רד
ע״א( ,והוא בעצמו היה מתדבק בדברי אותיותיו אל שורש אותיות התורה
שנתנה בזה העולם בקולות וברקים למען תהיה יראת ה׳ על פניו לבלתי יחטא
כמבואר בפסוק )שמות כ( ,ממילא היה היראה והפחד נופל עליו ובקולות
וברקים עליו יופיע שלא יחטא ח״ו כי איך הוא האפשרות הענין לחטוא
בהנה .וזהו ענין בת קול שיוצאת מהר חורב וכו׳ הס אותיות התורה שבכל
אדם הוא מכריז ומזכיר אותו בכל יום ,ומי שאינו שומע הבת קול דהיינו
שאינו מזכירו ,אוי לו מעלבונה של תורה שבתוכו (...) .וזהו ארז״ל )זח״א קצא
כ״צ עיי״ש( שכל נפשות ישראל שיהיו עד משיח כולם עמדו בסיני וקבלו את
התורה שהם האותיות של שרשם המזכירים אותם אל דמי לכס.

בזה תלויה כל תפילת הצדיק שבדור .כי דייקא כשאדם לומד בכוונה הנ״ל
עי״ז אותיות התורה שלומד הן ניצוצי נשמות ,שאלו הנשמות מאירות לתפילה
בבתי׳ העלאת מ״נ ,שהשכינה הקדושה )שהיא בחי׳ תפילת הצדיק שבדור,
שבה נכללות כל תפילות ישראל שהס אברי השכינה( מתפארת עס אלו
הנשמות ׳חזי במה ברך קאתינא לגבך׳ ,ואז ממשיך לה בעל החוטם )הקב״ה(
התרפ״ו אורות ,שזה בחי׳ ׳תהילתי אחטוס לך׳ .וכשתושלס קומת השכינה
והבחי׳ של העלאת מ״נ תהיה בשלימות )שכל זה תלוי בלימוד התורה שיהיה
בבתי׳ לשמור ולעשות כנ״ל( ,אז יהיה גס הזיווג השלם ,בחי׳ הגאולה .ולפי
הנ״ל )שתפילת הצדיק שבדור שתהיה בחי׳ חוטם תלויה בלימוד שיהיה בבתי׳
לשמור ולעשות( ממילא מובן שגס תיקון המשפט תלוי בלימוד הזה(...) ,
שהרי נתבאר לעיל שעיקר תיקון המשפט הוא מה שבכל דרכיו מתנהג עפ״י
דיני ומשפטי התוה״ק )ועיקר קלקול המשפט הוא מה שנוטה ממשפטי
התורה לימין או לשמאל( ,שעל כן לתיקון המשפט בהכרח ללמוד התורה כדי
שידע מה לעשות וממה לשמור את עצמו ,דהיינו שצריך ללמוד לשמור
ולעשות ) .(...נמצא עכ״פ שבלימוד בכוונה לשמור ולעשות ,בזה תלוי כל
תיקון הגאולה )הכללית והפרטית( ,הן משוס שבו תלוי תיקון המשפט ,והן
משוס שבו תלוי עצס הזיווג וההשפעה של בעל החוטם אל השכינה )שזה
תלוי בנשמות המלובשות בתפילה ,שזה נמשך דייקא ע״י הלימוד הנ״ל(.
ה ת פ ל ה ש הו א בחיי כבוד אל .כדאיתא בזה בליקו״ה)או״ח תפלת המנחה ו ,א( בזה״ל :עיקר שלימות הגדלת כבודו ביותר הוא ע״י התפילה ,שבזה שמתפללין
על צרכיו ,בזה מודים שהשי״ת מנהיג עולמו ומשגיח בפרטיות על כל דבר שבעולם ובידו לשנות הטבע ,ונתן לנו כת ורשות לרצותו ולפייסו
בתפילה ותחנונים עד שישוב ממידת הדין למידת הרחמים לבטל כל הגזירות שאינם טובים ולמלאות כל מחסורינו (...) ,וזה עיקר הגדלת כבודו
בשלימות כנ״ל ,ועל כן עיקר שלימות הכבוד הוא ע״י התפילה כנ״ל.

נשמות הצדיקים מעלין
מ״ן בכל לילה בעת השינה
אל המלכות והיא מחדשת
אותן בםוד ׳חדשים
לבקרים׳ .וביאור הענין
חידוש הזה הוא שמאירה בהם בחי׳ מוחין דגדלות שהם הנקרא נשמות)שמות( בני אדם) .עץ חיים שער כט פ״ג( .יש מקום רוחני למעלה יקרא בכנוי רחם) ,(...ושם עיבור הנשמות ששים רבוא בכרם א׳ ונולדו כאחת ,נמצא מצד בחינה זו שכל ישראל
הם אחים ואחוה כפולה ,שכולם היו כאחד במקום אחד ,על דרך האחים התאומים ,והרי זה ייחוד גדול לנשמות מצד רוחניותם )רא שית חכמה ,שער הענוה פ״ה( .עיבור היא מלה המורכבת מחםד וגבורה ע״ב רי״ו ,ע״ב גי׳ חםד רי״ו גי׳ גבורה ) מאורי אור,
כ ב ו ל הקכייה משרה שכינתו בתוך כל א׳ מישראל ,נמצא כל א׳ מישראל נקרא לבוש ,ולבוש נקרא כבוד )ליקו״מ צד( .סוד הבגדים הוא ,שהםט״א עיקר
עיבור( .עיבור הוא בחי׳ אהיה ,דפירושו דזמין לאמשכא ולאולדא )קה״י ,עיבור(.
אחיזתה היא בלבושים ,שבפרצוף אין לה כ״כ אחיזה ,והשכינה כשנתקנים הלבושים שלה נקראת כבוד ,בםוד ׳ר״י הוה קרי למאניה מכבדותיה׳ ) פי׳ הרמח״ל ,שמות כח ,ב( .זה שאמרו בני לבן ,׳לקח יעקב את כל אשר לאבינו׳ ,היינו שכל
חיות הקדושה שהיה לבן יונק ממנה לקח יעקב והוציא ממנה ,׳ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד׳ ,כבוד היינו לבוש כי ר׳ יוחנן קרא למאני מכבדותא ,היינו שהניצוצות הקדושים אשר הוציא מלבן והעלה אותם למעלה עשה מהם
לבושים בעולמות עליונים כמבואר בםפה״ק ,שבעליות העולמות הפנימיות של עולמות התחתונים נעשה לבושים בעולמות העליונים )מאור ושמש פ׳ ויצא(.

ואני תפליה
ו אז כ ה ללמד תורתך
הקדושה לשמה תמיד,
ללמד וללמד לשמר
ולעשות ולקום את כל
דברי תורתך באהבה.
ותאיר עיני בתורתך,
ו ת תן לי ח כ מ ה
ובינה ודעת הקדשה,
להבין ולהשכיל'מכל
ה ל מו די ם ש אז כ ה
לל מד ב כ ל ס פ רי
תו ר ת ך ה ק דו ש ה
להבין ולהוציא מכלם
הנ הגו ת
מ ש פ טי
י שרו ת בא מ ת ,ולא
אטה ולא אםור מן
האמת ןמין ושמאל,
רק אזכה לבון תמיד
רצונך באמת ,ולידע
תמיד איך ל ה תנ הג
ע ל־
בכל דבר
ידי ל מורי ה תו ר ה
הקדושה )ליקו״ת סא(.
א נ א מ ל ך ר חו ם
וחנון ,זכנו נא לעסק
הרבה בלמוד התורה
ה קדו ש ה בכל יום
ויום ,ונז כ ה לל מד
תור ה לשמה ,הינו
שיהו ה כל ל מורנו
רק למען נזכה לשמר
ולעשות ולקום את כל
דברי תלמוד תור תך
באהבה .ונזכה שכל
אותיות התורה ש^צאו
מפינו שהם ב חינ ת
נצוצי נ שמות ,כלם
ןבואו ויכללו ויתלבשו
התפלה
בתוך
הקדושה ויתחדשו שם
לטובה בבחינת עבור,
ועל ידי זה תשלם
הארת התפלה ביותר
כאשר הודעת לנו על
ידי חכמיך הקדושים
זכרונם לברכה )תפלות
ותחנונים א(.

מקור חכמה

המתרגם
וכמו שרבי יוחנן היה
קורא לבגדיו מכבדי.
בוא וראה ,באותו
הזמן שהעמיד משה את
המשכן ,הסתכל בכל אלו
עבודות שהיו כפי שראוי
להיות ,ואז העמיד אותו,
וכל אלו העבודות שהיו
בו במשכן ,כל אחת ואחת
הביאו לו למשה ,וסוד זה
'בתולות אחריה רעותיה
מובאות לך'' ,מובאות
לך' ,שכתוב' ,ויביאו את
המשכן אל משה',

ואני תפלה

ר׳

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

נא

יוחנן קרא למאניה מכב ח ת א .ככוד הוא כחי׳ לכוש ,כדאיתא
ו ד 1ן מאירין זה לזה.
נזה״ל :אמרו רז״ל )נרכות ו ע״א( על פשוק כרום זולופ ,אלו
נשנה )קיג ע״א(' :וכנדמו מעשוס דרכיך' ,׳וכנדפו' ,שלא יהא
דנרים העומדיש כרומו של עולש וכני אדש מזלזלין נה ,ומאי ניהו,
מלנושך של שנפ כמלטשו של פול“ ,וכי הא דרכי יופגן קרי
פפילה .כי שלימופ עלייפ הפפילה יהיה רק לעפיד כשינוא משיש
ב ת ו ל ו ת אחריה .מזמור זה נדרש כולו לעיל
למאניה מכנדופי.
)אות נ׳ ד״ה ׳רזנור סרבן'( על מלך
נן דוד שהוא נעיש זמירופ ישראל,
והנשמות עם התפלה הנקרא כבוד ,על כי עיקר כלי זיינו של משיפ יהיה
המשיפ ,ועפה דורש רנינו את המשך
רק הפפילה .ועל כן נקרא משיפ
מזמור זה ,כדכפינ נפהליס )מה ,י ד -שם שהיא מלבשת אותנו .כי ר׳ יוהנן קרא
נפינפ פומש ,כמ״ש רופ אפינו
טז( :כל כנודה נ פ מלך פנימה
פונל למאניה מכבדותא .ועי״ז נקראת כבוד
משית ה׳ .כפינת ופהלפי אפטום לך
ממשנצופ זהג לנוכוה :לרקמופ
למלך נפולופ א פיי ה רעופיה אל .והן מאירין זה לזה .הנשמות מאירין
וכו׳) .כמ״ש כל זה רנינו נ סי מן נ׳
מונאופ לך :פונלנה ?שרנפפ וגיל להתפלה בבהי׳ העלאת מ״ן .והתפלה
נהתורה ׳אמור אל הכהניס׳ ונשאר
מקומות( .ועכשיו כל יגיעתנו לנרר
פנאינה כהיכל מלך :ופירש המצו״ד מאירה להנשמות .בבהי׳ הידושין .שהיא
מהרשת אותם בבהי׳ עיבור .והנשמות ולהעלות את התפילה ,ונאמת מפמת
)שס( :גל גמדה .כל אשה מכונדה
וכפ מלך היושנפ פנימה נפדרה לפי
שאין הפפילה עדיין כשלימות ,על
רונ כנודה אשר לנושה עשוי המלובשין בתפלה המובאות לצדיק
כן גש הפורה אינה כתכלית
אתריה
ממשנצופ זהנ .ליקמוס .ננגדי רקמה שבדור הם בבהי׳ ) ת ה לי ס מה( בתולות
השלימות והיא מלונשת נכפנות עור
ריעותיה מובאות לך :
פהיה מונאה למלך המשיפ .נסולוס
שמשם משתלשל יניקת העץ הדעת,
ומפמת זה יש כה שני כפינות ,זכה
אהייה .ר״ל עם הנפולופ אשר
פלכנה אפריה לשמשה ועם רעופיה ההולכים עמה כאפפ ,כולן
נעשית לו שם פיים לא זכה וכו' ,ומפמת זה נאמת רכים נכשלו
וענרו על הפורה .ועל כן אנו צריכין להתייגע ככל דור ודור וככל
פהיינה מונאופ מארצם נשמפה ופנואנה נהיכל מלן ,ר״ל נשמפה
עת וזמן לנרר את הפורה והפפילה ,כי פורה ותפילה שניהם אפד
יקנלו עול מלכופ המשיפ .ועוד מצינו שדרשו שז״ל פס׳ זה גס על
ופלויים זה נזה וכנ״ל .ועל כן צריכין לעשות מהפורה תפילה.
הקמפ המשכן ,כדאיפא נ ש מו ״ ר)נ  ,3א( :ויניאו אס המשכן אל משה .ר׳
ונליקו״ה )תו"מ נתלות ד ,כנ( ניאר נזה לעונדא ולמעשה את ענין הארתם
פנפומא נר אנא פפפ ׳לרקמופ פונל למלך נפולופ אפריה רעופיה
זל״ז ,וז״ל :וזה נפי׳ גודל עוצם המעלה לעשות מהפורות תפילות,
מונאופ לך׳ .מהו ׳לרקמופ' ,זה המשכן שהוא מצוייר כמ״ש ׳ורוקם
נפכלפ׳ הוי לרקמופ .מהו ׳פונל למלך; זה משה שנקרא מלך כמ״ש
כי כל הפורה שאדם לומד נאה נפוך התפילה ונפפדשה שם והם
מפזקין זא״ז כנ״ל .וזה אפי׳ כשהתורה שעושק נה אין לה שייכות
)דנריס לג( ׳ויהי כישורון מלך נהפאסף ראשי עם יפד שנמי ישראל׳.
נפשיטות עם התפילה ,כגון שלומד דיני ממונות ואפ״כ מתפלל על
'פונל׳ ,שהניאו לו המשנן .׳נפולופ אפריה רעופיה' ,אלו ישראל
שמירת שנת וכיוצא ,אנל נוודאי הוא מעלה יתירה ועצומה כשזוכה
שנקראו נפולופ נמ״ש )שיר ד( ׳גן נעול אפופי נלה גל נעול מעין
לעשות תפילה מהתורה כעצמה שעושק נה ,שאז הפורה והתפילה
פפום׳ .׳רעופיה' ,שהן רעיו של הקנ״ה שנאמר )פהליס קכג( 'למען
הם אפדות גמור כיותר ואז מפזקין זא״ז ומאירין זה לזה כיותר
אפי ורעי אדנרה נא שלום נך׳ .׳מונאופ לך' ,שכיום שנגמר המשכן
הניאוהו אצלו לכך נאמר ׳ויניאו אפ המשכן אל משה׳ .ופירש העץ
ויופר .וע״כ ענין זה לעשות מתורות תפילות יקר מאד מאד ונעשה
מזה שעשועים גדולים למעלה שאין דוגמתם כמנואר נדנריו
יוסף)שס( :דקרא אשמועינן הכנוד שעשו ישראל למשה רנם ושממפם
הקדושים ז״ל ,כי מייפדים עי״ז פורה ותפילה ניפוד נפלא עד
כמשכן ,והיו מניאים לו אפ מלאכפ המשכן נננו ד גדול ונ קינ^ כל
שנעשים אפדות גמור והם מפזקים זה את זה כיותר וכנ״ל.
ישראל ולונשים נגדים נאים (...) .׳נפולופ' הוא רמז לכלל ישראל
המון עם ,וננינוי ׳רעופיה׳ הוא רמז לפנמים וצדיקים שנאופו הדור
ו ד 1ן מאירין זה לזה .ניאר נזה נעצוה״מ )תפילה ,ז( ע״ד הפשט נזה״ל:
פורה ותפילה מפזקים זה את זה ומאירים זה לזה ,היינו שע״י
שהם נקרים רעים אהונים להקנ״ה ,וכולם נכנופיא אפפ נאו
למשה .וכן אימא נזהר)פקודי ,רלה ע״א( נזה״ל “ :פא פזי ,נההוא זמנא
שעושק נפורה נאמת לשם שמים כלי שום שקר ,זוכה שיתעוררו אצלו
פשק ורצון להתפלל נהתלהנות ,לכוון לפירוש המילות כראוי ולהרגיש
דאוקים משה יפ משכנא ,אשפכל נכל אינון ענידאן דהוו כדקא
פיות נדינורי התפילה ,וע״י ההפפזקות נענודת התפילה נאמת כלי
יאופ ,וכדין אוקים ליה ,וכל אינון ענידאן דהוו ניה נמשכנא ,כל
פד ופד אייפיאו ליה למשה ,ורזא דא )נזהליס מה( ׳נפולופ אפריה
שום שקר ,זוכה לפשק והתמדה לעשק הפורה נאמת כראוי .על כן
רעופיה מונאופ לך' ,׳מונאופ לך' ,דכפינ' ,ויניאו אפ המשנן אל
צריך לעשוק כשניהם דווקא ,הן כפורה הן כתפילה ,רק שיהיה
משה׳ .ופירש המתוק מדנש )שס( :וזה םוד הכפונ 'נפולופ אפריה
נאמת גמורה .ני אי אפשר להגיע לשלימות רק כשעושק כפורה
ותפילה נאמת כראוי .וניאר נזה עוד נמי הנ ח ל)נ( נזה״ל :כי צריך
רעופיה מונאופ לך׳ ,אלו הם מלאכי המלכופ ההולכים אפריה
לעשוק כשניהם דווקא כפורה ונפפילה ,והן מפזקין ומאירין זה לזה,
ומעליה אופה אל ז״א שהוא שוד משה ,ומה שכפונ ׳מונאופ לך׳
ואז דייקא כשעושקים גש כפורה אז נעשה התפילה כלי זיין אצל
היינו דכפינ ׳ויניאו אפ המשכן אל משה; כלומר שהניאו אפ
משית וכן נפרטיות אצל כל אפד מישראל שיננוש הכל ע״י תפילה.
המשכן שהוא שוד המלכופ עש מלאכיה אל משה שהוא שוד ז״א,
להאיר להם ולפקנם ולקשמש כראוי .וכפנ נזה האריז״ל נספר הליקוטיס
זה לזה .דייק נזה נ ני א ה ״ ל) נ ( נזה״ל :מפרש נזה פינת
'משפריש' )נפס׳ השמיס מספרים דלעיל( ,שהוא לשון
)פ׳ האזינו( נזה״ל :ענין'נפולופ אפריה רעופיה מונאופ לך' (...) ,יש
נשמופ שעדיין לא נאו ונקראים נפולופ) .עי״ל אות ו ד״ה ׳ויניאו את
ב ת ו ל ו ת א חרי ה ריעותיה מובאות לך .וני אר
שפיר ואוי•
נזה נ מי הנ ח ל)נ( נזה״ל :היינו שזה )מזמור זה( קאי על מלך המשית
המשכן אל משה; ודוק וראה ,כי פסוקים רניס ופירושיהם המונאיס נמאמר
נאמרו נעת הקמת המשכן ,והס משלימים ומנאריס אלו את אלו(.
שאליו מוכאים כל התפילות עם הפורה שנפלכשה כהש כמ״ש
׳ויניאו את המשכן אל משה משית׳ )ועי׳ נזהר פקודי ד׳ רל״ה( ,ואז
התפילה הוא כלי זיין שילפום כה כל מלפמופיו ויכנוש על ידה הכל .וכתנ נזה נ ני א ה ״ ל) נ ( נזה״ל :מנאר נזה אגנ אורפא לשוף ענין
הנ תונ' תגור תרכך על ירך גנור' הנזכר לעיל כפנים ,נשכת הצדיק ששוננ עליו זה המזמור.
כדאיתא גני ענין זה נליקו״ה )או״ת ר״ת ה ,לה(

ו ת פ ת ח את עיני
שכלי ודעתי בדרך
האמת והתמימות
האמתי ,שאזכה לידע
היטב הדרך האמת
והנכון איך לעשות
מאירין
מהתורות תפלות
נאות ואמת י ות
כרצונך וברצון יראיך
הצדיקים האמתיים
אשר גלו אלו החדושי
תורה בעולם ,באפן
שועלו שעשועים
גדולים לפניך ,עד
שתעורר רחמיך
באמת בשלמות
ותשיבני אליך באמת.
ילקוט הנחל
מילואי חכמה
עזרני שאזכה לבון
כונתם הקדושה של והנשמות ה מלוכ ש ץ כ ת פ ל ה ה מו ב או ת לצדיק שכדור .אימא נענין זה ?{ל ש ם ש הי א מ לג ש ת אותנו .וגהיי״ה )מייג( איתא גזה גייסא אמרה ,וז״ל:
נספר קג הישר )פ״ה( גזה״ל :דע ,כי אוירא חללא דעלמא הן
מצינו נקונטרסיס ישנים מכת״י החנרים וכו׳ אשר שם הלשון מתוקן יותר
הצדיקים האמתיים
נהתורה אמור אל הנהנים נסימן נ׳ נאות ז׳ נ הספר הנדפס .כתונ שם,
בכל מקום שאלמוד מלאים מנשמות נני אדם שאינם יכולין עדיין לנוא למקום מנוחתן ,וכמו
והנשמות עם התפילה נקרא כנוד על שם שהיא מלנשת אוסס וכו׳.
בספריהם הקדושים ,שהעידו תלמידיו של הרנ האר״י ז״ל שהיה אומר להם ,דעו ,כי אוירא דעלמא
ולסדר תפלות נאות וחללה הן מלא נשמות הנדחין שאינם יכולין לנוא עדיין למנוחתם .ופעם אחד
וקדושות על כל הלך האר״י ז״ל ללמוד מורה נשדה ,וראה הוא נעצמו שכל האילנות היו מלאים נשמות נלי מספר ,וכן היו על פני השדה ,וגס על פני המיס היו כמה רננו ת
הדברים הנאמרים נשמות ,ושאל אותן הרנ האר״י ז״ל מה טינס כאן ,והשינו ,שנדחו מחוך לפרגודא קדישא ,נענור שלא עשו משונה על פשעיהם ,והיו מונעים את חנריהס
והמרמזים בדבריהם
מלעשות תשונה ,והיו נע ונד נארך ונאוירא דרקיע ,זה נכה וזה נכה ,ועכשיו היו שומעים נ ת קול המכריזה נכל העולמות שיש איש אחד צדיק נארך האריז״ל
הקדושים באמת,
אשר יש כת נידו לתקן הנשמות הנדחות ,וע״כ נאספו לכאן לנקש ממנו לרחם עליהם לתקן אותם ,כדי שיוכלו לנוא למקום מנוחתם ולא יסנלו עוד צער גדול
שאזכה להגיע להם
מהרה ,ואזכה לשפך כזה ,והנטיח האר״י החסיד ז״ל לעשות לטונתס מה שהוא נאפשרית ,וסיפר אח״כ האר״י ז״ל לתלמידיו המעשה הזה ,כי ראו שהאר״י ז״ל שאל להם להנשמות
שיחי לפניך על ידי ולא ידעו למי שואל ומי היה המשינ ,עכ״ל .ונחינורו כתונ שאלו הנשמות היו יכולין להעלות אותם כתפלה של צדיק ,כיון שהצדיק מתפלל נכוונה אז תפלתו
כל תורה ותורהשגלו עולה למעלה מחת כסא הכנוד ,ואז מתלנשיס נאומה המפלה כמה נשמות וממלויס נהדי אומה תפלה כמ״ש הזוהר )גלק קצה ע״א( נסוד הפסוק ׳מפלה לעני כי
הצדיקים אמתיים יעטוף ולפני ה׳ ישפוך שיחו׳ ,כמה נשמות ממעטפין ומתדנקין נמפלה של עני ,ואין מפלה יותר חנינ קמיה הקנ״ה כמו תפלה של עני ותפלה של צדיק ,שעולין
בעולם )ליקו״ת ח״ב כב( .נלהנ גדול ונורא השורף סניניו ,והסט״א מתייראים להתקרנ למקום תפלת העני ותפלת הצדיק ,וע״י כן הנשמות הנדחות עולין עם התפלה ,וזהו הענין ממש

ערכים
וכינויים
מיין נוקכין
דע כי המיין נוקבין עיקרם
גבורות ,כי החםדים שבהם
טפלים בםוד נקבה שלטא
על דכורא ,והמיין דכורין הם
חםדים והגבורות טפלין להם
)עולת תמיד שער רה״ש(.

דע אחי שפוד מ״ן ומיין
דכרין הוא םוד גדול מאוד,
הכולל כל רזי התורה
ותיקון העולם ,כי לא יבוא
התחדשות ותוםפות הבריאה
עתה או לאחר התחייה
מראשית ועד אחרית ,ולא
יצא ויעלה שום צדיק מלמטה
או מלמעלה ולא יהיה שום
הנהגה בעולם ,כי אם ע״י מים
טהורים הללו )ע מ ק המלך שער
ה פס״ד(.

אין עליה אלא םוד מ״ן,
התעוררות מעשה הצדיקים,
אתערותא דתתאי צדיקים
שבעולם התחתון .וכן הוא
בזוהר שה״ש )ז״ח ד ע״א( וז״ל
׳כמה דאצטריך אתערותא
מתתא לעילא לאתערא
מלכא ומטרוניתא מתתא
לעילא ,כן אצטריך אתערותא
ממלכא ומטרוניתא לאתערא
אבא ואמא׳ .כי אי אפשר
להעלות מ״ן ,כי אם ע״י
מעשה הטוב של התחתונים
כנודע ,המעורר איזה שפע
טוב להריק עלינו ברכה מםוד
הזווג העליון ,שהשכינה
אומרת ׳חזי במאי ברא אתינא
לקמך׳ )זהר ויקרא יג ,(.כך
וכך שקידת לימודו ,כך וכך
מעשיו ,לפיכך שורת הדין
הוא שתתן שפע וברכה על
ידו להעולם התחתון )עמק
המלך שער א פ״ב(.

בשבירת הכלים וגניזת
האורות נשארה הארתן
בתוך השברים .ומשם עולים
נצוצים בםיוע התחתונים
להאחז ולהתיחד למעלה עד
שחוזרים האורות למקומן.
וכל הםילוק הזה אשר אמרנו
הוא םוד מ״ן הנעשים למעלה
מנפשות הצדיקים ממש
בשעת םילוקן ,כי כל המצוות
שעשו בחייהם מתכנםות יחד
לעלות ולראות לפני האדון
ה׳ צבאות ,כטעם ׳והלך לפניך
צדקך׳ בשעה ש׳כבוד ה׳
יאםפך׳ )יונת אלם פכ״ב(.
מעשים טובים אשר ישתדל
אדם בעולם הזה ויעלה
באמצעותם אורות עליונים
בשורש נשמתו ,הם נקראים
בדבריהם ז״ל )זהר ח״א יח(.
מ״ן (...) .ובעלות אלו ירדו
מיין דכורין ,כי בהתעוררות
התחתונים יתעוררו מים
העליונים להשפיע אורות
נוראים בםוד נשמתו )אוה״ ח
בראשית כח ,יד(.

בחיי מ״ן נקרא ריח ,גם
הנשמות הן מבינה ,וםוד
הבינה נקרא ריח )קה״י ,ריח(.

עצה ותושיה
ת ו ר ה ותפלה הם
מחזקין זה את זה
ומאירין זה לזה ,על כן
צריכין לעסוק בשניהם
דייקא ,וכל התורה
שאדם לומד לשמור
ולעשות כל האותיות
הם ניצוצי נשמות,
והם נתלבשין בתוך
התפלה ונתחדשים
שם בבחינת עיבור,
ועי״ז נשלם גם אור
התפלה ביותר ,אך
עיקר השלימות
הוא ע״י שמקשרין
ומביאין את התפלה
להצדיק שבדור
)קיצור ליקו״מ ב ,ה(.

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
תו ר ה הוא מ״ן לתפלה,
וכמ״ש המהרש״א שכל
התורה הוא הכנה ליראה
הנקרא תפלה וכו׳ ,ובתפלה
משפיעין להמתפלל מיין
דכרין נגד מ״ן ,וכשלמד
לשמה כמו שהיה מ״ן כך
הוא מיין דכורין ,מה שאין
כן כשלמד שלא לשמה כך
משפיעין לו בתפלה ,ואז
תפילתו לחטאה שמבלבלין
אותו בתפילתו מחשבות זרות
)בעש״ט עה״ת פ׳ נח(.

רחמים ודין
כל פנים הוא חסד ונקרא
זכר ,וכל אחור הוא דין
ונקרא נקיבה )עמק המלך שער
א פ״ד(.

כל הספירות האצולות מצד
החכמה כולם נקראות מידות
רחמים ,לפי שהספירות
האצולות מן הבינה כולם דין.
ולפי מערכת אלו אצל אלו
נקראות אלו רחמים ואלו דין,
לא מפני שאלו של צד ימין הם
רחמים גמורים ,אלא שרובם
ועיקרם רחמים אבל קצת דין
יש בהם ,ולא מפני שאלו של
צד שמאל הם דין גמור ,אלא
שרובם ועיקרם דין אבל קצת
רחמים יש בהם .וזהו סוד קשר
הספירות והמרכבה ,שאלמלא
העירוב שבמידות לעולם לא
היו מתקרבות ונקשרות אלו
באלו )שערי אורה שער ה(.
עשר הספירות לפי חילוק
החסד דין רחמים נחלקים
לג׳ חלקים ונקראים ג׳ קוים,
חכמה חסד ונצח נקראים קו
החסד ונקרא על דרך המשל
ימין ,בינה גבורה הוד קו הדין
ונקרא שמאל ,כתר תפארת
ויסוד קו הרחמים ונקרא
אמצע ,ומלכות כלל כולם
)מאמר החכמה לרמח״ל(.

מדהייר היא קיומו של עולם,
שלא היה עומד זולתו כלל
וכלל .ואעפ״כ אין מדה״ד
לוקה ,וזה ,כי לפי שורת הדין
ממש ,היה ראוי שהחוטא יענש
מיד תיכף לחטאו בלי המתנה
כלל ,וגם שהעונש עצמו יהיה
בחרון אף ,כראוי למי שממרה
פי הבורא ית׳ שמו ,ושלא
יהיה תיקון לחטא כלל ,כי
הנה באמת ,איך יתקן האדם
את אשר עיות והחטא כבר
נעשה ,הרי שרצח האדם את
חבירו ,הרי שנאף ,איך יוכל
לתקן הדבר הזה ,היוכל להסיר
המעשה העשוי מן המציאות,
אמנם ,מדה״ר היא הנותנת
היפך השלשה דברים שזכרנו,
דהיינו ,שיתן זמן לחוטא ולא
יכחד מן הארז מיד כשחטא,
ושהעונש עצמו לא יהיה עד
לכלה ,ושהתשובה תינתן
לחוטאים בחסד גמור ,שתחשב
עקירת הרצון כעקירת המעשה
)מסילת ישרים פ״ד(.

יש אור ישר ואור חוזר,
זה דין וזה רחמים .והוא
כשהתחתונים ראויים אל
הרחמים ,אז דרכו ישר להטיב
לתחתונים ,נקרא אור ישר
מצד הוי״ה ,אמנם כשאין
התחתונים ראוים אז הופך
פניו בכעס ,בסוד ׳דומה דודי
לצבי׳ )שה״ש ב( ,ומאיר בהם
אור האחור והחוזר שהוא
דין בצמצום מצד אלקים.
העולה מזה כשהתחתונים
הופכים פניהם ממנו ית׳
כמ״ש ׳כי פנו אלי עורף ולא
פנים׳ ,אז מידה כנגד מידה
גורמים לו ית׳ שיהפך פניו
ג״כ ,והאור והשפע בא בסוד
אחור באחור שהוא דין,
וכשחוזרין להפוך פניהם
אליו ית׳ בדרך הטוב והישר,
אז ג״כ משפיע להם אור ישר
שהוא רחמים )תוי״י פ׳ צו(.

נב

נחל נוכע

ליקוטי אמור אל הנהנים ב מוהר״ן

מקור חכמה

ה פ ת רו ! פניף מזמור זה פיקן דוד לאומרו נפנוכפ ניהמ״ק ני מי שלמה )שאף הוא כהקמפ המשכן( ,כדכפינ נפהליס )ל ,א ,ה-ט( :מזמור ':ויר
חנכת ה 3ןפ לדוד (...) :זמרו לה' חקידיו והודו לזכר יןדשו :כי ת ע  3אפו חיים 3רצונו 3עךפ ןלין 3כי ול5וןר מה :יא?י אמרמי
3שלוי 3ל אמומ לעולם :ה׳ 5ךצונף העמדתה להררי עז הקמרת פניף הייתי נכהל :אליף ה׳ איןךא ואל א מי אמיזלן :ופירש ר ש״י) שס( :זמרו
לה׳ ססידיו .על מה שעשה לי כי יכולים אתם לתשות כו שייטיכ לכס ואפילו אתם שרויס כצער אל תיראו .כי רגע .קטן כאפו .סיים גיצונו.
ותיים ארוכים יש כהרצותו וכהפיישו.
ואני אמרסי כשלוי .בשלוותי הייתי
תפילותינו וכק שתינו על זה
בבא בפרא ע״ג ע״ב
רבה
חושב לא אמוט לעולם ,אבל אין
^ ^ א מ ר רבה בר בר חנ ה
שפנה עורף אלינו שיחזור בר בר חנה חזינן
ז מנ א חד א הו ה ק אז לינן
הדבר ברשותי כי אס ברשותו של
א ת פניו .ני אר נזה נליקו״ה )פו״מ
נפלופ ד ,יא( נזה״ל :כי כל זמן הגלות להאי בוורא ונו׳.
ב ס פינ ת א ,ו חזינן ה הו א
הקב״ה ,ברצונו העמיד את ׳הררי׳
כוור א די תי ב לי ה ח ל ת א
כל זמן שאין הש״י עוגה לעמו בי בגלותינו נביבול
את ׳גדולתי׳ להיות עוז ,וכיון
אגביה ,וקדחה אג מ א עילויה.
שהסתיר פניו ממני מיד הייתי
ישראל לגאלם גקרא ישן כניכול ,הקב״ה בהסתרת
סברינן י ב ש ת א הוא ,וסלקינן
נבהל .ואקרא אליך ,ואספנן .תמיד
שבתוב
כ״ש עורה למה מישן ה׳ וכתיג ויקז פנים .נמו
ו אפינן ובשלינן אגביה ,וכד
לאמר לפניך מה בצע בדמי וגו׳
כישן ה /כדאיתא 3מדרש אשמר
חם גביה אתהפיך ,ואי לאו
ישראל )פהליס ל( הסתרת
ואתה שמעת קולי והפכת מספדי
)אשפ״ר י ,א( ,אכל נאמת
דהוה מקרב א לספינ ת א ,הוה
בחינות
שהוא
פניך
למחול לי .ועוד כפיב בדברים )לא ,מז 
ית׳
רתמיו
ע״י מפילתם מעוררים
טבעינן:
מעט מעט  3כ״פ ,עד שנמהרה רחמים .ופנה עורף
יח( גבי הסתרת פניו יח׳ :ויאמר ה׳
פירש״י :דימ5א סלפא
אגגיה .שהיה חול נקבץ על אל משה הנך שכב עס אבתיך וקס
יתעורר כניכול משנתו ננמי׳ ויקז שהוא בחינות דין.
גבו .וקלס .עשבים על החול.
העס ה;זה וזנה אחרי אלקי נכר
כישן ה׳ ויגאלנו נמהרה .כי 3אממ ובל תפילותינו
ושנרינן יגשמא היא .איי
אין שינה לפניו ית׳ מ״ו כ״ש הנה
הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו
רק ובקשתינו על זה
הים היא.
ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי
לא ינוס ולא יישן שומר ישראל,
שמתמת מידת הדין הוא ית׳ כניכול שפנה עורף אלינו
אתו :וחרה אפי בו ביום ההוא
מסתיר פנים מאימנו עד שנדמה שיחזור את פניו .נמו שנתוב )שס פס פנה
ועזבתים והכןתרתי פני מהס והיה
כישן מ״ו ,ואגו ממוייניס להתפלל אלי .ונמו שנתוב )נמדנר  0יאר ה׳ פניו .לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות
ואמר ביום ההוא הלא על כי אין
ולצעוק אליו תמיד ולעורר רממיו ית׳
אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה :ואנכי הקתר אקתיר פני ביום
כמו שמעוררין מהשינה 33מי׳ עורה למה מישן ה; עד אשר ע״׳
ריכוי התפילות יתעורר כשלימות וישו 3אלינו וירתמינו וכנ״ל.
ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהיס אחרים :ופירש
האוה״ח )שם( :ועזבפים וגו׳ והשמרפי פגי וגו׳ .הכוונה כי אס יתן ה׳
דעתו לדעת הצרות אשר יבואו עליהם ,יהמו רחמיו ויסלק חרון אפו ,לזה הוא מודיע כי יסתיר פניו ,ובזה ימצאוהו צרות רבות .ופנים
הוא בחי׳ רחמים )כדברי רבינו ׳פניך שהוא בחי׳ רחמים׳( ,כדאיתא בספר לימודי אצילות בזה׳׳ל :כל מקום רחמים הוא נקרא פנים וכל מקום דין
פ נ ד | אלי .רבינו מביא ב׳ ראיות שונות לכך שאנו מתפללים שיחזיר פניו .ראיה א׳ מלשה״כ בתהלים )פו ,יד-יז( :אלקיס זדים קמו
הוא אחור־
עלי ועדת עריצים בקשו נפישי ולא שמוך לנגדם :ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפ^ס ורב חכןד וארנת :פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך
והושיעה לבן ארנתך :עשה ערני אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה ה׳ עזרתני ונחרנתני :ועוד מצינו דכתיב בתהליס )סט ,יז-יח( :ענני ה׳
כי טוב חכןדך כרב רחמיך פנה אלי :ואל תכןתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני :ואיתא כזה כמדרש תהלים )שם( :פגה אלי ופנני .אמר דוד,
הי פניו .וראיה ב׳ היא מלשה״כ בברכת כהנים )שנאמרה ביום הקמת המשכן( ,כדכתיב
רבונו של עולם תפנה מכל עסקיך ופנה אלי וחנני•
בבמדבר)ו ,כב-כז( :וןדבר ה׳ אל משה לאמר :דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להס :ערכך ה׳ וישרנרך :יאר

וכל

וזה שאמר

יאר

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

ה ס ת ר ת פניך ש הו א ב חינו ת ר חמים .בגרסת כת״י של הליקו״מ שהו״ל הרה״ח בנשמת הצדיק שכיון שנפטר מהעולם עובר דרך הגיהנס ,כדי שבזכותו בהעבירו
רנ״צ קעניג זצ״ל איתא גירשה אחרת בזה ,ח״ל :׳כי בגלותינו הקב״ה
דרך שס יתאחזו בו נשמות האבודות ויעלו עם נשמתא קדישא דא .וכן סיפר
בהסתרת פנים ממנו כ״ש ׳ואנכי הסתר אסתיר פני׳ וכמ״ש ׳הסתרת פניך׳,
החסיד ר׳ גדליה ז״ל אחד מתלמידי האר״י ז״ל לחביריו ,שבכל ערב שבת היו
וזה ידוע שפנים הוא בחי׳ רחמים ולהיפך העורף הוא בחי׳ דין.׳ יאר הי הולכין חוץ לעיר לקבל שבת ,והיה פעס אחד מספר הקדוש האר״י ז״ל נפלאות
פניו .איתא בליקרה )ירד גילוח ד ,א( בזה״ל :כי כל אדם צריך לבקש תמיד פני
מה שראה כמה וכמה פעמים כשהיה עומד על ראש ההר שהיה מחוץ לעיר,
ה׳ ,כמ״ש )תהליס קה( בקשו פניו תמיד ,וכתיב לך אמר לבי בקשו פני וכו׳,
ועל אותו ראש ההר ראה כל הבית חיים של ק״ק צפת תוב״ב ,וראה חיילות של
וכתיב זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה .כי האמת הוא בחינת פני ה׳,
נשמות שעלו מהקברים לעלות למעלה לג״ע של מעלה ,וכן ראה כמה רבבות
כי מי שזוכה לידע האמת על בוריו כמו שהוא אמת ,שה׳ יתברך ברא הכל יש נשמות לאין מספר שירדו כנגדו ,והס הנשמות יתרות הנתוספות באנשים כשרים
מאין ומחיה ומקיים הכל ברצונו ומשגיח על הכל בהשגחה פרטית ,זאת בכל שבת ,ומתוך רוב בלבול ועירבוב הנשמות וחיילות עצומות לאין מספר כמעט
הידיעה האמיתית היא בחינת הארת פני ה׳ ,כי האמת היא הפנים של כל כהו עיניו מראות והיה מוכרח להעצים עיניו ,ואעפ״כ ראה אותן בעיניס
הפנים כנ״ל ,היינו כשיודעין האמת זה עיקר בחינת הארת פנים ,כמו למשל
סגורות .והנה אנחנו ראינו כמבואר בדברי תלמידי האר״י ז״ל שתועלת גדול הוא
בגשמיות במלך בשר ודם ,כל זמן שהמלך נסתר בחדריו ואין זוכין לראותו הוא תפלות צדיקים לנשמות הנדחות ,ואין לך גמילות חסד גדול מזה ,ואף כי אין
בבחינת הסתרת פנים ,וכשמגלה עצמו לאנשיו ורואין אותו זה בחינת הארת אנו מאנשי הצדיקים הקודמים ,והלוואי שתועיל תפלתינו לתועלת עצמינו לכפר
פנים ,שמראה להם פנים שהיה נסתר מהם עד הנה .כמו כן להבדיל בהשי״ת על חטאתינו ופשעינו שהכעסנו לבורא יתברך במרד ובמעל ,אעפ״כ טוב לזכור
מלך מלכי המלכים הקב״ה ,שאי אפשר לראותו בעיניים גשמיים ואפילו בעיני בתפלתו לפני יודע מחשבות גס לנשמות הנדחות ,כי רב חסד הוא הבורא יתברך,
השכל כי אם כל חד כפום מה דמשער בלביה כמו שאיתא בזהר הקדוש ומובא
וזהו יאות לכל בר ישראל להיות זוכה ומזכה לאחרים.
בדברינו כמה פעמים ,כשה׳ יתברך עוזר להאדם ומתנוצץ בדעתו ידיעת פניך ש הו א ב חינו ת ר ח מי ם ופנ ה עורף ש הו א ב חינו ת דין .איתא גבי עדן
אמיתתו זה בחינת הארת פנים ,ועל זה אנו מבקשין תמיד ,יאר פניו איתנו
זה ברמח״ל בספר דעת תבונות )קנח( בזה״ל :הוא הענין האמור במשה
סלה ,האירה פניך על עבדך וכו׳ ,פניך האר בעבדך ,והנהנים נצטוו לברך את וישראל)דברים ה( ׳פנים בפנים דבר ה׳ וגו״) ,שמות לג( ׳ודבר ה׳ אל משה פנים
ישראל בברכה זאת ,כמ״ש יאר ה׳ פניו אליך וכו׳ ,כי זה העיקר שזוכין להארת אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו׳ ,וכענין הברכה בברכת כהניס )במדבר ו(
׳יאר ה׳ פניו אליך׳ ,ובמקוס אחר אומר )שמות לג( ׳וראית את אחורי ופני לא
פני ה׳ ,דהיינו שיאיר בדעתו אמיתת אלקותו שזה עיקר אור הפנים.
יאר הי פניו .כתב בזה בליקו״ה )חו״מ נחלות ד ,ח( בזה״ל :עיקר בריאת העולם יראו׳ ) (...וזה פשוט ,שמיני ההשפעה הנקראים פנים ,יהיה ענינס כחוק
היה כדי לגלות רחמנותו וטובו בעולם כידוע ,אבל השי״ת מסר את כל
הפנים אשר לאדם שמראים קירוב ואהבה ,ואחור ,מיני השגחה והשפעה ענינס
העולם ומלואו ביד בני אדם ,כמ״ש והארץ נתן לבני אדם ,שבני האדם כפי כחוק האחור באדם המראה על הריחוק .ובאלה השתי מידות נבחין הקירוב או
הריחוק בין ישראל ובינו ית׳ .ועוד איתא בכללים ראשונים לרמח״ל )כת( בזה״ל:
האחוריים הס בחינת ההרחק ,כאדם שפונה מחבירו שהופך עורף אליו ,והפנים הס בחינת הקירוב .והיינו ההארות וההשפעות שאין שם סבר פנים אלא אדרבא
סילוק וריחוק ,נקראים אחוריים ,וההארות וההשפעות שיש שם סבר הפנים והקירוב ,נקראים פנים .והנה קצה הריחוק הוא אחור באחור ,וקצה הקירוב הוא
פנים בפנים ,כי אחור באחור זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן ,וזהו מה שפונים זה מזה ,ואין פונים זה לזה כלל אלא איש לדרכו מקצהו .ופנים בפנים
הוא ההפך ,ששס כל הפניה וכל ההתדבקות .והאמצע שבין שתי קצוות אלה הוא הפנים באחור או אחור בפנים ,כי האחד פונה והאחד לא .והנה כשהתחתונים
בשלימותס ,הס נגשים לפניו ית׳ כביכול בלב גס ,כאשה לבעלה ,והוא פונה אליהם באהבה (...) .אך בהיותם בלתי תיקון הוא היותם אחור באחור שאין להס מצח
להרים ראש לפניו ,ואף הוא אינו פונה להס באהבה ,אפס כי הס ׳נשואים מני רחס׳ ,והס דבקים בו ית׳ מצד היות הנשמה חלק אלוק ממעל ,ובבתי׳ זאת לא
יתפרדו מעולם ועד עולם .ולכן נוקבא ,אפילו כשהיא אחור באחור כותל אחד לשניהם ,כי בבחינת קשר מוטבע בין הקדושה העליונה ,כלל הארותיו ית׳ ונשמות
ישראל אין ביניהם פירוד .אך כשהם תסירי ההשלמה ,לא יהיו המה אלא נסבלים ממנו ,אך לא שיפנה להס באהבה רבה ,ולא שיהיה להס הרמת פנים לפניו.
ש י ח ז ו ר א ת פניו וכוי וכנזייש י א ר הי פניו .וביאר בשערי אורה )שער י( גבי סוד הארת הפנים בזה״ל :בכל מקום שאתה מוצא בתורה אור פנים ,למעלה הוא
הסוד ,בהיות שערי עולם הרחמים הגדולים נפתחים וכל הספירות מתמלאות רחמים וחייס ,ואז כל העולמות בחסד ורחמיס ואין כוח בכל בעלי
דינים לפגוע בשום בריה בעולם מצד הדין ועונש כלל .וזהו הסוד שאמר ,׳רבים אומרים מ״י יראנו טוב נסה עלינו אור פניך ה״ )תהליס ד( ,׳אל ה׳ ויאר לנו׳

ה מ תרגם
אמר רבה בר בר
חנה ,פעם אחת היינו
הולכים בספינה וראינו
דג שנקבץ לו חול על
גבו ,וגדלו עשבים עליו.
חשבנו שזה יבשה ,ועלינו
ואפינו ובישלנו על גבו,
וכשהתחמס גבו התהפך,
ואס לא שהיינו קרובים
לספינה היינו טובעים.

ואני תפליה

” ל מ ח פניך תסתיר
תשכח עטנו ולחצנו.
למה יי תזנח נפשי
תסתיר פניך ממני.
למה יי תעמד ברחוק
תעלים לעתות בצרה.
עדמה ייתפוזר לנצח,
תבער כמו אשחמרזך.
עד אנה יי תשכחני
נצח ,עד אנה תסתיר
את פניך ממני .עד
אנה אשית עצות
בנפשי ,יגון בלבבי
יומם ,עד אנה ירום
אויבי עלי .אל תפוזר
פניך ממני ביום צר
לי ,הטה אלי אזנך
ביום אקראמהר ענני.
מהר ענני יי כלתה
רוחי אל תסתר פניך
ממני ,ונמשלתי עם
יורדי בור״ ,״ענני יי
ענני״ כי בצרה גדולה
אני ,״אל תסתר פניך
ממני ,ואל תתעלם
מתחנתי״ .רבונו של
עולם מלך עולמים,
אדון בל ,מושל בכל,
אל מסתתר ,מלא
רחמים ,אתה לבד
יודע את עצם תקף
תעלומות ההסתרה
שהתגברה עכשו מאד
בעתים הללו בעוקבא
דמשיחא ,״כי הסתרת
פניך ממנו ותמוגנו
ביד עונינו״ ,ונתקים
בנו עכשו בעוונורזינו
הרבים ,״ואנכי המוזר
אסתירפני ביום ההוא
על כל אשר עשה״ ,כי
נסתרת מאתנו מאיד
מאיד ,עד אשר נעלם
ונסתר מאתנו תקפך
וגדלך ותפארתך
ומלכותך וממשלתך
הגדולה אשר בבל
משלה (...) .רבונו
של עולם רבונו של
עולם רבונו של עולם,
אין לי פה לדבר ולא
מצח להרים ראש,
״כי אין מלה בלשוני
הן יי ידעת כלה ,כי
נשאתני ותשליכני.
יי ברצונך העמדת
להררי עיז הסתרת
פניך הייתי נבהל.
ענני יי כי טוב חסדך
כריב רחמיך פנה
אלי .ואל תפוזר פניך
מעבדך כי צר לימהר
ענני .אליך יי אקרא
ואל יי אתחנן״ ) לי קו״ ת
נו(.

ע נ נ י יי ענני .ענני
אלהי ענני .ענני אבי
ענני .ענני בוראי
ענני .ענני גואלי
ענני )וכו׳( מלכי
ואלהי יוצרי וקדושי
ענני .משמיעי צעקה
השמיעו צעקוזנו

מקור חכמה

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

נג

וכשאנו

ערכים
וכינויים
)המשך(
הנה הקב״ה מנהיג עולמו
במידותיו והם חסד ודין,
והמה שני הפכים לגמרי,
כי החסד הוא חסד גמור
והדין הוא דין גמור בלי
שום ויתור ,ויש ג״כ דרך
ממוצע והוא מדה״ר ,ובזה
אין הדין מתבטל לגמרי
אלא שהרחמים גוברים

רואים אורך הגלות ובכל יום אנ חנו צועקים אליו
ה׳ פניו אליף ויחנן;  b f ,ה׳ פניו אלין* וישם לף 5לוס; ו^מו את שמי
ואינ ם נו שעים .כ פנ נזה נכיאה״ל )כ( ,ע״פ קשרי
על 3ני ןאראל ואני אנרנס) :נפם׳ אלו רנו מאוד הפירושים ,ועל כן
המאמר )כלל א׳ מניאה״ל( ,נזה״ל :נראה מנואר ,שרכינו ז״ל שוננ
היצננוס כאן נצמצוס ונשייך להמאמר נקשרי הדנריס ,ועי״ש עוד נמקורס(.
נזה לקריאת המפילה נשם חוטם ,והכאתו על זה את הכמונ
ופירש מה רש״י)שס( :יאי ה׳ פניי אלין .יראה לך פנים שוחקות פנים
צהוכות .וכ״כ מ ה נאוה״ס )שס( :יאי
׳ומהלמי אחטס לך' ,שפירושו על
המתנתו ואריכת אפו ימכרך .ני
ה׳ .פירוש שלא יהיה משך המנדיל וכשאנו רואים אורך הגלות .ובכל יום
נאמערומא דלממא אימער לעילא,
כין ישראל לאכיהס שכשמיס ,שנזה אנחנו צועקים אליו ואינם נושעים .ויש
)צל״ח ברכות טז.(:
אשר על זה מוכרחים נפשות ישראל
יאיר אור שכינתו על ישראל .ודרשו
פניו מעמינו בני ישראל שטועים ח״ו בלבם.
כשהעולם מתנהג במידת
המתנה
הרכה
הגלות
ימי
ככל
פז״ל כפנפומא )נשא ,פ׳ י( :יאי ה׳
החסד אין זו הנהגה ישרה,
אלין .יאר לך מאור פניו ,ואין יאר שכל התפלות הם לריק .אבל באמת.
ואריכות אפיים נמפילומיהס ,ועי״ז כי החסד הוא בחי׳ טוב
לכל לרעים ולטובים ,ואין
אלא חיים שנאמר )משלי טז( ׳נאור כל התפלות ,הצריקים שבכל רור ורור ,נתעורר נאמערומא דלעילא אריכת
הפרש ניכר בין צדיק לרשע
האף והחוטם שלמעלה כניכול ,עד בין עובד אלקים לאשר לא
פני מלך חיים וגו״ .וננ מ דנ ״ ר )יא ,הם מעלים אותם ,ומקימים אותם,
עבדו ) .(...וכן כשמתנהג
שגס ככל ימי עורף הדין לא
כל
ה-ס :יאי ה׳ וגו׳ .יתן לך מן מאור כמ״ש ויקם משה את המשכן .ומעלין
העולם ע״פ מדה״ד חלילה
ח״ו.
לגמרי
ינרימינו
השכינה שנא' )ישעיה  (p׳קומי
אין העולם יכול להתקיים
אורי שייפא ושייפא לדוכתיה ,ובונין קומתה
מעמינו גנייי שטועים ח ״ו כלל ח״ו ,כי מי יצדק לפניו
וגו" ואומר )פהליס לו( 'כאורך נראה
בדין ,אבל כשהעולם מתנהג
אור') ,שס קיה( ׳אל ה׳ ויאר לנו׳ .של השכינה מעט מעט ,ער שישתלם
בלבם שכל ה ת פ לו ת ה ם ע״פ מידת המשפט שהוא
לריק .כ פנ נזה נליקו״ה )פו"מ נפלופ מרה אמצעית אז מתנהג
יאי ס׳ פניו אליך .ימן לך מאור שיעור קומתה ,אז יבא משיח ,רא משה,
העולם כשורה ,הטוב והחסד
עיניה ,ד״א ׳יאר ה׳ וגו״ ,שיניט כך וישלים אותה .ויקים אותה כשלימות :
ד ,ז( נזה״ל :לפעמים יכול הנע״ד הוא ׳לאוהביו ולשומרי
להחליש דעתו ,שאע״פ שאנומינו מצותיו לאלף דור׳ ,והגבורה
כפנים מאירות ולא נפנים זעומות,
והדין הוא לעוברי רצונו ,ואז
ד״א 'יאר' ,זה מאור מורה ,שיאיר עיניך ולכך כתורה וימן לך כני
ורנומינו פעלו הרנה נמפילמס אכל איש גרוע כמוך איך אפשר ניכר בין עובד ה׳ לאשר לא
עבדו )דגל מחנה אפרים פ׳ צו(.
מורה ,כמה דמימא )משלי  0׳כי נר מצוה ומורה אור׳.
שתפעל נתפילתך ,אכל נאמת לא כן הוא ,כי השי״ת שומע תפילת
כל פה כידוע וכנ״ל (...) .והבן ושים לבך הימב לזה עד שתאמין כל החוטא באיזה מרה ,אזי
אינו יכול לינק מבחי׳ פנים
בעצמך ותזכור בכל פעם כמה פעמים קראת מצרה אל ה׳ וכו׳ וענה אותך והושיעך ,ועי״ז תתתזק גס אתה בתפילה וה׳ יושיעך וכנ״ל.
של המרה הלזו רק מבחינת
ש ט ו ע י ם וכוי שכל התפלות הם לריק .וביאר בזה עוד בעצוה״מ )תפילה ,ג( בזה״ל :אס אדם מרבה בתפילה ובקשות להש״י במשך ימים אחוריים דידה ,וזה סוד ׳נזורו
אחור׳ .ובחינת אחוריים הוא
ושנים רבים ,הן ברותניות כדי להינצל ממלתמת היצר ,היינו מתאוות רעות ומידות רעות ,בפרט מהרהורים רעים ,הן
דין ,ועל כן משם בא אליו
בגשמיות ,להינצל מצרות וייסורים שעוברים עליו ,ורואה שברותניות הוא עדיין רתוק מאד מהש״י ומקיום התורה ,ובגשמיות עדיין לא
העונש )קה״י ,חן(.
נושע מייסוריו ,והוא תושב ונדמה לו שהש״י אינו שומע כלל את תפילתו ת״ו ,אזי עליו לדעת כי טועה הוא בתושבו כך ,כי האמת
היא שהש״י שומע לכל תיבה מן התפילות והבקשות שמבקשים ממנו ,ושום דיבור ושום תפילה ובקשה אינם אובדים ,וכל דיבור וכל
תפילה של כל אדס מעוררים רתמי הש״י כל פעס .וצריך להאמין שכך בודאי האמת ,כי כך מבואר בכל ספרי אמת ובפרט בזהר
הקדוש ,ששום תפילה ובקשה משוס אדס אינם אובדים ת״ו ,רק צריך לתכות ולהתתזק בתפילה ובקשה להש״י עד שיתמלא שיעור
התפילות שהאדם צריך להתפלל להש״י כדי שיוושע בישועה שלמה בגשמיות ורותניות .ואס האדם לא יהיה שוטה ולא יתלש בדעתו
מתמת הציפיה לישועה אלא יתתזק תמיד בתפילה ובקשה להש״י ,אזי בודאי יעורר בתפילותיו ובקשותיו את רתמי הש״י ,ויעזרהו ויצילהו
מכל צרותיו וייסוריו בגשמיות וברותניות בזכות הצדיקים האמיתיים ,והוא יקרבהו ליראת השס ולקיום התורה ברתמים רבים.

ויש

ואני תפלה
)המשך( לפני ש1מע
צעקה .מכניסי דמעה
הכניסו דמענתינו לפני
מלךמתרצה בדמעות.
משמיעי אנחה
השמיעו אנחותינו
לפני שומע אנחות.
החומל עלדלחמל על
דלותי ,וראה שפלותי
וארך גלותי ,והטיבה
אחריתי ,והשב את
שבותיחיש קלמהרה.
ברכנו אבינו כלנו יחד
באור פניך’ .״האירה
פניך על עבדך
הושיעני בחסדך.
אלהיס יחננו ויברכנו
יאר פניו אתנו סלה.
פניך האר בעבדך
ולמ^י את חקיך״
)ליקו״ת לו(.

ו ב ר ח מ י ך הרביס
תצמיח מהרה קרן
דוד עבדך ,ותמהר
ותחיש לגאלנו מהרה,
ויתנוצץ התנוצצות
משיח בעולס .ותעורר
את לב משיח בן
דוד עבדך שיקבל
תפלותינו רעלה אותס
לריח ניחוח לפני כסא
כבודך ,וכל התפלות
עס כל הריח הטוב
של כל שיח השדה
הכלוליס בתוכס ,כלס
יכללו ברוח אפנו
משיח יי ,רעלה כלם
לריח ניחוח לפניך.
ותמהר ותחיש
לגאלנו על ידי משיח
צדקנו ,״בא ;בא לא
יאחר״ ,ויגאלנו גאלת
עולם חיש מהרה
)ליקו״ת ח״ב א(.

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל•

)שם קיח( ,׳האירה פניך על עבדך׳ )שם לא( ,׳כי צדיק ה׳ צדקות אהב ישר יחזו
פנימו׳ )שם יא( ,פניו מיבעי ליה ,אלא בהיות עולם הרחמים ועולם הדין
מסתכלין פנים אל פנים אז הכול ברחמים ובשלימות .הנני מבאר ,ברוב רחמי
השי״ת על ישראל ציווה לכהניו המקודשים לברכם ,ולפי שאפשר שלא יהיו
ישראל הגונים לקבל אותה ברכה ,שמא יהיו מלוכלכים בכל מיני חטא ועוון,
שמא ח״ו יקטרגו עליהם בעלי הדין הקשה ויאמרו שאין ישראל ראויין לאותה
ברכה מאחר שיש בהן חטא ועוון המעכב את הברכה ,מה עשה השי״ת ,מסר
ביד כהניו המקודשים מפתחות עולם הרחמים ,ואמר להם ,כל זמן שאתם
באים לברך את ישראל פתחו שערי הרצון והכתר ,כדי שיתעוררו רחמים
העליונים ויפתחו שערי החסד והרצון והרחמים הגדולים ,ויהיו כל העולמות
בשעה שאתם מברכים את ישראל כולן בחפץ וברצון ובחסד וברחמים ,ולא
יהיה שם מעכב ומקטרג על הברכה .שהרי כששערי הרחמים נפתחים ופנים
עליונים מאירים בפנים התחתונים ,באותה השעה אין כוח במקטרג ולא בבעל
דין למעלה לעורר דין ולא עונש ולא לקטרג ,שהרי כל העולמות אחודים
וכולם בברכה ובשלימות וברחמים ,והלכו פנים של זעם ,ואז כל הפנים
מאיריס .וזהו סוד שציווה בברכת כהנים ואמר ,׳כ״ה תברכו את בני ישראל׳
)במדבר ו ,כג( ,׳כ״ה׳ ,בשס המפורש הפותח שערי העליונים ואז כל הפנים
מאירין .ומה אתס אומרים ,׳יברכך ה׳ וישמרך׳ ,ולקיים הברכה ,׳יאר ה׳ פניו
אליך ויחנך׳ ,מהו ׳יאר ה׳ פניו אליך ויחונך׳ ,כלומר ,בשעה שיופיעו הרחמים
הגדולים מן הכתר העליון ,שהס הפנים המאירים לכל הספירות ,באותה
השעה יגמור רצונך וימלא חפצך מכל צד .ואס הוא אינו מן הדין ,שאין אתה
ראוי לרחמים ,יתן לך מתנת חינם ואע״פ שאינך ראוי ,כי זו היא דרך
הרחמים העליונים והפנים המאירים לתת מתנת חינם לנבראים ,כמו שנאמר
׳וחנותי את אשר אחון׳ ,וזהו סוד ׳יאר ה׳ פניו אליך ויחונך׳ ,והבן זה מאוד.
ש כ ל ה ת פ לו ת ה ם לריק .וכן איתא בספר באר מיס חיים )פ׳ משפטים( גבי ענין
ההתחזקות בתפלה ,וז״ל :כאשר האדם רוצה לעשות מצוה או לעמוד
להתפלל ,הנה אס ידמה בנפשו שכל מצוותיו ותפילותיו כמעט לריק הס ח״ו
ואינם פועלים כלום ,אזי ממילא לא ידקדק בהן לעשותם כראוי ולכוון מוחו
ולבו אליהן ,כי לא נחשב אצלו אס יעשם או לא למיעוט ערכן לפי דעתו,
וכמה פעמים לא יעשה כלל איזה מצוות מן המצוות אחת או שתים למיעוט
חשיבותן בעיניו .אבל אס יאמר האדם בלבו כי הלא השפעות כל העולמות
וחיותם וברכתם תלוי בתפילתי ומצותי ותורתי וכמאמר חז״ל )סנהדרין לז ע״א(
שחייב אדס לומר בשבילי נברא העולם וכו׳ ,וממילא כמה תענוג ונחת רוח
מגיע לבוראנו ברוך הוא וברוך שמו מזה כשמתברכין כל העולמות וכמה
קשוטין ויחודי השכינה תלוי במצות אדס מישראל ,אז לא יהיה קל בעיניו
מצוה אחת ממצוות התורה ,וכארי ישאג וכנשר ידאה לרוץ אולי יזכה לעשות
אחת ממצוות האל (...) ,וכשיעמוד להתפלל או לעשות איזה מצוה מן המצוות,
חיל ורעדה יאחזנו בזוכרו מה שהוא רוצה לעשות נחת רוח להשי״ת וקישוטי ויחודי השכינה והשפעות ברכות ושפע לכל העולמות עליונים ותחתונים ,ויראה
לדקדק לעשות בכל האפשרי היותר ראוי ,בטהרה וקדושה ונקיות ,והתיחדות המוח והמחשבה והלב וכל אבריו וגידיו לתפילה או למצוה זו.

מעשיהם כן ימשיכו השפע מלמעלה להחיות ולקיים את העולמות ,כמ״ש וכל
שיח השדה טרס יהיה וכו׳ כי לא המטיר ה׳ אלקיס ואדם אין וכו׳ ,ופירש
רש״י עד שבא אדס והתפלל וכו׳ .כי עיקר המשכת השפע הוא ע״י התפילה
שישראל מתפללין ,וכל מה שאיש הישראלי מרבה בתפילה וממשיך יותר שפע
ורב טוב לבית ישראל ,כן מחיה ומקיים כל העולמות ביותר ונתגלה גודלו וטובו
יותר שזהו עיקר תענוגיו ושעשועיו יתברך ,כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק
וכו׳ ,כי הוא חפץ חסד ורוצה להיטיב תמיד ,אך אי אפשר להמשיך השפע כי
אס ע״י תפילת ישראל (...) ,ובשביל זה נברא איש הישראלי כדי שיעסוק בתורה
ותפילה וימשיך שפע בעולם שעי״ז נתגלה אלקותו יתברך בעולם ,כמ״ש אלקיס
יחננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלה לדעת בארץ דרכך ,וכמו שפירש רש״י שס,
יאר פניו ,להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר ,היינו המשכת השפע ,עי״ז
לדעת בארץ דרכך וכו׳ יודוך וכו׳ עד וייראו אותו כל אפסי ארץ וכו׳ .כי ע״י
המשכת השפע ע״י ישראל עי״ז יכירו וידעו דרכיו יתברך שהוא שומע תפילת
כל פה ,ועי״ז יודו אותו כולם וייראו אותו כל אפסי איץ ,שבשביל זה נברא
הכל כדי שיתגלה אלקותו בעולם ,שעיקר ההתגלות הוא ע״י שרואין שישראל
פועלין בתפילתם וממשיכין שפע ורב טוב וכנ״ל.
ופונין קו מ ת ה של ה ש כינ ה מע ט מע ט ע ד שי ש תל ם שי עור קו מ ת ה אז
יבוא משיה .איתא גבי ענין זה בליקו״ה )חו״מ מתנה ה ,מז( בזה״ל :רק
הוא יתברך לבד יודע הסוף ,אבל אנו אסור לנו לחשוב בזה שוס קץ כלל וכמו
שאמרו רז״ל ,רק עלינו מוטל בכל יוס ויום לעשות את שלנו לסור מרע
ולעשות טוב בכל יוס ויום שעי״ז מתקרבת הגאולה ,וכמו שאמרו רז״ל ששאל
את אליהו ,אימתי יבוא מר ,אמר לו היום ,היום אס בקולו תשמעו ,ואס כבר
היו כמה צדיקים וכשרים שעבדו אותו יתברך בכל יוס ויום ואעפ״כ עדיין לא
בא ,הוא מחמת הקלקול של אחרים שמעכבין ביאתו ,אבל אעפ״כ כל אחד
כפי עבודתו הוא מקרב הגאולה באותו היום ,וסוף כל סוף יתקבצו התנוצצות
הגאולה שעוררו הצדיקים והכשרים בכל יוס ויום ועי״ז תבוא הגאולה ,וכמ״ש
רבינו ז״ל על מאמר רבה בר בר חנה ,כד חס גבה אתהפיך בסימן ב׳ עיין
שס (...) .ועיין מה שמבואר בסימן רע״ב על פסוק זה היום אס בקולו
תשמעו ,שזה עיקר העצה לעבודת השי״ת ,לחשוב בכל יוס ויום שאין לו רק
זה היום בלבד וכו׳ עיין שס ,והוא שייך לענין הנ״ל ,כי הכל אחד ,כי אסור
לדחוק את השעה ,וצריכין שלא לחשוב רק אותו היום ,בבחינת זה היום עשה
ה׳ וכו׳ ,ועי״ז יזכה לעבודת השי״ת ,וכמו כן יזכה שממנו לא יהיה עיכוב
משיח כל כך ,וכפי עבודת ישראל המקיימים זאת ועובדים את ה׳ בכל יוס,
כמו כן מתנוצץ צמיחת קרן ישועה בכל יוס וכנ״ל ,עד שסוף כל סוף יתקבצו
כל עבודתם יחד ותבוא הגאולה בשלימות .וכל אחד כפי חלקו בהתקרבות
משיח ,כן יזכה אז להתענג על ה׳ ולשבוע מטובו הגדול שישפיע עלינו אז.

עצה ותושיה
א ם האדם מרבה
בתפלה והתבודדות
ימים ושנים הרבה
ואעפ״ב הוא רואה
בעצמו שעדיין הוא
רחוק מאד מהש״י,
ונדמה לו שהש״י
במםתיר פנים ממנו
ח״ו ,אל יטעה ח״ו
שהש״י אינו שומע
תפלותיו ושיחותיו
בלל ,רק יאמין
באמונה שלימה
שהש״י שומע ומאזין
ומקשיב בל דיבור
ודיבור של בל תפלה
ותחינה ושיחה ,ואין
שום דיבור נאבדח״ו,
רק בל דיבור ודיבור
עושה רושם למעלה
מעט מעט ומעורר
רחמיו יתברך בבל
פעם ,אך עדיין לא
נגמר הבנין דקדושה
שהוא צריך לבנום בו,
וברבותהימים והשנים
אם לא יהיה טיפש
ולא יפולבדעתובשום
אופן בעולם ויתגבר
ויתחזק ויתאמץ
בתפלה יותר ויותר,
אזיע״י ריבוי התפלות
יבמרו רחמיו יתברך,
עדשהש״י יפנה אליו
ויאיר לו פניו וימלא
חפצו ורצונו בבח
הצדיקים האמיתיים,
ויקרבהו ברחמים
ובחמלה גדולה )קיצור
ליקו״ט ב ,ו(.

ערכי ם
וכינויים
דג
ה צ די ק מכונה בשם דג
כמ״ש וידגו לרוב ,כי דגים
גידולן במים שהם בחי׳
צדקה ,שזהו בחי׳ הצדיק
שכל גידולו ע״י צדקה ,כי
הצדיק ממשיך כל הצדקות
בעולם ,כי הוא מצדיק
ומזכה את ישראל ומטה
את ליבם להשי״ת שיתנו
צדקה ויקיימו את התורה
שנקראת צדקה ,והוא
מקבל כל הצדקות ומשפיע
אותם לכנם״י וממשיך כל
ההשפעות והברכות לישראל
)ליקו״ה דגים ד ,א(.

הדג בםוד יםוד ,וכמו שהדג
בתוך הים לעולם מתנועע ,כך
היםוד לעולם מתנועע כדי
להשפיע למלכות )עמק המלך
שער א פמ״ב(.

דג רומז לעינא פקיחא
)עבודת ישראל אבות פ״ג(.

דג ,הדל״ת קודם לגימ״ל,
דדל״ת מורה על ישראל
כשהם בצרה ח״ו שהם
בבחינת דל״ת ,אבל גימ״ל
דהוא בחי׳ עושר ,על דרך
דאמרו חז״ל )שבת קד(.
ג״ד גמול דלים ,מתחילה
היה התגברות הדל״ת,
ואח״ב בא ממשלת הגימ״ל
ונתהפך הכל מ׳צרה׳ ל׳רצה׳
וליהודים היתה אורה
ושמחה .לכך הצירוף ד״ג
אף שבהיפך אתוון הוא ג״ד
גומל דלים ,דבאמת אצל
ישראל השי״ת אף שמכה
אותם בורא להם רפואה
תחילה )קדושת לוי פ׳ תצוה(.

נד

נחל נוכע

ליקוטי אמור אל הנהנים ב מוהר״ן
צדיק

מקור חכמה

ה מ תרגם

צדיק הדור הנקר א דג .אימא גני זה נליקו״ה )יו״ד נשר שנמעלס
מן העין א ,ה( נזה״ל :הצדיקים משולים למים )נ״ש רנינו
נזה״ל :יי מה נוני ימא חיותן נימא ,אוף תלמידי חכמים מארי
ככמה מקומות( ,וע״כ יושף שזכה לשמירס הכרית נמכרו זרעו
מתגיתין ,חיותיהו נאורייתא ,ואי אתפרשן מינה מיד מתים .וכן
ככרכת דגים כ״ש וידגו לרוכ וכו; ) (...וע״כ זכה שזרעו יהיו
אימא נשל״ה )שענית ,דרוש מיתת
משולים לדגים שאינם כאים לאויר
הרע וזה פירוש .חזינא להאי כוורא .הוא בחי׳
הצדיקים( ,וז״ל :וככר נודע כי
העולם כתייהם כלל ,ואין עין
כמי׳ עי״ן אומות שולמת כהם ,כי צדיק התר .הנקרא ת זה בחי׳ משה משיח.
הצדיקים נמשלו לדגים שנים ,שהם
אין אחיזה לכתי' רע הכולל כחיות תתיב ליד חלתא אגפיה .היינו התפילות
נמקום טהרה ואין שום טומאה,
אדרנה המים מטהרים ,והמורה
הדגים כנ״ל :וכמו כן אין עין הרע שאנו מתפללים על זה שבביבול פנה
ועוד עורף אלינו .יתכא ליד .היינו ויביאו את נמשלה למים (...) .והיחיד נדורו
שולט כזרעו של יושף כנ״ל.
אימא נזה נליקו״ה )יו״ד דגיה ה ,א(
נמשל לדג הגדול שנכולם שהוא
נזה״ל :הצדיק מכונה כשש דג כמושא המשבץ אל משה .בי צריך להביא ולקשר
הלויתן ,ושם לויתן הוא מלשון ׳כי
כדכרי רכינו ז״ל וכשפריו הקדושים ,את התפלה להצדיק שבדור .וקדדי עליה
לוית חן הם לראשך' .ועוד אימא נזה
נמאורי א ו ר ) ע ר ן דג( נזה״ל :דג נקרא
כי הדגים גידולן כמים ,שהם כחינת אגמא ,היינו הנשמות הבאים עם התפלה.
חלהא
הדעת והתורה שנמשלו למים ,כמו בחי׳ בתולות אחריה ריעותיה ובו׳ .בי יסוד ,ננחי׳ החסדים.
אגביה היינו התפילות .׳תלתא׳ מלשון
שנאמר הוי כל צמא לכו למים,
הנשמות הן נקראין עשבין .במ״ש )ימזקאל
׳ויחל משה׳ )כמונא נגרס ת כת״י של
וכתיב כי מלאה ה א ת דעה את ה׳
כמים לים מכשים ,ועל כן מכונים טס רבבה בצמח השדה נתתיך .וסברינן
הליקו״מ שהו״ל הרה״ת רנ"צ קעניג זצ״ל(.
יבשתא דוא .היינו שהתפילות אינו עושה
הצדיקים כשם דגים.
יתפא ליה היינו ויביאו א ת
המשכן אל משה .שנקנצו
סלקינן ואפינן וכשלינן .ניאר נזה פירות .אבל •< באמת אינו בן .אלא סלקינן

ה ח ר הנקר א דג.

עתה מלניש רנינו את השגתו נ דנ רי רננ״ ח,

ומנאר שצדיק הדור נקרא דג ,כדאיתא נ ז ה ר ) כי מצא ,רעת ע״ג(

נירש האימניס )נ( נזה״ל:

ואפינן ובשלינן ,היינו בל התפילות.
םלקינן ועולין .ובל מה שמרביץ בתפלה
נבנה השבינה ביותר .ומבינה את עצמה
אווג .חה אפינן ובשלינן .בי אפיה ובישול
הם הבנה לאבילה .לבחי׳ זיווג .במו שבתוב
)כראשית לט( בי אם הלחם אשר הוא אובל.

כי עכשיו אעפ״י שע״י המפילה
נכנה קומת השכינה ,הוא רק ככחי׳
ההכנה לזיווג ככחי׳ ׳ושלקינן ואפינן
וכשלינן׳ ,אכל אעפי״כ מחמת שאין
הישועה עדיין כשלימות ,ע״כ יכולין
לטעות ולומר שהתפילות אין עושין
פירות ככחי' 'שכרינן יכשתא הוא׳.
דפוםמוהרנ״ת :בע״ב
רכל מה שמרכין כתפלה נ כנ ה ה שכינה כיו תר כדאימא נזה
נליקו״ה )יו״ד כלאי נהמה ד ,נו( :כי נזה שאנו מודים ומשכחים
אומו ית׳ על גודל הנישים שעשה עימנו עד הנה שהיה לנו כת
להתקיים עד הנה ,ואנו כטוחים עי״ז שכאשר עד הנה עזרונו
רחמיו כן ישמע תפילותינו וצעקתינו תמיד עד אשר יגאלינו גאולה
שלימה ויכנה נית מקדשינו ,עי״ז נעצמו אנו ממשיכין נחי׳ כנין
ניהמ״ק ,כי עיקר הגאולה וננין ניהמ״ק יהי' עי״ז ע״י תפילותינו
וצעקמינו כידוע ,וכמ״ש רניגו ז״ל )נסי מן נ׳( על מאמר רכה נר
נר חנה כד חם גכיה אמהפיך וכו׳.
אפיה וכישול ה ם הכנ ה לאכילה לכחיי זיווג .ני אר גני זה
נליקו״ה )יו״ד ננ״ מ א ,נ( נזה״ל :עיקר ההמתנרות הוא ע״י
הנישול ,כמונא נדנרי רנינו נ״י ) נ מ י ׳ נ׳( שאפןה ונישול הם נחי׳
הכנה אל החינור והזיווג ,ני הנישול הוא מתקן המאכל וממתיקו
ומכשירו שיהא ראוי לאכילה שהוא נחי׳ זיווג.

והניאו התפילות אל צדיק הדור ,וכפירש״י
)נגמ' ד רננ״ ח('י מנ א׳ היינו'נ קנן׳.

רפפה בצ מה ה שד ה.
נישזקאל )טז :0 ,רננ ה
כצמח הןד ה גממיך ותרני ומגדלי
ותנאי נ ע די ע ךי ס ■;ומס נכנו
ושערך צמח ואת ערס ועמה;
ופירש המצו״ד )שס( :רננה .החומל
הזה הוא הקנ״ ה הנטיחס שתהיה לרננה ,להרנות נניס וננות
כצמח השדה ,ר״ל ,המקום הפרס והרנס נמצריס ,כמ״ש )שמות
זיווג
א 0 ,׳ונני ישראל פרו וישרצו וירנו ויעצמו נמאד מאד׳.
הבישול הוא הכנה לזווג,
וכל מה שמרבין בתפלה .ואימא נמס׳ נרכות )לנ ע״נ( :אמר רני
כי הבישול הוא בבחינת
תנין אמר רני חנינא ,כל המאריך נתפלתו אין תפלתו חוזרת
תיקון הברית ,שצריך לתקן
כל המאכלים להעביר משם
ריקם (...) .אמר רני חמא נרני חנינא ,אס ראה אדם שהתפלל ולא
בחי׳ הרע בחי׳ פגם הברית,
נענה יחזור ויתפלל שנאמר ׳קוה אל ה' חזק ויאמץ לנך וקוה אל
כדי לברר הטוב שנפל
לשם ע״י פגם הברית כנ״ל,
ה" .ועוד אימא נזה נירושלמי נרכוש )לא ע״א( :ר׳ חייא נשס ר׳ יוחנן
והבישול הוא גמר הזיכוך
ר׳ שמעון נן חלפמא נשם ר״מ ,׳והיה כי הרנמה להתפלל לפני ה״
והצירוף שנצטרף המאכל
אצל האש )ליקו״ה מאכלי
מכאן שכל המרנה נמפלה נענה .ואף למי שאינו ראוי ,כדאימא נמנתומא
עכו״ם א ,א(.
)וירא ,פ׳ א( :אמר להן הקנ״ה לישראל ,הוו זהירין נמפלה שאין
ענץ הזיווג הוא דבר פלא,
מדה אחרת יפה הימנה ,והיא גדולה מכל הקרננות וכו' ,ואפילו
שלא נמצא כלל ועיקר זווג
אין אדס כדאי לענות נתפלתו ולעשות חסד עמו ,כיון שמתפלל
העליון אם לא ע״י מעשה
התחתונים מיום שנברא
ומרנה נתחנונים אני עושה חסד עמו ,שכן כתינ נו ׳כל ארחות ה'
העולם ועד העת הזאת,
חסד ואמת׳ )תהליס כה( ,הקדמתי חסד לאמת וצדק למשפט.
ולא יימצא אם לא בהטיבם
ישראל את מעשיהם כי אם הלחם א שר הוא אוכל .מקרא זה נאמר כיוסף לפני נסיונו עם אשת פוטיפר ,כדכתיב בבראשית )לט ,א ,ד-ו( :ויוכןף הורד מצרןמה
ודרכיהם ,בםוד הגאולה
ויקנהו פוטיפר סליס פרעה שר הטפחים ) (...וירנצא יוכןף חן פעיניו נושרת אתו ויפקדהו על פיתו וכל יש לו נתן פידו :וןהי
שאז תחזור ויתחדש ויתוםף
שיעור גדול ונפלא ,וגם מאז הפקיד אתו פכיתו ועל כל אשר .יש לו ווכרך ה׳ את פית המצריפגלל יוסף וןהי פרכת ה׳ פכל אשר .יש לו פפות וכשדה:
בעת גלות הזה כשאנו עושין
כי אס הלחם אשר הוא אוכל נוהי יוהף ופה תאר ויפה מראה :ואכילה בתי׳
עבודה הראויה נעשה םעד ננעזפ כל אשר לו פנד יוכןף ולא ולע אתו רנאומה
מעט מזעיר,
וםמך בזה
עה״ת )שם( ,וז״ל :כי אם הלשם אשר הוא אוכל.
וכן איתא בבעה״ט
וזהו ר ש״י) שם( :כי אם הלסם .היא אשתו ,אלא שדיפר פלשון נקיה.
כדפירש
זיווג,
טעם כוונתינו במצוותינו
כנודע ,ואז יתייחדו שם פגיממריא ׳היא אשתו׳ .ועוד איתא ברבינו ב תיי) ש ם( בזה״ל :לתם כינוי על אשתו ,כענין שכתופ )שמות ב( ׳קראן לו ויאכל לחס' ,וכתיפ
הםפירות ייחוד קצת )חסד
)משלי ל( ׳אכלה ומחתה פיה׳ .וכן פיאר פסמוך ׳כי אס אותך פאשר את אשתו׳.
כ תינ

לאברהם מעין א נהר ו(.

ייליקוט הנחל‘

יש ג׳ מיני זיווגים ,א׳ לצורך
קיום העולם ההכרחי ,והב׳
ה נ ש מ ו ת הן נ ק ר אין ע שבין .וכעין זה איתא בליקו״ה )חו״מ מצרנות ג ,ב(
והיינו דאמר הכא דהתפילות עולין ועושין פרו״ת .וזהו עצמו הא דנקרא
לתוםפות שפע וריבוי
הצדיק בתי׳ יוסף בן פור״ת כי הוא מלשון פרו ורבו ,כי על ידו התפילות
בזה״ל :השדה התתתון מרמזת לשדה העליון שגדלים בה נשמות
מזון ,והג׳ זיווג ויחוד ממש
להוליד נשמות חדשים הקדושות ,כי הכל אתד ,כי גס כל גידולי השדה התתתון הוא ג״כ רק
עולין ופרין ורבין היינו עושין פרות .וזהו עצמו הוא מה שהצדיק נקרא
ולהנחיל עטרות .ואחשוב נשמות קדושות ,כי כל העשבים והצמתיס והתבואות והפירות כולם הס
דג המבואר כאן ,כי הס נתברכו בברכת פרו ורבו וכמו שנאמר בבני
ועוד איתא בזה באוצ״ה )צדיק ,מה( בזה״ל :יש שדה
שעל שלשה זיווגים אלו גלגולי נשמות כידוע.
יוסף וידג״ו לרוב וגו׳ ,והוא ע״י שמאיר בה תרפ״ו אורות ,שהוא היפך
אמרו רז״ל )אבות פ״א( על
מטעות הסברא דיבשתא היא ת״ו.
שלשה דברים העולם עומד עליונה ושם גדלים אילנות ועשבים יפיס ונפלאים מאד היינו נשמות
א פ ל ב א מ ת אינו כן אל א סלקינן .איתא בעל״ת )מכתב רי ,יוס א׳ ויצא תקצ״ז(
על התורה ועל העבודה ועל ישראל ,והס צריכים לבעל השדה שיעסוק בתיקונם בכל תיקוני השדה,
גמילות חםדים ,׳עבודה׳ בתרישה וקצירה זריעה ונטיעה וכיוצא כי כל אלו הבתינות נמצאים בבתינת
בזה״ל :בעל הישועות יזכנו לקיים ׳ויצא יצתק לשות בשדה׳ ,להרבות
הוא צורך קיום העולם ,כמו
תיקון השדה של הנשמות הנ״ל .ועי׳ תורה ס״ה.
בשיתה לפני קונו בכל יוס ולהתתזק בזה מאד מאד בכל יוס מתדש ,ואס בתוך
שאמרו רז״ל שעל הקרבנות
אינו עו ש ה פירו ת .איתא צקוק מבועי הנחל )שבט תשל״ט(
כך בין יוס ליום נעשה מה שנעשה ,ידע ויאמין כי הדיבור טוב אינו נאבד
נתקיים העולם ואלמלא
בזה״ל :עי׳ מד״ר עקב פ״ג וז״ל :ד״א ׳לא יהיה בך עקר
לעולם ,וכד תם גביה אתהפך .ולסתור ולעקור הסברא של יבשתא היא ת״ו,
מעמדות לא נתקיימו
שמים וארץ .׳גמילות ועקרה׳ ,א״ר תנין בן לוי ,אמר הקב״ה לא תהא תפילתך עקורה אלא ) (...ואס נעשה מה שנעשה לא עליך המלאכה לגמור ,אבל אין לך רשות
חםדים׳ היא הזיווג הב׳ תהא ׳עולה׳ ועושה פרו״ת .ונראה דרמז רביה״ק בלשון זה הא דמבואר
ליפטר הימנה ,אשרינו שיש לנו כלים כאלה לדבר בהס.
א ם הל ח ם א שר הו א אוכל .איתא בזה בקונטרס שעשועי הנחל )ב( בזה״ל:
לצורך שפע וריבוי המזון ,לעיל בתתילת המ א מר דע״י שלימות התפילה מאירין תרפ״ו אורות
כי באתערותא דלתתא
שמשפיע לדל גומל חםד מנוקבא דפרדשק״א ,ולכן נקרא יוסף בן פור״ת מספר תרפ״ו הנ״ל,
ר״ת של כ׳י א׳ס ה׳לתס א׳שר ה׳וא א׳וכל ,עולים בגימט׳ זיווג עס הכולל.
גורם למעלה שישפיע הוא
ית׳ שמו במדת חםדו ,כמו שכתוב ׳טוב עין הוא יבורך ־ נתן מלחמו לדל' ,שע״י נתינתו לדל גורם עליו שפע וברכה מלמעלה ,וכעניין ׳יש מפזר ונוסף עוד׳ .׳תורה׳ גורם הזיווג השלישי ,יחוד ממש,
קמי מלכא אלא באורייתא ,ועוד מאמרים רבים כאלה ,המורים על זה שעיקר היחוד העליון אנו גורמים ע״י לימוד התורה )קה״י ,זיווג(.
כנודע מדברי הזוהר הקדוש )ויקרא כב (.לא קיימי כנם׳

שד!תפילות

כי

מה דגי היס תיוחס
ביס ,אף תלמידי חכמים
בעלי המשנה ,חיותם
בתורה ,ואס פורשים
ממנה מיד מתים.

ואני תפלה

ונז כ ה להתחזק מאיד
בעבורה התפלה
תמיר ,ולבלי לואש
עצמנו חם ושלום
מצעקה וזעקה ותפלה
לעולם ,רק נזכה
להאמין באמונה
שלמה ,שאף על פי
שארך עלינו הגלות
כל כך וכל עמך בית
ישראל צועקים אליך
בכל יום ומרבים
בתפלות וזעקות
שתאיר פניך אלינו
ותבנה לנו את ניית
מקדשנו ותגאלנו
גאולת עולם ,ועריץ לא
נושענו ,אף על פי כן
נרע ונאמין באמונה
חזקה ושלמה שאין
שום תפלה נאברת
והולכת לריק חם
ושלום ,רק אררבא
כל תפליותינו בודאי
הצדיקים שבכל דור
ודור מעלים אותם
ומקימין אותם ובונין
מהם קומת השכעה
כבןכול ,עד שישתלם
שיעור קומתה ,ואז
ןבוא משיח וושלים
אותה הקים אותה
בשלימות ) ת פ לו ת
ותחנונים א(.

מקור חכמה

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

נה

ןן ״י רוב התפילות יכמרו רחמיו ד ת ה פ ד מדהייד למדהייר.
למעני למעני אעשה .רכינו מכאר פה שה׳ יגאלנו כחסדו למענו,
כזה כחכמה ותכונה )יא ,ו( כזה״ל :כי סוף כל סוף יגמור
כדכתיג נישעיה )מס ,ט-יא( ^ :מ ען א מי א א ר י ו א פי
השי״ת את שלו שיהיה בכ״א מישראל אתעדל״ת לכסוף ולהשתוקק
ומהלמי אס^ס לף לנלמי הכרימף :הנה צרפמיף ולא מנוף כמרפיף
באמת אל האמת ) (...בכל לב ונפש מה שלא הי׳ עוד אתעדל״ת
ככור עני :ל ^ גי למעני אעאה כי אין יחל ו-כנודי לאחר לא אמן:
כזה מעולם ,ואעפ״י שמעוצם
ופירש המצו״ד )שס( :למען שמי .שלא
האפיקורסות והתושך ואפילה שיהיה
יחולל כעמים לזה אני מאריך לך כשישתלם קומה של כל השכינה ,היינו
בימים ההם כמעט שלא ידעו עוד
אפי .וסהלסי .מלח ׳למען' משמשח ע״י רוכ התפילות ,יכמרו רחמיו ,ויתהפך
כלל מהו האמת ,אבל רתמנא ליבא
כשמים ,לומר 'למען מהלחי׳ ר״ל,
אאריך מרת הרין למרת הרחמים .וזה כד חם.
בעי ,ומיד בהגיע העת והשעה
למען יהיה לי לחהלה ,לזה
חוטמי לך ,והוא דוגמח ׳אאריך אפי׳ היינו כאשר יכמרו רחמיו .גכה אתהפך,
הזאת ימשיך ברתמיו יתברך עזר
כי האף והחוטם הוא אחד ,והוא היינו שיתהפך מרת הרין למרת הרחמים.
וסיוע נפלאה ונוראה שלא היתה
היום
כזאת מעולם) ,כי
עוד
ענין מליצה כי הכעש כאילו יוצא מן ואי לא הוי מקרבינן לספינתא היינו
בפרמיות כשאתד משתוקק בכלות
האף ,כמ״ש 'עלה עשן כאפו'(...) .
למעני למעני אעשה זאת )ישעיה מפ(
הנפש אל האמת ,ממשיך לו עי״ז
למעני למפני ונו׳ .החשועה שאעשה
לכם לא כצדקמכם כ״א למען שמי כראיתא במררש מ ק ר א פ׳ כס מי הקרימני
השי״ת עזר וסיוע עד שזוכה
כי איך יחולל כין העכו״ם .ועוד ואשלם לו .מי עשה לי מזוזה קורם
להאמונה האמיתית ,וכאשר מובא
אימא נזה במדרש פהליס )קז( :׳הודו שנתתי לו כית וכר .נמצא שכל מעשים
מזה לעיל ע״ש( ,ואלפי אלפים ור״ר
לה׳ כי טוכ כי לעולש חשדו ,יאמרו טובים שלנו וכל התפילות הכל מאתו .ק״ו כשיהיה הדבר הזה בכלליות
מכל ישראל ביתד ,אשר ׳הן אל כביר
גאולי ה׳ אשר גאלש מיד צר' ,זה
לא ימאס׳ ,וגם יצרף ברתמיו כל נקודה ונקודה אתעדל״ת שהי׳
שאמר הכחוב ׳למעני למעני אעשה כי איך יחל' ,׳למעני' אינו
אומר פעם אחח ,אלא 'למעני למעני׳ שני פעמים ,אמר הקכ״ה,
בכל נפש ונפש בכל הדורות שעברו עליו ,עד שיתקיים מאמר
הכתוב )ישעי׳ ל( ׳ולא יכנף עוד מוריך׳ ,שלא יסתיר א״ע עוד
איני עושה אלא נשכיל שמי שלא יחחלל ,ולמה שני פעמים 'למעני
מאיתו ,וכד תם גביה איתהפך ) ע י י ן ליקו״א שי׳ כ( ,שיאר אלינו את
למעני; אמר הקנ״ה ,כשהייחם כמצרים גאלחי אמכם נשכיל שמי,
פניו הרומז אל מידת האמת ,עד שממילא יבוא עי״ז גס שאר כל
׳ויושיעם למען שמו׳ )פהליס קו( ,אף כאדום אעשה נשכיל שמי,
מיני ישועות לעד ולנצת נצתיס .שכל מעשים טובים שלנו וכל
וכשם שגאלמי אמכם כעולם הזה ,כך אני עמיד לגאול אמכם
התפילות הכל מאתו .איתא כעצוה״מ )תפילה ,ו( גכי ענין ציפיית
לעולם הנא ,וכן הוא אומר )קהלפ א( ׳מה שהיה הוא שיהיה; לכן
הגמול כזה״ל :אין ראוי לאדם לצפות לקבלת שכר בעבור מעשיו
אמר שני פעמים 'למעני למעני; ולמה ,׳וכבודי לאחר לא אמן׳
הטובים ,כי כל המעשים טובים שהאדם זוכה לעשות ,הכל הוא
כדאיתא כמדר ש מי הקדינוני ואשלם .כדאיפא
)ישעיה מח(•
נויק״ר )כז ,נ( :ר׳ חנחומא פחח ,׳מי הקדימני ואשלם מחח כל
מהש״י ,היינו שהש״י נותן בו כת ומסייעו לעשות את המעשים
הטובים שעושה .על כן אפילו כשאדם זוכה להתקרבות להש״י,
השמים לי הוא׳ )איוב מא( ,זה רווק הדר במדינה ונומן שכר
בל יתשוב שזכה להתקרבות זו מתמת שעוסק בתורה ובתפילה
סופרים ומשנים )פירש מפנופ כהונה :׳מלמדים השונים לפינוקופ
ובמעשים טובים ,כי מה שהוא עושה הכל מהש״י ,כי אילו לא
שנעיר׳( ,אמר הקנ״ה עלי לשלם גמולו ושכרו ולימן לו בן זכר .א״ר
עשה תלילה הש״י תסדיס עימו ,היה האדם אובד ת״ו בגשמיות
ירמיה נ״ר אלעזר ,עחידה נח קול להיוח מפוצצח כראש ההרים
וברותניות .ואעפ״כ אין זה פוטרו מלעשות ,כי תייב כל אדס
ואומרח כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו ,הה״ד )נ מדנר כג(
להתתזק תמיד לעסוק בתורה ובתפילה ובמעשים טובים ,ובודאי
'כעח יאמר ליעקנ ולישראל וגו" ,רוה״ק אומרח ׳מי הקדימני
צריך הוא להתתזק הרבה באמונה ,ולהאמין שהש״י בודאי יעשה
ואשלס; מי קלס לפני עד שלא נחמי לו נשמה ,מי מילל לשמי עד
עימו עוד תסדיס רבים ויושיעהו בגשמיות וברותניות.
שלא נחמי לו כן זכר ,מי עשה לי מעקה עד שלא נפחי לו גג ,מי
עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית ,מי עשה לי סוכה עד שלא
נתתי לו מקום ,מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים ,מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית ,מי הפריש לפני פאה עד שלא
נתתי לו שדה ,מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן ,מי הפריש לפני תלה עד שלא נתתי לו עיסה ,מי הפריש לפני קרבן עד
שלא נתתי לו בהמה .מדרש זה מבואר ב׳יפה תואר׳ ובמהרז״ו שם ,והיצגנום כאן שניהם כלשונם ,והמעיין יראה ללמוד הדברים ע״פ דברי רבינו כאן.
מפרש היפ״ת )שם( :רבי מגסומא ספס וכו׳ .הנה לרבי ירמיה יתפרש ׳מי הקדימני ואשלם׳ גס בכל מצוה שאדם עושה בזמנו אנכי השי״ת
הקדמתיו להכין לו המצוה ,אתרי ומפני ׳כי כל השמים לי הוא׳ ועל כן ׳מי הקדימני וכו״ .ולר׳ תנתומא יתפרש על העושה מצוה ומכינה
בטרם בא עליו התוב ,וזה שמפרש ׳מי הקדימני׳ ,כל המקדים לפני לעשות מצוה בטרם שתל עליו התוב עלי לשלם גמולו בעוה״ז ושכרו
לעוה״ב ,ומה שאמר הכתוב ׳תתת כל השמים לי הוא׳ ,לאמור ,כי לא לבד באופן אתד עלי לגומלו וכמו בנותן שכר סופרים ובן אין לו,
אלא אף בכל האופנים עלי לגומלו כגון הקונה תכלת וטלית אין לו עדנה ,או מזוזה ובית אין לו ,יש בידי ה׳ לגמלו ,אתרי ׳כי כל אשר
וכתכ

ואני תפלה

ז כנו לתפלה בשלמות
בכל הכתות באמת,
ונזכה להרבות
בתפלה תמיד ,כמו
שגלית לנו על ידי
חכמיך הקדושים
שאמרו הלואי
שיתפלל אדם כלהיום
כלו .קומה בעזרתנו
והושיענו תמיד,
בפרט בעת התפלה,
שאז מתגברים עלינו
המחשבות זרות
והבלבולים והמניעות
הרבה מאיד אשר
אין לשער ,רחם
עלינו והושיענו ומלא
משאלותנו ברחמים,
שנזכה להתפלל בכך
גדול עדשנזכה לשניר
ולבטל כל המחשבות
זרות לגמרי ,ונזכה
לתפלה בשלמות
תמיד ,עד שנזכה על
ידי התפלה לכנים
ולהתקרב אליך
ולהכיר אותך באמת,
ולהתחבר ולהתדבק
בך בתכלית הדבקות
בשלמות באמת
כרצונךהטוב ,בעלמא
דין ובעלמא דאתי,
לעולמי עד ולנצח
נצחים .ויקים בנו
מהרה מקרא שכתוב
״ואתם הדבקים ביי
אליהיכם חיים כלכם
היום ,יהיו לרצון אמרי
פי והגיון לבי לפניך יי
צורי וגואלי״ )ליקו״ת
ח״ב ,מג(.

ייליקוט הנחל‘
ו י ת ה פ ך מד ת הדין ל מד ת הר ח מי ם .עוד כתב בזה בעל״ת )מכתב פא( בזה״ל:
באמת אין שום ייאוש משום דבר שבעולם ,כי יכול להיות
שכבר נגזרה גזרה חזקה על האדם שלא יהיה לו בנים ח״ו ,ואעפ״כ ע״י
ריבוי תפילות ומעשים טובים וע״י ריבוי השקידה וכו׳ יעורר רחמיו
יתברך להיפך מהיפך אל היפך שיזכה לבנים של קיי מא ,כמו שראינו
בחוש כמה פע מי ם ,כמ״ש ׳ויעתר יצחק לה״ ודרשו רז״ל למה נמשלו
תפילות צדיקים ל׳עתר׳ ,אלא מה ׳עתר׳ מהפך התבואה כך תפילת
הצדיקים מהפכין מידת הדין למידת הרחמים.
מ י ה ק די מני ואשלם .איתא בזה באוצ״ה )צדקה וגמ״ת יג( בזה״ל :כי באמת נגדו
יתברך הכל עניים כמו שנאמר ׳מי הקדימני ואשלם׳ ,כי הכל רק ממנו
יתברך ,כמו שנאמר ׳ממך הכל ומידך נתנו לך׳ ,ועל כן דוד המלך עליו
השלום בעת שנתן הון רב לנדבת ביהמ״ק ,אמר ׳ואני בעניי הכינותי וכו״ ,כי
החזיק כל נתינתו לעניות ,וצדקה כזאת יקרה מאד ,כי היא בחינת מנחת עני
שחביבה מאד ,מחמת שכוונתו רק לשמים בלי שום התפארות עצמו כלל ,ועל
כן נקראת צדקה כזאת בשם מנחה בחינת ׳מגישי מנחה בצדקה׳.
מ י ה ק די מני ואשלם .איתא בזה בליקו״ה )תו״מ מתנה ומתנת שכיב מרע ד ,ז(
בזה״ל :כי באמת אי אפשר לעבוד את השי״ת ,כמ״ש מי הקדימני ואשלם,
כלום עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית וכו׳ כמו שאמרו רז״ל ,וכמו שאמר
אדמו״ר ז״ל בהשיחה הנדפסת בסיפורי מעשיות עיין שם ,וכל העבודה של
תורה ומצוות שציוה אותנו לעשות בזה העולם הס רק הכנות ,שצריכין אנו
להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו הטובה שהוא יתברך רוצה ליתן לנו ברחמיו
לעתיד .כי באמת כל התורה ומצוות קלים ונעימים לעשותם כמ״ש דרכיה
דרכי נעם וכו׳ ,ומן הדין אין ראוי לקבל עליהם שכר ,וכל השכר טוב שיתן
הוא רק מתנת חינם ,כמ״ש ולך ה׳ החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ,וכל

המצוות הס רק בחינת הכנות לקבל על ידם מתנת חינם ממנו יתברך שהוא
השכר של אותה המצוה ,כגון למשל ע״י שאנו לובשין ציצית עי״ז אנו מכינים
עצמנו להתעטף באור הציצית ולזכות לחלוקא דרבנן וכו׳ ,וכן ע״י מצות תפילין
אנו מכינים עצמנו להתעטר בכתרי דמלכא שהם אורות התפילין בשורשם .כי
בודאי ע״פ דין אין מגיע להאדס שכר נפלא ונורא כזה בשביל ציצית ותפילין
שהם קלים ונעימים לעשותם ,וכל השכר שיקבל עבורם הוא רק מתנת חינם,
רק שהשי״ת ברחמיו חמל עלינו וציוה עלינו לעשות בזה העולם אלו המצוות
הקדושות כדי שיהיה לנו כלים וכת לקבל מתנת חינם שלו ,וכן בשארי המצוות.
וכן כל המצוות לא תעשה הזהיר אותנו שלא לעשות כדי שלא נבוא מלוכלכים
ח״ו להילולא דמלכא ,והוא כמו מלך שמזהיר ומודיע מקודם לאוהביו שרוצה
ליתן להם מתנות יקרות וסגולות נוראות ונשגבות לכל אחד ואחד בזמן פלוני,
ומאהבתו וחמלתו הוא מודיעם תחילה ,כדי שיכינו עצמם לזה כדי שלא יבואו
מלוכלכים ח״ו בטיט וצואה לסעודת המלך שיהיה שם המלך וסיעתו ,כי
בוודאי אי אפשר להם לקבל מתנותיו הקדושות כשהם מלוכלכים ח״ו ,גס
צריכים להכין לעצמם מלבושים נאים ויקרים ,וכמה מיני ריחות טובות נרד
וכרכס קנה וקנמון וכו׳ ,וכמה מיני קישוטים יפיס ונאים ,שיהיו ראויים
לכנוס בהם בהיכל המלך בין גדוליו ושריו ועבדיו הקדושים והטהורים ,ואז
יוכלו לקבל מתנת ידו הטובה .ובחמלתו הגדולה הכין להם מקודם כל הדברים
והחפצים שצריכים לעשות ולתקן מהם מלבושים וכתריס כאלו שיהיו ראויים
לכנוס בהם בהיכלא דמלכא ,וכל מיני בשמים וריחות טובות שיתבשמו בהם
מקודם ,וציוה להם והזהיר להם שבכל הזמן שנתן להם מקודם להכין עצמן
לסעודה ,שבכל הזמן הזה יעסקו לעשות ולתקן אלו המלבושים היקרים וכל
אלו הכתרים הקדושים ,ושלח להם שלוחיו הנאמנים ללמדם ולהודיעם איך
לעשותם ולתקנם בפרטי פרטיות ,כדי שיבואו לשם בלבושים וכתריס ותיקונים

ערכי ם
וכינויים
קומה שלימה
הכתר הוא הראש ,וחכמה
ובינה הם הכתפים ,וחסד
וגבורה הם שני זרועות
עולם ,המחבקים השכינה
הנקראת עולם ,ותפארת
הוא הגוף עם הלב ובני
מעים עד מקום שמתחילים
הרגלים ,ונצח והוד הם
השוקיים ,והם לבר מגופא,
שהם יוצאים חוז לגוף,
ומכסים היסוד ברית קודש
)עמק המלך ז פ״ב(.

כל העולם המה קומה שלימה
ופרצוף א׳ ,בסוד עולם שנה
נפש ,ומה שיש בפרט האדם
יחידי כך הוא בכלל ,וכמו
שיש באדם פרטי חומר
וצורה ,כך הוא בכלל עיר או
מדינה ,הראשי עם הם הצורה
והנשמה של בני הדור ,ובני
הדור הם החומר של הצורה
)בעש׳׳ט עה״ת פ׳ וישלח(.

היו כלולין בקומת אדם
הראשון כל הנשמות של
ישראל ,ואח״כ ע״י החטא
נתמעטה קומתו ,וכמו כן
יהיה משיח קומה שלימה
מכל נשמות ישראל כלולה
מס׳ ריבוא ,כמו שהיה
קודם החטא של אדם
הראשון .על כן צריך כל א׳
מישראל להכין חלק בחי׳
משיח השייך לחלק נשמתו,
עד שיתוקן ותתכונן כל
הקומה ,ויהיה יחוד כללי
בתמידיות במהרה בימינו
)בעש׳׳ט עה״ת פ׳ נצבים(.

התורה היא קומה שלימה
של רמ״ח איברים ושס״ה
גידים רוחניים ,ובכל מצות
עשה מחיה אבר א׳ השייך
לאותו מצוה ,וכשנזהר
ממצות לא תעשה מחיה גיד
א׳)מאור עינים פ׳ אמור(.

עיקר התיקונין והקישוטין
של השכינה תולה בכשרון
פעולתם של הצדיקים,
והם הם הבונין לה קומה
שלימה ,ולכן מצינו )שבת
קיד (.שהתלמידי חכמים
נקראים בנאים ,על שם
שעוסקים בבנינו של עולם,
היא השכינה הנקרא עולם
כמדובר )אור המאיר פ׳ נח(.
ידוע כמו שיש קומה
שלימה בסטרא דקדושה
לעומתו יש ג״כ קומה
בסט״א ,ומי שחוטא ח״ו
בעין ,משלים עין הרע
לקומה דסט״א ,ואם חטא
ח״ו ביד ,נעשה בחי׳ יד
בסט״א ,או רגל ושאר
איברים ,וכמו כן נעשה
ונשלם אלו האברים אשר
חטא בהם ,בקומת הטומאה,
עד שנשלם קומה שלימה
ח״ו ) אור המאיר פ׳ ויצא(.
בודאי כאשר הוא מתקן
מלא קומתו בשלימות
להשראת אלקות ,נעשה ג״כ
דוגמתו תיקון קומה שלימה
בשכינה ,כפי אחיזת נשמתו
)אור המאיר פ׳ וישלח(.

ידוע שכל ספירה היא
קומה שלימה וכלולים בה
כל העשר ספירות ,ולכן
מדת מלכות לא ירדה
לעולמות התחתונים בכל
שיעור קומתה עם כל העשר
קדושות הכלולים בה ,מפני
שהיתה מלכותו ית׳ מתגלה
בעולם והיתה הבחירה
מתבטלת ,כי כל הברואים
היו מכירים להשתוקק לדעת
את ה׳ ולהתקשר באין סוף
ב״ה ,לכן לא ירד לעולמות
התחתונים רק בחי׳ נקודה
קטנה ממלכותו ית׳ שמו,
ונקודה הזאת ירדה להיות
חיות לכל הברואים ,ובכל
הדומם צומח חי מדבר עד
תהומות הארז אין לך דבר
שלא יהיה לו חיות ממלכותו
ית׳ ,ונקודה הזאת היא בלי

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
התפשטות האיברים ,וכל
מגמת עבודתינו בתורה
ובתפלה להמשיך אליה הט׳
הנקודות העליונות שהם
בחי׳ אברים וראש ,ולבנות
ממנה קומה שלימה במוחין
ובמדות )מאור ושמש פ׳ תבא(.

נחלי נובע

ליקוטי אמור אל הנהנים ב מוהר״ן

ואע״פ שנראה שע״י תפילתינו ותורתינו יהיה הגאולה
אעפ״ס צריכין אנחנו לחסדו שכחסדו יגאל אותנו.

מקור חכמה

המתרגם
מי

תחח השמים לי הוא'.
הקדימני .משמע שהאדם הקדים לענוד ה׳ קודם שהיטינ לו ,ולא
נמצא כן נעולס .ודורש שעונד אומו נטונה שלא עשה עמו עדיין
ואע״פ שהקדימו נשאר כל הטונות פי׳ שאותו אדס כניכול הקדימו
ונדרך אסרת ניאר נזה המהרז״ו) שס( נזה״ל:

ני אר נזה נליקו״ה )סו"מ נחלות ד ,כ( נזה״ל :צריך כל אדס לידע
מאד ,שכל אחד כפי אריכת גלומו נמאוומיו ומידומיו הרעים שזה
עיקר הנלוח ,הוא צריך להרנוח
להקנ״ה לשלה לו נאותה עונות שעדיין
נחפילה מאד מאד כל ימי חיי ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום
לא גמל עימו ה' ,כמו הרווק שלא נמן
הנלו ,ואפילו כשרואה שממפלל דבר .ואף על פי שנראה שע״י תפילתינו לו הש״י אשה וננים והוא משלם
שנר למלמדי מינוקוח של אחרים,
הרנה ואינו נענה והמאווח ותורתינו יהיה הגאולה .אף על פי כן
אמר הקנ״ה 'ואשלם לו' לאדם זה מידה
והנלנוליס ממננרים עליו ככל פעם צדיכין אנחנו לחסדו .שבחמת יגאל אותנו.
כנגד מידה לזכוח אומו ננניס ,לשלם
יומר ,אעפ״כ אל יטעה שחפילוחיו
ושיחומיו הס לריק ח״ו ,רק ידע ויאמין שאין שוס דינור נאנד
שכר למלמדים ענור ילדיו שלו .ויוה׳׳ק אומים מי הקדימני .זה עוד פי'
אחר עה״פ 'מי הקדימני; דרך תוכחה שאין לו לאדם כלום אצל
לעולס וכל מפילה ושיחה עושה רושס ,עד שיגמור הננין שצריך,
אז יכמרו רחמיו ימנרך וישונ אליו וירחמהו וכנ״ל .ועל כן הוא
נוראו ,שהכל שלו ,ומה ימן לו ,ועם כל זה 'ואשלם' ,שמי שעונד
צריך להחחזק להרנוח נמפילה ושיחה חמיד ,אך אעפ״כ כשיהיה
אומו נטונה שנחן לו ,יהיה דומה כאילו ענדו משל האדם עצמו.
ולהרחינ הניאור נזה ,נציג פה הפס׳ מאיונ )מא ,ג( עליו מיוסד מדרש
לו איזה ישועה אל יטעה שע״י מפילוחיו ומעשיו המונים פעל
זה ,ה מדנר נתשונת ה׳ לאיונ על טענותיו כלפי שמיא ,וז״ל הפס' שס :מי
זאח ,רק ידע שהכל נחסדו וכנ״ל .ואע״פ שאנו יודעים שאי אפשר
לנו לפעול הישועה השלימה נמפילומינו אעפ״כ אנו צריכים לעשוח
הקדימני ואשלם חחח כל הןמיס לי הוא :ופירש המצו״ד) שס( :מי
אח שלנו להרנוח נמפילה כפי כוחנו ,ואז יכמרו רחמיו ויעשה
הקדימני .ר״ל אף כי אין מי אשר הקדים לעשות צדק עד לא
גמלמיו הטונה ,כי מי עשה מזוזה לפתחו עד לא נחמי לו ניח וכן
נחסדו למענו ויושיענו נקרונ .וגס זה הוא נכלל מה שמנואר שם
נהתורה הנ״ל שצריכין נחפילה להיוח קולע אל השערה ולא יחטיא
הכל ,והואיל וכן שאין למי עלי לגמלו עוד טונ ,מ״מ אשלם עוד
גמול נחסדי ,ואין מי ימחה נידי ,כי 'כל אשר חחח כל השמים
היינו שלא יטה לימין או לשמאל ,היינו שלא יטעה ח״ו שהתפילוח
שלי הוא' וכולם נכנעים עלי ,וכאומר הנה גם לך הייחי משינ
הס לריק ח״ו מחמת שזה נמה שצועקים ואין נושעים ,שזה נחינח
גמול אס הייח צדיק גמור כשלימות רנ.
נוטה לשמאל ,שעושה מידח רחמיו כאילו הוא אכזרי ח״ו ,כאילו
אין השי״ת שומע תפילת ישראל ,וכן אל ימעה לומר מאסר שאי
אפשר לפעול בתפילותינו כי אס בחשדו אס כן למה לנו להרבות בתפילה כלל ,נשמוך על חשדו לבד ,כי גס זה מעות גדול ,כי זה בחינת
נוטה מן הצד לימין שלא כראוי ,ששומך רק על חשדו לבד .כי באמת שניהס כאחד מוביס ,שצריכין להרבות בתפילה מאד תמיד ,ולידע
האמת שאין אנו כדאי לפעול בתפילותינו כי אס בחשדו ,ואעפ״כ אנו צריכין לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד ,והשי״ת יעשה את
שנר א ה שעייי תפילתינו ותורתינו יהיה הגאולה אעפייב צריכק אנ חנו
שלו וימשיך עלינו חשדו למענו ויושיענו מהרה•
לחסדו שבחסדו יגאל אותנו .כתב בזה בביאה״ל)ב ,ד( בזה״ל :מבואר שס מדברי מורנ״ת הנ״ל ,שמחמת שהענניס )עי״ל אות ה׳( עומדיס
בתכלית ההיפך מהתפילה ,תשובב על זה בעצמו חרב התפילה להילחס כנגדס .ושמחמת זה מוכרח שיהיה לחרב התפילה שני פיות,
שבחו של מקוס ושאלת צרכיו )כמובא לעיל אות ב׳( ,כי שבחו של מקוס ,הוא תכלית ההיפך מקליפת עשו הכופר ואומר שכל התפילות
הס לריק ,כי כנגד זה אנו משפריס בשבחו של מקוס ,שגס היוס הוא שומע תפילותינו ובונה בזה קומת השכינה והמשכן ,עד
שבהשלמת הקומה ישוב אלינו בשוד הפניס שהוא מידת הרחמיס והחשד כמוב״פ ,ולמענו למענו יעשה כנ״ל מהמוב״פ .ובכל זאת,
אנו מוכרחיס להישמר גס מקליפת ישמעאל ,שהוא המדחה ואומר לשמוך לגמרי על חשדו ושבחיו יתברך ,ושגס מחמת זה אין צריך
להתפלל ולשאול כלל את צרכינו ,וכנגד זה מוכרח להתגבר בפי השני מהחרב ,בשאלת צרכיו כמוב״פ.

ראע״פ

ילקוט הנחל

מילואי חכמה
ואין ר אוי לחשוב לקבל ש כר על שום דבר .וכן איתא בזהר)מקץ ,רב ע״ב( גבי
המצפה שתעשה בקשתו ותתקבל תפילתו ,וז״ל^ :״רבי תייא פתת ואמר ,׳תותלת
ממושכה מתלה לב ועץ תייס תאוה באה׳)משלי יג( ,דא הוא דתנן דלית ליה לבר

עצה ותו שיה

איץ ראוי לחשוב
לקבל שכר על שום
דבר ,כי כל המעשים
טובים שלנו וכל
התפלות הכל מאיתו
ית׳ .על כן אפילו
אם האדם זוכה
לפעמים לאיזה ישועה
והתקרבות קצת ,אל
יחשוב שזכה לזה
ע״י תורתו ותפלתו
ומעשיו הטובים ,כי
הכל מאיתו ית׳ כנ״ל,
ולולא חמדו הגדול
כבר היה נטבע ח״ו
במהשהיה נטבע ר״ל
)קיצור ליקו״מ ב ,ז(.

הנהוגים שס ,כדי שלא יתביישו בין כל הקרואים לשס ,וביותר ויותר ציוה
להס והודיעם ע״י שלותיו ממה להתרתק ,והזהירם מאד מאד שלא יטמאו
ולא ילכלכו עצמן ת״ו בכל הדברים המתועבים שס ,ומרוב תמלתו הודיעם ג״כ
ע״י נאמניו במה ירתצו ויטהרו עצמן מלכלוכיס אלו אס יכשלו לפעמים ולא נש לאסתכלא בבעותיה לגבי קודשא בריך הוא אי אתי אי לא אתי ,מאי טעמא,
יהיו נזהרין מהס ת״ו ,ותיקן להס כמה וכמה מעינות קדושות ,וכמה עצות
בגין דאי איהו אסתכל ביה ,כמה מאריהון דדינא אתו לאסתכלא ביה בעובדוי,
ותיקונים לרחוץ ולנקות עצמו מכל זה ,עד שאפילו מי שהוא מלוכלך מאד ורזא איהו ,דהא ההוא אסתכלותא דאיהו מסתכל בההוא בעותא גרים ליה
ומוטבל בשתת ומוטבע ביון מצולה ומלובש בבגדים צואיס ת״ו ,גס הוא יכול למתלת לב ,מאי מתלה לב ,דא איהו מאן דקאיס תדיר עליה דבר נש לאסטאה
לנקות עצמו ולרתוץ ולטהר עצמו באלו המעינות הנובעים שמן אפרסמון וכל לעילא ותתא .וכן איתא בריטב״א )ר״ה ,טז ע״ב( ,וז״ל :יש עיון תפלה שהיא מידה
מיני ריתות נפלאים שיש להס כת להפך כל מיני ריתות רעים לריתות טובים
רעה ,והוא המעיין בתפילתו וסומך עליה שתהא מקובלת ומצפה עליה שתתקיים,
ויקרים ,והודיעם שבכל הזמן שנתן להם יש בידם ליקת מכל התפציס והבשמים ועליה אמרו כאן שמזכירין עוונותיו ,לפי שמתשביס עליו אס הוא ראוי לכך
אשר הכין להם ולהתלבש ולהתקשט בהס כמו שירצו ,ולטבול ולטהר עצמם לקבל תפילתו כמו שהוא סבור ,ועל זה אמרו בהרואה )ברכות נה ע״א( כל
בכל המעיינות הקדושות האלה שמטהרין ומנקין אותם מכל הלכלוכים ,כדי
המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב .ויש עיון תפלה טוב מאד,
שיוכלו לבוא נקיים וטהורים להיכל המלך מקוטריס מור ולבונה ,מלובשים והוא המעיין ומכוין בתפלתו לאומרה בכונת הלב ,אבל אינו מצפה שתתקיים,
בלבושים קדושים ונקיים הנהוגים שס מוכתרים בכתרי דמלכא ,ואז יוכלו לקבל
וזהו שאמרו שאוכל פירותיו בעולם הזה ,והשי״ת משלם לו שאלת צרכיו.
כל האוצרות מתנת תינס אשר הכין להס המלך אשר עין לא ראתה וכו׳ ,אשרי
הזוכה להם ,והנמשל מובן ממילא .נמצא שכל המצוות ומעשים טובים הכל מאיתו יתברך ממה שהכין לנו ברתמיו המרובים ,וכמ״ש כי ממך הכל ומידך נתנו
לך ,וכתיב מי הקדימני ואשלם ,ואין ראוי לקבל עליהם שכר ,רק שברתמיו רצה לזכות אותנו ליתן לנו אוצרי מתנת תינס כאלה ,לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות
שהס כולם תיקונים והכנות לקבל על ידס רב טוב הצפון ,שהס אוצרי מתנת תינס שרוצה ליתן לנו בתסדו וברתמיו וכנ״ל.
ואע״פ שנ ר א ח שעייי ת פי ל תינו ו תור תינו יחיח חגאול ח אעפייב צריכין אנ חנו לחסדו שב חסדו יגאל אותנו .ביאר בזה בליקו״ה)חו״מ נחלות ד ,כג( ,ע״פ
קשרי המאמר ,בזה״ל :וזה בתינת מצות מילה ,בתינת תיתוך ופריעה שהוא תיקון הברית ,שעי״ז זוכין לתפילה שהוא תרב פיפיות כמ״ש רוממות אל
בגרונם ותרב פיפיות בידם ,כמבואר בהתורה הנ״ל .וזה בתינת תיתוך הערלה ופריעה ,כי איתא שקליפת הערלה ופריעה שהס תופין על הברית קודש הס
בתינת תרין עננין דמכסין על עיינין ,שהס בתינת עי^ו וישמעאל ,היינו כי עשו וישמעאל הס בתינת פגס הברית ,בתינת קליפת הערלה והפריעה שהס מבלבלין
דעת האדם מלהתתזק בתפילה .עשו הוא בתינת עמלק שיצא ממנו ,הוא בתינת קליפת הערלה הגמורה ,כי הוא כפר בעיקר ואינו מודה בתפילה כלל והוא
מטעה לב האדם שאין התפילה מועלת ת״ו מאתר שמתארך הגלות ובכל יוס צועקין ואין נושעים וכנ״ל ,וע״י שתותכין את הערלה התופה על הברית ,עי״ז
מבטלין קליפתו הרעה ונמשך בתינת תיקון הברית ,שעי״ז זוכין להתתזק בתפילה תמיד ,כי עיקר תיקון התפילה ע״י תיקון הברית שממשיכין ע״י מצות מילה
וכנ״ל .אבל עדיין יש קליפה שניה שהוא קליפת הפריעה שהיא בתינת קליפת ישמעאל ,שמשם נמשך טעות אתר בלב להתרשל בתפילה ת״ו ,דהיינו שלפעמים
נדמה להאדס שכבר שמע השי״ת בוודאי את תפילתו ,בפרט כשרואה איזה צמיתת קרן ישועה ,שאז נדמה לו שכבר נתקבלה תפילתו והוא מתרשל להתפלל
יותר .וגס זה אינו טוב ,כי אע״פ שצריכין להאמין באמונה שלימה שאין שוס תפילה לריק ת״ו אפילו כשאין רואין שוס ישועה כלל וכנ״ל ,אעפ״כ אפילו
כשרואין איזה ישועה אסור לבטל תפילותיו בשביל זה ,כי עדיין לא נגמרה הישועה ,ועדיין אנו צריכין ישועה ורתמיס רבים עד שנצא מגלותינו לגמרי,
ומי שטועה בעצמו ת״ו ומתרשל בתפילה מתמת שנדמה לו שכבר שמע השי״ת את תפילתו ,זה נמשך מקליפת ישמעאל ,כי ישמעאל על שס כי שמע ה׳
אל ענייך ,ותרגומו ,ארי קבל ה׳ צלותיך ,ומשם משתלשל הקליפה השניה הנ״ל שהיא בתינת קליפת הפריעה שהיא קליפת ישמעאל ,שמטעה לב האדם
להתרשל בתפילה מתמת כי כבר שמע ה׳ את תפילתו כנ״ל .וע״י מצות פריעה מבטלין גס הקליפה הזאת וזוכין להתתזק בתפילה תמיד.
ש פ ח ה ד ו יגאל אותנו .איתא בקובץ מבועי הנחל)שצט תשל״ט( בזה״ל :כבר באות א׳ רמז רבינו ענין המבואר בסופו שגס תפילתינו מאיתו ובתסדו יגאל אותנו,
שזה רמז הפסוק המובא באות א׳ ׳כי לא בקשתי אבטת וגו״ ,דלפי מה שפירש רבינו דהתפלה הוא בתי׳ תרב וקשת ,זהו שאמר דוד המע״ה ׳כי
לא בקשתי אבטת׳ וכו׳ ,כי אין אני בוטת שמצד תפילתי אוושע ,כ״א ׳באלוקים הללנו׳ כי הכל רק בתסדו .וזהו ׳באלוקים הללנו׳ כי גס תהילתינו ותפילתינו היא
מאיתו והיא בתי׳ תפלת ה׳ ,בתי׳ ותהלתי אתטוס לך) .לימוד זה מבוסס על הכלל הי״ז מביאה״ל ,שאס נראה ללומד שבהלצשת ההשגה של המאמר רבינו מביא ענין חדש שלא

מוזכר קודס בעצס המאמר ,עליו לעיין ולחפש היכן ענין זה כצר הוזכר ונרמז קודס לכן(.

רגי שייא פהיו
ואמר' ,תוחלת ממושכה
מחלה ל 5ועץ חיים
תאוה באה' ,זה הוא
שלמדנו שאין לו לאדם
להסתכל בבקשתו שביקש
מהקב״ה אס באה אס
לא באה ,והטעס ,מפני
שאס הוא מסתכל בזה,
כמה בעלי דין באיס
להסתכל במעשיו,
וסוד הוא ,שהרי אותה
הסתכלות שהוא מסתכל
באותה בקשה גורמת לו
מחלת לב ,מהי 'מחלה
לב' ,זהו הוא מי שעומד
תמיד על האדס להסטין
ולקטרג למעלה ולמטה.

ה מ תרג ם
על כן הזהיר לכהניס
ואמר 'לנפש לא יטמא
בעמיו' ,מפני שהם
קדושים ,שלא ישרה
עליהם רוח הטומאה,
ולא ינןמאו' (...) .אמור
ואמרת' ,פעם אחת ושני
פעמים ,להזהיר אותם
על קדושתם ,כדי שלא
ינןמאו ,שמי שמשמש
במקום קדוש צריך
שימצא קדוש בכל.

מקור חכמה

ליקוטי אמור אל הכהנים ב מוהר"}

נחלנוכע

ערכי ם
וכינויים

נז

הספנין רוכן חסידים .כדאישא נמש׳ קיחשי! )פ  3ע״א( :החמרין רונן רשעים והגמלין רונן נשרין ,הספנין רונן חסידים ,טוג שנרופאים
לגיהנם והנשר שנטנחים שומפו של עמלק .ופירש ר ש״י) שס( :ססמרים רוגן רשעים .מפני ליסטיוח .הגמלין רונן כשרים .שפורשין
למדנרוח למקוס גדודי חיות וליסטין ,ויראיס לנפשס ומשנריס לנס למקוס .השסנין רונן סשידים .שפורשין למקוס הסכנה ותמיד הס
נרעדה יומר מן הגמלין .ועוד אימא נזה נ מ אירי) קידו שין פ ע״א( ,ח״ל :הספניס רונס חסידיס שפורשין הס נעמקי היס ומסמכניס הרנה
פעמיס ממיד ,עד שכמעט אין להס
את הי ה א מר ת היום .ני אר נזה
הפסק לעמוד שלא נמשונה .ואימא וזה אי לא מקרפינן לפפינתא .זה
נניאה״ל )נ ,ה( נזה״ל :נ פי כל
נמהרש״א )נ ״נ עג ע״נ( נזה״ל :כי ימי בחי׳ הסר .כמו שאמרו חז״ל הספנין
הגלוח דומין להולך נספינה נעמקי
הנ״ל )מה שהונא נד״ ה הקודש 'ואע״פ
נצולין רובן חסידים .אי לא חסרו טכעינן חם
מצולות ים הגלוח ,ואנו
שנראה שע״י פפילפינו וכו"( ,נראה
ושלום בגלות :
כספינה המטורפת ניס שהיא נצולת
ומנואר ,שהעיקר הוא שיקלע
האדס נ חרנ תפילתו לקליפת עשו
נמפלה ונרחמי שמיא ,כדאמרינן
אל הכהנים .בחי׳
הספנין רונן חסידיס.
]איש שעיר[ )א״ה :יפכן ומרמז' ,איש
א מ ו ר אל הנ הני ם .פרשה זו נאמרה תפלה .כמ״ש)דנריש כס את ה׳ האמרת היום.
שעי״ר׳ נחי׳ ׳קולע אל השער״ה' ,וכן
גימ׳ שעי״ר( ולהתקדם כנגד זה נשנחיו ותהלותיו יתנרך .ותדקדק
לכהניש ניוש הקממ המ שכן)כדאיפ א נגיטין ש ע״א( ,שאז החלו
נענודפ ש ונצטוו על טהרפש וקדושמש ,כדכפינ נויקרא )כא ,א ,ו-ס(:
ותמצא נהמקראות שסוננ נ הס לענין התפילה ,שננולם נקראה
המפילה נשס תהלה ושנת ׳תהלתי אחטס' ,׳נאלוקיס הללנו',
ויאמר ה׳ אל משה אמר אל הכהניס כני אהרן ואמרת אלהס לנפש
׳שימו כנוד מהלמו' ,׳את ה׳ האמרת׳ )לשון שנח(.
לא יט?נא נננמיו (...) :קדשיס יהיו לאלקיהס ולא יחללו שס
אלקיהס כי את אשי ה׳ לחס אלקיהס הס מקרינס והיו קדש :אישה
זנה וחללה לא יקמו ואקה גרוישה מאיקה לא יקחו כי קדש הוא לאלקיו :וקלשמו כי את לחס אלקיף הוא מקרינ קדש יהיה לך כי קדוש
אני ה' מקדישכס :וניאר הפזקוני)שש( :אמור אל םנהנים .אחר שהזהיר את כלל ישראל להיות קדושים נפר׳ קמשיש הזהיר את הכהנים לשמור
עצמם מן הטומאה ,לפי שהם משרתיו ונני ניתו .ואיפא נזה נזהר )אמור ,פח ע״נ( נזה״ל " :ע ל דא אזהר לכהני ואמר 'לנפש לא יטמא
נעמיו' ,נגין דאינון קדישין ,ולא ישרי עלייהו רוח מסאנא ,ולא יסתאנון (...) .אמור ואמרת ,זמנא חד ומרין זמנין ,לאזהרא להו על
את הי ה א מר ת היום .נאמר נ דנ רי ש) כו,
קדושייהו ,נגין דלא יסמאנון ,דמאן דמשמש נאמר קדישא ,נעיא דישתכח קדישא נכלא•
יז-יט( :את ה׳ האמרת היוס להיות לך לאלקיס וללכת כדרכיו ולשמר חקיו ומצומיו ומשפנויו ולשמע נקלו :וה׳ האמירף היום להיות לו
לעס סגלה כאשר דנר לך ולשמר כל מצומיו :ולממף עליון על כל הגויס אקר ננקה למהלה ולשס ולתפארת ולהימף ננס קדש לה׳ אלקיף
כאשר דנר :רנינו מפרש אח המלה 'אמור׳ ננ פי' חפלה ,ודורש זאח מן הפש׳ ׳אח ה' האמרה׳ ,וכן אימא נרש״י )שש( :האמרס והאמיין (...) .והוא
לשון'תפארת' ,כמו'ימאמרו כל פועלי און' .וניאר השפחי חכמיש )שש( נ דנ רי רש״י :האמרת שנחת ,לשון שנה וההילה נמו ׳יתאמרו כל פועלי
און' ,ישתנחו ,שדרכן צלחה )רש״י חגיגה ג .(.ועי' ננח״נ ד״ה ׳אה ה׳ האמרה היוש' נ דנ רי הניאה״ל ש׳האמרה׳ לשון שנה וההילה.

וזד! פירוש אמור

מילואי חכמה

ילהוט הנחל

ה ה פ נ י ן רובן חסידים .איתא ברבינו בחיי בספר כד הקמח )ערך גאולה( בזה״ל:

א י לא מקרבינן לספינ ת א .איחא בזה צקוצץ מבועי הנחל )שבט תשל״ט( בזה״ל:

הנה יורדי הים הם נכנעים משאר בריות העולם ,מפני שהס
מסתכנים בנפשותם בלכתם בים ,ואין ביניהם ובין המות אלא לוח אחד ,וכן
לבם ועיניהם אל השמים ,כי אינם רואים יבשה כלל אלא שמים ומים ,ובעבור
זה יחת ויכנע לבם ,וכל שכן כשרואים לפעמים מן התנינים הגדולים שבים
כשיעור עיר אחת ,ויתפרסם מבריאתם וגודל גופם גודל רוממות השם ית׳,
ומקרא מלא הוא )תהליס קז( ׳יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים,
המה ראו מעשי ה״ ,על אחת כמה וכמה כשיש להם צער גדול בים ורואים
שאון ימים ושאון גליהם כי יסתערו ויתגעשו ,ואז יחשבו עצמן מתים ,ואז
יכנע לבם באמת ,הוא שכתוב )שם( ׳יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה
תתמוגג׳ ,כלומר מתוך הצער והכנעה .ומזה אמרו רז״ל רובן של ספנים
חסידים ,כי הם מכירים כי לולא רחמי הש״י אין כל חכמתם ותחבולותם
חשובים לכלום ,והוא שכתוב )שם( ׳יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׳ ,כי
יראו בעין גבורתו של הקב״ה הגדולה והעצומה.

הנה ,רבינו לא ביאר להדיא התחלת המאמר ׳זמנא חדא הוה קאזלינן
בספינתא׳ ,והנה לפי מה שרבינו מפרש בסוף ׳אי לא הוי מקרבינן לספינתא׳
שרומז על חסדו הנקרא ׳ספינתא׳ ,דאי לאו חסדו טבעינן ח״ו בגלות ,צריך
לבאר דא״כ למה ירדו מהספינה וכו׳ .ונראה ע״פ ביאור מוהרנ״ת בליקו״ה
הל׳ נחלות ענין ההטיות לימין ולשמאל המוב״פ ,דמצד אחד צריך לזכור גודל
חסדי ה׳ ורחמיו כדי שלא ליפול לטעות הסברא דהתפילות הס לריק ח״ו ,אבל
א״כ יוכל להתרשל לגמרי מתפלה ,הואיל והכל רק בחסדו הגדול כמ״ש ׳למעני
למעני אעשה׳ כמוב״פ ,שזה בחי׳ שנוטה לימין יותר מדי ,על כן צריך לכלול
גס בחי׳ הדין והשמאל ,היינו שאעפ״כ יש בחי׳ דין ,וצריך דייקא להתפלל
ולהמתיק הדינים ,אבל גס אז צריך לכלול ולזכור בחי׳ החסד דאל״ה יוכל
ליפול לבתי׳ דין לגמרי שהתפילות אינן מועילים ח״ו כנ״ל .ונראה מכל זה
דבעת התפלה דייקא צריך לכלול ב׳ הבחינות ימין ושמאל דבבחי׳ ימין וחסד
לבד לא יעסוק בתפלה כנ״ל ,אבל בכל עת זולת עת התפלה אז צריך רק לזכור
חסדי המקום ולבטוח בו ית׳ ,שהוא בחי׳ ׳דאזלינן בספינתא׳ .אך כשרוצה
בתפלה כנ״ל ,אבל גס אז יעמוד קרוב לה׳ספינתא׳ ויזכור חסדיו ית׳ כדי שלא
דייקא ,אבל אינו עומד בתוך ה׳ספינתא׳ לגמרי ,דא״כ יתרשל ח״ו מלהתפלל.

לעסוק בתפלה אז ההכרח לזכור ולכלול גס בחי׳ השמאל ,דעי״ז דייקא יתאמץ
יפול ח״ו לסברת ׳יבשתא׳ ,וזהו ׳ואי לאו דמקרבינן לספינתא׳ ,׳דמקרבינן׳
אות ג' שצריך לידע איך ללחום עס החרב שלא יטה אותהלימין או לשמאל ,איחא בזה ביאור נפלא בספר רינח ציון)ב( ,אך היצגנו
ל ה פ י נ ת א זה בחיי חסד .גבי המובא לעיל
זאת פה מחמת שעד כה היו חסמת ההקדמות מדברי רבינו השייכות לענינו .וז״ל שס :כפי שאא״ז מוהרנ״ת מביא בליקוטי הלכות בזה הלשון ,׳וגס זה הוא
בכלל׳ עי״ש )ציטוט זה מובא לעיל בנח״נ אות ז' ד״ה'ואע״פ שנראה שע״י תפילתינו וכו״( .מובן שיש כמה פירושים בזה ,הגס שכוונת רבינו זלה״ה בליקו״מ אי אפשר
לזאת נראה שיש בזה כמה
לנו להשיג ,אעפ״כ מה שיש במותינו לבאר ביותר דבריו הקדושים שיהיה לעובדאולמעשה יש לנו רשות מרבינו זלל״ה על זה כידוע.
מיני ימין ושמאל ,וכאן מבאר רבינו זלה״ה על ׳ספינתא׳ שזה בחי׳ חסד השי״ת שעי״ז תהיה הגאולה ,ובסי׳ ט״ו מאמר ׳אור הגנוז׳ מבאר רבינו זלל״ה שהתפילה
בעצמה מכונה בשס חסד ימין בחי׳ אברהם עי״ש ,ושס מובן שאס מתפלל עבור תועלת עצמו זה בחי׳ תנינא נחש ,שזה בחי׳ שמאל .נמצא שבתפילה יש בחי׳ ימין
ושמאל ,לצורך הנשמה היא בחי׳ ימין ,לתועלת הגוף הוא בחי׳ שמאל ) ,(...ומזהיר אדמו״ר זלל״ה שלא יטה רק לשמאל לשאלת צרכיו יותר מדאי .וזה זוכין ע״י
צדקה ,כי כשמתפלל בשאלת צרכיו שיהיה לו פרנסה בכדי ליתןצדקה ,וללמוד תורה שהיא ג״כ בחי׳ צדקה ,וכמ״ש ׳וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וגו״ ,כמו
יוסף שכלכל את וכו׳ ,אזי יזכה שלא יהיה לו מחשבות זרות בתפילתו עיי״ש ,כי יכלכל דבריו במשפט הזה ,ויקוים ׳ציון׳ בגימטריא ׳יוסף׳ ,׳במשפט תפדה׳ ,היינו
שהשי״ת יעורר חסדו שזה כולו ימין ויגאלינו .ובזה תקנו לנו בתפילת שמונה עשרה תחילה שבחו של מקום ,ושס אנו אומרים גומל חסדים וכו׳ ומביא גואל וכו׳
למען שמו באהבה ,שזה בחי׳ ספינתא בחי׳ חסד ימין שזה שבחו ית״ש ,ובברכות האמצעיות הס שאלת צרכיו ,ובאחרונות כעבד המקבל פרס מרבו שהוא היינו רבו
הוא ימין ,והעבד הוא שמאל ,והתנא מזהיר אותנו אל תהיו כעבדים וכו׳ ע״מ לקבל פרס ,כדמסייס במאמר זה ׳כי אס בחסדו׳ .ועוד נוכל לבאר שלא יטה וכו׳
אלא לאמצע ,ע״פ מה שמבואר בליקו״מ קמא סי׳ צ״ט על פסוק ׳ואתחנן׳ ,תמיד איך שהוא ,׳בעת ההיא לאמור׳ ,שיתפלל בהתלהבות ,אז יעלו כל התפילות
שמקודם ג״כ ,וזה שאמר כאן שיאחז האדם בדרך הממוצע ,שאל יחשוב שאס לא התפלל בהתלהבות כ״כ אין זו תפילה כלל ,זה נוטה לימין ביותר ,כי גס תפילה
זו חשובה אצל השי״ת בחי׳ שומע תפילת כל פה ,וכמו שאמר רבינו זלל״ה על זה שזהו המנעל של שלש קצוות ,וכן אס יטה לצד שמאל ביותר ,דהיינו להתרשל
תמיד ולחטוף התפילה במהירות גדולה ,ויש להם טעמים של מה בכך ,זהו נוטה לשמאל ביותר ,כי צריכין לכסוף להתפלל בהתלהבות ובכוחות שזהו בחי׳ ימין,
אך אין ליפול בדעתו אס איננו יכול להתלהב כ״כ ,ויקיים ׳אזמרה לאלקי בעודי׳ ,ויאמר איך שהוא עכ״פ ,ועי״ז יעזור לו השי״ת להתפלל בהתלהבות ,וע״ז מזהיר
התנא באבות ,אל תעש תפילתך קבע ,לא לימין ביותר ולא לשמאל כנ״ל .וכן יש עוד לבאר בזה ,שירצה להתפלל רק עבור חסידים ואנשי מעשה שהס בחי׳ ימין,
ולא בעד קלי עולם שהס בחי׳ שמאל ,לזאת צריך לדעת שצריכין להתפלל בעד כולם כאחד כמובא בסי׳ ה׳ מאמר ׳בחצוצרות׳ ,וכל זה זוכין ע״י משפט ,עמודא
דאמצעיתא ,בכל הפרטי פרטים המבוארים כאן .וזאת זוכין ע״י צדקה שהעשיר משפיל עצמו שהוא ימין ,ונותן בידו הימנית להעני שהוא בחי׳ שמאל ,ונכללים
ביחד שמאל בימין ,היינו אנחנו בתפלתינו מכונים שמאל נגד חסדו ית״ש שזה ימין ה׳ ,ונכללים בו ,והוא יכמרו רחמיו וחסדיו ויגאלנו במהרה בימינו בימין צדקו.
א מ ו ר אל ה כ הני ם בחיי תפלה .ובחיי״מ )תריב-תריג( איתא גירסה אחרת בזה ,וז״ל :מצינו בקונטרסים ישנים מכתב יד החברים וכו׳ אשר שס הלשון מתוקן יותר
) (...זה בחינת תפילה ,כמ״ש ׳את ה׳ האמרת היום׳ .כהניס בחינת תורה בבחינת נשמות כמ״ש )מלאכי ב( ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו׳ .אהרן
בחינת משפט כמ״ש )שמות כת( ׳ונשא אהרן את משפט בני ישראל׳ ,כי צריך לזה בחינת משפט .׳ואמרת אליהם׳ ,׳ואמרת׳ דייקא כי צריך להביא כל התפילות
לבחינת משה משיח והוא יקים אופס ,כמ״ש )שס לט( ׳ויביאו את המשכן אל משה ,ויקס משה את המשכן׳ .׳ולנפש לא יטמא בעמיו׳ היינו שמירת הברית הנ״ל.
א ת הי ה א מ ר ת היום .איתא בזה בביאה״ל)ב ,ז( בזה״ל :בהמבואר מדבריו הקדושים ,שאע״פ שעיקר התיקון הוא בהחזרתו יתברך אלינו בפניו במידת הרחמים
שהוא שס הויה כנודע ,אבל לזה בעצמו אנו מוכרחים על כל פנים אתערותא דלתתא ,להכין עצמינו )באפיה ובישול( בתורה ותפילה ,שהוא ההכנה

כהנים
הרב נקרא כהן

)ליקו״ה

נש״כ ג ,ב(.

נפש רוח נשמה ,כהן לוי
וישראל ,כהן איהו נשמה
)תיקו״ז תיקונא תליתאה ,קם.(:

כהן נקרא תלמיד חכם,
שנאמר )שמ״ב ח( ׳ובני
דוד כהנים׳ ,שהיו תלמידי
חכמים .אמר בספרי )קרח
ד( ,ישראל כשהקב״ה מקרבן
אינו מכנם אלא בכהונה,
שנאמר ׳ואתם תהיו לי
ממלכת כהנים׳ )ש״ך ויקרא
כב ,יא(.

התלמיד חכם נקרא כהן
גדול ,כמו שאמרו רז״ל
)מנחות קי (.כל העוסק
בתורה כאלו הקריב כל
הקרבנות שבעולם ,שנאמר
׳זאת התורה לעולה ולמנחה
וגו״ ,הרי תלמיד חכם הוא
כהן וקוראהו כהן גדול כי
מעלת הלימוד היא אפילו
יותר ממעלת כהונה גדולה,
כמו שאמרו רז״ל )הוריות ג(
תלמיד חכם ממזר קודם
לכהן גדול עם הארז ,וכהן
גדול שלמעלה מיכאל
מקריב נשמתו ,על כן
כשמת רבי בטלה הכהונה
כו׳ )של״ה תענית דרוש להספד
מיתת הצדיקים(.

כבר נודע אשר כמו שיש
כהן בסטרא דקדושה ,כמו
כן יש גם כן בחינת כהן
בסט״א ,כי ׳זה לעומת זה
עשה אלקים׳ ,והכלל מי
שעובד את הבורא ברוך
הוא נקרא ׳כהן׳ לשון ׳עובד׳.
ורומז הכתוב ׳ולכהן מדין
גם כן יש שבע בנות׳ ,שבע
מדות הפכיים העומדים
לעומת ז׳ מדות הקדושים,
שרוצים תמיד לפתות בני
אדם לקבל מהם הארה ,ולכן
נקראים בשם ׳בנות׳ נוקבא,
להיותם עומדים רק לקבלה
מן הקדושה ,ולא בחינת
משפיעים לזולתם ,לאפוקי
ז׳ מדות הקדושים נקראים
לערכם בחינת זכרים ,להיות
כשאדם צדיק בארז מתקן
ז׳ המרות ,הם מקבלים
חיות והארה מלמעלה,
מחמת להיות שהחזיר אותם
לשורשם למרום שבתם
מחשבה הקדומה ,וגם הם
משפיעים לו הארה ,ומוסיף
תעצומות ועוז לעבוד עוד
את הבורא ברוך הוא ביתרון
שאת ויתרון עוז ) או ר המאיר
פ׳ שמות(.

נח

נחל נוכע

ליקוטי אמוראלהכהנים ב מוהר ן

מקור חכמה

המתרגם

כדונים

״ גל מי שממפלל
הם כחי’ תורה וכוי כמ״ש כי שפתי כהן ישמרו ד ע ת ותורה .הכהניס נצנווו גס ללמד פורה לעמ״י ,כדכפינ כ מ ל א כי)נ ,א־ נ  ,ד-ז(:
תפלה ומייחד יחוד,
י
ועמה אליכם המצוה הזאת הפהנים :אס לא פ';ומעו ואם לא מאימו• על לב למס פנוד );ומי אמר ה' צנאומ ) (...וידעמס  5מסתכלים בו אס היא
■;!לחמי אליכם אמ הפנצוה מ'אמ להיומ פרימי אמ לוי ארנר ה׳ צנאומ :פרימי הימה אמו החיים והןלוס ואמנם לו מורא וייראני ומפני תפלה וייסוד כראוי ,ואס
שמי נחמ הוא :מורמ אממ הימה כפיהו ועולה לא נמצא נשפמיו כישלוס ונמישור הלך אמי ורכים השיג מעון :כי!:פמי כהן יקמרו דננמ אותה התפלה והייתוד
כראוי ,אז מתברך הוא
ומורה ינקשו מפיהו כי מלאך ה׳ בראשונה מהמקוס שכל
צבאומ הוא :ופירש המצו״ד )שס( :הברכות יוצאות ,זה הוא
שפתי כהן ישמרו ד ע ת ותורה
שכתוב 'והנה עשו אותה
וכוי .איפא גני ענין זה נליקו״ה
אשר
הכהניס,
לכס
דעו
וידעסם.
וגו״ ,מיד 'ויברך אופס
)מלאכי ;(
)יו״ד פרומופ ומעשרופ ג ,ה( נזה״ל:
שלחמי אליכם המצוה הזאת להיומ משה׳ .ומשוס כך ׳ויביאו
נזהרים בכבודי ,הוא למען מקנלו את המשכן אל משה',
עיקר המורה הוא אצל הכהן ,כמ״ש
שהוא הבעל הבית,
יורו משפמיך ליעקב ומורמך לישראל
גמול מוב להיומ ממקייס הבריח לראות בתיקון ביתו ,ולו
אשר כרמי עם שבש לוי ,ר״ל עם נצרך לראות את תיקוניה
וכו׳ וכמ״ש כי שפמי כהן ישמרו
וסודותיה ,שלא ניתנו
דעמ ומורה ינקשו מפיהו .כי
אהרן ראש השבש ,כי עמו כרמי
לאתר להסתכל ולראות
הכהנים ממשיכין המורה לישראל.
הבריח להיוח הכהונה לו ולזרעו בה באלו הדבריס
אחריו (...) .ט שפסי כהן .ר״ל הנה הנסתריס ובאלו הסודות
שלה ,זולת משה בלבדו,
כל זה ראוי לכל כהן ,כי שפמי כהן ) (...ומשוס כך ׳ויקס
ראויס שישמרו אמ הדעמ לדבר בס ,משה את המשכן' כדי
שהמשכן יתתזק מהסוד
והראוי הוא שכל בני ישראל יבקשו
שלמעלה ,ולא יתתזק
מורה מפיהו ושהוא ילמדם .פי מלאן .כי הוא שלוחו של מקום להורומס הדרך הישר ,וכמ״ש )דנריס לג( ׳וללוי אמר וגו׳ יורו משפשיך מהסוד שלמטה ,ועל כן
ליעקב׳ .ועוד מציגו שהכהניס הס נפי' פורה ,כדכפינ נ דנרי ס )יז ,פ-יא( :כי יפלא ממך דבר למשפש נין דם לדם נין דין לדין וכין נגע לנגע משה שהיה מתוך הסוד
של המראה המאירה,
דברי ריניח בשעריך וקממ ועליח אל המקום אישר ןנחר ה׳ אלקיך בו :ונאח אל הכיהנים הלויס ואל השיפש אישר ןה,ןה בןמים ההם ודרשמ היה צריך הוא להקיס
והגידו לך אמ דבר הננשפש :ועשיח על פי הדבר אישר !גידו לך מן המקום ההוא אשר ןנחר ה׳ וישמרמ לעשומ ככל אשר יורוך :על פי המשכן ,להאיר ממנו ולא
המורה אשר יורוך ועל המשפש אשר ייאמרו לך מעשה ליא מסור מן הדבר אשר עידו לך ןננין ושמאל :וכן מציגו שזכו גס לעניין שמירפ מאתר) ,ועל כן( הירת
צריכה להאיר מן השמש
יזלזיל יאיליו
יי^לוי
הנריפ ,כדכפינ נ דנרי ס )לג׳
 ,א הין  ’? (•••) 1ישמרו אמרמך ונרימך ינצרו :יורו מישפשיך לןעקיב ומורמף ולא מאתר .בוא וראה,
ו נ ש א אהרן א ת משפט בני ישראל .נאמר נשמופ )כפ ,רט־ל( :יישא אהרן אח שמומ כנסת ישראל הצטרכה
לישראל ןשימו קשורה נאפך וכליל על מזבחך:
לעלות למעלה ,ולהתדבק
בני ישראל נחשן המשפש על לנו נביאו אל הקדיש לזכרן לפני ה׳ ממיד :ונממ אל משן המשפש אח האורים ואח הממיס והיו על לב
תוך השמש.

כי
כזזנים .הם בחי׳ תורה .בחי׳ נשמות
בי שפתי בהן
בנ״ל .במ״ש
ישמרו רעת ותורה ובו׳ .אהרן .בחי׳
משפט .במ״ש )שמופ כפ( ונשא אהרן את
משפט בני ישראל .כי צריך להביא
כל התפילות לבחי׳ משה משיח .והוא
יקים את המשכן .וזה פי׳ רש״י להזהיר
הנתלים על הקטנים ,היינו צריק התר שהוא בחי׳ משה
מאור הנרול .יזהיר ויאיר את התפלה שהיא בחי׳ מאור הקטן.

אהרן בניאו לפני ה' ונשא אהרן אמ משוש בני ושראל על לבו לפני ה' מנניד :ופירש ר ש״י) שס( :אס משפט פני ישראל .דבר שהם נשפשים
ונוכחים על ידו אם לעשומ דבר או לא לעשומ ,ולפי מדרש אגדה שהחשן מכפר על מעוומי הדין נקרא משפש ע״ש סליחמ המשמש.
פי׳ רש״י להזהיר הגדולים על הקטנים .כדפירש רש״י נוי ק ר א) כ א ,א( :אמור אל הפהניס .׳אמור ואמרח׳ ,להזהיר גדולים על הקשנים.
וניאר המזרפי )שס( אפ דנרי רש״י ע״ד הפשט נזה״ל :אמור ואמרפ ,האמירה הראשונה של משה שיאמר לכהניס ,והשניח של כהנים
שיאמרו לבניהם .כאילו אמר ,׳אמור אל הכהניס בני אהרן׳ ,אמרו לבניכם ,׳לנפש לא ישמא בעמיו׳ .שפירושו ,כל אחד מכס אמור
לבניך ,שהם בני אהרן הנזכרים ,כל אחד מכס ׳לנפש לא ישמא בעמיו׳ ,שהמובן ממנו הוא ,שהגדול יזהיר אמ הקשן שלא ישמא.
וזהו הנראה גס מדברי רז״ל שאמרו להזהיר גדולים על הקשניס ,שפירושו שבאומה אזהרה עצמה שהוזהרו הגדולים לעצמם ,הוזהרו
גם על הקשנים שיפרישום מן השומאה .וכן כמב גם נעל השורים ,כשם שהכהן מוזהר שלא לישמא ,כך הוא מוזהר להזהיר
הקשניס מלשמא ,שנן משמע הלשון שדרשו 'אמור ואמרח׳ ,להזהיר גדולים על הקשניס.
מאור הגדול יזהיר ויאיר א ת התפלה שהיא כחי’ מאור הקטן .כדאיפא נז ה ר) פ קו די ,רלפ ע״א( כזה״ל :״כל מאן דצלי צלוחא וקשיר
יחודא ,מסמכלין ביה אי איהי צלומא וקשורא כדקא יאוח ,ואי ההיא צלומא וההוא קשורא כדקא יאוח ,כדין אמנרך איהו נקדמימא
מאמר דכל נרכאן נפקין ,הדא הוא דכמיב ׳והגה עשו אומה וגו״ ,מיד ׳ויברך אומס משה׳ .ובגין כך ׳ויניאו אח המשכן אל משה; דאיהו
מארי דנימא ,לאחזאה נמקוגא דנימיה ,וליה אצשריך למחזי מקונהא ורזין דילה ,דלא אמייהינו לאחרא לאסמכלא ולמחזי בה נאינון סמרין
ונאיגון רזין דילה ,נר משה בלחודוי (...) ,ובגין כך ׳ויקס משה אח המשכן; לאממקפא מרזא דלעילא ,ולא יממקף מרזא דלממא ,ועל דא
משה דהוה מרזא דגו אספקלריאה דנהרא ,אצשריך איהו לאקמא משכנא ,לאנהרא מניה ולא מאחרא) ,ועל דא( סיהרא אצשריך לאנהרא
מן שמשא ולא מאחרא מא חזי ,ננסח ישראל אצשרינח לאסמלקא לעילא ,ולאמדנקא גו שמשא .ועי״ל נמקו״ש ד״ה ׳ויניאו אפ המשכן אל משה׳.

וזד!

משד!

ועי״ע נמס׳ נ ״ נ ) ע ה ע״א( ,שמשה הוא המאור הגדול ,כי ׳פני משה כפני שמה; והפפלה שהיא המלכופ כידוע היא נפי׳ מאור הקטן ,שאין לו מעצמו כלוס.

ילקופז הנחל

מיליואי חכמה
ל ה ז ה י ר הגדולים על הק טני ם .ואיתא בספר נועס אלימלך )פ' אמור( על פסוק
זה ,בזה״ל :׳אמור ואמרת׳ דהכלל דדרך הצדיק כשרוצה להוכיח

להשבתו אלינו בשם הויה כנ״ל ,יש לבאר בכוונתו הקדושה ,שמחמת זה מצורף
גם השם אהיה להשם הויה במילואי הז׳ שמות הנ״ל ועיין לעיל ,אות ב׳ בנת״נ
ד״ה ׳ז׳ שמות׳ ,כי השם אהיה ,הוא ההכנה לעצם ההויה כנודע .ומחמת
אדם אחד ,אז צריך להיות האמירה הזה לכלל בני אדם ,ואז ממילא יוחל
שהעיקר הזוכה לזה הוא הצדיק ושומר הברית כיוסף הצדיק בעצמו ,עד
הדיבור לאיש הזה .וזה בא להורות הפסוק ,׳אמור׳ ,רוצה לומר שיהא
שנכלל עי״ז בשני השמות הנ״ל אשר בהם ד׳ המילואים וג׳ המילואים כנ״ל,
האמירה לכלל ,׳ואמרת אליהם׳ ,שיהא הדיבור יוחל לאחד .וזה פירוש רש״י
תבין מרחוק בביאורו למאמר רבה בר בר חנה שקורא את הצדיק בשם ד׳ג׳.
ז״ל ׳להזהיר גדולים על הקטנים׳ ,רוצה לומר שיהא האזהרה לכלל אף
וכן תבין מרחוק בהפלאות הכתוב הנ״ל א׳ת י׳ ה׳אמרת ה׳יום )באתערותא
לגדולים כשרוצה להזהיר על הקטנים ,וק״ל.
דלתתא הנ״ל( ,ו׳ה׳ ה׳אמירך ה׳י׳ום )באתערותא דלעילא כנ״ל(.
צדיק הדור ש הו א בהיי מ שה מ אור הגדול יז היר וי איר א ת ה ת פ ל ה ש הי א בחיי מ אור הקטן .ואיתא ברמזי המעשיות)מעשה מרב ובן יחיד ,סיפו״מ ת( בזה״ל:
והנה ,עוד מבואר ומובן מתחילת זה הסיפור )עי״ש כל הסיפור( ,כי לא מיבעיא מי שאינו עוסק בתפילה ורחוק לגמרי מעבודת ה׳ הוא צריך בוודאי
להשתדל לבוא ולהתקרב להצדיק האמת כי בוודאי יתעורר על ידו לתשובה שלימה ,אך אפילו מי שעוסק בעבודת ה׳ ולומד ומתפלל תמיד ,אעפ״כ להרגיש טעם
בעבודתו ולעבוד את ה׳ בשמחה ושתהיה עבודתו שלימה בלי שוס חסרון הוא רק ע״י התקרבות להצדיק האמת ,כמבואר בפנים ועוד במקומות הרבה בדבריו
ז״ל ,ועיין במאמר אמור אל הכהניס בליקו״א סי׳ ב׳ ,מבואר שכל בחי׳ עבודת התפילה הוא בחי׳ מאור הקטן ,על כן צריכין לקשר אותה ולהביא אותה אל
הצדיק האמת שהוא בחי׳ משה בחי׳ מאור הגדול בכדי להאיר בה ולהשלימה ,שזה בחי׳ להזהיר גדולים על הקטנים ,שזה בחי׳ מה שנאמר אצל המשכן ׳ויביאו
את המשכן אל משה ,ויקס משה )דייקא( את המשכן׳ ,וכמבואר גס בזוה״ק )פקודי רל״ח ע״צ( ע״ש עוד ועוד בכמה מקומות מדבריו ז״ל בענין זה ויונעס לך.
וכל זמן שאין האדם זוכה להתקרב באמת אל הצדיק האמת אזי אע״פ שלומד ומתפלל תמיד אעפ״כ אינו זוכה להרגיש טעם אמיתי בלימודו ותפילתו ,ואס
היה משים אל לבו היטב ,היה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חסרון ואינו יודע מה) ,ובאמת החיסרון הוא מצד שלא זכה להתקרב לצדיק אמיתי שיאיר לו
האמת( ,ואשרי למי שזוכה להתקרב להצדיק האמת בעוה״ז בחיים חיותו ,כי הבע״ד מניח א״ע ע״ז מאד למנוע את האדם מזה כל ימי חייו ח״ו ,מאחר
מאור הגדול יז היר וי איר א ת ה ת פ ל ה ש הי א בחיי מ אור הקטן .כתב הרה״ח ר׳ שמואל הורצץ בקונטרס התקשרות
שעיקר שלימות קדושת יהדותו תלוי בזה.
לצדיק האמת )עמ׳ יט( ,צזה״ל :ענין ההתקרבות וההתקשרות להצדיק הוא כלליות שבכלליות ,וכל העבודות הקדושות אפילו הכלליות הס פרטיות לנגד התקרבות
להצדיק ,וכמובן מהנ״ל )מתורה צ׳ אמור אל הכהניס( ,ועל כן זהו כלל היהדות .וההתקרבות להצדיק הוא גוף האילן ,והאילן יש לו ענפים שהם גס כן ענפים
גדולים כלליים ,כמו ענין ההתבודדות שהוא כלליות גדול אבל הוא רק ענף מההתקרבות להצדיק (...) ,וכן שאר כל העבודות הקדושות הס רק ענפים להתקרבות
להצדיק ,שההתקרבות וההתקשרות להצדיק הוא כלליות דכלליות ,וכל העבודות והמצוות והתפילות וכו׳ צריכים להיות בהתקשרות להצדיק ואז יהיה להם שלימות,
ואחר כל זה הס בבחינת מאור הקטן לנגד עצם ההתקרבות וההתקשרות להצדיק האמת שהוא מאור הגדול כנ״ל (...) .ועל כן כל העבודות הס כפי היכולת
מעט או רב ,ואין צריך כל כך מסירות נפש ממש ,בבחי׳ לא עליך המלאכה לגמור וכו׳ ואחד המרבה ואחד הממעיט וכו׳ ,אבל ענין ההתקרבות להצדיק
מ ש ד ! מ אור הגדול .איתא בזה בקונטרס שעשועי הנחל)צ( צזה״ל :מש״ה ר״ת ש׳הוא מ׳אור ה׳גדול.
ולהיקרא על שמו ולהיות נכלל בו ,זה צריך מסירות נפש ממש.

ואני תפלה
ו ת ע ו ר ר את משיח
צדקנו שיקבל את
תפלתנו רעלה אותם
לפניך ,וכל תפלותינו
ותפלות עמך בית
ישראל ידזיו בידו
לחרב פיפיות למחסה
ולמגן וצנח ,ללחם
את לוחמנו ולריב
את ריבנו .״ןחים על
דל ואביון ונפשות
אביונים יושיע ,החזק
מגן וצנח וקומה
בעזרתי .חגור חרבך
על ןרך גבור הודך
והלרך״ .ולמענך
עשה ולא לנו ,כי גם
מעט דמעט מעשינו
הטובים וכל צדקותינו
ותפלתנו הכל מאתך,
״כי ממך הכל ומ^דך
נתנו לך״ .וכמו
שכתוב ״מי הקדימני
ואשלם״ .״לא לנו יי,
לא לנו ,כי לשמך
תן כבוד על חסדך
ועל אמתך״ ,״כחסדך
חיני ואשמרה עדות
פיך״ ,וקים לנו מקרא
שכתוב ״למען שמי
אאריך אפי ותהלתי
אחטם לך .למעני
למעני אעשה ,כי
איך יחל״ ,וכבודי
לאחר לא אתן.מגדיל
ישועות מלכו ,ועושה
חסד למשיחו לדוד
ולזרעו עד עולם ,אמן
סלה )ליקו״ת ב(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
שלמדנו ,כאשר
גודל היצר הרע באדם,
לא מהגדל אלא באלו
העריות ,וכל החטאים
אוחזים באותן עריות.
רב הונא מצא תמר
שמינה ,לקחה וכרכה
בבגדו ,בא רבה בנו
ואמר לו אני מריח ריח
של תמר שמינה ,אמר לו
בני יש בך טהרה ,ונתנה
לו ,בין כך ובין כך בא
אבא בנו )היינו נכדו של ר3
הונא( ולקחה רבה ונתנה
לבנו אבא ,אמר לו ,בני,
שמחת את לבי והקהיתה
את שיני ,כפי שאומרים
האנשים רחמי האב על
בנו ,ורחמי הבן על בנו.
^ ריח^' ,ם זה מקום
אנשי האמת.

ליקוטי

אמור אל הנהנים ב

כמובא

טומאה

כזוהר עיקר א דיצר א כי שא על עריין .כדאימא נזהר
היא דבר רוחני במלה מעם וריח שהוא דבר רוסני ,כמ״ש ׳כל
)ויקרא ,טו ע״נ( נזה״ל™ :דמניא ,כד סגיא יצרא נישא
הנשמה חהלל יה /איזו דבר שהנשמה נהנה ממנו הוי אומר זה
כנר גש ,לא שגיא אלא נאיגון עריין ,וכלהו מוני אחידן נההוא
הריח ,וז״ש לו מהרה יש בך ,כמ״ש ׳נשמה שנחח בי מהורה היא/
ועוד ביאר בזה המהר׳׳לבחדושי אגדות )שס( בזה׳׳ל :כי המהרה הוא
מ ש ב ט ל ה הטהרה בטלה
ערייא .ועי״ע זהר פקודי ר סג  -ר ס ד
הרי ה כ מבואר מע ש ה כג מרא.
סילוק המינופח ,ובסילוק המינופח
החינוך קעח(.
כדאיפא נ מ ק' סוטה )מת ע״א  -מט ולנפש לא יטמא בעמיו היינו על ידי
מהטומאה
גובר כח הריח שהוא היפך הפורש
ע״א( :רנן שמעון נן גמליאל אומר שמירת הברית כנ״ל .כמובא בזוהר עיקרא
נקרא טהור לבד ,שנאמר,
המינופח .וזה שאמר אח״כ כאשר
׳ורחץ בשרו במים וטהר,
בני
לו
אמר
ביוחר,
מריח
היה
משוס ר׳ יהושע ,מיום שחרנ דיצרא בישא על עריין .והוא עיקרא
והפורש מטומאת עבירות
מהרה יש בך ,שכאשר הדבר מסולק
נקרא ׳טהור וקדוש',
ניהמ״ק אין יום שאין נו קללה ,ולא דמסאבותא .וכשישמור את הברית .זוכה
׳טהור׳ דכתיב ׳וטהרתם
מן המינופח גובר כח הריח .ועוד
ירד הטל לנרכה ,וגיטל טעם
מכל טומאותיכם' ,׳קדוש׳
הפירוש .ר׳ יושי אומר אף ניטל לבחי׳ תפלה כנ״ל ,וזוכה לבתי׳ תהילתי
איתא במס׳ ברכות )מג ע״ב( גבי מעלת
כדכתיב בפרשת עריות
׳אל תטמאו בכל אלה׳ ,וכן
שומן הפירוש .ר׳ שמעון נן אלעזר אחטום לך .כי עיקר הריח תלוי בטהרה.
הרית :אמר רב זומרא בר מוביה
כתיב במאכלות אסורות
אומר ,הטהרה נטלה אש )הטעה כמו שאמרו חז״ל )סוטה מח (.משבטלה
הריח,
על
שמברכין
מנין
רב,
אמר
׳ולא תטמאו בהם׳ ,ואח״כ
כתיב בעריות ׳והתקדשתם
שנאמר ׳כל הנשמה חהלל יה׳,
ואת( הריש .המעשרוש נטלו אש הטהרה בטלה הריח .כמבואר מעשה
והייתם קדושים׳ )של״ה שער
ממנו
נהניח
שהנשמה
דבר
איזהו
האותיות טהרה(.
שומן הדגן ,ושכמיס אומרים ,הזנוש בגמרא )שס מט (.שאמר ריחא דחנוניתא אני
אומר
הוי
ממנו
נהנה
הגוף
ואין
והכשפים כילו אש הכל (...) .מניא,
יש ארבע טומאות ר״ל,
מריח .אמר ליה בני טהרה יש ביך :
אב הטומאה ראשון שני
זה הריח .ואמר רב זומרא בר
ר״ש נן אלעזר אומר ,טהרה נטלה
שלישי ,והם ארבע מחנות
טעה וריש ,מעשר ניטל שומן דגן “ .רנ הוגא אשכש שומרשא
מוביה אמר רב ,עחידיס בחורי ישראל שיחנו ריח מוב כלבנון,
הנחש שמתפשטות לארבע
רוחות ,רוח שטות ,רוח
שנאמר ׳ילכו יונקוחיו ויהי כזיח הודו וריח לו כלבנון׳ .ועוד איתא
דשינוגישא ,שקלה כרכה נשודריה ,אשא רנה נריה .א״ל ,מורשיגא
זנות ,רוח חמדה ,רוח חטאה,
בעירובין )כא ע״ב( :דרש רבא ,מאי דכחיב ׳הדודאים נחנו ריח׳,
רישא דשינונישא .א״ל ,נני טהרה יש נך ,יהנה ניהליה ,אדהכי
ובהתייחד ס״מ עם הנחש אז
הטומאה הגדולה למעלה,
אשא אנא נריה שקלה יהנה ניהליה .א״ל ,נני שמשש אש לני
אלו בחורי ישראל שלא מעמו מעם חמא .וביאר בזה המהר״ל
ותמצא שם אבי אבות
בנתיבות עולם )נתיב כת היצה״ר ג( בזה״ל :בא לבאר המעלה העליונה
והקהישה אש שיני ,היינו דאמרי אינשי רשמי דאנא אנני ,רשמי
הטומאה )קה״י ,טומאה(.
דנני אנני .ופירש ר ש״י) שס( :עסיס .שפשקה מישראל .ביעלה טעם .של אוחס אשר מחגבריס על יצרם ,ואמר ,שעחידיס בחורי ישראל
אשר היצה״ר גובר בהם והם גוברים על יצרם ,וכן בחורוח,
הפירוש ורישש ,שמשוך שהיו טהורים וגוהגין נטהרה אף הקנ״ה
טהרה
שיחנו ריח לפני השם יח׳ .ופירוש ענין הריח הזה ,כי הריח
מטהר פירושיהן מריש רע ומטעם רע .דהיעניפא .שמינה ויש נה
טהור אין שייך אלא
ריש טונ ,ומין שמרים הוא לעצמן .טהרה יש בך .לפיכך מרישה לך
מורה על שאלו הכובשים יצרם הם החשובים והם בעלי שם של
כשיש טומאה ,כמו שכתוב
׳וטהרתם מכל טומאותיכם׳
ולא נטל שריש מאצלך .אפא נריה .דרנה נר רנ שונא .א״ל .רנ
חפארח ,כי הדבר שיש לו ריח נודע למרחקים ,ובשביל כך
) .(...כי הטהרה הוא בחינת
מציאוחו נודע בעולם ,היפך מי שאין נחשב לכלום שלא נודע כלל
שונא לנריה .שמפפ אפ לבי .נטהרשך .והקהיפה אפ שיני .שהראישני
הממוצע בין הקודש
והטומאה ,שעל ידו נתתקן
בעולם .ואמר ,שיחנו ריח לפני הקב״ה ,כי חשיבוחם יהיה נגלה
שאהבשך על בנך יושר מעלי ,שנטלש ממני ונשש לו .ועוד שושיף
הטומאה )ליקו״ם נא(.
לפני הקב״ה בריח מוב שלהם ,ולא יהיו מסוחרים ממנו יח׳.
לנאר נזה המהרש״א )שש( נזה״ל :טהרה נטלה טפס וייפ ני׳ .טהרה

הטומאה שם כולל כל דבר
נמאס ונאלח ,ובהרחיקנו
מזה נקנה בנפשנו מדת
היושר וההשויה בכל
דעתנו ובכל כוחנו )ספר

יליקוט הנחל•

מילואי חכמה

עיקרא

ואני תפלה
וז כני
ו עז רני
ל ש מי ר ת ה ב ר י ת
ב ת כ לי ת
באמת
ה ש ל מו ת כ ר צ ו נ ך
הטוב .והצילני מעתה
ב ר ח מי ך ה ע צו מי ם,
ו ת ש מ רני ב ח ס די ך
הגדולים ו הנו ר אי ם,
מכל מיני פגם הברית
שבעולם ,שלא אפגים
ב טנני ה מ ד חם
ו שלום ניין ב שוגג
בין במזיד ניין באינם
בין ב ר צון .ומ חול
לי וסלח לי וכ פר
לי על מה שפגמ תי
ב ברי ת קידש מנעורי
עד היום הזה ,וזכני
מהרה לתקון ה ברי ת
ב ש ל מו ת ב ק ד ש ה
וב ט הר ה כ ר צונ ך
הטוב )ליקו״ת לא(.

מוהר״ן

מקור חכמה

נט

ערכי ם
וכינויים

ולנפש לא י ט מ א כ ע מיו היינו ע״י ש מיר ת ה כ רי ת .אימא נש״ן עה״מ
די צר א בי ש א על עדיין .איתא צשצחי הר״ן )טז( צזה״ל :אמר רצינו,
)ויקרא יט 0 ,גזה״ל :אמר נמדרש )ויק״ר גד , 0 ,אמר רני יהודה נן
שהבע״ד רצה להנית לו הכל ,רק שהוא יוותר לו דבר אתד ,והוא
אמר להפוך ,שהוא ינית הכל ,רק אותו הדבר אינו רוצה להנית מלשברו.
פזי ,למה נשמכה פרשת עריות לפרשת קדושיש ,ללמד שכל מקוש שאתה
מוצא גדר ערוה אפה מוצא קדושה ,ואפיא כהן דרני יהודה נן פזי דאמר,
דהיינו שהבע״ד היה מרוצה להנית לו שישבר כל התאוות רק שהוא יוותר לו
דבר אתד ,מן הסתם היינו התאווה הכללית הנ״ל שעיקר היצה״ר הוא בתאווה
כל מי שהוא גודר עצמו מן הערוה נקרא קדוש ,הדא הוא דכפינ 'ישלפ
עזרן מקודש' .כלומר ,אה אתה מקדש עצמך ושומר עצמך מן הערוה אפילו זו ,אבל הוא ז״ל אמר להיפך ,שהוא ינית לו הכל לבלי לשברו ,רק זאת התאווה
רוצה לשברה לגמרי (...) .והיו לו כמה מיני יגיעות ועבודות ומלתמות ונסיונות
שהיצר מפגנר עליך ,ישלה לן עזר שתזכה לנופו ,וזהו 'ישלה עזרן' ,למה,
'מקודש' ,לפי שקידש עצמו ,זהו 'קדושים פהיו' ,אס אפה גודר עצמן אני אין מספר קודם ששיבר התאווה הכללית הנ״ל ,וכמה וכמה תפילות ותתנוניס
מנשרך שפהיה קדוש ונעזר .ולזה א מ ר' פ היו׳ ולא א מ ר' היו',
ובכיות ושיתות שהיה מתפלל ומתתנן ושופך ליבו לפני השי״ת בכמה וכמה
מיני תתנוניס וריצוייס ופיוסים ,שיהיה השי״ת בעזרו להינצל מתאווה זו ,עד
ה ל י ח  .אימא נראשימ מגמה )שער מקדושמ ,פ״ט( כזמ״ל :כי הריפ הוא נקו
אשר זכה לעמוד בכל הנסיונות ,וקידש עצמו מאד בפרישות תאווה זו עד אין
האמצעי ,כמ״ש )מיקו״ז קנא ע״א( ^'ריפא ,פמן אנשי אמפ' ,ומידפ
אמת היא מיפדפ השמאל והימין שהה דפילו ורפימו ,ולכן פיקון ריפ הפפלה
שיעור וערך ,עד אשר זכה לשבר תאווה זו לגמרי.
וכל דנר שיעלה לפוטמא הוא ע״י דפילו ורפימו .וקשר זאס להמוגא לעיל אום ג'
ד חנוני ת א .פירש רש״י צזה שהוא סוג של תמר .ואיתא צליקו״ה )או״ח
סעודה ד ,יצ( צזה״ל :וזה בתינת הלולב שהוא עיקר המרמז על
לעגין ’שלא יטה לימין ולשמאל' ,שהוא ענין עמודא דאמצעימא ,נדאימא שם.
בתינת כלי זיין שאותז הצדיק ,כי לולב הוא בתינת ׳צדיק כתמר י פר ת/
וצדיק מאן דנ טיר ברית שהוא בתינת ׳תגור תרבך על ירך׳ (...) ,שהכל תלוי בתיקון הברית .וזה בתינת לולב בתינת ׳צדיק כתמר יפרת׳ ,בתינת
תרב פיפיו ת ,בתינת ׳תגור תרבך על ירך׳ ,שזוכה הצדיק ע״י תיקון הברית.
ד חנוני ת א אני מריח .כתצ צזה צספר מחנה דן)סי׳ צ ,ו/לס צזה״ל :הנה ,נתבאר לעיל שהתפילה בבתי׳ תוטס תתילתה בהשגה הנפלאה של ׳עין בעין יראו
בשוב ה׳ ציון׳ )הוצא צילקוה״נ אות ה׳ ד״ה ׳כי עין צעין יראו׳( ,שמתעברין העננין דמכסין על עינא ,שזה בתי׳ ביטול ודביקות באור א״ס ,שאז הוא בבתי׳
שלמעלה מן הדעת .אמנם משם נמשך עיקר הדעת ,שגס כשהוא שב ורואה הדין וההסתרה שבגלותינו ומסתלק ממנו אור פניו ית׳ האינסוף שזכה לו בשעת
הביטול ,אעפי״כ לא נסתלק האור לגמרי ,והוא משיג אותו מרתוק בבתי׳ רית )מצד אור הרשימו שנשאר מהביטול כידוע( ,כי בבתי׳ רית אפשר להשיג הדבר
גס אתר שעיקרו נסתלק .נמצא שכאשר הוא בבתי׳ ביטול אזי הוא זוכה להשגה הנפלאה של ׳עין בעין יראו וכו״ ,שזוכה להשיג אור פניו האינסוף בבתי׳ ראיה
ברורה וודאית )׳עין בעין׳( ,משא״כ כשהוא בבתי׳ שוב ,ששב ורואה הדין וההסתרה ,ומה שאעפי״כ הוא משיג אור פניו הוא רק בבתי׳ רית )שהרי רואה הדין
וההסתרה( .ומ״מ זוהי עיקר בתי׳ תיקון ושלימות הדעת ,כי בשעת הביטול הוא למעלה מהדעת ,ודעת הוא בתי׳ הרית הנ״ל ,שאע״פ שרואה הדין אעפי״כ
הוא מרית ומשיג ויודע שהוא מצד התסד והרתמיס .וזה בתי׳ ׳ריתא דתנוניתא אני מרית׳ ,שבאמצעות הרית הוא משיג פני תנינותו ורתמנוחו )מה
רתוס ותנון( גס בתוך הדין וההסתרה .וזהו שאומר רבינו במארבב״ת שהקב״ה כביכול פנה אלינו עורף ,׳כביכול׳ דייקא ,כי אף שאנו רואיס בתוש שלפנינו דין
והסתרה ,מ״מ מי שזוכה לבתי׳ רית ,עי״ז משיג שהוא רק ׳כביכול׳ ,כי באמת הכל תסד ורתמיס ,בתי׳ ׳ריתא דתנוניתא אני מרית׳ ,בחי׳
שעל כן תנוניתא היא תמרה כמובא שס בגמרא ,כי תמר רומזת לדין )עי׳ ליקו״מ רע״ז שתמר הוא ב״פ ש״ך דיניס( ,ואעפי״כ השיג בבתי׳ רית שגס ז^
ד חנינו ת א .צפרפראות צנחל)צ( כתצ צזה צדרך רמז צזה״ל :ריתא גימטייא טהרה־
התסד והרתמיס ,בתי׳ ׳ריתא דתנוניתא אני מרית/

ליחא

ליחא

ליחא

הייי ראשונה של שם הריה
הוא סוד טהרה ,והיא
אמא עילאה המטהרת כל
האורות הנפגמים בחטאם
של ישראל במי מקרה
שלה ,ובידה חירות ודרור
משעבוד מלכויות וממלאו
המות ,כי היא טיהרה גם כן
ניצוצי עולם התוהו ) ה קד מ ת
עמק המלך(.

אנחנו לעתיד מקוים
להשיג טהרה על ידי אמא
עלאה שנאמר ,׳וזרקתי
עליכם מים טהורים וטהרתם
מכל טמאותיכם׳ ,וזה לא
יהיה אלא בתשובה ממש,
שהיא נקראת תשובה
מסוד טעם הנזכר ,כי
הסהרה היא משיבה הטמא
שהוא הרשע אל מקומו
הראשון ,ומשיג טהרה
)עמק המלך שער טז ,לז(.

כל טהרה הוא מצד
הגבורות ,שיש מהן
המשך אל מקום הטומאה,
ובהתעלותן הוא ענין
הסהרה .וכן נמצא בזוהר
בכמה מקומות כי קדוש הוא
בימין וטהור בשמאל )פי׳
הרמ״ז לזהר ויקרא(.

תיי ר
׳
הצדיק

^
נקרא

׳תמר׳

ומחליף ™ו ל טו ב ה

כל הקטרתים מהפך אותם
לזכות
בחיי יסוד נקרא תמר ,וגם מלכות נקרא תמר )ז הר בא לז ע״ב( ,והוא סוד משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ,בתמר גימטריא המשיח בן דוד ובן יוסף ,וזה שאמר )שה״ש ז( ׳אמרתי אעלה בתמר /שאעלה מן הגלות על ידי ב׳תמר משיח בן דוד ובן
יוסף גימטריא ׳בתמר׳ .והנה משיח בן יוסף בחי׳ תפארת ,גוף וברית חשבינן חד )ז ה ר פינחס רכג (.בסוד ׳אלה תולדות יעקב יוסף׳ )ברא שית לז( ,ומשיח בן דוד מלכות )קה״י ,בתמר( .תמר גימטריא דעת עליון )קה״י,תמר(.תמר היא סוד
ע״ב ס״ג מ״ה ב״ן קס״א קנ״א קמ״ג ,כשתסיר מהן עיקר ב׳ שמות אלו דהיינו ׳הוי״ה אהיה׳ ישאר מספר ׳תמים׳)שם(.
)ליקו״ה תחומין ו ,טו(.

עז נ ה ו ת ו ש י ה

^ עי קר אריצראבישאהואעלעריק .והואעיקרארמסאבותא.ע״נ צריכין לTעשעיקרהניסיוןשל נ״אבזההעולםהואבתאווהזאת,אשריהזוכהלנצההמלהמה)קיצור ליקו־פב .ח(.

ערכי ם
וכינויים
נגינה
זה שמנגן ביד על הכלי ,הוא
מקבץ ומלקט ביד את הרוח
טובה ,רוח נבואה ,מתוך
עצבות רוח .וצריך להיות
׳יודע נגן׳ ,שידע לקבץ וללקט
ולמצוא חלקי הרוח אחת
לאחת ,כדי לבנות הניגון ,היינו
השמחה ,היינו לבנות הרוח
טובה ,רוח נבואה ,שהוא היפך
עצבות רוח .כי צריך לעלות
ולירד בידו על הכלי שמנגן,
כדי לכוון לבנות השמחה
בשלימות)ליקו״מ נד.(1 ,
דע ,שכל חכמה וחכמה
שבעולם יש לה זמר וניגון
מיוחד ,שזה הזמר מיוחד
לחכמה זו ,ומזה הזמר
נמשכת החכמה הזאת(...) ,
ואפילו חכמת האפיקורסית,
יש לה ניגון וזמר המיוחד
לחכמה האפיקורסית )ליקו״מ
סד ,ה(.

ני ג ונ ו של משה הוא
בבחינות ׳ראש אמונה׳,
היינו אמונה העליונה על
הכל ,שע״י ניגון ואמונה זו
נתבטלים כל האפיקורסית
ונכללים ונתבטלים כל
הניגונים בתוך הניגון הזה
שהוא למעלה מן הכל,
שממנו נמשכים כל הניגונים
)ליקו״מ סד ,ה(.

כל נגינה וזמרה הוא מסטרא
דליואי )ליקו״ה ,תפלה ד ,יט(.
משחרב ביהמ״ק אסרו
לשמוע קול ניגון כלי וכל
מיני זמר ומשמיעי קול שיר,
ואוזן השומעת תיעקר ,סוף
מסכת סוטה והביאוה הרי״ף
והרמב״ם וכל הפוסקים ) ס פ ר
חרדים פמ״ו(.

קול
הקול כלול ממים ואש ורוח
כמפורסם ,והם שלושה
בחינות של הת״ת ,כי הוא
רוח המכריע בין המים והאש
של החסד והגבורה )פרד״ר,
שער א פ״א(.

י ש באדם בחינת קול,
ודיבור ,והבל ,והקול גדול
מדיבור ,והדיבור גדול מהבל
)חסד לאברהם ,מעין ב נהר יט(.

מהות הקול ,הוא האויר
שנתעורר בסיבת דפיקת
גשם בגשם בהכותם זה
בזה (...) ,וכן בקול אדם
ודבר שפתים והולידו רעדה
וצלצול באויר הסובב אותם,
כי האויר מתפוצץ ומתנועע
הנה והנה כשידחה מן
הדופק ,וכה עוקב בתנועתו
אנה ואנה עד הגיעו לאוזן
שומעת בחיצוניותו ,ושם
יקיש על התוף ויתעורר
אויר פנימיותו ,אשר שם
מיתרי השמע ששורשם
במוח .ולכן ערך הקול הוא
כפי גודל התצמצמות האויר
ע״י התחלפות ספוגיות
הגשם אשר יקיש באויר ,לכן
הנימין והמיתרים הנמשכים
בהפצר עלי הגיון בכינור,
ישמיעו קולות חדים וערבים,
כפי מהירת תנועת האויר
וכפי חוזק ורפיון התנועה,
לפיכך בהישמר ערך הקולות
וצירופם יוליד הניגון הערב
הנקרא מוזיקא )ספר הברית
ח״א מאמר י״ז ,ד(.

ליהוטי

נחל נוכע

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

ה מ תרגם

מ י ששומע נגינה ממנגן רשע.
על מאמר זה ייסד מוהרנ״ת הלכה אחת ,והיא הלכות אפוטרופוס הלכה ג׳.
ו כ ש ש ו מ ע ממנגן כשר והגון אזי טוב לו.
נזה״ל :שאין נוונמו מיגונו לשם שמים כלל רק נשכיל ממון וכנוד והפפארומ.
נליקו״ ה) או״ ת נשיאת כפיס ה :0 ,עיקר המפכרוס שני דנרים הרסוקים זה מזה מאוד שהם כמו שני הפכים ,עיקר המפנרומס ע״י ניגון,
) (...כי עיקר הדניקוח וההפפנרוח להשי״ח מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד הוא ע״י ניגון וזמרה ,וכמו שרואין נחוש שאפילו
האדם הרחוק מאוד מהשי״ח
ומונח נדיומא הפפחונה ,ע״פ רונ
ט הר תו תלויה כ ש תי
צפרים .כדאיתא נוי ק״ר
ע״י ניגון נפעורר להשי״ח ומזכיר
אח עצמו היכן הוא כעולם .רק
)טז :0 ,׳וציוה הנהן ולקח לממהר
כששומעין הניגון ממנגנים רשעים או
וגו" .א״ר יהודה נר סימון ,אלין
צפריא קולגין ,אמר הקנ״ה ינא
קלים המצוים עכשיו ניופר אזי יוכל
הקול ויכפר על הקול .ופירש ה עז
להזיק לו ניופר ) (...אכל כששומעים
רש״י :אקרוקמא .צפרדע.
ניגונים וזמירוח מאנשים כשרים
יוסף )שס( :קולנין .משמיעין קול
כאקרא להגרוניא .גדול
נאמח המכוונים אח לינם להשי״ח,
היה כאותה כרך .ואקרא וצפצוף .וי הסי על הקול .דהיינו לשון
דהגרוניא כמה הוי שמין
או כשמנגן נעצמו איזה ניגון
הרע שע״י נא הצרעח .ואע״ג דעל
כמי .תלמודא קאמר לה.
כמה דנריס אפרים ג״כ נא ,החמור
וכוונפו לשמים יכולים להפעורר ע״י
אמא מניגא .רבה קאמר לה.
והיופר נמצא שנהם הוא לה״ר.
זה מאוד להשי״ח ,וכמו ששמעפי
פושקנצא .עורב נקבה.
ולתוספת ביאור ,כתיב נויקרא )יד ,נ-ז(
מאדמו״ר ז״ל .ועוד איתא נענין זה
וני אר נזה כקיצור ליקו״מ )ג ,א(

איפא

מצורע

תורה ג

אהרוהתא

נליקו״ה )תו"מ אפטרופוס ג ,ד( ,וז״ל:

״אמר רגר גר גר
הנא לדידי חזו לי
האי אקרוקתא,
דהרה כי אקרא
דהגרוניא ,ואקרא
דהגרוניא במה הוי
שיתין כתי ,אתא תנינא בלעה ,אתא
פושקנצא ובלעה לתנינא ,וסליק ויתיב
כאילנא .ת״ח במה נפיש חילא דאילנא:

בפסוקים

העוסקי ם

^ ראה בהמשך המאמר
בטור המתרגם אות טו',
^ 'ואתי יבל היה
אבי כל תופש כגור
ועוגב' ,המנגנים בכל
מיני נגוניס ,ובן אדם
ששמת בהם ומתעסק
בהבלי העולם ,עליו
אמר קהלת 'שמת בתור
בילדותך וכו״ ,ואת״כ
אמר לו 'ודע כי על
כל אלה יביאך האלקיס
במשפט' ,שעליהם אמרו
בעלי המשנה' ,זמרה
בבית תורבן בבית',
אלא 'ושמתתס לפני ה'
אלקיכס' ,כמו שנאמר
'והיה כנגן המנגן ותהי
עליו יד ה״.

נ טהרת המצורע:

זאח פהיה פורח הפנצרע כיוס נוהרפו
עיקר ההפקרנוח והדניקוח של איש
הישראלי להשי״ח הוא ע״י קול ניגון
והונא אל הכהן :דצא הכהן אל
מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא
דקדושה ,כידוע גודל מעלח הנגינה
נגע הצרעח מן הצרוע :וצוה הכהן
לכל מי שרוצה לדנק אח עצמו
הנ ה מי ששומע נגינה ממנגן רשע קשה ולקח למיצהר שמי צפרים חיוח
נהשי״ח ,כי הנגינה יש לה כח
גדול להמשיך אח האדם להשי״ח .לו לעבורת הבורא .וכששומע ממנגן כשר נוהרוח ועך ארז ו1:ני פולעח ואז'נ:
ועל כן לעפיד לנוא שאז יהיה עיקר והגון אזי טוב לו ,כמו שיתבאר .כי הנה וצוה הכהן וי^חמ אח הצפור האחח
אל כלי חרש על מןס חיים :אח
ההפקרנוח והדניקוח להשי״ח ,שזה
יפער קול הנגינה נמשכת מן הצפרים ,כראיתא
הצפר החןה זקח אפה ואח עץ הארז
יהיה עיקר הקינול שכר ,אז
שיר וניגונא נעלמא כמו שאיפא במררש )ויקרא פ׳ טס מפני מה מצורע
ואח שני המולעח ואח האז'נ ונונל
נזהר ,וכמ״ש פנואי פשורי מראש טהרתו תלויה בשתי צפרים חיות טהורות
אופס ואח הצפר החןה נדם הצפר
אמנה ,וכמבואר נפשוקיס רניס ,כי
הןחנוה על המיס החיים :והזה על
עיקר ההפקרבוח והדביקוח הוא ע״י קול נגינה וכמובן בדברי
היזנישהר מן הצרעח שנע פעמים ושהרו וישלח אח הצפר החןה על
אדמו״ר ז״ל בכמה מקומוח ,ובפרט נהמעשה משבעה בעטלירש
פני השלה :ואיתא ב ע ר כין) טו ע״ב( :אמר ריש לקיש ,מאי דכפינ
'זאח פהיה פורח המצורע' ,זאח פהיה פורמו של מוציא שם רע.
של יום השלישי ויום הרניעי ויום השישי מגודל עוצם מעלח
מ מ נ ג ן כ שר
הנגינה ,וכמבואר עוד נשיפותיו הקדושות.
והגון .מבואר בזה באוצ״ה )ת״ת ת( בזה״ל :שיראה שכל קולות הנגינה שלו יהיו מקושרין להפורה ,היינו שיהיו לשם שמים ,בכדי לעורר
טוכ לו ומבואר נזה באוצ״ה )זווג ותמונה ,יא( בזה״ל :כי זה עיקר כת הניגון דקדושה ,בפרט
אח לינו ולקשר דברי הפורה בלינו.
כשמנגן אופו מנגן טוב ,ועל כלי זמר טוב ויפה ,שאז יש לו כת לשמח אח האדם בתוקף הדאגה והעצבות שלו ,כנראה בפוש .כי כל מיני
נגיגה דקדושה גמשכין מבחינח עשרה מיגי גגינה ,שיש להם זה הכח לחטוף היגון ואנחה ולהפכם לשמחה ,שזה עיקר שלימות השמחה.

אזי

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

נ ג י נ ד ! ממנגן ר שע .איתא בליקו״מ )רכו( גבי ניגוניס אלו בזה״ל :מה שהרשעים
ע״פ רוב הס מזמרים ניגונים של יללה ועצבות ,כי הס בתינת נשמת
ערב רב ,ואמא דערב רב היא לילית שהיא מיללת תמיד ,ועל כן הס עושים
נגינד! ממנגן ר שע .איתא צשיש״ק )ו ,רנא( בזה״ל :אמר
ניגונים של יללה.
רל״י ז״ל ששמע מאנ״ש בפשיטות ,לומר שענין ׳מנגן רשע׳ המבואר בפנים
סובב והולך גס על זה שמנגן על כלי שיר ללא קול נגינתו היוצא דייקא מפיו,
ובפרט כשמנגן על כלי שיר ומנעים עוד גס בקולו הפגום ,שבזה נפגם
קשד! לו ל ע בוד ת
השומע ביותר וקשה לו עי״ז בעבודת ה׳ ביותר.
הבורא .איתא צקוצן מבועי הנחל )אדר תשל״ט( בזה״ל :מה שמזיקה כ״כ הנגינה
ממנגן רשע ,זהו מתמת גודל כת ההמשכה שיש בה ,כי הנגינה שורשה במקום
עליון דקדושה ,ואס הוא ניגון כשר הבא ע״י מנגן כשר ממשיכו לקדושה ,ואס

ה נ ה מי ש שו מע נגינ ה ממנגן ר שע .ואיתא בתיקו״ז)תיקון סט ,קיט ע״א( גבי
ענין זה בזה״ל^ :׳ואתי יבל היה אבי כל תופש כנור ועוגב׳ ,המנגנין
קהלת
יביאך
תרבא
המנגן

בכל מיני נגונין ,ובר נש דתדי בהו ואשתדל בהבלי עלמא ,עליה אמר
׳שמת בתור בילדותך וכו״ ,ולבתר מה אמר ליה ׳ודע כי על כל אלה
האלקיס במשפט׳ ,דעלייהו אמרו מארי מתניתין ׳זמרא בביתא
בביתא׳ ,אלא ׳ושמתתס לפני ה׳ אלקיכס׳ ,כגוונא דאתמר ׳והיה כנגן
נ ג י נ ה ממנגן ר ש ע וכוי ממנגן כ שר כתב הרמ״ק בספר
ותהי עליו יד ה״.
גרושין )סח( בזה״ל :פירשו בתיקונים כי בעשרה מיני הילולים נאמר ספר
תהליס ,ואתד מהס הוא בתסד והוא ׳מזמור׳ .ואמרתי כי הטעם כי ׳מזמור׳,
אית זמרא ,ואית זמורה .׳זמרא׳ מצד שמאל והטומאה ,ועליו ארז״ל זמרא
בביתא ,תורבא בסיפא ,שנאמר ׳קול ישורר׳ וכו׳ .והנה אתר שזמרא בביתא
מצד הקליפה מורה תורבא ,הנה הזמרא מצד הקדושה מורה בנין ,כי ׳גס את
זה לעומת זה עשה האלקיס׳ .והנה הבנין הוא ב׳תסד׳ ,וזהו ׳אמרתי עולם תסד יבנה׳ (...) ,ובענין זה ׳זמרא׳ מסטרא דשמאלא הוא תורבא בביתא ת״ו ,המורה
זמירת זמורות גפן השס צבאות .אבל זמרא מסטרא דקדושה מורה על בנין הבית וגידול הזמורות ,בסוד ה׳גדולה׳ .ומטעם זה ׳מזמור׳ הוא בתסד ,והוא לשון
ו כ ש ש ו מ ע ממנגן כ שר והגון אזי טוב לו .כעין זה איתא בזהר)שמות ,יט ע״א( גבי שירת וניגון הלוייס ,וז״ל :אמר רבי יהודה ,למה
גידול הזמורות וצמיתתס.
נקראו השרים של מטה לויס ,על שנלויס ונתבריס למעלה כאתד ,והשומע נלוה ונדבק נפשו למעלה ,ועל כן אמרה לאה) ,בראשית כט( ׳ילוה אישי אלי׳.

סיפור התגליות המאמר
מ א מ ר א ק רו ק ת א סימן ג׳ ,שמעתי שנאמר בשבת הראשון שנכנס ובינו ז״ל לברסלב ,סוף

רשות ובינו את הזמר ׳המבדיל בין קדש לחול /וטעה וכו /ואמר על זה ובינו הוא מגלה מה שהוא ׳ער

שנת תקס״ב)חיי״מ נס(.

זאגט אויס וואס ער איז /ומרוב בושה שנתגלה קלונו ברבים עקר דירתו מברסלב ,ונפל מדרך היהדות

בליל ש ב ת הראשון לבוא רבינו לדור בברסלב באו תושבים מבני העיר אל שולחנו של ובינו,

עד שנשתמד רחמנא ליצלן .ואח״כ חזר ליהדות ע״י המעשה שהיה לפני רבינו בליל ׳ניטל /שסיפר

וביניהם היה החזן יוסף שכינו אותו יוסל חזן ,ורצה החזן לזמר לפני רבינו את הזמר ׳מנוחה ושמחה׳.

אחד מאנ״ש לפני רבינו מעניין החגא של הנוכרים הנקרא ׳סאראג סוועטייע /׳חג הארבעים /שפעם

לפני שהתחיל פתח רבינו את פיו והתחיל לומר לפני העולם את התורה אקרוקתא שבליקו״מ ג',

ישבו ארבעים אנשים באיזה מקום ולא היה להם מה לאכול ,ונעשה להם נס שמצאו כיכר לחם ,והספיק

המתחלת הנה מי ששומע ניגון ממנגן רשע וכו׳ ,ותיכף סתם החזן את פיו .וראבר״נ בספרו מעשה

לחם מועט זה לכל הארבעים איש הנ״ל ,אולם זה שסיפר זאת לרבינו הפך הנ״ל ,דהיינו שסיפר שהיו

זו דייק ואמר שע״ב לא התחיל רבינו בתורתו במעלת המנגן הכשר אלא התחיל התורה בענין המנגן

ארבעים לחמים עם חמשה אנשים ,ונעשה צחוק גדול ,ואז נענה רבינו ואמר ,מהראוי שיוסל כבר יחזור,

מצורע

הרשע ,כדי שלא יחשוב החזן שעליו מתכוון רבינו שהוא מנגן כשר .ומשום מעשה הנ״ל ,שהיה בהכרח

ב מ ד ר ש )תנחומא מצורע ב(

לפתוח בשלילת החזן כדי שיסתום פיו .ואח״ב במוצאי שבת בסעודת המלוה מלכה התחיל לשיר ללא

׳יוסל קער זאך שוין אומקערן׳ ,ואז חזר בתשובה וחזר לדרך היהדות)שיש״ק ב ,קפא(.
נוספת בספר טובות זכרונות אות ג.

ועי״ע גירסא

ואני תפליה
ר ב ו נ ו של ע 1ל ם,
ש 1מר עמ 1י שר אל
לעד ,שמרנו והצילנו
של'א נדזןה נמשכים
כלל א חרי נגוני ם
של ילל ה ו ע צ בו ת
ש מז מרין הר ש עי ם
בריב העתים ,שדרך
ל דז מ ש ך
ה עו ל ם
אחריהן מאיד .רחם
עלינו ושמרנו והצילנו
מהם ,כי א ת ה יודע
כמה וכמה קלקולים
ופגמים הם גורמים
על ידי הנגונים שלהם,
וכ מ ה הם מזי קי ם
לי ש ר א ל ה כ ש רי ם
ר חמנא לצלן .רחם
ע לינו בכית וז כו ת
הצדיקי ם הא מתיים,
והןה בעזרנו ושמרנו
ב כ ל ע ת שנז כ ה
ל הנ צל מהם .ז כנו
לשמח נפ שנו תמיד
ב ק ד ש ה ו ב ט ה ר ה,
בנגונים וזמירות של
שמחה הממשיכים את
הלב אליך ולעבודתך
ול תור תך ול צדי קיך
באמת )ליקו״ת קלח(.

א״ר ינאי ,אף שלמה מכריז
ואומר ,׳שומר פיו ולשונו שומר מצרת נפשו ,שומר מצרעת נפשו׳ .גם בזהר דריש אל תקרי ׳מצרת׳ אלא ׳מצרעת׳ .אך פירש ׳נפשו׳ היא נשמתו ,כי הקשה והא קא חזינן כמה בעלי לשון הרע שלא נלקו בצרעת ,ותירץ דגריע טפי שנשמתן נלקה בצרעת)של׳׳ה פסחים( .ידוע שצרעת
באה על עוון לשון הרע ,ועכשיו אומר ,שלא לבד תבוא על הדיבור ,אלא גם על העדר הדיבור הטוב הוא התוכחה ,כי גדול כוחה למתק הדינים בהחזרת הרשעים בתשובה ) פי׳ הרמ׳׳ז לזהר ויקרא( .צרעת זה מלכות אדום ,והטעם דכבר כתבנו דארבע מלכיות הן נגד ד׳ בחינות הקדושה
חכמה ובינה תפארת ומלכות ,והרביעית נגד בחינת מלכות צרעת )קה׳׳י ,צרעת(.

עצה ותו שיה  #לעובדא ולמעשה ,מבואר מדבריו הקדושים ע״י נגינה הקדושה מקימין ומעלין המלכות הקדושה וזוכין להתנשאות ,וכן להיפך החזנים והמנגנים דםט״א פוגמין מלכות דקדושה ומאריכין את
הגלות ,ועל ידם נכשלים ונוקשים בני אדם כצפרים האחוזות בפח .ע״כ צריך ליזהר מאד שלא לשמוע נגינה ממנגן דםט״א שאין כוונתו בניגונו לשם שמים כלל רק בשביל ממון וכבוד והתפארות ,כי שמיעת קול נגינה
שלו מזיק לעבודת הבורא ית /וכן להיפך שמיעת קול נגינה ממנגן כשר והגון ,טוב לעבודת הבורא ית׳ ) קי צור ליקו׳׳מ ג ,א(.

ה מ תרג ם
^ בא וראה ,כתוב 'ולקח
למיטהר שתי צפרים חיות
טהורות' ,כיוון שאמר
'שתי צפרים' ,לא יודע
אני שהן'חיות' ,אלא את
זה כבר העמידוהו חז״ל
במקום אחר ,אבל חיות,
חיות ממש ,כמו שאתה
אומר 'ואראה החיות',
כנגד מקום שיונקים
מהם נביאים נאמנים.
י אמר רבי ,זה שאני
הנני מחודד יותר מחבריי
זה כיון שבשעה שר'
מאיר היה דורש הייתי
יושב ממש מאחוריו )א״כ
חביריו היו יושבים יומר רחוק(,

ואילו הייתי יושב מלפניו
הייתי מחודד יותר,
)והיינו שהכל מלוי בראייתו אח
פני ר׳ מאיר(.

מקור חכמה

ליקוטי

שד!שתי

ואני תפלה

כי

נלקה מחמת קולו.

פא

להייר

צפרים הנייל יונקים מ א תר דנביאים ינקק.
נזהר )מצורע ,נג ע׳׳ב( כזה׳׳ל^ :תא חזי ,כתיב 'ולקס
ענין משמעות הקול ,וז״ל :עיקר חיות האדם הוא ע״י הקול
למיטהר שמי צפרים חיוס מהורוס׳ ,כיון דאמר ׳שמי צפרים׳ ,לא
והדיבור ,שהם עיקר הרוח חיים שבאדם ,כמ״ש ויהי האדם
ברכת הריח וברכת הודאה ד ,לט(.
לנפש חיה ,ותרגומו ,לרוח ממללא ,כמו שכתב אדמו״ר ז״ל כמה
ידענא דאינו! ׳מיומ׳ ,אלא הא אוקמוה ,אגל ׳מיומ׳ ,מיומ ממש,
פעמים .ועיקר קיום חיות האדם בר קפרא בשם ר׳ יונתן אמר,
כמה דאמ אמר )יחזקאל א( ׳ואראה
קשה הוא לה״ר מע״ז וגילוי
המיומ׳ ,לקנל אמר דינקי מנייהו יבא קלניא ויכפר על קלניא .כי נלקה מחמת
ודיבור
קול
יחוד
ע״י
הוא
בגופו
עריות וש״ד (...).אמר ר׳ יופי
נכיאי מהימני .ומפרש הרמ״ז )שס( :קולו שרבר לשון הרע .נמצא מי שהוא כשר
שהוא כלל כל היחודים כמובא ,כי בר חנינא ,אין אדם אומר לה״ר
על חבירו עד שהוא כופר
וגוף,
נפש
בבחינת
הם
ודיבור
קול
שהוא רומז למיומ הקודש שיש להן נמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות
בעיקר ,שנאמר ,׳מי אדון לנו׳
כי הקול מחייה ומנהיג את
)מדרש תהלים יב(.
כנפיים דוגממ הצפורים ,ולהיומן טהורות .וכתוב בזוהר )וי ק ר א דף נג ע״ג( שהשתי
רק שמיים ,סודו לקכיל אמר דינקי
הדיבור כמו הנפש את הגוף ,נודע משאז״ל כי לשון הרע
וכו׳ ,שמשם ה דינו ר הקדוש צפרים הנ״ל יונקים מאתר רנביאים ינקין.
שקול ככל העבירות וטורד
ועיקר שמרא דמותא נמשך ע״י
לאדם מן העוה״ז ומן העוה״ב,
לנניאים ,והן כשוד נצמ הוד ,כמונא להלן שנצח והוד הס מניקיס
חמא אדה״ר שגרם פירוד בין הקול והדיבור ,והאדם כל ימי ) (...ואמנם העוםק בתורה
חייו צריך להשתדל ע״י עבודתו לייחד הקול והדיבור ,שעי״ז בפיו ובלשונו ,יורש ג״ע
לנניאיס .וכן איפא נשערי אורה )שער ג-ד( ,וז״ל :דע ,כי שני שמומ
הנקרא ענ״ג ,׳אז תתענג על
הזה
הללו שהם נצה והוד הם מקום יניקמ הנניאים ,ומן המקום
מחמת
אבל
בגופו.
נפשו
מתקיים
ועי״ז
כנ״ל,
המלכות
קיום
ה״ ,והמםפר בפיו ובלשונו
חטא אדה״ר אי אפשר אפילו להצדיק לברר הקול בחייו ,וצריך לה״ר ,נדחה מן ענג העדן
שואגים הנניאים כל מיני הננואוה ,כל אהד מהם כפי כוהו
והנהר והגן ,ונופל בגיהנם
וכפי השגמו ,מלנד משה רנינו עליו השלום שעלה לקנל מורה
שיוגמר הבירור מדור לדור כידוע ,על כן מוכרח כל אדם הנקרא נגע ,בםוד תמורת ענג
למוח ,מחמת שעדיין לא נשלם הבירור ,ועדיין אי אפשר לייחד נגע ,וכשחוזר בתשובה ועוםק
ממעל למקום זה ,כי ננואמו ׳כמראה ולא כמידות׳.
בתורה ,אז נרפא אותו נגע
הקול והדיבור בתכלית שלימות היחוד עד זמן בלע המוות הצרעת מן הצרוע ונהפך לענג
)עץ הדעת טוב ,פ׳ מצורע(.
לנצח (...) .כי עיקר המיתה היא שנסתלק הנפש מן הגוף ,שהוא הסתלקות הקול והדיבור שהם בחינת הנפש חיה שנשתלקין מן
תשובת בעל לה״ר הוא
הגוף ,ועיקר ההסתלקות נמשך מהסתלקות הקול מהדיבור שהוא בבחינת נפש לגבי הגוף כנ״ל.
כדאיתא

כיאר כזה כליקו׳׳ה )חו׳׳מ אפטרופוס ג ,יד( גכי

געלי לשון הרע והעזי פנים
מבלבלין את העולם עד שאין
יודעין היכן האמת )ליקו״ה,

מיליואי חכמה

ו ת ע ז ר נ ו ב ר ח מי ך
יי אליהינו שי הי ה
כל ד בו רנו ל ש מך
ולעבודתך ,ולא נדבר
דברים בטלים לעולם,
רק כל דבורנו יהיה
בתורה ועבודה ויראת
שמים .ובפרט מחטא
ועוון הגדול מאיד
שהוא עוון לשון הרע
ורכילות שהוא חמור
ביו תר ,תציל או תי
וכל עמך בית ישראל
שלא יצא מפי לעולם
שום ד בור רע על
שום ישראל שבעולם.
אלהי ,נציר לשוני מרע
ושפתי מדניר מרמה
ותצילני מלשון הרע
ו מ א בק לשון הרע
ו מ ר כי לו ת ו מ א ב ק
רכילות מעתה ועד
עולם )ליקו״ת ר(.

אהרוהתא ג

מוהר״ן

נחל נוכע

ערכי ם
וכינויים

יליקוט הנחל•

הניגון כא ע״י מנגן שאינו כשר ממשיכו לקליפות והס״א ,כי הנגינה ממשנת
צפרים הנייל יונקי ם מ א ת ר דנ בי אי ם ינקין .ואיתא בשער רוה״ק להאריז״ל)ה
ע״ב( ,גבי חכמת ידיעת צפצופי עופות בזה״ל :דע ,כי מן היום שנשרפה
ומלפפת מותו וליכו של אדם כמאד מאד ,וכמו שאנו רואים כתוש ,שהאדם
המעיין ומתכונן ונכנס קצת כענין הניגון עושה תנועות כידיו או כרגליו או
התורה כנודע ע״י אומות העולם כעוונותינו הרכים ,נמסרו אז כותותיה
כראשו כפי קצכ הניגון ,וכן לפעמים ככלי דעת מתתיל לנגן אתרי המנגן
וסודותיה כיד הקליפות ,ולכן אין שוס כריה שכעולס אפילו מן כריות טמאות
כמו כהמות תיות ועופות שקצים ורמשים ,שכל אלו יש להם שרים ממונים ולהוציא כפיו דיכורי השיר ,וכל זה הוא מתמת הנ״ל .ואם כן כודאי שצריכים
להתרתק משמיעת ניגונם ,כי כאמת כל דכר שאדם רואה או שומע משפיע עליו
עליהם ,ואותם השרים יודעים רזי התורה וסודותיה מן הזמן הנזכר ,והנה
אותם השרים הממונים על הכריות או העופות ההס ,יזמינו כפיהם כצפצופס כמידה מסויימת ועושה רושם כנשמתו ,וכמ״ש הראשונים על פסוק )דברים כג(
׳וכסית את צאתן ,כי כל דכר הנראה לעיניים והוא מגונה ,יוליד דמות גנאי
וקולם סודות עמוקים מן התורה ,ומי שיכין קולס וצפצופם ,יוכל לידע כמה
כנפש ,ועל כן אסור להסתכל ככהמות טמאות הרכה כמוכא כשל״ה הקדוש ,וכן
סודות כתורה .ויש דורות שיש צדיקים כתוכס מכירים אותם ,זה כמו שראיתי
למורי ז״ל כעיני (...) .גס דע ,כי כל מה שנגזר למעלה ,מכריזים הגזרה
אסור להסתכל כפני גוי כמוכא כמגן אכרהם )או״ח סי' רכה ,םק״כ( ,וכן אסור
להסתכל כפני אדם הכועס כדאיתא כזוה״ק )תצוה ,קפב( ,וכהנה רכים ,וכל זה
ההיא ככל העולמות ,וכפרט כעולם העשיה ,גס כל העכירות שהאדם עוכר,
מתמת שכל דכר שאדם רואה משפיע על נשמתו .וכשם שהנ״ל ודכוותיהו
כולם נכרזות כעוה״ז ע״י כי״ד של מעלה ,ושלית כי״ד ההולך עמהס .והנה
משפיעים לרע ,כך ההסתכלות כדכר שהאדם צריך להסתכל משפיע לטוכה,
עכוי וגסות האוויר אינו מנית לשיעכור ויורד קול הרותני כתוכו ,ואמנם
כאשר העופות מפריתיס כאויר ,הס תותכיס וכוקעיס האויר ותולקיס אותו שזה כתי׳ מה שצריכים להשתדל להסתכל כפני הצדיקים ,וכיותר כשעה
ע״י הפרתתס ועפיפתס ,ואז קול הכרוז עוכר דרך שס ,וז״ס פס׳ )קהלת א( כי
שעוסקים כתורה או תפילה או שאר עכודת ה׳ ,וכמ״ש )ישעיה ל( ׳והיו עיניך
עוף השמים יוליך את הקול ,כי דרך פריתתו ועפיפתו מוליך אותו ,ויש עופות רואות את מוריך׳ ,וכמ״ש תז״ל)עירובין יג( י א מר רכי ,האי דמתדדנא מתכראי
דתזיתיה לר׳ מאיר מאתוריה ואילו תזיתיה מקמיה הוה מתדדנא טפי ,וכמ״ש
אתרות שע״י דיכורס וצפצופם מצטרף ומתתכר קול הכרוז עס קולס ועוכריס
יתד (...) ,ולא די זה ,אלא אפי׳ כל התולעים והזכוכיס והיתושים כולם מגידים תז״ל על דוד המלך שלכן קראו הכתוכ ׳טוכ רואי׳ ,משום שכל מי שרואהו
תכמה ,ואין דכר כעל תי כעולם כולו אפי׳ מן השקצים והרמשים שלא יגיד
היה נזכר תלמודו )עיין מ״ר ויקרא כ( ,שזה כתי׳ מה שרכינו ז״ל רצה שנסתכל
ככל כוקר לשמים ,כי הסתכלות הזאת מתכיס האדם ומכניס כו יראת שמיס
איזה דכר תכמה ,ולכן תמצא שאין העופות מצויים אלא כמדינות כמקום ישוכ,
כמכואר ככתכי האריז״ל )עיין שער המצוות ,פ' ואתחנן( .וכן לענין השמיעה ,אמרו
כדי להגיד לכני אדס פשעם ותטאתס ,וכל הקורות אותם והנגזר עליהם.
רז״ל)שבת לג ע״א( כל המנכל פיו אפילו תותמיס עליו גזר דין של שכעיס שנה
לטוכה הופכים עליו לרע ,ואמרו שם שאף השומע ושותק ככלל הנ״ל ,כי שמיעה פגומה מזיקה מאד מאד לעכודת ה׳ ,כי אפילו דכריס של מה ככך מזיקים,
וכמ״ש )כתובות ה ע״א( ת״ר ,אל ישמיע אדס לאזניו דכריס כטליס ,מפני שהן נכוות תתילה לאכריס .ואפילו דכריס כטליס שדיכר אדס כשר מזיקים לעכודת
ה׳ ,כי הכלל הוא שכל דכר משפיע על האדם וכנ״ל ,וכמ״ש הרמכ״ס )ה' דעות פ״ו ה״א( כרייתו של אדס להיות נמשך כדעותיו וכמעשיו אתר רעיו ותכיריו
ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ,לפיכך צריך אדס להתתכר לצדיקים וכו׳ ויתרתק מן הרשעים וכו׳ עיי״ש ,והכל מתמת הנ״ל ,כי כל דכר שרואים ושומעים משפיע
על האדם ,כי גס אדס יתיד משפיע על האדם הן לטכ הן לכיש ,וכמ״ש )משלי ג( ׳הולך אל תכמיס יתכס ורועה כסילים ירוע׳ .ועל אתת כמה וכמה שמשפיע
קול הניגון על האדם וכנזכר ,שזה כתי׳ מה שעצם קול כאשה ערוה כמ״ש תז״ל )ברכות כד ע״א( ,וכמ״ש )שם נז ע״ב( שלושה משיכין דעתו של אדס ואתד מהס
הוא הקול ,וכנודע כתוש וכפרט אצל התינוקות .ועל כן ע״י נגינה כשרה אפשר להמשיך רות קדושה על שומעיה עד רות הקודש ונכואה ממש ,וכמ״ש אצל
הנכיאיס )מלכים ב ,ג( ׳ועתה קתו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה״ ,וכן להיפך כשהמנגן רשע או הנגינה אינה ככשרות ,היא מזיקה מאד לשומעיה
ויכולים להמשיך על ידה רות טומאה רת״ל ,כי המנגן רשע הוא כתי׳ נשמת ערכ רכ ,שזה כתי׳ מש״כ אצלם )שמות לב( ׳קול ענות אנכי שומע׳ ,וכדפירש כמדרש
לקת טוכ)שם( שהוא כלשון)שמות טו( ׳ותען להס מריס׳ ,כדרך המתולות ,אתת מתתלת וכולן עונים ,ואמא דערכ רכ היא לילית )ועיין זהר משפטים דף צו ,ובכ״מ(.
ועל כן ע״פ רוכ המנגנים שאינם כשרים מנגנים ניגוני עצכות ויללה ,והס פוגמים ככרית הקדושה רת״ל ]שזה כתי׳ מה שע״י תזן לא כשר נמשך אמירה התורה
הקדושה הלזו[ (...) .וזה כתי׳ מה שמכואר כדכרי רכינו ז״ל )ליקו״מ רכו( עצה פרטית להנצל מהרע שכניגוני יללה ועצכות ,ע״י שמזמרים אותן כשכת קודש ,שעי״ז
יש להס עליה כמכואר שס .ומכיון שלניגון יש כת המשכה עצום ,לכן כשנולד לוי נאמר )בראשית כט( ׳הפעם ילוה אישי אלי׳ ,כי ע״י שנולד לוי שהוא מסטרא דניגונא
)עיין זהר שמות יט( ,עי״ז יהיה כתי׳ ההמשכה שילוה ויומשך אליה ,כמכואר כדכרי רכינו ז״ל עיי״ש .ועל כן כתתונה שהיא כתי׳ ההמשכה וההתתכרות מזמרים
ומנגנין ,כי ע״י הניגון הוה ההמשכה והתתכרות ,דהיינו יתודא עילאה ויתודא תתאה ,יתודא תתאה דתתן וכלה ,ויתודא עילאה דקכ״ה ושכינתיה ,היינו הדכיקות
קלניא .ובספר מעדני מלך )ג ,א( דייק בזה
השורה על כלל ישראל כהשתוקקות וכיסופין עצומים להתדכק ככוראס ,דהיינו הדכיקות כשורש כמקום עליו]•
בזה״ל :כתורה י״א מכאר רכינו שציפריס הס כתי׳ הדיכור ,כמ״ש תז״ל כערכין יכא פטטיא ויכפר על פטטיא ,ועתה ראה דיוק לשון רכיז״ל .שכשרצה לרמז
שציפריס הס כתי׳ הקול הכיא את מאמר התז״ל שאמרו כלשון ׳קלניא׳ ,וכשרצה לרמז שהדיכור הוא כתי׳ ציפור הכיא את מאמר התז״ל שאמרו כלשון ׳פטטיא׳.
ה נ ג י נ ה  .כתב בזה בליקו״ה )אה״ע פו״ר ג ,יז( בזה״ל :תכמה זו של נגינה גדולה ויקרה מכל התכמות שכעולס ,כפי מה שהכנתי מפי רכינו ז״ל .ואיתא בליקו״ה
)אה״ע פו״ר ג ,טז( גבי ענין מעלת הניגון והקול בזה״ל :כי עיקר הדכיקות והתקרכות להשי״ת הוא ע״י קולות ,שהס כתינת עשרה מיני נגינה שכהס
כלולים כל הקולות שכעולס שעל ידס עיקר ההתקרכות ישראל לאכיהס שכשמיס ,כי כל התפילות והשירות והתשכתות והתתינות וכקשות ווידויים ורצויים ופיוסים
וכל השיתות שאדם משית כינו לכין קונו כהתכודדות וכו׳ ,הכל כלול כעשרה מיני נגינה שהם עשרה לשונות שנאמר כהס ספר תהליס (...) ,וזה ידוע שספר
תהליס כלול מכל הלשונות של תפלה ותתנוניס וכו׳ כנ״ל ,כי רוכ ספר תהליס מדכר מצעקות וזעקות ושוועות להשי״ת ,וכמה לשונות של תתנוניס שיעזרו השי״ת
לעשות רצונו ולצאת ממצולות ים של עכירת תאוות עוה״ז והכליו וכו׳ ,וכתוך אלו הצעקות והתתנוניס של דהע״ה ,כתוך זה הוא מתתיל לזמר ולשכת ולהודות
ולהלל להשי״ת וכו׳ (...) ,נמצא שעיקר התקרכות ודכיקות ישראל להשי״ת הוא ע״י כתינת קולות הקדושים של שירות ותשכתות ותפילות ותתנוניס וכו׳ וניגונים
וזמירות וכו׳ ,שכל זה הוא כתינת עשרה מיני נגינה שעל ידס עיקר התקרכות ישראל לאכיהס שכשמיס כנ״ל .ועוד איתא בשיהר״ן )סימן רעג( בזה״ל :אמר ,טוכ
להאדס להרגיל את עצמו שיוכל להתיות את עצמו עס איזה ניגון ,כי ניגון הוא דכר גדול וגכוה מאוד מאוד ,ויש לו כת גדול לעורר ולהמשיך את לכ האדם
להשי״ת .ואפילו מי שאינו יכול לנגן ,אעפ״כ ככיתו וכינו לכין עצמו יוכל להתיות את עצמו כאיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו ,כי מעלת הניגון אין לשער.

יפא

שיעםוק בתורה הנקרא עז
חיים ויתכפר

לו ) ע ץ הדעת טוב,

פ׳ מצורע(.

הלשון עם השפתים הוא
דוגמת יםוד בין נו״ה ,ובזה
תבין לענין מםפרי לה״ר ) ש ע ר
מאמרי רז״ל ,מאמר פסיעותיו
של א״א(.

קראו חז״ל הלשון בשם
׳מחתך׳ כמו שנתבאר בםמוך,
ומפני שהוא מחתך ,הוא מוכן
לחתוך בין איש ובין רעהו
לעשות ריב ביניהם ,ולכך
נקרא לה״ר )נתיבות עולם ,נתיב
הצניעות פ״ד(.

הנה האומר דבר גנאי על
חבירו ,הגם שאומר אמת,
נקרא בעל לה״ר ,והאומר
שקר נקרא מוציא שם רע,
וכנגד ב׳ אלו אמר ׳שאת או
בהרת׳ ,׳שאת׳ כנגד מוציא
שם רע ,ואמר שאת ,על דרך
׳לא תשא שמע שוא׳ ,׳בהרת׳
כנגד לה״ר ,ואמר לשון בהרת,
בהירות ,שיורה הצדקת
הדברים הנאמרים כי כנים
הם ,ואעפ״ב מאוםים הם
ויםובבו הצרעת .ולצד שיש
הדרגות בב׳ הבחינות ,לזה
עשה ה׳ ברוך הוא םפחת
לשאת ולבהרת ,כבחינת
הדיבור אשר יםובב אותה
)אוה״ח ויקרא יג ,ב(.

להייר

אחד דוחה מאה

תשובות )קה״י ,לה״ר(.

צפרים
הדיבור נקרא ציפור ,בחינת
׳ובעל כנפיים יגיד דבר׳ ,היינו
כי עופות וציפורים שהם בעלי
כנפיים הם בבחינת דיבור
)ליקו״ה ,שילוח הקן ד(.

כמו שהצפור מקנן על
הביצים ועל האפרוחים
להשגיח עליהם לשומרם בכל
צרכיהם בפרנםתם ומזונם
וכל מה שמצטרך להם ,כמו
כן השכינה מקננת על ישראל
בארץ ישראל להשגיח עליהם
לשמרם ולזונם ולפרנםם בכל
צרכיהם המצטרך להם )שפע
טל ,שער שביעי פ״ב(.

שתי צפרים חיות טהורות הם
שני משיחים ,ונקראו ׳צפור׳,
כי כן יתכנו נשמות העליונות
כידוע ,ועוד מצינו שיתכנה
הגואל לצפור)אוה״ח ויקרא יד ,ט(.

ישתי צפרים׳ ,לשון צפר
ובהירות המוחין ,והיינו בחינת
דעת הכולל משני הבחינות
חכמה ובינה ,ולכך נקרא ׳שתי צפרים׳ היינו שהוא כלול משניהם ) דג ל מחנה אפרים ,פ׳ מצורע( .כל בעלי השיר נקרא צפרים ,על שם כשצפרא נהור הם מתחילים לשורר )דג ל מחנה אפרים ,פ׳ כי תצא( .ישתי צפרים׳ לשון פיטפוטי דברים ,והיינו ׳שתי
א ת ר ד נ ב י א י ם ינ לןין מנצפך צופים אמרו) (...׳צופים׳ ,אלו נביאים ,שיניקתם מבחינת כרובים ,בחינת תינוקות ,בחינת הבל שאין בו חטא ,בחינת אוירא דא״י ,ששם מקבלין
צפרים׳ פירוש שני מיני דיבורים ) דג ל מחנה אפרים ,פ׳ מצורע(•
רוה״ק )ליקו״מ לז ,ו( .תא חזי ,׳גיא חזיון׳ דא שכינתא דהות במקדשא ,וכל בני עלמא מינה הוו ינקין יניקו דנבואה ,דאף על גב רכל נביאין קא הוו מתנבאין מאתר אחרא ,מגווה הוו ינקין נבואתהון ,ועל דא אתקרי איהי ׳גיא חזיון׳ ,חזיון ,הא אוקמוה
דאיהו חיזו רכל גוונין עלאין )זהר מקץ רג .(.המדבר ברוה״ק לא ישמע הקול ,אלא הרוח ההוא תבוא בקרבו וידבר מאליו ,לפי שהוא ממקום העליון ממה שהנביאים יונקים בנצח והוד ,כי הם בעולם שכבר נברא בפועל מעט ) פי׳ הר״י דמן עכו לספר יצירה(.
כל הנבואה רכל הנביאים נמשך להם משני פרקין עלאין דנו״ה דז״א ) שע ת רצון על זהר פקודי רנח.(.

ערכי ם
וכינויים

סב

חזון

חזן
חזן הוא זה שיכול למצוא כל
הטוב שיש בישראל )ליקו״ה,
השכמת הבוקר א ,ד(.

דע ,כי סוד חזן הוא כולל
שלושה שמות קדושים שהוא
שם הוי״ה ושם אדנו״ת
ושם שד״י ,כי ׳חזן׳ במלואו
הוא חי״ת זי״ן נו״ן ,אותיות
הראשונות הם חז״ן גימטריא
אדנו״ת ,אותיות אמצעיות הן
גימטריא שם הוי״ה ,אותיות
אחרונות הן גימטריא ת״ק
שהוא הנעלם של שם שד״י.
ע״כ ראה כמה גדול כוח של
חזן ,שהוא כולל ג׳ שמות יחד
ייחוד גמור .משא״כ כשחזן הוא
קל בדעתו ואינו מכווין ליבו
לתפלה בכוונה להוציא הציבור
כראוי ,אזי הוא פוגם בג׳ שמות
הקדושים הללו ,ואז הוא מטיל
מום בקדשים ,כי תפלה עכשיו
בזמן הזה במקום קרבן קדוש
)קב הישר ,פמ״א(.

שמ ש הכנסת נקרא חזן ,כי
הוא בחינת מלכות שמשמשת
הספירות ,חז״ן גימטריא אדנ״י
)קה״י ,חזן(.

חזון
עשרה לשונות נקראת
הנבואה ,נבואה חזון הטפה
דיבור אמירה צווי משא משל
מליצה חידה ,ואיזו היא קשה
שבכולן ,רבי אליעזר אמר
׳חזון׳ ,שנאמר ׳חזות קשה הוגד
לי׳ .רבי יוחנן אמר ׳דיבור׳,
שנאמר ׳דיבר האיש אדוני
הארץ אתנו קשות׳ )ב״ר מד.(1 ,
עייי התורה יושג החזון ,וכן
אמרו ז״ל אין הנבואה שורה
אלא על חכם וכו׳ ) מדר ש שמואל
על אבות פ״ה ,מכ״ד(.

חזון ענין ראיה והבטה ,כמו
׳ותחז בציון עינינו׳ ,ועש״ז נקרא
הנביא בשם ׳חוזה׳ ,כי רואה
במראה הנבואה ,וכאשר יקרא
רואה וצופה )מצו״צ ישעיה א ,א(.
חזון הוא המלכות בהתחבר
אליה התפארת ,כי חזן
גימטריא אדני ,והו׳ הוא
תפארת )קה״י ,חזון(.
חזון ר״ת ניגון זמר חסד
וגבורה )קה״י ,חזון(.
חחזון מדרגה קטנה מן
הנבואה ,שכח הדמיון גובר בו
יותר ,ויחזה מחזות בדמיונו
עד שהאור מתלבש במעטפות
רבות .והחלום קטן מן החזון,
ואמרו חז״ל החלום א׳ מששים
בנבואה )מלבי״ם יואל ג ,א(.

נבואה
עייי הנגינה עיקר הנבואה
)ליקו״ה ,פו״ר ואישות ג ,טו(.

נחל נוכע

ליהוטי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

ח ז ן מלשון חזון .ני אר נזה נליקו״ה )או״ס כרכר! השסר ה ,ק( נזה״ל:
היינו לשון נבואה .כדאיתא ננ ״ ר )מד ,ו( נזה״ל :עשרה
לשונוח נקראח :ננואה ,חזון ,הטפה ,דינור ,אמירה ,צווי,
ועל כן נקרא השליח צנור חזן ,מלשון ראיה והקפכלוס,
משא ,משל ,מליצה ,חידה ,ואיזו היא קשה שנכולן ,רני אליעזר
נחינח )נ מ דנר כד( מחזה שדי יחזה ,היינו שהוא חוזה ורואה אח
אמר חזון שנאמר )ישעיה נ א( ׳חזוח קשה הוגד לי׳ .ועוד מנואר נזה
כ י לוקה הנגינ ה מ א תר
החכליח שע״י זה יכול להחפלל.
דנבי אי ם ינקין .ונליקו״ה )חו״מ
נמצו״צ)ישעיה א ,א( :סוון .ענין ראיה
אפטרופוח ג ,עז( ני אר נזה נזה״ל :כלל לכך נקרא המנגן חזן ,מלשון חזון .היינו
והנטה ,נ מו 'ומחז נציון עינינו',
הננואה היא שורש הקול דקדושה ,לשון נכואה כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים
)מיכה ד( ועש״ז נקרא הנניא נשם
כי הקול לקדושה נמשך מאחר ינקין .וכשהמנגן הוא רשע אזי הוא לוקח ׳חוזה' ,כי רואה נמראה הננואה,
וכאשר וקרא רואה וצופה.
דנניאיס ינקין כנ״ל .וע״כ כשמקשר הנגינה שלו מצפרים אחרות שכקליפה.
ו כ ד אתפליג ליליא כדין כרוזא
הדינור אל שורש הקול דקדושה
שהוא כלל הננואה (...) ,עי״ז וכתוב בזוהר כי הצפרים שבקליפה
כריז .כדאיפא נזהר )ויסי ,ריז
מחנמל השקר שאחיזחו מפגם הקול יונקין מדדי המלכות .וכד אתפליג ליליא
ע״נ( נזה״ל" :אמר רני יהודה ,ווי
לעלמא ,דהא נני נשא לא חמאן ולא
שהוא היפך הננואה ,שהוא הקול
שמען ולא ידעין ,דהא כל יומא ויומא קלא דכרוזא אשממע
ו כ ש ה מנגן
שאינו מחייחד ומחחנר נשלימוח עם הדינור•
הוא ר שע אזי הוא לוקח הנגינ ה שלו מצפרים א ה רו ת
נמאחן וחמשין עלמי .מנא ,עלמא חדא אשחמודע לעילא ,וכד
כרוזא נפיק ,ההוא עלמא מזדעזעא וממחלחלא ,נפקי מרין צפרין,
שבקליפה .ני אר נזה נ מי הנ ס ל)ג( נזה״ל :היינו כי המנגנים דשט״א
דאסמלקו מההוא עלמא ,דמדוריהון ממוח אילנא דחיזו דחיי
שאין כוונחס לשס שמיס רק נשניל ממון וכנוד והחפארוח ,הס
ומוחא ניה .נפקא חד צפורא לסטר דרומא ,וחד צפורא לסטר
גורמין נכלליוח העולם ההיפך מכל הנ״ל ,שנכשלים ונקשיס ננ״א
צפונא ,וחד צפורא כד נהיר יממא ,וחד כד אמחשך יממא ,כל חד
נהנלי ומאווח עוה״ז ונמרחקין מהשי״ח .ומנואר לקמן ,כי השמי
וחד קרי ומכרזא מה דשמעין מההוא כרוזא .לנמר נעו לאסחלקא
ציפורים דקליפה שהמנגניס הרשעים לוקחים נגינחס מהם הס
לאמרייהו ,ומשחמטי רגלייהו ננוקנ א דמהומא רנא ,וממלכדן
מוחין שנמלכוח דקליפה ,ומונן מזה כי הם פוגמין נמלכוח
נגויה עד דאחפליג ליליא ,כד אחפליג ליליא ,כרוזא קרי) ,קהלת
דקדושה ומגנירין מלכוח הרשעה ,ומאריכין הגלוח ר״ל.
ט( ׳וכצפרים האחוזוח נפח כהס יוקשיס נני האדם׳ .ופירש המתוק
ה צ פ ר י ם שבקליפה .משמת עמקות הענין ,עיין נפל״פ )ג ,א(
מדנש )שס( נענין ״כד אפפליג לילה״ :רוצה לומר ,שעד חצוח הס
ונמ״מ שהניא ,וז״ל :זהר ויחי רי״ז ,:עיין מקדש מלו
)הצפרים( יכולוח לינק מהמלכוח ,ונחצוח נלכדוח רגליהן נמקומן ואינן
שם ,ועיין נעץ חיים היכל ז׳ שער ח׳ שער הקליפוח פ״נ ,שם
ינולוח לעלוח למעלה ,כשמגיע חצוח לילה כרוז מכריז ואומר
מנואר כל ענין הצפרים הנ״ל נשלימוח ושהם יונקים מדדי
׳וכצפרים האחוזוח נפח נהם יוקשיס נני האדם' ,לרמוז על אלו הנ׳
המלכוח ויניקמס הוא רק נלילה ושהם נחינח מוחין דמלכוח
דקליפה וכו') ,ועיין זהר לך לך צ״נ ע״נ נענין שהיה דוד קם
צפרים שנאחזו ונלכדו נפח שהוא הנוקנא דחהומא רנא .ועי״ע ע״ת
נחצוח לילה וכו' ,דמלכוחא דיליה נהא מליא וכו׳ דהא ליליא
שער הקליפות פ״נ )שער מ״ח שס( נני אור דנרי זהר זה .ועוד איתא
נז ה ר) מ צו ר ע> ,נ ע״נ( נזה״ל :ירני אלעזר פחח ,׳וכצפרים האחוזוח
דינא דמלכומא הוא וכו׳ עיין שם ,ועיין זהר ויחי רמ״נ :שע״י
לימוד מורה נלילה אחר חצוח כל אינון זינין נישין עאיל לון
נפח כהס יוקשיס נני אדם׳ .האי קרא הא אממר ,אנל מא חזי,
ננוקנא דמהומא רנא וכו׳(.
נני נשא לא ידעין ולא שמעין ,ולא מסמכלי נרעומא דמאריהון,
וכרוזא כל יומא קארי קמייהו ,וליח מאן דצייח ליה ,וליח מאן
דיחער רוחיה לפולחנא דמאריה .נשעמא דרמש ליליא ומרעין סמימין ,אחער נוקנא דחהומא רנא ,וכמה חנילי טריקין משמכחי נעלמא,
כדין אפיל קונ״ה שינחא על כל נני עלמא ,ואפילו על כל די נהון אמערומא דחיי ,ואינון שאטן נעלמא ,ומודיעין להו לנני נשא מלין,
מנהון כדינין ומנהון קשוט ,ונני נשא אמקטרו נשינמא .כד אמער רוחא דצפון ואמפליג ליליא ,שלהונא נפקא ונטש ממוח גדפוי דמרנגולא,
וקרי ,וקונ״ה עאל נגנמא דעדן לאשמעשעא עם צדיקייא ,וכדין כרוזא נפיק וקרי ,וכל נני עלמא ממערי נערסייהו ,אינון די נהון אמערומא
דמיי ,קיימין לפולחנא דמאריהון ,ועסקי נאוריימא ונשנחא דקונ״ה ,עד דאמי צפרא .כד אמי צפרא ,כל חיילין ומשריין דלעילא משנחן
ליה לקונ״ה ,הדא הוא דכמינ ׳נרן יחד כוכני נוקר וגו״ ,כדין כמה מרעין אמפמחו לכל סטרין ,ומרעא דאנרהס אמפמח נה נכנסח
ישראל ,לזמנא לכל נני עלמא ,הדא הוא דכמינ'ויטע אשל ננ אר שנע׳ .ומאן דלא ימער רוחיה נפולחנא דמאריה ,נהיך אנפין יקום קמי
מלכא ,כד יחערון עליה נדינא ,וימפסון ליה נקולרא ,ולא ישחכח עליה זכומא לאשמזנא ,כדין כחינ'וכצפרים האחוזוח נפח נהם יוקשים
נני אדם' .דוק וראה ע״פ דנרי הזהר ,כי תיקונן של'הציפורים האחוזות נפח׳ הוא ע״י קימת חצות ועשק המורה נלילה ,וכן מונא לקמן נ דנ רי רנינו.

ילמופז הנחל
וכשהמנגן הו א ר ש ע אזי הו א לוקח הנ גינ ה שלו מ צ פרי ם א ח רו ת
שבקליפה .אימא כקוכז מגופי הנפל)אדר משל״ט{ גזה״ל :ועל כן
אלישע-אחר ,ע״י שנמשך אחרי ניגוני עכו״ס כמ״ש חז״ל)מגיגם מו ע״ג{ אחר
זמר יווני לא פשק מפומיה ,הזיק לו מאד מאד נענודת ה׳ עד שיצא לגמרי
מקדושת היהדות רח״ל ,וקיצן כנטיעות וכפר נעיקר .וקלקל הרנה מאד
כמנואר שם .ומכיון ששמע ונמשך אחרי ניגונים ומנגנים פגומים ,נדנק
נצפריס שנקליפה שמהם נמשכים הקולות והניגונים הנ״ל וכמונ״ת ,ועל כן
כל הקולות ששמע היו קולות פגומים לגנוה ,שזה נחי' שנכל מקום שהלך
שמע רק קול התרחקות ודחיה ,כמ״ש שם א״ל ר' מאיר אף אתה מזור נך,
א״ל כנר שמעתי מאחורי הפרגוד ׳שונו נניס שונניס׳ מק מאמר וכו׳(...) .
וכל זה הי׳ מחמת שקלקל השית עיזקאין דקנה ע״י שנמשך אמרי מנגנים
רשעים ,כי נאמת לאמיתו כל הקולות ששמע היו קולות של החקרנות ,כי כל
הנריאה כולה צועקת החקרנות להשי״ת ,ואצלו ית׳ כל נפש ונפש יקרה
ורצויה ,ונפרט נפש יקרה של ת״ח שכמותו ,ואף אס הרנמה לחטוא אינה
נדחית מפניו (...) ,כי נודאי כל עוד דעת האדם עליו הנחירה נידו לעשות
או לא לעשות כרצונו ,ונודאי הנחירה נידו לעשות תשונה.

ו כ ש ד ו מ נ ו נ ן הו א ר שע .עיין נוסח אחר בגירסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
וכד א ת פ ליג ליליא כדין כ ח ז א כריז .איחא צקוק מבועי הנחל)אדר חשל״ט(
בזה״ל :ענין החצות לילה דווקא ,שזה לעומת זה עשה האלקיס ,שכנגד
הכרוז היוצא כד איתפליג לילא ,הבא מצפרים טמאות שבקליפה האחוזות
בפח כהס יוקשיס בנ״א כמבוב״פ ,וכנגד זה הוא נשיבת הרוח צפונית בכינורו
של דוד ונגינתו בחצות הלילה ,כמבואר בגמ׳ )ברכוח ג ע״ב( .וענין הרוח
צפונית ,מבואר בתורה נ״ד שהוא בחי׳ בירור הרוח טובה מן הרוח רעה
שהוא עיקר הנגינה עיי״ש ,שהוא בחי׳ הרוח טובה הצפונה בלב כל אחד
)בחי׳ הרוח אלקיס המרחפת עיין תורה ח׳( ,בחי׳ ׳מה רב טובך אשר ׳צפנת׳
ליראיך׳ .והנה ׳רוח צפונית׳ גימטריא ׳צפוריס חיות׳ שהם שורש הנגינה
דקדושה ,דהיינו בירור הרוח טובה ,הנקודה טובה .והוא בחי׳ קול המעורר
את האדם להתחזק בנקודה טובה ,ועל ידה להתחבר ולהתדבק להקב״ה.
וכד א ת פ ליג ליליא כדין כרוז א כריז .איחא במעדני מלך )ג ,ב( בזה״ל:
שאלו אנ״ש ,לכאורה מה יש לנו מהכרוז ,ואמרו אנ״ש ,שזה שקם
בחצות לילה הוא זוכה לשמוע את הכרוז הנ״ל ,ויזהר שלא יקושו אותו
הקליפות כאשר תופסים ויוקשים את הציפורים.

דע כי הנבואה נמשכת מן
העטרה ,ומתחלקת לג׳ חלקים,
החלק הא׳ נקרא נבואה,ואותו
השיגו הנביאים ע״ה .החלק
הב׳ נקרא רו״ח הקד״ש ,ואותו
השיגו דוד ושלמה ודניאל
ויתר החסידים ,והוא למטה
מן הנבואה .החלק הג׳ נקרא
בת קול ,והוא למטה מרוה״ק,
ואותו השיגו חכמי ישראל אחר
שפסקה הנבואה ורוה״ק ולא
היה נשמע כי אם למוכתרים
בחכמה ובחסידות ,ובו צופים בנסתרות )רקנאטי ,פ׳ וארא( .אמר הקב״ה ,בעוה״ז נתנבאו יחידים ולעוה״ב כל ישראל נעשין נביאים )במדב״ר טו ,כה( .הנביאים היו מנגנים בכינורות וכלי שיר לחדש בהם רוח השמחה ,ומתוך השמחה באין
לידי רוה״ק )כד הקמח ,רה״ש( .דע כי סוד הנבואה הוא קול שלוח מלמעלה לדבר עם הנביא ההוא ,וכן רוה״ק באופן זה ,וזה הקול העליון הרוחני אי אפשר לבדו להתגשם וליכנס באזני הנביא ההוא ,אם לא שיתלבש תחילה באותו קול הגשמי
שיצא מתחילה מפי האדם בעסקו בתורה ובתפלה ,ומתלבש בו הקול העליון ובא לאוזן הנביא ההוא ושומע אותו ) ח ס ד לאברהם ,מעין ב נהר יט( .אין אדם משיג לעמוד בכוחו לשמוע קול אלקים חיים ,זולת האיש אשר הפך חומרו ועשאו צורה,
ק לי פ ה חיות הקליפות הוא רק מההסתרה מה שנסתר הש״י שם בתכלית ההסתרה ,עד שאין
שזה אין לו גוף ויכול שאת דבר מלך )אוה״ח במדבר יב .(1 ,נביא נקרא ע״י ניב שפתיו שינובב אל העם דברי מוסר ודעת )מלבי״ם הושע ט ,ז(.
יודעין ממנו יתברך כלל )ליקו״מ ח״ב ,יב( .עיקר פגם כל העבירות הוא בחינת עצבות ,שמשם נמשכין כל העבירות ,שעיקרם פגם הברית שנמשך מהקליפה הנקרא לילית ע״ש העצבות והיללה כידוע )ליקו״ה ,שבת ז ,מה( .הקליפות להיותם
חומריים לגבי הקדושה כמו שאמרו רז״ל ,הם כקוף בפני אדם ,והראיה שאין בהם דעת )ע מ ק המלך שער יד ,פ״ט( .הקליפות הם נקראים נחש הקדמוני ,וזהו סוד מטה משה נהפך לנחש (...),כי למעלה בשורשם הכל קדושה ,ואז הנחש מטה אלקים
)של״ה תולדות אדם ,בית דוד ב( .זה העולם השפל הוא בית קיבול או למלאכים או להקליפות ,ושניהם יחד לא שייכי בייחוד )חסד לאברהם מעין ב ,נהר ה( .אין מעלת הקדושה ניכרת ,אלא בנפול הקליפה הנקראת חשך )אוה״ח בראשית א ,א(.
ח צ ו ת ) א ת פ ל י ג לי ל ה( בחצות לילה אז נתעורר בחינות הניגון דקדושה הנמשך מכינור של דוד (...),ועל כן אז הזמן להתגבר בעבודת השם ,לקום אז לעסוק בעבודת השם ,לפרש שיחתו לפניו יתברך )ליקו״מ נד ,ו( .חצות הוא מסוגל
כמו פדיון ,כי הוא המתקת הדינים )ליקו״מ קמט( .חצות הוא בחינת התגלות ההסתרה בעת שהיא בתכלית המיעוט דייקא )ליקו״ה ,ר״ח ג ,ה( .אחר חצות נכנעת ממשלת הקליפה ) ש ע ר הכוונות ,דרושי תפלת השחר ג( .מתחלת הלילה ואילך ועד
פלגות ליליא ,יש רשות להמקטרגים לשוטט בנוקבא דתהומא רבא ,בעוה״ז למטה ,ולמעלה עולים המלאכים עם הנשמות של בני אדם הישנים במטותיהם ,להיכלות ,כפי הראוי לכל אחד ואחד ,לכן יש להם רשות להזיק חס ושלום .אבל מקריאת
הגבר של חצות לילה הם מוכרחים לחזור אל עלמא נוקבא דתהומא רבא ,ולהסתיר עצמם ,ואותו הזמן השכינה עם המלאכים ,מזמרים זמירות ,בסוד ׳זמירות שמענו צבי לצדיק׳ ,יסוד עולם ,הרוצה להזדווג עם השכינה )עמק המלך שער טז ,פ״מ(.

עצה ותו שיה #

עייי נגינההקדושה יכולין לזכות לבחינת נבואה ,כי עיקר הדביקות להשי״ת הואע״י נגינה )קיצור ליקו״מ ג ,ג(.

ה מ תרגם
^ אמר רבי יהודה ,אוי
להעולס ,שהרי בני אדס
לא רואים ולא שומעים
ולא יודעים ,שהרי כל
יום ויום קול הכרוז
נשמע במאחיס וחמישים
עולמוח .למדנו ,עולם
אחד נודע למעלה,
וכאשר הכרוז יוצא,
אוחו עולם מזדעזע
ומחחלחל ,ואז יוצאוח
שחי צפוריס ,שעולוח
מאוחו עולם ,שמשכנם
חחח טען שמראה של
החיים והמווח נראה בו.
יוצאה ציפור אחח לצד
דרוס ,וציפור אחח לצד
צפון ,וציפור אחח כאשר
מאיר היום ,ואחח כאשר
נחשך היום ,כל אחח
ואחח קוראח ומכריזה
מה ששומעח מאוחו
כרוז .אח״כ רוצוח לעלוח
למקומן ,ומשחמטוח
רגליהן בנקב של החהוס
הגדול ,ונלכדוח בחוכו
עד שנחלק הלילה ,כאשר
נחלק הלילה הכרוז קורא,
'וכצפרים האחוזוח בפח
כהס יוקשיס בני האדם',
י רבי אלעזר פחח,
'וכצפרים האחוזוח בפח
כהס יוקשיס בני אדם',
זה הפסוק הרי כבר
נדרש ,אבל בוא וראה,
בני אדם לא יודעים ולא
שומעים ,ולא מסחכליס
ברצון ריבונם ,והכרוז
כל יום קורא לפניהם,
ואין מי שמקשיב לו,
ואין מי שיעורר רוחו
לעבודח ריבונו .בשעה
שנחשך הלילה והשערים
נסחמיס ,מהעורר נקב
החהוס הגדול ,וכמה
חבורוח מזיקים נמצאים
בעולם ,אז מפיל הקב״ה
שינה על כל בני העולם,
ואפילו על כל אשר
בהם החעוררוח החיים,
והס היינו המזיקים שטיס
בעולם ומודיעים להם
לבני אדם דברים ,מהם
כזבים ומהם אמח ,ובני
אדם נקשרים בשינה.
כאשר מהעורר רוח
הצפון ונחלק הלילה,
שלהבה יוצאה ומכה
חחח כנפי החרנגול,
וקורא ,והקב״ה נכנס
בגן עדן להשחעשע עם
הצדיקים ,ואז כרוז יוצא
וקורא ,וכל בני העולם
מהעוררים במיטחס ,אלו
אשר בהם החעוררוח
החיים ,עומדים לעבודה
ריבונם ,ועוסקים בחורה
ובשבח הקב״ה ,עד
שעולה הבוקר .כאשר
עולה הבוקר ,וכל
צבאוח ומחנוח שלמעלה
משבחים לו הקב״ה,
שזה הוא שכחוב 'ברן
יחד כוכבי בוקר וגו״,
אז נפחחיס כמה שערים
לכל הצדדים ,ושער של
אברהם נפחה בה בכנסה
ישראל ,לזמן אח כל בני
העולם ,זה הוא שכחוב
'ויטע אשל בבאר שבע',
ומי שלא יעורר רוחו
בעבודה ריבונו ,באיזה
פנים יעמוד לפני המלך,
כאשר יחעוררו עליו בדין
ויחפסו אוחו בקולר ,ולא
המצא עליו זכוה להינצל,
ועל זה כחוב 'וכצפרים
האחוזוח בפח כהס
יוקשיס בני אדם',

מקור חכמה

ליקוטי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

ודותיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם הוא ע”י שילמוד כלילה תושכע״פ.

נחל נוכע

פג

ערכי ם
וכינויים
כרוז

הצגנו פה נאריכות מדנרי מוהרנ״ת נלי קו״ ה) חו״ מ

אפטרופוס ג ,ה-ו( ,מחמת שהלכה זאת מיוסדת היא על המאמר ,ויש נ דנרי ס אלו הקדמות חשונוה ועיקדו ת להננת המאמר .וז״ל שס:

השייית מאיר להאדם
שהוא במדרגה התחתונה
בבחינת חשכת לילה בבחינת
גלות ,ומאיר עליו התנוצצות
גדול בליבו ודעתו ,והכל
כדי שיהיה נמשך אחריו,
ואח״כ מיד נעלם ועובר
ממנו ההתנוצצות וההארה
הזאת ,וזה עיקר בחינת הכרוז
שקורין להאדם בכל פעם
שישוב אליו יתברך )ליקו״ה,

כי קול הנגינה יקר מאד מאד ,ויש לו כח גדול לעורר אח האדם היינו לעורר אח המוחין ,ננחינמ קול מעורר הכוונה .אכל עיקר
שלימוח הקול הוא כשמקשרין אוחו אל הדינור נ ק תי אמיץ וחזק ,שזה עיקר נחינח כלל כל היחודיס לייחד ולחנר הקול עם הדינור,
כמונן נזהר הקדוש ונדנרי אדמו״ר
האחוזות בפח כהם כדין כרוזא כריז כצפרים האחוזות בפח ז״ל כהחורה ששון ושמחה ימצא כה
וכו׳ )כסימן קעח( .וזהו כחינח מה
וזזתיקון
יוקשים בד אדם .וזה כחם יוקשים בני אדם :
לשון הפס׳ כקהלת )ט ,יכ( :כי גס לא
שצריכין לחכר ולקשר הדעח אל הלכ
שנאחזים הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם,
ידע האדם את עפו כדגים
האמיחי,
הדעח
שלימוח
עיקר
שזה
ק״ש ה ,ט(.
פרנצודה רעה וכצפרים האחזות פפח הוא על ידי שילמוד בלילה תורה
לככך,
אל
והשכוח
היום
וידעח
כמ״ש
הכרוז אע״פ שהוא מכריז
כהס יוקקיס מי האדם לעת רעה שבע״פ ,היינו גמרא ,שהיא בחי׳ לילה.
כמו שכחכ אדמו״ר ז״ל כמקום דבר רע ,מכל מקום הוא
לטובה ,כדי שיחזרו בתשובה
כישתפול עליהם פתאס :ופירש רש״י
אחר ,כי הקול שהוא כחינח מוחין
)עמק המלך שער טז ,פל״ז(.
כי הקול פוגע כהמוח ככחינח קול מעורר הכוונה ,עיקר שלימוחו
)שס( :כדגים שנאסזים פמצודה .כדגים גדולים שנאחזים כמצודה
כמו שהכרוז העליון הוא
גרועה וחלושה ,ופירשו רכוחינו היא חכה ,שאינה אלא כמין
כשנמשך לחוך הלכ עד שיחחמס ליכו עי״ז כהחלהכוח דקדושה עד לנשמות העליונות שיעמדו
לעבודת הבורא לעםוק
שיזכה לדיכוריס קדושים ,ככחינח חס לכי כקרכי כהגיגי חכער אש
מחט ,ודג גדול נלכד כה .כהם יוקשים כני האדם .כמכשול קמן
בתורה ,כן הכרוז התחתון
וחלש כמו המצודה הרעה והפח ,נכשלים כני אדס כעח פקודח
דכרחי כלשוני .כי הקול אע״פ שהוא יקר מאד כי על ידו עיקר קורא לבני אדם התחתונים,
הדכיקוח וההמשכה להשי״ח כנ״ל ,אעפ״כ כל זמן שאין הקול ) (...וכאשר יםתכל המשכיל
רעחס ,כשכא עחס ליפול הרעה עליהם פחאוס כמצודה רעה.
ויתן אל ליבו דברים אלו,
מחייחד עס הדיכור יש עדיין אחיזח השמ״א ,שעיקר אחיזחס ראוי שיתעורר ברוחו ויזדרז
מעלמא דפרודא מכחינח הקול שרחוק מהדיכור ,שמשם אחיזח אומוח העולם והרשעים שאחיזחס מכחינח קול ניגון דשמ״א ,דהיינו לתת כבוד ליוצרו בשומעו
קול התרנגול שהוא הכרוז
ממנגנים רשעים שיש להס כח להמשיך אח האדם ח״ו להכלי עוה״ז וחאווחיהן (...) .היינו כי שורש הקול שהוא כחינח מוחין ,הוא התחתון הנמשך מהכרוז
ממקום גכוה ועליון מאד ,מכחינח החנוצצוח אלקוח שמחנוצץ לכל אחד כדעחו ,כי השי״ח כרחמיו מצמצם אח עצמו ככמה צמצומים העליון ,כמו שהעליונים
מתעוררים בשומעם קול
להאיר לכל אחד כדעחו החנוצצוח אלקוח ,וכזה מרמז לו וקורא אוחו שיימשך אחריו ,וזאח ההחנוצצוח הוא כחינח קולוח שכאין מלמעלה הכרוז העליון לתת כבוד
ליוצרם כן יעשה הוא )רא שית
לקרוח אח האדם שיימשך אחריו יחכרך ,וכל הקולוח נמשכין משס ,ועל כן יש להקול כח גדול להמשיך אח האדם אליו יחכרך ,מחמח
חכמה שער הקדושה ,פ״ז(.
שנמשך כשורשו ממקום גכוה מכחינח החנוצצוח אלקוח ,כי עיקר החגלוח אלקוח הוא כחינח קול ,ככחינח קול דכריס אחס שומעים
הכרוזין היוצאים ממלך
הכא
וחמונה אינכם רואים זולחי קול .אכל השי״ח נחן כחירה לאדם ,ומי שכוחר כחיים ,כששומע אח הקול הזה שהוא כחינח הכרוז
מלכו של עולם הוא ברמז,
מלמעלה ,הוא נמשך אחריו ומקדש ומטהר אח עצמו מכל חאווח עוה״ז והכליו ,ואזי זוכה להמשיך הקול שהוא כחינח המוחין לחוך הלכ ,וצריך לידע במחוג רמז
הכרוז ,והוא ע״י המחשבה
עד שזוכה לקכל דיכוריס קדושים מלמעלה ,שיהיה נעשה מהקול צירופי אוחיוח ודיכוריס עד שידע רצונו יחכרך ומצווחיו .כי אפילו
שבאין לאדם בכל יום
כששומעין כחינח קול מלמעלה עדיין אין יודעי] שוס מצוה ,עד שזוכין לקדש ולטהר אח עצמו כ״כ עד שיהיה נעשה מהקול דיכור ,עד הרהורי תשובה ,שהוא
מחמת הכרוז ,או ע״י שאר
שיזכה שידכר ה׳ עמו ויודיע לו חורחו ומצווחיו .שזהו כחינח אכוח העולם שזכו לשמוע כקולו ולדכקה כו ולהימשך אחריו ,עד שזכו
דברים הנודעים למי שעיני

כצפרים

מיליואי חכמה

ע״י

יליקוט הנחל‘

שילמוד בלילה תושבעיים .איתא צשמו״ר )מז ,ה( :מעשה ברבי יוחנן
שהיה עולה מטבריא לציפורי ,והיה רבי חייא תלמידו אצלו,
והיה רבי יוחנן רואה כרס ,אמר לרבי חייא אין אתה רואה כרס זה שהיה
שלי ומכרתי אותו בכך וכך ,אותה שעה בכה רבי חייא בר אבא ואמר לו
לא הנחת לעת זקנותך כלוס .אמר לו ,וכי קלה היא בעיניך שמכרתי דבר
שנברא בששה ימיס וקניתי דבר שניתן לארבעיס יוס ,עולס כולו ומלואו
נברא בו׳ י מיס אבל התורה ניתנה לארבעיס יוס .׳לחס לא אכל׳ ,אבל
מלחמה של תורה אכל ,׳ומיס לא שתה׳ ,אבל מימיה של תורה שתה ,והיה
לומד תורה ביוס ופושט אותה בינו לבין עצמו בלילה ,ולמה היה עושה
כך ,אלא ללמד את ישראל שיהו יגעיס בתורה ביוס ובלילה .רשב״ל היה
אומר לתלמידיו ,בואו ולמדו תורה דשחירין ודקרין בלילה )בלילה דייקא,
שאז התורה מאירה כשחר וקומת( ,ורבי יוחנן היה אומר לתלמידיו בואו ולמדו
תורה דאימטין )בכל עת ,מלשון קמא קמא דמטיא( ,אלא אעפ״כ מודה היה
ר׳ יוחנן שאין רינה של תורה אלא בלילה.
צילקוה״נ ד״ה 'נצח והוד כי הס מניקיס לנביאים וכו"(.
ת ו ל ה שבעייפ .איתא בתנחומא )נח ,פ׳ ג( :יתברך שמו של ממ״ה הקב״ה
שבחר בישראל משבעיס אומות ,כמ״ש )דברים ל״צ( ׳כי חלק ה׳ עמו
יעקב חבל נחלתו׳ ,ונתן לנו את התורה בכתב ברמז צפונות וסתומות ,ופרשוס בתושבע״פ וגילה אותס לישראל ,ולא עוד אלא שתושב״כ כללות ותושבע״פ פרטות,
ותושבע״פ הרבה ותושב״כ מעט .ועל שבע״פ נאמר ׳ארוכה מארץ מדה ורחבה מני יס׳ )איוב יא( ,וכתיב ׳ולא תמצא בארץ החייס׳ )שם כת( ,ומאי ׳לא תמצא
בארץ החייס׳ ,וכי בארץ המתיס תמצא ,אלא שלא תמצא תושבע״פ אצל מי שיבקש עונג העולס תאוה וכבוד וגדולה בעולס הזה ,אלא במי שממית עצמו עליה,
שנאמר ׳זאת התורה אדס כי ימות באהל׳ )במדבר יט( .וכך דרכה של תורה ,פת במלח תאכל ומיס במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה
עמל ,לפי שלא כרת הקב״ה ברית עס ישראל אלא על התושבע״פ ,שנאמר ׳כי על פי הדבריס האלה כרתי אתך ברית׳ )שמות לד( .ואמרו חז״ל לא כתב הקב״ה
בתורה ׳למען הדבריס האלה׳ ולא ׳בעבור הדבריס האלה׳ ולא ׳בגלל הדבריס׳ ,אלא ׳על פי הדבריס׳ ,וזו היא תושבע״פ ,שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול,
שהוא משולה לחשך ,שנאמר ׳העס ההולכיס בחשך ראו אור גדול׳ )ישעיה ט( ,אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול שהקב״ה מאיר עיניהס באיסור והיתר בטמא
ובטהור .ולעתיד לבא ,׳ואוהביו כצאת השמש בגבורתו׳ )שופטים ה( ,ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהס הקב״ה את ההר כגיגית ,שנאמר ׳ויתיצבו
בתחתית ההר׳ )שמות יט( .ואמר רב דימי בר חמא ,א״ל הקב״ה לישראל ,אס מקבליס אתס את התורה מוטב ואס לאו שס תהא קבורתכס ,ואס תאמר על
התושב״כ כפה עליהס את ההר ,והלא משעה שאמר להן מקבלין אתס את התורה ענו כולס ואמרו נעשה ונשמע ,מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט ,אלא
אמר להן על התושבע״פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות ,והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה ,לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב״ה בכל
לבו ובכל נפשו ובכל מאודו ,שנאמר ׳ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך׳ )דברים ו( .ומנין אתה למד שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד,
ראה מה כתיב אחריו ,׳והיו הדבריס האלה אשר אנכי מצוך היוס על לבבך׳ ,ואי זה ,זה תלמוד שהוא על הלב ,הוי אומר ׳ושננתס לבניך׳ ,זו תלמוד שצריך
שנון ,ללמדך שפרשה ראשונה שבק״ש אין בה פירוש מתן שכרה בעוה״ז כמ״ש בפרשה שנייה ׳והיה אס שמוע תשמעו וגו׳ ונתתי מטר ארצכס׳ זה מתן
שכר עוסקי מצות )ס״א תושב״כ( שאין עוסקין בתלמוד ,ובפ׳ שנייה כתיב בה ׳בכל לבבכס ובכל נפשכס׳ ולא כתב ׳בכל מאדכס׳ ,ללמדך שכל מי שאוהב
עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תושבע״פ ,לפי שיש בה צער גדול ונידוד שינה ,ויש מבלה ומנבל עצמו עליה ,לפיכך מתן שכרה לעה״ב ,שנאמר ׳העס
ההולכיס בחשך ראו אור גדול׳ ,אור גדול ,אור שנברא ביוס ראשון ,שגנזו הקב״ה לעמלי תושבע״פ ביוס ובלילה שבזכותן העולס עומד ,שנאמר )ירמיה לג(
׳כה אמר ה׳ אס לא בריתי יומס ולילה חוקות שמיס ואיץ לא שמתי׳ ,אי זה הוא ברית שנוהג ביוס ובלילה ,זו תלמוד ,וכן הוא אומר )שם( ׳כה אמר ה׳
אס תפרו את בריתי היוס ואת בריתי הלילה גס בריתי תפר את דוד עבדי וגו״ ,ואומר )תהליס א( ׳כי אס בתורת ה׳ חפצו ובתורתו יהגה יומס ולילה׳,
ואף הקב״ה כרת ברית עס ישראל שלא תשכח תושבע״פ מפיהס ומפי זרעס עד סוף כל הדורות ,שנאמר )ישעיה נט( ׳ואני זאת בריתי אותס אמר ה׳ רוחי
אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו וגו״ ,ולא כתיב ׳ממך׳ ,אלא ׳מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך׳.
שילמוד בלילה תור ה .מבואר בזה באוצ״ה )ת״ת ז( בזה״ל :לימוד התורה
שלומדין בלילה הוא קרוב יותר לעלות אל השכינה ,הן מצד האדס,
הן מצד השכינה כביכול ,כי האדס יכול לבטל את עצמו ולדבק את עצמו
בו יתברך בלילה יותר מביוס ,מחמת שאז העולס נח קצת מרדיפת
העוה״ז ,וגס השכינה היא סמוכה להאדס הלומד בלילה ומקשבת לקולו,
כמ״ש ׳קומי רוני בלילה וכו׳ נכח פני ה״ ,׳נכח פני ה״ דייקא ,כי השכינה
קרובה אליו ,והוא נכח פני ה׳ ממש ,כי בלילה השכינה היא בעולמות
התחתוניס ,ואז עיקר מנוחתה אצל האדס הלומד אז.
ש י ל מ ו ד בלילה תושבעייפ .איתא בספר ערבות נחל )תורה ג( בזה״ל :דתושב״כ
עניינה הכתב ולא הדיבור ,משא״כ תושבע״פ שתלויה בפה
בבחי׳ קול היא מתקנת את פגס הקול ,דקול התורה הוא בחי׳ הקול
העליון קול השכל ) (...שאין בו פגס ,שבכוחו לתקן את פגמי הקול ,ובכח
קול התורה מחזיריס את שליטת השכל על המלכות ,שתתפעל המלכות
מהמח ולא מהכליות ,ששם הוא מקום הרגש שבאדם) .ועי״ע בדבריו המובאים לקמן

עצה ותו שיה  #לעובדא ולמעשה,מבוארמדבריוהקדושים אשרשמעתימאבי ז״ל,שהיתה כוונת אדמו״ר זכרונו לברכה,שיהיהעיקרהלימוד בבירור הלכה
מתורהשבעלפה ,ובלימודהנסתר והפנימיות )ביאה״ל ג ,ד(.

שכל לו

)בעש״ט עה״ת ,פ׳

בחקותי(.

גמרא  /שיים /
תלמוד בבלי
תלמוד בגימ׳ אותיות של
שמה לילי״ת ,על כן יש כח
בלימוד התלמוד או להכניע
אותה ,או להיפך חם ושלום
)ליקו״מ ריד(.

עייי לימוד ש״ם משנה
כראוי מבררין הטוב מן
הרע ,ע״י שמבררין המותר
מן האסור וכו׳ )השתפכות
הנפש יב(.

תנו רבנן ,העוסקין במקרא
מרה ואינה מרה ,במשנה
מרה ונוטלין עליה שכר,
גמרא אין לך מרה גדולה
מזו ,ולעולם הוי רז למשנה
יותר מן גמרא )ב״מ לג.(.
הכל צריכין למרי חטיא,
ומאי ניהו ,גמרא ,לפי שהכל
הוא מצוי בתלמוד )מנורת
המאור ,הקדמה(.

סגולת גרסת המשניות להרוג
היצה״ר ולהכניעו ,עם היות
שמשניות האלו שיש לנו
ממחלוקות התנאים לא היו
עדיין בזמן דוד ,מכל מקום
היה ש״ם משנה מהלכות
פםוקות ,ובהם גורםים )של״ה,
חולין תורה אור כח(.

גמרא הוא נצח הוד יםוד
מלכות (...) ,דתושבע״פ
נחלקת למשנה ברייתא
גמרא ,משנה חב״ד ,ברייתא
חג״ת ,גמרא נה״י מלכות.
) (...ועל כן גמר דגמרא
גימטריא נצח הוד יםוד
וא׳ דגמרא רומז על מלכות
)קה״י ,גמרא(.

ערכי ם
וכינויים

משה
משה ביקש שיהיה עוף וצפור
)בכדי שיכנס לא״י בבחי׳ זו( על כל
פנים ,והוא שיוריד את עצמו
כל כך עד שיתקן הנפשות
הרחוקות בבחינת עוף וצפור,
והשיב לו השי״ת ,׳רב לך וכו״,
כי כל זה אי אפשר לתקן עד
שיבוא משיח ,שהוא משה
בעצמו )ליקו״ה ,ביצים ה ,א(.
משרעייה הוא כלליות התורה
ששורשה מבחינת רעוא דרעוין
)ליקו״ה ,קדושה דסידרא ד ,ב(.

אין לנו על מי להישען כי אם
על אבינו שבשמים ועל כח
הצדיק האמת ,כי זה הצדיק
הוא בחי׳ משה שהוא עיקר כלל
קבלת התורה בכל דור ,והוא
כבר ניצח המלחמה וזכה לשבר
כל התאוות ,עד שזכה לכל
התיקונים )ליקו״ה ,העושה שליח
לגב״ח והל׳ הרשאה ה ,יח(.

כל הנביאים לא תנוח עליהם
רוח הנבואה ברצונם ,אלא
ברצון הש״י שיודיע לו הדבר
בנבואה ויעמוד עד שינבא או
אחר ימים או אחר חודשים,
או שלא יודיעו בשום פנים,
) (...ומשרע״ה בכל עת שירצה
אומר ׳עמדו ואשמעה מה
יצוה ה׳ לכם׳ )פיהמ״ ש לרמב״ם
סנהדרין פ״י ,מ״א(.

משה אב בחכמה הוא ומכיר
ניגוני הקולות )רמב״ן שמות
לב ,יח(.

ככל דור ודור בא משה בםוד
העיבור ,לפי שהקב״ה לא היה
רוצה לקבל הערב רב ,ובזה
לא היה הגלות לעולם ,שנאמר
׳חרות על הלוחות׳ ,והוא קבלם,
בחושבו כי טוב להכניםם
בקדושה (...) ,ועתה רוב הדור
מהם ,ולזה הוצרך משה לבוא
בעיבור אחת לנ׳ שנה ,לפי
שהוא שורשם ,לתקנם )לקוטי
תורה ,פ׳ ואתחנן(.

התושבעייס היא הכלה של
משה ,ומשה רבינו ע״ה פירש
מאשתו הגשמיית ולקח אשה
זו )של״ה ,שבועות תורה אור קיח(.

לילה ויום
בלילה הוא זמן השינה ,ואזי
השכינה מבררת בירורים
)ליקו״ה ,השכמת הבוקר א ,ו(.

בלילה האמונה בין הקליפות,
ובבוקר נתגדלת ונתעוררת
האמונה)ליקו״ה ,השכמת הבוקר ב(.
מידת היום הוא חםד ,ומידת
הלילה דין וגבורה (...) ,כי אז
שערי גן עדן נםתמים לגמרי
ושערי גיהנם נפתחים )פע״ח
שער ק״ש ,פי״ז(.

שני מיני חושך הם ,חושך
טמא ,חושך טהור .וחושך
טהור נקרא לילה ,והוא מלכות
שנקרא מידת לילה )ילקוט
ראובני ,לילה(.

נודע ,שז״א נקרא מידת יום
וכל שליטתו ביום ,ומלכות
נוקביה דז״א נקראת מידת
לילה וכל שליטתה בלילה )פי׳
שעת רצון על זהר וישלח קעב.(.

תושכ״כ ותושכע״ם
,ך

;קך,,

אלא ע״י תודזנע״ס ,כי זה

®’ יייי ללטיי

סד

נחל נוכע

ליהוטי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

שדינר השי״ת עימהם וגילה להם כמה מצוות ,עד שנא משה
כ ש דוי ד ! משה כהר .כדאיסא נמדרש שונז״ט )יט( נזה״ל :׳ויהי שם
עם ה׳ ארנעים יום וארנעים לילה׳ .והלא כתיג ) נז נ ק ו ק
רנינו שהוא זנה לזה נפכלית השלימות ,עד שזנה ננל עת ע״י
ג( ׳ונוגה כאור תהיה; )דניאל נ( ונהורא עמיה שרי ,וכמינ ) ס ה לי ס
מעשיו הטונים לעשות מהקול דינוריס ,כמ״ש וישמע את הקול
מדנר אליו מנין שגי הכרוכים וכו׳ ,ועי״ז קינל את כל דנרי
קלט( ׳גם משך לא ימשיך ממך׳ ,ומנין היה יודע משה ממי יום
המורה הזאת ונמנה לנו .אנל את זה
ומתי לילה שהוא אומר ארנעים יום
לעומת זה ,ני פרעה וכיוצא נו
כדאיתא במדרש כשהיה משה בהר וארנעים לילה .אלא נשעה שהקנ״ה
כשהגיע להם נתינת קול מלמעלה ,ארבעים יום וארבעים לילה ,לא היה
מלמדו מורה יודע שהוא יום ,וכשעה
שהוא מלמדו משנה יודע שהוא
לא רצו להשליך מעשיהם הרעים יודע מתי יום ומתי לילה .רק עי״ז כשהיה
לילה .וכלשון דומה איפא נסננזומא
ולהימשך אתריו ,ועל כן לא קשרו לומד תודה שבכתב ,היה יודע שהוא
את הקול שהוא נתינת המות אל
)סשא ,פ׳ כס( :ומנין שיגע הרנה
הלנ ,ולא עשו מהקול דינורים ,יום ,וכשלמד תודה שבע״פ ,היה יודע
כמורה שנאמר ויהי שם עם ה׳
אדרנא ,הפכו את הקול והדעת שהוא לילה .נמצא שתודה שבע״פ
ארנעים יום וארנעים לילה לתם לא
לדרכיהם הרעים ,כי ישרים דרכי ה׳ היא בחי׳ לילה .וכמשדז״ל )סנהדרין כד(.
אכל ומים לא שפה ,כיום היה
הקנ״ה מלמדו מושנ״נ וכלילה היה
וצדיקים ילכו נ ם ופושעים ינשלו במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי.
מלמדו המשנה ע״פ וגו׳.
נם ,כי הם מתמת שאינם רוצים
להשליך מעשיהם הרעים ,פוגמים נהקול והדעת ומהפכין את
ב מ ח ש כ י ם הו שיבני זה תלמוד ככלי .ונסנ הדרין )כד ע״א(
הדעת לשנרומיהם ,עד שהם גמעים וננוכים לע״ז וכפירות ,ועל
דורשת הגת׳ על הפס׳ ׳נמסשכיס הושינני' )איכה ג(:
כן גם נהע״ז וכפירות יש שם איזה ניצוצות מהמגוצצות אלקומו
מאי ננל ,אמר רני יומנן כלולה כמקרא כלולה כמשנה כלולה
ימנרך ,כמ״ש נכל מקום מוקטר מוגש לשמי ,דקרו ליה אלהא
כתלמוד .׳נממשכים הושינגי כמתי עולם; אמר רני ירמיה זה
דאלהיא ,כי גם להם הגיע איזה כרוז והמנוצצות מלמעלה שהוא
תלמודה של צנל .ופירש ר ש״י) שס( :גמסשפים הושינני .שאין נותין זה
נתינת קול ,רק שקלקלו אותו ע״י מעשיהם הרעים ועי״ז נימעו
עם זה ותלמודם קפק נידם .ואיתא שס כתוספות )שס( :כלולה כמקרא
לדרכיהם הרעים .וזה נתינת מה שפרעה ינק ממצר הגרון ,ורצה
וכמשנה .פירש רצינו מם דנתלמוד שלנו אנו פוטרין עצמנו ממה
שימעכנו ויתעלמו המומין שם ולא יתפשטו למטה ,כי לא רצה
שאמרו מכמים )ע״ז יט ע״א( לעולם ישלש אדם שנותיו שליש
שינוא הקול למוך הדינור ,שיגלה השי״ת רצונו ע״י הדינור שזה
כמקרא שליש כמשנה שליש צש״ש .ועוד מכוחה של תושכע״פ כלילה
דייקא ,איפא נז ה ר)וי ק ר א ,כג ע״א( כזה״ל ’ :רני יהודה ורצי יושי הוי
נתינת קנלת המורה ,רק שימעכנ הקול והמות למעלה ,כדי שהוא
יינק משם שיהיה לו כת להפוך הקול והדעת כרצונו ,שיוכל לילך
יפני חד ליליא ולעאן נאורייתא ,אמר רני יהודה לרני יושי ,תמינא
דצחומא דאורייתא צליליא הוא יתיר מניממא ,אמאי ,אמר ליה צגין
נשרירות לינו הרע .וזהו כלל כל הפגמים של נל המתקרים ושל
נל הנכונים נמכמות של הנל ונדעות זרות ונעצות רעות ,וכל זה
דצחופא דמושנ״נ מושנע״פ היא ,ומושנע״פ נליליא שלטא ואמערת
יתיר מניממא ,ונזמנא דאיהי שלטא ,כדין איהו צחופא דאורייתא.
מממת שכשקוראין אותם להשי״ת ע״י הקול והכרוז הצא מלמעלה
ככל עת ,שהם ההרהורי משונה וההתעוררות הנא על האדש ככל
יוש ,אזי איגש נמשכין אחרי הקול הזה ואיגש חושניש עצות איך לתקן מעשיהם ,רק הולכין אחרי מאוומיהן ,ואזי כמה פעמים נתקלקל
אצלם נתינת הקול ,עד שהם מהפכין נתינת הקול שהוא הדעת לדרכיהם הרעים ,ואומרים כמה שכרות של הכל כאופן שיהיו הולכיש
נשרירות לינם ולא ישונו אל האמת לאמיתו (...) .ועל כן עיקר תיקון הקול הוא ע״י לימוד גמרא שהוא מושנע״ת כנ״ל ,כי מושנע״ת
הוא נתינת דינור ,נתינת מלכות פה ומושצע״פ קרינן לה ,כי מושצ״כ ומושצע״פ הם ננחינת קול ודינור כידוע וצריך לקשרם ולימדם נקשר
אמיץ ,כי זה עיקר נתינת היחוד ,לייחד ולחצר הקול והדינור ננ״ל ,היינו ני מושנ״כ היא עדיין ננחינת קול ,מחמת שממושנ״כ עדיין
אין יודעין שוס דין ננירור איך להתנהג כמצוות המורה ,על כן הוא עדיין ננחינת קול ,שהוא שורש הדינור שהוא מושנע״פ שהיא מגלה
לנו כל פרטי דיני המורה איך להתנהג נכל מצוה ,שזה עיקר הדינור שהוא מגלה הרצון שנלנ ,כי ע״י הקול יכולין לקרות את האדם אליו,
אנל עדיין אינו יודע מה הוא רוצה ,אנל כשנא אליו והוא מדנר עימו נדינוריס אזי הוא יודע רצונו .ועל כן אע״פ ששורש יניקת המלכות
הוא מנתינת קול כג״ל ,אנל עיקר הנהגת המלכות הוא ע״י הדינור שמגלה רצון המלך למען גדע מה לעשות וכמה גענוד אומו וגעשה
נחת רוח לפניו ,שזהו נתינת מושנע״פ שהיא נתינת דינור ,שמנאר ומפרש את נתינת הקול שהוא נתינת מושנ״כ וכנ״ל (...) .ני אנו צריכין
להוציא את הקול והמוחין ממיצר הגרון ולהניאו ולהננישו כתוך דיצורים קדושים לשוח ננל נפלאותיו ,לקשר הקול עם הדינור ,שעי״ז עיקר
התגלות אלקומו ומלכותו עלינו ,שזהו עיקר נתינת יציאת מצרים ,למען דעת נל עמי הארץ כי ה׳ הוא האלקיש אין עוד.
ת ר ש כ ״ כ וכוי תושבעייש .ואימא כליקו״ה )חו״מ אפטרופוס ג ,ינ( נזה״ל :כי ע״י שמי המורות נכמנ ונעל פה ,עי״ז עיקר תיקון ונירור
הקול .כי שורש הקול מנחי׳ מושנ״כ שהיא עיקר הננואה ,כי משה רנן של כל הנניאיש שמשם מוצאות הקול ,ומורה שנע״פ
שהוא שלימות מושנ״כ ,הוא תיקון ונירור הקול היוצא ממושנ״כ מנחי׳ גנואה ,שלא ימאחז נו הקול דשט״א ח״ו.
ב מ ח ש כ י ם הו שיבני זה תלמוד ככלי .ואימא נ לי קו״ ס) חו״ מ אפ טחפוס ג ,ז( נזה״ל :היינו שצריכין לשכול מרירות גדול קודם שמנררין
הקול דקדושה ,שזהו נחי׳ לימוד גמרא שהוא נתינת חושך ומרירות ,נחי׳ נמחשכים הושינני.

ילהונז הנחל

מילואי חכמה

כ מ ח ש כ י ם הו שיכני ז ה תל מוד ככלי .וכמג מה גמעיניס גנוולים )וו״ג ,יט(
מה״ל :ויוכן עוד לפי כל האמור ענין קינת הנניא ׳נממשכים

ה ו ש כ ״ כ וכוי תושגע״פ .נהג השל״ה גספר סולדוס אדם )גיה תנמה יד(

נזה״ל :רמוז תושנע״פ כתושכ״כ ,כגון כל ׳מנלן׳ ו׳מנא הני
מילי׳ ,וליכא מידי דלא יהיה רמוז כתורה כאר היטנ .רק שנתמשך השכל ,מה
הושינני׳ ודרשו ז״ל ׳זה תלמודה של ככל׳ ,כי התושנע״פ שהיא נחי׳ מלכותא
שהיה ראוי להיות ׳ומלאה ה א ח דעה׳ ,אינו רק הלכ לדעת ,ואינה מוכנת
תושנ״כ רק אמר היגיעה הגדולה .וכמו שאמרו רז״ל )כיכומ סג ע״ג( אין דכרי תורה מתקיימין אלא כמי שממית עצמו עליה ,שנאמר ׳זאת התורה אדס כי
ימות כאוהל׳ .ולזה צריכה תושנ״כ כיאור ופירוש ,דהיינו התלמוד ,שאלולי כן היתה מנואר כעצמה ,כמו שעינינו רואות נדור אמר ,דור של הקדמונים שהיה
להם שכל נ היר היו מנינים דכר עמוק כלי פירוש ,אמ״כ לא היו מכינים כלתי פירוש ,ואח״כ פירוש על פירושם ,הכל לפי חשכת השכל .על גן :אילו לא חטא
אדם והיה שכלו כהיר ,היה מכין תושנ״כ ,ומתןן הכנה זו היה יודע הכל ,ולא היה צרין לתושכע״פ .ורק מכת שחטא וסילק האור והניא מיתה לעולם,
הוצרן לייגע ולהיות לו מושנע״פ שהוא הפירוש ,ולהמית עצמו עליה ,עד שהוצרכה מושכע״פ להיות נכתנת .ואז מכואר ׳נמחשכיס הושיכני כמתי עולם׳ ,זהו
מלמוד ככלי ,רוצה לומר החושך והמיתה שהניא לעולם נרם לזה .ואילו היה ניהמ״ק קייס ,והיה האור הולך ונוכר כלעמיד ,אז היה ׳ומורה אור׳ ומשמח את
הלנ ,ולא ׳חשך׳ ו׳ממית עצמו עליה׳ ,וזהו שוד שני מאורות .וככר כתנ כספר קול כוכים ,מאורות אותיות ׳אור מות׳ ,וזהו ׳נמחשכיס הושינני כמתי עולה׳,
שגעשה מות מן מאורות ,ואותיות אור מן מאורות ׳חשך׳ ולא אור .גס היה ראוי להיות ׳ותורה אור׳ תורה אחת ,ועתה שתי תורות.

נקרא ת״ח ,אלא זה שהוא
בקי בגמרא ופוםקים )ליקו״ם יב ,א( .אעייס שמפורש בתורה כל המצוות ,עם כל זאת מהתורה בעצמה אין יכולים לידע דבר ,כי אם ע״י הצדיקים והחכמים אשר להם נמםרה התושבע״ם ,אשר הם יודעים פרטי כל דבר ודבר ,איך להתנהג
בכל דבר ודבר כפי צורך הבירור של אותו הדבר )ליקו״ה ,סימני עוף טהור ב ,א( .תושבעייס היא כנגד קליפת עז הדעת בחינת נוגה ,כדי להפריש ולברר בין כשר לפסול ,בין אסור למותר ,כדי להפריש הטוב מן הרע ,ולהעלות הטוב אל
הקדושה ולהכניע הרע)ליקו״ה ,ס״ת א( .כל התורה כתבה משה רבינו קודם שימות ,בכתב ידו (...),והמצוה שהיא פירוש התורה ,לא כתבה ,אלא ציוה בה לזקנים ליהושע ולשאר כל ישראל (...),ומפני זה נקראת תושבע״פ )יד החזקה,
הקדמה( .דע ,שאין לתושבע״פ שפע ואצילות זולתי מאת תושב״ב ,ואין דרך להיכנם לתושב״ב אלא ע״י תושבע״פ (...),ושתיהן צריכות זו לזו ומתאחדות זו עם זו ) ש ע רי אורה ,שער א( .התושבייכ המורה על עצם המצוה שהיא שכלית,
והשכל דומה לאור ,ולפיכך היה שונה עצם המצוה שהיא תושב״ב ביום ,אבל תושבע״פ שאינו רק איך יעשה המקבל שהוא האדם המצווה ,דבר זה הוא שייך אל המקבל .ואם לא היה תושבע״פ שהיא פירוש אל התורה ,לא היינו יודעים
לעשות שום מצרה ,הרי התושבע״פ הוא בשביל המקבל הוא האדם )תפארת ישראל ,פס״ח( .התורה היא דו פרצופין ,תושב״ב ותושבע״פ ,כדמות זכר ונקבה )של״ה תולדות אדם ,הקדמה( .בתולת ישראל ,שהיא השכינה ,שהיא כללות
ישראל ,היא מידה העשירית שכוללת מאה ,והיא נקראת תושבע״פ כידוע ליודעי חן )אוה״ח דברים כב ,יט( .שורש התורה בא מעולם האצילות ,תפארת תושב״ב ,ומלכות תושבע״פ )מלבי״ם ,סדר רמזי המשכן(.

ה מ תרג ם
י רגי יהודה ויני יוסי
היו יושבים לילה אחד
ולמדו בתורה ,אמר רבי
יהודה לרבי יוסי ,רואה
אני שצחות )היינו הגנת
וגהירות( התורה בלילה
הוא יותר מביום ,מדוע,
אמר לו לפי שצחות
התושב״ב הוא ע״י
התושבע״ס ,ותושבע״ס
שולטת בלילה ומתעוררת
אז יותר מביום ,ובזמן
שהיא שולטת ,אז הוא
עיקר צחות התורה.

ואני תפליה

ו כ ש ם שמסרת
תורתך הקדושה
למשה עבדך ,וביום
למדת עמו תורה
שבכתב ובלילה
תורה שבעל פה,
כן תעזרנו ברחמיך
הרבים ללמוד ולהגות
בתורתך הקדושה
תמיד ,שנזכה ללמוד
תורה שבכתב ותורה
שבעל פה יומם ולילה
)ליקו״ת ג(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
^ ויש חושך מצד הטהרה
כו /זה הוא שכתוב ׳גס
חשך לא יחשיך ממך
כו" ,וחושך הוא נקבה,
שמקבל מאור שהוא אור
זכר ,כמו הירח שמקבלת
מן השמש .ושניהס הס
ראי שמאיר וראי שאינו
מאיר .ויש חושך של
סט״א שיש בה הבדלה
ולא חיבור.
“ ובקנה שש טבעות
שעליהס נאמר ׳הבו לה׳
בני אליס׳ ,שבהס עולה
הקול ,שנחלק לששה
קולות של השכינה,
ושביעי עולה לפה העליון
שהוא הכסא ,שבמזמור
זה יש שבעה קולות ,ושש
טבעות הקנה הן כמו
שש דרגות של כסא
המלך ,והקנה הוא
הסולס ,שבו ׳מלאכי
אלקיס עוליס ויורדיס
בו׳ ,שהס הבליס שעוליס
בו מהלב ,והרוחות של
האוויר יורדיס בו בלב,
לקרר את חמימותו שלא
ישרוף את הגוף.
י יש שינה טובה ויש
שינה רעה ,שינה טובה
כגון חלוס שהוא הסולס
)נ״א כגון חלוס( שראה
יעקב ,ובו דבוק הקנה,
ושש הטבעות של הקנה
זה שש דרגות הנבואה,
ועוליס לשישיס נשימות,
שהיה מתנמנס בהס
דוד ,שכך העמידוהו חז״ל
במ״א ,דוד היה מתנמנס
כסוס ,וסוס לא ישן אלא
שישיס נשימות.

ליקוטי

אהרוהתא ג

מוהר״ן

נחל נוכע

פה

ולחשך

קרא לילה .כדכפינ ננ ר א שי ה) א ,ד-ה( :דרא אלקיס את האור כי טונ מנדל אלרןים נין האור ונין החשןו :ו»יןרא אלקיס לאור
יום ולחקןו קרא לןלה ויהי ערנ ויהי נקר יום אחד; ונפרד״ר )שער ינ ,ג( איפא גני פש׳ זה ניאור נפלא המשייכו ומקשרו לענינינו
וז״ל :כי יש חשך טמא וחשך טהור ,ופי׳ הענין הזה נשער הגוונים ,וכן פירש הרשנ״י ע״ה נתיקוגים )פקונא ל( וז״ל" ,ואית חשך
משטרא דדכיו כו׳ ,הה״ד ׳גם חשך לא יחשיך ממך כו״ ,וחשך איהו נוקנא ,דמקנל מנהורא דאיהו אור דכר ,כגוונא דשיהרא דמקנלא
משמשא .וחרווייהו אינון אשפקלריא
דנהרא ואשפקלריא דלא נהרא .וכתיב )נלאשיש א( ולחשך קרא לילה.
ע ״ י שילמוד ש״ס יתקן ה שי ת
עיזק אין שבקנה .ני אר נזה
ואית חשך דשט״א דאית נה הנדלה היינו על ידי שילמוד ש״ם .יתקן השית
כליקו׳׳ה )חו׳׳מ אפטרופוס ג ,ז( גכי
ולאו חינורא עכ״ל .הורה נפירוש עיזקאין שבקנה .שמהם יוצא הקול.
עבודת הקרכנות ,שענינס הוא בירור
שהש שני מיני חשך ,אחד טמא
קול הנגינה מהשט״א אל הקדושה ,לנרר הקול מאוירא דעלמא
ואחד טהור ,אחד טמא הוא אשר נאמר נו הנדלה ,וכפל נאמרו
ולעשות ניגוניש דקדושה להתקשר עי״ז להשי״ת (...) .ואחר קנלת
׳דאיש נה הנדלה ולאו חינורא׳ ,מפני שכנר נמצא נקדושה
המורה עיקר נירור הקול נגינה הוא ע״י לימוד גמרא כנ״ל(...) ,
עצמה הנדלה נענין המיעוט ,אנל הוא הנדלה שיש אחריה
חינור ויחוד ,אנל הטומאה והקליפה אין נה חינור לעולש .וחשך
שעי״ז עיקר חיקון הקול שעי״ז עיקר הגאולה (...) ,שתיקון זה
נמשך מלימוד מורה לשמה ,דהיינו ע״י לימוד גמרא הרנה,
הטהרה נקרא לילה ,והוא המלכות שנקרא מדת הלילה ,והילז
כשרז״ל כל הלומד מורה לשמה זונה לדנריש הרנה עיי״ש.
מקנלח מהיוש .ומה גש שנקרא ׳לילה׳ ,שפי׳ ׳ליל ה" שהיא
מקושטח אל שיחוד ,כמו שפי׳ נשער שדר האצילות פ״נ .ושיעור
הכמונ ׳ויקרא אלקיס לאור יום׳ ,הוא המ״ח שהוא אור ,וקראו ומקנו ׳יום׳ ,דהיינו נחינמו להשפיע נלילה ,׳ולחשך קרא לילה׳ ,כלומר
למלכות שהיא חשוכה שיקנה וקישטה ננחינמה הנקרא לילה ,כדי שמוכל להמיחד מדש יום נמדת לילה ומדת לילה נמדת יוש.
ח ש י ת עיזקאין שבקנה .כדנריס הנודעים מדנרי חז״ל וקנלה ,סומך רנינו על המעיין שידרוש ויחקור אפריהס )ע״פ כלל יח( .וע״פ זה נראה שכעין
מושג זה איפא נזהר רע״מ )פנפש ,רלה ע״א( ,שנקנה שש טנעוס ,ועס כללוח הקנה הרי הס שנע נפינוח ,וז״ל הזהר שס “ :ונקנה שיח
עזקאן דעלייהו אחמר 'הנו לה׳ נני אליש' ,דנהון שליק קלא ,דאחפליג לשיח קלין דשכינמא ,ושניעאה שליק לפומא דאיהו כורשייא,
שנמזמור זה יש שנעה קולוח ,ושיח עזקאן דקנה אינון כגוונא דשיח דרגין דכורשייא דמלכא ,וקנה איהו שולש ,דניה ׳מלאכי אלקי״ש
עוליש ויורדיש נו׳ ,דאינון הנליש שלקין ניה מלנא ,ורוחין דאוירא נחמין ניה נלנא ,לקררא חמימומא דלא לוקיד גופא .וכן איפא
נ פי קו ״ז) ק מ ע״נ( נזה״ל :יאיח שינה לטנ ואיש שינה לניש ,לטנ כגון חלוש דאיהי שולש )נ״א כגון חלוש( דחזא י ע קנ ,וניה דניק
קנה ,ושיח עיזקין דקנה איהו שיח דרגין דננואה .ושלקין לשחין נשמי דהוה נאיש נהון דוד ,דהכי אוקמוה ,דוד הוה ממנמנש
כשוש ,ושוש לא נאיש אלא שמין נשמי .ופירש המפוק מ דנ ש) ש ס( :יש שינה לטונה ויש שינה לרעה ,ומפרש ,לטונ ,כמו חלוש טונ
של ננואה ,כמ״ש ׳נחלוש אדנר נו' ,ומפרש לפי שנקינה דנוק הקנה שממנו נא החלוש שהוא כנגד השולש שראה י ע קנ נחלוש,
ני הקנה יש נו שש טנעוח כנגד שש מדרגות של השולש ,ושש טנעות של הקנה הש כנגד שש מדרגות של הננואה ,כי שורש
הננואה הוא ננצח והוד דאצילוח שיש נהש שישה פרקיש ,ומהש נאות שש מדרגות של ננואה ,שכל אחח כלולה מעשר שניחד
עוליש לשישיש ,ומהש שורש החלוש שהוא אחד משישיש נננואה )כמנו אר נמש׳ נרכוש דף >ז ע״נ( .ואמר עוד תשש הטנעות שנקנה
עוליש לשישים נשימות חשר אחח שדוד המלך היה ישן ,כי הנשימה היא ע״י הרוח היוצא מכנפי הריאה אל קנה הריאה ,כי כך
אחז״ל )שס דף נ ע ״נ( ,כי דוד היה ממנמנש כשוש ,ושוש אינו ישן נשינה אחת רק שיעור שישיש נשימוש ,כי נשינה אחח יומר
משישים נשימות טועם אדם טעם מימה ,ודוד מלך ישראל חי וקיים ,ונזהר מלטעום טעם מימה.

מילואי חכמה

ילקוט הנחל

?{"י שיל מוד שיים .ובשס הגדוליס )ספריס ,קונטרס אתרון מערכת ת ,ב( למרן קדישא נדדה מקינה וירדה בגלות ,לכן הוצרכו ישראל בניה לירד עימה לגלות
התיד״א איתא בזה״ל :כמה גדולה מעלת העוסק בתלמוד לשס שמיס כל לבררה ולהעלותה משס .וזהו הסוד שדווקא בגלות בבל נתבררה תושבע״פ,
ימיו ,שהוא מקשט הכלה הכלולה במשאו ומתנו בקושיות ותירוציס עד שידע תלמוד בבלי .ואמנס לא נגמר עדיין הבירור בשלימות ,וזהו עבודתס של ישראל
ההלכה על בוריה ,והרי זה קישוט הכלה כראוי (...) .העוסק בה לשמה כל ימי הגלות לעסוק בבירורה והעלאתה ,וכל אתד ואתד מישראל לפי
ניצול מלילי״ת ,כי ׳תלמוד׳ כמספר שמה ,להכניעה ,וגס בגי׳ במתל״ת,
בתינתו ותלקו בבתי׳ המלכות ,תושבע״פ ,כפי מה שהוא מתייגע בתורה עד
להכניעס ,כמ״ש המקובליס .ומה טוב לעסוק בתלמוד בבלי וירושלמי שזוכה לברר איזה ענין ולהבינו ,כך הוא מעלה לפי שורשו ,איזה בתינה
להכניעס ,וה׳ לא ימנע טוב להולכי בתמיס ,׳תמיס׳ גימ׳ ׳תלמוד׳ ונוסף
ותלק של תושבע״פ מהגלות ,ומייתד אותה עס דודה ,בבתי׳ תיבור הכרוביס
עוד יו״ד על שס המתשבה משך תכמ״ה.
פניס אל פניס )כמובא לקמן( .וז״ש רבינו ז״ל שתיקון הנגינה הוא ע״י לימוד
תושבע״פ בלילה ,כי זוכה לפשט ספיקותיו ולהפוך אותה מתיק״ו וקינו״ת
לתיקו״ן וזמירו״ת ,שזהו גופא סוד התתברות הצפריס ׳כמער איש ולויות׳ ,בתי׳ ׳הפעס ילווה אישי אלי׳ ,שהוא ע״י נגינה מסטרא דלואי.
ו ל ח ש ך קר א לילה .איתא במעיניס בנתליס )ת״ב ,כא( בזה״ל :היינו שמצירוף הפסוק ׳במתשכיס וגו״ שדרז״ל זה תלמוד בבלי ,עס הפסוק ׳ולתשך קרא לילה׳,
מתבאר שתושבע״פ היא בתי׳ לילה ,שעל ידה הוא תיקון קול הנגינה .ואולי יש לרמז ע״פ דבריו הקדושיס מה שנאמר כאן בזה לשון ׳קריאה׳
דייקא ׳ויקר״א אלקיס לאור יוס ולתשך קר״א לילה׳ .כי שס בבתי׳ הצפריס הוא סוד קול הקריאה והנגינה שקוראיס ומנגניס זה לזה ,ועיקר התיקון
הוא בתי׳ הצפור נקבה שהיא בתי׳ לילה כנ״ל .וזהו אשר ו׳לתשך ק׳רא ל׳ילה ר״ת קו״ל ודוק.
ש י ל מ ו ד שיים .ש״ס דייקא ,כדאיתא בליקרה )ירד שבועות ב ,לג( בזה״ל :אמרו רז״ל ,לעולס ישלש אדס שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא .כי
שלושה אלו מקרא משנה וגמרא הס ג״כ כנגד שלוש בתינות האמת ראש תוך סוף ,ועל כן העיקר הוא הגמרא ,כמו שאמרו רז״ל העוסקיס
במקרא מידה ואינו מידה וכו׳ גמרא אין למעלה ממנה ,כי גמרא היא השלישי בתי׳ יעקב ,בתינת הסוף שבאמת ,שהוא העיקר ,וכנ״ל .וזה תוכל להבין
בביאור היטב ,כי המקרא ,אע״פ שהוא כולו תורת אמת והוא עיקר התורה כי ליכא מלתא דלא רמיזא באורייתא ,אעפ״כ עדיין אין יודעין ביאור האמת
מהמקרא בלבד ,כי אין שוס מצוה מבואר בתורה בכל דיניה ופרטיה (...) ,ועל כן אין יודעין מתושב״כ שוס הלכה למעשה כי אס ע״י תושבע״פ .ואפילו
עיקר תושבע״פ שהוא המשנה גס שס אין יודעין עדיין בירור ההלכה למעשה כי אס ע״י הגמרא ,כמו שאמרו רז״ל המוריס מתוך המשנה הס מבלי עולס.
ועל כן העיקר הוא הגמרא שהוא בתינת סוף האמת ,שהיא מבררת כל דיני התורה לאמיתתן עד שיודעין על ידה הלכה למעשה .ועל כן גס בהגמרא בעצמה
העיקר לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,וזהו עוצס מעלת לימוד הפוסקיס ,שהס מברריס ההלכה באמת שנזכה לידע איך להתנהג בכל מצוות התורה .ועוד
איתא בליקרה)חו״מ גב״ח מהיתומיס ג ,ה( בזה״ל :אשרי מי שיזכה בדורות האלה להתתזק עצמו בהשי״ת ,ולילך בדרך הישר והאמת בתמימות ובדרך הישן אשר
דרכו בו אבותינו מעולס ,ויתנך את בניו בתורת ה׳ בלימוד גמרא ופוסקיס ומעט מקרא כמו שנהגו בו אבותינו מעולס ,ואזי זה וזה יתקייס בידו .ולא כמו
האפיקורסיס שעושין עיקר מלימוד המקרא ותכמת הדקדוק ומבטליס עיקר הלימוד שהוא גמרא ופוסקיס ,ורז״ל אמרו מנעו בניכס מן ההגיון ,ואמרו
שתלמוד בבלי בלול מהכל מקרא ומשנה וגמרא .ובפרט שבאמת עיקר כוונות האפיקורסיס הוא רק להתלבש עצמו באיזה אמת ,כי כל שקר שאין בו אמת
בתתילתו אינו מתקייס וכו׳ ,על כן מטעין את בני ישראל ואומריס שהס עושין לנו טובה שמלמדין בני ישראל מקרא ,ולעת עתה מבטלין אותן מעיקר הלימוד
מגמרא ופוסקיס ,ואת״כ מבטלין אותן לגמרי ולומדיס אותס הבל מעשה תעתועיס שהס תכמות ולשונות ,שידע היכן כוש עומד במפת העולס ,אוי להס אוי
לנפשס שהס אומריס שדין הקדוש של המתליף פרה בתמור אין צריך הנער לידע ,ושטות הזה כמה זנבות יש להתולעיס המשוניס הנמצאיס בארצות הרתוקיס
זה צריך הנער לידע ,כי הס מדפיסיס זאת בלותות שלהס שתיברו בבית תינוך שלהס ,הפככס ראו ,כי ה׳ מסך בקרבס רות תעתועיס )מלשה״כ ישעיה יט ושס
כט( .ה׳ ברתמיו המרוביס ירתס עלינו ועל זרעינו ועל פליטת עמו ישראל ,ויציל אותנו ואת זרעינו מהס ומהמונס .וצשבחי הר״ן)ד( איתא משבח רבינו בזה״ל:
גס בימי קטנותו התתיל להתמיד מאד מאד בלימודו ,והיה משלס להמלמד מכיסו שלושה גדוליס בעד כל דף גמרא שהיה לומד עמו ,מלבד השכר לימוד
שהיה אביו משלס להמלמד היה הוא בעצמו ז״ל נותן להמלמד משלו שלושה גדוליס בעד כל דף ודף ,כדי שהמלמד יכרית עצמו ללמוד עמו הרבה דפין
גמרא בכל יוס ,וכן היה שהיה המלמד לומד עמו כמה וכמה דפין בכל יוס ויוס ,והוא היה משלס לו כנ״ל ג׳ גדוליס בעד כל דף ודף מלבד השכר לימוד.

ערכי ם
וכינויים
שית עזקאיז
שבקנה  /קנה
בת קול זה בחי׳ מלכות ,כי
הקול יוצא משית עזקאין
דקנה ,בחי׳ מלכות ,בחי׳
׳שש מעלות לכסא׳ )ליקו״מ
ח״ב ב.(1 ,

שי ת עזקאן אינון בקנה,
דבהון סליק ו׳ ,ואינון ו׳
דרגין לכורסיא ,ה׳ בלבא
איהי הב״ל ה׳ ל״ב ,דודאי
איהי ה׳ בלבא ,ו׳ בקול
דנפיק מניה ,והאי איהו קול
דנפק מהבל )תיקו״ז תיקון
כב ,סג.(:

דע ,כי הקנה מתמלא מרוח
הנשאב בדרך הריאה ,והרוח
הדבק בדופני טבעות של
הקנה והרוח הדופק על
הטבעות ונגרר מטבעת
לטבעת ועולה בטבעות
ויורד בחוליא ועולה
בטבעות ,הוא הוא המשמיע
קול בפי האדם העליון
ובאדם ,והרוח האמצעי
אשר איננו נגרר בטבעות
נקרא רוח .והרוח המשתלח
אל הפה ומתחלק ונחתך בה׳
איברים ,והם ,בגרון ובלשון
ובחיך ובשינים ובשפה ,הוא
הנקרא דיבור )פי׳ הראב״ד
לספר יצירה פ״ב ,מ״ג(.

בקנה יש שש טבעות ,והם
נגד שש ספירות ,ומבין הקנה
הזה יוצא הקול הכולל האש
והמים והאויר והת״ת הפנימי
בסוד הדעת (...).והקול הוא
כמו נשמה לקנה .והקנה הוא
ייחוד בין בינה וחכמה בסוד
׳קנה חכמה קנה בינה׳ .ויש
קנה בצד הקליפה כי ׳את
זה לעומת זה עשה האלקים׳
)פרד״ר כג ,קנה(.

הקנה הוא דוגמת עוה״ב
שאין בו לא אכילה ולא
שחיה ,וגם אנו רואין בחוש
שאם יעברו טפת מים בקנה
יחנק האדם וימות )לקוטי
תורה ,פ׳ וישב(.

כל ההמשכה נקרא בשם
קנה ,כמו קנה הגשמי
הממשיך הקול מהלב ,וכן
המשכת המוח אל הלב הוא
דרך גידים דקים מובלעים
בקנה )קה״י ,קנה(.
קנה רומז קצת אל ו׳
קצוות דזעיר כשעולים
למעלה בסוד הדעת ,ועל ידו
מתייחד הבינה שהוא הלב
עם החכמה שהוא המוח,
כמו באדם שעולה ההבל
מלב אל המוח דרך שית
עזקאן דקנה .ויש לומר
קנה עם הכולל גימטריא ו׳
הויות ,והן שית עזקאן דקנה
ו׳ ספירות דזעיר ,ועל ידו
ייחוד חכמה ובינה)שם(.

ערכי ם
וכינויים
רינה
מקום רינה הוא בית הכנסת
שהוא מיוחד לרבים ,והשליח
ציבור צריך להשמיע קול,
ולכך נקרא בית הכנסת
מקום רינה )נתיבות עולם נתיב
העבודה ,פ״ו(.

הרינה עצמה הוא הדביקות
הגמור )ראשית חכמה שער
האהבה ,פ״י(.

רינה הוא כאשר יעשה
הצדיק איזה דבר המותר
באכילה ושתיה ,ועושה זאת
לשמים ומכניס אל הקדושה,
זה נקרא רינה ,שהוא למעלה
מהשמחה שמשמח אפילו
אחרים ע״י רינתו ,כי כל
העולמות יש להם תענוג
גדול כשמעלין איזה דבר
השפל שבעולם התחתון
לעולם העליון )נו ע ם אלימלך
ליקוטי שושנה(.

רנה ראשי תיבות למפרע
ה׳דודאים נ׳תנו ר׳יח,
והוא סוד ב׳ כרובים מט״ט
וסנדלפון ,וע״י התפלה הן
מעלים מיין נוקבין כנודע,
וזה סוד ׳הדודאים נתנו ריח׳,
ומעלים מיין נוקבין ע״י רינה
הוא התפלה )קה״י ,רנה(.
הרינה הוא סיפור שבחי
המקום )מלבי״ם מלכים א
ח ,ל(.

רינה הוא לשון צעקה ,בין
צעקה של שמחה בין צעקה
של בכי )מלבי״ם תהלים יז ,א(.

לימוד לשמה
עייי שלומדים תורה שלא
לשמה ,והעיקר ע״י תורה
שבע״פ גמרא ופוסקים
שלומדים שלא לשמה ,עי״ז
נעשה להם פה לדבר עתק
על צדיקי אמת .ומזה בא
ההתנגדות של הלומדים
שחולקים על הצדיקים
האמיתיים )קיצור ליקו״מ יב ,ב(.
תכלית הלימוד הוא שיביא
לידי מעשה ,כי תלמוד גדול
שמביא לידי מעשה ,ואז
מתפשט מלימוד למעשה.
וכמו שמוזכר בברכת אהבה
רבה .ללמוד וללמד לשמור
ולעשות ולקיים ,וזהו הנקרא
לימוד לשמה )של״ה פ׳ וזאת
הברכה ,תורה אור ר(.

ענינה של לימוד לשמה,
) (...היינו לשמה של האות
ההוא שהורידה למטה,
שעתה ע״י שלומד בדחילו
ורחימו מכוון להעלות
האות שהוא נשמה ממקום
ולהעלותה
הקליפות,
ולדבקה בשורשה )בעש״ט
עה״ת ,פ׳ ואתחנן(.

סוד לימוד התורה לשמה,
לשם ה׳ )אריר במרום מאמר
ביאור ז׳ מלכין(.

כשלומד בתורתו לשמה
הוא מזכך דיבורים הרבה,
הן של עצמו שפגם באיזה
דיבורים שדיבר שלא בכוונה
ונפלו בעכירות חומריות ,הן
דיבורים של אחרים ,הכל
הוא מעלה ומזכך ומטהר
)רגל מחנה אפרים ,פ׳ בראשית(.

סו

נחל נוכע

ליהוטי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

ק ו מ י רוני .נ פיג נאיכה )נ ,יט( :קומי רני כלילה לראש אשמרומ
ק ו מ י רוני כלילה .איפא נליקו״ה )או״ח נציעת הפת ה ,יט( נזה״ל:
וזה נחינס קימת חצות לילה לפקוק כפורה ,ני אז עיקר
'שפכי נמןם לנך נכה פני אדני שאי אליו כפוך  bנפש
עולליך העמופיס נ ר ענ כראש כל מוצומ :ופירש הפרגוס יונפן) ש ס(:
עשק המורה נתלימוס לעורר ע״י עשק המורה שורתי גתמוס
י*קומי דישראל שדריא נגלומא ,פשוקי כמשנה נליליא ארוס
ישראל ,כי כשעושקין כמורה נמצומ ממעוררין עמו כל גשמומ
שכינמא דה׳ שריא לקנליך ,וכפמגמי
הצדיקים שנגן עדן וכולהו ציימין
לקליה נמו שאימא נזהר הקדוש,
וזהו )איכה נ( קומי דוני בלילה .היינו אורימא כשירו שפרפרא שריא היך
ונשמומ הצדיקים הש כלולין מכל שתהיה תקומה להרנה ,היינו על ידי
מיא עקמומימ ליניך והדרי נמיונמא,
הלילה .שהיא גמדא ש״ם  :אך כשלומד וצלאי ננימ כנשמא נל קניל אפי ה',
נשמומ ישראל כידוע ,וכשהם
מולי לומיה נצלו ידיך על נפשמ
ממעוררין ,נמעוררין כל הנשמומ שלא לשמה ,היינו בשביל שיתקדא דבי,
עולמיך דצמין נכפנא כריש כל
ומאירי! זה לזה ,שעי״ז געשי! נעלי
משונה וגרים כנ״ל .וזה שאימא נזהר הקדוש ,היושנמ נ מים מכריש
ממוזין .וכן איפא נזהר רע״מ )נשא ,קכא ע״ג( לעני! עסק הפורה
והפפילה נלילה ,ודל :״וצריו לשורר ולנגן כמדוה כממרא דאוריימא,
מקשיניס לקולך .ודורש שם נ מי ם לשון מומ ,ומפרש שם היושנמ
נ מים ,נמומא דעלמא .מנריס ,שהם הצדיקים ,מקשינים לקולך,
)לאמעסקא לשלמא קרננא קמי מלכא נמדוה ,ומאן דלים ליה רשו(
לאמעסקא נאוריימא ,יקיים 'קומי רוני כלילה לראש אשמורומ',
נשעושקין כמורה נמצומ לילה ונו' ,עיין שם .היינו שזהו עיקר
ויימא נאשמורומ נמה סלימומ וממנוניס ונקשומ ככל מיני רינה
מעלמ עשק המורה כשקמים נמצומ ,ני ע״י שנמעוררין מהשינה אז
נגרוניה ,דאיהו כנור ,לאפקא כיה קלא נשים כנפי ריאה עם
ועושקין כמורה ,עי״ז מעלין נשממו וכל הנשמומ המלוייס נו
וורדא ,נשימ עזקאן דקנה .ועוד איפא נ מס' פ מי ד) לנ ע״נ( :מנא רני
מנמינמ אני ישנה הנזכר נהמורה הנ״ל שהוא נמינמ נשמומ
מייא ,כל העוסק כמורה כלילה שכינה כנגדו ,שנאמר ׳קומי רוני
הפגומין קודם ששני! נשלימומ להשי״מ שהם נמינמ פלגא וכו' ,ואז
כלילה לראש אשמורומ שפכי כמיס לכך נוכמ פני ה״ .וכפנ הר מנ״ס
מעלין כולם מגנומא וזילומא דהאי עלמא ,ע״י שנמעוררין לקולו כל
ניד הפזקה )פ״פ ג ,יג( נזה״ל :אע״פ שמצוה ללמוד כיוס וכלילה,
נשמומ הצדיקים שנגן עדן וננ״ל .וזה שמזהיר וממזק הפשוק אמ
אין אדם למד רונ מכממו אלא כלילה .לפיכך מי שרוצה לזכומ
נל אדם שיקום כלילה ויפשוק כמורה ,ולא יפול נדעמו ממממ
נכמר המורה ,יזהר ככל לילומיו ולא יאנד אפילו אהד מהן כשינה
שהוא מגונה ע״י מעשיו ,כי אעפ״כ הצדיקים ציימין לקליה .שזהו
ואכילה ושמיה ושיחה וכיוצא כהן ,אלא נמלמוד מורה ודנרי חכמה.
היושנמ נ מי ם ,נגגומא דהאי עלמא שפלה ,אעפ״כ מכרים שהם
הצדיקים ,מקשיניס לקולך ,כי כולם ממאוויס לשמוע קולך כמורה
אמרו חכמים ,אין רינה של מורה אלא כלילה ,שנאמר ׳קומי רוני
כלילה; וכל העוסק כמורה כלילה מומ של חסד נמשך עליו כיוס,
ומפלה .ועל כן השמיעיני ולא מאמר שימאשו מ״ו נקולך ממממ
מומך ,כי אדרנא ,השי״מ והצדיקים משמעשעיס נקולך דייקא ,ני
שנאמר ׳יומס יצוה ה׳ חסדו וכלילה שירה עמי מפלה לאל חיי׳.
שלא לשמה היינו בשביל שי תקר א רבי .על דרך
זה עיקר ננודו ימנרך ככל עמ שהרמוקיס ניומר ממעוררין להשי״מ.
שאמרו ננדריס ) סנ ע״א( :מניא' ,לאהנה אח ה' אלקיך
ונשיהר״ן )שא( איפא לעני! מעלה קימה סצוה לילה נזה״ל :שמעמי נשמו
לשמוע כקולו ולדנקה נו' ,שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם,
שאמר שעיקר ענודמ איש הישראלי הוא נמורף לקום נמצומ לילה,
ונקין נעמ שהלילה קצר מאד )שאז אין עומדין נמצומ )נפו״ל(
אשנה שיקראוני רכי ,אשנן שאהיה זקן ואשכ כישינה ,אלא למד
כמנואר נמ״א( ,אז יזהר לעמוד ננוקר השכם כעלומ השמר.
מאהנה וסוף הככוד לכוא .נענין לימוד לשמה ושלא לשמה ,איפא נזה
ק ו מ י רוני בלילה היינו ש ת הי ה תקומה ל הרנה היינו ע” י
הלילה .ני אר נזה נ מי הנ פ ל)ג( נזה״ל :היינו אפילו כשישמע נגינה ממנגן רשע לא יזיק לו נגינמו ,ואדרנה ידנק עצמו להשי״ח
אפילו מנגינמו ,וע״י ניגון של שמחה ידנק עצמו להשי״ח נשמחה ,וע״י ניגון של עצנוח ידנק עצמו להשי״ח נלנ נשכר ,ועי״ז יהיה גם
להקול המנגן עלייה ,והוא ע״י שילמוד כלילה גמרא .וזה שמניא הפס' שאמר ירמיה הנניא נעח המורכן שנמגנר אז מלכוח הרשעה,
׳קומי רוני׳ שמהיה מקומה להרינה ,היינו שמהיה עלייה להנגינה אפילו ממנגנים רשעים הוא כלילה ע״י לימוד גמרא שהוא נחי׳ לילה,
ומושכע״פ היא נחי׳ מלכומ כ״ש מלכומ פה ומושנע״פ קרינן לה ,ועי״ז יושפל מלכומ הרשעה וימעלה מלכומ דקדושה.
א ף כשלומד שלא לשמה היינו בשביל שיתקרא רבי .ניאר נזה נ פ ל ״ פ) ג ,ג( נזה״ל :הלימוד לשמה ממש הוא מוכה ומצוה והוא מכליח
שלימוח הקדושה והלימוד שלא לשמה ממש רק לקנטר שלא על מנח לקיים ולעשוח כלל ,זה מנחינח האישור וקליפוח טמאוח לגמרי,
ועל זה אמרו ) ש מו ״ ר מ( מוטנ לו שנהפך שליימו על פניו ,ועוד כיוצא .וזה הלימוד שהוא על מנח לעשוח ולקיים ,רק שמכוון להנאמו ג״כ
קצח נשכיל שימקרי רני ,זהו מנחינח נוגה ,ולפעמים נא עי״ז לנחינמ הלימוד שלא לשמה לגמרי שזה נחינח נוגה הנכלל כסט״א ח״ו,
ולפעמים נכללח כקדושה כי נא עי״ז אח״כ לנחינח הלימוד לשמה ממש ,ננחינח שמחוך שלא לשמה נא לשמה .ומחמח שא״א להשיג מיכף
כהמחלח הלימוד מדריגח כחיגח הלימוד לשמה ממש ,על כן המירו רז״ל ואמרו ) פ ס פ י ס נ ע״נ( לעולם יעשוק אדם וכו׳ שמחוך שלא לשמה
נא לשמה ,היינו מאחר שלומד על מנח לקיים ,אס כן יודע שעיקר הלימוד צריך להיוח רק לשמה לגמרי ,רק שא״א לו עדיין לזכוח לזה
כשלימוח נמחילח הלימוד ,על כן המירו לו לעח עמה ללמוד כך ,וממוך שלא לשמה כא לשמה .ועי״ע נמקו״פ ד״ה ׳כשלומד שלא לשמה וכו״.
א ך כשלומד ובו׳ שיתקר א רבי .איפא נ לי קו ״ ה)יו ״ ד פ״פ ג ,נ( נזה״ל :כי צריך לעמול כמורה כיגיעה גדולה ,כמו שאמרו רז״ל ,אדם כי
ימוח כאהל ,אין המורה ממקיימח אלא כמי שממיח עצמו עליה ,וכמ״ש אס נחוקומי מלכו ,על מנח שמהיו עמלים כמורה ,עמלים
דייקא .ועיקר העמל והיגיעה שצריכין לעמול ולהמייגע הרנה כמורה הוא רק נשכיל לנרר עסק המורה שיהיה הלימוד לשמה לעשוח

ה מ תרגם
קומי כנסת ישראל
שגרה בגלות ,עסקי
במשנה בלילה לפני
שכינת ה׳ השורה לנגדך,
ובדברי תורה בתתילת
הלילה תשפכי כמו מיס
את עקמומיות ליבך
ותתזרי בתשובה ,ותתפללי
בבית הכנסת נוכת פני
ה' ,שאי לעומתו בתפילה
את ידייך על נפשות
נערייך שצמאיס ברעב
בראש כל שווקיס.
וצריך לשורר ולנגן
בשמשה ביינה של תורה,
)להתעסק לשלס הקרבן
לפני המלך בשמשה,
ומי שאין לו אפשרות(
להתעסק בתורה ,יקייס
׳קומי רוני בלילה לראש
אשמורות' ,ויאמר
באשמורות כמה סליתות
ותתנוניס ובקשות ,בכל
מיני רינה בגרונו ,שהוא
כינור ,להוציא בו קול
בשש כנפי ריאה עס
הוורדא )הקרוס התחמון של
הריאה( ,בשש טבעות של
הקנה.

כשלומד

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

ק ו מ י רוני .איתא בליקו״ה )אה״ע פריה ורביה ג ,טז( גבי מעלת עסק התורה בנגינה
בזה״ל :עסק התורה הוא ג״כ בחינת עשרה מיני נגינה ,שזהו בחינת

ק ו מ י רוני בלילה .אימא בקיצוש״ע )א ,ה( בזה״ל :אם אפשר לו להשכים ולקום
בחצות הלילה לעשות אז תיקון חצות ,מה טוב ,כמו שנאמר ׳קומי
רוני בלילה לראש אשמורות וגו״ .וכמו שהקב״ה מקונן בעת ההיא ,שנאמר
׳ה׳ ממרום ישאג׳ (...) .ואם אי אפשר לו לקום בחצות ,יתגבר עכ״פ לקום
קודם עמוד השחר ,וכמ״ש דהמע״ה ׳אעירה שחר׳ ,אני מעורר את השחר
ואין השחר מעורר אותי ,וגם לאחר חצות הלילה יכול לעשות תיקון חצות.
ואח״כ יעסוק בתורה איש איש כפי יכולתו.
ק ו מ י רוני .איתא במאור ושמש )פ' תוקת( גבי שבש הניגון והרינה בזה״ל :ע״פ
מה דאיתא בגמרא ,הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה עליו

הטעמים שבתורה ,שהם למעלה למעלה מכל הבחינות הקדושות שהתורה
כלולה מהם ,כי התורה כלולה מטנת״א ,שהם טעמים נקודות תגין אותיות
כידוע ,וזה ידוע שבחינת הטעמים הם למעלה מכל הבחינת טנת״א שהתורה
כלולה מהם כמבואר בכתבי האריז״ל ,וטעמים זה בחינת נגינה בחינת נגינות
הטעמים .וזה שאמרו רז״ל לענין עסק התורה זמר בכל יום זמר בכל יום ,כי
גם עסק התורה הוא בחינת ניגון וזמרה וכו׳ כנ״ל ,וכמ״ש קומי רוני בלילה.
ק ו מ י רוני בלילה .ובספר מעדני מלך )ג ,ד( דייק בזה בזה״ל :כתוב זה ׳קומי
רוני׳ אמר ירמיה באיכה בקינתו על חורבן ביהמ״ק ,לומר שכעת
כשאין כבר ביכלתינו שוב להקריב השתי צפרים חיות טהורות ,ע״כ עתה העצה הוא לקום בלילה ולעסוק בתורה לטהרנו מצרעתינו ,ועי״ז נקים ונרים את בחינת
א ף כ שלומד שלא לשמה .איתא בליקו״מ )ריד( בזה״ל :בדורות הראשונים כשהיו
הקול שנמשך מן השתי צפרים חיות טהורות שהיו מקריבים אותם במקדש.
יודעים יום מיתתם ,היו עוסקים בתורה כל היום ולא היה שליטה להבעל דבר  bיהם ,ועכשיו מצינו בני אדם שמתו באמצע לימודם ,דע ,שאם הלימוד כהוגן,
בוודאי אין לו שום כת ,אבל אם אין הלימוד כראוי ,בפרט לימוד גמרא אם אין הלימוד כראוי ,אזי הוא מקבל יותר כת מהלימוד ,כי תלמוד בגימטריא אותיות
כ ש ל ו מ ד שלא לשמה .איתא גבי ענין זה בליקו״ה )יו״ד ראשית הגז ה ,ת(
של שמה לילית ,על כן יש כת בלימוד התלמוד או להכניע אותה או להיפך ח״ו.
בזה״ל :ידוע שכל העולם מתקיים ומתנהג רק ע״י התורה הקדושה ,ואם היו הכל לומדים תורה לשמה לבד בלי שום פניות כלל ,בוודאי כבר היה העולם מתוקן
לגמרי והיו כל ההשפעות והברכות בעולם .ועיקר כל הקלקולים הוא מחמת המחלוקת ,כי רוב הלומדים אינם לומדים לשמה ,ואפילו הלומדים לשמה קצת,
אינו זך וברור בתכלית הזכות כראוי .וכל תיקונם הוא ע״י הצדיק האמת בחינת משה שלומד תורה לשמה בתכלית הזיכוך בלי שוס צד פסולת כלל ,ואם היה
כל העולם מתבטלים אצלו היה הכל מתוקן לגמרי ,אבל בעוונותינו הרבים לא די שאינם מתבטלים אצלו ,אף גס הס חולקים ומתנגדים עליו.
כ ש פ י ל שי ת ק ר א רבי .איתא בליקו״מ )קיא( בזה״ל :ראש בני ישראל )שמות ל( ר״ת רבי .ולהיפך רשעים בחשך ידמו )שמואל א ,ב( ר״ת רבי.

ואני תפליה
ו ת ע ז ר נ י ותו שיעני
ש אזכ ה לקום בכל
לילה בחצו ת ממש.
ולא יעבר עלי חצות
לילה ב שנה לעולם.
רק אזכ ה ל ה תעורר
ולקום ב כל ליל ה
ולילה בחצות ממש
כל ימי חיי לעולם,
חיק ולא יעביר .ואזכה
אז לדזתגבר כ ארי
לעםיק בתורה ועבורה
באמת .״עורה כבורי,
עורה הנ בל וכנור,
אעירה שחר״ )ליקו״ת
נד(.

ר בונו של עולם ,מלא
רחמים ,נותן התורה,
עז ר נ ו ו הו שי ענ ו,
וזכנו לעםיק ב תור תך
הקרושה יומם ולילה.
ק ד שנו ב מ צוי תי ך
ותן חלקנו ב תור תך,
ותטהר רעיוני ולבי
לעבודתך ,עד שאזכה
ללמד תור ה לשמה
ב א מ ת ,שי הי ה כל
כונתי בלמודי באמת
ל ש מך ל בד ,בלי
שום פניות ומחשבות
א חרות כלל ,״בלתי
ליי לבדו״ .ו א ת ה
ברחמיך תעזרני בכל
עת ל קד ש ול ט הר
עצ מי כ ר אוי ,עד
ש אזכ ה שידזיה כל
למודי בשביל שכינת
עזך ,לאקמא שכינתא
מעפך־א ,עד שיעלה
כל למודי ל ה שב ע ה
שהיא א מצעי בינו
י ת בר ך ובין העולם,
השבעה
ותקבל
ה קדו ש ה כל למוד
תורתי באהבה גדולה
)ליקו״ת קיט(.

ה מ תרג ם
כאשר נחלק הלילה,
הכרוז עומד ומכריז,
והשערים נפתחים ,אז
רוח אחד של צד צפון
מתעורר ,ומכה בכינור
של דוד ,ומנגן מאליו,
ומשבח למלך ,והקב״ה
משתעשע עם הצדיקים
בגן עדן .אשרי חלקו של
מי שמתעורר באותו זמן
ועוסק בתורה ,וכל מי
שקס באותו זמן ועוסק
בתורה ,נקרא חבירו של
הקב״ה וכנסת ישראל.
) (...כאשר בא היוס,
הכרוז עומד ומכריז,
ופתחי צד דרוס נפתחיס,
ומתעורריס כוכביס
ומזלות ,ופתחי הרחמיס
נפתחיס ,והמלך יושב
ומקבל תושבחות .אז כנסת
ישראל נוטלת אלו הדבריס
ועולה ,וכל אלו החבריס
אוחזיס בכנפיה ,ודבריהס
באיס ושוריס בחיק
המלך ,אז מצווה המלך
לכתוב כל אלו הדבריס,
ובספר כתוביס כל אלו
בני היכלו .וחוט של חסד
נמשך עליהס ,שמאותו
חוט מתעטר האדס בכתר
המלך ,וממנו יראיס
עליוניס ותחתוניס ,הוא
נכנס בכל שערי המלך
ואין מי שימחה בידו,
ואפילו בזמן שבעלי דין
עומדיס לדון העולס ,לא
דניס עליו דין ,מפני שזה
נרשס ברושס המלך ,שניכר
שהוא מהיכל המלך ,ומפני
זה לא דניס עליו דין.
אשרי חלקס של הצדיקיס
שעוסקיס בתורה ,וכל
שכן בזמן שהמלך תאב על
דברי תורה.
יי בשעה שאדם קם
בחצות הלילה ,ועוסק
ברינה של תורה ,שהרי
רינה של תורה לא נקראת
כך אלא בלילה ,וכשהוא
עוסק בתורה ,אז כשמאיר
היום ,הקב״ה וכנסת
ישראל מתקנים אותו
בחוט אחד של חסד ,כדי
שיינצל מהכל ,ולהאיר לו
בין העליונים והתחתונים.

ו אני תפלה

מקור חכמה

ליקוטי

אהרוהתא ג

מוהר״ן

נחל נוכע

פז

נמת רות ליוצרו ימנרך ,ולא יהיה לימודו מ״ו נשכיל מועלת עצמו
דרשופ סופרופ ,והפופפופ מיישניס אופן .איפא נפס חיס )נ ע"נ( :אמר
ת יהודה אמר ת  ,לעולם יעםוק אדם נמורה ומצות ואע״פ שלא
להתייהר ולקנטר מ״ו ,ולא יעשם עטרה להתגדל נהם ולא קרדום
למפור כה וכו׳)אנופ ד( .ועיקר היגיעה והעמל כשעת הלימוד הוא
לשמה ,שמתוך שלא לשמה נא לשמה .ומאידן איפא נפעגיפ )ז ע״א(:
רק נמושנע״פ ,כי כלימוד מומש אין צריכין להתייגע כ״כ(...) ,
תניא ,היה רני כנאה אומר ,כל העושק כתורה לשמה תורתו נעשית
ומממת זה כל מי שרוצה לעשוק
לו שם תיים ,תנאמי ׳עץ תיים היא
לממזיקים נה' ,ואומר' ,רפאות מהי הלימוד אינו בחשיבות כל כך .וכשלומד
כמורה נאמת ולזכות לכתרה של
לשרך' ,ואומר ,׳ני מוצאי מצא מיים' ,בלילה חוט של חסד נמשך עליו ,ומנין עליו מורה ,לזכות ע״י המורה למיי עולם
להמדנק נקונו אשר זה מכלית עשק
וכל העושק כמורה שלא לשמה
שלא יזיק לו המחשבה הנ״ל :
המורה הקדושה ,הוא צריך להתייגע
נעשית לו שם מוות .וזה לשון הפושפופ
בכתבי האר״י כי צפרים שבקליפה,
מאד נעשק המושנע״פ ,לנרר
)שס( :וקשה ,והלא אמרינן ) פ ס פ י ס נ
ולהכניע כמינת אמיזת ופושעיש
ע״נ( לעולש יעשוק אדש כמורה הם מוחין שבמלכות דקליפה .והשתי צפרים
יכשלו כש ,דהיינו הממשנות של
אע״ג שאינה לשמה שמתוך שלא חיות טהורות ,הם בנין המלכות דקדושה.
גשות ופניות והערמומיות שרודפים
לשמה נא לשמה ,ויש לומר דמרי
אמרי ממשנתו ורוצים להטות לכנו מן האמת מ״ו לעשוק כמורה
שלא לשמה הוי ,דמה שאמרינן לעולם יעשוק כמורה אפילו שלא
נשכיל כנוד וגשות נשכיל שימקרי רני ,נשכיל שיהיה רנ כאיזה
לשמה ,היינו כלומר נדי שיקרא רני או כדי שיכנדוהו ,ומה
קהילה או מורה הוראה ,או להיות מפורשש ) (...ולהרנות ככודו
שאמרינן הכא כל העושק כמורה שלא לשמה נעשה לו שם המות,
כנהוג עכשיו ,וכיוצא כאלה הפניות והשטומיש הרכיש והנילכוליש
היינו מי שלומד לקנמר .ועי״ע כסוף המאמר ,נמקו״פ ד״ה ׳כי גדול
מעל שמיס מסדך׳ .ועוד איפא נ מס' סוכה )מנו ע״  :(3ואמר רני אלעזר,
שיש להלומדיש כשעת עושקש נמושנע״פ (...) .ועל כן צריכין
יגיעה גדולה ,דהיינו לשונ נמשונה שלימה על כל מעשיו הרעיש,
מאי דכמינ ׳פיה פממה נמנמה ותורת משד על לשונה' ,וכי יש
ולהתאמץ ככל עוז להכניע ולהשפיל כל אלו המתשנות רעות,
מורה של משד ויש תורה שאינה של משד ,אלא תורה לשמה זו היא
ולנקש מהשי״ת שיזכה שיהיה לימודו להשכינה ,דהיינו שיעשוק
מורה של תשד ,שלא לשמה זו היא מורה שאינה של משד.
גלילה חוט של חסד נמשך עליו וטגין עליו .כדאיפא
נהמורה נשכיל השי״ת לנד שציונו לעשוק כמורה ולעשות נמת רות
לפניו שאמר ונעשה רצונו ,וזהו עיקר היגיעה והעמל כמושכע״פ.
נפגיגה ) ע ע״נ( :אמר ריש לקיש ,כל העושק כמורה
ר כ ש ל ר מ ד בלילח חוט של חשד נמ שך עליו .איפא נעצוה״ת
כלילה הקנ״ה מושך עליו מומ של משד כיום ,שנאמר ׳יומה יצוה ה׳
)פ״פ ז( נזה״ל :לימוד גמרא כלילה ,נאמת לשש
משדו' ,ומה טעש ׳יומש יצוה ה׳ משדו' ,משוש ׳וכלילה שירה עמי׳.
ועוד איפא כמדרש משלי)פ׳ לא( :׳ותקם כעוד לילה ומתן מרף לנימה ומק
שמים כראוי ,לא נשל כנוד ,ממון וכיוצא כאלה ,ממשיך תוט של
תשד על לומדה .היינו השי״ת עושה עימו תשדים רכים וטונים,
לנערותיה׳ .כל זמן שתלמיד מכם יושנ ועושק כמורה כלילה ,הקנ״ה
והוא ניצול ממתשנות של לימוד שלא לשמה ,היינו מממשנות רעות
מושך עליו מוט של משד כיום (...) ,ולא עוד אלא שהקנ״ה ממציא
המפתות את האדם ללמוד שלא נאמת וכראוי.
לו מזונותיו ככל יום ויום ,שנאמר ׳ומתן טרף לכיתה׳ .ונזהר)ויקרא ,כא
שבקליפה הם מוחין שבמלכות דקליפח .וני אר נזה
ע״נ( ניאר עגיינו של אופו פוע של פסד ,ח״ל :ייכד אמפלג ליליא ,כרוזא
נ פ ל ״ פ ) ג ,ד( נזה״ל :הצפרים דשט״א הם כמינת מומין
קאים וכרמ ,ופממין פמימו ,כדין רומא מד דשטר צפון אמער ,ואקיש
נכנור דדוד ,ומנגן מאליו ,ושנמת למלכא ,וקונ״ה משתעשע נצדיקייא
שנמלכות דקליפה ,שהוא נתינת גאוה וגשות כידוע.
צפרי ם חיות טהורות הם כנין המלכות דקדושה.
נגנמא דעדן .זכאה מולקיה מאן דאמער נההוא זמנא ואשתדל
איפא נליקו״ה )פו״מ אפטרופיס ג ,נ( נזה״ל :עיקר כנין
נאוריימא ,וכל מאן דקאים נההוא זמנא ואשתדל נאוריימא ,אקרי
המלכות הוא ע״י קול הנגינה ,כי מלכות דקדושה יונק משמי
מכריה דקונ״ה וכנשת ישראל (...) .נד אמי יממא ,נרוזא קאים
וכריז ,ופממין דשטר דרומא אמפממו ,וממערין כוככיש ומזלות,
צפריש מיות טהורות שהש נתינת קול נגינה דקדושה .ולהיפך
ופממין דרממי אמפממו ,ומלכא ימיכ וקניל מושכתן .כדין כנשת
מלכות הרשעה דשט״א יונק משמי צפריש אמרות שכקליפה(...) .
כי ע״י שיר וניגון דקדושה דהיינו שיריה ומישנמות להשי״ת כניגון
ישראל נטלא לאיטן מלין ושלקא ,וכל אינון מכריש אמידן כגדפהא,
וזמרה ,עי״ז נכנעת מלכות הרשעה ונתעלה מלכות דקדושה.
ומלייהו אמיין ושריין כמיקא דמלכא ,כדין פקיד מלכא למיכמנ כל
אינון מלין ,ונשפרא כמינו כל אינון כני היכליה .ותוטא דתשד
אממשך עלייהו ,דמההוא תוטא אמעטר נר נש נעטרא דמלכא ,ומניה דתלין עלאין וממאין ,הוא עאל ככל מרעי מלכא ולית מאן דימתי
נידוי ,ואפילו נזמנא דמאריהון דדינא קיימין למידן עלמא ,לא דיינין עליה דינא ,נגין דהא אמרשים נרשימו דמלכא ,דאשממודעא דאיהו
מהיכלא דמלכא ,ונגין דא לא דיינין עליה דינא .זכאה מולקהון דצדיקייא דמשמדלי כאוריימא ,וכל שכן נזמנא דמלכא מאיכ על מילי
דאורייתא .ונהמשך הדנריס שס )כג ע״נ( איפא נזה״ל :יינשעמא דנר נש קש נפלגות ליליא ,ואשתדל כרינה דאורייתא ,דרינה דאורייתא לא אמקרי
אלא כליליא ,וכד איהו אשמכת נאוריימא ,כד נהיר יממא ,קודשא כריך הוא וכנשת ישראל מתקני ליה כמד מוטא דמשד ,לאשמזנא מכלא,
ככתבי האר״י .עיין נספר ע״פ שער הקליפות פ״נ ,ועי״ע לעיל ננפ״ג ד״ה 'הצפרים שנקליפה'.
ולנהרא ליה נין עלאין וממאין.

ואיוגא

וכשלומד

צפרים

ערכי ם
וכינויים
חוט של חסד
לפי שמדרך המנדד שינה
בלילה שיהו פניו זועפות
ביום ,אמר בעוסק בתורה
ומנדד שנתו בלילה ,הקב״ה
מושך עליו חוט של חסד,
שהוא מאירת פנים ביום
)מהרש״א ע״ז ג.(:

לימות המשיח שיבוטל
היצר יהיה חוט של חסד
נמשך )ש״ך עה״ת שמות יז ,ה(.
כתג בספר הזהר )שמות
קמח ,(:אמר ר׳ יוסי ,אור של
יום הראשון נגנז ולא שימש
אלא יום אחד .ורבי יהודה
חלק ,ואמר ,שאילו נגנז מכל
וכל לא היה יכול העולם
לעמוד אפילו שעה אחת,
ואין לך יום ויום שאינו יוצא
ממנו בעולם ומקיים הכל,
ועמו זן העולם ,ובכל מקום
שלומדים שם בתורה בלילה,
הקב״ה מושך עליה חוט
של חסד מאותו אור הגנוז
)מעולפת ספירים יום י״ט(.

הוא שפע הנשפע למלכות
מבחי׳ חסד )קה״י ,חוט של
חסד(.

מוחין שבמלכות
דקליפה
כי מוחין דנוקבא דקליפה
דאצילות נקרא שתי צפרים,
אשר להם קרא הזהר בפ׳
ויחי תרין צפרין (...) .כי
הצפוד האחת הנקרא חכמה
כנ״ל שהוא הימין ,לכן
הוא יונק מהדד הימין של
המלכות דקדושה דאצילות,
) (...והצפור הב׳ שהוא מוח
בינה ,יונק מהדד השמאלי
אשר לסטר צפונה )ע״ח שער
מח פ״ב(.

ודושהי

ואיתא

רבונו של עולם ,זכנו
מיליואי חכמה
ילקוט הנחל
ברחמיך הרבים שיהיה
לנו כיח להתגבר על הכתוב אומר כו /והענין הוא שעיקר עבודת ה׳ היא שישיג אדם פנימיות וכשלומד בלילה חוט של חסד נ מ שך עליו .וצשיש״ק)ה ,שס( איתא המעשה
השנה ,שנוכל לנדה התורה וידבק עצמו באין סוף ברוך הוא ,אך אי אפשר לאדם להשיג
דלהלן :בוארשא היה דר אתד מאנשי שלומנו שהיה עובד ה׳
גדול ,והיה קס מדי לילה בתצות לילה ועוסק את״כ בתורה ,אולס היה עני
שנה מעינינו ללמוד פנימיות התורה ,אס לא שילמוד תתלה פשטות התורה על בוריה ,ולא
מרוד כ״כ עד ששאלו אותו בניו ,הרי אמרו רז״ל כל הלומד תורה בלילה
בכל לילה תמיד ששים המדרש עיקר אלא המעשה שלומד על מנת ללמוד לשמור ולעשות ,ואס
מסכתות עם הגמרא הוא לומד למען יתגדל בה ,אינו משיג הלכה אליבא דאמת .לכן עצה
נמשך עליו תוט של תסד ביוס ,וא״כ היכן התוט של תסד שנמשך לך .ענה
הקדושה ,ללמוד וללמד היעוצה לאיש אשר יתפוץ להשיג שמעתתא אליבא דאמת ,תיכף בקומו
להס ,זה שאני זוכה לקוס שוב בתצות לילה בלילה השניה ,זהו התוצאה והשכר
לשמר ולעשות ולקים ,בתצות לילה ישפוך תתינות ובקשות לפני המקוס ב״ה ויפשפש במעשיו
הנמשך לי מהתוט של תסד מתמת קימתי בתצות בלילה הקודס ,כי מה שייך
תוט של תסד גדול יותר מלזכות לקוס עוד לילה בתצות.
לעסק בהם לשמה .ויעשה תשובה עליהס ,ואת״כ יזמר זמירות שירות ותשבתות לפני מלך
״קומי ר^י בלילה
מהולל בתשבתות קודס לימודו ,ואת״כ ילמוד בכוונה עצומה לשמור
ח ו ט של חסד .איתא צקוצץ מבועי הנחל )אדר תשל״ט( בזה״ל :מבואר בפניס,
לראש אשמרות״ ,ועל
ולעשות ,ובודאי ישיג הלכה ברורה אליבא דאמת כמו שניתנה למשה
שהתוט של תסד הנמשך על הלומד בלילה מגין בפני מתשבת של ׳לא
ידי זה ימשך עלינו
חוט של חסד ,״יומם בסיני .לכן אצל דוד המלך כתיב ׳וה׳ עמו׳ ,ודרשו תז״ל מלמד שהלכה
לשמה׳ .ויש להסביר הענין ,כי מתשבה שלא לשמה זה בתי׳ שמאל ,כי
יצוה יי חםדו ,ובלילה כמותו בכל מקוס ,ומפני מה זכה דוד לכל זה ,מפני שהיה ׳נעיס זמירות
׳אורך ימיס בימינה ובשמאלה עושר וכבוד׳ ,וכשמתשב בעת הלימוד לשס
שיריה עמי תפלה לאל ישראל׳ ,וקס בתצות הלילה וקיבל עליו עול מלכות שמיס והיה משורר
עושר וכבוד זה נקרא ׳שלא לשמה׳ ,ומאתר ש׳לא לשמה׳ הוא שמאל ,על כן
ח^י״ .ותעזיר לנו על שירות ותשבתות לאין שיעור לפני יוצרו ,לכן כשלמד את״כ השיג הלכה
הלומד תורה בלילה ,היות ונמשך עליו תוט של תסד שהוא ימין ,זה מגין
ידי זה שלא תיק לנו ברורה אליבא דאמת כמו שניתנה מסיני .אבל מי שאינו עושה תשובה
עליו בפני מתשבת ה׳שלא לשמה׳ שהוא שמאל.
לעבודתנו שמיעת ואינו אומר שירות ותשבתות קודס לימודו ,הוא משתית עצמו ועבודתו
קול זמרה ונגון משום תלילה .וזהו שאיתא בגמרא הקורא בלא נעי מה ,רצה לומר שאינו עושה תשובה טרס קריאתו ,ו׳נועס׳ רומז לתשובה שהיא נועס עליון ,ו׳השונה בלא
אדם שבעולם ,ואפלו
זמרה׳ רצה לומר שאינו אומר שירות ותשבתות קודס הלימוד ,עליו הכתוב אומר וכו׳.
הקולות הפגומים
ובכןתזכנו
ךבאיםמצפרים האחוזות בפח ,אל יהא להם כך להזיק אותנו לבלבל אותנומעבודתנוחם ושלום רקתתן לנו כך להעלותם ולבררם ולהקימם להחזירם אל הקדשה )ליקו״ת ג(.
ברחמיך אבינו אבהרחמן ,ותעזרנו לעםיק בתורתך ךקדושהתמיד יומם ולילה ,ולא איבדשום לילהמלילותי בלי למוד ועסק בתורה ועבודה ,כל ימי ךיי .ותעזתי לנדדשנהמעיני ללמד ךרבה
תורתך ךקדושה ,ולעםיק בתפלות ותחנות ובקשות ךרבה בכל לילה ולילה ובכל יום ויום .ותהיהבעזריתמיד,שלא יהיהכיך לשום בטול בעולם לבטלנו ךם ושלוםמן ךתורה ומן העבודה ,ואפלו
בעת כשצר לאדם ךם ושלום ,אפלו כשיושבים בעניות ובךךקות חלילה ,נזכה גם כן ברךמיך לעםיק בתורה ועבודהתמיד ,ולא נהיה בטלים מדברי תורה לעולם .ואתה ברךמיך תרךם עלינו
ותראה בענינו ודךקנו ועמלנו ,ותמשיך עלינו חוטשל ךסד ברךמיך הרבים ובךסךיך ךגדולים ,וימשך עלינו אור ךךכ!דמביקר דאברהם ,וכאורביקר יזרח עלינו אור ךךכ!ד והרךמים וךךמלה
וךךנינה,״יומם יצוה יי ךםדו ,ובלילהשיריה עמיתפלה לאל ךיי״ )ליקו״ת לח(.

מלכות /
בנין המלכות
מלכות היא אמונה ,כי ע״י
האמונה יודעין שהוא יתברך
מלך על כל ה איז )ליקו״ה,
ס״ת ב ,ה(.

מלכות דקדושה משבר
ומבטל כל הגאות שבעולם
)ליקו״ה ,ערלה ה ,ה(.

יש כח במלכות דקדושה
להוציא ממלכות הרשעה כל
הניצוצות דקדושה שבלעה,
ועושה מהם דעת ותורה
)ליקו״ה ,סוטה א(.

עיקר קיום המלכות תלוי
בנביאים שהם בחי׳ רגלין,
שמשם בנין המלכות )ליקו״ה,
נדה א ,ה(.

כל כח המלכות וכל בנין
המלכות הכל ממידת הבינה,
) (...ועל כן גם ׳בינה מלכות׳
במספר ״נחמן בן שמחה״
)כוכ״א חכמה ובינה מג(.

המלכות היא סוד ה׳יד׳
בכל מקום ,בסוד ׳ודוד מנגן
ביד׳ ,ורוה״ק באה עליו
מסוד היד שהיא מלכות בית
דוד )עמק המלך שער ח פ״ט(.
ספירת מלכות היא מדריגה
האחרונה באצילות ,והיא
ראשונה ,ראש על כל

עצה ותו שיה

עייי לימוד גמרא
בלילה חוט של חסד
נמשך עליו ,וניצול
ממחשבות שלא
לשמה .ועי״ז מתקן
קול הנגינה ,שלא יזיק
לו שמיעת קול נגינה
דםט״א שמזקת הרבה
מאד לעבודת הבורא
ית׳ )קיצור ליקו״מ ג ,ד(.

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
הנבראים ונוצרים ונעשים,
ועל ידה כל ההשפעות
להעולמות הן דין הן רחמים,
ממילא םפירה זו זנב לאריות
וראש לשועלים .ומבחינה
זו שהיא זנב ,דהיינו םפירה
אחרונה ,נמשך ההשפעה
ג״כ לקליפות ,דהיינו ע״י
שרגליה יורדות מות )של״ה
תולדות אדם ,בית דוד ב(.

הדום רגל״י גי׳ נצ״ח
הו״ד יםו״ד ,שמהם בניינה
של מלכות )פי׳ הרמ״ז לזהר
במדבר(.

דבר ה׳ נקרא שכינה בלשון
רז״ל ,ובלשון המקובלים
נקרא בשם מלכות על שם
׳דבר מלך שלטון׳ ,כי המלך
מנהיג מלכותו בדיבורו.
ומודעת זאת כי יש בחי׳
ומדרגת מלכות דאצילות,
בחי׳ מלכות דבריאה וכו׳,
ופירוש מלכות דאצילות
הוא דבר ה׳ המחיה ומהוה
נשמות הגדולות שהם
מבתי׳ אצילות (...) ,כמאמר
רז״ל שכינה מדברת מתוך
גרונו של משה ,וכן כל
הנביאים ובעלי רוה״ק,
היה קול ודיבור העליון
מתלבש בקולם ודיבורם
ממש כמו שכתב האר״י
ז״ל ,׳ומלכות דבריאה וכו״.
ומלכות דעשיה הוא דבר ה׳
המחיה ומהווה את העולם
הזה בכללו ,עד יםוד העפר
והמים אשר מתחת לארז
)מקור מים חיים ,פ׳ בראשית(.

מתגלה
כשהקבייה
במלכותו לבאי עולם אפילו
בעולם הגשמי ובמדרגה
היותר תחתונה כשהם
מכירין מלכותו ,הגם שזה
נקרא רק בחי׳ מלכות מידה
העשירית ,עכ״ז היא בעילוי
ומדרגה ביתר שאת ועיקר
כל הבריאה ,כי בשביל זה
להיקרא מלך נברא העולם
ונוםדו השמים והארז וכל
אשר בם ,מה שאין כן אם
אין גילוי אלקותו בעולם
ח״ו כמו בשעת גלות
מצרים ,ואז נםתלק המלכות
לעילא לעילא כי היה מלך
באיתכםיא ובהצנע )עבודת
ישראל ,מגילת איכה(.

כל העולמות וכל הברואים
נבראו בדיבור בכ״ב אותיות
התורה שהוא נקרא מלכות
שמים ,כי כשהמלך אינו
מדבר אין יודעים לעשות
רצונו ,וכשמדבר נתגלה
רצונו .והוא מלכות שמים
׳ומלכותו בכל משלה׳ ) מ או ר
עינים ,פ׳ מצורע(.

נודע ,כי היא הבחינה אחרונה
מהעשר םפירות ,והיא בחי׳
םיהרא דלית לה מגרמה
כלום ,וכל הםפירות מריקים
עליה ,בםוד ׳כל הנחלים
הולכים אל הים׳ ,על כן
היא כלולה מכל האורות
וכל שמהן נכללו בה(...) .
וגם נודע כי המלכות היא
בחי׳ דין )קה״י ,מלכות(.

דוד

סח
ו י ו ד ן ן נגן.

נחל נוכע

ליהוטי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

דוק וראה נפשוקים אלו ,כי מלכד שנא ללמדנו קשר המלכות והנגינה ,הרי גם כל הפשוקים ה שונניס עושקים כשמיעה הנגינה ממנגן

כשר .כהינ כשמואל א )עז ,יד-יס ,כג( :ורוח ה' קרה מננם ^אול ונעפמו רוח רעה מאת ה׳ :ויאמרו ענדי ^אול אליו ה 3ה נא
רוח אלקיס רעה מנעחף :יאמר נא אדננו ענדיף לפניף יניןשו איש ידע מנגן ככנור והןה ?היוח עליף רוח אלקיס רעה ונגן ד דו
וטוב לןו :ויאמר ^אול אל ענדיו ראו נא לי איש מישיג לנגן והניאומס אלי :רען אחד מהנערים ויארנר הנה ראיתי ?ן לישי כיח
הלחמי ידע נגן וגכור חיל ואיש
מלחמה ונבון לבר ואיש תאר וה׳
המלכות .ואיפא נליקו״ה
לפיכך נשתבח דוד לפני שאול )שמואל א עז(
עמו (...) :והיה בהיות רוח אלקיס
)חו׳׳מ אפטרופוס ג ,י( כזה׳׳ל :ויודע נגן .כי הנגינה הוא בנין המלכות
עיקר הישועה ) (...ע״י זמר וניגון
אל שאול ולקח לול את הכנור ונגן
לקדושה שנתברר מניגון דסמ״א ,לכך ראוי הוא למלכות .וזה שכתוב אצלו
בילו ורוח לשאול וטוב לו ו^רה
שעי״ז עיקר התגברות מלכות )ההלים עח( מאחר עלות הביאו ,היינו מאחר
מעליו רוח הרעה :ופירש המלבי״ם
לקדושה על מלכות דשמ״א .כי קול המניקות ,היינו נצח והוד .כי הם מניקין )שם( :ויאמר שאול וכו׳ ראו נא לי איש
ניגון לקדושה הוא מות ותיות
מיטיב לנגן .דייק שיהיה מטיב לנגן
לנביאים ,והם בנין המלכות :
דמלכות לקדושה ,ולהיפך קול ניגון
הבקי בחכמה זו ביתר שאת בטוב
לשמ״א הוא מות ותיות למלכות לשמ״א .ובליקו״ה )או״ח דברים
טעם ולעת ,שמתנאו ג״כ עשות השירים המעוררים הנפש ,והיותו
הבאים בסעודה ד ,א( איתא לענין בנין המלכות בזה׳׳ל :כי עיקר בתינת
מליץ וחכם לכלכל לברי שיריו וזמירותיו עפ״י החכמה ולעת,
מלכות הוא לגלות מלכותו יתברך לכל באי עולם ,שידעו ויאמינו
שכולל כל המעלות הנחמדות .וז״ש ׳ראו נא לי' ,ר״ל ראו היטב
איש הראוי לי לעמול לפני המלך .ויען אשד מהנערים .לכן השיב כי
כל באי עולם שהוא יתברך לבדו מלך מנהיג ומושל שליט בעולמו
כרצונו (...) ,שזהו בתינת בנין המלכות המבואר בכתבים.
נמצאו בלול גם שלמויות אחרות חוץ מההרגל בניגון שלפיהם ראוי
הוא להיות בהיכלי מלך ,וכבר באר מהרי״א שרשם לו ששה
תוארים :א( ידע נגן .ר״ל יודע חכמת המוזיקא בשלימות ,ב( וגבור שיל .שלא כדרך המשוררים שרובם ישתלמו בכת הדמיון ,והם תלושי
המזג רפויי ההרכבה על הרוב ,ג( ואיש מלשמה .יודע בתחבולות מלחמה ,וגם זה לבר מתמיה ,שהמתעסק בתחבולות מלחמה לא יטריד
זמנו בניגון ובשיר ,כי הס מלאכות מתנגדות ,ל( ונבון דבר .וגס זה נגד הרגיל במשוררים ,שנשלמים בדמיון וחסרי ההשכל האמיתי לרוב,
ולזה לא היו בעלי השכל ועצה משוררים כי אס על המעט ,ה( ואיש שאר .וגס זה אינו רגיל במשורריס ,שהם שחורייס ,ועל המעט
יהיו למייס ויפי תואר ,ו( וה׳ עמו .ר״ל שהוא ירא אלקיס וסר מרע ,וגס זה על המעט שהמנגן שהוא יפה תואר ,לא יהיה נרדף
אחר תאוותיו ואחר חמלת נשים .ותואריס ההס ראויס לאיש אשר יעמול בהיכלי מלך .ועס היות לול עדיין נער שיבחוהו באלה
התואריס ,שהיה מוכן להס מתכונתו .ואיתא במש׳ סנ ה ד רין) צג ע״ב( :׳יודע נגן׳ ,שיודע לשאול ,׳גבור׳ ,שיודע להשיב ,׳איש מלחמה',
שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה ,׳ונבון דבר׳ ,שמבין דבר מתוך דבר ,׳איש תואר׳ ,שמראה פנים בהלכה ,׳וה׳ עמו׳ ,שהלכה
כמותו בכל מקום .ובספר עבודת הקודש )ח״ד ,פכ״ד( איתא בזה״ל :ועל זה ראש מעלותיו ׳יודע נגן׳ ,לעורר קול ורוח ודיבור ,ולהמשיך
הרצון לעולמו ולבער כל רוח רעה משס .ולזה היה מנגן לפני שאול וסר מעליו הרוח הרעה ההיא המבעתתו.
עלות הביאו הי עו מאחר ה מדקות .והוא מלשון הכתוב בתהלים )עת ,ע-עב( :ועתר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן :מאחר
עלות הביאו לרעות ב!עקב עמו ובישראל נחלתו :וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו מחם :ופירש רש״י )שם( :מאסר עלות הביאו.
שהיה רועה לאביו הצאן המניקות ,שהיה רחמני ומוציא הגדיים תחילה ומאכילן ראשי עשבים העליונים שהס רכים ,ומוציא התיישים
אחריהם ואוכלין אמצע העשבים ,ואח״כ מוציא הזקנות ואוכלות השרשיס ,אמר הקב״ה ראוי הוא זה להיות רועה את עמי .ופירש הבכור
שור)בראשית לג ,יג( לענין התיבה ׳עלות׳ :לשון מעוברות ומיניקות ,כמו ׳התשכח אשה עולה׳ ,וכן ׳עלות ינהל׳ ,ועל שס הולד שנקרא ׳עולל׳
קורא אותן 'עלות' .מפס׳ זה למדו תז״ל את סיבת בתירתו של דוד להיות מלך על ישראל כדאיתא בשמו״ר )ב ,ג( :ומשה היה רועה ,הה״ל )משלי
ל( ׳כל אמרת אלוה צרופה' ,אין הקב״ה נותן גלולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ,ואח״כ מעלהו לגדולה .הרי לך שני גדולי עולם שבדקן
הקב״ה בדבר קטן ונמצאו נאמנים והעלן לגלולה ,בלק לדוד בצאן ,ולא נהגם אלא במדבר להרחיקם מן הגזל (...) ,אמר ליה הקב״ה נמצא
אתה נאמן בצאן ,בא ורעה צאני ,שנאמר ) ת ה לי ם עת( ׳מאחר עלות הביאו׳ .וכן במשה הוא אומר וינהג את הצאן אחר המדבר להוציאן מן
והוד כי הם מניקין לנביאים .כדאיתא
הגזל ,ולקחו הקב״ה לרעות ישראל ,שנאמר )שם עז( ׳נחית כצאן עמך ביל משה ואהרן.
בתיקו״ז )תיקון כא ,מט ע״א( בזה״ל :ומבינה נביאים ,ואינון נצח והול .ועי״ע לעיל במקו״ת ד״ה ׳שהשתי צפרים הנ״ל יונקים מאתר דנביאים ינקין׳.

בנין

מאחר

נצח

ילקוט הנחל
נ ש ח פ ח דוד לפני שאול וכוי לכך ר אוי הו א למלכות .ובאופן אחר קצת
איתא בליקו״מ )ל( לעדן זה ,ח״ל :מקולו של אדם יכולין לידע את
בתינות המלכות שלו ,כי יש בכל אתד ואתד בתינות מלכות .והוא ניכר
בקולו ,כי אין שני קולות שוין ,כי קול של כל אתד ואתד משונה מתבירו.
ועל כן יכולין להכיר את האדם בקולו ,כמו שנראה בתוש ,כי כפי בתינות
האדם כן הוא קולו .וע״י הקול ,יכולין להכיר את בתינות המלכות שלו ,כי
יש קול ענות גבורה ,וקול ענות תלושה )שמות לב( ,כפי בתינת המלכות של
כל אתד .ועל כן שאול שהיה רודף את דוד על שראה בו שימלוך ,מצינו שם
במקרא כשנזדמנו יתד שאול ודוד ,אמר לו שאול לדוד )שמו׳ א כד( הקולך זה
בני דוד .שהבין שאול בהקול ,שהוא תזק בבתינות המלכות ,ושאל את דוד
הקולך זה בני דוד ,שתמה שאול על קולו של דוד ,כי הבין שהוא קול של
מלך ממש .ועל כן רצה שאול לשאת את קולו ,דהיינו להגביה את קולו
למעלה מקולו של דוד ,אבל לא היה יכול .וזהו )שם( וישא שאול את קולו
ויבך ,דהיינו שרצה לשאת ולהגביה קולו כנ״ל ,אבל היה הקול נבכה ,וזה
בתינות ויבך ,שהיה הקול נבכה ,קול נמוך של בכיה .ע״כ אמר שאול אז אל
דוד ידעתי כי מלוך תמלוך ,כי ידע זה ע״י הקול כנ״ל.
כי הנגינ ה הו א בנין המלכו ת .איתא בירח האיתניס )ג( גבי עדן הנגינה והשמחה
בזה״ל :וזה בתי׳ השמתה של סוכות ,ועיקר השמתה היה בשמתת בית

השואבה ,ודרז״ל ששאבו משם רות הקודש ,היינו בתי׳ נבואה שמשם יניקת
הציפורים הנ״ל מאתר דנביאים ינקין ,ומשם בנין המלכות דקדושה שהוא בתי׳
סוכת דוד .וזה שארז״ל שם לענין נבואה ממש ,אין הנבואה שורה על הנביא
אלא מתוך שמתה של מצוה ,שנאמר ׳והיה כנגן המנגן וכו״ ,כנגן המנגן
דייקא ,כי הנבואה ונגינה ממקור אתד ,רק שצריכין מנגן כשר וצדיק דייקא.
נצח והוד כי ה ם מניקין לנ בי אי ם והם בנין ה מלכו ת .ובספר ערבוח נחל
)חורה ג( איחא בזה״ל :הנה כל הבתינות של ימין ושמאל נתשבים כנצת
והוד ,ואף בתי׳ ימין ושמאל שבמותין נתשבים כנצת והוד ,והם משפיעים
למדרגה שמתתתם )וכידוע שההשפעה מפרצוף עליון לפרצוף תתתון נעשה
ע״י הנה״י של הפרצוף העליון( ,וכן הכרובים שהם בתי׳ מותין הם בתי׳
נו״ה ,כמבואר בתורה זו שהם בתי׳ ציפורים בתי׳ נו״ה .והנה ככל שיורד
השפע ומשתלשל מלמעלה למטה מהמותין לרגלין כך יורד השפע במדרגתו
ומתעבה ומתגשם ומזדהם ,וזהו בין ברותני ובין בגשמי ,דגם בגשמי ככל
שיורדים האברים כך הם יותר מתגשמים ,עד שבסוף האברים יש זוהמה
ופסולת שהם כלי הפרשת הפסולת ,שהם הכליות שהם סוף הגוף )והכליות
כוללות את הביעין ואת הרגלין שהם גם סוף הגוף( .וכשנתבונן נראה שבגוף
האדם ישנם אברים רותניים ואברים גשמיים ,אברים רותניים כגון לב וריאות,
והם נמצאים בפלג גוף העליון ,ועיקר תיותם בכת הנשימה ומעט מכת

דו ד הוא התלמיד חכם
האמיתי שלומד לשמה
ומברר כל ההלכות
לאמיתתן )ליקו״ה ,ראשית הגז ג ,ב( .תושבעייפ זה בחי׳ הדיבור ,בחי׳ דוד המלך ,בחינת מלכות פה )ליקו״ה ,יין נסך ג ,ב( .דוד הרה ידע חצות אימת ע״י הכינור ,כי דוד הוא משיח שעל ידו תהיה הגאולה האחרונה שהיא גאולה שלימה שאין אחריה
גלות .והעיקר ע״י בחי׳ זמירות וניגונים הנ״ל ,בבתי׳ ׳משיח אלקי יעקב ונעים זמירות ישראל׳ ,היינו ע״י בחי׳ ׳אזמרה׳ )ליקו״ה ,השכמת הבוקר א( .משה ראש לנביאים ,שאול לנמשחים ,דוד ראש למנגנים )אסת״ר הקדמה י( .אמרו רבותינו ,כל
מקום שנאמר ׳מזמור לדוד׳ ,תחילה מנגן ואח״ב שורה עליו שכינה ,׳מזמור׳ ,להביא רוה״ק לדוד .וכל שנאמר בו ׳לדוד מזמור׳ ,שרתה עליו שכינה ואח״ב אמר שירה )ר ש״י תהלים כג ,א( .דוד אין לו חיים מעצמו זולת מה שהניח לו אדם הראשון םוד
נעלם ,ולזה צריך לעורר בכל מיני ניגון להמשיך רוח הקדש וחיים ממקור החיים למידתו ,ועל זה ראש מעלותיו ׳יודע נגן׳ ,לעורר קול ורוח ודיבור ולהמשיך הרצון לעולמו ולבער כל רוח רעה משם ,ולזה היה מנגן לפני שאול וםר מעליו הרוח הרעה ההיא
ש א ו ל למה רוח רעה היתה מבעתת
המבעתתו )עבודת הקודש ח״ד פכ״ד( .משה הוריד התורה לארז ,ודוד צריך להעביר הרע מן העולם ,ולהחדיר כל האומות אליה .ונמצא דוד ומשיח הם הם שלימותו של משה )אדיר במרום מאמר ביאור ז׳ מלכין(.
לשאול ,על שלא תיקן רוה״ק כראוי ,גבר עליו כח הקליפה ,והיה מתנבא להרע בתוך ביתו ומשליך החנית לדוד ,ולא היה מוצא קורת רוח כי אם ע״י הניגון ,ע״י דוד על שירים של קודש )ספר הליקוטים פ׳ תולדות פכ״ח( .שאול בחיר השם ׳כבן שנה׳ ,שלא
טעם טעם חטא ,ולא היה במלכותו שום דופי כמו שאמרו ז״ל )יומא כב ,(:נטרד ממלכותו ונהרג הוא ושלשת בניו ,ונהרגו נוב עיר הנהנים ,וגלו ישראל ביד פלשתים ,ונחרב משכן שילה ,והכל על שקינא לדוד בענין גלית ,םרה מעליו רוה״ק ונחה עליו רוח
נ צ ח ו ה ו ד הרגלים הם נצח והוד ,בחינת נביאים)ליקו״מ ח״ב פא( .תרץ שוקהא נצח והוד הם הרין נביאים ,מהמן אולידת הרין משיחין )זהר אחרי מות סח .(.הנצח וההוד נקראים שני ריעים ,והטעם כי הם ריעים
עועים )שערי קדושה ח״ב ,ד(.
בפעולתם ,ולכן נמצא רוב כנוייהם באדם על שניהם יחד )פרד״ר כג ,ריעים( .נצח הוד בזעיר הם דבוקים במלכות ,שמהם נבנה קומת המלכות)קה״י ,דשנו(.

ואני תפליה

י ה י רצון מלפניך
יי אליהינו ואליהי
אבותינו ,הבוחר בדוד
עבדו ובזרעו אחריו
והבוחר בשירי זמרה,
שתזכר ברחמיך
וחםדיך הגדולים
את שכינת עזך,
אשר נדדה ממקומה
כצפור נודדתמן קנה.
״אתה תקום תרחם
ציון כי עת לחננה
כי בא מועד״ ,ותקים
ותגביה את כנסת
ישראל מנפילתה.
ותעזיר אותנו ברחמיך
הרבים ,שנזכה להרים
קול זמרה ,למען
ידזיה לנו כח לסדר
לפניך זמירות שירות
ותשבחות בקול גילה
ורנן ,ונגינותינו ננגן כל
ימי חוינו בקול נעים
וערב כאשר אהבת
)ליקו״ת ג(.

ה מ תרג ם
“ י אמר רבב״ח,
נראתה לי צפרדע אחת
שהיתה גדולה כמו
אקרא דהגרוניא ,ואקרא
דהגרוניא כמה הייתה
גדולה? שישים בתים.
בא תנין ובלע אותה,
אח״כ באה עורב ובלעה
את התנין ,ועלתה וישבה
באילן .בוא וראה כמה
גדול כוחו של האילן.
אמר רב פפא בר
שמואל ,אס לא הייתי
שס לא הייתי מאמין לו.
מיד נזדמנה לו
צפרדע ,ואמרה לו ,למה
אתה משבח עצמך לומר
'חצות לילה אקום להודות
לך' ,ואני כל הלילה לא
שוכבת ,כדי לשבח לו
לקב״ה ולנגן לפניו.
אמר דוד ,אוי לממונה
של אותה צפרדע ,שלא
יודע מה שאני אמרתי,
) (...שהתורה נתנה
מימין של הקב״ה שהוא
חסד ,ומפני זה מי
שעוסק בתורה נקרא
'חסיד' ,משוס כך אמרתי
לקוב״ה' ,שמרה נפשי',
ולא תדון אותה כמעשי
אלו עמי הארצות,
שנאמר בהס 'ולא עס
הארץ חסיד' .ואס תאמר
כמה עמי הארצות הס
שעושיס חסד ,אלא
כך העמידוהו' ,איזה
הוא חסיד זה המתחסד
עס קונו' ,כגון דוד
שהיה מחבר ,ומה היה
מחבר ,תורה שלמעלה
היה מחבר עס הקב״ה,
ומפני זה 'שמרה נפשי
כי חסיד אני'.

סט

ערכי ם
וכינויים

ו ל ה שאמר רככ״ח .כדאיפא נמס׳ נ ״ נ ) ע ג ע״נ(“ :יאמר רנה נר גר חנה ,לדידי חזיא לי ההיא אקרוקחא דהויא כי אקרא דהגרוניא ,ואקרא
דהגרוניא כמה הויא ,שחין נחי .אחא חנינא נלעה ,אחא פושקנצא ונלעה לחנינא ,וקליק יחיג נאילנא .חא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא.
אמר רנ פפא נר שמואל ,אי לא הואי המס לא הימני .ופירש״י)שס( :נאילנא .על ענף אחד כדרך העופות .לא הימגי .לא האמנמי.
צ פ ר ד ע היינו צפר דעה .אימא נ פנ ד א ״ ר) פ ״ז( נזה״ל :׳ומעל הצפרדע׳ צפור דיע ,שיש נה דיעה .נשעה שהעופות הס צמאין ונאין
לשמוח מן היאור ומן
צפרדע היינו צפר דעה .פירש
האגמים ,קוראין אוחם הצפרדעים וז ה שאמר רבה בר בר חנה לדידי
נפל״ס )ג ,ה( וז״ל :לשון
ואומרים להם נואו ושמו אל חזי לי ההוא אקרוקתא ,ופי׳ ר״ש,
זה מונא נחנא דני אליהו ח״א
חחייראו .עליהם הוא אומר )פהליס
קד( 'המשלח מעיניס ננחליס נין צפרדע ,היינו צפר דעה .דהוי כי אקרא
פ״ז ,ונכאן כוונחו הצפרים שהם
דהגרוניא ,מלשון קרא בגרון )ישעיה נ ח(.
מוחין שנמלכוח וכו׳ וכן מנואר
הריס יהלכון ישקו כל חימו שדי
וגו׳ עליהם עוף השמים ישכון וגו״ .היינו שהנגינה נמשך ממנו .ואקרא
נשידור האריז״ל נסדר הגדה של
ונאופן נוסף אימא נזה נשער הפסוקים דהגרוניא כמה הוי שיתין בתי .היינו פשח נמכת צפרדע .שיתין
מסכתות .כ סנ נפל״ס )ג ,נ( :כנר
)וארא( ,וז״ל :וז״ס צפ״ר דע״ה ,ר״ל על ידי מה תתקן בחי׳ קרא בגרון ,ע״י
ידוע שאין גמרא על כל השימין
מקום הדעח שלה .וכנר ידעת ,כי
שם נמוחין שלה הם סוד הנהו שיתין בתי ,היינו על ידי שיתין מסכתות.
מסכמות ,מזה נראה שהמחלח
מרין צפרין הנזכר נפרשת ויחי
התיקון ע״י לימוד ששה שדרי
נזהר דף רי״ז .הונא לעיל נמקו״ס ד״ה 'וכד אספליג ליליא וכו״.
משנה ,שהם עיקר מושנע״פ שהוא נחי׳ לילה ,והוא נחינח )פסס
קרא גגרון .וזה לשון הכסונ ני ש עי ה)נ ס ,א( :קרא נגרון אל חחשן
אליהו( מלכות פה ומושנע״פ קרינן לה .רק מחמת שעיקר שלימות
לימוד המתנה הוא ע״י גמרא כמאמר רז״ל ) נ ״ מ לג (.גמרא אין
כשופר הרס קולף והגד לעמי פקעה ולניח !עק'נ חנואמס:
ופירש המצו״ד )שס( :קיא נגיון .זהו מאמר ה' אל הנניא' ,קרא
לך מידה מונה הימנה ,על כן עיקר השלימוח הוא שילמוד
המשנה עם פירוש הגמרא נלילה .ועיין מה שפירש החרגוס על
נגרון' ,ר״ל קרא נקול רם ניוחר עד שיצא הקול מן הגרון כדרך
הצועק ,להיות נשמע למרחוק .אל פסשוך .אל ממנע הקריאה.
פשוק 'קומי רוני נלילה' ,קומי ונו׳ עשוק נמשנה נליליא.
ובחנדא״ז )פכ״ב( איחא בזה״ל :׳קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרס
קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חמאתס׳ .רבי שמעון בן חלפתא אומר ,יש בו בלשון הזה לשבח ויש בו לגנאי .יש בו לשבס
שהצדיקים מרננים בגרונם ,שנאמר )חהלים קמט( ׳רוממות אל בגרונם׳ ,ויש בו לגנאי שרשעים מכעיסים בגרונם ,שנאמר )שם ה( ׳קבר
פתוח גרונם׳ .לצדיקים השמיעם בגרונך ,ולרשעים ׳כשופר הרס קולך׳ ,לכך נאמר ׳קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרס קולך והגד לעמי
פשעם ולבית יעקב חמאתס׳ .ודו״ק וראה שזה כעין עניני המנגנים המוזכרים במאמר ,היינו המנגן הכשר והמנגן הרשע.
שיתין מסכתות .דרשו חז״ל ב שה ש״ר)ו ,כא( :׳שישים המה מלכות׳ ,אלו שישים מסכתות של הלכות (...) .ר׳ יו ק בר׳ אלעאי פתר
קרייה כעץ חיים ובגן עדן ,׳שישים המה מלכות׳ ,אלו שישים חבורות של צדיקים שיושבות בגן עדן תחת עץ החיים
ועוסקות בתורה .ובמדרש חנ חו מ א) קר ח ,פ׳ יב( איחא :׳שישים המה מלכות׳ ) (...שישים מסכתות ,פי׳ בתי מדרשות שהיה בירושלים.

צפרדע

מקור חכמה

ליקוטי

מילואי חכמה

אהרוהתא ג

מוהר״ן

נחל נוכע

יליקוט הנחל•

צ פ ל ד ? { היינו צ פ ר ד ע ה .איתא בהקדמת פרק שירה גבי מעלת הצפרדע בזה״ל:
המיס ,ומחחח הלב יש פרסה )סרעפח ,קורקבן( שהוא מפריד בין האברים
אמרו חז״ל על דוד מלך ישראל ,בשעה שסיים ספר חהליס זחה
הרוחניים לבין האברים הגשמיים שהם הכבד ,המעיים ,הכליוח ,שהס סוף
דעחו עליו ,ואמר לפני הקב״ה יש בריה בעולמך שאומרח שירוח וחשבחוח כלי העיכול והס האברים הגשמיים .והנה הסרעפח היא האבר שעושה אח
יוחר ממני ,באוחה שעה נזדמנה לו צפרדע אחח ,ואמרה לו ,דוד אל חזוח
המעבר בין האברים הרוחניים לגשמייס ,ונוחנח כח גס בנשימה וגס בעיכול,
דעחך עליך ,שאני אומרה שירוח וחשבחוח יוחר ממך .ולא עוד אלא כל שירה וזהו בחי׳ מלכוח שבגוף ,שמקבלח אח כח השפע מלמעלה ומעבירה לבחינוח
שאני אומרח ממשלח עליה שלושח אלפים משלים ,שנאמר ׳וידבר שלושח אלפים
למטה ,וכל השפע שיורד מלמעלה זהו בחי׳ נו״ה שמשפיעים למלכוח .והנה
משל ויהי שירו חמישה ואלף׳ .ולא עוד אלא שאני עוסקח במצוה גדולה ,וזו
המלכוח עצמה משפיעה לכליוח ששם זה כבר בחי׳ הקליפוח ,וזהו שיש שם
היא המצוה שאני עוסקח בה ,יש בשפח הים מין אחד שאין פרנסחו כי אם אח כל הפסולה והזוהמא .וא״כ הציפורים שבקדושה ,בחי׳ נו״ה שבקדושה ,זה
מן המים ,ובשעה שהוא רעב נוטלני ואוכלני ,זו היא המצוה .לקיים מה שנאמר כל האברים שמשפיעים מהמוחין עד לסרעפח ,וציפוריס שבקליפה זה כל
׳אם רעב שונאך האכילהו לחם ,ואם צמא השקהו מים ,כי גחלים אחה חוחה
האברים שמחחח לסרעפח .ואיחא בגמ׳ )ברכות סא( ח״ר ,שחי כליוח יש בו
באדם וכו׳ ׳כליוח יועצוח׳ ,וענין הכליוח ,ששם הוא מקום הרגש שבאדם ,וכל
על ראשו ,וה׳ ישלם לך׳ .אל חקרי ׳ישלם לך׳ אלא ישלימנו לך .ועוד איתא בזהר
)פנתס ,רכב ע״ב( בזה״ל :׳שמרה נפשי כי חסיד אני׳ ,אף על גב דאוקמוה
החרגשוח והחפעלוח האדם נובעח מהכליוח שהם כלי הרגש (...) .וזהו ׳כליוח
בגמרא ,ולא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ארבע שעוח ,ואני יועצוח׳ ,שהם יועצוח לאדם כפי החעוררוח הרגש שמחעורר בהם ,וכן ברגש
׳חצוח לילה אקום להודוח לך׳ ,ולא עוד אלא שכל מלכי מזרח ומערב וכו׳ ,ואני רוחני החלבשוח הרגש הוא בכליוח .והנה נחבאר לעיל שהכליוח הס בחי׳ נו״ה
דקליפה ,שהם מחחח למלכוח ,והס יונקים מדדי המלכוח ,וא״כ כשאדם
ידי מלוכלכוח בדם שפיר ושליא כדי לטהר אשה לבעלה ,ט^מיד אזדמן ליה
צפרדע ,ואמר ליה ,למה אח משבח גרמך למימר ׳חצוח לילה אקום להודוח
מחפעל ומחרגש מהכליוח ,זה החפעלוח חיצוניח ומזוהמח .והיוצא מזה
לך׳ ,ואנא כל ליליא לא שכיבנא ,לשבחא ליה ולנגנא קמיה .אמר דוד ,ווי
שהחפעלוחינו היא מנו״ה דקליפה ,ובמקוס שירד השפע מהמוח למלכוח,
לממנא דההוא צפרדע ,דלא ידע מאי דאנא אמינא (...) ,דאורייחא אחיהיבח
ומזה חהיה החפעלוחינו והחרגשוחינו באופן שכלי ואמיחי ,אזי מחרגשיס
מימינא דקוב״ה דאיהו חסד ,ובגין דא מאן דאחעסק באורייחא אחקרי ׳חסיד׳,
מהכליוח המזוהמוח ,בבחי׳ החפעלוח מלמעלה ללמטה ,שנו״ה דקליפה
בגין דא אמינא לקוב״ה ,׳שמרה נפשי׳ ,ולא חדון לה כעובדי אלין עמי הארצוח,
משפיעים למלכוח ,במקום שיהיה להיפך שהמלכוח חשפיע לנו״ה דקליפה,
דאחמר בהו ׳ולא עם הארץ חסיד׳ .ואי חימא כמה עמי הארצוח אינון דעבדו
כלומר שמלכוח סרעפח פשפיע לכליוח .וכשהאדם שומע דבר ומחפעל בו בלב
חסד ,אלא הכי אוקמוה ,׳איזהו חסיד זה המחחסד עם קונו׳ ,כגון דוד דהוה
מבין ומחרגש ,אזי החרגשוחו היא מבחי׳ הלב שזהו רגש אמיחי (...) .ויסודם
מחבר ,ומאי הוה מחבר ,אורייחא דלעילא הוה מחבר עם קוב״ה ,ובגין דא של הדברים ,דהיכא שהאדם מחפעל באופן שההחפעלוח נובעח מהמוחין,
בבחי׳ מלמעלה למטה ,זוהי החפעלוח רוחניח ומזוככח ,והיכא שהאדם מחפעל
׳שמרה נפשי כי חסיד אני׳ .ודו״ק וראה לקשר כמה עניניס המוזכריס במאמר זהר
זה ,אשר נזכריס במקומות אחריס במאמר הנלמד ,היינו ,ענין חצות ,ניגון ,דוד ותסד.
מהחרגשוח הכליוח שהיא החרגשוח חיצוניח ,זוהי הפרגשוח של חאווח ,ואנו
רוב החפעלוחינו היא מהכליוח בבחי׳ מלמטה למעלה .וזהו שאמר רביז״ל שקול
של מנגן רשע קשה לעבודה הבורא ,כיון שהרשע כל החפעלוחו מבחי׳ החענוג והחאווח ,שזהו נו״ה דקליפה שמשפיע ללב ,ועושה כבדוח לב ,שזה הבחי׳ שהכבד
מחגבר על הלב)כמבואר במדרש עה״פ ׳כי הכבדפי אח לבו׳( .משא״כ מי ששומע מנגן כשר ,שהחפעלוחו מבחי׳ נו״ה דמוחין שהם בונים מלכוח דקדושה ,באופן
של החפעלוח רוחניח נכונה .ועל כן כששומעים קול או דיבור ,וכן חפילה של אדם כשר מחרגשיס באופן פנימי שנמשך שפע מהמח ללב ,והחעוררוח הרגש היא
מצד הלב .ורואים בחוש שכשמפעורריס מניגון דקדושה ,מקול של אדם כשר ,ההפעוררוח הרגשיח היא רוחניח ופנימיח ,משא״כ כשמפעורריס מקול הפאווח בחי׳
מנגן רשע שמפעורר רגש גופני ופאוופני ,וכמו שרואים שיש מוזיקה ונגינה שכששומעים אופס יש הפעוררוח חיצוניח וגופניח (...) ,וכמו כן יש נגינוח שמעוררוח
פאווה ,כיון שהם נובעים מבחי׳ צפוריס דקליפה בבחי׳ כליוח המשפיעוח ללב ,שזהו השפעה הקליפה למלכוח וכנ״ל .וההבדל בין הניגונים הוא גס ,עד שכל אדם
יכול להבחין בעצמו כששומע קול דיבור וניגון ,האס זה נובע מהמוחין ומעורר הפפעלוח שכליה ואמיפיח ,או שזה נובע מבחי׳ כליוח יועצוח שהוא רגש מזוהם
ופאופני (...) .וזהו שאומר רביז״ל ששמיעח קול מנגן רשע קשה לעבודה הבורא ,כיון שנקלט באדם הפעוררוח הפאווח של אופו מנגן ,דאופו קול שהוא נובע
ה י י נ ו ש הנגינ ה נ מ שך ממנו .ביאר בזה במעיניס בנתליס )ת״ב ,לז( בזה״ל :יש לפרש דר״ל שה׳אקרא
מרגש הפאווה הוא נקלט באדם וממילא מעוררו לפאווה.
דהגרוניא׳ שהיא בחי׳ הנגינה היא נמשכה ממנו ,היינו מן הצפר-דעה )וכלשונו בריש המאמר ׳כי הנה קול הנגינה נמשכה מן הצפרים׳( .ויש גס לפרש באופן
אחר ,דמה שכפב ׳שהנגינה נמשכה ממנו׳ ,רוצה לומר שהצפר-דעה שהיא הנגינה נמשכה ויוצאה מ׳אקרא דהגרוניא׳ ,היינו מהשיח עזקאין שבקנה הגרון .וזה
מפיישב יופר בלשון מאמר רבב״ח דהאקרוקפא )הצפר-דעה( הוי כי אקרא דהגרוניא ,היינו שבחי׳ הנגינה פלויה ועומדח כפי פיקון השיח עזקאין והבן.

צפרדע אומרת .ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד
)פרק שירה(

באתערותא דחכמה אתא
צפרדע ,דאיהי קרי תדיר
והכי הוא חכמה .דכתר עליון
מתעלם טובא ,וחכמה מפיק
מילוי לעלמא )מגיד מישרים,
פ׳ וארא(.

צפרדע רמיז לחםד ,דכמו
דצפרדע צעיק וקרי תדיר
ולא משתכיך ,הכי נמי
חםד לא משתכיך מלאפקא
תולדין ושפע ברכאן לעלמין
כולהו ,דהא הוא ראש עולם
הבנין )מגיד מישרים ,פ׳ וארא(.

גרון
יקרא בגרון׳ ,שזה בחי׳
תורה שבנגלה ,כמו שאמרו
חז״ל ׳למוציאיהם בפה׳
)ליקו״ם טו ,ה(.

הגרגרת שהוא הגרון הוא
מוציא קול הנגינה ,כי משם
יוצאין כל הקולות (...).וזהו
כשהנגינה שלו לשמים,
שמנגן ומזמר להש״י כדי
לדבק את עצמו להש״י
ולהתורה )ליקו״ה ,נש״כ ה.(1 ,
כל האותיות נחלקו לה׳
חלקים ,וכל חלק מהם ניתן
לו כלי להניעם .כלי המיוחד
לאותיות אחה״ע ,כלי שלהם
הוא משך הרוח בגרון לבד
ר״ל בבית הבליעה ,והם
רוחניים למאד )פי׳ הראב״ד
לספר יצירה ,פ״ב מ״ג(.

דע ,כי הראש הוא םוד י׳
םפירות של החכמה םתימאה
דאריך ,והגרון הוא האחרונה,
בםוד המל׳ שמזדווגת עם
החיך .ואמנם בערך שאר
הגוף נקרא ה׳גרון׳ בינה
)ערה״כ לרמ״ז ,גרון(.

דע ,כי בפה יש עשר
םפירות ,וצריך פעולות כולם
להוציא הדיבור .כי הקול
מתחיל ויוצא מן הגרון ,והוא
עובר שם בין החיך והגרון,
ואלה הם חו״ב שבפה.
אח״כ צריך לעבור דרך
החניכים והשיניים הקבועים
בהם ,והם חו״ג שבפה.
אח״כ מוכרח לעבור דרך
השפתיים ,והם נו״ה שבפה.
אך הלשון הוא הכלל של
כל הקו האמצעי העובר בין
כל הימין והשמאל שזכרנו
והוא דת״י .והפה עצמה
היא מלכות )אדיר במרום,
קוצץ דשערי תליין בתקונוי(.

הקריאה ע״י חיך וגרון
שהוא םוד חו״ב ,והלשון
המזווגם הוא םוד הדעת
המוציא הקול )קה״י ,ויקרא(.
יש הבדל בין גרון ובין
צואר ,שהצואר הוא החיצוני
ושם נותנים התכשיט ,לא
על הגרון שהיא הגרגרת
שבפנים שמשם הדיבור
יוצא )מלבי״ם משלי א ,ט(.

מסכתות
חיבור ההלכות והחידושין
נקרא מםכת ,זה בחינת
)תהלים קב( ׳ושקווי בבכי
מםכתי׳ שצריך למםוך
המשקה בבכי ,כי צריך
לבכות מקודם כנ״ל
)ליקו״מ רס״ב(.

כל צדיק וצדיק אית ליה
עולם בפני עצמו ,וכל מאן
דזכה להלכה חד ירית עלמא
חד ,כל שכן מאן דזכה
למםכתא חרא או לתרין או
לשחין ,דאתמר בהון ׳ששים המה מלכות׳ ,רכל מסכתא מטרוניתא איהי בגרמה )הקד מת תיקו״ז יד .(:תושבעייס דומה לצמר ופשתים שעומלים בה ואורגים בה ,לכך נקראת ׳מםכתא׳ לשון אריגה (...),שמקבץ כל הדברים של ענין אחד ,זו היא
מםכתא ) ס פ ר חסידים ,סי׳ תתקכח( .גמרא הוא ששים מםכתות עם מםכת כלה ,ולזה אמרו חז״ל )שבת קי״ד (.כל תלמיד חכם ששואלין אותו דבר ואפילו במםכת כלה ואינו יודע אינו נקרא ת״ח )ש״ך עה״ת ,ויקרא יא ,ט(.

ערכים
וכינויים

נחל נוכע

תנינא
תנינים אומרים ,׳הללו
את ה׳ מן הארז תנינים וכל
תהומות׳ ) פרק שירה(.
תנינים אלו הם משוררים
ואומרים לנבראים בארז
שיהללו את שם ה׳ ,ושגם
הם שהם בכל התהומות
יהללו יחד את שם ה׳ ) פ י ׳
המבי״ט על פרק שירה(.

התנין שבים הוא בלא
עינים ,וכן התנין שלמעלה
כדמות צורות רוחניות אין
לה עינים ,ונקראת בריה
שאין לה עינים )ספר הפליאה
ד״ה הה׳ נק׳ גבורה וכאן
נשלמים ה׳(.

נחש כד אתתקף על בר נש
טובא אקרי ׳פתן׳ ,וכד לא
אתקף כולי האי אקרי ׳תנין׳
דאיהו נמיך )מגיד מישרים,
פ׳ פנחס(.

תנין הוא רמז על נחש
הקדמוני ,שהוא מזלו וכוחו
של עשו אשר בית שני נחרב
על ידו )מהרש״א שבת קנ.(.
תנין ,כן נקרא הדג הדומה
למראית הנחש

)מצו״צ

ישעיה כז ,א(.

תנינים הוא םוד הקליפות,
וזה שאמר ׳שיברת ראשי
תנינים׳ ,שהקליפות יש להם
נקב בראשם שמשם שואבין
)קה״י ,תנינים(.

נחש
חסטייא ,בחי׳ הנחש היה
ערום ,מתגבר בכל פעם מאד
להעלים ולהםתיר כבודו
יתברך ,ע״י שרוצה לינוק
מהדעת )ליקו״ה ,השכמת
הבוקר ה ,ב(.

בזח העולם במקום שאין
שם קדושה מתגבר ביותר
זוהמת הנחש )ליקו״ה ,תולעים
ג ,א(.

נחש אומר ,׳םומך ה׳
לכל הנופלים וזוקף לכל
הכפופים׳ ) פרק שירה(.
חנחש ,נראה כי מתחילה
היה נחשב בחיות השדה,
שהיה הולך על רגליו,
וכמ״ש ׳והנחש היה ערום
מכל חית הארז וגו״ .ואחר
שנתקלל נאמר בו ׳על
גחונך תלך וגו״ ,ונכלל בכל
השרצים הרוחשים על פני
השדה ,וצרף לו התנינים
הדומים לו והעקרב וחולדה
והעכבר )פי׳ המבי״ט על
פרק שירה(.

יוחנחש הי״ה ערו״ם מכל
חית השדה׳ .תאני ר׳ יוםי זהו
יצה״ר ,שהוא הנחש המםית
לבני אדם .ולמה נקרא ׳נחש׳,
מה הנחש הולך עקלתון
ואינו הולך בדרך ישרה ,כך
יצה״ר משטין לאדם בדרך
רע ולא בדרך ישר )מדה״נ ,פ׳
בראשית(.

ליהוטי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

י ב ל ן ן או ת ה הנחש .ני אר נזה נפל״ס )ג ,ד( נזה״ל :היינו ני
חנינא וכוי הנחש .כדאירזא נאדר״נ )לט ,ג( :ששה שמוח נקרא
נחש :נחש ,שרף ,מנין ,צפעוני ,אפעה ,עכשונ.
הנחש רוצה לנלוע את הלימוד ,ומסית את האדם ללמוד
ע ו ל ב וכוי ערגי ת .אש הפס' 'שחורוש כעורר דרשו סז״ל גני ענין לימוד
שלא לשמה לגמרי ע״י שמסיתו ממחילה שילמוד נשכיל שימקרי
הפורה נלילה ,כדאישא נ עי רונין)נ א ע״נ( :׳שחורות כעורנ' ,נמי
רני ,שזה נחינח ׳רנה קאמר ליה' ,אך ע״י שלומד מורה כלילה
מושכי! עליו חוס של חסד וניצול
אמה מוצאן ,נמי שמשכים ומערינ
ופירש ר״ש תלמודא קאמר לה ,היינו עליהן לניח המדרש .רנה אמר ,נמי
עי״ז ממחשנת שלא לשמה לגמרי,
שמשחיר פניו עליהן כעורנ .רנא
המחשנה
שמגי! עליו שלא יזיק לו
שילמור תלמוה אתא תדנא כלעה .ופירש
אמר נמי שמשים עצמו אכזרי על
ננ״ל ,היינו שלא ינוא ע״י הלימוד
שנשכיל רני לנחינת הלימוד שלא ר״ש רבה קאמר לה .היינו על ירי שילמור
כניו ועל כני כימו כעורנ .ופירש רש״י
לשמה לגמרי וממילא כשהחסד שלא לשמה יבלע אותה הנחש .חה שפירש
)שס( :שמשנים ומעייג .׳שחורות׳ לשון
מגין עליו מזה ,אז אדרנא גס ר״ש רבה קאמר לה ,־< היינו ע״י שילמור שחרית ,׳כעורנ׳ לשון ערניח .אסרי
הלימוד הזה נכלל כקדושה ננחינח בשביל שיתקרא רבי .אתא פושקנצא על נניו .כדכמינ )שהליס קמז( ׳לנני
מתון ונו' ,ועל כן גס ע״י
עורנ אשר יקראו' .וכן אישא נויק״ר
הלימוד ופירש ר״ש עורב .היינו על ירי שילמור
הזה נעשה חיקון הנגינה ננ״ל.
)יט ,א( :א״ר שמואל נר אמי ,דנרי
ו י ט ן ן אשל .נירנז האירזניס )ג( אירזא בלילה מלשון ערבית .וכלעה היינו ומנין
מורה צריכין השחרה והערכה
נזה״ל :אמר אנרהס אנינו עליו מן הנחש הנ״ל .וסליק יתיב כאילנא.
כפרנסה ,מנין ,׳מי יכין לעורנ
צידו' ,כך אס אין אדס נעשה אכזרי
להמלאכיס והשענו מחח העץ ,שזה פירש המהרש״א ,שהוא בחי׳ אברהם
על גופו ועל כניו ועל כימו כעורנ
נחי׳ האשל שנמע אנרהס שמרמז שבתוב אצלו ) נ ל א שי ת כא( ויטע אשל .שהוא
הזה אינו זוכה לדנרי מורה.
על החסד הנ״ל כמנואר נפנים,
שלא בחי׳ חסר .היינו שהחוט של חסר שנמשך
והחסד הזה מגין על האדם
פיר ש המהרשייא שהוא כחיי
יזיק לו המחשנה של שלא לשמה עליו מנין עליו מן הנחש הנ״ל .תא חזי
אכרהם .וז״ל המהרש״א
רק אדרנה ממוך שלא לשמה ינוא כמח נפיש חיליה דאילנא .היינו שרבה
)נ ״נ עג ע״נ( :אנרהס הוא אילנא
מתמיה את עצמו שבל בך גבר עלינו חסרו דמיי ,על שס ׳אס יש נה ען׳ ועל
לנחי׳ לימוד לשמה ממש.
ע ש ח לך רב .נני א ה״ל )ג ,א( כחנ
שס ׳ויטע אשל ננ אר שנע׳ .ואמר
שאפילו על זה יבול להגן :
חזי כמה נפיש זכומיה וחיליה דההוא
נזה נזה״ל :יש להתפלא
קצח ,כפי שנכמה וכמה מאמרים
אילנא ד׳ויטע אשל׳.
יתיישב הסמיבות של המשנה
ו י ט ן ן אשל .כדכפינ ננראשיש )כא,
מודיע רנינו ז״ל סגולח המורה )אכות פ״א( עשה לך רב .וקנה לך חבר.
מאימה,
העולים
וה חיקוניס
לג( :ל טע אשל ננ אר  5נ ע
ומאלינו נדע שנלסגולה ותיקון והוי רן את בל הארם לבף זבות.
ויקרא שם נישם ה׳ אל עולם :והוא
דפום מוהרנ״ת :גע״א
היוצא מאימה ,נחלש ונממעט ח״ו
נשי' שסד כמונא נר ש״י) שס( וז״ל :אשל.
רנ ושמואל ,חד אמר פרדס להניא ממנו פירוח לאורחים כסעודה.
כשמכוין האדס נלימודו שלא לשמה ,נשכיל שימקרי רני .ולמה
וחד אמר פונדק לאכסניא ונו כל מיני פירוח .וייויא שם וגו׳ .ע״י
יצאה מהכלל זאח הסגולה שכזה המאמר לנד ,אשר יזהיר נו
אומו אשל נקרא שמו של הקנ״ה אלוה לכל העולם ,לאחר שאוכלים
שלא לכוין כלימוד המורה שימקרי רני ,ולמה גם נזה המאמר
לא הסחפק את עצמו ,נמה שמאלינו נכין ונדע כל זה כנ״ל.
ושותים אמר להס כרכו למי שאכלתם משלו ,סנורים אמם שמשלי
אנל נהפלאת דנריו הקדושים נני אור המשנה 'עשה לך רנ',
ע ש ד ן לך
אכלחס ,משל מי שאמר והיה העולם אכלתם )סוטה י(.
רג .וז״ל המשנה נ אנו ס) פ״ א ,מ״ס :יהושע נן פרחיה אומר עשה לך רנ,
שגס ענין הרנ והרני נעצמו הוא סוד המלכות שאין להמעטר
וקנה לך חכר ,והוי דן אח כל האדם לכף זכות .ועי' שס נמפרשיס נמה
נו רק הראוי לזה ,מנין מרחוק,שעלאשר נזה המאמר כל
שפירשו ע״ד הפשט ,אמנס רניגו דרש משגה זו לענין שיקון המלכוש ,ומאימא
שיטתו הוא על אודוח כנין המלכות דקדושה ,שמחמח
נמדרש שהליס )ש( שמקשר נין ׳עשה לך רנ' לשיקון המלכוש ,ש״ל המדרש:
זה כל ההכרח של מושנע״פ שהוא נחי׳ לילה ,כנזכר לעיל
׳עשה לך רנ׳ ומדייש עליך כעפר והמליכהו עליך ,שנאמר ׳ורהנ רעך',
מהמונ״פ ,פרט והודיע לנו ,שמוכרח להתרחק נו מהמחשנה
ואין רהנ אלא מלכות ,שנאמר )שהליס פז( ׳אזכיר רהנ וננל׳.
שלא לשמה נשכיל שיחקרי רני.

ובזד!

נוילואי חכנוה
ש י ל מ ו ד שלא ל שמה .איהא גססד לאגרהס )מעין ג ,נהר ש( גזה״ל :הענין ,כי
העוסק נשורה ונפר ט נרזין דשכמשא שזה ישעלה על הכל,
וסשס כל העוסקים כולה הס נדנקיס נעך השייס דהיינו שפארש ,וסשסעליו
כולם שכינה ע מ הס ,מפני שדרך השכינה להידנק עם השפארש ,וכיון
שרואה מי שעוסק נשורה שהוא דנק נעך הסייס ,מיד היא קופצש עליו
כדי להידנק עם השפארש .זולשי אושם העוסקים שלא לשמה לקטגוריא
ש״ו ,שאין ייסוד השכינה ע מהס ,ונוס להם שלא ננראו .אמנם מי שעוסק
נשורה לשה עושר ,אפשר שמשוך שלא לשמה נ א לשמה ,דהיינו שהקליפה
אינה קשה כ״כ ואפשר שיכנס ממנה אל הקדושה.
ו י ט ע א של ש הו א כחיי חסד .איהא גשערי אורה)שער ה( גזה״ל :וזהו שאמר
'ששן אמש ליעקנ שסד לאנרהס' ,שמידש השסד מסורה לאנרהס
ללמד זכוש על כל הנריוש .וכנר הודענוך כי צורש דגל מידש השסד
נקראש א״ל ,ויש לך לדעש כי אנר ה ם ירש מידש א״ל ,כאמרו ,׳ויטע אשל
כולם
ננ א ר שנע ויקרא שם נשס ה׳ אל עולם׳ ,וכשינ ׳נרוך אנר ס לא״ל עליון׳.
וכנר ידעש כי אל עליון הוא הגומל שסדים טוני ם ,ומידש שסד הוא של
אנר הס כמ״ש 'שס״ד לאנרהס'.

ו י ט ק א של ש הו א בחיי חסד .ונשפר מעולפס שפירים )יום כז( נסג גשם הזהר
)נראשיס קג ע״ג( גני המושג ׳אשל אנרהם׳ נזה״ל :אילן היה נוטע אנר ה ס
מקום רקכשהיה נארך כנען .ונאושואילן
השלום ,ולא היה עולה נכל
היה מכיר מי שהיה דנק נה׳ ישנרך ,וזה כי הצדיק כשהיה נכנס ששש
האילן ,מיד היה האילן פורש ענפיו על אושו אדם וסופף עליו להיוש צל
על ראשו ,אנל מי שהיה דנק עם הענודה זרה ,מיד אושו אילן היה מעלה
ענפיו למעלה .וכן מעין מיס היה ששש אושו אילן ,מי שהיה צריך טנילה
היו המיס עולים לקראשו ,מיד יודע אנר ה ס ע״ה שזה האיש טמא וצריך
טנילה ,ומי שהיה טמא היה המעין משנגנ .ונזה האילן היה נודק נו עונר
ושנ ,וזהו שכשונ )נראשים ים( ׳והשענו ששש העך׳.
י י ט ע א של ש הו א בחיי חסד .ונדגל מסנה אפרים )פ׳ וירא( אימא נזה״ל :וזהו
׳ויטע אשל׳ ואישא נזהר שהוא עך הסייס ,וזהו א׳כילה ש׳שיה ל׳ויה
לט( ׳הלשםאשר הוא אוכל' ,ששיה ג״כ מורה
על שס הייסוד כמו)כראשיס
על הייסוד כמו )נדרים ד ע״ג( 'אל ישסה אדס נכוס זה' ,ולויה כמו )מלכים א,
 0׳כמער איש ולויוש' ,והיינו שזכה נכל הנשינוש לייסד קונ״ה ושכינשיה .וזהו
שרמזו שז״ל )נ״ מ פז ע״א( אנרהס אנינו ע״ה אוכל שולין נטהרה היה ,והנן.

פתויי היצה״ר מצד
לילית מצד הימין נקרא
נחש ,להראות לו שלום
אכול
ובטח
השקט
ושתו וכיוצא מטובות
העולם הזה הנמשכין
ע ו ר ב אמרו חז״ל ׳מי שמשחיר פניו כעורב ומי שנעשה אכזרי על בניו כעורב׳ ,היינו שמתפלל בלי שום כוונת
מהימין )ר א שי ת חכמה שער היראה ,פ״ח( .כל מיני זוהמות שבעולם מקורם הוא נחש הקדמוני ) מעולפת ספירים ,יום י״ט(•
עורב אומר ׳מי יכין לעורב צידו כי ילדיו אל אל ישועו ,יתעו לבלי אכל׳ ) פ ר ק שירה( .עורב הוא לשון מתיקות,
תועלת עצמו ,ואינו חושב לכלום את עצמו ,ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו ,ונתבטל כאילו אינו בעולם )ליקו״מ טו ,ה(.
אילן בחי׳ בינה ,נראה לי שורש האילן בבתי׳ אור ישר ,והמלכות הוא
שזה הוא ערב ומתוק בעיני השי״ת )נו ע ם אלימלך ,פ׳ נח( .משיח בן דוד נקרא עורב ,לפי שהוא ערב בעד ישראל ונלקה בייםורין עבורם )קה״י ,עורב(.
א ב ר ה ם חסד היינו בחי׳ אברהם ,היינו שצריך ללמד חכמתו לאחרים ולקרבם תחת כנפי השכינה
שורש האילן בבתי׳ אור חוזר ,ובינה נקרא אילנא עילאה ,ומלכות נקרא אילנא תתאה ,ותפארת נקרא אילנא רברבא )קה״י ,אילן(.
)ליקו״מ נח ,ה( .אברחם בחינת חםד שהוא אהבה והשתוקקות והתחברות ודביקות להשי״ת )ליקו״ה ,תפלה ה ,ב( .חסד דא אברהם ,דנקיט מעולם עילאה נהירו וחיים ויהיב לעולם בתראה )ז ה ר חדש ,כי תשא( .אברחם גמל חםד לעולם,
שהיה מזמין לכל באי עולם ועוברי דרכים מזון וגומל חםד ויוצא לקראתם דכתיב ׳וירז לקראתם׳ ,ועוד ׳וישחתו ארצה׳ זאת היתה גמילת חםד שלימה ,והקב״ה מדד לו במידתו ונתן לו מידת החםד )ספר הבהיר( .דע ,כי תרח בעל
אמתלאי בהיותה נדה טמאה ,ואז בראות הקליפ׳ מקום הטינוף זה שהוא תרח עובד ע״ז ואשתו ג״כ עע״ז כמוהו ולא די בזה אלא שהיתה בעלת נדה ,אז אמרה הקליפה ודאי שלא אמצא מקום מטונף יותר מזה ואז הניחה לצאת את
אברחם הוא הנטיעה הראשונה ,שהרי בשביל אברהם נברא העולם )גור אריה בראשית
נשמת אברהם מהם ונכנםה שם ,כי נשמת אברהם ביניהן היתה ,כי לכן נקרא גר צדק כי שרשו הי׳ תוך הקליפה והטומאה )לקוטי תורה ,ספר איוב(.
יויטע אשל׳ ,שם אילן (...).ובמדרש )מדרש תהלים לז( ׳ויטע אשל׳ ,א׳ אכילה ש׳ שחיה )נ״א שכיבה( ל׳ לויה .והן הן אותיות של שאל ,כי אברהם היה אומר לכל עובר ושב שאל מה אתן לך ונותן לו כל מה ששואל
כא ,לג(.
)רבינו בחיי בראשית כא ,לג( .עייי אותו אשל נקרא שמו של הקב״ה אלוה לכל העולם ,לאחר שאוכלים ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו ,םבורין אתם שמשלי אכלתם ,ממי שאמר והיה העולם אכלתם ,עד כאן לשונו .כך היה
כוונת אברהם אבינו באם הם בני אדם אזי יכניםם תחת כנפי השכינה ,הרי אברהם עושה חםד תחילה באכילה ושתיה לבני אדם ,ואח״ב מתחםד עם קונו להכנים בני אדם תחת כנפי השכינה ) של״ה וירא תורה אור ,ג( .אשל ראשי תיבות
למפרע ׳לעבדו שכם אחד׳ ,גם ראשי תיבות ׳להמשיך שפע אריך׳ ,גם אשל ראשי תיבות ׳שבעין אנפין לאורייתא׳ )קה״י ,אשל( .בריח התיכון שבמשכן הוא מן האילן שנטע אברהם בבאר שבע ,וכשעברו ישראל בים קצצו אותו מלאכים
ונטלו אותו ישראל ועשו ממנו בריח התיכון .והנה גם זה אילן של אברהם הוא בחינת יעקב שכלול מג׳ אבות ,ועל כן נאמר ׳ויטע אשל׳ ראשי תיבות ׳אדום שחור לבן׳ ,׳לבן׳ חםד ,׳אדום׳ דין ,׳שחור׳ מידת יעקב )קה״י ,בריח התיכון(.

אילנא

אשל

ואני תפלה
ות ר ח ם עלינו,
ותשמרנו ותצילנו
תמיד שלא נדבר
סרה חם ושלום על
שום בר ישראל
שבעולם .ותצילנו
ברחמיך מלשון הרע
ואבק לשון הרע,
ולא נתחיל להון שום
בר ישראל לחובה
חם ושלום ,רק נזבה
להון את הכל לכף
זכות חמיה ,ולהכריח
עצמנו בכל בחותינו
עדשנזכה למצא זכות
וחסה וטוב לכל אחה
ואחד ,אפלו בתכלית
הדיוטא התדזתונה
בתכלית הגריעות
והפתיחות ,ולהכריע
הכל לכף זכות תמיד
)ליקו״ת ח״ב א(.

עא

ערכים
וכינויים

ע״י ששומע הנגינה כנ״ל הוא מתקן כנין המלכות שלו .כדאימא נ לי תו״ ה) סו״ מ אפנומפוס ג ,יג( נזה״ל :ני כל אדם צריך לראות
ולהשתדל לתקן גתי׳ מלכות שלו ,שהוא נתתקן ע״י תיקון קול הנגינה שהוא מותין ותיות המלכות (...) .כי עיקר האדם גא לזה העולם
רק נשכיל זה כדי לתקן חלקי המלכות שיש נו ,כי כפי שמתקן חלק המלכות שלו כקדושה ונמהרה כמו כן הוא מעלה ומרומם מלכותו
ית׳ כניכול ,אשר רק נשכיל זה נא האדם לזה העולם כדי שיגדל וינשא ויפרשם מלכותו ית׳ ,כי כל מה שנרא הקנ״ה לא נראו אלא
לכנודו שהוא נחי׳ מלכות (...) .כי
עיקר הנהגת המלכות והעשירות
ע ״ י קנ ה שהקול יוצא ממנו כי ע״י ששומע הנגינה כנ״ל ,הוא מתקן
הוא ע״י הקול והדינור ,כי כ״א
שמחכר ה שני כרוכים .מצינו בנין המלכות שלו .וזה עשה לך רב ,היינו
כפי הממשלה שיש לו הן שהוא
כמשכן שקול ה׳ היה יוצא מנין שני
ה כ רוני ס ,כדכשינ נ נ מ ד נ ר )ז ,פט( :שיתקן בחינת מלכות .וזה ע״י קנה לך
מושל נניתו על עשירותו וחפציו הן
ונכא מיקה אל אהל מועד לדנר חבר ,היינו על ידי קנה ,שהקול יוצא ממנו .שיש לו איזה ממשלה ומלכות על
אחרים ,כ״א מנהיג הממשלה
אמו ויינומע את הקול מדכי אליו שמחבר השני כרובים להיות פנים בפנים,
מעל הכפרת אקר על ארן העדת
והמלכות שלו ע״י הדינור והקול,
שעל ידו הוא מושל ומצווה איך להתנהג נכל הדנרים שתחת
מנין קני הכרכים וידנ ר אליו :ופירש רש״י )שס( :מגץ שני
ממשלתו ,וע״כ הדינור הוא נחי' מלכות כ״ש נמ״א .ועיקר חיות
הנרונים .הקול יוצא מן השמים לנין שני הכרוכים ומשם יצא
הדינור הוא הקול כי הקול מנהיג לדינור ,וע״כ מקולו של אדם
לאהל מועד .מדנר .כמו ממדנר ,כנודו של מעלה לומר כן
מדנר נינו לנין עצמו ומשה שומע מאליו .ועי״ע לעיל נ מקו״פ
ניכר נחי׳ המלכות שלו (...) ,כנראה נחוש שמי שיש לו ממשלה על
ד״ה 'שהשסי צפרים הנ״ל יונקים מאפר דנני אי ס ינקין׳.
איזה דנר כגון על עשירותו וחפציו ,כשאומר ומצווה איך להתנהג
אזי קולו חזק ועז נדרך ממשלה (...) ,אנל מי שאין לו ממשלה על
אומו הדנר ,כשאומר לפעמים איזה דעה הוא כקול חלוש ונמוך (...) ,כי המלכות כפי הקול ,כי הקול הוא חיות וקיום המלכות.
פנים כפנים .איפא נירס האיתנים )ג( נזה״ל :כשזכו ישראל אז היו הכרוכים פנים אל פנים ושמעו מהם 'קולות׳ קדושים ,ומזה
ל ה י ו ת פנים כפנים .ונליקו״ה )יו״ד נדרים ד ,כה( ניאר ענין זה ע״פ היום הרניעי כמעשה י״ג
ידעו שנתרצה הקנ״ה לישראל כשלימות.
נסיפו״ מ )עי״ש כל הענין המקושר למאמר זה ,ועי״ע נילקוה״נ נד״ה 'שמתנר השני כרונים להיות פנים נפני ם'( ,וז״ל :והכלל ,כי השתי צפרים שתעו
זה מזה הם מרמזים על גלות השכינה שעל זה נאמר ,כצפור נודדת מן קינה ,שהיא השכינה ,כן איש נודד ממקומו ,שהוא קונ״ה ,כמונא
נמיקוני זהר .כי כזמן שניהמ״ק היה קיים על מכונו היו שני הכרוכים פנ״פ ,ואחר המורכן היו נהחזרת פנים וכו' ,והשכינה היא כנש״י,
דהיינו שכינת אלקומו השוכן נמוך כ״א מישראל ,שצריכין למכרו ולימדו גקשי א»ץ לשרשו להש״י שהוא מרומם על הכל .ונעוונומינו
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ילקוט הנחל
כי עייי ש שו מע הנגינ ה .עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
ע ״ י ש שו מע הנגינ ה כנייל הו א מ תקן בנין ה מלכו ת שלו .וצקוצץ מבועי
הנחל )אדר תשל״ט( ביאר זאת ע״פ קשרי המאמר בזה״ל :ידוע דהנגינה היא
סוד כח הבירור שמברר הטוב מן הרע )עיין בתורה נד ,ורפב( ,וזהו בעצמו
הכנעת הרע וביטולו כידוע ,כי כל חיות הרע וקיומו הוא מהקדושה
המובלעת בתוכו ,אבל ע״י שנתברר הטוב ועולה מהם עי״ז נכנעין ונתבטלין.
וזהו עצמו ענין ׳בנין המלכות שע״י הנגינה׳ המבואר בפנים ,כי ע״י
שנתבררין כל חלקי הקדושה הנפולין שהיו מעורבין בתוך הרע ועולין מהם,
עי״ז נבנית הקדושה שזהו ׳בנין המלכות׳ .וזהו בעצמו מה שמבואר בסוף
המאמר ע״פ מאחר עלות הביאו וז״ל ,׳היינו גס הנגינה שהיא מאחורי
הקדושה בחי׳ ׳מאחר עלות וכו״ ,ודוד המע״ה היה יכול לתקן נגינה זו ג״כ
ועי״ז נתעלה מלכות דקדושה כנ״ל וכו״ עכ״ל ,היינו כי דוד זכה לתיקון
הנגינה דקדושה בתכלית השלימות בחי׳ ׳ויודע נגן׳ המוב״פ ,שהוא בחי׳ כת
הבירור כנ״ל ,ועל כן היה יכול עי״ז לברר הטוב והקדושה שבכל מקום אף
שבנגינה דאחורי הקדושה )וכמוב״פ שיונקים מדדי המלכות דקדושה( ,שעי״ז
עיקר בנין המלכות כנ״ל .וממילא מובן שכמו״כ זלע״ז הנגינה דסט״א הוא
בחי׳ התגברות הרע על הטוב ח״ו עד שמעלימין ומכסין ח״׳ו את הטוב ולא
נודע כי באו אל קרבנה ,ומכ״ז מבוארים דבה״ק ד׳מי ששומע וכו׳ ממנגן
רשע קשה לו לעבודת הבורא׳ ,כי זהו כוחה של הנגינה דסט״א להגביר ח״ו
את הרע ,משא״כ ׳כששומע ממנגן כשר והגון אזי טוב לו׳ ,כי נתברר ועולה
בחי׳ הטו״ב שבו והרע נופל ונתבטל ,בחי׳ ׳ונגן בידו וטו״ב לך׳ )עי׳ בתורה
נד( .היינו שזוכה להתעורר לעבודת השי״ת ולקבל עליו עול מלכות שמיס
ועול מצוותיו ית׳ ,היינו בנין המלכות שלו בפרטיות .ובזה מבואר מש״כ
בלשוה״ק לקמן על המשנה עשה לך רב וכו׳ ׳כי ע״י ששומע הנגינה כנ״ל
הוא מתקן בנין המלכות שלו׳ ,דלכאורה בכל המאמר אינו מבואר כ״א
דשמיעת הנגינה טוב לו לעבודת הבורא ,או דתיקון הנגינה הוא בנין
המלכות ,אבל היכן מבואר דשמיעת הנגינה מועלת לתיקון המלכות שלו ,אבל
לפי הנ״ל היינו הך ,והוא המבואר בתחילת המאמר דשמיעת הנגינה מאדם
כשר טוב לו לעבודת הבורא ,דהוא בחי׳ בנין המלכות שלו כנ״ל ,והיינו
שיתברר ויעלה הטוב שבו שהוא עצמו בחי׳ תיקון ובנין המלכות שע״י
הנגינה המבואר בכל המאמר ,שע״י סוד הנגינה יתבררו ויעלו חלקי הטוב
והקדושה מכל המקומות שנפלו לשס ,ועי״ז יבנה ויתכונן המלכות דקדושה,
שיתעורר כל העולם לקבל עול מלכותו ית׳ ולעבדו שכס אחד .ועד״ז נבוא
לביאור דבה״ק במש״כ וז״ל ׳והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדס הוא
ע״י שילמוד בלילה תושבע״פ׳ ,הנה הלשון ׳שיוכל לשמוע נגינה מכל אדס׳
צ״ב ,דהא ודאי דעצס שמיעת נגינת אדס הרשע הנמשכת מצפרים שמקליפה
אינו טוב מצד עצמו ,גס בלתי הטעם מה שעי״ז קשה לו לעבודת הבורא,
וא״כ לכאורה היה מתאים יותר הלשון ׳והתיקון שלא יזיק לו נגינה מאדם
רשע׳ ,דהיה מתפרש דהתיקון דלימוד תושבע״פ יועיל דאף אס יזדמן לו
שיגיעו לאזניו קול נגינה מאדם רשע לא יזיק לו ,אבל השתא דקאמר
׳והתיקון שיוכל לשמוע וכו״ מתפרש דע״י התיקון דלימוד תושבע״פ יכול אף
לכתחילה לשמוע נגינה מאדם רשע ,וזה צ״ב .ועוד צ״ב בעיקר דבה״ק בענין
התיקון דלימוד תושבע״פ דהיינו ש״ס ,שעי״ז ׳יתקן השית עזקאין שבקנה
שמהם יוצא הקול וכו׳ היינו שתהיה תקומה להרינה וכו״ ,דלכאורה אינו
מבואר מזה רק דעי״ז יתתקן הנגינה של עצמו )שתהיה נגינתו מצפרים
דקדושה( ,אבל עדיין אינו מבואר לכאורה דאיך תגן עליו שלא תזיק לו
שמיעת נגינה מאדם רשע הנמשכת מצפרים שבקליפה רח״ל .ואף שיש ליישב
זאת בפשיטות ,אבל ע״פ כל הנ״ל יבואר זה בטוב טעס ,דע״י שמתקן בחי׳

הנגינה שלו )ע״י לימוד ש״ס( זוכה לסוד כת הבירור לברר הטוב מן הרע
בבתי׳ דוד המע״ה שהיה ׳יודע נגן׳ ועי״ז היה יכול לברר ולהעלות הטוב
והקדושה שבנגינת אדס רשע כנ״ל ,ועי״ז באמת יוכל לשמוע נגינה מכל
אדס ,כי לא די שלא יזיק לו ,כ״א עוד אדרבה יברר ויעלה הקדושה
המובלעת שס ,והא בהא תליא ,דמה שנגינת אדס רשע מזקת הוא מחמת
שהשומע אינו יכול לברר הטוב ,ועיקר ההצלה מזה הוא ע״י תיקון בחי׳
הנגינה דקדושה שלו שעי״ז יכול לברר הטוב ולהכניע הרע כנ״ל ,ובזה
מבואר ומיושב הכל בעזה״י .אולם למעשה מי יאמר זכיתי לבי שכבר זכה
לסוד תיקון הנגינה בשלימות דבר שנשתבח בו דהמע״ה ׳ויודע נגן׳ עד שהיה
יכול עי״ז לברר ולהעלות גס הנגינה שמאחורי הקדושה ולתקן ולבנות עי״ז
מלכות דקדושה ,ואף כי רבינו ז״ל נותן לזה עצה פשוטה השווה לכל נפש
דהוא ׳לימוד תושבע״פ בלילה׳ ,אבל המבין יבין שיש בזה אלפי אלפים וכו׳
מדריגות ,והוא מה שהתנה שצריך הלימוד להיות ׳לשמה׳ (...) .וכ״א כפי מה
שזוכה למסור נפשו ולהתרחק מכל מיני עונג וכבוד של עוה״ז בשביל
התושבע״פ בבתי׳ ׳שחורות כעורב׳ בחי׳ ׳אתא פושקנצא וכו״ ,כפי מידתו בזה
כן הוא זוכה לתיקון השית עזקאין שלו ולהמשיך קולו מצפרים דקדושה ולברר
הטוב מתוך הרע עד שלא תזיק לו קול הנגינה הנמשכת מצפרים שבקליפה
כנ״ל ,אבל מ״מ כל שלא זכה עדיין לבתי׳ תיקון קול הנגינה בשלימות כנ״ל
מוכרח הוא להתרחק עד קצה האחרון משמיעת קול הנגינה של רשעים ,כי
מי יודע אס כבר זכה לתיקון קול נגינתו עד שיוכל להתגבר נגד קול דסט״א
של הרשע הזה עד שיברר הטוב שבו ,כי מאליו מובן שהדבר תלוי כפי מהות
קול נגינתו של הרשע וכפי כת הקדושה שכנגדו והבן .ומה שמפשטות
לשוה״ק ׳והתיקון הוא שיוכל לשמוע וכו״ משמע שמדבר בכל אדס ,ידוע דכן
הוא דרכו בקודש שמדבר בתחתונים ורומז בעליונים ,כי אין זוכה לתיקון זה
בשלימות כ״א הצדיק הגדול מאד שזכה לפרוש עצמו לגמרי מכל תענוגי
עוה״ז ,הוא הוא אשר זוכה לתיקון הנגינה בשלימות ,וכמו שציין לזה מה
שנאמר בדהמע״ה ׳ויודע נגן׳ ,והוא הוא בעצמו ׳המנגן הכשר והגון׳ שהזכיר
בתחילת המאמר שע״י קול נגינתו יכול לברר הטוב שבכל העולם ולקרב כל
העולם להשי״ת ,וכולנו צריכין להתקרב ולהתבטל אליו כראוי עד שנזכה ע״י
שמיעת קול נגינתו הזכה )הן הן תורותיו ומאמריו הקדושים כמבואר במ״א(
לשוב אל השי״ת ולעבדו בלבב שלם לטוב לנו כל הימים .אך בוודאי תלוי
הדבר כפי מה שנזכה כ״א להתגבר באתעדל״ת בתיקון לימוד תושבע״פ
המוב״פ בלילה ובחשך ובמס״נ ע״ד הנ״ל ,כמו כן נזכה לשמוע ולהבין
ולהרגיש בליבנו קול נגינתו הקדושה ,היינו בחי׳ ההתעוררות והדביקות
הנפלא הגנוזה בספריו הקדושים כל חד כפום מה דמרגיש בליביה כפי
הכנתו בתיקון הנ״ל .וביסוד זה דכל ענין הנגינה הוא סוד בירור הטוב שע״ז
בנוי כל עניני המאמר כנ״ל ,יבואר לנו הא דרבינו ז״ל בביאור המשנה ׳עשה
לך רב׳ וכו׳ לקמן שמבאר בו תמצית דבריו הקדושים שבכל המאמר ,הוסיף
שס לכאורה ענין חדש בביאור דברי התנא ׳והוי דן את כ״א לכף זכות׳,
שצריך זה שזכה לתקן קול הנגינה לדון את כל אחד לכף זכות ,שלכאורה לא
דיבר מענין זה מקודם ,וידוע שאין זה דרכו בקודש )ע״פ הכלל הי״ז מביאה״ל(,
אבל להנ״ל ניחא ,דאדרבה זהו יסוד כל המאמר הזה ,לגלות ולברר הטוב
שבכ״א שעי״ז דייקא עיקר בנין המלכות בשלימות ע״י תיקון הנגינה ,והבן.
ש מ ח פ ר ה שני כרובים ל היו ת פני ם בפני ם .ע״פ היוס הרביעי צסיפו״מ יג,
ביאר צספר רמזי המעשיות )על מעשה יג( בזה״ל :יש שני צפרים אחד
זכר ואחד נקבה ,והס רק זוג אחד בעולם .והשני צפרים הנ״ל נתעו ונתרחקו
זה מזה עד שאין יכולים למצוא אחד את חבירו ,וכשמגיע הלילה אזי מיללין
בקול יללה גדולה מאד ,כי כל אחד מיילל על זוגו .והשני צפרים אלו מרמזים

קול השופר הוא בחי׳ קול
שני הציפורים ,שהם בחי׳
שני הכרובים שהיו על הארון
שמשם יוצא קול הנבואה,
כמ״ש וישמע את הקול וכו׳
מבין שני הכרובים )ליקו״ה
נדרים ג ,כה(.

מאי כרוב ,אמר רבי אבהו
כרביא ,שכן בבבל קורין
לינוקא רביא )חגיגה יג.(.
הכרובים באצילות על
הרוב נקראים נצח והוד,
והם על הכפורת שהוא
יםוד ,והם זהב מצד הגבורה
כנודע .ויש שפי׳ כרובים
בתפארת ומלכות ,ויש שפי׳
בגדולה וגבורה על דרך
מקרה ,ולעתים מתייחםים
כרובים חכמה ובינה )פרד״ר
כג ,כרובים(.

כל הצורות שיש להם פנים
נקרא בשם כרובים ,כי
דומה פרצוף שלהם לפרצוף
תינוק ,בפרט צורת שאר
בריות שאין פניהם כל כך
חשוב כמו פני אדם שיש לו
צורה נאה ויפה ,נקראו שאר
הבריות כרובים )גור אריה
שמות כו ,א(.

כרובים שבמקדש הן בחי׳
אבא ואמא ,ונצח הוד ,וזעיר
ונוקבא )קה״י ,כרובים(.
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מקור חכמה

כף זכות
שי שראל עו שץ רצונו שלי מקום.
נגלות כולנו כצאן תעינו נתינת תעיתי כשה אוגד ,שנתעינו מן הדרך
ע״א( :אמר רבנאי אמר שמואל ,כרובים בנס הן עומדין.
הכף הוא החסד והזכות הוא עד שאין אנו יכולין לשונ לדרך הישר למצוא את דודינו שהוא הש״י,
תפארת )קה״י ,כף זכות(.
ואנו מנקשין את שאהנה נפשינו ואין יכולין למוצאו ,ננתי׳ על ) (...כיצד הן עומדין ,רבי יוסנן ור׳ אלעזר ,סד אמר פניהם איש
כף הוא בחינת מלכות ,וכן
כשרוצים להריק ולהשפיע משכני נלילות דהיינו נגלות ,נקשתי את שאהנה נפשי נקשתיו ולא אל אסיו ,וסד אמר פניהם לבית .ולמ״ד פניהם איש אל אסיו הא
כתיב ׳ופניהם לביס' ,לא קשיא ,כאן
מקדירה לקערה מריקים מצאתיו ,כי כנר נתעינו כ״כ עד
ע״י הכף ,וכן כשמשפיעים שאין אנו שומעין את הקול ,ואפילו כמער איש ולויות ,בזמן שישראל עושין
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום,
ע ליו ני ם
מ עו ל מו ת
לעולמות התחתונים הכל כששומעין לפעמים אין אנו מכירין רצונו של מקום .ואזי כשיתקן בחינת מלכות
כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו
ע״י המלכות ,ועל כן
יתכן את הקול ,וכמ״ש על פסוק תעיתי שלו ,ויוכל למשול בכל מה שירצה .ויוכל של מקום .ולמ״ד ופניהם לבית הא
שתקרא כף ,וכשהוא נוטה
כתיב ׳ופניהם איש אל אתיו',
כלפי חסד נקרא כף זכות,
המתהפכת )ליקו״מ סימן רו( ע״ש .וכן הש״י להמית לזה ולהחיות לזה .ונמצא עולם
כי היא חרב
דמצדדי אצדודי .דתניא אונקלוס הגר
כניכול אינו יכול לקרג א״ע אלינו
מדינא לרחמי)שם(.
לכף
האדם
כל
את
דן
והוי
אמר
לזה
חרב.
אמר כרובים מעשה צעצועים הן,
כי עוונותינו מנדיליס נינינו ונינו,
וכמ״ש כי אם עונותיכם היו זכות .שצריך לדון את כל אדם לכף זכות.
ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר
שוטים
מגדילים וכו' .והצדיק צריך לקרג כי אין הקב״ה חפץ בחורבן העולם ,כי לא מרבו .ופירש רשב״ס )שס( :שישראל
מי שרוצה כבוד הוא שוטה
עושין רצוט של מקום .הם הופכים
ולתנר קונ״ה ושכינתי' לקרנ כנס״י
)ליקו״ם קצד(.
לתהו בראה לשבת יצרה :
עיקר הרחמנות הוא להש״י ,ואי אפשר לקרנם כי אם
פניהם זה לזה ,סימן שהקב״ה אוהב
ו כ ש פי ל זה מתלא בפומא דאינשי עכשיו את ישראל .ומתתילה כך נעשו פנים
להמשיך הדעת בעולם לדעת ע״י השלכת קולות ,שצריך להשליך
כי ה׳ שליט בארז ,ולהוציא
את ישראל מעוונות שהם הקול של השי״ת לכנסת ישראל לכל לומר שהחזנים הם שוטים ואינם בני דיעה .אל פנים ,כדי שתשרה שכינה
בישראל וישראל יעשו רצונו של
רוח שטות היפך הדעת מקום שהם (...) ,וכן להיפך צריך
כן
ועל
בגלות.
דקדושה
מלכות
עכשיו
כי
)ליקו״ה ,ראשית הגז ג ,א(.
מקום ,וכשאין עושין הופכין פניהם
להשליך קול תפלות של כנסת
שחושב
הגם לבו בהוראה
ישראל להשי״ת (...) .והצדיק צריך הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים מבחי׳
לבית ע״י נס .למצדדי אצדודי .קצת
בעצמו שהוא יודע להורות
בדין ולא יטעה ,הרי זה שידע לעשות כל מיני קולות מוחין ודעת דמלכות דקדושה .ועכשיו לבית וקצת זה לזה ,כאדם שמדבר
שוטה ,ונקרא שוטה מפני
שהמלכות בגלות ועל כן הנגינה נפגמת אל תבירו והופך ראשו קצת לצד
לך שנעולס ,כי צריך להעלות את קול
שהוא חכם בעיניו ואין
אתר .מעשה צעצועים .פסוק הוא
שטות גדול מזה )פי׳ רבינו צעקתו של כל אתד ,ולהיפך להשליך
יונה ,אבות פ״ד ,מ״ז(.
קול כרוז לכל אתד ואשד לפי מקומו ושעתו לכל מקום שהוא ,בכרובים בדברי הימים ,והוא לשון צעצעים כלומר תינוקות,
וצריך להשליך לו קול כזה שהוא יוכל לשומעו ולהתעורר על ידו .כדאמרינן )סוכה ה( מאי כרוב כרביא ילד ,כלומר כתינוקות
הנפמרין מרבותיהם ,והיינו דמצדדי אצדודי דאמרן לעיל.
דעת)בני דיעה( ) (...כי נתינת השלכת קולות נמשך משם מנין שני הכרוכים שהם
עיקר הדעת הוא התחברות שני הצפרים ,שמשם הננואה ,ננ תינ ת מה שאמרו רז״ל על ל א לתהו בר אה לשבת יצרה .כדכתיב בישעיה )מה ,יח( :כי כה
שני הפכים חסדים וגבורות,
אמר ה׳ בורא השמים הוא האלקים י 5ר הארץ ועשה הוא
דרי מעלה ודרי מטה ,נשמה שמואל הנניא ושמואל שוכג וכו' ,ומונא נפירוש רש״י שם ,זהו
וגוף )ליקו״ה ,ראשית הגז ג ,יב(.
כוננה לא תהו בראה לשבת ןצרה אני ה׳ ואין עוד :ופירש המלבי״ס
שאמר ירעם אל כקולות נפלאות וכו׳.
עיקר שמירת הדעת
דן א ת כל ה אד ם לכף זכות .איפא נניאה״ל )ג ,א( נזה״ל) :שס( :כי צא סהו בראה .לאי רצה שתישאר מהו כמו בתתילת בריאתה
הוא ע״י התורה הקדושה,
כצירוף זה המשנה ,מנאר נכפלים לתיקון היכולת לשמוע שהיתה הארץ תהו ,כי אז היה די הבריאה לבד ,ולא היה צריך
שניתנה ע״י משה רבינו
שהוא בחינת דעת )ליקו״ה ,נגינה מכל אדם שכתג לעיל] ,וסונג נדנריו אפילו על אותם שאינם היצירה והעשיה שהם התיקונים שהוסיף בה ,רק לשבס יצרה .מה
קדושה דסידרא ו ,יג(.
הגונים כמונ״פ[ ,מאתר שגם אותם דן ומטה לכף זכות.
שיצרה והוסיף לתקן צורתה זה מעיד שעיקר כונתו היה לשבת
דעת תלוי באהבה ,כי
א ת כל אדם לכף זכות .ואיפא נליקו״מ )רפ  (3נזה״ל :דע ,כי שיהיה עליה ישוב בני אדם ,ומבואר איך השגיח על הארץ ביסוד
מסטרא דימינא מוחא חוורא
ככספא .ואזי כשעבודתו
צריך לדון את כל אדם לכף זכות ,ואפילו מי שהוא רשע בתיקונה לצורך הישוב ולתועלת בני אדם שימצאו בה כל חיית ידם,
באהבה ודעת ,אזי אין רוצה
בשום שכר ואין עבודתו גמור ,צריך למפש ולמצוא נו איזה מעט טוג שנאומו המעט אינו ומזה מבואר כי אני ה׳ ואין עוד .ואני המשגיח גס בארץ מתחת.
תלוי בשום דבר ,רק מחמת רשע ,ועי״ז שמוצא נו מעט טוג ודן אומו לכף זכות ,עי״ז מעלה
אהבה ודביקות
עכ שיו מלכות דקדושה כגלות .איפא נקיצור ליקו״ת )ג ,א( נזה״ל :המזנים והמנגנים
ושמחה אומו נאמת לכף זכות ,ויוכל להשיגו נמשונה.
)ליקו״ה ,ספירת העומר ב ,ו(.
דסט״א פוגמין מלכות דקדושה ומאריכין את הגלות.
כל זמן שאין מאיר הדעת
בבני אדם ואינם יודעים
ומרגישים אלקותו יתברך
וממשלתו ,אינם בכלל בני
אדם ,מאחר שאין בהם דעת
לדעת את ה׳ ,שזה עיקר גדר
האדם )ליקו״מ ח״ב ז ,ד(.
כמו שאדם האנושי שלומד
חכמה ומבין דבר מתוך דבר
מכח הבינה ,ומתוך ההבנה
מסכים לדבר אחד ,וזאת
ההסכמה היא הדעת הנולד
מחכמתו ובינתו .כן בספירות
חכמה ובינה ,כשמסכימים
ניצוצותיהם יחד ,התכלית
כללות היוצא מחיבור ההוא
נקרא דעת .ולזה לא נקרא
ספירה ,מפני שהיא נקודה
ואין לו כלי ,שהוא נולד
מהסכמה של חכמה ובינה
)עמק המלך שער יד ,פ״ט(.

נקרא דעת כאשר יבדיל
בין דבר לדבר )תפארת
ישראל ,פנ״ו(.

כדאיתא כמס׳ כ״כ )צט

ואני תפליה

ותרחם עלי ועל כל
ישראל ,וחתן לי דעת
שלם דקדשה ,באפן
שאזכה ’ להתדבק
בדרכיך הקדושים,
והוי
לבל אסתכל ואביט
על הרע של שום בר
ישראל שבעולם ,ולא
אשים עיני כלל על
מעשיו ומרותיושאינם
טובים ,רק אזכה לדון
לדון
את כל אדם לכף
זכות ,ולהסתכל רק
על הטובשל כל אחד
מישראל ,ולא אסתכל
על הרע שלו כלל.
כי
וברחמיך וחסדיך
הרביםתפקח את עיני
דעתי ,וחתן לי דעת
שלם הקדשה ,באפן
מיליואי חכמה
ילקוט הנחל
שאזכה לחפש ולבקש
למה שמרמזיס ,כמובן קצת ליודעים ,וכמ״ש ׳כצפור נודדת מן קנה וכו״ .ו ה ו י דן א ת כל ה א ד ם לכף זכו ת .ובעבודה זו האדם מתדמה להבורא ,כדאיתא ולמצא זכות וטוב
בספר הפליאה )ד״ה ודע שהמכנסים( בזה״ל :והוי דן את כל האדם לכף בכל אחד מישראל
וכתיב ,׳שאוג ישאג על נוהו׳ ,ובה כתיב ,׳מאנה להנתס על בניה כי איננו׳
דייקא ,כמו שדרשו רז״ל .ויש צדיק אתד שיש לו צוואר יפה ונפלא מאד וקול זכות ,שכן הקב״ה דן את כל אדס לכף זכות מידה כנגד מידה ,ובמידה אפלו בהגרוע
נפלא מאד ,וכל מיני קולות שבעולם שהם קול בלא דיבור כולם הוא יכול שאדם מודד מודדין לו .לדון א ת כל א ד ם לכף זכות .איתא בבעש״ט עה״ת שבגרועים ,ואזכה
להוציאם בקולו ,היינו כי הוא יכול לכוון לעשות בקולו כמו כל מיני הקולות )פ׳ קדושיס( בזה״ל :כי יש בקדושה היכל זכות ולעומת זה יש בקליפה תובה ,לראות ולהביט רק
שיש בעולם ,של כל מיני תיות ועופות ושל כל מיני כלי שיר וכיוצא בזה ,וגם וההפרש שיש בין זה לזה ,כי בהיכל זכות ,כשדנין את האדם שס הכל על הטוב שבכל אחד,
ולא אביט ואסתכל
הוא יכול להשליך קולות ,היינו שבמקום שהוא מוציא הקול לא יהיה נשמע פותתין ומהפכין לזכות אפילו בדין הרשע ,אבל בהיפוך בהיכל תובה הכל על הרע שבהם כלל.
הקול ,ועי״ז הוא יכול להמשיך השתי צפרים הנ״ל וליתדם זה עם זה ,כמבואר פותתין בתובה וכו׳ יעו״ש .אס כן בזה יוכל כל אדס לידע את עצמו וחתן לי עין ןפה
בפנים .אך מתמת שיש הבלי עולם ,וזה הצדיק הנ״ל אינו רוצה להוציא שום ומדרגתו ,אס הוא דן את כל אדס לזכות אזי הוא בקדושה ,ששס היכל זכות וטובה להביט על כל
הבל ורות ונשימה )שקורין דוך( בהבלי העולם ,ועל כן הוא דייקא נראה בעיני על שס כך שפותתין בזכות כל אתד ,ואס הוא דן את כל אדס לתוב ,אזי אחד מישראל לטובה,
העולם כמו שצווארו עקום ,כי הוא באמת מעקם צווארו לגמרי מהבלי עולם,
הוא בקליפה ששס היכל התוב שדנין האדם.
את הטוב שבו אקבל
בדעתי להסתכל עליו,
ואינו רוצה להוציא שום הבל ורות בהבלי העולם ,אבל באמת אין צווארו עקום
כלל רק אדרבא כנ״ל .ובביאה״ל)ח״ב יב ,א( הוסיף בזה בזה״ל :על אודות השתי ציפורים הנזכרות שם בסיפור יום הרביעי שהם כעין השני כרובים שהיו בביהמ״ק ואת הרע לא אקבל
אשר באו בסוד קוב״ה ושכינתא ]כנסת ישראל כנודע[ .ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום ,שזה ענין אבידה שנאבדת ]ומתזרת פנים[ מאתו ,גורמים כמו ולא אשית עיני עליו
כן שגס הוא מתזיר מהם את פניו .וכעין אבידה ]אסור בזיקים כביכול[ שכביכול אין ביכלתו למוצאם] ,מאתדותו במדותיו ומשפטיו[ ,ואז ׳קול ברמה נשמע כלל ,למען אזכה
נהי בכי תמרורים רתל מבכה וגו״ ,וכנגדה ׳ה׳ ממרום ישאג וגו׳] ,על נוה דיליה[ ויקרא וגו״ (...) ,ובצירוף המבואר מדבריו הקדושים שכמו כן גס לגאולת להיות טוב השר גם
עם יי ועם אנשים,
הנפש בפרטיות ,מוכרת גס לאלה העצות בעצמם ,לקיים את הכתוב ׳קומי רוני בלילה וגו׳ שפכי כמיס לבך וגו״] ,והעיקר הוא בתצות ,כנודע[.
ואמצא ״חן ושכל טוב
עצה ותושיה  #כשמתקץ הקול נגינה וזוכה לבחינתמלכות וממשלה ,ואזי יוכל למשול בכלמהשירצה ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה .אבל צריך ליזהר לדון בעיני אלהים ואדם״
)ליקו״ת ח״ב יח(.
את כל אדם לכף זכותשלא יחריב אתהעולם ,כיהשי״תחפץחםד הוא ורוצה בקיום העולם ) קי צור ליקו״ט ג ,ה(.

מקור חכמה

המתרגם
ואס זכתה הנשמה
לעלות יותר ,אשרי לה,
שזכתה לכבוד של המלך,
ולהתעדן בעידון העליון,
שהוא למעלה מהמקום
שנקרא שמיס ,שכתוב
'אז תתענג על ה״' ,על
ה״ דווקא .אשרי תלקו
של מי שזוכה לתסד
זה ,שכתוב 'כי גדול
מעל שמיס תסדך',
וכי 'על השמים' הוא,
והרי כתוב 'כי גדול
עד שמיס תסדך' ,אמר
רבי יוסי ,יש שסד ויש
תסד ,יש תסד עליון
ויש תסד תתתון ,תסד
עליון מעל השמיס הוא,
שסד תשתון ,הוא שכתוב
'תסדי דוד הנאמניס',
ובאלו כתוב עד שמיס.

ליקוטי

כי

אקרוקתא ג

מוהר״ן

נחל נוכע

עג

זכזרו

מלך כל הארץ אלקים זמרו משכיל .כדכפיכ כפהליס )מז ,ז-ח(;
משכיל .איתא כליקו״מ )סד ,ה( נזה״ל :כי דע ,שכל פכמה
ופכמה שנעולם יש לה זמר וניגון מיופד ,שזה הזמר מיופד
אלקיס
זאיי ^ל?ים ז??יי■ ז?ייי ■ ל??ל?יי ז??יי• ?י ??לו ?ל
לפכמה זו ,ומזה הזמר גמשכפ הפכמה הזאפ .וזה נפינופ זמרו
זמרו מ1:כיל :ופירש המצו״ד )שס( :זמרו משכיל .זמרו זמר העשוי
גדול מעל שמים
משכיל ,שכל שכל ופכמה יש לו זמר וניגון.
נהשכל .וכן איפא נ מלני״ס )שס( :זמרו משכיל .שאז ישכילו כולם
חסדך .איתא נ ס פ ר כאני הנחל )ג(
גדול מעל
מלכות ה׳ וגדולתו.
שמים חסדך .כדכתיג נשהליס )קס ,ועל כן החזנים הם בלא דעת ,כי אין
נזה״ל :כי לפעמים האדם רוצה
ללמוד לשמה ממש רק שהיצה״ר
ה( :כי גדול מעל ^מןס חנודף ועד להם כה עכשיו להמשיך הנגינה משרשה
מנלנל מפשנפו ומכניס נלינו פניופ
שחקים אממף :ופירש ר ש״י) שס( :מעל שבקדושה שהוא בחי׳ מוחין ודעת של
נע״כ ,ע״כ כשילמוד נלילה אז הפוט
שמים .וכתוג אחד אומר )פהליס נז(
כאן מלכות דקדושה כנ״ל .אבל לעתיד שיתעלה
׳עד שמיס' ,פירשו רנותיגו
של פסד מגין עליו שלא יזיק לו
נעושין לשמה כאן נעושין שלא מלכות דקדושה ,ויהיה ה׳ למלך על כל
המפשנה הנ״ל שיהיה לימודו ננפי׳
לשמה .ודו״ק וראה כי זה הוא מה
הארץ ,אזי תתעלה ותושלם הנגינה בבחי׳ שלא לשמה שהוא ׳עד שמיס׳ ,אלא
יהיה ננפי׳ לשמה ממש שהוא נפי׳
שרצה רנינו להוכיח ,שע״י לימוד מורה דעת דמלכות דקדושה שמשם נמשכת
הנגינה כנ״ל .וזהו )תהליס מז( כי מלך כל ׳מעל שמיס פסדך׳ .אנל אם ילמוד
כלילה )שעי״ז ניצול מלימוד שלא לשמה(,
ניוס אזי יוכל להיופ לימודו ננפי׳
נמשך עליו חשד ,שכוחו גדול יומר
מהקול )הפגום( .ועי״ע נמילוא״ח ד״ה האח אלהים זמרו משכיל ,כי אזי כשיהיה
שלא לשמה נפי׳ ׳עד שמיס' ,הגס
מלכות
'כי גדול מעל שמיס חסדך׳ .ועוד אימא ה׳ למלך על כל הארץ ,ויתעלה
שכוונפו ללמוד לשמה ,אנל מאפר
נענין זה כזהר )ויחי ,ריט ע״א( כזה״ל:
דקדושה ,אזי זמרו משכיל ,היינו שהחזנים שלא זכה לזכך עצמו שלא ינלנלו
המזמרים יהיו בדעת ובשכל ,על ידי אופו הפניופ ,ע״כ נשאר לימודו
ייואי זכי לשלקא ימיר ,זכאה הוא,
דזכי ליקרא דמלכא ,ולאפעדנא
ננפי׳ שלא לשמה נפי׳ ׳עד שמיס׳,
דאקרי שיתעלה מלכות דקדושה ,ויקבלו הנגינה
רק כשעוסק נלילה אז פוט של פסד
געדונא עלאה ,דלעילא מאפר
שמיס ,דכפיג ׳אז פפענג על ה" ,משרשה שבקדושה שהוא בחי׳ דעת ומוחין
מגין עליו כו׳ כנ״ל .אנל מי שלומד
של מלכות דקדושה כנ״ל :
׳על ה״ דייקא .זכאה פולקיה דמאן
שלא לשמה ממש היינו שכל עיקר
חכי לפשד דא ,דכפיג ׳כי גדול מעל
כווגפו נלימודו נשניל שיפקרא רני
לעיל .וזהו כי גדול מעל שמים חםדך
וכדומה ,אז אפילו כשילמוד נלילה לא
שמיס פשדך׳ ,וכי ׳על השמים׳ הוא,
והא כפיג כי ׳גדול עד שמים פסדך׳) ,תהליס קח( .שמים הוא בחי׳ קול כמ״ש משמים
יועיל לו כלל ,מאפר שעיקר כוונפו
השמעת קולך .כי על ידי החםד היינו בחי׳ שלא לשמה .וע״ז דרז״ל ׳כי גדול עד
אמר רני יוסי ,איפ פשד ואיפ פשד,
פסד עלאה ופסד פפאה ,פסד עלאה חוט של חםד הנמשך על ידי שלומד תורה שמים פסדך׳ ,כלומר שלא לשמה ,וזה
קאי על הקודם ׳אעירה שפר׳ ,היינו
מעל שמיס הוא ,פסד פפאה ,הוא
ונהגי בלילה .עי״ז נתתקן הקול כנ״ל .וזהו כי גדול
אפי׳ לומד נלילה הוא ג״כ רק ׳עד
דכפינ ׳פסדי דוד הגאמניס',
מעל שמים חםדך כנ״ל :
שמיס׳ .אנל מי שלומד לשמה ממש
כפינ עד שמיס.
נלי שוס פניה ,אז אפי׳ ניוס הוא
מ ש מ י ם ה ש מע ת קולך .לשון זה
צפרים דקדושה שמשם הנבואה
הוא מלשון הכתוב כדנריס
ג״כ נפי׳ ׳מעל שמים פסדך׳.
דקדושה.
)ד ,לו( :מן הןמןס השמיעף אפ קלו נמשכת הם בנין מלכות
ה ש מ ע ת קולך .ועוד
איתא שס )ג( נזה״ל :עוד
ל!כ!רץ ועל הארץ הראף אפ אישו
הגדולה ודנריו קמעה מפוך האש :וכן על דרך הנוסח כתפילת מוסף
י״ל ,שהלימוד שלא לשמה הוא רק ׳עד שמיס' ,כי שמיס הוא
לר״ה :אפה נגליפ נענן כנודך על עס קדשך לדנר עמס ,מן
נפי׳ קול ,היינו כל זמן שלא שמע נגינה ממנגן רשע שלא נפגם
השמים השמעפס קולך וגגליפ עליהם נערפלי מהר ,גס העולם
הקול שהוא נפי׳ ׳שמיס׳ ,אזי ׳פסדך׳ היינו הפוט של פסד מגין
כולו פל מפניך ונריופ נראשיפ פרדו ממך נהגלופן מלכנו על הר
עליו שמפוך שלא לשמה ינוא לשמה .אנל כששמע הנגינה מרשע
סיני ללמד לעמך פורה ומצופ ופשמיעם אפ הוד קולך ודנרופ
ונפגם קולו שהוא נפי׳ ׳שמים׳ ,לא יוכל הפוט של פסד לפקנו.
אנל כשלומד לשמה ,ורק מפמפ ששמע נגינה מהרשע נאין עליו
קדשך מלהנופ אש ,נקולוס ונרקיס עליהם נגליס ונקול שופר
עליהם הופעפ .ומבואר כתולעת יעקב )כתפילת מוסף( :׳מן השמים
מפשנופ של גאוה ,ע״ז כפינ ׳כי גדול מעל שמיס פסדך׳ כנ״ל.
השמעפס קולך; כי מן השמים נפנה פורה ,שנאמר)שמות כ( ׳מן
השמים דנרפי עמכם; וכפינ)דנריס ד( ׳מן השמים השמיעך אפ קולו ליסרך׳ ,ומשם נא הקול אל הארץ ומשם הגיע לישראל.

כי

כי

שייך

ד!שתי

ואני תפלה

משכזים

ו ב ר ח מין ד הרבים
תעורר חבצלת השרון
לשיר בקול נעים
גילה ורנן .ותמליך
אתה יי מהרה לבדך
על כל מעשיך .ויקום
מקרא שכתוב ״זמרו
אלהים זמרו ,זמרו
למלכנו זמרו ,כי מלך
כל הארץ אליהים,
זמרו משכיל״ .ותזכיר
את עמך ישראל
אשר נפוצו בגוים,
יליקוט הנחל•
מילואי חכמה
ואת בית מקדשך
החרב מאין יושב.
ד ! ח ז נ י ם ה ם בלא ד ע ת .כתב הטור )או״ח גג( לעדן זה בזה״ל :מה שכתבת לד!משיך הנגינ ה מ שר ש ה שבקדו ש ה .ובשיש״ק )ב ,רכב( איתא גבי זה
״גם צפור מצאה בית
המעשה דלהלן :כידוע רצה רבינו שרבי תייקל יעזוב את כל
שנהגו באלו המקומות למנות בזויי המשפתות לשלותי ציבור ויש
ודרור קן לה אשר
תזני
על
הנה
בואי
מיום
נתרעמתי
אני
גס
)(...
מצוה,
בזוי
הזה
בדבר
עסקיו ויקבל משרת תזנות ,ויתפרנס מזה וממה שיתמכו בו האנשים.
שתה אפרוחיה את
ובעת שאמר לו זאת רבינו ,אמר לו ,אס תיסע עמי לברסלב תהיה אתה
מזבחותיך יי צבאות הארץ הזאת ,אבל לא נתרעמתי על שלך כי תלית הדבר ביתס משפתה,
מלכי ואלהי״ .והשב ואינו כן בעיני המקום ,אס הוא מיותס ורשע מה תועלת לפני המקום
תידוש בדבר שלך ,היינו בתזנות ,כמו שאני תידוש בענין שלי ,כי המשיך
לו רבינו כת הנגינה משורשה ,אולם הוא לא הסכים לזאת.
כהנים לעבודתם ,ביתס שלו ,ואס הוא ממשפתה בזויה וצדיק ,טוב לקרב מזרע רתוקים,
ולוים בדוכנם לשירם שנאמר ׳שלום שלום לרתוק ולקרוב׳ ,אבל תרעומתי כי תזני הארץ הזאת שדוחזנים ה מז מרי ם יהיו ב ד ע ת ובשכל .וזה כעין דאיתא בליקו״מ )רפב(
במעלת החזן ההגון שדן את כל אדס לכף זכות ,וקשר הדברים להנזכר
ולזמרם ,והשב ישראל הס להנאתן לשמוע קול ערב ,ואס הוא רשע גמור אין תוששין רק שיהיה
לנויהם .ותן לנו שכל
לעיל במאמר'והוי דן וכו״ :ומי שיכול לעשות ניגונים הנ״ל ,דהיינו שיכול לדון
נעים זמירות ,והקב״ה אומר ׳נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה׳.
את כל אדס לכף זכות אפילו את הקלים והרשעים ,כי משתדל לתפש ולבקש
וחכמה הקדשה ,שדוחזנים ה מז מרי ם יהיו ב ד ע ת ובשכל .וכתב גבי זה בווי העמודים )פ״י(
שנזכה להמשיך
בזה״ל :בהיותי אב״ד ור״מ בק״ק פרנקפורט תיקנתי תיקון גדול לכל למצוא בכולם נקודות טובות כנ״ל שעי״ז נעשין ניגונים כנ״ל ,זה הצדיק
עלינו עיל מלכותך
שאותז במדרגה זאת ,הוא יכול להיות תזן ושלית צבור דהיינו להתפלל לפני
בני תברותא קדישא׳ שימצאו אסופות אסופות שילמדו התפלות מראשית השנה
תמיד ולגלות מלכותך
העמוד ,כי הוא יש בו בתינה זו הצריכה להשלית צבור ההגון באמת ,שצריך
ואדנותך לכל באי עד אתרית השנה ופיוטים וסליתות בפירוש אמרים פירוש המלות לפתות ,כדי
עולם ,וכסא דוד שלא יצפצפו כעופות המהגיס ומצפצפים ,ואז יעלה התפלה לאל נורא עלילה.
שיהיה בו בתינה שיהיו כל הנקדות טובות תאבים אליו ויהיו נכללין בו כנ״ל,
כי הוא יכול לקכץ כל הנקודות טובות שנמצא בכל אתד מישראל אפילו
מהרה תכין ,חיש קל ואשרי איש שישמע לדברי ויראה ויבין וישכיל שפירוש התפלות תהיה שגורה בפיו,
עי״ז נ ת ת קן הקול .ואיתא בספר המידות) ,נגינה ד(
בפושעי ישראל כנ״ל•
מהרה תביא לנו את ) (...ומכל שכן התזניס שהמה שלותי הקהל יצ״ו שידעו מה יאמרו ויבינו מה
בזה״ל :ע״י הנגינה אדס ניכר אס קיבל עליו עול תורה.
משיח בן דוד נעים ידברו ,וכוונתם תהיה על הדברים היוצאים מפיהם ולא על הניגונים כאשר ראיתי
פ נ י ן מלכות דקדו שה .בספר יקרא דשבתא )ג( איתא בזה״ל :עיקר שלימות בנין
זמרות ישראל .״אז שערוריה בעוונותינו הרבים .ואין ספק שאריכות בקולות היא אריכות הגלות
המלכות דקדושה הוא בשבת ,ואז נתייתדה עס דודה כביכול פנים
ימלא שחוק פינו בעוונותינו הרבים (...) ,ואשרי הדור שאין מקבלים עליהם שוס תזן אס לא שיש
בפנים כנ״ל ,וכמבואר בזוהר הקדוש .ועיקר בניינה הוא מבתינת רגלי הקדושה
ולשוננו רנה״ ,ואז בו כל המדות מה שמונה בפ״ק דתולין (...) ,ועכ״פ אין למנות תזן אס לא שידע
נשיר ונזמר ונרנן
בתינת נצת והוד ,שזה בתינת ׳אס תשיב משבת רגליך וכו״ ,ומשם יונקים
כי גדול מעל ש מי ם חסדך .וכדשדנו בפסחים)נ ע״ב(:
ויבין ענייני התפלה.
לפניך כל ןמינו .ויקום
רבא רמי ,כתיב ׳כי גדול עד שמיס תסדך׳ וכתיב ׳כי גדול מעל שמיס תסדך׳,
הנביאים ,שזה בתינת מה שמבואר בזהר תדש בראשית שבשבת נמשך בתינת
מקרא שכתוב ’״יי
רוה״ק על כל אתד מישראל וכו׳ .וזה בתינת המנותה של שבת ,על דרך
להושיענו ונגינותי ננגן הא כיצד ,כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה .וכדרב יהודה ,דאמר רב
כל ימי חוינו על בית יהודה אמר רב ,לעולם יעסוק אדס בתורה ומצות אע״פ שלא לשמה ,שמתוך
יי״ .במהרה בןמינו שלא לשמה בא לשמה .וביאר המהרש״א)שס( :מבואר כי העושה שלא לשמה דהיינו לשוס תכלית שלמטה ,ומיהו שאינו מתכוין לרעה כמ״ש התוספות ,אין תסד שלו
בעוה״ז מגיע רק בעולם התתתון דהיינו ׳עד שמיס׳ ,אבל העושה לשמה ותכליתו נוגע למעלה ,הרי גס תסד שלו בעוה״ז יבוא מלמעלה מעל השמים.
אמן )ליקו״ת ג(.

ערכים
וכינויים
משכיל
כל משכיל הוא בכח החכמה
הנקרא שכל והשכל ,ולא
נקרא היסוד משכיל אלא
בהמשיכו משך הבינה ששם
החכמה )פרד״ר כג ,משכיל(.

שמים
קוייל דנפיק בחבורא חרא,
בשעתא דנפק ,נפקת בת
זוגיה בהדיה ,דכליל כל
אתוון ,דכתיב א״ת השמי״ם,
קול ובת זוגו ,האי קול דאיהו
שמים ,איהו אהי״ה בתרא
)הקדמת הזהר טו.(:

הטעם שנקרא שמים
בלשון רבים ,מפני שבהיות
הת״ת כלול בכללות נחמד
הזה ,אז מתראים על ידה
ה׳ גוונים שהם ה״ס גדולה
גבורה ת״ת נצח הוד ,ועל
שם כולם נקרא שמים )פרד״ר
כג ,שמים(.

כל אחד מהמידות נקראת
שמים בערך מה שלמטה
ממנה )ש״ך עה״ת שמות יז ,יד(.
תושכייכ נקרא שמים ושם
הוי״ה ,ותושבע״ם נקרא ארז
ושם אדנ״י )ילקוט ראובני
חלק דבר שבקדושה(.

הקכייה נקרא ׳שמים',
כמו ׳ואתה תשמע השמים׳
והשכינה נקראת ׳שם׳
כידוע ,והיינו כי היא נתהוה
משמים )דגל מחנה אפרים,
פ׳ בהעלותך(.

היכא דקורא למלכות
׳שמים׳ בהשאלה קורא
לזעיר ׳השמים׳ ליתן
הבדלה ביניהם ,אבל בכל
מקום קורא לזעיר ׳שמים׳
ולמלכות א רז ולבינה
׳השמים׳ ולחכמה ׳שמי
השמים׳ )קה״י ,השמים(.
שמים ראשי תיבות ש׳בו
מ׳תחברים י׳סוד מ׳לכות,
גם ראשי תיבות ש׳בו
מ׳תחברים י׳וד מ׳אורות,
או מידות ,שכל העשר
ספירות כלולים בו )ישרש
יעקב ,שמים(.

ערכים
וכינויים
כולד
מלכי בית דוד הם העומדים
לעולם שנאמר ׳כםאך יהיה
נכון עד עולם /אבל אם יעמוד
מלך משאר ישראל תפםק
המלכות מביתו ) י ד החזקה הל׳
מלכים פ״א(.

אין הנבואה באה אלא ע״י
מלכות )פרד״ר כג ,עצה(.
שכינתא איהי מצות העמדת
מלך ,הה״ד ׳שום תשים עליך
מלך׳ ,וכביכול כל זימנא
באתרהא לית מלכא ,ובגין
דשכינתא דאיהו מלכות על
בר נש ,אתמר ביה ׳שום תשים
עליך מלך׳ ,למהוי ישראל
כולהו בני מלכים ,דלית מלך
בלא מלכות ,דבגלותא שפחה
תירש גבירתה ,ובזימנא דייתי
משיחא אתמר ׳ומלכותה יתן
המלך לרעותה הטובה ממנה׳
)ילקוט ראובני ,פ׳ שופטים(.

לא זכה אדם לנבואה ומלכות
כאחד כמו משרע״ה ,ואע״פ
ששאול זכה בנבואה ומלכות,
מכל מקום בזמן אחד לא זכה
לשתיהם יחד )מעולפת ספירים,
יום ב(.

העמדת מלך היא כתר
מלכות ,והכרתת עמלק
שיהיה השם שלם ובית דוד
על כםא ה׳ במלכות שמים
וארז ,ואז תשלם כתר
תורה .ואז יהיה מלך והגדת
העתידות ברוה״ק שהוא בכת
השם ,ואח״ב יהיה בנין בית
הבחירה שהוא הזבח וכתר
כהונה ,שזה יהיה באחרית
הימים )מלבי״ם הושע ג ,ה(.

אהורי הקדושה
הקליפה האצילות הוא
כדמיון אדם אחד בליעל
עומד אחורי אדם הקדושה
ו כ ש עו ל ה
ד א צי לו ת,
הקדושה דבריאה באצילות,
אז הקדו שה מלבשת
לקדושה וקליפה דבריאה
מקפת לקליפה דאצילות,
וכן עד״ז כשעולין יצירה
ועשיה .ונמצא כי הקליפה
והקדושה מראש אצילות
ועד םופו דעשיה הם
כדמות ב׳ אנשים ,הא׳
קדוש ומתלבש באצילות
ואצילות בבריאה ובריאה
ביצירה ויצירה בעשיה,
והב׳ הוא אדם הבליעל )ע״ח
שער מב ,פ״ג(.

ידוע שכל אומות העולם יש
להם כעין אחיזה בחיצונים
באחורי הקדושה )פי׳ הרמ״ז
לזהר בראשית(.

אין הקליפות והאומות
יונקים ומקבלים חיות אלא
מהארה הנמשכת להם מבתי׳
אחוריים דקדושה ,כמאן
דשדי בתר כתפיה ,ואף גם
זאת ע״י צמצומים ומםכים
רבים ועצומים ,שנתלבשה
הארה בחומריות עולם הזה,
ומשפעת להאומות עושר
וכבוד וכל תענוגים גשמיים.
מה שאין כן ישראל יונקים
מבתי׳ פנים העליונים ,כמ״ש
׳יאר ה׳ פניו אליך׳ ,כל אחד
ואחד לפי שורש נשמתו עד
רום המעלות )מקור מים חיים,
פ׳ בראשית(.

עד

ליהוטי

נחל נוכע

אקרוקתא ג

מוהר״ן

מקור חכמה

ה ע מ ד ת מלך היה ע״פ נכואה .אימא נליקו״ה )יו״ד נידה א ,ה( נזה״ל :שאול המלך שהיה מלן הראשון של ישראל ,וממנו התחילה עליית
המלכות אל הקדושה (...) .וזה שדקדקו ח״ל ואמרו שנפסקה מלכותו על שענר על דנרי נניא ,על דנרי נניא דייקא ,כי
המלך מוזהר כיותר לקיים דנרי נניא ,כמו שאמרו רז״ל נפרשת המלך שמוזהר שלא יעטר אפילו על מצוות הנניא ,כי עיקר קיום
ולהעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשה אימא נקיצור ליקו״מ
המלכות תלוי ננניאיס שהס נתינת רגלין ,שמשם כנין המלכות.
)ג ,ו( נזה״ל :כשאדם שומע קול
ניגון של שמחה ומקשר עצמו ועל כן העמדת מלך היה ע״פ נבואה ,ככל דו ע מ ד ת מלד היה עייפ נבואה.
כתיכ כדכריס )יז ,טו(:
עי״ז להשי״ת נ לנ נשנר ,עי״ז יש מלכות בית דוד שהיה ע״פ נבואה .והנבואה
שוס מ|:יס עליף מלן^ א^ר עסר ה׳
לקול הניגון עליה ,אע״פ שהמנגן נמשכת מן הכדובים שהם בהי׳ שתי צפדים
אלרןיף פו מרןרב אסיף משים עליף
הוא אדם שאינו הגון ,ונתרומם
הנ״ל שהם בנין מלכות דקדושה כנ״ל :
מלף לא תוכל לתת עליף איש נכרי
עי״ז המלכות דקדושה.
אישר לא אסיף הוא :ופירש הרמכ״ן
ג ם הנגינ ה ש אינו מ אדם כשה
עלות הביאו .היינו מאחר המניקות
וני אר נזה נעצוה״מ )מ״מ ז(
)שס( :ומעם ,׳אשר ינחר ה׳ אלקיך
מאחר
נזה״ל :אמנם כוודאי צריך לכתחילה כי הם ינקין לנביאים וכו׳ כנ״ל .חתו
פו; על דעת המפרשים שיהיה נכתר
להשתדל שלא לשמוע קול נגינתו של עלות .היינו שדוד המלך עליו השלום היה
ע״פ נפיא או פמשפנו האורים ,יצוה
הכתופ ׳תשים עליך מלך אשר יפחר
רשע ,רק אס שמע נשוגג או נאונס ,יכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאינו
או אפילו שמע נמזיד נעת שלא ידע מאדם כשר להעלותה אל הקדושה .וזהו ה׳ אלקיך פו' ,כי הוא יפחר ולא
אתה .ופשפרי ) (...׳אשר יפחר ה׳
שאסור לשמוע ,אזי ניצול מן הנזק
נאמת מאחר עלות הביאו ,היינו גם הנגינה שהיא
אלקיך׳ ,ע״פ נפיא ,אס כן מה נועם
ע״י לימוד גמרא כלילה,
כראוי .ואז זוכה להקים ולהעלות את מאחורי הקדושה בבחי׳ מאחר עלות מאחר
להזהיר ׳לא תוכל לתת עליך איש
הנגינה דקדושה ,היינו שזוכה לתקן המניקות ,כי הנגינה דקדושה הוא מאתר
נכרי׳ ,והשם לא יפחר פנכרי ,אפל
לדעת רפותינו יש פכתופ הזה תנאי
את קול הנגינה ,שיוכל לדנק עצמו דנביאים ינקין ,והנגינה שאינו בקדושה היא
נסתר ,יאמר שוס תשים עליך המלך
נהשי״ת ע״י זמירות וניגונים .בחי׳ מאחר עלות מאחורי הקדושה .ודוד
ונפרט ,להרגיש על על פנים את
שיפתר השס פו אס תוכל לעשות כן
האיסור של זמירות וניגונים דסט״א .המלך עליו השלום היה יכול לתקן נגינה זו
שיענך השם פנפיאיס ,אפל איש
מאדם כשר .וני אר נזה גם כן ,ועי״ז נתעלה מלכות דקדושה כנ״ל.
נכרי לא תוכל לתת עליך לעולס .וכך

לתקן

מאחר

שאינו

נני א ה״ל

)ג,

נ(

נזה״ל:

וזהו מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב וכו׳.
כי עי״ז זכה למלכות כנ״ל :

פשק הרמכ׳׳ס כיד החזקה )מלכים פ׳׳א,

ג( ,וז״ל :אין מעמידין מלך כתחילה
אלא ע״פ פית דין של שפעים
זקנים וע״פ נפיא ,כיהושע שמינהו משה רפינו ופית דינו,
וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ופית דינו.

כסוף דנריו הקדושים על אודות
אשר זכה דוד למלכות ולרעות
פיעקפ ,שזה מחמת שהיה יכול לתקן גס הנגינה שהוא מאחורי
הקדושה ]מאחר עלות[ ,יש להתפלא לכאורה כי הלא מפואר
תחילה מדפריו הק׳ שהשתי צפרים חיות מהורות הס כנין המלכות
דקדושה ,ושפהס ידע לנגן פנגינה דקדושה ,וגס ממילא מוכן שהוא כוודאי מהורה ומזוככת לגמרי ולא ראתה כלל מעולם שוס מומאה
כלל ,ועתה למה יהיה צריך לפנין המלכות גס תיקון הנגינה שהיא מאחורי הקדושה .ואולם פהמפואר מדפריו הק׳ שגס המלכות
דקדושה הוא כשוד הלילה והחושך ,אשר ישופפ עליו קינת הנפיא ׳פמחשכיס הושיפני וכו״ כמופ״פ ,יש לפאר דפר מתוך דפר ,שמחמת
זה תרד ותפוא פין הרחוקים והרשעים ,עד שמהם לפד עיקר נועם הניגון המושך הלפ כקול י׳ל׳ל׳ה׳ ,שהוא היוצא פל׳י׳ל׳ה׳ מהצפרים
הנשתלשליס מהצפרים דקדושה פריחוקס זה מזה ,ואולם פכח הזוכה לקנה הצוואר דקדושה ויודע נגן פכל קולות הנגינה שפעולס,
מהפך את הקול לתיקון המשכתס זה לזה כאלה הקולות פעצמס ,כמוכן.

ייליקוט הנחל•
^׳1
שאמרו רז״ל ׳ומנוחה לא מצאתי׳ ,זו נכואה .ומשם נמשכת הנגינה לקדושה,
שזה כחינת ׳מזמור שיר ליום השכת טוכ להודות לה׳ וכו׳ עלי עשור ועלי נכל
וכו״ ,שזה כחינת הזמירות והניגונים של שכת קודש ,גס אז עיקר שלימות
השית עיזקאין דקנה שמהם )יוצא( יורה הקול .כי השית עיזקאין הס כחינת
שש מעלות לכסא כמכואר כזהר פנחס ד׳ רל״ה ,וכיום השכיעי נתעלה וישכ
על כסא ככודו כמו שאמרו רז״ל ,גס אז עיקר שלימות התושכע״פ שהם
ששה סדרי משנה שהם כנגד ששת ימי כראשית כידוע ,וכשכת נכללין ועולין
לתכלית שלימותן ,שזה כחינת ׳כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ
וינח כיוס השכיעי׳ .כי כולם נכללין ונשלמין כקדושת שכת וכמכואר כזוהר
הקדוש ,ואז זמן עליית העולמות ויצירה עולה ככריאה וכו׳ כידוע ,ואז נמשך
כשלימות החוט של חסד כחינת ׳להגיד ככוקר חסדך׳ ,וזוכין ללימוד לשמה ,כי
אז אין שוס אחיזה להסט״א כחינת הנחש כהלימוד ח״ו ,כי כד עייל שכתא
איהי אתאחדת ואתפרשת מסט״א וכו׳ ,כי אז עיקר זמן הכנעתם כמכואר
כזוהר הקדוש ,ונוגה עולה ונכללת כקדושה ,שזה כחי׳ מתוך שלא לשמה כא
לשמה וכמכואר כמ״א ,ועל כן כשכת מעלין גס כחינת הנגינה שנפלה וכו׳
כמכואר כסימן רכ״ו ,שזה כחינת ׳מאחר עלות הכיאו וכו״ ,המכואר כפנים.
מ א ח ל עלו ת הביאו .ביאר בזה בליקו״ה )או״ח ברכות השחר ג ,ל( את שבחו של
דהע״ה דאיתא בפס' זה ,וז״ל :זה כחינת מה שכל האכות היו רועי
כהמות ,הכל כשכיל לכרר החילוף הנ״ל )מהבן מלך ובן שפחה שנתחלפו ,כמובא
במעשה יא בסיפו״מ( ,שהוא כחינת תערוכת וחילוף רוח האדם כרוח הכהמה
וכו׳ כנ״ל .וזה כחינת דוד המלך שהיה רועה כהמות ,וכתיכ כיה מאחר
עלות הכיאו לרעות כיעקכ עמו וכו׳ .כי דוד היה עוסק כזה כיותר לכרר
רוח האדם מרוח הכהמה ,לכרר כחינת כן המלך מכן השפחה וכו׳ כנ״ל,
ועל כן זכה דוד למלוכה כנ״ל ,וע״כ היה רועה כהמות כקדושה גדולה,
ועי״ז זכה לכרר רוח האדם מרוח הכהמה והוא כחינת כירור כן המלך
מכן השפחה כנ״ל ,ועל כן עי״ז דייקא זכה למלוכה ,כחינת מאחר עלות
הכיאו לרעות כיעקכ עמו וכו׳ כנ״ל.
ה נ ג י נ ד ! ש הי א מ א הורי הקדו ש ה .ובליקו״ה )חו״מ אפטרופוס ג ,ב( ביאר את
ענין ה׳מאחורי הקדושה׳ בזה״ל :עיקר כת פרעה היה מקול וניגון

דסט״א ,כי פרעה אותיות הערף ,שהיה יונק מאחורי הפה מבחינת תוקף
הדיניס שבגרון ,כמובא בכתביס ,היינו שינק מהגרון שמשס תוצאות הקול,
כי כל הקולות יוצאין מהגרון ,כמ״ש קרא בגרון )ישעיה גג( ,אך פרעה ינק
רק מהדיניס מבחינת אחורייס ,שמשס אחיזת המנגן דסט״א שמשס יונק
מלכות הרשעה שהוא מלכות פרעה .ועל כן אמר פרעה ,מי ה׳ אשר אשמע
בקולו ,בקולו דייקא ,כי ינק מקול דסט״א .ובהמשך דבריו שס )ג ,י( כתב
בזה״ל :וזה בחינת קריעת יס סוף שאז נגמר הגאולה והחירות מפרעה
ומצריס ,כי עד שביעי של פסח רדפו אחריהס ,ובשביעי של פסח נקרע
היס ואז נפלו פרעה ומצריס לגמרי ,וישראל נגאלו לגמרי מהס .כי קריעת
יס סוף הוא בחינת בירור הקול שירה ונגינה דקדושה מקול נגינה ושירה
דסט״א ,כי כל הקולות הס בבחינת מיס ,כמ״ש וקולו כקול מיס רביס .ויש
קולות דסט״א שהס בחינת מקולות מיס רביס אדיריס ,שהס בחינת קול
נגינה דסט״א ,שמשס יניקת פרעה ומצריס שיונקיס מהגרון וכנ״ל ,ועל כן
היה הנס במיס ,שנבקע היס בפניהס ,ועיקר הנס היה ע״י בחינת קולות,
כמ״ש קול ה׳ על המיס אל הכבוד הרעיס ה׳ על מיס רביס ,ופירש״י שס,
קול ה׳ על המיס ,על יס סוף ,ירעס בשמיס ה׳ ועליון יתן קולו וכו׳,
היינו שנבקעו המיס שהס בחינת קולות ,ונתגרשו המיס הזידוניס שהס
בחינת קולות דסט״א ,בחינת קולות מיס רביס אדיריס ,ונתגלו להס מימי
החכמה והדעת שהס בחינת קולות דקדושה ,בחינת קול ה׳ על המיס כנ״ל.
ועל כן ראתה שפחה על היס וכו׳ ,כי נפתחו אז מימי הדעת שהס בחינת
קולות דקדושה שהס בחינת מוחין ודעת דמלכות דקדושה כנ״ל ,ועל כן זכו
אז לשירת היס ,כי זכו לקול שירה ונגינה דקדושה ,שזה היה עיקר הנס
של קריעת יס סוף וכנ״ל .וזה עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה שעיקר
הישועה והנס היה ע״י זמרת יה ,ע״י זמר וניגון דקדושה שנתברר מניגון
דסט״א ,שעי״ז עיקר התגברות מלכות דקדושה על מלכות דסט״א ,כי קול
ניגון דקדושה הוא מוח וחיות דמלכות דקדושה ,ולהיפך קול ניגון דסט״א
הוא מוח וחיות דמלכות דסט״א ,כמבואר בהתורה הנ״ל ,עיין שס היטב.
ועל כן סיימו השירה ,ה׳ ימלוך לעולס ועד ,כי ע״י שירת היס שהוא קול
שירה וניגון דקדושה ,עי״ז יתגלה מלכותו לעולס ועד.

כמו שבאדם יש איברים
גבוהים כמו הראש והאזנים
והדיבור ושאר איברים
חשובים ,וג״כ יש איברי
אחוריים כמו בית הרעי
וכיוצא בהם (...) .כן יש
למעלה ,הרא שון הוא
הםטרא דקדו שה וכל
המדות טובות ,והיפוכם הם
האחוריים עולמות התוהו והקליפות והםט״א ,ובכולן מלכותו משלה ומנהיגן בעולם ,והכל הוא מכוחו ומחכמתו ומרצונו ית״ש (...) .וכל אלו האחוריים הוא שהעמיד הבורא יתברך שמו לנטות בהן את ישראל )עבודת ישראל ,פרקי
אבות פ״ה( .לעולם הקליפות הן באחוריים דקדושה ,נמצא ימינם נגד שמאל דקדושה ושמאלם נגד ימין דקדושה )קה״י ,קליפות(.

עצה ותושיה  #כשאדםשומע קול ניגוןשלשמחה ומקשר עצמועי״ז להשי״תבלב נשבר,עי״ז יש לקולהניגון עליה,אע״פשהמנגן הוא אדםשאינוהגון ,ונתרומםעי״ז המלכות דקדושה.
ולזכות לזה בשלימות,התיקון הואע״ישלומדין בלילהתושבע״םשהוא גמרא ) קי צור ליקו״מ ג ,ו(.

מקור חכמה
א נ כי הי אלקיף

ליקוטי

עה

ערכים
וכינויים

על מאמר זה יישל מוהרנ׳׳ת את ההלכות הבאות :יו״ט א /גב׳׳ח מיתומיס

מאורעות

מוהר״ן

אנכי ד

מאמר זה נאמר נ שנועופ זמן מפן פורה ,ומיוסד

הוא על הפס׳ הראשון מעשרפ הדנרופ ,כדכפינ נשמופ )כ ,נ(:

נחל נוכע

ד /גב׳׳ת מקרקעות ב /מצרנות ב /שלותין א /נזקי ממון א׳.

כשאדם

השייית מחדש בטובו בכל
יום תמיד מעשה בראשית,
ואין רגע דומה לחברו,
כי בכל רגע ורגע משתנה
מעמד ומצב ומהלך המזלות
וכוכבים ,ועי״ז משתנין
המאורעות לאין מםפר

יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו .ביאר בזה בליקו״ה
אלכי ה׳ אלצ;יף א' 5ר הוצאמיף »איז מצרים מכית ענדיס :ומפרש
)יו״ד ריבית ה ,א( בזה״ל :עיקר אסיזת השינויים הוא
רש״י)שס( :אשי הוצאפיו מאיז מצרים .לפי שנגלה ניס כגמר מלחמה
ונגלה כאן כזקן מלא רחמים(...) ,
בהזמן ,ששם כל השינויים ,כמו
הואיל ואני משמנה נמראוח ,אל
שנאמר בתבונה משנה עיתים
)אוצ״ה יראה ועבודה נה(.
ומתליף את הזמנים וכו׳ .וכנראה
מאמרו שמי רשויוח הן ,אנכי הוא
כל ענייני העולם בין לטוב
אשר הוצאמיך ממצרים ועל הים.
הזמנים
שע״י
השינויים
ריבוי
בתוש
בין לרע הנה הם נםיונות
קור ותוס׳ קיץ ותורף ,יום ולילה לאדם ,העוני מצד אחד
ד״א לפי שהיו שומעין קולות הרנה,
)לשון רכינו ז״ל(
והעושר מצד אחד וכו׳.
שינויים
יש
אתד
ביום
ואפילו
וכו׳.
נאין
שנאמר ׳את הקולות' ,וקולות
ואם יהיה לבן חיל וינצח
מד׳ רוחות ומן השמים ומן הארץ,
רבים ,וכמובא בדברינו מה שנאמר המלחמה מכל הצדדין ,הוא
יהיה האדם השלם אשר
אל מאמרו רשויות הרנה הן .וכל זה
כעץ תיים בתתילתו ,שאין יום
יזכה לידבק בבוראו ) מ סי ל ת
דומה לתבירו ואין רגע דומה
הוא נפי' ה' אפד ושמו אפד ,כמנואר
ישרים פ״א(.
הם
מאורעותיו
שכל
מקושרים
היטב נקשרי המאמר .והדנריס
כל
נמשכין
ומשם
וכו׳.
לתבירתה
כל מאורעות האדם ,הן דבר
המאורעות של האדם ,כל מה קטן והן דבר גדול ,הכל הוא
הבא.
עולם
מעין
היא
הבחינה
זאת
לטובתו.
היטב לכלל המאמר .וכפנ הר מנ״ן) ש ס(:
בהשגחה פרטית ,בדין שמיא
׳אנכי ה׳ אלקיך' ,הדינור הזה מצות
שעובר עליו ,כי השי״ת משגית אדנ״י דינא דמלכותא דינא,
ברתמיו ומנהיג עולמו בתסד ומשנה עיתים בתבונתו ומתליף את ואין זה מקרה ,אלא לסיבת
עשה ,אמר ׳אנכי ה״ ,יורה ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה׳,
חטאו נשתלח לו ,מהשגחת
והוא אלקיס להס ,כלומר הווה ,קדמון .מאמו היה הכל נחפז
הזמנים ,שע״י זה עובר בעולם בכלל ובפרט כל המאורעות לטוב המשגיח .וידע שכל העולם
או להיפך תש ושלום ,ועל כל אדם בפרטיות עובר מה שעובר מלא צירופים ושמות
ויכולת ,והוא אלקיס להם ,שחיינים לענוד אותו .ועי׳ להלן עוד כסוף
קדושים ואותיות התורה,
המאמר ,שס מלכיש רנינו אפ השגפו נפס׳ זה ומנאר על ידו אס המאמר.
כפי השגתתו יתברך .וכמו כן נשתנה דעתו מתבירו ,כפי טבעו ובתוכם הארות אור אין םוף,
ושורשו וכפי מה שעובר עליו .והעיקר הוא הבתירה ,כי האדם לית אתר פנוי מיניה ממש
)מקור מים חיים ,פ׳ לך לך(.
צריך לכוון דעתו בכל יום ובכל עת ובכל שעה בכל מה שעובר עליו ,להאמין באמת שהכל לטובתו ,כי הכל רמזים מהשי״ת להשיבו
צדיקייא שלוחי מטרוניתא
אליו באמת כמו שמבואר במקום אתר )ליקו״מ נד( .ומי שמכוון דעתו להשי״ת ,ובכל מה שעובר עליו הוא מקשר ומקרב עצמו להשי״ת
אינון ,וכל המאורעות שלהן
בין בטיבו בין בעקו ,כמו שנאמר ,בה׳ אהלל דבר באלקים אהלל דבר ,וכמו שנאמר ,ואני תמיד אייתל וכו׳ ,הוא מבטל כל אתיזת ושל כל ישראל בעוני ועינוי
וייסורין וחולי הכל בידו,
היצה״ר והשט״א שנאתז בהשינויים ,כי הוא כולל כל השינויים בהשי״ת ,ששם כולא תד כנ״ל.
שזה חסר בשכינה וצריך

תורה ד

אנכי

אנכי ה׳ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים מפית עכדים)שמופ כ( :

א כשאדם יודע

מיליואי חכמה

ילקוט הנחל

שכל מ אורעו תיו ה ם לטובתו .איתא בצעש״ט עה״ת)פ׳ עקב( בזה״ל :שצריך כל
אדם לידע שכל מאורעותיו וכל מעשיו הכל הוא בהשגתת השי״ת,
והוא נותן לו במתשבתו לעשות כל מה שהוא עושה ,וכמו שנאמר ׳וזכרת
כי הוא הנותן לך כת לעשות תיל׳ ,ותרגם אונקלוס ׳ארי הוא יהיב לך
עיטא למקני נכסין׳ .נמצא שאין לאדם להתתרט על שוס דבר שעשה ,כי
הוא היה כך ע״י רצון הבורא יתברך שמו ,ואס הוא מתתרט ,נמצא שאינו
מאמין שהכל הוא בהשגתת השי״ת.

כשאדם יוד ע וכוי ז א ת הב היי הי א מעין עוהייב .איתא בליקו״מ)כא ,יא(
בזה״ל :כל הצרות והיסוריס והגלות אינו אלא לפי ערך תסרון
הדעת ,וכשנשלס הדעת ,אזי נשלס כל התסרונות ,בבתינת )נדרים מא( אס
דעת קנית מה תשרת ,וכתיב )ישעיהו ה( לכן גלה עמי מבלי דעת .ועיקר

התייס נצתייס יהיה לעתיד מתמת הדעת ,שירבה הדעת ,שידעו הכל את
ה׳ ,וע״י הדעת יכללו באתדותו ,ואז יתיו תייס נצתייס כמוהו ,כי ע״י
הידיעה נכלליס בו ,כמאמר התכס אלו ידעתיו ,הייתיו .ועיקר הידיעה
יהיה לעתיד ,כמ״ש )שם יא( כי מלאה הארץ דעה ,ומתמת הדעת לא יתסר
שכל מ אור עו תיו ה ם לטובתו.
כל טוב ,ויהיה כולו טוב ,כמאמר תז״ל )פסחים נ( אטו האידנא לאו אתד הוא ,ותרצו ,לעתיד כולו הטוב והמטיב.
איתא בליקרה )ארח ברכות הראיה ושאר ב״פ ג ,א( בזה״ל :כי העולם מלא ייסורי ם ,ומי שהוא מאמין בו יתברך שהכל ברצונו ,אז יש לו תייס ,כי כשיש לו
טובה בוודאי טוב ,ואפילו כשתס ושלום להיפך ,ג״כ טוב .כי מאתר שיודעין שהכל מאיתו יתברך ,כל מה דעביד רתמנא לטב עביד ,ואין שוס רע בעולם
כלל ,רק הכל טוב מאתר שמאמינים שהכל מאיתו יתברך .אבל מי שהוא כופר תס ושלום ותולה הכל בתיוב הטבע וכאילו הכל מתנהג ע״פ טבע תס
ושלום ,אין תייו תייס כלל ,כי תיכף כשבא עליו איזה דבר שלא כרצונו ,תיכף אין לו תייס כלל ,כי אין לו במה לנתם עצמו ,וגס כל הטובות של עולם
הזה אינם כלום כשאין מאמיןבהתכלית הטוב .אבל כשמאמין בו יתברך שהכל ברצונו יתברך ,אפילו כשעובר עליו מה שעובר תס ושלום ,הוא מנתם
כשמאמיניס ברצונו יתברך.
עצמו שאעפ״כ יהיההכל לטובה ,כי השי״ת ירתס עליו וייטיב אתריתו כנ״ל .נמצא שעיקר התייס הוא רק
שלא כסדר ,בתינת
) (...והעולם הזה הוא בתינת
ז א ת הבחיי הי א מעין עוהייב .איתא גבי ענין זה בפל״ח )קיט ,ב( בזה״ל :העולם הבא הוא בתינת כסדר
הוא רק בשביל הבתירה ,שבשביל זה העלים
עולם הפוך ,צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,עליונים למטה ותתתוניס למעלה )פסחים נ( .אך כל זאת
העולם הזהלעולם
להאדס בבתירתו להפריד בין
השי״ת את אור הקדושה בעולם הזה והסתירה מאד ,בבתינת אכן אתה אל מסתתר וכו׳ ,עד שאפשר
היפוך מעולם הבא
אזי הוא גיהנוס ממש ,שהוא
הזה ת״ו (...) .כי העולם הזה כשאינו מתובר בבתינת עולם הבא ת״ו
הבא ולעשות איזה עיקר מעולם
שהוא בתינת גן עדן ,ואז אין לו בוודאי שוס נתת גס בעולם הזה .ועיקר שלימות העולם הזה הוא כשהוא מתובר ומקושר היטב בבתינת עולם הבא,
אז גס העולם הזה שלו הוא בתינת כסדר בתינת עולם הבא (...) .כי באמת גס העולם הזה מתנהג הכל כסדר ובהשגתה אמיתית עם כל אתד ואתד
כפי בתינתו וכפי טובתו הנצתית בעולם הבא ,ומי שזוכה לידע זאת ולהאמין בזה באמונה שלימה ,בוודאי הוא תי תייס טובים גס בעולם הזה.

סיפור התגליות המאמר

ואני תפלה
ו ת ז כ נ ו גם בעולם
הז-ה ל טע ם מ עין
העולם הבא ,להתבטל
אליך ,ולד עת שכל
מ אי ר עו תינו ה כ ל
לטובתנו ,כי טוב יי
לכל .ו תזכנו לגלות
מלכותך בעולם ״למען
דעת כל עמי הארץ כי
יי הוא האלהים אין
עוד ,והןה יי למלך על
כל הארץ ,ביום ההוא
יהוה יי א חד ושמו
אחד״ .י היו לרצון
אמרי פי ,והגיון לבי
לפניך ,יי צורי וגואלי
)ליקו״ת ד(.

קו ד ם ש א מ ר התורה אנכי בליקוטי א׳ סימן ד׳ סיפר מעשה זו :מעשה באיש אחד
מאנשי הבעש״ט ז״ל שהיה חולה ונחלש מאוה ושלח איש אחד להבעש״ט ז״ל שיבקש
את הבעש״ט ז״ל שייסע אליו ,היינו שהבעש״ט ז״ל ייסע להחולה .וכן הוה ,ובא האיש
השליח הנ״ל להבעש״ט ז״ל וסיפר לו כל הנ״ל ,שזה האיש הוא חולה ,ושביקש ממנו
שייסע אליו ונסע אליו הבעש״ט ז״ל .בדרך שאל האיש השליח להבעש״ט ז״ל ,איך
ששמעתי מכם שכשאדם עושה תשובה שלימה בודאי לא ימות קודם זמנו ,וזה האיש
החולה כמדומה שעשה תשובה שלימה באמת והוא איש כשר באמת ,ועדיין לא בא
בימים כל כך ,ומפני מה לא יתרפא מחוליו .השיב הבעש״ט ז״ל להשליח ,אמת כך
אמרתי ובודאי כן הוא ,וזה האיש החולה הנ״ל ג״כ עשה תשובה שלימה באמת על
כל חטאיו ,וזה שלא נתרפא עדיין הוא מחמת שלא התוודה חטאיו לפני צדיק אמיתי,
וזה שאני נוסע אליו בכדי שיתוודה ,ובאם שיתוודה לפני תיכף יתרפא ,ובאם שלא
ירצה להתוודות לפני ,תיכף יכבד עליו חוליו ויתחיל לצעוק אוי ואבוי על כל איבריו
וידיו ורגליו ,וימות .כי באמת בעולמות עליונים היינו בבית דין של מעלה אין עליו
שום חטא ועבירה כלל ,כי עשה תשובה שלימה על כל החטאים כמו שצריכין לעשות,
ואחר הסתלקותו לא יהיה להקליפות והחיצונים שום אחיזה בו ,כי כבר תיקן כל מה
שפגם .ובאם שיתוודה לפני אזי תיכף יתרפא ,ובאם שלא יתוודה אזי יש עוד כח
להחיצונים שינקמו בו בעולם הזה בכל גופו ואיבריו ,עד שימות .וכן הוה שבא אליו

הבעש״ט ז״ל ,ואמר להחולה בזה הלשון ,אמור מה שאתה יודע והקב״ה יודע ואני
יודע ג״כ ,היינו שיתוודה לפניו כל החטאים ואמר לו כך שלושה פעמים ,ולא רצה
לומר .ותיכף התחיל לצעוק ,אוי ואבוי ,על גודל כאב כל איבריו ,וצעק בתמרורים
בפרוטרוט על כאב כל איבר ואיבר מאיבריו ,כי התחילו להישבר שקורין ברעכין כל
עצמותיו של כל איבר ואיבר ,וצעק כך מתוך חוליו איזה זמן עד שמת ,כמו שאמר
הבעש״ט ז״ל .והמעיין במאמר אנכי הנ״ל יבין היטב עניין זה הסיפור)חיי״מ נח(.
מ א מר ” אנ כי” ,סימן ד ,נאמר בזלאטיפליע בשבועות)חיי״מ נט( .א מ ר ש כ מ ה
וכמה תורות שלו רבות מאד כולם נאמרו על מצוות תפילין ,אע״ם שלא נזכר שם
תפילין כלל ,אעפ״כ הם נאמרו על ענין תפילין .והם :׳בחצוצרות׳ בסימן ה׳ ,׳אנכי ה׳
אלקיך׳ בסימן ד׳ ,ו׳מי האיש החפץ חיים׳ סימן ל״ג ,ו׳אשרי העם יודעי תרועה׳ סימן
ל״ה ,ו׳מרכבות פרעה׳ סימן ל״ח ,כולם בליקוטי הראשון)חיי״מ תקי(.
ה ת ו ר ה די אנכי ,ידוע שנאמרה בזלאטיעפאלי בחג השבועות הקדוש ,וידוע
שקודם התורה הזאת סיפר מעשה מהבעש״ט זלל״ה ,מהמקורב שלו שלא רצה
להתוודות שאמר לו הבעש״ט אמור מה שהשי״ת יודע ואתה יודע ואני יודע ,והאיש
הזה היה איש כשר ועובד ה׳ ,אך התבייש מפני הבעש״ט להיות לו ווידוי דברים,
והיה ר״ל מה שהיה שעצמותיו היו כואבים לאיש הזה כ״כ ,עד שנפטר מזה החולאת.
וכפי שהרב שמואל אייזיק ור׳ יודיל והרב ר׳ אהרן היו ג״כ על שבועות הזה ,והם

להתפלל על חסרון שיש
בשכינה ,ובתיקונן שם
ממילא נתתקן גם למטה
)מקור מים חיים ,פ׳ נח(.

עולם הבא
כל הזמן של כל העולם הזה
כולו ,מה שהיה ומה שיהיה,
הוא כולו אין ואפם נגד יום
אחד ,ואפילו נגד רגע אחת
של עולם הבא ,שהוא יום
שכולו ארוך .ושם אין שום
זמן ,כי הוא בחינת למעלה
מהזמן )ליקו״מ ח״ב ז.(1 ,
תענוג עולם הבא אי
אפשר לנו להשיג עכשיו,
וזה מחמת שאנו עכשיו
בגבול ,וכל דבר שיש לו
גבול אי אפשר לו להשיג
תענוג עולם הבא הרוחני
)ליקו״מ ח״ב עב(.

עולם הבא הוא בחי׳ חיים
טובים שאין בהם שום חםרון
)זמרת הארץ ד(.

רכי יעקב אומר ,העולם הזה
דומה לפרוזדור בפני העולם
הבא .התקן עצמך בפרוזדור,
כדי שתיכנס לטרקלין .הוא
היה אומר ,יפה שעה אחת
בתשובה ומעשים טובים
בעולם הזה ,מכל חיי העולם
הבא .ויפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם הבא ,מכל
חיי העולם הזה )אבות פ״ד,
מט״ז-מי״ז(.

העולם הבא אין בו לא
אכילה ולא שהיה ולא
פריה ורביה ולא משא
ומתן ולא קנאה ולא
שנאה ולא תחרות ,אלא
צדיקים יושבין ועטרותיהם
בראשיהם ונהנים מזיו
השכינה )ברכות דף יז.(.
שלושה הטעימן הקב״ה
בעולם הזה מעין העולם
הבא ,אלו הן ,אברהם יצחק
ויעקב )ב״ב טז.(:

בזכות משה מנחיל הקב״ה
את עולם הבא לצדיקים ) ב תי מדרשות ,מדרש אלפא כיתות( .עולם הבא הוא הבינה ,ונקרא עולם הבא ,שלעולם הוא בא ,שהוא נהר שאינו פוםק לעולם .ועולם הבא ולעתיד לבוא הכל אחד בקרוב כמפורםם )פרד״ר כב ,ד( .הצדיק בעודנו
חי ידביק נפשו בגן עדן ,אשר הוא עולם הבא וצרור החיים ,אשר הם מקום הנפשות ומחייתם וחיותם ,כדאמרו באליהו ז״ל שהפשיט בשרו מעליו ונעשה לפיד אש בעודנו חי בגוף ובנפש ,כאשר ידוע בקבלה מדור לדור )מערכת האלקות
פ״ח( .כמו שהיתה העבודה כן יהיה קיבול השכר ,העבודה היתה בגוף ונפש בעולם הזה ,כן יהיה הקיבול שכר בגוף ונפש .ולזה יהיה תחיית המתים הגדול שיתקיימו בנצחיות בגוף ונפש ,וזה נקרא עולם הבא בדברי רז״ל )של״ה תולדות
אדם ,לא( .שלוש מתנות נתנו ע״י יםורין ,וחד מינייהו עולם הבא .והנה עולם הבא הוא עולם התענוג הרוחני ,וצריך להיות ע״י יםורין של אהבה רבה אהבת עולם ,והוא ׳כאשר ייםר איש את בנו כן ה׳ אלקיך מייםרך׳ .וזה הדין הוא
רחמים גדולים ,להיות מזוכך בתכלית הזיכוך לקבל השפעת הקדושה הגדולה )של״ה פסחים( .עולם הזה הוא בחינת אחור בחינת אחוריים ,ועולם הבא בחינת קדם בחינת פנים כנודע ,םוד עולם הזה בחינת כנםת ישראל הנקרא אחור
שנאמר ׳וראית את אחורי׳ ,וםוד עולם הבא בחינת בינה הכלולה בחכמה ,בחינת קדם )קה״י ,אחור( .עיקר עולם הבא הוא דביקות של מלכותו יתברך שמו ,כמו שנאמר )שמו״א כה( ׳והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים׳ )קה״י ,מאד(.
עולם הבא הוא עולם הנשמות הבא תיכף אחר המיתה ,אבל העולם שלאחר התחייה נקרא לעתיד לבוא )קה״י ,עוה״ב(.

עו

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

ב ד| ׳ אהלל כאלקים אהלל דכר
להורגו ,כדכפינ נפהליס )נו ,א -ה ,י-יד( :למנציז על יונפ אלם רפקיס לדוד מכפס פאפז אופו פלינופיס ןגפ :חנני אלרןיס  5י ■!:אפני
אטש כל היום לפס ילפצני? :אפו• שוררי כל היום כי רכים לפמיס לי רנרוס :יום אדא אני אליף אג^פ5 :אלרןיס אהלל דגרו ?אלקיס כספמי
לא אירא מה ועשה נ?ר לי (...) :כיוס אקרא זה ;דעפי כי אלקיס לי :כאלקיס אהלל דגר כה׳ אהלל דגר :כאלקיס כמפפי לא אירא מה
ועשה אדס לי :עלי אלקיס גדריף
אשלס פודפ לןו :כי הצלק נפשי
אהלל כאלקים אהלל דבר .כמ״ש )פהליס נו( בה׳ אהלל באלהים
ממופ הלא רגלי מלקי להקהלו לפני
איפא נקיצור ליקו״מ )לג ,נ( אהלל דבר .וזאת הכהינה היא מעין
נזה״ל :כי לא יפנהל ולא
אלקיס כאור היזייס :ופירש המצו״ד
יפנלנל עולם הבא .כמו שאמיו חז״ל )פשפיס נ(.
)שס( :גאלחים .ר״ל כין מפנהג עמי
משוס דגר שגעולס ,רק ידע ויאמין,
כי כל מה שעוכר עליו ככל יוס הן ביום ההוא יהיה ה׳ אחד וכו׳ .והקשו,
כמדפ אלקיס שהוא דין אהלל זכרו,
מונופ הן ישורין וצרופ ודאגופ וכי האידנא לאו הוא אחד .ותרצו חז״ל ,וכין מפנהג עמי כמדפ ה׳ שהוא
רפמיס אהלל זכרו ,ואכרן על הרעה
והרפפקאופ פ״ו ,הכל לטונפו
הנצפיפ .ודייקא עי״ז יוכל להפקרג להשי״פ אס ירצה נאמפ.
כמו על המוגה .גאלקים נטספי .אף כמדפ הדין גמפפי שלא יעשה
כי כלה ,ומה א"כ יעשה אדס לי .ודרשו פז״ל נמש׳ כרכות )נד ע״א(
פש׳ זה נזה״ל :ממנה :פייג אדס לכרך על הרעה כשס שמכרך על המוכה ,שנאמר 'ואהכפ אפ ה' אלקיך ככל לככך וגו" .׳ככל לככך' ,כשני
יצריך ,כיצ׳׳מ וכיצה״ר .׳וככל נפשך; אפילו הוא נומל אפ נפשך .׳וככל מאדך׳ ,ככל ממונך .דכר אפר ׳ככל מאדך; ככל מדה ומדה שהוא
מודד לך הוי מודה לו .עד כאן לשון המשנה .וניארה נזה הגמ' שם )ש ע״נ( :מאי ׳פייג לכרך על הרעה כשס שמכרך על המוכה; אילימא
כשס שמכרך על המוכה המוג והממיג כך מכרך על הרעה המוג והממיג ,והפנן ׳על כשורופ מוכופ אומר המוג והממיג על כשורופ
רעופ אומר כרוך דיין האמפ׳ .אמר רכא לא נצרכה אלא לקכולינהו כשמפה .אמר רג אפא משוש רכי לוי ,מאי קרא ׳פשד ומשפמ אשירה
לך ה׳ אזמרה; אס פשד אשירה ואס משפט אשירה .רכי שמואל כר נפמני אמר מהכא' ,כה׳ אהלל דכר כאלקיס אהלל דכר; כה' אהלל
דכר זו מדה מוכה ,כאלקיש אהלל דכר זו מדפ פורענופ .רכי פנפוס אמר מהכא' ,כוש ישועופ אשא וכשס ה' אקרא ,צרה ויגון אמצא
וכשש ה' אקרא׳ .ורכנן אמרי מהכא' ,ה׳ נפן וה׳ לקפ יהי שס ה' מכורך' .אמר רג הונא אמר רג משוש רכי מאיר ,וכן פנא משמיה דרכי
עקיכא** ,לעולס יהא אדס רגיל לומר כל דעכיד רפמנא למג עכיד .כי הא דרכי עקיכא דהוה קאזיל כאורפא ,מטא לההיא מפא ,כעא
אושפיזא ,לא יהכי ליה ,אמר כל דעכיד רפמנא למג .אזל וכפ כדכרא ,והוה כהדיה פרנגולא ופמרא ושרגא ,אפא זיקא ככייה לשרגא ,אפא
שונרא אכליה לפרנגולא ,אפא אריה אכליה לפמרא .אמר ,כל דעכיד רפמנא למג .כיה כליליא אפא גיישא שכייה למפא .אמר להו לאו
אמרי לכו כל מה שעושה הקכ״ה הכל למוכה .ופירש ר ש״י) שס( :לסנולינהו נשמסה .לכרך על מדפ פורענופ כלכג שלס .אלחים .לשון דיין,
כמו עד האלקיס יכא דגר שניהס )שמות כנ( .ואיפא נזהר )פרומה ,קעד ע״א( נזה״ל= :׳אודה הוי״ה ככל לכג׳ ,כיצרא טכא וכיצרא כישא
כישא ,דהא משטראדיצרא טכא אפי מוג לכר
דאיהו שרי כגויה ,דהא על כולא איפ לאודאה ליה לקודשא כריך הוא ,כיצרא טכא וכיצרא
נש ,ואיפ לכרכא ליה לקודשא כריך הוא הטוג והמטיג ,וכשטרא דיצרא כישא אפי קטרוגא לכר נש ,ואיפ לאודאה לקודשא כריך הוא
שאמרו חזייל ביום ההוא יהיה הי א חד וכוי.
)כיצרא טכא וכיצרא כישא( ככל מה דאפי על כר נש ,משטרא דא ומשטרא דא•
כדאיפא נ מס' פספיס )נ ע״א( :׳והיה ה׳ למלך על כל ה א ת כיוש ההוא יהיה ה׳ אפד ושמו אפד' ,אמו האידנא לאו אפד הוא ,אמר רכי
אפא כר פנינא ,לא כעולס הזה העולש הכא ,העולס הזה על כשורופ טוכופ אומר כרוך הטוג והממיג ועל כשורופ רעופ אומר כרוך
שמו אפד הוא ,אמר רג נפמן כר יצפק ,לא
לאו
דיין האמפ ,לעולס הכא כולו הטוג והמטיג' .ושמו אפד' ,מאי אפד ,אטו האידנא
כעולש הזה העולש הכא ,העולס הזה נכפג כיו׳׳ד ה״י ונקרא כאל׳׳ף דל׳׳פ ,אכל לעולש הכא כולו אפד ,נקרא כיו׳׳ד ה״י ונכפג כיו׳׳ד
ה״י .וניאר רנינו פננ אל) שס( :ה׳ אשד ושמו אסד .׳יהיה ה׳ אפד' ,שאין שס כשורה רעה שצריך לומר כרוך דיין האמפ ,אלא הטוג ככל,
שהכל מוג שאין שש רע .ושמו אשד .כר׳׳נ כר יצפק ,דאמר ,כעולס הזה שמי נכפג כיוד הא ונקרא כאלף דלפ אכל כעולש הכא כולו אפד,
כשאני נכפג כך אני נקרא .ולתוספת ניאור ,הצגנו פה את הפס' אופו דורשת הגמ' שס ,שהינו פלק מננואה שנאמרה על מלפמת גוג ומגוג שפהיה נירושליס
לעפ״ל .וז״ל הכפונ נזכריה )יד ,ז-ט( :והןה יוס אפד הוא יודע לה׳ לא יוס ולא לילה והןה לעפ ערג יה.יה אור :והןה כיוס ההוא .יצאו מיס
פייס מירוקלס פצןס אל הןס הקדמוני ופצןס אל הןס האפרון כקיץ וכפרף יה.יה :והןה ה׳ למלך על כל הארך כיוס ההוא יה.יה ה׳ אפד
וקמו אפד :ופירש המצו״ד)שס( :והיה יום אשד .זה יפמיד יוס אפד ,ונודע הוא לה׳ מפי יהיה היוס הזה אשר לא יהיה לא יוס ולא לילה,
כי לא ידעו מה הוא הטוכה אס רעה .לעש עיי .שמוך לערג יהיה אור ,ר״ל ,אז יכירו כטוכפ הפשועה .והיה ה׳ וטמר .ר״ל ,אז כל העכו״ס
יקכלוהו לאלוק ויאמינו כו .יהיה ה׳ אשד .ר״ל ,לא יעכדו עוד לעכודפ כוככיס .ושמו אשד .ר״ל ,לא יזכר שס אלוה כי אס שמו לכדו.
מזמור זה נאמר נשעה שכרש דוד מפני שאול והשפפר נ  3יפ אכיש מלך גפ )אפיו של גליה( ,ושס רצו הפלישפיס

בדו׳

המתרגם
^ לעולס יהיה אדס רגיל
לומר כל מה שעושה
הקב״ה לטוב עושה .כמו
שר׳ עקיבא שהיה מהלך
בדרך ,הגיע לעיר אחת
ביקש מלון ללון ולא נתנו
לו ,אמר כל מה שעושה
הקב״ה לטובה .הלך ולן
בשדה ,והיו עימו תרנגול
וחמור ונר ,באה הרוח
וכבתה הנר ,בא החתול
ואכל את התרנגול ,בא
האריה ואכל את החמור.
אמר ,כל מה שעושה
הקב״ה לטוב עושה.
באותו הלילה באו שודדיס
ושבו את העיר .אמר
להס וכי לא אמרתי לכס
כל מה שעושה הקב״ה
הכל לטובה.
^ 'אודה ה' בכל לבב',
ביצ״ט וביצ״ר שהוא שורה
בתוכו ,שהרי על הכל יש
להודות לו לקב״ה ,ביצ״ט
וביצ״ר ,שהרי מצד היצ״ט
בא טוב לאדס ,ויש לברך
לו לקב״ה הטוב והמטיב,
ומצד היצ״ר בא קטרוג
לאדס ,ויש להודות לקב״ה
)ביצ״ט וביצ״ר( בכל מה
שבא על האדס ,מצד זה
ומצד זה.

כמר

מילואי חכמה

ילקוט הנחל

פד!׳ אהלל ב אלקי ם אהלל דבר .כתב
פד!׳ אהלל ב אלקי ם א הלל דבר .בדפוס תרל״ו הגרסא היא :׳בה׳ אהלל דבר
באלקיס אהלל דבר' וכך נתקבל ברוב הדפוסיס ,אמנס בדפוס מוהמ״ת תקפ״א
לברך על הרעה כשם שמברך
שאירע לו ,אבל יודה לשם ויצדיק
הגרסא היא כפי שהדפסנו כאן.
מוקשי רעחו ,שנאמר ׳ואהבה אח ה׳
נוטל אח נפשך ואפי׳ נוטל אח ממונך .וכלל הדברים ,בכל מדה שהוא מודד לך הן טובה הן רעה הוי מודה לו
אוהבו במה שחביב לך אס נפש אס ממון ,וכמו שאמרו ,אס נאמר ׳בכל נפשך׳ למה נאמר ׳בכל מאדך׳ ,ואס
נפשך׳ ,ר״ל יזכור לו החביב ודיו ,אלא יש לך אדס שגופו חביב עליו מממונו ויש שממונו חביב עליו

המאירי)ברכות ס ע״ב( בזה״ל :חייב אדם
על הטובה ,כלומר שלא יבעט למה
אח דינו ,ויבטח בשם להסיר ממנו
אלקיך בכל לבבך וכו״ ,ופירושו אפי׳
ומשבח אוחו ומצדיק אח דינו ,וחהא
נאמר ׳בכל מאדך׳ למה נאמר ׳בכל
מגופו ,לכך הוזכרו שניהם.

סיפור התגליות המאמר
נתקרבו לרבינו זלל״ה עוד בעיר מעדוועדיבקי וכבר נתנו מקודם פדיונות לאדמו״ר
זלל״ה ,אעפי״ב לא ידעו עוד מווידוי דברים לפני ת״ח ,כי ממילא מובן שהיו מקודם
ג״כ כשרים לומדים ,ומעת שנתקרבו היו כמה פעמים אצל רבינו זלל״ה ,והתנהג
עימהם בחכמה נפלאה ולא הזכיר להם מענין ווידוי דברים כלל ,אך כעת שנתקבצו
על חג הקדוש כמה אנשים ,והיו ב׳ אנשים מהאורחים שכאבו להם העצמות ר״ל עוד
בביתם ,וכשבאו לרבינו זלל״ה וסיפרו לו שיש להם מכאוב הזה ,ואמר להם הלא
בשבועות הקדוש אומרים תרי״ג מצוות שזה חבילות חבילות של מצוות ,וזה לשון
׳צוותא׳ ,התחברות של עצמות ,ואחת מהנה לא נשברה ,וזה היה להם רפואה .ואגב
הבינו גם מצוינים הנ״ל ר׳ יודיל ור׳ ש״א והרב ר׳ אהרן זלל״ה מהמעשה שסיפר
רבינו זלל״ה מהבעש״ט הקדוש ממקורב שלו שלא התוודה והיה מה שהיה ר״ל,
הבינו גם הם שכוונת רבינו זלל״ה שגם הם נצרכים להתוודות ,אך מחמת שכבר
היו כמה פעמים אצל אדמו״ר ,דימו בעצמם שמחמת זה לא אמר להם רבינו זלל״ה
שיתוודו ,מפני חשיבותם וכשרותם ,וא״צ להם להתוודות .אך כשאמר בשבועות
התורה הזה ושם מביא רבינו זלל״ה ,בכל פעם שבא אצל הצדיק ומספר לפניו את
כל ליבו אזי נכללין בא״ס ,כי הצדיק הוא בחינת אין ,ושם מובא אעפ״י שהיה אצל
הצדיק וראה אותו ונתן לו ממון ,אעפ״ב אם לא היה לו ווידוי דברים לפניו עדיין
אינו יודע באיזה דרך מהלך ,כי דרך ישר וכו׳ ,וגם שם מובא מענין השפלות של
הצדיק שהוא בחינת משה ,שמתלת ׳מאה׳ שהיא השי״ן של משה נעשה תלת ׳מה׳,

שהצדיק מקטין את עצמו משלוש אלה מחכמתו ומגבורתו ומעשירותו ,ור׳ אהרן
היה אז כמעט נגדם מכונה בשם עושר)עשיר( ,כי היו לו נדן סכום רב ואביו הרב
ר׳ משה היה ג״כ עושר)עשיר( ,והר׳ ר׳ יודיל היה ביניהם חכם גדול ,ור׳ ש״א היה
גיבור ,כידוע מזה שעבור זה אמר לו אדמו״ר שידבר עם אבריו ,וכששמעו התורה
הלז נתבטלו בביטול גמור ,זה מחכמתו וזה מעשירותו וזה מגבורתו ,עד שתיכף
אחר יו״ט נכנסו לפני אדמו״ר ונתוודו כל אחד בפני עצמו בבכיות גדולות ובשברון
לבב ,והבינו מה שאדמו״ר אמר ׳ומלאו מחד גלגלא דעינא׳ ,שזה עינא פקיחא של
אדמו״ר עליהם .וזהו היה סיבה שאחר איזה זמן נתקרבו כמה נפשות לאדמו״ר
זלל״ה ע״י אלו השלושה יראים ,נפשות כאלו שהיו ממש מאחורי הקדושה .ומי
שבקי בהתורה ד׳ היטב יוכל להבין גודל השגות רבינו זלל״ה ,עד שמכל פרט ופרט
נתגלה תורה גבוהה ונעלמת עד אין סוף .השי״ת יזכנו לטעום עכ״פ חלק אחד
מאלף אלפי אלפים הגנוזים בסוד התורה הזאת)טובות זכרונות ד(.
י דו ע ש תו ר ה הזאת נאמרה בזלאטיפאליע בחג השבועות ,ע״י אחד שבא על
שבועות אל רבינו זלל״ה בתוך הבאים .כי שבועות היה מהזמנים הקבועים כידוע,
ואותו האיש היה מקורב חדש שלא היה עדיין אצל רבינו זלל״ה מקודם ,והיה איש
כשר וירא שמים ובר דעת גדול ,ומסחרו היה מהצבא שעמד בעירו .והוא היה המספיק
להם כל צרכיהם ,אוכל ומלבושים וכיוצא ,ע״י השרים הממונים עליהם .והשרים היו
מצערים אותו עד מאד בחשבונותיהם איתו .ומחמת שרצו שיתן להם בכל פעם שוחד,

ואני תפלה
ונזכה לדעת כי יי
הוא האלהים ,ולידע
כי כל מאירעותינו
כלם הם לטובתנו,
ולברך על הכל הטוב
והמטיב כמו שידזיה
לעתיד לבוא ,כמו
שכתוב ״ביי אהלל
דבר באלידזים אהלל
דבר״ .ונזכה להעלות
המלכות למקומה,
שיתגלה מלכותך
בעולם ,ולבטל
מלכות הרשעה,
ולשניר ולבטל מלכות
וממשלת כל העכו״ם
מעלינו ומעל כל עמך
ניית ישראל ,״ותמלך
אתה יי לבדך על כל
מעשיך״ )ליקו׳׳ת ד(.

נחל נוגע

ה מ תרג ם
^ נחום איש גס זו היה
רגיל שכל מה שהיה
קורה לו אמר גס זו
לטובה .יוס אחד רצו
)היהודים( לשלוח מתנה
לקיסר ,אמרו ,עס מי
נשלח ,נשלח עס נחוס
איש גס זו ,כיון שהוא
מלומד בנסיס .כשהגיע
לאיזה מלון ,רצה ללון בו,
אמרו לו ,מה יש עימך,
אמר להס אני מוביל מס
לקיסר .קמו הס בלילה
והתירו את הארגז ולקחו
כל מה שהיה בתוכו
ומלאוהו עפר .כשהגיע
לשס )לקיסר( נמצא שהוא
מלא עפר ,אמר הקיסר
צוחקיס עלי היהודיס,
הוציאו אותו להרגו .אמר
גס זו לטובה .בא אליהו
ונדמה להס כאחד מהס,
אמר להס שמא זה העפר
הוא מהעפר של אברהס
אבינו שכשהיה זורק עפר
היה נהפך לחרבות ,והקש
היה נהפך לחיציס .בדקו
ומצאו שאכן כך הוא.
היתה להס עיר שלא
היו יכוליס לכובשה,
זרקו עליה מאותו העפר
וכבשוה .העלו את נחוס
איש גס זו לבית האוצר
של הקיסר ,אמרו לו
קח כמה שתרצה ,ומילא
נחוס את הארגז בזהב.
כשחזר בדרך והגיע למלון
הנ״ל שהיה בו ,אמרו לו
אותס בני הכפריס ,מה
הבאת לבית המלך ,אמר
להס מה שלקחתי מכאן
הבאתי לשס ,לקחו הס
)מעפר מקומם( ,הביאו
לשס ,והרגו את אותס
בני הכפריס.

ולעתיד

ליקוטי

מוהר״ן

אנכי ד

נחל נוגע

עז

כ ש מ ע ל ה ב חינ ת מלכות הקדושה מהגלות מכין העכויים.

ואני תפלה

)ליקו״ת סז(.

שם הויייה

כולו הטוב והמטיב.
כשיפו׳׳מ )הקדמה שניה( כתכ מוהרנ׳׳ת לענין המלכות
הגס שארז״ל שחייכ כל אדם לכרך כשמחה דיין האמת
לקדושה כזה״ל; כל אתד מישראל צריך לעסוק בתיקון זה להעלות
ולומר כל מה דעכיד רחמנא לטכ עכיד ,ואעפי״כ מכרך דיין האמח
השכינה מהגלות ,לאוקמא שכינתא מעפרא ,להוציא מלכות
ולא הטוכ והמטיכ ,זהו כשאינו יודע ומכין כמוחו הטוכ שמלוכש
לקדושה מבין העכו״ס והסמ״א
כהישורין רק שהוא מאמין שכוודאי
הם לטוכחו ,אזי אעפ״י שמכרך האידנא מברכין על הטובה הטוב
שנתתזרה ביניהם ,אשר סוד כל
עבודתינו וכל המצוות ומעשים
כשמחה ומקכל כאהכה אעפי״כ והמטיב ,ועל הדעה דיין אמת .ולעתיד,
רבית ה ,לא(.
טובים ועסק התורה שאנו עושים
מכרך דיין האמח .אכל כשהאדם כולו הטוב והמטיב .שיהיה שם ה׳ ,ושם
כל ימי תיינו שכולם מיוסדים על שם הויה ממתיק הדינים
יודע כידיעה שלימה שכל מאורעוחיו
אלהים ,אחדות אהד :
של שם אלקים )ליקו״ה
ואפילו
בכתבים,
כמבואר
זה
קוטב
מעין
הס לטוכחו ,זאח הכחי׳ היא
תרומות ומעשרות ד ,ג(.
אנשים פשוטים לגמרי והמון עם
עוה״כ ,ומכרך על הכל הטוכ
בכל אדם ובכל מקום שהוא
הבחינה אי אפשד להשיג,
והמטיכ ,מאחר שיודע ומכין הטוכוח
שאין יודעים בין ימינם לשמאלם אפילו בדיוטא התחתונה,
שמלוכשין כאלו היסורים ,על כן אלא כשמעלה בחי׳ מלכות דקדושה
עם כל זה גם הם אם זוכים לילך בוודאי גם שם יש בו עדיין
איזה נקודה טובה המושרשת
מכרך הטוכ והמטיכ .ונקיצור ליקו״מ מהגלות מבין העכו״ם .כי עכשיו המלכות
בדרך הישר לפי ערכם ,דהיינו בו ,וזאת הנקודה היא בחינת
לסור מרע ולעשות טוב ,כי אפילו שם הויה ברוך הוא המושרש
)נפוספוח ומילואים ,מורה ד( אימא עוד
בכל אדם )משיבת נפש קג(.
איש פשוט לגמרי יודע מה שאסרה תורה ,ואס עיניו לנוכת
נזה ,ודל :עיין צל״ח )פסחים נ( שכחכ ,הכוונה שאז יכין שהיה לו
אמר ליה הקב״ה למשה,
לכרך גס על הרעה הטוכ והמטיכ ,וא״כ מי שיודע זאח כעולם
יביטו לסור מרע ולבתור בטוב אז נעשין כל התיקונים שמי אתה מבקש לידע,
בעולמות העליונים ממילא על ידו וזוכה להקים השכינה לפי מעשי ,כשאני דן את
הזה ,יש לומר דיוכל לכרך גס עחה הטוכ והמטיכ .ועי״ע נדנרי
הבריות אני נקרא אלקים,
מנפילתה כפי מה שזוכה לקדש ולטהר עצמו.
הפל״ח לענין זה ,הונא להלן אוח ד' נילקוה״נ ד״ה 'הן ה' שהוא רחמים׳ וגו',
וכשאני מרחם על עולמי
אימא נ ס פר כאני הנחל )ד( נזה״ל:

כל אחד כפי השגתו את
אמיתתו יתברך ,כן נתגלה
לו סוד שם משמותיו יתברך
כפי ההשגה שהשיג .כי
יש שבעה שמות שאינם
נמחקים ,ויש ביניהם כמה
דרגות .ושם הויה ברוך הוא
הוא למעלה מכולם ,כי הוא
בחינת שם העצם )ליקו״ה

ב וזאת

יליקוט הנחל•

מילואי חכמה

שיד!ידן

כולו

ש ם חי ו שם אלקי ם א ח דו ת אחד .שם ה׳ בחי׳ השגחה ושם אלקיס
גימט' טבע כידוע ,וביאר בזה בליקו״ה )יו״ד דגים ג ,א( בזה״ל :כי באמת

הטוב והמטיב .אימא נמסגס סנהדרין)קח ע״ג( :ינחוס איש גס זו הוה
רגיל דכל דהוה סלקא ליה אמר גס זו לטונה .יומא חד נעו)היהודים(
גס הטבע בעצמה הוא השגתת ה׳ ית׳ ,והטבע בעצמה בראה ה׳ ית׳ ,והוא
לשדורי דורון לקיסר ,אמרי ,נהדי מאן נשדר ,נשדר נהדי נחום איש גס זו,
דמלומד ננ סיס הוא .כי מטא לההוא דיורא ,נע א למינת ,אמרי ליה מאי יתברך מנהיג הטבע ברצונו .נמצא ,שגס הטבע הוא השגתה ,רק שזה סוד
הבתירה ,שברא ה׳ ית׳ טבע בעולס שיהיה אפשר לבני אדס לטעות ת״ו כאילו
איכא נ הדן ,אמר להו קא מונילנא כרגא לקיסר .קמו נליליא שרינהו
הטבע עיקר ,וכשעוקרין את הטבע מן השגתה ,אזי כופרין באלקיס תייס
לסיפטיה ושקלו כל דהוה גניה ומלנהו עפרא .כי מטא להפס אישחכח עפרא,
ת״ו ,ויורד לשאול תתתיות .ואס ירצה לבתור בתייס באמת ,אזי מקשרין את
אמר אחוכי קא מחייכי ני יהודאי ,אפקוהו למקטליה .אמר גס זו לטונה.
אפא אליהו ואידמי להו כחד מינייהו ,אמר להו דילמא האי עפרא מעפרא
הטבע אל ההשגתה ,שיודעין ומאמיניס שהכל בהשגתתו יתברך ,ואפילו הטבע
בעצמה הוא ג״כ מתנהגת בהשגתתו יתברך .נמצא ,שהטבע והשגתה כולו תד,
דאנרהס אנינו הוא דהוה שדי עפרא הוו חרני ,גילי הוו גירי .כדוק ואשכחו
כי ה׳ הוא האלקיס .ה׳ זה מדת רתמיס בתינת השגתה ,ואלקיס זה מדת הדין
הכי .הוה מפוזא דלא הוו קא יכלי ליה למיכנשיה ,שדו מההוא עפרא עליה
בתינת טבע ,כי אלקיס בגימטריא הטבע כמובא .וצריכין ליתדס ביתוד גמור,
וכנשוה .עיילוהו ליני גנזא ,אמרי שקול דניפא לן ,מלייה לסיפטא דהנא .כי
לדעת כי ה׳ הוא האלקיס שהטבע והשגתה כולו תד.
הדר אפא אמרו ליה הנן דיורי מאי אמטיפ לני מלכא ,אמר להו מאי דשקלי
מהכא אמטאי להתס ,שקלי אינהו ,אמטו להתס ,קטלינהו להנך דיורי.
ש ם חי ושם אלקים .בענין שמוח אלו ביאר בספר שערי אורה )שער ו( בזה״ל :כבר הודעתיך ידיד נפשי ,כי השס הגדול הנקרא הוי״ה יתברך הוא לבדו העיקר,
והוא גוף האילן נוטה למעלה ולמטה ולצדדין ,מתלבש בשאר כל שמות הקודש ושאר הכינויין ,כמו שהודעתיך .וכפי הפעולה שהוא יתברך מתדש בעולמו,
כך הוא נקרא באותו השס שממונה על הפעולה ההיא .ולפיכך נקרא לפעמיס אהי״ה ,ונקרא י״ה ,ונקרא אדנ״י ,ונקרא הוי״ה צבאות ,ונקרא אלקי״ס צבאות,
א״ל תי ,אלקי״ס תייס ,הכול כפי הפעולה שמתדש בעולס כך ילובש מלבוש השס הנקרא על הפעולה .והנה זה השס הנקרא אלקי״ס הוא השס הממונה על
הדין ,וסימן ׳כי המשפט לאלקיס הוא׳ .וכשהוא יתברך פועל פעולה מצד הדין ,נקרא על אותה פעולה אלקי״ס .ועתה דע וראה כי הצד המכונה לפניו צד
שמאל כינויו בתורה אלקיס ,לפי שאותו הצד הוא מקוס הדין ,ובו דנין כל באי העולס כל הדינין הראויין ,בין לטוב בין לרע ,בין לתייס בין למוות .ובו כמה
בתי דינין קבועין ,וכל אתד גומר מלאכתו ומשפטיו באמת ובאמונה ,והכול בדין ישר .וזהו הנקרא בית דין של מעלה ,שס דנין את הבריות לשלוס או לתרב,
או לרעב או לשובע ,לתייס או למות .זהו השס הנקרא אלקיס ,והכול נדון בבית דינו ,ועל זה אמרו רז״ל ,׳תייב אדס לברך על הרעה כשס שמברך על הטובה׳,
) (..לומר לך כי הכל נדון בבית דין הנקרא אלקיס ,ואס יצא הדין להיטיב נקרא השס או הוי״ה או א״ל ,ואס יצא הדין להעניש נקרא אלקיס .ושמור זה מאוד.

סיפור התגליות המאמר

שנזכה להעלות
הממשלה והכבוד
והמלכות מן הקלפה,
להעלות ולהוציא
ולסלק כל הכבוד
והגדלה והממשלה
מן העכו״ם והרשעים
והעז-י פנים שבדור,
ולהחזיר כל הכבוד
והמלכות אל הקדשה.
וישוב הכבוד אל
המביני מדע ,אל
הצדיקים והחכמים
האמתיים הקדשה

ערכי ם
וכינויים

העלילו עליוכמהפעמים והפחידואותושימסרואותו למלכות ,ומחמתשכלמחייתו
ופרנסתוהיתה רקמזה ,נדמה לושאם ימסרוהו למלכות יפסיד כלפרנסתו ,ומחמת
שהיהאיש כשר,בלבלאותו גם זאתשכלבטחונוהואבאיסורממאמרהתנאבאבות
׳הוו זהיריןברשות׳,שזהממש כמומבטחבוגדשעובד למלכותהרשעה ,כאילוחס
ושלום אין לו אלוק .ובבואו אל אדמו״ר זלל״ה בערבשבועות וקיבלשלום ,קבלו
ובינובסברפנים יפות ,והתחיללספר לפניאדמו״ראיךשעוברים עליוצרותמצרות
שונות ,עדשלא דישאין לו עולםהזה ,אלאאף גם עולם הבא בודאי לא יהיה לו.
ומחמתטרדתערב יו״טאמר לו ובינו זלל״ה כעתאין זמן לדברבאריכות,אם ירצה
השם ביו״ט נדבר .והלך האיש ולא סיפר לרבינו זלל״השום פרטיות ,ובפרט ביו״ט
בודאי לאהיה זמן לספר ,ובתוך כך אמראז אדמו״ר זלל״ה התורההזאתהמתחלת
כשאדם יודע וכו׳ וצריך להשיבהמלוכה לחשם יתברך ,נבהלהאישהנ״ל כי זה נצרך
לו ,ואיך ידע ובינושזה נוגע אליו למחשבותיו וענייניו ,כי הוא לא סיפר להבינו
זלל״השוםפרטים ,וכפישמבאר ובינו זלל״השםשלזה נצרך ווידוידברים וכו׳ ,והוא
מקורב חדש שעדיין לא התוודה לפני אדמו״ר זלל״ה ,עלה בדעתושיתוודה בודאי
אם ירצההשם אחרי יו״ט ויספר לפניו כלמאורעותיו .ובתוך כךהזכיר ובינו זלל״ה
הלאושל״לא יהיה לך אלהים אחרים״ ,וחשבבדעתושגם זהשייך אלישאני עובר

כסדרעלזההלאו,שכלבטחוניבפרנסתיהיאמהמלכות ,ונפללעצבותעי״זשיצטרך
להתוודות .ואגב נזכרבהבלבוליםשיש לו על זהשמוכרחתמיד לילך לביתהשרים
הנ״ל לעשות חשבונות איתם ,ובני ביתם מדברים איתוהרבה ,ואי אפשר לו ליזהר
מהם ,כיאצלם זהו לשחוק,אךהואבפנימיותו יש לו ייסוריםמזה .וכשאמראדמו״ר
ז״לשע״ישרואיןאתהצדיקבחינת ׳והיועיניךרואות׳ וכו׳,הרגישהאיששאליו כיוון
ובינו זה,שעי״ז נתבטלים העצבות והתאוות ,ובאמת היה לו להאיש הנ״ל מיחוש
מכבר שעצמותיו היו כואבים לו ולא היה יודע רפואה לזה ,וכששמעשע״י ווידוי
דברים וכו׳ כמבואר בפנים ,עדשראהשכלהתורההזו נאמרה בשבילו .הכללמאז
והלאה נתקרב כל כך ,עדשהשליך אתפרנסתוהנ״ל ,ונסעהרבה פעמים אל ובינו
זלל״ה ,וגם קירבהרבה אנשים כאלושהיו פוחזים וריקים ,וגםהם נעשים מרכבה,
כמבוארשם עייןשם .ובהתורה הזאת נכללו ג״כ גדולי מקורביו שהיו ג״ב עלחג
השבועותהנ״ל,היינוהרב רבישמואלאייזיק והרב רבי יודל והרב רביאהרן זלל״ה,
ועליהם רומזאדמו״ר זלל״המהשנאמרשם ׳ובכלפעםשבאין אלהצדיק ומתוודים
וכו״ .ומישיעייןהיטבהתורההזאת ,יביןשתורתושלאדמו״ר זלל״ההיה כמו נבואה
ממש ,ורק כפי הנפשות שנתקבצו אליו עם מבוקשיהם והצטרכותם ותיקוניהם
בפרטיות ,לכלאחד ואחד כפיעניינו,בגשמיות ורוחניות )דנת ציון עלתורהד(.

אני נקרא הוי״ה ,שאין הוי״ה
אלא מידת רחמים ,שנאמר
הוי״ה ׳הוי״ה אל רחום וחנון׳
)שמו״ר ג ,ו(.

דע כי זה השם יהו״ה הגדול
קורין אותו המקובלים
קו האמצעי .והטעם ,לפי
שהשם הזה הוא הדגל
הגדול שבו יתאחזו כל סדרי
המרכבה וכל שמות הקודש,
בין מלמעלה ,בין מלמטה,
בין מן הצדדין .ובו יתאחזו
כל הספי׳ כולן ,לפי שהוא
עומד באמצע ונוטה לכל
הצדדים ,ומתאחד בהם
וכולן מתאחדים בו )שערי
אורה שער ה(.

השם הזה מורה על
הייחוד השלם והרחמים
הגמורים )פרד״ר כא ,טו(.
שם בן ד׳ נורא מאד ,מי
יכילנו ביאור ,כי אין לו
ביאור כלל )פרד״ר יט ,א(.
שם בן ארבע אותיות נאמר
על שהוא ההויה ,שאין
לו התלות בזולתו ,וזולתו
אפס ,ולפיכך נקרא בשם
הויה ,שהוא ההוה בלבד
בעצמו .ושם הזה הוא
באות היו״ד ,מפני כי מורה
על נסתר ,שהוא נסתר
ונבדל מן הנמצאות )גור
אריה שמות ג ,יד(.

זה השם הוא ׳הוה׳ שהוא
אמצע הזמן ,וכן ׳יהיה׳,
וכן ׳היה׳ שהוא עבר ,והוא
התחלת הזמן וסוף הזמן,
ובו שם הויה ,ר״ל שהוא כל
חלקי הזמן )חידושי אגדות
רה״ש עם׳ קב(.

רמייה איברי האדם ושס״ה
גידיו הם כנגד מצות עשה
ולא תעשה ,ובעשות האדם
מצוה באותו אבר שנעשית
המצוה ,שורה בו שם הוי״ה
יתברך .כי המצוה היא
אותיות שם הויה ,חציה
מגולה והוא סוד עלמא
דאתגליא ,וחציה מכוסה סוד עלמא דאתכסיא .כי אותיות מ״צ בא״ת ב״ש הם י״ה ,ודבר ידוע הוא כי הקב״ה הוא שמו ושמו הוא ,בסוד אומרו ׳ה׳ אחד ושמו אחד׳ )אוה״ח ויקרא יח ,ד( .נודע דקוצו של יוד כתר ,יוד חכמה ,ה׳ בינה ,ו׳ תפארת,
שם אללןים אלקים זה בחינת מל׳ ,בחינת המשכת והתגלות אלקותו ואדנותו לתחתונים ,שזהו עיקר בחינת שם אלקים כידוע )ליקו״ה יין נסך ד ,כח( .כל הצרות והיסורין חס ושלום הם מבחינת פעולות משתנות,
ה׳ מל׳ )קה״י ,י״ה(.
שנמשכין מבחינת שם אלקים ,מבחינת דינים .כי הצרות והיסורים והדינים חס ושלום הם עיקר בחינת הפעולות המשתנות ,כי הם משונים מדעת האדם ,שזהו עיקר הצרה והרעה ח״ו מה שאינו מתנהג לו כדעתו ורצונו )ליקו״ה כלאי בהמה ד ,טז(.
שלושה נקראו בלשון הזה ,הקב״ה נקרא אלקים ,שנאמר ׳בראשית ברא אלקים וגו״ ,עבודה זרה נקראת אלהים ,שנאמר ׳לא יהיה לך אלהים אחרים וגו״ ,דיין נקרא אלהים ,שנאמר ׳אלהים לא תקלל וגו״ )ב תי מדרשות ,פ׳ שופטים( .שם אלקים
פעמים הרבה מתלבש בשם אדנ״י ,ואז נקרא אדנ״י אלקים .ובהתאחד הוי״ה אדנ״י ,שהוא סוד הוי״ה אלקים ,אזי כל הדברים בשלימות גמורה ) שערי אורה ,שער ה( .דע שהמידה הזאת הנקראת אלקים נקראת לפעמים גבורה ,והטעם ,לפי
שהיא מתגברת לעשות דין בפושעים ובחוטאים .והמידה הזאת היא נקראת בית דין של מעלה ,וע״י המידה הזאת נידונין כל בני העולם ,לטוב ולרע ) שערי אורה ,שער ו( .בהזכירו אלקים ,יכוין שהוא תקיף ואמיז אשר לו היכולת בעליונים
ובתחתונים ,כי ׳אל׳ לשון כח וחוזק הוא ,כמו ׳ואת אילי הארז לקח׳ ) טור או״ח ה( .יש השגה שמשיגין הבורא ברוך הוא ע״י שרואה שעשה לנו נסים בטבעיים ,והוא נקרא אדנ״י וכו׳ ,ויש השגה שמשיגין הבורא ברוך הוא שעושה נסים למעלה
מן הטבעיות ,והוא נקרא אלקים )קדושת לוי ,חנוכה( .שם אלקי״ם הוא הטבע ועולה בגימטריא הטב״ע ,ומי שאומר שהכל הוא דרך הטבע אזי הוא כופר בעיקר ועי״ז הוא נותן כח בהגבורות ומתגברין הגבורות ) מאור ושמש ,פ׳ שקלים( .שם
הוי״ה נקרא מצד שמהוה את הכל .ושם אלקים נקרא מצד הכוחות שגבל במידה ובגבול .ועל כן שם הוי״ה רחמים ושם אלקים דין .ושם אלקים שבא בכינוי אל ישראל מורה ההשגחה הפרטיית ביתור )מלבי״ם ויקרא נ( .שלושה בחינות נקרא
אלקים :בינה נקראת אלקים חיים ואף על גב דהיא רחמי מסטראה דינין נפקין ,ולפעמים נקרא גבורה ,וכן מלכות אלקים תתאה )קה״י ,אלקים( .מכינה ולמטה ובינה בכלל נקרא אלקים ,ומשם אחיזה לאוה״ע בשם אלקים כנודע )קה״י ,נס(.

ערכי ם
וכינויים
מלכות
גחינת מל׳ ,בחינת אני ,היא
בגלות בתוך מל׳ הרשעה,
כמו שכתוב )יחזקאל א( ואני
בתוך הגולה .וכשהיא רוצה
לצאת ,אזי מתאחזת בה
מל׳ הרשעה היינו גדלות,
שגדלות היא ממל׳ הרשעה,
שרוצה להתגדל ולמלוך
)ליקו״מ ח״ב פד(.

עיקר גלות השכינה,
שנתעלם מלכותו יתברך
כביכול מחמת התגברות
הקלי׳ והסטרא אחרא
בעוונותינו הרבים .ומי
שזוכה להכיר אותו יתברך
עכשו בגלות המר הזה,
כי זוכה להאמין ולידע כי
באמת מלכותו בכל משלה.
ואע״ם שהעכו״ם שהם
הקליפות מושלים על ישראל
עם קדוש ,אעפ״ב מאמינים
כי הקליפות בעצמם הם
מקבלים חיות ממנו יתברך,
כי הוא יתברך מחיה את
כולם ומלכותו בכל משלה
)ליקו״ה שילוח הקן ב(.

מלי הוא בחינת םוף מעשה
כידוע ,והוא בחינת םוף
מעשה במחשבה תחילה,
בבחינת כתר מל׳ ,בחינת
מל׳ בראש ומל׳ בםוף,
בחינת אני ראשון ואני
אחרון ,וכמו שאמר אליהו
כתר מל׳ עליה אתמר ,׳מגיד
מראשית אחרית וכו״ .כי
עיקר הבריאה היתה בשביל
לגלות מל׳ )ליקו״ה כתובות ב(.
מלי דקדושה היא שורש
כל הנפשות ,שורש כל
העולמות ,שכולם נבראו
בשביל לגלות מלכותו ע״י
האדם השפל הזה דייקא
)ליקו״ה תולעים ד ,ג(.

גגלות כאילו המל׳ שהיא
השכינה נפרדת מתפארת
בעלה ,כי מאחר שבניה
שהם ישראל למטה הולכים
בגלות ,עד שגם היא עימנו
בגלות כביכול ,וכאילו
כביכול קצרה ידה להושיע
את בניה מהגלות ואין עזר
לה כביכול מבעלה )שפע טל,
חלק שפע ז(.

המלי נקראת עקרה
בגלות ,שאינה יכולה לגלות
אורותיה ,וכל זה הוא לפי
שתפארת נתרחק ממנה

עח

נחל נוכע

ליהוטי

כי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

נקראים

מלך כל ה ארץ אלקים .אימא נני א ה ״ ל) ד( נזה״ל :לכאורה לא
עכוד ת אלילים שלהם כשם אלהים .ו נ ד נ ״ ר ) נ  ,ימ(
אימא :רננן אמרי ,הואיל ואין נענודת כוננים ממש
נא כאלה הנפונים רק להודיע מעם ה מ ר שנקראים ע״א
שלהם נשם אלקיס .אנל נמשילמו הקדושה ,ינוא אגנ אורסא לנאר
למה קורא אומן אלהות ,אמר ר׳ פנמש נר ממא ,כדי לימן שכר
גם דנריו הקודמים ,שנהעלאס המלכוס ,זוכין להדעת מעין עולם
לכל מי שפורש ממנה .אמר הקנ״ה אע״פ שאין נה ממש ,כיון
הנא ,כולו הטוג והמטיג .כי הלא
שפורש אדש ממנה מעלה אני עליו
כאילו הוא עונד למי שיש נו ממש
נאלה הנתונים יוודע לנו ,שהעלאת והממשלה להעכו״ם ,ובשביל זה נקראים
ונא לו אצלי .וכן אימא נז הר) מ ש פ טי ם,
המלכות ]מירידתה להגלות[ ,נתשנ עבודת אלילים שלהם בשם אלהים ,כי
נניכול להעלאת השם אלקים
צו ע״א( נזה״ל :יתא תזי ,כל שמהן
]מידת יונקים מבחי׳ מלכות ,הנקרא אלהים ,כמ״ש
וכל ננויין דשמהן דאית ליה לקודשא
הדין[ .וגם מאלינו נדע וננין,
שנהיפך ת״ו ,כל ירידתו הוא )תהליס עד( אלהים מלכי מקדם .וכשמעלין בהי׳
נריך הוא ,כלהו ממפשטן לארמייהו,
התתלקותו כניכול משם ה׳ שנמידת מלכות מבין העכו״ם ,אזי נתקיים )שס מז(
וכלהו ממלנשין אלין נאלין ,וכלהו
הרתמים .ולא כן נהעלאתו ,שאז
ממפלגין לארמין ושנילין ידיען ,נר
כי מלך כל הא  pאלהים :
תוזר לשם ה' ,ונתאתד נו ,להיות
שמא ימידאה נריר מכל שאר שמהן,
ג״כ ננרכת הטונ והמטינ .וכן אימא נ מי הנמל )ד( נזה״ל :ועל כן
דאתשין לעמא יתידאה נריר מכל שאר עמין ,ואיהו יו״ד ה״א
וא״ו ה״א ,דכתינ ) ד נ ר י ס לג( ׳כי תלק יהו״ה עמו' ,וכמינ ) ש ס ד(
נשמעלין המלכות הנקרא אלקים לה' ,אז נעשה אתדות שם ה׳ ושם
אלקים ,אז יכולין להשיג אשר כל הרעות שעונרין הם לטונתו.
׳ואמש הדנקיש ניהו״ה; נשמא דא ממש ,ימיר מכל שאר שמהן.
ושמא מד מכל שאר שמהן דיליה ,ההוא דאמפשט ואמפלג לכמה
ארמין ושנילין ,ואקרי אלקי״ש ,ואמשין שמא דא ואמפלג לממאי דהאי עלמא ,ואמפלג שמא דא לשמשין ולממנן דמנהגי לשאר עמין,
כמה דאת אמר )נ מדנר כנ( ׳וינא אלקי״ש אל נלעש לילה; )כראשית כ( ׳וינא אלקי״ש אל אנימלך נמלוש הלילה; וכן כל ממנא וממנא
דאתשין לון קודשא נריך הוא לשאר עמין ,נשמא דא כלילן ,ואפילו ע״ז נשמא דא אקרי ,ושמא דא מלך על גוים ,ולאו הוא שמא דא,
ההוא דמלך על ישראל ,דאיהו יתידאה לעמא יתידאה ,לעמא דישראל עמא קדישא .ועי״ע נזהר נסוקופי ,דף קיג ע״א.
מלכי נזקדם .מזמור זה נכפנ על פורנן ניהמ״ק .וזה לשון הכפונ נפהליס )עד ,א ,י-ינ ,כנ-כג( :משכיל לאכ!ף לרנה אלקים זנחת לנצח
.יעשן אפך נצאן מרעימך (...) :עד ממי אלקיש יחרף צר ינאץ אויג שמך לנצת :לנוה מ'שינ ןדך וימינך מקרנ שיקף כלה :ואלקיש
מלכי מקדש פעל ישועות נקרנ האךן (...) :קומה אלקיש רינה רינך זכר חרפתך מני ננל כל היוש :אל משכת קול צרריך ■;ואון קמיך עלה
תמיד :וניאר המלני״ס )שס( :עד מפי .מתחיל לטעון שראוי שיעשה ה׳ למען כנוד שמו ,כי עד ממי אמה אלקיש ,יחרף צר וינאץ אוינ את
שמך הכי יהיה זה לנצח .ואלקיס מלכי מיןדם .והלא מקדם היית מלכי אשר לא לנד ,שלא השנת ידך אל חיקך ,ני גם חשפח זרועך הנטויה
נדרך נש ,עד שהיית פועל ישועוח נקרנ הא  .pלכאורה רנינו לא נא נפסוקיש אלו רק להודיע ש׳מלכוש' נקרא ׳אלקיש; אך מכלל הפשוקים השמוכיס

אלקים

נא עוד ללמדנו ,שעכשיו המלכות והממשלה לעכו״ש )הנקרא אלקיש אפריש( ,שהפרינו את ניהמ״ק ,ויונקים מהמלכות דקדושה הנקרא אלקיש )ע"פ כלל ה׳(.

כי

מלך כל ה ארץ אלהים.
נתהלים )מז ,א-י( :למנצח לנגי קרח מזמור :כל העמיש תקעו• כף הריעו• לאלקיש כקול רנה :כי ה׳ עליון נורא מלך גדול על כל הארץ:
ץדנר עמיש תחתינו ו-לאמיש מחת ^לינו :ינחר לנו את נחלתנו• את גאון!עק'נ אקר אהנ שלה :עלה אלקיש נמרו-עה ה׳ כקול שופר :זמרו
אלקיש זמרו זמרו למלכנו זמרו :כי רנלך כל הארץ אלקיש זמרו משכיל :יולך אלקיש על גויש אלקיש ישנ על כקא קדשו :נדיני עמיש נאשפו
עם אלקי אנרהם כי לאלקים ננגני ארץ מאד נעלה :ופירש המצו״ד)שש( :פקעו פף .לשמוח נעת מלוך ה׳ על כל הארץ .פי ה׳ וגו׳ .כי אז
ידעו שה׳ עליון נורא וכו' ,ר״ל שהוא עליון על הכל ונורא עליהם .ינפי לנו .ר״ל יחזיר לנו את נחלמינו וינחר אותה לנו לשנת נה כמאז.
אפ גאון יעק .3זה ניהמ״ק אשר אהונ הוא לעולם .עלה .אז יתעלה ויתרומם אלקים נתרועה ,כי יתקעו על הקרננות .ה׳ פקול שופר .מושנ
על ׳עלה' ,לומר עלה ה׳ נקול שופר ,וכפל הדנר נמלות שונות .על פשא קדשו .להראות ממשלתו על כל .נדיני עמים .הנדינים שנכל העמים
יהיו נאשפים לא״י ,וחוזר ומפרש שהם עם אלקי אנרהם .מגיני ארץ .הם השרים שהם למגן ולחוזק לחשושי כת ,ור״ל כל שרי העמים המה
לאלקים ,ונידו להוציא את ישראל מתחת ידיהם ולהניאם אל ארצם .מאוד נעלם .הוא מאוד מעולה ומרומם וכל אשר יחפוץ יעשה .והמלני״ם
)שם( ניאר נזה נזה״ל :פי מלן פל האיז אלקיס .שגם מצד הנהגתו הפשוטה שע״י שם אלקים ,הוא עמה מלך כל הארץ ,וכולם עונדים אומו.

מזמור זה מדנר נגאולה דלעתיד ,עת תתעלה מלכות דקדושה מהגלות ומהעכו״ש ולא יינקו יופר פ״ו משש 'אלקיש' ,כדכפינ

ילהוט חנחל

נקראים

מילואי חכמח

כי

יונקים מבחיי מלכות הנ ק ר א אלקים .איתא במאור ושמש)פ' ואתמנן( בזה״ל:
כי שס אלקיס היא מלכות ,ששס אלקיס מורה על הממשלה )שגס
הסט״א נקראים ג״כ אלקיס אחרים על שס שחלק להס השי״ת ממשלה(

ע בו ד ת אלילי ם של ה ם ב ש ם אלקי ם וכוי .כתב בזה בביאה״ל )ד,
)רמח״ל על בראשית כה ,כא(.
כ-כב( בזה״ל :מבאר ומיישב בזה פליאה נשגבה ,כפי שנודע שהשם
כל זמן שאין התגלות אלקיס הוא מהז׳ שמות שאינם נמחקים ,והוא השס הראשון בתורה שנקרא בו
ועי״ע להלן אות ד' במילוא״ת בדברי המאור ושמש בענין זה.
מלכותו יתברך בתחתונים הבורא יתברך ,בראשית וכו׳ .ועתה ,למה לא קראה התורה את העבודות זרות
אין השם הוי״ה בשלימותו בשס אלילים שהוא מלשון אל ואפס ,רק במקראות מיוחדות ,וברובם ככולם
)מאור ושמש ,יום ד׳ של
סבבה עליהם את השס אלקיס ,עד שהוכרחה לצרף לזה מילת אחרים] ,ולפעמים לא נצטרף לזה גס מילת אחרים ,כמו בהכתוב ,זובח לאלקיס יחרס[ .אבל כמה
סוכות(.
אמת ונכון לימודי הנסתר והפנימיות שבתורה ,אשר זכינו מימי רבי שמעון בר יוחאי ז״ל והלאה ,אשר בהם סללו האר״י ז״ל והבעל שם טוב ז״ל ורבינו ז״ל,
המלי נודע כי היא הבחינה
וכל המקובלים וההולכים בדרכיהם .ובהם לבד ,נתיישביס ונתפרשיס כל הפליאות שבתושב״כ ובתושבע״פ .כמו בדבר השס אלקיס הנ״ל ,שמה שקראה התורה
אחרונה מהעשר םפי׳ ,והיא
בחינת םיהרא דלית לה להעבודה זרה בזה השס ,הוא בסיבת היניקה המגיע להטומאה מהשם אלקיס דקדושה בעצמו] ,ולולא זאת ,לא היה יכולת כלל להתהוות הטעותיס והמבוכות
מגרמה כלום ,וכל הםפי׳ של העובדי עבודה זרה והכופרים ,להסתיר ולהעלים את הבורא והמנהיג לכל נברא ונוצר[ .והנה ,לכאורה גס בכל זה ,עדיין יש להתפלא ולתמוה ,כי למה
מריקים עליו בםוד ׳כל באמת ישתלשל אפילו שערה דשערה יניקה משס הקודש הזה ,לתכלית ההיפך כזה .אבל אס עוד תבוא ותעמיק בהבאתו לזה את המבואר מדברי חז״ל על
הולכים אל
שס העצם להוויותו] ,כי מצד עצמו ,נשגבומרומם
את עצמו בהם[ .ושס הויה הוא ]מידת הרחמים[
השניהים׳,שמות הויה אלקיס ]אשר הבורא יתברך קרא
הנחלים אודות
על כן היא כלולה מכל
האורות וכל שמהן נכללו הוא ממידת הדין ושס אלקיס ,בתכלית ההתרוממות[ .ואשר בתכלית ההיפוך ,מכנה את עצמו בשס אלקיס שבמידת הדין ,אין זה רק בהכרח כביכול ,וממילא
נמצא יכולת שישתלשל מזה השס יניקה לתכלית ההיפך כנ״ל .וסיבת ההכרח מבואר בהעלאתו מדבריו הנ״ל שבאות ט׳ על אודות היישות כלליות הבריאה שהיא
בה )קה״י ,מל׳(.
באמת תכלית ההיפך מהאין ואין סוף יתברך שבקודס הבריאה .כי כפי האין המוחלט לא היה מציאות כלל לשוס נברא שיהיה לו כלל עס מי להטיב ,ועל אשר
נמצא ברצונו הפשוט להתענג כביכול בהשפעת העונג והטוב לזולתו ]ולהיות נקרא עי״ז בשם טוב ומטיב המוב״פ[ ,הוכרח כביכול להמציא את הישות ,שהוא
עבודת אלילים
הוא מציאות זולתו ותכלית ההיפך ממציאותו באין .וממילא מובן ,שלמציאות תכלית ההיפך כזה ]כלליות הבריאה והיישות[ ,עלה בראשית מחשבתו לברוא את
כל הכפירות שבעולם הם העולם במידת הדין והתלבשותו בשס אלקיס לבד שאין שייך כלל לעצמו יתברך ,רק מחמת שבכל זאת ראה שאין העולם מתקיים ,כי הלא גס מזה השס והמידה
בחינת עבודה זרה ,בחינת
אלקים אחרים )ליקו״ה משא

ומתן ד ,ה(.

למה נקרא שמם ׳אלהים
אחרים׳ ,שעושים את
עובדיהם אחרים .ד״א למה
נקרא שמם ׳אלהים אחרים׳,
שאחרים הם לעובדיהם
)ספרי עקב ז(.

רכי יצחק אומר ,אילו נפרט
שמן של עבודת אלילים
לא יםפיקו להן כל עורות
שבעולם .רבי אליעזר אומר,
למה נקרא שמן ׳אלהים
אחרים׳ ,שמחדשין להן
אלוהות הרבה ,שאם היה

כל יניקת אלקיס אחרים ואש הטומאה ]וגס כנגד זה האש דקדושה אשר תאכלס ותחריבם[ ,עמד ושיתף בזה מידת הרחמים ,כנודע.
מלכי מקדם .בקוצץ מבועי הנחל)ניסן תשל״ט( איתא בזה בזה״ל :הנה סיום הכתוב ׳פועל ישועות בקרב הארץ׳ ,מבואר ע״פ מה שמבואר להלן בדבה״ק
)שבסוף אות ז'( דהמלכות הוא בחי׳ ארץ ,עיי״ש על הכתוב ׳וענויס ירשו ארץ׳ ,ועי׳ עוד לקמן על מארבב״ח האי כוורא וגו׳ ׳וידגו לרוב בקרב
הארץ׳ ) .(...היינו דבפסוקיס הקודמים )לפסוק אלקיס מלכי מקדס( שס מתאונן על התגברות הרשעים בחי׳ מלכות דסט״א ,עד שהחריבו הביהמ״ק ששס היה
עיקר התגלות מלכות דקדושה ,והתגברו מאד לינק משס אלקיס כמוב״פ .וזהו ׳עד מתי אלקיס יחרף צר׳ ,היינו שכביכול הצר מחרף שס אלקיס ע״י יניקתו
ממנו כביכול ,שעי״ז נעשה ח״ו אלקיס אחרים .וזה ׳ינאץ אויב שמך לנצח׳ ,׳שמך׳ דייקא שהוא בחי׳ מלכות כמוב״פ .וזה שאמר ׳ואלקיס מלכי מקדם׳ ,כי
מקדם היה שס אלקיס רק למלכות דקדושה ולא היה למלכות דסט״א שוס יניקה משס אלקיס ,ולזה אנו מבקשים שתהיה גס עתה ׳פועל ישועות בקרב
הארץ׳ ,להושיע ולהעלות את המלכות דקדושה עד שישוב שס אלקיס רק לך כמקדם .וכדמסייס רבינו ד״כשמעלין בחי׳ מלכות מבין העכו״ס אזי נתקיים
)תהליס מז( כי מלך כל הארץ אלקיס״ ,היינו דשס אלקיס ישוב רק למלך כל הארץ ולא יהיו עוד אלקיס אחרים כלל.
ו כ ש מ ע ל י ן בחיי מלכות מבין העכויים .דרש בזה בלקוטי אב״ן )השכמת הבוקר א( בזה״ל :וזה ׳שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך׳ ,היינו שהקליפות
והעכו״ס מסיתין את ישראל מאחרי הש״י והס רוצים להמשיך ח״ו את בחי׳ המלכות לתוך הקליפות ,ועל כן הס אומרים ׳ונחזה בך׳ ,שהס יתנו
ג״כ ממשלה לישראל כמו שכתב רש״י ז״ל ,היינו שרוצים שעיקר המלכות יהיה ח״ו אצלם ,ורוצים להמשיך את ישראל ג״כ לדעתם ,כי עיקר מלכות דקדושה
הוא בחי׳ הענוה ושפלות ,בחי׳ במקום שאתה מוצא גדולתו שס אתה מוצא ענוותנותו כמו שכתב אדמו״ר ז״ל )לקמן באות ט'( .אבל מלכות דקליפה היא להיפך,
שרוצים גדלות וכבוד ,ועל כן הס מפתים את ישראל ג״כ שיסורו ח״ו מהש״י ,ויקבלו מהס מלכות דקליפה בחי׳ כבוד וגדלות.

אלקים

המתרגם

י

גא וראה ,כל השמות
וכל כינויי השמות שיש לו
לקב״ה ,כולם מתפשטים
לדרכם ,וכולם מתלבשים
אלו באלו ,וכולם נתלקים
לדרכים ושבילים ידועים,
זולת שם ימידי מבורר
מכל שאר שמות ,שהנתיל
לעם ימידי מבורר מכל
שאר עמים ,והוא יו״ד
ה״א וא״ו ה״א ,שכתוב
'כי מלק יהו״ה עמו',
וכתוב 'ואתם הדבקים
ביהו״ה' ,בשם זה
ממש ,יותר מכל שאר
שמות .ושם אמד מכל
שאר שמות שלו ,אותו
שמתפשט ונמלק לכמה
דרכים ושבילים ,ונקרא
אלקי״ם ,והנמיל שם
זה ונמלק לתמתונים של
זה העולם ,ונמלק השם
הזה לשמשים ולממונים
שמנהיגים את שאר
העמים ,כמו שאתה
אומר 'ויבא אלקי״ם
אל בלעם לילה'' ,ויבא
אלקי״ם אל אבימלך
במלום הלילה' ,וכן כל
ממונה וממונה שהוריש
אותם הקב״ה לשאר
עמים ,בשם זה כלולים,
ואפילו ע״ז בשם זה
נקראת ,ושם זה מולך על
גוים ,ואין הוא שם זה,
אותו שמולך על ישראל,
שהוא ימידי לעם ימידי,
לעם ישראל העם הקדוש.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

עט

ו א ״ א להשיב הנזלוכה להקכ״ה אלא ע״י ווידוי דברים.
ק ח ו עמכם דברים .רכינו מכאר כפש׳ זה את השגתו ,שע׳׳י וידוי
נזה נליקו״ה )סו״מ גנ״ת מיתומים ד ,נ( נזה״ל :ע״י ווידוי
דכריס לפני ת׳׳ת מעלה המלכות לקדושה לשורשה .כדכתיכ כהושע
)יד ,נ -ה( :שונה יעראל עד ה׳ אלי;יף כי כ'שלמ 5עוגף :יןסו• ננמכס
דנריס שהס מיקון החטאים זוכין לשונ ולקיים אח כל דנרי
המורה ,ועי״ז מעלין המלכות לשורשה ,עד שזוכין להיכלל נאין
דנריס ושונו אל ה׳ אמרו אליו כל מןא עון וקס מוג ולשלמה
סוף כנ״ל .וכן להפך כשזה קס וכו;
פריס שפתינו :אשור לא יושיענו על
סוס לא נרכנ ולא נאמר עוד אלקינו ג
להשיב המלוכה להקב״ה ,כשישראל עונרין חס ושלום על
אלא על ידי ווידוי דברים לפני ת״ח ,על ידי מצווח המורה ואין מחוודין ושנין
למעשה ;דינו אישר נף ירחס ;מוס:
חס ושלום ,אזי מחגנרת חס ושלום
ארפא משונמס איהנס נדנה כי שנ זה מתקן ומעלה בחי׳ מלכות לשרשה :
מלכוח הרשעה שהיא כנגד מלכות
אפי ממנו :ופירש רש״י )שס( :עד ה׳ וזהו פירוש)הושע יי( קחו עמכם דברים ,זהו
אלקין .מני נשס רני מאיר ,׳שונה
דקדושה ,וכמנואר שס נמחילח
המורה ,שנשניל זה נקרא מלכות הרשעה של הענודה זרה והסט״א
ישראל׳ נעוד שהוא ה׳ נמדת הרחמים ,ואס לאו אלקיך מדת
אלקיס וכו; עיין שס ,וזהו עיקר אריכח הגלוח המר והארוך הזה.
הדין ,עד דלא ימענד סנימריא קטימריא .והמצו״ד )שס( ביאר
ואין הגאולה חלויה אלא נחשונה ,היינו ווידוי דנריס לפני התלמיד
נזה״ל » p :עמכם דניים .איני שואל מכם זנחיס ועולות ,אלא ׳קחו
חכס ,שזה עיקר התשונה ,שעי״ז מעלין המלכוח לשורשה ,ואז תשונ
עמכס דנריס׳ שחתוודו לפניו ,ונזה משוט אל ה׳ .נל פשא פון .הוא
המלכוח לניח דוד ,וימלוך עלינו משיח צדקנו שהוא מלכוח דקדושה.
הפוך כל עון משא ,רוצה לומר ,אמרו נחפלה מחול כל העון
ע מכם דברים וכוי ושובו אל הי .ופירש נזה נמי הנסל )ד(
ונמקוס העון קח טונ ממורמו ,כלומר מעשה הטונ שעשינו יגין
מול העון .ונשלמה פריס שפסיט .ר״ל ,נמקוס הקרננוח פריס נשלם
נזה״ל :ר״ל שמפרש הכמונ נזה נשלושה אופנים :נמחילה
הוא מפרש כפשוטו ׳קחו עמכם דנרי ס; היינו ווידוי דנריס,
נווידוי שפמינו .אשור לא יושיענו .גס אמרו אשור וכו; ר״ל ,עוד
׳ושונו אל ה״ ,שיעשו משונה ,כי הווידוי הוא מעיקרי המשונה,
לא ננקש עזרה מאשור .על פוש לא ניפנ .ר״ל ,לא ננטח עוד
ועי״ז מעלין את המלכות מנין העכו״ס להקנ״ה .וזה ג״כ מרומז
נגנורח הסוס נמלחמה .ולא נאמר עוד אלשינו וגו׳ .ר״ל ,הפסל
נפסוק הזה ,׳קחו עמכם דנריס' ,היינו המלכות שנקרא דנר,
הנעשה נמעשה ידינו לא נקנל עוד לאלוה .אשי נן .ר״ל ,כי ידענו
כמו ׳דנר אחד לדור׳ ,ושונו המלכות אל ה׳ .ועי״ז נעשה אחדות
אשר לנד נעזרחך ימצא היסוס רחמיס וחמלה ,עם כי חשש כוחו
אחד נין שס ה׳ לשס אלקיס ,וזוכין לידע שכל הרעוח הס
להמחזק מעצמו .ארפא משונפם .כאשר יאמרו כן אז אסלח על מה
לטונמו ,וזה ג״כ מרומז נפסוק הזה ,׳קחו עמכם דנריס׳ ,והיינו
שהלכו נדרך שוננ ומרדו ני .אוהנם נינה .ואז אאהנ אומס ננדנח
מלכוח הנקרא אלקיס ,להשינ אומו אל ה׳ ,שיהיו אחדוח אחד
לני אף שאינם ראויים אל אהנה .כי הוידוי די להסיר האינה,
ולא להניא אהנה .ני שנ אפי ממנו .ותישאר א״כ האהנה הראשונה.
שס ה׳ ושס אלקים ,ויזכה עי״ז לידע שכל הרעוח הס לטונמו.
וכן איתא נמם׳ יומא )פו ע״נ( :אמר רני יצחק ,אמרי נמערנא משמיה
דרנה נר מרי ,נא וראה שלא כמידח הקנ״ה מידת נשר ודס .מידת נשר ודס מקניט אח חנירו נדנריס ספק מחפייס הימנו ספק אין
מתפייס הימנו ,ואם מאמר מתפייס הימנו ספק מחפייס נדנרים ספק אין מתפייס נדנרים ,אנל הקנ״ה ,אדם עונר ענירה נסחר
מתפייס ממנו נדנריס ,שנאמר ׳קחו עמכם דנריס ושונו אל ה״ ,ולא עוד אלא שמחזיק לו טונה ,שנאמר ׳וקח טונ; ולא עוד אלא שמעלה
עליו הכמונ כאילו הקרינ פריס ,שנאמר ׳ונשלמה פריס שפתינו; שמא מאמר פרי חונה ,מלמוד לומר ׳ארפא משונמס אהנס נדנה׳ .ומצינו
שווידוי דנריס והודיה לה׳ הס ננחי' אחת ממש ,כדאיתא כמדרש פהליס )מזמור קיח( :׳הודו לה׳ כי טונ כי לעולם חסדו׳ .זה שאמר הכמונ )ישעיה
ינ( ׳ואמר ניום ההוא אודך ה׳ כי אנפח ני׳ .אין לישראל שיאמרו להקנ״ה אלא הודיה נלנד על כל הטונה שהוא עושה עמהס ,שנאמר
)שס כה( ׳ה׳ אלקי אמה ארוממך׳ .כיון שראה דוד היאך ההודיה טונה ,אמר ,׳הודו לה׳ כי טונ׳ ,לפי שההודיה טונה .וכן הוא אומר) ,משלי
כת( ׳מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזנ ירוחם׳ .ואומר) ,תהליס ל (3׳אודה עלי פשעי לה" .וכן הוא אומר) ,שס צ (3׳טונ להודות לה" .לכך,
׳הודו לה׳ כי טונ׳ .דנר אחר ,כל מי שהוא מודה לפניו הוא לוקח טונ ,שנאמר ) הו ש ע יד( ׳קחו עמכם דנריס וגו׳ כל משא עון וקח טונ׳.
וני אר

ואי אפשר

ואני תפלה

ב א ת י כעני בפתח,
רש דל ואביון ,נגוע
ומענה ,מבלבל
ומטרף עני וכואב,
לצעק ולזעוק לפני
הדרת קדשתכם(...) .
אתם ידעתם ״את
כל התלאה אשר
מצאתנו״ מיום גלות
הארץ עד הנה ,כל
מה שעבר על כלל
ישראל בכלליות,
ובפרטיות מה שעבר
על כל אחד ואחד.
ובפרט מהשעבר עלי
מיום שנאצלו ונבראו
ונוצרו ונעשו נשמתי
ורוחי ונפשי וגופי ,כל
מה שעבר עלי בכל
גלגול וגלגול ,ובפרט
מה שעבר עלי בגוף
הזה ,כל מה שעברתי
מעודי עד היום הזה,
מה שאני זוכר עדין
ומה שנשכה ממני,
היספיקו כל אילי
נביות לבאר ולספר
אפם קצה מהפגמים
שפגמתי ביום אחד
כפי מה שנוגעים
הפגמים במקום
שנוגעים כפי שרש
נשמתי ,ומכל שכן
וכל שכן מה שפגמתי
בכל ה^מים שעברו
עלי מיום היותי עד
היום הזה) ,ובפרט
וכר( מי יוכל לספר,
מי יוכל לשער ,מה
אדברמה אתאונן,מה
אומר מה אדניר ומה
אצטרק .רבונו של
עולם,תן בלב הצדיק
הקדוש והנורא הזה
)השוכן פה( .ובלב כל
הצדיקים אמתיים,
לבל יסתירו פניהם
ממני ,העמדו בעדי
למליצי ישר להפוך
בזכותי ולבקש
ולמצא בי נקרות
טובות ,המליצו טוב
בעדי שתקרבני אליך
ברחמים ,ותתן בי לב
חדש ורוח חדשה
תתן בקרבי ,שאזכה
להתעורר מעתה
באמת לשוב אליך
באמת ובלב שלם.
)ליקו״ת ח״ב ,מז(

קחו

מילואי חכמה

יליקוט הנחל•

ו ו י ד ו י דברי ם לפני תייח .איתא בכוכ״א )אנשי מוהר״ן ,כד( בזה״ל :רבי יצתק
ק ח ו ע מ כ ם דברי ם .איתא גבי פס' זה במאור ושמש )הפטרת שבת שובה( בזה״ל:
תתן המגיד ז״ל הנ״ל היה איש מצוין ומושלם בכל המעלות ,למדן
פירוש ,שתקתו עצמיכם עם הדברים ,שתהיו דבוקים בדביקות כנ״ל ,עד
שתקתו גם את עצמיכם ותרצו לפרות ולעלות להדבק למעלה מתמת גודל
גדול בתורה ,ועסק בעבודת ה׳ כל ימיו ,ונתגדל בבית הצדיק יסוד עולם
הדביקות ע״י הדיבורים של התפילה ,וע״י זה תשובו אל ה׳ ותכפרו על
הרב ר׳ זוסיא זצ״ל .וקודם פטירת הצדיק והטהור הנ״ל שאל אותו לאיזה
נפשותיכם .והעצה לבא לידי תפילה בדביקות כזה הוא התתברות לצדיקי הדור
צדיק אתקרב ,והשיב לו לזה הצדיק שיעסוק בווידוי דברים ,היינו שיצווה
המלהיבים לבב עם בני ישראל לעבוד ה׳ .וזהו מאמר הכתוב ׳אמרו אליו כל׳,
למקורביו שיתוודו לפניו ויתן להם תיקונים על כל דבר ,ושמע שקורין
כל רומז לצדיק כידוע ,׳ואמרו׳ לשון אימרא ושפה ,פירוש שתדבק אל הצדיק לאנשי שלומנו ׳די וודויניקעס׳ )הוודויניקים( ,וכשנסע בפעם ראשונה
לרבינו הקדוש וראה שאנשי שלומנו יוצאים ודמעתם על לתיים מהוודוי
כמו שפה שמתובר לבגד ,ואז ׳תשא עון׳ ,שתשוב בתשובה וישא עונך .גם ׳אמרו׳
דברים .ובא להבית המדרש ,והיו אז שם עוד הרבה אנשים ,ורמז רבינו ז״ל
לשון אהבה כמו ׳את ה׳ האמרת׳ ,שיהיה ביניכם אהבה והתקרבות לצדיקים.
שיצאו לתוץ ,והסירוכולם הטלית והתפילין מעליהם ויצאו,
אל כל האנשים
ורצה ר׳ יצתק הנ״ל ג״כ לצאת ,ולקת רבינו ז״ל את הקליאמקע )הידית( וסגר את הדלת ,ולא נשאר בבית המדרש רק אדמו״ר זצ״ל ור׳ יצתק הנ״ל .ורבינו
זצ״ל עישן את הלילקא והלך אנה ואנה בבית המדרש ,ונפל על ר׳ יצתק הנ״ל אימה ופתד גדול ,והתתיל להזכיר את עצמו כל מה שעבר עליו מיום
קטנותו עד היום ההוא ,וניגש אליו רבינו ז״ל ואמר לו בזה הלשון :׳היינט זאג׳ )עתה תאמר( ,והתתיל להתוודות לפניו כל ליבו ,ורבינו ז״ל דיבר עימו
מה שדיבר ,ומאז נתקרב אל רבינו ז״ל בהתקרבות עצום ונפלא ,ועסק כל ימיו בתורה ותפלה ,והיה איש צדיק וירא אלקים כנודע לכל מכיריו.
ו ו י ד ו י דברי ם לפני תייח .איתא בשיש״ק )ג ,צה( לגבי סדר הווידוי דברים בפני רבינו בערב רה״ש בחיים חיותו בזה״ל :ביאר פעם ראבר״ן ז״ל בענין המופלא שראינו
אצל רבינו ,בשנים אלו שנהג בהנהגת הווידוי דברים ,שלכאורה איך יכלו כמה מאות אנשים שבאו להתסופף בצילו בימי רה״ש ליכנס אליו להתוודות
לפניו ולפרוש בקשתם ויפרש להם אז רבינו דרך תשובה כראוי להם ,בזמן מועט כזה של ערה״ש ,ובאר :שלפי הידוע היה דרך הווידוי דברים באופן כזה,
שהיה עומד רבינו בתדרו עס פניו אל הכותל ,ונכנס הנכנס והיה מתתיל בווידוי דבריו ,ואתר הזכירו שניים ושלושה פרטים ,הריס רבינו את ידו כאות לסיום
דבריו ,ונזכר כבר זה האדם בזכרונו כל מה דעבר עליו מעודו ונתעורר בבכיה עצומה ,והיה יוצא לתוך .ולא לקת הדבר כי אס זמן מועט מאוד ,וב׳תורה׳ של
קחו ע מ כ ם דברי ם וכוי ושובו אל הי .מבאר רבינו בליקו״מ )קעח( עוד בענין סוד הווידוי ,וז״ל :דע כי צריך דוקא
רה״ש מצא כל אתד את מה שהיה נצרך לו.
ווידוי דברים ,כי צריך לפרט את התטא ,וצריך להתוודות בדיבורים בכל פעס על כל מה שעשה .ויש לזה מניעות רבות ,לפעמים נשכת מאיתו התטא ,ויש
שיכבד עליו מאד וקשה לו להוציא הדיבור להתוודות ,ועוד מניעות רבות (...) .ע״י ווידוי דברים נתתקן עולם הדיבור כמבואר במקום אתר )לעיל בסימן עח(,
כי פגס התטא בנפש ,והנפש הוא בתינת הדיבור ,בבתינת )שה״ש ה( נפשי יצאה בדברו ,ועל כן צריך להתוודות בדיבורים דוקא לתקן ולבנות פגס הדיבור ,כמ״ש
)הושע יד( קתו עמכם דברים ושובו אל ה׳ ועיין במקום אתר )שס( .וע״י שנתקן ונבנה הדיבור ע״י ווידוי דברים ,ע״י זה נעשה יתוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
של זהב וצריך לו עושהו
של כםף ,של כםף וצריך
לו עושהו של נחושת ,של
נחושת עושהו של ברזל,
של ברזל עושהו של בדיל,
של בדיל עושהו של עופרת,
של עופרת עושהו של עז
)ילקו״ש דברים רמז תתסו(.

היצהייר נקרא בשם עבודה
זרה ,שבו נאמר ׳פן יהיה
דבר עם לבבך בליעל׳ ) ס פ ר
החינוך ,מצוה תכט(.

כל דבר בעולם שאיש
הישראלי עושה ,אם אין
עבודתו בהתקשרות הבורא,
ובפרט בהיות לו ח״ו איזה
פניה ,זה נקרא עבודה זרה,
שעבודתו פםולה וזרה
מאיתו יתברך ,והכל נמשך
מםטרא אחרא עצת היצה״ר
המםיתו ומפרידו מדביקות
אל ) אור המאיר ,פ׳ אחרי(.
נו ד ע שהקלי׳ נקרא ׳אלהים
אחרים' ,שיונקים מאחוריים
דקלי׳ )קה״י ,מדי(.

ווידוי דברים
עייי ווידוי דברים נתתקן
עולם הדיבור ,כי פגם החטא
בנפש ,והנפש הוא בחינת
הדיבור ,בבחי׳ נפשי יצאה
בדברו )ליקו״מ קעח(.
עייי הווידוי נעשה יחוד
קודשא בדיך הוא ושכינתיה,
שנתעורר הקול דלעילא
ונתיחד עם הדיבור ,כי צריך
התעוררות תחתון היינו
לבנות הדיבור ,ועי״ז מתעורר
ומתאוה הקול ומתיחד עם
הדיבור)ליקו״מ קעח(.
עייי וידוי דברים זוכה
להתנשאות

)ספר המידות,

התנשאות ח״ב יא(.

עייי וידוי תצליח

)ספר

המידות ,הצלחה טו(.

עייי הוידוי מעלין כל
הניצוצות שנפלו ע״י
החטאים וכשעולין ניצוצות
הקדושה ע״י מחילת עוונות
שזוכין ע״י הוידוי ,אזי עולה
השמחה מהגלות שהוא
עיקר הקדושה )ליקו׳׳ה נפילת
אפים ד ,ב(.

צריך להתוודות באותו
היום דייקא ,כי הארת כל
יום משונה מחבירו ,ועל
כן אי אפשר לתקן הפגם
בשלימות כי אם באותו
היום ,בעת שמאירה עדיין
הנקודה השייכת לאותו היום
דייקא )ליקו״ה אונאה ב ,ג(.
כל המתוודה בדברים ולא
גמר בליבו לעזוב ,הרי זה
דומה לטובל ושרץ בידו,
שאין הטבילה מועלת לו עד
שישליך ה שיז )יד החזקה
תשובה ב ,ג(.

בעל תשובה יבכה בדמעות
על כל וידוי חטא מחטאיו,
ויבקש מהקב״ה שיפתח לו
שערי דמעה שלא ננעלו לפני
בעל תשובה )עמק המלך שער
תיקוני התשובה ב(.

עייי פריישות
ופריטת חטאיו נםתלק
המקטרג מעליו ,שהרי הוא
מודה בעצמו .ואף אם נשכחו
ממנו כמה חטאים שבעבור
כן לא פירש אותם בוידוי אל ידאג בשביל כן ,הואיל כי שכחה המה ,על כן גם הם נמשכין אבתרייהו דאינון דהתודה עליהם ,וכפרה אחת לכולם ) ק ב הישר פכ׳׳ז( .עייי ווידוי חטאיו נקרא חסיה כי הוא מודה על פשעיו וחטאיו ומתחרט ומקבל תשובה שלא
להיות עוד נמשך אחר דרכים מקולקלים שהם באים מצד שמאל ,כי אם לידבק בימינא עילאה דאיהו איקרי חםד ) ק ב הישר פכ׳׳ז( .כ ש ה א ד ם יאמר חשבון מעשיו לפני ה׳ הן כשעבר על מצוות ה׳ ,והן שעשה כמצוות ה׳ נקרא בשם ׳וידוי' ,שעניינו דברים
הנאמרים בלחש לפני מלך המשפט .כי אם עבר על מצוות ה׳ אם ישמיע לאחרים הלא אמרו חז״ל חציף עלי מאן דמפרםם חטאיה ,ואם כשעשה כמצוות ה׳ אם ישמיע הרי היא כמתייהר וגם שיבוא לדבר שקרים מפני הבושה )מלבי׳׳ם על דברים כו ,יג(.
)היינו שמפרש(

עצה ותו שיה  #עייי ווידוי דברים לפניהת״ח האמת,עי״ז מעלה בחינתמלבות דקדושה לשורשה ,ועי״ז מבטלממשלת עבו״ם ,ועי״ז זובה לידעשבל מאורעותיוהם לטובתו ויברך על
הבל הטוב והמטיב,שזאתהבחינה הואמעין עולם הבא ) קי צור ליקו׳׳מד,ב(.

ערכי ם
וכינויים
דע ת
כשנשלם הדעת אזי נשלם
כל החםרונות ,בבחינת אם
דעת קנית מה חםרת )(...
ועיקר הידיעה יהיה לעתיה
כמו שכתוב כי מלאה הארז
דעה ,ומחמת הדעת לא יחםר
כל טוב ,ויהיה כולו טוב
)ליקו״מ כא ,יא(.

עייי הדעת יוכללו באחדותו,
ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו,
כי ע״י הידיעה נכללים בו,
כמאמר החכם אלו ידעתיו
הייתיו )ליקו״מ כא ,יא(.
הגלות הוא רק מחםרון
הדעת ,כמו שכתוב לכן גלה
עמי מבלי דעת .ועל כן היתה
גאולת מצרים ע״י משה,
שהוא היה בחינת הדעת .וזה
שכתוב וידעתם כי אני ה׳
המוציא אתכם מתחת םבלות
מצרים )ליקו״מ כא ,יא(.
עיקר בריאת העולם הוא בגין
דישתמודעון ליה כדי לזכות
לדעת שלם .היינו לדעת אותו
יתברך ,שזהו עיקר אמיתת
הדעת ורק זה נקרא דעת ,כמו
שכתוב וידעת היום והשבות
אל לבבך כי ה׳ הוא האלקים
)ליקו״ה נטילת ידים שחרית ג ,ג(.

סוד דעת הוא קו האמצעי,
והוא וי״ו על שם שהוא נושא
שתי זרועות :אל מימין ,אלקים
משמאל ,והוא באמצע .וזהו
׳בדעתו תהומות נבקעו .הלא
תראה כי הבקיעה היא בין
שני דברים ,כי דעת שהוא
קו האמצעי עומד בין ימין
לשמאל ,והוא הבוקע ביניהם
ומתמים את שניהם ומשלים
ביניהם .זה הכלל :בכל מקום
שאתה מוצא דע״ת ,שלישי
הוא ומכריע ביניהם )שערי

נחל נוכע

זיפר

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

לשון מנהיג ומושל .וכן אימא נליקו״מ פ ״ נ ) פ  :(3ני המלנופ
נקרא דינור ,על שם ני אין מלך כלא עם ,ואין העם
יודעים רצונו אלא א״נ נשהמלך מגלה ממשנתו ורצונו למוך
וז״ל הגמ׳ :נ מינ ׳ואצוה את שופטינם נעת ההיא; ונמינ ׳ואצוה
דינורו ,נמצא שעיקר הנהגומ מלנומו אינו אלא ע״י דינור ,וזה
אמנם נעת ההיא׳ ,אמר רני אלעזר אמר רני שמלאי ,אזהרה
פירוש מלנות פה.
לצינור שתהא אימת דיין עליהן,
ווידוי דברים ,זה בחי׳ מלכות ,כמו דבר ואזהרה לדיין שיסנול את הצינור.
ויעלו א ת הדכרי ם.
עד נמה ,אמר רני תנן ואימימא
אימא נני א ה״ל )ד(
ע״פ אחד לדור )סנ הדרין ח( .דבר ,לשון מנהיג
קשרי המאמר גני כיאור המלה 'ד  3ר׳
רני שנמאי' ,נאשר ישא האומן את
נזה״ל :מנאר נזה יומר הנ מונ ומושל .ושובו אל ה׳ ,שיתקנו ויעלו את
היונק׳ .נ מינ ׳ני אמה מנוא׳ ונמינ
אל
שהניא לעיל על אודות הדעת הדברים את בחי׳ מלכות בחי׳ אלהים,
׳ני אמה תניא; אמר רני יומנן,
אמר לו משה ליהושע ,אמה והזקנים
הנ״ל ,שנל מאורעותיו ונו' ,נה׳ ה׳ .היינו כנ״ל ,בה׳ אהלל דבר ,באלהים
שנדור עמהם ,אמר לו הקנ״ה ,טול
אהלל דנר נאלקים אהלל דנר.
אהלל רבר .היינו שירע שכל מאורעותיו
מקל והך על קדקדם' ,דנר אתד
ע י ק ר ה ד ע ת הוא אחדות .כדאימא
נליקו״מ )פט( :הדעת משדך כולם לטובתו ,ויברך על כל הרברים
לדור' ואין שני דנרין לדור .ופירש
הטוב והמטיב :
נל השידונים ,ני נל השידונים הם
רש״י )שס( :נסינ ואצוה אס שופטיכם.
משמע ,את מנמיהם הזהיר להדריך
שני הפנים ,והדעת הוא הממווך נין
של ד ו כ שי ד ע כל זאת ,נקרא יריעה
צינור נמשפטי המוקים על נורמם.
שני הפנים.
של
חסדים וגבורות .אימא נפל״ח )ד ,ו( שלימה .כי עיקר הרעת ,הוא אחרות
ופסיג ואצוה אפכם .דצינור עצמם
נזה״ל :ר״ל ,נמנואר נזוה״ק ונמני חו״ג ,זה נקרא רעת .היינו שלא יחלוק בין הזהיר ,ומה הוצרך להזהירן כי אפה
חםר לרין ,ויברך על כולם הטוב והמטיב :פכוא אפ העם .משמע ,גם אמה
האריז״ל נמקומות הרנה שהדעת
נאמד מהן .גי אפה פכיא .משמע
נלול מתמישה תסדים ותמישה
)לשון( שררה נוהג עליהן .משה אמר לו זקנים שכדור עמהם .על
יחלוק בין חסד לדין .כדאיפא כקיצור ליקו״מ)ד ,א(
גנורוה.
פיהם עשה מעשה ,ולא משתרר עליהם ,דההוא קרא ד׳ני אמה
נזה״ל :עיקר שלמות הדעת של האדם שלא ינעם ולא ימנלנל
מנוא׳ משה אמרו ,נדנ מינ ניה ׳אל ה אין אשר נשנע ה׳ וגו״,
מההרפמקאות שעונרין עליו ,רק יאמין שהנל לטונמו הנצמית.
ובמקרא ד׳כי אתה תביא׳ כתיב ׳אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם
וגו״ אלמא דהקב״ה בעצמו אמרו .דבר אסל .מנהיג אתל .מבואר לעיל ש׳דבריס זה וידוי דבריס /ועתה מבאר עוד שהמלה ׳דבריס׳ רומזת גס ל׳מלכות/
ך  3ר א חד ל ח ד

שנינו נ מס' סנ ה ד רין) פ ע״א( ,שניוס השפלקופו של

משרע״ה )קשר להלן כאוס ט׳( סמך אס יהושע ומינהו על ישראל.

שיתקנו

ה מ תרגם
^ מצוה זו היא מצות
התשובה ,וזו היא בינה,
ובעוונותינו משחרב
ביהמ״ק ,לא נשאר לנו
אלא ווידוי דבריס לבד,
וזהו מלכות .ומהי בינה,
בן י״ה ,וזה בן ,ו' הוא
ודאי ,וכל מי שחוזר
בתשובה ,כאילו החזיר
אות ה' לאות ו /שהוא
בן י״ה ,ונשלס בו יהו״ה,
וזה הוא תשובה ,תשוב ה'
ודאי לגבי ו' .שאות ה'
ודאי הוא ווידוי דבריס,
וסוד הדבר 'קחו עמכס
דבריס ושובו אל יהו״ה,
אמרו אליו וגו' ,ונשלמה
פריס שפתינו',

אחדות

שלא

ואני תפלה

ן ד ז י ד המשגיח
ומנדזיג העולם בחסד
וברחמים גרולים,
וכל אשר אתה עושה
עמנו בכלל ובפרט
שעניינה הנהגה וממשלה ,מלשון ׳דפר אתד לדור׳ וע״י ׳הוידוי דבריס׳ עולה המלכות לשורשה .ומיניה וביה אפשר לומר ,שהמלה ׳דפר׳ מרמזת גס על הדבר הכל לטובה ,ואפלו
עצמו ,שהוא הוא התלמיד תכס שיש לערוך בפניו את הוידוי• ? ^ י ק ר ה ד ע ת הוא אחדות ש ל חוייג .כדאיתא בע״ת )שער לד ,פ״ג( בזה״ל :דע כי כל הגליות והצרות
וכל ההרפתקאות
הדעת כולל ב׳ עמרין והם תו״ג ,והתשדים נק׳ זכרים והגבורות נקראים נקבות .ועי״ע בשער כא פ״ב ,ובשער כה פ״ב.
העוברים עלינו
בכלליות ישראל
מילואי חכמח
ילקוט חנחל
ובפרטיות עם כל
א ח ד ו ת של חוייג .עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל .ו ו י ד ו י דברים .וז״ל הרמב״ס ביד החזקה )תשובה פ״א א ,פ״ב ב-ג( :כל מצוות אחר ואחר הכל
אורה שער ה(.
שכתורה כין עשה כין לא תעשה ,אס עכר אדס על אתת מהן כין לטובה גרולה ,כי
שלא יחלוק בין חסד לדין .איתא בקונטרס שעשועי הנחל)ד( בזה״ל :ר״ת של
דעת,
םוד
להתבונן
יש לך
ה׳יינו ש׳לא י׳תלוק ב׳ין ת׳סד ל׳דין עם הו׳ תיבות בגימט׳ כהר״ת כזדון כין כשגגה ,כשיעשה תשוכה וישוכ מתטאו תייכ להתוודות לפני האל כונתך הקרושה
שהיא הםפירה הכוללת כל
כרוך הוא ,שנאמר ׳איש או אשה כי יעשו וגו׳ והתוודו את תטאתס אשר לטובה תמיר .אבל
של נ׳קרא י׳דיעה ש׳לימה עם הכולל.
הםפי' ,שהיא השורש והמעיין
עשו׳ ,זה ווידוי דכריס .ווידוי זה מצוות עשה ,כיצד מתוודין ,אומר אנא השס בעונותינו הרבים
שאין לה
שער ה(.םוף ותכלית )שערי תטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך ,והרי נתמתי וכושתי כמעשי ולעולס איני תוזר לדכר זה .וזהו עיקרו של ווידוי ,וכל המרכה להתוודות ומאריך כענין מעצם חשכת הגלות
אורה
אשר אנו שרוים בין
וכן
וגו״
דרכו
רשע
׳יעזוכ
שנאמר
עוד,
יעשהו
שלא
כלכו
ויגמור
ממתשכתו,
ויסירו
תטאו,
התוטא
שיעזוכ
הוא
התשוכה,
היא
ומה
)(...
משוכת.
זה
הרי
זה
יחוד
מורה
דעת
לעולם
העכו״ם ,נתערבב
)פרד״ר שער ג ,ח(.
יתנתס על שעכר ,שנאמר ׳כי אתרי שוכי נתמתי׳ ,ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוכ לזה התטא לעולס ,שנאמר ׳ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו וגו״ .ונתבלבל דעתנו ,ער
אי אפשר לשום זווג אם לא וצריך להתוודות כשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר כלכו .כל המתוודה כדכריס ולא גמר כליכו לעזוכ ,הרי זה דומה לטוכל ושרץ כידו ,שאין הטכילה מועלת לו אשר אין בנו דעת
ע״י הדעת ,לכן נקרא הזווג
עד שישליך השרץ ,וכן הוא אומר ׳ומודה ועוזכ ירותס׳ .וצריך לפרוט את התטא ,שנאמר ׳אנא תטא העס הזה תטאה גדולה ויעשו להס אלקי זהכ׳.
להבין ולידע שכל
בלשון דעת ,והטעם כי אם ווידוי דברי ם ז ה בחיי מלכות .איתא בזהר רע״מ )נשא ,קכב ע״ב( בזה״ל :״פקודא דא היא מצות תשוכה ,ודא איהי כינה ,וכעוונותינו מדתרכ כי מקדשא ,לא מהשעובר עלינו הכל
אין דעת אין זווג כלל )עז
אשתאר לנו אלא וודוי דכריס לכד ,ודא מלכות .ומאי כינה ,כן י״ה ,והאי כן ,ו׳ איהו ודאי ,וכל מאן דתזר כתיוכתא ,כאילו תזר את ה׳ לאת ו׳ ,בא בהשגחה פרטיית
חיים שער מח ,ב(.
דאיהו כן י״ה ,ואשתליס כיה יהו״ה ,ודא איהו תשוכה ,תשוכ ה׳ ודאי לגכי ו׳ .דאת ה׳ ודאי איהו ווידוי דכריס ,ורזא דמלה ׳קתו עמכס דכריס ושוכו אל מאתך לטובתנו ,ועל
אדם שיש לו חכמה והוא יהו״ה ,אמרו אליו וגו׳ ,ונשלמה פריס שפתינו׳ .ופירש המתוק מדבש)שס( :הנה מה שכתוכ ׳איש או אשה כי יעשו מכל תטאת האדס וגו׳ ,והתוודו את תטאתס ידי זה אנו מרגישין
מבין דבר מתוך דבר ,יכול אשר עשו׳ ,מצוה זו היא מצות תשוכה ,וזו היא כינה ,וכעוונותינו משתרכ כיהמ״ק ואין קרכן לכפר ,לא נשאר לנו אלא ווידוי דכריס כלכד ,וזו היא המלכות מאיד כאב ומכאוב
לחדש ענין אחד מה שלא
עיצם רבוי צרותינו
קיבל מרבו ,ואותו התחדשות
מחכמתו שהיא סוד הדיכור .ומפרש מה ענין התשוכה לכינה ,ואמר לפי שהיא נוטריקון כן י״ה שרומז כי ז״א הוא כן לאו״א שהס סוד י״ה ,ולכן הוא נכלל כשס כינה וגלותנו .ומה נעשה
נקרא דעת ,הנולד
מקום שחכמה כי הוא מושרש כה ,וזה הכן שהוא ז״א הוא סוד אות ו׳ דשס הוי״ה ודאי ,וע״י הפגס הוא נפרד מאות ה׳ האתרונה שהיא המלכות ,וכל מי שתוזר כתשוכה מרא דעלמא כלא,
ובינתו .לכן בכל
ובינה מזדווגים ,נולד מהם נתשכ לו כאילו תזר לתכר ולייתד את אות ה׳ האתרונה דשס הוי״ה שהיא המלכות עס אות ו׳ שהיא ז״א (...) ,והענין הוא שז״א הוא כן י״ה דהוי״ה כנזכר ,כי אחד תלוי בחברו.
דעת )עמק המלך שער א ,ד( .וע״י התשוכה נשלס כו השס הוי״ה ,וזו היא מילת תשוכה ,שהיא אותיות תשוכ ה׳ ודאי לגכי ו׳ ,שתתזור ה׳ דמלכות אל ו׳ דז״א ,כי דווקא כאות ה׳ נעשה כי ה^ות גורם
הפגס והיא היורדת כין התיצוניס ,לכן היא הצריכה תיקון לשוכ ולהתייתד עס אות ו׳ כנזכר .וממשיך דכריו ואומר כי אות ה׳ ודאי היא ווידוי דכריס שכמלכות ,הסתלקות הדעת,
מכח חכמה ובינה מתהוה
כמו וסוד הדכר הוא מה שכתוכ ׳קתו עמכס דכריס׳ דהיינו ווידוי דכריס ,׳ושוכו אל יהו״ה׳ ,להשליס את השס הוי״ה ,׳אמרו אליו כל תשא עוון וקת טוכ ונשלמה והסתלקות הדעת
הדעת ,המשל בזה הוא,
גורם הגלות .כי עקר
פריס שפתינו׳ ,כלומר שנשליס את השס הוי״ה ע״י ווידוי דכריס כשפתינו ,כמו שהקרכת הקרכן היה משליס את השס.
שאדם אנושי שלומד חכמה,
ומבין דבר מתוך דבר מכח א ח ד ו ת של חוייג .איתא בראשית חכמה )שער התשובה ,פ״ג( בזה״ל :יש כ׳ מיני יסורין ,האתד הס מצד התסד ,והס נקראיס יסורין של אהכה ,שפורע ממנו הגלות ועקר הצרות
מעט מעט ,והס יסורין שאין כהס כיטול תורה ותפלה ,והוא על דרך שאמרו רז״ל )פסחיס פ״י( על פסוק ׳הודו לה׳ כי טוכ כי לעולס תסדו׳ ,זה והצער שמרגישין
הבינה ,ומתוך ההבנה שהשיג
מםכים לדבר אחד ,וזאת לשונס ,אמר רכי יהושע כן לוי ,הודו למי שגוכה תוכתו של אדס כטוכתו ,עשיר כשורו ,עני כשיו ,יתוס ככייצתו ,אלמנה כתרנגולתה ,עד כאן לשונס .ויש יסורין מרירות הגלות ,הכל
ההםכמה הוא הדעת הנולדת שאינס של אהכה ,והס אותס שיש כהס כיטול תורה וכיטול תפלה ,שנשפע הדין עליו כולו כיתד ,והוא דומה כקצת לאשו של גיהנס המטהר את הנשמה כפעס הוא מחמת דזסתלקות
מחכמתו ובינתו .וכן בםפי׳
הדעת ,מה שאין אנו
חכמה ובינה כשמםכימים אתת כלי לתת ריות והנפשה כנתייס .נמצא כ׳ כתינות אלו הס כ׳ כתינות שיש כמידות ,כדפירשו כזהר )פ' וארא( או כללות התסד כגכורה או גכורה כתסד .ומה מבינין ויודעין שהכל
ניצוצותיהם יחד ,תכלית שהוא כללות הגכורה כתסד הס יסורין של אהכה ,שהתסד הוא הגוכר והדין נשפע מעט מעט ,ומה שהוא כללות התסד כגכורה והגכורה היא הגוכרת ,הס בהשגחתך לבד,
הכללות היוצא
מחיבורנקראזה יסורין שאינס של אהכה .אכל לעולס אין יסוריס שלא ישתתף שס צד התסד לטהר וללכן ,כדפירשנו ממשל האס הרותצת את כנה ,וכן כתיכ )ישעיה ד( ׳אס לטובותינו הנצחיות,
נקרא דעת.
מפניולזהשהיאלא נקודה רחץ ה׳ את צואת כנות ציון׳• שלא יחלוק בין חסד לדין .איתא בשל״ה)שבועות ,תורה אור גב( בזה״ל :הכל הולך אל מקוס אתד ,הוא יתכרך מקומו של עולס ,ולכלה הרשע ולהתם
םפירה,
ואין לה כלי ,מחמת שהוא והוא מקייס העולס ,ואין הכדל כינו יתכרך לכינינו ,כי אנתנו תכלית המציאות והכל ממציאותו .והעוונות הס מכדיליס ,כמו שכתוכ )ישעיה נט( ׳כי עוונותיכס חטאות ,ולהביא
נולד מההםכמה של חכמה הכדילו וגו״ ,על כן מאתו תצא ההשפעה לכלות הרע כדי שיסולק המכדיל ,ואז שס אלקיס פועל מדת הדין הקשה .ומכל מקוס הוי״ה הוא האלקיס מדת הדין צדק עולמים .כי
ובינה )ע מ ק המלך שער יד ,ט( .כלול מרתמיס ,כי הדין הוא כשכיל הרתמיס ,רק שהתוטא גורס שהפעולה אינה רתמיס ומנשאיס ומגכיהיס שס הוי״ה מאלקיס ,זהו ׳לא תשא הוי״ה׳ מאלקיך ,אם היינו שלמים
בקליפה אין בה דעת ,׳כי לא ינקה הוי״ה כו״ ,והכן זה (...) .וכל זה הוא כערך הפעולה הנפעלת ,אמנס מצד התכלית הכל הוא לטוכה .ולפעמיס הדין כלול מרתמיס כיותר וכל בדעתנו לדעת תמיד
שכבר נאמר ׳והאבדתי הדין הוא עצס הרתמיס ,כעין יסורין שלא כאו לכלות הרע רק שיקכל מוסר וייטיכ דרכיו ,ועל זה נאמר )תהליס קיח( ׳אודך כי עניתני׳ ,ורמז גדול כפסוק בדעת שלם שהכל
אל זועס ככל יוס ,ונודע כי אל הוא מידת הרתמיס ,ופירושזה כארוכה בהשגחתך מאתך,
ותבונה ׳רק אתכס ידעתי מכל העמיס על כן אפקוד עליכס עונותיכס׳ .וככתינה זו
חכמים מאדום)עמוס ג(
לא היינו מרגישים
מהר עשו׳ וכתיב ׳לו חכמו
נפעלת
איך
הזו,
התקירה
מכואר
וכזה
אתר.
כמקוס
שכארתיה
אהכה
של
יסורין
סוד
גדוליס,
כרתמיס
שהס
יסורין
עוד
ויש
וגו״.
קנא
׳אל
וזהו
אתר.
כמקוס
כלל צער הגלות ,ואז
ישכילו זאת׳ ,מכלל שיש
ביניהם חכמה ותבונה שהם מאתו יתכרך פעולת הרע והוא יתכרך עצס הטוב .שלא יחלוק בין חסד לדין .איתא במאור ושמש)פ׳ שקלים( בזה״ל :כשצמצס אלוקותו יתכרך ,שמו ,יצאו עשר היינו שבים אליך
הקכ״ה
שרצה
ולא
גכורות.
הן
ושס
לתתא,
ומתפשטיס
תסדיס
הן
שס
מתערין
שהן
ממקוס
גכורות
התמישה
וגס
גכורות,
ותמישה
תסדיס
התמישה
והן
קדושות,
מםטרא דשמאלא ,רק
והיינו ממהרים לצאת
שאין בהם דעת ,כי החכמה להתנהג עס הגכורות תלילה ,אלא ׳אלקיס עשה שייראו מלפניו׳ .ותמישה הוויות של רתמיס הן תסדיס ותמישה גכורות הן שמות אלקיס ,ושס אלקיס לעילא לחרות מהגלות
והבינה שלהם אינם מן

הוא תסד ,רק שמשס זה הן מתערין הגכורות ומתפשטין לתתא ע״י צירופיס ,עד ששס עכודה זרה נקרא גס כן אלהיס אתריס ,שיש להס אתיזה כשס אלקיס.

)ליקו״ת קמג(.

ה מ תרג ם
י אמר רצי שמעון,
'ויעש דוד שם' ,וכי
דוד עשה לו ,אלא מפני
שהלך צדרכי התורה,
ועשה מצוות התורה,
והנהיג המלכות כיאות,
כציכול עשה שם למעלה.
ולא היה מלך צעולס
שזכה לזה כדוד ,שהיה
קם צתצות לילה והיה
משצת לו לקצ״ה ,עד
שעלה השם הקדוש
צכסאו צשעה שעלה אור
היום ,כציכול הוא עשה
שם ממש.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

פא

ד|' אחד ושמו אחד .איפא כליקו׳׳ה )אה׳׳ע פו׳׳ר ה ,יט( כזה׳׳ל; עיקר
ח ד שם .עשה תי נ ו דורש נפס׳ 'ה' אשד ושמו אסד' ,שגס
התיקון לידע ולהודיע ולהיוודע כי ה׳ הוא האלקיס ,כי אלקיס
הרשמים וגס הדיניס הס מאהנש ה׳ ולטונשנו .נעוד שהרשמיס
הוא בתינת המשכת תיות אלקותו המתלבש בתוך כל העולמות
רמוזיס נמפורש נפס' נמלה ״ה״ ,נשי׳ הדין ושס אלקיס רמוזיס נמלה
מדרגא לדרגא עד עולם התתתון השפל הזה ,שזהו בתינת מלכות,
'ושמו' ,כנלמד מהכפונ נשמואל נ )ש ,יג-טו( :צעש דוד  05כינןנו
בתינת אלקיס ,כמו שנאמר ,ואלקיס
מהכומו אס ארס מי א מלס שמונה
מלכי מקדם .ושם הויה הוא בתינת
נל
עשי אלף :דשם פאדוס נצנים  3וזה נקרא ,ח׳ אחד ושמו אחד.־< כמאמר חז״ל
שם העצם ,בתינת עצמות אלקותו
אדום שם נצנים ויהי כל אדום
ננל שלעתיד יהיה אחדות גמור .שיהיה כולו הטוכ
יתברך ,שהוא מתעלס מעין כל
נננדים לדוד דושע ה׳ אס דוד
אשר הלןו :וימלן דוד על פל ושיאל והמטיב .וזה ח׳ אחד ושמו ,זה בחי׳ אלהים
בתינת זה שמי לעולם ,כמובן כל זה
ויהי דוד עשה משפט וצדשה לכל מלכות .כמ״ש )שמואל נ ,ש( ויעש דוד שם.
בכתבים ,ועל כן מובא שאלקיס
^ דפוס מוהרנ״ת :גע״ב
גיממריא המבע ,כי באמת גס
עמו :ופירש ר ש״י) שס( :ויעש מד שס.
המבע כל תיותו מאלקותו יתברך מבתינת שס אלקיס ,רק שהוא
שקנר אס ההרוגים שהרג נאדוס ,והוא שם טוג לישראל ,שקונרין
יתברך מסתתר עצמו בתוך הנהגת המבע בשביל הבתירה ,בבתינת
את אויניהם ,וכן הוא אומר נמלחמס גוג ומגוג )י שזק אל לט( וקנרו
אכן אתה אל מסתתר ,ומהסתרה הזאת ,משם שורש הדין ,שמשם
כל עם הארץ והיה להם לשם .והמצו״ד )שס( ניאר נזה נזה״ל :ויעש
כל אתיזת היצה״ר והסמ״א והקליפות וכל תילותיהס ,ועיקר שורש
דוד שם .עשה גנורה גדולה ,וקנה שם .ומצינו שדוד זכה להעלוש
הייתוד הוא לייתד שס אלקיס בשס הויה ברוך הוא ,להאמין
המלכוש נשלימוש ,כדאישא על פס' זה נז הר)נ שק תי ,קיג ע״א( נזה״ל :יאמר
ולדעת כי ה׳ הוא האלקיס ,כי הכל אתד בתכלית הייתוד ,כי תיותו
רני שמעון ,׳ויעש דוד שם׳ ,וכי דוד עניד ליה ,אלא נגין דאזיל
הנעלם ונסתר בזה העולם בתוך המבע שהוא בתינת אלקיס ,הוא
נארחי דאורייתא ,ועניד פקודי אורייתא ,ואנהיג מלכומא כדקא
המהוה בעצמו יתברך ,שהוא בתינת שס הויה ברוך הוא.
יאות ,כניכול עשה שס לעילא .ולא הוה מלכא נעלמא חכה להאי
נדוד ,דהוה קם נפלגות ליליא והוה משנת ליה לקודשא נריך הוא,
ר ש מ ו זח בחיי אלקים מלכות .איתא בליקו״ה )או״ח דה״ב ד ,ו(
עד דסליק שמא קדישא נכורסייא נשעתא דסליק נהורא דיממא,
בזה״ל :כי כמו שהארץ הוא תכלית הגשמיות של כל
העולמות ,כמו כן בתינת שמו יתברך הוא בתינת תכלית
ננינול הוא ענד שם ממש .וניאר הרמ״ז נפירושו לזהר )שס( ,שדוד
הגשמיות נגד גדולת רוממותו יתברך ,כי לית מתשבה תפיסא
המלץ תיקן סוד ה״א אשרונה שנשס הוי״ה )היא המלכוש כידוע ונשלס שס
ביה כלל .והוא יתברך למעלה מכל השמות כמובא .רק מצד
הוי״ה נמילואו( .וזהו ׳ויעש דוד שס' ,שהשליס שס הוי״ה ממש עי״ש .וז״ל:
רתמנותו להימיב לנבראיו צמצם עצמו בכמה וכמה צמצומים כדי
דוד המלך ע״ה תיקן הכל ,ולכן כתוג ׳ויעש דוד שם' ,שלא נאמר
לגלות אלקותו .וכל הצמצומים הס בתינת שמות כידוע ,שצמצם
ויעש לו דוד שם ,שאז היה נמשמע שעשה לו שם למהילה לעצמו.
עצמו כביכול ,עד שנתן רשות לקרותו באלו השמות שהס
) (...וינון מאד סוד זה ,לפי הנזכר שם נשמו״נ ס' שסיפר מלתמות
אתדותו יתברך .כי ה׳ אתד ושמו אתד ,אבל אין אנו יודעין
דוד ונינושיו וקינוצו היו מכל הגויס ,דהוא הוא רמז לניצוצות
הפזורות ,ולכן הקדיש הכל לה' נכת תיקוניו וכוונותיו הקדושות.
ממנו כלל כי אס ע״י שמו .נמצא ,שהשם הוא בתינת מדרגה
ו י ע ש דוד שם .איתא
אתרונה ,בתינת מלכות ,בתינת ארץ•
בליקו״ה )או״ח ברכת השחר ג ,כו( בזה״ל :עיקר מלכות בית דוד שמהם יצא משית ,הוא לגלות שס כבוד מלכותו יתברך ,כי מלכות דוד
משית הוא מלכות דקדושה ,שהוא מלכותו יתברך ,שהוא בתינת שמו יתברך ,כי מלכות הוא בתינת שס.

ייליקוט הנחל‘

ואני תפלה
ו ת ת ג ל ה מלכותך על
כל באי עולם ,ותתגדל
ו ת תנ ש א ו ת ת רו מ ם
א מונ ת ך ו מ ל כו ת ך
למעלה למעלה על
כל יצורי עולם .וכלם
י כ ס פו וי ש ת ו ק ק ו
ל א מונ ת ך הקדו ש ה.
ו ת מ ל ך א ת ה יי
מהרה לבדך על כל
מעשיך ,כי המלכות
שלך הי א ולעולמי
עד תמליך בכ בוד.
ככתוב ב תור תך ״יי
ימליך לעולם ועד״.
ונ א מ ר ״ו הי ה יי
למלך על כל הארץ
ביום ההוא ירו ה יי
א ח ד ו שמו א חד״
)ליקו״ת לה(.

וזד! נ ק ר א חי א ח ד ושמו אחד .איתא בפל״ח)ד ,א( בזה״ל :לכאורה יש לדקדק,
כי הלא רז״ל בפסחים )נ ע״א( דרשו ׳ה׳ אחד׳ ,שלעתיד יהיה כולו הטוב
והמטיב ,׳ושמו אחד׳ בעולם הזה נכתב בי״ה ונקרא בא״ד ולעתיד נקרא ג״כ
בי״ה .אך כשתתבונן ,תראה כי הכל עולה בקנה אחד ,ע״פ מה שפירש
רבינו ז״ל במאמר וישב יעקב וכו׳ )מובא צשיהר״ן רסא( ,שמה שבעולם הזה
נכתב בי״ה ונקרא בא״ד הוא מחמת שמעולם לא ראתה חמה פגימתה של
לבנה ,ורוצה לומר כי השם הוי״ה הוא בחינת חמה ושם אלקים הוא בחינת
לבנה ,בבחינת )תהליס פב( ׳כי שמש ומגן ה׳ אלקים׳ כמבואר שם ,וכל זמן
שהמלכות דקדושה בגלות שאז הם יונקים מבחינת המלכות הנקרא אלקים,
כמבואר במאמר זה ג״כ אות ב׳ שזה בחינת פגימתה של לבנה ,אז אי
אפשר לקרותו יתברך גם בשם הוי״ה שהוא בחינת חמה ,כי מעולם לא
ראתה חמה פגימתה של לבנה )וזה ענין חדש ונפלא שגילה בזה רבינו הק׳
ז״ל( .ובזה יתכן מאד התרת הכתוב )זכריה יד( ׳והיה ה׳ למלך על כל הארץ׳,
היינו לעתיד יתעלה המלכות מביניהם ,ואז יתקיים )תהליס מז( ׳כי מלך כל
הארץ אלקים׳ כמבואר כאן אות ב׳ ,אז יתייחד שם הויה עם השם אלקים,
שזה בחינת ׳ביום ההוא יהיה ה׳ אחד׳ ודרשו רז״ל שלעתיד כולו הטוב
והמטיב ,שזה בחינת ׳ה׳ אחד ושמו אחד׳ כמו שפירש רבינו ז״ל ,ומחמת זה
בעצמו יהיה נקרא לעתיד בשם הוי״ה ,כי יתמלא פגימת הלבנה ,היינו
שיהיה השם אלקים שהוא בחינת מלכות בשלימות ,שזה בחינת מה שדרשו
ז״ל ׳ושמו אחד׳ ,שיהא נקרא ג״כ בשם הוי״ה ,היינו כנ״ל.
ד!' א ח ד ושמו .איתא צקובץ מבועי הנחל )ניסן תשל״ט( בזה״ל :נראה בזה מלשה״כ
הנ״ל ,שאף שעיקר הפגם הוא בבתי׳ שם אלקים כביכול ,שביום ההוא
יתתקן בבתי׳ ׳ושמו אחד׳ ,כמוב״פ דקם רומז למלכות הנקרא אלקים .אבל בכ״ז
נראה דבעת הפגם הוא נוגע גם בבתי׳ שם הוי״ה ,שעיקר שלימותו הוא כאשר
מאיר ומתגלה בשם אלקים ,אבל ע״י הפגם נתעלה ונסתלק למעלה .אבל ביום
ההוא יתתקן ויתגלה לכל העולם כי הוי״ה אחד ,ע״י שיתתקן בחי׳ המלכות
שהוא בחי׳ ׳ושמו אחד׳ ,כנלע״ד בדרך אפשר לפי המובן מצרופי דבה״ק.
ד!' א ח ד ושמו א ח ד 'שמו' דייקא .ואיחא בליקו״ה )או״ח ברכח השחר ג ,לב( גבי
ענין'שמו' יחברך בזה״ל :כי השי״ת ברא הכל בגין דישתמודעין ליה כמ״ש
בזהר הקדוש ,היינו לדעת ולהכיר את שמו יתברך .כי בו יתברך בעצמו כביכול
לית מחשבה תפיסא ביה כלל ,ואי אפשר לדעת ממנו יתברך כי אם ע״י שמו
יתברך כביכול ,שצמצם עצמו בכמה צמצומים וברא את כל הבריאה כולה
מראש ועד סוף ,וחנן אותנו דעה והשכל ,עד שיש לנו כת לידע ולהאמין
בשמו יתברך ,לידע ולהודיע ולהיוודע שיש רב ושליט עיקרא ושורשא דכל
עלמין ,יחיד קדמון מנהיג ומושל ,הוא היוצר הוא הבורא וכו׳ ,שכל זה הוא
בחינת שמו יתברך ,שיודעין אותו על שמו לבד .ובאמת ה׳ אחד ושמו אחד כי
שמו הוא אחדותו יתברך ,כמ״ש אני ה׳ הוא שמי וכו׳ .כי גס באדם התחתון
ובכל דבר שבעולם ,שס כל דבר אינו דבר נפרד מהדבר ,רק השס הוא קשור
עס כל דבר באחדות גמור כל ימי היותו ,מכל שכן למעלה למעלה ,שמו

ערכי ם
וכינויים
)המשך(

הקדושה שיש בהם דעת
)עמק המלך שער יד ,ט(.

הדעת הוא מופשט לגמרי
יותר מן החכמה ,ולכן אמרו
גדולה דעה שניתנה בין ב׳
אותיות השם ,שנאמר ׳כי
אל דעות ה״ ,ורמזו בזה ,כי
מי שיש בו מדרגת הדעת יש
לו דבקות לגמרי אל השי״ת,
ודבר זה ידוע למי שיודע
ההפרש שיש בין החכמה
והדעת )תפארת ישראל ,פ״י(.
התורה היא חכמה והמשנה
הוא הדעת .שבמשנה הוא
יודע להבחין בין דבר לדבר,
ודבר זה נקרא דעת ,כאשר
יבדיל בין דבר לדבר ,ולכך
קבעו ההבדלה בחונן הדעת
)תפארת ישראל ,פנ״ו(.

כשיש יחוד בדעתו ,אז
נתייחדה החכמה שלו בבינה
שלו ע״י הדעת ,ואין לו רק
מחשבה אחת ,שהוא הדעת
המגלה החכמה והבינה )יו ש ר
רברי אמת כא(.

כשהאדם בקטנות דעת
נקרא ׳מוחין דאלקים' ,אבל
כשנדבק במידותיו ובא אל
הדעת כי הדעת הוא שורש
המרות ,נקרא ׳מוחין דהוי״ה׳
)מאור עינים ,תהלים(.

הדעת הוא שורש המידות
)מאור עינים ,תהלים(.

בדעת יש בה בחינות
חסדים וגבורות שהוא
הוי״ה ואלקים (...) ,והנה
הדעת צריך שמירה מעולה,
שבו היה פגם עז הדעת,
וצריך להמתיק הגבורות
שלא יאחזו בהם ח״ו
החיצונים )פנים יפות על
בראשית מט ,כה(.

הדעת נקרא טוב

)קה״י,

טוב(.

הגדול יתברך הוא אחדותו יתברך ,בחינת ה׳ אחד ושמו אחד ,בחינת אני ה׳
הוא שמי וכו׳ ,בחינת כי כשמך כן תהילתך ,רק החילוק הוא אצל המקבלים,
כמו למשל בגשמיות כשאנו קוראין איזה דבר או איזה אדס בשמו ,אע״פ שלא
ראינו אותו ,כגון כשמספרים מאיזה מלך וקיסר וכיוצא ,שאין אנו רואין אותו
רק ששומעין את שמו ,זה השם של המלך הוא המלך בעצמו .רק שאעפ״כ אין
אנו רואין את המלך בעצמו ,רק כשמספרין שמו אנו יודעין שיש אדס כזה
שהוא יש לו ממשלה זאת או חכמה זאת וכיוצא ,ויש חילוק אצלנו בין אס
היינו רואין את המלך בעצמו בין כשאנו יודעין אותו על שמו ,אבל אעפ״כ
כשמזכירין את שס המלך בזה השס כלול כל ענין המלך ,כי השס כולל כל ענין
הדבר כפי מה שהוא .נמצא ,שמצד הדבר שיש לו זה השס המה בתכלית
האחדות ,כי אין השס דבר נפרד מהדבר כנ״ל ,רק מצד המקבל שמקבל
בדעתו ידיעת זה הדבר יש אצלו חילוק בין ראיית הדבר בעצמו ובין כשיודע
אותו על שמו ,אע״פ שבאמת במקומו ועצמו של אותו הדבר הכל אחד ,כי
השס הוא הצורה של הדבר .רק שאצל הנבראים אין האחדות בעצם ,כי הס
מורכבים ,ועל כן יכולין להשתנות משם לשס כפי עניינם ,למשל חתיכת כסף
כשעושין ממנו קערה נקרא קערת כסף ,ואז בזמנו שס הקערה עס הקערה
בעצמה הס באחדות גמור מצד הרכבתם ,אבל כשמשנין ועושין מהקערה כפות
כסף ,נשתנה שמס .וכן בכל הדברים שבעולם בכל הדצח״ס ששמם הוא
אחדותם ,אבל אין האחדות בעצם רק מצד הרכבתם ,ועל כן יש בהם שינויים
רבים בחינת שינוי השס .אבל להבדיל באלף אלפי אלפים וריבי רבבות הבדלות,
למעלה למעלה אצלו יתברך כתיב ה׳ שמך לעולם ,כי שמו הוא אחדותו בעצם
לעולם ועד יתברך שמו לעולם ,רק אצלנו בזה הגוף העכור יש חילוק בדעתינו,
שאין אנו יכולין לתפוס בדעתינו רק שמו יתברך לבד ,שיודעין ומאמינין שיש
אדון מנהיג ומושל יתברך ,אבל עצמות אלקותו יתברך לית מחשבה תפיסא בי׳
כלל כנ״ל ,אבל באמת הכל אחד ,כי ה׳ אחד ושמו אחד וכנ״ל.
שלעתיד י הי ה א ה דו ת גמור שי הי ה כולו ה טוב והמטיב .איתא בספר

יקרא דשבתא )ד( ,שכל הבתינות הללו שייכיס גס לגבי קדושת שבת.
)דרשה זו מבוססת על כלל המאמר ,וע״כ ראוי להכיר את המאמר בשלימותס ,וז״ל :שבת
הוא מעין עולם הבא כמו שאמרו רז״ל ,ואז זוכין לידע שכל מאורעותיו הס
לטובתו ,ועל כן אין שואלין צרכיו בשבת ,ואמרו רז״ל כדי שלא יזכור ב׳רופא
חולי עמו ישראל׳ שיש לו חולה בתוך ביתו ויצטער .ולכאורה אינו מובן ,כי גס
עכשיו יוכל לזכור שיש לו חולה ויצטער ביותר מחמת שאי אפשר לו ג״כ
להתפלל על רפואתו .אך לפי הנ״ל מבואר היטב ,כי מבואר לקמן סימן קע״ז
שצריך האדם לבטל רצונו נגד רצון השי״ת ,שלא יהיה לו שוס רצון אחר רק
כמו שרוצה השי״ת ,הן שיהיה לו ממון או בניס או לאו וכו׳ ,ובזה הוא
ממליך מלכותו יתברך בשלימות וכו׳ עיין שס .ולכאורה גס זה אינו מובן ,כי
אס כן למה תקנו כל התפילות של שאלת צרכיו ,והשי״ת בעצמו כביכול מבקש
מן האדם שיתפלל אליו ,כמ״ש ׳וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׳ ,וכתיב
׳יונתי בחגוי הסלע וכו׳ השמיעיני את קולך׳ ,וכמו שאמרו רז״ל הקב״ה

שם
בכל אתר דכתיב שם דא
איהו נפש .כמה דאת אמר,
׳ולא יכרת שם המת׳ ,דא
איהו נפש )זהר חרש רות(.
לעולם בחינת המל׳ נקראת
שם )פע״ח שער העמירה טו(.
השם בא על העיקר ועל
עצם הדבר

)גור אריה על

בראשית ט ,כג(.

ערכי ם
וכינויים

פב

אהבה
אהבה הוא בחינת איש,
ויראה היא בחינת אשה,
כידוע .ועל כן צריך להקדים
את היראה ,כי אז תבוא אליו
האהבה ממילא ,כי האהבה
הולכת ומחזרת אחר היראה
תמיד ,כי בעל אבירה מחזיר
אחר אבידתו )ליקו״מ ה ,ה(.
התוכהה והיםורין הם
אהבה ,שהוא בחינת חםד
שמלובש בתוכחה )ליקו״ה
נדה א ,ב(.

ענין ׳האהבה באלקים׳ הוא
כלות הנפש ונטותה בעצמה
אל הבורא ,כדי שתדבק
באורו העליון ) חובות הלבבות
שער י ,א(.

בי פעמים אהבה וב׳ פעמים
אחד עולים הוי״ה ,וה׳
פעמים אהבה ,הוא אדנ״י
)עמק

המלך,

ספר

תי קוני

שבת ט(.

אהבייה עולה אח״ד ,ור״ל
הקב״ה בחר בישראל ואוהב
אותם ,מפני שהם באחדות
עימו ,היינו הבוחר בעמו
ישראל באהבה ,וישראל
בחרו בהקב״ה ,מפני שהוא
באחדות עימם )שפע טל,
הקדמה(.

גזמן שיש אהבה יש יחוד,
והם״א נכנעת ואינה יכולה
להזיק כלל וכלל )דרוש בענין
תפילת הדרך לרמח״ל(.

תחילת התעוררת אהבה
ע״י הגבורה ,בשמאלא אתער
רחימו ,ואח״ב ע״י הימין
)קה״י ,אהבה(.

עייי אהבה המל׳ מתדבקת
בדודה ,בםוד ׳וימינו
תחבקני׳ ,על כן אהב״ה ר״ת
׳ה׳נערה ב׳אה א׳ל ה׳מלך׳
)קה״י ,אהבה(.

עצה ותו שיה

ראוי להדביקים
להצדיק האמת לדעת
שכל מאורעותיו הם
לטובתו .וכשאדם יודע
זאת ,זאתהבחינההוא
מעין עולם הבא(...) ,
ואז יזכה לידע שכל
מה שעובר עליו כל
ימי חייו הכל לטובתו,
כי הכל מחמת אהבה
שהקב״ה אוהב אותו,
וזה עיקר שלימות
הדעת של האדם,
שלא יבעט ולא
יתבלבלמההרפתקאות
שעובריןעליו,רק יאמין
שהכל לטובתוהנצחית
)קיצור ליקו״מ ד ,א(.

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהד׳ן

מקור חכמה

אלקים כחי’ דין .כדאימא נזהר )אסרי מות ,שה ע״א( נזה״ל' :רני
אלעזר הוה יתיב קמיה דרבי שמעון אבוי ,אמר ליה ,הא
תנינן ,אלקי״ס בכל אתר דינא הוא• את א שר יאהב הי יוכיח.

דון הי שהוא רחמים הן שמו שהוא כחיי אלקים כחיי דין כולה
לטוכתף וניאר נזה נ מי הנ חל)ד( נזה״ל :ר״ל כשאדם יודע שגס
הרעוה שעונרין עליו שזה למשך ממידה הדין משס אלקיס ,הוא
כעת מביא רבינו ב׳ ראיות )כלל ט׳׳ז( לכך שהישוריס והרעות הבאים על
לטונמו דייקא ,שזה נמשך משם ה׳ ממידת רחמים נמצא שאין
חילוק אצלו נין רחמים לנין דין ,שם
האדס הס לטובתו ,מתמת אהבת הש׳׳י
אותו .ראיה א׳ מלשון הכתוב במשלי )ג,
הפסוק
ה׳ לשם אלקים .וזה שמניא
היינו הן ה׳ שהוא רחמים,
גיט׳
)לעיל נאוה א( 'נה׳ אהלל נאלקיס
יא-יב( :מוכןר ה׳ בני אל תרנאס ואל
אהלל' ,זאח הנחינה היא מעין הן שמו שהוא בחי׳ אלהים ,בחי׳ דין .כולה
תקץ בתוכרזתו :כי את אישר יאהב ה׳
אוהב
עוה״נ ,שאז יהיו כולו הטונ והמטינ לטובתך .מחמת אהבה שהקב״ה
יוכיח וכאב את בן זרצה :ומפרש רש״י
יוכיח,
ה׳
שלא יהיה שוס רע .וזה נלמד נגמרא אותך ,כמ״ש)משלי ג( את אשר יאהב
)שס( :מושר ה׳ בגי אל סמאס .אס
יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך.
מפסוק ׳ניוס ההוא יהיה ה׳ אחד
ולא  .ppnמלשון ׳קצתי בחיי׳ )בראשית כז( .וכאב אס בן ירצה .שרוצה
ושמו אחד' ,ומנואר נאוח ד׳ שזה נחי׳ שלא יהיו שוס חילוק נין
ה׳ לאלקיס ,ני שמו זה נחי׳ אלקיס מלכות ,כ״ש נמלכוח דוד
בבנו להטיב לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט ,כן יערב לך הטובה
אחר המכה .ואיתא בענין זה במש׳ ברכות )ה ע׳׳א( :אמר רבא
׳ויעש דוד שס׳ .נמצא מנואר נדנרי חז״ל אלו ני לעמיד יהיה שס
ה' ושם אלקיס אחדות אחד ,ועיין לקמן סי׳ נ״ד ני ה׳ אלקיס הוא
ואיתימא רב חסדא ,אס רואה אדס שיסורין באין עליו יפשפש
במעשיו ,שנאמר ׳נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה״ .פשפש
נחי׳ שם מלא שהוא נחי׳ עוה״נ ,אך לעמיד יהיו אחדוח אחד
ולא מצא ,יתלה בבטול תורה ,שנאמר ׳אשרי הגבר אשר תישרנו יה
שלא יהיו שוס רע כלל ,וכ״ש נסי׳ נ״א לקמן שלעתיד ימנטל הרע
כ״ש ׳לא ירעו וכו״ ,ועמה נגלות כשזוכין לידע נידיעה שלימה
ומתורתך תלמדנו׳ .ואס תלה ולא מצא ,בידוע שישורין של אהבה
הס ,שנאמר ׳כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח׳ .אמר רבא אמר רב
שהרעות שעונרין הוא לטונה ,הוא ג״כ מעין ההנהגה שלעמיד
ששס ה׳ ושס אלקיס אחדות אחד ,ועי״ז נעצמו יחנטלו כל הרעוח
שחורה אמר רב הונא ,כל שהקב״ה חפץ בו מדכאו בישורין,
שנאמר ׳וה׳ חפץ דכאו החלי׳ .יכול אפילו לא קבלס מאהבה,
ויזנו לכל טונ ,כמו לעמיד שיהיו רק כולו טונ נאמח.
תלמוד לומר ׳אס תשיס אשס נפשו׳ ,מה אשס לדעת אף יסודן
לדעת .ואס קבלס מה שכרו ,יראה זרע יאריך ימיס ,ולא עוד אלא שתלמודו מתקייס בידו ,שנאמר ׳וחפץ ה׳ בידו יצלח׳ .פליגי בה רבי
יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא ,חד אמר אלו הס יסורין של אהבה ,כל שאין בהן במול תורה ,שנאמר ׳אשרי הגבר אשר תיסרנו יה
ומתורתך תלמדנו׳ ,וחד אמר אלו הן יסורין של אהבה ,כל שאין בהן במול תפלה ,שנאמר ׳ברוך אלקיס אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׳.
אמר להו רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא ,הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,אלו ואלו יסורין של אהבה הן ,שנאמר ׳כי
את אשר יאהב ה׳ יוכיח׳ ,אלא מה תלמוד לומר ׳ומתורתך תלמדנו׳ ,אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו ,דבר זה ׳מתורתך תלמדנו׳ ,קל וחומר
משן ועין ,מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדס עבד יוצא בהן לחרות ,יסורין שממרקין כל גופו של אדס על אחת כמה וכמה .והיינו
דרבי שמעון בן לקיש ,דאמר רבי שמעון בן לקיש ,נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין ,נאמר ברית במלח ,דכתיב ׳ולא תשבית מלח
ברית׳ ,ונאמר ברית ביסורין ,דכתיב ׳אלה דברי הברית׳ ,מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר ,אף ברית האמור ביסורין יסורין
ממרקין כל עונותיו של אדס .ומפרש ר ש״י) שס( :פשפש ולא מצא .לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראוין יסורין הללו לבא .אשרי הגבר אשר
פיפרגו יה ומסורמו מלמדנו .שבשביל יסורין צריך אדס לבא לידי תלמוד תורה .ישורין של אהגה .הקב״ה מייסרו בעולס הזה בלא שוס עוון,
כדי להרבות שכרו בעולס הבא יותר מכדי זכיותיו .וה׳ ספץ דכאו הפלי .מי שהקב״ה חפץ בו ,מחלהו ביסורין .אשה .קרבן .נפשו .מדעתו.
דגר זה .שאשרי אדס אשר תיסרנו יה .מסורמו מלמדנו .כלומר מתורתך אנו למדין אותו .נאמר בריס גיפורין דכפיג אלה דברי הבריפ .אחר
הקללות נאמר במשנה תורה .ועוד איתא ב תנחו מ א)י תרו ,פ׳ טז( בשבחו של עמ״י :אתס תהיו נותניס הודיה על הטובה ועל הרעה ,שכן דוד
אומר ) ת ה לי ס קטז( ׳כוס ישועות אשא ובשס ה׳ אקרא צרה ויגון אמצא ובשס ה׳ אקרא׳ ,וכן איוב אומר ׳ה׳ נתן וה׳ לקח יהי שס ה׳ מבורך׳
)איוב ב( על מדה טובה ועל מדת פורענות (...) .וצריך אדס להיות שמח ביסורין יותר מן הטובה ,שאפילו אדס בטובה כל ימיו לא נמחל
לו עבירות שבידו ,ובמה נמחל לו ,ביסורין .ר׳ אליעזר בן יעקב אומר ,הרי הוא אומר ׳מוסר ה׳ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו כי את

ה מ תרגם
^ רבי אלעזר היה יושב
לפני רבי שמעון אביו,
אמר לו ,הרי למדנו,
אלקי״ס בכל מקום דין
הוא.

אחד אד!בד!

ואני תפלה

ייליקוט הנח?*
P
רבונו של עולם,
מתאווה לתפילתן של צדיקים .אך כל זה מבואר כפי המבואר בפנים במאמר שאומרים במאמר הזהר הקדוש כגוונא דמתייתדין לעילא באתד וכו׳ ,והא ןדעתי ואני מאמין,
זה ,כי כל זמן שאין ייתוד שלם כביכול בין שם הויה לשם אלקיס שהיא בתינת אוקימנא רזא דהויה אתד ושמו אתד וכו׳ ,רזא דשבתא איהי שבת דאתאתדת שכל הדינים והיפורים
העוברים עלינו
מלכות ואז מברכין על הרעה דיין אמת ,אז תיוב גדול דייקא להתפלל על
ברזא דאתד וכו׳ ,ולית שולטנא אתרא בכולהו עלמין בר מינה.
שאלת צרכיו ותפלה צורך גבוה כביכול ,כי רוב היסוריס של אדם רתמנא ליצלן ד!ן הי שהוא רחמים הן שמו שהוא בחיי אלקים בחיי דין כולה לטובתך .בכלליות ישראל,
ובפרטיות מה שעובר
נמשך מזה בעצמו שאין הייתוד בשלימות ,והמלכות הוא בגלות כביכול בין
כתב בפל״ת )ד ,ב-ה( על דרך כלליות המאמר בזה״ל :במאמר אנכי סי׳ ד׳ ,על כל אחד ואחד
העכו״ס ,והס יונקים מבתינת המלכות כמבואר בפנים ,ולפעמים גורמים כשאדם יודע שכל מאורעותיו הס לטובתו זאת הבתינה הוא מעין עולם הבא ,בכלעת ובכל זמן ,וכל
הפגמים כנ״ל עד שהעוונות בעצמם מייסרין את האדם ,בבתינת ׳תמותת רשע כמו שנאמר )תהליס נו( ׳בה׳ אהלל דבר וכו״ ,ולעתיד כולו הטוב והמטיב וכו׳ ,המניעות והבלבולים
רעה׳ כמובא בפנים )לקמן באות ה( ,ואז בוודאי צריכין להתפלל להשי״ת שימרק עיין רש״י בפסתיס שם שמפרש כפשוטו ,כי לעתיד לא יהיה שוס בשורות המונעים ומבלבלים
ויכפר לו עוונותיו ברתמיו המרובים ולא ע״י ייסורים ותולאיס רתמנא ליצלן ,רעות כלל ,ועיין ברכות ס׳ ע״ב ,לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד אותנו מעבודתך,
ואז אדרבא התפלה זו בעצמה הוא בתינת מלכות כידוע ,מאתר שמתפלל על רתמנא לטב וכו׳ ,וכמעשה דרבי עקיבא וכו׳ ,כי כל מה שעושה הקב״ה עם כלם נשלחים מאתך
בנין המלכות ושיהיה הייתוד שלם ,ואז ממילא יינצל מכל הצרות והיסוריס האדם הכל הוא רק לטובתו ,ואעפ״כ מבואר שם שעל בשורות טובות מברך לטובתנו ,ואם אנחנו
רתמנא ליצלן .ובדרך זה צריכין להתפלל ,כי בוודאי ׳טוב ה׳ לכל ורתמיו על כל הטוב והמטיב ועל בשורות רעות מברך דיין האמת ,רק שצריך לברך גס דיין חושבים אותם לרעות
מעשיו׳ ,והוא יתברך רוצה בוודאי בפנימיות רצונו לזכות את ישראל בכל טוב האמת בשמתה ,ומפיק ליה מהאי קרא גופא שנאמר ׳בה׳ אהלל דבר באלקיס חם ושלום ,אליהים
ברותניות וגשמיות בעולם הזה ובעולם הבא ,ומתפללין על זה שלא יגרמו אהלל דבר׳ .ונראה לפי עניות דעתי לבאר קצת בזה באופן שדברי רבינו ז״ל חשבה לטובה ,כי
עוונותינו ת״ו לעכב השפע שרוצה השי״ת להשפיע עלינו .אבל כשזוכין לבתינת במאמר זה יעלו בקנה אתד ממש עם דברי רז״ל הנ״ל ,והוא ע״פ מה שרומז כונתך תמיד לטובה,
כי ההתרחקות הוא
תיקון המלכות בשלימות ונעשה יתודא שלים בין שם הויה לשם אלקיס ,אז לנו רבינו ז״ל במאמר זה בעצמו סוף אות ז׳ ,שארץ הוא דינא דמלכותא ,כמו עקר ההתקרבות,
בידוע שגס מה שנראה בעולם הזה ליסוריס ת״ו ,הס רק ייסורין של אהבה שנאמר ׳וארץ מתקוממה לו׳ ,נמצא שכל היסורין והדינים הס מבתינת מלכות ואתה מוכיח ומופר
וכולו טוב וכולו אתד .ועל כן בשבת שאז עולה המלכות כביכול מביניהם בתינת דינא דמלכותא )ועיין לקמן במאמר רומה על השמים סי' ע״ד( ,ועל כן ומנפה ומצרף אותנו
והייתוד אז בשלימות כמבואר בזהר הקדוש ובכתבי האריז״ל ,ועל כן יודעין אז באמת אמרו רז״ל ׳אין יסוריס בלא עוון׳ ,כי ע״י העוונות פוגמין כביכול לטובתנו ,כמו שכתוב
בידיעה שלימה שהכל לטובתו ואין שואלין על צרכיו .וזה ׳שבת הוא מלזעוק בבתינת המלכות ומכניסין אותה כביכול בתוך העכו״ס ,ומזה בעצמו באין ״כי כאשר יופר איש
ורפואה קרובה לבוא׳ ,היינו בזכות שבת בעצמה ,כי מאתר שנתתקן ברותניות היסורין וכמובן באות ה׳ .והנה אף שבאמת גס אלו היסורין צריכין לקבלם את בנו יי אליהיך
יתתקן ממילא בגשמיות ג״כ ברצונו יתברך ,ודרשו רז״ל בזהר הקדוש ׳ביום הנית באהבה ובשמתה ולידע שהם לטובתו מאתר שבאין לכפרת עוונותיו ,וכמבואר מופרך״ .אבל מרבוי
לך ה׳ אלקיך מעצבך ומרגזך וכו״ ,כי אז נתבטל כל העצבות והרוגז וכולא ברבינו יונה בברכות שם ,אעפ״כ מתמת שההכרת שירגיש צער היסורין ,כי תלישות נפשנו ,מרבוי
אהבה וכו׳ .וזה שאמרו בזהר הקדוש אין טוב אלא שבת ,שנאמר ׳מזמור שיר אס לא כן במה יתכפרו עוונותיו ,על כן אע״פ שיודע שהם לטובתו ומקבלם עוונותינו ,ומעצם
עכירת וגשמיות גופנו,
ליום השבת טוב וכו״ ,כי אז בתינת כולו הטוב והמטיב ,ועל כן נקרא השבת באהבה ובשמתה ,אעפ״כ מאתר שמצטער בהם מברך דיין אמת ,וכעין אין אנו יכולים לקבל
אתד ,כמ״ש ׳ימים יוצרו ולא אתד בהם׳ ,כמו שדרשו רז״ל זה יום השבת שאז שאמרו רז״ל ביומא ס״ט ע״ב לענין ירמיה ודניאל שלא אמרו הגבור והנורא אפלו דיניך הקדושים,
כולו אתד (...) .וזה שאמרו רז״ל שכל המענג את השבת ניצול משיעבוד מלכיות ,אע״פ שאמרן משה ,כי מתוך שידעו בהקב״ה שאמיתי הוא לא כזבו בו ,וכמו כי היפורים והמניעות
היינו כי אז בתינת הכנעת המלכות דסט״א ,וזהו שאמרו שם )שבת קיח( נותנין כן לענין זה ,כי הקב״ה אוהב האמת ,ומאתר שבאמת הוא מצטער בהיסורין ,מבלבלים ומטריךים
לו נתלה בלי מצרים וכו׳ ,נותנין לו כל משאלות לבו ,היינו כנ״ל .כי הוא מעין אס כן איך יברך על זה הטוב והמטיב ,על כן צריך לברך דיין אמת ,רק אותנו מאיד מאיד,
עולם הבא שהוא בתינת כולו טוב כולו אתד בלי שוס מיצר וגבול .וזהו שיברך בשמתה ובאהבה ,מאתר שאעפ״כ יודע בפנימיות שהצער והיסורין אלו עד אשר ״כשל כיח
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מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

פג

י מי שיש לו זעס ,מוציא אשר יאהב ה׳ יוכיח וכאב אס נן ירצה' )משלי ג( ,מי גרם לנן זה
ל ק א תכ ם ידעתי.
אותו על אוהבו?
לרצוח אח אניו הוי אומר זה יםורין .ר״מ אומר ,הרי הוא אומר
כלליס( ,נזה״ל :נכפולח ראייחו מג' הכמונים שגם כל
׳וידעח עש לגגך כי כאשר יישר איש אח מו ה׳ אלקיך מישרך׳
מאורעוח הדין הם למונה ,כמונ א' ,׳אח אשר יאהנ וכו״,
) מרי ס רז( ,מהו ׳וידעח עש לכנו' ,יהי יודע למך מעשיש שעשיח
וכמונ השני ,׳רק אמכם ידעמי וכו״ .אם כי כן דרכו נ הרנ ה
מקומוח לכפול אח ראיומיו ,אנל
שישורין שהנאחי עליך שלא לפי
מעשיך הן .רני נחמיה אומר ,חנינין וכתיכ )עמוס ג( רק אתכם ידעתי מכל יש ללמוד שמום מהמפורש ,שנמצא
כוונה מיוחדח נכל כחונ וראיה
הישורין ,שכשם שקרננוח מרצין כך משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם
הישורין מרצין .נקרננוח כחיג ׳ונרצה
שמושיף נדנריו ,וכל היכא דאיכא
עוונותיכם :
לפרש פרשינן .כי הכחונ הראשון
לו׳ )וי ק ר א א( ונישורין כחיג ׳והם ירצו
אח עונם׳ ) ש ס כו( ,ולא עוד אלא שהישורין מרצין יומר מן הקרננוח,
׳אח אשר יאהנ ה׳ יוכיח' ,שוננ על הישורין של אהנה לנד,
כנודע .ועל זה הושיף אח הראיה מהכמונ השני ,שגש הישוריש
שהקרננוח כממון וישורין כגוף ,וכן הוא אומר ׳עור נעד עור וכל
אשר לאיש ימן כעד נפשו' )איוש  .(3ועוד איפא נפנחומא )כי פצא ,פ׳ נ(:
מפקידח העוונוח ,לנשר וליישר לעצמוח ויישוח האדש ננישוריש
אמר רני אלעזר נן יעקג ,צריך אדם להחזיק מונה להקנ״ה כזמן
וישורים שונים ,הוא ג״כ נאהנחו ימנרך אח עמו ישראל יומר
שהישורין נאין עליו ,למה ,שהישורין מושכין אח האדם להקנ״ה,
מכל משפחוח האדמה ,ועושק לפשמ ולזכך אומם ממומאח
שנא׳ ) מ ש לי ג( ' כ י אח אשר יאהנ ה׳ יוכיח וכאנ אח נן ירצה'.
גשמיוחם ויישומם ,עד ששוף כל שוף יזכו כולם למה שיזכו.
ר ק א תכ ם יד ע תי וגוי .ראיה שנייה לכך שדייקא היסוריס הס עדופ
לאהנפ ה׳ ,היא מלשון הכפונ נע מוס )ג (3 ,על גלופ עשרפ השנטיס .וזה לשון הכפוג :רק אמכם ןדעמי מכל מכופחומ האדרנה על כן אפקיד
עליכם אח כל עונמיכם :וניאר ה מ צדד) ש ה( :יק אפכם ידעסי .לנד אמכם אהנמי מכל העכו״ם ,ואמם פשעמם ני ,לכן אזכור עליכם אח
כל עווגומיכם ,לשלם גמול על כולם .והקשו נ מס׳ ע ״ ז ) ד ע״א( :׳רק אמכם ידעמי מכל משפחוח האדמה על כן אפקוד עליכם אח כל
עוונוחיכם' "מאן דאיח ליה שישיא ,נרחמיה משיק ליה (...) ,אמר להו אמשול לכם משל ,למה״ד לאדם שנושה משני ננ״א אחד אוהנו
ואחד שונאו ,אוהנו נפרע ממנו מעט מעט שונאו נפרע ממנו ננ ח אחח .ופירש ר ש״י) שס( :ייעסי .אהנמי ,כמו ) פ ה לי ס א( ׳יודע ה׳ דרך
צדיקים' .מאן דאיס ליה פיפיא .זעם .נרפמיה מפיק ליה .מעלהו על אוהנו (...) .לשון אחר ,שושיא ,שוש שעשקו רע ,אח אוהנו מעלין עליו
כדי שימוח .נפרע ממט מעט מעט .כן ישראל נפרע מהן הקנ״ה אח כל עוונומיהן נעוה״ז כדי שיזכו ליום הדין ,ועונדי כוכנים אינו נפרע
מהן כלל כדי לטרדן מן העוה״נ .וננ פי מדר שופ)פ״ א( איפא :אין הקנ״ה מדקדק עם כל אומה ולשון אלא עם ישראל נלנד ,שנאמר ׳רק
אמכם ידעחי מכל וגו״ ,ואפילו ח״ו מנקשין ישראל לפרוק עולו)מהם( אין הקנ״ה מניחן ,אלא מקנלין מלכוחו עליהם על כורחם.

ער כי ם
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וני אר נזה נני א ה ״ ל) ד ,יט( ,ע״פ כלל ט ״ז) מ ה פ ״י

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל•

ע״כ א פ קו ד עליכ ם עוונו תיכ ם .איתא בשערי תשובה)שער ד ,יג( בזה״ל :תייב
הס לטובתו כנ״ל .אך כל זה שייך עכשיו בזמן שהמלכות בגלות והס יונקים
האדם להתבונן ולדעת ,כי אין התלאה אשר מצאתהו והיסוריס
ממנה כביכול ,ומשם באין כל היסורין רתמנא ליצלן ,אבל לעתיד שתתעלה
הבאים עליו לפי גודל עוונו ורוב תטאיו ,אך הש״י מייסרו דרך מוסר האב
המלכות מביניהם ויהיה ה׳ למלך על כל הארץ ,אז יתמתקו כל הדינים
את בנו בתמלת ה׳ עליו ,שנאמר )דברים ח( ׳וידעת עס לבבך כי כאשר ייסר
שבמלכות ,עד שלא יהיה להרע שוס אתיזה כלל ,ואז יתבטלו באמת כל הרעות
איש את בנו ה׳ אלקיך מייסרך׳ ,ופירשו רז״ל )ילקו״ש ,יתרו שג( לבך יודע
והיסורין ויהיה כולו טוב כולו אתד ,בבתינת מה שאמרו רז״ל שלעתיד כולו
הטוב והמטיב כפשוטו כמו שפירש רש״י כנ״ל ,ועל כן גס עכשיו ע״י תשובה
מעשים שעשית ויסוריס שהבאתי עליך ,כי לא לפי מעשיך ייסרתיך(...) .
ואמרו )מדרש תהליס לת( מי שאינו יודע להכות ,מכה את בנו על עיניו ועל
עם וידוי דברים לפני תלמיד תכס ,שעי״ז מעלין המלכות מבין העכו״ס
פניו ,אבל מי שיודע להכות ,מכה את בנו בענין שלא יזיק לו .וכן כתוב כביכול ומתזירין אותה לשורשה ,בבתינת )הושע י״ב( ׳קתו עמכם דברים ושובו
)תהליס קית( ׳יסור יסרני יה ולמות לא נתנני׳ ,ונאמר )איוב ב( ׳אך את נפשו אל ה״ ,שמעלין המלכות שהוא בתינת אלקיס אל ה׳ ,ונעשה יתודא שלים בין
שמור׳ .ולא יבואו על הרשעים זולתי יסורי נקם ,אבל יסורי הבתינה )יסורי שס הויה ב״ה שהוא בתינת רתמים ובין שס אלקיס שהוא בתינת דין ,על כן
נסיון שמנסים אותם אם יעמדו בצדקתם( לא יבואו זולתי על הצדיקים ,שהס
אע״פ שלא נתתקן המלכות עדיין בשלימות בכלל העולם כמו שיהיה לעתיד,
ואני תפלה
מקבלים אותם באהבה ומוסיפים תיקון במעשיהם.
ומתמת זה לא נתבטלו הצער והיסורין עדיין ,עד שלפעמים עובדן יסוריס
)המשך( הטבל״ .עד ע״כ א פ קו ד עליכ ם עוונו תיכ ם .איתא בספר פנים יפות)שמות כא ,כו( בזה״ל:
וצרות רתמנא ליצלן גס על הצדיקים ובעלי תשובה באמת שזכו לתקן בתינת
אשר על ידי זה
המלכות ,על כל פנים זוכין ע״י בתי׳ תיקון המלכות הנ״ל ,שידעו בידיעה
אתז״ל) ,אבות פ״ד מי״א( עובר עבירה קונה לו קטיגור ,והוא עצמו הוא
נתרחקנו ממך כמו מייסרו ,והוא מה שאמר הכתוב) ,איכה ג( ׳מה יתאונן אדס תי גבר על שלימה שהצער והיסורין הבאין מבתינת אלקיס בתינת דין הס רק לטובתם,
שנתרחקנו .ובפרט תטאיו׳ ,שהתטאיס עצמם הס מייסרין את האדם .ופירשנו בזה מ״ש הכתוב,
ומתמת אהבה שהקב״ה אוהב אותם ,כמ״ש )משלי ג׳( ׳את אשר יאהב ה׳ יוכית
אנכי הרל והאביון ׳רק אתכם ידעתי מכל משפתות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל וכו״ ,ואינם בבתינת )תהליס לד( ׳תמותת רשע רעה׳ תס ושלום המבואר באות
וכר ,אשר אתה לבד
עוונותיכם׳ ,עניינו ,כי מאהבת הקב״ה את ישראל ,אינו מייסרס ,אלא
ה׳ ,אשר גס מתמת זה לא תקנו תכמיס לברך גס על הרעה הטוב והמטיב,
יודע כל מה שעבר
שנותן רשות להקטיגור שנברא בעוונו לייסר את האדם ,וזהו ׳אפקוד עליכם
אע״פ שאמרו שיהא אדס רגיל לומר כל מה דעביד רתמנא לטב ,כי זה מצד
עלי מולדותי ,מעודי
המשפיע כביכול .כי בוודאי מפי עליון לא תצא הרעות וכו׳ תס ושלום ,וכוונת
את עוונותיכם׳ ,שהעוון בעצמו הוא המייסר ע״פ פקודתו יתברך.
עד היום הזה וכר,
השי״ת אפילו באיבודן של רשעים רתמנא ליצלן הוא ג״כ לטובתם ,אבל על כל
)ויפרש כל שיחתו כל
המניעות והבלבולים פנים מצד המקבלים יש לפעמים שהדין הוא בבתינת נקמה תס ושלום ,עד שאי אפשר לכנותו בשם טוב ,מאתר שהוא בבתינת ׳תמותת רשע רעה׳ ,וכל זאת
והימורים וההםתות מתמת שע״י העוונות מכניסין המלכות בגלות והס יונקים מבתינת הדינין שבה ,עד שלפעמים נשתלשל כנ״ל עד שנעשה בתינת דין אכזרי תס ושלום )המבואר
והנםיונות והצירופים במאמר חותס בתוך חותס סי׳ כב( ,בתינת דינא דמסאבותא המבואר במאמר רומה הנ״ל ,ואז היסורין הס בבתינת )ירמיה ה׳( ׳עוונותיכם הטו אלה׳ ,בבתינת
שעברו עליו מעודו ,׳תמותת רשע רעה׳ ,כי העוונות בעצמן שהס הקליפות רתמנא ליצלן מייסרין אותו ונוקמין בו .אבל ע״י וידוי דברים מעלין המלכות ומתקנין אותה ,ואז יודע
וכל המכשולות בידיעה שלימה שהדין הוא ג״כ שלא מתמת נקמה תס ושלום ,רק שהוא מתמת אהבה ולטובתו ,ואז שייך לברך על הכל הטוב והמטיב כמו לעתיד .בפרט כפי
והחטאים והפשעים מה שמבואר באות ט׳ ,שע״י וידוי דברים זוכה להיכלל באין סוף ,ששם אין שינוי רצון תס ושלום רק כולו אתד כולו טוב ,וע״י הרשימו של אתדות האין סוף
שנכשל בהם וכר וכר,
בידיעה שלימה שכולו טוב וכולו אתד ,ועי״ז הואגס עכשיו בבתינה זו
אז גס כשהוא בבתינת ושוב ,אזי הרשימו מראה לדעת שידע
וטובו שנשאר בדעתו,
כל אחד ואחד כפי
שלעתיד ממש ,היינוכולו הטוב והמטיב .נמצא העולה מזה ,שבאמת גס מה שמברך עכשיו על הרעה תס ושלום דיין אמת ,רק שמברך בשמתה ויודע ומאמין
מה שיודע בנפשו את
אהלל דבר׳ ,וכן )שס קא( ׳תסד ומשפט אשירה׳ ,וכן )שס קטז( ׳כוס ישועות
עוונותיו וכיוצא ,שזה בתינת )תהליס נו( ׳בה׳ אהלל דבר באלקיס
לטובתו ולכפרת
נגעי לבבו שהכל
ומכאוביו(
תידושי אגדות שס הבתינה הזאת היא ג״כ קצת מעין עולם הבא ,מאתר
צרהויגון אמצא ובשם ה׳ אקרא׳ ,כמו שדרשו רז״ל שס ,ועיין
ובשם ה׳ אקרא
ובודאי אשא
בכל מה
שעבר עלי ,בכלם שמברך גס על זה בשמתה כנ״ל .אבל אעפ״כ הוא בבתינת ועל בשורות רעות מברך דיין אמת ,שזה רק בעולם הזה מתמת שלא נתתקן עדיין המלכות בשלימות,
כונתך הןה לטובה ,עד שלפעמים הס יונקים ממנה ונעשה דין אכזרי דינא דמסאבותא תס ושלום ,אבל ע״י וידוי דברים שעי״ז נתתקן המלכות מצידו ומבתינתו ,ועולה לשורשו
לנסותני
זוכה גס בעולם הזה לידיעה שלימה שהוא מעין עולם הבא ממש ,ואז אין תילוק אצלובין תסד לדין רק כולו הטוב והמטיב
ולצרפני להיכלל באין סוף כנ״ל ,אזי
וזוכה
על ידי אלו הקןנים
וזוכה לכלטוב באמת ברותניות ובגשמיות ,בבתינה שלעתידשיתבטל כל הרע לגמרי באמת ויהיה
כנ״ל ,ועי״ז בעצמו נמתקין כל הדינים ונתבטלין כל היסורין,
דיקא ,אבל מעוצם
רק כולו הטוב והמטיב כנ״ל .ועיין עוד במאמר ויאמר בועז סי׳ סה ,ובמאמר בשעה שהקב״ה זוכר את בניו סי׳ רנ.
קטנות ושטות דעתי רק א ת כ ם י ד ע תי וגוי .איתא בליקו״מ )סה( בזה״ל :בתינת אתד הוא התכלית .והוא כולו טוב ,כי התכלית הוא כולו טוב .כי אפילו כל הצרות והיסורין והרעות
ועכירת גופי ,ליא
העוברין על האדם ת״ו ,אס יסתכל על התכלית ,בוודאי אינם רעות כלל ,רק טובות גדולות .כי בוודאי כל היסורין באים בכוונה מהשי״ת לטובתו ,אס
ןכילתי לעמד בשום
להזכירו שישוב בתשובה ,אס למרק עוונותיו .ואס כן היסורין הס טובות גדולות ,כי כוונת השי״ת הוא בוודאי רק לטובה .נמצא ,שבכל הרעות והיסורין
בחעה דקה ונפיון
קל וצרוף כל שהוא ,שיש לאדם ת״ו ,אס יסתכל על התכלית ,היינו כוונת השי״ת ,לא יהיה לו יסורין כלל .רק אדרבא יתמלא שמתה ,מגודל רוב הטובה שיסתכל בתכלית
״בחנת לבי פקדת היסורין הללו .כי התכלית הוא כולו טוב ,כולו אתד כנ״ל .ובאמת אין שוס רע בעולם ,רק כולו טוב .ועוד איתא בליקו״ה)אה״ע נדה א ,ב( בזה״ל :כי תתילת
לילה צרפתני בל ההתקרבות היא התרתקות ,וצריך לסבול צער של אלו היסורין של ההתרתקות שצריך לקבל עליו בתתילת התשובה .וזה בתינת קבלת התוכתה שהיא בדרך
תמצא ,זמיתי בל ועבר בזיון ,דהיינו מה שמוכיתין ומייסרין אותו בבזיונות והתרתקות כנ״ל ,ובזאת התוכתה נתגלה התסד (...) ,וזה שכתוב ,מוסר ה׳ בני אל תמאס ואל תקז
פי״ )ליקו״ת צג(.
בתוכתתו ,כי את אשר יאהב ה׳ יוכית וכו׳ .כי התוכתה והיסורין הס אהבה ,שהוא בתינת תסד שמלובש בהתוכתה.

פזבע העוונות הם בחינת
חשך ,כמו שכתוב והיה
במחשך מעשיהם ,וזה
בחינת החולאת ,כי עיקר
החולאת באה מעוונות ,כמו
שאמרו רז״ל אין יםורין
בלא עוון ,שנאמר ופקדתי
בשבט פשעם ובנגעים עוונם
)ליקו״מ ח״ב ח.( 1 ,

גלות מכפרת עוון

)ש״ך

עה״ת ,במדבר לה ,כב(.

הכשלון הוא בשוגג והעוון
הוא במזיד )ש״ך עה״ת ,דברים
ד ,ל(.

העוון גורם עצמיות השינה,
שהוא הםתלקות רוחניות
החכמה המחיה את החושים
)פירוש הרמ״ז על זהר ויקרא(.

העוון הוא עצמו היורד
ומשטין ,והוא המעניש את
החוטא ביד חטאו )מלבי״ם
מלכים א כב ,יט(.

עוון נגזר מענין עוה ועוות,
והוא שמעוות דרכיו במזיד,
ע״י ששכלו מנצח בטענות
לכפור במצוה או במצוה
עליהם )מלבי״ם ישעיה א ,ד(.
עוון גימט׳ אהודים
דאדנ״י ,כי שם אחיזת
החיצונים ,באחורי השכינה
)מאורי אור ,עוון(.

ערכי ם
וכינויים
עצמות
עייי שאין מתפללין בכוונת
הלב ,שעי״ז הוא עייפות
הנפש ,עי״ז הוא פגם
העצמות .כי צריך להתפלל
להרגיש דיבורי התפלה
בכל עצמותיו .בבחינת כל
עצמותי תאמרנה )ליקו״מ סז(.
אין התורה מתקיימת אלא
במי שממית עצמו עליה,
דהיינו עצמיותו ,שהם בחינת
המידות רעות והתאוות
רעות ,שמהם כל הפגמים
החקוקים על עצמותיו
)ליקו״מ קא(.

העצם יש לו בחינה
שרומז אל הרחמים ובחינה
שרומז אל הדין .העצם,
לבנוניתו רומז אל הרחמים,
וקשותו רומז אל הדין
)פרד״ר כג ,עצם(.

הכרת כל דבר הוא בפנים
שלו ,לכך נקרא עצם כל דבר
פנימי )תפארת ישראל לח(.
הגרם כוחו וחוזקו של
אדם הוא ,ולכך נקרא ׳עצם',
שהוא עצמו של דבר )חידו שי
אגדות גיטין עם קכו(.

עצמות נקראים קורות
ביתו ,שהרי עליהם כל
משענת הגוף ,והם ממש
בקורות המעמידות הבית.
וגם שבתוכן יש המח שהוא
עצמות הגוף ,שלכן נקראים
בשם ׳עצם' ,על שם המח
שהוא עצמות חיות האדם
)פירוש הרמ״ז על זהר דברים(.

דע ,כי כל הבריאה נחשבת
כגוף אחד ,הקדושה היא
המוח ,ויש עליה חיצוניות
אחד הםובב אותה ,והוא
םוד העצם .והעצם הוא
החלק היותר פנימי
שבחיצוניות ,והוא הקרוב
יותר אל הפנימיות ,ומן
העצם יונק העצם החיצוני,
ונקרא עצם מת )קנאת ה׳
צבאות לרמח״ל ח״ב(.

עור בשר גיד עצם ,עור
במל׳ ,בשר תפארת ,גיד
בינה ,עצם חכמה ,ובעצם
יש ג׳ קליפין ,נגד ג׳ בחינות
שבכל םפירה ,חיצון אמצעי
פנימי )קה״י ,עצם(.

פד

מקור חכמה

ליהוטי

ר ת ז ז י עוו מ ת ם חקוקה על עצמותם.

אנכי ד

נכואה זו נאמרה על גיכורי

מצרים ,שנהרגו על שהטילו תיתפס ואימתם כא״י .ומתנכא
יחזקאל ואומר ,כי אותם אלו שנהרגו כחרכ המלחמה ככר קכלו עונשם ,אך
אותם שמתו ככוא עיתס ,אזי העוונות החקוקים על עצמותם הס עצמם
ינקמו כהס .וזה לשה״כ כיחזקאל )לכ,

ועוונותיו

מוהר״ן

מקור חכמה

ה מ תרגם

וכן איתא כמס׳ כלה רכתי

“ מדוע ,כדי להיות
רשומים בין בעלי חובות,
להיות ניכרים בהם ,וקול
יוצא עליו זה רשע הוא,
יישרפו עצמותיו בגהינוס.

ואיתא כזהר )ויקרא ,טז ע"כ( כזה״ל:

י אנשי ביתו ,אלו
רמ׳׳ח אברים שלו ,שכך
העמידוהו בעלי המשנה,
רשע עוונותיו חקוקים
לו על עצמותיו ,וכך
צדיק זכויותיו חקוקות לו
על עצמותיו ,ומשוס כך
אמר דוד 'כל עצמותי
תאמרנה' ,ובעבורו נאמר,
ומי מעידים על האדם,
קורות ביתו ,העצמות
הבנויות על המוח שהוא
מיס ,ועליהם נרמז
'המקרה במים עליותיו',
'המקרה' לשון קורות.
ומדוע בעצמות יותר
מבבשר ובגידים ובעור,
מפני שעצמות הן לבנות,
וכתב שחור לא ניכר .אלא
מתוך לבן ,כמו התורה
שהיא לבן מבפנים שחור
מבחוץ ,שחור ולבן חושך
ואור (...) ,ולא עוד אלא
שהגוף מהעצמות עתיד
לקום ,ומפני זה זכויותיו
וחטאיו חקוקים על
עצמותיו ,ואס יזכה יקום
הגוף על עצמות שלו,
ואס לא לא יקום ,ולא
תהיה לו תחיית המתים.

עצמותיהס הנשארים אחרי כלות הבשר.
)פ״ג( :אוי להם לבריות שחומאיס ושבוריס שמיתה היא מנוס,
ואומר כמה עוונות יכולים להישמר .א״ר יצחק בר פרנך ,כל עוונות
אדם חקוקים לו על עצמותיו ,כל זכיותיו כתובים על יד ימינו.

כז( :ולא יקכבו• את גבוריס נפלים זז
של אדם הם על עצמותיו .רשע עוונותיו חקוקים לו על
עצמותיו ,צדיקים זכויותיו חקוקים לו
מ ע ^י ס א^ר ירדו קאול בכלי כמ״ש )יסזקאל ל (3ותהי עוונותם חקוקה על
מלחרנתם ויתנו את תרבותם תחת עצמותם ,וכל עבירה יש לה צירוף אותיות .על עצמותיו “ ,אמאי ,בגין למהוי
ראשיהם ותהי עונתם על עצמותם
חוביהון,
בעלי
רשימין בין
כי רזתית גבורים בארץ חיים :ומפרש המצו״ד)שם( :וצא ישככו .חללי
לאשתמודעא בהו ,וקלא נפיק עליה ,האי רשע איהו ,ישרפו עצמותיו
העובדי כוכבים ההם ,לא ישכבו בקבר עם ערלי הלבב הנופלים
בגיהנם .ועוד איתא כזהר)שופטים ,ערה ע״א( כזה״ל :יאנשי ביתו ,אינון
במיתת עצמם )כהגיע זמנם( אשר ירדו אל השאול עם כלי מלחמתם,
רמ״ח אברים דיליה ,דהכי אוקמוה מארי מתניתין ,רשע עוונותיו
ר״ל שקברו אותם עם כלי מלחמתם ,והמקברים נתנו את תרבותם
חקוקים על עצמותיו ,והכי צדיק זכיותיו חקוקים לו על עצמותיו,
תחת ראשיהם לכבוד ולתפארת )כי כן היה דרכם לעשות כזאת
ובגין כך אמר דוד) ,תהליס לה( ׳כל עצמותי תאמרנה' ,ובגיניה
להודיע שרגיל היה ללכת במלחמה ומת מיתת עצמו ולא נהרג(,
אתמר ,ומי מעידין על האדם ,קורות ביתו ,גרמין בנויין על מוחא
דאיהו מיא ,ועלייהו קא רמיז )שס קד( ׳המקרה במים עליותיו',
ור״ל החללים ההם לא ישכבו עמהם ,ולא ידמו להם בדבר הכבוד
הזה .וסהי עוונומם .כאומר ,אבל בדבר אחד המה גרועים מחללי
'המקרה׳ לשון קירות .ואמאי בגרמין יתיר מבשרא וגידין ומשכא,
חרב ,כי הם כבר קבלו עונש מה על עוונם הואיל ונהרגו בחרב,
בגין דגרמין אינון חוורין ,וכתיבא אוכמא לא אשתמודעא אלא מגו
אבל אלו לא קבלו עדיין עונש כלל ,וכל עוונותם המה על עצמותם,
חוורו ,כגוונא דאורייתא דאיהי חוורו מלגאו ,אוכם מלבר ,אוכם
וחוור ,חשך ואור (...) ,ולא עוד אלא דגופא על גרמין עתיד למיקם,
ונכונים הם לקבל עונש שהעוונות ישברו העצמות .פי ספיס .כאומר
ובגין דא זכווי וחובוי חקוקין על גרמין דיליה ,ואם יזכה יקום גופא
ומה הם העוונות ,אשר הגבורים ההם נתנו שבר בארץ החיים.
ולתוספת כיאור ,איתא כמלכי״ס )שם( כזה״ל :ופהי עומסס על עצמוסם.
על גרמין דיליה ,ואי לאו לא יקום ,ולא יהא ליה תחיית המתים.
ועי׳ כמילוא״ח ד״ה ׳ותהי עוונותס וגו״ דכרי הרמ״ז ככיאורו לזהר זה.
שלא יתכפר להם ע״י כלות בשרם ,כי עוד ישאר עוונם על
ייליקוט הנחל‘

מיליואי חכמה

וכל ע ביר ה יש לה צירוף או תיו ת .איתא באוצ״ה)תשובה י( בזה״ל :עיקר כל
הפגמים של כל החטאים הס ככחינת העשרים ושנים אתוון ,שממשיך
חס ושלום האותיות שיש כאותו הדכר שעוכר עליו למקום שממשיך ,להסט״א
וכו׳ רחמנא לצלן .כי עיקר החיות של כל הדכריס הס האותיות שיש כהס
כידוע .ועל כן עיקר התיקון ע״י הדיכור ,ככחינת ׳קחו עמכם דכריס ושוכו
אל ה״ ,ואמרו רז״ל איני מכקש מכס אלא דכריס ,היינו שירכה לדכר דיכוריס
קדושים של צעקות ותחינות וכקשות ושירות ותשכחות אליו יתכרך ,עד שיצטרפו
ויתתקנו כל האותיות לטוכ .וכוודאי היא עצה גדולה וקלה שהכל יכולין לקיימה,
כי יכולין לזכות לתשוכה ולחיי העולם הכא ע״י הדיכור לכד ,אע״פ שאינו זוכה
להתייגע ולטרוח כעכודתו כמו הצדיקים והכשרים שהיו לפנינו שיגעו וטרחו
מאד מאד כתעניתיס רכים וכסיגופיס קשים ועצומים מאד ,ואפילו אס חס
ושלום עדיין עוכר עליו מה שעוכר ,אעפ״כ אס לא יניח את עצמו ליפול
לעולם ,ויחזק את עצמו לדכר דיכוריס על כל פנים תמיד לפני השי״ת כצעקות
ותחינות וכקשות הרכה להשי״ת ,כוודאי סוף כל סוף ישוכ להשי״ת.
צ י ל ו ף או תיו ת .ובליקו״ה )חו״מ נזקי שכנים ד ,ז( ביאר בזה לעובדא ולמעשה כיצד

ועוונותיו של א ד ם ה ם על עצמותיו .איתא בפרד״ר )שער ח ,א( בזה״ל:
איך לא יפול השאלה כגוף האדם למה אכריו כך ולא כך
ולמה שערותיו כך וכל הדכריס כאלה ,כי אחר שהגוף הוא לכוש אל
הנשמה והנשמה מגלה פעולותיה על ידו ,עד שכאשר יחטא ויתטנף יצטייר
החטא ההוא כנשמה ואח״כ כגוף ,כאשר העיד הנכיא כמוסריו )ישעיה ג(
׳הכרת פניהם ענתה כס וכו״ (...) .וכל זה לסיכה שהנשמה מראה כהס
פעולותיה ,והכתמים אשר כה מראה כגוף.
ותהי עוונו ת ם חקוקה על עצ מו ת ם .כתב הרמ״ז בפירושו לזהר)שופטים ,ערה

ואני תפליה

ע״א( ,המובא לעיל במקו״ת ד״ה 'ותהי וכו" ,בזה״ל :אנשי כימו אינון רמ״ס אנ א יי ,אמנם חטאתי
וכד .והוא על דרך מש״ה )קהלת ט( ׳עיר קטנה ואנשים כה מעט׳ ,שפי׳ על ליי אליהי ישראל.
האיכרים (...) .וענין חקיקה זו הוא ,שכרשעיס נפגמו איכריהס ,וכצדיקיס הס חטאתי עויתי ופשעתי,
מתוקנים כל אחד כמו שצריך .וכגין כך אמר דוד וכד .מפני שכל עצמותיו והרע בעיניך עשיתי,
היו מנוקים מעוון ,וכנז״ל כירושלמי כחזקיהו .וז״ש ׳כל עצמותי תאמרנה ה׳ וכזאת וכזאת עשיתי,
מי כמכה׳ ,שכולן נכנעות למלכותו ואין אחר שולט עליהם (...) .וזהו ענין ובפרט )ויפרט את
חטאיו ,כי צריך לפרט
פסוק ׳כל עצמותי׳ ,על דרך הנזכר כחזקיהו ,חזרתי על כל רמ״ח איכרים וכו׳ ,את החטא( ,לך יי
לתקן הצירופים הפגומים ,וז״ל בענין גודל המעלה לעשות מהתורות תפלות :שהכחין כל אחד ואחד כפני עצמו ,וגס שהיה יודע איזה עוון פוגם ככל אכר הצחקה ולנו בשת
עיקר פגם כל העכירות הוא כהצרופי אותיות של כל מצוה שקלקל הצירוף ואכר (...) .וכגיגיה אסמר ומי מעידין וכד .ונקראים קורות כיתו ,שהרי הפנים כיום הזה.
הקדוש של אותה המצוה כמוכא כהתורה אנכי )בסי׳ ד( ע״ש .ועיקר הצירופים עליהם כל משענת הגוף ,והס ממש כקורות המעמידות הכית ,וגס שכתוכן יש מה אמר מה ארבר
קדושים נתהוויס ע״י התפלה כמוכן כהתורה הנ״ל .כי התפלה היא שורש המת שהוא עצמות הגוף ,שלכן נקראים כשם עצם ,על שם המת שהוא עצמות מה אצטדק ,הרעותי
התורה כנ״ל ,כי כל התפלה היא כלולה כעשרה מיני נגינה ,שכהס יסד חיות האדם (...) .שהוא המת שעליו שורה הנשמה ,וממנו מתפשט המת ככל את מעשי וקפחתי
דהמע״ה ספר תהליס שכלול מכל התפילות ושירות ותשכחות שכעולס ,כי העצמות שהן פנימיות הגוף ועיקרו ,ולכן עצ״ס ומ״ח גי׳ רמ״ח .על גרמין את טובתי וקרשתי,
הוא נעים זמירות ישראל .ועשרה מיני נגינה הס כחי׳ טעמים כחי׳ נגינת עמיד וכד .כי הגס שכיצירת האדם קודמים העור והכשר להתהוות ,הנה כזמן ופגמתי הרבה'מאיר,
הטעמים ,והטעמים הס תכלית שורש העליון של כל כחי׳ טנת״א ,כי התחיה יקדמו העצמות ,וכנראה מנכואת יחזקאל )פרק לז( שנאמר ,׳ותקרכו ׳^רול עוני מנשוא״,
עצמו חכזאי מספר.
הנקודות מנהיגין להתגין והאותיות ,והטעמים לנקודות כמוכן כתיקונים ,היינו עצמות׳ .וטעם לקדימה זאת הוא ,שארכעה חלקי הגוף הס עצמות וגידים והנני עתה בעוונותי
שכל הצרופים של האותיות שנתהוויס ע״י הנקודות )כמובא בסי׳ לא( ,הכל וכשר ועור ,והס נגד חנר״ן ,ולכן יצירת האדם )הראשון( היא מלמטה למעלה ,הרבים ״כאיש שכור
נעשה ע״י הטעמים שהם שורש הכל .והטעמים הוא כחי׳ תפלה כנ״ל ,וע״כ אכל התחיה מלמעלה למטה ,והמעולה קודם והוא הראשון לחיות ,וכדכתיכ וכגבר עברו יין ,כי
עיקר התהוות הצירופים שמהם נארגה כל התורה הוא ע״י התפלה ,וע״כ אי )קהלת ז( ׳החכמה תחיה׳ ,ועל כן כמו שכחכמה כה מצטיירים רישומי ההויות עונותי עברו ראשי
אפשר לכוא לשוס השגה כתורה כ״א ע״י תפלה ,כ״ש כסי׳ כ׳ .ע״כ צריכין הראשונות ,כך נרשמים כעצמות ציורי מעשי האדם ,ואס הס רעים עצמותיו כמשא כבר יכבהו
לעשות מהתורות תפילות ,דהיינו כשלומד איזה תורה והוא רחוק עדיין מתרקכיס ואפילו הלוז ,ואס מעשיו טוכיס מת עצמותיו ישוקה כטל התחיה .ממני .ואם זכרתי
מאותה התורה כי עדיין לא התחיל לקיימה או שעדיין לא קיימה כשלימות ותהי עוונו ת ם חקוקה על ע צ מו ת ם .איתא בשערי אורה)שער ג( בזה״ל :ודע ונבהלתי .תעה לבבי
כי יש עצם אחד כשדרתו של אדם ונקרא לו״ז ,שהוא עצמו של אדם פלצות בעתתני,
וכו׳ ,הוא צריך להתפלל הרכה ע״ז להשי״ת שיזכה לקיימה .כ״ש כשיודע
כעצמו שעכר על איזה תורה ,הוא צריך כוודאי להתפלל הרכה להשי״ת והוא עיקרו ושורשו ,וממנו עיקר תולדתו של אדם כלכ וכמות וכככד ומקום רחפו כל עצמתי ,כי
ולעשות מהתורה תפילה ,להתפלל הרכה להשי״ת שיזכה מעתה לקיים כל מה הזרע .והעצם הזה הוא מסולת וממכחר טיפת הזרע ,והוא עיקר עמידת כל אין שלום בעצמי
שכתוכ כהתורה הזאת .כי ע״י תפלה יזכה לתקן הכל ,כי ע״י התפלה יחזור עצמותיו של אדם .וכשמת האדם ונתפרקו אכריו ונרקכו עצמותיו ,אותו העצם מפני חטאתי״ .ותהי
עוונותי חקוקים על
ויתקן ויעשה הצירופים ויחזירם על מכונס כיתר שאת ,כי עיקר התהוות אינו נפסד ואינו נמות .אילו יכניסוהו כאש ,אינו נשרף ,כריחייס ,אינו נטחן ,עצמותי,מכף רגל וער
הצרופים שהם כחי׳ התהוות הכתים נפלאים ,הוא ע״י התפלה.
כפטיש ,אינו מתפוצץ .והוא העצם הקייס לעולמי עולמים ,הוא המקכל כוח ריאש אין מתים בעצם
התענוג והעדניס אחר מיתתו של צדיק ,שנאמר ׳ועצמותיך יחליץ׳ ,והוא המקכל מעצמי ,מפני חטאי
עונשים כרשעים ועליו נאמר ותהי עונותס על עצמותם )יתזקאל לב( .והעצם הזה שורשו ועיקרו מעצם השמים הוא ,ומשם מקכל כוח קיום ועמידת כל גוף האדם .ופשעי המרבים ,כי
וכל ע ביר ה י ש לה צירוף או תיו ת .איתא בפירוש הראב״ד לספר יצירה )פ״ג מ״א( בזה״ל :צריך אתה לדעת ,כי צורת הנשמה המחוכרת מאותיות הקדש כסדרי כל עצמותי נשברו
המצוות ,אילו יעשה אותם האדם וחי כהס ממש ,כי יתלוו אליו החיים והשלום על נשמתו כעליונים ,וממנו יגיע אל אדם הגופני חיים וחסד ,ויתחזק וננסרו על ירי עוונותי
כל אכר ואכר מאיכרי הנשמה ככת רוח אלקיס חיים .ואס יעכור אדם על המצוות ,אזי ישתנו סדרי האותיות אשר כנשמתו ויכתכו לעכירה אשר עשה ,המרבים אשר נחקקו
שנאמר ׳ותהי עוונותס )חקוקים( על עצמותם׳ ,והנה הוא ככף תוכה ,וה׳ כעל החסד והרחמים והחיים סר מעליו ,והאכר ההוא אס הנשמה תלויה כו עליהם .אוי לי וי לי,
מיד מת או נכרת ,ואס הוא אכר שאין הנשמה תלויה כו ,הרי הוא האכר חולה או נפסד ,כסוד ׳והפקדתי עליכם כהלה את השחפת ואת הקדחת׳ .ולא אוי לי וי לי ,מר לי
מאיר ,מר מאיר ,מר
כמאמר הרופאים שאחת מליחותיו גוכרת עליו ,כי דורשי ה׳ לא יפעל כהס טכע ,רק ה׳ עליהם יחיו ,ואס לא סר מר המוות .צירוף או תיו ת .ובספר ממות ,מר מכל מיני
פרי הארץ )פ׳ בהעלותך( ביאר ענין זה לצירופי אותיות בזה״ל :כידוע שאורייתא וקכ״ה וישראל כולא חד )זח״ג עג ע״א( ,וישראל הן הן גופי התורה .וידוע מרירות שבעולם.
דכאורייתא כרא קכ״ה עלמא )זת״א ה ע״א( שהן אותיות ,ואין לך דכר כעולם כלתי אותיות המחיה אותו שהם מאמרו של הקכ״ה .ואס האותיות הס כהעלס ובאמת ערין לא
ואינם ניכרים ,הנה האדם המדכר קודם שמדכר דכר מה ,הרי הדיכור והאותיות הס ככת ואינם ניכרים .כללא דמלתא ,שחיות כל דכר הס האותיות התחלתי להרגיש כלל
שכתוכו ,ואס האדם חוטא ח״ו ,מכניס האותיות שהם החיות כרע ונותן כת כרע ,הגס שאינו נראה כעיני כשר ,האמת ידוע ,ולכן כשנותן וידוי דכריס כאב אחר מעוונותי,
אפלו חלק אחד
כאומרו חטאתי כמרירות לכ מחמת יראת ה׳ ושתוף אהכת ה׳ ,הרי מוציא אותיות המחיה מן הרע ,ונשאר הרע כלתי חיות וממילא כטל.
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ער כי ם
וכינויים
חקיקה)נחקק(

ל א יהיה לך .כ׳ הדכרות הראשונות ,׳אנכי׳)עליה מוי המאמר( ו׳לא יהיה ו כ ש ע ב ר איזה עבירה אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו.
לך /נאמרו מפי הגכורה ממש )מכות כד .(.ועי׳ כזהר תדש )פ׳ יתרו(
ניאר נזה נפל״ס )ד ,כנ( נזה״ל :מענין הצירוף שנחקק
על עצמותיו ,עיין תיקוני זהר נמיקוניס האחרונים מיקון ג/
שכתכ ששתי הדכרות הראשונות נאמרו כדיכור אתד והא כהא תליא .כתיכ
כ שמות)כ ,ג-ו( :לא זהיה לף אלקיס אחרים על פני :לא תעשה לף
מלכוח כל דיוקני! אמחזיין כה והיא כלולה מנשרא וגידי! וגרמי!
פכןל וכל תמונה אשר פשמ^ס ממעל
וכו; וזה נראה נחוש ,שעיקר הנני!
מדרש אותיות ר״ע ,אות ס(.
והנשר
העצמות,
ה!
האדם
קומח
של
רע
צירוף
נחקק
אזי
עבירה,
איזה
וכשעבר
ואשר פארן רנתחת ואשר פמוס
החקיקה בדבר קשה,
וגידי! ה! הלנושי! שעליהם וקישור! ,והציבה בדבר רך .ועוד כי
ולא
רנתחת לארץ :לא תשתחוה להם
על עצמותיו .ועל ידי זה מכנים בחי׳ הדיבור
שני מיני חקיקה הם ,האחת
עצמות
׳וחקרנו
ל״ז
ניחזקאל
וכמ״ש
קנא
תעכדס כי אנכי ה׳ אלקיף אל
חיצונה שאינה רק התחלה,
של הלאו הזה שעבר ,בתוך הטומאה.
עצם אל עצמו ונו׳ והנה עליהם ואחריה החציבה .והחקיקה
פקד עון אכת על מיס על שלשים
השנית היא חקיקה בעומק
ועל רפעים לשנאי :ועשה חכןד היינו שמכנים בחי׳ מלכות ,שהוא בחי׳
גידים ונשר עלה וכו״ ,ועל כן הענין ,חקיקה נסתרת
בתוך
לאלפים לאהכי ולשרנרי רנצותי :ופירש דבר אחד לדור ,הוא מכנים אותה
כשפוגמי! חם ושלום נננני! קומת ונעלמת .ולפיכך נקראו
המצוות שאין טעמם ידוע
המלכות ,עיקר הפגם וחורנן הנני!
הרמכ״ן )שס( :והנה הזהיר פדפור העכו״ם ,ונותן להם ממשלה .למשל ,אם
לבני אדם חוקים ) פירו ש הר״י
חס ושלום הוא כניכול ננחינח
דמן עכו לספר יצירה(.
השני תחלה שלא נקפל לנו אדון מכל עבר על דיבור של הלאו לא יהיה לך.
האלקים זולתי ה /ואח״כ אמר שלא
העצמות ,ננחינח עצמותיו של יהודא תושבייב נקראה חוקים,
לשון חקיקה )עץ הדעת טוב,
מגולגלי! ונו' )כמונא לקמן נתמוך( ,וע״י ווידוי דנרים נתתק! כל
נעשה פסל וכל תמונה להשתחוות להם ,ולא לעפדם פשום עפודה
פ׳ בחוקותי(.
פעולם .ועוד כיאר כזה כש״ך עה״ת)שס( :כתפ רפינו פחיי ז״ל ,שנקראו
זאת .ולנאר יומר קצת ,ע״פ מה שכתונ נזהר שלח דף ק״ע ,שנשר
כשחוקק באיזה דבר
׳אחרים׳ על שם שמקפלים מאחר ואין להם כלל מעצמן ,וזהו ׳לא
וגידים הם מצד הסט״א ,ורמיכי! דילה והעצמות ה! מצד הרמיכי! בעומק הוא נרגש בחגירת
דרוחא קדישא ,וע״ד חשינו דגופא גרמי! הוו ע״ש ,ועל כ! ע״י הציפורן ,והוא נגלה עד
תשתחווה לאל אחר׳ ,לאל שמקפל מאחר .ופמדרש )ילקו״ש רמז רפו(
מאד ,כמו אדם שכותב בדיו,
׳אלהים אחרים׳ ,וכי אלוהות הם ,והלא כפר נאמר ׳כי לא אלהים
העוונות שנזה נותנים כת לנתינת המלכות דסט״א לינק מהקדושה ,שהוא נגלה ומושג לעין,
זה נתינת שהעוונות שהם מצד הסט״א נחקקי! על העצמות שהם והוא יותר נגלה מהרשימו
המה׳ ,מה תלמוד לומר אלקים אחרים ,אלא שאחרים קוראים אותם
)שפע טל ,חלק טל ג ,ז(.
אלקים .דפר אחר ,׳אלהים אחרים׳ ,שהם מאחרים המופה מלפוא
מסטרא דקדושה ,ני נותני! להם כח לינק מהקדושה חס ושלום,
ואז ניצוצי המלכות דקדושה נופלי! ני! הסט״א חס ושלום ,וע״י
פעולם ,דפר אחר ,שהם מאחרים לעופדיהם ,וכן הוא אומר )י ש עי ה
מו( ׳אף יצעק אליו ולא יענה ומצרתו לא יושיענו׳ .רפי יוסי אומר,
הווידוי דנריס יוצאי! הצירופי! מ! העצמות ,היינו שמכניעי! נזה
׳אלהים אחרים׳ ,למה נאמר ,שלא ליתן פתחון פה לעכו״ם ,לומר
את הסט״א שלא יהיה לה כת לינק מהקדושה ,ומעלי! ניצוצי
אילו נקראו פשמו היה פהם צורך ,הרי נקראו פשמו ואין פהם צורך,
המלכות דקדושה מניניהם ומחזירי! אותם לשורשם וכו;
למשל א ם ע בר על דיבור של הלאו לא יהיה לך .כמנ נזה
אימתי נקראו פשמו ,פימי אנוש ,שנאמר )כראשית ד( ,׳אז הוחל
נניאה״ל )ד( ע״פ כלל ג׳ מהח״י כללית נזה״ל :ננל מקום
לקרוא פשם ה״ .וקשר דכריו אלו גס למוכא לעיל אות כ׳ ׳וכשכיל זה
שתפס איזה דנר למשל ולדוגמא ,אע״פ שאי! שייך לשאול ולהתפלא
נקראים עכודת אלילים שלהס כשס אלהיס׳ .וכתכ השל״ה )שכועות ,תורה אור
על אשר נחר נזה הדנר לתופסו ולצייר נו את הדוגמא והמשל,
מז( כזה״ל :יש מקום למעות ,כמו שטועים המינים ואומרים מי
כי הלא אס ינחר נדנר אחר לתופסו למשל ,נשאל ג״כ ,ואי! לדנר
שפועל טופ אינו פועל רע (...) ,על זה פא האזהרה אח״כ ,׳לא
יהיה לך אלהים אחרים׳ פשום אופן פעולם .וכל מה שנעשה פעולם
סוף .אנל נכל זאת נראה מרחוק נכמה מקומות הפלאת חכמתו
הן טופ הן רע ממני ומאיתי ,הכל מיוחד לא יש הפרד ,הכל הולך
גס נכל משל ודוגמא שתפס .כמו נזה העני! ,אשר נחר מכל
ממקום אחד מיוחד .היינו כנ״ל ,שהן מידת הרתמים והן מידת הדין הכל
הלאווי! שנתורה ,לתפוס למשל את הלאו לא יהיה לך ,וכשתשונ
אתד .ודו״ק וראה )ע״פ כלל ג׳( ,מדוע תפס רכינו לאו זה על דרך משל
לדנריו הקודמים נאות נ׳ ,שנשניל זה נקראים ע״א שלהם נשם
אלהים ,כי יונקים מנחינת וכו' ,׳אלקיס מלכי' .ועוד תצרף לזה את
ודוגמא ,ועי׳ כנת״נ ד״ה ׳למשל אס עכר וכו״ דכרי ראכר״ן שס.
המנואר מדנריו הקדושים שנאות ה׳ הנ״ל ,כי כל דינור ודינור
מאזהרות המורה ,עומד ונמצא נדנר המלכות שנשם אלקיס .עד שכל מי שעונר על הדינור ,הוא מוריד נזה למוך הטומאה את המלכות
ושס אלקיס כניכול .ומני! מרחוק ,שגס נכל דינור ודינור שעונריס עליו ,עונריס ממילא על הלאו ׳לא יהיה לך אלקיס אחרים'] ,ומכל

יכי שם חלקת מחוקק
ספון /ולמה נקרא שמו של
משה ׳מחוקק /מפני שחקק
כל אות ואות שבתורה
באצבעות ידו )בתי מדרשות,

ואני תפלה

)המשך( מאלף אלפי
אלפים ורבי רבבות,
כי על ידי עוונותי
המרבים נטמטם לבי
ונתבלבל דעתי ,עד
אשר אין אני יודע
כלל ממני ומעצמי.
ואלו זכיתי לידע
ולהרגיש קצת מעט
המעט מעצם כאב
אחד מחכזאי ועונותי
המרבים ,אשר
קלקלתי ופגמתי
בשרש נפשי ורוחי
ונשמתי ובעולמות
עליונים ,ומרדתי
נגד אדון כל ,אשר
השמים ושמי השמים
לא יכלכלוהו ,אשר
כל מלאכיו גבורי
ילקוט הנחל
מילואי חכמה
כח ושרפים ואופנים
וחיות הקדש ועולמות
ו כ ש ע פ ר איז ה ע בי ר ה אזי נ חקק צירוף ר ע על עצמותיו .ואיתא בקובץ
הלאו לא י הי ה לך .אימא נספר ענודה הקודש ) סיי ר פל״ד( גזה״ל :דנור 'אנכי'
עליונים ועולמות
מבועי הנחל )ניסן תשל״ט( בזה״ל :באמת מבואר בדחז״ל )זוה״ק ח״ג
כולל כל שאר הדנרות ,והוא עיקרם ושרשם ,שהוא תוד קנלת מלכות
למעלה מהעולמות
גבוה מעל גבוה שמים ,והוא כלל כל העיקרים שמהם נתחייכו כל תלקי התורה והמצוות שהם ט״ז ע״ב ,ודף ער״ה ע״א המובאים במקו״ח( ,שגס הזכויות נתקקות על עצמותיו
עד אין שעור וערך ,ככלל עשרת הדכרות .כי 'אנכי' יורה על מציאותו ) {...והדינור השני שהוא של אדם .ונראה במה דברים אמורים ,לעצמותיו היינו בתי׳ פנימיות עצמיותו
כלם ירעדון ויפחדון ׳לא יהיה לך אלהיט אחרים על פני׳ שהוא המורה על הייחוד ,וכאמרו 'על של איש הישראלי ,שהם בתי׳ צירופי אותיות התורה כל אתד כפי בתינתו
מאימת שמו ,ובלם פני' ,הורה על כל אלה העיקרים ממציאות וקדמות והשגחה ,ויכולת שהוא
ושורש נשמתו ,כי ׳זאת התורה אדם׳ ,שיש בו אותיות התורה כמובן ,וכמבואר
בדבה״ק ,וכמבואר בביאה״ל על מש״כ רבינו לקמן באות ט׳ ׳עי״ז אתה נכלל
עושים רצונו באימה אחד נ ה ם ,והס 'פניו' ,כלומר פנימיים נו ואינם תוך ממנו ,הזהירם שלא
ביראה ואהבה .ואני ינקשו אלה הדנרי ס מזולתו ,כי לא ימצאום נשום כת ולא נשום ננרא כלל,
בא״ס׳ עיי״ש ,שנפשות ישראל עצמם הס בתי׳ המלכות ,שהיא אותיות
התורה ,וכמבואר בדבה״ק בפי׳ מארבב״ת בענין תריסר ירתי שתא עיי״ש.
בר^ה קלה ושפלה כי כל אלה הס אחרים נו ואינם תוך ממנו ,וככל כת זולתו הס אחרים
שבכל הנבראים ,טפה להם ,כי הס תלויים נו ,ואין להם מציאות וקיום כי אס ממנו .ואלה השני )ועי׳ גס בסי׳ לו בענין הפסוקים שמע וגו׳ וברוך שס וגי עי״ש( .והן עצמם הן בתי׳
םרוחה ,גוש עפר,
העצמיות קדושת נפשות ישראל .וכשעושה ת״ו איזה עבירה ,אזי נתהפכיס
שורשים הגיעו להם לישראל נשלמותם מפי הגנור ה ,להיותם עיקרי
אבק פורח ,מרדתי
ת״ו צירופי האותיות ,וזהו בעצמו בתי׳ שיבור עצמותיו ת״ו ,בבתי׳ ׳ותהי
האמונה ,ולא הוצרכו נ ה ם למשה שיפרש להם נ ה ם שוס דנר.
נגד אל עולם יתברך
עוונותס על עצמותם׳ .שנתקקו העוונות על העצמות .ולהיפך ע״י המצוות
שמו לעד והנני מאמין
בזה שאם הייתי והזכויות נתיישרין הצרופין ,שזהו בעצמו בתי׳ תיבור שברי עצמותיו ותקיקת הזכויות על עצמותיו ,והבן .ועד״ז מבואר ביותר מש״כ לקמן )באות י( בדבה״ק
מתחיל להרגיש חלק שעיקר התורה הס הת״ת ,כי הס התורה ממש ,כי הס לא פגמו מעולם באותיות התורה שבעצמיותס ,ועל כן אצלם מאיריס אותיות התורה מאד ע״י אור
אחד מאלפים ורבבות הא״ס המלובש בתוכם כמבואר בדבה״ק לקמן ,ונתקיים בס ׳זאת התורה אדס׳ ממש .אם ע ב ר על דיבור של הל או לא י הי ה לך .איתא בספר ירח האיתנים
מעצם מרירות וכאב )ד( בזה״ל :ובזה )במעשה שבירת הלוחות( הראה משה גודל כותו ותכמתו ,וכמו שדרז״ל שדרש משה קל ותומר על ענין שבירת הלותות ,ומה פסת וכו׳ אמרה
אחד מחכזאי ועוונותי תורה וכו׳ .היינו כי אס היה מוריד הלותות אז כשעברו ישראל על הלאו של ׳לא יהיה לך׳) ,הגס שעיקר היה ע״י הערב רב ,אעפי״כ היה פגס גדול מאד(
המרבים ,בודאי לא אז היה תושש אולי יתן בזה ת״ו כת להסט״א ביותר ,וכמבואר בפנים שכשעוברין ת״ו על איזה לאו שבתורה אז מתריב הצירוף הטוב של הדיבור ,ובונה צירוף
הןה מקום שיוכל רע ,ומכניס בתי׳ הדיבור של הלאו הזה שעבר בתוך הטומאה כביכול ת״ו ,ומשה בגודל כותו לא הנית להדיבוריס הק׳ התקוקיס על הלותות הק׳ ליכנוס בתוך
לסבל את קול זעקתי,
הטומאה ת״ו ,רק תיכף ומיד שיבר את הלותות והאותיות הקדושות פרתו ועלו למעלה .אך אעפ״כ היה בתי׳ תורבן ושבירת כלים כמובא ,ועל כן תיכף את״כ
ולא הייתי ןכול לסבל
התתיל משה לעסוק בתיקון הדבר ע״י ווידוי דברים ,וזה ׳ויהי ממתרת ויאמר משה אתס תטאתס תטאה גדולה וכו״ ,וזה נתשב כמו שמתוודין הן עצמן לפניו,
את קול זעקתי ועצם
כאבי ומרירת לבי כמבואר בפסוק ׳וישב משה אל ה׳ ויאמר אנא תטא העס הזה תטאה גדולה וכו׳ ועתה אס תשא תטאתס ואס אין מתני נא׳ ,וכמבואר הענין בפנים ,והרבה
בתתנוניס כ״כ ,עד שזכה לבנות בניני המלכות דקדושה בשלימות מתדש ,ואז ציווה לו השי״ת פסל לך וכו׳ ,וזכה לקבל הלותות שניות.
אפלו רגע קלה ,וכל
העולם כלו לא הןה ל א י הי ה לך .איתא בליקו״ה)או״ח פסח ט ,כד( בזה״ל :במאמר ׳לא יהיה לך אלהיס וכו״ ,כלולים כל הלא תעשה ,כמובא ש׳אנכי׳ כולל כל המצוות עשה ו׳לא יהיה
לך׳ כולל כל הלא תעשה ,כי ׳אנכי׳ זה בתינת המשכת הדעת הנ״ל שמשם כל המצוות עשה שבתורה ,כי ע״י כל מצוה ומצוה נמשך מת ודעת להכיר את
ןכול לסבל את קול
צעקתי)ליקו״תד(.
הבורא יתברך שמו ,ו׳לא יהיה לך׳ כולל כל הלא תעשה שבאים מרות שטות ,שהוא בתינת עבודה זרה כנ״ל .נמצא ,ש׳אנכי׳ ו׳לא יהיה לך׳ הס כלל כל התורה.

עצה ותו שיה

כ ש ע ו ב ר איזה
עבירה ,אזי נחקק
צירוף רע על עצמותיו
כפי אותיות הלאו
שעבר ,ועי״ז מכנים
בחינת הדיבור של
הלאו הזה שעבר
בתוך הטומאה ,ועי״ז
מביא מלכות דקדושה
לתוך גלות דסט״א,
וזה הצירוף הרע
שנחקק על עצמותיו
נוקם בו .וע״י ווידוי
דברים לפני הת״ח,
יוצא מעצמותיו
האותיות החקוקים
עליהם ,ונתתקן הכל
)קיצור ליקו״ט ד ,ג(.

פו

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

שנן וקל וחומר ,להעונר על הלאו הזה כעצמו[ ,ני הוא הכולל לנל
הלאוין .והנה ,נפי המנואר אח״נ כשוף אוח ו' ,שכמו שננל לאו
הס הנוקמים כאדם ומכיאיס עליו יסוריס) .ועי׳ כזה ,להכין מה התוספת
ולאו שעונריס עליו ,מורידים את המלכות ,וצירוף הדינור עוכר
והתידוש שככל אתת מהראיות ,ע״פ כלל טז( .ראיה א׳ מלשה״כ כירמיה
נעצמומיו מענר אל עכר .כן להיפך ]מכלל לאו אמה שומע הן[
)ה ,יט ,כג-כ ה( ,המדכר ככך שה׳
כל העושה ומקיים דינורי המורה,
מרפא ומחנר שנרי עצמותיו ,ומוציא אזי מחריב הצירוף הטוב של הדיבור ,ובונה
מהפך תוקות שמיס וארץ ומשנה צירופי
הטכע לרעה מתמת עוונות ותטאיס,
ומעלה חלקי נפשו ]שנחלקי צירוף רע ,ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו,
וכפרט מתמת ע״ז)כ עין המוכא כסמיכות
המלכות[ מא  pהמומאה .מה מתוק ונוקם בו .במ״ש לירמיהו ?( עוונותיבם הטו
שעכרו על הלאו ׳לא יהיה לו׳( ,וז״ל
ונפלא לפי זה פירושו למצוות עשה
כל אלה ,ובתיב למהליס לה תמותת רשע רעה .ועל
הפסוק :והיה כי תארנרו• מסת מה
אנכי וכו׳ ]שעליה מיוםד
המאמר ,כפי שמנאר רנינו נשופו[ ,ידי ווידוי דברים ,יוצא מעצמותיו האותיות
עשה ה׳ אלקינו לנו את כל אלה
המצורף לזה הלאו ]והוא הראש החקוקים עליהם ,ונעשה מהם הדיבור
ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי
של הווידוי .בי הדיבור יוצא מעצמותיו ,ותעבדו אלקי נכר בארצכם כן תעבדו
והכולל ,לנל מצות עשה שכתורה,
זרים בארץ לא לכם (...) :ולעם ה;זה
כנודע[ שהוא המסוגל להעלאת
בלבבם Vנירא נא: Tאת ה׳
ולאT T :אמרו
וילכו:
ומורה שרו
היה לב ־״שורר
והוצאת המלכות והנפש מארץ המומאה .וגס אם נשים את ליננו
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אלקינו הנתן גשם יורה ומלקוש בעמו שבעת חקות רןציר יכזכנר לנו:
לשני עמודי הדעת ,חסד וגנורה ,המוכרחים לתיקון המלכות,
עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב רנכם :וביאר המלבי״ס
שיהיו לכל אדם נאמערומא דלממא .אשר מידת החסד והרחמים,
)שס( :עווטמיכם המו אצה .ידוע שהעוון הוא התטא הנעשה ע״י
הוא לרחם ולהשפיע כמקום שצריך להשפיע .ולהיפך מידת
כפירה וזדון ,והתטא הוא הנעשה ע״י התאווה או השגגה,
הגנורה והדין ,הוא לחדול ולמנוע את השפע והיניקה ,ממקום
ומבואר שהעוון גדול מן התטא ,וכן עונש העוון הוא שיעניש ה׳
שאין צריך להשפיע .ותנין ומראה ,כי הן הן שני הדנרות הנ״ל.
ני אזהרת לא יהיה ,הוא שלא ליתן יניקה והשפעת המלכות
בפעולה ,מה שישדד הטבע וישנהו לרעתנו ,וז״ש ׳עוונותיכם הטו
לעונדי אלילים .וכתכלית ההיפך ,כמצוות האמונה כדעת אנכי,
אלה' ,שע״י העונות במזיד גרמנו להטות תוקות קציר ,הגס שהם
תוקיס טבעיים ,שינה ה׳ הטבע לרעתנו ,וזה עונש גדול ,וסטאסיכה
נחשנ האדם למשפיע את המלכות אל הקדושה ]כי אין מלך כלא
מנעו הטוג מכם ,התטאיס השוגגיס הגס שלא השפיקו לשיפעל ה׳
עם[ .גס לפי הנ״ל ,כמה נפלאים ונכונים דנריו הקדושים
פעולה וישנה הטבע לרעה ,עכ״פ גרמו מניעת הטוב.
נמענת משה על אודות ענוותנותו לכפר ,׳ואס אין וכו" ,כאשר
עכרו נעגל ,על הלאו הנ״ל לא יהיה לך.
ת מ ו ת ת ר שע רעה .ראיה ב׳ מהנאמר בתהליס )לד ,יט-כג( :קרוב
ה׳ לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע :רבות רעות
הצירוף הזה על עצמותיו ונוקם כו .ניאר נזה כמי הננזל
)ד( נזה״ל :ר״ל ,נכאן מתחיל לנאר כראיה נפלאה מה
צדיק ורנכלס !צילנו ה׳ :שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה:
תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו :פדה ה׳ נפש עבדיו ולא
שנתונ מקודם שאי אפשר להשינ המלונה אלא ע״י ווידוי דנרים,
יאשמו כל החשים בו :וביאר המצו״ד )שס( :צנשפרי צב .המכניע
ועי״ז זוכין לידע שכל הרעות שעונרין הס למונמו ,כי ע״י העוונות
עצמו ושב ממעשיו .רבוס רעוס .ואף אס יבוא על הצדיק רעות
מכניס המלכות כמוך העכו״ס וכונה צירוף רע ,והצירוף הרע נוקם
רבות אין תוחלתו נאבדה ,כי מכולם יצילנו ה׳ .ממומגו וגי .הרעה
נו .נוקם נו דייקא ,כי אז כל הרעות שעונרין עליו הס לרעתו והס
שהרשע עושה היא תמית אותו ,ר״ל העון עצמו מקטרג עליו.
נקמה נו מהשי״ת ,ואז אינם לטונתו ,אכל ע״י ווידוי דנריס מחרינ
פודה .בגמול שכר המעש״ט פודהו מן הצרה .ובתורת משה )שמות
הצירוף הרע ,ואז הרעות שעונרין עליו אינם מצד נקמת ה' ,רק
טז ,ד-ז( כתב האלשיך בזה״ל :דע לך ,כי ׳מעליון לא תצא הרעות
הם לטונתו ,ונננה המלכות דקדושה שהוא נחי' שם אלקיס ונחזר
והטוב' ,כי אס הכל לפי הכנת המקבל .כי עון ממית ,וזכות
להקנ״ה ,ונעשה אחדות אחד נין שם ה׳ לשם אלקיס.
מחיה .עון ממית ,כד״א )תהליס לד( ׳תמותת רשע רעה׳ ,׳תישרך
רעתך׳ ,׳ותמוגגנו ביד עוונינו׳ ,׳חטאים תרדף רעה׳ .והזכות מטיב ,כד״א ׳ואת ישרים ישלם טוב׳ (...) .ומזה החי יתן אל לבו ,כי
כמשפט הזה יעשה לאיש ואיש ,עשיר ורש .כי כל אחד לפי הכנתו לפני אל דעות ה׳ ,יקבל את הטוב ,ואת הרע.
ן ^ ר ר נ ר ת י כ ם הטו אלה.

עתה מכיא רכינו כ׳ ראיות לכך שהעוונות

והתטאיס שהתריכו את הצירוף הטוכ וכנו צירוף רע,

ונחקק

ייליקוט הנח?*
ונחקק הצירוף הז ה על ע צ מו תיו ונוקם בו .איתא במי הנחל)ד( בזה״ל :עיין
בספר ׳עמוד העבודה׳ ,שמביא בשס האריז״ל ששאול בשביל תטאו
בבעלת אוב ובשביל תטאו שהרג נוב עיר הכהניס ,נעשה צירוף אב ובנו
ונהרגו ביתד שאול ויהונתן בנו .וכן אמר להרת״ו ז״ל ,בשביל שלא קייס
תיכף לנטילת ידייס ברכה כואב לו הכתף ונעשה מ׳תכף׳ צירוף ׳כתף׳.
ו נ ו ק ם בו .עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ שהוציא לאור הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
ה ד י פ ו ל יוצא מעצמותיו .ביאר בזה בספר ערבות נחל )תורה ד( בזה״ל :צריו
לידע ,שכל דבר שהאדס עושה זה עובר הרבה הרבה מעבריס עד
שזה יוצא מכת אל הפועל ,ועל כן אין האדס שס לב היכן שורש הפעולה,
ובצורה תיצונית אדס מדבר מהפה ,אך יסוד הדיבור ושורשו הוא במקוס
אתר ,ויסוד הגוף בשלד עצמות האדם ,וכמו שביהודה היו עצמותיו מגולגלים
שנשארו רק העצמות ,והעצמות מרמזים על יסוד הדבר בלא התלבשות ,והבשר
גידים דס וכו׳ הס מלבושים לעצמות ,והעצמות הס ׳עצס׳ הגוף בלא לבוש,
דהעצמות הס נתשביס ליסוד האדם ,והדיבור יוצא מהפה ,אך כשאדם מדבר
הוא מסדר את דבריו באופן יפה ,וסידור הדיבור הוא בתי׳ לבושים לדיבור
הפנימי שבהם ,דסידור הדברים הס הלבשה לרצון הפנימי של האדם ,וא״כ
הדיבור הנשמע לאוזנינו הוא דיבור תיצוני בתי׳ לבוש ,ואמיתות הדיבור זה
בתי׳ דיבור של התבטלות בלא ייפוי והלבשה ,אלא דיבור אמת לאמיתו,
שנתשב לעצם הדיבור ,בתי׳ יסוד ושורש הדיבור בלא הלבשה של ייפוי .וכאשר
האדם מתוודה באופן של ביטול שמגלה הכל בדיבורו שאינו מסתיר דבר,

ודיבור כזה שייך רק כשהאדם מתשיב את עצמו לאין ,ועי״ז נתשב הדיבור
לדיבור של העצמות ,וכזה דיבור פנימי מוציא את העוונות מהעצמות .וע״כ
צריך להתוודות לפני ת״ת דייקא ,דת״ת זהו אדם בבתי׳ ביטול ,דהתכמה
מאין תמצא ,וע״כ על ידו דייקא שייך לקבל הארת הביטול (...) .וזהו ענין
המלכות ,דנתבאר שמלכות השי״ת הוא כשהכל מתבטל ואין כלום אלא
הקב״ה ,דאצל הקב״ה המלכות היא בתי׳ דלית לה מגרמה כלום ,כלומר
שאינו צריך שימליכוהו ,שהוא מלך מעצמו ,ואדרבא ככל שיש יותר מלכים
זה מעלים את בתי׳ המלכות וכנ״ל ,וע״כ ע״י ווידוי דברים מתקנים בתי׳
מלכות השי״ת ,ומאתדיס תסדיס וגבורות ,דע״י ווידוי דברים שזה בתי׳
ביטול נכללים באתדות השי״ת ,שזהו הקמת מלכותו יתברך באמת ,שהוא
ענין גילוי הייתוד ,ומתאתדיס תסדיס וגבורות ,וזוכה לבתי׳ עוה״ב שמברכים
על הכל הטוב והמטיב .וזהו ׳כל עצמותי תאמרנה׳ ,דכתיב ׳תהלת ה׳ ידבר
׳פי׳ ויברך כל ׳בשר׳ שם קדשו׳ ,דהדיבור מבתי׳ ׳פי׳ ,ו׳בשר׳ זה בתי׳
הדיבור של הלבושים ,משא״כ ׳כל עצמותי תאמרנה׳ זה מורה על יסוד
ושורש הדיבור ,דיבור אמת בלא שוס לבוש וייפוי ,ועי״ז מתריביס את בנין
הרע ,דהעוונות בונים בנין מצרופי העבירה ,והבנין נעשה בבתי׳ לבושים,
אך כשמשניס את היסוד בבתי׳ ׳כל עצמותי תאמרנה׳ ,שעי״ז הורסים את
הצרופים התקוקיס בעצמות ,עי״ז הורסים את כל בנין הרע ,ותוזר האדם
לטוב (...) .וע״כ צריך ווידוי בבתי׳ עצם ,שהוא תיקון יסודי )טיפול שורש(,
שעי״ז מתבטל האדם לגמרי ,וכל הרע מתהפך לטוב.

ואני תפליה

ז כני ברחמיך הרבים,
להתודות לפניך בכל
עת ,ולפרט את כל
חטאי בפרוש בפה
מלא .ואל ימנענימז-ה
שום מונע ועכוב,
ואל יעבירני השכחה
לשבח אחה חטא
מלפרטו לפניך ,ואל
יבלניל אותי מז-ה
שום בלבול .רק אזכה
להתודות לפניך
באמת ולפרט את
החטא בפרוש(...) ,
באפן שיתתקנו על
יחי זה כלחטאי ועווני
ופשעי שחטאתי
ושעויתי ושפשעתי
לפניך מיום היותי
עח היום הזה ,ותמלא
כל השמות שפגמתי
בשמך הגדול
)ליקו״ת פט(.

ה מ תרג ם
זה המקרא דוד
אמרו ברוח הקודש ,׳כל
עצמותי תאמרנה' ,וכי
מי ראה עצמות שאומרות
שירה ,אלא זה הפסוק
מדבר בזמן שהקב״ה
עתיד להחיות מתים,
ועתיד הקב״ה לתקן את
העצמות ולקרב כל אחת
ואחת למקומן ,שכתוב
'ותקרבו עצמות עצס אל
עצמו' ,וכתוב 'ועצמותיך
יחליך ,ואז עתידות הן
לומר שירה.
נניח ביהודה מצאנו
שהודה שכתוב 'ויכר
יהודה ויאמר צדקה
ממני' ,אלא ראובן מנין
לנו שהודה,
נכנסו איבריו
למקומס ,ולא היו
מכניסיס אותו לישיבה
של רקיע' ,ואל עמו
תביאנו' ,ולא היה יודע
לשאת ולתת בהלכה
עס החכמיס' ,ידיו רב
לו' ,לא היתה עולה לו
השמועה לפי ההלכה,
'ועזר מצריו תהיה' ,נניח
יהודה שהודה ,עשה
כן כדי שלא תישרף
תמר ,אלא ראובן למה
לו שהודה ,והרי אמר
רב ששת חצוף עלי )בן
ישראל( שמפרט חטאו,
כדי שלא שאר אחיו
נשחדיס.

ואני תפלה

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

פז

יהודה

ממר 'צדקה ממני' .יהי ראוגן וזאה ליהודה .אין לך נכרכת כל
כ ל עצמותי תא מרנה .כפינ נמהלים )לה ,ט-י( :ונפיגוי תגיל 3ה׳
השנטיש ממחלת 'וזאח' ,חק מזו .עצמוהיו של יהודה מפגלגלין גאיון.
מקיש פישועפו :פל עצמופי מאממה ה׳ מי נמוף מציל עני
מסזק ממנו ועני ואפיו! מקלו :ופירש המלני״ס )שס( :כל עצמוסי
עצמות כל השנטיש העלו ממצרים ,והוא שאמר יושף ׳והעליתם
מלכות יהודה נגד הראש,
מאמינה .ר״ל ,כי הדנר שנו נעשה הנש הוא האומר והמעיד על
אח עצמומי מזה אמכש׳ ) ש מו ת יג( עם עצמומיכס ,והיו עצמוח כל כדכתיב ׳יהודה יעלה בראש׳
)נצח ישראל ,פל״ז(.
הנש ,וכאשר נעשה לי נש ככל עצם
השנטיס שלק קיימת ,ויהודה
איכריו מחפרקין וממגלגלין נארונו ,כתר מל׳ זכה בו יהודה,
מעצמותיי וככל אנר ,שכ״א מאיכרי כמו שכתוכ )שס ל?( כל עצמותי תאמרנה.
וכתר מל׳ הולמתו ,כי הוא
מפני שנידה אח עצמו נערנונו של
היו כשכנה מיוחדת ,וא״כ כל ומחריב הבנין והצירוף הרע ,ובונה מהם
נגד מל׳ שמים שהיא רגל
ננימין ׳וחטאתי לך כל הימים' רביעי .כי שלושה האבות
עצמותי יעידו על שה' אין כמוהו ,מלכות דקרושה :וזוז שאמת חז״ל )סוטה
כסא של שלוש רגלים ,נגד
הנא.
לעולם
אפי׳
)כראשית מג(
ונגד הצלת הגוף יאמרו שהוא מציל
ג׳ מדותיהן ׳חסד׳ ׳גבורה׳
עני מחזק ממנו ,ונגד הצלת הממון ז ע״ב( בשעה שהלכו ישראל במדבר ,היו
ומהכא נפקא ל! )מכות יא( נידוי של ׳תפארת׳ ,הכוללים ג׳ קוין,
קו החסד וקו הדין וקו
יאמרו שהוא מציל עני ואניון מגוזלו .עצמותיו של יהודה מגולגלין .עד שאמר חכם אפילו על מנאי הוא נא .מי
הרחמים .ודוד המלך הוא
ואיפא נזהר )ואפסנן ,רסז ע״נ( נזה״ל :משה שמע ה׳ קול יהודה .שבקש משה
גרם ליאונן שיודה .כמעשה יצועי אחוז במידת מל׳ שהיא
אניו .יהודה .שהודה כמעשה ממר ,הרביעית .ולעתיד כשיהיה
שהתודה,
רכי יצחק פתח ,׳כל עצמותי תאמרנה מהקב״ה ,שיזכור ליהודה הווידוי
לה׳ המלוכה ,יתקיים ׳ביום
ומדרש
נידיהם.
משורח
היה
וכן
ה׳ מי כמוך ,מציל עני מחזק ממנו
ההוא יהיה ה׳ אחד׳ ושמו׳
דוד וכן הוי ליה .חה דוקא עצמותיו היו מגולגלין,
אגדה דר׳ מנחומא ,כשאמר יהודה אחד״ ,נרמז בסוף התיבות
ועני ואניון מגוזלו' ,יייהאי קרא
׳דוד׳ .והסתכל בשם יהודה
אמריה נרוחא דקודשא ,׳כל עצמוחי ע״ש ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם.
׳צדקה ממני; עמד ראונן ואמר ותמצא נפלאות ,כי בו שם
׳נלנלמי יצועי אני' ,ועכשיו ׳יחי הריה בתוספות ׳ד׳ הרומז
תאמרנה' ,וכי מאן חמא גרמי וע״י הווידוי נתתקנו ,ועלו כל חד לדוכתיה.
על רגל רביעי ,ושעל כרחך
ראונן׳ שלדו קיימח כאילו הוא חי,
דאמרו שירפא ,אלא האי קרא נזמנא
נשלם השם במלכותו ) של״ה
פ׳ וישב ,תורה אור ה(.
דקודשא כריך הוא זמין לאחייא מחייא ,וזמין קודשא כריך הוא
׳וזאח ליהודה׳ שהוא מתגלגל .לשסא .למקום שנמקו משם ,כמו
)חולין מג ע"נ( ד^ף מדוכחיה .אמנם גמ׳ זו איתא ננ ״ ק צ״נ ע״א ושש יהודה היה שורש למלכות
לאחקנא גרמי ולקרנא כל חד וחד לאתרייהו ,דכחינ )יפזקאל לז(
בית דוד ,והיה בחינת מל׳
'וחקרנו עצמות עצה אל עצמו' ,וכחינ )י ש עי ה נס( ׳ועצמוחיך יחליץ',
למסיגפא.
משם׳.
ששף
למקומו
ונתחנר
עצה
כל
ם
כנ
גני'נ
עוד
רש״י
מפרש
שמים ,ובו נפסק גדולה
לישא ולימן עם שאר החכמים .למשקל וממיס .לישא וליחן W .רג לכל מי שירצה ה׳ לגדלו
כדין זמינין אינון למימר שירפא .ואימא נע״ס )שער מ ,פ״י( גני סוד
ולהמליכו .וזהו ׳בי אדני׳
לו .יהא לו נצחון לרינ רינו ,והאי דכמינ ׳ידיו׳ לשון מלחמה הוא,
העצמוס נזה״ל :הענין ,כי החיצוניות הה ג׳ חלקיש נשר ונתוכה גידין
היינו האדנות והגדלות שלך
מלחמתה של מורה .אלינא דהילכפא .לא היה זוכה לומר דנר בי הוא תלוי ,וממני נפסק לך
ונמוכה עצמות ,והנפש שורה כנשר והרוח נגידין ,והנשמה נעצמות
שאני בחינת מל׳ ) ד ג ל מחנה
דלא
נדנר.
נכלם
שאינו
נראה
לרניש
פטאיה.
דמפיימ
מאן
הממקנל.
כשוד ׳כל עצמומי תאמרנה' ,כי הוא הכלי הפנימי מכולה .ועי״ע
אפרים ,פ׳ ויגש(.
לעיל נמקו״מ ונמילוא״ס ד״ה 'ומהי עוונופס וכו" ,דנרי הזהר והרמ״ז שס.
ליפשדו אפוהי .שלא יהו שאר אחיו נחשדין מאניהם.
ד 1ו ו י ד ו י שהתודדז .וזה לשון הכתונ ננראשית )לח ,כד-כו( נוי חיו
ע צ כ ז ו ת י ו של יהודה נזגולגלין .שנינו נסו ט ה )ז ע ״נ( ,שקודה
של יהודה כמעשה דממר :דהי כמשלש חדשים ויגד
שמשקים נ מי ם המארריס אשה שנמשדה ,מספרים נפני ה
ליהודה לאמר זנחה ממר כלחך וגש הנה הרה לזנונים ויאננר
על צדיקים שהמוודו על עוונומיהס ומה זכו ע״י כך ,וזאס נכדי שממוודה
יהודה הוציאוה ומןרף :הוא מוצאת והיא '^לחה אל חמיה לאמיר
אף היא על מעשיה .וזה לשון הנמ׳ שש :מנו רננן ,אומר לפניה דנריש
לאיש אישר אלה לו אנכי הרה ומאמר הכר נא למי החיממח
של הגדה ומעשיה שאירעו נכמוניה הראשוניש ,כגון ׳אשר חכמיה
והפמיליס והמטה האלה :צכר יהודה וייאמר צדקה ממני כי ננל כן
יגידו ולא כחדו מאנומש; יהודה הודה ולא כוש ,מה היה שופו
ליא נחמיה לישלה כני ולא ןשף עוד לדעמה :ול(ימא כשוטה )י ע״נ(:
נחל חיי העולה הנא .ראונן הודה ולא כוש ,מה היה שופו נחל
אמרה ליה ,ננקשה ממך הכר פני נוראך ואל מעלים עיניך ממני.
חיי העולה הנא (...) .י=נשלמא כיהודה אשכחן דאודי ,דכחינ
'ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני' ,היינו דאמר רנ חנין נר ניזנא
'ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני' ,אלא ראונן מנלן דאודי ,דא״ר
שמואל נר נחמני אמר רני יוחנן ,מאי דכמינ ׳יחי ראונן ואל ימוח
א״ר שמעון חשידא ,יושף שקדש ש״ש נשמר ,זכה והושיפו לו אוח
אחח משמו של הקנ״ה ,דכמינ ׳עדות ניהושף שמו' ,יהודה שקדש
וזאת ליהודה; כל אומן שניה שהיו ישראל נמדנר היו עצמותיו של
יהודה מגולגלין כארון ,עד שעמד משה ונקש עליו רחמים .אמר
ש״ש נפרהשיא ,זכה ונקרא כולו על שמו של הקנ״ה .כיון שהודה
ואמר ׳צדקה ממני' ,יצמה נח קול ואמרה ) (...ממני יצאו כנושיש.
לפניו ,רנונו של עולם ,מי גרס לראונן שהודה ,יהודה ,׳וזאח
ליהודה' ,מיד ׳שמע ה׳ קול יהודה' ,ייעל איכריה לשפא ,ולא הוה
ומציגו נשמו״ר )ל ,יט( שוידויו של יהודה נעשה כפני תלמידי חכמיס
קא מעיילין ליה לממינמא דרקיעא ,׳ואל עמו חניאנו' ,ולא הוה
דייקא ,כדאימא שס :יהודה נא דין חמר לפניו שמשרף ,והוא זיכה
קא ידע משקל ומטרח נשמעחא נהדי רננן' ,ידיו רנ לו' ,לא הוה
אומה ,מפני שמצא לה זכוח .כיצד ,היו יצחק ויעקנ יושניש שם וכל
אחיו ,והיו מחפין אומו ,הכיר יהודה למקום ,ואמר אמימח הדנר
קא שלקא ליה שמעמא אלינא דהילכמא ,׳ועזר מצריו מהיה׳.
נשלמא יהודה דאודי ,כי היכי דלא תישרף ממר ,אלא ראונן למה
ואמר ׳צדקה ממני' ,ועשאו הקנ״ה נשיא .וכן היה כן זומא אומר
ודורש ,נמניישח כעולם הזה אין אמה ממנייש מן הקנ״ה לעולם
ליה דאודי ,והאמר רנ ששח מציף עלי )נר ישראל( דמפריט
הנא .ופירש המהרז״ו)שם( :והיו מפפין אופו .שאש היה מכחיש אותה
חטאיה ,ני היכי דלא ליחשדו אחוהי .ופירש רש״י )שס( :גפסונים
היו מצדיקים אותו ,כי לא היה נחשד נעיניהש .ומ״ש יצחק ויעקנ
הראשונים .נדנרים הכחונים כתורה שנעשו נימים הראשונים ,כגון
הגדה זו דאשר חכמים יגידו ויודו על חטאם ולא כחדו עונש
וכו' ,כי הש היו כיח דינו של שם וענר ,כמ״ש נ״ר פ׳ פ״ה שי'
י"נ .ועי״ע כדכרי הפל״ח כנח״נ ד״ה ׳וזה נעשה ע״י משה ונו".
מאנותיהש ,ומי הש ראונן כמעשה נלהה כדלקמן ,ויהודה כמעשה
יהודה הוא בחינת מל',
בחינת יראה )ליקו״ם ח״ב עז(.

צור עולמים ,יוצר
הכל ,עזרנו והושיענו
ברחמיך הרבים
ובחסדיך האמתיים,
שנזכהתמיד להתפלל
לפניך באמת בכל
כחנו .כמו שכתוב
״כל עצמותי תאמרנה
יי מי כמוך״ .ונזכה
להכנים כל הכיחות
נוילואי חכנוה
ש^ש בנו בעצמות
וגידים ובשר ,וכל כל ע צ טו תי ת א מ רנ ה .לזיהא גמייש ההלים )ייו( :אס מוצא ,שלא הניס דוד עא ,ח( ) ,(...אמר רבי לו; ׳לא יגרע מצדיק עיניו /לאה תפסה פלך הודיה
ועמדו הימנה בעלי הודיה ,יהודה ׳ויכר ויאמר צדקה ממני /דוד אמר ׳הודו
אנר נכל איכריו שלא קלש להקנ״ה נו .קלשו נראשו ,שנאמר )שם נג(
שאר הכחות שבגופי
לה״ וגו /דניאל אמר ׳לך אלהא דאבהתי מהודא ומשבח אנא׳ .על כן נראה
ונפשי ,כלם אזכה 'דשנת כשמן ראשי' .קלשו נעיגיו) ,שם כה( 'עיני תמיד אל ה״ .כפיו) ,שם עא(
ברחמיך להכניסם 'פי ישפר צדקתך' .כלשונו) ,שם לה( 'ולשוני תהנה צדקתך' .ננרונו) ,שם סכו( לי שגמרא זו סבירא לה הודאות ראובן בא לו ע״י שתפסה אמו פלך של
הודיה ,לכן הודה הוא ג״כ ,כשם שיהודה תפס הודיה משל אמו ,ותפיסת
בתוך דבורי התפלה' ,יגעתי כקראי נחר גרוני' .כשפתיו) ,שם עא( ' ת רננ ה שפתי' .נלנו) ,שס שד( ' ל נ י
פלך של הודיה היה בלידת יהודה ,שאמרה ׳הפעם אודה ה׳ וגו״ .וזהו
שאזכה להוציא ונשרי' .שוף דנר ,קלשו ככל עצמותיו ,שנאמר )שס לה( 'כל עצמותי תאמרנה'.
כל דבור ודבור של
כנפשו) ,שם קד( 'נר ט נפשי את ה״ .כנשמתו) ,שס קק 'כל הנשמה תהלל יה'.
הפירוש בגמרא ׳מי גרס לראובן שיודה יהודה /אין הפשט שהודאת יהודה
התפלה הקדושה
גרמה לראובן שיודה ,רק הכי פירושו ,מי גרס לראובן שיודה יהודה ,רוצה
אמר דוד ,אע״פ שקלשתיו ככל אלה ,עדיין איני יודע לקלשו' ,פי ישפר צדקתך'.
בכיח גדול באמת
לומר לידתו של יהודה ,ובזמן ההוא תפסה אמו פלך של הודיה וקראתו
לאמתו ,עד שאזכה שיזכור לי הוד ה הווידוי ש ה תוד ה .אימא גווי העמודים)פי״א( מה״ל :כתנו
המוספות ,מימה ,דהא כ תינ'וי שנ ראונן אל הכור' ,מלמד ששנ יהודה ,ועמדו ממנה בעלי הודיה ,משם הזה למד ראובן להודות ג״כ.
להרגיש הדבור
ומאחר ששם יהודה הוא הגרם להודאה כי מגלגלין זכות ע״י זכאי ,מיד
בכל עצמותי ואברי לשקו ותעניתו ,וזה היה קורס לתמר .ותירצו כדוחק ,מכל מקום לא הודה
)ליקו״ת מח(.

ער כי ם
וכינויים

נ רני ס עד שנא יהודה .ולכי אומר לפרש הגמרא על דרך מדרש רנ ה )ג״ר

׳שמע ה׳ קול יהודה /ובזה מסולק קושית התוס׳ ,דלא קשה מידי.

ערכי ם
וכינויים
תלמיד חכם
אינו נקרא ת״ח אלא ע״י
תושבע״ם ,כי זה שיודע
ללמוד חומש אינו נקרא
ת״ח ,אלא זה שהוא בקי
בגמרא ופוסקים )ליקו״מ יב(.
תייח שאין תוכו כברו
נקרא תועבה )ספר המידות
לימוד כד(.

עיים רוב ,בפרט בדורות
הללו אין מצוי ת״ח ולמדן
שיהיה בן חורין מחטאים
ופגמים הרבה ,מכל שכן
שאר האנשים שנקראים
לומדים וחסידים ,ואינם
נקיים כלל ,כאשר הם
יודעים בעצמם נגעי
לבבם ומכאובם ,מכל שכן
שאר אנשים הפשוטים
המגושמים וכו׳ )ליקו״ה
ביהכנ״ס ה ,טז(.

תייח צריך דייקא שיהיה
נוקם ונוטר כנחש ,ואז
דייקא הוא ת״ח ,כי
אסור שיהיה עניו שוטה
שיהיה לו ענוה פסולה.
כי אע״פ שצריכין להיות
קטן בעיניו לפני כל אדם
שבעולם ,אעפ״ב אסור לו
לזוז מן האמת ,דהיינו כל
דברי אמת שזכה להשיג
ולידע כפי מה שקיבל
מרבותיו ,אסור לו לבטל
דעתו אפילו נגד הגדול
שבגדולים ,כמו שראינו
בכל בעלי הש״ס ,שאע״פ
שבוודאי כולם היו ענווים
גדולים ,אעפ״כ כל אחד
היה חזק בדעתו מאד בכל
דרכי התורה שהיו לומדים
)ליקו״ה עדות ד ,ה(.

כל ת״ח שאין בו דעת ,נבלה
טובה הימנו )ויק״ר א ,טו(.
הוי מתחמם כנגד אורן של
חכמים ,והוי זהיר בגחלתן
שלא תכוה ,שנשיכתן נשיכת
שועל ,ועקיצתן עקיצת
עקרב ,ולחישתן לחישת
שרף ,וכל דבריהם כגחלי
אש )אבות פ״ב ,מ״י(.
תייח לחישתן ודיבורן
היא כלחישת שרף ,שהיא
שורפת בהבל היוצא מפיו
בשעה שהוא לוחש .ואף כל
דבריהם כגחלי אש אשר
הוא יותר קשה מהלהבה
והלחש היוצא מהשרף.
וזהו שאמרו בתענית,
האי צורבא מרבנן דרתח
אורייתא מרתחא ליה,
שנאמר ׳הלא כה דברי
כאש׳ .ולזה נקרא צורבא
מרבנן ,לשון חמימות ,מן
׳ונצרבו בה כל פנים׳ )מגן
אבות על אבות פ״ב ,מ״י(.

אמר רבי יוחנן ,איזהו
ת״ח שממנין אותו פרנס
על הציבור ,זה ששואלין
אותו דבר הלכה בכל מקום
ואומר ,ואפילו במסכת
כלה .ואמר רבי יוחנן,
איזהו ת״ח שבני עירו
מצווין לעשות לו מלאכתו,
זה שמניח חפצו ועוסק
בחפצי שמים )שבת קיד.(.
יש שני סוגי אנשים
בלומדי תורה ,אחד נקרא
ת״ח ,והשני נקרא חכם.
וההפרש בין זה לזה ,כי
סוג ת״ח אינו מבחינת
התורה עצמה רק מתולדות
התורה ,משא״כ תואר חכם
הוא מצד התורה עצמה
הנקרא חכמה ,ומצידה
נקרא חכם ,כמ״ש מפני
מה ת״ח שבבבל מצויינין
שאינן בני תורה וכו׳ ,כי
מצד נשמת התורה שהיא
הדעת ,נקרא בני תורה

פח

ליהוטי

נחל נוכע

מוהר״ן

אנכי ד

מקור חכמה

רידורדזז

רידורדזז

ה מ תרגם

זה בחיי מלכות רמז שבחיי מלכות וגוי.
זה בחיי מלכות רמז שבחיי מלכות נ ת תקן עייי ו ד ד ד
בבראשית )מט ,ת-י( בברכת יעקב ליהודה :ןהודה אתה
דברים .איתא כזה ככיאה׳׳ל ) (7כזה׳׳ל :אשר י׳ה׳ו׳ד׳ה'
יודוך אחיך ידך בערף אעיך זשתחוו לך בני אביך :גור אריה
האדם בווידוי ותודה על עוונותיו ,וזוכה בזה לדעת שלעתיד,
ןהודה רננןרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא רני ןקימנו :לא
אשר י׳ה׳ו׳ד׳ה׳ בהודאה ותודה ,ברכת הטוב והמטיב על כל דבר.
:שור שבט רניהודה ורנחקק מ5ין
וכל זה ממידת המלכות שזכה בה,
רגליו עד כי :בא שילה ולו :קהת
בשיבת
אשר גס בירידתה ]שהיא
ויחודח ,זח בחי׳ מלכות ,רמז ,שבחי׳
ערניס :ואיתא בתרגום יונתן) שס( :יילא
תשרו! וד׳לו״ת מידה הזאת ,כאשר
מלכות ,נתתקן על ידי ווידוי דברים .וזח
נבאר לקמן מהמובן בפנים[ תתמלא
פשקין מלכין ושליטין מדבית יהודה
ותשוב בכל זאת לשם הוי״ה ,כנ״ל נעשח ע״י משח ,שזכר משח חוויתי ,כי כן
ושפרין מאלפי אורייתא מזרעיה ,עד
מהמוב״ת) .ונראה לענ״ד ,שרימז צריך ,שיחי׳ חוויתי לפני ת״ח ,וכל ת״ח
זמן די ייתי מלכא משיחא זעיר
בנוי ,ובדיליה יתימשון עממיא .וזה
ראכר׳׳ן כזה ,שכשפשיר אות ד׳ משמו של חוא בחי׳ משח ,כ״ש משח שפיר קאמרת.
יהודה )המרמזת למלכות( ,עדיין יישאר

רזזז

משמו אותיות הוי׳׳ה(.

כעין הכתוב

ובזח שזכר משח חוויתי ,נעשח כאלו
חתודח עכשיו לפני משח ,ועל ידי זח
נתתקן בחי׳ מלכות ,ונחרב חצירוף חרע
שנחקק על עצמותיו :

נע ש ה עייי משה שזכר משה
הווידוי .וכיאר כזה כפל׳׳ת )ד,
לכ( כזה״ל :פירוש ,הגס שיהודא
התוודה לפני יעקב אבינו ושאר
גדולי הדור ,אשר באמת עי״ז זכה למלוכה ,כי העלה את המלכות
שהוא בתינת דבר לבתינת אין שוף ,ואס כן למה הוצרך משה
להזכיר הווידוי עוד הפעם .אמנם ידוע מאמר רז״ל כי דוד אמר
׳אנכי תולעת׳ ,ואברהם אמר ׳ואנכי עפר ואפר' ,ומשה אמר ׳ונתנו
מה׳ שהיה בתכלית הענווה ,שעי״ז נכלל באין שוף ממש ,על כן
אע״פ שהתוודה לפני יעקב אעפ״כ היה עצמותיו מגולגלין ,כי לא
נכלל המלכות באין שוף ממש כי אס ע״י משה דייקא.
ש ז כ ר משה הווידוי .איתא כזה כפל״ת )שה ,ד( כזה״ל :מה שזוכין
ע״י שמתוודין לפניו ומשפרין לפניו כל ליבו וכו׳ ,כל
זאת נעשה גס עכשיו אתר השתלקותו ,וענין זה מרומז קצת במה
שהביא שם מאמר רז״ל )מכות יא (:שהיו עצמותיו של יהודא
מגולגלין ,עד שאמר משה ׳שמע ד׳ קול יהודא׳ והזכיר הווידוי
שהתוודה וכו׳ ע״ש (...) ,מובן ממילא ,ומה אס יש לו כת
להצדיק לתקן הדורות שהיו לפניו ולא הכירו אותו ולא ידעו
ממנו כלל ,מכל שכן שיש לו כת לתקן הדורות הבאים אתריו
ונשענים על זכותו וכותו ומשתדלים לקיים דבריו .ועי׳ לקמן כאות

׳שבתי׳ מלכות נתתקן ע״י ווידוי דברים׳,
הוא כעין המובא במדרש שבזכות הווידוי
דייקא

זכה

יהודה

לכתר

המלוכה,

כדאיתא בב״ר )צט ,ז( :היה מתירא
יהודה שלא יזכור לו יעקב אבינו ע״ה
מעשה תמר ,התחיל קורא לו ׳יהודה
אתה יודוך אחיך׳ ,אמר לו הקב״ה ,אתה הודית במעשה תמר,
יודוך אחיך להיות מלך עליהם .׳ידך בעורף אויביך׳ ,זה דוד
שהוא עומד ממנו ,דכתיב ביה )שמואל ב כב( ׳ואויבי תתה לי
עורף׳ (...) .׳גור אריה יהודה מטרף בני עלית׳ ,מטרפו של יושף,
שאמרת )בראשית לז( ׳מה בצע׳ ,ד״א ׳מטרף׳ ,מטרפה של תמר,
שהצלת ד׳ נפשות ,עצמך ותמר ושני בניה (...) .׳לא ישור שבט
מיהודה׳ ,זה כשא מלכות) ,תהלים מה( ׳כשאך אלקיס עולם ועד
שבט מישור׳ .אימתי ,׳ומחוקק מבין רגליו׳ ,כשיבא אותו
שהמלכות שלו שכתוב בו )ישעיה כת( ׳ברגלים תרמשנה עטרת
וגו״ .׳עד כי יבא שילה׳ ,מי שהמלכות שלו .ועוד איתא בזהר )לו
לך ,פט ע״ב( בזה״ל“ :ימאי חמא קודשא בריך הוא למיהב מלכותא
ליהודה מכל אחוהי ,אלא אתוון דשמיה חקיקן ביה ,וקודשא
בריך הוא יהב יקרא לשמיה ,ובגין כך אחשין מלכותא .ותו
שמענא ,יהודה הא אתוון דשמיה ודאי ,ד׳ ליתיה אמאי ,אלא דא
דוד מלכא דאתקשר בשמיה מכל בני עלמא ,דכתיב ׳ובקשו את
ה׳ אלקיהס ואת דוד מלכם וגו״ ,הא דוד קשיר בשמיה.
מ ש ד ! שפיר קאמרת .כדאיתא במש׳ שבת )קא ע״כ( :טזאמר ליה
ת׳ כילקוה״נ ד״ה ׳התקרבות לצדיקים' ,בהמובא מתיי״מ שימן רכה.
רג שפרא ,משה שפיר קאמרס .ופירש רש״י )שס( :משה.
כלומר רניגו נדורו כמשה נדורו .וכתב נשל״ה )שנועות ,פורה אור ל (3נזה״ל :גשמש משה רנינו ע״ה ממפשטת נש׳ רנוא ככל דור,
כמו שאמרו נזהר .וזהו שמצינו פעמים כתלמוד משה שפיר קאמרס ,כלומר אמה שפיר קאמרת ,מכש הניציז של משה רנינו ע״ה
שנמפשט נך .ועל זה רומז ׳הגך שוכג׳ ,אע״פ שאמה שוכג ,קימה יש לך נש׳ רנוא נכל דור ודור.

מילואי חכנוה

יליקום הנח?•

ויהודה זח ב חינ ת מלכו ת רמז ש ב חינ ת מלכו ת נ ת ת קן עייי ווידוי
דברים .איתא בפל״ח )ד ,לא( בזה״ל :אמר המתבר ,יש לומר שזהו
שכתוב )בראשית מט( ׳יהודה אתה יודוך אתיך׳ ,ותרגום אונקלוס ויונתן ,׳אתה
אודית וכו״ ,היינו הווידוי שהתוודה ,שעי״ז נתתקן המלכות כנ״ל ,על כן עי״ז
זכה למלוכה שזה בתינת ׳יודוך אתיך׳ ,ופירש הרשב״ם מלשון הוד מלכות,
וכמפורש במקרא את״כ .וזה ׳ידך בעורף אויביך׳ ,כי עי״ז מכניעין קליפות
פעור )כמבואר באות ט׳( ,ופעור הוא בתינת עורף כמבואר בכתבי האר״י ז״ל.
ועיין תוספתא ברכות פרק ד׳ ,מפני מה זכה יהודא למלכות מפני שהודה
לתמר ,היינו כנ״ל וכו׳ ,מפני מה זכה למלכות ,מפני הענווה )כי הענווה
הוא שורש המלכות כמבואר באות ז׳ ט׳( ,מפני מה זכה למלכות ,מפני
שקידש שמו של הקב״ה על הים ,כי מסירת נפש על קידוש השם בפועל
ממש ,הוא עיקר בתינת זרקא דאזדריקת לאתר דאיתנטלת משם המבואר
באות ט׳ ,כי מוסר ומבטל כל הישות שלו בפועל ממש בכדי לקדש שמו
יתברך ,ועי״ז זוכה להיכלל באין סוף ,ונתתקן כל הפגמים שפגם בהישות שלו
שהיא בתינת מלכות) ,ומוציא כל ניצוצות הקדושה מבין המלכויות דסט״א,
כמובא בכתבי האר״י ז״ל בענין העשרה הרוגי מלכות ,שזה בתינת ׳ויקבור
אותו וכו׳ מול בית פעור׳ המבואר במאמר זה באות ט( ,וזוכה עי״ז לבנין
המלכות דקדושה .וזהו שמבואר במקום אתר שתיקון התפלה שהיא בתינת
מלכות הוא להתפלל במסירת נפש ,היינו כנ״ל ,כי עי״ז מתזירין המלכות
לשורשה ,שזה עיקר תיקונה כנ״ל .ובזה יש להבין ברמז קצת בענין מה שבתר רבינו ז״ל מקום גניזתו הקדושה באומן ,מתמת שהיה שם קידוש ה׳ הרבה וכו׳
ו פז ד ! שזכר מ שה הווידוי נ ע ש ה כאילו ה תו ד ה עכ שיו לפני משח .ובליקו״ה)תו״מ גב״ת
כמבואר במקוםאתר ,ושם דייקא עוסק בתיקונים נפלאים הנ״ל.
מיתומיס ד ,ג( ביאר בזה עוד בזה״ל :הכה״ג זה בתי׳ הצדיק הגדול האמיתי שיש לו כת להעלות כל הווידוי דברים של ישראל ולעלות ולכנוס ולהיכלל עי״ז
במקום שנכנס ונכלל ,דהיינו בבית קדשי קדשים ,ששם הוא נקודת האבן שתיה שעמד עליו הארון והכרובים ,ושם נכלל בא״ס ברעוא דרעווין וכנ״ל .אבל
לא היה כת ורשות להכה״ג ליכנוס לשם כ״א אתת בשנה ביוה״כ ,בכת הווידוי דברים שהתוודה תתילה עבור כל ישראל על הפר ועל השעיר המשתלת,
ובזאת יבא אהרן אל הקודש ,כי א״א ליכנוס לשם לבית ק״ק לבתי׳ רעווא דרעווין ששם נפתת אור הא״ס כ״ש ונועדתי שמה לבני ישראל וכו׳ ,כ״א ע״י
הווידוי דברים שהתוודה תתילה ג׳ פעמים כמבואר בפרשה שם .כי גם כל ישראל התוודו אז ביוה״כ ,שאז המצוה מן התורה להתוודות בפה מלא ,ובפרט
בעת שהתוודה הכה״ג והזכיר את השם הנכבד והנורא ,שאז היו כורעים וכו׳ ואז היו מתוודים כמבואר בדברי רז״ל .והכ״ג בעוצם כותו היה לו כת ע״י
הווידוים שהתוודה להגביה ולהעלות כל הווידוים של ישראל שיהיה נתשב כאילו התוודו לפני הת״ת ,וכעין מ״ש שם אדמו״ר ז״ל על משארז״ל מי גרם
לראובן שיודה יהודה וכו׳ ,שע״י שזכר משה הווידוי נתשב כאילו התוודה לפניו ,עי״ש.
ו י ה ו ד ה זח בחיי מלכות .איתא במדרש תהליס )עו( :מפני מה זכה יהודה
למלכות ,שאלה זו שאלו תלמידיו לרבי טרפון בצילה של שובך
ביבנה ,מפני מה זכה יהודה למלכות ,מפני שהודה במעשה תמר .אמרו לו
דיה להודיה שתכפר על הביאה .מפני מה ,מפני שאמר )בראשית לז( מה
בצע כי נהרוג .אמרו לו דיה הצלה שתכפר על המכירה .אמר ,ע״י שאמר
)שס מד( ישב נא עבדך תתת הנער .אמרו לו בעיא ערבא דמקיים ערבותיה.
אמר להם ובאיזה זכות ,לפי שקפץ לתוך גלי הים (...) .והשלים להקב״ה
וקידש את שמו וירד ובזכות זה זכה למלכות ,שנאמר )תהליס קיד( היתה
יהודה לקדשו ,לפיכך ,ישראל ממשלותיו של יהודה.
מ ש ד ! ש פיר ק אנזר ת .איתא ביערות דבש )מ״א ,מ( בזה״ל :כבר פירשו במה
שאמרו )שבת קא ע״ב(משה שפיר קאמרת ,כי תלמידי תכמים בכלל
נקראים משה ,והוא כי כבר פירשו במה שאמרו )תענית ה ע״ב( יעקב לא מת
)זהר ת״א ,לז ע״א( משה לא מת ,והיינו כי נשמתם ונפשם לא נסתלקו למעלה,
רק הם מתקשרים עם נשמות התיים להגין על הדור ,וביתוד משה נשמתו
ונפשו תמיד נקשרת עם תכמי הדור ואדוקה בהם ,נפשו קשורה בנפשם ,כי
הוא מקור התכמה והמדע והתבונה בתורה ,שהיא ממרום קדשו ,אשר ה׳
יערה רות ממרום על לומדי תורה ,הוא למשה לבד ,כי הוא עיקר הצינור
המקבל תכמות אלקים ,ועל ידו יושפעו לישראל להיות נשמתו כלולה בהם.

)מקור מים חיים ,פ׳ ואתחנן(.

עולם המחשבה נקרא חכמה שהיא מקור התורה כנודע ,ולכן נקרא ת״ח בשם שבת ,ע״י התקשרותו בעולם המחשבה

)מאור עינים ,פ׳ ויקהל(.

תייח הוא בחינת דעת ,ויש לו נשמה מבחינת דעת ,ועל כן נקרא משה

)קה״י ,מזבח(.

יי לא יפסקו מלכים
ושליטים מבית יהודה
וסופרים מלמדי תורה
מזרעו ,עד הזמן שיבוא
מלך המשית צעיר בניו,
ובגללו ייכנעו העמיס.
“ י מה ראה הקב״ה
לתת את המלכות ליהודה
מכל אתיו ,אלא אותיות
שס הוי״ה תקוקות בו
ביהודה ,והקב״ה רצה
לתת כבוד לשמו ,לכן
ירש יהודה את המלוכה.
ועוד שמענו ,יהודה
ודאי יש בו אותיות שס
הוי״ה ,אבל ד' שאיננה
)גשם ה׳( מדוע מופיעה
בשמו ,אלא זה דוד המלך
שנתקשר בשמו )של ה׳(
יותר מכל בני העולם,
כמו שכתוב'ובקשו את ה'
אלהיהס ואת דוד מלכם
וגו״ ,הרי שדוד קשור
בשמו )של ה׳(.
אמר לו רב ספרא,
משה יפה אמרת.
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ר בונושל עולם ,אדון
הרחמים והסליחות,
עוררה נא ברחמיך
וחםדיך את המנהיג
הראשון האמתי
שהוא משה רנינו
עליו השלום ,עם כל
הצדיקים האמתיים
הכלולים בו ,שועמדו
בעזרתנו ויגמרומהרה
מה שהתחילו לקרבנו
אליך אבינושבשמים,
ולהחזירנו בתשובה
שלמה לפניך.
ועתה ארים קולי
ואקרא אליהם בקול
מר ,ואען ואמר ,צדיקי
יסודי עולם ,אבירי
הרועים ,מנהיגי
ישראל האמתיים
אשר היו בכל דור
ודור ,קומו נא עמדו
נא ,עוררו נא ,התוצבו
נא ,חלו נא פני אל
במיטב הגיון ,עמדו
נא בעזרתנו בעת
צרה הזאת בעוקבא
דמשיחא ,אולי
ןחום עם עני ואביון
אולי ירחם(...) .
ועתה עתה ,אדונינו
מורינו ורבותינו,
אבותינו הודינו
זיוינו ותפארתנו,
עטרת ראשנו ,אן
פניתם אן פניתם ,על
מי עזבתם אותנו,

מקור חכמה
ל מ דן טעה נבט.

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

פט

כשחזר דהמע״ה מכריחתו לאחר שנהרג אכשלוס ,יצאו כל ישראל לקכלו שוכ למלך עליהם .וכתיכ כשמואל כ )כ ,א( ׳ויצא איש כליעל

ושמו שכע כן ככרי׳ )הוא נכט אכיו של ירכעס( וקרא ׳אין לנו חלק כדוד ולא נחלה ככן ישי איש לאוהליו ישראל /ועי״ז נפרדו שכטי ישראל מדוד,

ורק שבט יהודה דבק בו .ואיחא ב סנ ה דרין) ק א ע״ב( ,מפני מה חלק נבט על דוד ,וז״ל הגמרא :נבט ,הוא מיכה ,הוא שבע בן בכרי .נבט שניבט
ולא ראה ,מיכה שנתמכמך בבנין ,ומה שמו שבע בן בכרי שמו .תנו רבנן ,שלשה ניבטו ולא ראו ,ואלו הן ,נבט ואסיתופל ואיצטגניני
פרעה .נבט ראה אש שיוצאת
כ י שר ש המלכות הוא אש .וני אר
בחי׳ החזרת המלכות לשרשה,
מאמתו ,הוא סנר איהו מליך ,ולא ו
נזה נפל״ס )ד ,יד( נזה״ל) :אולי
היא ירנעס הוא דנפק מינה .ננ ט כי שרש המלכות הוא אש ,כ״ש חז״ל
ר״ל( נמגואר ננ חגיס שעיקר כנין
לשון הנע ה וראייה ,כדמפרש רש״י)שם(:
להניט )סנהדרין קא ע״נ( למה טעה נבט שראה שיצא
המלכות הוא מ הננורוס שהוא
שנינה ולא ראה .היה סנור
יפה ולעמוד על דנר עיקר ,ולא אש מאמתו .והתורה נקראת אש שמשם
נתינת אש ,ועיין כפירוש הפייט
המלכות ,כמ״ש )ירמיהו כג( הלא כה רברי על הממליך מלכים ,שמרומז נו
ראה ,שטעה .נסמפמו נננין .של
השם הממונה על האש.
מצריס ,שנמנוהו נננין נמקוס לננה ,כאש ,וכתיב )משלי ס( בי מלכים ימלוכו.
ש ר ש המלכות הוא א ש וכוי
כדמפרש נאגדה ,שאמר לו משה
והתורה נ ק ר א ת אש .ודייק נז ה נני א ה ״ ל )ד( נזה״ל :אין זה
להקנ״ה 'אמה הרעות לעס הזה' ,שעכשיו אס אין להם לנניס
קותר להמנואר לעיל מדנריו הקדושים נאות ג׳ ולקמן נאות
משימין נניהם של ישראל נננין ,אמר לו הקנ״ה קוצים הם מכלין,
שגלוי לפני ,אילו הס מייס היו רשעים )גמורים( ,ואס מרצה,
ט׳ שהדינוריס של המורה הס נעצם המלכות ,כי נזה נתכוון
על הדעת ]והפנימיות[ של המורה ,והוא דעת התלמיד
מנשה והוציא אחד מהן ,הלך והוציא את מיכה) ,והוא עשה אס
מכס האמיתי נ תינ ת משה ,הנחשנ לנגדנו כאין ואין שוף
העגל ,כדאיפא כפנמומא )כי פשא פ׳ י ט(' מי כ ה היה שנפמכמך נננין ,מה
]כ מנואר גס זה מדנריו הקדושים לקמן נאו ת ט׳[ ,והוא
שהציל משה מן הלנניס .נטל הלומ שכמנ עליו משה ׳עלה שור' ,כשהעלה
ארונו של יוסף השליכו פוך הכור נין הנזמים ,ויצא העגל גועה כשהוא
כל השורש ]של[ דנ רי המורה שננגלה.
מקרטע ,הפסילו אומרים 'אלה אלקיך ישראל' (.הוא שני איהו מלין .ולכן
נתאמץ שנע נן נכרי וקינץ כל ישראל אליו והיה רוצה למלוך ,כדכתינ נמקרא .איהו מלין .ולכך נעשה יועץ לאנשלום ,כדי שתשונ המלוכה
מדוד לאנשלוס ,ונין כך ונין כך יתגלגל הדנר ומשונ אליו .וניאר המהרש״א )שס( :שיאה אש יוצא מאמסו נו׳ .אמתו הוא רמז על זרעו,
שממגו יצא אש המחלוקת לכלות מלכות נית דוד .ונפידושי אג דו פ) ש ס( פירש נזה המהר״ל נזה״ל :אש יוצא מאמסו ונו׳ .כאשר ראה אש יוצא
מאמתו ,וזה רמז כי האישות שלו היה איש לגמרי ,שיהיה לו כת חזק עוד יומר ,כי אין דנר שהוא נעל כת כמו האש שיש לו חוזק וכת
יומר ,ולפיכך סנר היה שיהיה הוא מלך ,ני אין לך שיש לו תוקף וחזק יותר מן המלך .וטעה ,ני היה מורה על הנן ,שלו יהיה כת חזק
ומוקף כי יהיה מלך .וע״פ קשרי המאמר יפכן לרמז ,שמלנד שנא רנינו ללמדנו ששורש המלכופ היא אש ,עוד מרומז כאן ,שכמו שננט מרד נמלכופ

וזה
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דוד ועי״ז נפרדו ישראל לנ' מלכויופ וגלו מארצה ,כן פנס נ ענוד ה זרה וענר על לאו ד׳לא יהיה לך' )לעיל אופ ה׳( ,והכניס נפי׳ מלכופ לפוך העכו״ס.

)המשך( על מי נטשתם
מעט הצאן הז-ה בין ה ל א כה דכרי כאש .כמ״ש כירמיה )כג ,כט( :הלוא לה דנרי כאש נאם ה׳ וכפטיש יפצץ קלע :ועי׳ נמילוא״ס ד״ה ׳הלא כה דנ רי
רבים ואריות וחיות כאש׳ .ודרשו פז״ל נ מ ס׳ נרכוש )כג ע״א( :אין דנרי מורה מקנלין טומאה ,שנאמר ׳הלא כה דנרי כאש גאס ה״ ,מה אש איגו
רעות רבים מאיד,
והיכן היא ההשארה מקנל טומאה אף דנרי מורה אינן מקנלין טומאה .ופירש המהרש״א )שס( :אין ד׳׳ס מקנלין טומאה וט׳ .שהיא כמוכה לפניו נאש
שהשארתם אחריכם שחורה על גני אש לנגה ,וכל אותיות שלה הס שמותיו של הקנ״ ה ,ואין מקנלין טומאה כאש הזה .לכאורה רנינו לא הני א מקרא
להנהיג את ישראל זה אלא ללמדנו ׳שהתורה נקראש אש' ,אך דוק וראה ,כי דנ רי הגמרא ס ונ ני ס על כך שדנרי פורה לא מקנליס טומאה ,כעין ה מונ א כהמשך אות
במקומכם כמו שאתם
זו נ מ א מר ׳כל דנ ר אשר ינו א נאש פ עני רו נאש' ,וקשר ה דנ רי ס אלו לאלו.
רוצים באמת ,כי
מלכים )מלכוורזנים יחקקו צדק ■ ?י
בריאשמלכים ימלוכו .הפורה מתפארת ואומרת כי היא כת המלכות ושורשה ,כדכפינ נמשלי )פ ,טו-טז( :ני
נשארנו כתירן ב י
ההר וכנם על הגבעה.
?ריס ,ישרו ונדיניס כל שפטי צדק :ופירש המצו״ד )שס( :ני מלכים ימלונו .על ץדי ממקייס מלכותה ,אס יתנהגו כמשפט המורה.
ולמה ״תהוה עדת יי יסוקקו צדק .על ץדי עשו חוקים צודקים וישרים .ני שיים .על ץדי ממקייס ממשלת השרים והנדיניס שככל השופטים ,כי כאשר ילכו
כצאן אשר אין להם
רועה .המזכירים את כחוקות המורה תימשך ממשלתם .וכן איפא נזה נילקי״ש)משלי רמז פפקמא( :ני מלפים ימלונו .היה ר״ש נן אלעזר אומר ,מי גדול ,הממליך
יי ,אל דמי לכם״ .או המולך ,העושה שריה או העושה שררה ,הוי אומר העושה שריה .כל עצמה של שני כמריה הללו ,כמר כהוגה וכמר מלכות ,אין
אל תחרישו ואל נאים אלא מנוחה של תורה ,שנאמר 'ני מלכים ימלונו וגו' ני שרים ישורו' ,הוי אומר כל מי שזוכה למורה ,מעלה עליו הכתונ
תשקיטו ,עד א ש ר
ישלח לנו מושיע כאילו שלשתם מונחין וזוכה לכולה ,וכל מי שאינו זונה למורה ,מעלה עליו הכמונ כאילו שלשתם מונחים ולא זכה לאחד מהן .מגא
ורב ומנהיג אמתי,
לן דרננן איקרו מלכים ,דנ מינ ׳ני מלכים ימלונו' ,הא למדת ,שהתורה היא שורש המלכות.
להצילנו מעוונות
ומחכזאים ומכל מיני
מילואי חכמה
פגמים שבעולם,
ויקרבונו אליו יתברך הלא כה דכרי כאש .לכאורה פס' זה הונא רק ע"מ ללמדנו שההורה נקיאמ אש,
ר״ל ,הואיל ואין נסתר ממני ,לכן שמעתי מה שמנבאים בשמי שקר,
שאומרים כל היום ׳חלמתי חלמתי׳ ,ומחזיקים חלומותם הפשוט הדמיוני
אך ע״פ פשט הכתובים נראה ,שכלל הפסוקים הסובבים עוסקים בחלומותיהם של
ולעבודתו חיש
כחלום נבואיי .עד ממי .יהיה השטות והטעות הזה .היש 5ל .5וכי יש בלבם
קל מהרה .וכאשר נביאי השקר ,המדמים חזיונותיהס לנבואות אמת .ואפשר לומר ,שהס עומדים זלע״ז כנגד
החלתם חסדכם עמנו ,התלמידי חכמים שהס שורש התורה) .והדברים מקושרים ועולים בקנה אחד ,ומבארים מה שאומרים תדיר שחלום הדמיוני הוא כחלום הנבואיי .ונביאי סרמימ
כן תגמרו בעדנו .ומה יותר גס את האמור בדבר טעותו של נבט שראה ולא ידע מה ראה( .כדאיתא בירמיה לבס .אבל הם נביאי ערמות לבם ,כי יודעים המה שאין ערך לחלום הדמיוני
עס חלום הנבואיי ,ובערמת הלב ידברו בפיהם ,שדומים הס .הנביא נו׳ .ר״ל,
שהןה הוא שיהוה) ,כג ,כה-כו ,כח-לב(^' :מעחי אח א'כ 1ר אמרו• הנכאים הנכאים כיסמי שרןר
שנזכה גם בדור הזה
לאמר חלמחי חלמחי :עד מתי היש בלב הנכאים נבאי הי^רןר ונביאי חרמח
מהראוי שהנביא אשר אתו חלום פשוט ודמיוני יספרנו בדרך סיפור חלום
למנהיג אמתי שידזיה
בעלמא .ואשר דברי אמו .ומי אשר בחלום אדבר בו ,הוא ידבר דבר ויאמת
לבם (...) :הנביא אישר אחו חלום וספר חלום ואישר דברי אחו זלבר דברי
בבחינת משה ,כי
אתפשטותא דמשה אמת מה לחבן את הבר נאם ה׳ :הלוא כיה דברי פאש נאם ה׳ וכפכויש ופצץ אותו ,ר״ל ,חלום כזה יוכל לספר בדרך ספור נבואה .מה לסבן .מה ענין
בכל דרא ודרא ,כןלע :לכן הנני על הנכאים נאם ה׳ מגנבי דברי איש מאת רעהו :הנני על תבן להדמותו עס הבר ,ר״ל ,מה ענין חלום דמיוני להדמותו עס חלום
נבואיי .הלא כה דברי .הלא החלום אשר הוא דברי באה בחוזק רב ובהרגשה
וכבר הבטחתנו שלא הנביאם נאם ה׳ הלרןחים לשךנם ומאמו נאם :הנני על נבאי חלימות 'שרןר
יתירה ,כאש הבוערת וכפטיש המפוצץ את הסלע שהוא דבר המורגש מאד,
תעזבו אותנו לעולם נאם ה׳ רספרו-ם ויתעו את עמי בישרןריהם ובפחזותם ואנכי לא שלחתים
)ליקו״ת ח״ב ,ז(.

ולא צו-יתים והועיל לא יועילו לעם הזה נאם ה׳:

ופירש המצו״ד)שס( :שמעמי.

כן הוא חלום הנבואיי .ולא כן חלום הדמיוני ,כי הרגשתם קלה מאד.

ערכי ם
וכינויים
שורש המלכות
שורש המלכות הוא בחינת
כתר עליון ,בחינת אי״ה,
בחינת בראשית מאמר סתום
)ליקו״ה רה״ש ו ,ז(.

שור ש המלכות הוא
להאמין שאין שום מציאות
דבר קטן וגדול שלא יהיה
שם מציאות אורו יתברך
והשגחתו וכוחו ,אם כן מי
הוא זה שיחטא כשיודע
שמלך גדול ונורא עומד
ממש אצלו ורואה כל
מחשבתו ומעשיו ,כי בכל
מחשבה קטנה' ,עזם ממש
כוחו והשגחתו על זה לטוב
ולמוטב )מקור מים חיים ,פ'
לד לו(.
דוד הוא שורש המל׳
כביכול אשר ׳בכל משלה׳,
ובלעדיו לא ירים איש את
ידו ואת רגלו בכל דבר קטן
וגדול .כדאיתא בשם אא״ז
זללה״ה )הבעש״ט( ,לא
גלו ישראל עד שכפרו בה׳
ובמלכות בית דוד ,ולא יגאל
אותם עד שיחזרו לה׳ ולדוד
מלכם דגל מחנה אפרים,
פ׳ ואתחנן(.

אנו צריכים להעלות
המלכות למקום שורשה
שהיתה קודם ,וזהו ע״י
הצדיקים )קה״י ,טנא(.

ערכי ם
וכינויים
אש
אי אפשר להמשיך ביאורי
התורה כי אם מי שדבריו
כגחלי אש ,כמו בשעת מתן
תורה שדיבר ה׳ עימנו מתוך
האש )ליקו״ה סעודה ד ,ד(.
אייר שמעון בן לקיש ,תורה
שנתן הקב״ה היתה עורה
של אש לבנה וכתובה באש
שחורה ,היא אש וחצובה
מאש ,והיא מוכללת באש,
ונתונה באש ,הה״ד ׳מימינו
אש דת למו׳ )שהש״ר ה ,טו(.
תלמידי חכמים אין אור
של גיהנם שולטת בהן ,קל
וחומר מםלמנדרא ,ומה
םלמנדרא שתולדת אש היא
הםך מדמה אין אור שולטת
בו ,תלמידי חכמים שכל גופן
אש ,דכתיב ׳הלוא כה דברי
כאש נאם ה״ ,על אחת כמה
וכמה )חגיגה כז.(.
תגוא תורה שהיא אש
שנאמר ׳הלא כה דברי כאש׳,
ותציל את ישראל מדינה
של גיהנם שהיא מלאה אש,
שנאמר ׳מדורת אש ועצים׳
)בתי מדרשות מדרש אותיות
ר״ע ,אות ע(.

המלכות נקרא אש,
מפני שהיא גבורה תתאה

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

כמדו

טפ שאי דקיימא מקמי ספר תורה וכוי .כדאימא נ מס׳ מכור! )כ  3ע״נ( :ייאמר רנא ,כמה מפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי כפר
פורה ולא קיימי מקמי גנרא רנה .ונ קי ח שין) לג ע״נ( איפא :אמר ר' אלעזר ,כל מ״ח שאין עומד מפני רנו נקרא רשע ,ואינו
מאריך ימים ,ומלמודו משמכס ,שנאמר ׳וטונ לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלקיס׳ .מורא זו איני יודע
מהו ,כשהוא אומר ׳ויראמ מאלקיך׳ הרי מורא זו קימה (...) .אינעיא להו ,מהו לעמוד מפני שפר מורה ,ר׳ מלקיה ור׳ שימון ור׳ אלעזר
אמרי ,קל ומומר ,מפני לומדיה
עומדיש ,מפניה לא כל שכן.
ה תו ר ה ה ם ה תל מי די ועיקר התורה הם הת״ח ,כמו שאמרו חז״ל
ולכאורה שני גמרות אלו סופרות זה את
חכמים .וני אר נזה נזמרת )מכות כנ ע״נ( כמה טפשאי דקיימא מקמי
הארך )ד( נזה״ל :עיקר
זה ,וני אר נזה נשל״ה )פ׳ נראשית,
המיקון ם״ת ולא קיימי מקמי צורבא מדרבנן .תהו
פורה אור ג( נזה״ל :ונזה ימורצו שני
והמזרח המלכוח לשורשה היא על
ידי המלמידי חכמים שהוא נחי׳ )נמדנר לא( בל דבר אשר יבא באש תעבירו
מאמרי רז״ל אשר לכאורה שמרי
המורה ,נחי׳ אש שדרכו להגניה באש .דבד ,זה בהי׳ מלבות ,שנמשך
נמש׳ קידושין )לג ע״נ(
אהדדי.
עצמו למעלה ,והוא עניו מאד בתוך הטומאה ,בתוך המימות היצד ,אמרו נענין קימה לפני שפר מורה,
ויליף קל והומר ,אס מפני לומדיה,
נחי׳ ׳אין׳ ,שזה נחי׳ מיש שמניחין
מפניה לא כל שכן .ונמשכה מכוה )כנ ע״נ( אמרו להיפך ,כמה
הגנוה ויורדין אל הנמוך ,שזה נחי׳ המורה שנמשלה לאש
ולמיס ,ני נקדושה שניהן נכללין כאחמ ,נחי׳ נמקוש גדולמו
טפשאי הני אנשי דקיימי מקמי שפר מורה ולא קיימי מקמי
שם אמה מוצא ענוומנומו כ מונא לקמן נאו ת ט׳.
גנרא רנא ) (...ולפי עניני ימנאר כי הכל אמה ,מעלה נני עליה
אשר נשממס מצד המורה הקדומה ,היא יומר גדולה ממעלה
רונ נני אדם אזי מעלה המורה גדולה על נשממס.
המורה נמקומה ,נשודישראל עלו נממשנה והס נני עליה (...) ,ועל נשמומ
ואז נשנו לישראל הלכות טומאת
לאחר מלחמת מ דן ,כשנאו ישראל עס המלקוח והשלל,
כ ל דבר א שר יבא בא ש תעבירו באש .פרשה זו נאמרה
והגעלה כלי נוכרים .כדכתינ ננ מ דנ ר )לא ,כא-כד( :ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצנא הנאיש לננלחמה ז'אמ חקמ המורה אקר צוה ה'
אמ משה :אך אמ הזהנ ואמ הכשף אמ הנהישמ אמ הנחל אמ הנדיל ואת העפרמ :כל דנר אישר ןנ'א נאש מענירו נאש ונוהר אך נמי
נדה ןמחנוא וכל אשר לא ןנ'א נאש מענירו נמןש :וכנשמס נגדיכס ניוס הישניעי וטהרמש ואחר מ ^ ו אל המחנה :ופירש ר ש״י) שס(:
סענייו נאש .כדרך משמישו הגעלמו ,מה שמשמישו ע״י חמין יגעילנו נחמין ,ומה שמשמישו ע״י צלי כגון השפוד והאסכלה ילנננו נאור.

ועיקר

ה מ תרג ם
אמר רבא ,כמה
טפשיס שאר אנשים
שקמים מלפני ספר
תורה ולא קמים מלפני
אדם גדול.
אמר רבא ,זה
התלמיד חכם שרתח
)כעס( התורה היא
שמרתיחה אותו.

)פרד״ר ג ,ה(.

המלכות נקרא אש ,׳כי ה׳
אלקיך אש אוכלה׳ )פע״ח
שער ק״ש כט(.

אש נקרא דבר שהוא חם
ויבש )גבורות השם פכ״ה(.
הוא יתברך נבדל מהכל,
שלכך נקרא אש ,כי האש
הוא נבדל מהכל ולא יצטרף
אליו דבר טומאה )חידושי
אגדות סנהדרין עמ׳ קנז(.

כמו שאי אפשר לאחוז
אש בלי לבושין ,כך התורה
נקרא אש ,שאי אפשר לאחוז
אותה בלי כלי ,לכן הוצרכה
להתלבש בלבושים וכלים
)מאור עינים ,פ׳ ויגש(.

אש רומז על שם הוי״ה,
כמו שאמר ׳כי הוי״ה אלקיך
אש אוכלה׳ ,ואומר ׳כי באש
הוי״ה׳ )קה״י ,אש(.
אש שחורה הוא םוד
תושבע״פ ,אש לבנה הוא
םוד תושב״ב )קה״י ,תורה(.

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

ו ע י ק ל ה תו ר ה ה ם התייח .איתא צקוצץ מקור חכמה )שבועות תשנ״א ,עמ' ט(
בזה״ל :נשמתו של כל אתד הרי היא ס״ת ממש שכלולה מכל אותיות
התורה ,ואפילו מי שגרס בעוונו שנשתנו אצלו צירופי האותיות לרעה ת״ו ,מכל
מקום האותיות בעצמותם הס אותיות התורה וקדושתם עליהם .והנה התורה
אומרת ׳בי מלכים ימלוכו׳ כמוב״פ )באות  ,0כי היא שורש המלכות שהס
האותיות ,וזהו בתי׳ המלכות שיש לכל או״א מישראל כפי בתינתו ,והיינו כפי
בתינת צירופי אותיות התורה שבנשמתו (...) .והנה מי יאמר זכיתי לבי טהרתי
מתטאתי ,באופן שיהיו כל אותיות התורה שבנשמתו מצורפים בצירופם הטוב
ושמאיריס בהארת רצון הא״ס כנ״ל ,זולת הצדיק הגדול ה׳דבר אתד לדור׳ ,שלא
נכשל בשום תטא ,ולא עוד אלא שעובד ומקיים מצוות השי״ת בכל לבבו ובכל
נפשו ובדביקות עצום בתכלית השלימות ,שעי״ז מאיריס צירופי אותיות התורה
שבנשמתו הכללית באור גדול ונפלא מהארת הא״ס שמאיר בהס .והוא מש״כ
רבינו באות ג׳ ,הבתינה הראשונה וכו׳ ,׳דהת״ת נקרא אבוקה של אור כי הוא
אביק באור התורה׳ ,והיא עצמותו ממש כנ״ל .ומבואר שפיר מש״כ רבינו
׳דעיקר התורה הס הת״ת׳ ,ואשר לכן צריך כל אתד להביא צירופיו אליו כי הוא
שורשם )כמובן שס באות ת׳ עי״ש היטב במש״כ ׳לקראת אמו היינו לשרשו׳(,
היינו שהוא שורש של בתי׳ צירופי אותיות התורה שבנשמת כל או״א בפרטיות.
כמד! ט פ ש אי דקיי מ א מק מי פיית ולא קיי מי מק מי צורב א מדרבנן .כתב

ו ע י ק ל ה תו ר ה ה ם התייח .איתא בקדושת לוי )פ׳ יתרו( בזה״ל :כלל גדול
בעבודת הבורא יתברך שמו ,שאנתנו בני ישראל מתויביס להאמין
בב׳ תורות בתושב״כ ובתושבע״פ שכולם ניתנו מרועה אתד .והענין כי הב׳
תורות תושב״כ מסר לנו ע״י משה עבדו נאמן ביתו מכתב תרות על הלותות
באש שתורה על גבי אש לבנה ,ותושבע״פ היא מה שנמסר למשה רבינו ע״ה
ע״פ פירושה כל שתלמיד ותיק עתיד לתדש .נמצא שעיקר תושבע״פ ניתנה
לנו כפי מה שהצדיקים שבדור יפרשו את התורה כן יקום ,וזה כת הגדול
שמסר לנו הבורא ברוך הוא מתמת אהבתו ובתירתו לעמו ישראל ,וכפי
רצונם מהתורה כך מתנהגים כל העולמות .וזהו מה שאמרו תז״ל )מו״ק טז
ע״ב( הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והצדיק מבטלה.
צ ו ל ב א מדרבנן .הנה רבינו כינה פה את הת״ח בשם 'צורבא מדרבנן ,ובכך שינה

בליקו״ה )או״ח ביכנ״ם ד ,ח( מגודל מעלת הת״ח שקדוש בקדושת התורה ממש
ויותר בזה״ל :צריך האדם שיקדש עצמו כנ״ל בדיבורי תורה ותפילה ,עד

מלשון הגמ' )מכות כב( שנאמר בה 'כמה טפשאי וכו' ולא קיימי מקמי גברא
רבה' ,ואיתא בחיי״מ )סי' שמח( שבחורות שנאמרו בלשונו יש לדקדק כמו במקרא ממש,
ויראה המעיין ,מה בא ללמדנו בשינוי זה .ומצינו לרמוז ,כי דייקא בכינוי'צורבא מדרבנן'
מכונה ת״ת הנקרא אש ,כדאיתא בתענית )ד ע״א( ,ולא זו בלבד אלא אף נלמד ענין זה
מהפס' 'כה דברי כאש' ,וז״ל הגמרא :י״אמר רבא ,האי צורבא מרבנן דרתת,
אורייתא הוא דקא מרתתא ליה ,שנאמר ׳הלוא כה דברי כאש נאס ה״ .ופירש
רש״י)שם( :צורבא מרבנן .בתור תריף ,כמו ביעי דצריבן במסכת ביצה )ז ע״א(,

אורייתא מרמסא

תלמיד תכס זקן לא קרי צורבא ,אלא ההוא מרבנן קרי ליה.
ליה .שיש לו רותב לב מתוך תורתו ,ומשים ללבו יותר משאר בני אדס ,וקא
משמע לן דתייבין לדונו לכף זכות .כאש .שמתמס כל גופו.
כל דבר א ש ר יבא ב א ש ת ע בירו בא ש .וביאר בשל״ה)שער האותיות ט( ענין זה
בזה״ל :עוד יש טומאה רותניית שהוא האב של אבי אבות הטומאה,
והיא טומאת עבירות ,כמ״ש בהדיא בעריות ובמאכלות אסורות לשון
טומאה ,והוא הדין בכל עבירה שעושה ׳טמא טמא יקרא׳ ,וכשמטהר את
עצמו מכל עון ואשמה נקרא טהור (...) .והנה מצינו טהרה במים ,כדכתיב
)ויקרא טו( ,׳ורתץ בשרו במים וטהר׳ ,ומצינו טהרה באש ,כדכתיב )במדבר
לא( ,׳כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר׳ ,ככה היא טהרת עונות,
ומיס ואש הוא תסד וגבורה .וענין טהרת האש הוא גבורת התשובה שתהיה
בוערת בו כאש בוערת ,ויהיה סובל סיגופים גדולים כפי ערך העונשים
אשר תטא ,ואף כנגד ד׳ מיתות בית דין שהשריפה תמורה .ונגד מימי
התסד העליון הוא סוד המקוה ,מה גדול מאוד ענין טהרת המקוה הן
לטומאה והן לטומאת העבירות ,ליטהר לא סגי בלאו הכי.

שיתבטל לגבי הדיבור לגמרי כנ״ל ,דהיינו שיהיה גופו מתובר וכלול בהדיבור,
כמו הקלף המתובר בהאותיות עד שהקלף עס האותיות הס דבר אתד ממש,
כי שניהם יתד הס ספר תורה ,כמו כן ממש יהיה הגוף מתובר ונכלל
בהדיבור ,עד שיהיה כתוב ונתקק בו היטב ,ולא יהיה נכתב ונתקק בגופו שוס
אות אתר רק אותיות ודיבורי התורה ,כמו קלף של הספר תורה שאין נכתב בו
שוס דבר רק אותיות התורה .ואזי זה האדם הוא קדוש בקדושת הספר תורה
ויותר ,ועליו נאמר ׳זאת התורה אדס׳ ,דהיינו שהאדם הזה בעצמו הוא התורה,
כמובא זה בדברי רבינו ז״ל .ועל תלמיד תכס כזה אמרו רז״ל כמה טפשאי שאר
אנשי דקיימו מקמי ספר תורה ולא קיימו מקמי צורבא מרבנן.
כמד! טפ ש אי דקיי מ א מקמי פיית ולא קיימי מקמי צורב א מדרבנן .איתא
צקוצז מבועי הנחל )ניסן תשל״ט( בזה״ל :מה שהביא רבינו הראיה שעיקר
התורה הס הת״ת מהא דאמרו כמה טפשאי דקיימי מקמי ס״ת ולא קיימי
מקמי גברא רבה ,שזה אמרו )מכות כב( לענין הכתוב ׳ארבעים יכנו׳ ,דאתו
רבנן ובצרי תדא דאין מלקין כי אס ל״ט .נראה דרמזו בזה ע״פ דבה״ק,
דעיקר תיקון הלאוין הס ע״י הת״ת דייקא ,דכל ענין המלקות הוא לייסר אותו ולהכותו על עצמותיו דייקא ,כדי לתקן עי״ז פגס צירופי האותיות שנעשה ע״י
שעבר על הלאו .ומה שפותתיס אתד מן הכתוב ע״פ דרשת התכמיס ,בזה רומזים שעיקר שלימות התיקון הוא ע״י התכמיס דייקא) .ואולי זהו ענין הקימה
לפני ת״ת ,לרמז שעל ידס עיקר תיקון הקומת אדם( .כל דבר א ש ר יבא ב א ש ת ע בירו בא ש .איתא בליקו״מ )קנו( בזה״ל :כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או
לתאוה רעה ת״ו ,שמזה נטמא ליבו ,נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשי״ת ,וע״י זה יטהר ליבו ,כמ״ש כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש.
כל דבר א שר יבא ב א ש ת ע בירו בא ש .איתא בנחת השולחן)ארח סימן תנ״א( לענין ציווי זה ,וז״ל :וזה בתי׳ דיני הגעלה ,והכלל כי כתשמישו כך הכשרו .כי אפילו
מי שנכשל כבר ת״ו בעצת יצרו הרע ת״ו ופגם בבתי׳ המלכות (...) ,אעפ״כ גס לו יש תקנה ,כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה .אך צריך ליזהר שתהא
התשובה כפי התטא והפגם ,ועל כן כלי שנשתמש בצונן ,ורק לפי שעה כי לא עמד בו התמץ מעת לעת ,על כן מדיתו בצונן ודיו ,וכמו כן לעניינינו ,מאתר
שעיקר הפגם הוא ע״י כת האש דסט״א כנ״ל ,על כן אס לא נשתמש רק בצונן ,היינו שלא היה הפגם בתשק ותמימות היצר ת״ו רק בבתי׳ ׳שגיאות מי
יבין׳ ,ובבתי׳ ׳והאלקיס אינה לידו׳ שנזדמן לו איזה פגם בשוגג ובלי מתכווין ושום תשק דסט״א כלל ,וגס לא שהה מעת לעת ,רק הוא ממארי דתושבנא
ובקרוב התבונן וראה שנזדמן לו איזה פגס שלא במתכווין ושב והתתרט ע״ז מאד ,אזי די לו ג״כ בשטיפת צונן ,היינו לרחוץ ולטהר עצמו ולבבו מבתוץ
ומבפנים במים טהורים של תורה ותשובה ולקבל על עצמו ליזהר בנפשו ביותר מכאן ואילך ודי לו .וכן יש לומר ע״ד שארז״ל )יומא פו( עבר על עשה ושב
אינו זז משס עד שמותלין לו ,וזה ג״כ בתי׳ נשתמש בצונן ,שהיה לו צנינות וקרירות בענין עשיית המצוה ,אבל התבונן מיד ושב מותלין לו .אבל אס נשתמש
בו ברותתין ,היינו שהיו הפגמים ע״י רתיתות היצה״ר ,אזי אס נשתמש ע״י האור בעצמו בלי מיס ,אזי צריך ליבון באש דייקא ,היינו אס נתפתה ליצרו
לעשות איזה עוון במזיד ת״ו ,אזי תוץ מפגם העוון בעצמו יש עוד פגס גדול ביותר ,שפרק ממנו עול מלכות שמיס ונתן כת לבתי׳ המלכות דסט״א שהיא
ממש,
בתי׳ ע״ז ת״ו ,על כן צריך שתהיה תשובתו ג״כ בתמימות והתלהבות דקדושה כ״כ עד שתהי׳ בבתי׳ ליבון באש ממש ,היינו בבתינת מסירות נפש
או ע״י הצדיק והת״ת האמת שהוא בתי׳ אש ,והוא שורש המלכות כמבואר במאמר אנכי סי׳ ד׳.

ואני תפליה

אוי אוי אוי ,אויה על
נפשי נעויתי משמיע
נבהלתי מראות,
ודזסכלתי הרבהמאיד.
ועל ידי מעשי הרעים
ופשעיהמרביםפגמתי
בתוך־תך הקדושה
והטהורה והתמימה,
וקלקלתי והפכתי
צרופי אותיות התורה
הקדושים ,והכנסתי
אותם במקומות
אשר ליא נתן לדזז-כר.
והצרופים ההם אשר
הפכתי דברי אליהים
חיים נחקקו על
עצמותי ,ועל ידי זה
נתתי חם ושלום ,כיח
להעכו״ם ונתתי להם
ממשלה ,והארכתי
את הגלות על ידי
עוונותי המרבים.
ועתה ״מה וש לי עוד
צדקה ולזעיק עוד אל
המלך״ .אבל אף על
פי כן עדין לא אבדה
תקותי ותוחלתי מיי,
כי חפץ חסד הוא ,כי
אתה רוצה בתשובת
רשעים ואין אתהחפץ
במיתתם)ליקו״ת ד(.

צא

ערכי ם
וכינויים

כיה עמרם .אימא נ מס׳ קיחשין )פא ע״א( “' :הנו שנויימא דאפאי לנהרדעא ,אסקינהו לני ר 3עמרם חפידא ,אשקולו דרגא
מקמייהו ,נהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא נאיפומא ,שקליה רנ עמרם לדרגא דלא הוו ינלין ני עשרה למדלייא דלייא
לחודיה ,שליק ואזיל ,כי ממא לפלגא דרגא איפשח ,רמא קלא ,נורא ני עמרם ,אמו רננן אמרו ליה כשיפמינן ,אמר להו מוטנ מיכשפו
ני עמרם נעלמא הדין ולא מיכשפו מיניה לעלמא דאמי .אשנעיה דינפק מיניה ,נפק מיניה כי עמודא דנורא ,אמר ליה חזי דאח נורא
ואנא נישרא ואנא עדיפנא מינך.
ע״י א ש היינו ווידוי
שציוה
ופירש רש״י )שס( :אפוקינהו.
כמו )קיחשי! פא (.נורא ביה עמרם .תעבירו
דכרים .איחא נ מי הנחל
נעלייחו.
עליהם לפדוחם ונמנום
באש ,תיקונו על ירי אש ,היינו ווירוי רברים
)ד( נזה״ל :כי על ידי ווידוי דנרים
גהדי זקא סלפא פדא מינייהו .שהימה
עונרח אצל פי ארונה שמן העלייה לפני ת״ח כנ״ל .הה לשון עבירה ,שהצירוף
מעלין אח המלנוח ננ״ל ,ושורש
מעבר
לנים .נפל נהורא גאיסוסא .נפל אור של עבירה עובר בתוך עצמותיו,
המלכוח הוא אש ,והמ״ח הוא
נני ח דרך פי העליה שהיו פניה אל עבת ומצוה לשון התחברות ,כשעושה
נחינח אש.
מאירוח .אפשס .הרחינ ופישק רגליו
לשון התחברות .כדאיפא
חבילות חבילות של מצות )מ״ר אחרי פ׳ כא(
לעמוד נמקומו נחזקה להמגנר על
נליקו״ה )או״ח נט״י שחריח
ד ,יא( נזה״ל :וזה לשון מצוה ,שהוא לשון החחנרוח מלשון צווחא
יצרו .אמי נורא גי עמים .הזעיק נני השנונה ליאשף ולנא לכנוח
וחינור ,כי על ידי כל מצוה ומצוה ממצווח המורה מצוומין
הדליקה ,נדי שיחדל מיצרו שימנייש מהן .אפו יננן .שהיו שנוריס
ומקשרין ומחנרין אור הזריחה של הרשימו אל כלי המוחין ) כ ע י ן
שהיה שם דליקה .אשנעיה .רנ עמרם ליצה״ר שיצא ממנו .וכפנ נזה
המונא לקמן נאוח ט׳( ,שעל ידי זה מקושרין נו ימנרך ,ולהיפך
המהרש״א )שס( :ונקרא יצרא דענירה נורא ,כי כמו שהאש מחמס
כן יצרא דענירה הוא מחמס.
ענירה חס ושלום ,הוא לשון חלף וענר ,שעל ידי הענירה חם
ושלום ,חולף ועונר ממנו אור הרשימו הזאח.
חבילות של מצות .כדאיפא נויק״ר )כא ,ה( :׳כי
בתחבולות תעשה לך מלחמה׳ )משלי כד( .ר׳ נתן ור׳
אחא בשס ר' שימון אמר ,אס עשית חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות של מצות .אס חמאת בעיניס רמות) ,שס  0הנח כנגדן
תפילין שבראש ,שנאמר )דבריס  0׳והיו למומפות בין עיניך׳ .פגמת בלשון שקר ,תקן לשונך ע״י ׳ולמדתס אותס את בניכס׳ .ידיס
שופכות דס נקי ,׳וקשרתס לאות על ידך׳ )שס( .לב חורש מחשבות און ,׳והיו הדבריס האלה׳ .רגליס ממהרות לרוץ לרעה ,הוי רץ
אחר מילה שהיא בין ברכיס .יפיח כזביס עד חמש ,׳ואתס עדי נאוס ה״ )ישעיה מג( .ומשלח מדניס בין אחיס ,׳בקש שלוס ורדפהו׳
)תהליס לד( .וביארהעץ יו ס ף) ש ס( :כי במסבולומ מעשה לן וגר .מייתי שמך מ׳כי בתחבולות תעשה לך מלחמה׳ ,דדריש ליה לשון חבילה ,דרך
אשמכתא .אם עשימ סבילוס של עכירומ .ותרצה לעשות תשובה ,תעשה תמיד היפך ההרגל שלך ,שבאותו אבר שחטאת תעשה בו מצוות
תמיד ,עד שההרגל תעשה טבע ולא תחזור לשורך .פינים רמוס .אס חטאת בעינייס רמות ,עשה כנגדו מדה טובה נגד מדה רעה .וכן
כולס .ובענף יו ס ף) ש ס( ביאר בזה בזה״ל :הכוונה בזה משוס שעניין התשובה לברוא מלאכיס קדושיס באותו איבר שחטא ,והס יגרשו את
המשחיתיס אשר היו שוריס שס ע״י החטאיס ,וז״ש ׳כי בתחבולות׳ ,ר״ל בחבילות של מצוות תעשה לך מלחמה ,והוא שיהיו לוחמיס
מלאכיס קדושיס עס אותס המשחיתיס לגרש אותס מעליו .אך כל זה הוא אחרי עזיבת החטא ,אבל קודס שנתחרט על החטא אין
מתכפר ,וכמו שכתב האר״י ז״ל וז״ל ,כל המעשיס טוביס שהאדס עושה בעודו רשע ,אין צ״ל שאינו מושיף כת בקדושה אלא אף גס
מוסיף כת בקליפה .ואימא בשל״ה)מס׳ רה״ש ,יסודות תשובה הדין השני( בזה״ל; אל יחשוב בדעתו חוטא אני ועוונות רבות עשיתי ומה יועיל
לי עשיית המצות ,אלא אס עשה עבירות הרבה יעשה מצות הרבה ,שנאמר )משלי כד( ,׳כי בתחבולות תעשה לך מלחמה׳ ,ודרשו רז״ל
על זה ,אס עשית חבילות של עבירות ,עשה כנגדן חבילות של מצות ,כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה .ועוד איתא באוה״ת)דברים
; יב( בזה״ל :אס עשית חבילות של עבירות ,עשה כנגדן חבילות של מצות ,וכתב רמב״ס בפירוש המשניות )סוף מכות( שאס אדס לא
יכעיס בוראו בעבירות ,הגס שלא יעשה אלא מצוה אחת ,יש כת באותו מצוה לזכותו לעוה״ז ולעוה״ב.

עבירה

מקור חכמה

ה מ תרג ם

י“ אותן שבויות שהובאו
לנהרדעא ,העלו אותן
לבית רב עמרם התסיד,
והסירוהמדרגות מפניהן,
כאשר עברה אתת מהן
ליד העליה נפל אור
בארובה מרוב יפיה ,לקת
רב עמרס את הסולם
שלא היו יכוליס יתד
עשרה אנשיס להריס
אותו והריס אותו לבדו,
היה עולה והולך ,כאשר
הגיע לתצי הסולסהתתזק
וצעק אש בבית עמרס,
באו תכמיס אמרו לו
ביישת אותנו ,אמר
להס מוטב תתביישו בו
בעמרס בעולס הזה ולא
תתביישו ממנו לעולס
הבא .השביעו )את ייצרו(
שייצא ממנו ,יצא ממנו
כעמוד אש ,אמר לו
ראה שאתה אש ואני
בשר ואני עדיף ממך.

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

נורא

תיקונו

ומצוח

טעם למה נקרא כל ערן
וחטא עבירה ,כי כל נשמות
ישראל מושרשים במלכות
ובשעריה והיכלותיה,
וכשאדם חוטא הנה הוא
עובר משם ,כי לא יגור
במגורו רע ,ועל כן עבירה
ראשי תיבות ׳ע׳ומדות ה׳יו
ר׳גלינו ב׳שעריך ירושלים׳
)תהלים קכב( ועל כן נקרא
׳עבירה׳ ,שחולף ועובר
ממעמדו שעמד בשערי
ירושלים העליון ,ועכשיו
עובר משם )קה״י ,עבירה(.
מצוה הוא מהקדושה,
ובחינת עבירה הוא מג׳
קליפות הטמאות ,ובחינת
רשות הוא מבחינת נוגה
)קה״י ,בן(.

ב חינ ת עבירה הוא גבורה,
שס״ה לא תעשה מסטרא
דשמאלה )קה״י ,נס(.

חבילות

ו אני תפל ה

ר בונו של ע1לם ,מה
א1מר לפניך י1שב
מרום ומה אספר
לפניך שוכן שחקים.
אתה יודע כמה
וכמה חטאים ועוונות
ופשעים ופגמים
גדולים ונוראים
שעשיתי מעודי עד
היום הז-ה ,עד אשר
נעשו מהם כמה וכמה
חבילות חבילות של
עברות .ואתה לבד
יודע כל עברה ועברה
איך נגררה ונמשכה
מהעברה הראשונה
השיבה אליה ,ו כן
מעברה 'לעברה

מיליואי חכמה
נ ו ר א בי ה ע מר ם .כתב האלשיך בספר תורת משה )ויקרא ט ,כג( בזה״ל :מאמר
רבי יומנן בן זכאי לתלמידיו )ברכות כת ע״ב( באומרם אליו שיברכם,
וענה ואמר יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם ,ואמרו לו
עד כאן רבינו ,ואמר להם אדם עובר עבירה בסתר ואומר שמא יראני שום
אדם ואינו אומר שמא יראני המקום ,ע״כ (...) .כי יובן במאמרם ז״ל )קידושין

הסמוכה לה ,עד פא ע״א( שקרה לרב עמרם תסידא ) (...הנה כי עם היות רב עמרם תסיד,
אשר נעשית חבילה עם כל זה לא עצר כת מפני יראת ה׳ לשוב אתור מתטאו ,עד באו אנשים,
של עברות .ובעוונ^סי וממוראם ירד ממעלות אתז אתורנית .והיעלה על לב כי גבר כרב עמרם לא
הרבים חזרתי ועשיתי
היה עליו מורא שמים שוה למורא בשר ודם ,אך היה זה שקודם בא התטא
מחדש עברה שהיא
לידו ,יותר ימנע ללכת לעשות את הרע מיראת אלקים מאשר ממורא בשר ודם,
ראשונה לחבילה
שנ^ה ,כי על ידה חזרו אך כשכבר העבירה באה ונהיתה ויאתז צדיק דרכו לעשותה ,אז יותר קל לימנע
ונמשכו ונגררו כמה ממורא בשר ודם .והוא מעשה דרב עמרם תסידא ,כי אתר היותו במעשה
וכמה עברות ,ועברות הרעה והתל לעלות בעצת יצרו ,כבר התזיק יצרו בו וקשה לתזור בו ,כי גם מן
מעברות רחמנא לצלן ,השמים ירפו ממנו מלסייעו ,כי הואיל הלך אתרי צוות יצרו .ועל כן ממורא
עד שחזרה ונעשית שמים לבד לא ישוב ,אך ישוב אם יראוהו אנשים ,כאשר היה לו כי שב בבא
חבילה שנ^ה של כל ישראל לראות אשר יבא באש .וזה מאמר רבי יותנן בן זכאי אדם עובר
עברות .וכן עשיתי עבירה בסתר ,כלומר לא אמרתי טרם בא העבירה לידכם ,כי אס יצר סמוך
כמה פעמים ,עד ייעץ להדית ולומר עקה עבירה פלונית ,כי ימנע הצדיק מיראת אלקיס .אך
אשר ״השתרגו עלו
אשר אמרתי בהיות כבר העבירה ביד האדם ,וזהו אומרו אדם ׳עובר׳ עבירה
על צואלי״ חבילות
בסתר ,כלומר שכבר הוא עובר ובה יהוי ,כי אז מינה לא יזוז ממורא שמיס כי
חבילות של עברות.
אוי לי וי לי ,אוי מי אס ממורא בשר ודם ,כעובדא דרב עמרם .ואמר כי כל כך נכנס בו רות שטות
עד שהתל בתטא ,כי אמר שמא יראני האדם ולא שמא יראני המקום.
ועצר כח לזכר חלק
אלף ורבבה ממעשי ו מ צ ר ה לשון ה ת ח ברו ת .כדאיתא צשערי קדושה )ח״צ ,שער ג( בזה״ל :בספר
הזהר פרשת נשא ,כאשר בן אדם עושה אפילו מצוה אתת ולא יותר
הרעים ויוכל לחיות,
אם לא בדרך נסיך ביראה ובאהבת הקב״ה ,בעבור אותה מצוה שורים עליו העשר ספירות ,וכל
ונפלאותיך הנוראות .מי שמקיים מצוה אתת כמו שצריך כאילו מקיים רמ״ת מצוות עשה ,לפי

שאין מצוה שאינה כלולה מכל הרמ״ת ע״כ .השכר של בן אדם שממליך
להקב״ה על כל אבר ואבר נתשב כאילו המליך אותו על כל העולם ,לפי שבן
אדם נקרא עולם קטן .ולא ניתן רשות לגלות שכר של טעמי המצוות ,בעבור
שלא יעבוד הבן אדם לקב״ה על מנת לקבל שכר.
ו מ צ ר ה לשון ה ת ח ברו ת .איתא בדגל מחנה אפריס )ליקוטיס נישואין( בזה״ל:
מצוה הוא לשון צוותא ,היינו כשאדם עושה מצוה צריך לעשותה
בצוותא ודביקות להקב״ה ,זהו עיקר המצוה .ובעבודת ישראל לר״י מקוז׳נין)פרקי
אבות פ״ג( ביאר בזה בזה״ל :כל התורה כולה היא רק לדבק בהקב״ה ,ולכן סייס
משה רבינו עליו השלום אתר כל התוכתות )דבריס יג ,ה( ׳ובו תדבקון׳ ,וכמו
שהשיב הלל הזקן להנכרי שבא לגייר על מנת ללמוד כל התורה על רגל אתד,
שבת לא ,(.ושמעתי ממורי ורבי ז״ל
ולמדו מה דעלך סני לתברך לא תעביד )
פירוש ׳סני לתברך׳ ,להתתברותך אל הקב״ה ,זה לא תעביד ,זה הוא כל התורה
כולה .ואידך פירושא הוא ,המצות עקה הכל להתתבר להקב״ה ,והמצות לא
תעשה הס הדברים המקלקלים את ההתתברות שלא תוכל להתתבר על ידיהם.
וזה ׳מצוה׳ ,מלשון צוותא .ו׳עביר״ה׳ ,אותיות עב״ר י״ה .נמצא כל התורה כולה
היא דבר אתד ,כמ״ש )תהליס סב( ׳אתת דבר אלקיס שתים זו שמעתי׳ ,׳אתת
דבר אלקיס׳ ,הוא בשביל דבר אתד להתתבר להקב״ה ,׳שתים זו שמעתי׳ ,הס
מצות עשה ולא תעשה .נמצא כל המצות עשה נכללות במצות ׳אנכי׳ ,כמו
שנתבאר שהם כדי לדבק בהם אל הקב״ה ,והלא תעשה נכללות ב׳לא יהיה לך׳,
ח פ י ל ר ת חבילו ת של
שהם דברים המפסידים ומפרידים מהקב״ה.
מצות .כתב רבינו בחיי)ויקרא כג ,מ( גבי ענין זה בזה״ל :בכל עבירה תמצא כפרה
כשיעשה האדם מצוה כנגדה ,וכן דרשו תז״ל )ב״ב ,ד ע״א( על הורדוס המלך
שהרג אלפים ורבבות מישראל ,ושאל לשמעון בן שטת אס אפשר שיהיה לו
תקנה ,והשיב לו ,כי אפשר ,אס ישתדל בבנין ביהמ״ק .ואמרו ,הוא כיבה אורו
של עולם ,כלומר על שהרג כמה מישראל ,ילך ויעסוק באורו של עולם .והענין
הזה מאיר עיני הלב ,כי בודאי יש תקנה לעבירה בעשיית מצוה שכנגדה.

ועתה אבי שבשמים
אבישבשמיםמה אעשה ,אבי אב הרחמןמה אפעל ,להיכן אפנה ,להיכן אשוטט ,להיכן אברח,במה אזכה להמשיך פלאי רחמיך וחסךיך הפשוטים עלי ,באפןשאזכה על כל פנים מעתה
להנצל ולהשמרמכלמהשאני צריך להנצל ולהשמר .רבונושל עולם ,רבונושל עולם ,רבונודעלמא כלא,מי כמוך אבהרחמים,מי כמוךמרבה להטיב,מי כמוך רב להושיע רבסליחות ובעל
הרחמים .עשה למענך ,וסלח לנו ומחל לנו וכפר לנו כל העוונותהראשוניםשבכל חבילה וחבילה ,ותעביר ראשון ראשון,באפןשכל העוונותהנשאריםשבכל חבילה וחבילה ישובו אליך ,ולא
יקטרגו עוד עלינו כלל )ליקו״ת ח״ב מח(.

מצוה
לשון מצרה הוא לשון
התחברות ,מלשון צוותא
וחיבור ,ולהיפך עבירה ח״ו
הוא לשון חלף ועבר )ליקו״ה
נט״י שחרית ד ,יא(.

העוסק במצוה אחת נותן
כח ואור בה לבדה ,וממלאה
כח לינק מעצמות פנימיות
התורה ,ומה גם המחבר אל
המצוה דברי תורה )אלשיך
על שה״ש א ,ח(.

עשרת הדברות הם מקצת
הקרוב אליו ית׳ ביותר
לפנימיותם וםתריהם היותר
םודיים ונעלמים בחכמה,
ושאר תר״ג מצוות שהם
החלק הב׳ מהברית ,קרובים
אל ישראל ביותר ודבקים
בהם כמםפרם במכוון ,באשר
המה צורת בני ישראל .וכן
היה כל מםפר בני ישראל
באישיהם בפרשת במדבר
תר״ג אלף ,אלף למצוה
אלף למצוה )דרוש על התורה
למהר״ל(.

עייי חכמה ובינה שהאדם
מכנים במצוה להאירה
שהוא פי׳ ׳תורה אור׳ ,ע״י
כן המצוה נר ומאירה ג״כ,
אבל בלאו הכי המצוה היא
גשמיות ונפרד ,ובמה הוא,
התקשרות בו ית׳ על ידה,
שנקראת ׳מצרה׳ ,לשון
לצוות לזה שהוא לשון
התקשרות ) פ רי הארץ ,פ׳ נח(.
השייית נתן לנו המצוות
כדי להידבק על ידיהם
בהשי״ת ,וזהו שכר מצרה
הוא מצרה ,לשון צוותא,
דהיינו שנדבק על ידה
בהשי״ת ,ואין לך שכר גדול
מזה .והנה מצרה הוא אותיות
השם הוי״ה ב״ה ,כי השני
אותיות ראשונות שהם מ״צ
הם בא״ת ב״ש אותיות י״ה
)מאור עינים ,פ׳ בהעלותך(.

צב

נחל נוכע

ליהוטי
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מקור חכמה

ש ו מ ר כל עצמותיו .נאמר נפהליס )לד ,כ-כג( :רכות רעות צדיק
ומכלם !צילנו ה׳ :שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא
לשכרה :תמותת רי^ע רעה ושנאי צדיק .יא^מו :פדה ה׳ נפש ענייו
ולא .יאישמו כל החקיס נו :כיאור פסוקים אלו ע״ד הפשט הונא לעיל

ש ו מ ר כל עצמותיו .נ מי הנ פ ל) ד( דרש נזה גס את המשך הפסוק,
וז״ל :׳אחת מהנה לא נשכרה /כי ע״י המצוות נפחנרו
שכרי עצמותיו ,אכל ע״י העכירות נתקק צירוף רע על עצמותיו
מעכר אל עכר ונשכרו עצמותיו ,ואז הצירוף הרע נוקם כו ,שזה
נאופ ה׳ ד״ה ׳פמומת רשע רעה' עי״ש,
כתי׳ ׳תמותת רשע רעה׳ שנסמך אל
ועפה מנ אר שע״י קיוס המצוופ מפקן
הפסוק 'שומר כל עצמותיו'.
אזי נתחברו שברי עצמותיו ,כמו שכתוב
אנריו .ואיפא נזה נראשיפ פנ מ ה )פרק
ח מ ת מלף ני אר נזה נפל״ס )ד ,ט(
)תהליס לד( שומר כל עצמותיו :
המצופ ,שער  0נזה״ל :דרש רני
נזה״ל :ר״ל ,שקורא הכתוכ
)משלי טס חמת מלך מלאכי שמלאי ,תרי״ג מצות נאמרו כסיני,
כאן להשי״ת כשס מלך ,כי עיקר ז
הפגם של העוונות הוא
שס״ה מצות לא מעשה כנגד ימות
כמלכות מות ,כי חמתו של הקב״ה בשביל המלכות
החמה ,ורמ״ח מצות עשה כנגד
מות .איפא נזה
כנ״ל•
נ מי הנפל )ד( נזה״ל :ועל כן מסייס שהשפיל על ירי עוונותיו ,ואיש חכם יכפרנה,
אנריו של אדם ,רמז נכאן ,שהנורא
היינו בחי׳ ת״ח ,בחי׳ משה ,הוא יכפר לו .יתנרך נרא לאדם מסעדים ומשרתים
הפסוק ׳מלאכי מות' ,כי הצירופים
לשרתו ולהשלים חפציו ,והס אנריו
הרעים הם המלאכי מות שנוקמין
והרגשותיו ,ופקד עליו לקיים מצותיו ,והזהירו שלא להשתמש נהם
נו ,ככתי׳ ׳תמותת רשע רעה' כנ״ל הנזכר לעיל נאות ה׳.
חכם יכפרנה .אימא נליקו״ה )או״פ ק״ש ד ,יג( נזה״ל :הצדיק
נדנר עכירה ,ואס ישמור הוא וישממר נמה שנצמווה ,ישמרם לו
הקנ״ה ,שנאמר )פהליס לד( ׳שומר כל עצמותיו וגו״ .וגרסיגן
האמת הוא גדול יומר אפילו מן הכהן גדול שנכנס לפני
כמדרש) ,פנפומא קדושים  0אמר הקנ״ה לישראל ,שמרו רמ״ח
ולפנים ,כמו שאמרו רז״ל )סוטה ד( יקרה היא מפנינים ,מכהן
גדול שנכנס לפני ולפנים .כי יש עכירות שגס הכהן גדול אינו
מצות עשה שמסרתי לכס ,ואני אשמור רמ״ח אנריס שככל אחד
ואחד מנם ,הה״ד )משלי ד( ׳שמור מצותי וחיה' (...) ,ואם עכר
יכול לכפר עליהם כיום הכיפורים ,כמו שאמרו רז״ל )יומא פו(
אדם ושינה רצון הנורא יתעלה ונשתמש נהם נדנר ענירה ,ישנו
שיש עכירות שיום הכיפורים מולה ומיתה מכפרת ,אכל התלמיד
חכם האמת יכול לכנוס עוד לפנים יומר ויותר ,ולהמשיך כפרה
הם את מעמם וינטלו את פעולותיהם ותנועתם ,כמו שאירע
לירנעס כששלח ידו על הנניא אשר נא מיהודה נדנר ה׳ נית אל,
ותיקון גס להם וכנ״ל .וזה )משלי טז( חמת מלך מלאכי מות ואיש
שנאמר )מלכים א יג( ׳וישלח ירנעס את ידו מעל המזנח לאמר
חכם יכפרנה .היינו שיש עוונות שגורמים חמת מלך ח״ו ,עד
תפשוהו ותינש ידו וגומר׳ .והמקיים המצות המיוחדות לאחד
שאין מועיל להם אפילו הכפרה של הכהן גדול כיוס הכיפורים,
מאנריו ופרש מן העכירות הנעשות נו ,נתקדש אותו אנר(...) .
כי אם מלאכי מות ,שאין נגמר כפרתו עד המיתה ,נחינת יום
ואם ח״ו עכר אדם ענירה נאחד מאנריו ,הרי אותו אנר נעצמו
הכיפורים מולה ומיתה מכפרת ,אכל ואיש חכם יכפרנה .כי
החכם האמת שהוא נחינת הצדיקים אמיתיים יכולים לתקן
לוקה ,דתנן כסוטה נפ״ק ,שמשון הלך אחר עיניו ,שנאמר )שופטים
יד( ׳כי היא ישרה כעיני׳ ,לפיכך נקרו פלשתים את עיניו .אנשלום
הכל ,אס יזנה להאמין נהם נאמת כנ״ל.
חכם יכפרנ ה היינו בחי’ ת” ח ג חי’ משה .רימז ס ה נמי
נתגאה כשערו ,לפיכך נמלה כשערו .וכענין סוטה ,כמדה שאדם
מודד כה מודדין לו ,היא כיחלה עיניה לפיכך עיניה נולטות וכו׳
הנסל ) (7נזה״ל :היינו ד איש׳ חכם׳ יכפמה׳ סופי מינות משה.
וכיום הדין אכריו של אדם מעידים נו ,שנאמר )י ש עי ה מג( ׳ואתם
ח מ ת מלך מלאכי מות .כפינ כמ שלי)טז ,יד-טו( :חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה :כאור פני מלך חיים ורצונו
עידי נאם ה"•
כענ מלקוש :ופירש רש״י )שס( :פמס מלן .הוא כמלאכי מות ,כשלוחי מיתה .ואיש פכם ינפינה .יפייסנה .ולהיפך גאור פני מלך סיים .מי
שהקנ״ה מסניר לו פנים ,חיים הוא לו ,לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו .והמלני״ס )שס( ניאר נזה נזה״ל :סמס מלן מלאכי מוס ואיש פנס
ינפינס .התימה היא טמונה כלנ ,והתגלותה להנקס נקרא אף .והנה חמת אדם הדיוט אינה מסוכנת ,כי אינו יכול להנקס תיכף,
אכל המלך כשיתעורר חממו הוא המלאכים ששולח המות ,כי נחמתו ישחית רכים ,וצריך לכקש איש חכם אשר נחכמתו ידע לכפר
עון ולהשינ תימה .ויש לה מליצה על חמת המלך העליון שעוררה מלאכי מות ,׳ואיש חכם יכפרנה' ,כמו ׳פינחס השינ את חממי
וכו׳ ויכפר על כני ישראל ,ויאמר להשמידם לולא משה נחירו וכו׳ להשיכ חממו מהשחית׳ .וכדאיפא נ ש מו ״ ר) מג ,נ( :׳חמת מלך מלאכי
מות' מדנר נמשה ,כשעשו ישראל אומו מעשה עלמה חמתו של הקנ״ה ושלח מלאכי חנלה לחנל ישראל ,הוי' ח מ ת מלך מלאכי מות׳.
׳ואיש חכם יכפרנה' ,זה משה שנקרא חכם ,שנאמר )שס כא( 'עיר גנורים עלה חכם׳ ,שעמד ולימד סנגוריא על ישראל וריצה אותם
לאניהם שנשמים .ועל דרך זה איפא נז ה ר) ק ר ס ,קעז ע״א( נזה״ל :רני חייא פתח' ,חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה' ,יכמה אית
להו לכני נשא לאסממרא מחונייהו ולנטרא עונדייהו ,דהא ככמה זמנין עלמא אמדן ,וככל יומא ויומא עוכדין נמתקלא סלקין,
ומשגיחין עלייהו לעילא ,ואכמינו קמיה .וכד עונדייהו דנני נשא לא ממכשרן קמי מלכא ,סליק רוגזא ,ודינא אמער ,הדא הוא דכמינ,
׳חמת מלך מלאכי מות׳ .ועל דא ככל יומא ויומא כעי נר נש לאזדהרא מחונוי .׳ואיש חכם יכפרנה' ,כשעתא דמאריהון דדינין קיימין
על עלמא ,ורוגזא תלי ,אי אשתכח נדרא זכאה דרשיס לעילא ,קודשא כריך הוא אשגח כיה ,ואשתכך רוגזא .למלכא דאתרגז על ענדוי,
והוה תנע על סנטירא למענד דינא ,אדהכי עאל רחימא דמלכא וקס קמיה ,כיון דחמא ליה מלכא אמנהירו אנפוי ,שארי ההוא
רחימא דמלכא לאשתעי נהדיה ,ומלכא חדי ,לנתר נ ד אמא סנטירא ,חזא אנפוי דמלכא חדאן ,אסתלק ואזיל ליה ולא עניד דינא,
וכדין ההוא רחימא כעי למלכא על ענדוי ,ומכפר להו ,ונגין כך ואיש חכם יכפרנה .ונמס׳ נ ״ נ ) ק ט ז ע״א( דרשו פז״ל מקרא זה גס על
פולה ,וז״ל הגמ׳ :דרש ר׳ פנחס נר חמא ,כל שיש לו חולה נמוך כימו ילך אצל חכם ויכקש עליו רחמים ,שנא׳ ׳חמת מלך מלאכי מות
ואיש חכם יכפרנה׳ .ופירש נזה המהר ש״א) שס( שפוליו נ א מפמפ עוונופיו ,וז״ל :ואיש ספם ינפרנס .פי׳ הכמונ ׳חמת' ,מלכו של עולם ,׳מלאכי
וגו״ ,כלשון רכים ,כדאמרינן הרנה שלוחים למקום .׳ואיש חכם יכפרנה׳ ממש ,שהוא מנקש על כפרת עון .וע״ז סמך ואמר שע״י
תפלתו נאור פני המלך מלכו של עולם ניתן לחולה ההוא חיים ,וק״ל.

וזה פירוש

מלאכי

ואיש

ואיש

ה מ תרג ם
^ כמה יש להם
לבני האדם להישמר
מחטאיהם ולשמור
מעשיהם ,שהרי בכמה
פעמים העולם נידון,
ובכל יום ויום מעשים
במשקל עולים ,ומשגיחים
עליהם למעלה ,ונכחבים
לפניו .וכאשר מעשי בני
האדם לא כשרים לפני
המלך ,עולה הכעס,
והדין מהעורר ,זה הוא
שכחוב' ,חמח מלך
מלאכי מוח' ,ועל כן בכל
יום ויום צריך בן אדם
להיזהר מחטאיו' .ואיש
חכם יכפרנה' ,בשעה
שבעלי דינים עומדים על
העולם ,והכעס חלוי ,אם
נמצא בדור צדיק שרשום
למעלה ,הקב״ה מסחכל
בו ,ונשקט הכעס .משל
למלך שכעס על עבדיו,
והיה חובע אח השוטר
לעשוח בהס דין ,בין
כך נכנס אהוב המלך
ועמד לפניו ,כיוון שראה
אוחו המלך הוארו פניו,
החחיל אוחו אהוב המלך
לדבר איחו ,והמלך שמח,
אח״כ כאשר בא השוטר,
ראה פני המלך שמחיס,
הסחלק והלך לו ולא
עשה דין ,ואז אוחו אהוב
מבקש מהמלך על עבדיו,
ומכפר להס ,ומשוס כך
'ואיש חכס יכפרנה'.

ה מ תרג ם
רצ הונא צנו של
רצ יהושע חלה ,נכנס
רצ פפא לשאול צשלומו,
ראה שנחלש עולמו היינו
שהולך להסתלק לעולמו ,אמר
להס הכינו לו צידה,
לסוף הצריא ,היה
מחצייש רצ פפא לראוח
אוחו .אמרו לו לר׳ הונא
מה ראיח ,אמר להס
כן ,כך היה ,ואמר להס
הקצ״ה הואיל ואיננו
מעמיד צדצריו )ומוותר(
אל חעמדו איחו גדין.

ואני תפלה
ב ר ח מ י ר ה ר בי ם
ל מ ד תנו ל ה תו דו ת
כל
על
ל פני ך
ח ט א תינו ועוונותינו
ו פ ש עינו ,ו ה ו רי ת
לנו על ידי חכ מיך
הקדושים אשר בארץ
המה ל ה תודו ת והוי
דברים לפני התלמיד
חכם והצדיק הא מ ת
שבדוד למען על ידי
זה תכפר לנו על כל
עוונו תינו ופ שעינו,
כמו שכ תו ב ״חמת
מלך מ ל א כי מו ת
ואיש חכם יכפרנה״,
וכמו שכתוב ״ועובר
על פשע ל ש ארי ת״
למי שמשים עצמו
כ ש י ר י י ם  ,ש הו א
הצדיק האמת החכם
שבדור ,שהוא ״ענו
מאיד מכל ה א ד ם
אשר על פני האדמה״.
ועל ידי זה הוא ;כול
להעלות ודוי ד ברנו
ל פניך ,ולכ פר כל
עוונו תינו ,ול הו צי א
כל ה צרו פי ם רעים
שנחקקו על עצמותינו
על י די עוונו תינו,
ולהפיך כל הצרופים
רעי ם מר ע ל טו ב,
שיהיו נע שים מהם
צ רו פי ם ק ד ו שי ם
כ ב ת ח ל ה ,על י די
ודוי ד ב רנו לפניו.
ואז יתחברו ויתרפאו
ש ב רי ע צ מ ו תינ ו,
ד ש ו ב ו כל א ח ד
למקומם בשלום .ועל
ידי זה נזכה להכלל
בך יי אליהינו באורך
האין םוף )ליקו״ת ד(.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

צג

ו ע ו ב ר על פ שע לשארית .רבינו דורש מילים אלו כדרשת תז״ל במס׳
המעביר על מלותיו מעבירין לו על כל פשעיו .שנאמר ׳נושא עון
רה״ש )י״ז ע״א( המובאת לקמן ,וגס שאר הפסוקים הסובבים
ועובר על פשע; למינושא עון ,למי שעובר על פשע^^ .רב הונא
לזה הפס׳ ,וביאורם הן בפשט והן ע״פ סוד ,משלימים ומוסיפים להבנת
בריה לרביהושע חלש ,על רב פפא לשיולי ביה ,חזייה דחליש ליה
עון
הענין )ע״פ כלל ה׳( .נאמר במיכה )ז ,ית־כ( :רני אל כמוך
עלמא ,אמר להו צביתו ליה זוולתא ,לסוף איתפח ,הוה מיכסיף רב
פפא למיחזייה .אמרו ליה מאי חזית,
ועבר על פסע לקארית נחלתו לא
אמר להו אין ,הכי הוה ,ואמר להו
החזיק לעד אפו כי חפץ חכןד הוא :כמו שכתוב )מיכה  0ועובר על פשע
הקב״ה הואיל ולא מוקיס במיליה לא
ישוב ןרחמנו יכפש עונתינו ותסליך לשארית ,למי שמשים עצמו כשיריים
פרנצלות ים כל חכואתס :תתן אמת
תקומו בהליה ,שנאמר ׳נושא עון
ל!עקב חכןד לאברהם אשר נשבעת )ר״ה יז .(.נמצא כשבא לפני ת״ח ומוציא
ועובר על פשע׳ ,למי נושא עון
לאבתינו רנימי קלס :וביאר המצו״ד כל צרופיו לפני הת״ח ,והת״ח הוא
לעובר פשע לשארית נחלתו .אמר רבי
)שס( :מי אל כמון נושא עון וגו׳ .בחי׳ משה שמשים עצמו כשיריים,
אחא בר חנינא ,אליה וקוץ בה,
כאומר הנה משורת הדין אין אנו
לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו ,אלא
ראויים לכל הטובה ההיא כי אנו מלאי עון ,אבל מי הוא אל כמוך
למי שמשים עצמו כשיריים .ופירש רש״י )שס( :המעביר על מלותיו.
המוחל את העון .ועובר על פשע .ר״ל ,אינו עומד על הפשע
שאינו מלקלק למלול מלה למצערים אותו ומניח מלותיו והולך
להשגיח פו לשלם עליו גמול ,אלא עובר על הפשע והולך להלאה,
לו ,כמו אין מעבירין על המצות .מעבירין לו על כל פשעיו .אין
מילת הלין מלקלקת אחריהן ,אלא מנחתן והולכת .צבימו ליה
כאילו לא יראנה .לשארים גסלפו .לאותם שנשארו מחבלי משיח .לא
הסזיק וגו׳ .אף כשהוא כועס אינו אוחז אפו עד עולם ,כי הוא חפץ
זוודמא .הכינו לו צלה ללרך ,מה היא צילת המתים תכריכין .איפפס.
חסד ,ולכן יתרצה על הכעס .ישוב ירסמנו .כאשר מאז .יכבוש .יתפוש
נתרפא .הכי הוה .מיתה נקנסה עלי .לא מוקים במיליה .אינו מעמיל
בחזקה את עונותינו ,למען לא יהיו נפרעין מאיתנו גמול העונש.
על מלותיו .לא תקומו בהדיה .לא תלקלקו אחריו .אליה .שמינה יש
וסשליך וגו׳ .ר״ל לא תזכור לענוש עליהם כאילו השלכתם בעומק
כאן׳ וקוץ בה ,כלומר לבר תנחומין יש כאן ,אבל יש בתוכה לבר
הים שאינם נראים .ועי׳ באדרא רבא )נשא ,קלא ע״א( ,כי בפסוקי ׳מי
קשה ,שאינו שוה לכל ,אלא למי שמשים עצמו כשיריים .ובסנהדרין
שמשים
אל כמוך וגו״ רמוזים י״ג מידות רתמים של הכפר.
)קיא ע׳׳ב( איתא גס כעין זה ,ושס ביאר רש׳׳י בזה׳׳ל :שמשים עצמו
עצמו כשיריים .כדאיתא במסכת רה״ש )יז ע״א( :אמר רבא ,כל
כשיריים .שיריים שאין נחשבין ,כך אינו חשוב בעיניו ואינו מתגאה.

למי

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל‘
ו ? { ו ב ר על פ שע .איחא צקונטרס יד הנחל )ד( צזה״ל :כתב רבינו באות ד
׳שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבד ,וניתן
לרמז בדרך אפשר ,דתיקון צירוף העבירה ה׳עובר׳ בתוך עצמותיו נעשה ע״י
הת״ת ה׳עובר׳ על פשע ,׳עובר׳ דייקא בבתי׳ זלע״ז .וכדפי׳ לעיל ׳כל אשר יבוא
באש תעבירו באש׳ ׳תעבירו׳ דייקא כקילקולו כך תיקונו ,וכשם שפגם בצירוף
׳עובר׳ מלשון עבירה כן ע״י כתו של צירוף ה׳עובר׳ על פשע בו יהיה תיקונו.
ו ע ו פ ר על פ ש ע ל ש א רי ת למי ש מ שים עצ מו כ שיריים .ביאר בזה בליקו״ה
)ארח נט״י שחריח ג ,ה( בזה״ל :עיקר התשובה הוא לשוב מגדלות
ולהשפיל עצמו ולהרגיש שפלותו ופתיתותו באמת ,כי עיקר התשובה הוא
ההכנעה והשפלות ,כמו שאמרו רז״ל )ברכוח ז( ,טובה מרדות אתת בליבו של
אדס יותר ממאה מלקות וכו׳ ,וכמ״ש ועובר על פשע לשארית ,למי שמשים
עצמו כשיריים .נמצא ,שעיקר התשובה היא ענוה ושפלות .כי כל התטאיס
נמשכין ) (...ע״י גדלות ,כי מהם אתיזת כל הדינים ,שמשם אתיזת יצה״ר
והקליפות שמהם כל התטאיס .וכן מבואר בספרים שע״י גאווה באין כל
התטאיס ת״ו ,כי כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה )סוטה ד( ,וכל המודה
בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה )חולין ה( ,נמצא ,שע״י גדלות באין לכל
התטאיס ת״ו ) .(...ועל כן עיקר התשובה על כל התטאיס הוא שפלות ,שישים
עצמו כעפר לדוש ,וירגיש שפלותו וריתוקו מהשי״ת ,וישפיל עצמו וישבר ליבו
לפני השי״ת ,שע״י זה מותל לו השי״ת ,כמ״ש )חהליס נא( לב נשבר ונדכה
אלקיס לא תבזה .וכמ״ש ועובר על פשע לשארית ,למי שמשים עצמו כשיריים.
ו ה ת ״ ח הו א בחיי מ ש ה ש מ שי ם ע צ מו כ שיריי ם .איחא ביקרא דשבחא )ד(
בזה״ל :שבת הוא בבתינת ענוה ,בתינת ׳שבו איש תתתיו׳ הנאמר
בשבת ,כמבואר במאמר בטת בה׳ סימן ע״ט .והוא בבתינת ׳שמשים עצמו
כשיריים׳ ,בתינת לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת וכו׳ .והוא בבתינת ביטול כל
ההרגשות והתומריות ,ועל כן נקרא ׳שבת׳ ,מלשון שביתה וביטול .וזה ׳כי בו
שבת וינפש׳ .כי נתבטל התומריות ע״י גודל הארת הנפש שמאיר אז רותניות
הנפש ,והוא בבתינת ׳איש תכס׳ ,כי אז עולין עד התכמה ,כמבואר בפירוש
האריז״ל שבסוף ספר התיקונים ,שזה סוד הפסוק ׳תשבתי דרכי ואשיבה
רגלי וכו״ .ועל כן יש כת בשמירת שבת לכפר עוונות ,כמ״ש ׳ושומר שבת
מתללו׳ ,ודרשו רז״ל מתול לו ,כי הוא בבתינת ׳ואיש תכס יכפרנה׳.

ו ע ו ב ר על פ שע .איחא צספר אוהב ישראל)פ׳ משפטיס( בזה״ל :הנה ידוע דאית
תליסר מכילן דרתמי ,והס הי״ג תיקונא דיקנא עילאה קדישא שהם
אל רתום ותנון כו׳ ,ומהם ועל ידם נמשך כל השפעות טובות ורתמיס ותסדיס
גדולים (...) ,ונמשך משם רק השפעות רתמים ותסדיס נשגבים עליונין קדישין.
והמשכת הי״ג תיקוני דיקנא קדישא הנ״ל יוצאים מפסוק )מיכה ז( ׳מי אל
כמוך נושא עון וגו״ עד ׳מימי קדם׳ ,והס י״ג ,ונקראים בזוה״ק שבתא
דעתיקא ,והס הס מקור ושורש הרתמים לעילא לעילא כמו שהיה ברצון
הקדום האתדות הפשוט ,ומהם נמשך סידורי הרתמים והתסדיס לכל העולמות
העליונים ועד עולם התתתון .אכן לאשר התגלות המדות והכתות נשגבות
עליונות הוצרך להיות ע״י צמצומים רבים כדי שיוכל כל עולם ועולם לקבל זיו
בהירות הוד כבודו ית׳ לפי בתינתו וכמבואר לעיל ,לזה נתהווה כביכול ע״י
הצמצומים אתיזת הדינים ר״ל .וג״כ ישנו זכות ותובה לפי ערך מעשי בני אדם
ולפי ערך המקבלים כפי שינוי כליהם ,כי מאתו ית׳ לא תצא הרעות רק עוצם
הטוב והתסד ,אכן השינוי נתהווה לפי ערך המקבלים ההשפעה בכליהם
וכמבואר לעיל בפרשת וארא .ועיקר עבודתינו בתורה ובתפלה ובעשיית המצוות
הוא רק להמתיק כל הדינין ולהעלותן לשורשן הרמה בקודש ,ולסדר ולייתד כל
הכותות והמדות הקדושים וכל העולמות בסידור ומיזוג הרתמים הטובים
והתסדיס כאשר נמשך מהימי קדם בסוד י״ג שבתא דעתיקא ,וכנ״ל.
למי ש מ שי ם ע צ מו כ שיריי ם .כתב המהר״ל בנתיבות עולם )נתיב הענוה פ״ב(
צזה״ל :ור״ל ,הש״י עובר על פשע ,אל מי שאינו עושה עצמו עיקר
בעולם ,רק עושה עצמו כאילו אינו דבר עיקר כלל ,ומי שהוא נעשה כן ראוי
לעבור אליו על פשע (...) .כי כמו מדה זאת שעושה עצמו כשיריים כן יש לו
מדת הפשיטות מן הגשמיות ,ומצד הפשיטות יש כאן הסתלקות התטא ,והבן
זה מאוד .ויש לך להבין זה ג״כ מסוד התענית ביום הכפוריס שהוא
התמעטות הגוף ,ומפני כך יש כאן כפרה וסליתה ,שהוא מסולק מן התטא.
וכל התמעטות בכלל הוא כפרה באדם ,שאפי׳ הקרבן שהוא מכפר ,יש כאן
התמעטות הממון אשר הביא אל הש״י ,ומפני זה כפרה אל נפשו .ומי שעושה
עצמו כשיריים ,כלומר שממעט עצמו לגמרי אליו ,הוא נושא עון מצד
ומוציא כל צרופיו לפני התייח .איתא בספר
הפשיטות שבו ,והבן זה.
מקור מיס חיים )פ' נח ,עמוד התפלה( בשס הבעש״ט בזה״ל :הקשה הרמב״ן ,איך
ע״י תפלה נשתנה הגזר דין מרעה לטובה ,וכי יש ת״ו שינוי רצון ,וביותר
המתפלל בעד תבירו .ותירץ מורי זללה״ה בשם רבו אתיהו השילוני ,שעיקר התפלה למתק דין בשרשו ,לקשר המלכות דינא דמלכותא ,בבינה ,ע״י מסירות נפש,
וקס הוא אדם אתר ,ועליו לא נגזרה גזרה .ומורי זללה״ה ביארו יותר ,כי הגזר דין הוא אותיות ,ומפי הקב״ה אינו יוצא רק צירופים טובים רצה ,יוד ,עשר,
תם ,עין ,וכשמתפשטין לערך המקבל נעשה ר״ל צירופים לא טובים ,צרה ,רעש או ערש ,דוי ,מת ,עני ,וכיוצא ,והצדיק מעלה בתפלתו ,ובדמעות עיניו נתעלין
ונמתקין הדינין בשורשן ,ונעשה אדם אתר ,ומקבל הצירופים כמו שהן בשורשן רצה ,עין טובה ,וכיוצא ,והבן הדברים עכ״ל (...) .וסיפר שכן עשה בזסלב ,שראה
שיצאו צירופים לא טובים ,ועשה מהן צירופים אתרים ,ונשאר רשימתן פתד ,והבן זה כי זהו כלל גדול ,עכ״ל .וצס׳ אור המאיר)פ׳ וירא( כחב בזה״ל :ושמעתי בשם
הבעל שם טוב זללה״ה ,שפעם אתת היה רעש גדול בעיר ,ויתרדו כל העם אשר במתנה מן הרעש ,ואמר להם הבעש״ט זללה״ה אל ירע זאת בעיניכם ,כי
הרעש הוא שהאדון יצוה ליקת ערש לתפציו ,וכן הוה .ונמצא שיש כת ביד המשכיל ותכם אמיתי ,להפוך צירוף רע״ש לצירוף ער״ש ,עכ״ל.

עצה ותו שיה
עייי גודל הענווה של
צדיקי אמת עד שהוא
בבחינת אין ,עי״ז הוא
יכול לכ פר עוונו ת
)קיצור ליקו״ט ד ,ד(.

ע י ק ר ה תי קון של
כל ה עוונו ת הו א
ע״י ה צדי ק ה א מ ת.
ומי שרו צ ה לזכו ת
לא חרית טוב לנצח,
צריך לה שתדל בכל
כוחו להתקרב לצדיקי
א מ ת ו ת ל מי די ה ם,
ויספר לפני ה צדי ק
כל ליבו היינו ווידוי
דברים ,ועי״ז מוחלין
לו כל עוונותיו ) קי צ ו ר
ליקו״ט ד ,ג(.

צד

ערכי ם
וכינויים
משה

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

ר ד ! אי ש משה ע דו מאוד.

משה הוא כלל של התגלות
התורה שהוא בחינת דעת,
כי התורה נקרא ׳ראשית
דעת׳ .גם איתא משה רבינו
עולה בגימטריא תרי״ג
שהוא כללות כל התורה
)ליקו״מ לו ,ב(.

מי שהוא צדיק באמת יש
בו התגלות משיח .ואע״ם
שאין בו התגלות משיח ,יש
בו מידה של משיח שהוא
בחינת משה ,כמו שכתוב
בזהר הקדוש משיח דא משה
)ליקו״ם עט(.

משה מסר נפשו בעד
ישראל ,כי ידע שפלותו
באמת ,וידע חשיבות
וגדולות ישראל (...) ,לכן מי
שהוא צדיק באמת ,ויודע
שפלותו ,ויכיר חשיבות
ישראל ,יכול למסור את
נפשו בעדם )ליקו״ם עט(.
לאו כל אדם יכול להיות
עניו כראוי ,רק משה רבינו
עליו השלום ,הוא היה עניו
מכל האדם אשר על פני
האדמה ,ורז״ל קראו לענוה
שאינו כראוי חנופה )ליקו״ם
ח״ב כב(.

אי אפשר לקבל את התורה
ולהורידה לישראל לזכות
את כל אחד ואחד שיזכה
לקיימה ,כי אם ע״י ענוה
ושפלות אמיתי כמו משה,
כי ע״י ענוה אמיתית שהוא
בחינת אין ממש ,הוא דייקא
יכול לעלות ולכלל בבחינת
מקומו של עולם ,שהוא
בחינת למעלה מהמקום ,ששם
דייקא יודעים מקום של כל
אחד ואחד ויכולים לזכות את
כל אחד ואחד )ליקו״ה העושה
שליח לגב״ח ה ,יט(.

אי אפשר לזכות לענוה
אמיתית ,כי אם ע״י צדיק
הדור שהוא בחינת משה
שהיה עניו מכל האדם ,ואז
זוכה לכלול באין סוף ,שזהו
עיקר תכלית האדם שנברא
בשביל זה ,אשרי הזוכה לזה
)ליקו״ה גב״ח מהיתומים ד.(1 ,

רבי יוסי אמר ,משה מיום
שנולד לא זזה ממנו רוח
הקודש )זהר שמות כא.(.
בזכות משה מנחיל הקב״ה
את עולם הבא לצדיקים

)בתי

מדרשות ,מדרש אלפא ביתות(.

’ והאיש משה ענו מאד׳.
וטעם לענוותנותו יש רמז
בתיקונים ,מפני רוב הדבקות
בבורא היה לו בושה להיפרד
ממנו )ראשית חכמה שער
האהבה ,פי״א(.

גדולה ענוה שבה נשתבח
משרע״ה ,שנאמר ׳והאיש
משה ענו מאד׳ ,מה תלמוד
מכל האדם ,אלא עניו ואינו
מתגאה במידה מן המידות
שבני אדם רגילין להתגאות
בה ,כגון המלכות והנבואה
והחכמה ,ואע״פ שהיו בו כל
המידות הללו ,׳ענו מאד מכל
האדם׳ )ראשית חכמה ,אור
גדול פ״ד(.

משה זכה בחייו מה שיזכו
שאר הצדיקים לאחר מותם
כשיחיו ,שיזכו להביט תמונת
ה׳ ,שנאמר ,׳אשבעה בהקיז
תמונתך׳ ,אבל בקבלת תורה
׳ותמונה אינכם רואים׳,
ובמשרע״ה כתיב ׳ותמונת
ה׳ יביט׳ .ומענין עולם הבא
של משה רבינו ע״ה מי יוכל
להרהר ,הלא ׳לא ידע איש
את קבורתו׳ וה׳ איתו ) של״ה
פ׳ ואתחנן תורה אור ג(.

כ מו שהרועה את הצאן

מקור חכמה

ו ה א י ש משה עניו מאוד נני א ה״ל )ד ,א( דרש נזה נזה״ל:
נהמנואר מצירופי דנריו הקדושים ,כקלקול הע׳ו׳ן׳
א-ת( :ומדפר רנריס ואהרן פמשה על אדות האשה הכשית אשר
שהוא המפריד גדולת וגיאות המלכות מהע׳ג׳ו׳ והעגוה המונ״ס,
לקח כי אשה כשית לקס :רארנרו הרק אןו פמשה דפר ה׳ הלא' גס
מכואר יותר לפי זה ,כהכרת העגיו ]שפל ושנלן[ נתיגת משה,
פנו דפר ישמע ה׳ :והאיש מישה ענו
לכפרת ותיקון העון .ואגכ אורתא יש
רנאד רנכל האדם אקר על פני
לכאר עוד ,שגס מתמת זה מוכרת כמו שכתוב )נמדני ינ( והאיש משה עניו
האדם כדכר התיקון ,שישפיל ויכזה מאוד ,ועל ידי זה נקרא איש חכם ,כמו האדרנה :י א מר ה׳ פתאס אל משה
את עצמו כווידוי דכריו ,אשמתי וכו׳.
ואיל אהרן ואיל רנריס צאו• שלשתכס
כמ״ש שכתוב )איונ כס( והחכמה מאין תמצא
נקר א אי ש חכם
אל אהיל מועד יצאו שלשתם :י ר ד
וה חכ מ ה מאין ת מצ א) .עי׳ שוט? כא .(:ובזה יש כה לתלמיד חכם
ה׳ פעמוד ענן י ע מ ד פתח האהל
ניאר נזה נפל״ס )ד ,י( נזה״ל :ר״ל ,על לכפר ,כמו שנאמר ואיש חכם יכפרנה  :ויקריא אהרן ורנריס י.צאו שניהם:
י א מ ר שרנעו נא דכרי אס זהיה
דרך שמכואר לקמן נאות מ׳ ששורש
נכיאכס ה׳ פמראה אליו אתודע פחלוס אדפר פו :לא כן עכדי מ׳שה
המלכות ונו׳ הוא נתינת אין וכו' ,ועל כן תלמיד תכס ס ה שהוא
פכל פיתי נארנן הוא :פה אל פה אדפר פו ומראה ]) hכחידת
כנתינת הענוה של משה נתינת אין ,יש לו כת לתקן כל פגמי
ותמנת ה׳!פיט ומדוע לא ןראתס לדפר פעכדי פמקה :ופירש רש״י
המלכות ולכפר עוונותיו ,ונשמתוודין לפניו זה נתינת התזרת המלכות
)שס( :ענו .שפל וספלן .והרמכ׳׳ן) שס( כיאר כזה כזה״ל :ומעם ׳והאיש
ר כ ז ה יש כח לתייח לכפר וניאר נזה נ מי הנסל ) ד(,
לשורשה.
משה ענו מאד' ,להגיד כי השס קינא לו פעפור ענוותנותו ,כי
שדייקא ע״י הווידוי יכול הצדיק לפעול נאופן שלס ,וז״ל :היינו שהוא
הוא לא יענה על ריפ לעולם אף אס ידע ,ור״א מפרש ואמר ,כי
נכלל נהת״ש הזה שהוא נשי׳ אין ,ונעשה הוא ג״כ כנשי׳ אין ועי״ז
הוא לא היה מפקש גדולה על שוס אדם ,ולא יתגאה פמעלתו כלל
מכפר לו השי״ת ,כ״ש ׳ועוכר על פשע לשארית׳ למי שמשים עצמו
אף כי על אחיו ,והס חומאיס שמדפריס עליו חינם .אפל פספרי,
נשירים .וז״ש ׳ונזה יש כת לת״ת לכפר' ,היינו שהשי״ת יכפר לו עי״ז
)כהעלותך ק( רפי נתן אומר ,אף פפניו של משה דיפרו פו ,שנאמר
שמתוודים לפני הת״ת שהוא כתי׳ אין ונכלל האיש הזה נו ונעשה
ג״נ ננתי' אין ,ועי״ז השי״ת מכפר לו ,ני הת״ת יכול להעלות
׳וישמע ה׳ והאיש משה עניו מאד' ,אלא שכפש משה על הדפר.
יזכיר ענוותנותו שספל ולא ענס ,והשם קינא לו .ועי׳ כילקוה״נ ד״ה
הווידוי דנריס שמתוודים לפניו אל השי״ת ,ולהוציא כל הצירופים
׳והאיש משה עניו מאוד׳ וכקישוריס המצוייניס שס לכלל המאמר.
רעים שנשקקו על העצמות ע״י העוונות ולהפך אותם שיהיו נעשים
ר ד ! ח כ מ דן מאץ תמצא .ע״ד הפשט ,מקרא זה אמרו איוכ לריעיו,
מהם צירופים שונים וקדושים כנתתילה ,ואז יתתנרו ויתרפאו שנרי
העצמות וישונו כ״א למקומם נשלוס ,ועי״ז יכפר לו השי״ת ,ויזכה
ותכלית לכד מהתכמה שמאין
כשטען כי לכל דכר יש מקור
תכוא ,וע״כ כל ימיו נתן ליכו עליה ללומדה .אך כה כמאמר זה ,דרש זאת
האיש הזה להיכלל נאור האין סוף ששס אין תילוק נין רע למוש.
הת״ת שיכול לכפר עוונות צריך להיות

ככתי׳ משה וענוותנותו ,כפי שהעידה עליו התורה ככ מדכר)יכ,

רעי״ז

רכינו ע״כ דכרי הגמ׳ כשוטה המוכאת להלן .כתיכ כאיוכ )כת ,יכ-יג(:

והחכמה מאין תמצא ואי זה רנקוס פינה :לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא פארן החיים :ופירש ר ש״י) שס( :והסכמה .התורה.
כיאר :והסכמה .אפל החכמה שהיא הדפר היותר יקר פעולס לא נודע לנו .לא האופנים שעל ידיהם תמצא ותתגלה ,שעל זה אמרו מאין
סמצא .היינו ע״י איזה תחפולה ,וגס לא המקום ששס מציאותה ,ועל זה אמר ואיזה מקוה נינה .והנה החכמה ידענו את מקומה שהיא
והמלכי״ס )שס(

אצל ה׳ ,כי החכמה לא תושג ע״י מחקר וע״י פינת האדם ,רק יקפלוה מה׳ לפד ושס מקומה ,רק שלא נודע לנו פאיזה אופן תימצא
לנו ,והפינה ששרשה פשכל האדם שהוא מפין דפר מתוך דפר ע״י היקשים ומופתים ,ידענו מאין תמצא ,רק שלא נודע לנו מקום פינה,
היינו מה שרשה ויסודה שמשם תקח התחלותיה .ורז״ל דרשו פש׳ זה על מידת הענווה ,כדאיתא כמש׳ שוטה )כא ע״כ( :א״ר יוסי פר׳ חנינא,
אין דכרי תורה מתקיימין אלא כמי שמעמיד עצמו ערום עליהן ,שנאמר ׳אני חכמה שכנתי ערמה׳ .א״ר יוחנן ,אין דכרי תורה מתקיימין
אלא פמי שמשים עצמו כמי שאינו ,שנאמר ׳והחכמה מאין תמצא׳ .ופירש ר ש״י) שס( :סכמה .תורה .שמעמיד עצמו ערום עליה .שפירש מכל
עסקים ונעשה עליה עני וחסר ,כל שמערים שיתקיים תורתו לקכץ על יד וללמוד מכל אדס .מאין סמצא .מן העשוי כאין .וכיאר כזה
המהרש״א )שס( :אין לנרי סורה מסקיימין כר ערום עליהן שנאמר כר .עיין פרש״י ,ועוד י״ל ,ע״ד שאמרו כל האוחז ס״ת ערום כו׳ ערום
פלא אותה מצוה ,כיוצא פזה קאמר הכא שמעמיד עצמו ערום על ד״ת כאילו הוא ערום ממנה ,ואינו מתגאה לומר שהוא חכס ואין
צריך לשוס רפ ,ופענין זה סמך לזה שאמר אלא פמי שמשים עצמו כמי שאינו כו׳ ,דהיינו גס אס חכס הוא משים עצמו כמי שאינו
חכס ,כמ״ש איזהו חכס הלומד מכל אדס ,ר״ל איזה חכם שהתורה מתקיימת פו ,הלומד מכל אדס ואינו משים עצמו חכס .והוא פירוש
הקרא דמייתי ׳והחכמה מאין׳ ,מי שמשים עצמו כאין פו חכמה ,פו תמצא החכמה .וכס׳ זה גופא דרשו תז״ל על משה ,כדאיתא כ סו ט ה)יג ע״כ(,
שכשעה שהספידו אמר עליו הקכ״ה ׳והתכמה מאין תמצא׳ .ופירש כזה המהרש״א )שס( כזה״ל :שפענין החכמה היה העדר לדורו )של משה( כמ״ש ,כי
הוא היה אפ לחכמים ,ולו ניתן חכמת הפלפול של התורה והוא נתנה לכל ישראל פטופת הנאה ,כמ״ש פנדריס .והיינו ׳מאין תמצא׳ ,כדלקמן
פרק נוטל )סוטה כא ע״כ( מי שמשים עצמו כאין ,כמו משה שנאמר פו ׳והאיש משה ענו מאד וגו״ ,וכתיפ ׳ונחנו מה וגו״ ,פו תימצא
החכמה .ואיתא כשל״ה)שמות ,תורה אור כ( כזה״ל :׳והחכמה מאין תמצא׳ ,אותיות ׳מאין׳ הוא הנעלם מאותיות משה ,דהיינו מס׳ שי׳ן׳ הא׳.

יליקוט הנחל•

מיליואי חכמה

ו ה א י ש מ שה עניו מאוד .איתא בקונטרס יד הנחל )ד( בזה״ל :ע״פ קשרי
המאמר ,עי״ע כפסוקיס הסוככיס לפס׳ זה וכפירושיהס ,וראה
לקשרם לדכרי רכינו שכמאמר זה ,הן לענין ענוותנותו של משה ונכואתו
)להלן אות ט׳( ,הן לענין צרעת מריס שהיא ככתי׳ ו׳תהי עוונותס על
עצמותם׳ ,וכאה על דכריס כטליס ולשוה״ר כידוע )להלן אות ח׳( ,הן לענין
הוידוי דכריס שעשה אהרון כפני משה ,כמ״ש שס ׳ויאמר אהרן אל משה
כי אדני אל נא תשת עלינו תטאת וגו״ ,הן תפלת משה עכור מריס ,ככתי׳
׳ואיש תכס יכפרנה׳ ,וכן כענין הצירופיס ,שמתמת הדינים הקשים ששרו על
מריס התפלל משה עליה כצירופיס אתרים ,כמוכא כליקו״מ תורה קעד,
שמשה ׳העלים שמה כרמז נפלא כתוך תפלתו ,נא רפא כגימטריא מריס
יוככד מכוון ממש׳ .ועוד קישורים רכים כפי שיראה המעיין.
ו ד ! ח כ מ ד ן מאין ת מ צ א .בקוצץ מבועי הנחל )ניסן תשל״ט( ביאר בזה בזה״ל:
כיאר רכינו ע״ד הרמז ,וכמוכא שהתכמה מושגת רק ע״י כתי׳
אין וענוה .הנה לפי צרופי דכה״ק יכואר זאת גס ע״ד הפשט .דהוא דרך
שאלה ,׳והתכמה מאין תמצא׳ ,דמאין ואיך אפשר למצוא ולהשיג את התכמה,
וכהמשך הפסוקיס נאמר שס ׳אכדון ומות אמרו כאזנינו שמענו שמעה׳ ,ועיין
רש״י שס דזוכין לה אלו המאכדין וממיתין עצמן עליה עי״ש (...) ,והיינו
שעונה הפסוק על שאלת ׳והתכמה מאין תמצא׳ ,׳אכדון ומות אמרו כאזנינו
שמענו שמעה׳ שע״י ענוה ושפלות עד שכאיס לכתי׳ אכדון ומות כרצוא ושוכ
)כמובא לקמן באות ט׳( ,עי״ז מוצאין ומשיגין את התכמה.

ו ה א י ש מ שה עניו מאוד .איתא בבעש״ט עה״ת )פ' בהעלותך( בזה״ל :׳והאיש
משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה׳ ,פי׳ כי יש שני
מדרגות ,א( שמתשכתו תמיד כולה למעלה אפילו כדכריס תתתוניס ,ומוכדל
מן התומר של התתתוניס ,מדרגה הכ׳ אינו מוכדל מן התומר כנ״ל .וזהו סוד
)זוה״ק נשא קל״ח ע״א( ׳משה משה לא פסיק טעמא כגווה ,יעקכ יעקכ פסיק
טעמא׳ ,כי יש משה לעילא משה לתתא ,יעקכ לעילא יעקכ לתתא ,לפיכך
כמשה לא פסיק טעמא ,כי כולו אתד ,הן למעלה הן למטה היה אתד ,שכולו
היה למעלה והיה מוכדל מן התומר ,ואעפ״כ היה מתזיק עצמו כמדת ענוה
אפילו כדכריס עליונים ,׳מכל האדם אשר על פני האדמה׳ ,האדם הוא
המתשכה אשר כולה על פני האדמה ,ר״ל אפילו מן אותו אדם שהוא כולו
למטה היה משה תושכ את עצמו יותר שפל ממנו.
ו ה ח כ מ ה מ א ץ ת מצ א .איתא בשערי אורה )שער ה( בזה״ל :סוד אות י׳ של שס
היא הנקראת פליאות תכמה ,ועליה נאמר ׳כמופלא ממך אל
תדרוש כמכוסה ממך אל תתקור׳ .וגס היא נקראת תעלומות תכמה ,ועליה נאמר
)איוב כח( ׳והתכמה מאין תמצא׳ ,כי שמה ממש נקראת תכמה ,ועליה נאמר
׳ונעלמה מעיני כל תי׳ )שס( ,ומתעלומה זו נכרא העולם .ואות יו״ד זו נקרא רצון
כאין גכול ,וגס היא נקראת מתשכה ,ועליה נאמר הכתוכ)תהליס צב( ׳מאד עמקו
מתשכותיך׳ ,׳ועמוק עמוק מי ימצאנו׳ )קהלת ז( .ודע והכן כי סוד יו״ד של שס
המיותד רומזת על ספירה שנייה הנקראת תכמה ,אכל כעניין הכתר אינו מורה
זולתי כקוצו של יו״ד ,שהוא מורה על הכתר כסוד הנקרא א״ס.

ואני תפליה
רם ונשא ,שוכן עד
וקדוש שמו ,מרום
וקדוש תשכן ואת
דכא ושפל רוח,
להחיות רוח שפלים
ולהחיות לב נדכאים,
זכני ברחמיך הרבים
להפיק דרכי הענוה
האמתיית באמת
לאמתו כרצונך הטוב,
״כי בער אנכי מאיש
ולא בינת אדם לי״,
ואין אתי יודע עד
מה שום דרך מדרכי
הענוה האמתיית.
) (...אבי שבשמים,
יודע מחשבות ,יודע
כל התעלומות ,אתה
לבד יודע כמה ישועה
ורחמים אני צריך
לזכות לכל זה ,כי אני
רחוק מענוה אמתיית
בתכלית הרחוק ,כי
ענוה גדולה מכלם.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
בזו השעה אמר
משה ,אס מפני הכבוד
שלי יושמדו ישראל
מהעולם ,טוב לי למות,
ולא יאמרו שעזבתי את
טובת כל העולם מפני
הכבוד שלי.

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

צה

והוא

כעצמו מספר להם שבחיו ולא היה למשה שום ה ת פ ארו ת וגדלות מזה .וכן איפא נליקו״מ )קמז( נזה״ל :עיקר מידת הענווה
כשיהיה במדריגה שיוכל לכמוג על עצמו כמו משה רנינו ע״ה והאיש משה עניו מאד ,זהו מדריגת הענווה נפנלימ ,וכמו
שמצינו באמוראים שאמר רב יושף )סוטה מע ע״נ( לא ממני ענווה דאיכא אנא .ונליקו״ה )או״ס פפילין ו ,ה( ני אר והוסיף נזה עוד :כי
באמת מי שמבמל עצמו במכלית עד שזוכה למייס הנ״ל באממ שהם ענווה אמימימ ,הוא אינו צריך להשפיל עצמו לעפר ממש ,אדרבא
הוא יכול למלוך ולהשמרר ולהתפאר
עצמו ככל מיני המפארות ,ואעפ״כ
ת ש א ח ט א ת ם ואם אין מחני ובשביל זזז ,כשהתפלל משה על חטא
הוא עניו נאמת .כמו שמצינו
נא .ממקרא זה נ א רנינו ללמדנו ,העגל ,אמר )שמות לנ( אם תשא חטאתם,
כגדולי הצדיקים שהתפארו את
שהכס שיש לפ״פ לכפר הוא
ע״י ואם אין מחני נא ,כי זה מן הנמנע,
עצמם ככמה המפארות ,כמו רני
ענוופנופו .ויראה המעיין ללמוד כל ענין
פטא העגל וכפרפו ,כי גס כל הפסוקיס שלא יבא לאדם איזה גדלות ,כששומע
שמעון נר יוחאי שאמר כאדרא,
ה סונני ס ופירושיהס הינס מקושריס שמספרין שבחו ,כל שכן כשמלך גדול
אסהדנא עלי וכו׳ .וכן אמר ראיתי
שמות ג ,א(.
כני עליה וכו׳ ,אס שגייס הס אני
לענייני המאמר )ע״פ כלל ה׳( .נאמר משבח ומפאר את האדם ,אזי בודאי מן
וכו׳ )סוכה מה( .וכן ככמה וכמה יש לך לדעת ,כי בחינת
אבל
נשמוס )לנ ,ל-לד( :ויהי ננמחרת הנמנע ,שלא יבא לו איזה גדלות.
נשמת משה ע״ה היא כלולה
ויאמר משה אל העם אמס חנואתם
שהיו
ואמוראים
התנאים
גדולי
מי״ב שבטי ישראל ,כי כל
משאה גדלה ועמה אעלה אל ה' צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו,
מתפארים עצמם ככמה המפארות הם׳ ריבוא היו ענפים לו(...).
שהיה מלך וכהן ולוי ונביא
אולי אכפרה כעד חטאמכס :עשנ אזי יכול האדם לשמוע שבחו ,ולא יבא לו
)עיין סוף סוטה( .ולכאורה נדמה וחכם וגיבור ,שהיה כולל כל
שהוא נגד דרכי הענווה ,אכל הענפים שבקדושה .ולעתיד
משה אל ה׳ ויאמר אנא ח^א העם שום גדלות ,כמו משה רבינו ,שראה כתוב
לבוא תתגלה בעולם שורש
נאמת ,זהו עיקר מכלית שלימות המלכות שבמשה ,שהוא
הזה משאה גדלה דעשו להם אלהי בתורה ,וידבר ה׳ אל משה ,ויאמר ה׳ אל
הענווה האמיתית כאשר שמעתי עצמו מלך המשיח ,והוא
זהג :ועמה אס אשא חשאמס
ואס משה ,וישראל קודאין בכל יום בתורה
דוד ,והוא ינון ושילה )אוה״ח
והכנתי ממנו ז״ל ,כי עיקר הענווה
אןן מחני נא מאפרף אשר כתנא:
בראשית מט ,יא(.
ויאמר ה׳ אל מישה מי איאר אשא לי שבחו של משה ,והוא בעצמו מספר להם
שיוכל לכמונ על עצמו והאיש
אמחנו מספרי :ועאה לך נחה את שבחיו ,ולא היה למשה שום התפארות
משה עניו מאד וכו'.
ביטול
משה
העם אל אאר דכראי לך הנה מלאכי וגדלות מזה ,כמו שכתוב והאיש
דע ,שעיקר הביטול שאדם
מבטל ישותו ונעשה אין
.ילך לפניך וכיום פקדי ואקדמי עניו מאוד .ובודאי על ידי ענוותנותו ,היה כח ביד משה לכפר עון העגל,
ונכלל באחדות השי״ת,
עלהס חשאאס :ופירש רש״י )שס(:
כמו שכתוב ואיש חכם יכפרנה .וזה שטען משה ,ואם אין ,היינו אם לא אין זה אלא ע״י התבודדות
אכפרה נעד סטאפנם .אשים כופר
)ליקו״מ נב(.
וקינוח וסתימה לנגד חטאמכם ,תשא חטאתם ,בזה אתה מראה ,שאין לי כל כך עניוות ,שאוכל לכפר
הקבייה מחוייב המציאות,
להם עון העגל .בכן בקשתי ,מחני נא ,כדי שלא אכשל בגדלות ,שאני וכל הדברים הם אפשרי
להנדיל ניניכס ונין החמא .ועפה אם
המציאות ,וכ שנתבטל
פשא פטאפה .הרי מונ ,איני אומר
רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושכחי בתורה ,כי מי יוכל לעמוד בזה ,ונכלל באחדותו ,אזי הוא
יוצא מבחינת אפשר ונכלל
מקרא
לך מחני .ואס אין מחני .וזה
שישמע סיפור שבחו ולא יתגאה ,אם לא עניו גדול ,ואם אני עניו ,צריך במחוייב )ליקו״מ נב(.
קצר וכן הרנה .מססיך .מכל המורה
בשעת ביטול שנתבטל
לך שתשא חטאתם ,כמ״ש ועובר על פשע לשארית וכו׳ :
כולה ,שלא יאמרו עלי שלא הייתי
אל התכלית ,שהוא כולו
כדאי לגקש עליהם רתמים .ואיפא נאוה״ס ) שס( נזה״ל :ע״פ דכריהם ז״ל ) ה י ק ו ״ ז קלס (.שאמרו כי כל נשמות דור המדנר היו ענפי טוב כולו אחד ,אזי באמת
נתבטלין היםורין כנ״ל.
נשמת משה ,ומעמה כשלא ישא תמאמם הנה התםרון נוגע למשה .ואיפא נ ז ה ר) וי ק ר א ,יד ע״נ( נזה״ל " :נ ה אי שעמא אמר משה ,אך אי אפשר להיות תמיד
קבוע בבחינות הביטול ,כי
אי נגין יקרא דידי ישמצון ישראל מעלמא ,טב לי מומא ,ולא יימרון דשניקנא האי דכולי עלמא נגין יקרא דילי.
)המשך(
כשהוא רועה טוב ,מציל
את הצאן מן הזאבים
ומן האריות ,כך המנהיג
לישראל ,אם הוא טוב
מצילם מן האויבים ומדין
של מטה ומדין של מעלה,
ומדריכן לחיי העולם הבא.
כך משה רועה נאמן היה,
וראה הקב״ה שכדאי הוא
לרעות את ישראל ,באותו
הדרך ממש שהיה רועה את
הצאן לכבשים כפי הראוי
להן ,כן משה מלמד את
התורה לכל אחד מישראל
כפי הראוי לו )ש״ך עה״ת

אם

מילואי חכמה
ו א ם אין מחני נא .בענין תפילת משה על כפרת עמ״י ,נאמר במם' ברכות )לב ע״א(:

ואני תפלה

)המשך( ובעצם רחוקי
ממך,גם לפרששיחתי
לפניך היטב בעדן זה
נמנע ממני מאיה ,אך
אף על פי כן ממך
לא יפלא כל דבר,
כמו שכתוב ״היפלא
מיי דבר ,הן כל תוכל
ולא יבצרממךמזמה״.
ואתה ןכ'ל לזכות גם
אותי לענוה אמתיית.
) (...וזכני להמשיך
עלי קדשת הענוה
האמתיית של משה
רבנו עליו השלום,
שהןה ״ענו מאיד
מכיל האדם א ש ר
על פני האדמה״.
)ליקו״ת ח״ב ,כ(

ערכי ם
וכינויים

הזה .׳ויתל משה את פני ה״ .תניא ,רבי אליעזר הגדול אומר ,מלמד שעמד
משה בתפלה לפני הקב״ה עד שאתזתו אתילו ,מאי אתילו ,אמר רבי אלעזר,
אש של עצמות ,מאי אש של עצמות ,אמר אביי ,אשתא דגרמי .והדברים מובנים

אם כן יצא מגדר אנושי ,ועל
כן מוכרח שיהיה הביטול
בבחינות רצוא ושוב )ליקו״מ
סה ,ד(.

׳ויתל משה את פני ה׳ /אמר רבי אלעזר ,מלמד שעמד משה בתפלה
מי שהוא משוקע עדיין
לפני הקב״ה עד שהתלהו ,ורבא אמר ,עד שהפר לו נדרו ,כתיב הכא ׳ויתל/
בתאוות גשמיות ,בוודאי
באופן נפלא ע״פ הקדמות רבינו )לעיל אות ה-ו' ,ותהי עוונותס תקוקה על עצמותם' ו׳כל אי אפשר לו לזכות
וכתיב התם ׳לא יתל דברו׳ .ואמר מר ,הוא אינו מיתל ,אבל אתרים מתלין לו.
דבר אשר יבוא באש תעבירו באש'( ,היינו שמשה היה צריך בתפלתו להתפלל במסירות נפש לבחינת ביטול ,ואפילו
ושמואל אמר ,מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם ,שנאמר ׳ואס אין מתני נא
אם יתנוצז לו לפעמים
מספרך׳ .אמר רבא אמר רב יצתק ,מלמד שהתלה עליהם מידת רתמים .ורבנן בביטול כל גשמיותו ,עד שיוציא את העוונות התקוקיס על עצמותיהם של ישראל ,שהרי שקול
וירצה לעלות ולהיכלל
הוא כנגד כל ישראל .וראה לקמן בסוף המאמר ד״ה 'ותזינן דהוו מנסרי מגרמייהו'.
אמרי ,מלמד שאמר משה לפני הקב״ה ,רבש״ע ,תולין הוא לך מעשות כדבר
באין םוף יותר מהראוי לו
לפי מדרגתו ,יוכל לפגום
בזה חם ושלום ,שזה בחינת פן יהרםו לעלות .ועל כן צריכין לבקש הרבה מהשי״ת שיזכה לביטול הזה לפי מדרגתו בקדושה וטהרה ,שלא יזיק לו ריבוי האור חם ושלום ,כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר חם ושלום )ליקו״ה כלאי הכרם ואילן
ב ,ה( .כשמשה ראה תוקף הדין כשעשו את העגל ,מםר נפשו לגמרי וביטל עצמו בתכלית ,ואמר אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא .ואם אין מחני נא ,זה בחינת תכלית הביטול שמפר נפשו לגמרי )ליקו״ה תפלת ערבית ד ,יז( .בשעת
הביטול אז מתבטל באחדותו יתברך ששם כולו טוב ואז בוודאי מתבטלין הדינים והיםורים לגמרי כנ״ל )ליקו״ה מילה ה ,כז( .אעייס שאחר הביטול אי אפשר לידע כמו בשעת הביטול ,אבל הרשימו מאירה לדעת ואז השי״ת כביכול מנחם
אותו ע״י התורה ששואב משם ,ומודיע ומאיר בדעתו כי אנכי אנכי הוא מנחמכם ,היינו אנכי בעצמי שהרגשת בשעת הביטול ,אנכי הוא בעצמי המחיה ומנהיג אותך גם עתה ,והוא מנחמכם ,כי כוונת השי״ת בוודאי לטובה ,ובוודאי יתבטלו
כל הדינים והיםורין )ליקו״ה מילה ה ,כז( .בעני! הביטול יש כמה בחינות באדם ובזמן ובמקום ,כי כל מה שגוף האדם קדוש וטהור ביותר ,כן יכול לבטל עצמו ביותר ולשאוב מימי התורה משם ,כי יש לו כלים ראויים לקבל .וכן יש זמן
שמםוגל ביותר לבחינת ביטול ,שהוא זמנים המקודשים ,שהם כל הימים טובים ,ובראשם שבת שהוא מעין עולם הבא ששם עיקר הביטול ,וכן יש שנויים במקום )ליקו״ה מילה ה ,יח( .התנוצצות הביטול אי אפשר לבאר בכתב ולא בעל
פה ,כי אם לכל חד כפום מה דמשער בליביה )ליקו״ה מילה ה ,יח( .משה רבינו ע״ה לא היה צריך לביטול הרגשות גוף ממנו בעת הנבואה כשאר נביאים ,רק בגוף ונפש תמים יחדיו ) של״ה וישב תורה אור ח( .כל החלל ומקום פנוי עם
כל םדר ההשתלשלות שבו מריש כל דרגין עד םוף כל דרגין ,הכל כלול ובטל במציאות במאור באור אין םוף ,כביטול זיו השמש בשמש ,ר״ל כאילו לא יצאו מההכללות המאור .וכמו זיו השמש שאינו נראה ליש אלא למטה ,לפי שאין
כאן גוף השמש ,אבל בשמש עצמו אין הזיו ניכר כלל במציאות ,והרי הוא אין ואפם ממש )מקור מים חיים ,פ׳ ואתחנן( .בכלל ההשפעות שגזר שיימשכו ממנו ית׳ ,םידר שיימשכו השפעות ,שבהגיעם למי שיקבלם יבוטלו בכוחם גבולות
מגבולות הטבע כמ״ש ,ויתקשר האיש ההוא עם הנמצאים הרוחניים ,ותגיע לו ידיעה והשכלה למעלה מההשכלה האנושית ,והוא ענין מדריגות הרוח הקודש והנבואה )דרך ה׳ ח״ג ,ב( .כשעת מתן תורה שהיה להם התפשטות הגשמיות
וביטול במציאות ,ממילא היו יודעים את התורה מצד נשמתן ,כי זהו עיקר חיותן ) ק דו ש ת לוי ,אבות( .מי שמםתכל על רוממות עצמות ה׳ שהוא אין םוף פשוט בתכלית הפשיטות ולית מחשבה תפיםא ביה ,והוא תמיד דבוק ומקושר
בעצמות הבורא ברוך הוא ,אזי נופל עליו יראה ופחד ואימה גדולה בחינת ביטול במציאות בתכלית ,ועושה רצונו בתורה ומצות ומעשים טובים .ונמצא עבודתו אינו מחמת שמםתכל על שפלות עצמותו ,כי אינו מרגיש עצמותו כלל כי הוא
בתכלית הביטול ,רק עבודתו הוא בבחינת ביטול במציאות לפני עצמות הבורא ברוך הוא )קדושת לוי ,אבות( .כחינת יראה עילאה הוא בחינת ביטול במציאות מפני רוממות ה׳ והדר גאונו ,ע״י התבוננות והםתכלותו בעצמות הבורא ברוך
הוא איך שהוא אין םוף פשוט בתכלית הפשיטות לית מחשבה תפיםא ביה ולאו דאית ליה מכל אינון מדות כלל וכר ,והוא למעלה מעלה מהשתלשלות העולמות ,כי אין ערוך אליו כנ״ל .וע״י העמקת דעתו בהםתכלות זה בעיון הדק היטב,
עוון ה ע ג ל אמר רבי יצחק ,אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון ,שנאמר
הוא בטל במציאות בתכלית ולא מרגיש עצמותו כלל )קדושת לוי ,פ׳ עקב(.
׳וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם׳ )סנהדרין קב .(.אם לא היה חטא העגל היה הלוחות באתגליא ,ונמצא הוא תוכחה שהוכיח משה את ישראל ,שמחמת חטא העגל היה צריך ללבושים והיה צריך לתת הלוחות בארון ) קדו שת לוי ,פ׳ עקב(.

ערכי ם
וכינויים
ארץ
ארץ הוא בחינת יראה ,כמו
שכתוב ארץ יראה )ליקו״מ
טו(.

כמו שהארז הוא תכלית
הגשמיות של כל העולמות,
כמו כן בחינת שמו יתברך
הוא בחינת תכלית הגשמיות
נגד גדולת רוממותו יתברך,
כי לית מחשבה תפיסא בה
כלל )ליקו״ה סעודה ד.( 1 ,
ההוא דינא רפיא איהי
ארז ,וההיא ארז איהי
אספקלריא דלא נהרא )זהר
וישב קפ.(.

מלי נקרא ארז ,מלשון
רצון בשפע ,׳שבע רצון',
ונקרא אדמה ,מלשון אדומה
בקבלת דין )של״ה תולדות
אדם ,בית ישראל ט(.

מילוי ארז ,עולה חס״ד
די״ן רחמי״ם .זה סוד עושה
משפט חסד וצדקה בארז.
ולכן נקרא מל׳ ארז )מגלה
עמוקות ואתחנן אופן ר(.

השכינה נקראת ארז,
שהוא מל׳ מדריגה תחתונה,
וממנה כל היראות נמשכו.
וכשיש יראה פנימית אזי
ממילא בטל ממנו כל
היראות חצוניות ,כי הם רק
מדריגת התעוררות לבוא
מהם אל יראה פנימית )דגל
מחנה אפרים ,פ׳ בחקותי(.

צו

נחל נוכע

ויהי

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

ו י ד 1י בי שו תן מלך.

מקור חכמה

כישורון מלך היינו שמלכות עלה לשרשה וכוי.
נ פ ל ״ ס) ד ,יא( נזה״ל :רוצה לומר ,ני פ תו ס יונמן פירש שזה
וכדרך זה הלכנו ,ע״פ דכריו המוכאיס כנח״נ ד״ה ׳ויהי כישורון מלו׳.
קאי על משה רניט ע״ה שהיה מלך כישראל ,וכן אמרו רז״ל נמ״ר
נאמר ככרכת משה לישראל קודם הסתלקותו כדכריס )לג ,א ,ד-ה( :וזאת
נהעלומך פרשה מ״ו ,אמר לו הקנ״ה למשה ,מלך עשיתיך ,שנאמר
׳ויהי כישורון מלך וכו" .וכשהמלכוס
הפרכה אשר כרך משה איש האלסיס
את פני ןשראל לפני מותו(...) :
היפה אצל משה ,זה נתינת שהמלכות תד! )דכריס לג( ויהי בישורון מלך ,היינו שמלכות
תורה צוה לנו משה מורשה רןה_לת
עלה לשורשה שהוא נתינת אין כנ״ל,
'וענויס עלה לשרשה ,כמו שכתוב ) פ ה לי ס לז( וענווים
!עקפ :רהי כישרון רנלך פהתאשף
נתינת ענוה ,שזה נתינת
יירשו ארץ׳ הוא דינא דמלנותא ונו' ,ירשו א ח ,ואח הוא דינא דמלכותא ,כמו
ראשי עם !חד שכ pי !שראל :וכיאר
שכתוב)איוג=( ואח מתקוממה לו :
היינו נתינת מלכות כידוע .ועיין ר״ה
התרגום יונתן )שס(^^ :ודא סדר
פרכתא דפריך משה נפיא דה׳ ית
)לנ ע״נ( דתשינ פשוק ׳ויהי כישורון׳
פני ישראל קדם דימות (...) .אמרין פני ישראל ,אורייתא פקיד לנא
נין פשוקי מלכות של השי״ת ,כי מאמר שהמלכות עלה לשורשה לאין
משה ,יהפה ירתו לקהל שפמיא דיעקפ .והוא הוה מלכא פישראל,
שוף ,נמצא שמלכות משה הוא ממש נתינת מלכותו יתנרך.
פאתכנשות רישי עמא כחדא משתמעין ליה שפמיא דישראל .וכן
ו ז ן נ ו ו י ם ירשו ארץ .ני אר נזה נ מי הנסל )ד( נזה״ל :היינו ,כי
הפשוק ׳ויהי כישורון מלך׳ קאי על משה ,ומשה היה
מצינו ככ מדכ״ר) טו ,יג( :אמר לו הקפ״ה למשה ,מלך עשיתיך ,שנא׳
׳ויהי פישורון מלך׳ ,מה מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו ,אף אתה
העניו נאמת ,ועל כן זה הוא נשי׳ ׳וענוויש ירשו ארץ׳ שהוא
עשה לך שתי חצוצרות כסף ,כשתכניס את ישראל יהיו תוקעין פהס
כמי׳ מלכות .נמצא מנואר מזה ששורש המלכות הוא ענוה.
והן מתכנסין .ומצינו שקראו הקכ״ה למשה כתתילה כן ככור ועכד נאמן,
ו א ר ץ מתקוממה לו איפא נהוספות מכת״י לנינו ז״ל) ה מונ איס נסוף
ולאתר מכן נתעלה למדריגת מלך ולכן כית .וע״י מה זכה לכך ,איתא כזהר
ליקו״מ( נזה״ל :כנר נודע כי הישוריש אשר המה צמצומיש
)קדושים ,פג ע״א( כזה״ל^ :יומאן גרים לך דא ,פגין דאשתדלותך
גדולים ודינים ,והם שורין למטה ננתי׳ רגלין הנקראיש נתי׳ ארץ,
נ״ש ׳הארץ הדום רגלי׳ .והישורים הם התגלות אלקומו ,נ״ש ׳יגלו
פתורה ופמצוה ליחדא קודשא פריך הוא ושכינתיה ,לאעלא מלכא
שמיש עוונו וארץ ממקוממה לו׳ ,וארץ היינו דינא דמלכותא.
על אתריה ,ועל משרייתיה לעילא ,ועל ישראל לתתא (...) .ופך
אתקיים פקודא ,דאיהי מצוה על ישראל להעמיד עליהם מלך,
הדא הוא דכתיפ )שם יז( ׳שום תשים עליך מלך׳ ,ואתקיים פך ׳ויהי פישורון מלך׳ כדפקדמיתא ,וכלהו מתנהגין אפתריך ,כאפרין
דמתנהגין כלהו פתנועה דנשמתא דאתפשמא על כל אפר .פגין דכתר עליון אנת תהא מעומר פיה ,דפיה עילת העילות איהו כתר
על כלא ,ממיר וגניז מלגיו מניה ,ומניה אתפשט על כל ספירן ,ומסדר לון למהוי דא רפ ודא זעיר ודא פינוני ,ואנהיג לון לרעותיה,
ונהיר פהו ,ומקשר לון ומיחד לון .הכי אנת תהא מנהיג לישראל פכל מידות מפין דיליה ,ותסדר כל חד כדחזי ליה ,׳הפכור כפכורתו
והצעיר כצעירתו׳ ,ופינוני כפום דרגיה ,ותקשר לון קשר אחד לגפי אפוהון דפשמיא ,למהוי כלהו פשפה פרורה ,לפרכא לקודשא פריך
הוא ולקדשיה ולייחדיה ,פדרגא דילך ,פמחשפה דילך ,פאצילות דילך ,דאתקיים פך )כמדכר יא( ׳ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי
עליהם׳ .וכן מצינו כתנתומא)ת שא ,פ׳ כת( :כל העוסק פתורה נעשה ראש ומלך ,שנאמר )משלי ת( ׳פי מלכים ימלוכו׳ .וכן פמשה לפי שעסק
פתורה נעשה ראש ומלך ,שנאמר )דכרים לג( ׳ויהי כישורון מלך׳) .ועי״ל אות ו׳ ,שהתורה היא שורש המלכות ,והעיקר שכה הם הת״ת(.
ר ע נ ר ר י ם ירשו ארץ .כתיכ כתהלים)לז ,ת-יא( :הרף מאף ועזפ חרנה אל תתחר אך להרע :כי רנרעים !כרתון וקוי ה׳ הרנה !ירשו ארץ:
ועוד רנעט ואין רשע והתפוננת על רנקומו ואיננו :וענוים !ירשו ארץ והתענגו על רפ שלום :על דרך הפשט כיאר כזה המצו״ד)שם(:
הרף מאף .התרפה מלהתחפר עם פעל אף .ועזוג איש סמה .ואל תתערפ פמי שכל מחשכתו אך לעשות הרע .ט וגו /סוף הדפר יכרתו הרשעים,
אפל המקוים לה׳ יירשו הארץ לאורך ימים .ועוד מעש .אף כי הרשע מצליח ,לא יהיה לזמן רפ ,כי כשיהיה עוד זמן מעט ואין הרשע,
וכאשר תתכונן להסתכל על מקומו ותראה שאיננו .ועמים .אפל ענוים ירשו ארץ לאורך ימים ,ויהיה מעונגים פרופ שלום .פס׳ זה מקושר
וניאר נזה

חז״ל דרשו פס׳ זה הן על הקכ׳׳ה והן על מרע׳׳ה

)עי׳ כמילוא״ח ד״ה ׳ויהי כישורון מלך׳( ,וכפל״ח פירשו על משה,

ומכואר כהקשר לד״ה הקודם ׳ויהי כישורון מלך׳ .ומכלל הדכרים עולה ,שמתמת שמשה היה ככתי׳ ענוה ואין ,ועוד שזכה למלוכה ,הרי נתקיים כו עצמו
שהמלכות שהיא המדרגה התתתונה ,עלתה ונכללה כשורשה שהיא ענוה ואין) .וקשר ענין זה למה שמוכא לקמן כאות ט׳ כענין כיטול הישות וההתכללות כא״ס(.

ו א ר ץ הוא ד ע א דמלכותא.

נראה ע״פ דיוק לשון רכינו ,שמלכד שרצה להשמיענו ש׳ארץ׳ היא כתי׳ מלכות ,רצה עוד ללמדנו ענין נוסף כהכיאו את

הלשון ׳דינא דמלכותא׳ דייקא .וע״ד הפשט מצינו כי לשון זו נאמרה רק כמלכות דעכו״ם ,וכדפירש הרשכ״ם )כ״כ נד ע״כ(:

דינא דמלכומא

דינא .כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג פמלכותם דינא הוא ,שכל פני המלכות מקפלים עליהם מרצונם
חוקי המלך ומשפטיו ,והלכך דין גמור הוא .ודייק ה ר ״ן)נ ד רי ם כת ע״א( :דדוקא כמלכי עופדי כוכפים אמר דדינא דמלכותא דינא ,מפני
שהאיץ שלו ויכול לומר להס אס לא תעשו מצוותיי אגרש אתכם מן הארץ ,אפל כמלכי ישראל לא ,לפי שא״י כל ישראל שותפין פה.
ומיניה וכיה אפשר לרמז כקשרי הדכרים ,שעכשיו הממשלה ,היינו הדינא דמלכותא ,היא לעכו״ם ,כשכיל המלכות שהושפלה ע״י עוונותיו ,ועל כן הארץ
מתקוממת ונוקמת כו .אולס על דרך הפנימיות מצינו כי גס ׳דינא דמלכותא׳ של העכו״ם יונק רק מכתי׳ ׳דינא דמלכותא דקדושה׳ שנשתלשל לעכו״ם,

כדאיתא כזהר )משפטים ,קית ע״א( כזה״ל^^ :פתת רעיא מהימנא ואמר ,׳אדנ״י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׳ ,אדנ״י כהפוך אתוון דינ״א,
ופגין דא אמרו מארי מתניתין ,דינ״א דמלכותא דינא ,כל דינין פהאי שמא אתדנו .וכן מוכא כ ק ה״י) ערך סקילה( :סוד דינא דמלכותא ,כל
הדינין של המלכות .דינא אותיות אדני ,הכל ע״י מידת אדני .ועי׳ לעיל אות כ׳ ,וכדכרי הפל״ת שכילקוה״נ אות ד׳ ,ד״ה ׳הן ה׳ שהוא רתמיס וכו״
ו א ר ץ מתקוממה לו .היינו ,שכל היסוריס והמאורעות העוכריס על האדס זה מתמת שהארץ שהיא ה׳דינא דמלכותא׳ מתקוממת כנגדו ,כדכתיכ כאיוכ
)כ ,כז-כט(! :גלו שמ!ס עונו וארץ רנתקורנרנה לו! :גל!פול פיתו נגרות פיוס אפו :זה חלק אדס רשע מאלקיס ונחלת ארנרו מאל:
ופירש המלכי״ס )שס( :יגלו .ונגד מה שהסתיר מעשיו יצאו כל מעשיו הרעים לאור ,כי השמים יגלו עוונו ,והארץ ססקומם .לו להענישו .יגל.
וכן יגלה את עוונו ,יגול .ותפואת פיתו .אשר יהיו גגרומ פיוס אפו .ר״ל ,עשרו והונו אשר ירדו לטמיון הס יגלו עונו ,כי הס יאמרו לאמר.
זה סלק אדה רשע מאלקיה .שכליון עשרו שיהיה כדרך השגחיי הוא יכריז לאמר שהוא רשע ,ושזה פא לו מאת אלקיס לפי חלקו עפ״י
רשעו ,מידה כנגד מידה על מעשיו הרעים .ואיתא כז ה ר)י תרו ,פה ע״כ( כזה״ל^ :יתאנא ,פשעתא דאתמר ׳אנכי׳ ,כל אינון פקודי אורייתא
דמתאחדן פמלכא קדישא עלאה פסטרא ,כולהו הוו כלילן פהאי מלה ,כמה דתנינן כל פקודי אורייתא מתאחדן פגופא דמלכא ,מנהון

מיליואי חכמה
ויהי בי שורון מלך .ביאר בזה הרמב״ן)דברים לג ,ה( בזה״ל :׳ויהי כישרון מלך׳,
רמז אל השם הנזכר ,שהיה למלך על ישראל כהיותס ישרים ונאספו כל
ראשי העם וכל שבטי ישראל יתד .וגס זה הכתוב דבוק ,והטעם ,כי ישראל
יאמרו תמיד ,התורה אשר ציוה לנו משה תהיה ירושה לכל קהילת יעקב לעדי
עד ,לא נתליף ולא נמיר אותה לעולם ,ויאמרו שהיה השם למלך על ישראל
בהתאסף ראשינו זקנינו ושופטינו וכל שבטי ישראל ,שכולנו יתד קיבלנו
מלכותו עלינו לדור ודור ,ואנתנו תייבין לשמור תורתו ומלכותו לעולמים .וזו
המצוה הוא דבור ׳אנכי׳ ,והיא קבלת מלכות שמיס כאשר פירשתי שם )שמות
כ ,ב( (...) .אבל יש במקצת האגדות שמפרשין אותו על משה ,אומרים משה
מלך ,שנאמר ׳ויהי בישורון מלך בהתאסף וגו״ ,וא״כ אמר הכתוב ,׳תורה
צוה לנו משה להיותה מורשה לקהלת יעקב׳ ,והוא היה מלך עלינו ועל כל

שכטינו יתד ,וראוי לנו לעשות דכריו ומצוותיו ,כי מלך גדול ותכם היה
עלינו ,יספר הכתוב גס בכבוד השליח שהיה גדול וראוי להאמין .ובכלי יקר
)דברים לג ,ה( איתא בזה״ל :בין שקאי על הקב״ה בין על משה כך פירושו ,כי
׳ישורון׳ לשון ראיה .ובנוהג שבעולם שלפעמים אדם עולה לגדולה אף אס
אינו ראוי לה ,מצד שהבריות אינן מביטים בו היטב לראות מה טיבו ,על
כן מניחין אותו בגדולתו ,כי עיניים להם ולא יראו אחריו מה טיבו ,אבל
אס המה יביטו יראו במהותו כי אין בו ממש ,יורידוהו מגדולתו .אבל משה
אינו כן ,אע״פ שנאמר )שמות לג( ׳והביטו אחרי משה׳ שהיו מדקדקים
אחריו ,מ״מ לא מצאו בו שמץ פסול ,לכך ׳ויהי בישרון מלך׳ ,אפילו
במביטיס .ובדרך זה יפורש גס על מלכות שדי ,כי תמיד היו מהרהרים
אחריו בכמה נסיונות ,ומצאו בכולם כי הוא ית׳ מלכם.

ה מ תרגם
וזה סדר הברכות
שבירך משה נביאו של
ה' את בני ישראל לפני
מותו (...) ,אמרו בני
ישראל ,תורה ציוה לנו
משה ,נתנה ירושה לקהל
שבטי יעקב ,והוא היה
מלך בישראל ,בהתכנס
ראשי העס כאשד
נשמעים לו שבטי ישראל.
ומי גרס לך זה ,מפני
שעסקך בתורה ובמצוה
לייתד קוב״ה ושכינתו,
להכניס המלך על מקומו,
ועל משנהו למעלה,
ועל ישראל למטה(...) .
ובך מתקיימת המצוה,
שהיא מצוה על ישראל
להעמיד עליהס מלך ,זה
הוא שכתוב 'שוס תשיס
עליך מלך' ,ומתקיים
בך 'ויהי בישורון מלך',
כאשר בראשונה ,וכולס
מתנהגים אשריך ,כאברים
שמתנהגים כולם בתנועת
הנשמה שמתפשטת על
כל אבר .מפני שכתר
עליון אתה תהיה מעוטר
בו ,שבו עילת העילות
הוא כתר על הכל,
מכוסה וגנוז מבפנים
ממנו ,וממנו מתפשט על
כל ספירות ,ומסדר אותם
להיות זה גדול וזה קטן
וזה בינוני ,ומנהיג אופס
לרצונו ,ומאיר בהס,
ומקשר אופס ומישד
אופס .כך אתה תהיה
מנהיג את ישראל בכל
מידות טובות שלו ,ותסדר
כל אמד כמו שראוי לו,
'הבכור כבכורתו והצעיר
כצעירתו' ,ובינוני כפי
דרגתו ,ותקשר אופס
קשר אשד אצל אביהם
שבשמים ,להיות כולם
בשפה ברורה ,לברך
לקב״ה ולקדשו וליישדו,
בדרגה שלך ,בממשבה
שלך ,באצילות שלך,
שמתקיים בך 'ואצלתי מן
הרות אשר עליך ושמתי
עליהם',
פתש הרועה הנאמן
ואמר' ,אדנ״י שפתי
תפשת ופי יגיד תהלתך',
אדנ״י בהיפוך אותיות
דינ״א ,ומפני זה אמרו
בעלי המשנה ,דין
המלכות דין ,כל הדינים
בזה השם נידונים.
למדנו ,בשעה שנאמר
אנכי ,כל אלו מצוות
התורה שנאמזות במלך
הקדוש העליון בצד זה,
כולן היו כלולות בזו
המלה ,כמו ששנינו כל
מצוות התורה נאשזות
בגוף המלך ,מהן

מקור חכמה

ה מ תרג ם
)המשך(

בראש המלך ,ומהן בגוף,
ומהן בידי המלך ,ומהן
ברגליו ,ואין מי שיוצאת
מן גוף המלך לחוץ.
ומפני כך ,מי שפשע
באמת ממצות התורה,
כמי שפשע בגוף המלך,
כמו שכתוב ויצאו וראו
בפגרי האנשים הפושעים
בי ,בי ממש ,אוי לרשעים
שעוברים על דברי
התורה ,ולא יודעים מה
הם עושים ,שאמר רבי
שמעון ,אותו מקום שהוא
מטא אצלו ,אותו מקום
ממש מגלה מטאו ,מטא
בקב״ה ,הקב״ה מגלה
מטאו ,שכתוב יגלו שמים
עוונו וארץ מתקוממה
לו ,יגלו שמים עוונו ,זה
הקב״ה ,וארץ מתקוממה
לו ,זה הקב״ה .שנויה
בברייתא שמים מגלים
מטא האדם ,ובשעה
שהם מגלים מטאו,
איץ עושה דין באדם,
שכתוב וארץ מתקוממה
לו ,לעשות בו דין.
א״ר יוסף ,מצוה,
בזמן שעוסק בה מגינה
ומצלת ,בזמן שלא עוסק
בה מגינה אך לא מצלת,
תורה ,בין בזמן שעוסק
בה ובין בזמן שלא עוסק
בה מגינה ומצלת .הקשה
רבה ,אלא מעתה דואג
ואתיתופל האס לא עסקו
בתורה ,מדוע לא הגינה
עליהס ,אלא אמר רבא,
תורה בזמן שעוסק בה
מגינה ומצלת ,בזמן שלא
עוסק בה מגינה אך לא
מצלת ,מצוה בין בזמן
שעוסק בה בין בזמן
שלא עוסק בה מגינה
אך לא מצלת.

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

צז

רעה ומן הלישטין ,ועדיין אינו יודע נאיזה דרך מהלך ,הגיע
נרישא דמלכא ,ומנהון נגופא ,ומנהון כידי מלנא ,ומנהון נרגלוי,
לפרשת דרכים ניצל מכולש] (...) .עי׳ מטה נמילוא״ח ד״ה 'משל לאחד
ולימ מאן מפיק מן גופא דמלכא לנר .ונגין כך ,מאן דפשע כחד
שהיה מהלך נדרך' שס מונא הקטע עליו דילגנו פה[ מאי פרשת דרכים,
מפקודי אוריימא ,כמאן דפשע נמפא דמלכא ,כמה דכמיג )י ש עי ה
א״ר משדא זה מ״פ ויום מימה .רג נממן נר יצפק אמר ,זה פ״פ
סו( ׳ויצאו וראו נפגרי האנשים הפושעים ני׳ ,׳ני׳ ממש ,ווי
ויראת פטא .מר זומרא אמר ,זה
לחייניא דענרין על פתגמי אוריימא
ולא ידעין מאי קא ענדין ,דאמר
פ״פ דשלקא ליה שמעפפא אלינא
דהלכפא .ופירש נזה רש״י ע״ד הפשט
רני שמעון ,ההוא אפר דאיהו חנ
לגניה ,ההוא אמר ממש גלי חוניה,
)שס( :פספים .גומות .נזדמנה לו
אנוקה של אור .כך ,זכה לקיים מצוה,
חנ נקודשא נריך הוא ,קודשא נריך
ניצל ממקצת פורעניות .ועדיין מפיייא
הוא גלי חוניה ,דכמינ )איוב כ(
מסיה יעה ומן הליפשין .שדרכן לילך
׳יגלו שמים עוונו וארן ממקוממה
נלילה פן יפגעו נו ,דכמינ ׳משת
לו; ׳יגלו שמים עוונו׳ ,דא קודשא
שכל המדות רעות
חושך ויהי לילה נו פרמוש כל פיתו
נריך הוא' ,וארץ מפקוממה לו; דא
קודשא נריך הוא .תניא ,שמים גליין ותולדותיהן *
< נמשכין מד׳ יסודות ,יער' )תהליס קד( .הגיע עמוד השפר.
^ דפוס מוהרנ״ת :דע״א
ואף כאן ,זכה לתורה ,ניצל מן
חוניה דנר נש ,ונשעמא דאיהו גלי
החטא ומן הישורין .ועדיין אינו יודע נו׳ .שמא ייכפנו יצרו לינטל
חוניה ,ארץ עניד דינא ננ ר נש ,דכמינ ׳וארץ ממקוממה לו',
למענד דינא ניה ,ונ אינר שחטא >ודע עומו ומפגלה חעאו ,ומפקוממס
וישינ עליו יצה״ר ופורענות .הגיע לסישע דיניה .ושם הכיר את
דרכו ,ואף כאן ,הגיע ליום המיתה ולא פירש מן הפורה עד יום
הארץ כנגדו להענישו .ועיין וקשר לעיל נאוה ה' ׳ומהי עומוחס חקוקה על
מופו ,ניצל מכולן (...) .מאי פישע דיטה .מהו מדמה להגיע לפרשת
עצמומס' .ולסיכום כל הנ״ל עולה ,שכשממוודה כפני מ״ח ,והמ״ח הוא
דרכים ,דהא אנוקה היינו מצוה ,עמוד השפר היינו פורה ,אלא
ננ חי' ׳ענווים ירשו ארץ' ,אז יש ככוחו לכפר כל העוונות החקוקים על
פרשת דרכים מאי היא .ויום המיפה .והוא תלמיד מכם ניום מופו,
העצמוח ,לתקן כל הצירופים ,ולהעלות אח המלכות שנפלה לעכו״ס לשורשה,
וידע שלא פירש לפרוק מעליו עול פורה .וייאס פמא .זכה ליראת
עד שידע המתוודה שכל מאורעותיו הס לטונחו ,ואפילו כשהארץ מחקוממח
פטא אפר שזכה למורה ,ניצל מכולן ,שהמורה מלמדמו דנרי מצוה
כנגדו ,ידע שאלו הס ייסורים של אהנה )עי׳ אוח ד'(.
ו ז ה ו שאמרו חז״ל משל לאחד שהיה מהלך בדרך .נסוגי א זו
ודנרי אישור וממה שהוא צריך לפרוש ,ויראת פטא מונעו מלרדוף
אפרי יצרו .דסלקא ליס שמעפפא אלינא דהלנפא .וה״ק עלה עמוד
דנה הגמ' ,גכי יתרון המורה על המצוות וההכדל שכיניהם ,וכעיקר
השפר ניצול מן הפיה כו' ,זכה לתורה ניצול מיצה״ר ומן
גכי מעלת המ״ח ,כדאיתא כסוטה )כא ע״א( :דרש רני מנחם נר יושי,
'ני נר מצוה ופורה אור; פלה הנפונ אח המצוה ננר ואח הפורה
החטא ,ועדיין אינו יודע נאיזו דרך מהלך ,אש יזכה שישייעוהו
מן השמים להפקנל דנריו נין פניריו להורות כהלכה וכמשפט,
נאור .אח המצוה ננר ,לומר לך ,מה נר אינה מגינה אלא לפי
הגיע לפרשת דרכים ,כלומר זכה לכך ,ניצול מכולם.
שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה .ואח הפורה נאור,
ה ט ח ת ר עו ת ותולדותיהן נטשכין טדי ישודות .כדאיתא
לומר לך ,מה אור מגין לעולם אף מורה מגינה לעולם .ואומר,
נמשנח חסידיס )עשיה גופניח פ״א( נזס״ל :ומשרנרי האופנים
׳נהפהלכך מנפה אופך וגו״ ,׳נהמהלכך מנפה אותך׳ זה העוה״ז,
׳נשכנך משמור עליך׳ זו מיפה ,׳והקיצות היא פשיפך׳ לעמיד לנא.
נתהוו הארנע ישודות הידועים ,כל אמד מתומר פשוט הנקרא
היולי ,ואז נקראו תוהו .ומחומר זה נמשך הארנע מרות ,אדומה
משל לאדם שהיה מהלך נאישון לילה ואפילה ,ומתיירא מן הקוצים
ומן הפפפים ומן הנרקנים ומפיה רעה ומן הלישמין ,ואינו יודע
ירוקה לננה ושמורה .וכשקנלו הצורה מתומר האופניש ,נקראו
נאיזה דרך מהלך ,נזדמנה לו אנוקה של אור ,ניצל מן הקוצים ומן
נוהו .ומהטונ שנצורפם זו נמשך ארנע אנוח המידות שנאדש,
הפפפים ומן הנרקנים ,ועדיין מתיירא מפיה רעה ומן הלישמין
הטונות ,שהם כנגד ד׳ אותיות הוי״ה .והד׳ רעות שהם כנגד
ואינו יודע נאיזה דרך מהלך ,כיון שעלה עמוד השפר ניצל מפיה
ארנע קליפות ,הם נמשכים מהרע שנה .וכל אמד מהם יש לו

ח וזהו שאמיי חל״ל)סוטה כ״א (.משל
לאחד שזזיזז מזזלך בדרך ,באישון לילזז
ואפילה .ומתיירא מן הקוצים .ומן
הפחתים .ומחיה רעה .ומלפטים .ואינו
יודע באיזה דרך מהלך ובר :

כי זה ידוע

שכל

מילואי חכמה

ילקוט הנחל

מ ש ל ל א הד ש הי ה טהלך בדרך .גציג פה אס המשן הגמ׳ ממסכת פומה )נא ע״ל((
המוגאס למעלה גמקו״ס ד״ה 'וזהו שאמרו סז״ל וט" ,וז״ל הגמ׳ שם :ד׳׳א עכירה
מכנה מצוה ואין ענירה מכנה תורה ,שנאמר ׳מיס רכים לא יוכלו לכנות את
האהנה׳ " .א ״ ר יוסף ,מצוה ,נעידנא דעסיק כה מגנא ומצלא ,נעידנא דלא
עסיק נ ה ,אגוני מגנא אצולי לא מצלא ,תורה ,נין נעידנא דעסיק כה ונין
נעידנא דלא עסיק נ ה מגנא ומצלא .מתקיף לה רנה ,אלא מעתה דואג
ואחיתופל מי לא עסקי נתורה ,אמאי לא הגינה עלייהו ,אלא אמר רנא ,תורה
נעידנא דעסיק נ ה מגנא ומצלא ,נעידנא דלא עסיק נה אגוני מגנא אצולי לא
מצלא ,מצוה נין נעידנא דעסיק נה נין נעידנא דלא עסיק נה ,אגוני מגנא
אצולי לא מצלא (...) .עי״ש הינוג כל הסוגיא ופירושיה ,וראה ,שמלנד שגא רגינו ללממו

שכל ה פ דו ת ר עו ת ותולדותיהן נ פ שכין פ ד יסודות .וגליקו״ה)סו״מ נזקי
ממון א( איסא גזה״ל :ד׳ אנות נזיקין נקראין אנות מכלל דאיכא תולדות
)כמו שאמרו רז״ל ג״ק ג׳( .כי גס נהמידות רעות הנמשכין מהד' יסודות יש
נהס ג״כ אכות ותולדות ,כמונא כהתורה הנ״ל עצנות ותולדותיו וכו׳ גאוה
ותולדותיו וכו׳ ועל כן הם ארכעה אנות נזיקין כנגד ד׳ יסודות הנ״ל כנ״ל.
וזה נתינת השור והנור והמכעה וההנער ,כי הס כנגד ד׳ יסודות הנ״ל שהס
אש רוח מיס עפר ,שהם נתינת דומס צומח חי מדנר כידוע ,כי השור זה
נתינת החי שהוא כנגד יסוד הרוח ,והנור זה נתינת דומס שהוא כנגד
יסוד העפר ,ו המנעה זה השן ,זה נתינת תאוות רעות שנמשכין מנתינת
צומח מנתינת יסוד המיס כמונא שס ,וזה נתינת מנע ה שהוא השן ,נתינת
תאוות אכילה ושתיה ,שהס ראשי התאוות שכל התאוות נמשכין אחריהם,
כמנואר נ דנ רי רנינו ז״ל נהתורה וי סנ אלקיס )סימן סג( ,ו ה הנער זה האש,
נתינת יסוד האש שהוא כנגד נתינת מדנר ,שהוא נתינת גאוה ותולדותיה,
כמו שמנואר שס .נמצא שארנעה אנות נזיקין הס כנגד ד׳ יסודות ,שמהם
נמשכין כל ההיזיקות שנעולם הכלולים נד׳ אנות נזיקין ותולדותיהן כנ״ל.

ערכי ם
וכינויים
מידות רעות
עייי שמתנודד ומפרש שיחתו
בינו לבין קונו ,עי״ז הוא זוכה
לבטל כל התאוות והמידות
רעות ,עד שזוכה לבטל כל
גשמיותו ,ולהיכלל בשרשו
)ליקו״מ נב(.

אין התורה מתקיימת אלא במי
שממית עצמו עליה ,דהיינו
עצמיותו ,שהם בחינת המידות
רעות והתאוות רעות ,שמהם
כל הפגמים החקוקים על
עצמותיו )ליקו״מ קא(.
היצהייר נקרא אל אחר
כפירות ,שנמשכין כוחם
מהצמצום של חלל הפנוי ,ומשם
נשתלשלין ונאחזין כל כוחותם
של כל התאוות והמידות רעות
)ליקו״ה שלוחץ ד ,ה(.

מלי הרשעה היא בחינת
כםילות רוח שטות ,והם כלל
כל התאוות והמידות רעות
)ליקו״ה פקדון ד ,ג(.

כל המידות הן טובות הן רעות
כולם תלויים זה בזה ,כי מצוה
גוררת מצוה ועבירה גוררת
עבירה רחמנא לצלן )ליקו״ה
ברכת השחר ה ,סא(.

מי שטבעו נוטה למידה רעה,
או שהורגל במידה רעה ,ולא
יתן אל ליבו לשוב ממנה אך
תמיד מתגבר בה ,זה מביא
אותו שימאם ויגעל במידות
טובות .וכמו שרוב הכאב
והצער והימורים הוא חולי
הגוף ,כן רוב מידות רעות
הוא חולי הנפש .וכמו שחולי
הגוף טועמים המר מתוק
והמתוק מר ,ויש מן החולים
שמתאווה למאכל שאינו
טוב לו ושונא המאכל הטוב,
הכל לפי רוב החולי ,כך בני
אדם שנפשותיהם חולות
מתאווים ואוהבים הדעות
הרעות ,ושונאים הדרך הטובה,
ומתעצלים ללכת בה ,והיא
כבדה עליהם מאד לפי חוליים
)אורחות צדיקים ,הקדמה(.

צריך ליזהר ממידות הרעות
יותר מן קיום המצוות עשה ולא
תעשה ,כי בהיותו בעל מידות
טובות בנקל יקיים כל המצוות
)שערי קדושה ח״א ,ב(.

כל מידות רעות כגון כעם
וכיוצא ,כולם מהם נמשכים
לפגם הנפש ,והם נפש המתאוה
והחומדת ,לכן נקרא יצה״ר ) ע ץ
חיים שער נ ,ז(.

ישראל ששיעבד מידות
רעות על עצמו ונתן כוחותיו
הנפשיות משועבדות לרצון
יצרו הרע ,והרי זה כעין מי
שהשליט החיצוני על עצמו
)חסד לאברהם מעין ג ,נהר יא(.

יש רע במעשיו ובמידותיו
ע"פ משל זה אם ג׳ נסינוס ההסקרנות לצדיקים ,גם כל השגתו עד כה נרמזס ומלונשס
טוב ,וזה משום שעיקר נשמתו
גסוגיא זו )ע"פ כללים ה ,יא( ,הן ענין ׳עגייה מכגה מצום; ׳כשעושה מגילות מגילות של
מן הקלי׳ ,אלא שלםיבת איזה
מצוות' ,הן ענין ׳אין עגירה מכגה תורה׳ כי כת התורה גדול יותר שנקראת אש ,וגיוסר כס
זכות שעשה בא אליו שום
התלמידי סכמים האמיתיים שהם שורש הסויה ,שעל ידם ניצול מן הכל ,כפי שיראה המעיין.
נשמת צדיק כדי לתקן אותו,
ה פ דו ת ר עו ת ו תולדו תי הן נ מ שכין מדי יסודו ת .גספר הכריס )ת״ג,
ולזה מעשיו רעים ,מצד נשמתו,
ונשמת הצדיק החופפת עליו
מאמר ג ,ד( איסא גזה״ל :כמו שרמ״ח אנרי ס ושס״ה גידיס נגוף
שורשס חומר הד' יסודות ,שמהטונ שנהס נוצר הגוף ומהרע שנהס ד׳ מרות שנגוף שהס מרה שחורה אדומה לננה ירוקה ,שמהס נאיס תחלואי הגוף ,והרוצה גורמות לו מידות טובות .ויש
טוב במעשיו ,ורע במידותיו,
לשמור גופו צריך להיזהר מהתעוררות הד׳ מרות ומהתגנרותס ,כן כל הרוצה לשמור נפשו העליונה לקייס התרי״ג מצוות התלויס נה ,צריך להיזהר שינטל
ולזה כשיש לאדם שורש נשמה
טהורה הרי מעשיו טובים
מחמת נשמתו טהורה ,ומחמת שום עוון בא אליה איזה נשמה מן הקלי׳ שהיא חופפת עליו וגורם לו להיות מידות רעות ) חס ד לאברהם מעין ה ,נהר כט( .עיקר בריאת האדם בעולם הזה ,לשבר מידות רעות שלו הטבעיות וכו׳ )בעש״ט עה״ת ,פ׳ בראשית(.
כשאדם עובד תמיד את השי״ת בכל רגע ,אין לו פנאי להתגאות ולאהוב את הגאוה ושאר מידות רעות )בעש״ט עה״ת ,פ׳ מצורע( .יש צדיקים שמהפכין כל מידות רעות לעבודת ה׳ ,ויש רשעים שעושין כל מידות טובות בשקר שלא לשם שמים ) מ קור
מים חיים ,פ׳ לך לך( .אותן הלומדים התורה בלא דעת ,לא די שאינו מרפא עצמו מחולי מידות רעות ע״י התורה ,אלא שהתורה נעשה לו םם המות ,ומתגברין עליו חולאים רעים ,מידות רעות .ולא די שאינו מדבק עצמו לצדיק אמת כדי שיתקן ויעלה
את נפשו ,אלא שדובר עתק על צדיק ,ומוצא כל מידות רעות שבו בתוך הצדיק ) מ קו ר מים חיים ,פ׳ נח( .עייי מידות רעות בא אדם לכלל חטאים ,ושורש המידות רעות היא הגאוה )נועם אלימלך ,פ׳ תזריע( .על כל מידה רעה אשר יצרו של אדם מתאוה
להן ומחמדן ,צריך להתחזק ברוב עוז ותעצומות במחשבות טהורות להתרחק מהן )פלא יועץ ,כבוד( .קשה עונשן של מידות רעות ,והמתנהג בהן שנאוי ומשוקץ רע לשמים ורע לבריות (...).יש מי שחננו ה׳ טבע טוב ומידות טובות ודעות נכונות מן הבטן
לי י סו ד ו ת אש ,רוח ,מים ,עפר ,הם כל הארבעה יםודות ,שהם כלל כל המידות ,שצריכין לבררם בברור גמור ,עד שלא יהיה בו שום אחיזה משום רע שבשום מדה מהארבעה
ומן ההריון ,ויש כל בתר איפכא ,ר״ל ולשיזבן )פלא יועץ ,מידות(.
יםודות הנ״ל ,ואזי הוא צדיק גמור )ליקו״מ ח ,ה( .ארבעה יםודות ,משם נמשכין ארבע גלויות )ליקו״ה ברכת חפירות ג ,יא( .כשזוכין לטהר ולקדש את עצמו כראוי בכל המדות והתאוות הנמשכין מהארבעה יםודות ,אז הוא מושל בכל הארבע רוחות,
שהם בחינת ארבעה יםודות )ליקו״ה מצרנות ד ,ג( .הארבעה יםודות ,אש ,רוח ,מים ,עפר ,הם כנגד ארבעה עולמות ,אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשיה ,שהם בחינת ארבע אותיות השם ,שהם בחינת השלושה מוחין ואמונה שהיא בחינת מל׳ .נמצא ,שאש,
רוח ,מים הם כנגד השלושה מוחין .ועפר הוא כנגד אמונה מל׳ )ליקו״ה שחיטה ה ,יב( .ארבעה גופים הללו שהם אש ורוח ומים וארץ ,הם יםודות כל הנבראים למטה מן הרקיע .וכל שיהיה מאדם ומבהמה ועוף ורמש ודג וצמח ומתכת ואבנים טובות
ומרגליות ושאר אבני בנין והרים וגושי עפר ,הכל גולמן מחובר מארבעה יםודות הללו .נמצאו כל הגופים שלמטה מן הרקיע חוץ מארבעה יםודות האלו מחוברים מגולם וצורה ,וגולם שלהם מחובר מארבעה יםודות האלו .אבל כל אחד מארבעה היםודות,
אינו מחובר אלא מגולם וצורה בלבד )י ד החזקה יסודי התורה פ״ד ,א( .גוף האדם נוצר מארבעה היםודות התחתונים ,והם כלולים טוב ורע ,וגוף האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יםודות אש ,רוח ,מים ,עפר ,אמנם מן הרע שבהם נוצרו בגוף ארבע מרות
שהם הלבנה ,והשחורה ,והאדומה ,והירוקה .וכאשר תתגבר איזה מהם מבחינת הרע שבהן על בחינת הטוב שבהן ,באים חלאים ונגעים על האדם ,ואם תתגבר ביותר תמית לגוף האדם ) שערי קדושה ח״א שער א( .ארבעה יםודות הם בכל עולמות ,רק
בעולם עשייה הם גשמיים ולמעלה ביצירה רוחניים ,דהיינו מיכאל מים ,גבריאל אש ,אוריאל אויר ,רפאל עפר .ולמעלה בעולם הבריאה יותר רוחניים ,דהיינו ארבע חיות שנושאות הכםא ,אח״כ למעלה ארבעת רגלי הכםא ,עד באצילות רוחניות תכלית
הרוחניות ,חםד מים ,גבורה אש ,תפארת אויר ,מל׳ ארץ עליונה .ואלו שורשים לאלו ואלו לאלו ,על כן כל מה שיש בתחתונים רומז על העליונים ,ומן הנגלה נבוא אל הנםתר)של״ה תולדות אדם ,בית ה׳ כד( .ארבע אותיות שם המיוחד הם שורש שורש
השורשים של ארבעה יםודות ,׳י׳ יםוד המים ,׳ה׳ יםוד אש ,׳ו׳ יםוד הרוח ,׳ה׳ יםוד העפר ,כנודע לחכמי האמת .ויש בכל מדריגה אלפים ורבבות מדריגות בלי ערך ,עד שישוב הכל אל שורשו הנעלם )של״ה ויקרא תורה אור ד( .כמו שהקומה הקדושה
עם היות שיש בה אברים פרטים תיכלל כולה בארבעה יםודות ,דהיינו םוד עשר םפי׳ נכללות בארבעה אותיות ,כך ממש הם החיצונים ,שיעור קומתם נכללות בארבעה יםודות ,ואלו הם ארבעה קלי׳ ממש ארבעה יםודות ) ח ס ד לאברהם מעין ז ,נהר ד(.

שכל

הוא

ערכי ם
וכינויים
ארבע מרות
כל החולאות באים ע״י
תגבורת הדמים העכורים,
ע״י פגם הארבע מרות שהם
בחינת מיין מרורין ,כשאין
זוכין להפריש ולהבדיל
הדמים טהורים מדמים
טמאים ,ע״י בירור ההלכה,
לברר האםור והמותר הטמא
והטהור )ליקו״ה הודאה ה ,ב(.
יש לאדם ארבע מרות,
לבנה אדומה ירוקה שחורה.
והכהן היה רואה ,אם היא
מהשחורה היה יודע שבאה
לו מצד מאכלים גםים,
שאכל מאכלות אםורות
כגון נבילות וטריפות,
ואם באה לו ממרה ירוקה,
היה יודע שבאה לו מלשון
הרע ומרכילות ,ואם הוא
מהאדומה ,היה יודע שנטמא
מנדה ,והיא מזקת הרבה,
ואם היא מהלבנה ,ידע שהלך
בגאוה ,שהיה מלבן עצמו
ומקשט עצמו ,כי מרה הלבנה
טבעה להיותה נחה ולהיותה
רכה ומורה שפלות ,אבל
כשהיא מתגברת עולה על
הכל )ש״ך עה״ת ויקרא יג ,ב(.
מהרכבת ארבעת היםודות
זה בזה בחומר וצורה יצאו
כל הבריות שבעולם השפל,
והם נחלקים לארבע מינים,
ומהרע שבחלק ההוא נעשו
בו הארבע מרות אדומה
ירוקה לבנה שחורה,
המולידים חולאים בגוף
הנוצר בהתגברם זה על זה,
וגם ממיתים אותו בהתגברם
לבלי חוק )משנת חסידים

צח

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

ומי

שרוצה לילך כדרך הקודש צריף ל שכר כל חמדות רעות .אימא נ לי קו ״ ה) סו ״ מ נזקי ממון א( נזה״ל :ני החמאיס והמדומ רעות
הנמשכין מארנע יסודות הס נחינח מזיקי עלמא ,כי כל ההיזקוח שנעולס נמשכין מהם .ועל כן לעמיד שהכל ישונו לה' נאמת,
ואת רוח הטומאה יעכיר מן הארץ ,וימנטל הרע שנארנע יסודוס ,על כן נאמס לא יהיה עוד שוס היזק כעולם ,כמ״ש )ישעיה יא( לא
ירעו ולא ישחיתו וכו׳ כי מלאה הארץ דעה את ה׳ וכו׳ (...) .כי התיקון של ארנע אכות נזיקין ,שהס נחיגת ארנע יסודות הנ״ל הוא
ע״י נתינת עלמא דאתי שהוא
נתינת כולו טונ ומטינ ,שאז יתנטלו מארבע מרות .כמובא במשנת חסידים ,שורש נעולס העליון ,האש העליון,
שמהרע שנו נמשך מידת הגאוה
נל ההיזיקות ננ״ל .ונמנואר היטנ עצבות ותולדותיהן ,נמשכין מדומם :תאות
והכעס וג' תולדותיה שהס הקפדנות
נהמורה הנ״ל שצרינין לשכר כל רעות ותולדותיהן ,נמשכין מצומח :דברים
ונקשת השררה ו הננוד והשנאה
הרע שנארנע יסודות שהס נל
המדות רעות וכו' ,ואז זוכה לנתינת בטלים ותולדותיהן ,נמשכין מחי :גאוה
לגדול ממנו ,הוא כאצילות .והאויר,
כולו הטונ והמטינ כמנואר שס ,ותולדותיהן ,נמשכין ממדבר :ומי שרוצה לילך
שמהרע שנו נמשך מידת השיחה
נטלה וד׳ תולדותיה שהס החנפות
עיין שס .נמצא שנתינת הטונ בדרך הקודש ,צריך לשבר כל המדות רעות,
השקרנות ולשון הרע וגילוי שנחיו
והמטינ הוא התיקון של הארנע ויספר לפני הת״ח ,היינו ווידוי דברים .והת״ח
לכריות ,הוא ננריא ה .והמיס,
יסודות ,כי לנתינת כולו הטונ
הארצע יפרש ויברר לו דרך לפי שרש נשמתו :
שמהרע שנו נמשך מידות תאוות
והמטינ זוכין ע״י שמתקנין
יסודות ,ע״י שמשנרין כל המידות ויש שלש בחינות בהתקרבות לצדיקים.
התענוגים ונ׳ תולדותיה שהס חמדת
רעות הנמשכין מהס כנ״ל ועי״ע שעל ידי שלש בחינות אלו נתתקן הכל:
מה שאינו שלו והקנאה ,הוא
כילקוה״נ ד״ה ׳שכל המדות רעות/
כיצירה .והעפר ,שמהרע שנו נמשך
מידת העצנות ותולדותיה שהיא העצלות כענייני העולס הנא
ב ה ת ק ר ב ו ת לצדיקים .איתא כחיי״מ )רצט(
השלמת דרוש זה.
להשגת קנייני העולס הזה ,הוא כעשייה .ומהטונ שככל אחד
כזה״ל :פעם אחת דיבר עימי מעני! שאי אפשר להיות איש כשר
באמת כי אס כשמתקרבין להצדיק האמת שבדור .ענה ואמר ,קודם
מארנעמם נמשך המידה הטונה שכנגדה נרע ותולדותיה ,וכל
שנמצא הצדיק האמת בעולם יכולים להתקרב להשי״ת מעצמו ,אבל
הארנע כאחד הס הנקראים נשם ארץ .וכידוע דנ דנרי ס הנודעים
אחר שכבר נמצא הצדיק האמת בעולם ,אי אפשר להתקרב להשי״ת
ומכוארים כספרי קנלה שאין רנינו מזכיר כי אם כראשי פרקים ,כעין כאן,
באמת בשום אופן ,כי אס כשזוכין להתקרב אליו.
סומך רכינו על המעיין שיודע מהם או שידרוש אשריהם )כלל יס(.

ילקוט הנחל

מילואי חכמח

גאוה ו תולדו תי הן נ מ שכין ממדבר .איתא בפל״ח )רמ״ו ,א( בזה״ל :הגאווה
הוא מבתינת מדבר היינו מיסוד האש ,כי טבע האש שמושך עצמו
לעלות למעלה ,ושם מבואר )לעיל באות ו-ז( שתלמיד תכס שהוא בתכלית
מסכת ההרכבה פ״א(.
הענוה עד שהוא בבתינת אין ממש הוא ג״כ בתינת אש .וע״פ הנ״ל מובן
הדבר קצת ,כי באמת הם שני הפכים ממש ,כי גאוה הוא מה שמרים
ומגביה עצמו כטבע האש ,אבל כל גאוותו הוא במה שיש לו כבר ,ועל כן
אמרו רז״ל )פסחים סס כל המתגאה תכמתו מסתלקת ממנו ,ואז ממילא אין
לו כלום באמת ,כמאמר רז״ל )ויק״ר א 0 ,דעת תסרת מה קנית .אבל האש
דקדושה הוא בתינת תכלית הענוה ,כי מריס ומגביה עצמו בכל פעם לעלות
למעלה כטבע האש ,היינו שמושך עצמו למעלה להשיג בכל פעס השגה
יתירה ,עד שכל מה שהשיג כבר אינו נתשב אצלו לכלום ,ועי״ז הוא תמיד
בתכלית הענוה והביטול אליו יתברך בתינת אין ,ועי״ז בעצמו זוכה בכל פעס
להשיג השגה יתירה ,בתינת )איוב כת( ׳והתכמה מאין תמצא׳.
צריף ל שבר כל ה מ דו ת רעו ת .איתא בספר ערבות נחל)תורה ד( בזה״ל :הד׳
יסודות הס בתי׳ עצס האדם ,דהיסודות אינם ניתנים לשינוי .וא״כ
צריך לידע איך משברים את המידות רעות המתלבשים ביסודות ,בעוד שאי
אפשר לשנות את היסודות (...) .ועל זה מיישב רביז״ל ,׳ויספר לפני הת״ת היינו ווידוי דברים וכו״ ,שע״י הת״ת משנים גס את היסוד ,דע״י ווידוי דברים לפני
ת״ת תוזריס לבתי׳ ׳אין /שזה קודם היסודות ,וכשעולים לשורש היסודות ,משנים את בתי׳ היסוד ,וממילא מבטלים את המידות רעות שנמשכים מהיסודות .שע״י
ווידוי לפני ת״ת שעולה לאין מתבטלים היסודות ,וממילא מתבטלים המידות רעות שנמשכים מהיסודות ,ומקבל האדם בתי׳ יסוד תדש שיוצא מבתי׳ ׳אין /ושס
אין מדות רעות ,והת״ת מברר לאדם דרך לפי שורש נשמתו ,שידע על מה לעבוד .וכן בטבע אי אפשר לצמות אלא ע״י ביטול ,כזריעה בקרקע שנרקב הזרע שזרע
ועי״ז צומת העץ ,דכל גדילה ותידוש מצריך ביטול ולאתר הביטול בא התידוש )ולפני הווידוי היסודות הס בבתי׳ יש ,ולאתר הווידוי היסודות נמשכים מבתי׳ אין(.
ב ה ת ק ר פ ו ת לצדיקים .איתא בחיי״מ )רכה( שיחה נפלאה מדברי רבינו גבי ההתקרבות אליו :אמר מה לכס לדאוג מאתר שאני הולך לפניכם .ומה אס הנשמות
שלא הכירו אותי כלל הס מצפים על תיקונים שלי ,מכ״ש אתס .וכן אפילו אלו שלא זכו להכיר את רבינו ז״ל בתייו ,כשיבואו על קברו הקדוש,
ויסמכו עליו ,וילמדו ספריו הקדושים ,וירגילו עצמם לילך בדרכיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים ,בוודאי יש להס על מה שיסמוכו .אשריהם אשרי
תלקס ,ולא יאשמו כל התוסיס בו .כי כבר גילה דעתו בכמה לשונות בפירוש וברמז ,שכל מה שעוסק עימנו אינו בשבילנו לבד ,כי אס את אשר ישנו פה ואת
אשר איננו פה .ועוד איתא שם )רעא( בזה״ל :גודל המעלה של המתקרבים אליו אי אפשר לשער ,כי כבר נתפשטו דיבורים כאלו בין העולם ,שהס מתפארין ג״כ
בדיבורים כאלו ,אבל באמת המקורבין שלי ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאד מאד ,כי אעפ״י שהוא בעצמו היינו המקורב ,אינו כלום ואינו מתנהג בדרכי
יושר כראוי ,אעפי״כ מאתר שהוא בתוך אנשים כאלו שהס מקורבים לצדיק ,לקדושה כזה ,זה בעצמו מועיל לו מאד ,ובמשך הזמן יתעורר ג״כ ויתזור בתשובה.
ועוד איתא שם )שי( בזה״ל :אמר ,כמה צלס אלקיס היו מונתיס ברפש שאני הוצאתים מהרפש וכו׳ וכו /כי נראה בתוש שהמתקרביס אלי נשתנה פניהם ,ובא
עליהם פנים של יהודי בתינת צלס אלקיס .הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע אס השאול תתתיות היה די להס ,כי גס השאול תתתיות היה קטן לפניהם ,שאס
עצה ותו שיה
היה אפשר להס לתתור תתת שאול תתתית היו תותריס,ועל ידי נתקרבו וכו׳ .ועוד איתא שם )שכב( בזה״ל :אמר לאתד מאנשיו שסיפר עמו מענין עבודת השס,
מי שרוצה
מה שאני תפץ ,שתהיועובדי השס
בכס
לילךכבר עיני כלות כל היום ,ואני עומד ומצפה ומקווה ומייתל ומתכה בכל עת שיזכני השי״ת שאזכה לראות
אמר ,הלא
בדרך הקודש ,צריך באמת כרצוני .ואני מקווה בעזרת השם שבוודאי יהיה כך .ולא בלבד אנשיי שיהיו מקורבים אלי ,אלא אפילו מי שיתקרבלאנשי שלומי ,ואפילו מי שרק יגע
לשבר כל המידות
בהס ,בוודאי יהיה איש כשר באמת ,ולא איש כשר בלבד ,כי אס אפילו צדיק גדול מאד ,יהיה מי שיהיה שיזכה להתקרב לאנשים שלו.
רעות שנמשכין מהד' ב ה ת ק ר ב ו ת לצדיקים .איתא בקונטרס התקשרות לצדיק האמת )עמ' ד-ו( ,להרה״ח ר' שמואל הורכין ,בזה״ל :התקרבות לצדיק האמת הוא יסוד כל היהדות,
יסודות כמובא ,ויספר
והוא רות התיה באופנים שכל תיות הקדושה נמשך משס ,כי הוא נותן רות תייס בכל דבר ודברובכל ענין וענין ובכל מצוה ומצוה ובכל
לפני הת״ח כל ליבו
ושורש כל השורשים ,אשר אין למעלה
קדושה וקדושה שכל ישראל מקיימים אותם (...) .ההתקרבות וההתקשרות להצדיק האמת הוא יסוד כל היסודות
היינו ווידוי דברים,
מזה ,ואין לשער גודל זאת הזכייה שהוא למעלה מכל הזכויות ,ועיקר גדולת האדם היא רק כפי שזכה להתקרב ולהתקשר לצדיק האמת.
והת״ח יפריש ויברר לו
דרך לפי שורש נשמתו שע״י של ש ב חינו ת אלו נ ת ת קן הכל .איתא צקוצן מבועי הנחל )ניסן תשל״ט( בזה״ל :והן היינו שלושה בחינות אלו עצמם נרמזים בתיבת עצ״ס ,שהוא ר״ת
ע׳יניס )והיו עיניך רואות וגו׳( צ׳דקה מ׳יתה )ווידוי דברים( .שעל ידס תיקון הע׳צ׳מ׳ות.
)קיצור ליקו״מ ד ,ה(.
תתילה וידתה ממנו הרע שבנפשו התתתונה ,שהס המידות הרעות .לפי זה
שורש התורה ומצותיה הס המידות ,והמה לא נזכרו בתורה ,מטעם שהמה
ידועים ע״פ שכל האנושי ותכמת אדס איזה מהם טובים ואיזה מהס רעים.
) (...לכן קשה עונשן של מידות יותר מענשן של עבירות ,כאמרס ז״ל )בנדריס
פ״ג וסוטה פ״ק( כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ,שהיא השקולה ככל
העבירות כולם ,וכן אמרו )בסוטה ד( מי שיש בו גסות רות כאילו עובד ע״ז
וכופר בעיקר (...) .דע ידידי ,שהמידות הרעות רבות הן ,אבל כולם מושרשים
בד׳ מידות ראשיים שהס אבות הטומאה ,ואלו הן :א( העצבות ,ב( התאוה,
ג( הדיבורים האסורים ,ד( הגאוה .ואלה הד׳ אבות מושרשים ברע שבד׳
נפשות דצת״ס הנכללים בנפש השפלה ,הבאים מצד הרע שבד׳ יסודות.
ב ה ת ק ר ב ו ת לצדיקים .איתא במאור ושמש )פ' מטות( בזה״ל :אין כל אדס
זוכה לבוא לעשות תשובה שלימה כראוי ,ובפרט שאין תבוש
מתיר עצמו .וכאשר בא אל הצדיק ,הוא מבין תטאו בשורשו ,גס התשובה שצריך
לתטאו ,ואזי מלהיב בלבו יראת ה׳ ומביא אותו לתשובה שלימה ,אותו תשובה
שראוי לתטאיו ,ויודע ישוב ונתס ה׳ על הרעה ומבטל ממנו הדינים הגזור עליו.

ואני תפלה
אנא יי רחמן מלא
רחמים ,חוסה על
נפשי האמללה
מאיד .והוה בעזרי
תמיד ,וחזק ואמץ
את נפשי בכל מיני
עיז ותעצומות ,באיפן
ש תתגבר נפשי
הקתושה והטובה
על הגוף ותאותיו
ומדותיו הרעים ,עת
שאזכה להפשיט
את נפשי מכל מיני
תאות הגוף ומדותיו,
ואטהר ואקדש את
נפשי וגופי בכל מיני
טהרות וקדשות,
ואזכה להוציא את
נפשי מכל התאות
ומדות רעות הנמשכים
מארבע יבודו ת
חמריים של הגוף
)ליקו״ת לז(.

ה מ תרג ם
כאשר רואה אדס
צדיקים או זכאים אשר
בדורו ופוגש בהם ,ודאי
הם פני השכינה .ומדוע
נקראים פני השכינה,
מפני שהשכינה מסתתרת
בתוכס ,היא בהסתרה
והס בגלוי ,מפני שאלו
שקרוביס לשכינה נקראיס
פניס שלה ,ומי הס ,אלו
שהיא מתתקנת עימהס
להראות לפני המלך
העליון.
אמר להס רב
משרשיא לבניו ,כשתרצו
לעלות וללמוד לפני רבכס,
תגרסו משניות ותעלו
לפני רבכס ,וכשתשבו
לפניו תראו את פיו ,כמו
שכתוב'והיו עיניך רואות
את מוריך'.
^ רבי ורבי תייא הלכו
בדרך ,כשהגיעו לאיזה
עיר ,שאלו היש כאן
תלמיד שכס ,נלך ונקביל
פניו .אמרו ,יש כאן
תלמיד מכס ,ועיוור
הוא .אמר לו רבי מייא
לרבי ,שב אתה כדי שלא
תזלזל בנשיאותך ,ואלך אני
ואקביל פניו .אמז בו רבי
)גרני חייא( והלך עימו.
בכל זאת כשבאו להיפטר
ממנו ,אמר להס ,אפס
הקבלתס פניס הנראיס
ואינן רואין ,תזכו להקביל
פניס הרואיס ואינן
נראין .אמר לו )רגי לרבי
חייא( אס לא הייתי בא
עמך היית מונע ממני
את הברכה הזו.
לא זה שהנני ממודד
בשכלי יותר משברי,
זה משוס שראיתי את
ר' מאיר בשעה שמסר
שיעורו מאמוריו ,ואילו
ראיתיו מלפניו הייתי
ממודד יותר.

ואני תפליה

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

צט

ערכי ם
וכינויים
ראיית הצדיק

ר ז ז י ו עיניד רואות א ת מוריף פסוקים אלו סוככיס על הכטחת
כ ש ל ו א ה א ת הצדיק.
נזה״ל :הסחכלוח פני הצדיקים לנד הוא ג״כ דנר
הקכ׳׳ה לישראל לעתיד לכוא ,כדכפיכ כישעיה )ל ,כ-כא(; ונתן לכס
אדני למס צר ומיס לחץ ולא יכנף עוד מוריף והיו עיניף ראות אמ
גדול מאד ,כי אמרו רז״ל ,שהתלמיד חכם הוא גדול מן המורה,
צדיק(.
מוריף :ואזניף מאמענה דגר מאסריף לאמי זה הדרןו לכו מ כי
כמו שאמרו רז״ל ) מ כ ו ת כנ ס כמה טפשאי שאר אנשי דקיימו מקמי עייי ראיית הצדיק זוכין
ספר מורה ולא קיימו מקמי גנרא לתחיית המתים ,בחינת חיים
מאמינו וכי מאמאילו :ופירש נזה
נצחיים )ליקו״ה ברכות הראיה
המצו״ד ע״ד הפשט )שס( :ונסן וגו׳.
גדול
הוא
חכם
שהחלמיד
נמצא
רנה.
ואלו הם השלשה בחינות:
ושאר ב״פ א(.
רצה לומר ,המקום ימן נלננכס
מצינו,
החורה
ואצל
החורה.
מן
יותר
עיקר יציאת מצרים היה
שאמרו רז״ל )איכ״ר נפמיחפא( ני בזכות ראיית פני הצדיק,
כשרואה את
להסמפק נלחם צר ומים לחץ כאילו
בחינת וראך ושמח בלבו.
המאור שנה מחזירו למוטנ ,מכל
דחוק לכס הלחם והמיס ,ולא מהיו הצריק .כמו שכתוב )י שעי ה ל( והיו עיניך רואות
וכן כל ישראל ראו פני משה
שכן אור הצדיק ,שההסמכלוח נו והאמינו בו ,כמו שכתוב
שטופים אחר המענוגיס כמו עמה .את מוריך .חאת הבחינה מבטלת המרות
ויאמן העם .כי עיקר הראיה
ולא יננף עוד מורין .הקנ״ה המלמדך
לנד הוא מועיל לקדושה מאד,
הוא כשהוא באמת ובאמונה,
להועיל לא יסתיר פנים ממך ,ואחז רעות הנמשכין משני היםורות רומם צומח.
נוודאי כשזוכין לדנר עמו טונ יומר ,שאז נקרא ראיה ,כמו שאמר
אך גס ההסחכלוח לנד הוא ג״כ אדמו״ר ז״ל שהאמונה
נמשל כאדם המכסה פניו ככנף היינו עצבות ותולרותיה ,ותאוות רעות.
בחינת ראיה .כי כשרואה
נגדו שלא יראוהו .והיו פינין .כשלא
)שג(
מ
נסיי״
אימא
ועוד
גדול.
דנר
פני הצדיק ואינו מאמין,
נזה״ל :אמר לענין מי שזנה להיות אצלו ,שנכל פעם ופעם שזכה אין זה נקרא ראיה כלל ,כי
יסחיר פניו אם כן יהיו עיניך רואוח אומו ,ר״ל ,תוכל לשאול כל
באמת אינו רואה את הצדיק
צרכיך כי ימלא משאלותיך .והמלני״ס )שס( פירש :והיו עיניך יואוס אס
האדס להיוח ננימו ,וכל הסמכלוח והסמכלוח שזכו להסתכל עליו ,כלל ,מאחר שלפי דעתו
הכל אינו גאנד לעולס .ונאוצ״ה)צדיק יד( הוסיף עוד נזה :הסמכלוח אינו צדיק ,כי אינו מאמין
מוריך .ורנלמדף הנניא ,שיורה אותך דרך הישרה ,לא מעלים עוד
בו ,נמצא ,שאינו רואה את
עיניך ממנו כמ״ש למעלה ׳אשר אמרו לרואים לא מראו' ,רק מניט
פגי הצדיק האמת הוא מעלה גדולה מאד ,וכדאי לנטל מלמוד הצדיק כלל .אבל ישראל ראו
את משה והאמינו בו ,שזה
אליו ללכת נדרכיו .וע״פ הנ״ל ראה ,כי פס' זה נדרש הן על הקנ״ה והן
מורה נשניל זה ,כי זוכין עי״ז להמשיך כמה וכמה מיקוגיס.
נשנח נחי׳ זו אימא נליקו״מ )פ״נ ,עה(

עייי ראיית פני הצדיק
נתחרד השכל )ספר המידות

דובחינד! דוראשונה,

על הצדיקים .ורנינו דרשו על ראייח פני הצדיקים .והדנריס עולים נקנה אחד,

כדאימא נז הר) מרו מ ה ,קסג ע״נ( נזה״ל™ :נד חמי נר נש צדיקיא או זכאין די נדרא ואערע נהו ,ודאי אינון אנפי שכינחא .ואמאי אקרון אנפי
שכינמא ,נגין דשנינמא אסמחרח נגווייהו ,איהו נסמימו ואינון נאמגליא ,נגין דשנינחא ,אינון דקרנין לה אקרון פנים דילה ,ומאן אינון,
איגון דאיהי אחמקנת נהדייהו לאמחזאה לגני מלכא עלאה .וגני ענין מעלח ראייח פני הצדיקים עי״ע נמילוא״ח ד״ה ׳והיו עיניך רואוח אח מוריך׳.

מילואי חכמה

עיקר ראיית פני הצדיק ,וע״י
זה נמשך עליהם התנוצצות
המוחין )ליקו״ה תפילין ו ,יב(.

ילקוט הנחל

ו ה י ו עיני ך רו או ת א ת מוריך .אימא במס' הוריות )יב ע״א( במעלת עדן זה:
כ ש ר ו א ד ! א ת הצדיק .בליקו״מ )קצב( מביא רבינו עצה לראיית פני הצדיק ,וז״ל:
= “ אמר להו רב משרשיא לבניה ,כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו,
צריך לצייר בשעת הלימוד כאילו התנא עומד לפניו ,כי בהספר
גרסו מתניתא ועלו לקמי רבייכו ,וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה ,דכתיב ׳והיו של החכם נרשם ונצטייר שם דמות החכם ,כי אלו הדיבורים והאותיות
עיניך רואות את מוריך׳ .ובתגיגה)ה ע״ב( איתא^ :רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי
הנרשמין ומצויירין בהספר הם שכל החכם ונשמתו ובחינות פניו ,נמצא
באורחא ,כי מטו לההוא מתא ,אמרי ,איכא צורבא מרבנן הכא ,נזיל וניקביל ששכלו ונשמתו ופניו שהוא דמותו ממש הוא באלו האותיות והתיבות ,על
אפיה .אמרי איכא צורבא מרבנן הכא ,ומאור עיניס הוא .אמר ליה רבי חייא כן נמצא בכל ספר וספר דמות דיוקנו של החכם שחידש אלו הדיבורים ,כי
לרבי ,תיב את לא תזלזל בנשיאותך ,איזיל אנא ואקביל אפיה .תקפיה ואזל
כפי דמותו דהיינו שכלו ונשמתו ופניו של החכם ,כן נצטיירין האותיות
בהדיה .כי הוו מיפטרי מיניה ,אמר להו ,אתם הקבלתם פנים הנראים ואינן
בספר ,כי אם היה להחכם דמות אחר היינו שכל ופנים ונשמה אחרת ,היה
רואין ,תזכו להקביל פנים הרואים ואינן נראין .אמר ליה ,איכו השתא מנעתן
מחדש ומצייר אותיות אחרים בהספר ,כפי השכל שהיה לו שהוא דמותו,
כשרואד! א ת הצדיק.
מהאי בירכתא .ופירש רש״י)שס( :מקפיה .רבי לר׳ חייא ,ואזיל רבי בהדיה .כי נמצא שיש בכל ספר דמות דיוקנו של החכם.
הוו מיפטרי מקמיה .שנטלו ממנו רשות .איכו השמא .אם לא באתי עמך,
בשיש״ק)ג ,שנא( איתא על הרב מטשערין בזה״ל :נוהג היה לעבור בערב רה״ש בין
והאמנתי לך ,מנעתני מברכה זו .ובירושלמי)עירובין ,לא ע״א( איתא :כל המקבל אנ״ש שבאו לקיבוץ לרה״ש והביט על כל אחד ואחד מאנ״ש ,והיה אומר שזה
פני רבו כאילו מקבל פני שכינה .ר׳ ברכיה ר׳ ירמיה בשם רבי חייה בר
בחי׳ ראיית פני הצדיק המובא בדברי רבינו ז״ל בתורה ד׳ ועוד.
בא ,כתיב ׳ומשה יקח את האהל וגו״ ,כמה הוה רחיק ,רבי יצחק אמר
כ ש ר ו א ד ! א ת הצדיק .איתא בקונטרס יד הנחל)ד( בזה״ל :מובא באוצ״ה )צדיק
מיל ,והיה כל מבקש משה אין כתיב כאן ,אלא ׳והיה כל מבקש ה״ ,מכאן
יד( וז״ל :׳הסתכלות פני הצדיק האמת הוא מעלה גדולה מאד,
וכדאי לבטל תלמוד תורה בשביל זה .כי זוכין עי״ז להמשיך כמה וכמה תיקונים׳
שכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני שכינה.
ו ה י ו עיני ך רו או ת א ת מוריך ביאר בזה ביערות דבש )ת״א ,יב( בזה״ל :כי ידוע עכ״ל .ויתכן לרמז על כך ע״פ מה שכתוב בברכות הראיה )עי' ברכוח נח ע״א,
דענין קבלת פני חכמים יש בו שתי תועליות ,אחד ,שהרואה אותו שו״ע או״ח רכד( ׳הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו׳,
מקבל ממנו ברכת שפע וטוב ,כמו שהרואה פני רשע פוגם בנפשו ומשיב ובהמשך מובא שם עוד :׳על המלכים אומר ,בא״י אלקינו מלך העולם שחלק
מכבודו ליראיו ,ועל מלכי עובדי כוכבים אומר ,ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם.
רעה לעצמו ,כן הרואה פני צדיק משיב לנפשו שפע טוב וברכה ,כי עליו
חל ושורה אור שכינה ,ולכך אמרו )עירובין יג ע״ב( ^^האי דמחדדנא ומצוה להשתדל לראות מלכים ,אפילו מלכי אומות העולם׳ עכ״ל .וכתב המגן
מחבריא ,דחזיתא לר׳ מאיר מאחוריה ,ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא
אברהם )שס( שלכתחילה עיקר המצווה הוא לראות מלכי ישראל וזה אין לנו
בעו״ה ,וגבי ראיית מלכי אוה״ע באם קיים מצוה זו פעם אחת ׳אל יבטל יותר
טפי .ויש עוד תועלת בזה ,במה שהצדיק ותלמיד חכם רואה אותו ,כאמרם
ראיה של צדיק לברכה ,כי כמו מן בעל ארס ,קווי אור היוצאים מן העין
מלימודו לראותו אם לא שבא בחיל גדול וכבוד גדול יותר׳ עי״ש .וע״פ קשרי
המאמר אפשר לדרוש בק״ו ,ומה אס לראות מלכי אוה״ע פוסק מלימודו
מזיקים לאדם ,ולכן יש אנשים אשר מזיקים בראות ויוצא מתוך עיניהם
ארס ,וכן בלעם הרשע קווי עין שלו היו מזיקין ,כן קווי עין היוצאים מן ומצווה בכך ,וכ״ש כשרואה מלכי ישראל ,והלא בעו״ה אין מלכות בישראל ,אך
מאן מלכי רבנן ,שבהם מצינו לכתחילה אף בזמן הזה שכל הרואה חכם גדול
צדיק לברכה ,וראייה שלהם לטובה .וא״כ יש בצדיק שתי תועליות ,אחת
שאנו רואים אותו ,והשנית שהוא רואה אותנו .וע״ז הפסוק סובב בהבטחתו
בישראל מברך ׳שחלק מחכמתו ליראיו׳ ,וכל שכן ת״ח שהוא שורש התורה ושורש
לעתיד לבא )ישעיה ל( ׳ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך׳,
המלכות ,שנאמר בו ׳ויהי בישורון מלך׳ ,מלך דייקא ,ועוד מלך ישראל )ישורון
פירוש שלא יהיה שום כנף מעיל מול פניו כמסוה.
דא ישראל( ,ובת״ח כזה בבתי׳ מלך כדאי וראוי לפסוק מן התורה לראותו
)ועי׳ עוד שם בגמרא גס לענין ברכת חכם הרזים ,שכשרואה גדול שבישראל
ששקול כס׳ ריבוא ,שפירושו ,שכלול מכל הדעות ,שע״כ ניתנה התורה לס׳ רבוא במדבר ,להיות התורה כלולה מכל דעה וחכמה )מהרש״א שס( ויודע מה בלב כל אחד(.
כ ש ר ו א ד ! א ת הצדיק .איחא בקובץ מקור חכמה)שבועוח חשנ״א ,עת' נב( בזה״ל :הנה התחלת הפסוק ׳והיו עיניך רואות את מוריך׳ המובא בסמוך הוא ׳ונתן
תענוגים וכו״ .ע״פ זה מתבאר הא דמבואר בבחינה זו דע״י ראיית
לכס אדני לחם צר ומיס לחץ וגו״ ,ופירש״י שם ׳אל תהיו כרוכים אחר
תענוגים ,וגס מבואר ההסבר של רבינו ׳כי צדיק הדור נקרא אס ע״ש שהוא
פני הצדיק נתבטלין התאות רעות ,דעי״ז זוכה להימשך מלהיותכרוך אחר
מניק וכו״ .והיינו דכמו תינוק היונק משדי אמו אינו כרוך כי אס אל החלב שיונק משדי אמו ,והיינו בצמצום התענוגים שישנם בעולם ,כמו כן המתקרבים
אל הצדיק ,אינם כרוכים אחר תענוגים ודי להם בלחם צר ומיס לחץ ,והיינו הבחינה של מעין עוה״ב .וכן יהיה לעתיד לבוא ככתוב.
ו ה י ו עיני ך רו או ת א ת מוריך .בליקו״מ )ח״ב סס איחא בזה״ל :וזה שאמרו הבעלי מוסר ,שכשבאים לצדיק ורואים אותו ,בבחינת )ישעיה ל( והיו עיניך רואות
את מוריך ,ראוי שימצא את עצמו בתוך הצדיק ,שיסתכל בעצמו על כל המידות איך הוא אוחז בהם ,ע״י ראיית פני הצדיק .כי כל המידות נמשכין
מהארבעה יסודות הנ״ל ,כמובא .ועל כן כשרואה את הצדיק ,שהוא בחינת יסוד הפשוט שממנו נמשכין כל הארבעה יסודות ,ראוי לו שיסתכל וירגיש עי״ז
איך הוא אוחז בכל המידות שבאין מן הארבעה יסודות ,שנמשכין מהצדיק שהוא בחינת יסוד הפשוט כנ״ל .וזה והיו ע׳יניך ר׳ואות א׳ת מ׳וריך ראשי תיבות
א׳ש ר׳וח מ׳יס ע׳פר ,שהם הארבעה יסודות שמהם נמשכין כל המידות ,שכולם נמשכין מהצדיק כנ״ל .ועל כן כשרואין את הצדיק ,שזה בחינת והיו עיניך
ראות את מוריך ,עי״ז רואין בעצמו איך הוא אוחז בכל המידות שבאין מארבעה יסודות אש ,רוח ,מיס ,עפר ,שנמשכין מהצדיק כנ״ל .ודוק וקשר הדבריס
ו ה י ו עיני ך רו או ת א ת מוריך איחא צשיש״ק )ב ,חקלא( צשס מוהרנ״ח בזה״ל :אמר פע ם ,׳אשרי העיניים
גס להנאמר במאמר זה לענין תיקון הד' יסודות וכו'.
שראו את עיני רבינו ,ואשרי העיניים הרואות את העיניים שראו את רבינו׳ .כשסיפר זאת ראבר״נ ,היה מסיים שכן הוא מדור לדור.

ו נ ז כ ה ברחמיך
וחסדיך הרבים
להתקרב לצדיקי
אמת ולראות אור
פניהם המאירות ,ועל
ידי זהתזכנו ברחמיך
הרבים להציל נפשנו
האמללה מן הקוצים
ומן הפחתים ,שהם
התאוות רעות
ועצבות ועצלות
ותולדותיהם ,ועל ידי
שתזכנו לראות פנים
המאירות של צדיקי
אמת ולהתקרב
אליהם ,על ידי זה
תנצל נפשותינו מן המהות רעות האלו .ונזכה בחםדיך לסלק ולשבר כל התאוות מאתנו ,שלא ידזיה לנו שום תאוה ותשוקה לשום דבר שבעולם כי אם אליך ,וכל תאותנו ותשוקתנו
וחפצנו ורצוננו ידזיה רק בך ובעבודתך .ונזכה לדזיות זריזים בעבודתך בתכלית הזריזות ,ולדזיותשמחים וטובי לבתמיד^ ,א תפל עלינושום עצלות ועצבות לעולם ,רק נגילה ונשמחה
בך .ונזכה לעבד את יי בשמחה ובטוב לבבמריב כל ,ולהיות בשמחה תמיד )ליקו״ת ד(.

עצה ותו שיה

י ש שלוש בחינות
בהתקרבות לצדיקים
שע״י שלוש בחינות
אלו נתתקן הכל,
ואלו הם :הבחינה
הראשונה כשרואה
את הצדיק ,עי״ז
מבטל המידות
רעות הנמשכין
משני היסודות דומם
צומח ,היינו עצבות
ועצלות ותולדותיהן
ותאוות רעות וזוכין
לשמחה וזריזות ) קי צור
ליקו״ט ד ,ו(.

ערכי ם
וכינויים
חלב
תיקון התשובה זהו בחינת
דם נעכר ונעשה חלב ,כי
כל החטאים הבאין ע״י כל
התאוות כולם באים מעכירת
הדמים )ליקו״ה ברכת הפירות
ה ,יב(.

מה חלב נקי אף דברי תורה
נקיים ,דכתיב ׳לא יערכנה
זהב וזכוכית׳ ,אי מה חלב
תפל יכול אף ד״ת כן ,ת״ל
׳דבש וחלב׳ ,מה דבש וחלב
כשמעורבים זה בזה אין
מזיקין הגוף ,כך דברי תורה
שנאמר ׳רפאות תהי לשרך׳
)שהש״ר א ,יט(.

במי אתה מוצא חמאה של
תורה ,במי שמקיא חלב שינק
משדי אמו עליה )ברכות סג.(:
למה נמשלו דברי תורה
כרד ,מה דד זה כל זמן
שהתינוק ממשמש בו מוצא
בו חלב ,אף דברי תורה כל
זמן שאדם הוגה בהן מוצא
בהן טעם )עירובין נד.(:
אמר רבי אושעיא ,למה
נמשלו דברי תורה לשלושה
משקין הללו במים וביין
ובחלב ,דכתיב ׳הוי כל צמא
לכו למים׳ ,וכתיב ׳לכו שברו
ואכלו ולכו שברו בלוא כםף
ובלוא מחיר יין וחלב׳ ,לומר
לך מה שלושה משקין הללו
אין מתקיימין אלא בפחות
שבכלים ,אף דברי תורה אין
מתקיימין אלא במי שדעתו
שפלה ) תעני ת ז.(.
הלב הוא םוד תושב״ב
)קה״י ,חלב(.

צדקה
היא בחינות
צדקה
הגלגלים ,כמאמר חז״ל כי
בגלל הדבר הזה ,גלגל הוא
החוזר בעולם ,ועי״ע ספר
המידות ערך צדקה )ליקו״ם

לא ,א(.

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

כי

כי

צדיק הדור נקר א אם על שם שהוא מניק לישראל באור
צדיק הדור נקרא אם .ניאר נזה נני א ה״ל)ד 0 ,נזה״ל :הפחשטפ
תורתו .כדמצינו נ ש ה״ ש)ד ,ה( :שני שדןך כשני עפרים מאומי
משה לאין ואין סוף ננ״ל ,שהוא שנמשך מאיפו כלליופ נפשופ
המלכופ כג״ל מהמונ״פ )לקמן נאות ט׳( ,מנואר יופר נקוראו
צטה הרועים נשושניס :ופירש ר ש״י) שס( :שני שדין .המניקום אופך
להפלמיד פכס נפינפ משה נשס אס ,והוא אשר נו לנד כל הדעפ
זה משה ואהרן .וכן אימא נשהש״ר )ד ,יג( :שגי שדיך אלו משה
ואהרן (...) ,מה השדיים הללו
שנשיגויי הדרכיס לכל אפד.
מלאים פלנ ,כך משה ואהרן
אימא
של אור זה ת״ח.
כי צדיק הדור נקרא אם ,על שם שהוא
ממלאים ישראל מן הפורה .ומה
נני א ה ״ ל) ד( ,על פי קשרי
מניק לישדאל באוד תודתו .והתודה נקדאת
ה דנרי ס ,נזה״ל :מנואריס
השדיים הללו כל מה שהאשה
הדנריס הלב ,כמו שכתוב )ש״ה  aדבש והלב תהת
אוכלם הפינוק אוכל ויונק מהן ,כך
נכפלייס ,כפי דנריו הקודמיס,
שהפלמיד פכס הוא הפורה שורש לשונך .חה אנו דואים בהוש ,כשהתינוק הוא
כל פורה שלמד משה רנינו לימדה
בעצבות ועצלות ,כשדואה את אמו ,הוא
לאהרן ,הה״ד )שמות ד( ׳ויגד משה
המלכופ ,הוא אש.
לאהרן אם כל דנרי ה".
ן ן ״ י דברים בטלים ולהייר ג א נתעודד בזדיזות גדול לקדאת אמו ,היינו
ד ב ש וחלב ת ח ת לשונך .כדנ פיג
עניות .לעונדא ולמעשה אימא לשדשו .גם אנו דואים בהוש ,כשהתינוק
נ ש ה״ ש)ד ,יא( :נפם פטפנה
נעצוה״מ )ממון ופרנסה ,א( נזה״ל:
ע״י דנריס נטליס ,היינו דינוריס עוסק בדבדי שטות שלו ,אע״פ שיש לו
שפפופוך כלה דגש ופלג מהפ לשונןז
מיופריס שאינם לצורך נפשו ,כלומר תאוה גדולה לזה ,אעפ״ב ,כשדואה את
וריה שלמפיך כריה לכגון :ואימא
נ ד נ ״ ר ) ז ,ג( :נפמישה דנריס נמשלה
שאינם דינורי פורה פפלה או יראפ אמו ,הוא משליך כל תאוותיו אחד כתפיו,
הפורה ,כמיס וכיין ונדנש ונפלב
שמיס ,שרק דינוריס אלו מכונים ומושך את עצמו לאמו .נמצא שנתבטלין
וכשמן (...) .כדכש וכפלכ מנין ,׳דכש
דינוריס הנצרכים לנפש ,או
היינו המתת דעות של שני היםודות דומם צומח
ופלכ פפם לשונך' .ועוד אימא נשהש״ר
דינוריס שאינם לצרכי גופו,
דינורים שאין נהם פועלם לפרנסה על ידי הסתכלות פני הצדיק .וזהו ומתיידא
)א ,יט( :׳דכש ופלכ' ,מה הם
או לצרכי גוף נפוצים אפרים ,מן הקוצים ,שהוא בחי׳ צומח .ופחתים,
מפוקין אף ד״פ מפוקין ,שנאמר
)מהליס יט( ׳ומפוקיס מדכש׳.
דינוריס אלו שאינם לפועלם הנפש שהוא בחי׳ דומם .וכשנזדמן לו אבוקה של
מתו כל האנ שים .נאמר נשמומ
או הגוף ,נכלל דנריס נמלים הס .אוד ,זה ת״ח שהוא אביק באוד התודה.
)ד ,יט( :ויאמר ה׳ אל מישה
וכן ע״י דינוריס רעים כגון
לשון ועל ידו ניצול ממדות דעות של שני
כמדןן לך קכ מצדם כי מפו כל
הרע שמדנריס מפמם קנאה או
שנאה ,וכן ע״י מידם הגאווה יסודות דומם צומח ,ואז ניצול מן הקוצים,
האנשים המכקשים אם נפשך :ופירש
ומן הפחתים :
רש״י )שס( :ני משו נל האנשים .מי
שאדם נוהג נמידופיו ונהנהגופיו
הס ,דפן ואכירם ,פייס היו ,אלא
לשם כנוד וגסום הרום ,ואפילו
הצדקה שנותן
שירדו מנכסיהס והעני פשוכ כמם.
הנהגום טונום וישרום ,כאשר הוא
מכוון לכנוד וכדומה נכלל גאווה לת״ח .שעל ידי זה ניצול ממדות
והס אלו שדנרו לשוה״ר על משה כפני
פרעה ,כדכמינ נשמומ ) ,3יג-טו( :ויצא
הגה ,ע״י פגמים אלו ,היינו דעות ,של שני יסודות חי מדבד,
כיוס השני והנה שני אנשים עכרים
דנריס נמלים לשון הרע וגאווה ,שהן בחי׳ חיה דעה ולסטים ,שהן
נאים לעניום רפמנא לצלן ,וגרוע
נצים ויאמר לרישע למה פכה ר ע ד
דבדים בטלים וגאוה ותולדותיהן .כי
מנך ,לעניום נדעם.
ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט
על ידי דבדים בטלים ולשון הדע,
עלינו הלהרגגי אפה אמר כאשר
הרגם אם המצרי ויירא מ'שה
בא עניות ,כמו שכתוב )שמות ד( כי מתו כל האנשים ,זהו עניות.
ויאמר אכן נודע הדכר :וישמע
פרעה אם הדכר הזה ויכקש להרג אם משה ויכרם משה מפני פרעה נישכ ? איז מדין ויישכ על הנאר :ופירש ר ש״י) שס( :שני אנשים
מגרים .דפן ואכירס .נצים .מריכיס .ויירא משה .כפשוטו .ומדרשו ,דאג לו על שראה כישראל רשעים דלטורין ) פ י ׳ נעלי לשוה״ר( ,אמר,
מעפה שמא אינם ראויין להיגאל .אכן נודע הדנר .כמשמעו ,ומדרשו ,נודע לי הדכר שהייפי פמה עליו מה פטאוישראל מכל ע'
אומום להיום נרדים כעכודם פרך ,אכל רואה אני שהם ראויים לכך .וישמע פרעה .הם הלשינו עליו.
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כי

הבחינה

שנייה,
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רבונו של עולם רבונו
של עולם ,מי;שום לי
פה לדבר עתה לפרש
עתה כ?’ שיחתי לפניך,
איך לוקחין כח עתה
לשפך לבי כמים נוכח
פניך יי .רבונו של
עולם ,מלא רחמים,
״מלכי ואליהי אליך
אתפלל״ ,למדני איך
לנצח אותך ,שתחזירני
בתשובהשלמה לפניך
באמת .אבי צורי
גואלי ופודי ,הצופה
להטיב אחריתי ,עזרני
ברחמיך העצומים
ובישועתך הגדולה
ובדרכי עצותיך
הנפלאות ,שאזכה
לדזיות בשמחה תמיד.
״שמח נפש עבדך כי
אליך יי נפשי אשא״,
חזקני ואמצני להתנכר
בכל פעם על העצבות,
להגביר השמחה על
העצבות .ותחזק אותי
בכל מיני שמחות,
ותשמח את נפשי בכל
דרכי השמחה אשר
למדו אותנו רבותינו
הקדושים ,באפן
שאזכה לדזיות בשמחה
תמיד .ולא אניח את
העצבות להתקרב אלי
בשום אפן ,ולא ידז;ה
שום כח להעצבות
והמרהשחורה לטמטם
את לבי חם ושלום
ולא לבלבל את דעתי,
רק אזכה להתנכר
בכל עת בשמחה
גדולה וחדוה רבה
)ליקו״ת פט(.

רבונו של עולם,
כשמתחילין
בתהילה
להתנדב לצדקה ,אזי צריכין
אליהים חיים ומלך
לשבר את האכזריות שלו
עולם ,שמחת ישראל,
להפכו לרחמנות .וזהו עיקר
רחם עלי למען שמך,
עבודת הצדקה .כי מי שהוא
והצילני מעצבות
רחמן בטבעו ונותן צדקה
ומעצלות ,אשרהם היו
מחמת רחמנות שבטבעו ,אין
בעוכרי ,ובטלו אותי
זה עבודה ,כי יש גם כמה
הרבה מתורה ותפלה
חיות שהם רחמנים בטבעם,
ומטובהרבה ,והביאוני
רק עיקר העבודה לשבר
למה שהביאוני ,כאשר
האכזריות להפכו לרחמנות
מילואי חכטח
ילקוט חנחל
)ליקו״מ ח״ב ד ,א(.
הודעת לנו על ידי
עיקר ההתקשרות להצדיק ה צ ד ק ה שנו תן לת״ה .אימא גליקו״מ )ע( שגנהינש הצדקה לצדיק מהגרן כי צדיק הדור נקרא אם על שם שהוא טניק לישראל באור תורתו וגאופן חכמיך הקדושים
קרוג לזה איהא גאור המאיר )על שה״ש( גזה״ל :על דרך מאמרם )עירוגין נד( שעקר נשיכת הנחש
גנפליים ,וז״ל :וזה הצדיק ,ממשיך כל ההשפעוה לעולם ,ננפינוה
הוא ע״י צדקה ,שבזה אוחז
במידתו של צדיק ,שהוא )איוג גש( ועפרות זה  ,3שכל ההשפעות נמשכין מכמינוש עפר ,מהצדיק הנ״ל .מה הדד הזה כל זמן שהמינוק ממשמש נה מוצא נ ה טעם מל , 3כן שדיים הוא עצבות ועצלות
נקרא צדיק על שם הצדקה ועל כן אם נוחנין צדקה לזה הצדיק ,הוא ממכרן מיד ,כי הוא כמינה זריעה של הפורה ,הס הצדיקים ,אשר שדיהם נכונו להניק לעם הנלוים ושרים רחמנא לצלן .רחם עלי
שמשפיע לכל ,בבחינת צדיק על העפר ,שמצממת כפל כפלים ,נכמינוח )הושע י( זרעו לכס לצדקה וקצרו למשמעתם ,וממציאים כה תמיד לערן הדור טעם חדש ,והן המה נקראים מלא רחמים ,והצילני
חונן ונותן )ליקו״ה העושה
מעתה מנשיכות
לפי משד .אכל אס נושן צדקה למי שאינו כמינה עפר כלל ,אינו עושה פירוש.
כמינש שדיים להניק ,והקנ״ה משכים על ידם ,וזהו ׳נין שדי ילין.
שליח לגב״ח ג ,יז(.
האלה ,תן לי חיים
עיקר הצדקה להחזיק וזה שקילל ירמיה אה אנשי ענמוה נעה א פן עשה נ הס ׳הכשילם נענייס
ואח;ה ,״שמח נפש
התלמידי חכמים המולידים שאינם מהוגנים׳ )גגא קמא מז ע״ג( ,היינו שאינם ננ מינת עפר כלל ,ועל כן הצדקה שנומניס להם אינה נחינמ זריעה כלל .וגודל מעלם הצדקה לצדיק אין לשער ,עבדך כי אליך יי נפשי
הלכות ,שזה בחינת הקמת מאימא גליקו״מ )רד( גזה״ל :מעלת הצדקה ידוע ,נפר ט כשנותנין לת"מ ,כמונא שהמעות שנותנין למ״ה הוא נחינת תמכי אורייתא .אכל נאמת זה המעות שנומנין אשא .תשמיעני ששון
המשכן שעוםקים הצדיקים לתלמיד חכם הוא נתינת תורה ממש ,ואין ענירה יכול לכנות זה המעות שנותנין לת״מ ,כי ׳אין עכירה מככה מורה׳ כמו שאמרו רז״ל)שומה גא( .וזה המעות ושמחה תגלנה עצמות
בחינת משה
בכל א,דורלז( .ודור הוא נתינת פורה ממש כנ״ל ,וזה מעות ר״ת ו׳אין ע׳כירה מ׳כנה ת׳ורה .כי מ תו כל ה אנ שי ם .איסא גקוק מטעי הגמל)ניסן ששל״ט( גזה״ל :נלע״ד ,דדרן הכית״ .זכני להזדרז
)ליקו״ה אפוטרופוס
אג 3יש לזה שייכות גס לכלליות ענין מאמר זה שמיושד על פשוק ׳אנכי ה״א אשר הוצאפין מארן מצרים וגו״ ,וכדמפרש כשוף המאמר שע״י הצדיק )כמי׳ בתורתך ובעבודתך
כל מי שהוא נזקק לצדיק משה( נפכטל מלכות וממשלת העכו״ס שמכונה נשם מצרים ע״ש שמצילים לישראל ,וזה כמי׳ יציאת ישראל)כלליות מלכות דק׳ כמוכ״פ על מארנכ״ח על כי תמיד בזריזות נדול
בשעת פרנםתו ,מעלין עליו אמאן לנמר תריסר ירמי שמא( ,מארן מצרים כמי׳ מלכות דשט״א וכו׳ עיי״ש .וכל זה הוא דייקא ע״י המקרנות ישראל אל הצדיק נג׳ כמי׳ הפקרנות המוכ״פ .ובשמחה רבה ועצומה,
כאילו קיים חמישה םפרי ועל כן כל זמן שהיו אלו האנשים המנקשיס נפשו של משה ,שהיו מדנריס ומשימים נגדו ,לא היה יכול להיות יציאת מצריה .וזה שאמר השי״ת למשה כששלחו כראוי להזדרז ולשמח
תורה )מדרש שמואל פ׳ כז( .להוציא את ננ״י מאר״מ ,׳כי מתו כל האנשים המנקשיס את נפשן׳ ,ומעתה יוכלו כנ״י להמקרנ אלין כראוי ויאמינו כן ,ועי״ז דייקא מוציאה ממצרים ,והכן .בעבודתך ובתורתך
הוי רגיל בצדקה כפי כוחך,
הקדושה ,אשר הם
ולכל הפחות שעבד עצמך
ח;ינו וארך ;מינו בזה
לתת בכל שבוע פרוטה אחת ,אפילו עני המתפרנס מן הצדקה צריך הוא לעשות צדקה ) ס פ ר הפליאה( .אין צדקה אלא דברי תורה ,שנאמר ׳וצדקה תהיה לנו׳)ילקו״ש משלי רמז תתקמז( .ראה כמה היא כוחה של צדקה ,שע״י צדקה הוא מקבל פני ובבא לעד ולנצח,
שכינה ,שנאמר ,׳אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיז תמונתך׳ )מדר ש תהלים יז( .אם עשית צדקה תזכה לממון ,ואם זכית לממון עשה ממנו צדקה ,בעוד שהוא בידך קנה ממנו העוה״ז ותנחול העוה״ב ,שאם אין אתה עושה ממנו צדקה יעוף
מכםיםפתאום ,וחוץ מזה הכל הבל
שנאמר )מ שלי כג( ׳התעיף עיניך בו ואיננו׳ ) דרך ארץ זוטא פ״ד( .אמר ר״א ,אין צדקה משתלמת אלא לפי חםד שבה ,שנאמר ׳זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חםד׳ )סוכה מט .(:לפי מה שחםר העני אתה מצווה ליתן לו ,אם אין לו כפות
אותו,ד נדף הבל הבלים אין
אם אין לו כלי בית קונין לו .ואפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על הםום ועבד רץ לפניו ,והעני וירד מנכםיו ,קונין לו םום לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו ,שנאמר ׳די מחםורו אשר יחםר לו׳ .ומצווה אתה להשלים חםרונו ,ואין אתה נזצווה לעשרו )י
החזקה הל׳ מתנות עניים ז ,ג( .הנה המידה הזאת נקראת צדי״ק ומדת המלכות נקראת צד״ק ,ובהשתפע שפע צדיק בצדק ,אז אותה השפע נקרא צדקה וזה כדמיון הנותן פרוטה לעני ,שאותה המתנה נקראת צדקה .ונמצא הנותן צדקה מעורר צדיק בו ממש .״מה יתרון
לאדם בכל עמלו
עצה ותו שיה  #הבחינה השניה הצדקהשנותן לת״ח,שעי״ז ניצולממידות רעותשלשני היבודותחימדבר,שהן דברים בטלים ולה״ר וגאוה ותולדותיהן ) קי צור ליקו״מ ד ,ז( .עייי דברים ש;עמל תחת השמש״
)ליקו״ת קכח(.
בטלים ולה״ר בא עניות ,וגםע״י גאווה בא עניות .וע״י צדקה לת״חמתקנין זאת ,וזוכין לעשירות )קיצור ליקו״מ ד ,ט(.
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נחל נוכע

קא

סימן

לגסות חרוח עניות .ודייק נפל״פ )ד ,ינ( נזה״ל :הגם ני
לגסות הרוח עניות .כדאימא כסנהדרין )כד ע״א( ונ מס׳
רז״ל כקידושין ט ע״נ פירשוהו דרוצה לומר עניוח דחורה,
קידושין )מט ע״נ( :י׳ קנים עניוח ירדו לעולם ,משעה
נטלה ננל ואחד כל העולם כולו .עשרה קנים גשות ירדו לעולם,
וכן הוא נרש״י שנח לג ע״א ,ועיין שוכה כט ע״נ שע״י גאוה נאין
לעניוח ממש ג״כ ,וכן הוא נרש״י מגילה יג ע״א ד״ה ואש הגיש,
משעה נטלה עילם ואחד כל העולם כולו (...) .איני ,והאמר מר
נפרט כי כנר ידוע מאמר רז״ל אש
שימן לגשוח עניוח ,ועניוח נננ ל
הוא דאיכא .מאי עניוח ,עניוח גם בגאות אמרו )קיחשין מט (:סימן לגסות אין חורה אין קמח ,נמצא שעניוח
דחורה מניא לעניוח גשמיוח ג״נ.
דחורה ,דכחינ ׳אחוח לנו קטנה הרוח עניות .ועל ירי צרקה נתעשר ,כמ״ש
ש ו ב אין מראין לו סימני עניות.
ושדיים אין לה' ,ואמר רני יוחנן ,חז״ל ) ג י ט י ן ז (:אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו
ופירש נזה נ מי הנ פ ל) ד( נזה״ל:
זו עילם ,שזכמה ללמוד ולא זכחה
ללמד .ופירש רש״י )שס( :מאי עניוס .ועבר ,ועניתך לא אענך ,שוב אין מראין לו פירוש ,שימני עניוח דייקא ,כי
דהוה ליה שימנא לגשוח .עניוס סימני עניות .וזהו ,כיון שעלה עמור השחר
עניוח הוא שימן על גשוח הרוח,
דסויס .דאינה נוחה על גשי הרוח,
ניצול מחיה רעה ,ומלסטים .עמור השחר ,וכשהוא נחעשר ואין לו עניוח שהוא
שימן על גשוח הרוח ,מונן ממילא
דמחוך גשוחו אין משמש כל צרנו רמז לצרקה ,כמ״ש )ישעיה נס( כי תראה
אשר אין לו גשוח הרוח ג״כ .וזה
ואין מחזר על שמועחו .דנמיג
אסוס ערום וכסיתו וכר ,אז יבקע כשחר אורך.
לנו קמנה .אלמא עניוח דחורה
שדייקה הגמרא נלשון'שימני עניוח'
נעילה הוא שהיה נה דניאל ,נמצא על ירי צרקה ,ניצול ממרות רעות
דייקא ,היינו שע״י צדקה ניצול
כדכמינ )דניאל פ( ׳ואני )היימי( של שני יסורות חי מרבת שהם בחי׳ חיה
מגשוח הרוח ,שהעניוח הוא שימן
על זה .גש מה שמנאר שש נאוח
נשושן הנירה אשר נעילש המדינה',
רעה ולסטים :
הנ״ל שע״י צדקה ניצול מלשון הרע,
וכן מרדכי ,ולא היו דורש עושקיש
נחורה ,ולא זנו אלו החכמים ללמד ,כאילו לא היה להם שדיים
מונן זה ג״כ ע״פ המנואר נגמרא שנח ,ששם מונא ד' שימנים
להניק .אנל ננל זנחה ללמד ,נ דנ חינ נעזרא )פרק ' 0כי הנין
הם שימן לגשוח הרוח עניוח שימן ללשון הרע ,אשנרא וכו',
ושמוך לזה איחא שם נגמרא ,ח״ר אשכרא נא לעולם על המעשר,
לננו להנין נחורח ה׳ וללמד לישראל חק ומשפט׳ .ע״פ פשוטן של
ומעשר הוא צדקה כידוע ,ועמה מונן היטנ ,שע״י הצדקה ניצולים
המקראופ אופס הניא רנינו ,הרי שמפמת דנרי ס נטליס ולשוה״ר נאה
עניופ ממש ,ומפממ גסופ הרופ וגאווה ,נאוה הן עניופ דפורה )כדשנינו
מלשון הרע כי צדקה הוא היפך לשון הרע ,כי ע״י שנומנין צדקה
כקידושין הנ״ל( ,והן עניופ ממש כדאיפא נ מס' סוכה )כט ע״נ( :אמר
ניצולין מאשכרא שהוא שימן ללשון הרע) .ואפשר כי זה מה
רנ ,נשניל ארנעה דנרים ננשי נעלי נחים יוצאין לטמיון ,על
שמדייקח הגמרא לומר שימני עניוח נלשון רנים ,היינו שע״י
הצדקה ניצולין מגאווה שעניוח הוא שימן על זה ,וגם ע״י צדקה
נונשי שנר שניר ,ועל עושקי שנר שניר ,ועל שפורקין עול מעל
צואריהן ונומנין על חנריהן ,ועל גשוח הרוח ,וגשוח הרוח כנגד
ניצולין מלשון הרע שאשנרא הוא שימן ע״ז ,אשר אשנרא נא ע״י
נולן .אנל נענוים כחינ ,׳וענוים יירשו ארץ והחענגו על רונ
שאין נומנין צדקה ,שעי״ז נא עניוח ,כי ע״י צדקה נחעשר(.
ע ״ י צדקה ניצול ממדות רעו ת של שני יסודות חי מדבר .ניאר
שלוש׳ .ופירש ר ש״י) שס( :לטמיון .שנטממין וכליש מאליהש .ועל גסוס
נזה נעצוה״מ)ממון ופתסה ,א( סה״ל :המיקון והעצה לפגמיש אלו
סיוס .שמחגאיש ומשחררין על אחיהש נשניל עושרן .ואימא כמגילה
)יג ע״נ( :אמר רני אלעזר ,כשהקנ״ה פושק גדולה לאדש ,פושק
היא צדקה אמימיח ,היינו לחח צדקה לא לשש כנוד ולא לשש גאוח,
אלא אך ורק כי כך ציווה השי״ח .וצדקה זו יש לחח לעניים הגונים,
לנניו ולנני נניו עד שוף כל הדורוח ,שנאמר ,׳ויושינם לנצח
ויגנהו )וגו'(' .ואם הגיש דעחו הקנ״ה משפילו ,שנאמר 'ואם
שהם יראי השם אמיחיים ,או לעניינים אחרים שהם לחכליח טונה
ואמיחיח ,כגון להדפשמ שפרי צדיקים המעוררים אח לנ האדם
אשורים נזקים וגו" .ופירש רש״י )שס( :ואס הגיס דעסו נו׳ .הכי
ליראח השש ולקיוש המורה וכו׳ .וע״י מיקון זה כמנואר נשעיף זה,
שמכי קראי ׳ויושינם לנצח ויגנהו ואם אשורים נזקים ילכדון
ממקניש אח כל הפגמיש ,וזוכיש לעשירוח גדולה ואמימיח.
נפנלי עוני' ,ע״י שמגניהין עצמן נאין לידי עניוח וישורים.
חזייל אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר ועניתך לא
אענך .כדאימא נ גי טין ) ז ע״א( :מאי דכמינ ׳כה אמר ה׳ אש שלמיש וכן רניש וכן נגוזו וענר וגו" ,אש רואה אדש שמזונומיו
מצומצמין יעשה מהן צדקה ,וכל שכן כשהן מרונין .מאי ׳וכן נגוזו וענר' ,חנא דני רני ישמעאל ,כל הגוזז מנכשיו ועושה מהן צדקה
ניצל מדינה של גיהנם .משל לשמי רחילומ שהיו עונרוח נמים ,אחח גזוזה ואחח אינה גזוזה ,גזוזה ענרה ושאינה גזוזה לא ענרה.
'ועניחיך' ,אמר מר זוטרא ,אפילו עני הממפרנש מן הצדקה יעשה צדקה .׳לא אענך עוד' ,חני רנ יושף ,שונ אין מראין לו שימני עניוח.
ופירש ר ש״י) שס( :שלמים .מצומצמיש ,והכי קאמר קרא ,אש שלמיש מזונומיך ,וכל שכן אש רניש .וכן נגוזו ועני .הרי הן משוליש לעונריש
ננהר ע״י גזיזה ,שהגזוזה עונרח ,כך גזוז מהן לצדקה וירנו .וז׳׳ל הפס׳ ננפוס )א ,ינ( עליו מיוסדפ דרשמ פז״ל הנ״ל :כה אמר ה׳ אס שלמיה
תר א ח ערום וכסיתו וכוי אז יבקע כשחר אורך .כדכמינ נישעיה )נס ,ז-ינ( גני
וכן רניש וכן נגוזו וענר וענמך לא אענך עוד.
הצדקה :הלוא פרש לרענ לחמך ועניים מרודים מניא נןח כי מראה ערס וכשיחו ומנ^רך לא תחעלם :אז ןנקע כישחר אורך וארכתך מהרה
מצמח והלך לפניך צדקך כנוד ה' !אקפך :אז מקרא וה' ןענה מישוע ויאמר הנני אם משיר ממוכך מונןה שלח אצנע ודנר און :ומפק
לרענ נפשך ונפש נענה משניע וזרח נח״שך אורך ואפלחך כצהרןס :ונחך ה׳ ממיד והשניע נצחצחוח נפקך ועצממיך!חלין והןיח כגן רוה
וכמוצא מןס אקר לא יכזנו מימיו :וננו ממך חרנוח עולם מוקדי דור ודור מקומם וקרא לך גדר פרץ משוננ נתינוח לקנח :ופירש המצו״ד
)שס( :הלא סיום .נאמח ניוש ההוא פרוש לחמך ,ומן למי שהוא רענ ואין לו מה יאכל .ועניים מרודים .עניים הנאנחים על כי לא ימצאו
מקוש למשוח נו ,הניאה אל נימך .ני פיאה .כאשר מראה ערוש מנלי לנוש ,מכשהו משלך .ומנשיך .לא ממכשה עצמך מקרונך לנל יראוך.
או ינקע ונו׳ .כשמעשה כן ,אז יאיר אור הצלחמך כעמוד השחר הנוקע נעניש ומאיר לעולה .ואיונמן .רפואמך מצמח מהרה .והלך .הצדקה
שעשיח חלך לפניך להוליכך אל הג״ע ,וכנוד ה' יאשפך אל המקום אשר שם גנוזוח נפשוח הצדיקים .וזים נסושך אויך .נהיוח נעולם
חשכח הצרוח יזרח אורך ,ולא חהיה נכלל עמהס .ואסלפך .אס חהיה לך אפלח צרה ,חשונ כמו הצהרים נהזרחח אור ישועה .ונשך .המקום
ינהג אומך ממיד נדרך הטונ לך .והשניע נצסצסוס נפשן .נעח יהיה נעולם צמאון ויונש ישנע אח נפשך ,ולא חהיה חשר מכל טונה.
ועצמוסין יסליץ .ינריא ויחזיק אח עצמומיך .וננו ממן .רצה לומר ,המעשים הטונים היוצאים ממך יננו אח חרנוח העולם ,וכמו שהמעשים
הרעיש מחריניש אח העולש ,כן הטוניש יננו החרנוח .מוסדי דור ודוי .הישודוח שנפלו נימי הדורוח ,אמה מקומם אומס נמעשיך
הטוניש ,וכפל הדנר נמ״ש .וקויא לן .כל נני העולש יקראו אומך גודר פרץ ,שהרי נזכוח מעשיך גדרח פרצוח העולש .משונג .אמה הוא
המשינ אח הגמינוח להיוח מיושנוח נאגשיש ,כי נהיוח העריש חריניש גשמו הנמינוח ,ונזכומך נננו העריש ונמיישנו הנמינוח.

ובכן תזכנו ברחמיך
הרבים לתן צדקה
לצדיקי אמת ,למען
נזכה על ידי זה
להנצל מח^ה רעה
ומלסטים ,שהם לשון
הרע ודברים בטלים
ונאוה ותולדותיהם.
ותעזרנו ברחמיך
יי אליהינו ,שיהוה
כל דבורנו לשמך
ולעבודתך ,וליא
נדבר דברים בטלים
לעולם ,רק כל דבורנו
יה^ה בתורה ועבודה
ויראת שמים .ובפרט
מחטא ועוון הנדול
מאד שהוא עוון לשון
הרע ורכילות שהוא
חמור ביותר ,תציל
אותי וכל עמך בית
ישראל ,שלא יצא
מפי לעולם שום דבור
ישראל כמ״ש
רע על שום
שבעולם .אליהי ,נצר
לשוני מרע ושפתי
מדבר מרמה ,ותצילני
מלשון הרע ,ומאבק
לשון הרע ,ומרכילות,
ומאבק רכילות,
מעתה ועד עולם.
ותזכני למדת ענוה
כי
באמת לאמתו ,ונפשי
כעפר לכל תהיה,
ואזכה לידע שפלותי
באמת .ותצילני
ברחמיך הרבים מן
הכעם ,של'א אכעם
לעולם על שום דבר,
ולא אדזיה קפדן כלל,
ולא יהא בלבי שום
כעם והקפדה בעולם
כלל .רק אזכה לדבק
במדותיך ,לדזיות
טוב לכל ,ולמקללי
נפשי תרום .והצילנו
ברחמיך הרבים מן
העניות ומן החימר,
ותזמין פרנסתנו קדם
שנצטרך להם ,ברוח
ולא בצמצום ,בהתר
ולא באפור ,בכבוד
ולא בבזוי ,בנחת ולא
מילואי חכמה
בצער ,מתחת ןדך
כי ת ר א ה ערו ם וכסיתו .כתב רבינו לעיל 'סימן לגסות הרוח עניות וכו" ,ומשמע
נאום אדני אלקיס והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למיס כי
הרחבה והמלאה,
שם בעניות דתורה )עיין שם במקו״ח( ,ודרשו חז״ל בתנדא״ר )פכ״ז( על הפס' 'הלא
אס לשמוע את דברי ה׳ וגו״ .מכאן אמרו ,אס יש אדס שהוא מבין בדברי
באיפן שאוכל לעשות
רצונך באמת כל ימי פרוס לרעב לחמך ) (...כי תראה ערום וגי' ,שזה לעומת זה ,בזכות צדקה דתורה זוכה
תורה ,יפרנס מתורתו גס כן לאחריס ,כדי שתרבה חכמתו לו ומוסיפין לו
חיי מעתה ועד עולם לעושר דתורה ,כדאיתא שם :׳הלא פרוס לרעב לחמך /אין רעב אלא הרעב מן
עליה ,וכל העושה כן ,אינו נמנע מן הטובה העתידה לבוא על
)ליקו״ת ד(.

דברי תורה ,ואין לחם אלא דברי תורה ,שנאמר )עמוס ח( ׳הנה ימים באים

ישראל לימות בן דוד.

ערכים
וכינויים
)המשך(
להתאחד במדת צדק,
ומביא שלום ביניהם ,ומחבר
הםפירות באחד ומביא
שלום בעולם ,וזהו םוד ׳והיה
מעשה הצדקה שלום׳ ) ש ע רי
צדק שער ב(.

חייבין אנו להיזהר במצות
צדקה יותר מכל מצוות
עשה ,שהצדקה םימן לצדיק
זרע אברהם אבינו ,שנאמר
׳כי ידעתיו למען אשר יצוה
את בניו לעשות צדקה׳ ,ואין
כםא ישראל מתכונן ודת
האמת עומדת אלא בצדקה,
שנאמר ׳בצדקה תכונני׳ ,ואין
ישראל נגאלין אלא בצדקה,
שנאמר ׳ציון במשפט תפדה
ושביה בצדקה׳ )יד החזקה
מתנות עניים פ״י ,א(.

אעייס שהבורא ית׳ ברוך
הוא יחיד בצדקתו והכל
אחדות גמור אצלו ית׳,
אעפ״ב ׳צדקות אהב׳ ,רוצה
לומר כל מיני צדקות אוהב
ומקבל מאיתנו ,אע״פ שכל
אחד נותן צדקה בבחינתו,
יש שכוונתו לשמים לבד
למען שמו ית׳ ,ויש מכוונים
לטובתם ,אעפ״ב מקבל מהם,
כי מתוך שלא לשמה וכו׳.
וזהו ׳צדקות אהב׳ ,לשון
רבים ,שאוהב מאיתנו הכל,
כל מיני צדקות )נועם אלימלך
פ׳ בראשית(.

הנה גדולה מעשה הצדקה
הנותן צדקה לצדיק השלם,
שעושה ייחוד במידות
העליונות ,כידוע שיש שני
מידות ׳צדיק׳ ו׳צדק׳ ,וע״י
הצדיק המקבל את הצדקה
הוא מעלה את הה׳ אחרונה
שהיא איתנו בגלותינו
למידת ׳צדק׳ ,ונעשה
׳צדקה׳ ,ואז העולם מלא
ושבע כל טוב שפע וברכה
ורחמים וחיים ובני ומזוני
ושלום עד אין קז ,ותכלית
הנשפע ע״י הצדיק המקבל
את הצדקה ,ועל ידו הולכת
השפע לכל העולם ,לכל אחד
ואחד די מחםורו והצטרפותו
)נועם אלימלך ,פ׳ פקודי(.

עייי הצדקה שאדם עושה
הוא נעשה מרכבה לבחינת
יםוד הנקרא צדקה,
המשפיע למלכות שהיא
בחינת עני דלית לה מגרמה
כלום ,ועי״ז נמשך עליו חוט
של חםד )קה״י ,צדקה(.
המלכות נקרא ׳צדק׳ ,וע״י
שנותן לעני ,שהוא בחינת
מל׳ שנקרא עני ,ממשיך
לה ה׳ חםדים וניתוםף לה,
ונקרא ׳צדקה׳ .וזה שאמר
בזהר )בשלח סב (.׳מאן
דאשלים למםכנא אשלים
ליה אות חד ואתעביד
צדקה׳ .ולזה כוונו רז״ל
שאמרו גדול כח מתנות
עניים שמהפכת מידת הדין
לרחמים ,כי צדק הוא דין,
וע״י מתנות עניים נקראת
צדקה רחמים )קה״י ,צדקה(.
בחיי דעת נקרא צדקה ,כי
הדעת הוא המייחד חכמה
ובינה כנודע .צדקה גימטריא
יחודא דחכמה ודבינה וט״ז
אותיות )קה״י ,צדקה(.

הב

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

התלמיד

חכם מדריר אותו כדרך ישר .איתא כהשתפכות הנפש
)א( נזה״ל :כל אדם לפי שורש נשממו יש לו דרך
מיוחד ועמדה מיוחדת ,שצריך לו לילך דייקא נאומו הדרך ,ועי״ז
יזכה לשוג להשי״ח ,וכמונן נהמורה אנכי ) ל י ק ר ת  ( 7על מאמר חז״ל
׳ואינו יודע כאיזה דרך הוא מהלך׳.
ת״ח ויום הנזיתה .ניאר נזה כמי

זה

זר

מוהד׳ן

מ קו ר ח כ מ ה

תלמיד חכם ויום המיתה .עי׳ נמקו״ס לעיל ריש אות ח' ,סס
המומתין מתודק.
הצגנו גמ׳ זו מסוטה )כא ע׳׳א( כמלואה.

בל

ענין ׳כל המומתין מתודין׳ נזכר כמשנה )סנהדרין פ״י מ״כ( ,אך ציטטנו
קודס לכן את לשון הגמ׳ הסמוכה למשנה זו ,מכיון שגס היא עוסקת כענין
ווידוי דכריס )ע"פ כלל ה׳ ככיאה״ל(,

הבחינה השלישית,

כשמתודה ווידוי וז״ל הגמ׳ כסנהדרין )מ״ג ע"כ( :אמר
רבי יהושע בן לוי ,כל הזובח את
הנחל )ד( ,על פי קשרי המאמר,
יום דברים לפני ת״ח .שעל ידי זה הת״ח מדריך
נזה״ל :היינו כי הח״ח נעת
יצרו ומתוודה עליו ,מעלה עליו
מיתתו שאז נכלל כאין שוף) ,ע״ת אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו .וזה
הכתוב כאילו כיבדו להקב״ה בשני
המונא נסמוך נאות ט׳( כי המ״ח הוא הגיע לפרשת דרבים ,ואמח חז״ל)סס כסוטה(
עולמים ,העולם הזה והעולם הבא,
לכתיב ׳זובח תודה יכבדנני /ואמר
נחי׳ משה ,שעליו נאמר ׳ויקנור זה ת״ח ויום המיתה ,זה בחי׳ ווידוי דברים
אומו נגיא׳ ,שנכלל נאין שוף נעת לפני ת״ח .יום המיתה ,רמז על ווידוי ,כמו רבי יהושע בן לוי ,בזמן שביהמ״ק
מיחחו וקנורחו ,וגם כחייו יש לו
קיים אדם מקריב עולה שכר עולה
התפשטות הגשמיות ונכלל כאין סוף .שאמרו רז״ל)סנהדרין מג (:כל המומתין מתודין.
בידו ,מנחה שכר מנחה בידו ,אבל
ומי שמתוודה לפניו נכלל ג״כ כאין
מי שדעתו שפלה ,מעלה עליו
הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן ,שנאמר ׳זבחי אלקים רוח
סוף ,כמו שמכואר מיכף כמחילת אות ט; ושם כאין סוף הכל
אחד ,ואין חילוק כין חשד לנין דין ,על כן זוכין עי״ז לדעת שכל
נשברה׳ .ולא עוד ,אלא שאין תפילתו נמאסת ,שנאמר ׳לב נשבר
ונדכה אלקים לא תבזה׳ .משנה .היה רחוק מבית הסקילה כעשר
הרעות שעוכרין עליו הכל לטונמו .נמצא שמפרש מ״ח ויום המיתה
אמות אומרים לו התוודה ,שכן דרך כל המומתין מתוודין ,שכל
כשני אופנים :כפשוטו ,וגס על הווידוי שממוודיש לפניו.
המתודה יש לו חלק לעולם הבא ,שכן מצינו בענן ,שאמר לו
יהושע ,׳בני שים נא כבוד ]לה׳[ אלקי ישראל ותן לו תודה ,ויען עכן את יהושע ,ויאמר ,אמנה אנכי חמאתי וכזאת וכזאת וגו״ .ומנין
שכיפר לו ווידויו ,שנאמר ,׳ויאמר יהושע מה עכרתנו ,יעכרך ה׳ ביום הזה׳ ,ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא .ואפש״ל
בזה ,שמלבד שמלמדינו שכל המומתין מתוודין ,בא עוד ללמדנו בזה ,שו-דו-יו של עכן היה בפני הת״ת שבדור הוא יהושע.

ובטור )יו״ד ,סי׳ שלת( כתב

גבי ענין הווידוי בזה״ל :מי שחלה ונמה למות אומרים לו התוודה ,שכן דרך כל המומתין מתוודין .אדם יוצא לשוק ,דומה לו כמי שנמסר
לסרדיוט ,חש בראשו ,דומה לו כמי שנתנוהו בקולר ,עלה למיטה ונפל למשכב ,דומה לו כמי שנתנוהו לגרדום לידון ,שכל העולה לגרדום
לידון ,אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול .ואלו הן פרקליטין של אדם ,תשובה ומעשים טובים) .עי׳ מס׳ שבת לב ע״א(
וכדי שלא ישבור את ליבו ,אומרים לו ,הרבה התוודו ולא מתו ,והרבה שלא התוודו ומתו ,והרבה שהולכין בשוק ומתוודין ,שבשכר שאתה
מתוודה אתה חי ,וכל המתוודה יש לו חלק לעוה״ב .אם יכול להתוודות בפיו יתוודה ,ואם לאו יתוודה בליבו .אחד המתוודה בפיו או
בליבו ,ובלבד שתהא דעתו מיושבת עליו ,ואם אינו יודע להתוודות ,אומרים לו ,אמור ,תהא מיתתי כפרה על כל עונותי.
ייליקוט הנח?*

כשמתודד!

עצה ותושיה
ה ב חינ ה השלישית,
כ ש מ תוו ד ה ווי דוי
דברים לפני הת״ח,
שעי״ז הת״ח מדריך
אותו לדרך ישר לפי
שורש נשמתו .וזה
העיקר ,כי אז ניצול
מהכל )קיצור ליקו״ט ד ,ח(.

ווידוי דברי ם לפני תייח .בספר אבני״ה ברזל )סא( איתא מעשה
השייכת לענין הוידוי ,וז״ל שס :הרב ר׳ יצתק מתרשיוואטע שהיה

מי לו אי ח כ מ ה

כל

ח מו מתין מתודין .וזהו נוסח ווידוי לחולה המובא בשל״ה )פסחים ,נר מצוה נח(:

יעשה צוואה ,ויבקש מתילה לכל מי שתטא ,ויבקש מרבים שיעזרוהו
בתפילה ,ויעשה תשובה שלימה ,ויטול ידיו ,ויתעטף בציצית ,ויאמר ,ה׳
אלקיס אמת ,ותורתו אמת ,ומשה נביאו אמת ,וברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד (...) .ויאמר את״כ בכוונה גדולה ,מודה אני לפניך ה׳ אלקי
ואלקי אבותי ,אלקי אברהם יצתק ויעקב ,אלקי האלקיס ואדוני האדונים,
בשמים ממעל ועל הארץ מתתת ,אין עוד ,עושה שמיס וארץ ,עושה תסד
ומשפט בארץ ,היה והוה ויהיה ,שרפואתי בידך ומיתתי בידך ,יהי רצון
מלפניך שתרפאני רפואה שלימה ,כי אתה אל רופא רתמן .ואס אמות תהא
מיתתי כפרה על כל תטאתי ועל כל עונותי ועל כל פשעי ,שתטאתי ושעויתי
ושפשעתי לפניך בילדותי ובבתרותי בישישתי ובזקנתי ,בין באונס בין ברצון,
בין בשוגג בין במזיד ,בין בנסתר בין בגלוי ,בין במתכוין בין שלא מתכוין,
בין ער בין ישן ,בין בהרהור בין במתשבה ,בין במעשה בין בדיבור ,בין
בשמיעה בין בראייה ,בין במישוש בין בטעם בין ברית ,הכל תעבור ותסלת
אשר נואלתי ואשר תטאתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה ,הן
בגלגול זה הן בגלגולים אתרים .כי לך ה׳ הישועה ,בך תותלתנו אלקי
הסליתות ,אנא סלת נא אל טוב וסלת ,כי אל מלך תנון ורתוס אתה.
כל ח מו מתין מתודין .כחב המהר״ל בנחיבוח עולם )נחיב החשובה פ״ה( בזה״ל :כי
עיקר התשובה הוא הודאה שהוא מודה על תטאיו ,שההודאה מביא
שהש״י מקבל אותו בתשובה ,כי כאשר מודה על תטאיו מוסר עצמו אל הש״י
ושב אל הש״י לגמרי (...) ,ואז הש״י מקבל אותו בתשובה בשביל הודאה זאת
שמוסר עצמו אליו .וכך וידוי יום הכיפור ,כי ביום הכיפור מקבל התוטאיס,
ואין זה רק כאשר מוסר עצמו אל השם ית׳ לומר תטאתי לך ,ובזה מוסר
עצמו אליו ושב אליו ,ואז מקבל אותו הש״י בתשובה .ויש להבין זה ,כי בשביל
כך ההודאה היא עיקר התשובה ,וכן כל המומתים מתוודין מטעם זה ,כי
ע״י הוידוי מוסרים עצמם ונפשם אל הש״י ואז ,מקבל הש״י נשמתו .ולכך
מתודה כל אשר נוטה למות ,כי בזה מוסר עצמו אל הש״י.

מקורב לרבינו זצוק״ל ,היה לו את ,ולקתו ראנדאר )מוכסן( אתד לתתן לכפר
הסמוך לראריד ,שישב על התורה ועל העבודה ,שהיה בתור טוב .והוא
כשהיה שס ולא היו לו התבריס ,נתבטל מלימודו ,ויצא מבית המדרש אל
הנהר ,והיה שס נפת שעשה מלאכתו ,והביט על הנפת ועל הדגים שצודין
שס ,ועמד כך בלי מלבוש עליון ובלי תגורה .וכעס אתת נסע רבינו זצוק״ל
דרך שם ,וראה האברך הנ״ל איך שעגלה עוברת והיא מלאה מאנשים ,ועל
השטאגעס )המדריגות( שמבחוץ עומדים אנשים מכאן ומכאן ,והבין שזה
גוטער יוד )אדמו״ר( ,ויסע דרך עליו ,כי שם היה הדרך .ונתבייש מעט,
והתתיל לרוץ לביתו .אבל תיכף רמז רבינו זצוק״ל )שנסע אז( בידיו שיבוא
אצלו ,והוכרת לבוא .ובקשו ממנו שיראה להם אכסניא ,ושאל אותו מי הוא,
וענה לו .אמר רבינו אזוי מיין יצתק׳לס ברודער )כך את של יצתק שלי(.
והוכית אותו ,ואמר לו מסתמא לקת אותך תותנך פאר דעס גוטען קינד
)בתור בתור טוב( כדי שתלמד וכו׳ ,ואתה מבטל ויוצא להסתכל על הנפת
והדגים וכו׳ ,עד שנתמלא תשובה ותרטה ובושה .ובכה הרבה מאד ,ומאז
נעשה מתמיד גדול .ורבינו זצוק״ל קירב אותו מאד מאד ,ואמר מסתמא
וועסטו וועלין פארין צו מיר )מסתמא תרצה לנסוע אלי( ,ויהיה לך מניעות,
ותשבר אותם ,תדע שענין שלי הוא רק ראש השנה .וכן הוה ,ובא על ראש
השנה ,והיה עייף ,והנית את עצמו לישון אצל השטיבל )בית התפלה( של
רבינו זצוק״ל קודם הזכור ברית .וכשהקיץ ראה רעש שאנשים נכנסים עם
פדיונות לרבינו ז״ל ,ורצה ג״כ לכנוס ,ושאל מה עושין שם ,והשיבו לו
שעושין ווידוי דברים .וראה שהאנשים היוצאים ,פניהם אדומים ,מיט אויס
גיוויינטע אויגין )עם עיניים בוכיות( ,והיה לו תרטה על שבא ,ומה היה לו
לעשות .ודתף את עצמו לכנוס עם עוד אתד ,ותיכף רמז רבינו זצוק״ל
להאתר שיצא ויצא .וסגר רבינו זצוק״ל את הדלת ,ואמר לו נו ,זאג )תגיד(
מה שהשי״ת ואניואתה יודעים .ולא רצה ,וענה שאין לו מה להתוודות.
ואמר לו רבינו זצוק״ל כמה פעמים אמור )היינו התוודה( ,והוא ענה בכל
פעם שאין מה להתוודות .אז אמר לו רבינו זצוק״ל ,מיך וועסטו נארען )אותי אתה תרמה( .ושמעתי שכשאמר רבינו זצוק״ל הדברים הנ״ל היכה עם אצבעו
על תוטמו ,ומשך התיבות מיך וועסטו נארען )אותי אתה תרמה( ,הלא אני יודע מה שנעשה עמך גס בשכבך על משכבך .ודתפו רבינו זצ״ל לתוץ .ונסע אתר
ראש השנה לביתו .ואתר איזה שנים בא עוד פעם לרבינו ז״ל ,ואמר עליו רבינו ז״ל איזה ווערטיל )בדיתה( ונעשה צתוק ,ונדתה מזה ולא נסע יותר .ואת״כ
אתר זמן רב אתר פטירת רבינו ז״ל דיבר עם ר׳ מאיר מטעפליק זצ״ל ,וסיפר לו שרבינו זצוק״ל ריתקו ,אמר לו ,זהו נקרא התרתקות ,ביי אזא רעבין וואלט
איך )אצל כזה רבי הייתי( אפילו מנית את עצמי שידוש עלי ,ער זאל טרעטין אויף מיר) .ורבי אברהם ז״ל הסביר שרבינו ז״ל קייס אז מה שמביא בספר
המידות ,שאס מקרבין לאדם )לעבודת השי״ת( והוא מסרב ,מותר לדותפו בשתי ידיים .כי רבינו קירב אותו מאד ולא רצה ,על כן ריתקו(.
כ ש מ ת ו ד ד ! וודוי דברי ם לפני תייח .איתא במכתבי שמואל)מכתב פח( בזה״ל :׳ויקת משה את עצמות יוסף עמו׳ ,רמז שצריך לקשר א״ע לעצמות יוסף לקבר
הצדיק ,וליקת עימו קבר הצדיק ,איפוא שהאיש הוא ידמה את עצמו כאילו עומד אצל קבר הצדיק ,ולהתוודות ווידוי דברים ,ולהתקשר
ה ת ל מ י ד חכ ם מדריך או תו בדרך י שר איתא בליקו״ה)או״ח שבת ו ,יח( בזה״ל :וזהו
עימו ,ולשפוך שיתו שיקרבו להשי״ת ,כי קדושת הצדיק בכל העולם.
גס כן התילוק בין הלומד ספרי מוסר לבד לבין המתקרבין לצדיק האמת ,כי אעפ״י שלימוד ספרי מוסר יקר מאד מאד ,אבל אעפ״כ אין מבוארין שם
כ״כ עצות טובות לעבודתו יתברך ,רק הס מוכיתיס אותו ומעורריס אותו שישוב להשי״ת ,אבל ע״פ רוב לא ימצא שוס עצה איך להתקרב .אבל כשמתקרב
לצדיקי אמת ולתלמידיהם וכו׳ ,הס מלאים עצות יקרות ,בבתינת ׳ונהנין ממנו עצה וכו״.

ואני תפלה
ו ע ל כל אלה תזכנו
ב ר ח מי ך ל ה תו דו ת
ו דוי ד ב רי ם ל פני
הצדיק האמת והחכם
ש ב דו ר ,על כל
ח ט א תינו ועוונותינו
ו פ ש עינו ש ח ט אנו
ו ש עוינו ו ש פ ש ענו
ל פניך מנ עורנו עד
היום הזה ,למען יכפר
עלינו על ידי חכמתו
ו קו תנו תו ,ויורה לנו
הדרך ה^שר והאמת,
את הדרך אשר נלך
בה ואת המעשה אשר
נעשה ,ועל ןדו תזכה
או תנו ל היות נכלל
באין םוף )ליקו״ת ד(.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

קג

ה ת ״ ח מפרי ש לו דרף לפי שר ש נשמתו .אימא נניאה״ל )ד ,כט( נזה״ל :על אודות המנואר נדנריו הקדושים כשוף אות ח' ,שעי״ז
שמתוודה האדם ווידוי דנריס לפני התלמיד מכם ,מדריך אותו נדרך ישר לפי שורש נשמתו ,צריך לעיין ,כי אס נהנרח הווידוי
לפני התלמיד מכס ככר כיאר כסימנים הקודמים ,והכרת שינויי הדרכים מנאר כאלה הדנריס כעצמם] .כי כל שינוייהם זה מזה ,הוא
משינויי הנשמות זה מזה[ ,אכל לכאורה אינו מכאר כלל כהכרת ההקדם לתיקון הווידוי] ,אשר נראה מלשונו הקדוש ,שעי״ז וכו׳ התלמיד
חכם מדריך אומו כדרך ישר[ .ואולם,
אס נשים את לכינו לפירוש הדרך
ד רו י שר לפני איש .כרזיג וזה נקרא פרשת דרכים ,כי הת״ח
מפריש לו דרך לפי שרש נשמתו .אזי אשר מכואר מכותלי דכריו הקדושים
כמשלי )יד ,י . :(3יש דרך )?ר
שכל זה הדרך הוא לעליית האדם
לפני איש ואחריפה דרכי מות:
איש .ניצול מכולם ,כי קודם שהתודה ,אף
כדעתו לעונג האין סוף יתכרך ,וגם
ופירש המצו״ד )שס( :ישי לפני
על פי שהיה אצל הת״ח ,ונתן לו ממון ,נצרף לכל זה מצירופי וכיאורי דכריו
נראה כעיניו כי ישר הוא .ואסריסה.
אכל סוף הדכר הוא מדרכי מות .עדיין אינו יודע כאיזהו דרך הוא מהלך,
הקדושים הנ״ל ,מכין מרמוק,
כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי שמלכד השמנות דרך כל אמד לפי
מות ) מ ש לי י ל( .אבל כשהגיע לפרשת דרכים זה תלמיד חכם ויום המיתה ,שורש נשמתו מפתילת הכריאה ,עוד
נצמרף ירידת והמרתקות דעת האדם
היינו ווידוי דברים לפני תלמיד חכם ,אזי ניצול מכולם :
מזה הדרך כפי התהפכות הצירופים
כרוכ הקלקולים שכמטאיו ועוונותיו ,אשר על ידם נכוך ונתעה ונמרמק לגמרי מהדרך המוכרת אליו] ,והוא הוא ירידת המלכות כנ״ל[.
וכזאת ,מה נפלא ונכון ההכרת להקדים את הווידוי והסיפור לפני התלמיד מכס את הממאיס אשר עכר עליהם ,אשר עי״ז לכד מגלה לו
כפי שורש נשמתו את דרך התיקונים אשר יתקן ויתעלה כו מתכלית הירידה לתכלית העליה לדעת האין סוף ימכרך כנ״ל.
ה ת ״ ח מפרי ש לו דרך לפי שר ש נשמתו .ני אר נזה נליקו״ה )או״ס סוכה ז ,ג( נזה״ל :מממת מטא אדם הראשון או כל אמד מממת
מטאיו ועוונותיו ,נתערכ טוכ ורע ,עד שאינו יודע להכתין כין הדרך הטוכ לההיפך ,כי יש דרך ישר לפני איש ואתריתו
דרכי מות )משלי יד( .ומשם נמשך תלוקת העצה ,שאין יודעין לשות עצות כנפשו איך לצאת מן המושך שנלכד כו כעוונותיו ולשוכ
ממות לתייס ,שזהו כתינת להט התרכ המתהפכת לשמור את דרך עץ התיים כנ״ל .אכל הצדיק האמת שהוא כפינת קדשי קדשים,
כמינת השכל העליון הכולל שהוא שורש הכל ,ששם נממק הכל ,הוא יודע כל הדרכים וכל הנמיכות שכעמקי המושך ,כי הוא יודע
מה כמשוכא וכו' ,כי שם כשורשו ,הרע נתהפך לטוכ וזדונות נמהפכין לזכויות ,ונכלל הכל כאמד ,ושם העצה כשלימות גמור ,מאמר
שלא הממילה עדיין להמלק כלל ,ועל כן הוא יודע להמשיך משם עצות לכל אמד ואמד לפי מה שהוא לפי מקומו ושעמו ומדריגמו.
וזהו כפינת מעלות המקרכות לצדיקים ,כי צריכין דווקא להתקרכ אליהם ואין די כספרים לכד ,כי זה עיקר כתינת מושכע״פ ,מה
שמקכלין מפי הצדיק האמת שהם דכרים שלא ניתן ליכמכ ,כי אי אפשר לכומכן כלל.
יש דרך ישר לפני אי ש ואחריתה דרכי מות .ני אר נזה נ פ ל״ פ) ד ,יג( נזה״ל :רוצה לומר ,כי הגס שככר זכה לתקן כל המידות הנמשכין
מהד' יסודות ,אעפ״כ כל זמן שלא התוודה לפני התלמיד תכם לא תיקן עדיין מה שפגם כנר עד הנה ,ועדיין לא נתרכו הכנינים
והצירופים הרעים שנשנו ע״י עוונותיו שמטא קודם שזכה להתקרש אל הצדיק ,ועדיין יש להסט״א אמיזה ויניקה מהם ,על כן אין יודע
עדיין כאיזה דרך הוא מהלך ,כי יש דרך ישר וכו' ,כי יכולה הסט״א להמגנר עליו עדיין להפילו ממדריגמו .אכל כשממוודה לפני התלמיד
מכס ,עי״ז נמרנין הנניניס והצירופים רעים ,וכונה מהם מלכות דקדושה ,ואז הצדיק מגרר ומפריש לו דרך הישר לפי שורש נשמתו,
וכמנואר גס לקמן ) נ ה ל נ ש ת דנרי רננ״ ס( ,כנתינת ׳אתריש הרים וגנעות וכו" ,ואז'והולכתי עורים נדרך לא ידעו וכו".

יש

ואני תפלה

ר בו נ ו של עולם ,יי
אלהים ,אתה ידעת כי
לכל המעלות האלה
היינו יכולים לזכות
על ידי צדיקי אמת,
ובכן תחננו ברח מיך
הר בי ם לגלו ת לנו
ו ל ה ר או ת לנו א ת
צדיקי האמת שבדור
הזה ,ולזכות או תנו
לדז ת קר ב א לי ה ם,
למען תזכ ה או תנו
על ןדם לכל א שר
בקשנו מלפניך .ואם
חם ושלום ח טאתינו
המרבים גרמו לעשות
מסך המבדיל בינינו
ובין ה צ רי קי א מ ת,
נ ע ל מי ם
שי דזי ו
ונ ס ת רי ם מ עי ני נ ו
חם ושלום ,ואין אנו
יכולים להוציא לאור
ת עלו מו ת ו ה ס ת ר ת
ה א מ ת,
צ די קי
י הי רצון מ ל פני ך
יי אליהינו ואליהי
ילקוט הנחל
מילואי חכמה
א ב ו ת י נ ו ,ש א ת ה
י ש דרך י שר לפני אי ש וגוי .איתא בליקו״ה )או״ח ברכת הודאה ה ,ה( בזה״ל:
ב ע צ מ ך ב ר ח מ י ך וזח נ ק ר א פ ר ש ת דרכי ם כי ה ת״ ח מ פרי ש לו דר ך לפי שר ש נ שמתו .מצינו
הרבים תזכה אותנו
עיקר ידיעת הדרך הישר באמת לאמיתו א״א להורות בפירוש כי אם
צילקו״ש )קהלת רמז תתקעד( שקישר בין עדן ה׳פרשת דרכים' לעדן ה׳ת״ח שמכוון
ברמז ,בבחינת אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני ,כי א״א לבאר
ותעזיר לנו לז כו ת את ההולכים׳ ,וז״ל שם :׳טוב אחרית דבר מראשיתו׳ .לפי שנאמר ׳החיים והמות
ו ל הגי ע לכל מה נתתי לפניך /שמא יאמרו ישראל ,הואיל ונתן הקב״ה לפנינו שני דרכים נלך ולפרש כל המבוכות והטעותים שיש בהליכת הדרכים אפילו בגשמיות ,כי
שבקשנו מלפניך ,וורוי
מכל דרך ודרך מתפצלים ומתפרשים כמה וכמה דרכים נבוכים מן הצד
באי זה שנרצה ,תלמוד לומר ׳ובחרת בחיים׳ .משל לאחד שהיה יושב על פרשת
ד ב רי ם ש ה תו רי תי
שאפשר לתעות בהם ,מכל שכן וכל שכן בענין דרכים ונתיבות ברוחניות
לפניך ,ידזיה חשוב דרכים ,והיו לפניו שני שבילים ,אחד שתחילתו מישור וסופו קוצים ואחד
בעבודת ה׳ ,שאי אפשר בשום אופן לבאר ולפרש לכל אחד ואחד הדרך הישר
ומקבל ומרצה לפניך שתחילתו קוצים וסופו מישור ,והיה מודיע את העוברים ואת השבים ,אמר,
כאלו התורי תי לפני אתם רואים את השביל הזה שתחילתו קוצים בשתים ושלש פסיעות וסופך לילך בכל יום ובכל עת ,להיכן יפנה להציל נפשו ממה שצריך להינצל .כי יש דרך
החכם והצדיק האמת למישור ,ואתם רואים שביל זה שתחילתו מישור בשתים ושלש פסיעות וסופך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות ,וכמו שכתב אדמו״ר ז״ל על פסוק
תעיתי כשה אובד וכו׳ ,שתיכף כשנוטין מעט מהדרך יוצאים משם כמה
שברור ,וכל המעלות לילך לקוצים .כך אמר משה לישראל ,אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים
ומרות טובות ובטול בשנים בשלושה ימים בעוה״ז וסופן ללקות באחרונה ,׳כי לא תהיה אחרית לרע׳,
וכמה דרכים נבוכים וכו׳ עיי״ש ,ומאחר שרוב העולם כבר תעו במדבר
בישימון דרך וכו׳ ,כי אין צדיק בארץ וכו׳ ולא יחטא ,אשר ע״י כל חטא
תאוות ומרות רעות ,ואתם רואים צדיקים שמצטערים בעולם הזה בשנים בשלושה ימים וסופם לשמוח
וכל ש אר ה מעלו ת
וחטא ח״ו תעה מהדרך ,וכמו שאנו מתוודים בכל יום תיעבנו תעינו וכו׳,
באחרונה ,שנאמר ׳להיטבך באחריתך׳ ,ואומר ׳טוב אחרית דבר מראשיתו׳.
טובות שהיינו יכולים
ואיך אפשר לבאר ולברר איך לשוב אל הדרך הישר ,ע״כ א״א לבאר בפירוש
לזכות על ידי צדיקי
הדרך הישר בכל עת ובכל הילוך ותנועה,כי אם ברמז ,בחינת אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני ,שמרמזין להאדם בכל עת בדרך זו ילך.
ה א מ ת ,הן מ ה
ווידוי דברי ם לפני תייח אזי ניצול מכולם .ביאר בזה במכתבי שמואל )מכתב צב( בזה״ל :בהתורה ד׳ ׳אנכי׳ ,גודל הענין של התקרבות לצדיק ,ובזה משברין כל
ש ב ק שנו מ ל פני ך,
התאוות ומידות רעות )יותר מבכל הסיגופים( בהסתכלות פני הצדיק )באהבה וחביבות ובהתקשרות ,ונפשו קשורה בנפשו חביביה ליה כנפשיה,
והן מה שלא הזכרנו
לפניך ,על הכיל תעזיר בהשתוקקות וכיסופין)כמו הבן לאם כמובא בתורה הזאת ,שמשליך השטוחים והתאוות והעצבות ועצלות מחמת גודל אהבת האם ע״ש( ,והיינו אור הצדיק השורה
לנו יי אלהינו ברחמיך על אנשיו וספריו הקדושים ,ובפרט על ציונו הקדוש ,ונתינת צדקה לצדיק )היינו לאנשיו ועל ספריו ועל כל עניניו( ,משברין הגאות והלה״ר וכל שאר מידות רעות
הרבים .כי אתה אבינו ,שהם גורמין עניות בתורה ועניות בגוף ונפש וממון .ואח״כ הווידוי דברים ,שזה העיקר מהכל להוציא הצירופין רעים מהעבירות ששקועין בעצמותיו ומנהיגין
ואין לנו על מי להשען אותו ,בבתי׳ יש דרך ישר וכו׳ .וזה האמת ,העיקר להתוודות על ציון רבינו ז״ל)וג ם על שאר ציונים הקדושים בעשייתם שליח לרבינו ז״ל( ,וגם סתם ווידוי דברים
עליך אבינו
כיכל אם
מפעם לפעם ,וכמו בעת שהייתי במאסר ברוסיה בסכנה,והיהשם כלי
ויום,לקנח הצואה
כליום
ובהתקשרות לצדיק ,כיצריךלהתוודות
השי״ת
יום לפני
שבשמים (...) .חום לצאת לצורך ,ושפכו ע״ז קרביל לנקות ,ונתייבש ,והיה קשה מאד לנקות את זה ,ואמרו לי שאין שוס תירוץ ומוכרח לנקות ,ועבדתי כמה שעות עד שניקיתי זאת,
וחמל נא עלי ,וסלח אבל כבר ידעתי שמוכרח לנקות בעוד שהוא לח )שאז קל מאד( ,וכן בזה בעוונות או בכל דבר שהוא לנגד רצון השי״ת ח״ו ,כמו בהבטה או בכעס או באיזה
נא ומחל נא וכפר נא
דבר שנכשל ,תיכף יתוודה ,רבש״ע אני מתחרט שעשיתי כו״כ ,והלוואי שלא אעשה יותר ח״ו ,ומחול לי וסלחלי וכפר לי וכו׳ ,ולא יניח להתייבש ח״ו ,שבזה היום
על חטאי ועווני ופשעי
עוד בנקל להעביר זאת ,קודם שנכתב בספר הזכרון .וזה מעלת מארי דחושבנא ,כל יוס לנקות ,ובפרט בערב קודם השינה ,וערש״ק וער״ח וער״ה ויו״כ ,וזה כלל
המרבים .ליי אלהינו
הרחמים ו ה סלי חו ת גדול מאד שכל יהדותו תלוי בזה) .ובפרט כשמתוודה וספר לקוטי מוהר״ן בידו ,כמו ששמעתי מפי אנ״ש היקר ר׳ שלמה ווקסלר ע״ה ,שזה בחי׳ מתוודה לפני
הצדיק( וע״י ווידוי דברים זוכה להוציא הצירופים רעים ,וזוכה להעלות המלכות דקדושה ולהעלותה עד אור א״ס למקום שנחצבה משס.
כי מרדנו בו ,״למען
שמך יי וסלחת לעוני זד! תל מיד ה כ ם ויום ה מי ת ה .איתא בקובץ מבועי הנחל)ניסן תשל״ט( בזה״ל :עי׳ ביאה״ל מה שביאר בזה ע״פ דבה״ק דלהלן )באות ט׳( דע״י הווידוי הוא נכלל
בא״ס ,שז״ס הסתלקות ומיתת משה ,ונמצא דע״י הווידוי הוא בחי׳ מיתה והסתלקות ,בחי׳ התפשטות הגשמיות ברצוא ושוב הנזכר בדבה״ק לקמן,
כי רב הוא ,כי עמך
הסליחה למען תורא״ והיינו דמיתה זו מצלח מבתי׳ המיתה של ׳תמות״ת רשע רעה׳ )המובאת לעיל באות ה׳( ,שע״י פגס המלכות בחי׳ ׳חמת מלך מלאכי מו״ת׳ ח״ו .על דרך הרוצה
)ליקו״ת ד(.
לחיות )ולהינצל ממיתה הנ״ל ד׳תמות״ת רשע רעה׳( ,ימית א״ע בווידוי דברים לפני הצדיק ,והבן.

כי

עצה ותושיה
ק ו ד ם ש ה תוו ד ה
וסיפר בל ליבו לפני
הת״ח ,אע״פ שהי ה
אצל הת״ח ונתן לו
ממון ,ע דיין אינו
יוד ע ב איז ה ד ר ך
הוא מהלך ,בי ׳יש
דרך ישר לפני איש
ואחריתה דרבי מות׳.
אבל ע״י ווידוי דברים
ל פני ה ת״ ח ,עי״ז
הת״ח מ דריך או תו
ב ד ר ך הי ש ר ל פי
שורש נשמתו ,ונתתקן
הבל )קיצור ליקו״ט ד ,י(.

ערכים
וכינויים

הד

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

אין סוף
בכל פע ם שבא אצל ת״ח וכוי א ת ה נכלל כא”ם .איפא נליקו״ה
אץ סוף הוא בחינת מה
)פו״מ מצרנוה נ ,נ( נזה״ל :נפי מה שמזדנכין מזוהמת הנחש
שאין בו תפיסה )ליקו״ם
מתמן .העעס 'זרקא׳ מורה על הפזרפ המלכופ לא״ס ,כדאיפא נזהר פדש
שהם כלל כל החמאיס ,כפי הזיכוך תל כל אחד כמו כן זוכה
כב ,ט(.
)רופ( נזה״ל :ועל כן נקראהראשון ׳זרקא; כשמו כן הוא ,כי הוא
דע ,שיש אור שהוא למעלה להיכלל נא״ס .וזהו נחינת ווידוי דנריס הנ״ל שהוא נחינת תשונה,
מנפשין ורוחין ונשמתי],
שע״י זה נכללין נא״ש.
מורה שאין לו שוף .ונפיקו״ז )פיקון
והוא אור אין סוף .ואע״פ
כא ,סא ע״נ( איפא נזה״ל :י ^ פ מ ח
ר
ת
א
ל
ת
ק
י
ר
ד
ז
א
ד
שבא אצל ת״ח,
ט
שאין השכל משיג אותו,
אעפ״ב רדיפה דמחשבה
מ ת מן.
ד א ת נ טי ל ת
ומספר לפניו כל לבו .והת״ח הוא בחי׳ ואמר ,׳זרקא׳ ,שכינמא קדישא אנת
למירדף אבתריה .וע״י
הוא קירטא קדישא דקודשא נריך
משיג כדאיפא נליקו״מ )לה ,א( נזה״ל :דע
הרדיפה ,אז
בבחינת מטיהשכלולא מטי .ני תשונה היא לשוג את הדנר משה ,שהוא בחי׳ אין כמ״ש והחכמה
הוא ,דנה אזדריקו מלת אננין,
אותו
כי באמת אי אפשר להשיג למקום שניטל משם ,והוא נתינת מאין תמצא .ועי״ז אתה נכלל בא״ם .הה
דאינון שמלמ״א ,מלת אננין יקירין
אותו ,כי הוא למעלה מנפש
דאינון מלת אנהן ,ואנת אנן יקרא
רוח נשמה)ליקו״מ כד ,א( .זרקא ה מונא נזוהר הקדוש ,בחי׳ זרקא ,דאזדריקת לאתר דאתנטילת
מהמן .שתחזיר את המלכות לא״ם ,על כלהו ,מגא נרישא דכלהו(...) ,
האלקות שבלב איש דאזדריקת לאתר דאמנטילת מממן,
אנת הוא דאתמר עלך ׳אננא די
הישראלי הוא בחינת אין ומאן ההוא אמר ,הוא חכמה ,ני
סוף ,כי אור להביותו הוא
מחת לצלמא והות לטור רנ ,ומלאת כל ארעא' .ופירש המפוק מדנש
עד אין סוף ,היינו אין סוף חכמה היא שורש כל הדנרים.
א ת המלכות
)שס( :פתח ואמר משה רנינו ,ששוד טעם זרק״א הוא השכינה
ואין תכלית לתשוקתו .לא”ס .כדני אר נליקו״ה )יו״ד כלאי הכרס נ ,א( שזוהי פכליפ הנרי א ה,
ולפי גודל ההתלהבות הלב
הקדושה כדמפרש ואזיל ,ואמר משה כלפי השכינה ,את היא קלע
של איש הישראלי שהוא ודל :עיקר הנריאה הימה נשניל המכלית הזה שמחזור כל
הקדושה של הקנ״ה שהוא ז״א ,שנך נזרקו מלמעלה שלוש אננים,
עד אין סוף ,לא היה אפשר הנריאה ותהיה נכללת נא״ם ,שזה עיקר המכלית של כל
לו לעשות שום עבודה ,ולא
שהם כשלוש נקודות של הטעם שגולמ״א ,והם שלוש אננים יקרות.
היה יכול לגלות שום מידה הננראים שנעולם ,שיחזרו לשורשם הראשון .כי הש״י המציא כל
טובה (...) ,ועל כן בהכרח הנריאה מאין ליש ,נשניל ישראל עם קדוש ,כדי שע״י ענודמם
ומפרש שהם שוד שלושה אנות חג״ת ,ור״ל השלוש אננים הם שוד
צריך האדם לצמצם אור
השפע שנזרק ונמשך אל השנינה מחג״ת דז״א ,ואמר משה
התלהבות ליבו שהוא עד ודניקומם נו ית׳ יעלו כל הננר איס ויחזירו הכל לשורשו
להשכינה ,הגם שאת למטה מחג״ת ומקנלת מהם השפע ,אנל
אין סוף ,כדי שיוכל לעבוד הראשון ,שיחזור ויוכלל הכל נא״ם .ודייק נזה נני א ה ״ ל) ד( נזה״ל:
את השם
לפעמים נשאת עולה נשוד עליית מ״ן לאנא ,אז את אנן יקרה
בהדרגה ובמידה ממה שכמנ מחילה נלשון נוכח ,׳אמה' נכלל נאין םוף ,ומםייס
)ליקו״מ מט ,ד(.
למעלה מחג״ת ח״א ,ולמעלה מהנינה ,ואת כתר נראש כולם(...) ,
הסתלקות משה זה בחינת נהחזרת המלכות לאין םוף נראה מנואר ,שהמלכות הוא כלליות
את היא שנאמר עלייך האנן שהיכה את הצלם געשה להר גדול,
רצון העליון ,בחינת אין סוף ,הנפשות ,וכשהאדם מחזיר ומעלה אותו לאין שוף ,מחזיר
ששם שורש העליון של כל
ומלאה את כל הארך ,ור״ל אחר שירדה המלכות מאנא נכל
ומעלה כמו כן את נפשו נעצמו לכוללה נאין שוף.
המוחין ,ששם כלולים כל
האורות שקבלה שם ,עי״ז היא יכולה להכניע ולמחות את הצלם
המוחין דגדלות וקטנות,
ושם עיקר המתקתם )ליקו״ה של ע״ז ,שרומז על כוחות החיצונים ,והיא מלאה את כל הארץ ,בשוד מש״כ )ישעיה ו( ׳מלא כל הארץ כבודו /וכן ביאר הפרד״ר בשער
תפלת המנחה ה ,א(.
ה ט ע מי ם) ש ער כט ,א( גבי סוד הטעם ׳זרקא׳ ,וז״ל :זרקא הוא המלכות ,ונקרא ׳זרקא׳ בהיותה נזרקת כלפי מקורה הנעלם ,ועולה ומתאחדת
המאציל העליון אשר
האציל כל העולמות נקרא בשוד החכמה עד הכתר .ולזה נמצא שהיא חוזרת משוף התיבה לראשה ,להורות כי היא לממה בשוף המדרגות ,ולפעמים חוזרת אל בית
אין סוף ,ואין בו שום תמונה אביה כנעוריה ,ומלתם אביה תאכל ותקבל שפע רב ורב מוב לבית ישראל ,הם מתנותיה וחיילותיה המצפים עת בואה לתת מרף לביתה
לא בשם ולא באות ואפילו
בקוצי האותיות כלל ,ולכן ותק לנערותיה .והיא נקוד הראש שבראש החוט ההוא ,והחוט נרמז בתפארת ,כי דרך התפארת עלייתה דרך שש המעלות תעלה ,ושם
אפילו ההרהור אסור בו תעשה עטרת תפארת אשת חיל עטרת בעלה .וזה הורה צורת הזרקא בציורה ורמיזתה .ומפני שעליה נאמר )דניאל ב( ׳חזה הוית עד
)שערי קדושה ח״ג ,א(.
דאתגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא׳ ,כן היא אז מתעוררת בכת וחוזק עלייתה ,ומבטלת כל צלמי ופשילי אלקים אחרים .והיא הנותנת
נודע ומפורסם ,כי האור
למטהקצת
נקרא להדבוקים בשערי המות אשר תחתיה ,והוא שודר שבו היו חונקין השנהדרין .ומפני היותה קודם עלייתה צורת תירק
העליון הלא הוא חנק
אין סוף ,ושמו מוכיח כזה ~  ,כי היא מציאותה התחתון ,ועולה מן השמאל אל הימין ,כי כן כל העליה מן השמאל אל הימין והירידה מן הימין על השמאל,
עליו שאין בו תפיסה לא
ראשוןואני
במחשבה ולא בהרהורכיכלל,הימין לעולם על השמאל ,ואח״כ מתפשט ביושר כלפי מעלה להביט כלפי הכתר ,כי שם עיקר כוונת עלייתה ,בשוד ׳אני
והוא מופשט ובלתי מושג
אחד,ורמז
אחרון׳ )ישעיה מד( ,אי״ן בראש ואי״ן בשוף כמו שבארנו בשער המציאות .נמצא כי זרקא בטעמים ואל״ף באותיות הכל ענין
מכל המחשבות העליונות,
א י׳ בראש וי׳ בשוף ו׳ באמצע והיינו צורת א ,וכן הזרקא י׳ בראש וי׳ בשוף ו׳ באמצע.
והוא קדם אל כל הנאצלים
ו ח ח כ מ ח מאין תמצא.
שס גס לכאן.

זרקא

עי״ל אופ ז׳ כיאור פס' זה ,וקשר הנאמר

זרקא

דאזדריקת לאתר דאתנטילת

וזה ככל פעם

שתחזיר

ו הנו צ רי ם
ו הנבר אים
והנעשים ,והוא אשר
המציאם והאצילם ,ולא
היה בו התחלה וראשית,
כי תמיד היה נמצא וקיים,
לעד ולנצח נצחים )שער
ההקדמות ו ע״א(.

ייליקוט הנחל•
זרקא

ד אז ד רי ק ת ל א ת ר ד א תנ טי ל ת נזתמן .ביאר בזה באוצ״ה )אלול ,ר״ה,
יו״כ ,סוכות קלז( בזה״ל :כי עיקר התשובה הוא להשיב הדבר לשורשו,

למקום שניטל משם ,שזה בתינת ׳זרקא ,דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן.
אבל מריבוי עוונותינו קשה לנו מאד למצוא מקומנו ,ואין אנו זוכין לידע איך
לשוב אל המקום אשר נתצבנו משם ,ומתמת זה עובר על כל אתד מה
שעובר ,כי כל מה שהשי״ת מסבב עם האדם ,הכל לטובתו כדי להשיבו
לדרך הישר ,והשי״ת מסבב עם כל אתד בכמה סיבות וכו׳ ,כפי מה שהוא
יתברך יודע את מקומו של כל אתד ואתד ,שכמו כן הוא צריך לגלגל עימו
בגלגולים אלו ובסיבות אלו .ומתמת שאין מי שידע מקום כל אתד מתתילה
ועד הסוף ,על כן אי אפשר להבין דרכיו יתברך ,ומתמת זה ג״כ קשה מאד
לכל אתד למצוא הראש וההתתלה ,מה שצריך לתשובתו ותיקון נפשו כפי
בתינתו דייקא ,וכל זה מתמת שאין מי שידע את מקומו .על כן עיקר
תיקון התשובה אי אפשר להתתיל כי אם ע״י הצדיקים אמיתיים ,שהם
זוכים להיות בבתינת מקומו של עולם כמבואר בפנים )ליקו״ה ערלה ד ,ו( ,ועל
כן הם יודעים מקום כל אתד ואתד מתתילה ועד הסוף.

ש ת ח ז י ר א ת ה מלכו ת לאיים .ביאר בזה בביאה״ל )ד ,יד( בזה״ל :יש לבאר
אגב אורחא גם בהשתנות לשונותיו הקדושים בענין החזרת
המלכות ,כי בתחילת אות ט׳ כתב בזה הלשון ,׳זרקא׳ דאזדריקת לאתר
דאיתנטילת מתמן ,שתחזיר את המלכות לאין סוף ,ובתחילת אות ו׳ כתב
בדבר החזרת המלכות לשורשה ,כי שורש המלכות הוא אש ,ובאות ג׳ מבואר
מלשונו הקדוש ,שיש להעלות ולהשיב את המלכות לשם הויה .וכל זה
יתבאר ,בהשתלשלות המדריגות הנ״ל] ,ואין מוקדם ומאוחר בתורה[ .כי
באות ו׳ ובתחילת אות ז׳ ,ידבר אודות ההמתקה הראשונה ,לשכך חמת
המלך ומידת דינו כאשר יבוא וירד באש הטומאה ,עד שזה לעומת זה
נהפך שם מידת הדין ושם אלקים ליפן יניקה וכת לההיפך חס ושלום ,ועל
זה מוכרח בתחילה להעלותו ולהעבירו] ,להיות על כל פנים[ באש הדין
והגבורה דקדושה הנ״ל .וגס לזה מצורף דבריו באות ג׳ הנ״ל ,להעלות
ולהשיב זה השם אלקיס להשס הויה ,מידת הרחמים והחסד ,עד שיתייחדו
ויעלו שניהם באמצעות הדעת שנתהווה עי״ז ,לשם ה׳ ומידת הרחמים רבים
שבאין סוף בעצמו ,כאשר מבאר ומפרט בזה באות ט׳ הנ״ל.

אץ סוף נקרא סתימא רכל
סתימין ונעלם בתכלית
ההעלם .כי הספי׳ הם
סתומים ונעלמים ,אבל
הם נגלות כל אחת למידה
שתחתיה ,כאילו נאמר
שהחכמה משגת את הכתר
ומכ״ש שהכתר משיג את
החכמה (...) ,מכ״ש בא״ס,
כי הוא נעלם תכלית ההעלם
עד שהוא נעלם גם אל
הנעלמים ,ר״ל כי אפילו
בערך הדקים והנעלמים
הקרובים אליו הוא נעלם
)פרד״ר כ ,ח( .אץ סוף נקרא בשם אור ,ואי אפשר לכנותו בשם אחר ) ע מ ק המלך שער א ,פנ״ז( .באיים ב״ה אין שייך לומר שם חילוקי בחינות ,עד שתחלק בין בחינה לבחינה לומר זאת הבחינה נקרא כתר וזאת הבחינה נקרא חכמה
וזאת הבחינה נקרא בינה ,כי כולם הם בא״ס ב״ה שאין בו שום השגה וידיעה ,כי כולם הם אור א״ס ב״ה ) ש פ ע טל חלק טל ו ,יג( .אץ סוף נקרא גם כן בחינת כתר בהשאלה )קה״י ,אין סוף( .המחשבה נקרא אין סוף הוי״ה ,והמעשה הוא
אדני .וכאשר מחבר המעשה עם המחשבה בעת עשיית המעשה ,נקרא יחוד קודשא בדיך הוא ושכינתיה )בעש״ט עה״ת ,פ׳ בראשית( .האץ הוא מה שחוז מן ההשגה ואינו מושג ,הוא המחיה את ההשגה ומאיר אותה .והנה הכל לפי מה
זרקא בגמטריא אדני במספר קטן ,והיא הספי׳ התחתונה הראשונה
שהוא אדם בהשגה אם מעט ואם הרבה ,ההשגה נקרא יש אצלו ,ומה שהוא חוץ מהשגתו נקרא אין סוף אצלו ,המחיה את ההשגה )פרי הארץ ,פ׳ תצוה(.
הקדומה אלינו על סדר המעלות ממטה למעלה .לכן מתחילין בזאת ,והסוד ׳בזאת יבא אהרן אל הקודש׳ ) אג ר ת הטעמים לר״ש מאוסטרופולי( .הטעם על הזרקא כדמות תבנית איש מושכב על גבו ופניו למעלה ,כך זאת הספירה משגחת
ומבטח ופניה למעלה ,כדי להוריד ולהשפיע בה דרך הצינורות והמעלות ממעיינא עילאה לקבל פרס ,לכן נקראת קבלה ,לפי שהיא מקבלת מה ששופכין בתוכה ,ובעבור זה נקראת זאת המידה ׳זרקא' ,לפי שזורקין בה מעילא לתתא
)שם( .זרקא נקראת ז׳ריקה ,ר״ל הספירה השביעית לפרקים היא ריקה ויבשה וצמאה למים העליונים ,כי היא נכספה וגם כלתה להריק להוריד ולהשפיע לתחתונים ) היינו הז׳ ריקה()שם( .זרקא לשון זריקה ,ר״ל ישראל הם מזורקים
ומושלכים בגלות ) שם( .ניגץ זרקא הוא כמו שיר ,כנוקבא המשוררת לבעלה ) עבו ד ת ישראל ,פ׳ זכור(.

זרקא

עצה ותושיה  #בכל פעםשבא אצלהת״ח יספר לפניו בל ליבו ,ועי״ז אתה נבלל בהאיןסוף .ועי״ז יזבה לידעשבל מאורעותיוהם לטובתו ויברך על הבל הטוב והמטיב ,וזאת הבחינה
הוא מעין עולם הבא )קיצור ליקו״מ ד ,יא(.

המתרגם
פתח ואמר' ,זרקא',
השכינה הקדושה את
היא הקלע היינו המקלע
הקדוש של הקב״ה ,שבה
נזרקו שלוש אבנים ,שהן
סגולת״א ,שלוש אבנים
יקרות שהן שלושה אבות,
ואת אבן יקרה על כולם,
כתר בראש כולם(...) ,
את הוא שנאמר עליך
האבן שהכתה את הפסל,
והיפה להר גדול ,ומלאה
את כל הארץ.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

קה

שרצון

ערכי ם
וכינויים
רצון שברצונות,
רצונות

השייית היה שז א ת ה או ת יהיה לה ת מונה כזו ואות א חר ת יהיה לה תמונח אחרת .אימא נ לי קו ״ ה)יו ״ ד כלאי הכרס נ ,ד(
נזה״ל :עיקר הנריאה נדי שתחזור ופוכלל נא״ס כנ״ל ,וזה א״א נ״א כשמשמרין שלא לערנג אח הממונות ,רק כל דנר יעמוד
עיקר תענוג עולם הבא
נממונמו וצלמו ,שאז הרצון הפרטי המלונש נכל ממונה וממונה מקושר נרצו! הא״ס שאין נו ממונה ,ואז יכולין להפשיט הדנר מגשמיות שיזכו לרצון ולכיסופי!,
שיהיה חוזר ונכלל נא״ם כנ״ל .אכל כשמערננים ) (...הממונות ,עי״ז עוקרין אומם מרצון הפשוט ,ואינם יכולים לחזור ולהיכלל נא״ש בחינת רעוא דרעוין שהוא
בחינת הסתלקות משה
ולהמשיך משם רצון העליון ,שזהו
)שיהר״ן רנט(.
וע״כ
עיקר הפגם של כל העבירות.
או ת ואות מלוכש כה רצון שהוא רצון שבכל הרצונות .כי המלכות,
עיקר התכלית הטוב של
א״א להיכלל בא״ש כ״א ע״י ווידוי הנשמה הקדושה ,הוא
השייית .וכדאיתא ככתכי האריז׳׳ל שהוא בחי׳ אותיות הדיבורים ,כל אות
שתזכה לתכלית שלימות
של
הפגם
עיקר
כי
כנ״ל,
דברים
כשער מאמרי רשכ׳׳י)פ׳ כראשית( כזה׳׳ל;
הרצון שהוא בחינת רצון
אורות ואות ,מלובש בה רצון השי״ת .שרצון
דע לך את; כי האותיות הס
עבירה ת״ו הוא שפוגמין במלכות שברצונות ,שתזכה הנשמה
מבהיקים ומזהירים ,וכוונת כל אות השי״ת היה ,שזאת האות יהיה לה תמונה
שיהיו לה רצונות חזקים
באותיות הדיבורים שהס הרצונות
אמיתיים להשי״ת ,עד
ואות שהיה רצונו לשיברא העולם ,כזו ,ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת.
והתמונות ,ומשנין אותן ועוקרי] שתזכה להיכלל ברעוא
רצון
אותם דרעוין שהוא
אותן משורשן וממשיכין
הוא על דרך התפשטות אורה נמצא שרצונות היינו תמונות אותיות ,הם
שברצונות ,שזהו השלימות
להש״א ת״ו ,וע״כ עיקר התיקון ע״י והמעלה העליונה מכל
אלו
והתגלותה בעולם ,ולכן כל אות ואות התגלות מלכותו יתברך שמו .וכל
המעלות )ליקו״ה ערב ג ,ב(.
ווידוי דברים ,שעי״ז תוזרין ומעלין
היה רצונה לשיברא בה העולם .הרצונות ,היינו התמונות ,נמשכין מרצון
הדיבורים בתי׳ מלכות בתי׳ רצונות כל המצוות אנו עושין
שיהיה לרצון לפניו ,כמו
א״ם ,שאין בו תמונה .וכל הדברים והישות שבעולם ,הם מהאותיות,
לשורשן ,ע״י שתזרו ותקנו הצירופים שאמרו רז״ל נחת רוח לפני
שאמרתי ונעשה רצוני ,היינו
היינו ממלכות .כי ישות הוא מחמת המלכות ,שרצה הקב״ה שיתגלה
של האותיות שהס הרצונות ,כשדר.
שנזכה ע״י המצוות להיכלל
מלכותו בעולם ,ועי״ז ברא את העולם מאין ליש .וכל הרצונות ,היינו
אלו הרצונות היינו הת מונות ברצון העליון שהוא בחינת
נמשכין מרצון איים שאין בו הסתלקות משה ,שהוא
התמונות וכל הישות ,היינו בחי׳ מלכות ,מקבל חיותם ,מרצון אין סוף.
כלליות התורה והמצוות
תמונה .ביאר בזה בליקו׳׳ה )י ר ד ע״א
)ליקו״ה ערב ג ,ב(.
ג ,ב( בזה״ל :כי יש באדם כת השכל וכת המדמה .וזה הכת המדמה הוא ג״כ כת מהשכל ,דהיינו כת התתתון של השכל שהוא הכת
מן הצדיק הגדול הכל
המדמה והמצייר בדעתו כל הדברים הגשמיים וכל המלאכות ,והוא מביא כולם לתוך המות והשכל .ומי שיש לו כת השכל האמיתי רחוקים לגמרי ,כי הוא
מרומם ומנושא מכל שינויי
הוא צריך להגביר השכל על המדמה ,דהיינו שיפשיט כל דבר מגשמיותו ,ויבין מתוכו גדולת הבורא ית׳ ,עד שיפשיט דעתו מגשמיות
הרצונות של כל בני העולם,
הדבר שנצטייר בדעתו שהוא בתי׳ המדמה ,וישוב לכת השכל האמת ,לכלול בא״ש שהוא הבורא ית׳ .כי זה עיקר השכל האמת ,לדעת כי הוא רחוק לגמרי מכל
העולם ,ואין לו שום רצון
ולהכיר אותו ית׳ לבטל כת המדמה המלובש בגשמיות העשיה ,ולעלות אל השגת השכל האמיתי ,להכיר את הבורא ית׳ ,שהוא למעלה
בזה העולם כלל ,רק הוא
מכל התמונות והדמיונות שבכת המדמה ,שממנו נמשכין כולם ,כי כל התמונות והדמיונות נמשכין מהא״ש שאין בו תמונה )וכמו כלול תמיד ברצון העליון
הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות היינו ממלכות .וביאר בזה במי הנחל בבחינת רעוא דרעוין .ומי
שמבואר בהפורה אנכי ה׳ אלקיך שימן ד ליקוטי ח״א(.
שמאמין בו ומתקרב אליו,
) (7בזה״ל; ר״ל ,כי כל הדברים והישות נבראו באותיות הדיבורים ,כ״ש ׳בדבר ה׳ שמיס נעשו׳ ,ודיבור הוא בתי׳ מלכות .ואת״כ מבאר ,אזי כל אחד ואחד יכול
למצוא את עצמו בתוך זה
כי הדבר בעצמו שנברא הוא ג״כ מתמת שרצה שיתגלה מלכותו ,על כן ברא הדבר מאין ליש.

כל

וכל

ואני תפלה

ש נ ז כ ה לעורר כח
מעשי יי שהם הל״ב
אליהים של מעשה
בראשית ,שהם
האותיות המלבשין
בכל דבר שבעולם,
אשר על ;דם בראת
ברצונך הטוב כל
הדברים שבעולם
מגדול ועד קטן,
ובראת כל דבר
משנה מחברו במראה
וטעם ותמונה אחרת,
כפי אותיות התורה
הקדושה שהכנסת
בכל דבר כפי רצונך
הטוב ,כאשר שערת
ומדדת ושקלת
בחכמתך הקדושה.
״מה רבו מעשיך יי,
כלם בחכמה עשית,
מלאה הארץ קנעך,
ועתה יגדל נא כח
אדיני כאשר דברת
לאמר״ .עשה למענך
ולמען כב^לך ,ולמען
אותיות הקדושים
שלך המלבשין
בכל דבר ’ ,שתתן
לנו כח ברחמיך
הרבים לעורר תמיד
כח האותיות של
מעשה בראשית
שמלבש בכל דבר
שבעולם ,ולא נלך
אחר שרירות לבנו
)ליקו״ת יט(.

וכל

ילקוט הנחל
ת מ ו נ ו ת או תיו ת .איתא צשיהר״ן )רה( בזה״ל :פע ם אחח נכנסו אנשים
אליו ,והוציא חחיכח נייר בידו ,והיה כחוב עליו בכחיבח ידו
הקדוש .ואחזו בידו ,וענה ואמר ,כמה חורוח כחובוח על חחיכח נייר
הזה .ואמר שיש כמה וכמה עולמוח שהם נזונין ויש להם חיוח מהעשן
של הפורה שלו .ונטל הנייר ושרפו אצל הנר .ואמר שיש כמה וכמה חורוח
שעדיין לא באו אפילו לפוך פמונח אופיוח ,ועל כן הוא חידוש נפלא
כשזוכין להוריד אלו הפורוח להכניסם על כל פנים לפוך פמונוח אופיוח.
)כלומר ,אבל עדיין אין העולם כדאי שיוכנסו לפוך העולם ,רק שזהו גס
כן חידוש גדול ,כשבאו על כל פנים לפוך פמונוח אופיוח ,כנ״ל(.
הו א מ ה מ ת ה מלכו ת שר צ ה הקבייה שי תגל ה מלכותו בעולם .ביאר
בזה בביאה״ל )ד ,ג-ה( בזה״ל :יש לבאר ,שהמלכוח בשני שינוייה הנ״ל
לדין ולרחמים] ,הכוללים לכל השינויים שבעולם[ ,כל אשר פבוא ופרד יופר
משינוי לשינוי ,פבוא ופרד כמו כן בישוח ופיצוניוח וגשמיוח יופר .ולכל שינוי
מעלה והכרח שאין בפבירו .כי באופן אחד ,נמצא יופר פשיבוח והכרח לשינויה
החיצוני והמגושם יופר ,מהכרח הפהווח מלכי הכלים כנ״ל ]זה הרמז מבואר
בדברי מהרפ״ו בשס האריז״ל ,עי׳ אוצרוח פייס שער העקודים ,פ״ב בפפילפו[.
ובאופן אחד ,נמצא יופר הכרח ופשיבוח להשינוי היופר פנימי ורוחני ,מהכרח

ישות

טהרחה ועלייחה .ולפי הנ״ל נראה לבאר ,שגס בדבר המידוח הנ״ל ,נחשב
מידח הדין והגבורה ]אשר בשס אלקיס[ לפיצוניוח כביכול ,כנגד שס ה׳ במידח
הרחמים ,שהוא היופר פנימי ,ונקרא שס העצם ,כנודע .והעולה על שניהם,
הוא ]שס ה׳ השני[ מידח הדעח ,שעל ידו לבד עולים ונכללים באין סוף יפברך,
ששס לא ידע ,ולמעלה מכל דעח וחכמה .ושס נהפך לגמרי מידח הדין לאיכוח
מידח הרחמים ונפאפד בו (...) .לפי כל הנ״ל ,פבין מרחוק דבריו הקדושים
בסוף אוח ז׳ ,אשר הוציא מכל חלקי הישוח לקרוא בשס המלכוח אח הארץ,
]שהוא פכליח הגשמיוח ,המוכרח יופר להפהווח הכלים כנ״ל[ .וגס הסמיך לזה
הודעפו בפפילח אוח פ /על אודוח ההפקרבוח להצדיק ,אשר הפפיל בזה לדבר
ביסוד הדומם והצומח מאיפו ,ועל אשר בכל זאח נמצא באופן אחד יופר הכרח
ופשיבוח להשינוי היופר דק ורוחני ,הוציא כמו כן מכל חלקי היישוח לקרוא
בשס המלכוח אח הדיבור .וגס לפי כל זה ,מה נפלא ונעים סדרי דבריו
הקדושים ,אשר בגמר השגפו בפיקון יסוד הדומם הנ״ל ,הסמיך לזה שמירח
ופיקון הדיבור ]שביסוד הפי[ והמדבר ,שהוא הנחשב לאמצעי בין המחשבה
והדעח להמעשה והיישוח .ועל כולם ,מכנה וקורא בשם שורש ]וראש[ המלכוח
לדעח משה ופורפו כנ״ל מהמוב״פ ,שזה לבד עיקר הכלי המזוככח לקבלח
הרשימו מהאין סוף ,עד שנקרא על שמו אין ]כמוב״פ בסוף אות ט׳[.

הצדיק ,כי הוא שורש נשמת
ישראל וכלול מכולם ,כי הוא
בבחינת רצון שברצונות ,היינו
הרצון העליון המלובש בכל
הרצונות והנפשות של כל בני
עולם)ליקו״ה שומר שכר ב ,יא(.

ידוע בכתבים שסוד רעוא
דרעוין הוא סוד כמוס וסתום
ונעלם מעין כל ,ואפילו משה
רבינו לא השיגו כי אם בעת
הסתלקותו הקדוש שנסתלק
לשם בשבת במנחה ,כמו״ש
בזוה״ק לענין זה זכאה
חולקא דמשה .ועל כן נאמר
בו ולא ידע איש את קבורתו
וכו׳ ,כי שם הוא בחינת
תכלית הידיעה דלא נדע
)ליקו״ה ברכת השחר ה ,א(.

רעוא דרעוין אתגליא
דתתאי )זהר
בצלותא
תרומה קעו.(:

היכלא שתיתאה ,דא הוא
היכלא דאקרי היכלא דרצון,
דאיהו רעוא ,דאקרי ׳מוצא פי ה״ ,חדוה דאתדבקותא דכולא ,והכא איהו רעוא דרעוין ,ברזא דכתיב ׳כחוט השני שפתותיך׳ ,רעוא רכל נשמתין ,דנפקי מההוא מוצא פי ה׳ )ז הר פקודי רנג .(:כד אתגלייא עתיקא דעתיקין רעוא דרעוין ,כלהו בוציני
דאתקרון בשמא דא נהירין ,ורחמי אשתכחו בכלא .ובשעתא דלא אתגלי טמירא דטמירין ,ולא אתנהרן אלין בוציני ,מתערין דיני ואתעביד דינא .מאן גרים להאי דינא ,רעוא דרעוין דלא אתגלי .ובגין כך מהפכין חייביא רחמי לדינא )ז ה ר נשא קלז.(:
לסליחה לפושעים ,לזה צריך כח גדול רעוא דרעוין )פע״ח ,שער הסליחות ח( .משרעייה נגנז בהיכל הרצון ,לכן אותיות משה )עם הכולל( גימט׳ רצון )ל קו טי תורה ,פ׳ וזאת הברכה( .רצויין סוד צנו״ר ,שנאמר ׳מה שמ״ו׳ )מגלה עמוקות ,פ׳ שמות(.
דע ,כי מילת רצון יש לה הרבה הוראות ,רצון יורה על המחשבה הרצונית ,רצון יורה על מה שאחד רוצה שיהיה והוא כמו גזרה שכלית ,רצון יורה על חפץ וחשק ,רצון יורה על כוונה התכליתי ,רצון יורה על פיוס וסבר פנים יפות .וזהו באמת סוד
גדול ) אדיר במרום מצחא דגולגלתא( .עייי רעוא דרעוין שהן מקור החסדים נמחקו כל הדינים )קה״י ,רעוא דרעוין(.

ערכים
וכינויים

סו

ככל

בכל

התפשטות
הגשמיות
כשיהא בעיניך מקום מלא
מבני אדם כאילו הוא ריקם,
זו הוא בבחינת התפשטות
הגשמיות ,עד שבהאמנת
שה׳ ׳מלא כל הארז כבודו׳
לא ימצא מקום לעצמו ,כי
ה׳ מקומו של עולם )חובות
הלבבות שער אהבת ה' ,פ״ג(.

התפשטות הגשמיות,
פירוש שיפשיט נשמתו
מגופו ,ותהיה נשמתו
מלובשת באותן המחשבות
שהוא מדבר ,ויראה כמה
עולמות העליונים )בעש״ט
עה״ת ,פ׳ נח(.

ככל מקום שרש״י אומר
ופשוטו של מקרא ,כוונתו
כשיהיה לך התפשטות
הגשמיות ,ותהיה מופשט
מכל עניני חומר ,ותשיג
הפשטות של המקרא,
מופשט מכל רעיון בםודות
נעלמות )בעש״ט עה״ת,
פ׳ לך לך(.

יש מדרגה של התפשטות
הגשמיות שהוא היה מדרגת
מרן הבעש״ט בקביעות בכל
תפלה ,מופשט ,עד שלא היה
יודע כלל מהותו ,ולא יכול
למללא ,אלא בדרך נם היו
שפתותיו מרחשים בתפלה
)מקור מים חיים ,פ׳ נח(.

מי שיש לו התפשטות
ו ה תג ברו ת
הג שמיו ת
הרוחניות הוא יכול להשיג
בעין שכלו מעצמו התורה,
כי הרמ״ח אברים הרוחניים
הם בעצמם מצוות עשה
ושם״ה גידים בעצמם מצוות
לא תעשה .ולכן אברהם
אבינו ע״ה אשר נזדכך
החומר שלו ,השיג מרמ״ח
איבריו ושם״ה גידיו שלו
הרוחניות של כל התורה
כולו עד שלא ניתנה )קדושת
לוי ,פורים(.

כל הברואים יכולים
להמחשבה
לה תיי ח ד
עליונה ,שהרי משם הוא
שורש התהוותם (...) ,וכח
הפועל בהנפעל ,ויכולים
להתייחד להיות חוזר
הכל למקומו הראשון,
מעילה לעילה עד עילת כל
העילות דלית עילה לעילא
מיניה .ועד״ז עולים כל
העולמות למקומם הראשון
שהיו דבוקים בעצמותו
ית׳ קודם שנברא העולם
במחשבה העליונה .וזהו
ענין התפשטות הגשמיות,
דהיינו להתייחד כח העליון
להעילה ,ולהעשות כוח
רוחני ונעלם בםוד עצמותו
ית׳ ,בבתי׳ ׳ימי קדם׳ ,והבן

מקום ש א תה מוצא גדולתו .כדאיתא נמם׳ מגיל ה)ל א ע״א(:
מקום ש א ת ה מוצא גדולתו וכד שם א ת ה מוצא
ענוותנותו .ניאר גני זה נזמרה הארץ )ד( נזה״ל :שזה נעצמו
אמר רני יומנן ,כל מקום שאמה מוצא גנורמו של הקנ״ה
אמה מוצא ענוותנותו .דנר זה כמונ נמורה ושנוי ננניאים ומשולש
ג״כ נסי׳ האמדוס של משדים וגנורות נסי׳ הוי״ה ואלקיס כמונא
נכמונים ,כמונ נמורה ,׳כי ה׳ אלקיכם הוא אלקי האלקים ואדוני
מקום ש א ת ה מוצא גדולתו של הקג״ ה
לעיל נאות ל׳•
היינו מלכותו וכוי .וני א ר נז ה
האדונים׳ ,וכמינ נמריה ׳עושה
משפט יתום ואלמנה׳ ,שנוי ננניאים,
נני א ה״ל )ד( נזה״ל :נראה ומנואר ,כ״ש )מגילה לא (.בכל מקום שאתה מוצא
שזה כל מיקון המלכוס דקדושה,
גדולתו של הקב״ה ,היינו מלכותו ,היינו ׳כה אמר רם ונשא שונן עד וקדוש
וגו" ,וכמינ נמריה' ,ואת דכא ושפל
שאע״ש שהוא נשוג הגדלוס
והגאווה ,נמלה ומיוחדס היא נענווה רצונות ,שם אתה מוצא ענוותנותו ,היינו
רות' ,משולש נכמוניס ,דכמיג ׳סולו
הגשמיות,
ואין סוף נלי שוס פירוד כלל .רצון א״ם .הה בחי׳ התפשטות
לרוכנ נערנו ת ניה שמו׳ ,וכמינ
ונמכליס ההיפך ,מציאות המלכוס כי כשרוצה להכלל ברצון אין םוף,
נמריה ,׳אני ימומיס ודיין אלמנות׳.
וניאר נזה המהר״ל ננפינו ת עולם )נפיג
שנסוך הטומאה והסמ״א רמוקה
הענוה פ״א( נזה״ל :רני יותנן נא לומר כי הענוה היא עצס הגדולה,
ופרודה היא מהענווה ואין סוף ,להיות לגדלות וגאווה ממש ,עד
והיא הגדולה על כל הגדולות עד שאין גדולה למעלה .ואם לא כן
שנמשנת לאלקים אמרים ורצונות אתרות לגמרי מרצון אין סוף.
לא היה נמצא נכל מקום שאמה מוצא גדולתו שם נמצאת הענוה,
ד 1ת פ ש ט ר ת הגשמיות .ניאר נזה נליקו״ה )נזו״מ מצרנות נ ,נ(
נזה״ל :עיקר ותכלית הענודה של כל המצוות,
אנל מפגי שכל מקום שאמה מוצא גדולתו שם אמה מוצא
העגוה ,מזה מדע כי העגוה היא הגדולה על כל הגדולות ,וזה
לזכות לנמינת המפשטות הגשמיות ,כדי שיהיה נכלל הוא עם
כי נעל העגוה לא יוגדר ולא יוגנל כלל .ודנר זה מורה על
כל העולם נשורשם ננמיגת רצון שנרצוגות ,ששם אין גנול
הפשיטות הגמור שהוא פשוט ,והפשוט הגמור לא מוגנל .לפיכך
וצמצום כלל ושם כולו טונ ,ונמנטל כל אמיזת הסט״א שאמיזתם
אמר שזכר הנ מונ גדולת השם ימנ' ,אמר ני הגדולה על כל
למטה דייקא ,ננ תינ ת צמצום וגנול.
הגדולות הוא ענותנותו שהוא הפשיטות הגמור ,שהרי הוא עושה
להכלל כרצון אין סוף וגוי .נליקו״ה )נזו״מ גנ״נז
מיתומים ד ,ו( ניאר היטנ ענין ניטול הישות והכללות נרצון
משפט יתום ואלמנה ,וזהו מצד הפשיטות שנו שלא יוגדר להיות
עושה משפט לגדול ולא לקטן ,אנל עושה משפט אל הכל נשוה,
א״ס ,וז״ל :עיקר ענודת האדם נזה העולם הוא כדי שיזכה להיכלל
וזהו הפשיטות הגמור .ודנר זה היא המעלה העליונה על הכל.
נאור האין סוף ,שזה עיקר המכלית ,וזה עיקר תענוג עולם הנא
ה ת פ ש ט ו ת הגשמיות .הנה נניאה״ל )ד״ה הפפשטופ( ני אר נזה
וכנ״ל .ואי אפשר להיכלל שס כי אס ע״י שמנרר כל הארנעה
שמושג זה הוא מלשון השו״ע )או״פ צפ( ,וז״ל השו״ע:
יסודות ,דהיינו ע״י שמקדש ומטהר עצמו מכל התאוות ,עד
המתפלל צריך שיכוין נלינו פירוש המילות שמוציא נשפמיו ,ויתשונ
שמכניע הרע שנהן ומנרר הטונ שנהן .והעיקר העולה על הכל
כאילו שכינה כנגדו ,ויסיר כל הממשנות הטורדות אומו ,עד
הוא שיזכה לענוה ושפלות אמיתי ,כי ענוה גדולה מהכל ,ואי אפשר
שתישאר ממשנתו וכוונתו זנה נמפילמו (...) .וכך היו עושים
להיכלל נאין סוף ני אם ע״י ענוה כשלימות נמכלית הניטול
מסידים ואנשי מעשה ,שהיו מתנודדים ומכוונין נמפילמם עד
ננמינת ענוה של משה ,וכמונן לעיל נהמורה הנ״ל .ועל כן אי
אפשר לזכות לזה כי אס ע״י צדיק הדור שהוא עניו נאמת ,דהיינו
שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהמגנרות כת השכלי ,עד שהיו
מגיעים קרונ למעלת הגנואה .ואס מנוא לו ממשנה אמרת נמוך
ע״י ווידוי דנריס לפניו ,כי ענוה גדולה מהכל .ואי אפשר לזכות
לענוה אמימיית ני אם ע״י צדיק הדור שהוא נתינת משה שהיה
המפילה ,ישתוק עד שממנטל הממשנה .וצריך שימשונ נדנרים
המכניעים הלנ ומכוונים אומו לאניו שנשמיס ,ולא יתשונ נדנרים
עניו מכל האדם ,ואז זונה ליכלל נאין סוף ,שזהו עיקר מכלית
שיש נהם קלות ראש .הגה .ויתשונ קודם המפילה מרוממות האל
האדם שננרא נשניל זה ,אשרי הזונה לזה .וכל עסקי האדם כל מה
שעוסק נו נמייו ,אפילו נמלאכה ומשא ומתן ,הכל נשניל זה כדי
יתעלה ונשפלות האדס ,ויסיר כל תענוגי האדם מלינו.
שימנררו אלו הדנריס עי׳׳ז ,עד שיעלו ויוכללו כולס נשורשן ויוכללו
עימו יתד נאור האין סוף ,ששס הוא מכלית וסוף של כל הדנריס שנעולס .וכל אדס כפי מעשיו הטוניס וכפי קדושתו וטהרמו נכל
העסקיס שעסק ,כמו כן זוכה להיכלל שס ,כי מי שזכה להיטינ מעשיו ולקדש את עצמו נמכלית השלימות עד שניטל את גופו נמייו
נמכלית ננתינת משה רנינו ,הוא זוכה מיכף נמימתו להיכלל נאין סוף ולהתענג על ה׳ ויוכלל כולו שם ,אשרי לו ,אנל מי שלא קידש עצמו
נ׳׳כ ונשאר נו עדיין אתיזת הזוהמה של הגוף ,הוא צריך להמנלות נעפר ולסנול שם מה שסונל עד שיזדכך לגמרי ,ואז יהיה נכלל מה
שיהיה נכלל ממנו נמקום שצריך להיכלל ,וכן כל אמד לפי מדרגתו לפי ענודמו וקדושתו ,כי מי שטרת נ ערנ שנת ונו׳ .ועל כן הכל צריכין
למזור אל העפר ,כמ׳׳ש )קהלת ג ,כ( הכל היה מן העפר והכל שנ אל העפר ,כי שם נעפר ננסן ונצרף ונזדכך כל אמד ,כי עפר כלול
משמי נסיגות ,כי הוא נסיגת ענוה ושפלות נתינת אין ,כמ׳׳ש ואנכי עפר ואפר ,וכמו שאמרו רז׳׳ל מי שגעשה שכן לעפר נמייו ,וגס
עפר הוא מכלית הישות והגשמיות ,וכל הארנעה יסודות כולם כלולים נעפר ,כי עפר מאנא דכולהו ) פ ק ו נ י זהר פיקון ע׳ קכ( ,והאדם ננרא
נשניל זה עפר מן האדמה ,כדי שיזכה לעלות ולהיכלל מנתינת עפר מכלית הגשמיות והישות לנתינת ניטול אל האין סוף ,ע״י שיזכה
לקדש ולטהר את עצמו עד שינוא לענוה נמכלית הניטול וישים עצמו כעפר ,ואז יזכה להתפשטות הגשמיות גס נתייו ,עד שיזכה נמומו

ככל

כשרוצה

ילקוט הנחל

)אוהב ישראל ,פ׳ תרומה(.

שאמר הקב״ה
זהו
למשה ׳של נעליך מעל
רגליך׳ שהוא התפשטות
מגשמיות ,ואעפ״ב ׳אדמת
קודש הוא׳ ,והוא מעלת
משה שטיהר וזיכך את
גופו יותר מכל הנביאים עד
שנעשה אדמת קודש )פנים
יפות שמות ג ,ב(.

אם ירצה האדם לדבק את
נשמתו בשורש האחדות
האמיתי ,צריך להתבודד
ולטהר במחשבתו ,שהיא
הג ש מיו ת
ה תפ שטות
המורכב ,להםיר במחשבתו
ו ל ה תיי ח ד
ההרכבה
באחדות האמיתי ) פני ם יפות
במדבר טו ,כב(.

נחל נוכע

ליסוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

טכל

מקום ש א ת ה מוצ א גדולתו וכוי ש ם א ת ה מוצ א ענוו תנו תו .אימא
גליקו״ה )או״מ מפילין ו ,כא( ממ״ל :היינו כי עיקר הענוה כשלימות ,הוא

מילואי חכמה
ה ת פ ש ט ו ת הג ש מיו ת .איתא כקדושה לוי )פי ויצא( גזה״ל :כעת שהאדם
עומד להתפלל כמסירת נפשו וגופו ,אזי נפשט מהחיות שלו
ומדכק את עצמו כחיים של א״ס כרוך הוא ,ואז שופע עליו אור של א״ס
כרוך הוא אתערותא דלעילא ,ככדי שיהיה יכולת כידו לעלות תפילתו אל
מקום הר קדשו כל אחד ואחד לפי מדריגמו .וכעת תפילתו שהוא ממלהכ
ככל לככו וככל נפשו ,אזי הנשמה שכו מתענגת מאד מחמת המפשטות
הגשמיות שלו ,ואז נשאר רק נשמתו אשר האציל מאתו ימכרך ,ואז קרוכה
לכוא אל מקום אשר האציל משם.

שיהיה אין ממש ,ואעפ״כ יהיה פזק ואמץ וגיכור מיל מאד לעמוד כנגד כל
המונעים מעכודת ה' ,ככפינת ויגכה לכו כדרכי ה׳ וכנ״ל .כי נאמת כהשורש
הכל אמד ,כי גאות דקדושה כאמת הוא ענוה אמיתית ,ככפינת כמקום
גדולתו שם אפה מוצא ענוותנותו וכנ״ל ,ואם לא היה פוטא אדם הראשון
היה זוכה לכפינה זאת כפיים מיומו והיה מי לעולם ,כי עיקר המיים הוא
מיכור הנפש והגוף ,ושורש הנפש והגוף נמשכים מכמינת ענוה וגיאות,
שכשורשם העליון שניהם אחד כחינת כמקום גדולתו וכו׳ כנ״ל ,כי הנפש היא
כחינת אין כמינת ענוה ,כי עיקר הנפש שהוא חיות האדם הוא החכמה ,כחינת )קהלמ  0החכמה תחיה ,כחינת )איוג לש ונשמת שדי תכינם כמו שאמר
אדמו״ר ז״ל כמה פעמים ,והחכמה היא כמינת אין כמ״ש והחכמה מאין תמצא ,והגוף שהוא ישות וגשמיות נמשך מכחינת גיאות וגדלות ,שמשם כל הישות
שכעולם שהם כמינת הגדולה וריכוי ,אכל כשורשם שניהם אחד ,כי שורש הגדלות שמשם הישות הוא הענוה ,ככחינת ככל מקום שאתה מוצא גדולתו שם
אמה מוצא ענומנומו וכנ״ל ,רק שעמה אחר החטא אי אפשר לנו להשיג זאת כדעתנו .וגענין טפף איהא גליקו״ה)או״ה הפילה המנפה ה ,א( מה״ל :כענין הענוה
טועין העולם הרכה ,כי כוודאי אין הענוה להיות כמוחין דקטנות ח״ו וכו' כנ״ל ,כי עיקר הענווה כשזוכין להיות כתכלית מוחין דגדלות ,ואזי דייקא יהיה
כתכלית הענווה והכיטול ,ככחינת כמקום גדולתו שם אמה מוצא ענוותנותו כנ״ל .ואזי דייקא זוכה להמתיק כל הדינים שכעולס הנאחזין כמוחין דקטנות ,כי
עיקר המתקמם משם דייקא ,שהוא כחינת ענווה אמיתית ששם גדלות וקטנות כלול יחד ,שאי אפשר לנו להשיג ולהכין זה כלל.

ענין התפשטות הגשמיות
אינו שוה בכל ,כי
ההתפשטות שהיה למשה רבינו ע״ה לא קם כמוהו ,כמו שהעידה עליו התורה ,וז״ש ׳ונחנו מה׳ ,וכן היה בנביאים כל אחד לפי השגת שורש נשמתו ,וכן בכל דור ודור כ״א מחויב להתפשטות הגשמיות כפי שורש נשמתו ) פני ם יפות במדבר טו ,כב(.

עצה ותושיה #

עייי ענווה זובין להתפשטותהגשמיות ,ונבללין בהאיןםוף ,ויודעיםשבל מאורעותיוהם לטובתו,שזאתהבחינה הוא מעין עולם הבא )קיצור ליקו׳׳מ ד ,יב(.

המתרגם
בוא וראה ,בכל ששת
ימי השבת כאשר מגיעה
שעת תפילת המנתה ,דין
תזק שולט וכל הדינים
מתעוררים ,אבל ביום
השבת כאשר מגיע זמן
תפילת המנתה ,רצון
שרצונות נמצא ,ועתיקא
קדישא מגלה רצון שלו,
וכל הדינים נכנעים,
ונמצא רצון ושמשה בכל.
ובזה הרצון הסתלק משה
הנביא הנאמן הקדוש
מהעולם ,כדי שידעו
שלא בדין הסתלק ,ואותה
שעה ברצון של עתיקא
קדישא יצאה נשמתו
ונגנז בו ,משוס כך 'ולא
ידע איש את קבורתו'
כתוב ,מה עתיקא קדישא
נעלס מכל הנעלמיס ולא
יודעיס ממנו העליוניס
והתשתוניס ,כן הדבר
בזו הנשמה שנטמנה
בזה הרצון שמתגלה
בשעת תפילת המנתה
של שבת כתוב 'ולא ידע
איש את קבורתו' ,והוא
נסתר מכל הנסתרות של
העולס ,ודין לא שלט בו,
אשרי שלקו של משה.

ואני תפליה
ו ת ע ז ר נ ו ו תז כנ ו
ל פני ך
ל דז ת פ ל ל
במסירות נפש עצום
מאיד בא מ ת לאמתו,
עד שי ת ב ט ל כל
חמדנו דשותנו וגופנו
המגשם ,הכיל יתבטל
לגמרי בשעת התפלה.
ת פ ל תנו
ו ת הי ה
בשלמות ,כמו תפלות
החםידים הרא שונים
ש הי ה להם ב ש ע ת
ה ת פל ה דזתפ שטות
הגשמיות )ליקו״ת נה(.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

הז

מיד להיכלל כאור האין סוף ,ואזי פיכף כשיהיה נקכר כעפר יהיה
שדוסותלקוות משה כ שכ ת כ ש ע ת א דמנחה .כדאימא נזהר
)ימרו ,פס ע״נ( נזה״ל :לגפא חזי ,נכל שיפא יומי
נכלל כענוה של משה שהוא כפינח עפר ,ואז יזכה לשלימופו מיד
להיכלל כאין סוף ככפינח הספלקוח משה וכו׳ ,כנ״ל .אכל מי
דשכפא כד ממא שעפא דצלופא דמנפה ,דינא פקיפא שלטא וכל
דיני! מפערין ,אכל כיומא דשנפא כד ממא עידן דצלופא
שלא זכה לזה כשלימוח ,צריך להפכלוח כעפר שהוא פכליח
הישוס והיא מאנא דכולהו ,שהוא
דמגפה ,רעוא דרעוין אשפכח,
ועפיקא קדישא גליא רצון דיליה,
צריך לבטל את הישות שלו .וזהו כולל כל הארכעה יסודות ,ושורשו
ענוה כפינת אין ,כי סוף מעשה
וכל דינין מפכפיין ,ומשפכח רעופא שכתוב בזוהר )ימח פס ע״נ( שהסתלקות
כמפשכה תפילה .ושס צריך להזדכך
ופידו נכולא .וכהאי רצון אשפלק משה בשבת בשעתא רמנחה ,שאז
משה נני א ה מהימנא קדישא
כל אפד עד שישוכ לכפינת כיטול
מעלמא ,כגין למנדע דלא כדינא אשפלק ,וההיא שמפא כרצון
כפינת ענוה ,שהוא כפינת שורש העפר כקדושה העליונה.
ל ב ט ל א ת הי שו ת שלו .ני אר נזה נני א ה״ל )ד( נזה״ל :מכאר
דעפיקא קדישא נפק נשמפיה ואפממר כיה ,כגין כך ׳ולא ידע
איש אח קכורפו׳ כפיכ ,מה עפיקא קדישא ממירא מכל ממירין
נזה יופר אס ענין זיכוך יסודות הטף שכפכ תפילה
)אוס ח׳( כי כל זה ,הוא מהכרת זיכוך המלכות ותיקונה ,כאופן
ולא ידעין עלאין ופפאין ,אוף הכא ,האי נשמפא דאפממר כהאי
רצון דאפגליא כשעפא דצלופא דמנפה דשכפא ,כפיכ ולא ידע
שפפעלה עי״ז לאין סוף ודעתו ורצונו הפשוט שכולו טונ
ושמפה לעולמי עד ,ושעל זה מוכרת לזכך תכלית הגשמיות
איש אח קכורפו ,והוא טמיר מכל ממירין דעלמא ,ודינא לא
שכיסוד הדומס שמשס העצלות והעצנות] ,שהוא תכלית ההיפך
שלטא כיה ,זכאה פולקיה דמשה.
מהשמתה הנ״ל ככל המאורעות העונריס על האדס[ ,וכן יסוד
הצומת שנתאוות ותוקף הרצונות הרעות של הגוף ,הרחוקות ועומדות כתכלית ההיפוך מרצונו הפשוט יתנרך ,ושכמו כן מוכרת לזכך
הישות שניסודות הגוף ,לענין הדינוריס והגאווה העומדיס כמידת המלכות הן לרע הן לטוג ,כמנואר מצירופי דנריו הקדושיס.

מילואי חכמה
ב ש ב ת ב ש ע ת א ד מנ ח ה .גבי סוד שעה זו איתא בדברי המגלה עמוקות )ואתחנן
אופן נב( ,וז״ל :׳עלה ראש הפסגה׳ .כאן נרמז שמת משה בשעת

ילהוט הנחל

צריף

לבטל א ת הי שו ת שלו .כתב בזה בליקו״ה )יו״ד כלאי הכרס ב ,א( בזה״ל:

וזה בתינת וכל שית השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמת ואדם
) (...דמתגליא אז מצתא קדישא .והוא נרמז במלת ׳ראש אין לעבוד את האדמה ,כי באמת צמיתת וגידול כל הצמתים שבעולם הוא
מנתה בשבת,
הפסגה׳ ,כי פדתת שהוא סוד מצת ,הוא ראש של אדם בגובה אפו ,ולפי נפלאות תמים דעים ,כי בזה אנו רואים בכל עת נפלאות הבורא יתברך,
שבמנתה בשבת הוא עינא פקיתא ולית ליה גבין ,והוא סוד דג שצריך לאכול אשר הוא עושה נפלאות בכל עת ,שמגרעין אתד של זרע גדל ממנו כמה
שיבולים ,ועיקר הגידול הוא אתר שהגרעין נתבלה בארץ ונעשה כאין ואפס,
בג׳ סעודות בשבת ,כי שם מגולגלין נשמות של צדיקים (...) .וזה נרמז באותו
עת שהוא מנתה בשבת ,שהוא סוד דג עינא פקיתא .ולכן באותו פרק אמר אז תוזר וצומת ממנו דבר הנצמת ,אילנות או תבואה וכיוצא .ועל כן אי
אפשר שיגדל ויצמת שום דבר כי אם ע״י הזריעה בארץ דייקא ,כי עיקר כת
הקב״ה ׳ראה בעיניך׳ ,שזכה משה לעינא פקיתא ,וראה מסוף עולם ועד סופו.
הגידול והצומת הוא ע״י בתינת ביטול אל אין סוף יתברך ,בבתינת התפשטות
הגשמיות הנ״ל ,כי הגידול והצמיתה הוא בתינת בריאה תדשה ,ועל כן אי אפשר כי אם ע״י שזורעין הגרעין בארץ ,והארץ הוא בתינות שפלות בתינת אין,
ושס נתבלה הגרעין עד שנעשה כאין ואפס ולא נשאר ממנו כי אס משהו בעלמא ,ואז נכלל הדבר הנזרע באין סוף ע״י שנתבלה ונתפשט מגשמיותו ,ואזי תוזר
ושב משס מאין ליש ותוזר ונתתדש ביתר שאת ,עד שיוצא וגדל וצומת ממנו אילן גדול וכיוצא .אבל אי אפשר לשוס דבר שיתזור ויעלה לשורשו הראשון להתבטל
באור האין סוף ולהתתדש שס בבתינת רצוא ושוב כנ״ל ,כי אס ע״י האדם ,כי הכל נברא בשביל האדם ,ואד״ס בגימטריא מ״ה ,ונתן השי״ת כת ותכמה
בהאדס שיש לו כת בבתירתו להפשיט עצמו מכל גשמיות התומר ולדבק עצמו בהשי״ת ,עד שיתבטל ויוכלל באור אין סוף ברצוא ושוב כל ימי תייו .וע״י זה
כל העולם בכללו נכלל עימו באין סוף ,כי הכל תלוי בו כנ״ל .ועל כן כל שית השדה וכל עשב השדה לא צמת ולא יצא לאוויר העולם עד שבא אדס הראשון
והתפלל על הגשמים ,כמו שפירש רש״י שס ,כי התפילה הוא בתינת דביקות וביטול לאין סוף ,וע״י זה העלה כל הזרעים והתזירן לשורשו לאין סוף ,וע״י זה
תזר והמשיך משס הברכה והשפע העליונה שהס מי הגשמים ,וע״י זה צמתו כל הצמתים וכל העשבים .וכן עכשיו ,אי אפשר שיגדלו שוס צמתים כי אס ע״י
האדם ,ועיקר הוא התפילה ,כי אין הגשמים יורדין אלא ע״יתפילות ישראל ,כמ״ש )איובלו( ויצו עליה במפגיע .כי התפילה היא בתינת דביקות וביטול לאין
סוף ,כי עיקר שלימות התפילה לפעול על ידה להמשיך גשמים הוא רק כשמתפללין במסירות נפש בבתינת התפשטות הגשמיות ,כמו התסידיס הראשונים שהיו
מתפללין בהתפשטות הגשמיות ,ועל כןהיו תמיד נענין בתפילתם וירדו גשמים ע״י תפילתם מיד ,כמובא במסכת תעניות הרבה מעשיות מזה .וע״י זה דייקא
גדלים הצמתים ,כי עיקר גידולם ע״י בתינות ביטול לאין סוף ברצוא ושוב ,שזה בתינות תפילה כנ״ל.
ש ה ס ת ל ק ו ת מ שה ב ש ב ת ב ש ע ת א ד מנ ח ה ש אז ה תגלו ת ר עו א דרעוין .ביאר בזה בליקו״ה )או״ח מנחה ז ,מו-מז( ,גבי סוד זמן זה וסוד הסתלקות מרע״ה בזמן
זה ,בזה״ל :וזה בתינת עוצם מעלת קדושת מנתה של שבת ,שאז עולין העולמות בתכלית העליה עד תליסר תיקוני דיקנא וכו׳ ,בתינת רעוא
דרעווין וכו׳ ,כמובא בכתבים עוצם עליית העולמות בשבת בערבית ובשתרית ובמוסף ובשלוש סעודות וכו׳ ,עד שבמנתה הוא תכלית העליה וכו׳ .כי אז בתינת
רעוא דרעווין תכלית ביטול הדינים .כי זה תמלת ה׳ ,שבמנתה של שבת שסמוך שיסתלק אור יום שבת קודש ויכנסו התתלת ששת ימי המעשה ,בתינת תתילת
הבריאה שהיא בתינת תתילת הצמצום של הבריאה שהוא מתעורר בכל שבוע ובכל יוס כנ״ל ,על כן התיקון ע״י שמקודם בשבת נתתקנו הצמצומים בתכלית
התיקון ,עד שיכולים לקבל אור נורא ,וכל הדינים שנאתזין בהצמצומיס נתבטלין ונמתקין בשורשן ,שעי״ז יכולין את״כ להמשיך הבריאה של ששת ימי המעשה
בבתינת תיקון .וזה נעשה בכל שבת ושבת ע״י שישראל שומרים את השבת שהיא מתנה טובה שיש לו בבית גנזיו וכו׳ ,כי בוודאי היא מתנה גנוזה מאד ,כי
תיקון הצמצומים הנזכרים לעיל אי אפשר להשיג כי הוא בתינת אור הגנוז מששת ימי בראשית ,שמאירין אותו הצדיקים הגנוזים בשבת בלב כל אתד ואתד כפי
השתדלותו והתקרבותו אל הצדיקים ואל השבת ,לקבל את השבת בכבוד גדול וכו׳ ,ולהתקרב לצדיקים שהס בתינת שבת ,שע״י זה עיקר תיקון הצמצומים,
שתכלית שלימות תיקונם הוא במנתה של שבת כנ״ל ,שע״י זה עיקר התעוררות התשובה .ועל כן באמת נוהגין הצדיקים לומר תורה בשבת יותר ,והעיקר
בסעודה שלישית ,הכל לעורר העולם לתשובה ,שעיקר ההתעוררות ע״י מנתה של שבת .וע״כ אז נסתלק משה שנתן לנו את התורה ,שנסתלק בשעתא דצלותא
דמנתה דשבתא ברעוא דרעווין ,כי משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו׳ עד הדור הזה ,וכל צערו ויגיעתו והשתדלותו בסוף סמוך להסתלקותו היה
שיכניס בישראל קיום התורה ,שזה קשה מהכל וכמבואר בהפרשיות של סוף ספר דברים שמרבה להוכיתס על זה ,כמ״ש הקהילו אלי וכו׳ כי ידעתי אתרי מותי
כי השתת תשתיתון וסרתם מן הדרך וכו׳ ,ועתה כתבו לכס את השירה הזאת וכו׳ .כי לא תישכת מפי זרעו וכו׳ .וה׳ ית׳ גמר על ידו שזכה שנסתלק בשבת
במנתה ברעוא דרעוין .כי המיתה של האדם נמשך בשורשו ממיתת המלכים כמבואר בכתבי האר״י ז״ל ,שהיה ע״י ריבוי אור ,ע״י שלא היו הצמצומים מתוקנים
כראוי עיין שס ,ואדם הראשון היה צריך לתקן זאת וקלקל ,וע״י זה תזר ונתעורר בתינת מיתת המלכים ,ומשם גזירת המיתה .אך עתה המיתה טובה מאד,
כי מאתר שכבר היה אור הנשמה של זה האדם בעולם ומת ונסתלק יכולין לתקנו .ועיקר התיקון ע״י גדולי הצדיקים ,שהס בתינת משה שנסתלק בשבת במנתה
ברעוא דרעוין ,שאז תכלית תיקון הצמצומים העליונים מאד ,שמקבלים אור נורא מאד מאד בבתינת תיקון ,ושם נסתלק משה ,וע״י הסתלקות אור נשמתו
הנוראה לשס ,הוא תוזר וממשיך משס התגלות אור הא״ס בלב כל אתד מישראל בבתינת תיקון הצמצומים והמתקתס ,באופן שסוף כל סוף יזכה את כל ישראל
בתשובה .כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבתייהס ,כי כל ימי תייהס הקדושים היו מתייגעים מאוד בעבודתם לגלות מלכותו יתברך בעולם ,שזה עיקר עבודת
הצדיקים ,שהוא ע״י שממשיכין עליהם בכל פעס אור הא״ס בבתינת צמצומים מתוקנים ,באופן שיעבדו את ה׳ ית׳ בהדרגה ובמידה לפי מדרגתם הגבוה וכו׳,
באופן שיגלו מלכותו לעין כל (...) .וכל מה שלא יכלו לגמור בתייהס הס גומרים אתר מיתתם ,כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבתייהס כנ״ל ,כי אז נסתלקין
למקום שנסתלקין ,ותיכף שנסתלקין הס מתתילין לתיות בתינת תייס נצתייס של עולם הבא ,שהוא בתינת תייס של תתיית המתים ,כי שאר העולם אינם זוכים
לאלו התייס עד אתר הזיכוך ,ואז יזכו לתיי עולם הבא אתר התתיה כפי תלקס ,אבל הצדיקים הגדולים שזיככו גופם בתכלית השלימות בתייהס ,הס זוכים אתר
הסתלקותם מיד לתייס נצתייס של עולם הבא ,שהיא בתינת שנכללים באור הא״ס בבתינת תייס נצתייס .וגס שס הס עובדים את ה׳ ית׳ כמו שאמרו רז״ל ,וכל
עבודתם היא להמשיך אור הא״ס בלב כל ישראל ,בבתינת תיקון הצמצומים הנזכרים לעיל ,באופן שיגלו מלכותו לעין כל שזהו עיקר התכלית של כל הבריאה.

ערכים
וכינויים
ישות
מי שהוא יש ,אזי אינו יכול
להיות בכל מקום בבת אחת,
כי מה שהוא ישות ,כשהוא
עומד כאן אינו כאן ,כגון
כשהוא באיזה עבודת השם,
אינו יכול להםתכל בעולם.
אבל מי שהוא אין ,אין מקום
שלא יהיה שם ,כי אין לו
מקום כלל .ועל כן כל מה
שהצדיק נכלל יותר באין,
הוא יכול להשגיח ולהםתכל
בעולם ביותר ,כי אין שייך
לומר עליו שהוא במקום גבוה
ורחוק מהעולם ,כי אין לו
מקום כלל )ליקו״מ ח״ב נח(.
עיקר העבדות הוא בבחינת
ישות שהיא בחינת עשיה,
וכשמגביר האדם חם ושלום
את החומר על הצורה ע״י
מעשיו הרעים ע״י פגם
המידות והתאוות של
הארבעה יםודות המכונים
בשם עבדים ,כי הם בחינת
עשיה וישות ,בחינת עבדות
כנ״ל ,אזי הוא ,חם ושלום,
בחינת פגימת הלבנה שהיא
בחינת מלכות במיעוטה
מחמת שאינה יכולה לעלות
לשורשה ולקבל משם שפע
ורב טוב ,על ידי שהתגבר
החומר וישות על הרצונות
המלובשין בהם שהם בחינת
מלכות כנ״ל )ליקו״ה גב״ח
מהלקוחות ואפותיקי ב ,ב(.

גאוה הוא בחינת ישות,
שנחשב בעצמו ליש ,שזה
עיקר הגאוה אבל ענוה הוא
בחינת אין ממש .והשי״ת
בשעת הבריאה נתלבש בגאות
כביכול ,שזה בחינת בריאת
העולם)ליקו״ה כלאי בגדים ב ,ג(.
הגוף שהוא ישות וגשמיות
נמשך מבחינת גאות וגדלות,
שמשם כל הישות שבעולם,
שהם בחינת הגדלה וריבוי
)ליקו״ה תפילין ו ,כא(.

השייית המשיך וברא את
העולם מאין ליש ,מלמעלה
מהמקום לבחינת מקום,
כדי שיתנםה ויצטרף האדם
עי״ז ,ע״י שיבוא בבחינת
ישות בבחינת מקום ,ששם
כל הנםיונות של האדם,
דהיינו בזה העולם הגשמי
שהוא תכלית המקום )ליקו״ה
ס״ת ג ,ז(.

הישות שבישראל הם
מקיימין כל היש של כל
העולמות ,ודווקא כשאיש
הישראלי אין לו ישות רק
כפי הצורך לקיום העולמות,
לאפוקי אם יש בו יותר ח״ו
)בעש״ט עה״ת ,פ׳ בראשית(.

פירש הרמב״ן ז״ל ,שאין
התחלת ישות אלא מחכמה.
והתורה התחילה בה ,באומרה
׳בראשית׳ ותרגומו )תרגום
ירושלמי( ׳בחוכמתא׳ ,שהיא
ראשית האצילות )עבודת
הקודש ח״א ,ב(.

כל זמן שהאדם נחשב עדיין
בעיני עצמו למאומה אזי יש
לו גבול ,כי כל דבר ההוה
שישנו בבחינת ישות הוא
בגבול ,ואי אפשר להבורא
יתברך להשרות קדושתו
בתוכו ,מאחר שהוא ב״ה א״ם
באין גבול ,וזה הוא בבחינת
גבול )מאור עינים ,פ׳ בראשית(.

עצה ותושיה ■

הח

ליהוטי

נחל נוכע

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

ה ת ג ל ו ת רעוא דרעוין .איתא גני ענין זה נליקו״ה )או״ס תפילין
ו נ ח נ ו מה .כתיכ כשמות )טז ,כ ,ו-ח( כפרשת המן :וילונו• כל עדת
ה ,לח( נזה״ל :הוא נחינס דניקומ הנפלא והנורא
מי זשראל על משה ועל אהרן כמדבר (...) :ויאמר משה
ואהרן אל כל בני זשראל ערב וידעתם כי ה׳ הוציא אתכם מארץ
להתי״ת ,כפינת רעוא דרעוין ,רצון שנרצונוס ,התמוקקוס
מצדם :וברןר וראיתם את כבוד ה׳ בשרנעו את תלנתיכס על ה׳
שכהשתוקקות ,שהוא כפינת עריכת נעימת הדכיקות הנפלא והנורא
ונרזנו מה כי תלינו עלינו :ויאמר
להשי״ת ,כתינת )תהליס סג( צמאה
לך נפשי נמה לן כשרי ונו /כתינת
התגלות רעוא דרעוין ,שהוא בחי׳ רצון מ׳שה בתת ה׳ לכם בערב בשר לאכל
ולחם בברןר לשבע >שמע ה׳ את
)שס עג( כלה שארי ולנכי צור לנכי אין סוף ,שכל הרצונות ,מקבלין חיותם
תלנתיכס אשר אתם מלמם עליו
ותלקי אלקים לעולם ,נתינת )שס
פד( נכספה ונם כלתה נפשי לתצרות ממנו .חה מחמת שבטל משה כל ישותו,
ונרזנו מה לאי עלינו תלנתיכם כי על
ה׳ לני ונשרי ירננו אל אל שי ,שעל כמ״ש )שמוח טז( ונחנו מה .חה פיחש )דנריס ה׳ :ופירש רש׳׳י )שס( :ונסנו מה .מה
אנחנו חשובין .ודרשו תז״ל כמש׳ תולין
זה התפלל דוד המלך עליו השלום לל( ויקבור אותו בגיא ,זה בחי׳ אין ,כמו
)פט ע״א( :׳לא מרובכם מכל העמים
כל ימיו ,נתינת )שס מ( אתת שאלתי
מאת ה׳ אומה אנקש שנתי נני ת ה' כל ימי תיי לתזות כנועם
חשק ה׳ בכם וגו״ ,אמר להם הקב״ה לישראל ,חושקני בכם,
זה כחיי אין כמ״ש כל גיא ינשא.
ה׳ ולנקר נהיכלו.
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעמין עצמכם
וני אר נזה נ מי הנחל )ד( נזה״ל :ר״ל ,כמו שדרשו תז״ל על זה
לפני .נתתי גדולה לאברהם ,אמר לפני ׳ואנכי עפר ואפר' ,למשה
ואהרן ,אמרו ׳ונחנו מה׳ ,לדוד ,אמר ׳ואנכי תולעת ולא איש׳.
הפסוק נדרים דף נ״ה ע״ש ,מוכן שם כי ׳ניא׳ הוא שפלות,
) (...אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן ,גדול שנאמר במשה ואהרן
ועיין זהר מצא דף ר״פ )הונא נמקו״ח ד״ה ׳כל גיא ינשא״( ,שמשכר
יותר ממה שנאמר באברהם ,דאילו באברהם כתיב ׳ואנכי עפר
הפסוק ׳כל ניא ינשא׳ עם הפסוק ׳ויקנור אומו נגיא׳ המונ״פ,
ואפר׳ ,ואילו במשה ואהרן כתיב ׳ונחנו מה׳ .ואמר רבא ואיתימא
ומפרש שם ש׳ניא׳ הוא שפלות כמי׳ אין.
רבי יוחנן ,אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן ,כתיב
הכא ׳ונחנו מה׳ ,וכתיב התם ׳תולה ארץ על בלימה׳ .אמר רבי אילעא ,אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת
מריבה ,שנאמר ׳תולה ארץ על בלימה׳ .רבי אבהו אמר ,מי שמשים עצמו כמי שאינו ,שנאמר ׳ומתחת זרועות עולם׳ .ופירש ר ש״י) שס(:
צא מרובכם .לפי שאין אתם מרבין עצמכם אלא ממעמין ,לפיכך חשק בכם .׳כי אתם המעט׳ ,ממעימין עצמכם בענוה .מולה ארץ .על
זכות אותן שנחשבו לבלימה .שבולם עצמו .שוגר את פיו ,ודומה לו בבכורות )מ ע״כ( ׳פיו בלום ורגליו מבולמות׳ .ומססס .מי שנדרש תחת
הכל ,הוא זרועות עולם .ואיתא כשל״ה )שער האותיות ,ענוה ד( כזה״ל :משה רבינו עליו השלום היה עניו מכולם ,שנאמר )שמות טז(,
׳ונחנו מה׳ ,כלומר שלא יש מציאות שפל בעולם שאתדמה אליו ,כדאיתא במשכת חולין פרק כישוי הדם )פט ע״כ( .וזהו שוד עניו
מכל ׳אדם׳ ,כי ראשי תיבות של הענוים הנ״ל הוא אד״ם ,א׳ברהם ד׳וד מ׳שה ,ומשה היה עניו מכולם .ועל כל פנים לא יחשיב
את עצמו יותר מתולעת ויותר מעפר הארץ ,ויהיה מדרש תחת כל אדם ,לקיים ׳ונפשי כעפר לכל תהיה׳.
ו י ק ב ו ר אותו בגיא .רבינו מלביש כעת את דבריו כפס׳ זה .כתיב כדכריס )לד ,ה-ז( כענין הסתלקותו של משה :וימת שם משה עבד ה׳ בארץ
מואב על פי ה׳ :ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום ה;זה :ומשה בן מאה
ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נש לחה :ופירש ר ש״י) שס( :על פי ה׳ .בנשיקה .ויקבור אוסו .הקב״ה בכבודו .מול ביס פעור .קברו
היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור ,וזה אחד מן הדברים שנבראו בין השמשות בערב שבת.

בגיא

יליקוט הנחל•

מיליואי חכמה
ה ת ג ל ו ת ר עו א דרעוין .איתא במאור ושמש )מאמריס מלוקטיס ,רמזי ג׳ סעודות(
בזה״ל :מה שבא בספרי תכמי האמת ובזמר בני היכלא ,שבסעודה
שלישית של שבת הוא רעוא דרעוין ,הטעם הוא ,כי להבין ענין רעוא דרעוין
קצת ,הוא כביכול ,כי כשלאדס נופל במתשבתו לעשות איזה דבר ,הנה כבר
אמרנו שבכל דבר שמתשב היא בתינת היו״ד ספירות ,כי בתתילתו דרך משל
נופל בשכלו לבנות איזה בנין ,וכשנפל בשכלו הוא מתבונן איכות הבנין
וצורתו ,ועל איזה דרך הוא אוהב שיהיה הבנין משוכלל ,גס מתירא שבאם
לא יבנה בנין זה או לא יעשה עסק זה יגיע לו היזק פלוני ,גס מתשב
התפארת שיהיה לו בעשיית דבר זה ,וכן כולם הס על דרך זה .אמנם הנה
רצון האדם אין באפשרי לתוארו בשס רצון ,רק מראשית המתשבה ואילך הוא
רוצה בדבר שנופל במתשבתו ,אמנם מאין נפל במתשבתו לתשוב מתשבה זו,
ומי שעורר את רצונו ,דבר זה אין האדם יודע כלל ,כי קודם שבא לתשוב
דבר זה הרי היתה המתשבה אפס ואופס .אמנם כביכול אצל הבורא ברוך
הוא אינו כן ,כי הוא מתואר בשס ׳אהיה אשר אהיה׳ ,והנה שס אהי״ה הוא
מתבאר שיהיה את״כ ,והוא ענין רצון ,שרוצה במתשבתו שיהיה דבר זה,
ואולם באין סוף ב״ה יש רצון המעורר כל הרצונות ,ואי אפשר להבין זאת
ולתאר כלל בשכל האדם ,שאי אפשר לומר כלל שיהיה לו רצון קודם שנפל
במתשבתו הדבר שתושב .וזהו ׳אהיה אשר אהיה׳ שרומז על רצון של רצונות,
וזהו רעוא דרעוין ,שפירושו רצון הרצונות שמעורר כל הרצונות .והנה תתילת
הבריאה התתילה מתתילת יוס א׳ ואילך ,ותתילת יוס א׳ הוא תיכף אתר שבת
ברגע של יציאת השבת ,ומאז ואילך התתילו ז׳ ימי המעשה ,נמצא שרצון
המעורר הרצון לבריאת העולם הוא קודם לכן ,טרם שיתתילו ימי המעשה,
והוא הסעודה שלישית ,ולכן בזמן אותו הסעודה הוא רעוא דרעוין ,והבן.

ה ת ג ל ו ת ר עו א דרעוין .איתא בליקו״ה )חו״מ מצרנות ב ,ב( בזה״ל :אמרו רז״ל,
כל ה מענג את השבת נותנין לו נתלה בלי מצרים ,כי בשבת
נתגלה רעוא דרעוין כידוע ,שזהו בתינת הסתלקות משה בשבת במנתה
ברעוא דרעוין .ועל כן ע״י שבת בתינת התגלות רעוא דרעוין ,עי״ז זוכין
לבתינת נתלה בלי מצרים כנ״ל ,כי שבת הוא בתינת תשובה ,שהוא בתינת
ווידוי דברים הנ״ל ,שעולין כל הדיבורים בבתינת מלכות לשורשם ,כי בשבת
עולין כל העולמות לשורשם ,כי שבת הוא בתינת התפשטות הגשמיות ,כי אז
נתבטלין כל הישות ע״י השביתה ממלאכה ועובדין דתול ,שהוא בתינת ישות,
כי שובתין ובטלין ממלאכה ,שזהו בתינת ביטול אל האין סוף ,ואזי נכלל
הכל באין סוף ברעוא דרעוין ,ואזי זוכין לבתינת נתלה בלי מצרים ,כי שם
אין שוס מיצר וגבול כנ״ל ,כי שם הוא כולו טוב כולו אתד.
ו נ ח נ ו נזה .איתא בליקרה)ארח תפילין ו ,כט( בזה״ל :כל המתלוקת שתלקו על
משה ,הכל היה ע״י גאות של דתן ואבירם שהתקנאו במשה ותלקו
עליו ,עד שנמשכו אתריהם עוד כמה אנשים ,כי זה שידע שפלותו וביטל את
עצמו באמת נגד משה ואהרן ,בוודאי לא היה תולק עליו בכל מה שעבר עליו.
ועל כן ברוב המתלוקת אמר משה ,ונתנו מה כי תלינו עלינו ,היינו שביטל
עצמו בתכלית הביטול ,להכניע מידת הגאות שע״י זה הס רוצים לתלוק עליו,
כי הא בהא תליא ,כי ע״י שיש לו גאות אינו מתקרב להצדיק האמת ,ויש
שמתגרה בו הבע״ד עד שתולק עליו ,וע״י שאינו מקורב להצדיק ,מכל שכן
כשת״ו תולק עליו ,עי״ז מתגבר בו ביותר מידת הגאות ,כי עיקר ביטול
הגאות זוכין ע״י התקרבות להצדיק ע״י ראיית פניו הקדושים וכנ״ל .ומתמת
שהס פגמו אז בזה על כן ניסו את ה׳ ונפלו לספיקות ,היש ה׳ בקרבם אס
אין ,ואיתא בזהר הקדוש )פ׳ בשלח סד( שהיו מסופקים אס הבתינה הנקרא יש
הוא בקרבם אס בתינה הנקרא אין עיי״ש ,היינו שהפגם שלהם היה שעשו
פירוד בין גאות דקדושה שהוא בתינת יש ובין ענוה שהוא בתינת אין ,כי באמת שניהם אתד ,וזה עיקר תכלית שלימות הענוה ,בתינת במקום גדולתו וכו׳ כנ״ל,
ומתמת שהס תלקו על משה ופגמו בענוה ,היה עיקר הפגם שעשו פירוד הנ״ל ,עד שנסתפקו איזה בתינה בקרבם .ואיתא בזה עוד באוצ״ה)צדיק קנא( בזה״ל:
עיקר מעלת וגדולת הצדיק האמיתי הוא ע״י מידת הענוה ושפלות בתינת ונתנו מה ,כי ענוה גדולה מכולם כמו שאמרו רז״ל .וכל אתד כפי מה שמבטל עצמו
ומרגיש שפלותו באמת ,כמו כן הוא זוכה להתקרב באמת להצדיק האמיתי ,וכן כל מה שהוא מתקרב יותר להצדיק ונכלל בו באמת ,כמו כן הוא זוכה יותר
לבתינת ענוה באמת ,שזה כל תיקונו כמבואר בפנים .ואז נמשך עליו ברכה ותוספות שפע ורב טוב ,בבתינת מאן דהוא זעיר הוא רב.
עייי שיש להאדם רצון אחר חוץ מרצון הש״י ,עי״ז נעשה מלכות לאומות .כי צריך האדם לבטל רצונו ,שלא יהיה לו רצון רק כמו שרוצה הש״י ,הן שיהיה לו ממון ובנים
הן לאו ח״ו ,וכן כל שאר הרצונות לא ירצה רצון אחר ,רק כמו שרוצה הש״י )קיצור ליקו״ט מוהרנ״ת ד ,ו(.

ה מ תרג ם
שהרי אתה משה ,אס
לא היית קבור מחוץ
לארץ הקודש ,מחוץ לכלה
שלך )א״י מכונה גשם כלה(,
לא היו ישראל יוצאים
מהגלות ,ועליך נאמר
'והוא משולל מפשעינו',
נעשית שול מפני שטא
ופשע של ישראל ,בקבורה
שלך .שנאמר בך 'ויקבור
אותו בגיא' ,ומה כתוב
בקבורה שלך' ,כל גיא
ינשא' ,כל שפל ונמוך
ינשא בגללך ,שהס ישראל
שהם שפלים מכל אומה
ולשון' ,וכל הר וגבעה
ישפלו' ,שהס רשעים וגסי
רות ,וזה הוא 'ובשבורתו
נרפא לנו' ,בשיבור
שמתתבר אישנו בגלות,
נרפא לנו .שאתה הוא
כשמש שמאיר ,שאע״פ
שנאסף בלילה ,מאיר
הוא בלבנה ובכל כוכבים
ומזלות ,כך אתה מאיר
בכל בעלי הלכות וקבלה,
וממך הס נישקיס בסתר,
כמעיין שמשקה לאילנות
שתת שורשיהס בסתר,
עד שנבקע מימיו בגלוי,
זה הוא שכתוב 'יפוצו
מעינותיך שוצה'(...) .
בא רעיא מהימנא ,ובירך
את המאור הקדוש היינו
רגי שמעון ,ואמר ,ודאי
אתה הוא שמאיר לי,
בזמן שנאמר עלי 'כי
בא השמש' ,כבה השמש,
שנששך אורו ,יהי רצון
שה' יאיר שמו עליך.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

קט

ערכי ם
וכינויים
תמונות אותיות

כ ל גיא ינשא .ונליקו״ה )או״פ יו״ט ה ,יא( איפא נזה״ל :כל גיא
פ ל גיא ינשא .כדכתיכ כישעיה )מ ,ג-ה( כנחמות דלעת׳׳ל :קול קורא
ינשא ,מרמז על מעלח הענוה והשפלוח ,שהוא כחינח מאן
פמד 3ר פ5ו דךך ה' !קרו  3עךנה מקלה לאלקינו5 :ל גיא
להוא זעיר הוא ר 3וכו' ,כחינח משפיל גאים ומגכיה שפלים,
י 5קא וכל הר וג 3עה יקפלו וה!ה העק  3למישור והרכקיס ל3רןעה:
ונגלה ככול ה׳ וראו כל  5קר !סלו כי פי ה׳ ל3ר :ופירש המצו״ד
שהנמוכים והשפלים כאמת כמו הגיא ,ינשאו ,והגכוהים
)שס( :נל גיא .כל עמק ירומם .ומצינו
כעיניהם כמו הר וגכעה ,ישפלו.
כי פס׳ זה נדרש יפד עס הפש׳ ׳ויקנור שכתוב )י ש עי ה מ( כל גיא ינשא .ב א ס מואב,
ש ד ו ד בא ממואב .כפנ נפל״פ )ד,
טו( נזה״ל :אפשר שרומז,
אופו נגיא' ,כדאיפא נזהר )כי פצא ,רפ זה בחי׳ מלכות ,שדוד בא ממואב .שנסתלק
גיטין ד ,ו(.
נמשך
עי״ז
שם,
משה
שנקכר
שע״י
הנכתבות
ה או תיו ת
ע״א( נזה״ל :יילהא אנח משה ,אי לא משה בתוך א״ם ,בתוך דצון שבדצונות,
הויס קכור לכר מארעא קלישא,
הכנעח השמ״א ומיקון המלכוח הם גוף והיכל לאותיות
לכר מכלה לילך )א״י היא השכינה בתוך דעוא דדעוין ,שהוא בחינת דצון א״ם,
הקבועות בפה .המשל
ממואג
שלייקא
על
כן,
כמו
לקלושה
בזה ,האותיות הנכתבות
המכונה נשה כלה( ,לא הוו ישראל המלובש בדצונות ,בתמונות אותיות ,בבתי׳
עצמו יצא לול .ועל דרך זו ניאר גס הם גשמיות ,והנקראות על
נ ס פר נ אני הנפל )ד( ,וז״ל :ר״ל ,כי פה הם רוחניות .וזהו טעם
נפקי! מגלומא ,וכגינך אממר )ישעיה מלכות .כמ״ש בכל מקום שאתה מוצא
תושב״כ ותושבע״פ ,כי
נג( 'והוא מחולל מפשעינו/
ע״י חטא אלה״ר וחטאי הלורוח תושב״ב רוחניות במקום
גרמו להכניש מלכוח דקלושה למוך הקליפות ,וע״כ נפלה נשמח גבוה ,וצריך תיק להתלבש
אחעכילח חול כגין חוכה ופשע לישראל ,כקכורה לילך .לאפמר כך
אורה באותיות גשמיות ,אבל
)דנריס לד( 'ויקכור אוחו כגיא' ,ומה כחיכ צקכורה לילך) ,ישעיה
דהמע״ה שהוא כלליות מלכוח דקלושה לתוך קליפת מואכ .וע״כ ע״י תושבע״פ היא עצמה תיק,
שמח משה כארץ מואכ ,היה כח כנשמח לול כלל המלכות לקלושה ואינה צריכה אל לבוש התיק
מ( ׳כל גיא ינשא' ,כל שפל ונמוך ינשא כגינך ,לאינון ישראל לאינון
כלל )פרד״ר כז ,ב(.
לצאת מקליפח מואג .וזהו ׳מול כיח פעור; כי קליפת מואג ופעור
שפלים מכל אומה ולישן ,׳וכל הר וגכעה ישפלו' ,לאינון רשיעייא
בהיות האדם מזכיר ומניע
וגשי הרוח ,והאי איהו )שס נג( ׳וכחכורמו נרפא לנו׳ ,כחכורה
שייכים זל״ז ,כי פעור נקרא ע״ש שפוער פיו כצירופים רעים אות מהאותיות ,בהכרח
כמוכ״פ .וזה נעצמו הפגם של כח לוט הככירה שקראה שמו ׳מואכ; יתעורר הרוחניות ההוא,
לאחחכר עמנא כגלותא ,נרפא לנו .לאנח הוא כשמשא לנהיר ,לאף
והבל הפה ,ממנו יתהוו
על ג 3לאחכנש כליליא ,נהיר הוא כשיהרא וככל כוככיא ומזלי,
מאכ ,כשארז״ל .וע״כ נימי כלעם שהחטיאו ננוח מואכ אח ישראל,
צורות קדושות ,יתעלו
היה ע״י ע״ז פעור ,כמ״ש ׳ויצמל ישראל לנעל פעור' .ני הם כחי' ויתקשרו בשורשם שהם
הכי אנח נהיר ככל מארי הלכוח וקכלוח ,ומינך אשחקיין כגניזו,
שורש האצילות .ולא זה
מלכות
נחעלה
ועי״ז
ופעור,
מואב
כארץ
משה
שמח
ע״י
וע״כ
אחת.
מימוי
כמכועא דאשקי לאילנין חחוח שורשיהון כגניזו ,עד לאחכקע
בלבד ,אלא גם במציאותם,
כאמגלייא ,הלא הוא לכמיכ ) מ ש לי ה( ׳יפוצו מעינומיך חוצה׳(...) .
לקלושה ,ועי״ז יצאה נשמח לול מקליפח מואכ ,וכל עשקו היה רצה לומר בכתיבתם להם,
רוחניות שורה על האותיות
אחא רעיא מהימנא ,וכריך לכוצינא קלישא ,ואמר ,ולאי אנת הוא
לצרף צירופים טונים ,שזה כל שפר מהלים שישל להמע״ה נחי׳
ההם .וזה טעם קדושת םפר
לנהיר לי ,כזמנא לאממר עלי )נראשיפ כפ( ׳כי כא השמש׳ ,ככה
משה בתוך איים וכוי
מלכוח פה קרינן לה.
תורה )פרד״ר כז ,ב(.
השמש ,לאחשייך נהוריה ,יהא רעוא לה׳ ינהיר שמיה עלך .וגיא
המלובש ברצונות בתמונות אותיות .קי שר נזה נני א ה״ל)ד ,יט( אס יש לאותיות התורה כמה
ענין ראייס פני הצדיקים עס ענין ההנטה נפמונס פני משה אשר נמשכה פנים ,מכמה צירופי תיבות
הוא נפי׳ שפלופ ,כדאיפא ננדריס )נה ע״א( :כיון שעושה אלם אח
מאותיותיה בענין אחד,
עצמו כמלכר שהוא מופקר לכל ,פורה ניחנה לו כמחנה ,שנאמר
מא״ס שנו אין שוס פמונה ,וז״ל :נהעלאתו הנ״ל מלנריו הקלושים בבחינות שונות לאלף אלפי
להלצשח מילת השם אלקים כתמונות חלקי הנכראים ,וכאשר מאלינו אלפים רבי רבבות בלי
'וממלכר מחנה' ,וכיון שנימנה לו כמפנה נחלו אל ,שנאמר
תכלית ובלי םוף ,ואח״ב
׳וממחנה נחליאל' ,וכיון שנחלו אל עולה לגלולה ,שנאמר ׳ומנחליאל
נלע ונכין שהעיקר הוא פני ממונח המוכחר שככל הנכראים שהוא בתמורת אותיותיה בכל
מורינו ורכינו משה כנ״ל ,מכואר יומר כהכרח ראייח פני מוריך אלפי ביתות ובכל מיני
כמות׳ .ואם הגכיה עצמו הקכ״ה משפילו ,שנאמר ׳ומכמות הגיא',
תמורות ,באופן שהיא בלי
לתכלית
משם
המגיע
הנ״ל
היניקה
נלנר
]וגם
ח׳.
נאוח
שכמנ
פני
ולא עול אלא ששוקעין אומו כקרקע ,שנאמר ׳ונשקפה על
םוף .ואלו הפנים לא נתגלו
ההיפך ,מכאר יומר כלשון הנמוכים כאזהרה הנ״ל ,׳לא יהיה לך רק לבני עליה ,כל אחד לפי
הישימון' ,ואם חוזר כו הקכ״ה מגכיהו ,שנאמר 'כל גיא ינשא׳.
כוחו )של״ה ,שבועות תורה
אלקים אחרים על פני' ,׳לא תעשה וכו׳ כל ממונה׳[ .ני לא קם עול
ש ד ו ד בא ממואב .כידוע שהוא מזרע רופ ה מו אניה )רופ ד ,נרכופ
אור עד(.
ז ע ״נ( .ואיפא נ ק ה״י )ערך מואנ( נזה״ל :המלכוח נקרא
כישראל מכלית הזיכוך כנחמונח פני משה ,על שזנו על ילו גם כל
כאשר ראה משה כל
תמונות האותיות ,האירו
נפשות ישראל ללנרי ה׳ פנים נפנים ,׳אנכי׳ ו׳לא יהיה לך׳ כנ״ל.
מואג ,מטעם הנ״ל שכל כוחה מאכא .ומלנד שנא ללמדנו שמלכופ
כשחכמה עילאה רוצה
להשפיע בחכמה תתאה,
צריכה לצמצם עצמה בכמה
צמצומים ,עד שנעשה בחינת
כתב ,שהוא בחינת תמונות
אותיות של תושב״כ ,ועי״ז
משפיע בבחינת תושבע״ם
שמקבלת מתושב״ב )ליקו״ה

שנסתלק

נסי׳ מו אנ ,עוד רימז נזה רנינו ,שהמלכונז דקדושה נפלה לסוך העכו״ס
)כמונא לעיל נאות נ׳( .וכתנ נני א ה״ל )ד( ,׳והוא תכלית ירידת המלכות הנ״ל ,נאלקיס אמריס ,ודינוריס רעיס׳.

מילואי חכמה

ילקוט הנחני
ג א ל ץ טו אג ז ה ג חיי טלגות .אימא גקוגן מטעי הנסל )גיסן סשל״נו( גזה״ל:
הנה לעיל נדנ ה״ ק נאות ד׳ לענין הכמונ ׳ניוס ההוא וגו׳ ושמו
אמד'' ,ושמו׳ זה נמי׳ מלכות כמ״ש ׳ויעש דוד שם׳ ,עיי״ש .ויש לרמז כי
ש״ס עולה כמספר אר״ן מוא״נ שדוד נ א משם ,והוא עצמו רומז על נמי'
מלכות (...) .וזהו אשר ס״ת אמד' ושמו׳ אמד׳ הוא ג״כ דוד כמונא ,דרומז
על שלימות ננין המלכות שיהיה ניום ההוא ע״י משית הוא דוד נעצמו.
ש נ ס ת ל ק ט ש ה ג ת 1ך איים .אימא כאוצ״ס )צדיק גג( ,גגי ענין גודל הסשיזמוזויז
על קניי מצדיקים ,כזה״ל :הצדיק האמת הוא נתינת משה ,ונמשה
נאמר 'ולא ידע ל(יש את קנורמו' ,ואמרו רז״ל אפילו משה נעצמו לא ידע,
וזה נתינת תכלית הניטול אל אור הא״ס שזכה משה .וכמו כן זוכה כל צדיק
האמת לפי נתינתו לנתינת ניטול אל האור א״ס נשעת הסתלקותו ,וכשנאין
על קנרו ומשמטמין עליו ,אזי נכללין נו ,וע״י זה נכללין עם נפש הצדיק
נהאור א״ס ,שזה נתינת תכלית העולם הנא ששם כולו אמד כולו טונ עד
שהרע נמנטל לגמרי ,וע״י זה נמכפרין כל העוונות .ועל כן מקום קנורת

ש ד ו ד ג א ט טו אג .אימא גילקוע ראוגני)פ׳ גילזשיס( :הקליפות נקראים מות,
וכאשר תצא השכינה הנקראת תייס אין להס תקומה ,כמו שהי׳
נשעת מתן מורה .הנה כנר נתנאר כפי ערן גודל הנשמה כן הוטנעה נתוך
הקליפה ,והס מנקשיס לטנפה ,כדי שישאר תמיד אצלה להיותה נהנים ממנה.
והנה מתייראים ,שמא ע״י צדיק גמור יצא מניניהם אותה נשמה קדושה,
ויאנדו מזון שלהם ,לכן כשרואים איזה פגם עד מאד ,אז מוציאים אותה
הנשמה קדושה משם ,כדי שתיכנס שם למקום פגום ,שתמטא ותקלקל יותר
מנתתילה ,ותתזור לידס פגומה כנתמילה ,ותעמוד נידם תמיד ,ותושניס שהיא
לטונמס .והנה הוא לרעתם ,כי הש״י ממיס פעלו ,וכיון שע״י מטא שלטו נאלו
הנשמות ,אינו רוצה להוציא מהם שלא כדין ,ומה הוא עושה ,ממתין עד שיהא
איזה מקום פגום ,ומרמז למיצוניס שיצאו ויכניסו הנשמה קדושה נזה הטינוף,
והמה מושניס שהוא לטונמס ,נמצא הקנ״ה עושה כדין ונרשומס ,כענין סוד
שעיר המשמלת ,כנזכר נזהר שעל ידו נוטלים כל עונותיהם של ישראל ,והמה
מושנים שיהיה אור נשמה קדושה ננן אדם רשע או נגר אמד שעדיין הוא
נרשומם ,וכנר נתייאשו ממנו שמושניס שאין לה עוד תקומה ,ולהיות הנשמה
קדושה ועצומה ,מתעוררת ומישרת מעשיה ,ונפרדת לגמרי מן הקליפות ,ולא עוד אלא שמניאה עוד ניצוצות אמרות עימה .תה ענין אנרהם נן תרת עונד ע״ז,
ונאמר נו ׳ואת הנפש אשר עשו נתרן׳ ,וכל גרי הצדק כגון רות ורמנ וכל מלכי נית דוד משית ור״ע ור״מ ורוצא נהם .וכן דוד יצא מהם ,ואמ״כ הכרית כל
הקליפות שהיה הוא מלונש נתוכס ,שהוא קליפת מואנ ששם היה נפש דוד טנועה כמו שננאר נמקומו ,והיה ממדד את מואנ מנליס והרגם.
ש ד ו ד ג א ט טו אג .איהא גספר ערגי נפל)פ׳ ויגש( גזה״ל :ענין שאמרו רז״ל )ג״ר מא ,ד( ׳מצאתי דוד ענדי׳ ,היכן מצאתיו נסדוס .הענין הוא ,כי נשמות
הצדיקים היו קודם נריאת העולם ,כמאמר רז״ל )ג ״ ר פ ,ז( שהקנ״ה נמלך ננשמותיהס של צדיקים ,וכשנפל הטונ מוך הרע ,נפל נפש דוד שהיא
יקרת הערך מאד ,ונפלה למון קליפה הכללית של מואנ ,ונתגלגלה כן שם ,עד שנשמת לוט היה כלול מנ׳ קליפות עמון ומואנ ,דהא מזינן שממנו יצאו,
והיתה נפש דוד טנועה נקליפה זוהמא הכללית של מואנ ,וכל קליפת מואנ נתפרנס מנפש זו .ואמ״כ הוליד עמון ו מואנ ,וירש עמון הקליפה הכללית שלו,
ומואנ ירש שלו ,ונו נפש דוד ,וכל זמן שהיתה הקליפה הכללית של מו אנ נימד ,אי אפשר היה לנפש דוד להמגנר עליו והימה שם נ שניה ,ואמ״כ כשנעשה
מואנ אומה שלימה ,ונתמלק הקליפה הכללית ד מואנ לפרטים רני ס כפי רינוי האנשים ,אז נשארה נפש דוד מון קליפה פרטית ,עד שנתגלגלה ונא לרות,
ומממת שכפי הממלקות לאנשים פרטים היה נ ה הרע של מואנ מועט ונפש דוד נמוכה ,אזי ה תגנרה נפש דוד וכפה להרע שלו ,ונתגיירה ,וכן נצטרף
עוד ,עד שנא הנפש ההוא לישי ,וממנו יצא נפש דוד נקי נלי סיג ,ואז נפרד הטונ ההוא מהרע אשר היה משוקע כתוכו.

פניו מהם ,דכתיב ׳כי קרן
עור פניו׳ .וגם האות של
מידתו שהוא דין ,האירה
יותר ויותר פני משה ,כמו
שכתוב ׳קרן עור פני משה׳
)ילקוט ראובני ,פ׳ כי תשא(.

’ ל א ראיתם כל תמונה
זולתי קול' ,והלא אינו שייך
ראייה בקול ,אלא התמונה
שראו בהר םיני היו תמונת
אותיות של אש ,אשר מהם
נעשה הקול והדיבור ,ואותו
הדיבור היו שומעים ורואים
האותיות )ילקוט ראובני
ערכים ,אותיות א״ב(.

האותיות הם כוחות
אלקות חיים ,והם עצמם
המלאכים )ילקוט ראובני
ערכים ,אותיות א״ב(.

כל האותיות אשר על
ידם נבראו שמים וארז
וכל העולם ,בוודאי לא
מאותיות התמונה שהם
עכשיו נבראו ,כי אם ע״י
עניינם בהתפשטות התמונה
מאיתם .והתמונה שלהם
לא באה כי אם להתלבש
עצמם ,בכדי להבין ענין
קריאתם לקטן המתחיל א״ב,
שאי אפשר להתחיל כי אם
בהראותו תמונה א׳ וללמדו
קריאתה ) פ רי הארץ ,פ׳ בא(.

כשהעולמות והאורות
העליונים מתלבשין את
עצמם בתוך הגוף של אדם,
ומתלבשין בלבושי גשמיות,
אז נראית בתוך ציורי הגוף
הארות השכל ,כדמיון האותיות )קדושת לוי ,פורים( .תמונת האותיות הוא האיך שהאורות העליונים עושין פעולתן בתוך לבוש האדם לבוש הגשמי ,אבל למעלה אין בו שום תמונה )קדושת לוי ,פורים( .והנה ידוע שיש תמונת
האותיות הכתובה בםפר ,ויש לשון המדבר מה שכתוב בםפר .ותמונת האותיות הכתובה בםפר ,הוא דמות עולם העשיה עולם הטבע ,שכן יש להם גבול ותמונה ) קדו ש ת לוי ,פורים( .ידוע שכללות התורה אינה כי אם כ״ב אותיות הא״ב,
ובדרך כלל ,הכ״ב אותיות ,כל עצמם נמשכים משני אותיות אלו ,יו״ד ו״ו ,נקודה והמשכה ,ומשני אלה נעשה ציור ותמונת כ״ב אותיות .ומגודל טובו שרצה להטיב לנבראים ,צמצם את עצמו כביכול בהאותיות ,ובאמצעותם אנו בני
ישראל יכולין לתופםו ולקרותו בשמות ותואר כינויים בצרופי אתוון ,הגם שהוא יתברך אין םוף ואין תכלית והוא למעלה מכל השמות ) או ר המאיר לרה״ש(.

ערכי ם
וכינויים
בית פעור
משה הוא מבטל העבודה
זרה ,ובשביל זה נקבר
מול בית פעור ,כדי לבטל
העבודה זרה שבפעור .כי
משה גימטריא חרון אף,
כי הוא מבטל חרון אף של
העבודה זרה )ליקו״מ י ,ח(.
עבודת משרע״ה כל ימי
חייו ,וגם לאחר מותו,
להשתדל לקרב הערב רב
כדי לעשות גרים ,וגם במותו
נקבר מול בית פעור ,כדי
להמתיק העכו״ם כדי שיהיו
נעשין גרים )ליקו״ם רטו(.
הסוד הנמרץ ,שיש ע״ז
שנקראת פעור ,אשר
עבודתה להוציא הזוהמא
אליה ,ואין שפע נמשך
לה כי אם עד״ז (...) .והנה
נקודה זו נקראת ׳נקודה
דאמצעיתא דחריבו דעלמא',
שהוא מקום אחיזת הקלי׳
המחריבים העולם )אוצרות
חיים ,שער הארת זו״ן(.

בית פעור הוא תכלית
הזוהמא והמרכז אליה ,שבו
נקשרו אף ותימה כדבריהם
ז״ל .וקברו של משה תכלית
הטהרה ,שפעור והם שוקעים
מפניו )עשרה מאמרות מאמר
חקור דין ח״ג ,ה(.

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

ל מ ד| נקרא שמו פעור .איפא נפוספוס )סוטה יד ע״א( ]הגמ' עליה מנוססי ס דנרי הפוס׳ מונאפ נשלימופה להלן נד״ה הס מוך'ול א ידע איש וגו",
זאס מפמס שנסדר זה הונאו הדנריס כגוף המאמר[ :מפני מה נקני מול גיס פעור כדי לכפר על מעשה פעור .ומדרש אגדה ,ככל שנה
ושנה נעת שמטאו ישראל נננות מואג ,נאומו פרק נית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עוון ,וכשהוא רואה קנרו של משה,
מוזר ושוקע ,שמשה רכיני שקעו כקרקע עד מוטמו ,וכל שעה שעולה ,מוזר ונשקע למקום ששקעו משה רנינו .ועי״ע נ דנ רי ה׳פרקי דר״א'

וכל זה היה כמותו אכל כוד אי גדולתו ,היינו מלכות ,בחי׳ רעווין ,שם
גם כחייו היה לו התפ ש טות אתה מוצא רעוא ,רצון אין סוף .וזה מול
הגשמיות .כפג נזה נני א ה״ל )ד(,
בית פעור ,כי אמת חז״ל )מ״א מונא נפוספוס
ע"פ קשרי המאמר נזה״ל :מסמיך לפי
זה גס פשיטות מאמר סז״ל הג״ל סוטה יד ע ״ א( ,למה נקרא שמו פעור על
׳זה תלמיד מכס ויום המיתה׳ שם שפוער פיו .כי כשפוגמין במלכות,
) ה מונ א לעיל נ או פ פ״( ,היינו אזי יש לו כח לפעור פיו בצירופים רעים.
שהתלמיד תכס מצרף לעצמו יוס אבל משה שתיקן מרת המלכות ,על ירי
המיתה ,להמית את גופו ולהתפשט
זה לא היה יכולת ביר פעור לפעור פיו.
מגשמיותו ויישומו ,גס נתייו.
וזה ולא ירע איש• ,י אפילו משה לא ירע
)כשארז״ל סוטה יד ע״א( כי נתבטל לגבי א״ם .וכל זה היה במותו ,אבל בוראי
גם בחייו היה לו התפשטות הגשמיות ,והיה מרבק את עצמו באור א״ם.

ה מונ איס מטה נמילוא״פ ד״ה ׳למה
נקרא שמו פעור׳ ,שמבאר שקבורת משה
שס היא ע״מ לכפר על תטא העגל.

ו ל א י ד ע אי ש אפילו משה ליא
ידע .כדאיתא במס׳ סוטה )יג
ע״ב-יד ע״א לפי גרסת ה׳עין יעקב׳(:

תניא ,רבי אליעזר הגדול אומר ,שנים
עשר מיל על שנים עשר מיל ,כנגד
מתנה ישראל ,היה בת קול משמיע
ואומר ,׳וימת משה ספרא רבא
דישראל׳ ,ויש אומרים לא מת משה,
כתיב הכא ׳וימת שם משה׳ ,וכתיב
התם ׳ויהי שם עם ה׳ ארבעים יום
וארבעים לילה׳ ,מה להלן עומד
ומשמש ,אף כאן עומד ומשמש.
רפום מוהרנ״ת :רע״ב
׳ויקבור אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור' ,אמר רבי ברכיה ,שימן בתוך שימן ,ואפילו הכי ׳ולא ידע איש את קבורתו /וכבר שלסה
מלכות הרשעה אצל גשמרא של בית פעור ,הראוני היכן משה קבור ,עמדו למעלה נדמה להם לממה ,לממה נדמה להם למעלה ,נתלקו
לשתי כתות ,אותן העומדים למעלה נדמה להם לממה ,אותן העומדים לממה נדמה להם למעלה ,לקיים מה שנאמר ׳ולא ידע איש את
קבורתו עד היום הזה /אמר רבי תמא ברבי תנינא ,אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור ,כתיב הכא ׳ולא ידע איש את קברתו׳ ,וכתיב
התם ׳וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים /ואמר רבי תמא ברבי תנינא ,מפני מה נקבר משה רבינו מול בית פעור ,כדי לכפר על
מעשה פעור .ואמר רבי תמא ברבי תנינא ,מפני מה נשתתר קברו של משה מעיני בשר ודם ,מפני שגלוי וידוע לפני הקב״ה ,שעתיד
ביהמ״ק ליתרב ולהגלות את ישראל מארצם ,שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ,ויעמדו בבכיה ויתתננו למשה ,ויאמרו לו משה
רבינו עמוד בתפלה בעדנו ,ועומד משה ומבטל את הגזירה ,מפני שתביבים צדיקים במיתתם יותר מבתייהם ,שכן אתה מוצא בשעה שהיו
ישראל במדבר ושרתו במעשיהם ועשו העגל ,קצף הקב״ה על ישראל ואמר למשה ׳הרף ממני ואשמידם׳ ,כמה צדיקים היו באותו הדור
וכמה תשידים ,משה ואהרן ויהושע אלדד ומידד ושבעים זקנים ושאר תכמים ותלמידים ,ולא עשה בשבילם ,ולא ביטל הגזירה אלא בשביל
משה .ופירש רש״י )שס( :סימן במוך סימן .כלומר סימנים הרבה ,׳בארץ מואב׳ ׳בגיא׳ ׳מול בית פעור׳ ,ואעפ״כ ׳לא ידע וגו״ .וביאר בזה
המהר ש״א) שס( בזה״ל :וכבר סלסה מלכוס העובדי כוכבים אצל מ׳ .דהוו תשבו דבכל הני סימנים היאך אפשר לומר ד׳לא ידע איש גו״ ,וקאמר
דעמדו למעלה נדמה כו׳ ,והוא מבואר כי כבר נעשה משה גם בתייו דבר רותני כמלאך ,כמ״ש ׳לתם לא אכל׳ ,ופירש מן האשה ,על כן
גם במותו ,גופו שנקבר נשאר רותני ,שאין לו גדר במקום ,ואין לעמוד על מקומו המיותד לו .והוסיף ר׳ תמא לומר שמשה בעצמו אינו
יודע כו׳ ,כי כן נעשה כולו רותני ,שלא ידע היכן גופו כלל ,כי נפשט התומר ממנו וק״ל .וכמ״ש רבינו בסמוך ,׳בודאי גס בתייו היה לו התפשטות
הגשמיות׳ .ואיתא באוה״ת)דבריס לד ,ה( בזה״ל :׳וימת שם׳ ,פירוש ,שם לבד הוא שמת ,אבל הוא תי במקום אתר קדוש ועליון ע״פ ה׳.

יליקוט הנחל‘

מילואי חכמה

הצדיק הוא בתינת א״י כמובא ,כי שם בא״י עיקר מקום הדביקות והביטול למד! נ ק ר א שמו פעור .איתא בפרקי דר״א )מה( בזה״ל :נאמר לאתר תטא
אל אור הא״ס .ועל כן מי שזוכה להתדבקות רותא ברותא ,יכול לזכות
העגל ,׳ויפלו מן העס ביום ההוא כשלשת אלפי איש׳ .שלת הקב״ה
להשגות גדולות ע״י ההשתטתות על קברי הצדיקים ,כי ע״י הרשימה
תמשה מלאכים להשתית את ישראל ,ואלו הן ,קצף ,אף ,תימה ,משתית ותרון.
שמע משה ,ויצא לקראת אברהם יצתק ויעקב אל מערת המכפלה ,אמר להס,
שנשאר מבתינת הביטול שזוכין ע״י ההשתטתות ,ע״י זה זוכין להשגת
התורה כמבואר בפנים .אך אפילו מי שאינו בר הכי ואינו יודע לאדבקא
אס אתם מבני העה״ב עמדו לפני בשעה הזאת ,שהרי בניכם נתנו לטבתה
רותא ברותא וכו׳ ,אעפ״כ נעשה כל זה ממילא ,ע״י שבא על קברי הצדיקים כצאן ,ושם עמדו לפניו אברהם ויצתק ויעקב ,אמר משה לפני הקב״ה ,רבון
אמיתיים ונכלל בהם באמת ובלב שלם ,ע״י ריבוי התפילות ותתינות ובקשות כל העולמים לא כך נשבעת לנו להרבות זרעכם ככוכבי השמים ,שנאמר ׳זכור
שמרבין להתפלל שם ולפרש שיתתו שם כל אתד ואתד כפי אשר יודע את
לאברהם ליצתק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך׳ ,ובזכות שלשה אבות
נגעי לבבו באמת ,ומבקש ומשתוקק ומתגעגע לשוב להשי״ת באמת ולהיות הללו נעצרו שלשה מלאכי תבלה קצף אף תימה ,ונשתיירו שנים תרון ומשתית,
כרצונו יתברך וכרצון הצדיקים אמיתיים ,ע״י זה הוא נכלל בהם ,וע״י זה
אמר משה לפני הקב״ה ,רבון כל העולמים ,למען השבועה אשר נשבעת
להם ,עצור משתית מישראל ,ונעצר המשתית ,שנאמר ׳והוא רתום יכפר עון
הוא נכלל בא״ס ,שע״י זה נתבטל כל הרע וזוכין לכל טוב.
ולא ישתית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל תמתו׳ .ועוד אמר משה לפני
הקב״ה ,רבון כל העולמים ,למען שמך הגדול והקדוש שהודעת לי ,עצור תרון אף מישראל ,שנאמר ׳שוב מתרון אפך והנתס על הרעה לעמך׳ .מה עשה
משה ,תפר בארץ כבית דירה גדולה בנתלת בני גד ,וטמן את תרון אף בארץ כאדם שהוא תבוש בבית האסורים ,ובכל זמן שהיו תוטאין ,היה עולה ופועל
בפיו לנשוף ברותו להשתית את ישראל ,והיה משה מזכיר עליו את השם ומורידו למטה לארץ ,לפיכך נקרא שמו ׳פעור׳ .וכשמת משה ,מה עשה הקב״ה,
נתן את קברו כנגדן ,וכל זמן שהם תוטאין והוא רוצה לעלות ולפעור את פיו ולנשוף ברותו להשתית את ישראל והוא רואה את קברו של משה כנגדו ,הוא
מתפתד ויורד למטה לארץ ,ולכך נאמר ׳ויקבור אותו בגיא מול בית פעור׳ .ועי׳ עוד לעיל אות שס אומר רבינו בזה״ל ,׳כשהתפלל משה על חטא העגל ) (...ואס אין
ו ה י ה מדבק א ת ע צ מו ב אור איים .ואיתא באוה״ח )במדבר יב ,ו( בזה״ל :יש ג׳ הדרגות כלליות
מחני נא׳ .וקשר לענין המוזכר כאן ,מה שבמיתתו יכול לכפר עוון העגל.
בהכרת ה׳ ,הא׳ לא השיגה אדם בנבואה ,והוא מה ששאל משה ׳הראני נא את כבודך׳ ,פירוש ׳נא׳ ,עתה ,מה שאתה עתיד להראותני לאתר מיתה ,כי יודע
היה משה המושג לצדיקים בעולם העליון ,והשיבו ה׳ ,׳לא תוכל וגו׳ כי לא יראני האדם ותי׳ ,אלא לאתר מיתה .והדרגה זו היא בעצמות אורו יתברך ,והגס
שלא יתייתס אליו מאמר עצמות ,אלא לשכך האוזן וכו׳ .הדרגה ב׳ היא אור המאיר ממנו יתברך ,שיתייתס אליו תמונה ,ואין תמונה זו דומה לשוס תמונה
מההויס בנמצא ,כי אין לו תמונה ,אלא תמונה לנעלם מעיני כל תי ,שאין לה מכיר ,זולת משה אשר הכירה לו ה׳ ,דכתיב ׳ותמונת ה׳ יביט׳ ,מה שלא השיג
זולתו בכל הנביאים .הדרגה ג׳ היא הבהקת אורו יתברך ברתוק ,הא למה זה דומה ,לנר דלוק אשר ילך אורו למרתוק ויראה אדם האור ההוא ,וזה יקרא
מראה ,וזה הוא השגת הנביאים ,זולת משה .והוא מאמר ה׳ במראה ,והבן ,וכנגדה אמר במשה ׳ותמונת ה׳ יביט׳.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

כי

מוהר״ן

נחל נוכע

היא

ערכים
וכינויים
רצוא ושוב

הקנייה רוצה כעכודתינו.
ר ד ! חי ר ת רצוא ושוב .פס׳ זה הוא מלשה׳׳כ כמרככה ליחזקאל )א,
יג-יד( :ודמוח החיוח מראיהם מחלי אש פערוס
זה נזה״ל :מי שיודע קצת כידיעתו יתנרך ,הוא יודע שעיקר
כמראה הלפדיס היא רנמהלכח כין החלח ונגה לאש ומן האש יוצא
התענוגים והשעשועים של השי״ת ,הוא רק שאנחנו מעולם הזה
השפל נגדל ונקדש שמו ימנרך ,וזהו עיקר התענוגים והשעשועים
נרק :והחיות רצוא ושוב כמראה הכזק :ופירש ה מ צ ד ד) ש ס( :ודמופ
ספיופ .צורות גוון החיוח היה
של השי״ת ,כמ״ש ואנית תהלה
מראיהן כגחלי אש הבוערות ,אבל ההתפשטות היה בבתי׳ והחיות
מגושי עפר מקרוצי חומר ונו' ,ני
חיי״מ רנב(.
ולתושפת כיאור אמרו כמראה רצוא ושוב .כי הקב״ה רוצה בעבודתינו ,השי״ת יש לו שרפים וחיות ואופנים
צריך לעלות בכל פעם
עפר ועולמות עליונים שהם עונדים אותו
הלפידים .היא .המראה ההיא היתה כמ״ש ואבית תהלה מגושי
לשורשו ברצוא ושוב ,כדי
יתנרך ,ואעפ״נ עיקר
התענוג לחדש נפשו ונשמתו ,כדי
מהלכת כין כל החיות ,ר״ל ,ככולן מקרוצי חומר .ובשביל זה צריך שלא
שיהיה לו כח יותר בעבודת
היה המראה ההיא .וטגה לאש .ר״ל,
והשעשוע שלו כשעולה למעלה
ה׳ לברר ולהעלות ניצוצות
מראה האש שהיה להן ,היה נו ישאר כן ,אלא ער עת שיבא הקב״ה
הענודה של עולם השפל הזה.
יותר ויותר ,ע״י שמחדש
נשמתו בכל פעם ע״י
הארה ימירה ומרונה .ומן האש .ומן בעצמו ויטול נשמתו .וזה שאנו רואים,
נתלהב אדם בתוך
הביטול ברצוא ושוב )ליקו״ה
זה
וכוי
ה
פל
ת
ה
מראה האש שהיה כהן היה יוצא שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפלה,
גב״ח מהלקוחות ואפותיקי ב ,ה(.
אור
לו
ח
ת
שנפ
עליו
הי
בחמלת
אנו צריכין שיהיה כל
כעין נרק .רצוא ושוב .לא עמדו ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול,
איים והאיר לו כפנ נזה נניאה״ל )ד( עבודתנו ומסירת נפשנו לה׳,
כמקום אחד ,כ״א היו רצים ממקום
בבחינת והחיות רצוא ושוב,
ומתכנש
המנריק
הזה
כנרק
רב,
למקום ,וחזרו למקומם נמהירות
והתורה,
התפלה
לענין
הקדושים
דנריו
וצירופי
מכותלי
נראה
נזה״ל:
דהיינו להעלות הנפש לה׳,
שהם העומדים כשני המדריגות ,אין םוף ומלכות ,אשר עליהם להמשיך משם רחמים וחיים.
מהר ,ומעט תשיגנו הראוח .וניאר נזה עוד נ רנינו גפיי ) נ מ ד נ ר עז,
ואח״כ לחזור אל הגוף כדי
כנ( נזה״ל :דרשו חז״ל ,חיות הקודש נופלות על פניהן ,כדי שלא
יהונב ככל זה המאמר .גס יש לנאר ,שמחמת שכל נתינה כלולה להחיות הגוף ולהמתיקו,
מכל הנתינות ,יהיה גס דינורי המפלה נדנרי המלכות שכתב לעיל ,כי זה עיקר הרחמים
יציצו כפני השכינה ,כענין שכתוב )י חז ק א ל א( ׳והחיות רצוא ושוב',
והחיים ,להמשיך החיים
כלומר שאינן רשאות להתעכב נאומה מרוצה ולהציץ למעלה מן
ואור אין סוף המאיר כה ,נפתח להאדס נהתלנשותו ככלי המלכות,
ממקור החיים אל העולמות
שהם התינות והדינוריס שנה .ונהמשן דנריו )שס ,לנ( כ פנ נזה״ל :התחתונים שהם בחינת גוף
הרקיע הנטוי על ראשם ,מפני אימת השכינה ,לכך הזכיר מיד
)ליקו״ה עבודת אלילים א ,א(.
ושוב ,כלומר שממהרות להשיב ראשיהם מתחת הרקיע .ועוד איפא
ונראה מנואר ,שעל זה נמנו לנו נדרך כלל שני הדרכים ,מורה,
אפשר להעלות
אי
הס
אס
גס
המפלה,
נדרך
הממעטים
כל
נערכינו,
ונאנשיס
ומפלה.
נזה ניערוס דנ ש) ח״ א ,ד( נזה״ל :׳והחיות רצוא ושוב' ,שאינם יכולים
הניצוצות בפעם אחת ,על כן
לקבל שפע שכינה נדינוק זמן מה ,רק רצות למעלה ומקבלות
מרכיס כלימוד המורה ,נאמר על רוכס ככולם הכתוב המונ״פ ,׳יש צריכין לחזור ולעלות כמה
פעמים בבחינת רצוא ושוב,
שפע ,ומיכף שוב למטה למקומן ,וכן תמיד .והנע ש״ע ותלמידיו
דרך ישר לפני איש ואחריתה וכו״ ,כי ]לא זכה וכו׳[ .וכצירופס לכד
כדי לתקן בכל פעם כלים,
דרשו פש' זה על ענודת הנפש ,כדאיפא ננע ש״ ט עה״ח )פ׳ נח( נזה״ל:
אשר יצטרפו זה לזה ,נמתק הגנורה והדין הנמעורר ככל יום ויום ,כדי להעלותם בהדרגה
ונזה לנד יש כיכולת לעלות מתכלית הירידה לתכלית העליה ,כנ״ל .ובמידה כסדר .כי כל מה
ממורי שמעתי ענין )יפזקאל א( ׳החיות רצוא ושוב' ,כי הנשמה
שמעלים ניצוצות יותר
אחר שחוצנה ממקום קדוש ,ראוי שתמלהב תמיד אל מקום
מתקנים כלים יותר ,וכל מה
מחצנתה ,ופן תמנטל ממציאות ,לכך סיננ ה כחומר שמעשה גס כן עניינים חומריים ,כמו אכילה ושתייה ומשא ומתן וכיוצא ,שלא שמתקנים כלים יותר יכולים
להעלות ניצוצות יותר ויותר
ממלהנ תמיד נענודת השי״ת ,כסוד תיקון וקיום הגוף עם הגשמה .וכן הוא כמדרגת הספירות קטנות וגדלות .ודפח״ח.
)ליקו״ה תפלת ערבית ד ,לב(.
'אשר
נמיליס
ו א ב י ת תהלה טגושי ע פ ר טקרוצי חוטר .לשון זה הוא כעין לשון הפיוע 'אשר אימפך' )מנוסח מוסף ליוה״כ() .הפרוזים המפפיליס
ש ה מ אורות
האמת
ואיפא נליקו״מ )ח״נ ז ,ד( גני ענין

לפעמים מתלהב לבו
מאד ,ואומר איזה דבורים
בהתלהבות גדול ,וזאת
הבחינה היא בחינת רצוא.
ואחר-כך נפסק ההתעוררות
וההתלהבות ולא נשאר לו
רק הרשימו וזה בחינת ושוב

שלפעמים

ואני תפלה
צ די קי יסודי עולם,
אבירי הרועים,מנהיגי
ישראל האמתיים
אשר היו בכל רור
ודור ,קומו נא ,עמדו
נא ,עוררו נא ,התוצבו
נא ,חלו נא פני אל
במיטב הגיון ,עמדו
נא בעזרתנו בעת
צרה הזאת בעוקבא
רמשיחא ,אולי ןחום
עם עני ואביון אולי
ירחם .כי הלא אתם
בעצמכם הודעתם
לנו שאין שלמות
להנשמה כשמסתלקת
למעלה שתדזוה רק
למעלה ולא למטה,
אפלו אם נסתלקה
למקוםשנסתלקה ,רק
עקר שלמות הנשמה
הוא כשהיא למעלה
למעלה שתדזיה
למטה למטה גם כן,
ותאיר ב^י עולםהזה
השפל ,לרחם עליהם
להוציאם מעוונות,
ולהאיר בהם הרעת
הקדוש ,להודיעם
כי יי הוא האלידזים,
לדעת כי וש אלהים
שליט בארץ .כי
אתם ידעתם כי עקר
תענוגיו ושעשועיו
של השם יתברך
הוא רק כשעולה
למעלה העבודה של
עולם השפל הזה ,כי
וש להשם יתברך
מלאכים ושרפים
ואופנים וחיות הקדש
ועולמות הרבה
שעובדים אותו תמיד
ועושים באימה
וביראה רצון קונם,
ואף על פי כן עקר
תענוגיו ושעשועיו
יתברך כשעולה
למעלה העבודה של
עולם השפל הזה,
כאמור ״ואבית תהלה
מגושי עפר ,מקרוצי
חימר״ ,מגלומי גוש,
מחםרי דעה ,מריקי
שכל ,והיא תהלתך
)ליקו״ת ח״ב ז(.

אימפן׳ הם שנפ לענודפ המלאכים ,והפרוזיה המפפילים נמילים ׳ואניפה פהילה' הם מאריה לנגי האדם ,שלמרוח מיעוט ערכם הם עיקר שעשועיו

מגלומי גוש.
ופענוגיו יפ׳( ,וזה לשון הפייט/6 :זי אי 95ןי ,באראלי אמן .נאנירי אמץ .כנלולי קרח .בנדודי קדח .ומוראף עליהם?^ :י?
כהמון מלאכים .נהלוף מחנות .נועד אלפים .נוכח רננות .ומוראף עליהם:
מגרי גיא .מדלולי פעל .מדלי מעש .והיא תהלאף :א/זי
)) (...א?י 5ק?לה מקרוחי מעש .מקנעי רגז .מעדורי אמת .מעמוקי ננןן .והיא מהלתף (■■■) :לא?י? ק 9לה מנקר ודם .מהכל ומהו• מקציר
,ינש .מצל עוכר .ומציץ נוכל .ממקלימי נפש .ממפריחי רוח .וממעופפי חןה .ומחניטי נקמה .ומוציאי יחידה .ונקמעיס כדין .וממיס נמקפט.
וחיים נרחמיס .וגומניס לף פאר חי העולמים .ומפארמף עליהם :ועי׳ נ דנ רי רניז״ל המונאים ננפ״נ ד ״ ה' כי הקנ״ה רוצה נענודמינו'.

יליקוט הנחל•

מילואי חכמה
ו ה ח י ו ת רצו א ושוב .איתא גבי זה בקדושת לוי )ליקוטים( בזה״ל :הנה ידוע כי

לצוא

ושוב .איתא בחיי״מ )רנב( ,מה שאמר רבינו בענין זה על עצמו ,וז״ל :אמר
שאצלו הרצוא אינו שוס עבודה אצלו ,ועיקר העבודה והיגיעה אצלו
היא בחינת השוב .כלומר כי בעבודת השם יש בחינת רצוא ושוב ,וזאת
הבחינה היא אצל כל אדם אפילו אצל הפחות שבפחותים ,כי כל אדם מתעורר
לפעמים לעבודתו יתברך ,בפרט בשעת התפילה שלפעמים מתלהב ליבו מאד
ואומר איזה דיבורים בהתלהבות גדול ,וזאת הבחינה היא בחינת ׳רצוא׳,
ואח״כ נפסק ההתעוררות וההתלהבות ולא נשאר לו רק הרשימו ,וזה בחינת
׳ושוב׳ .ואצל רוב בני אדם עיקר העבודה והיגיעה הוא שיזכה לבחינת רצוא,
דהיינו שירוץ לבו ויתעורר לעבודתו וכו׳ ,אבל השוב הוא קל אצלו ,כי זה
טבעו .אבל אצלו ז״ל היא להיפך ,מחמת שכבר שבר וביטל גופו לגמרי,
ומחמת זה הרצוא בטבעו ,ועיקר היגיעה שלו היא בחינת ושוב ,כי באמת
הוא בהכרח שיהיה השוב ג״כ כל זמן שהוא צריך לחיות ,כי אס לאו ח״ו
יסתלק בלא עיתו ,ועל כן בהכרח שיהיה רצוא ושוב.
שלפעמים נ ת ל ה ב א ד ם ב תוך ה ת פ ל ה ואו מר כ מ ה תי בו ת ב ה ת ל ה בו ת
גדול .איתא בזה בקובץ מבועי הנחל )ניסן תשל״ט( בזה״ל :לכאורה
ייפלא ,מה ענין תפלה בהתלהבות לכל המובא כאן בהתורה ,ולפי שידוע לנו
כי כל תיבה וכל משל המובאת בתורותיו של אדמו״ר הוא מעיקרי ויסודי כל
המאמר ,ויכולה היא ללמד על קוטב פנימיות המאמר כולו ,על כן דבר זה
מניענו לפרש ,שכל קוטב תוכנו של מאמר זה סובב על ב׳ תיקונים אלו שהם
תפלה בטהרה ,והשגת המעין עוה״ב ,וקשר אחד להם .וכדי להבין זאת ,נחוץ
לנו לחזור על יסודי דברינו ,שישנם ב׳ בחינות בהשגת הטוב והמטיב ,א׳
השגת ׳הרצוא׳ ,שהוא עוה״ב ממש ,עינא חד דרחמי .ב׳ השגת ה׳ושוב׳ ,שהוא
׳מעין עוה״ב׳ .ועל כן כל התפלה בטהרה ובהתלהבות הוא השגת ה׳רצוא׳,
עוה״ב ממש ,והידיעה שכל מאורעותיו הס לטובתו זהו השגת ה׳ושוב׳ ,׳מעין
עוה״ב׳ ,וא״כ יוצא שתפלה בטהרה בביטול השרץ הטמא ,היינו תפלה

בעבודת הצדיקים שעולין במעלת המדריגות מדריגה אחר מדריגה,
הוא ע״י בחינת רצוא ושוב ,שענין הרצוא ,הוא בחינת כלות נפשם לה׳ ביראה
עילאה בחינת ביטול במציאות .ובחינת השוב ,הוא שחוזר אל עצמותו ,היינו
מה שנשבר ליבו בקרבו ויודע שפלות ערכו ,ומזה נתמרמר ליבו ,וכל מה
שנשבר לבו בקרבו ביותר בבחינת שוב ,כן תתרבה ותתגדל אח״כ בחינת הרצוא
להיות כלתה וגס נכספה נפשו להעלות לה׳ בבחינת ביטול במציאות ,ומתענג
תענוג גדול מנועם זיו אור וחיות ה׳ השופע עליו ,כי ידוע שתענוג תמידי כו׳.
ואפית ת חל ה מגושי ע פ ר מקרוצי חומר .איתא בקדושת לוי)פ׳ ויחי( ,בעדן
תענוג ה' מתפלת עמ״י אף כשהם בדיוטא תחתונה ,בזה״ל :כי ידוע שכל
אדם צריך להתחזק בליבו אמונה זאת ,שבוודאי אין הקב״ה מואס חס ושלום
בשום תפילת עמו ישראל ,אף שהקב״ה נקרא הגדול הגיבור והנורא לו
דומיה תהלה ,אעפ״כ יקר בעיניו דיבורים של עמו ישראל ,אפילו ממי
שהוא חס ושלום בדיוטא תחתונה ,אעפ״כ מגיע מזה תענוג להבורא יתברך.
ואל יחשוב אדם ,אס כן גדול כנ״ל מידת טובו של הקב״ה ,מה לי להתפלל
בלב נשבר ונדכה ,בלא זה ג״כ הקב״ה מקבל התפלה ,אסור לאדם לחשוב
כך ,כי ראוי לכל אדם שיחשוב הדברים ההם קודם כל תפלה ,דהיינו כמה
מלאכים יש לו ,אשר כל מלאך הוא שליש עולם ,והס כגרגיר החרדל בפני
אופן אחד ,והאופניס כנ״ל לפני חיה אחת ,והחיות כנ״ל לפני כסא הכבוד,
וכולם שואלים ׳איה מקום כבודו׳ .ואתה בן אדם ,ישמעו אזניך מה שאתה
מוציא מפיך ,׳כולם אהובים כו׳ וכולס עושים באימה וביראה רצון קוניהס׳.
ומעתה יחרד האיש וילפת בעמדו להתפלל לפני מלך גדול כזה ,ומהראוי
להזדעזע בכל אבריו .וכן לאחר התפילה ,יחשוב בדעתו ,איך ימלא את לבבי
לדבר בפי דברים בטלים ונהנה מהם ,הלא רגע אחד שדיברתי מקודם לפני
מלך גדול ונורא ,ובפרט שעתיד עוד לדבר לפניו ,והקב״ה ׳מלא כל הארץ
כבודו׳ ,ואז יכול להיות שתהא תפילתו רצוי לפניו יתברך למלאות משאלותיו
לטובה .ומזאת התפלה מגיע להבורא ברוך הוא תענוג ,והוא הגורס שפע בכל העולמות ,כי הכל תלוי במעשה תחתונים ,ע״י תפילתינו ושירות ותשבחות
שלנו .ונמצא מזה ניכר גודל טובתו יתברך ,שאע״פ שהוא מלך גדול כמו שאמרנו למעלה ,אעפ״כ יקר בעיניו מאוד דיבורנו ,הן בעסק התורה הן בעסק
התפילה ,וכמו שיסד הפייט ׳אשר אומץ תהילתך ואבית תהילה וכו׳ והיא תהלתך׳ ,ומזה ניכר גודל אהבתו בנו יתברך.

יוצאין כדרך ברק .והעני],
כי היות הכתר הראשון,
הוא מפני היותו המדריגה
היותר קרובה אל הא״ס,
ומתפשטים הדברים עד
המלכות .וכשמגיעים שם,
הנה היה צריך להיות יותר
מגולה .אך מיד חוזר הא״ס
ב״ה ומתגלה שם בכח,
וחוזרת המלכות במדריגת
כתר ,וכתר מל׳ .וזה התנועה
רצוא ושוב נמצאת תמיד
בכל המאורות ,וזה עושה
כל העליות והירידות לכל
המאורות וכל הנפרדים גם
כן ,כי בדרך הריצה יורדים
כולם ,ובדרך התשובה עולים
כולם )אדיר במרום ,לית
שמאלא בהאי עתיקא(.

החיות רצוא ושוב בכל
מקום ולכל אדם ,ואי אפשר
לקבל חיותו יתברך כי אם
ברצוא ושוב ,כי בהתמיד
השפעת החיות יתבטל
המקבל ,לכן ירידה צורך
עליה הוא ,וכל הדברים
צריכים להתעלות ,והכל
מאתו יתברך וחיותו המחיה
את כולם ,מלבד כי הירידה
הוא חיותו בהסתר פנים,
והעליה היא בהתגלות פרי
הארץ ,פ׳ בא(.

כל העולמות הם בסוד
והחיות רצוא ושוב .רצוא
מחמת האהבה והתשוקה
לאור בהיר הזך העליון אשר
נאצל משם ושוב מחמת
יראה מפחד ה׳ ומהדר גאונו
)אוהב ישראל ,פ׳ שקלים(.

תענוג תמידי אינו תענוג,
לכך ׳והחיות רצוא ושוב׳.
אך אינו נפסק ,רק שמשאיר
רשימו ,וע״י שמסתלק ,עושה
כלי שיוכל לקבל תענוג,
ובלא הסתלקות לא היה
כלי ,ולא היו יכולים לקבל
תענוג )מאור עינים ,פ׳ אמור( .רצוא מצד בינה ושוב מצד חכמה ,כי רצוא מצד האהבה שהוא בבינה ,ושוב מצד היראה שהוא בחכמה ,ולדעת הסוברים דאהבה מצד ימין חכמה ,ובינה משמאל יראה ,אזי הוא להיפוך ,רצוא בחכמה ושוב בבינה )קה״י ,רצוא(.

קי ב

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהד׳ן

מקור חכמה

זדו

בחמלת הי עליו שנפ ת ח לו אור א” ס והאיר לו .אימא נליקו״ה)סו״מ גנ״נז מימומיס ד ,א( נזה״ל :עיקר המכלית שנשניל זה ננרא
האדם כדי לדעת אומו יתב' כ״ש נזוה״ק כנין דישתמודעין ליה ,וא״א לידע ממנו ית' נ״א עי״ז ,ע״י שזוכין שיפתח לו אור הא״ש
נחמלמו הגדולה מ חי׳ רצוא ושוג וכו׳ כ״ש שם ,ואזי מאיר הרשימה לדעת כי ה׳ הוא האלקיס .וכן הוא נכל אדס ,כדאיפא נספר ירס
האימגיס )ד( נזה״ל :כי כן דרך הנעל משונה ,שנמחילה שולח לו הקנ״ה מלמעלה איזה הארה והמנוצצות אלוקות כלינו ,ועי״ז הוא מתחרט
מאד על מעשיו ומתחיל לעשוק
דאיהו לא חזי מזליה חזי.
אח״כ
נמיקוני המשונה ,עד שזוכה
זח בחמלת ה׳ עליו ,שנפתח לו אור אין סוף,
כדאימא נמס' מגילה )ג ע״א(:
לדנק עצמו נהשי״ח ולכלול נאורו
וחאיר לו .וכשרואח אדם חתנוצצות חזאת,
׳וראיתי אני דניאל לנדי אח המראה
הא״ס יח׳ ע״י אמערומא דלחחא.
לא חזי נוזליה חזי .אימא אע״ג דאיחו לא חזי מזליח חזי)מגילה ג,(.
והאנשיה אשר היו עימי לא ראו את
נליקו״ה )יו״ד גילומ ג ,ינ( תיבף נתלחב נשמתו לדביקות גדול ,לדבק
המראה אנל חרדה גדולה נפלה
עליהש וינרחו נהחנא׳^ .״מאן נינהו
נזה״ל :הנה נאור הגדול הזה אין לנו את עצמו באור א״ם .ובשיעור חתגלות
אנשיש ,אמר רני ירמיה ואימימא
שוש תפישה כלל ,רק ע״י המגלות א״ם ,לפי מנין חתיבות שנפתחו וחתנוצצו,
רני חייא נר אנא ,זה חגי זכריה
האור הגדול הזה ,עי״ז מתעורר
ית׳ בל אלו חתיבות אומר בדביקות גדול
ומלאכי .אינהו עדיפי מיניה ואיהו
הנפש נהתעוררות גדול לענודתו
נהשתוקקות נמרץ מאד ,כי אף על ובמסירת נפשו ובביטול בחותיו .ובשעח
עדיף מינייהו .אינהו עדיפי מיניה,
שנתבטל לגבי א״ם ,אזי חוא בבחי׳ ולא
דאינהו נני אי ואיהו לאו נני א,
גנ דאיהו לא חזי מזליה חזי.
איהו עדיף מינייהו ,דאיהו חזא
התגלו ת א”ס .דייק ידע איש ,שאפילו חוא בעצמו אינו יודע
ואינהו לא חזו .וכי מאחר דלא חזו
נזה מוהרנ״מ נליקו״ה מעצמו .אבל זאת חבחי׳ צריך לחיות רצוא
)מו"מ גנ״מ מימומיס ד ,ה( מל
מאי טעמא אינעימו ,אף על גנ
שון ושוב ,בדי שיתקיים ישותו .נמצא בשחוא
דאינהו לא חזו ,מזלייהו חזו .אמר
רנינו כאן ,׳כשיעור' ,וז״ל :שאור
הא״ש אינו נפתח לכל אחד נשוה ,בבחי׳ ושוב ,אזי צריך לחראות גם לדעתו.
רנינ א ,שמע מינה ,האי מאן
ני אה כפי מה שזונה נחמלח ה׳ בי מתחילת בשעת דביקות ,חית נתבטל
דמינעית ,אף על גנ דאיהו לא
עליו ,וכל כך מינוח הוא אומר חדעת ,במ״ש ולא ידע איש ,ובשחוא בבחי׳ חזי ,מזליה חזי .ופירש רש״י )שס(:
נמשירוח נפש ונהמלהנוח גדול ושוב ,ששב לדעתו ,לישותו ,אז שב לדעתו ,דאינהו נניאי .שנמננאו לישראל
בשליחותו של מקום ,והוא לא נשתלח
וכו /עיין שם .וכל מי שזוכה
שיהיה נפתח לו ביותר ויותר אור הא״ס ,בוודאי יש לו כח
לישראל בשום נבואה .מאי טעמא איכעיסו .לכתיב בקרא ׳אבל חרדה
יותר להאיר לאחרים ולהודיעם גדולתו יתברך.
גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא׳ .מזלייהו .שר של כל אדם
ז א ת הבחיי צריף להיות רצוא ושוב .כיאר כזה כליקו״ה )יו״ד כלאי
למעלה .ודוק ע׳׳פ כלל ה /כי מלכד שכא ללמדנו על ענין ׳מזליה חזי /גס
הכרס כ ,ה( כזה״ל :כי בחי׳ זו של ביטול הנ״ל לאו כל אדם
כלל הקשר הסוגיה כגמ׳ מדכרת מהתגלות האין שוף והארתו אל האדס.
זוכה ,ולא כל הרוצה ליטול את השם נוטל .וא״א לזכות לבתי׳
ביטול הנ״ל ,כ״א כשמקדשין עצמו תחילה ומשברין כל המידות והתאוות הנמשכין מד׳ יסודות ,ושבין בתשובה שלימה ומתוודין ווידוי
דברים לפני ת״ח ,אז דייקא יכולין להיכלל בא״ס .וגם אז א״א להתבטל לגמרי ,כי הש״י רוצה בעבודתינו ,ע״כ צריך שיהיה הביטול בבתי׳
רצוא ושוב כנ״ל .אבל מי שהוא משוקע עדיין בתאוות גשמיות ,בודאי א״א לו לזכות לבתי׳ ביטול ,ואפי׳ אם יתנוצץ לו לפעמים וירצה
לעלות ולהיכלל בא״ס יותר מהראוי לו לפי מדריגתו ,יוכל לפגום בזה ח״ו ,שזה בחי׳ פן יהרסו לעלות אל ה׳ ,ואפילו בצדיקים גדולים
מצינו בד׳ שנכנסו לפרדס שלא יצאו בשלום ,כ״א ר״ע שנכנס בשלום ויצא בשלום .ע״כ צריכין לבקש הרבה מהש״י שיזכה לביטול הזה
לפי מדרגתו בקדושה וטהרה ,שלא יזיק לו ריבוי האור ח״ו ,כי ריבוי השמן גורס כיבוי הנר ח״ו (...) ,כי ביטול הנ״ל אל הא״ס ,זה
בחי׳ שנפשט הדעת ויוצא מהכלים של המוחין ונכלל בא״ס ,כי בודאי כלי המוחין אין יכולין לקבל אור הא״ס .ואח״כ כששב מהביטול
אז נשאר בו רק הרשימה ,ואז הרשימה מאירה לדעת כי ה׳ הוא האלקיס וכולו טוב כנ״ל ,ע״כ צריכין שיהיו כלי המוחין קדושים
וטהורים ,כדי שיוכלו לקבל אור הרשימו של הביטול .וכתככזה עודכליקו׳׳ה )חו׳׳מ גכ׳׳ח מהלקוחות ואפותיקי כ ,ה( כזה׳׳ל :בשביל זה צריך
לעלות בכל פעם לשורשו ברצוא ושוב ,כדי לחדש נפשו ונשמתו ,כדי שיהיה לו כת יותר בעבודת ה׳ לברר ולהעלות ניצוצות יותר ויותר,
ע״י שמחדש נשמתו בכל פעס ע״י הביטול ברצוא ושוב .וכן איתא כליקו״מ )יג ,ג( כזה״ל :והחיות רצוא ושוב ,רצוא בעליות הנפשות ,ושוב
ב ש ע ת דביקות היה נתבטל הדע ת .איתא כליקו״ה)או״ח ערכית ד ,ה( כזה״ל :כי עיקר כל ידיעת אלקותו ואדנותו
בחזרת הנפשות.
יתברך ויתעלה נמשך ע״י אור הרשימו הזאת ,כי ה׳ ית׳ מרומם ונשא ונשגב ונעלה מאד מכל העולמות ומכל המחשבות ,כי לית
מחשבה תפיסא ביה כלל ,ואי אפשר לדעת ממנו יתברך ,כי אס ע״י הביטול הנזכר לעיל ,ע״י שיבטל עצמו לגמרי לגמרי מחיזו
דהאי עלמא בתכלית הביטול ,ואז זוכה להיכלל בו יתברך .אבל בשעה שנתבטל שס באור הא״ס שהוא התכלית ,זה אינו נקרא בשס
ידיעה ,כי שס הוא למעלה מהדעת ,וכמו שמבואר בסימן ד׳ על פסוק ולא ידע איש ,אפילו הוא עצמו לא ידע וכו׳ ,ועיקר הידיעה
הוא כשחוזר מהביטול וזוכה להמשיך תורה מאור התנוצצות של הרשימו מהביטול ,זה עיקר הדעת .ועי״ז עיקר התגלות אלקותו
יתברך לכל באי עולם ,כי רוב העולם אין זוכין לבחינת הביטול הנזכר לעיל ,ואין ידיעתם כי אס ע״י התורה שממשיכין להם הצדיקים
אמיתיים מהרשימו הנזכר לעיל ,כי השגת כל הנביאים והחכמים וכל התורה הקדושה שקיבלנו מפי משה רבינו ע״ה ,וכל התורה
שממשיכין הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור ,הכל נמשך משס מבחינת אור התנוצצות של הרשימו של הביטול ,שמשם נמשכין כל
ההשגות של נבואה ורוח הקודש של כל החכמים אמיתיים ,כי עיקר ידיעת אלקותו הוא משס .והוא עיקר התכלית של העולם הבא,
בבחינת עתיד הקב״ה לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבא ,וכל אחד ואחד מראה באצבעו וכו׳.

אע״ג

דאיהר

ה מ תרג ם
מי הם אנשים ,אמר
רבי ירמיה ויש אומרים
רבי חייא בר אבא ,זה
חגי זכריה ומלאכי .הס
עדיפים ממנו והוא עדיף
מהס .הס עדיפים ממנו,
שהס נביאים והוא לא
נביא ,הוא עדיף מהס,
שהוא ראה והס לא ראו.
וכי מאחר שלא ראו מה
הטעם שפחדו ,אף על
גב שהס לא ראו ,מזלם
ראה .אמר רבינא ,נשמע
מזה ,שזה שמפחד ,אף
על גב שהוא לא רואה,
מזלו רואה.

וכשיעור

עצה ותו שיה

גדולי הצדיקים
המובחרים ,הם
ממשיכין התנוצצות
אור האין םוף על כל
המתקרבים ונכללים
בשמם .וזה שאנו
רואים שלפעמים
נתלהב האדם בתוך
התפלה ואומר כמה
תיבות בהתלהבות
גדול ,זה בחמלת ה׳
עליו ,שנפתח לו אור
האין םוף והאיר
לו ,וכשרואה אדם
התנוצצות הזאת,
אף על גב דאיהו
לא חזי ,מזליה חזי,
תיכף נתלהב נשמתו
לדביקות גדול לדבק
את עצמו באור האין
םוף (...).וכל זה זוכין
ע״י גדולי הצדיקים
האמיתיים ,כי רק
הם יודעים ממנו
יתברך מאור האין
םוף ,ורק הם מאירין
בנו נעימת התנוצצות
הזאת ,לכל חד כפי
מה דמשער בליביה
)קיצור ליקו״ט ד ,יג(.

בשעה שנתבטל
לגבי האין םוף כנ״ל,
אזי הוא בבחינת ׳ולא
ידע איש׳ ,שאפילו
הוא בעצמו אינו יודע
מעצמו .אבל זאת
הבחינה צריך להיות
רצוא ושוב ,כדי
שיתקיים ישותו ,שלא
יםתלק קודם זמנו חם
ושלום .כי הקב״ה
רוצה בעבודתינו,
ובשביל זה צריך
שלא יישאר כן,
אלא עד עת שיבוא
הקב״ה בעצמו ויטול
נשמתו ,אזי יתבטל
בהאין טוף בתכלית
כפי מה שיזכה )קיצור
ליקו״ט ד ,יד(.

ילהונז הנחל

מיליואי חכמה

בדביקות ובהתפשטות הגשמיות והישות לגמרי .וביותר מבואר דבר זה בדברי
רבינו שבסימן ס״ה בהתורה ׳ויאמר בועז אל רות׳ ,שגס מדבר שס מענין
הדעת שמבטל את היסורין ,ומענין ה׳רצוא׳ וה׳שוב׳ ,ושס אומר רבינו
במפורש ,שבשעה שנתבטל לגבי א״ס בביטול גמור ,שלא מרגיש שוס חסרון
ושוס יסורין ,אזי תפלתו בשלימות בבתי׳ ׳אחד׳ עיי״ש ,וזהו גופא ענין התפלה
בטהרה על תיקונה ודו״ק .וזהו הדבר המעשי שעלינו להפיק מלימוד תורה
גבוהה וקדושה זו ,דהיינו לזכות להגיע לתפלה כזו שהיא ממש התפשטות
הגשמיות בביטול גמור לא״ס ,בבתי׳ הסתלקות משה .ומגלה רבינו שכל אחד ואחד יכול להגיע למדריגה זו וחייב להגיע לזה ,וזהו ע״י קיוס עצותיו הקדושות
האמוריס כאן ,שבעיקרס מחולקיס הס לב׳ ענייניס ,א׳ ביטול המידות הרעות והתאוות שנמשכין מד׳ יסודות מדצח״מ ,ב׳ ווידוי דבריס לפני ת״ח.
כשהוא בבחינת ושוב .איתא צלקוטי אב״ן)השכמת הבוקר א( בזה״ל :עיקר התורה הקדושה הוא במצוות מעשיות ,שע״י המצוות זוכין להיכלל באין סוף ברצוא
ושוב .והעיקר הוא ׳ושוב /לידע ולהודיע לכל באי עולס כי ה׳ הוא האלקיס וכל מאורעותיו הס לטובתו ,שזה בחי׳ מעין עולס הבא.

כה מלת הי עליו.
טו-טז( :וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכיס בלוט לאמר קוס קח
את אקתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן ת^פה בעון העיר :ויתמהמה רחזיקו•
האנישיס בידו ודד אקתו ודד קתי בנתיו בחמלת ה׳ עליו ויצאהו וינחהו
מחו-ץ לעיר :ופירש הרמצ״ן)שס( :בסמלס ה׳ עליו .לא בזכותו ,רק בחמלת האל
וברחמיו הרביס .ודוק וראה ,מה בא רבינו ללמדנו ממליצת לשונו ,ומה מרומז בזה.
הוא לשון הכתוב בבריתת לוט מסדוס ,כדכתיב בבראשית )יט,

ואני תפלה

ונזכה לבטל עצמנו
באמת ,עד אשך
נבוא להתפשטות
הגשמיות ,ונזכה לשוב
ולעלות אל המקום
אשד נחצבנו משם.
ותפתח לנו את אורך
הגדול אשר אין לו
םוף ,ונזכה להכלל בו
ברצוא ושוב .ובפרט
בשעת תפלתנו ,תזכה
אותנו שבכל התפלה
נקוה דבוקים בך
באמת ובטלים אליך,
ונבטל עצמנו לגמרי
בעת התפלה,שתהוה
התפלה בהתפשטות
הגשמיות .כי אין
מעצור ליי להושיע,
ואף לפי עב^נו
וגשמיותנו ,ותקף
גלותינו בתאוות הגוף
ומדותיו הרעים אשר
נתקשרנו בו מאיד
כאסירי עני וברזל,
אף על פי כן אתה
גבור ורב להושיע,
וממך לא יפלא כל
דבר ,ואין דבר נמנע
ממך .ואנו בטוחים
ומחכים ומקוים
ומצפים אליךשתרחם
עלינו ברחמיךהרבים,
ותזכה אותנו לכל
מה שבקשנו מלפניך,
שנזכה לבטל לגמרי
כל תאוות הגוף
ומדותיו הרעים,
עד שנזכה לבוא
להתפשטותהגשמיות,
להכלל בך באמת
ברצוא ושוב ^ ימי
חיינו ,עד היום אשר
תאספנו אליך .ואז
תזכנוברחמיך להכלל
בך לעולם ועד ,ולא
יעכב אותנו שום
חטא ועוין ופשע ,כי
עלהכילתמחיל ותסלח
לנו ברחמיך הרבים
וחסדיך הגדולים
והנוראים ,ותעזיר לנו
ברחמיך הרבים לבטל
רצוננו מפני רצונך,
שליא יה^ה לנו שום
רצון אחר בעולם ,רק
רצוננו יה^ה כרצונך
תמיד )ליקו״ת ד(.

ה מ תרג ם
רבי חייא פתח אחריו
ואמר' ,אתה הראת לדעת
כי ה' הוא האלקי״ס וגו".
זה הפסוק יש להסתכל
בו' ,אתה הראת' ,מהו
'הראת' ,אלא כאשר יצאו
ישראל ממצריס ,לא היו
יודעיס בסוד האמונה
של הקב״ה כלוס ,מפני
שכולס היו עובדי עבודה
זרה בגלות ,ושכחו את כל
עיקרי האמונה שהיתה
בהס בראשונה ,שירשו כל
אלו השניס עשר שבטיס
מאביהס יעקב .וכאשר
בא משה ,לימד אותס
שיש אלוה עליון בעולס,
כמו שהעמידוהו .אח״כ
ראו את כל אלו הניסיס
והגבורות שעל היס ,וכל
אלו ניסיס וגבורות שעשה

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

היג

ו כ ש ש ב לדעתו אז הוא יודע אחדות הא״ס וטובו ואזי אין
א ת ד| ה ר א ת לדעת .כדכתיכ כדכריס )ד ,לה-לט( :אמה הראת
חילוק כין הי לאלקים .איתא גני ענין זה נליקו״ה )יו״ד
לדעת פי ה׳ הוא האלרןיס אין עוד מ^נדו; מן הי^מוס
כלאי הכרס נ ,ג( נזה״ל :עיקר כריאת האדם היה כשכיל זה התכלית,
האמיעף את קלו ל!פוינ ועל ה איז הראף אס אשו הגדולה ודנריו
אמעמ ממוןו האש :וממס כי אהג אס אנמיף ו ע סי פזרעו אחריו
שיזכה להפכטל ולהיכלל כאור הא״ס ואפדופו ית׳ ,כמו שיהיה
ויוצאף כפגיו פלסו הגדל ממצרים:
לעתיד .ואם לא היה אוכל מען
הדעת ,היה זוכה האדם לתכלית
ממף
להוריש גוןם גדלים ועצמים
וכששב לדעתו ,אז הוא יודע אחדות הא״ם
הזה כשלימות כפיים פיופו ,להפדכק
מפניף להניאף לפס לף אס ארצם
וטובו .ואזי אין חילוק בין ה׳ לאלקים ,בין
ולהיכלל כאור הא״ס כעודו כגופו,
נחלה כיום מה :דדעמ היום והאגת
אל לג5ןי כי ה' הוא האלקים 5אמןס מדת הדין למדת הדחמים .כי בא״ם אין
כמו שיהיה לעתיד אפר הפפיה,
שייך ח״ו שינוי דצון ,כי השינוים אינו והיה יודע שכולו טוכ כולו אפד,
ממעל ועל ה איז מפחת אין עוד:
כמו לעתיד שיהיה כולו טוכ כנ״ל.
ופירש רש״י )שס( :הי א ס .כתרגומו אלא בשינוי התמונות .אבל ע״י הדביקות
׳אתפזיפא' ,כשנתן הקנ״ה אפ של אדם בא״ם ,ששם אין שינוי דצון ,כי וע״כ הזהירו הש״י ומעץ הדעת טוכ
ורע לא תאכל ממנו וכו' ,כי הזהירו
הפורה ,פפת להם ז' רקיעים ,וכשם
את שם דצון פשוט ,ואח״ב נשאד בו דשימו
שלא יאכל מעץ הדעת שעל ידו
שקרע את העליונים כך קרע
הפפפונים ,וראו שהוא יפידי ,לכך מאחדות הזאת ,ואח״ב נעשה בבתי׳ ושוב ,יודעין טוכ ורע ,שיודעין הפרש כין
נאמר ׳אפה הראת לדעת׳ .וני אר אזי הדשימו מדאה לדעת ,שידע שכולו טוכ לרע ,דהיינו שיש פילוק כין
נשפסי סכמיס שפירוש ׳הלאש' היינו
המאורעות טוכות ורעות ,וע״כ
טוב וכולו אחד :
הזהירו שלא יאכל אכילה זו ,כי
'נלאיס' ,נמשמעוס של 'הולאס' שהראו
לך ,וזהו שאמר משה לכל או״א מישראל ,וזה שאמד משה לדודו)דנריס ח אתה הדאת
האדם נכרא שיזכה לדעת שלם ,ששם
אין פילוק כין פסד לדין ,כי כולו
אתה הוראת לדעת ,היינו ,נוכסת לראות לדעת ,כי ה׳ הוא האלהים .כי משה הוא
טוכ כולו אפד ,שזה זוכין ע״י כיטול
ולדעת כי ה' הוא האלקיס .ואיתא נזהר בחי׳ אין ,ודודו הדבוקים אליו ,דאוי להם
׳וירכי פייא
)^pp^p
לא״ס כנ״ל (...) .ועכשיו א״א לזכות
פפת אנפריה ואמר ,׳אפה הראת לדעת .היינו להאיד לדעת .בחי׳ א״ם .בחי׳
לזה כ״א כיגיעה גדולה ועצומה,
דעוא דדעוין .בחי׳ ה׳ הוא האלהים :
לדעת כי ה׳ הוא האלקי״ם וגו״.
מפמת זוהמת הנפש שנפאפזה
כהאדם ,וע״כ צריך האדם יגיעה
האי קרא אית לאשפכלא כיה ,׳אפה
הראת׳ ,מאי ׳הראת׳ .אלא כד נפקו ישראל ממצרים ,לא הוו ידעי
גדולה לשכר כל התאוות והמידות ,ואז יזכה לכיטול הזה.
כרזא דמהימנופא דקודשא כריך הוא כלום ,נגין דכולהו הוו פלפי
אינו אלא כ שינוי חתמונות .ני אר נזה נליקו״ה )שו״מ
פולפנא נוכראה כגלופא ,ואנשו כל עיקרא דמהימנופא דהוה כהו
גנ״ס מהיפומיס ד ,פ( נזה״ל :ששם יש אפיזת הרע
והשקר והחילוף והתמורות ,אכל למעלה כשורש הכל כרצון א״ס
כקדמיפא ,דיריפו כל אינון תריסר שכטין מאכוהון יעקכ .וכד
אפא משה ,אוליף לון דאית אלו״ה עלאה כעלמא ,כמה דאוקמוה.
שאין כו תמונה ,שם כולו טוכ ,שם כולו אמת.
שאמר משה לדורו א ת ה ה ר א ת לדעת .ניאר נזה נ מי הנחל
לכפר פמו כל אינון נסין וגכורן דעל ימא ,וכל נסין וגכורן דעכד
)ד( נזה״ל :היינו ,כי זה נאמר על מפן פורה ,ואז כעת מפן
פורהשמעו הדיכור הראשון ׳אנכי ה' אלקיך׳ ,היינו שאין חילוק כין ה' לאלקים .וכ״ז היה ע״י משה ,שהוא כפי׳ אין ונכלל כאין סוף,
הוא כחי’ אין
ועל כן דורו הדכוקיס אליו נכללו ג״כ כאין סוף ,וראוי להם להאיר לדעת 'כי ה׳ הוא האלקיס׳ ,שהכל אחל•
ו חרו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת .וניאר נליקו״ה )תו״מ גנ״ס מהיתומים ד ,ג( ,גני ענין דורו ואנשיו של הצדיק ודניקומס נו ,נזה״ל :כן
הוא ככל דור ודור ,שע״י הצדיק האמת ומעט אנשיו שנתעוררו כפשוכה עד שהתוודו ווידוי דכריס לפניו ,שעי״ז נכללו כאין סוף ,כי הוא
פפת להס אור האין סוף ,עד שהאיר כדעפס מה שהאיר שאי אפשר לאחד להפר לפכירו ,כי התנוצצות אור האין סוף שמאיר כדעת
הישראלי הזוכה להפקרכ לצדיק האמת זהו כפינת נודע כשעריס כעלה ,כל פד כפוס מה דמשער כליכיה ,ואי אפשר לדכר כזה ,כי כשעת
הכיטול הוא עצמו לא ידע ,כמו שמכואר שס כהפורה הג״ל .וכל מה שמדכריס מגדולת הכורא יפכרך הוא מכפינת ושוכ ,שאז כששכ
לישותו מראה הרשימה לדעת כי ה׳ הוא האלקים ,וכמו שמכואר שם כהפורה הנ״ל .וע״י הצדיק הגדול הזה ואנשיו ,נמשך האור לכל
ישראל ,שיזכו כולם לדעת אפדות האין סוף וטוכו ,שיזכו כולם שיהיה נפחת להם אור האין סוף ככפינת רצוא ושוכ ,עד שיזכו לדעת כל
אפד מה שידע ויפנוצץ כמותו ,עד שידעו כולם כי ה' הוא האלקים .ונהמשך דנריו שס )שס ד ,יא( כתנ נזה״ל :כי כל ישראל כלולים כמשה
ע״י קכלת הפורה ,שהוא זכה להיכלל כאור הא״ס ,ועימו כל ישראל ,כל אפד כפי פלקו כהפורה וכמשה ,כן זוכה להיכלל כאור הא״ס.
ו ד ו ר ו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת .ני אר נזה נעצוה״מ )תפלה ,ס( נזה״ל :להרגיש פיות ואור השי״ת כפיכות התפלה ,זוכים רק ע״י
הפקרכות אמיתית לצדיקי אמת .כי רק צדיקיס אמיפייס יכוליס להכניס התנוצצות אמיתית מאור אין סוף ,כאנשים המקורכים
אליהם כאמת .הפקרכות אמיתית לצדיקי הדור ,הינה הלימוד כספריהם וקיום עצותיהם ודעותיהם כשלימות.

דושינוים

וזד!

ער כי ם
וכינויים
רשיטו
שנ ש אר
ט ה ר שי טו
מהביטול ,עי״ז נעשה
התחדשות התורה .כי
ע״י הביטול שנתבטל אל
התכלית והשיג שכל היסורין
הם טובות גדולות מאד ,עי״ז
נתמלא שמחה ,והשמחה הוא
כלי אל חידושין דאורייתא
)ליקו״מ סה ,ד(.

ה ר שי מ ה הוא כדבר
הנרשם ,שאין בו תפיסת
דבר מה ,זולת שהיא
רשימה בעלמא ,שאין בו כי
אם הבדל אשר בין ׳אינו׳
ל׳ישנו׳ .ר״ל כהבדל שבין
האי״ן הגמור לי״ש הדק
תחילת הישות ,שהישות אז
בתכלית הדקות והקורבה
אל האין ,עד שאין הבדל
בין הי״ש והאי״ן כלל ,וזה
הדקות נקרא רשימה בעלמא
)פרד״ר טז ,ט(.

כל דבר שבקדושה הוא
עושה רושם במקומו בהכרח
)פע״ח שער חזרת העמידה ,פ״ו(.

ר שי מו הוא רושם שנשאר
מדבר אחד ,שהיה מן הסוג
ההוא ,רק שהיה יותר גדול,
והרשימו קטן ממנו )קל״ח
פתחי חכמה ,פתח כו(.

הכ ח המוגבל מן הכח
הבלתי מוגבל נקרא רשימו
)קל״ח פתחי חכמה ,פתח כו(.

א ת האור שמרגיש האדם
בתחילת החסידות ,שע״י
טעם ואור זה יכול לכפות כל
הרע ולהחזיר הכל לתכלית
הטוב ,נותנין לו לאדם כדי
שידע טעם עבודה ,ויהיה
נשאר בו רשימו כשמסתלקין
ממנו בחינות אלו ,שידע מה
לחפש )בעש״ט עה״ת ,פ׳ נח(.

משדן

ואני תפלה

מ ר א דעלמא כלא,
אתה ןדעת כי אין
מי שיוכל להכניס
בנו השגת אלקות,
כי אם צדיקי הדור
האמתיים הגדולים
במעלה מאיד מאיד.
כי לפי עיצם ירידתנו
יליקוט הנחל•
מילואי חכמה
והתרחקותנו ממך
מאיד ,וכפי פחיתות א ו א ח ה ר א ת ל ד ע ת .אימא נ ס פר פנים יפוס ) לגיי ס ד ,לה( גזה״ל' :אתה הראת ואח״כ נ ש א ר בו ו שי מו מ א חדו ת הז א ת .גבי עדן זה איתא בליקו״ה)יו״ד
כלאי הכרס ב ,ז( בזה״ל :וזה בחינות כוס יין של הבדלה ,כי כשיוצא
לדעת כי ה' הוא האלקיס אין עוד מלנדו' ,נראה ענינו ,לפי שאמר
נפשנו שאנו יודעים
בעצמנו ,אנו צריכים הכתונ ) ל ג י י ס לג( ׳כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית ואתיה וגומר',
השבת או היום טוב ,אז צריכין להמשיך הרשימו של הביטול שתאיר להדעת,
עכשו מנדזיג אמתי פירוש כי עיקר האמונה נאחדות האמיתי ,ולא יתכן ח״ו לחשונ כי החהד כי שבת ויום טוב הוא בחינת ביטול אל האין סוף שנפתח אז כנ״ל ,ואחר
שידזיה גדול במעלה והדין הס שני הפכיה ,וכמ״ש ירמיה הנניא )איכה ג( ׳מפי עליון לא תצא
שבת ויום טוב זהו בחינת ששבין מהביטול ,ואז ע״י הכוס יין של הבדלה
ממשיכין הרשימו של הביטול ,שתאיר להדעת גס בששת ימי החול ,שנזכה
מפל^ת ועצומה הרעות והטונ מה יתאונן אדם חי גנר על חטאיו' ,שאין נאחדות האמיתי שני
מאיד מאיד .כי כל
לדעת גס אז כי ה׳ הוא האלקיס ,שכולו טוב ,וכנ״ל.
נחינות ח״ו רע וטונ ,אלא הוא נשחנה כפי המקנליס ,וזהו ׳גנר על חטאיו',
ש
מה שהחולה נחל
כדכתינ )לגייס לא( 'ואנכי הסתר אסתיר' .ונהגלותו כמו נמתן תורה ,שאמר וזד! ש א מ ר מ שה לדורו א ת ה ה ר א ת לד ע ת .איתא בליקו״מ )תנינא ז ,ב(
ביותר הוא צריך
בזה״ל :משה הוא הרחמן האמיתי כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי ,והיה
רופא גדול ביותר' .אנכי ה' אלקיך' ,הוא חסד גמור .ונתן נגנורה ואש ונמורא גדול ,הראה להס
עוסק בישובו של עולס ,שיהיה העולס מיושב מבני אדס .כי עיקר האדס הוא
וישראל במצרים' ,כי אני אני הוא' ,פירוש כי' אני' כהתגלות שהוא חסד ,ו׳הוא' לשון נסתר מצד
הדעת ,ומי שאין לו דעת ,אינו מן הישוב ואינו מכונה בשס אדס כלל ,רק
שהיו במדרגה פחותה המקנלים ,הכל אחד הוא ,אנל אין אלקיס שהוא דין עמדי .ולכך נתנה התורה
הוא בחינת חיה בדמות אדס .ומשה רבינו היה לו רחמנות ,והיה עוסק בישוב
מאיד במ״ט שערי ע״י הנחירה והרצון שאמרו ישראל נעשה ונשמע ,וע״י כפיפת ההר נוער נאש
העולס ,שיהיה העולס מיושב וממולא מבני אדס ,היינו בני דעה כנ״ל ,כי
טמאה ,ליא הןה מי וקולות ונרקיס שהוא דין ,להורות להס שהדין והחסד הם נשורש אחדוח
הוא פתח לנו אור הדעת ,כמ״ש )דברים ד( אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא
שיוכל לעזיר להם ,האמיתי (...) .וזש״ה ׳אתה הראת לדעת' ,שנמתן תורה שהיה נחסד ונגנורה
האלקיס ,כי משה פתח את הדעת וגילה לנו כי יש אלקיס שליט בארץ.
כי אם משה רבנו הראה הש״י לדעח 'כי ה' הוא האלקיס' ,כי החסד והדין שורש א' להס לנד.
עליו השלום .ועכשו ודורו הדבוקים אליו ר אוי להם ל ד ע ת .׳דורו׳ דייקא ,כדדייק המהר״ל בחדושי
שנפלנו בגלות גדול
אגדות )ב״ב( בדבר מעלת דורו של משה בזה״ל :בא ללמוד על דור המדבר ועל מהות מדריגתס ועל מעלתס ,שנבדליס משאר הדורות שאחריהס ,ואינס
בגוף ונפש יותר ויותר
משותפיס עימהס .ודבר זה הוא מוכרח ,וראוי להיות הדור מתייחס למנהיג שלהס והוא מרע״ה ,שהיה נבדל במעלתו מכל אדס ,וכך היה דורו נבדליס
מגלות מצרים ,בודאי
אין מי שיוכל לעזיר במעלתס מכל אדס .ועס שלא היו כ״כ במעשיס ,אמנס חשוביס היו במעלתס הגדולה שהיה להס .ועוד הדור הזה מיוחד ,שנתנה להס התורה השכלית ,ובדבר
אותנו ,כי אם הצדיק זה נתייחדו דור הזה מכל הדורות הבאיס אחריהס ,ואין ספק שדבר זה התייחדות גמור .ותראה עוד שהדור הזה הוא דור מיוחד בוודאי ,שהרי הס נקראיס
הגדול במעלה מאיד דור המדבר ,ע״ש שכל חייהס היה במדבר .וטעס זה ,הנה ידוע כי המדבר נבדל מישוב העולס ,וכבר נתבאר למעלה כי הישוב הוא מיוחד לדבריס חמרייס
שיהיה בבחינת משה טבעייס ,והיפך זה המדבר ,שהרי במדבר לא תמצא דבריס חמרייס טבעייס כמו שימצא בישוב ,ולפיכך דור המדבר שהיו מרוחקיס מן החמריות ,והס נקראיס
רבנו )ליקו״ת ל(.
דור דעה ע״ש מעלתס האלקיות שלהס בפרט ,לכך היו במדבר ,ששס אין נמצא דבריס חמרייס טבעייס ,ודבר זה ידוע וברור.

עצה ותו שיה

עייי הדביקות של
האדם בהאין סוף
ברצוא ושוב כדי
שלא יתבטל לגמרי
כנ״ל ,אזי אח״ב
כשהוא בבחינת
׳ושוב׳ ,ששב לדעתו,
לישותו ,אזי נשאר
בו הרשימו מהאור
הנפלא של הדביקות
הזאת ,ואזי הרשימו
מראה לדעת אחדות
האין סוף וטובו ,לידע
שכולו טוב וכולו
אחד ,שזאת הבחינה
היא מעין עולם הבא.
וכל זה זוכין ע״י
ווידוי דברים לפני
הת״ח האמיתי ) קי צ ו ר
ליקו״ט ד ,טו(.

ערכי ם
וכינויים
ספינה
פפינתא לשון חשיבות,
דא בחינת גבורה יראה ,כמו
שכתוב יראת ה׳ היא אוצרו,
שהיא עיקר החשיבות
)ליקו״מ ה ,ה(.

רבי חייא פתח ,׳היתה
כאניות סוחר ממרחק
תביא לחמה׳ ,׳היתה
כאניות סוחר׳ ,דא כנסת
ישראל )זהר בשלח נ.(:
אלהים עולה במילוי
מאתיים ,וה׳ אותיות,
הרי כמנין ספינ״ה )ספר
הליקוטים ,יונה פ״א(.

אניה פירוש ספינה.
והענין ,כי הים היא במלכות,
והאניות שבתוכו הם
כוחותיה הנאצלים ממנה.
והנה בהיות המלכות מקבלת
דין אז הים הולך וסוער בסוד
סערת הדין ,והאניות אין
להם שקט ומנוחה ,כי הם
יונקות ג״כ מן הדין ) פ ר ד ״ ר
כג ,אניה(.

הגוף הוא כמו ספינה
המטורפת בים ,דעולם הזה
הוא כמו ים ,כאדם המשוטט,
כן צריך האדם לחשוב תמיד
שאין לו בעולם הזה רק
לשוט אותו ,כמו השט בים
)נועם אלימלך ,פ׳ ויחי(.

ספינה הוא מסך שבין
בריאה ליצירה ,ונקרא
ספינה )קה״י ,ספינה(.

קי ד

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

להו כמצרים ,לנחר חמו נמה גטרן נמנא ונמיא ,ואפיהינח לון אוריימא ,ואוליפו ארחי דקודשא נריך הוא .עד דממי לעדנא דא ,אמר
לון משה ,עד השחא אצמריכנא למילף לכו נמה דילפין לרניא) ,מכאן ולהלאה כנראה שחסר( ודא הוא ׳אחה הראח לדעח' ואוליפח עד
הכא לדעח למנדע ולאשחכלא ולמיעל נרזא דמהימגוחא .ומאי איהי ,׳כי ה׳ הוא האלקי״ס' ,אי חימא מלה זעירא היא למנדע ,הא
כחיש ׳וידעח היום והשכוח אל לככך ,כי ה׳ הוא האלקי״ם כשמים ממעל ועל הארץ מחחח אין עוד׳ ,הכא חליא כל רזא דמהימנוחא,
למגדע מגו דא רזא דכל רזין,
נוודא .דג .אכלא נוינא.
מכונין כשם דגים .אימא
למנדע שחימו דנל שחימין .ה׳
אלקי״ש ,שש מלא ,וכולא חד ,׳אחה
נליקו״ה )יו״ד דגים ה ,א(
נאוסייה.
קטן.
שיז
הראח לדעח׳ ,הכא רזא דרזין
נזה״ל :הצדיק מכונה נשם דג,
ננחיריו של דג נכנס השרץ.
לאינון ידעי מדין.
נ מונא נ דנ רי רנינו ז״ל ונשפריו
ואידסוהו מיא .הדיחוהו
הקדושים ,כי הדגיש גידולן כמיש,
ר ז ״ פ אמר רגגייח .כדאיתא נ מסכת
המים והשליכוהו ליכשה נ ד רן
נ ״ נ )עג ע״נ(^ :יואמר רנה
שנמשלו
שהם נחינח הדעח והמורה
ים שאינו סוכל דנר מת.
נר נר חגה ,זימנא חדא הוה קא
לכו
צמא
למים ,כמו שכמונ הוי כל
מינו מיניה שימין מחוזי.
למים ,וכחינ כי מלאה הארץ דעה
אזלינן נשפינפא ,וחזינן ההוא כוורא
שהשליכוהו המים על ששים
אח ה׳ כמים ליש מנשים .ועל כן
דיפנא ליה אכלה טינא נאושייה
כרכים ושכרן כולם ,שהיה גדול
מכונים הצדיקים נשם דגים ,וכן
)ומיח( ,ואדחוהו מיא ושדיוהו
כל כך .ואכלו מיניה שימין
לגודא ,וחרונ מיניה שמין מחוזי,
כל ישראל נקראים צדיקים ומכונים
ממוזי .כעודנו לת .ומלמו
ואכול מיניה שמין מחוזי ,ומלחו
נשם דגים שגדלים נמים.
מיניה שימין ממוזי .אחרים,
מיניה שמין מחוזי ,ומלאו מחד
שהיו רמוקין משם ,מלמו
גלגלא דעיניה ,מלח מאה גרני
ונשאוהו למקומן .ממד גלגלא
משחא ,וכי הדרן )ואמאן( לנמר
דעינא .מגלגל עינו לקחו שמן
חרישר ירחי שמא ,חזינן דהוה קא
חלת מאה גרני .הוה מנשרי.
מנשרי מגרמי מטללחא ,וימני
לכנות מעצמות הדג אוחן
למננינהו הנך מחוזי) .הנאנו נסוגריים

ישראל

פירוש

וזה
אמר רבה בר

בר הנא זימנא
חדא הרה קאזלינן
בספינתא וחזינא
כוורא
ההוא
דיתבא ליה אכלא
טינא באופייה
ואידחוהו מיא
ושדיוהו לגודא
וחרוב מיניה
שיתין מחוזי ואבלו מיניה שיתין מחוזי
ומלחו מיניה שיתין מחוזי ומלאו מחד גלגלא
דעינא תלת מאה גרבי משחא ובי הדרן לבתר
תריפר ירחי שתא חזינן דחוה קא מנסרי
גי׳ הגהות הנ״ח שם ,כי כן הגי'
מתוזי שהפיל.
מגרמיה מטללתא ויהבי למבנינהו הנו מחוזי :
המונאת נ דנ רי רנינו להלן ד״ה ׳ומתה
ואידחוהו׳ ונד״ה ׳כי הדרן ואתאן'(.
פירוש ספינה לשון חשיבות ,בחי׳ מלכות .שרבב״ח חקר בשכלו
ספינה לשון חשיבות .כדאיתא
אודות המלכות ,איך בני ישראל מעלין אותה .וחזינן האי בוורא.
נ מו״ק )כת ע״א( :מאן
הארץ.
ישראל מכונין בשם דגים ,כמ״ש )נראשיה מח( ויתו לרוב בקרב
חשינ מאן שפין .ופירשו התוספות
ישראל,
דיתבא ליה אכלא טינא בנחיריו .זה בחי׳ תפילתן של
)שם( :מסין .חשונ ) (...ונמדרש

ילמדנו ,אין העכו״ש שפונים כלוש,
לרוב בקרב הארץ .כדכתינ ננ ר א שי ת) מ ח ,טו-טז ,כ( :וינרן אח יושף ויאמר האלקים
שגא׳ )ישעיה מ( ׳כל הגויש כאין נגדי׳•
אשר החהלכו אנמי לפניו אנרהם ויצחק האלקים הרעה אמי מעודי עד היום הזה; המלאך הגאל אמי מכל רע ינרך אח הנערים
זנ|ראל לאמר ןנ|רנף אלרןיס
ררןרא בהם ‘נןמי ושס אבתי אברהם רצסק רדגו לרב פרןרב הארץ (...) :וערכם פיוס ההוא לאמור פף
כאפרים וכרננ^ה ^ישס את אפרים לפני רננ׳^ה :ופירש ר ש״י) שס( :וידגו .כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם .בך יברך
ישראל .הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ,ויאמר איש לבנו ׳ישימך אלקיס כאפרים וכמנשה׳ .וכל ישראל נקראו בשס ׳דגים /כדכתב
המהר ש״א)ברכות שא ע״ב( בזה״ל :דגים הס כלל ישראל ,כמ״ש ׳מזרעא דיוסף קאתינא׳ שנמשלו לדגים ,ואכל ישראל קאמר הכי.

ויהגו

ייליסוט הנח?*
ת פ י ל ת ן של ישראל .ביאר בזה בליקו״ה )יו״ד כלאי הכרס ב ,ט( ,בקשרי הדברים
לכלל המאמר ,בזה״ל :וזה בחינת תפלה שהוא בחינת ביטול אל האין
סוף כנ״ל במאמר הנ״ל .ועל כן יש ארבע בחינות בתפלה שהם כנגד ארבעה
עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה כידוע ,דהיינו קרבנות ופסוקי דזמרה
וברכת קריאת שמע ותפלת שמונה עשרה וכו׳ כידוע ,כי בתחילה צריכין לתקן
הארבעה יסודות ,שהם בשורשן בחינות ארבע אותיות השם ,שזהו בחינת
ארבעה עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה הנ״ל ,כי אי אפשר לזכות לבחינת
ביטול הנ״ל ,כי אס כשמתקנין כל המידות הנמשכין מארבעה יסודות שהם
בחינת ארבעה עולמות הנ״ל ,כידוע .ועל כן צריכין בתפלה לסדר ארבע
בחינות הנ״ל ,דהיינו קרבנות ופסוקי דזמרה וכו׳ ,כדי לברר ולתקן ארבעה
יסודות ,בחינות ארבעה עולמות הנ״ל ,ואז זוכין לבחינת ביטול אל האין סוף
שהוא בגמר תפלת שמונה עשרה ,שהוא כנגד עולם האצילות ששס עיקר
הביטול אל האין סוף .ועיקר הביטול הוא אחר שמסיים השליח צבור תפילת
שמונה עשרה ,שאז נופלים על פניהם ומוסרין נפשם לה׳ ,שזהו בחינת ביטול
אל האין סוף ,ועל כן אומרים ווידוי קודם נפילת אפיס שהוא בחינת הביטול,
כי אי אפשר לזכות לבחינת ביטול האין סוף כי אס ע״י ווידוי דברים ,כנ״ל
במאמר הנ״ל .וזהו בחינת הקדישיס שאומרים בין עולם לעולם ,דהיינו בין
קרבנות לפסוקי דזמרה ,וכן בין ישתבח ליוצר ,כי אנו צריכין לתקן כל הארבעה
עולמות שהס בחינת ארבעה יסודות ,שיהיה כולם קדושים וטהורים ,כדי
שכולם יתעלו ויכללו למעלה למעלה ויתבטלו כולם באור האין סוף ,ואז נדע
כי ה׳ הוא האלקיס כנ״ל ,שזהו בחינת עלמא דאתי .וזהו בחינת הקדיש ,שהוא
הגדלת שמו הגדול יתברך ,בחינת יתגדל ויתקדש שמיה רבא ,כי עיקר הגדלת
שמו יתברך הוא בחינת ה׳ אלקיס ,שהוא שס מלא בחינת שס הגדול ,כמ״ש
)תהליס קד( ,ה׳ אלקי גדלת מאד ,היינו ששס ה׳ אלקיס הוא גדול מאד ,כי זה
השס ,כשמתייחד ונכלל יחד בחינת ה׳ הוא האלקיס ,זהו עיקר גדולתו

ורוממותו יתברך ,בחינת הגדלת שמו יתברך ,כמו שיהיה לעתיד שיהיה ה׳
אחד ושמו אחד ,כמבואר שס במאמר הנ״ל .ועל כן עיקר כוונת הקדיש הוא
לייחד ולחבר שלושה שמות אלקיס עם שלושה שמות הויה ,היינו בחינה הנ״ל,
בחינת ה׳ הוא האלקיס .ועל כן ע״י הקדיש נכלל עולם בעולם שלמעלה ממנו
וכו׳ ,כי עיקר הכלליות הוא בבחינה זו ,בבחינת ה׳ הוא האלקיס ,בבחינת כולו
טוב ,לדעת שכל מאורעותיו הס לטובתו ,כי כל מה שעולין ונכללין מדרגא
לדרגא ומעולם לעולם ,כל זה הוא בחינת ביטול ,ואז לפי העלייה והכלליות כן
זוכין לדעת ,דהיינו להגדיל דעתו בכל פעס ולהבין שהכל לטובתו ,בחינת ה׳
הוא האלקיס ,שזהו בחינת הקדיש שבין עולם לעולם ,שעל ידו עולין מעולם
לעולם ,כי הקדיש שהוא הגדלת שמו יתברך ,בחינת ה׳ הוא האלקיס ,זהו
בחינת ביטול ,שהוא בחינת עליה מעולם לעולם כנ״ל .וע״י זה נטהרין ונתקדשין
כל העולמות ,עד שזוכין אח״כ לביטול גמור אל האין סוף למעלה למעלה ,ואז
זוכין לדעת גדול בשלמות ויודעין בידיעה שלימה שהכל לטובתו ,שזהו בחינת ה׳
הוא האלקיס ,שזהו בחינת מה שמסיימין התפלה בשלום ,כי שלום הוא
התחברות שני הפכים ,דהיינו חסדים וגבורות ,דהיינו לדעת שהכל לטובתו
שזהו בחינת הביטול שזוכין בגמר התפלה כנ״ל .ועל כן אין קדיש בין גאולה
לתפלה ,דהיינו בין בריאה לאצילות ,כי שס באצילות עיקר הביטול ,ושס נכללין
באין סוף בעצמו כביכול ,שהוא למעלה מן הדעת ,למעלה מכל הקדושות,
כמובן במאמר הנ״ל ,שבשעת הביטול בעצמו אין שייך לומר שהכל לטובה ,כי
שס אינו יודע מעצמו כלל ,בחינת ולא ידע איש ,אפילו הוא עצמו לא ידע.
ועל כן אין שייך'^ס קדיש שהוא הגדלת הדעת ,לצאת ממוחין דקטנות למוחין
דגדלות ,לדעת כי ה׳ האלקיס והכל לטובה ,כי כל זה צריכין בעולמות שלמטה,
שצריכין להמשיך עליהם ההארה מבחינת אין סוף ,כדי לדעת זאת שהכל
לטובה ,אבל שס באצילות כשזוכין להביטול בעצמו ,שם איך שייך המשכת
הקדושה והדעת ,כי נתבטלין לגמרי ,בחינת אפילו הוא עצמו לא ידע ,כנ״ל.

ה מ תרגם
)המשך(

להם ה' במצרים ,אח״כ
ראו כמה גבורות במן
ובמים ,ונתנה להם
התורה ,ולמדו דרכי
הקב״ה .עד שהגיעו לזמן
זה ,אמר להם משה ,עד
עכשיו הייתי צריך ללמד
אתכם כמו שמלמדים
לילד) ,מכאן והלאה( וזה
הוא 'אתה הראת לדעת'
ולמדת עד כאן לדעת
ולהסתכל ולהיכנס בסוד
האמונה .ומה הוא' ,כי
ה' הוא האלקיס' ,אס
תאמר דבר קטן הוא
לדעת ,הרי כתוב 'וידעת
היום והשבות אל לבבך,
כי ה' הוא האלקי״ס
בשמים ממעל ועל הארץ
מתתת אין עוד' ,כאן
תלוי כל סוד האמונה,
לדעת מתוך זה את
הסוד של כל הסודות,
לדעת את הנסתר של כל
הנסתרות .ה' אלקי״ס,
שם מלא ,והכל אתד,
'אתה הראת לדעת',
כאן סוד הסודות לאלו
שיודעים מדות העליונות.
ואמר רבה בר בר
תנה ,פעם אשת היינו
הולכים בספינה ,וראינו
את אותו הדג שנכנס
לו שרץ בנתיריו )ומת(,
והמיס השליכוהו ליבשה,
ונתרבו ממנו שישים
כרכים ,ואכלו מבשרו
שישים כרכים ,ושישים
כרכים אתרים שהיו
רתוקיס מהם מלתו את
בשרו ונשאוהו למקומם,
ומלאו ממה שהפיקו
מגלגל עינו האשד,
שלוש מאות שביות
שמן ,וכשמזרנו )ובאנו(
לשם לאתר שנים עשר
שודשי שנה ,ראינו שהיו
מנסרים קרשים מעצמות
הדג ,כדי לבנות את
הערים שהפיל.

מקור חכמה

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

הטו

ערכי ם
וכינויים

שרץ

ש נ ת ע ר ב שרץ היינו טומאה בתפלתו ועבודתו .כפג נזה נני א ה ״ ל) ד( נזה״ל :מכל הענודות והמצוות פפס לדוגמא אס הפפלה
כלל ג׳ מס״י הכללים( ,ויש נזה לנאר כפי הנ״ל ,שהיא הננתרה יותר מכולם ,נסגולתה להדניקות והניטול לא״ס כהתפשטות
ש נ ת ע ר ב שרץ היינו טומאה בתפלתו ועבודתו וכלכל אותו .איפא נירפ האיפגיס )ד( נזה״ל :כן מונן כמאמר זה ,שעיקר
הגשמיות.
שלימות המפלה מלוי כהמשכה התיקוגיס הנ״ל היינו כל הפיקמיס המנואריס נמא מר זה (...) ,כי קודם שזוכין לתקן את המלכות ,שהיא
תולעים ב ,ה(.
כעצמה גס כמי׳ המפלה כידוע,
היה כבר כמה וכמה ,שע״י
ננתי'
ולהעלותה לשורשה ,אז היא
ו ת ה ל ת י אחטם לך .רנינו חרש כמ״ש )י ש עי ה מה( ותהלתי אחטם לך .שנתערב
שראו בעצמן נפילתם
׳ותהי עוונותס מקוקה על עצמותם׳ ,הגדולה ,עי״ז נתיאשו
אה הפס' ,ולומד ממנו שרץ ,היינו טומאה ,בתפלתו ועבודתו,
לגמרי ופרשו מן הקדושה,
להתפלל
לו
אפשר
אי
כוודאי
אז
שהפועס זה נשי׳ פהלה ,היינו פפלה,
ויצאו לחוז חם ושלום,
כדכפינ נישעיה )מש ,ט( :למען ';ומי ובלבל אותו .ולא היה יכול איש הישראלי
ננמי' ׳כל עצמומי תאמרנה ונו" ,ורצו לקבוע להם מקום חוז
מהקדושה חם ושלום ,ורצו
אאריך אפי ומהלמי אחנוס לך לנלמי הזה לעבוד עבודתו תמה .מה עשה האיש
והממשכות זרות הנאים מהעוונות
לשרוז בארז להתפשט
מכלנלין כוודאי את המפלה .ואמר עצמן בזה העולם ,כמו אלו
הכרימך :ועי׳ נליקו״מ נריש מאמר נ' ,הזה ,עשה שלש בחי׳ הנ״ל .היינו התקשרות
שאמרו ׳איזיל ואתהני בהאי
להצדיק ,ונתינת הצדקה ,ווידוי דברים .כך כשממקן את המלכות על ידי
שהשפלה היא נפי' פועם.
עלמא׳ מאחר שאין לו עולם
המשונה והווידויס ,אז זונה להתפלל הבא חם ושלום .ואלו הם
היה יכול אי ש הישראלי הזה לעבוד עבודתו תמה .וניאר נזה נפל״ ש)ד ,טז( נזה״ל :כי המפלה בודאי טמאים ואםורים
ננמי׳ ׳כל עצמומי תאמרנה וכו".
לגמרי ,כי זה בחינת ׳השרז
ולדנק
צ״ת,
סימן
ערוך
נשולמן
כמנואר
הגשמיות
להתפשטות
המפלה
כשעת
כשזונין
הוא
שלימומה
ועיקר
הוא נתינת מלכות כידוע,
השורז על הארז׳ דייקא,
את עצמו אז על כל פניס כאור אין סוף וכנ׳׳ל ,שזה ג׳׳כ נתינת המזרת המלכות לשורשה .וכל זמן שלא זכה לתקן את המלכות ששם עיקר אחיזת הנחש
והטומאה חם ושלום )משיבת
ולהמזירה לשורשה ,כוודאי הוא רתוק עדיין משלימות המפלה ,ואין יכול לענוד ענודמו ממה.
נפש נז(.
)ע״פ

שרץ נקרא שרז השורז על
הארז ,כי הוא יונק מן הארז
ששם שורש אחיזת השרצים
שהם זוהמת הנחש )ליקו׳׳ה

ולא

מה

ילהוט הנחל
עשה האיש הזה עשה שלש כהי׳ הנ״ל היינו התקשרות להצדיק

ונתינת הצדקה ווידוי דברים .לעובדא ולמעשה ביאר בזה בפל״ח)ד ,כג-ל(
כיצד נעשים גס כל התיקונים הנ״ל עתה בזמנינו ,בציון רביה״ק :הנה ידוע מפי

תלמידיו הקדושים ,שכל המאמרים שגילה בענין מעלת התיקונים הנוראים
והנפלאים שנעשין ע״י ההתקרבות אל הצדיק ,וכל הפרטים שיש בזה ,כל
דבריו ז״ל בזה תיים וקיימים לעד ,וגם עכשיו אתר הסתלקותו ז״ל נעשה כל
זה ע״י שמתקרבין אל עניינו הקדוש ז״ל ,ונכללין בתוך הקיבוץ הקדוש
הנקראים על שמו הקדוש ז״ל ,ומתדבקין עצמן בלימוד ספריו הקדושים,
ומקבלין עצותיו הקדושים ,ובאים על ציונו הקדוש ומתפללים שם על התשובה
והיראה והעבודה וכו׳ ,בפרט כשזוכין להיכלל בתוך הקיבוץ הקדוש בעת
שמתאספין אליו ז״ל על ראש השנה וכו׳ ,כידוע ומבואר כל זאת במקום אתר.
על כן צריכין לבאר קצת איך פרטי התיקונים שבמאמר זה נמשכין גם עכשיו
אתר הסתלקותו ז״ל .התיקונים שנעשין ע״י הסתכלות פני הצדיק ,עיין בסי׳
קצ״ב ,שבכל ספר וספר נמצא דמות דיוקנו ואור פניו של זה הצדיק והתכם
שתידש אלו הדיבורים שבזה הספר ,ועיין בסימן קנ״ג ,מבואר שם ,שהתלמיד
כשזוכה הוא מקבל אור הפנים של הרב ממש וכי ,ועיין סימן ר״ל .התיקונים
הנעשין ע״י הצדקה שנותנין להצדיק ,זה פשוט שנעשה עכשיו ג״כ ,ע״י
הצדקה שנותנין לבניו ולהמקורבים אליו ז״ל ,ולכל המצטרך לענייניו הקדושים
ז״ל כגון להדפיס ספריו הקדושים וכיוצא בזה .התיקונים שנעשין ע״י הוידוי
לפני הצדיק ,נעשה עכשיו ג״כ ,ע״י שבאין על ציונו הקדוש ומרבין שם
בתפילות ווידויים וכו׳ ,וזה מרומז בדבריו ז״ל במאמר זה בעצמו באות ט׳,
בענין למה נקרא שמו פעור על שם שפוער פיו ,כי כשפוגמין במלכות אז יש
לו כת לפעור פיו בצירופים רעים וכו׳ ,ובשביל זה נקבר משה מול בית פעור
)ומבואר בתוספות סוטה דף י״ד בשם מדרש אגדה ,שבכל שנה בית פעור
עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עוון ,וכשהוא רואה קברו של משה ,תוזר
ושוקע וכו׳ ,נמצא מבואר שקברו של משה עושה עד היום פעולתו הקדושה,
להכניע בתינת בית פעור ,ולהוציא ממנו הצירופין הרעים ,ולתקן ולבנות מידת
המלכות בשלימות( ,ועיין שם עוד ,מה שכתב ,וכל זה היה במותו ,אבל
את עצמו באור אין
בוודאי גם בתייו היה לו התפשטות הגשמיות ,והיה מדבק
וכו״ .וממילאמובן,
סוף ,אבל ההתפשטות היתה בבתינת ׳והתיות רצוא ושוב
שזה הצדיק שהוא בבתינת משה בתינת אין ,כי דבוק בתמידות באור אין סוף
בבתינת רצוא ושוב ,שעי״ז יש לו כת לתקן מידת המלכות ע״י הווידוי
שמתוודין לפניו ,בודאי זה הצדיק יש לו כת זה לאתר הסתלקותו ביתר שאת
ויתר עוז ,כי אז דבוק בשלימות יותר באור האין סוף ,וגס אז יש אצלו בתינת
רצוא ושוב כידוע ,רק שהיא בדקות ורותניות יותר ,וגס כי הצדיקים פוקדים
את קבריהם כידוע ,בפרט זה הצדיק אשר פקד על זה לבוא על קברו,
והבטית שישתדל בתקנתו וכו׳ כידוע .ועיין שס עוד באות ה׳ ,מרמז ג״כ לענין
זה ,שיהודה התוודה כמה דורות לפני לידת משה ,ואת״כ כשזכר משה הווידוי,
נעשה כאילו התוודה עכשיו לפני משה ,ועי״ז ניתתקן בתינת מלכות .מכל שכן
שעכשיו שכבר היה הצדיק שהוא בתינת משה בעולם ,וכשבאין על קברו
כפקודתו ז״ל ,בכדי שהוא יעלה הווידוי לפני השי״ת ויתקן בתינת המלכות,
בוודאי ניתקן הכל .נמצא שכל התיקונים הנ״ל נעשין גס עכשיו ,רק שנעשין
בדקות ורותניות יותר .על כן צריכין עכשיו להתתזק ולהתאמץ להמשיך
התיקונים הנ״ל ,ע״י שיהיה ההתקשרות בלב שלס ונכון ביותר וכמובן .וגס
מה שמבואר שם שהצדיק מפריש ומברר לו דרך הישר לפי שורש נשמתו,
צריכין להאמין שגס עכשיו נעשה ענין זה ממילא ,כי כשבא אל כלל הקיבוץ
הקדוש שלו ורואה מידותיהם הקדושים ועבודתם אשר עובדים את ה׳
ומשתוקקים בכלות הנפש לילך בדרכיו הקדושים וכו׳ ,ויודע ומבין היטב שכל
זה נמשך רק מקדושת אור נשמתו הקדושה ,ואור קדושת תורתו אשר שס
מאיר אור פניו הקדושים וכו׳ כנ״ל ,זה בתינת הסתכלות פני הצדיק .ועיין
ליקו״ת סימן מ׳ ,ותבין שזה בתינת )ישעיה לג( ׳מלך ביפיו תתזינה עיניך׳,
שהעיקר הוא בזמן אסיפת הקיבוץ הקדוש שלו.וע״י כל זה מי שזוכה לקשר
עצמו היטב לזה ,ומרגיש איזה הארה והתנוצצות הקדושה מזה בתוך ליבו,
זוכה עי״ז לתקן המידות הנמשכין משני יסודות דומם צומת .וע״ש במאמר

רבב״ת ,שאינו מזכיר שס כלל ענין ההסתכלות ,רק ההתקרבות ,שזה בתינת
׳ושדיוהו לגודא׳ ,שהקריב את עצמו להצדיק וכו׳ ,והצדיק הוא בתינת ברית
מלת עולם ,וידוע כי מלת הוא פולט הדמים ,על כן ע״י ההתקרבות להצדיק
נתתקן המידות הבאים מדומם צומת ,שהס עצבות והתאוות הבאים מדמים
עכורים וכו׳ ,נמצא מבואר בכאן שעיקר התיקון נעשה ע״י ההתקרבות
וההתקשרות .את״כ כשנותן צדקה לאנשיו המקורבים אליו והולכים בדרכיו
ונקראים על שמו ז״ל ,וכן כשנותן צדקה על כל ענייניו ז״ל ,ניתתקנו המדות
הבאים מתי ומדבר .את״כ כשבא על קברו הקדוש ומפרש כל ליבו לפני השי״ת
ומרבה בתפילות ותתנוניס ווידוים וכו׳ ,ומתפלל לפני השי״ת שיורהו הדרך
הנכון והישר לפי שורש נשמתו ,שיזכה עי״ז לתשובה שלימה ,ולעבוד אותו
יתברך באמת ,ושיכפר לו על כל מה שפגם וכו׳ ,בפרט בזכותו של הצדיק
הקדוש ,ואומר הווידויס מתוך פנימיות לבבו ,עד שהדיבורים יוצאים מתוך
עצמותיו ,בבתינת ׳כל עצמותי תאמרנה וכו״ ,היינו שהדיבורים יוצאים מתוך
פנימיותו ועצמותיו של המתוודה ,שעי״ז ממילא נמשך גס כת כל האברים וכל
העצמות ממש לתוך הדיבורים ,ועושה את כל הנ״ל על סמך דעתו של הצדיק
הקדוש ז״ל ,ובהתקשרות גמור אליו בכל לבבו ,ושהוא יעשה ויגמור כל
התיקונים הצריך לנפשו ורותו ונשמתו ,אזי יאמין בבירור שבוודאי נתרבו עי״ז
כל בניני המלכות דסט״א ,והוציא מהס כל הצירופין ,ונבנו בניני המלכות
דקדושה ,ואז ממילא ידע הדרך הישר לפניו לפי שורש נשמתו ,שזה בתינת
׳אתריב הריס וגבעות׳ ,רמז על תורבן ממשלתם ,׳והולכתי עוריס בדרך לא
ידעו׳ ,כמבואר שס במאמר רבב״ת .נמצא מבואר ,שכשנתרבין בניני המלכות
דסט״א ,אזי השי״ת בעצמו מוליך אותו בדרך הישר ,ובוודאי כשהצדיק בתייס
תיותו אז הצדיק מודיע לו את הדרך ,ועכשיו ,צריך להאמין ,שכשרוצה באמת
לילך בדרך הישר ועושה כל התיקונים הנ״ל בשלימות ,אז מה שהשי״ת שולת
לו במתשבתו איזה דרך והנהגה לעבודת ה׳ ,צריך להאמין שזה דרכו הישר
לעת עתה לפי שורש נשמתו .וממילא מובן ,שכל אתד צריך לתפש את דרכו
בקודש בתוך הספרים הקדושים של הצדיק ותלמידיו ז״ל ,ובעניינים כאלה
שאפשר לו לדבר ולהתיישב עס תביריו ,בוודאי צריך לדבר עס תביריו ,כי אולי
יקבל מתביריו איזה הארת הדעת ,בבתינת )תרגוס ישעיה ג( ׳ומקבלין דין מן
דין׳ ,וגס צריך בכל פעם גס בביתו להתבודד ולשפוך שיתו לפני השי״ת
ולהתפלל לפניו שיתקן את עצתו ,וכמבואר כל זאת במקום אתר .וגס זה מובן
ממילא ,כי הכל לפי רוב המעשה ,ואתר כוונת הלב הן הן הדברים ,וכל מה
שהאדם עושה ומשתדל בהתיקוניס הנ״ל בהשתדלות ביותר ,ובהתעוררות הלב
וכוונתו ,ובהתקשרות גדול ביותר ,בוודאי נמשכין עליו כל התיקונים הנ״ל
בשלימות יותר .אך אעפ״כ צריכין להאמין ג״כ ,שאיך שמשתדל האדם להמשיך
עליו הארת תיקונים הנ״ל ,אפילו אס האדם הוא כמו שהוא וההשתדלות הוא
כמו שהוא ,אעפ״כ בוודאי נמשך עליו ג״כ איזה הארה מהתיקונים הנ״ל ,כי
השי״ת מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית ,ותושב מתשבות לבל ידת
ממנו נידת אפילו ממדריגה השפילה שבשפילות .ואס רואה האדם שתבירו
זוכה להשתדל ביותר ונמשכין עליו התיקונים הנ״ל ביותר ,אל יפול בדעתו
עי״ז תס ושלום )כמצוי אצל הקטני הדעת( ,אדרבא יתתזק ביותר עי״ז ,ויאמין
כי ע״י ההתקרבות של תבירו הגדול ממנו יגיע גס אליו תועלת גדול עי״ז ,כי
הלא מבואר בסוף המאמר ,שע״י תשובתו של איש הישראלי הזה וכו׳ ,עי״ז
אפילו הרשעים שיצאו לגמרי מהקדושה והס בבתינת אתורי הקדושה ,נעשו
גס הס כסא להקדושה .ויהבי לבניני הנך מתוזי ,מכל שכן שהוא איך שהוא,
מאתר שמשתדל אתר הקדושה ורוצה להתקרב אל הצדיק ,ומשתדל ג״כ בכל
תיקונים הנ״ל ,בוודאי נמשכין עליו ג״כ התיקונים הנ״ל .ומה שלא זכה לתקן
ע״י השתדלותו ,אולי יזכה שיתקן ע״י ההשתדלות של תבירו שזכה להתקרב
ביותר .ואס יהיה האדם תזק בדעתו בזה באמת ,בוודאי סוף כל סוף יזכה
לתשובה שלימה ולתיקון גמור .וגס זה מובן ממילא ,כי אי אפשר לגמור גמר
כל התיקונים הנ״ל בשלימות בפעם אתת ,שבשביל זה גס בתייס תיותו של
הצדיק צריכין לבוא אליו בכל פעם ולספר לפניו כל לבו ,וכמבואר במאמר זה
אות ט׳ ,ויש בזה דברים עמוקים .ובפרט כי האדם צריך להשתדל לעלות בכל
פעס ממדריגתו למדריגה עליונה ביותר ,וכמובן .וכל זה נוהג גס עכשיו.

רשיעייא אינון אבי אבות
הטומאה ,דאינון טמא מת
ושרז ,דמטמא לבר נש
מאווירו ומתוכו ומגבו,
ואפילו תוך תוכו ,דכהנא
מסתאב בהון )זהר כי תצא
רפב.(.

עצה ותו שיה

עייי שאיש הישראלי
נתעורר בתשובה
ע״י שהרגיש טומאה
קטנה שמבלבלת
אותו בתפילתו
ועבודתו ,ע״י תשובתו
גורם שגם הרשעים
הגמורים שיצאומכלל
ישראל ע״י ריבוי
מעשיהם הרעים,
גם הם נעשים כםא
לקדושה ,וחוזרים
בתשובה ,ועוזרים
גם הם לעובדי
השי״ת שיבנו בניינים
הקדושה ,אמן כן
יהי רצון ) קי צו ר
ליקו״מ ד ,טז(.

ערכי ם
וכינויים
גדר
הצדיק מותר לו לפרוז
גדרים של אחרים בשביל
דרכו ) ס פ ר המידות צדיק קיט(.
החוטא שחטא ושב ,לא
יספיק לו גדר מעט ,אלא
צריך להגדיר עצמו כמה
גדרים קשים ,מפני שאותו
גדר המעט כבר נפרז פעם
אחת ,אם יתקרב שם ,בקל
יפתהו יצרו ,אלא צריך
להתרחק הרחק גדול מאד,
ולזה לא יכנס דרך פתח
האכסדרה שהפרצה שם,
אלא יתעלה ויכנס דרך
פתח צר ,ויעשה כמה צרות
וסיגופים לעצמו ,ויסתום
הפרצות )תו מר דבורה פ״א(.
כל התרי״ג מצוות הן הם
הגדרות עבור הסטרא
אחרא ,תרי״ג עטין טבין
)קה״י ,גדר(.

גדרות הוא סוד המלכות,
שהוא גדרות לפירין עלאין.
ועל כן נקרא ׳חומה׳ ,שהוא
גדר ושמירה למה שבפנים,
ועל כן נקרא ׳שומר׳ ,והוא
גבורה תתאה דינא רפיא,
כנודע דגבורה עלאה פחד
יצחק הוא דינא קשיא,
ומלכות גבורה תתאה הוא
דינא רפיא )קה״י ,גדר(.
אביגדור זה משה ,שהרבה
גודרין עמדו לישראל ,והוא
אב לכולן ,שגדר פרצותיהן
של ישראל .ויש לומר ,כי
הפירצה מבחינת צפון ,שרוח
צפון היא פרוצה ,והגדר הוא
ע״י בינה ,שכל המתקות
הגבורות העלה לשורשן,
ומשה זכה לבינה ,על כן גדר
פרצותיהן )קה״י ,אביגדור(.

ק טז

כל

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

יצלח

מוהר״ן

מקור חכמה

לחמך על פני המים.
המומתין מתוודין .כמונא לעיל נמקו״ס נסוף אות ס' ■
כלל ט״ז ,ידייק נזה המעיין ,מה נ א לחדש וללמדנו מכל אחת מן הראיות .ראיה א' מלשון הכתונ נקהלת )יא ,א־נ(  :שלח ליומף על פני המןם
כי נרג הןמיס ממצאנו :מן חלק לאנעה וגס לאמונה כי לא מדע מה יהיה רעה על האךן :ופירש ר ש״י) שס( :שלם לסמן על פני המים.
עשה טונה וחשד לאדם תיאמר לך לכך עליו ׳אל מראנו עוד' ,כאדם שמשליך מזונותיו על פני המיס .פי נרונ הימים המצאנו .עוד ימים
נאים ומקנל משלומך .ראה מה
נאמר ניתרו )שמוח כ( 'קראן לו
השלש ב חינות מעילא וזה פירוש ומתה ואידחוהו מיא ושדיוהו
ויאכל לחם' ,וסנור שהוא מצרי ולא
לתתא .ני אר נזה נפל״פ לגודא .והזכיר השלש בחינות מעילא
)ד ,יז( נזה״ל :יש לומר ,כי הוא
יראנו עוד ,מה היה סופו ,נעשה
ווידוי לתתא .ומתה ,זח בחי׳ ווידוי דברים ,כמ״ש
מטעם כי נמיקוניס אלו של
חחנו ,ומלך על ישראל ,והכניסו
וצדקה ,צריך לעשוק ממיד גס כל המומתין מתוודין .ואידחוהו מיא ,זה מחח כנפי השכינה ,וזכו נניו ונני
כשאינו אצל הצדיק ,רק שיהיה בחי׳ צדקה ,כמ״ש )קהלת יא( שלח לחמך נניו לישנ נלשכח הגזית .סן סלק
נהמקשרומ להצדיק.
על פני המים ,וכתיב )ישעיה לר( אשריכם לשפעס וגם לשמונה .חלקח מלחמך
מ י א זה כחיי צדקה .ואיחא נליקו״מ זורעי על כל מים .ושדיוהו לגודא ,ימשלף לשנעה צריכי חסד ,חלק
) פ״נ טס נזה״ל :צדקה היא
עוד לשמונה שינואו אחריהס ,ואל
נחי' מיש ,ננ סי׳ )פהליס קיד( הצדיק נקרא גודא ,לשון גדר ,שהוא גודר
מאמר די .פי לא סדע מה יהיה יעה.
פרצותיהן של ישראל )יחזקאל ככ ,ישעיה נ ח(.
ההופכי הצור אגס מיס ,הצור זה
שמא עוד ימים נ אי ם ותצטרך
לכולם ,או מינצל ע״י הצדקה מן
נחי׳ )שס עג( צור לנני ,כי יש לנ
הרעה ,ואס לא עכשיו אימתי .ומצינו שפס' זה נדרש לענין צדקה,
אנן )יחזקאל לס ,דהיינו אנירי לנ הרחוקים מצדקה )ישעיה מו(,
וזהו ההופכי הצור אגס מיס ,דהיינו שנתהפך ללנ רך ,נחי׳ ) א י כ ה
וכפרט לחלמידי חכמים ,כדאיפא נק ה״ר )שס( :״שלח לחמך על פני
נ( שפכי כמיס לנך נוכח פני ה' ,היינו לנ רך להחנדנ לצדקה.
המיס' ,א״ר ניני ,אם ניקשח לעשוח צדקה עשה אומה עס
ונשניל זה נקרא צדקה מיס ,כמ״ש )עמוס ה( וצדקה כנחל אימן,
עמלי חורה ,שאין מים האמור כאן אלא דנרי מורה ,שנאמר
וזה נחי' )קהלת יא( שלח לחמך על פני המיס ,הנאמר נצדקה.
זורעי על כל
)ישעיה נה( ' ה ו י כל צמא לכו למיס'•
מים .ראיה נ׳ שה׳מןס׳ זה נשי׳ צדקה ,כדכחיכ כישעיה )לנ ,יז־כ(:
והןה מעשה הצדקה שלום וענדח הצדקה השקט ונטח עד עולם (••■ ) :אשריכם זרעי על כל כניס משלחי רגל השור והחמור :ופירש
ר ש״י) שס( :אשייפה ישראל .שהצליחה זריעח צדקמכס כזורעיס על מיס ,מעמה מקצרו ומאספו מנואת שכרכם הטונ ,משלחו רגל התור
לדוש המנואה ,והחמור להניא אל הניח ,כך מרגם יונמן ,כלומר חקנלו שכר פעולתכם הטונה.
נקרא גודא לשון גדר שהוא גודר פרצותיהן של ישראל .כדכפינ כי חזק אל)כ  ,3כט-ל( :עם הארץ עשקו עישק וגזלו גזל ועני
ואניון הונו ואח הגר עשקו נלא מישפט :ואנקש מהם איש גדר גדר ועמד נפרץ לפני נעד הארץ לנלאי שחמה ולא מצאחי:
ופירש ה מצו״ד) שס( :ואנקש מהם .ניקשחי ניניהם איש גודר גדר הפירצה ,לנל ינוא האוינ העירה ,או מי לעמוד נפרץ לנלי חח לנוא,
ר״ל ,ניקשמי מי מחזיר אח ישראל נמשונה או מי עומד נמפילה לפני עליהם לנל אשחימס ,והנה לא מצאמי .וכן כשיכ כי שעיה)נ ש ,ז-ינ(:
הלוא פרס לרענ לחרנף ועניים מרודים מניא ניח כי מראה ערס וכסימו ומנשיף לא ממעלה :אז ינקע כשחר אורך וארכמף מהרה מצמח
והלך לפניך צדקך כנוד ה׳!אספך :אז מקרא וה׳!ענה משוע ויאמר הנני אס מסיר ממוכף מוקה שלח אצנע ודנר און :ומפק לרענ
נפשך ונפש נענה מתניע וזרח נח״שך אורך ואפלתךכצהדם :ונחך ה' ממיד והתניע נצחצחות נפשך ועצמתיף!חליץ וה!ית כגן רוה וכמוצא
מ!ם אקר לא י מנו מימיו :וננו ננמך קרנות עולם מוסדי דור ודור מקומם וקרא לך גדר פרץ משוננ נחינוח לשנח :ופירש המצו״ד) שס(:
ונסן .המקום ינהג אוחך חמיד נדרך הטונ לך .והשפיע פצסצשוס נסשך .נעח יהיה נעולם צמאון ויונש ישנע אח נפשך ,ולא חהיה חסר
מכל טונה .ועצמוסין יסליץ .ינריא ויחזיק אח עצמותיך .וזכר אח העצמות ,לפי שהם מוסדי הגוף .והייס .תהיה שנע מטונה ,כגן הןנ ע
מן המיס ,כי הדרך הוא להשקותה נכל עח ,וכמוצא מיס תהיה נכל עת מושפע נטונה ,כמקור המוצא מיס ,אשר המיס הנוטפין אינם
נפסקין .ופני ממך .רצה לומר ,המעשים הטונים היוצאים ממך יננו אח חרנות העולם ,וכמו שהמעשים הרעים מחריניס אח העולם ,כן
הטונים יננו החרנוח .מוסדי דור ודור .היסודות שנפלו נימי הדורות אמה מקומם אומס נמעשיך הטונים ,וכפל הדנר נמ״ש .וקורא לן.
נל נני העולם יקראו אוחך גודר פרץ ,שהרי נזכוח מעשיך גדרח פרצוח העולם .משופפ .אחה הוא המשינ אח הנחינוח להיות מיושנות
נאנשים ,כי נהיוח הערים חריניס נשמו הנמינוח ,ונזנומך נננו הערים ונמיישנו הנמינוח .רנינו הניא פס׳ זה כראיה לכך שהצדיק נקרא
רנינו מניא נ׳ ראיות ק׳מיס' זה נחי׳ צדקה ,וע"פ

והזכיר

אשריכם

הצדיק

׳גודא׳ ,לענין נחי׳ ההפקרנוח לצדיק וראייח פניו .אך דוק וראה ,כי גס הפסוקים ה סונני ס לפסוק זה )כלל ה( הינס מג׳ נחינוח ההפקרנוח לצדיקים.
הפס׳ ׳כי פלאה ערוס וכסיתו׳ הונא לעיל נאות ח׳ לענין ׳הצדקה שנוחניס לצדיק׳ עי״ש ,וענין ׳וידוי הדנריס׳ ותיקון הצירופים מרומז נפסוקי ס ׳ועצמוחיך

יחליץ׳ ׳וננו ממך חרנוח פולס׳ ,כדפירש המצו״ד .ונמס׳ מגילה )יג ע״א( מצינו שהצדיק מכונה נשס ׳גדר׳ ,כדאיתא גני מרע״ה :׳ואשמו היהודיה
ילדה אח !רד אני גדור ואח מנר אני שוכו ואח יקומיאל אני זנוח׳; (...) .ירד׳ זה משה ,ולמה נקרא תמו ירד ,שירד להם לישראל מן
נימיו .׳גדור' ,שגדר פרצוחיהן של ישראל .׳חנר' ,שחינר אח ישראל לאניהן שנשמים .׳שונו' ,שנעשה להם לישראל כסוכה .׳יקומיאל',
שקוו ישראל לאל נימיו' .זנוח' ,שהזניח עוונותיהן של ישראל .׳אני אני אני' ,אנ נמורה אנ נחכמה אנ ננניאות .ופירש המהר ש״א) שס(:
כולן שמוח משה הן' ,ירד' ,שירד להם לישראל מן נו' ,כדאמרינן נמסכח מעניח מן נזכוח משה .׳גדור' ,שגדר פרצותיהן נו' ,היינו
המורה שנמנה על ידו (...) .׳אני אני אני' ,היינו שלושה אני דנחיני ,דהאי דנמינ גני' אניגדור' ,היינו שהיה אנ נמורה לגדור פרצוח
תל ישראל נמעשיהס הרעים שהיה להן כנר נמצריס ,ו׳אני סוכו' ,דהיינו אנ נחכמה ,יודע להתפלל על ישראל להגין עליהם מן הצרות,
כמ״ש ׳מי כהחכס יודע פשר וגו״ זה משה ,ו׳אני זנוח; אנ ננניאיס ,שידע לנס הרע ,ואעפ״י כן ניקש על כפרתן.

נוילואי חכנזה
שלד 1ל ח טך על פני ה טי ם .איהא גל(גוה דרגי גפן )ג ,מ-י( :מעשה נחשיד
אחד שהיה רגיל כצדקה .פעה אחת הלך וישנ כשפינה ,נא הרוח וטנע
ספינתו ניש .ראהו רני עקינא ,ונא לפני נ״ד להעיד על אשתו להינשא ,עד
שלא הגיע עת לעמוד נ א אופו האיש ועמד לפניו ,א״ל את הוא שטנעת ניס,
א״ל הן ,ומי העלך מן הים ,א״ל צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים ,א״ל
מאין אפה יודע ,א״ל כשירדתי למעמקי מצולה ,שמעתי קול רעש גדול מגלי
הים ,שזו אומר לזו וזו אומר לזו ,רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים ,שעשה
צדקה כל ימיו .נאותה שעה פתח רני עקיכא ואמר ,כרוך אלקיש אלקי ישראל
שנחר נ דנ רי תורה ונדנרי חכמיה ,שדנרי תורה ודנרי חכמיה קיימין הס
לעולה ולעולמי עולמים ,שנאמר )קהלם יא( ׳שלח לחמך על פני המיס כי נרונ
הימים תמצאנו׳ ,ועוד כתינ )משלי י( ׳וצדקה מציל ממוח׳.

א ש ר י כ ם זור עי ע ל כל טים .אמגם ע״ד הפשע מדוגר גצדקה כפשומו ,אן
מצינו גג״ק )יז ע״א( שפש' זה נדרש על העושק גמורה וגגמ״ם ,וז״ל
הגמרא :אמר רני יוחנן משוס ר״ש נן יוחאי ,מאי דכמינ ׳אשריכם זורעי על
כל מיס משלחי רגל השוד והחמור׳ ,כל העושק נפולה ונגמילות חשדיס
זוכה לנחלח שני שנטיס ,שנאמר ׳אשריכם זורעי׳ ,ואין זריעה אלא צדקה,
שנאמר ׳זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חשד׳ .ואין מיס אלא פורה ,שנאמר
׳הוי כל צמא לכו למים׳ .יעוד שגינו נע״ז)ה ע״ג( :אמר רני יוחנן משוס רני
כנאה ,מאי דכתינ ׳אשריכם זורעי על כל מיש משלחי רגל השור והחמור׳,
אשריהש ישראל ,כזמן שעושקין כתורה ונגמילות חשדיש ,יצרה משור ניד ה,
ואין הה מהוריה ניד יצרה ,שנאמר ׳אשריכם זורעי על כל מיש׳ .ופירש יש״י
)שם( :משלחי רגל .משלחים ומשליכין רגלי יצה״ר הנא על האדש מעליהם.

מקור חכמה

ה מ תרג ם

כמ״ש

ליקוטי

אנכי ד

'ותפקחנה עיני
שניהם' בדפוס זה
נישעיה )מ , 3יג-טז( :ה' כנכור יצא כאיש מגחמות ינניר
העולם ,מה שלא היה
קודם ,שהיו משגיחים קגאה יריע אף !צריח על איניו ימגכר :החשימי מעולם אחריש
ורואים למעלה .לעתיד אמאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף;חד :אחריג הריס ו>נשח וכל
לבוא כתוב 'והולכתי
עוריס בדרך לא ידעו עשכם אוניש ושממי גהמח לאיים
וגו״ ,עתיד הקב״ה ואגמים אוכיש :והולכמי עוריס 3דרף
לפקוח עיניהם של אילו
שאינם חכמים ,כדי לא ;דעו כנמיכוח לא ;דעו אדריכם
שיוכלו להסתכל בחכמה אשים מחשף לפניהם לאור ומעקשיס
העליונה ,ולהתדבק במה למישור אלה הדכריס עשימם ולא
שלא התדבקו בזה העולם,
כדי שידעו ויכירו את עזנמיס :ופירש המצו״ד )שס( :יצא.
בוראם .אשריהם הצדיקים לחשועח ישראל .יעיד קנאה .יעורר
שיזכו לחכמה ההיא,
שאין חכמה כאותה לקנאוח קנאח עמו .יריע .כגנור
החכמה ,ואין ידיעה המנצח כמלחמה .יסגגר .ימחזק אח
)ישעיה מ(3
כאותה הידיעה ,ואין עצמו על אויכיו .הסשימי מעולם .זה
דביקות כאותה הדביקות.

כהפ טרת כרא שית אחריב הרים וגכעות.

כדכמינ

מוהר״ן

כ מ ״ ש ב הפ טר ת ברא שית.

נחל נוכע

קיז

דייק כזה כפל״ח )ד ,יח( ,ממה ששינה

רכינו מדרכו ,ולא ציין את הפשוק כישעיה אלא כתכ ׳כהפטרת

ערכי ם
וכינויים
ששים המה
מלכות
יששים המה מלכות /אלו
ששים חבורות של צדיקים
שיושבות בגן עדן תחת
עז החיים ועוםקות בתורה

בראשית׳ ,וז״ל :יש לומר ,שרימז בזה ,כי כל מעשה בראשית היה רק
בשביל לגלות מלכותו יתברך כמבואר במקום אתר ,ותיכף כתיב
)בראשית א( ׳והארץ היתה תוהו ובוהו
)שהש״ר ו ,כא(.
על
וכו" ,ודרשו רז״ל ) ב ״ ר ב( שמרמז
וזה ושדיוהו לגודא ,שהקריב א״ע
יששים המה מלכות /אלו
הד׳ מלכיות דסמ״א .והתיקון הוא ששים מםכתות של הלכות.
לצדיק .ועל ידי שלש בחינות אלו ,וחרב
)שהש״ר  (1וםוד ששים המה
ע״י ׳רות אלקיס מרתפת׳ ,דא רותו
מל /נקראת תושבע״ם )מגלה
מינה שיתין מחוזא .שעל ידי המיתה,
של משית ,היינו הצדיק שהוא בתינת
עמוקות על ואתחנן ,אופן רמו(.
היינו ווידוי דברים ,העלה את המלכות
משה משית ,הוא מתקן את המלכות התושבעייס הוא םוד הו׳
דמילוי יוד דחכמה ,ועל כן
ומעלה אותו לשורשו ,ומתריב
מבין הסט״א .והצדיק הורה לו את
הוא םוד ששה םדרי משנה,
בתינת המלכויות דסמ״א ,ומפריש נגד הו׳ במילוי יוד .וכאשר
הדרך הישר ,כמ״ש בהפטרת בראשית
דרך לכל אתד לפי שורש נשמתו .יציאתה מיוד היא נכללת י׳
אחריב הרים וגבעות ,רמז על
פעמים ו׳ גימטריא ששים,
שזה בתינת ׳אתריב הריס וגבעות זה םוד ששים מםכתות ,כמו
זמן רכ אני שוחק על מה שעשו חורבן ממשלת העכו״ם .והולכתי עורים
וכו׳ והולכתי עוריס בדרך לא ידעו׳ ,שאמרו רז״ל ׳ששים המה
מלכות׳ ,שהוא םוד ששים
האומוח לעמי .אסאפק .אמחזק בדרך לא ידעו ,זה בחי׳ שהצדיק הורה
וזה בתינת )כראשית א( ׳ויאמר מםכתות .וקראם מלכות,
אלקיס יהי אור וכו׳ ויבדל וכו״ ,שיורדים מחכמה למלכות
כנ״ל.
לכנוש כעסי .פיולדס אפעה .אכל לו דרך ישר .זה בחי׳ פרשת דרכים
)קה״י ,עקרב(.
ושיתין מחוזא ,רמז על עליית המלכות ,וכן כל סדר הבריאה כולה ,שזה
מעמה אשאג כקול כיולדה להומס
בתינת שהורה לכל אתד מתלקי
ולאנדס .אשוס ואשאף ימל.
אעשה דכתיב בה )ש״ה  0ששים המה מלכות.
הבריאה את דרכו ,מה לעשות ,כפי
שממה אכלע כולם יחד .אסייג .אח
שורשו למעלה למעלה וכו׳.
ההרים והגכעוח אעשה חורכה,
ואוכיש אח עשכם וכל המון העם .לאיים .להיות חורכ ויוכש כאייס.
ו ה ו ל כ ת י עורים ב די ר לא ידעו .כתב בזה בביאה״ל)ד( ד׳לא ידעו׳
מקושר עס בתי׳ ׳ולא ידע איש׳ ,וז״ל :׳בדרך לא ידעו׳ ,זה
והולנסי פורים .אז אוליך את ישראל לארצם דרך המדנר ,נדרך אשר
בתינת שהצדיק הורה לו דרך ישר ,להיות נכלל בא״ס ,שבו לא ידע.
לא ידעוהו והמה כעורים לה .אשים מסשך .ההולך נדרך שאין ידוע
לו הוא כאילו הולך בחשך .ומעקשים למישור .דרך המעוקם אעשה
ישר ושוה .עשיסים .מאז כשיצאו ממצרים עשיתי כאלה .ולא עזפסים .לעתיד לבוא .וכן איתא בזהר)ואתתנן ,רסא ע״ב( בזה״ל; לח׳ותפקחנה עיני
שניהם׳ )בראשית ג( ,בעפושא דהאי עלמא ,מה דלא הוה קודם ,דהוו משגחין ופקחין לעילא .לזמנא דאתי כתיב )ישעיה מב טז(
׳והולכתי עוריס בדרך לא ידעו וגו״ ,זמין קודשא בריך הוא לאפקחא עיינין דלא חכימין ,ולאסתכלא בחכמתא עלאה ,ולאתדבקא
במאי דלא אתדבקו בהאי עלמא ,בגין דינדעון למאריהון .זכאין אינון צדיקיא דיזכון לההיא חכמתא ,דלאו חכמתא כההיא חכמתא,
ולאו ידיעה כההיא ידיעה ,ולאו לבקותא כההיא לבקותא .ועי׳ מה בא רבינו ללמדנו בהוסיפו את המילים ׳בהפטרת בראשית׳ )ע״פ כלל ב׳(,
ויתכן שמרמז לעיין שם בכלל ההפטרה ולקשרה לדבריו )ע״פ כלל ה׳( ,ועי״ע בנת״נ ד״ה ׳כמ״ש בהפטרת בראשית׳ ,דברי הפל״ת.

ושירגין

מהוזא רמז על עליית המלכות הכתיב בה ששים המה מלכות .כדכתיב ב שה״ ש)ו ,ח( :ששים המה מלכות וקמניס פילגשים
ועלמות אין מכןפר :פס׳ זה מבואר באופנים שונים ,ורבינו דורשו על עליית המלכות ,כדמצינו בדברי מוהרנ״ת ששלימות המלכות
לקדושה היא במספר שישים ,ראה בילקוה״נ ד״ה ׳ושיתין מתוזא וכו״ .וכן כתב האריז״ל בשער מאמרי רשב״י )בראשית( ,וז״ל :אות סמ״ך היא
בחינת שש קצוות היצירה ,שהם סוד ׳ששים המה מלכות׳ ,בסוד שש קצוות כל אחד כלול מעשר ספירות.

ילקוט הנחל
ושדיוהו לגודא ש ה קרי ב א ת עצ מו לצדיק .עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ
שהקריפ א ת עצ מו לצדיק.
שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
איתא בקונטרס התקשרות לצדיק האמת )עמ׳ ז( לר' שמואל הורציץ בזה״ל :אמר הרה״צ
רבי שלמה מקרלין זצוק״ל ,שכדאי לנסוע כמה אלפים פרסאות לצדיק
האמת ,ולבטל תורה ותפלה בהליכה ותזרה ,בשביל דיבור אמת אתד
שישמע מהצדיק .וכן פירש הרה״צ הקדוש הנ״ל משמעות הלשון ׳מסירת
נפש בשביל הצדיק׳ ,שלא רק מסירת הגוף מ היגיעות והטרתות של
טלטולי הנסיעו ת והדרכים כדאי בשביל הקירוב להצדיק ,אלא אפילו
מסירת נפש שהנפש סובלת מביטול תורה ותפלה בעת הנ סי ע ה ,או
המאורעות בנפש שעוברים עליו מתמת הנ סי ע ה ,גס כן כדאי וכדאי
בשביל התקרבות להצדיק וכו׳ .וכפי שמובא בספר המידות )צדיק נה( :טוב
לבלות זמן רב ,בשביל שעה אתת ,שיתקרב לצדיק.
שע״י ה מי ת ה היינו ווידוי דברי ם ה על ה א ת ה מלכו ת מבין הסטייא .איתא
בספר ירח האיתנים )ד( בזה״ל :בר״ה אנו עוסקין בבנין המלכות דקדושה
ותורבן ממשלת העכו״ס ,כאשר אנו מתפללין על זה הרבה בר״ה .ומתמת שאי
אפשר אלא ע״י ווידוי דברים לפני ת״ת אמיתי שהוא בתי׳ משה ,על כן
צריכין ליזהר ביותר לנסוע לצדיקים אמיתיים על ר״ה ,או עכ״פ להתפלל על
קברי צדיקים בערב ר״ה כמבואר בשו״ע ,כי גדולים צדיקים במיתתם וכו׳ ,כי
אז הס נכללים כביכול באין סוף ית׳ ממש .וע״י הווידויס שמתוודיס על
קבריהם ,וע״י התפילות והתתנוניס שמרבים שס ,עי״ז מתזירין המלכות
לשרשה ,היינו אל רצון א״ס כמבואר בפנים.
אחריב ה רי ם וגבעות .איתא צקוצז מבועי הנחל)ניסן תשל״ט( בזה״ל :מכללות
דבה״ק מבואר ,דכשס שתיקון המלכות דקדושה הוא ע״י ענוה
ושפלות דייקא ,שזהו עצמו בתי׳ ׳כל גיא ינשא׳ ,כי ע״י שפלות וענוה דייקא
זוכין להתנשאות ומלכות דקדושה ,כמו כן להיפך ,עיקר המלכות דסט״א הוא
בבתי׳ התנשאות וגאוה גמורה ת״ו ,וכשזה קס זה נופל ,דכאשר יקוייס ׳כל
גיא ינשא׳ ,שתתנשא ותתרומס המלכות דק׳ המאותדת עס ענוה ושפלות,

דבמקוס גדולתו שס אתה מוצא ענוותנותו כמוב״פ ,אז יקוייס ׳וכל הר וגבעה׳
דאינון רשיעיא וגסי הרות )לשון הזוה״ק כי תצא רפ ע״א( ,היינו בתי׳ מלכות
דסט״א ׳ישפלו׳ .וראה תראה בדבה״ק בפי׳ מארבב״ת על ׳ותרוב שיתין מתוזי׳,
דרומז על תורבן ממשלת העכו״ס בתי׳ )ישעיה מב( ׳אתריב הריס וגבעות וכו״,
עיי״ש ,׳הרי״ס וגבעו״ת׳ דייקא ,בתי׳ ׳וכל ה״ר וגבע״ה ישפלו׳ ,דאינון
רשיעיא וגסי הרות ,בתי׳ מלכות דסט״א שהיא בתי׳ גיאות כנ״ל.
והולכתי עורי ם בדרך לא ידעו .איתא בקונטרס יד הנחל )ד( בזה״ל :ע״ד
פשט הפסוקים רבינו מלמדנו שהצדיק מורה לעיוור ולתוטא
את הדרך הישר ,ומפריש לו דרך לפי שורש נשמתו .ואולי אפשר להוסיף
שלא זו בלבד ,אלא שכות הצדיק כל כך גדול ,עד שיכול ע״י הווידוי
דברים להביא גס את התוטא והעיוור לזכות למדרגת ׳בדרך לא ידעו׳ ,כפי
הנאמר במאמר גבי משה ׳ולא ידע איש׳ ,היינו שיזכו להתפשטות הגשמיות
בבתינת ׳בדרך לא ידעו׳ ,ואת״כ כשישובו לדעתם אזי יוכלו להורות לדעתם
אתדות האין סוף וטובו ,ושכל מאורעותיו ירידותיו ונפילותיו היו לטובתו,
בבתינת ה׳ הוא האלוקים .וכל זה ע״י הווידוי בפני הצדיק ,שעל ידי זה
הוא מפריש ומפרש לו דרכו לפי שורש נשמתו.
ושיתין מחוזא רמז על ע ליי ת המלכות .ביאר בזה מוהרנ״ת בליקו״ה)יו״ד
תערובות ב ,ב( ,גבי ענין ה׳שישיס' המרמז על המלכות בזה״ל :שישים
זה בתינת שלימות המלכות דקדושה ,בתינת ששים המה מלכות ,שהוא
בתינת שלימות הכבוד דקדושה ,בתינת מלך הכבוד (...) .ומבאר ,שישים
שהוא בתינת שישה זמנין עשר ,היינו שית זמנין טוב וכו׳ ,כמובא
בתיקונים ,היינו כי כלל הבריאה שנברא לכבודו היא בתינת ששת ימי
המעשה שנאמר בהם שישה פעמי ם טוב ,שבהם נברא העולם בעשרה
מאמרות .וכשנכלל כל הטוב של הבריאה שהס בתינת שישה פעמי ם טוב
כנ״ל ,ונכללין בבתינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ,זה בתינת
שישים ,כי שישה זמנין עשר הוא שישים ,ואז הוא שלימות מלכות
דקדושה ,בתינת שישים המה מלכות ,היינו שלימות הכבוד.

קי ח

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

ושירגין

ששים

מוהר״ן

מקור חכמה

מחוזא רמז על בחיי ששים גבורים.

גכורים שמשם בא פרנסה כמו שאמרו גבורות גשמים.
כמנ נזה נליקו״ה )או״ח יו״ט ג ,ג( נזה״ל :חה גחינת גטרוס
׳שיתין מתוזא׳ מרמזות על ענין זה ,׳שיתין׳ מרמז על כתי׳ ׳ששים גכורים׳,
גשמים ,כי הגשמים שהם הפרנשה גמשך ע״י נסיגת גנורוס(...) .
ומהגכורות נמשכת הפרנסה ,כפי שיכואר להלן .וזה לשון הכתוכ כשה״ש
וזה נסיגס מה שכמונ נזהר הקדוש מיא איגון לימינא ולנסר יהיג
)ג ,ז-ת( :הנה רנכןתו של׳כןלמה ■ 151:יס
לון לשמאלא וכו׳ ,כי עיקר המיס
שהם נתינס פרנסה הם מימין ,ואבלו מינה שיתין מחוזא ,רמז על שני
גפריס ^ביב לה רנגפרי יכ|ראל :כלס
אסזי סרב רנלרנדי רנלסרנה איש סרפו
נתינת מכלכל סייס נתסד ,נתינס מדות רעות של חי מדבר ,שעל ידו בא עניות
על ןרכו רנפסד בלילות:
נותן לחם לכל נשר ני לעולם חסדו ,כנ״ל .ועל ידי צדקה מתקן אותם ,וימשיך
אך צרינין לקנל אומן
גשמים .איתא כמס׳
משמאלכי שפע .וזה אכלו מינה .ושיחין מחחא ,רמז
כרכות )לג ע״א( :מזכירין
ננחינת גנורות גשמים(...) ,
מחמת שחמא אדם הראשון ,ינקה על בחינות ששים גבורים ,שמשם בא
גבורות גשמיס בתחיית המסיס(...) ,
פענית
הסט״א מן הדעת והרחמנות פרנסה ,כמ״ש גבוחת גשמים)נרכוש לנ,.
מאי מעמא ,אמר רב יוסף ,מתוך
ששקולה כתחיית המתיס ,לפיכך
מנתינת ימין ,ועי״ז נפגם הפרנסה ,נ .ע״ש( .ומלחו מינה שיתין מחוזא ,זה
קבעוה בתחיית המתיס .ושאלה
ונגזר שתהיה הפרנסה ניגיעה רמז ,על תיקון שני מדות רעות דומם צומח,
ננחינת דינים ,נתינת נזעת
בברכת השניס מאי טעמא ,אמר רב
אפיך על ידי קרבת להצדיק ,כי הצדיק הוא ברית
יוסף ,מתוך שהיא פרנסה ,לפיכך
מאכל לחם .וכתנ עוד נליקו״ה )סו"מ
שותפין ג ,נ( נזה״ל :וזהו נתינת מלח עולם ,גם עצבות ותאוות באים מדמים
קבעוה בברכת פרנסה .ופירש רש״י:
גנורות גשמים שמזכירין ננרכת אמה עכורים ,ועל ידי מלח פולט הדמים רעים.
)שם( מזכירין גנורוש גשמים .משיב
גינור ,כי הגשמים הס נשניל
הרוח ,שאינו לשון בקשה ,אלא לשון
פרנסה ,והס נמשכין לעולם ע״י גנורות דייקא ,נתינת גנורות
הזכרה ושבח .ושואלין .ותן טל ומטר ,לשון בקשה .ועוד מצינו ש׳גכורות
גשמים׳ הוא רמז לפרנסה ,כדאיתא כתענית )כ ע״א( :מאי גבורות
גשמים ) (...שזהו נתינת אמה גינור ,שהוא נתינת מפילה ננחינת
גשמיס ,אמר רבי יוחנן ,מפני שיורדין בגבורה (...) .אמר רבי יוחנן,
גנורה ודין ,ששם מזכירין גשמים ופרנסה ,כמו שאנו אומרין שם
שלושה מפתחות בידו של הקב״ה שלא נמסרו ביד שליח ,ואלו הן,
משינ הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים נמסד וכי.
מפתח של גשמיס ,מפתח של חיה ,ומפתח של תחיית המתיס.
הוא ב רי ת מלח עולם .ונליקו״ה )או״ס נע״י לסעודה ו ,סג( איפא
מפתח של גשמיס ,דכתיב ׳יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב את השמיס
נזה״ל :כל המעמיס נמשכין מנתינת נרית מלח עולם ,נתינת קדושת
לתת מטר ארצך בעיתו׳ (...) .במערבא אמרי ,אף מפתח של פרנסה,
הצדיק דנטיר נרית ,שע״י זה כל ההתקשרות עליונים ותחתונים.
דכתיב ׳פותח את ידך וגו" ,ורבי יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב
ו ן ן ״ י מלח פולט הדמים רעים .היינו נפי׳ פיקון הכריס ,כדכפנ נזה
להא ,אמר לך ,גשמיס היינו פרנסה .ופירש רש״י)שם( :סוסס אס ידך.
נליקו״ה )או״פ פסס א ,נ( נזה״ל :כי המליחה היא נתינת
תיקון הנרית ,נתינת נרית מלח עולם ,ועל ידה נפלט נתינת דם
ולא שליח .גשמים נמי היינו פרנסה .וכבר חשבנא ליה.
הוא ברי ת מלח עולם .הלשון ׳כרית מלח עולם׳ הוא מדכרי
נידות ,דהיינו פגם הנרית .ונ אוצ״ ה)יסורין וישועה ינ( ניאר עוד נזה
הכתוכ כ כ מדכר)י ח ,יט( :כל תרומת הרןדשיס אשר ירימו
נזה״ל :אמרו רז״ל נאמר נריח נמלח ונאמר נרית ניסורין .כי
בני זשראל לה׳ נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולס פרית
היסורין הס נתינת מלח ,שפולטין מהאדם כל הדמים רעים,
מלח עולס הוא לפני ה׳ לך ולזרעך אתך :ופירש ר ש״י) שם( :פריס
שמהם נאין כל התאוות וכל החטאים ,שמשם נמשכין כל הכפירות
מלס עוצם .כרת פרית עס אהרן בדבר הבריא ומתקייס ומבריא
וכל הקושיות וחסרון אמונה .וע״כ כשזונה ע״י יסורין להתעורר
את אחריס .פריס מלס .כברית הכרותה למלח שאינו מסריח
נמשונה ולפשפש נמעשיו ולפתוח ולנקנ לנו האנן ,שזה נתינת
לעולס .ומצינו שהצדיק הוא כרית מלח עולם ,כדאיתא כזהר )ויחי ,רמא
מליחה נכלי מנוקנ דייקא ,אז זוכה עי״ז לגרש ולפלוט כל הדמים
ע״כ( כזה״ל :רפי אחא אמר ,כתיב )ויקרא כ( ׳ולא תשבית מלח
הרעים שהם כל התאוות ,ולזכות לאמונה שלימה.
ברית אלקי׳׳ך מעל מנחתך ,על כל קרפנך תקריב מלח; לטוני
אמאי ׳מלח׳ ,אלא בגין דאיהו ממרק ומבשם מרירא לאטעמא ,ואי לאו הוי מלחא ,לא יכיל עלמא למספל מרירא (...) ,ומלח איהו
אהב׳ ,דא מלחא פימא ,ומאן דפריש לון גרים
רבי חייא אמר ,כתיב )תהליס יא( ׳כיצדיק ה׳ צדקות
פרית דעלמא קיימא פיה(...) .
לגרמיה מיתה ,בגין כך כתיב ׳לא תשבית מלח׳ ,דהא דא בלא דא לא אזלא .וכן איתא כפרד״ר )שער כג ,ים( כזה״ל :נקרא המלכות ים
המלח ,בהיות המלכות יונקת מהיסוד הנקרא ברית מלח ,ועל ידו השקיט הדין ,כי מלח מטעים המר והתפל.
ו ן ן ״י מלח פולט הדמים רעים .כדאיתא כמס׳ חולין) קיג ע״א( :אמר שמואל ,אין הבשר יוצא מידי דמו ,אלא אס כן מולחו יפה יפה
ומדיחו יפה יפה .וככרכות)ה ע״א( איתא :אמר רפי שמעון פן לקיש ,נאמר פרית במלח ונאמר פרית פיסורין ,נאמר פרית במלח,
לכתיב ׳ולא תשבית מלח פרית׳ ,ונאמר ברית פיסורין ,לכתיב ׳אלה דברי הפרית׳ ,מה פרית האמור במלח מלח ממתקת את הפשר,
אף ברית האמור פיסורין יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדס .וכיאר כזה המהר ש״א)שם( :שממרקין עוומפיו של אדם .ומסיק ומדמה לה
לברית מלח שממתקת את הפשר ,דהיינו שנכנס בפשר ומוציא הדס ממנו וממתקת את הבשר ,כך היסורין נכנסין בפשר דאדס ומוציא
שרכינו מרמז שההתקרכות לצדיק פולטת הדמיס הרעיס,
חטא .ועוונותיו מתמרקין ממנו ,וק׳׳ל.וכדרך אפשר ,יתכן
ממנו רתיחת הדס המכיאו לידי
המילים ׳אכלו מינה׳

מרמזות להמשכת השפע שזוכה ע״י נתינת הצדקה ,וכן המילים

גבורות

ה מ תרגם
וכי מדוע 'מלח/
אלא מפני שהוא ממרק
ומבשם המרירות שיהיה
אפשר לטעום אותו ,ואס
לא היה מלח ,לא יכול
העולס לסבול המרירות
) (...ומלח הוא ברית
שהעולס עומד בו(...) .
רבי חייא אמר ,כתוב 'כי
צדיק ה' צדקות אהב' ,זה
המלח שביס ,ומי שמפריד
ביניהס גורס לעצמו
מיתה ,משוס כך כתוב
'לא תשבית מלח' ,שהרי
זה בלא זה לא הולך.

הצדיק

ד!צדיק

כעין הנאמר לעיל אות ד׳ ׳את אשר יאהכ ה׳ יוכיח׳ ,שגס היסוריס הס ׳כולם לטוכתך מחמת אהכה שהקכ״ה אוהכ אותך׳ ,עי״ש.

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

?{ל ידי קר ב ת ל הצדיק .כך איחא בדפוסים הראשונים )חקפ״א ,חרל״ד וחרל״ו(
ומאוחר יותר שינו זאת ל׳קרבחו להצדיק',
ון { "י מלח פולט ה ד מי ם רעי ם .ביאר בזה באוצ״ה )אכילה צז( ,כיצד מרומז בענין
המלח ופליטת הדמים כל תיקוני התשובה הנצרכים לאדם ,וז״ל :כל תיקוני

ה צ ד י ק הו א ב רי ת מלח עולם .איחא בדגל מחנה אפרים )פ׳ קרח( בזה״ל :׳כרית
מלח עולם׳ ,דהנה כשיש צדיק כעולם כמעשיו ,וכמחשכתו הזכה
הוא משכר ומכטל תאוות זרות מן העולם ,וזהו שמרמז ,׳כרית׳ ,היינו הצדיק,
הוא כחינת מלח לעולם ,כמו מלח ממתק את הכשר שלא יסריח וסרחון הוא
מסט״א ,כן הצדיק הוא כחינת מלח לתקן סרחון העולם לכטלו.

הכשר שעושין עד שהוכשר לאכילת ישראל ,הס כחינת תיקוני התשוכה ,כי
צריכין לתקן הנפש המגולגל שירד ממדרגתו ממדכר לחי ,ועכשיו צריכין לתקנו
ולהשיכו לשורשו ,שזה כחינת תשוכה ,וזה כחינת שחיטה וניקור כמכואר כפנים ,ואח״כ צריך להדיחו כמיס ,ולמלחו ,ולחזור ולהדיחו הדחה אחרונה ,זה כחינת
הכא לטהר מסייעין לו ,אומרים לו המתן ,שנאמר על ענין הכעל תשוכה .כי אי אפשר לכנוס כפעם אחד אל התשוכה ,וצריך להמתין ולשהות ולסכול שפיכות
דמים הרכה ,כדי להכניע הדס הרע שכחלל השמאלי שהתגכר ע״י עוונותיו .ומכואר כדכרינו כמה פעמים ,שכתחילת התשוכה מעלין את האדם למדרגה גדולה,
ונמשך עליו הארה גדולה מאד מלמעלה מכחינת עלמא דאתי ,שהוא כחינת אהי״ה ,כחינת תשוכה (...) ,ואח״כ מסתלקת הארה זאת ,ואז צריך האדם להצטרף
ולהזדכך מאחיזת הדמים רעים שהם כחינת טומאת מצרים ,שזה כחינת מה שיורד ממדרגתו ,וצריך לסכול שפיכות דמים הרכה מעצמו ומאחרים ,עד שיפלוט
כל הדמים רעים שנתאחזו כו (...) .וכל התיקונים הנ״ל אנו ממשיכים גס על הכשר עד שהוכשר לאכילה ,שזה כחינת הדחה ראשונה כמיס (...) ,ואח״כ
אנו מולחין אותו להפליט הדמים ממנו כשלימות ,וע״כ צריך לשהות כמלחו ,כחינת ׳אומרים לו המתן׳ ,היינו מה שמסתלקת הארה ראשונה וצריך
עד שיפליט מעצמו הדמים הרעים (...) .וע״כ אס אין לו מלח ,צריכין לצלות הכשר כאש ,זה כחינת האש שצריך האדם
להמתין ולסכול הרכה
להצטרף כו אחר פטירתו חס ושלום ,ככחינת ׳כל דכר אשר יכא כאש׳ ,כחמימות היצר ,׳תעכירו כאש׳ ,כי האש הנ״ל הוא מכלה את הזוהמא
הנאחזת כנפשו .אך אס זוכה להתקשר להצדיק האמת שהוא כחינת ׳כרית מלח׳ ,אזי ניצולין מן האש הנ״ל ,כי נפלטין כל הדמים רעים שכו ע״י
המלח ,כי מליח הרי הוא כרותח דצלי ,שע״י כחינת המליחה שהוא כחינת ההתקשרות לצדיק ,וסוכל שפיכות דמים הרכה כשכיל זה כנ״ל ,עי״ז
נזדככין יפה וניצולין מן האש ,ויוצאין זך ויפה ושלם כלי שוס פג ם ,וזוכין לתכלית התיקון.

ואני תפלה

ו ת מ ש י ך ותוציא
כל הקלקולים וכל
הלחות רעות וכל
הדמים העכורים
והמקלקלים מתוך כל
מכות עמך ישראל,
בזכות הצדיקים
האמתיים הזקנים
שבקדשה אשר קנו
חכמה האמתיית,
) (...ועל ידי זה נזכה
לטהר ולכבם ולהדיח
את כל הדמים ,עד
שידזיו כל הדמים
זכים וצחים וטהורים,
למען יוכלו כל הדמים
שבכל רמ״ח אברינו
ושס״ה גירינו ,לסבב
סבובם והלוכם כסדר
במהירות גדול,
כראוי להם באמת
)ליקו״ת ח״ב ד(.

מקור חכמה

המתרגם
“ רבי יהודה אמר,
מיום שנחרב ביהמ״ק,
הברכות לא נמצאות
בעולם ,ונאבדות בכל
יום ,שהרי כתוב 'הצדיק
אבד' ,מהו 'אבד' ,אבד
הברכות שהיו שורות
בו ,כמו שכתוב 'ברכות
לראש צדיק',
'ברכות לראש צדיק',
ראש צדיק נקרא אותו
מקום של הברית ,שממנו
יוצאים מעיינות לחוץ.
) (...צדיק הוא ראש
לכל ברכות ,מפני שכל
הברכות בו שורות .ועוד
יותר ,אותו אדם שזוכה
לשמור אות ברית קודש,
ועושה מצוות התורה,
נקרא צדיק ,ומראשו ועד
רגליו נקרא כך ,וכאשר
הברכות נמשכות לעולם,
הם שורות על ראשו,
וממנו מתקיימות הברכות
לעולם ,בבנים הקדושים
והטהורים שהעמיד.
בוא וראה ,כל שמחה
שלמעלה תלויה באותו
השמן הקדוש ,שמשם
יוצאים שמחה וברכות
לכל הנרות ,והכהן העליון
)ממנו( מתעמר במשיכת
השמן הזה.

ליקוטי

אנכי ד

ששים

מוהר״ן

נחל נוכע

היט

ערכים
וכינויים

ושירנין

מחוזא זה רמז על ששים אותיות שבברכת כהנים .שמן משחת קודש
אותיות שבברכת כהנים .כמינ נ נ מ ד נ ר ) ו ,כנ -מ( :ויד 5ר
וכנזנ נזה נפל״ס )ד ,יט( נזה״ל :אולי מרמז על מעלת
ה' אל מקה לאמה דפר אל אהרן ואל פניו לאמר פה
הנרכוס שמנרכין את עצמן אצל הצדיק ,שנרכמו היא פרזינת )משלי
מפרכו• אס פני ינזראל אמור להם :יפרכף ה׳ ויינומרף :ןאר ה׳ פניו
אליף וישנן :ין א ה׳ פניו אליף רקס לף'^לוס :ו^מו אמ שמי ננל י( ׳פרכמ ה׳ היא מעשיר ולא יושיף עצנ עימה׳ .כי שמס עשירוס,
כל מה שיש לו יומר ממאוה יומר המשכת השגת אלקות
פני ישראל ואני אפרכס :ואימא
ע״י הצמצומים ,זה בחינת
אותיות
ששים
על
רמז
זה
מחוזא,
ושיתין
מיממו
נמננזומא )נשא ,פ׳ ט(' :הנה
רז״ל
שאמרו
כמו
יומר,
וממעצפ
שנמשך שמן הטוב שמן
)קה״ר א ,לד( יש לו מנה ממאווה משחת קודש ,שזהו בחינת
ד(,
)שיר
שלשלמה ששים גפוריס׳
שבברכת כהנים ,שהם ביד הצדיק ,כמ״ש
הדעת הקדוש ,לתוך כלים
נכסים
מרפה
מאמיס ,וכן )אנונז נ(
אומיומ
ששים
מהו 'ששים' ,אלו
וצמצומים ,שהם השמן
)משלי  cברכות לראש צדיק  :ומלאו מחד
מרפה דאגה ,אפל ע״י פרכמ הצדיק והכלי והפתילה ,שבהם
שפפרכמ נהנים' .כולם אמוזי מרפ',
שכל אמד ואמד שמו של הקנ״ה גלגלא דעינא תלת מאח גרבי משחא.
נתלה האור שנמשך מבחינת
שהוא נמינת ׳פרכמ ה" ,עי״ז נמפמל
השגת אלקות שמשם כל
כי
נזכר פו ,׳ינרכך ה״ ׳יאר ה״ ׳ישא גרבי משחא ,זה בחינות הדעת.
העצפומ והמאוומ .ועיין כומפ פ״פ דף
האורות )ליקו״ה השכמת
הבוקר ד ,י(.
ה״ .׳איש מרנו על ירכו; מה ראה שמן משחת קודש ) שמו״ ל ( ,זה בחי׳ שכל .קמ״ז שעשה שעד להמנהג שנהגו
לפרך עצמן אצל המכש והצדיק ממה ציוונו שיהיה לנו שמן עשוי
ירך להיומה נזנרמ כאן ,אלא אפי׳
על המתכונת המיוחדת,
יריכו,
את
וקומע
פצוארו
ונמונה
רואה אדם פמלומו המרפ שלופה
שנאמר
רממים,
עליו
ויפקש
מכש
אצל
ילך
קטז(
״נ
)נ
רז״ל
שאמרו
מוכן למשוח בו כל כהן
גרפי משחא זה ב חינות גדול שיתמנה ,כמו שכתוב
משניש והולך לפית הכנשמ מפמד שראה פלילומ פמלומו ,ורואה
)משלי טס 'ואיש הכם יכפרנה׳.
׳והכה״ג מאחיו אשר יוצק
הכהניס נושאין את כפיהם ,המלוש רע ממנמל ממנו ,לכך נאמר
הדעת .וניאר נזה נ מי הנ חל)ד( נזה״ל :ר״ל ,וגרפי משמא הס הכלים על ראשו שמן המשחה׳ ,וכן
של הדעה .ועיין מה שמנואר נשי׳ ש״ה ,כי הרשימו מאיר להכלים ימשחו בו קצת המלכים,
׳מפשד פלילומ׳ .לכך אמר הקנ״ה למשה ,הזהר לאהרן ולפניו שיהו
כמו שהתבאר בדין מצוה
מכרכים את כני ישראל ,׳כה מנרכו; אמר הקנ״ה ,לשעפר היימי
של הדעת ,שזה כמי׳ מה שנאמר פרות ׳והלכת אל הכלים׳ ,ע״ש.
זו .וכבר נמשח בו המשכן
וכל כליו ,ולא ימשחו בו
זקוק לפרך את פריומי ,פרכמי לאדם הראשון ולאשמו שנאמר
הכלים לדורות ,כי בבאור
)נראשית נ( ׳ויפרך אומם אלקיס' ,פרכמי לנה ולפניו שנאמר )שס ט( ׳ויפרך אלקים את נש ואת פניו; פרכמי לאפרהס דכמיפ ) ש ס כד( ׳וה׳ אמרו בספרי ,שבמשיחתן
פרך את אפרהם פנל' ,אמר הקפ״ה לאפרהם ,מכאן ואילך הרי הפרכות משורות לך ,שנא' )שס ינ( ׳והיה פרכה׳ .ואפרהם הוליד שנים ,של אלו ,רוצה לומר כלי
המשכן ,הוקדשו כל הכלים
ישמעאל ויצמק ,ולא פרנן ,מלה״ד ,למלך שהיה לו פרדש ,ונמנו לאריש ,והיה פמוך אומו פרדש אילן אמד של שש מיים כו׳ )לעיל פ׳ לו
לעתיד לבוא ,אמר יתברך
לך( .ויצמק פרך את יעקג ,ויעקג פרך לשנים עשר שפטים ,שנאמר ) ש ס מט( ׳כל אלה שפמי ישראל שנים עשר וזאת אשר דפר להם וגו״ ,׳שמן משחת קודש יהיה זה
לי לדורותיכם׳ )ספר המצות
ב ר כ ו ת לראש צדיק .כדכפינ נ מ ש לי)י ,ו-ס :פרכות
מכאן ואילך אמר הקפ״ה הפרכות משורות לכס ,הכהניס יהיו מנרכין את ישראל•
להרמב״ם מצוות עשה לה(.
מיומא
אמר,
יהודה
רפי
“
לראש צדיק ופי ךשעיש ינקה חמש :זכר .צדיק לפרכה )שש רי^עיש ירקפ :ואימא נז ה ר)נ ר א שי ח ,נה ע״נ( נזה״ל:
במשיחת שמן המשחה
דאמחרפ פי מקדשא ,פרנאן לא אשמנחו פעלמא ,ואמאפידו פנל יומא ,דנמיפ )ישעיה נז א( ׳הצדיק אפד; מאי ׳אפד; אפד פרנאן תלויה השראת שכינה
במשכן ,כי ׳שמן משחת
דהוו שריין פיה ,נמה דנתיפ )משלי י ,ו( ׳פרכות לראש צדיק' .וכן מצינו שהנרכומ מסורומ לשומר הנרי מ ,כדאימא נז הר)וי צ א ,קשנ ע״א( נזה״ל:
קודש׳ הוא רמז אל שמן
“**׳פרכות לראש צדיק; ראש צדיק אקרי ההוא אמר דפרית ,דמניה נפקין מפועין לפר (...) .צדיק איהו רישא לכל פרכאן ,פגין דנל העליון ,שעל כן נקרא משח
רבות )האלשיך על שמות
פרכאן פיה שריין .תו ,ההוא פר נש דזכי למנטר את קיימא קדישא ,ועפיד פקודי דאורייתא ,צדיק אקרי ,ומרישיה ועד רגלוי הכי
כז ,כ(.
אקרי ,וכד נרכאן נגדין לעלמא ,שריין על רישיה ,ומניה קיימי פרכאן לעלמא ,פננין קדישין זכאין דאוקיש.
אף שעשה בצלאל כבר
שמן
רקח
מעשה
משחת קודש .נאמר נשמות )ל ,כג ,כה-כו( :ואמה קח לך פשמיש ) (...ועשית אמו שמן משחת קדש רקח מרקחת
את המשכן והארון וכל
משחמ קדש יהיה :ומשחת נו את אהל מועד ואת ארון העדת :שמן הוא נשי׳ שכל ,כדאימא נ ש״ן ע ה״ ש) ש ס( נזה״ל :׳ואמה קח לך כליו כאשר הראה הקב״ה
למשה בהר ,עכ״ז לא היה
פשמים' ,שופי מיפומ חכמה ,שהשמן רמוז פחכמה (...) .ולפי שעיקר השמן מן החכמה ,לזה אמר פמדרש )ילקו״ש רמז שפ״ח( תנא דפי להם עדיין חיות ,עד אחר
רפי יהודה פר אלעאי ,שמן המשחה שעשה משה פמדפר ,נישי נישיש נעשו פו מתחילה ועד שוף ,לא היו פו אלא שנים עשר לוג ,שנאמר שמשתם בשמן המשחה,
והיינו שהשפיע עליהם
'ושמן זית הין' ,לשוך פו את השמנים לא היה משפיק ,על אחת נמה וכמה שהאור פולע והיורה והשמנים פולעיש ,וממנו נמשח המשכן ׳שמן משחת קודש׳ משפע
וכל כליו ,והכיור וכנו ,והארון ,והשולחן וכל כליו ,והמנורה וכליה ,ומזנח הקטורת ,ומזנח העולה וכל כליו ,וממנו נמשחו אהרן ופניו החכמה העליונה ,והיו
הכלים ממש כמו חיים )אוהב
פשפעת ימי המילואים ,וממנו נמשחו מלכים וכהגיס גדולים .וכולו קייש לעמיד לנוא ,שנאמר ׳שמן משחת קודש יהיה זה לי; ׳זה׳
ישראל ,פ׳ וישב(.
פגימטריא שנים עשר לוג ,לפי שמקורו ממקוש נשמר לפיכך נעשו פו נישי נישיס .ו מ ש ה)נ מי׳ הדעת( הוא נלנד יכל לעשותו ,כדאיפא נאוה״ח
)שמות ל ,כג( נזה״ל :׳ואמה קח לך׳ ,פשט הכמונ הוא שיקח הוא משלו שמן המשחה ,לזה אמר ׳ואמה' ,פירוש כי מצוה זו אמה תעשנה,
ואינה נשאר מצות שאני מצוך לנוכח וכוונתי שהזולת יעשה (...),כאן גילה לו ה׳ כי יחפוץ פשל משה פפרטיש אלו .עוד יתפאר ע״פ מה
דחניא פכריחוח )ה ע ״נ( ,שמן שעשה משה ,פו שלקו וכו; פו נמשחו כהניש ז׳ ימיש ונו' ,וכולו קייש לעמיד ,עד כאן .הא למדח שלא
נעשה שמן המשחה זולתו ,וכן כחפ רמפ״ס פפ״א מהלכות כלי המקדש ,שמעולם לא נעשה שמן אחר זולח מה שעשה משה .והוא אומרו
׳ואמה קח לך' ,אמה מעשה ולא זולמך .ורמז פאומרו ׳קח לך׳ ,ע״פ דפריהס שאמרו שעתיד משה לעמוד לשרח לעמיד לפוא.
שמן משחת קודש ,היינו
הדעת העליון ששם האהבה
שבדעת ,שהוא בחינת סתרי
תורה )ליקו״ה חנוכה ג ,ב(.

שמן

מילואי חכמה
ב ר כ ו ת לר א ש צדיק .אימי( גמוי״י)הקדמה ,ד( גזה״ל :כי עושי רצונו מושלים
כעולם לשנות הטכע ,כי ׳צדיק מושל יראת אלקים' )שמו״ג ,כג(,
היפן הנלתי כשריםשהם משועכדים תמת
כאילו כל העולם כנוש ממתיו,
זו נקרא כרית שלום,וכמ״ש)ישעיה ס( ׳ועמך
העולם אל הטכעים (...) .וכמינה
כולם צדיקים וגו״ ,שהם כתינת צדיק ,שנאמר ׳כרכות לראש צדיק׳)משלי י( ,לפי
שעל ידו נמשך השפע כנודע (...) .וגם כי כרית נק׳ שלום ,ועל ידו נשפע שפע
הכרכה ,ת״ש 'ה׳ יכרך את עמו כשלום׳ ,שנקראו כמינת יסוד צדיק ,וק׳׳ל.
ש»ן מ ש ח ת קוד ש ז ה כחיי שכל .נדאיסא גזהר )ויקרא ל״יו ע״ג( גזה״ל:
'ויאמר משה אל אלעזר ואל איתמר ראשיכםאל תפרעו גו׳ כי שמן
משמת ה׳ עליכם׳ “ “ (...) .תא שזי ,כל חדוומא דלעילא תליא כההוא שמנא
קדישא ,דמתמן נפיק חדוה וכרכאן לכלהו כוצינין ,וכהנא עלאה )מיניה(
אתעטר כנגידו דמששל( .ופירש הרמ״ז)שם( :ס״ס כלתדוותא ונו׳ .וזש״ה )משלי
כס ׳שמן וקטורת ישמח לכ' ,ולא אמר ישמחו לכ ,מפני שהעיקר הוא ההוא
שמנא ,שה׳׳ס מוח אכא ,שהוא מכשר וראשית המוחין ,וכן'ישמ׳׳ח ל״כ' כגי׳
שמ״ן .ולכן אמר ׳כל חדוומא; שהוא כולל הכל ,וכמש״ה )מהלים קד( 'כולם
כחכמה עשית' ,וכו שורש כל קדושה ,והמשכן וכל כליו נתקדשו כו .והנה י״ה
פעמים הוי״ה גי' שמ״ן ,ועליו נאמר)ישעיה כו( ' כ י ה ה׳ צור עולמים׳ .תדוון
וגרנא] ונו' (...) .והיינו משח״ה ושממ״ה .וכדגל ממנה אפרים )פ׳ שמיני( אימא עוד
כזה כזה״ל :ידוע ,כי כהן גדול שורשו לעילא ולעילא ,וכמו שאמר הכתוכ )ויקרא
כא( ׳והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה' ,והוא החכמה
העליונה שהיא נתינת שמן כנודע ,השופעת אליו .והחכמה נמשלת למעין
הנונע תמיד לא יחסר ,וכל מה ששואנים ממנה יומר היא נונעת יותר ויותר.

ילקוט הנחל
 !1Tרמז על ש שים .ביאר בזה בביאה״ל )ד ,לג( ,כיצד כל ג' בחי' ה׳ששיס' נעשות
ע״י משה ,כמרומז בראשי התיבות ,וז״ל :העיקר ,לתדש ולהרבות בתפילת את
צמת דוד מהרה וכו /שהוא מ׳ש׳ה׳ בעצמו .ועוד ביתרון כנ״ל ,אשר על ידו
לבד נזכה כולנו להתיקוניס הנ״ל ,תיקון הראשון ]מעילא לתתא[ ,ש׳שיס
ה׳מה מ׳לכות המוב״פ ,תיקון השני ,בהכתוב ]׳ה׳נה מ׳טתו ש׳לשלמה[ ששים
גבוריס׳ המוב״פ ,תיקון השלישי ,׳כה תברכו את בני יש׳ראל אמ׳ור לה׳ס/
ג ר פ י מ ש ח א ז ה ב חינו ת ה ד ע ת.
ששים אותיות בברכת כהניס המוב״פ.
איתא בזה בביאה״ל )ד ,כד( בזה״ל :כפי שיצא מפי רבינו ז״ל על כל אלו
הדברים שהם סוד כוונות תפילין יבין וישכיל הקורא מאליו ,לבאר לפי זה
בד׳ פרשיות התפילין ,העומדים בד׳ אותיות הויה הנ״ל ,והמלאים בשי״ן
]גרבי[ משתת הדעת הנ״ל .ויען אשר זאת השין בשלוש מאות גרבי הדעת
שבה ,תעמוד בשני צידי התפילין שבראש ,ויהיה לשש מאות ,אשר בכל
מאה ]מאלה השני פעמי ם תלת מאה[ נמצא אור האלף כמוב״פ ,יבואר
לך יותר במספר אותיות התורה שבמספר נפשות ישראל הנ״ל ]שש מאות
אלף[ בצאתם ממיצר הגלות .וגם לפי זה מבואר יותר בדבריו הקדושים
על אודות ]העינא תד ואתדות[ האלף הנ״ל ,שהיא המאירה בשבת ]שעתא
דמנתה[ שהוא יום השביעי ,לששת הימים ]והמידות[ הנ״ל.
ש מ ן מ ש ח ת קודש .איתא בליקו״ה )יו״ד ראשית הגז ג ,ז( בזה״ל :עיקר התגלות
הדעת הנ״ל יהיה רק בימי המשית שיבוא במהרה בימינו ,שאז ידעו
הכל כי ה׳ הוא האלקים ,ואין שום תכלית בעולם כי אם לעסוק בעבודתו
יתברך ,ולשוב בתשובה ולבקש מתילה על עוונותיו ,כי משית נקרא על שם
שנמשת בשמן המשתה ,שהוא בתינת שמן משתת קודש ,שהוא בתינת הדעת.

ערכי ם
וכינויים

הב

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

חכם גיבור ועשיר
א ל יתהלל חכם גכור וע שיר כדכמינ ני ר מי ה) ט ,כנ-כג( :כה אמר
כ ש ל ש ב חינות צריך להקטין א״ע וגוי .אימא נליקו״ה )חו״מ
הדברים שדרך בני אדם
ה׳ אל !תהלל חנם נחכממו ואל !תהלל הגנור נגנורמו אל
שלומי! ד ,טז( נזה״ל :וזה נחינס אין הננואה שורה אלא
להתגדל בהם ,הם שלושה
יתהלל עשיר נעקרו :כי אס נזאת יתהלל המתהלל ה1:כל דדע
דברים ,וצריך לשמור את על חכם נגור ועשיר ,כי כאלו השלושה דנריס דרך כני אדם
אומי כי אני ה' עקה תקד מקפט וצדקה נארך כי נאלה חפצתי
עצמו מהם ,כמו שכתוב אל להתגדל נהם ,ונהם מלוי עיקר מידת הענווה ,שצריכין לשכר
יתהלל חכם בחכמתו וכר,
נאם ה' :ופירש נזה המצו״ד )שס( ע״ד
והם שלוש בחינות :חכם ,הגאווה כאלו הדנריס ,כמ״ש אל
הפשט :אל יתהלל סכם .כי לא יוכל
גבור ,עשיר)ליקו״מ יד ,ה( .יתהלל מכס גחכמפו עשיר וכו' ,כמו ותלת מאה ,זה בחינות משה .שהוא בחי׳
אין השכינה שורה אלא על שכמג רנינו ז״ל כמה פעמים .ועל מה שהצדיק מקטין א״ע בבחי׳ מה .בשלש להציל נפשו נחנממו ,והגינור לא
חכם גבור
יוכל להציל נפשו נגנורמו ,והעשיר
צב .(.ועשיר ובעל קומה כן צריך הנניא להיות תכס גנור
)שבת
אל
בחי׳ צריך להקטין א״ע ,כמ״ש )י ר מ י ה ט(
לא יפדה נפשו נעשרו ,וא״כ אין
אמר קודשא בריך הוא ועשיר ,כדי שיהיה ניכר הענווה ,כי
למשריין דלעילא ,מאן אס אין נו מכמה וגנורה ועשירות ,יתהלל חכם גבור ועשיר .נמצא שבכל בחי׳
להם להתהלל נאלו ,כי לא ינוא להם
ידי
דמצלי,חכם,בין ביןיהאיהאגבור,עשיר,בין אין הענווה מעלה כל כך כנ״ל .מאלו שלש בחי׳ הוא נעשה מה .ועל
אז מועלת מאלה .פי אם גזאת יתהלל
יהא
< התפשטות הגשמיות ,ומדבק המתהלל .המשנח את עצמו ישנת את
בזכוון גבור ,חכם בתורה ,ע י נ א חד דרחמי .ני אר נזה נאוצ״ה זה יש לו ׳
ועשיר במצוות ,לא ייעול
עצמו נזאת .וחוזר ומפרש ,נמה
)אכילה קטו( ,שנמינה זו ענינה באור א״ם ,שאין שם שום שינוי רצון ,אלא
בהיכלא דא צלותיה ,עד
דתחזון ביה םימנין אלין ,הוא :עינא פקימא ,נתינת עינא תד
שהשכיל ויודע אומי ,אשר אני ה'
הטוב
כולו
היינו
כנ״ל,
האלקים
הוא
ה׳
ואין עוד מלנדי ,ואני הוא העושה
דיהב גרמיה ביה תקונין דרממי ,נתינת רעוא דרעוין ,נתינת
דילי ,ובגין דא אוקמוה
הרב שורש אמונת הרצון וההשגמה ,לידע והמטיב .וזה בחי׳ חד גלגלא דעינא ,כמובא
חשד לאוהני ולשומרי מצומי ,ואני
מארי מתניתין ,אם
דומה למלאך ה׳ צבאות ולהאמין שהכל ממנהג רק נרצונו באידרא )נשא קלז (:ולזימנא דאתי ישתכח
הוא העושה משפט להפרע מן
תורה יבקשו מפיהו ,למאן
הרשעים ,ואני הוא העושה צדקה
והשגממו ימנרך כנ״ל.
בה עינא חד דרחמי ,זה בחי׳ כולו הטוב
דיהא רשים באלין םימנין
בלבושיה ,תקבלון צלותיה
לקנל את השניש ולהשיר מעליהם
חד דרחמי .כמנ נזה נניאה״ל
והמטיב .נמצא כשהצדיק עושה עצמו
)זהר פנחס רכו.(:
ראיימ
לעני!
מרמז
שזה
)ד(,
המשפט .ולא שיש ח״ו פועל טונ
דרחמי,
חד
לעינא
עצמו
את
מדבק
מה,
יחכפי הוא כולל כל
ופועל רע ,כי נכל אלה חפצתי אני
המעלות השכליות בלי התלמיד את פני רנו ,שהרנ שקול כנגד
ממעלות התלמיד לנשי׳ עינא מד דרממי ,וז״ל :היינו לא״ם .ואח״ב כשחוזר בבחי׳ רצוא
םפק ,׳ועשיר׳ הוא
למת לכ״א כגמולו .והמשכיל את
המידות ,רצוני לומר,
שהם נהעלאמו מדנריו הקדושים ,שכל ושוב ,אז ממשיך מאור א״ם האחדות זאת ראוי להתהלל נעצמו ,כי נזה
ההםתפקות ,מפני
ינוא לו מועלת רנ .וכך דרשו פז״ל
קוראים המםתפק עשיר,
העשיר רינוי השינויים שנמלכות אינם הרצון הפשוט שם דרך המה שלו .ונעשה
והוא אמרם בגדר
גני משה נ מס' נדרים )לש ע״א( :אמר
השמח בחלקו׳ ,נמשניס נדרך כלל רק לשניים ,דין
׳איזהו עשיר
מאה.
אלא
מה
תקרי
אל
כ״ש
מאה,
ממה
רני יוחנן ,אין הקנ״ה משרה
רצונם לומר שיםפיק לו ורממיס .מנאר יומר נהנאתו תתילה
^ דפום מוהרנ״ת :ה ע״א
במה שהמציא לו זמנו ,ולא את הכמונ'והיו עיניך ]שני עיניים[
שכינתו אלא על גנור ועשיר וחכם
ידאג במה שלא המציא
ועניו ,וכולן ממשה עי״ש .ואימא נ נ מ ד נ ״ ר ) כ נ :0 ,ג׳ ממנות ננראו
לו .וכן ׳גבור׳ הוא גם כן רואות את מוריך' ,ני מאתר שהמורה והרנ נתינת משה נתשנ
נעולם ,זכה נאחת מהן נטל חמדת כל העולם ,זכה נחכמה זכה
במעלות המידות ,רצוני לנגדינו לעינא מד ורצון א״ס ,מוכרת על כל פנים התלמיד
לומר שינהיג כוחותיו
נכל ,זכה נגנורה זכה נכל ,זכה נעושר זכה נכל .אימתי ,נזמן
כפי הדעת והעצה ,והוא שנמידת המלכות והממלקות העיניים שנו ,לראות ולהניט ולהיכלל
א ל תקרי מה אלא מאה.
אמרו ׳איזה גבור הכובש נעינא מד ,שהוא מורו ורנו כנ״ל.
שהן ממנות שמיס ונאות נכח המורה (...) ,וממנות אלו נזמן
את יצרו׳ )שמונה פרקים
אימא נליקו״ה )אה״ע כמונות א ,א( נזה״ל :אל מקרי מה אלא מאה,
שאינן נאין מן הקנ״ה ,שופן להפשק ממנו.
להרמב״ם פ״ז(.
ד א תי י שתכ ח כה עינ א חד דרחמי .כדאימא נזהר
שנמשכת מאין לישות ,מממילת קדימת ראשית המתשנה עד למטה
)נשא ,קלז ע״נ( נזה״ל “ :יכמינ 'עיני ה' אלקי״ך נה
נמלנות ששם כל הישות ,ושם נעשה ממה מאה ,יש מאין.
מרשית השנה ועד אחרית שנה׳ .השתא ׳עיני ה׳ אלקי״ך בה/
וכדין פקיחותא דעיינין בה למב ולביש ,בגין דאית בהו ימינא ושמאלא ,דינא ורחמי .ולזמנא דאת; ישתכח בה עינא חד לרחמי ,עינא
דעתיקא דעתיקין .הדא הוא דכתיב ,׳וברחמים גדולים אקבצך׳ ,כיון דאמר רחמים ,מהו גדולים ,אלא אית רחמי ואית רחמי ,רחמי דעתיק
דעתיקין אינון אקרון רחמים גדולים ,רחמי דזעיר אנפין אקרון רחמים שתם ,ובגין כך ׳וברחמים גדולים אקבצך׳ ,דעתיק יומין.
א ל תקרי מה אלא מאה .כדאיתא ב מנ חו ת) מג ע״ב( :תניא ,היה רבי מאיר אומר ,חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ,שנאמר ׳ועתה
ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך׳ .ופירש רש״י )שס( :מה ה׳ אלקין וגר .קרי ביה מאה .וכתבו החושפות )שס( :שואל מעמך .פי׳ ר״ת,
דהוי ]שואל[ מלא ,ויש מאה אותיות בפסוק .וי״מ דמה עולה בא״ת ב״ש מאה .ובקונטרס פירש ,אל תקרי ׳מה׳ אלא ׳מאה׳ ,כלומר

ה מ תרג ם
כתוב 'עיני ה' אלקיך
בה מרשית השנה ועד
אתרית שנה' ,עתה 'עיני
ה' אלקיך בה' ,וכך
פקיתת העיניים עליה
לטוב ולרע ,משוס שיש
בהן ימין ושמאל ,דין
ורתמיס .ולעתיד לבוא,
ימצא בה עין אתת של
רתמים ,עין של עתיקא
דעתיקין .זה הוא שכתוב,
'וברשמים גדולים אקבצך',
כיון שאמר רשמים ,מהו
גדולים ,אלא יש רתמים
ויש רתמים ,רתמים של
עתיקא דעתיקין הס
נקראים רשמים גדולים,
רשמים דז״א הס נקראים
רתמים סתס ,ומשוס כך
כתוב 'וברשמים גדולים
אקבצך' ,של עתיק יומין.

?}ינא

ולזימנא

ילקוט הנחל

מיליואי חכמח

א ל ת ק רי מה אל א מ א ה .איתא צקוצז מבועי הנשל )ניסן תשל״ט( בזה״ל :הנה
א ל יתהלל חכ ם גבור ועשיר .איתא במסכת אבות)ד ,א( :בן זומא אומר ,איזהו
מאמר זה ׳א״ת מה אלא מאה׳ מוזכר לענין החיוב לברך מאה ברכות
חכס ,הלומד מכל אדם ,שנאמר )תהליס קיט( ,׳מכל מלמדי השכלתי כי
עדותיך שיחה לי׳ .איזהו גבור ,הכובש את יצרו ,שנאמר )משלי טז( ,׳טוב ארך
בכל יוס ,שנרמז בפסוק ׳ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אס
ליראה וגו״ ,ודרשו ע״ז א״ת מה אלא מאה) ,עי' מנשות מג ע״ב וברש״י ותום'
אפיס מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר׳ .איזהו עשיר השמח בחלקו ,שנאמר
שס( .והנה כפי הידוע בדרכי קשרי ושילוב העניינים במאמרי הספר הקדוש )תהליס קכח( ,׳יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׳ .׳אשריך׳ בעולם הזה ׳וטוב
הזה ,צריך לבאר דענין המאה ברכות יש לו שייכות וקשר לענייני המאמר הזה ,לך׳ לעולם הבא .ופירש התוי״ט )אבות פ״ד מ״א( :איזהו רוכס הלומד מכל אדם.
ובפרטות לענין המשכת אור הא״ס דרך המ״ה ,לדעת עי״ז אחדות הא״ס וטובו פירש הרע״ב שראוי להתהלל בחכמתו .ויש להקשות ,ממה שאמר ירמיה )ט,
כי ה׳ הוא האלקיס המוב״פ ,שעל ענין זה הסמיך רבינו ז״ל את המאמר ׳א״ת כב( ׳אל יתהלל חכס בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר
מה אלא מאה׳ .ועי׳ בביאה״ל באות כ״ח שרמז ע״ז ,וז״ל ,׳והעיקר להתעורר
בעשרו כי אס בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי׳ .ונראה לי דלא קשיא,
מכל זה לעובדא ולמעשה ,ולהבין מרחוק בתעצומות נשגבות עסק התורה
דס״ל לתנא דידן שז״ש ׳כי אס השכל וידוע אותי׳ הוא עצמו בכלל החכמה
והתפלה וכל ברכה וברכה ,אשר יתדבק בהם באחדות ואור האלף הנ״ל ,הנמצא
והגבורה והעושר שזכר .וכך הוא אומר ׳אל יתהלל חכס בחכמתו וגו״ ,כי אס
בהווית הא״ס ית׳ .וגס בשובו משס ישמור את הרשימו בשם א׳לקינו מ׳לך
שהיא החכמה ׳השכל וידוע אותי׳ .׳ואל יתהלל הגבור׳ ,כי אס שהיא הגבורה
ה׳עולס כנ״ל ,ובזה לבד נתחלק האור למ׳א׳ה׳ שיהיה ביכולת לקבלו׳ עכ״ל (...) .׳השכל וידוע אותי׳ ,וכן העשיר לא יתהלל כי אס שהעושר הוא ׳השכל וידוע
ובענין הברכות הנ״ל אפשר לבאר עוד ,שזהו כל ענין הברכות שמברכין את אותי׳ .ולכך שאל איזהו חכס וכו׳ וכן כולם דרך שאלה ,לומר כיון שהכתוב
השי״ת על כל דבר ודבר ,כי כל הישות הוא בחי׳ מלכות ,שנברא כדי לגלות
אמר בדרך סתימה שיש חכס להתהלל וכן גבור ועשיר ,ויש לשאול איזהו שכיון
שהוא א׳לקינו מ׳לך ה׳עולס ,ובמקוס גדולתו ומלכותו שס אתה מוצא ענוותנותו.
בו הכתוב ,וחקר ומצא חכם שלומד מכל אדס ,ופי׳ הרע״ב שנמצא כוונתו
חיות אחדות הא״ס כמבואר בפנים ,אבל אי אפשר לבוא ולהשיג כ״ז כי אס לש״ש ,והיינו ממש ׳השכל וידוע אותי׳ ,וגבור הכובש יצרו ,והוא גבורה לש״ש
ע״י ענוה בבתי׳ מה ,עד שבא לבתי׳ ביטול ,ואז ממשיך רשימו מאחדות ואלף שלא יחטא לפניו ,אין לך ׳השכל וידוע אותי׳ גדולה מזו ,שתכלית הידיעה
אור הא״ס דרך המ״ה לתוך כלי דעתו וישותו ומלכותו ,ונעשה ממה מאה.
הזאת היא לירא מפניו ולשמור מצותיו ,ועשיר ,השמח בחלקו ולא נבהל להון,
ונמצא פונה כל ימיו לעבודת שמיס ,והיינו נמי ׳השכל וידוע אותי׳ .ובמדרש
במדב״ר)כב ,ו( איתא גבי'חכס גיבור ועשיר' בזה״ל :שנו רבותינו ,שני חכמים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד מעובדי כוכבים ,אחיתופל מישראל ובלעם מאומות
העולם ,ושניהם נאבדו מן העולם .וכן שני גיבורים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד מאומות העולם ,שמשון מישראל וגלית מאומות העולם ,ושניהם נאבדו
מן העולם ,וכן שני עשירים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד מאומות העולם ,קרח מישראל והמן מאומות העולם ,ושניהם נאבדו מן העולם .למה ,שלא היה
ח כ ם גבור ועשיר .ענין זה הובא בקה״י)ערך ,שך( בהקשר לד' עולמות אבי״ע ,וז״ל :האדם צריך לכוללם בסוד נפש
מתנתן מן הקב״ה ,אלא חוטפין אותה להס.
רוח נשמה חיה ,נפש בחינת עשיה בחינת ה׳ שבשם ,רוח בחינת יצירה ו׳ שבשם ,בריאה בחינת נשמה ה׳ שבשם ,חיה בחינת אצילות י׳ שבשם .ויש עוד בחינת
יחידה ,אך לא זכה אליה שוס אדס בעולם הזה ,רק משה רבינו ע״ה כשהיה במרום ,ואחר נשאר לו רשימו ממנו ,סוד קירון אור שהיה לו .והנה לד׳ אלה נפש
רוח נשמה חיה יכול כל אדס לזכות ,ואז הוא אדם שלם ושורה עליו השכינה ,וזה שאמרו)שבת צב ע״א ,נדרים לח ע״א( אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור עשיר
ובעל קומה ,חכם סוד אצילות ,שעולם האצילות מתייחס לחכמה ,ששס מקנן החכמה ,כי באצילות הוא יוד של שם ,גס שס ע״ב ,וכל זה בחכמה ,גיבור עולם

ואני תפלה
ר ב ו נ ו של עולם,
״הטה אליהי אזנ ך
ושמע ,פקח עיני ך
ור א ה שו מ מותינו״,
ואל תעלי ם ע עי ך
מאתנו .וחמל עלינו
ב ר ח מי ך ה ר בי ם,
ותשגיח עלינו בעין
החמלה ו ה חנ ע ה
ב ע ע א חח דרח מי,
ע ע א פ קי ח א הלא
נאים תחיר (...).ותמהר
ו ת חי ש ל ג א ל י נ ו,
ותביא לנו את משיח
צדקנו ,בי ארך עלינו
הגלו ת מאיד בגו ף
ונפש ,עד אשר ״כשל
כיח הסבל״ ,כ א שר
אתה ןדעת יי אלהינו
)ליקו״ת יג(.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
“ י פתח רבי אבא ואמר,
'ויעש את הים מוצק וגו',
וכתוב אח״כ 'עומד על
שני עשר בקר ,שלשה
פונים צפונה ,ושלשה
פונים ימה ,ושלשה
פונים נגבה וגו' ,והים
עליהם מלמעלה וגו",
וכתוב אח״כ 'ואת הבקר
שנים עשר תחת הים
וגו' ,עומד על שני
עשר בקר' ,כך הוא
ודאי ,שזה הים נתתקן
בי״ב בשני עולמות,
בשתים עשרה למעלה,
שתים עשרה המרכבות
הממונים למעלה,
ובשתים עשרה למטה,
שנים עשר שבטים .כיוון
שראה יעקב את התיקון
העליון ,וראה השכינה
עומדת לנגדו ,רצה
להשלים תיקוניה ,קרא
לשנים עשר בניו ,ואמר
להם 'האספו' ,הכינו
עצמכם להשלים האמונה.
בוא וראה ,שנים עשר
שבטים בארבעה דגלים,
בארבעה צדדים ,ששלשה
פונים צפונה ,ושלשה
פונים ימה ,ושלשה פונים
נגבה ,ושלשה פונים
מזרחה ,והים עליהם,
וכך הוא ודאי ,שלשה
שבטים לכל צד לארבעה
רוחות העולם ,שלשה
שבטים לזרוע ימין,
ושלשה שבטים לזרוע
שמאל ,ושלשה שבטים
לירך ימין ,ושלשה שבטים
לירך שמאל ,וגוף השכינה
עליהם ,זה הוא שכתוב
'והים עליהם'(...) .
נמצאו שנים עשר קשרים
לארבעה צדדים ,והגוף
עליהם ,נמצאו שלשה
עשר עם הגוף ,כמו
שזה באמת למעלה .מנין
לנו ,שהרי כתוב'כל אלה
שבטי ישראל שנים עשר,
וזאת' ,משום שבה נשלם
החשבון ,כמו שנאמר
'והים עליהם מלמעלה'.

ו אני תפל ה
ו ת ז כ נ ו ב ר ח מי ך
הרבים ,שתחזיר נפשנו
לשרשה ,ותדזיה נפשנו
נכללת ברחמיך בתוך
השבעים נפשות של
בי ת יעקיב ,ב תו ך
שנים עשר שבטי יה,
בתוך ארבעים ותשע
אותיות של שמותיהם
הקדושים ,א שר שם
הו א שירש נ פ שנו
ו רו חנו ונ ש מו תינו
)ליקו״ת לו(.

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

הכא

שחייב ק׳ נרנומ .וי״מ נדי להשלים מאה נאומיופיה ,וני קריס
ו נ ע ש ה תלת מאה מתלת מה.
מאה הרי נולן .וזה לשון הקיצוש״ע )ו ,ז( :חייב אדם לברך בנל יום
ר׳׳ל ,כי משה הוא אומיוח ש׳ מ׳ ה' ,ושין הוא מלח
ק׳ ברנוח לפחוח .ודוד המלך חיקן זאח .רמז לדבר ,׳נאום הגבר
מאה )שנגימ׳ ש׳ עולה שלש מאות( ,היינו שע״י שמשה הקטין עצמו
הוקס על; על בגימטריא ק׳ .ושמך מן המורה ׳ועמה ישראל מה
בשלושה נחי׳ מה המונ׳׳פ ,זכה להיכלל באין סוף שהוא בחי׳ עינא
חד דרחמי ,בחי׳ חד גלגלא דעיגא,
ה׳ אלקיך שואל מעמך ני אס ליראה
אח ה' וגו" ,אל מקרא מה אלא
ונעשה תלת מאה מתלת מה .וממשיך אור ששם אין שוס רע כלל רק כולו טוב,
הזה לדעתו ולשכלו ,היינו גרבי דמשחא ,וכל הדבוקים אליו ונכללו עימו נאור
מאה ,הן מאה ברנוח שהן ליראה
ממיד
אח ה׳ ולאהבה אומו ולזנרו
האין סוף ,׳מלאו מחד גלגלא
שהוא בחי׳ שכל כנ״ל .אתה הראית לדעת,
דעינא׳ ,היינו מאור האין סוף ששם
ע״י הברנוח שמברנין.
שעל ידם שממשיך אור א״ם לדעתו ,שידע האחדות
כולו טוב כולו אחד אחדוח הרצון
ע שר שבטים
נ ת ת קן מלכו ת הנ”ל .שה׳ הוא האלהים ,ויברך הטוב והמטיב על שזה נחי׳ אוח אלף ,נעח שהס ננחי׳
הכל ,כמו לעתיד לבא :
כדכתיב בבראשית )מע ,נח( :כל אלה
ושוב ,רשומו מאחדות הזאת שהוא
נחי׳ אוח א׳ ,דרך המה שלו ,ונעשה
?אראל שנים עשר וזאח אשר
ואתאן לסתר תריסר ירחי
מחלת מה מלח מאה גרני משחא,
דבר להם אביהם ויברך אוחם איש
אשר נברנחו ברך אמם :וביאר הרנינו שתא וקחזינן דהוי מנסרי מגרמייהו
שהם הכלים של הדעת ,שיוכלו לדעת
לכניינא הנך מחוזא .כי מאחורי הקדושה ,כי ה׳ הוא האלקיס וכולו טוב כמו
בחיי )שס( :לפי דעמי ,ירמוז הכמוב
לעמיד לבוא .וזה ׳ומלאו מחד גלגלא
כי כל המציאוח כולו ממקיים בזכוח שהם שנים עשר שבטים ,שעל ידם נתתקן
דעיגא; היינו מהאין סוף ,רשימו
שבטי ישראל שנים עשר ,ועל כן
הזכיר בהם לשון ׳כל אלה׳ ,כלשון מלכות הנ״ל ,ואחריהם הוא הטומאה.
לה׳מלח מאה גרני משחא׳ ,שהס כלי
האמור בכל הנמצאים כולם ,׳ואח כל ויש בני אדם שיוצאין מהקדושה ,וזה
הדעח ,שידעו ני כולו טוב.
ע שר שבטים שעל ידם
אלה ידי עשחה׳ )ישעיה שו( ,ונא שםפר התנא ,שהדר וחזר לעיין באלו
נ ת ת קן מלבות הנ״ל .כתב
להורוח ,שכל הנמצאים כולם שהם בתר תריםר ירחי שתא ,שהם אחורי
נזה נמי הנשל )ד( נזה״ל :וזה שכתוב
מיוסדים על שבטי ישראל
שנים שנים עשר שבטים דקדושה ,שיוצאין
׳ויהי בישורון מלך; שמלכות עלמה
עשר ,והוא מה שדרשו חז׳׳ל ) נ ״ ר א,
ד( מחשנמן של ישראל קדמה לעולס .מכלל ישראל על ידי מעשיהם הרעים.
לשורשה כמו שביאר למעלה )בסוף אות
ז׳( ,׳נהחאסף ראשי עס יחד שבטי
) (...וזאס אשי דיבר להם אביהם .על
דרך הפשט ביאורו וזאח הברכה אשר דינר להם אניהס .ועל דרך
ישראל׳ ,היינו כנ׳׳ל ,שע׳׳י שנים עשר שבטים נחחקן מלכות הנ׳׳ל.
ע שר שבטים שעל ידם נ ת ת קן מלכות הנ”ל .כתב נזה
הקבלה ,מלח ׳זאח׳ היא ננסח ישראל ,שנחוב בה )שה״ש ז ,ת( ׳זאח
נני א ה ״ ל) ד( נזה״ל :מבאר נזה מומר הכתוב ,ויהי בישורון
קוממך דממה לחמר׳ (...) .והנה יעקב השיג המדה הזאח המלכות,
מלך הג״ל )בסוף אות ז'( ,וסוף הכתוב ,נהמאסף וכו׳ יחד שבטי
והיא שירדה עמו למצריס ,ועל כן אמר הכמוב ׳וזאח אשר דינר
ישראל .גס הכתוב הג׳׳ל שישיס גינוריס וכו; ומבואר מפירוש
להס אביהס׳ ,שהשכין עליו הברכה הזאח .ואמרו במדרש )תנתומא
ויחי עז( ׳וזאח אשר דיבר להס אניהס; אמר להס יעקב ,עמיד
רש״י ,שהמשיל נזה אח השישיס רנוא נפשות שגמצאיס בשבטי
ישראל .ונפי הנ׳׳ל מדנריו הקדושים ,נפרשח הדרנים אשר לכל
אדם כיוצא ני לברך אחכם ,וממקום שפסקמי אני ,משם הוא
ממחיל .רמזו לנו נזה ,כי יעקב לא השיג כי אם זאח האחרונה,
אחד נפי שורש נשמתו ,והוא שורש נפשו ונשמחו נאומיוח דנרי
ועל כן הזכירה כאחרונה והפסיק דנריו בה ,אכל משה שזנה
המורה ,הנחשנים ג׳׳כ נמספר שישים ריבוא כנודע ,יש לבאר
והשיג למעלה ממנו עד החכמה ,לכך המחיל בזאח האחרונה ,ובה
בשינויי רצונותיו ימנרך בדרכי הנפשות ,שהם העומדים כפי שגויי
רצונותיו ימנרך בתמונות האומיוח והדיבורים בעצמם .ומהם שינויי
היו מחילח דבריו ,ומשס יעלה ויבוא אל הקודש .ועל כן ממצא
רצונותיו יתברך בכל המאורעות אשר בכל חלקי היישוח ,אשר כל
שרמז משה עשר ספירוח בפרשה ההיא )דברים לג( .ואיפא נזהר
אלה השינוייס מוכרחיס להמחלקות האור ,היורד מהאין סוף יתברך,
)ויחי ,רמא ע״א( נזה״ל“ :יפמח רני אנא ואמר ,׳ויעש את היס מוצק
באופן שיהיה ניכולח להחענג בטובו ננ׳׳ל ]ושגס מזה נעצמו כל
וגו" )מ״א ז כג( ,וכחיב )שס כה( ׳עומד על שני עשר נקר ,שלשה
המאורעות לטונה[ .וגס עי״ז מנאר יומר נכפלו פירוש הכמונ,
פונים צפונה ,ושלשה פונים ימה ,ושלשה פונים נגנה וגו׳ ,והים
והולנחי עוורים וכו׳ ,זה נחינח שהצדיק מורה לו וכו׳ .ני גס נזה
עליהם מלמעלה וגו" ,ונחיב ) ש ס מד( ׳ואח הנקר שנים עשר חחח
נעצמו שהצדיק מורה ומשפיע לאדם מדעמו הכוללת ]שידע כל
הים וגו; עומד על שני עשר נ קר; הכי הוא ודאי ,דדא ים שהיא
אחד אח דרכו בפרטיות[ ,משפיע ומאיר נו אגב אורחא ,גס
המלכות ממקנא ני״ב נמרין עלמין ,נמריסר לעילא ,רמיכין ממגן
מחמת זה ,חלק דעמו לקבל מאור אין סוף ,אשר לא ידע.
לעילא ,נמריסר לממא ,מריסר שבטין .כיון דחמא יעקב מקוגא
עלאה ,וסמא שכינתא קאיס לקבליה ,בעא לאשלמא תקונהא ,קרא
לבנוהי תרישר ,ואמר לון ׳האשפו׳ ,אתקינו גרמייכו לאשלמא מהימנותא .תא סזי ,תרישר שבמין בד׳ מלין ,בד' שמרין ,שלשה פונים
צפונה ,ושלשה פונים ימה ,ושלשה פונים נגבה ,ושלשה פונים מזרחה ,והים עליהם ,והכי הוא ודאי ,תלת שבמין לכל שמר לד׳ רוחי
עלמא ,תלת שבמין לדרועא דימינא ,ותלת שבמין לדרועא דשמאלא ,ותלת שבמין לירכא ימינא ,ותלת שבמין לירכא שמאלא ,וגופא דשכינתא
עלייהו ,הדא הוא דכתיב ׳והים עליהם׳ (...) .אשתכחו תרישר קשרין לארבע שמרין ,וגופא עלייהו ,אשתכחו תלישר עם גופא ,כגוונא
דלעילא .מנא לן ,דכתיב ׳כל אלה שבמי ישראל שנים עשר ,וזאת׳ ,בגין דבה אשתלים חושבנא ,כמה דאתמר ׳והים עליהם מלמעלה׳.
ו ח ז ר לעיין באלו שהם ב תר תריסר ירחי שתא .והס אלו שיצאו מגבול הקדושה ,כי י״ב חדשי השנה הס כנגד י״ב שבטים ,כדאיתא במדרש
חנ חו מ א)וי חי ,פ׳ טו( :אלו שבמים ,על שדרו של עולם י״ב שעות ביום י״ב שעות בלילה ,וכן המזלות והחדשים ,וי״ב אבני
האפוד ,לפיכך ׳כל אלה שבמי ישראל שנים עשר׳.
ביאר נזה במי הנחל )ד( נזה״ל:

שנים

כי הדרן

שנים

שנים

מילואי חכמה

ילקומ הנחל

הבריאה ,ששס מקנן בינה שנקרא פועל גבורוח ,דדינין מחעריס מינה ,עשיר
הוא יצירה ,ששס מקנן זעיר שנקרא עשיר ,כמו שכחבחי בערך עשיר ,ובעל
קומה הוא מלכוח ,שהיא משלמח קומח הבנין לעשרה ,והבן .ועל כן כחיב ׳אל
יחהלל חכס בחכמחו וגו׳ ואל יחהלל הגיבור ואל יחהלל עשיר כי אס בזאח׳ ,רומז
על מלכוח שנקרא זאח ,כי אין הבנין נשלס כי אס בה (...) ,ואינו נשלס כי אס
בזאח ,הוא סוד המלכוח ,בחינח ה׳ אחרונה שבשס ,בחינח עולס העשיה.

ו י ש בני א ד ם שיוצאין מהקדו שה .איתא צקוק מקור חכמה )שבועות תשנ״א,
עמ' מג( בזה״ל :לכאורה אין ענין זה מחקשר בכלליוח המאמר )אשר
אין זה דרכו ,ע״פ כלל י״ז( ,וכפי הנ״ל שכלליוח שישיס רבוא נפשוח ישראל

הס בסוד המלכוח ,וממילא מובן שאף שמצידו חיקן אח המלכוח ,אבל כל
זמן שעדיין אחד מנפשוח ישראל מחוץ לקדושה אין המלכוח בשלימוח )ועל
זה סובב כל המאמר הזה על חיקון המלכוח( ,ומשוס הא גופא כשאחד
נחעורר גורס שגס הרשעיס נעשו כסא לקדושה ,כי כפי הנ״ל ששורשס
בא״ס ששס כולו אחד בחכליח האחדוח בלי שוס שינוייס ,ולכך גורס בחשובחו שגס אלו הרשעיס נעשו כסא לקדושה ,כי בשורשס אחד הס.

שנים עשר חדשים הם בחינת תיקון פגימת הלבנה ,תיקון מארת חסר )ליקו׳׳ה ברכת הודאה ו ,נה( .מאברהם יצא פסולת ישמעאל ובני קטורה ,וראה שעמד מיצחק פסולת עשו וכל אלופיו ,אבל יעקב
ישראל שנים עשר׳ ,הדא הוא דכתיב ׳כולך יפה רעיתי ומום אין בך׳ )ילקו׳׳ש תהלים רמז תתל(.

ערכי ם
וכינויים
אהורי הקדושה
ידוע שכל אומות העולם
יש להם כעין אחיזה
בחיצונים אחורי הקדושה,
ולכן עד שלא מלאה סאתם
ונאבדים ,קשה לפניו יתברך
להכריתם ולאבד בחינת
אותו השורש ,אבל אם שלם
עוונם ,הרי הם כאבר שבגוף
שנעפש ונרקב וצריך לכרתו
משם )פי׳ הרמ׳׳ז על זהר
בראשית(.

אין הקלי׳ והאומות יונקים
ומקבלים חיות אלא מהארה
הנמשכת להם מבחינת
אחוריים דקדושה ,כמאן
דשדי בתר כתפיה ,ואף גם
זאת ע״י צמצומים ומסכים
רבים ועצומים ,שנתלבשה
הארה בחומריות עולם הזה,
ומשפעת להאומות עושר
וכבוד וכל תענוגים גשמיים.
מה שאין כן ישראל יונקים
מבחינת פנים העליונים ,כמו
שכתוב ׳יאר ה׳ פניו אליך׳,
כל אחד ואחד לפי שורש
נשמתו עד רום המעלות
)מקור מים חיים ,פ׳ בראשית(.

כמו באדם יש איברים
גבוהים כמו הראש והאזנים
והדיבור ושאר איברים
חשובים ,וגם כן יש איברי
אחוריים כמו בית הרעי
וכיוצא בהם (...) ,וכן יש
למעלה ,הראשון הוא
הסטרא דקדושה וכל
המידות טובות ,והיפוכם הם
האחוריים עולמות התוהו
והקלי׳ והסט״א ,ובכולן
מלכותו משלה ומנהיגן
בעולם ,והכל הוא מכוחו
ומחכמתו ומרצונו ית״ש.
) (...וכל אלו האחוריים הוא,
שהעמיד הבורא יתברך
שמו לנסות בהן את ישראל
הילכו בדרך הישרה ,ולזכות
אותם ולהגדיל שכרן ,כי
בודאי יש מקום לטעות
ח״ו בזה העולם ,הנראה
לעינינו שגברו בעולם הקלי׳
והסט״א ,ואין מל׳ שמים
נתגלה ונראית כלל ,ועם
כל זאת הישראל מבררים
כל זאת אל הקדושה ,ואינן
משגיחין כלל אל האחוריים
והסט״א ,כי אם לאור אין
סוף המתלבש בו ,ואינן
עוזבין את הדרך הישרה
בשום אופן ,עבור ידיעתם
שהבורא יתברך הוא המנהיג
את כולם )עבודת ישראל,
אבות פ״ה(.

לעולם הקלי׳ הן באחוריים
דקדושה ,נמצא ימינם נגד
שמאל דקדושה ושמאלם
נגד ימין דקדושה .ויש לומר
עוד ,כי מה שהקדוש ברוך
משפיע לרשעים טובות הוא
דין לגבייהו ,כי עוד יוסיפו
סרה ,וכשהוא משפיע להם
דינין משמאל דקדושה הוא
טבא לגבייהו ,שאין יכולים
לחטוא כל כך ,וגם נתקדש
שמו עי״ז)קה׳׳י ,קלי׳(.
נודע שהקלי׳ נקרא ׳אלהים
אחרים׳ שיונקים מאחוריים
דקדושה )קה׳׳י ,מדי(.
קליי נוגה הוא בחינת
אחוריים דקדושה)קה׳׳י ,ארם(.

שנים עשר שבטים
שנים עשר השבטים
הקדושים שהוליד יעקב
אבינו הם כלל קדושת
ישראל ,והם כלל השמחה
בו יתברך .ועל כן הם שנים
עשר שבטים ,כנגד שנים
עשר חדשים כמובא ,כי
כולו קדושה ,׳כל אלה שבטי

ערכי ם
וכינויים
אנכי
כשיזכור האדם בכל מקום
שהוא תיבת אנכי ,היינו
אנכי ה׳ ,שהשי״ת נמצא בכל
מקום ,ואזי בכל מקום שהוא
יכול להתקרב להשי״ת ע״י
שידבר הדיבור באמת לפי
מדרגתו ,ואזי זה הדיבור
האמת יאיר לו ,כי אמת הוא
אור השי״ת בעצמו )לי קו ״ ה
חנוכה ו ,ז(.

אנכי כולל כל המצוות
עשה ,ולא יהיה לך כולל
כל הלא תעשה ,כי אנכי זה
בחינת המשכת הדעת הנ״ל,
שמשם כל המצוות עשה
שבתורה ,כי ע״י כל מצוה
ומצוה נמשך מח ודעת
להכיר את הבורא יתברך
שמו .ולא יהיה לך כולל כל
הלא תעשה ,שבאים מרוח
שטות שהוא בחינת עבודה
זרה )ליקו״ה פסח ט ,ד(.
אין לשון ׳אנכי׳ אלא לשון
אהבה לשון חיבה (...) .אין
לשון ׳אנכי׳ אלא לשון אימה
ולשון יראה (...) .אין ׳אנכי׳
אלא לשון ניחומים )פסיקתא
רבתי כא(.

אנכי ה׳ ,פירוש בין בזמן
שאני מתחםד עמך ,אהיה לך
לרבון ,בין בזמן שאני מיםרך
ומוכיחך ,אהיה אלקיך
)אוה״ח שמות כ ,ב(.

אורייתא וקודשא בריך
הוא כולא חד ,ותיבת אנכ״י
מרמז על דרך א׳נא נ׳פשי
כ׳תבית י׳הבית ,והיינו
כביכול נפשו של הקב״ה הוא
ממש בתורה ,וכיון שהקב״ה
בעצמו שם בודאי ,ממילא
בטל כל הםטרא אחרא ואין
שום שליטה להם )דגל מחנה
אפרים ,פ׳ כי תשא(.

הכב

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

א נ כ י הי אלקיך
וחזינן דהוו מנכרי מגרמייהו .ני אר נזה נניאה״ל )ד( נזה״ל:
מעשרת הדינרות .כתינ נשמות )כ ,א־נ(  :דדנר אלקיס אה
נהשפוומ המשל להנמשל ,נראה מנואר ,שכמו שלא
היה ניכולח לנגוח השימין מחוזי מגרמי הדג אס לא נחקיקמס
כל הדנריס האלה לאמה אנכי ה׳ אלקיך אקר הוצאמיף מ איז
מצרים מניח ענדיס :ופירש ר ש״י) שס( :אתי הוצאסיו מאיץ מצרים.
וגסירמס מחילה לממללחא ,כן גס היוצאים מכלל ישראל ע״י
מעשיהם הרעים ,אין ניכולח
לפי שנגלה ניס כגנור מלחמה ונגלה
לעשוח מהם כסא לקדושה אם לא וחזינן דהוו מנסרי מגרמייהו ,היינו שעל ידי כאן נזקן מלא רחמים (...) ,הואיל
נחקיקמ עצמומם ,אשר נזה כלול מעשיהם הרעים החקוקים על עצמותם ,ואני משמנה נמראומ ,אל מאמרו
כל מיני יסורים ומימה ,כמנואר
שמי רשויות הן ,אנכי הוא אשר
הכמונ והחקיקה עובר מעבר לעבר כנסירה ממש.
הוצאחיך ממצרים ועל הים .ד״א
מהנאמו על זה אח
׳עוונומיכס הטו אלה' ,׳חמוחח רשע אבל ע״י שאיש הישראלי הנ״ל נתעורר לפי שהיו שומעין קולוח הרנה,
רעה׳ )לעיל נאוח ה׳( .כי כהכרח בתשובה על ידי ש ח קטן שבנחיריו ,על ידי
שנאמר ׳אח הקולות׳ ,קולות נאין
מד׳ רוחוח ומן השמים ומן הארץ,
היישוח והגוף ,כן הכרח הזיכוך שהתיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו ,על
אל מאמרו רשויוח הרנה הן.
אשר לו ,ואס אין האדם מזכך ידי תשובתו ,גורם שגם אלו הרשעים נעשו
ו הדנריס מקושרים הי טנ לכלל המאמר
נעצמו ישוח גופו ,יש שמרחם עליו
השי״ח לזככו על כל פנים נחקיקח בפא לקדושה ,ויהבי לבניינא הנך מחוזא,
כ מונן למעיין .וכתנ האוה״ח )שס(
עצמומיו ניסוריס ומימה כנ״ל ,ויש שעוזרים גם הם לעובדי השם ,שיבנו הנך
נזה״ל :׳אנכי ה׳ אלקיך; הנה הזכיר
נמחילח לנרי ה׳ נ׳ עניינים ,הא׳
שמזככס ננסירח עצמומס ועונשים
מהתא הנ״ל :
היותו ה׳ נרוך הוא שם הוי״ה ,זה
הקשים שלעמיד ,עד שנהפכים
זז׳ אלזזיך ,פירוש יגיד האמונה ,כי ממנו ימנרך
לכסא והדום מחח רגלי הצדיקים,
וירגישו וידעו מעט גס ע״י זה הן זז׳ ,הן אלזזיך ,תבין ,שבל זאת אנכי .ונמאמרו היה כל הווה וכל מה
שהיה ומה שיהיה ,גס יגיד על
מעין עונג הדעח שלעחיד ]כן היינו שתקיים בה׳ אהלל דבר באלהים
הווייחו יחנרך היה והווה ויהיה.
מנואר מדנרי אדמו״ר ז״ל
ששמעחי אהלל דבר ,היינו כולו הטוב והמטיב בנ״ל.
נזה נעל פה[ .ונהמשך ני או ת שס )ד,
והנ׳ אמר ׳אלקיך׳ ,פירוש שעליהם
לקנל מאמרו וגזרותיו ,וכל הממרה
ח( הוסיף עוד נזה ,וז״ל :נשימה נא
אח פיו יכנו אלוה .ועוד ניאר נזה האוה״ח ,נהמשך דנריו שס ,נזה״ל:
אל לנינו נמנונה דנר ממוך דנר ,שכמו שנקומה הכלליוח מוכרח
׳אשר הוצאחיך מארץ מצרים' ,דע ני נאמצעוח יציאת מצרים
לנסר נניסורים ויסוריס את היוצאיס לחוץ מכלל הקדושה עד
הוכחשו כל הדונריס שקר שיש חלילה וחס אמונה זולתו ,ני הוכחשו
שיחהפכו על כל פניס לכסא ומרכנה להקדושה ,כן גס נפרטיוח
המאורוח כי לא אלהיס המה ,נהחשיך ה׳ מאורס ,והוכחשו הימיס,
מוכרח לנסר ולייסר ליישומ הגוף ,שגס הוא נחשנ לחיצוני ויוצא
כי ה' עשה נהס אומוח והפכס לדס ,והוכחשה הארץ ,נהנומה ה'
לחוץ מפנימיוח המלכות שננפשו ונשמחו ,אשר נזה לנד יהיה
לכלי המזוכך ומוכשר לייחוד והמאחדוח נאור הנשמה ]אחר
ומשת שרציס רעים ,והוכחשו נעלי חיים ,שאין נהס ונמזלס חוזק,
והוכחשו כל אלוהות ,נעשות ה׳ נהם שפטיס ,הרי כי ה׳ הוא אדון
המחיה[ ,וכן גס נסינ ח אחדוח הנפשות נקומה הכלליות כג״ל,
כל הווה ,ושולט על הווה ומכחידו ,וגוזר על אין ויהיה.
קשה וכנד גס להצדיקיס ומלמידיהס לגמור נזה העולס מכליח
זיכוך הגוף ועלייתו לא״ס נמכלית השלימוח ,עד שגס משה
רנינו ע״ה נעצמו הוכרח לנוא נמיחה וקנורה ,ונזה לנד עלה נחנלית השלימות 'ולא ידע איש וכו" ,כמונ״פ.
שאי ש הי שראלי הנ״ל נ תעורר כת שובה ע״י שרץ קטן שכנחיריו וכוי .ניאר נזה נ פל״ ח)ד ,כ( נזה״ל :רוצה לומר ,כי איש הישראלי
הזה קודם שזכה להמקרנ אל הצדיק ,מסממא לא היה ממוקניס אצלו גס כל המידות הנמשכין מהד׳ יסודות ,אך אעפ״כ לא המפעל
מזה כנ״ל ,רק מחמת שהיה משתוקק להתפלל נכוונה ולא היה יכול מחמת הנלנוליס כנ״ל ,עי״ז נתעורר להמקרנ אל הצדיק ,וזוכה עי״ז
ממילא לכל המעלות הרמות והנפלאות הנ״ל ,שלא עלו על דעמו כלל .כי זכה לתקן כל המדוח שנד׳ יסודות ,וזכה להחרינ כל הצירופים
רעים שנמלכוח דסט״א ,וננה מהס דייקא ננין המלכות דקדושה כנ״ל ,וזכה להיכלל נאור האין סוף ימנרך ולדנק אח עצמו נו ננחינח
רצוא ושונ ,עד שזכה להמשיך עי״ז אור אחדוח האין סוף וטונו ,עד שזנה לידיעה שלימה מעין עולס הנא .וע״י כל הנ״ל גרס חיקון גדול
גס נכלל העולם ,עד שאפילו הרשעים שהם מאחורי הקדושה נעשו כסא לקדושה ,ועומדים גם הם לעונדי ה' ,שיננו נניני המלכות דקדושה.
ע ״ י שאי ש הישראלי הנ״ל נ תעורר כתשובה וכוי גורם שגם אלו הר שעים נע שו כסא לקדושה .ני אר נזה נליקו״ ה) תו״ מ גנ״ת מהיתומיס
ד ,ד( נזה״ל :שאפילו אוחן שהם אחורי הקדושה לגמרי ,גס הס נתעוררו נמשונה וחזרו להשי״ת ,ע״י שנתעורר האיש הישראלי הזה
ששנ נאמת וקייס כל המנואר שס עד שניצול מן הקוצים והפחמים וכו׳ וזכה להתוודות ווידוי דנריס לפני התלמיד חכס האמח עד שנכלל
נאין סוף,ועל ידו גס אוחס שהס אחורי הקדושה לגמרי געשו מרכנה להקדושה ,ואזי גס הס יודעים מהשי״ת נידיעה חדשה ונפלאה.
היינו כנ״ל ,שע״י כת הווידוי דנריס של אלו שזנו להתוודות לפני התלמיד חכס האמת ,עי״ז האור מאיר לכל ישראל ,עד שיזכה כל אחד
שיהיה נפתח לו אור האין פוף• אנכי הי אלקיף כ פנ נזה נני א ה ״ ל) ד ,יג( נזה״ל :נניאורו הקדוש להשלושה מינות ׳אנכי׳'ה" 'אלוקיך'
המונ״פ ,יש לנאר ,שנהס חושנ השלושה מדריגות הנ״ל ני שס 'אלקיס' הוא נמידח הדין ,ושס 'ה" הוא מידת הרחמיס פשוטיס ו׳אנני'
הוא עצס הדעת נמשנן שס ה' ,ורחמיס הרניס שנו לאין סוף ננ״ל .ועוד כ פנ שס )ד( נזה״ל :סנין שכל זה אנכי .והוא הארת האין סוף
והדעת שנזכר נכמונ הג״ל ׳אמה הראית לדעת כי ה׳ וכו״ ,אשר הקדים משה רניגו עליו השלום להכמונ ׳אנכי וכו״ נפרשת ואתחנן.
עתה רנינו מלניש את כלל השגתו נ דינו ר הראשון

וזה פירוש אנכי

ע״י

ילקוט הנחל
כ נ ה י ר ד ! ממש .עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
א נ כ י הי .בהערות כת״י הרב שלמה וקסלר על ליקו״מ )תורה ד( כתב בזה״ל:

שגם

מילואי חכמה
אלו ה ר ש עי ם נ ע שו כס א לקדו שה .עי׳ בנח״נ ד״ה ׳וחזינן דהוו מנסרי
מגרמייהו׳ דברי ראבר״ן שס ,וכעין זה איתא בתנדא״ר )פ״ג( ,ח״ל :עתיד

׳אנכי הוי״ה׳ גימטריא ׳הכל לטובה /כי הכל משמים ,וכל דמן
הקב״ה לישב בבית המדרש שלו ,וצדיקי עולם יושבים לפניו ונושאים ונותנים
שמיא עבדין לטב עבדין.
במקרא במשנה בהלכות ואגדות ,ואומרים על טמא טמא ועל טהור טהור,
על טמא במקומו ועל טהור במקומו ,ואת״כ מביאין את הרשעים ודנין
אותן בפניהן ,ויש נידונין שלשים יום ,ויש נידונים ששים ימים ,ויש נידונין שלשה תדשים ,ויש נידונין ששה תדשים ,כללו של דבר ,שנו רבותינו במשנה
משפט רשעים בגיהנם שנים עשר תודש .ואת״כ יעמדו הצדיקים לפני הקב״ה ,ויאמרו לפניו ,ריבונו של עולם ,כשהיינו באותו עולם ,אלו בני אדם היו
משכימים ומעריבים לבית הכנסת ,והיו קורין ק״ש ועושין שאר מצוות ,ויאמר להם הקב״ה ,אם כך עשו רפאו אותן .מיד הולכין הצדיקים ועומדים על
עפרם של רשעים ומבקשין עליהם רתמים ,והקב״ה מעמידם מעפר רגליהם ,שנאמר )מלאכי צ( ׳ועסותם רשעים כי יהיו אפר תתת כפות רגליכם׳.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
בוא וראה ,כאשר
ברא הקב״ה את העולם,
עשה את הלבנה,
והקטין אורותיה ,שהרי
אין לה מעצמה כלום.
ומפני שהקטינה עצמה,
הוארה ע״י השמש
ובאורות העליונים
התזקים .ובזמן שהיה
ביהמ״ק קיים ,ישראל
היו מתעסקים בקרבנות
ועולות ובעבודות ,שהיו
עושים הנהנים והלוים
והישראלים ,כדי לקשור
קשרים ולהאיר אורות.
ולאשר שנתרב ביהמ״ק,
נששך האור ,והלבנה לא
הוארה יותר ע״י השמש,
והשמש הסתלקה ממנה
ולא האירה בה .ואין
לך יוס שלא שולטיס בו
קללות וצער וכאביס,
כמו שלמדנו .ובאותו
הזמן שיבוא זמנו של
הירש להאיר ,מה כתוב,
'הנה ישכיל עבדי' ,על
הירש נאמר 'הנה ישכיל
עבדי' ,זה הוא סוד
האמונה' ,הנה ישכיל',
שמתעוררת התעוררות
למעלה כמי שמרית ריש
ובא להתעורר ולהסתכל.
'ירוס' ,מצד האור העליון
של כל האורות' ,ירוס',
כמו שנאמר 'ולכן ירוס
לרשמכס'' .ונשא' ,מצד
אברהס' .וגבה' ,מצד
יצשק' .מאד' ,מצד יעקב.
ואע״ס שהעמידוהו ,והכל
אשד ,בסוד השכמה.
ובאותו זמן יתעורר
הקב״ה התעוררות
עליונה להאיר לה ללבנה
כמו שראוי ,כמו שנאמר
'והיה אור הלבנה כאור
השמה ,ואור השמה יהיה
שבעתיס כאור שבעת
הימיס' ,ומפני כך יתווסף
בה רות עליונה.

ליקוטי

אנכי ד

מוהר״ן

נחל נוכע

כל

הכג

ער כי ם
וכינויים
מצרים

א ש ר הוצאתיך מארץ מצרים.
הגליות נקר אי ם על שם גלות מצרים .כדאיפא נ נ ״ ר ) ט ז ,ד(:
ד ,יא( נזה״ל :עיקר הגאולה של מצרים הימה ע״י שאז
ר' הונא נשם ר׳ אחא אמר ,כל המלכויות נקראו על שם
נתגלה אורו הגדול ימנרך כהתגלות נפלא כמנואר נכוונות ,שעי״ז
אשור ,ע״ש שהם ממעשרות מישראל .א״ר יושי נר חנינא ,כל
הימה עיקר הגאולה ,וכמ״ש וענרמי נארץ מצרים ,ותרגומו
המלכיות נקראו על שם נינוה ,על שם שהם מתנאות מישראל .א״ר
ואמגלימי וכו' ,היינו שאז נפתח להם
יושי נר רני חלפמא ,כל המלכיות
נקראו על שם מצרים ,על שם שהם אשר זזוצאתיד מארץ מצריפ ,דאיתא
אור האין סוף נהמגלות נפלא.
מצירות לישראל .וכפנ הרקאנאטי )פ׳ כמדרש )נ ר א שי ת פ׳ טז 0 ,כי כל הגליות נקראים
כל הדי יסודות הם מ ת ח ת
גלגל היר ח וגוי .ני אר נז ה
מקז( נזה״ל :מלת 'מצרים' הוא לשון על שם גלות מצרים מפני שהם מצירים
נליקו״ה )פו״מ גנ״ת מקרקעות נ ,נ(
מיצר השנינה הנקראת ים ,על כן לישראל .היינו שע״י הצדיק נתכטל מלכותם
נזה״ל :עיקר הענדות מה שנקראת
אמרו רז״ל כי מצרים שנייה ו-מצרנית
לא״י .ושוד הענין הוא ,כי שר של וממשלתם של העכו״ם ,כי על ידי זה עולה
הלננה שהיא נחי׳ מלכות נשם ענד
מתוכם מלכות דקדושה כנ״ל .מבית כג״ל ,העיקר הוא רק מחמת
מצרים הוא שני למרכנה ,זהו
ציצית ג ,י(.
פגימומה ומיעוטה ,שאינה יכולה
שנאמר 'וירננ אותו נ מרננת המשנה עבדים ,זה רמז על כיטול המרות רעות
לעלות וליכלל נשורשה ננחי' זרקא עיקר יציאת מצרים
אשר לו' ,ולפיכך הוצרך השי״ת של ארבע יסודות המכונים בשם עכדים.
הוא שתתגבר הנפש על
כשהלננה
אזי
כי
וכו',
דאיזדריקת
הגוף ,בחינת בהוציאך
לעשות כל האומות והמופתים כי כל הד׳ יסודות הם מתחת גלגל הירח.
נחי׳ מלכות עולה לשורשה אזי את העם ממצרים תעבדון
נמצרים ,לפי שהוא שר עליון על כל
את האלקים וכר ,דהיינו
השרים (...) ,ולפיכך נתן השם והירח מכונה בשם עבד ,כמובא בזוהר
גמנטל נחי׳ ענדות לגמרי ,כי עיקר קבלת התורה שהיא בחינת
יתעלה נו האומות ,כדי שלא יאמרו )פ׳ וישנ דף קפא (:הנה ישכיל עבדי דא סיהרא.
הענדות הוא ננחי׳ ישות שהיא נחי׳ התעלות הנפש על הגוף.
ועל כן כל הגלויות כלולים
הרי יש שר גדול נשמים שהקנ״ה
עשייה .וכשמגניר האדם ח״ו את בארבע מלכיות ,כי כל
החומר על הצורה ע״י מעשיו הרעים ,ע״י פגם המידות והתאוות הגלויות נמשכין מארבעה
לא השפילו ,לפיכך 'הך הכפתור וירעשו השיפיס׳ )עמוס ט( ,זהו
יםודות הגוף ,היינו התגברות
שנאמר ׳למען מזכור את יום צאתך מארץ מצרים' ,נדי שנהיה
של הד׳ יסודות המכונים נשם ענדים ,ני הם נחי׳ עשיה וישות
הגוף על הנפש חם ושלום,
שזה עיקר הגליות )ליקו״ה
נחי' ענדות מ״ל ,אזי הוא ח״ו נחי' פגימת הלמה שהיא נחי'
נטוחיס שאין שר ומושל ננל האומות שאין השם יתעלה משפילו,
חדש ג ,ד(.
מלכות נמיעוטה ,מחמת שאינה יכולה לעלות לשורשה ולקנל משם
י פו ח ת הם מת חת
זהו ׳ונכל אלקי מצרים אעשה שפטים׳.
הגוף נקרא מצרים ,לפי
גלגל הירח .רנינו נ א ללמדנו שהד׳ היסודות מכונים נשם ענדי ס ,מכיוון
המלונשין
הרצונות
על
וישות
החומר
שהמגנר
ע״י
טונ,
ורנ
שפע
שיש לו מיצר וגבול ,היפך
נהם שהם נחי׳ מלכות כנ״ל ,ואזי כניכול גס הלמה נקראת נשם
שהם תפת נלנל הירת שאף הוא קרוי ענד ,וכ״ש הד' יסודות שפפפיו
הרוחניי שהוא נצחי )מקור
מים חיים ,פ׳ נצבים(.
ענד כנ״ל ,ע״י שהמגנר עליה נחי׳ ענדות שהוא נחי׳ ישות כנ״ל.
שיקראו נשס ענדיס .וכן איפא נדרשות הר״ן )דרוש א( ,וז״ל :גיאשים
ונפל״פ )ד ,כא( ני אר נזה עוד נזה״ל :יש לומר ,כי הרע שנארנע פרעה אותיות העורף
נרא אלקיה אס השמים יא® האח והאח היסה סוסו וגו׳ .כולם השכימו
שהוא אחורי גרון הנזכר ,גם
שזה הפשוק השני כולל ארנעה ישודות ,שהם אנות לכל מה שתחת
יסודות נמשך נשורשו מנתינת מיעוט הירח כידוע ,ועי״ז נעצמו נקרא מצרים ,כי אין בכל
נמשך פגם המלכות נתינת מיעוט הירח ניומר ,ואז ניתן המלכות הגוף מקום צר יותר מהגרון,
גלגל הירח ,והס האש הנרמז נמילת 'וחשך' ,והאויר הנרמז נמילת
לכן כולו דינין ונאחזים בו
׳ורוח אלקיס' ,והמיס והעפר הנכללים נמילת ׳מהוס׳.
לסט״א ,ננחיגת ׳תחת ענד כי ימלוך׳ .וכשזוכין לתקן הד׳ יסודות,
החיצונים )מחברת הקודש
שער יציא״מ(.
עי״ז נמשך נתינת תיקון למיעוט הירח ונתעלה המלכות ,ננחינת
כ מ ר כ א בזוהר הנ ה ישכיל עבדי דא סיהרא .וז״ל הז ה ר)וי שנ,
)ישעיה ל( ׳והיה אור הלננה כאור החמה' ,שזה נעצמו נתינת מצרים הוא בחינת יםוד
קפא ע״א("® :תא חזי ,כד נרא קנ״ה עלמא ,ענד לה
נוקבא דקליפה ,על כן נקרא
לסיהרא ,ואזער לה נהורהא ,דהא לית לה מגרמה כלום .ונגין
אחדות שם הויה עם שם אלקיס.
מכונה כשם ע ב ד ׳ערוות הארז׳ .וכן מצרים
הוא כתר דקליפה )קה״י,
כפנ נזה נני א ה ״ ל) ד( נזה״ל :מצירופי דנריו הקדושים ,נראה לפרש
דאזעירת גרמה ,אתנהרא נגין שמשא ונמוקפא דנהורין עלאין.
מצרים(.
שנזה השם ענד ]תכלית ההיפך ממלכות[ ,נקרא נו נארץ מצרים
ונזמנא דהוה ני מקדשא קייס ,ישראל הוו משתדלין נקרננין ועלוון
מצרים םוד הדעת ,שבו
ונית ענדיס הנ״ל ]טרם ישכיל כתיקון השכל והדעת הג״ל[ ,ולא
ופולחנין ,דהוו ענדין כהני וליואי וישראלי ,נגין לקשרא קשרין
מצרים גבול החםדים וגבול
הגבורות )קה״י ,מצרים(.
ולאנהרא נהורין .ולנמר דאתחרנ ני מקדשא ,אמחשך נהורא,
כן כאשר ׳ישכיל ענדי׳ ]׳ירום ונשא וגנה׳ כשלושה העליות
והתיקוגיס המונ״פ[ ,כי אז תהיה נעצם מציאותה להיקרא נשם
וסיהרא לא אמנהירת מן שמשא ,ושמשא אסתלק מגה ולא
אתנהרא .ולית לך יומא דלא שלטא ניה לווטין וצערין וכאנין ,כמה
מלכות שנכלליות שנטי ישראל שנים עשר הנ״ל ,אשר כפירוש
עבד
רנה נר נ ר חנה הנ״ל נקראים על שם חדשיה תריסר ירחי.
דאתמר .ונההוא זמנא דמטי זמנא דסיהרא לאתנהרא ,מה נ תינ,
ע ב דו ת אינו נקרא רק מה
שהוא כנגד רצון האדם,
'הנה ישכיל ענדי' ,עליה דסיהרא אתמר ׳הנה ישכיל ענדי' ,דא
אבל מה שהוא רצון האדם
הוא רזא דמהימנומא ,׳הנה ישכיל' ,דאתער אמערומא לעילא כמאן דארח ריחא ואתי לאתערא ולאסמכלא' .ירום' ,מסטרא דנהורא עלאה אינו נקרא בשם עבדות כלל,
דכל גהורין ,׳ירום' ,כמה דאת אמר )ישעיה ל( ׳ולכן ירום לרחמכס׳ .׳ונשא' ,מסטרא דאנרהס .׳וגנה; מסטרא דיצחק .׳מאד׳ ,מסטרא למשל אכילה ושתיה ושאר
תאוות הגוף אינו נקרא אצל
דיעקנ .ואף על גנ דאוקמוה ,וכולא חד ,נרזא דחכמתא .ונההוא זמנא יתער קנ״ה אתערותא עלאה לאגהרא לה לסיהרא כדקא יאות ,האדם עבודה ויגיעה כלל,
כמה דאת אמר ) ש ם כס ׳והיה אור הלננה כאור החמה ,ואור החמה יהיה שנעתיס כאור שנעת הימים' ,ונגין כך יתוסף נה רוח עלאה .מאחר שעושה זאת מרצונו,
רק כשצריך להגביה איזה
אס הסיפא של דנרי הזהר הנ״ל ,פירש המפוק מדנש )שם( נזה״ל :ונאותו הזמן ,כשיגיע הזמן של המלכות שתאיר ) ,(...כתונ ׳הנה ישכיל ענדי׳ .משאוי כבד וכיוצא נקרא
פסוק זה על המלכות נאמר ,וזהו סוד אמונתן של ישראל שהיא המלכות ,שנקראת ענד ,נעת התלנשותה כמלאך מט״ט הנקרא ענד ,אצלו עבודה ,וכן עבודת
איפא נליקו״ה )פו״מ גנ״ת מיתומים

מצרים היא ערוות הארז
מקום טמא מאד ,וזה
המקום של מצרים גורם
לחטא ,ועל כן נקרא מצרים,
כי הוא בחינת מצר ודוחק,
כי כל מקום שהוא רחוק
ביותר מן הקדושה ,הוא
בחינת צמצום יותר בבחינת
מקום ,בבחינת עשיה
ביותר ,כי המקום שיש בו
קדושה הוא םמוך לבחינת
למעלה מן המקום ,לבחינת
מקומו של עולם שהוא
השי״ת ,וכל מקום שהוא
מגושם ביותר שם בחינת
מצר ודוחק ביותר )ליקו״ה

כי

ד1ד׳

והירח

ילקוט הנחל
אשר הו צ א תי ך מ א ר ץ מצרים .לזיהל( גליקרה)לזרי!  wsד ,יז( גזה״ל :עיקר
גאולה מצרים ,שאז היה שידוד המערכופ ,ונפגלה אפדופו יפנרך
שהוא יפנרך מושל נכל ,וכל הנהגוה המערכוה והטנע שהם פעולוה משפנופ
כי זה הדנר מפיינ קרירוה וזה היפן וכיוצא ,ואז נפגלה נשעה יציאה מצרים
שהכל נמשך ממנו יפנרן ,ע״י הניסים והמופפים שעשה השי״ה אז ושידד
טנ ע המערכוה ,שעי״ז נפגלה שכל הפעולוה משפנוה הנ אי ם ע״י טנ עי
המערכוה ,כולם נמשכין מאפד הפשוט יפנרך ,ונידו לשנופם כרצונו .ואז
נפנלה כי ה' הוא האלקים ,שזהו נפינ ה הנ״ל ,נפינ ה פעולוה משפנוה
שנמשכין מאפד הפשוט יפנרך (...) .כי עיקר הגאולה היפה ננ פינ ה זו
שיפגלה כי ה' הוא האלקים ,כי פרעה אמר מי ה' וכו' ,כי כפר נשם ה',

כי אפיזפו היה נשם אלקיס כמונא ,ואלקיס נגימטריא ה טנ ע שהיא פעולופ
משפנוה ,ופרעה כפר נעיקר ורצה להפריד פ״ו נין ה' לאלקים ,כי לא היה
מאמין שפעולוה משפנוה נמשכין מאפד הפשוט יפנרך .אנל ע״י גאולה
מצרים ע״י המופפים הנוראים שעשה השי״ה ושידד המערכוה ,עי״ז נפגלה
שכל הפעולוה משפנוה הנאים ע״י המערכוה ,כולם נמשכין מאפד הפשוט
יפנרך ,ועי״ז נפגלה כי ה׳ הוא האלקים ,כמו שאמר יפרו עפה ידעפי כי
ה' הוא האלקים ,וכמ״ש נמפן פורה אנכי ה' אלקיך אשר הוצאפיך מארץ
מצרים וכו' ,כי זה עיקר יציאה מצרים ,שנפגלה כי ה' הוא האלקים ,שזה
נפינה הפגלוה אפדוה הפשוט מפעולוה משפנוה ,שכל הפעולוה משפנוה
נמשכין מאפד הפשוט יפנרך ,כי ה' הוא האלקים ,ה׳ אפד ושמו אפד.

השי״ת ,מחמת שהגוף אינו
מורגל בזה ,נקרא אצלו
עבודה .אבל כשזוכה להפך
הגוף לנפש ממש ,אזי כל
עבודת ה׳ אינו נקרא אצלו
בשם עבודה כלל ,אדרבא,
זהו עיקר חיותו ותענוגיו
ושעשועיו )ליקו״ה ברכת
השחר ג ,יח(.

ירח

מלי נקראת אדני ,ונקראת
ירח ,שהיתה אורה קטן
בםוד מאור הקטן שנקרא
ירח ,תתחדש אורה כנשר
המתחדש נעוריו ,כן תתחדש נעורה להיות מאיר באור הגדול אור החמה שהוא תפארת ,כי תהיה בםוד היחוד עם תפארת בעלה באור הגדול ,להאיר לעם שהיא דלה בגלות הצר והמר ) ש פ ע טל חלק שפע ח( .כשהשכינה שורה
בישראל יש ללבנה אור בפני עצמו כמאמר הכתוב ׳והיה אור הלבנה כאור החמה׳ )אהבת יהונתן שמות כז ,כ(.

הכד

נחל נוכע

ליהוטי

אנכי ד

מוהר״ן

מקור חכמה

ן ן ״י הצדיק עולה המלכות מן הםט” א .ני אר נזה נ מי הנ ח ל) ד(
שהיא מתלנשת נו לצורך הנהגת העולם כדלקמן .ומפרש שלעתיד
לנוא ׳הנה ישכיל ענדי׳ ,פירוש שחחעורר המלכוח ע״י מעשי
נזה״ל :נראה שמרמז נזה ,ני כל זה הפירוש שמפרש הפסוק
׳אנכי ה׳ אלקיך ,ע״י מה מנין אשר ה׳ ואלקיס הכל אסד ,הוא
התחחוניס שיעלו אליה נסוד מ״ ן לעוררה לפי שהיא ישנה נסוד
הגלות ,כדרך המריח ריח טונ שעולה נאפו ומקנל ממנו נחת
ע״י הצדיק ,שעל ידו עולה המלכות מן הסמ״א שזה נחי׳ ׳אשר
רוח ,כן המלכות אין לה נחת רוח
הוצאתיך מארץ מצרים׳ ,ונמנטליס
המידות רעות שזה נחי׳ ׳מנית פידוש ,על ידי הצדיק ,עולה המלכות מן אלא ממעשה התחחוניס .ואז תנוא
המלכות להתעורר ולהסתכל לכל צד
ענדיס׳ .וכל זה מרומז נפסוק ׳הנה הסט״א ,ונתכטלים המתת דעות ,ועל ידי
מאין נא לה זה הנחת רוח ,וזו
ישכיל ענדי׳ הנ״ל ,כי מקודם
כתינ זה האדם בא לבחי׳ עוה״ב ,לבחי׳ בה׳
׳ני הולך לפניכם ה׳ ומאספכם
סוד מש״כ ׳ישכיל ענדי׳ ,שהמלכות
אהלל דבד באלהים אהלל דבד :
הנקראת ענד תתנונן ותסתכל מאין
אלקי ישראל׳ ,היינו ,כי ני מי
נא לה זה הנחת רוח ,ואז ׳ירום׳,
המשיח יזכו להנין כי ה׳ הוא
פירוש חנוא למלכות התרוממות והתקוממות ,מצד אור העליון
האלקיס והכל אחד ,וע״י מה יזכו לזה ,מסיים הפסוק ׳כי הנה
ישכיל ענדי' ,ופירש רש״י שהם הצדיקים ,׳ירום ונשא וננה
של הכתר שהוא למעלה מכל האורות ,שנקרא רם לפי שהוא
מאד׳ ,היינו שע״י הצדיקים יעלה המלכות מן הסט״א ,ורק הס
נמצא נרום העליון .ומניא ראיה שכינוי ׳ירום׳ הוא נכתר ,כי
יצליחו וימרוממו ויתנשאו ויננ הו מאד ,ועל ידם ימנמלו נל
׳ירום׳ היינו כמו שנאמר ׳ולכן ירום לרחמכס׳ ,כי הכתר שהוא
ראש ומקור ושורש הרחמים הפשוטים נקרא ׳ירום׳ ,והיינו
המידות רעות שהם מהארנע יסודות שהם מחת גלגל הירח ,שזה
שהשכינה תתרומם ע״י הרחמים הפשוטים של הכחר .ומש״כ
נחי׳ מה שמפרש הזוהר ׳הנה ישכיל ענדי׳ דא סיהרא ,ועי״ז
׳ונשא׳ ,פירושו שהמלכות חקנל שפע מקו החסד של אנרהס
יזכו לדעת שאין חילוק נין חסד לנין דין ,נין ד׳ לאלקיס ,שזה
נחי׳ מה שכתונ מקודם ׳כי הולך לפניכם ה׳ ומאספכם אלקי
וישא אומה למעלה .׳וגנה׳ ,פירושו שחקנל שפע מקו הגנורה
של יצחק ויגניה אומה למעלה .׳מאד' ,פירושו שמקנל שפע מקו
ישראל׳ ,היינו נחי׳ ׳נה׳ אהלל דנר נאלקיס אהלל דנר׳ ,שזה
אמצעי שהוא המ״ת של יעקנ .הרי יש לה התרוממות והתנשאות
נחי׳ מה שנאמר על הגאולה ׳שנחי ירושלים אח ה׳ הללי אלקיך
וגנהות מצד כל המידות העליונות .ואע״פ שפירשו חז״ל
ציון' ,ומונא נ ס פר קינח סתרים מהגלאנטי ,שלא יהיו שוס
נמדרשיס פס׳ זה על מלך המשיח ,אנל הכל כוונה אחח למנין
חילוק ,רק ׳שנחי ירושלים את ה״ נמידת הרחמים ,׳הללי אלקיך
סוד החכמה ,כי מלך המשיח יהיה מנחי׳ מידח המלכות .ודוק
ציון׳ נמידח הדין ,היינו כנ״ל .וזה מרמז ג״כ הפסוק ׳ימלוך ה׳
וראה ,כי מלנד שנא ללמדנו מ ה פ ס׳' הנ ה ישכיל ענדי וגו" ש׳היררז מכונה
לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללויה׳ ,היינו כשימלוך ה׳ לעולם,
נשס ענד' ,הרי כלל הדנרי ס נדרשים על סוד הגאולה דלענזיד לנוא
שיעלה המלנוח מן הסמ״א ,אז ׳ימלוך ה׳ לעולם אלקיך ציון׳,
והעלאת המלכות ע״י הצדיקים ,וז״ל הכפונ כישעיה )ננ ,יג-יד( :הנה
שלא יהיו שוס חילוק נין ה׳ לאלקיס ויהיה כולו טונ.
!שכיל ענדי ןרוס ונשא וגנה מאד :כאשר '^ממו עליך רניס כן
משחת מאיש מראהו ותארו מנני אדם :ופירש ר ש״י) שס( :הנה ישכיל ענדי .הנה נאחרית הימים יצליח ענדי יעקנ ,צדיקים שנו .ואיתא
נ ס פר הליקוטים )שמות נ( נזה״ל :לעמ׳׳ל נאמר על משה )ישעיה נג( ׳הנה ישכיל ענדי ירום מאנרהס ,ונשא וכו׳ מאד׳ ,מאדם ,אותיות
מאד אדם ,כי אז ישיג נחי׳ אריך אנפין מה שלא השיג אדם.

ילהוט הנחל
ע ו ל ה הנזלכו ת נזן הם ט” א .אישא גקוגן מקור שגמה )שנועוה משנ״א ,עמי מו{
גזה״ל :הנה מנואר נניה״ל ,שכלליות התורה הזאת מדנר משלוש נחי'
שצריך להעלאת המלכות ,א' ,שצריך להוציא את המלכות מהסט״א ולהשינה
להקנ״ה .נ' ,שצריך להעלות את המלכות ושם אלוקים לשה הויה )נשי' זו היא
תיקון המלכות ,כי הפירוד ממש של שם אלוקים משם הויה זה מצד הסט״א
)עיין גיה״ל ד״ה ׳ונשגיל זהי( .ג' ,להעלות את המלכות לא״ס .ונראה נס״ד
להסניר ע״פ דרך התסידות אלו השלוש נתינות .כי עיקר כלליות המלכות
שהיא הישות והנריאה כמונ״ת ,וצריך לתקן את המלכות היינו להתזיר את
הנריאה לתיקונה ,ונזה יש שלוש נשי׳ כידוע ,אמת ,להאמין שהש״י הוא נרא
את העולם והוא מנהיג את הכל כרצונו ,וזה נקרא לקשר את המלכות להש״י,
דהיינו שכל הנריאה שייכת והיא תחת ממשלת הש״י .והדרגה השניה זה דרגה
יומר גנוהה ,היינו להאמין שהוא ית' מחיה ומהוה את הכל ,וכל הנריאה
והמלכות זה לא דנר נפרד ממנו ית' ח״ו .וזהו הנחי' של להעלות את המלכות

ושם אלוקים לשם הויה ,כי שם הויה זה שם העצם כמונא נפנים )נניאה״ל(,
היינו שכל הנריאה שזה המלכות והנהגת שס אלוקים ,זה מאוחד נשם הויה
היינו שם העצה ,שזה לא דנר נפרד ממנו ית' ,וזה נקרא לאחד את כל
הנריאה נשורשה .והדרגה השלישית זה לנטל את כל הנריא ה להש״י ,להנין
ולהאמין שלא רק שכל הנריאה מאוחדת ואינה דנר נפרד ח״ו מחיותו ית',
אלא הכל מנוטל נני טול גמור אליו ית' ,ואין עוד מלנדו ואפס זולתו,
ונאמת אין שום מציאות של הנריא ה ואינה ישות כלל אלא הכל נטל לא״ס.
הכלל היוצא ,שנהעלאת המלכות והנריאה יש שלוש נתינות ,א' ,לקשר הכל
להש״י .נ׳ ,לאחד את כל הנריאה נהש״י .ג' ,לנטל כל הנריא ה להש״י .ולפי
זה מנואר הי טנ ענין קריאת הנתינה השלישית נשם א״ס ,והנחי' השנייה
נשה הויה ,והנשי' הראשונה להוציא המלכות מהס ט״א ,כי השמות
והכינויים האלו הס לפי ההתקשרות והאחדות והניטול ,כי המקשרות שייך
להשי״ת ,והאחדות לשה הויה שזה שס העצם ,והניטול שייך לא״ס ,והנן.

מקור חכמה

בחצוצרות

ליקוטי

וקול שופר הריעו לפני וכר

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הכה

מאמר זה נאמר כראש

על מאמר זה ייסד מוהרנ׳׳ת את ההלכות הכאות :תפילין ד /כציעת הפת

השנה פקס״ג ,ומיוסד על מזמור צ״ס נמהלים ה מדנר

ג /פשת ת /שפיה׳׳ע כ /תלה ג /העושה שלית לגכ׳׳ת כ /תזקת קרקעות ג׳.

כל

העולם לא נברא אלא בשבילי איתא כזה כעצוה״מ )תפלה ט(
ננאולה דלעפיד ,עת יפנלה שיר תדש של נפלאות ,ויחקיימו כל ננואוח
כזה״ל :כל אדם צריך תמיד לומר ולהאמין שכל העולם כולו
הישועה ,ומגדל השמחה נ מ אד מאד .וזה לשון הכפונ נפהליס )צת ,א,
נברא בשבילו ,כמבואר בדברי חז״ל.
י-ני( :מימיי שירו לה׳ שיר חדש כי
על כן צריך להשתדל בכל עת,
נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע
בתיקון העולם ,ועיקר תיקון העולם
קדשו3 (...) :חצ 5רופ וקול שופר
הוא להכניס בעולם דעת אמיתית,
הריעו לפני המלך ה׳ :ד ע ם ה:ס
היינו שבאי עולם ידעו ממנו יתברך
ומלאו חכל וישכי כה :נהרוח ןמחאו
ומהשגתתו הפרטית .וצריך להשתדל
כף !חד הריס ימנו :לפני ה׳ כי נא
מאד למלא את התיסרון הקיים
לשפט האיז!'שפיט מנל נצדק וננמיס
בעולם ,היינו לבטל מן העולם את
נמישליס :וראה להלן נסוף המאמר,
שם רנינו דורש פסוקים אלו ,ומלניש
הצרות ואת היסורים ,שאלו בודאי
כל אדם לומר כל
נ הם את כלל השגתו נדרכו הפנימית .א
תסרון העולם .ועיקר ההשתדלות
הדרין
)סנ
בשבילי
אלא
נברא
לא
העולם
היא בתפלה ,היינו להתפלל עבור
העולם לא נברא אלא כשבילי.
וזה לשון הגמ׳ נ מסכת סנ ה דרין)לז לז ס ,נמצא כשהעולם נברא בשבילי,
העולם ,הן על תיקונו ברותניות
שהכל יכירו בהשי״ת ובהשגתתו
ע״א( גני אזהרות הדיינים לעדי נפשות:
הפרטית ,שזה עיקר תיקון העולם ,הן לתיקונו בגשמיות ,היינו
כיצד מאיימין את העדים ,על עידי נפשות ,היו מכנישין אותן
שלא יהיו תלילה בעולם שום צרות ,רק שלום ושלוה בכל הפרטים.
ומאיימין עליהן ,שמא מאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד ומפי
וביאר בזה עוד במי הנתל )ה( בזה״ל :וממילא מובן מזה ,כשהעולם
אדם נאמן .שמא אי אמם יודעין שסופנו לנדוק אמכם נדרישה
נברא בשבילי צריכין להיזהר מאד להיות תמיד בורת מן העבירה
ונחקירה .הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות ,דיני ממונות
ומכל הפגמים ומכל המידות רעות ,בכדי שלא יגרום ת״ו תסרון
אדם נותן ממון ומתכפר לו ,דיני נפשות דמו ודם זרעומיו תלויין
והיזק ומכשול לו בעצמו ולכל העולם ,רק אדרבא לעיין בכל עת
נו עד סוף העולם ,שכן מצינו נקין שהרג את אחיו שנאמר ׳דמי
בתיקון העולם ,ולמלאות תסרון העולם ,ולהתפלל בעבורם.
אחיך צועקים' ,אינו אומר ׳דס אחיך' ,אלא ׳דמי אחיך; דמו ודס
זרעותיו .דבר אתר ,׳דמי אחיך' ,שהיה דמו מושלך על העצים ועל
האבנים .לפיכך נברא אדם יתידי ,ללמדך שכל המאבד נפש אתת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקיים נפש
אתת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא (...) ,ולהגיד גדולתו של הקב״ה ,שאדם טובע כמה מטבעות בתותם אתד ,כולן
דומין זה לזה ,ומלך מלכי המלכים הקב״ה טבע כל אדם בתותמו של אדם הראשון ,ואין אתד מהן דומה לתבירו ,לפיכך כל אתד ואתד
תייב לומר בשבילי נברא העולם .ופירש ר ש״י) שס( מאיימין .שלא יעידו עדות שקר .דיני ממוטה .אס העיד שקר נותן ממון לזה שנפסד על

תורה ח

בחצוצרות

בחצוצרות וקול שופר
לפני וכר)מהליס צח(:

הריעו

כי צריך

כל

מיליואי חכמה

יליקומ הנח?•

כל העול ם לא נ בר א אל א בשבילי .איחא בדגל מחנה אפרים )פ׳ וישלח( בזה״ל:
׳ויותר יעקב לבדו וגו״ .ואיתא במדרש )ב״ר עז ,א( הדא הוא דכתיב
)ישעיה ב( ׳ונשגב ה׳ לבדו ביום ההוא׳ ,עד כאן .והנה המדרש הזה הוא תמוה
מאוד .ויש לפרש ע״פ הגמרא )סנהדרין לז( ׳כל אתד מתויב לומר כל העולם

כל העול ם לא נ ב ר א אל א בשבילי .איחא בליקו״ה )בב״ח ד ,א( גבי ענין זה
בזה״ל :בשביל זה האציל וברא ויצר ועשה הוא יתברך את כל העולמות
מראש ועד סוף ,הכל בשביל האדם השפל הזה ,כדי שיכיר אותו יתברך בזה
העולם דייקא ,כידוע .ובשביל זה משנה השי״ת הנהגת העולמות בכל עת
ורגע ,הכל בשביל האדם (...) .כי תייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם
)סנהדרין לז( ,ועל כן צריך כל אדם להאמין ,שבכל עת ושעה ורגע כל ימי תייו
יש בכת האדם להתתיל מעתה ,ואל יסתכל כלל על יום שלפניו ולאתריו ,רק יתזק
עצמו עתה להתקרב להשי״ת במה שיוכל בעסק התורה או תפלה או איזה מצוה.

לא נברא אלא בשבילי׳ ,עד כאן ,והנה כשנשים לב על דברי הגמרא זו ,הוא
מוסר גדול ודרך ישרה להדרכת האדם ,כי כשעולה בדעתו שכל העולם לא
נברא אלא בשבילו ,נמצא הוא יתיד בעולם ,וכל העמדת העולם וקיומו תלוי בו,
בהטבת מעשיו הוא מקיים את העולם ,ות״ו להיפוך הוא מתריב את העולם,
ואינו צריך לעשות עבודתו באיזה פניה שישבתוהו בני אדם או כיוצא בזה ,כי
הוא העיקר בעולם ,וכל העולם טפלים אליו ואינו צריך להם ,רק כולם צריכים לו .וזה מדריגה גדולה מאוד כשזונה לזה ,ואז בודאי הוא עובד לה׳ לבדו בלי
שום בלבול ועירוב מתשבה ופניה אתרת ,וגורם בזה ביטול כל הקליפות ,ונכנעים תתת יד הקדושה והשכינה כביכול .וזה יש לומר שמרמז המדרש ,׳ויותר יעקב
לבדו׳ ,היינו כשזכה למדריגה גדולה זו שהבין והאמין שהוא לבדו יתיד בעולם וכל העולם תלוי עליו ועל מעשיו ,אז ׳ונשגב ה׳ לבדו׳ ,היינו שבודאי עבודתו תמה
ושלימה ונקיה וביטול כל הקליפות ונכנעים תתת יד הקדושה ,ונראה ונגלה כי ׳נשגב ה׳ לבדו׳ ,והוא לבדו ואין בלתו ,רק הוא אתד ושמו אתד ,והבן.

סיפור התגליות המאמר

ואני תפליה
רבונו של עולם,
עזרנו לקום בשלמות
מה שאמרו רבותינו
ז כר ונם לברכה
חוב כל אחד ואחד
לומר בשבילי נברא
העולם ,ואזכה לשמור
הדברים האלו בלבי
היטב בכל עת ,ועל
ידי זה אזכה לדזיות
תמיד בורח מן
העברה ,ואפלו מפגם
קל שהוא נגד רצונך
חם ושלום ,בכדי ^א
אגרים על ידי זהחסרון
והזק ומכשול ותקלה
לי ולכל העולם חם
ושלום .ואזכה אדרבא
לראות ולעון בכל
עת בתקון העולם,
ולמליאת חסרון
העולם ,ולדזתפלל
) ת פלו ת
בעבורם
ותחנונים ה(.

התורה בחצוצרות )סימן ה׳( אמר בראש השנה פה ברסלב שנת תקס״ג.
וראש השנה חל אז ביום שני ושלישי .והוא היה ראש השנה הראשון לישיבתו פה
ולהתקרבותי אליו .ואז נשמע בעולם הגזירות שרצו לגזור בעולם אשר יצאו בימינו
בעוונותינו הרבים ,היינו ליקח את בני ישראל לחיל ,רחמנא לצלן מעתה ,כי אלו
הגזירות התחילו לצמוח בימי מלכות פולין קודם שכבש הקיסר ירום הודו מרוסיא
את מדינתינו ,ואח״ב בתחילת כבישתו את מדינתינו נשקט הדבר קצת ,ואח״כ חזר
ונתעורר שנשמע בעולם שרוצין לגזור כמה גזירות שקורין פונקטין .ואז אמר רבינו
ז״ל התורה בחצוצרות ,והיא מתחלת ׳כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא
אלא בשבילי ובו׳ ,ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל עבורם להשי״ת ובו׳ ,היינו
קודם גזר דין וכו״ עיי״ש ,וזה מרמז על הגזירות הנ״ל] .ועיין בספר פרפראות
לחכמה ,כתב שם ,ושמעתי מאבי ז״ל ,שרמז אז רבינו ז״ל שכבר הוא לאחר גזר
דין .אך אעפי״כ עסק אז רבינו זצ״ל הרבה בכל השנה להמתיק הדין ,עד שעי״ז
פעל בתפילתו שנתעכב הדבר ,ולא יצאה הגזירה אל הפועל עד שש עשרה שנים
אחר הסתלקותו .ויש בזה הרבה לספר ,ויבואר במקום אחר עיי״ש .ואנשי שלומינו
הזקנים ספרו ,ששמעו אז מרבינו ז״ל שאמר בזו הלשון :איך האב דאס אם
גישטופט אויף עטליכע און צוואנציג יאחר)אני דחיתי זאת לעשרים וכמה שנים(.
וכן היה מכוון ממש ,כי משנת אמירת התורה הנ״ל עד שנת יציאת הגזירה לפועל
בשנת תקפ״ז בסופה ,יש ערך חמש ועשרים שנים[)חיי״מ א(.
וכשבא מוהרניית דיל על ראש השנה ,ראה שיש אנשים שמתפללים כראוי,
והתקנא בהם מאד ,כי הוא לא היה יכול אז להתפלל בכוונה כראוי .ואח״כ שמע
מרבינו ז״ל התורה בחצוצרות )סימן ה׳( ,ואמר שלא היה לו שום השגה בהתורה
הנ״ל ,אלא היה נראה לו הפשט של הפסוק ״אוזן שומעת תוכחת חיים״ וכו׳ ,כי
זאת היה נצרך לו מאד ,כדי שיתורץ לו עיקר הקושיא של חותנו הרב ר׳ דוד צבי
ז״ל ,מה שהחסידים חולקים זה על זה )אבניה ברזל א ,ח(.
התורה הי בחצוצרות נאמרה בראש השנה הראשון של התקרבות מוהרנ״ת זלל״ה,
הגם שזה דיבר אדמו״ר לענין הפינקטין שהם גזירות שנשמעו ,לבטלן ולהמתיקן
כידוע ,אך העיקר נאמרה כמעט כל התורה הזאת לענין מוהרנ״ת ,הן על העבר שלו
והן על העתיד ,איך לעבוד עבודת ה׳ להבא .וכן לשאר אנ״ש שבאו על ראש השנה

לאדמו״ר זלל״ה ,היו כמה מאנשי הקיבוץ שכל אחד אמר שכיוון אדמו״ר זלל״ה
בדיבוריו הקדושים רק בשבילו .היינו כפי שזה מוהרנ״ת ז״ל היה מקורב חדש
משלושה שבועות ,ועדיין לא סיפר את כל לבו ממדותיו ועבודתו איך שעבר עליו
משנים הקודמות הן בגשמיות והן ברוחניות לאדמו״ר זלל״ה ,אך דברים פרטיים,
כי לא הספיק עוד הזמן הקצר מן קודם ראש השנה שנתקרב ,לדבר אודותיו ,וכמו
הצמא שתאב לשאוב ולשתות לכבות ולרוות את צמאונו .כידוע שאדמו״ר ז״ל אמר
מקודם ראש השנה תורה על פסוק ׳אתם נצבים׳ וכו׳ ,שגם מזה הבין מוהרנ״ת ז״ל
שאדמו״ר זלל״ה נותן לו כמו תחבושת ומזור לרפואתו הנצרך לחייו .אך אעפ״כ
בראש השנה בהתורה בחצוצרות המדברת מענין שמחת כל המצוות ,ומענין ׳ביומו
תתן שכרו׳ ,שאין רוצה שכר עולם הבא רק שכר מצוה אחרת ,עיין שם ,וכן לפשוט
מלב עקמומיות ע״י קולות בתפילה ,ולפנות המח ממחשבות הנקראים חמץ המובא
שם ,זה היה ממש כמו שדיבר אדמו״ר רק עבור תיקון נפשו לבד ,מחמת שמוהרנ״ת
זלל״ה היה מקודם התקרבותו לאדמו״ר זלל״ה בעל מחשבה לאין שיעור ,שזה היה
אצלו יסורים לעבודת השי״ת ,ומחמת זה לא היה השמחה שלו מהמצוות בשלימות
רק בשביל עולם הבא ,והגם שהיה גם מקודם ירא שמים גדול ועצום ,אך לא הרגיש
שום חיות ממידת היראה והאהבה ,כפי שמבואר בהתורה הזאת מזה ,ומאז התפלל
בקולות בחינת רעמים עיי״ש .ואז כשאמר רבינו זלל״ה ׳ותאמין כי כל מצותא
ומריבה שיש בין הצדיקים השלימים אין זה רק שיגרשו סטרין אוחרנין׳ ,עם הפסוק
אוזן שומעת וכו׳ ,אמרו אח״כ הקיבוץ למוהרנ״ת זלל״ה ,שבזה נתיישב דעתם כל כך,
כי לא הבינו מקודם איך יהיה על אור קדוש וטהור ובהיר כזה איזה קנטור ,ובפרט
ח״ו מחלוקת ,אך כששמעו מאדמו״ר הפירוש של זה הפסוק ׳אוזן שומעת וכו״,
הבינו שזה לטובתם ,עיי״ש היטב התורה הזאת ,ומאז והלאה לא היה קשה להם שום
קושיות מהמחלוקת אפילו על גדולי גדולים ,כי זה רק כדי שיזכו המון עם לחיים,
בחינת ׳תוכחת חיים׳ .ומוהרנ״ת אמר שבזה התורה גילה לו רבינו זלל״ה כל היהדות
איך להתנהג ,היינו איך להתפלל ,ואיך לעשות מצוות בשמחה מהמצוה בעצמה,
ומידת היראה ואהבה ,ולטהר את המח ממחשבות כמבואר שם .כן נזכה לדרוך
בנתיבות הקדושים האלו שדרכו בו כמה וכמה ממקורבי אדמו״ר זלל״ה ,והעיקר
ע״י מוהרנ״ת זלל״ה ,שעל ידו נשאר לנו ירושה גדולה הזאת בזה ובבא)רינת ציון ה(.

עצה ותושיה
צריך כל אדם לומר
כל העולם לא נברא
אלא בשבילי ,על כן
צריך כל אדם לראות
ולעיין בכל עת בתיקון
העולם ,ולמלאות
חסרון העולם,
ולהתפלל בעבורם
)קיצור ליקו״ט ה ,א(.

ערכי ם
וכינויים
תיקון העולם
הצדיק האמת ) (...הוא
הבעל הבית האמיתי של
העולם ,שעיקר תיקון כל בני
עולם לשוב להשי״ת הוא על
ידו )ליקו״ה שבת ה ,ט(.
בכל דור ודור שולח לנו
השי״ת חכמים כפי הדור,
) (...ואנו צריכין להאמין בהם
ולבלי לנטות מדברי החכמים
האמיתיים שבכל דור ודור,
וזה עיקר תיקון העולם
)ליקו״ה יבום ג ,טז(.

השייית ברא את העולם
בכוונה שיהיה העולם דייקא
מחוםר תיקון ,ושהאדם
דייקא יתקן הכל ,כמ״ש אשר
ברא אלקים לעשות ,דהיינו
שהש״י ברא את כל העולם
ומלואו לעשות שהאדם
יעשה בכל דבר מלאכות
ואומנות הרבה ,שעי״ז דייקא
יהיה כל תיקון הבריאה

הכו

מקור חכמה

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ידו ,ומחזירו לו ,ומתכפר .לפיכן גברא אדם יסידי .כל זה אומר להס,
העוה״ז .ואס הוא עושה כן ,עליו הכתוב אומר ׳אמר נבל בלבו
אין אלקיס׳ )פהליס יד( ,ואס הוא ת״ח ,חושך ממנו חכמה ובינה,
לפיכך נברא אדס יחידי ,להראותך שמאדס אחד נברא מלואו של
עולס .ולהגיד גדוצסו .ועוד ,לכך נברא יחידי ,להראות לדורות
ואס פנה א״ע לדבריס אחריס ,עליו הכתוב אומר )ישעיה לב( ׳כי
נבל נבלה ידבר וגו״ .וכן לא יראה אדס את הרביס בצער ,ויאמר
הבאיס גדולתו של הקב״ה ,שבחותס הראשון כל הדורות טבועות,
שלא היה תחלה אלא חותס אחד.
אלך בשרירות לבי ואוכל ואשתה
סופם .היינו אותו ברזל שהצורה צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון
ואהנה מן העוה״ז (...) .אפי׳ חכס
מישראל שהוא כמרע״ה שהיה אב
חקוקה בו .טובע כמה מטבעוס בסופם העולם ,ולמלאות חסרון העולם ,ולהתפלל
לחכמיס ואבי הנביאיס ,וחסיד
אפד .כל המטבעות שאדם טובע ע״י בעבורם .וענין התפלה הן בשני פנים .היינו
ברזל אחת כולן דומי] .בשבילי גברא
כאהרן אחיו ,לא יאמר הריני
העולם .כלומר חשוב אני כעולם קודם גזר דין מתפללין כסדר התפלה ,ואין
בשמחה בביתי ושלוס עליך נפשי,
מלא ,לא אטרד את עצמי מן צדיך להלביש התפלה .אבל לאחד גזד דין אלא יצא מביתו ,ויהא עס הציבור
העולם בעבירה אחת ,וימשוך
ק ו ד ם גזר דין וכוי ליאחר
בצער.
ממנה .ואמר בזה רבינו פה במאמר זה ,שעל כן צריך אני לראות ולעיין
גזר דין .כעין זה איתא במסכת ראש השנה )יז ע׳׳ב( :צעקו קודס גזר
בכל עת בתיקון העולם ,וכן איתא בתנדא״ר )פכ״ה( :כך שנו חכמים
דין נענין ,צעקו לאחר גזר דין אינן נענין (...) .רבי יצחק אמר,
במשנה ,כל אחד ואחד מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולם,
יפה צעקה לאדס בין קודס גזר דין בין לאחר גזר דין .ופירש
ולא יאמר האדם בלבו לעצמו אין העוה״ב אלא תוהו ובוהו ,לכן
ר ש״י) שס( :לומר לא בכל שעה שיצעקו אל ה׳ בצר להס יוציאס
אלך בשרירות לבי ואוכל ואשתה ואהנה בעוה״ז ,ואח״כ אלך מן
ממצוקותיהס ,אלא אס כן צעקו קודס גזר דין.

)ליקו״ה פקדון ה ,טז(.

הוא יתברך מאז בחכמה
יםד ארז על מכונות ,נשמות
קדושות אשר ברא ,אשר
כח בהן לתקן עולם ולקיימו
קיום עצמיי בל ימוט ,ויחלק
מאז הנשמות הראויות בכל
דור ודור מפני תיקון העולם,
להקימו ולקיימו בצדיקים
שבכל דור ודור ,אשר הם
באמת יםוד עולם )אלשיך
בראשית כח ,יא(.

אחר שנברא אדה״ר לעבוד
את האדמה ולשמרה ,אז ע״י
תפילתו ביום ההוא קיצז
הקוצים מן הכרם וםילק
הקליפות אשר שם (...).וכמו
שתיקן בעולם אצילות ,כן
גרם תיקון בכל העולמות
של בריאה יצירה והחזירם
פב״פ ,אבל עולם עשיה
לא תיקן ,לפי ששם הרע
מרובה על הטוב )עז חיים
שער לו ,ד(.

פדר התיקון באמת,
בתחילה צריך שיופר הרע
שהוא המעכב את התיקון,
אח״כ יתוקן העולם תיקון
אחר תיקון .וזהו לתקן עולם
במלכות וכו׳ ,והנה יהפוך
הקב״ה את כל הנמצאים
מרעה לטובה ,וזהו עיקר
שבחו )רמח״ל ,מאמר החכמה(.
תיקון העולם הוא ,שלא
היו מתנהגים כלל לפי חוקי
הטבע ,שבהם ימצאו גם
רעות וצרות מוות ויםורין,
כי היתה כלל ההנהגה לפי
ההנהגה הנםיית )מלבי״ם
שמות כ ,ח(.

קודם גזר דין,
לאחר גזר דין
כשגוזרין איזה ]גזר[ דין
על האדם ,קודם שיודעי]
מזה בני אדם הוא בנקל
להתהפך )ספר ה מידות
המתקת דין ,כג(.

עייי השפלות יוכל לבטל
גזר דין ) ס פ ר המידות המתקת
דין ,קו(.

ייליקוט הנחל‘

מיליואי חכמה

לראות ולעיין בכל ע ת ב תיקון העולם .וכעין זה איתא בליקו״מ)צד( בזה״ל:
לראות ולעיין בכל ע ת בתיקון העולם .כדאיתא במסילת ישרים)פי״ט( בזה״ל:
אמרו רז״ל ,חייב כל אדס לומר בשבילי נברא העולם וחייב לתקנו.
הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן,
מצד מה שזה גורס מיעוט כביכול לכבודו ית׳ ,ויתאוה לגאולה לפי שבה יהיה
ומהו התיקון ,הענין הוא כך ,שיראה שיעלה כל הניצוצות שבכל דבר ,והניצוצות
הס אותיות ,נמצא מעלה אותיות .והאותיות נעשים דיבורים ,וע״י הדיבור
עילוי לכבוד השי״ת (...) ,ויתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד
נשפע רב טוב לישראל .ועוד איתא שס )קב( בזה״ל :התיבות הס כלים לקבל
שמיס לעילוי .ואס יאמר אדס מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות
השפע .ועל כן כל אחד יזהר בתפילתו שיתפלל באופן שיוכל לעורר השפע ועל ירושליס ו כי ,המפני תפלתי יכונסו הגליות ותצמח הישועה ,תשובתו
בעולם ,על דרך שאמרו רז״ל חייב כל אדס לומר בשבילי נברא העולם .ובאיזה
בצדו ,כאותה ששנינו לפיכך נברא אדס יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי
נברא העולס ,וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשיס
ענין יוכל לעורר השפע בעולם ,ביראה ,כמו שאמרו רז״ל כל מי שיש בו יראת
פ ת י ק ו ן העולם .איתא צשיהר״ן)רלט( בזה״ל :הקב״ה
שמיס דבריו נשמעין.
ומתפלליס על זאת ,ואף שלא תעשה בקשתס מפני שלא הגיע הזמן או
ברא את העולם ,ובתחילה היה העולם מקולקל ,ואח״כ בכל פעס נתתקן
מאיזה טעס שיהיה ,הנה הס עשו את שלהס ,והקב״ה שמח בזה.
העולם ונחשב העולם אצלו יותר ,כי אח״כ בא אברהם יצחק ויעקב ,ואח״כ
ל ה ל מ י ש ה תפל ה .איתא במאור ושמש )פ' תולדות( בזה״ל :מדריגות הצדיקיס,
משרע״ה וכו׳ ,וכן בכל פעס באים צדיקים ומתקנים בכל פעס את העולם
שהם מלבישים בקשתם במלבושיה ,שאין השומע דבריהס מבין
יותר ויותר ,ונחשב בכל פעס אצלו יתברך העולם ביותר .ואח״כ בסוף יבוא
פנימיות מחשבתם ,ומדמה שהוא מדבר דברים פשוטים ,אמנם האמת אינו
משיח במהרה בימינו ,ואז יהיה גמר תיקון העולם .וכן איתא צשיש״ק )ג,
כן ,רק פנימיות מחשבתם הוא למעלה למעלה עד אין תכלית ,ואפילו
תקצה( בזה״ל :אמר ראבר״ג ז״ל ,צריך האדם לדעת ,שהשי״ת יגמור בודאי כפי
המלאכים אינם מבינים המכוון של תפלתם ,רק השי״ת לבדו כי הוא יודע
רצונו ,גס מבלעדי האדם .ועבודתינו הוא ,שנזכה שיגמור השי״ת גס על
המחשבות .וכדרך שפירשנו המדרש על פסוק ׳ויע תד ,פירש המדרש מלמד
ששפך תפלתו בעושר ,ואמרנו ,כי הנה מדרך הצדיקים להעלים התפלה
ידינו ,ושיהיה גס לנו חלק בגמר תיקון העולם.
ו ל ה ת פ ל ל בעבור ם .איתא צקוצז מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( בזה״ל :כי להלביש אותה בדבר אחר ,כדי שלא יהיה עליה קטרוג ,כי המחשבה
בודאי צריכים להשתדל בטובת העולם ,הן במעשה ,לעשות כל
ופנימיות התפלה גס המלאכים אין ידוע להס ,ולזה למי שצריך בניס ,יש
מה שבכוחו לעשות לטובתן ,הן בתפלה .ואדרבא ,בד בבד עס המעשה ,עיקר
עצה שיתפלל על עשירות ,וידוע שלמה לו לאדם עשירות ,רק בשביל בניס,
השתדלות צריך להיות בתפלה דייקא ,כי הכל מאיתו ית׳ ,והתפלה מועלת להלבישם ולהנעילם ולהחזיקם לתלמוד תורה ולהשיאם ולשדך אותם עס תלמידי
תמיד .והתפלה לצורך ולטובת העולם אינה ענין ומעלה גרידא ,כ״א חובה
חכמים ,ממילא הוא תפלה על בניס ,וכן עשה יצחק ,ששפך תפלתו בעושר,
גדולה ,וכדאיתא בספר המידות )תפילה ס( ׳מי שאינו מתפלל על צרת ישראל
היינו שהיה צריך בניס ,והתפלל על עשירות ,ותוכן מחשבתו על הבנים.
נקרא חוטא׳ ,שזה בחי׳ מה שמצינו בצדיקים שהיו מתפללים במסירות נפש כ ז ל דין .ביאר והרחיב בזה הרמח״ל בספרו דרך ה' )ח״ב ,ו( ,וז״ל :עגין ה5מי דינין
עבור דורס ,כמו שמצינו אצל אברהם אבינו שהיה מתפלל וחוזר ומתפלל,
של מעלה .א .סידר האדון ב״ה ,שהנהגת עולמו כולה ,בין מה
וטוען לפני השי״ת להציל אפילו אנשי סדום ,וזה בחי׳ מה שמצינו אצל משה
שלמשפט המעשים של בני הבחירה ,ובין למה שראוי להתחדש בעולם ובריותיו,
יעשה בסדר כעין מלכות הארץ .וכן אמרו חז״ל ,מלכותא דרקיעא כעין
רבינו שמסר נפשו ממש עבור ישראל ,וכמ״ש )שמות לב( ׳אס תשא חטאתם
ואס אין מחני נא מספרך אשר כתבת׳ ,וזה בחי׳ משחז״ל )סוטה מט( ׳אלמלא
מלכותא דארעא ,והיינו בבתי דינין וסנהדראות ,עס כל דרכיהם וחוקותיהם
תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב ,ואלמלא תפילתו של חבקוק היו ב׳ לזה .כי הנה סידר בתי דינים שונים של נמצאים רוחניים ,במדריגות ידועות
ובסדרים ידועים ,שלפניהם יערכו כל העניינים הראויס לישפט ,ובגזירתם
יקומו כל הדברים .וכמו שאמר דניאל ,׳בגזרת עירין פתגמא וכו״ .הדין 5נ״ד שלמעלה .ב .והנה הוא ית״ש מופיע בכל הסנהדראות האלה ,ומשפיע בס,
ומעמידם על תוכן הענין שבאמת ,שיצא המשפט לאמיתו .ויש מן הסנהדראות שהקב״ה שס לראש ,וכענין שנאמר ,׳ראיתי את ה׳ יושב על כסאו וכל צבא
השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו׳ ,ופירשו חז״ל ,אלו מיימיניס לזכות ואלו משמאילים לחובה (...) .כבר ביארנו למעלה כמה מן הדקדוק נמצא בדינו של כל
איש ואיש .כי הנה בכלל ,בכל איש מן האנשים ,ימצאו טענות רבות לפי סיבות שונות ,להיות נידון האיש ההוא לדרכים רבים מדרכי המשפט .ובפרט גס כן,
בכל מעשה ומעשה ממנו ,הנה ימצא בו בחינה לזכות ובחינה לחובה לכמה צדדין רבים ,כי כל ענייני העולם מורכבים בהרכבות רבות באמת ונמשכים בדרכים
שונים .ואולם כל הבחינות האמיתיות האלה מתגלות בבתי דינין העליונים האלה לאמיתס ,וכל אחד מן הצבא הנמצא באותו הבית דין ,מתגלה לו לפי עניינו
אחת מן הבחינות ,עד שבין כולם מתגלות הבחינות כולם לא נכחד דבר .ואז יישקל הענין לפי כל הבחינות האמיתיות ההס ,ותצא הגזירה כפי הנאות .ואולם
הגמר הזה ,יעשהו מי שהוא ראש בבית דין ההוא .ואס הוא מהבתי דינים שהאדון ב״ה רוצה ויושב שס לראש ,הנה אע״פ שהכל צפוי לפניו ,יניח לכל

סיפור התגליות המאמר
ודע ,ש ש מ ע תי מפיו הקדוש ,שחשב כמה וכמה תורות ,ואמר שכולם הם סוד כוונות
תפילין ,דהיינו התורה ׳בחצוצרות וקול שופד (...) ,אשרי הזוכה להשיגם)ליקו״מ לח(.
וכ בר ש מ ע תי בפירוש מפי רבינו ז״ל ,שזה המאמר עם כמה מאמרים הסמוכים

שנאמרו באותן הזמנים ,כולם מדברים מסוד כוונות תפילין ,על כן חובה עלינו לחתור
ולבקש למצוא בו איזה רמזים מבחינת תפילין .וה׳ הטוב ירחם להאיר עינינו בתורתו
הקדושה ,ויצילנו משגיאות ,וישים בליבנו דברי אמת)ליקו״ה או״ח תפילין ד ,א(.

גזר דין שיש עמו שבועה
אינו מתקרע (...),אבל מתכפר הוא בדברי תורה .אביי אמר (...),מתכפר בגמילות חםדים )יבמות קה .(.גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם )ר״ה יז .(:קודם שגזר הקב״ה שכך יהיה ,אלא שכך הוא רוצה לעשות ,הוא נקרא
׳עלה במחשבה׳ ,ואין צריך כל כך תפילה וזכות גדול שתתבטל .אבל כשנגזרה ,אי אפשר שתתבטל אלא ע״י תפילה וצעקה גדולה וזכות גדול .ואחר גזר דין שיש עמו שבועה ,אין מועיל לא תפילה ולא צעקה )גור אריה במדבר כ ,יב(.
ס ד ר ה ת פ ל ה כל םדר התפלה הוא כדי לעורר ולתקן השמחה בכל עולם ועולם )ליקו״ה קריאת שמע ב ,לא( .עשיית המצוה בשמחה ובחינת םדר התפלה ,הם בחינה אחת ,שעל ידם עולין העולמות)ליקו״ה נפילת אפים ד ,א(’ .ויעבור
ה׳ על פניו ויקרא׳ ,אמר רבי יוחנן ,אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד שנתעטף הקב״ה כשליח צבור והראה לו למשה םדר תפלה .אמר לו ,כל זמן שישראל חוטאין ,יעשו לפני כםדר הזה ואני מוחל להם )ר״ ה יז .(:אנשי כנםת
הגדולה לגודל בהירותם ,תקנו לנו ענייני םדר התפלה כםדר השתלשלות העולמות ׳אצילות ׳בריאה ׳יצירה ׳עשייה ,לעומתם יש ארבעה חלקי התפלה ׳עשיה׳ ׳יצירה׳ ׳בריאה׳ ׳אצילות׳ ,כנזכר בכוונת האר״י זלה״ה .וכן חייבה חכמתם
הרמה ,לעומת םדר כללות המדריגות ,כן םידרו בחינת יהודים וזווגים של התפלה ,כל אחד במקומה הראוי להיות ) או ר המאיר ,בלק(.

ואני תפלה
ו ת ע ז ר נ ו ב ר ח מיך
שנו כ ל
ה ר בי ם,
ל ה ת פלל ע בור כל
ה עו ל ם ,ול מלי א ת
חסרון העולם ,וכל
מיני גזרו ת שנגזרו
על ה עו ל ם ,כל ם
נזכה לבטל ע ל'י די
תפלתנו .ונזכה לדעת
ולהשיג אם הוא קידם
גזר דין או ל א חר
גזר דין .ותזכנו לידע
איך להתפלל לפניך,
ולהלביש את תפלתנו
בםפורי דברים בזמן
צ רי כ ה
שה שעה
לכך .ואם אמנם בעת
הז א ת אנו רחוקים
מאיד מדעת וה שגה
זאת ,עם כל זה בןדך
הכל וממך לא יבצר
כל דבר ,״אתה יי לא
תכלא רחמיך ממני,
חסדך ואמתך תמיד
י צ רוני ״ ,ו ת ע ז ר ני
ותזכני להגיע ולבוא
לכל מה ש ב ק ש תי
מלפניך )ליקו״ת ה(.

ה מ תרג ם
^ רואה הייתי בחזיונות
שהופיעו במוחי בהיותי
ישן ,והנה מלאך קדוש
מן השמים יורד(...) :
לבבו משאר האנשים
ישתנה ,ולב חיה ינתן
לו ,ושבע שנים יעברו
עליו במצב זה :מגזירת
מלאכים יצא הדבר ומצו
קדושים ההחלטה ,למען
ידעו כל החיים שאכן
מושל ה' העליון במלכות
בני האדם ,ולמי שיחפוץ
יעניק אותה ,והפחות
שבאנשים יעלה לפעמים
למלכות:

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

קכז

ב ג ל י ל ת עירין פתגמין.
ראשי על משכני ואלו• עיר וקדיש מן נ 1מןא נוות; ) (...לנכה מן אל^א י 5נון ולנג חיוא ןתיהג לה
נמרת עירין פמגמא ומאמר קדישין שאלמא עד דנרס די ינדעון פ!ןא די שליט עילאה נמלכוח אנישא ולמן
יקים עלה :ופירש ה מ צ ד ד) ש ס( :סזה .רואה הייתי נמראיס ראשי נהיומי ישן על מטמי .ואלו .והנה מלאך
השמים (...) .לננס .את״כ נשתנה
לו
לבבו מלבב אדם .וצ 5ג סיוא .וניתן
ב ג ז י ר ת עירין פ תנ מין היינו
צריך להלביש התפלה ,כדי שלא יבינו
לאחר נזר דין .ביאר
משוס
לב תיה ,עד שלא התיירא
המלאכים העומדים לשמאל ,ולא יקטתו.
בזה בפל׳׳ח )ה ,א( בזה׳׳ל :רוצה לומר,
תיה והיה תיה כמוהם משתתף
עימהם יתד .ושבעה עדגין וכו /כמ״ש )מיאל ד( בגזירת עירין פתגמין ,היינו
שכבר נתפשט ונתפרסם הגזר דין
ויתלפו עליו שבעה זמנים ,ר״ל לאחר גזר דין ,אזי ,במאמר קדישין שאלתיו,
בין המלאכים שנקראין ׳עירין ,אז
שבתוך השיגעון הזה יהיה שבעה אזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר :
צריכין להלביש התפלה כדי שלא
יקטרגו המלאכים .וזה ׳ובמאמר
שינויים ,שישתנה עליו התולי בכל
שנה או תקופה עד שיבוא השינוי האתרון שבו נתרפא .בגזרס.
קדישין שאלתין' ,שהצדיקים הקדושים מלבישין שאלתם במאמר.
הדבר נגזר בגזרת המלאכים המתריביס העושים דין המקום.
שאלסא .הגזרה ההיא עשויה במאמר המלאכים הקדושים .והיא היא ,וכפל הדבר במ״ש .עד דברם .בעבור אשר ידעו כל התי ,אשר העליון
מושל במלכות אנשים ,ולמי אשר יתפוץ יתן אותה .ושפל .וכאשר ירצה יעמיד על המלוכה אדם שפל ופתות מן האנשים .ועוד ביאר בזה
במלבי״ס) שס( בזה״ל :ואלו עיר וקדיש מן שמיא .שירד מן השמים מלאך שנקרא ׳עיר וקדיש' ,עיר הוא המלאך הממונה להוציא הדבר אל
הפועל ,וקדיש הוא המלאך הגבוה ממנו המשפיע עליו ,בענין שראה את השוטר והשופט עמו (...) .בגזרם עירין סמגמא .הוצאת הגזרה
על הפועל שתהיה גזרה תרוצה הוא ע״י העירין ,והס קבלו הדבר במאמר קדישין .שהם המלאכים הגבוהים ,שהם שאלו את הדבר מהגבוה
על גבוה אשר עליהם ,שהוא השי״ת .וכך נעשה שדר הדין דלעילא ,כדאיתא בתנחומא)שמות פ׳ יח( :כתיב ׳בגזרת עירין פתגמא ובמאמר קדישין
שאלתא וכו" )דניאל ד( ,כשם שנושאין ונותנין בהלכה למטן כך נושאין ונותנין בהלכה למעלן ,והכל במשפט (...) .ממי את למד ,ממיכה,
ראה מה כתיב ׳ויאמר מיכיהו לכן שמעו דבר ה׳ ראיתי את ה׳ יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו׳ ) מ ל ״ א כב(,
וכי יש שמאל למעלן ,אלא אלו מימינים מטין לכף זכות ,ואלו משמאילים מטין לכף תובה (...) ,משנגמר הדין הקב׳׳ה נכנס למקום שאין
להס רשות ליכנס ותותס את הדין ,שנאמר ׳והוא באתד ומי ישיבנו׳ ,והוא יודע דעת כל בריותיו ,ואין מי שישיב על דבריו.
ענין זה של מלאכי הדין העומדים לשמאל ,כנר הונא נסלוס ננוכמאצר ,כדכפינ נדניאל

מיליואי חכמה

)ד ,י-יד( WD* :הויח ?חזוי
ונ 1נעה עדנין!חלפון עלוהי;
די יצנא ימג3ה ושפל אלשיס
מסרינ ,והוא קדוש ירד מן

יליקוב הנחל•

המשרתים הצבא שלפניו ,שיטענו כפי המתגלה להם מבתינות הענין באמת,
ת״ת מתכסין בטלית אתת ועוסקים בתורה׳ .ועל כן כל שבידו להתפלל ואינו
ויגמור הדבר כפי הראוי ,וכמ״ש .עגין העדים בב״ד שלמעלה .ג .נמצא לפי
מתפלל ,תוץ מזה שהרבה פעמים עובר על )ויקרא יט( ׳לא תעמוד על דס
שרש זה ,שאין הקב״ה דן את העולם בבתינת ידיעתו ,אלא בבתינת הסדרים רעך׳ ,לבסוף נענש ,שזה בתי׳ מה דאיתא בזוה״ק )ס״ת ,השמטות בראשית ,דף
שרצה וסידר לענין .וממה שסידר עוד בזה הוא ,שלא יבוא לישפט ענין רנד (:מה השיב הקב״ה לנת כשיצא מן התיבה וראה את העולם תרב ,והתתיל
מהעניינים בשום בית דין מאלה ,עד שיובא לפניו ,מפקידים שהפקיד לענין לבכות לפניו ,ואמר ,רבש״ע נקראת רתום היה לך לרתס על בריותיך וכו׳,
השיבו הקב״ה ואמר ,רעיא שטיא השתא אמרת דא וכו׳ וכען דאתאביד עלמא
זה .והיינו ,שהנה הפקיד בתפצו ית׳ שמו פקידים מן הסוג המלאכיי ,שישגיתו
על כל העניינים ההוים בעולם ,ואלה יבואו לבית דין שלמעלה ויעידו על
פתתת פומך למללא קדמי בעיין ותתנוניס ,וכמ״ש תז״ל )ב״ב צא (:׳מפני מה
הדברים שהשיגו ונגלה להם ,ואז יבואו העניינים במשפט .וכבר זכרתי פעמים,
נענשו אבימלך ובניו ,שהיה להס לבקש רתמים על דורן ולא ביקשו׳ .וכל אדס
צריך ותייב להאמין שהוא ראוי להתפלל עבור הכלל ,והקב״ה מתאווה
שאין העניינים האלה נמשכים אתר ידיעתו ית׳ ,כי לא היו שום אתד
מהעניינים האלה צריכים לו ,שהכל צפוי לפניו מעולם ,אלא שכן גזר וסידר
לתפילתו ,וכמו שאתז״ל )מכילתא דרשב״י משפטים ,כב( ׳מנין שלא יאמר אדס
בתכמתו הנפלאה ,וע״פ אלה הסדרים מתנהג העולם באמת (...) .ואותם
איני כדאי להתפלל על ביהמ״ק ועל ארץ ישראל׳ ,ת״ל ׳שמוע אשמע צעקתו׳,
המלאכים המופקדים להשגית על ענייני העולם ולהעיד עליהם ,יקראו ׳עיני וכדאיתא במדרש )תנחומא ואתחנן ד( ׳אין הקב״ה פוסל תפילת כל בריה׳ .ועל
ה״ .ובהגלותו ית״ש על אתד מהבתי דינים לשפוט ענין מהעניינים ,כגון ענין כן אשרי התוגר מתניו ללמד זכות על ישראל בתפילתו ,ולהתפלל תמיד עבור
בוני המגדל בזמנו ,נאמר ,׳וירד ה׳ לראות וכו״ ,וכן כל כיוצא בזה .ואולם צריך
צרתם והצטרכיותס בגשמיות ורותניות ,שעי״ז יזכה שהתשועה תבוא על ידו,
שתתבונן ,שאין הדמיון באלה העניינים עם מה שנעשה במלכות הארץ ,אלא
אכי״ר )ועי' ספר המידות תפלה יט ,ועי' שמו״ר לח ,ד(.
בסדרים ,אך באופן העשות הדברים ,אין הדמיון אמיתי .כי בגשמים נעשים
צריף להלבי ש ה תפל ה .איתא צלקוטי אב״ן)ציצית א( בזה״ל :וזה ׳ויגש אליו
יהודה׳ ,אין ׳ויגש׳ אלא תפלה ,היינו כשאיש הישראלי רוצה להתפלל
כפי מה ששייך בהם בהשגתם ובכל ענייניהם ,וברותניים כפי מה ששייך בהם
בהשגתם ובענייניהם .עגין הקטיגור .ד .והנה ^ם האדון ב״ה את הקטיגור
צריך לבקש מאת השי״ת ,׳ויאמר אליו בי אדוני׳ ,היינו שעיקר תלוי בי ,כי
והוא השטן ,שנאמר בו ׳ויבא גם השטן בתוכם׳ ,ופקודתו לתבוע דין בבתי כל העולם לא נברא אלא בשבילי ,ועל כן אני צריך להתפלל עבור העולם
ולתקן העולם .ואפילו אס הוא ת״ו אתר גזר דין ,אני מבקש מאתך ׳ידבר
הדין ,וכשהוא תובע יתעוררו הדיינים וישפוטו .וממדת טובו ית׳ שמו ,שלא
יתפוס בדין עד שיקטרג המקטרג ,ואע״פ שתטאי התוטא גלוים לפניו .ואולם
נא עבדך דבר באזני אדוני׳ ,היינו שיוכל להלביש את התפלה ,שלא ישמעו
את התפלה המקטריגיס העומדים לשמאל ,רק השי״ת בעצמו ,וזהו ׳ידבר
גס לזה תקק תוקים וסידר סדרים ,פירוש לקטרוגו של המקטרג איך יהיה
ומתי יהיה ,וכענין מה שכתבו ז״ל ,השטן מקטרג בשעת הסכנה ,וכן מ״ש
נא עבדך דבר באזני אדוני׳ ,שרק אדוני ישמע ויבטל כל הדינים מישראל.
תז״ל ,שלשה מזכירים עונותיו של אדס ,ופרטים רבים כיוצא בזה .נווקומ הדין ׳ואל יתר אפך בעבדך׳ ,כי כל העונשים הבאים על העולם הס נוגעים לכל
שלמעלה .ה .ואולם לכל ענייני המשפטים האלה ,בכללם ובפרטיהם ,תוקיס
אתד מישראל כי הוא צריך לתקן העולם ולהתפלל עליהם ,ולעיין בכל עת
ודרכים מסודרים ,כמו שגזרה תכמתו ית׳ לזמני המשפט ולבתינותיו .כגון מה
בתיקון העולם ,ולמלא תסרונס .וזה ׳כי כמוך נפרעה׳ ,ופירש רש״י מה
פרעה גוזר ואינו מקיים אף אתה גוזר ואינו מקיים ,וכמו שכתב אדומו״ר
שאמרו ז״ל ׳בארבעה פרקים העולם נידון׳ ,ומה שאמרו ׳מלך נכנס תתילה
מקמי דליפוש תרון אף׳ ,וכן מה שאמרו ׳תבואה תרי דיני מתדנא׳ ,וההפרשים ז״ל ע״פ זה ,אף אתה השי״ת גוזר וצדיק מבטל ,בתי׳ ׳צדיק מושל יראת
שבין קודם גזר דין ולאתר גזר דין וכמה פרטים אתרים כיוצא באלו.
אלקיס׳ וכמו שדרשו רז״ל ,היינו שע״י מאמר וסיפור דברים בלבד יכול כל
אתד מישראל לבטל הדין אפילו אתר גזר דין ,וכל זה ע״י היראה ,בתי׳
׳צדיק מושל יראת אלקיס׳ ,היינו אימתי השי״ת גוזר וצדיק מבטל ,כשיש להצדיק יראת אלקיס ,כי ע״י היראה זוכה להבין בין קודם גזר דין לאתר גזר
דין ,ויכול להלביש את התפלה במאמר ובדברים בכדי שלא יבינו המלאכים ולא יקטרגו ת״ו ,ואזי זוכה לבטל כל הגזירות רעות מישראל ,אמן ואמן.
להלביש ה תפל ה .איתא בירח האיתנים )ה( גבי ענין הלבשת התפלה בראש השנה בזה״ל :מתמת תוקף התגברות הדינים בר״ה ,על כן צריכין להלביש התפלה
במאמר ,בכדי שלא יקטרגו המלאכים העומדים לשמאל .וזהו שהתקינו רז״ל להתפלל על התייס אז בשלוש ראשונות שהם שבתו של מקום ,כמו
שמתפללין ׳זכרנו׳ ,וכן ׳מי כמוך׳ אומרים שלא בנוסת תפלה ובקשה רק בדרך שבת והודאה ,מתמת שהוא בברכת אתה גבור שהוא גבורות ,וכן בשלוש
אתרונות אומרים ׳וכתוב וכו׳ בספר תייס וכו״ ,מה שאין לעשות כן בכל השנה כמו שדקדקו הפוסקים בזה ,וכל זה בכדי להלביש את התפלה ולהסתיר
אותה ולכלול אותה בשבתו של מקום ,בכדי שלא יקטרגו .ועל כן צריכין אז לדקדק ביותר שלא להרבות בשאלות צרכיו הגשמיים ,רק העיקר להתפלל אז
על הרותניות כמובא בספרים הקדושים ,ועל כן מרבין אז להתפלל העיקר על התגלות מלכותו ית׳ ׳וימלא כבוד ה׳ את כל הארץ׳ ,שעל תפילות כאלו אי
אפשר להם לקטרג כ״כ מאתר שהכל רק בשביל כבודו ית׳ ,ובתוך זה כוללין ג״כ תפילות ובקשות על הרמת קרנם של ישראל וישועתם והצלתתס וביטול
מלכות דסט״א ,וכל זה בכדי להלביש התפלה ולהסתירה ולהעלימה כנ״ל• להלביש ה תפל ה .עיין נוסח אחר בגירסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
ה צ ד י ק י ם מלבי שים ש א ל ת ם במאמר .בסוף המאמר כתב רבינו ז״ל 'שמלצישיס תפילתם בסיפורים יחד' ,וכעין זה איתא בליקו״ה )יו״ד נדרים ג ,כה( ,ח״ל :הצדיק
מלביש התפלה בסיפורי מעשיות ,כי מגודל הקטרוגים אי אפשר להעלות התפלה כפשוטו ,והוא צריך להלביש התפלה בסיפורי מעשיות.
ואזי במקומו שמוציא הקול אין שומעין הקול כלל ,כי נדמה שמספר מעשה בעלמא ,אבל למעלה במקומו שומע השי״ת עי״ז קול תפילת עמו ישראל
ברתמים ,שהוא קול כנסת ישראל שנשלך אליו יתברך ע״י הצדיק.

ערכי ם
וכינויים
עיריז
עיריץ .מלאכים ,כלומר
תלמידי חכמים ,שהם
כמלאכי השרת )רש״י,
פסחים לג ע״א(.

המלאכים אשר כוחן
וםיבתן מצד ימין הם מלאכי
רחמים ,ואשר הם מצד
שמאל הם מלאכים ממונין
על הדין .ולכך לא יתכן
שיהיה מלאך אחד עושה
רחמים ודין ,כי הממונה על
הרחמים והבא מכוחו לא
יתכן לעולם לעשות דין ,וכן
הבא מצד שמאל לא יבוא
לעולם על הרחמים )רקנאטי
בראשית ב ,כ(.

המלאך השמאלי שהוא
יצה״ר מתהפך לשני גוונים,
הא׳ קטיגור ,ולפעמים הוא
םניגור .ונמצא שבו כללות
שני כוחות ,והוא נשפט
לשנים )פרד״ר לא ,ד(.
יש מלאכים שעומדים
מימינו של הקב״ה הנקראים
׳קדישין' ,ויש מלאכים
העומדים משמאלו של
הקב״ה הנקראים ׳עירין׳
)עמק המלך טז ,סב(.

מלאכי הדין המשמשין
בדין קשה ,הראש עליהם
גבריא״ל וכל מחנותיו
נשרפים לאלפים ולרבבות
)ברית מנוחה ,הדרך הג׳(.

קכח

ערכי ם
וכינויים
שמחה
שמחה הוא קומה שלימה
מרמ״ח אברים ושס״ה גידים,
ועל כן כשהוא שמח או מרקד,
צריך לראות שיעבור בכל
השמחה מראש ועד עקב
)ליקו״מ קעח(.

שורש נקודות כל המצוות
היא השמחה ,כי )תהלים יט(
פקודי ה׳ ישרים משמחי לב,
וכל מצוה מתרי״ג מצוות יש לה
איבר מהשמחה ,כל מצוה לפי
בחינתה .ועל כן אם פגם באיזה
מצוה הן מ״ע או ל״ת ,אזי
כששמח ועובר והולך בקומת
השמחה ,אזי כשפוגע בזה
האיבר שהוא כנגד אותה מצוה
שעבר ,אי אפשר לו לשמוח
שם ,מחמת שפגם שם באותה
המצוה שנקודתה שמחה כנ״ל,
ואדרבא ,יש לו דאגה שהוא
היפך השמחה )ליקו״ם קעח(.
עשרה שמות נקרא שמחה,
אלו הן ,ששון ,שמחה ,גילה,
רינה ,דיצה ,צהלה ,עליזה,
חדוה ,תפארת ,עליצה
)אדר״נ לד ,ט(.

סוד השמחה הוא מגבורה
ממותקות )קה״י ,שמחה(.
גינה נקרא שמחה ׳אם הבנים
שמחה׳ ,דמינה כל חידו נפקא
)קה״י ,שמחה(.

בחינת דעת נקרא שמחה
)קה״י ,שמחה(.

ששון הוא בגלוי והשמחה בלב
)מלבי״ם ישעיה לה ,י(.

שמחה וגיל מורים השמחה
שבלב .לבד ששמחה מורה על
שמחה תמידית ,וגיל מורה
על השמחה הפתאומית ,אשר
תפתח לב האדם עת יגיע לו
בשורה טובה פתאום )מלבי״ם
ישעיה סו ,י(.

שכר עוהייב
שכר עולם הבא ,עין לא ראתה
אלקים זולתך ,כי מאחר שיהיה
כולו אחד ,לא יהיה עין שיראה,
רק אלקים זולתך )ליקו״ם נא(.
עיקר הרגשת תענוג ושעשוע
עולם הבא וכל הש״י עולמות
הכל הוא בלב )ליקו״ם קצא(.
תענוג עולם הבא אי אפשר
לנו להשיג עכשיו ,וזה מחמת
שאנו עכשיו בגבול ,וכל דבר
שיש לו גבול אי אפשר לו
להשיג תענוג עולם הבא הרוחני
)ליקו״ם ח״ב ,עב(.

אם היה האדם רואה שכר
המצוות בזה העולם ,לא היה
נםיון ובחירה כלל )ליקו״ה
ריבית ה ,ד(.

לזכות לדעת ולהכיר אותו
יתברך ,זהו כל שכר עולם הבא,
כמ״ש כי תמלא הארז דעה
לדעת את ה׳)ליקו״ה גיטין ג ,טו(.
כבר נפל מחלוקת גדול
בשלימות הנצחי האחרון,
אם יהיה לנפש לבדו או בגוף
ונפש .הרמב״ם וםיעתו םוברים
שהוא לנפש ,וחכמי האמת
םוברים כהרמב״ן שהנצחיות
לגוף ולנפש ,כי כמו שהיתה
העבודה כן יהיה קבול השכר,
העבודה היתה בגוף ונפש
בעולם הזה ,כן יהיה הקבול
שכר בגוף ונפש )של״ה ,ספר
תולדות אדם ,בית דוד ,לא(.

הקבייה רצה להטעים לזרע
ישראל שכר עולם הבא
הרוחני ,ולכך נתן להם את
יום השבת דהוא תענוג מעין
אדםר
עולם הבא ,ובשבת כלש כ
יכול להבחין התענוג הרוחני
)קדושת לוי ,פ׳ כי תשא(.

ליהוטי

נחל נוכע

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ש כ ר מצוה מצוה .איפא נמשנה דאנוס )פ״ד ,מ״נ( :כן עזאי אומר,
ודווקא כשעושין המצוות כ שמחה נ ח ל ה כל כף איפא נזה
נליקו״ה )יו״ד סלה ג ,נ( נזה״ל :עיקר קיום הפורה
הוי  pלמצוה קלה כנממורה וכורת מן העכירה ,שמצוה
והמצוות כשלימות היא התמסה תל המצוה ,כמונא נכמני האר״י
ענירה .ששכר מצוה מצוה ,ותכר
גוררת מצוה ,וענירה גוררת
ענירה ענירה .ופירש ר ע״נ) ש ס( :סמצוה גורים מצוה .כך מגהגו של
ז״ל תעיקר התלימות היא השממה של המצוה ,וכמ״ת תמת אשר
עולם ,העושה מצוה אמת גות לו
לא ענדת את ה׳ אלקיך נשמתה
א כ ל איך ידעינן בין קודם גזר דין
ונטונ לננ וכו' ,וכמנואר נדנרי
לעשות אמרות ,והמפתיל נענירות
רנינו ז״ל נהתורה הנ״ל וננ מה בין לאחר גז״ד .ע״י המצות שאנו עושים ,קשה לפרוש מהם .ועוד ששכר מצוה
מקומות .ועיקר השממה של מצוה יכולין אנחנו לידע בין קודם גזר דין לאחר מצוה ,שמן השמים משייעין
ומזמינים ניד מי שעשה מצוה אתת
הוא נשזוכין לשממה הנ״ל המנוארת גז״ד .ודווקא כשעושין המצוות בשמחה
שיעתה אמרת ,כדי למת לו שכר על
כמאמר הנ״ל ,שיהיה לו
תממה גדולה כל כך ,עד שאין רוצה בשום שכר
מהמצוה כעצמה וכו׳ .וכן איפא נזה
שתיהן .וכן שכר ענירה וכו׳ .פיחת
נעצוה״ת )פפלה י( נזה״ל :מנואר עולם הבא ,אלא הוא רוצה שיזמין לו אמר ששפר מצום מצוה .שכל מה
נליקוטי הלכות ,שהשמתה ששמתיס הקב״ה מצוה אחרת בשכר מצות זאת.
שאדם משמכר ומתענג כעשיית
כמאמר חז״ל ) א נ ו ס פ״ד נ (  ,שכר מצוה מצוה .המצוה נתשנ לו למצוה כפני עצמה,
נמצוה ,גדולה יומר מן המצוה עצמה.
ונוטל שכר על המצוה שעשה ועל
העונג וההנאה שנהנה נעשיימה .ושני ענייה ענייה .השכר וההנאה שמגעת לו לאדם כעשיית העכירה נמשנ לו כענירה כפני עצמה ,ולוקה
על העכירה שעשה ועל השכר וההנאה שמקנל נעשיימה .ועוד ניאר נזה ע״ד הפשע נפפארס ישראל)שס( נזה״ל :ששפר מצוה מצוה ופו׳ .ר״ל לא
לנד דהכי אורמא ,אלא גם משמים ישננו לו כך ,חה אמד מתכרי המצוה ,דנעתה מצוה אמת קטנה נתממה לכנוד ה; יגלגלו לו לעתות

ב

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

ודווקא כ שעו שין ה מצוו ת ב ש מ ח ה גדולה .כדכתיב בדברים)כח ,מז( :תחת
כ ש ? { ו ש י ן ה מ צוו ת ב שמ ח ה .ובליקו״מ )כה ,ה( איתא בזה עצה נפלאה איך
אישר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל :וביאר
לזכות לזה ,וז״ל :צריך שיעורר שמחה של מצוה על עצמו ,היינו
שישמח ע״י שיזכור שזכה להתקרב להשי״ת ,וזכה להתקרב לצדיקים המקרבין רבינו בחיי )שם( :יאשימנו הכתוב בעבדו השי״ת ולא היתה העבודה בשמחה,
אותו להשי״ת .כשעושין ה מצוו ת ב ש מ ח ה גדולה כל כך .איתא גבי ענין לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצוות ,והשמחה במעשה המצוה,
זה בליקו״ה )או״ת תפילה ד ,ח( בזה״ל :שמחה דקדושה הוא בוודאי דבר גדול
מצוה בפני עצמו ,מלבד השכר שיש לו על המצוה יש לו שכר על השמחה,
מאד ,דהיינו לשמוח בה׳ ובתורתו הקדושה ,שזה עיקר שלימות העבודה ,כמ״ש ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצוה כשלא עשאה בשמחה .ולכך
תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה וכו׳ .כי שמחה דקדושה הוא צריך שיעשה אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה .ועוד איפא ברבינו בחיי)דברים
הנקודה הקדושה של כל המצוות ,כמ״ש פקודי ה׳ ישרים משמחי לב .כי כו ,טס בזה״ל :כמה גדול שכר המצוה כשהיא בשמחה ,שהיא מהפכת מידת הדין
למידת רחמים .ועוד איתא בזה בספר חרדים )תנאים לקיום המצוות( בזה״ל :ויש לי
העיקר הוא לזכות לשמוח בה׳ ,בבחינת אנכי אשמח בה׳ ,וכמ״ש כי בו ישמח
להקדים ,כל התנאים שאדם צריך ליזהר בכל מצוה ומצוה לעשותה כהלכתה כדי
ליבנו וכו׳ ,וכתיב ואבואה וכו׳ אל אל שמחת גילי ,וכתיב שמחו בה׳ וגילו
צדיקים ,וכתיב ה׳ מלך תגל הארץ וכו׳ ,ישמחו השמים ותגל הארץ וכו׳ ,ועל זה שתקובל לרצון לפני מלכנו יוצרנו יתברך ולא ניעול בכיסופא לעלמא דאתי.
התנאי הראשון ,שנעשה כל מצוה ומצוה בכוונה לצאת ידי חובתינו ,כדפסקו
אמר שלמה המלך עליו השלום ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם
הרי״ף והרמב״ם ורמב״ן מצוות צריכות כוונה .התנאי השני והשלישי ,לעשות
וכו׳ כי אם לאכול ולשתות ולשמוח ,שדרשו רז״ל לאכול ולשתות ולשמוח בשבתות
המצוה ביראה ובאהבה רבה ,כדאמר רשב״י כל פקודא דלאו איהי בדחילו
וימים טובים .כי באמת מי שהוא בכלל האמונה הקדושה האמיתיית יש לו
ורחימו לאו פקודא היא .התנאי הרביעי ,השמחה הגדולה במצוה ,דכל מצוה
לשמוח כל ימיו בכל עת ובכל רגע ,כשיזכור את עצמו הטובה והחסד הנפלא
שעשה השי״ת עימנו ע״י משה רבינו עליו השלום ,אשר פתח את עינינו ומצוה שתזדמן לו דורנא הוא דשדיר ליה קודשא בריך הוא ,ולפי רוב השמחה
והמשיך עלינו את האמונה הקדושה להאמין בה׳ ובמשה עבדו ,לקיים תורתו
יגדל שכרו .וכן גילה הרב החסיד המקובל מהר״ר יצחק אשכנזי זצ״ל לאיש
ומצוותיו הקדושים בכל יום ,אשר אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון,
סודו ,שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש ,בשכר שהיה
וכולנו מאמינים באלקים חיים ומלך עולם ,חי לעד וקיים לנצח ,אדון כל לעילא שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית .וכן איתא בזה במסילת ישרים
מן כולא ולית לעילא מיניה ,יתברך שמו בפי כל חי לנצח .ואי אפשר לבאר )פי״ט( בזה״ל :עיקר גדול בעבודה ,והוא מה שדוד מזהיר ואומר )תהלים ק( ׳עבדו
בכתב ובעל פה עוצם השמחה הזאת ,כי לגדולתו אין חקר ,כי השמחה הזאת את ה׳ בשמחה בואו לפניו ברננה׳ ,ואומר )שס סח( ׳וצדיקים ישמחו יעלצו לפני
הוא לכל חד כפום מה דמשער בליביה ,בבחינת נודע בשערים בעלה וכו׳.
אלקים וישישו בשמחה׳ ,וארז״ל)שבת ל( אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של
כשעושין ה מ צוו ת כ ש מ ח ה .איתא צשיש״ק )ו ,פיח( בזה״ל :היה אומר מצוה ,ועל הפסוק שזכרנו למעלה עבדו את ה׳ בשמחה ,אמרו במדרש )מדרש
)הרה״ח רל״י זצ״ל( ,כמו שבכל המצוות והמעשים טובים עיקר תהליס( א״ר אייבו ,כשתהיה עומד לפני להתפלל יהא לבך שמח עליך ,שאתה
מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו ,כי זאת היא השמחה האמיתית ,שיהיה לבו של
שלימותם תלוי כפי השמחה של זה ה מקיי מם ,כן הדבר בכל עצותיו של
אדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו ,ולעסוק בתורתו
רבינו ,שעיקר מעלתם תלוי כפי השמחה והחדווה שיש לזה ה מקיי מ ם,
ובמצותיו ,שהם השלימות האמיתי והיקר הנצחי .ואמר שלמה במשל החכמה
ולפי שמחתו בהם כן מתעלה על ידם.
א ל א הו א רוצה שיזמין לו הקבייה מצוה א ח ר ת כ ש כר מצוה ז א ת .איתא )שה״ש א( ׳משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך׳ ,כי כל
מה שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך ,יותר תגדל
בזה בליקרה)ירד חלה ג ,ו( בזה״ל :וזהו בחינת נעשה ונשמע שזכו ישראל
בשעת קבלת התורה ,שזכו לקבל קיום עשיית המצוות בשביל לשמוע עוד בו השמחה ,ויהיה לבו שש בקרבו ,ואומר )תהליס קמט( ׳ישמח ישראל בעושיו
מצוה אחרת ,בבחינת נעשה ונשמע ,שנעשה מצוה זו כדי לזכות לשמוע בני ציון יגילו במלכם׳ .ודוד שכבר הגיע אל המעלה הזאת שיעור גדול ,אמר
ולעשות עוד מצוה אחרת בשכר מצוה זאת .כי המצוה השניה שמצפין לקיימה )שס קד( ׳יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה״ ,ואומר)שס מג( ׳ואבואה אל מזבח
הוא בבחינת נשמע ,כי נשמע הוא תשוקה ודביקות ,כמבואר בדברי רבינו
אלקים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלקים אלקי׳ ,ואמר )שס עא( ׳תרננה
שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׳ ,והיינו ,כי כל כך היתה מתגברת
ז״ל במקום אחר ,היינו המצוה השניה שעדיין לא זכו לקיימה שמצפין
בקרבו השמחה ,שכבר השפתים היו מתנענעות מאליהם ומרננות בהיותו
לקיימה בשכר מצוה זאת ,הוא בחינת נשמע .וזהו נעשה ונשמע ,בחינת
עוסק בתהלותיו ית׳ ,וכל זה מגודל התלהטות נפשו שהיתה מתלהטת בשמחתה
ששכר מצוה מצוה ,שזהו עיקר השמחה כנ״ל .ועל כן נעשה ונשמע נקרא
שמחה ,כמו שאמרו רז״ל על פסוק ושמחת עולם על ראשם ,שהוא בחינת
לפניו ,הוא מה שסיים ׳ונפשי אשר פדית׳ .ומצינו שנתרעם הקב״ה על ישראל
הכתרים של נעשה ונשמע ,כי עיקר השמחה הוא כשזוכין לקיים המצוות
מפני שחיסרו תנאי זה בעבודתם ,הוא שנאמר )דבריס כת( ׳תחת אשר לא
עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב׳ ,ודוד לפי שראה את ישראל בעת
בבחינת נעשה ונשמע ,שיעשה מצוה זאת כדי לעשות מצוה אחרת ,בבחינת
התנדבם על בנין הבית שכבר הגיעו למעלה הזאת ,התפלל עליהם שתתקיים
ששכר מצוה מצוה כנ״ל שזהו עיקר קבלת התורה כנ״ל.
המדה הטובה בהם ולא תסור ,הוא מה שכתוב )ד״ה א׳ כט( ׳ועתה עמך
ש כ ר נזצוה נזצוה .ועוד איתא שם )שם ,ה( בזה״ל :וזהו בחינת אכילת מן
הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך ה׳ אלקי אברהם יצחק וישראל אבותינו
שהוא בחינת מצה כנ״ל ,שעי״ז זוכין לעשות המצוה בשמחה בשביל
שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך׳.
לעשות מצוה אחרת ,ומרגישין העולם הבא בהמצוה בעצמה ,עד שאין מבקשין
ש כ ר נזצוה נזצוה .איתא בצעש״ט עה״ת )פ׳ ואתחנן( בזה״ל :שכר מצוה בהאי
שום שכר עולם הבא בשכר המצוה כנ״ל ,וזהו בחינת מן ,בחינת כי לא ידעו
עלמא ליכא )קדושין לט ע״ב( ,כי אין העולם יכול לקבל אור השכר של
מה הוא ,שהוא בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע ,כי שמחה זאת אי אפשר
לזכות ,כי אם כשמבטלין עצמו מכל וכל עד שאין יודעין מעצמו כלל ומגיעין שוס מצוה ושום דבר הגון ,כי הוא מאין סוף ברוך הוא ,וניצוץ כלול מכולו,
ש כ ל מצוה מצוה .איתא גבי ענין זה בקדושת לוי )פ'
והעולם יש לו סוף.
עקב( בזה״ל :דהכלל הוא ,דבאמת מה שהקב״ה נותן שכר בעד המצוה זה הפחות שבתענוגיס ,והתענוג העיקר והשכר הוא המצוה גופא ,מה שאדם עושה נחת
רוח ליוצרו ועושה רצונו ומקיים מצותו ,כמו שאמר התנא )אצות ד ,צ( שכר מצוה מצוה ,דגופא של מצוה הוא התענוג והשכר בעד המצוה .ומה שהקב״ה משלם
השכר לעולם הבאהוא פחות שבתענוגיס ,אבל עיקר התענוג הוא המצוה גופא ,מה שאדם עושה רצון הבורא ומשמח כביכול הבורא כל העולמות.
השכינה,שהוא
נזצוה נזצוה .וכן איתא גצי ענין זה במאור עיניס )פ׳ וירא( צזה״ל :אך האמת הוא כך ,דעשיית המצוה הוא העיקר ע״י בחינת קבלת פני
האלקי והתענוג
הדביקות מלשון ׳צוותא׳ ,כדמשמע מלשון ׳מצוה׳ ,כמ״ש באבות ששכר מצוה מצוה ,שעיקר שכר מן המצוה הוא המצוה ,שהוא הדביקות
הרוחני שבעשיית המצוה שהיא בחינת קבלת פני השכינה ,כי לולא זאת נקרא מצוה בריקניא ,שהוא בלי חיות ונשמה ואינו רק גוף המצוה כנודע ,ואינו נקרא

ואני תפליה

י הי רצון מלפניך יי
אלהי ואלהי אבותי,
שתעזרני ותושיעני
ברחמיך הרבים
לזכות לשמחה גדולה
באמת בעבודתך,
כמו שכתוב ״עבדו
את יי בשמחה וגילו
ברעדה״ .ותזכני
ברחמיך הרבים
לעשות כל המצוות
בשמחה גדולה
באמת ,שיהיה לי
שמחה גדולהמהמצוד
בעצמה ,שאגיל
ואשמח מאיד בשעת
עשית כל מצוה
ומצוה ,במה שזכיתי
ברחמיך לעשות
המצוה .וכל שמחתי
יהיה רק המצוה לבד
ליא בשביל שכר
עולם הבא ,מכל שכן
וכל שכן שלא יעלה
בדעתי חם ושלום
פניות של שטות
בשביל בני אדם או
בשביל עסקי עולם
הזה חם ושלום ,רק
שאזכה לעשות כל
המצוות בשמחה
גדולה מהמצוד
בעצמה .ויהיה כל
העולם הבא שלי
בהמצוה בעצמה ,עד
שלא ארצהשוםשכר
עולם הבא בשביל
המצוה ,רק שכל
שכרי יהיה שתזכני
לעשות מצוה אחרת
בשכר מצוה זאת,
כמו שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה ששכר
מצוד מצוד )ליקו״ת ה(.

שכר אמיתי אין אדם יכול
להשיג גודל התענוג ,ובהאי עלמא ליכא שכר מצות כלל (...).כי האמת שהשכר הוא תענוגי כל התענוגים ,והיינו הדביקות בו יתברך שמו שהוא מקור כל התענוגים )קדו שת לוי ,פירושי אגדות( .עיקר עולם הבא הוא דביקות במלכותו יתברך שמו ,כמו שנאמר )שמו״א כה( ׳והיתה
פירוש ,שכר מצוה תתאה הוא האור הגדול והקדוש העליון ,שהוא השורש של המצוה ) מ קור מים חיים ,פ׳ בשלח( .שכר מצוה מצוה ,הוא הארת פניו י ׳ת״ש שהםתיר אותם מן האדם
נפש אדני צרורה בצרור החיים׳ ,והוא םוד גן עדן עליון )קה״י ,מאד(.
בתחלת יצירתו) (...ומעשי המצוות מאירים עליו האור הגנוז ,עד שבהשלימו חוק מצוותיו נשלם עצמו עימהם לאור באור החיים האלה ) ד ע ת תבונות מ(.

שכר מצוה

עצה ותו שיה #

צריך לעשות המצוד בשמחה גדולה כל כך ,עדשלא ירצה בשוםשכר עולם הבא בשבילה (...),כי הוא נהנהמהמצוה בעצמה ) קי צור ליקו״מ ה ,ב(.

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הכט

ערכים
וכינויים

מצוה גדולה מהראשונה .וכמו כן מהים אחד מעונשים היוחר חמורים לחוטא ,שימנו לו מקום לטעוח ולחטוא יוחר ,שכשיממא עצמו מעט אספקלריא מאירה
ושאינה מאירה

מטמאין אוחו הרנה ,דהנא לטהר מקייעין לו והנא לטמא פומחין לו .א״נ דה״ק ,דהשכר שירנו לך ענור שמעשה מצוה קלה נשמחה,
גם זהו מצוה ,כי רק למחיה שלחך הקנ״ה לאת שירנה שכרך נעוה״ז ונעוה״נ ,וכמ״ש רצה הקנ״ה לזכוח אח ישראל לפיכך הרנה וכו׳.
ו י ד ב ר משה אל רא שי המטות וכוי זה הדבר .כדכפינ נ נ מ ד נ ר ) ל :(3 ,וידנר משה אל ראשי המטוח לנני ישראל לאמר זה הדנר אשר
צוה ה׳ :ופירש רש״י )שס(:
זה הדגר) .שפרי( משה נחננא )שמוה כי הוא נהנה מהמצוה בעצמה .וזהו כל הנבי אי ם נ תנ כ או בכה אמר
הי ,נו סף ע לי ה ם מ שה
יא( נ׳כה אמר ה' כחצוח הלילה' ,החילוק שבין נבואת משה רבינו לבין נבואת
והנניאים נמננאו נ׳כה אמר ה",
ש ה תנבא גז ה הדבר ואיפא גני ענין
נלשון שאר נביאים .כפרש״י וידבר משה אל
זה נליקו״ה )שו״מ מפנה ה ,מז( נזה״ל:
מוסף עליהם משה שנמננא
מלכות הוא בחינת לבנה,
׳זה הדנר' .וניאר השפפי פנ מי ם )שס(:
ראשי המטות וכו׳ זה הדבר אשר צוה ה /כל הנניאיס נמננאו נאספקלריא
שהוא אספקלריא דלא נהרא
וזה מעלה יתירה ,ד׳זה הדנר׳ משמע פרש״י כל הנביאים נתנבאו בכה אמר ה/
שאינה מאירה ,שראו
ננואמס מגרמה ,שזהו בחינת אמונה,
מרחוק מאד ,אנל משה המננא גס שהוא דייקא במה שאין
כי
הדנר עצמו ונחר ששמע מהקנ״ה ,נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר.
השכל משיג ,רק שסומכין
נזה הדנר ,שהוא נחינח שראה על אבותינו וצדיקי אמת כמו
מאירה.
ונקרא אספקלריא המאירה ,משא״כ בחי׳ כה ,הוא אםפקלריא שאינה
הננואה נראיה יפה ונרה .אנל גם שקיבלנו מהם ,שזה בחינת
נשאר נניאיס דלא היה מדנר להס
לבנה שאין לה אור מעצמה,
המאירה.
אספקלריא
בחינות
הוא
הדבר
וזה
אלא נחידוח או ע״י חלומות ,ונקרא
נמה
היו
כי
נכה,
החננא
משה
כי אם מה שמקבלת מהשמש
ננואוח שגס הוא הוכרח לראומן שהוא בחינת אור הצדיק
אספקלריא שאינה מאירה ,אנל
)ליקו׳׳ה ר״ח ו ,א(.
מרחוק מאד ,וזה נחינח כה אמר ה׳ כחצות הלילה אני יוצא וכו׳.
למשה היה מדנר הדנר עצמו שיאמר לנני ישראל ,כענין שנאמר
כל הנביאים של ישראל כולם
)נ מ דנר י  (3׳פה אל פה אדנר נו ומראה ולא נחידוח' .ועוד ניאר
ועי״ע ננפ״ג לקמן כשוף ד״ה 'ומי שהוא כמדרגה הזאפ וכו" ,שס אימא היו קדושים וטהורים מאוד
בקדושת הברית ,רק מחמת
נזה נמזרפי )שש( אפ דנרי רש״י ,וז״ל :מלח ׳כה׳ מורה על מכוון
נזה דנרי מוהרנ״פ גני הפילוק נין משה רנינו לשאר נניאיס.
שלא הגיעו לקדושת משה,
הענין ,ומלח 'זה׳ מורה על הענין הרמוז נעינו .ומפני ש ^
על כן היתה נבואתם בבחינת
הנניאיס לא נחננאו רק נאספקלריאה שאינה מאירה ,ואין נס יכולת לקנל רק המנוון מן הענין שהראו להס ,הוכרחו להזכיר נלשונס 'כה אספקלריא שאינה מאירה ,רק
משה זכה לתכלית שלימות
אמר ה" ,שפירושו המנוון מדנריו ,לא הדנריס נעינס .ומשה רנינו עליו השלוס נעטר שננואמו הימה ע״י האספקלריאה המאירה ,והיה
הנבואה בחינת אספקלריא
נו כח לקנל מה שהראו לו נעינו כפי מה שהוא ,הזכיר נלשונו זה הדנר ,שפירושו זה הדנר נעינו ,מנלמי שוס שינוי כלל .ומפני שמשה המאירה .כי אי אפשר לזכות
לנבואה שהוא רוה״ק כי אם
רנינו נמחילח ננואמו עדיין לא עלה אל המדרגה שזכה נה כאחרונה ,הוכרח גס הוא להזכיר נלשונו ׳כה אמר ה״ נהרנה מקומות ,ומשזכה
ע״י תיקון הברית ,וכפי מה
נאספקלריאה המאירה ,שונ לא הזכיר כלשונו רק זה הדנר .וזה שאמרו ,׳משה נמננא נכה אמר; רוצה לומר נמחילח ננואמו ,׳וכל הנניאיס שזוכה לבחינת תיקון הברית
כן זוכה לנבואה ורוה״ק )ליקו׳׳ה
נכה אמר; רצה לומר תמיד .מוסף עליהם משה שנחננא כלשון ׳זה הדנר; רצה לומר משזנה נאספקלריאה המאירה ואילך .וכן איפא נמשכש
חדש ד ,ז(.
ינמוש )מט ע״נ( :כל הנניאיס נסחכלו כאספקלריא שאינה מאירה ,משה רנינו נסחנל כאספקלריא המאירה .וניאר נזה המהרש״א)שם( :כל
דע כי נבואת משה רבינו עליו
הנניאיס ראו כנודו מחוך אספקלריא שאינה מאירה ,נאור נחוש ונדמה כו' ,וזהו נאדס זקן שאורו נחוש ,ורואה הנמוך כאילו גנוה והאחד השלום נתאחדה בתפאר״ת
נשניס כו' ,ומשה רנינו נסתכל נננוד והוד השכינה כאספקלריא המאירה ,מאחורי הוד השכינה .ועי׳ עוד נמילוא״פ ד״ה ׳אשפקלריא המאירה׳ .שהיא אספקלריאה מאירה,

הלילה היא בחינת אספקלריא
שאינה מאירה ,בחינת השגת
דרי מטה ,והיא בחינת ההשגה
של מלא כל הארז כבודו ,אבל
היום הוא גבוה יותר ,בחינת
אספקלריא המאירה ,בחינת
השגת דרי מעלה ,בחינת איה
מקום כבודו .ועל כן שם דייקא
אין נתגלה אלקותו יתברך כל
כך )ליקו׳׳ה קריאת שמע ג ,ח(.

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל•

ומשם נתדבק בספירות
עליונות ,ושאר כל הנביאים
לא נתאחדו בתפארת שהוא
סוד הוי״ה ,אלא ע״י אמצעות
הספירות התחתונות .ולא
השיגו הנביאים דיבוק הוי״ה
אלא באמצעות מלכות ויסוד
נצח והוד ,וזהו סוד ׳כה אמר
ה׳ צבאות׳ ) שערי אורה שער ג(.

מצוה רק ע״י התשוקה והדביקות חלק האלקי השוכן בתוכו אל השורש ברוך לבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע ,שזהו בחינת כי לא ידעו מה הוא ,ואז
אין רוצין שוס שכר עולם הבא כלל .וזהו בחינת מצה שהוציאו ישראל ממצרים
הוא עם כל חלקי ישראל ,כנודע שבכל עבודת אלקי הן בדיבור הן במעשה,
שהוא בחינת מן כנ״ל ,וזהו ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות
הס בחינת גוף ונשמה המחיה הדיבור או המעשה ההוא ,שבלעדי זאת הוא
מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים וכו׳ וגס צידה לא עשו להס ,מצות זה
בלי חיות .ולכך נקראים הרשעים בחייהם מתים ,על שס שמעשיהם בלי חיות.
בחינת מצוות ,כמו שאמרו רז״ל על פסוק ושמרתם את המצות ,אל תקרי
א ס פ ק ל ר י א ה מ איר ה .ביאר גבי ענין זה ברמח״ל בספר אדיר במרום )ח״א,
המצות אלא המצוות ,כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את
דרוש עינוי דרישא( בזה״ל :אספקלריא המאירה ,היא
המעלה שמתוכה נתנבא
האספקלריא שאין המסך לאחריה כדרך שיש באספקלריאות העשויות להסתכל
המצוה וכו׳ ,וזהו וגס צידה לא עשו להם ,שזכו לקיים המצוות בשמחה ולא משה אספקלריא המאירה,
בשביל שכר עולם הבא שהוא בחינת צידה שמכינין לעצמן ע״י המצוות צידה היא המדה שבה יעשו נסים
בהם ,אלא שהיא הזכוכית לבדה שהאור עובר בה מעבר אל עבר ,ואז מי
לדרך כל הארץ ,כמו שאמרו רז״ל אורחא רחיקא וזוודא קלילא ,ואע״פ שהוא מפורסמים מחודשים ביצירה,
שהוא מצד אחד יראה מה שיש מצד האחר של הזכוכית ההוא .אך
ואספקלריא של א״ל שד״י
האספקלריא שאינה מאירה ,היא האספקלריא העשויה להסתכל בה ,שיש טוב מאד ,ואשרי מי שזוכה לזה להכין לעצמו צידה לדרך רחוק מאד מאד
אשר בה יעשו נסים נסתרים,
מסך לאחוריה ,ואז אי אפשר לראות בה מעבר אל עבר ,אלא שהמסתכל בה
כזה ,אבל אין זה תכלית השלימות ,כי עיקר השלימות הוא כשזוכין לשמור את קרא אספקלריא שאינה
מתראה בתוכה .ותראה ,שהמסתכל באספקלריא המאירה הנה יראה הדבר
המצוות בבחינת מצה ,בבחינת וגס צידה לא עשו להם ,שאין מכין לעצמו שוס מאירה ,והיא השגת האבות
)רבינו בחיי ,הקדמה לפ׳ וארא(.
צידה בשעה שעוסק במצוות ,כי אינו מכוון לשוס שכר עולם הבא בשעת קיום
אשר מצד האחר עצמו ,אלא שיראה אותו דרך מסך ,אך המסתכל באספקלריא
דלא נהרא ,אינו רואה עצמות הדבר ,אלא דמותו המצטייר שס בהתנוצצות
המצוות ,רק עיקר שמחתו ותענוגו הוא המצוה בעצמה כנ״ל .ועל כן למדו מלת ׳אספקלריא׳ נוטריקון
רז״ל זריזות של המצוות ממצות כנ״ל ,כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין היא ספק קלריא ,כלומר
האור המתהפך לקראתו .והנה כל הראיות של הנביאים אינו אלא במלכות,
מחמיצין את המצוה ,ומצוה הבאה לידך אל תחמיצנה רק עשה אותה מיד ,כי שפע אורה .והיא מראה זכה
שמתוכה נראים הספירות העליונים .אבל מלכות הנה יש בה ל פעולות ,או
מצוחצחת ,כענין הזכוכית הזך
זריזות המצוה בשלימות הוא רק כשזוכין לבחינת מצה בשלימות ,דהיינו
פעולת חומה ,או פעולת מעבר .והיינו ,או שהיא סותמת את המאורות שלא
והמבהיק ,שאדם רואה מחוז
יגיעו למטה ,או אדרבא שממשיכס למטה ,בסוד ׳ולא יכנף עוד מוריך )ישעיה לקדושת המוחין )כמובא לקמן במאמר באות ד׳( שעי״ז זוכין לשמחה הנ״ל ,שאין
מה שבתוכו )רבינו בחיי ,שם(.
ל( .והנה בהגיעתה אופס למטה היא אספקלריא המאירה ,כי היא כמו קיר רוצין שוס שכר עולם הבא ,רק שמחתו מהמצוה בעצמה ,ואז בוודאי אין
הנביאים נתנבאו
כל
של זכוכית המראה מעבר אל עבר מה שיש בתוכה ,אך כשהיא בסוד חומה,
מחמיצין את המצוה רק עושין אותה בזריזות גדול מאד מאד ,מאחר שכל מאספקלריא שאינה מאירה,
הנה חציה התחתון דהיינו מה שהיא כלפי התחתונים ,אינו מאיר ,כי היא
שמחתו ותענוגו הוא רק מהמצוה בעצמה ,והוא מצפה תמיד שיזכהו השי״ת שיראו ועמדו חרד מלא
לעשות מצוה ,ועל כן כשבאה לידו בוודאי הוא עושה אותה בזריזות גדול פחד ואימה ,על המראות
בסוד חושך.כי הלא באמת זהו כל סוד עניינה ,אס הגבורות מתגברות בה
מאד .וזהו שסמך התנא ששכר מצוה מצוה לאזהרת הזריזות של המצוה ,כמו שלה שיתגלו עליה .וזהו סוד
בסוד החושך ,אז היא בסוד חומה הסותמת ,אך אס החסדים מתחזקים בה
׳ובמורא גדול זו גילוי שכינה׳,
שאמרו שס והוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה ,שמצוה גוררת
ואין הגבורות יכולות לסחוס כל כך ,אז היא מעברת ההארה למטה .והנה אס
המחלישים החומר ,ומפשיטים
מצוה וכו׳ ששכר מצוה מצוה וכו׳ ,כי עיקר הזריזות הוא עי״ז שזוכין לשמחה
כשהיא בסוד חומה אעפי״כ אינה כולה חשוך ,רק חלקה התחתון שהוא מה
חומר הגוף מהצורה של
בזריזותגדול הנשמה ,שאי אפשר להגוף
המצוה
שעי״ז זוכין לקיים
בחינת ששכר מצוה מצוה,
הנ״ל
שהואהוא
מקבלת,
שהיא מבטח אל התחתונים ,אך חלקה העליון בבחינת מה שהיא
בבחינת הוי רץ למצוה קלה כנ״ל ,וכמבואר בדברי רבינו ז״ל במקום אחר ,כי לקבל הקדושה ההיא .ולא כן
בהיר וטהור בשחקים ,כי היא צריכה להיות מאירה מן אור העליון המגיע
מדרגת אספקלריא המאירה,
הזריזות הוא בחינת שמחה ,היפך העצלות והעצבות שהם גס כן בחינה אחת.
אליה .והנה המסתכל בה בהיותה בבחינת אספקלריא המאירה ,יראה המסתכל
שהיא דברה עם משה רבינו
מה שלמעלה ממנה ממש ,כי איננה אלא בבחינת קיר זכוכית ,אך המסתכל
ו ז ה ו החילוק שבין נ בו א ת מ שה רבינו לבין נ בו א ת ש א ר נבי אי ם .וכעין זה עליו השלום פנים אל פנים,
איתא צשיהר״ן )רב( בזה״ל :שמעתי בשמו ז״ל ,שאמר שיש חילוק בין בגוף ונפש ופנים של חיבה
)עמק המלך יד ,קד(.
החידושי תורה שמגלין הצדיקים ,כעין שאמרו רז״ל שיש חילוק בין נביא באספקלריא שאינה מאירה לנבואת משה רבינו עליו השלום שהיה באספקלריא
המאירה (...) .כי יש צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים ומכניסים אופס באיזה פסוק או מאמר רז״ל ,אבל אין מכוונים ונכנסים היטב בתוך דברי ’ מ ש ה עלה אל האלקים׳,
המקרא וכו׳ רק באיזה רמז וסמיכות בעלמא ,וזה בחינת נביא באספקלריא שאינה מאירה שאינו מתנבא רק בבחינת כה אמר ה׳ וכו׳ .אבל יש צדיקים נוראים כלומר נבואת משה היה
שהס בבחינת משה ,שחידושי תורתם הס ברורים וזכים כשמש ומבוארים ומפורשים היטב בהפסוק או מאמר רז״ל שהס מכניסים אופס בהס ,וזה בחינת אספקלריא המאירה ,והאיר
בו שם ה׳ ,וה׳ בעצמו ובכבודו
אספקלריא המאירה בחינת ׳זה הדבר׳ ,כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב בהמקרא וכו׳ שהס מפרשים כפי דרכם ,שזהו בחינת ׳זה הדבר׳.
עשה כל הנפלאות ,רק עבר
זד! הדבר .איתא בזה בספר זמרת הארץ)ה( בזה״ל :יש לומר בדרך צחות ,שבזה מובן מה שהביא רש״י ז״ל ענין דרשת רז״ל מנבואת משה ב׳זה הדבר׳ גבי פרשת
דרך משה מעבר בעלמא )של׳׳ה,
נדרים דייקא ,והלא כתיב ׳זה הדבר׳ גס גבי שחוטי חוץ ובנות צלפחד .ואס שיש דרשות רז״ל על זה ,הלא גס על ׳זה הדבר׳ דנדריס יש דרשות ,עי׳ נדרים
וארא תורה אור(.
היו רואים
)ע״ז ע״ח (.בבא קמא )ק״כ קכ״א .(.אך לפי הנ״ל מובן קצת ,כי בשאר המצוות מאחר שהס מצוות ה׳ ויש עליהם שכר ,ממילא לא נדע אס שמחתו מהמצוה בעצמה הנבי אי ם
תשע
מתוך
או מקיבול שכרה ,אבל נדרים הוא שמוסיף על עצמו מדעתו ומרצונו איזה חיוב בשבילו ית׳ מה שאינו מחוייב ע״פ התורה כלל ,מזה מובן שהוא חפץ בהמצוה נבואתם
אספקלריות ,ומשה ראה מתוך
בעצמה ,בחי׳ ׳במצוותיו חפץ מאד׳ ,ולא בשכר מצוותיו כמו שאמרו ז״ל .וע״כ נאמר אצל זה ׳זה הדבר׳.
אספקלריא אחד
נבואות כל הנביאים חוז ממרע״ה היו באמצעות הכח המדמה שהוא כח חומרי ,ועל כן חזו מחזות ודמיונות ,והשפע שהגיע על כח השכלי עבר דרך מסכים ולבושים של כח הדמיון ,שזה נקרא אספקלריא שאינה מאירה

)קה׳׳י ,נבוב(.

)מלבי׳׳ם בראשית ב ,ט(.
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לא היו נותנין לו עוה״ב כ שכרה לא היה עו שה אותה.
כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק .איפא גני ענין זה נזהר
)וירא ,קכ ע׳׳א( נזה״ל= :׳ניוס השלישי וישא׳ אנרהס׳ את׳
ניאר נזה נפל״ס )ה ,ג( נזה״ל :יש לדקדק ,כי הגס שהסכימו
עיניו וירא את המקום מרמוק׳ ) (...׳וירא את המקום מרמוק',
המפרשים ז״ל שגס העונד על מנת לקנל פרס הוא נכלל עונדי
כמה דאת אמר )ירמיה לא( ׳מרמוק ה׳ נראה לי׳ ) (...מרמוק ממא
ה׳ יפשנ ,אלא שאי! שלימוס נענודתו ) ו עי י ן מוי״ט פ״א דאנומ( ,אנל
איך יתכן לומר שאס לא היו נומנין
ליה ,גו אספקלריאה דלא גהרא
לו עולם הנא נשכרה לא היה עושה ואלו השתי בחי׳ נביאות ,יש בעבודת
נלתודוי ,ונגין כך תמא ליה .ולא
אופה ,הלא גזירת המלך הוא ,נפרט
הבורא .יש אדם שעושה המצוה בשכר אמגלי כלא ,דאלו אספקלריאה
דנהרא הוה שכית על האי
הרנה
כי כנר ידוע ונחר שיש שכר
עוה״ב ,שאינו נהנה מהמצות בעצמה,
על כל מצוה ומצוה עין לא ראפה.
אספקלריאה דלא נהרא ,אתקיים
על כן ההכרת לפרש ,דרוצה לומר ,אילו לא היו נותנין לו עוה״ב בשכרה ,לא
עליה אנרהס כדקא יאות ,אכל,
שעיקר ההנאה שמקנל נשעת עשיית היה עושה אותה .הה בחי׳ כה ,אספקלריא
מרמוק נלמודוי הוה .ועוד אימא נזה
איזה
המצוה הוא מתמה שיודע שיש שכר שאינה מאירה .כמו אדם שרואה
נזהר חדש )מדרש רות צד ע״א( נזה׳׳ל:
קרא
פפת
אליעזר
נר
תלקיה
רני
‘ נאמן נניס המלך,
עולם הנא נשנילה ,ואילו לא היו דבר מרחוק ,כן הוא עושה המצוה בשביל
דכפינ ׳מרתוק ה׳ נראה לי וגו" .קרוג הוא למלן .ואס
נותנין לו עולס הנא נשכרה לא היה שכרה הבא לעת רחוק ,היינו אחר עוה״ז.
מאמר,
כשהקנ׳׳ה מדנר עם הנניאים ,אינו
עושה אומה ,היינו שלא היה עושה
מתמה ושילום שכר נקרא בשם נביא ,כי ר״ת של
נגלה אליהם אלא מרמוק ,ועל כן
אומה נהנאה ונשמתה ,רק
שגזירת המלך עליו ומוכרת לעשותה ,יבא ברנה נושא אלומותיו ושם בפסוק
רואים דמות דנריס ,כאדם העומד
ואילו יתכן לומר שהמלך לא יקפיד הזה נרמז על שילום שכר )תהליס ק כו( ,הלוך
ממרמק .מיז ממשה ,דאמר רני
ילך ובכה נושא משך הזרע ,שמצטער אלעזר אמר רני מנינא ,כל הנניאיס
עליו אס לא יעשנה ,לא היה עושה
כולם לא נפננאו אלא ממוך
אופה ,מאתר שאין לו הנאה נה .בעשייתה ,בא יבא ברנה נושא אלומותיו,
י׳בוא כ דנ ה ניושא אילומותיו
אספקלריא שאינה מאירה ,משה
רא שי תיבות נכיא .ני אר שישמח לעתיד כשיקבל שכר המצות .ר״ת
ממוך אספקלריא המאירה .שאר
נזה נפל״פ )ה ,ז( נזה״ל :רוצה לומר ,של יבא ברנה נושא אלומותיו ,ר״ת נביא.
הנניאיס מרמוק ,ומשה מקרונ.
שנאמר ׳לא כן ענדי משה נכל נימי
כי ע״פ רונ נא עשיית המצוה לאדם
נאמן הוא׳ .ימהימנא ננית מלכא ,קרינ הוא למלכא .ואי מימא,
נצער ,שזה נתינת ׳הלוך ילך ונכה וכו״ ,שמצטער נעשיימה ,רק
כיון דכל הנניאיס נפננאו מרתוק ,אין אהנפו של מקום עליהם.
שהכפונ מנטימו שעתיד לקנל שכרו ,שזה נתינת 'ינוא נרנה נושא
והכפינ ,׳מרתוק ה׳ נראה לי ואהנת עולם אהנפיך על כן משכתיך
אלומותיו' ,ולפוס צערא אגרא ,ועל כן אז ישמת מאוד .אנל מאין
מסד׳ (...) .רני מלקיה אמר ,כשרואין הנניאיס נצימצות ,נידוע
נמשך השמתה לאדם עכשיו נעולם הזה ,נשעה זו גופא שמצטער
שהעולם נידון למיטנ ,וכשרואים נמשיכה ,נידון לפורעניות.
נעשיית המצוה ,ואעפ״כ שמת נלינו מאוד על שזוכה לעשות
יבא ברנה נו שא אלומותיו .מזמור זה נוסד על גלות ננ ל והשינה
מצוותיו ימנרך ,והלא עכשיו אין רואה עדיין שוס קיטל שכר על
זה ,ומאין ינוא לו השממה ,רק שזה נתינת ננואה ,והנת להס
ממנה ,כדכתינ נמהלים )קכו ,א-ו( :שיר המעלות נשו-נ ה׳ את
שינת ציון היינו כתלמיס :אז ימלא :זמוק פינו ולשוננו• רנה אז
לישראל וכו׳ נני נניאיס הס ,כמו שאמרו רז״ל ) פ ס חי ם סו ע״א( ,ואף
יאמרו נגוןם הגדיל ה׳ לעשות עם אלה :הגדיל ה׳ לעשות עמנו
על גנ דאיהו לא מזי מזליה מזי ,ונפשו יודעת מאוד גודל נעימות
נפלאות תלקו וגורל של מי שזונה לעשות מצוה ,שזה נתינת י׳נוא
הליני שמחים :שונה ה׳ את שניתנו כאפיקים ננגנ :הזרעים
נ׳רנה נ׳ושא א׳לומותיו ראשי תינות נני״א .כי יש נכל אמד מישראל
נדמעה נ ת ה לקצרו :הלוך ללך ונכה נ 5א מ'שך הזרע נא לנא נ ת ה
לשא אלממיו :וני אר המצו׳׳ד) שס( :נשוג .כאשר ישינ ה׳ מן גלות
נתינת ננואה ,שרואה נננואה התנוצצות והארה מהקינול שכר
ננל את נני ציון ,יאמרו אז ,הנה כל הצרות שענרו הרי הס כאילו
שלעתיד על המצוות ,שזהו נתינת ראשי מינות דייקא ,כי אע״פ
חלמנו חלום ,ר׳׳ל ,לרונ הטונה שיהיה להם אז ,ידמה להם שלא
שאין המינות מנוארין להדיא ,מכל מקום מי שיודע לקרות גס
היו הצרות נאמת ,כי אס נחלום ראו כאילו מצרים להם .הגהל ס׳.
נראשי מינות ,הדנר אצלו כמנואר נהדיא ,רק שאעפ״כ הוא גכמנ
ר׳׳ל ,הגדולות האלה הם מה׳ ,ולא נאו נמקרה .הגדיל ה׳ לעשוס
רק נראשי פינות ,כמו כן ההנאה והשממה שמקנל עכשיו כנר
מקינול השכר שלעתיד ,הוא נתינת ראשי פינות של הקינול שנר,
עמנו .כאילו ישינו ישראל לומר ,הן אמת שה׳ הגדיל לעשות עמנו,
והוא ננתינת ננואה ,כי השגה והארה זו נעולס הזה הוא ננמינת
ונעטר נטחון הישועה ההיא היינו שמחים מאז ,עוד היינו נגולה.
שונה ה׳ .עודם נגולה ,יאמרו ,השנ נני הגולה למקומם ,ונהיה
ננואה .רק שגס נזה יש שמי נתינות ,כי מי ששמממו רק נמה
כאפיקים ננגנ ,ר׳׳ל ,כמיס הנגרים נחוזק נמקוס גגונה וינקה.
שנפשו יודעת מאוד שיקנל שכר נעולס הנא ענור המצוה ,זה
הזורעיה .אשר הזורעים נמקוס הנגונ ההוא ,הלא זרעו נדמעה,
נתינת אספקלריא שאינה מאירה ,ומי שזוכה ששמת נעשיית המצוה
נחשנס פן לא מצמח ויפסידו הזרע .נינה יקצרו .כשנא שם אפיקי
עצמה ,זה נתינת אספקלריא המאירה ,שזה נתינת נניא ננתינת זה
המים והצמיחה ,הנה יקצורו הפנואה נרנה .נושא משך הזיע .ר׳׳ל,
הדנר ,כי השגה והארה הזאת נוודאי אי אפשר להשיג נעולס הזה
נעת היה נושא משיכת והולכת הזרע אל השדה ,הלא ילך וינכה,
נשכל האנושי ,רק ע״י הארה והמנוצצות קודש שהוא נתינת ננואה
מפחדו פן לא מצמח .נא ינא .אנל ינוא לנימו נרנה ,נעת ישא
ממש ,ננתינת זה הדנר ,ואי אפשר לנאר ננ מנ כל כך.

^ 'גיוס השלישי וישא׳
אנרהס׳ את׳ עיניו וירא
את המקום מרפוק'
)' (...וירא אם המקום
מרפוק' ,נמו שנאמר
'מיתוק ה' נראה לי'
) (...מרפוק ראה אומו,
תוך ראי שאינו מאיר
נלנדו ,ומשום כן ראה
אומו .אכל לא המגלה
לו הכל ,שאילו היה
מלוי יאי שמאיר על זה
הראי שאינו מאיי ,היה
משיג אנרהם אם הדנר
כראוי ,אכל עכשיו
מרסוק נלכד היה.

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

ה לו ך ילך וככה וכוי גא יבא ברנה .איחל( גזה גקוק מקור חכמה )שגועוח
משרג ,עמ׳ יג( נזה״ל :כל מדריגה נשמחה המצוות נקראה אספקלריא

כה נהיומה כלתי מאירה ,לא יוכל המסתכל להניט ממנה אלא כצדה המאיר,
ואז יראה משס דמות המלך ,ולא המלך עצמו ,כסוד 'וניד הנניאיס אדמה׳.
ועוד אימא גגי ענין זה גפייוש הרקנאטי )שמוח ו ,ג( נזה״ל :דע ,כי כל העשר
ספירות נקראו אספקלריאות ,ולאחרונה קראו שאינה מאירה ,כי יש נ ה טיפי
חשך רמז למידת הדין ,ועוד מפני שהיא מתרחקת מן המעין הגדול .והמשל
על זה ,אס תשים לפני אור השמש נגד פשתן לנן דק מאוד ,יאיר השמש
אורו ,אנל יוכל אדס להעמיד עיניו כנגדו לסנול זוהר אורו יותר ממה
שהיה יכול לסנול מחילה ,ואס ישיס עוד נגד שני יוכל לסנול יומר ויותר,
וכל שכן אס ישיס עשרה נגדי ס ,אע"פ שכולס דקיס ולנניס ,כל אחד חשך
מעט מאור השמש ,עד שמגיע לעשירי ,שאינו מונע עצמו מלהעמיד עיניו
כנגד אורו ואינו מזיק לו .כך ,העשר ספירות אע״פ שכולס מאירות
ומזהירות יוכלו הנני אי ס לסנול אור האחרונה יופר מן הראשונה אליה ,לפי
שאותן הספירות הנקראין אנו ת ,מקנלות זוהר האור הפנימי מלפני ולפנים,
ולא מזולתו ,ומהס מתפשט האור ההוא מזו לזו עד הסוף ,ואינו דומה
האור השנייה לאור הראשונה והשלישית לאור השנייה.

מאירה לערך המדריגה שלמטה ממנה ,ולערך המדריגה שלמעלה ממנה
נקראה אספקלריא שאינה מאירה (...) .ונזה אפשר לנאר מה שהניא רנינו
ז״ל רמז נ פ סו ק ׳הלוך ילך ונכה נושא משך הזרע׳  -שמצטער נע שייהה,
׳נא ינ א כרינה נושא אלומותיו׳  -שישמח לעתיד כשיקנל שכר המצווה,
ר״ת של ינ א נרינ ה נושא אלומותיו ר״ה נני א ,שלפי פשוטו מדנר פסוק
זה מהמדריגה של אספקלריא שאינה מאירה ,שלא זכה עדיין לשמחה
המצוות כשלימות ,ולא ישמח כי אס לעתיד כשיקנל שכר מצוותיו .אכן
אפשר לומר ) (...שנפסוק זה נרמזיס נ' המדריגות ,כי 'הלוך ילך ונכה
נושא וגו" ,היא מדריגת אספקלריא שאינה מאירה ,׳נא ינ א נרינ ה נושא
וגו" ,הוא מדריגת אספקלריא המאירה ,שזהו שילום השכר ,ונזה מדויק
לשה״כ ׳הלוך ילך וגו׳ נ א ינ א וגו״ ,כי זהו תפקיד האיש הישראלי ,לילך
תמיד מדרגא לדרגא ,והדרגא שהולך ממנה היא נגדר אספקלריא שאינה
מאירה נגד הדרגא שנא אליה ,וכן תמיד.

מ קו ר ח כ מ ה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הלא

נמצא

האלומות מן השדה ,אשר נרנו ה׳ והניא נו אפיקי המיס ,והוא
שעוה״ב שלו כהמצוה כעצמה .וניאר נזה נלי קו״ ה) סו״ מ
נפל ענין נמ״ש ,ור״ל ,כן נהיה אנחנו ,ננס כי נגולה אנו זורעים
סזקת קרקעות ג ,ינ( נזה״ל :עולם הזה שעושין נו המצוות
מעשה המצות נדמעה ,על כי חושניס אנחנו שח״ו אנדה מקומינו,
הוא נתינת העץ שעושה פירות ,ועיקר אכילת וטעם הפירות
ונתנם כל מעשי המצות ,הנה כאשר נא ינוא זמן הגאולה ,אז
מקנלין נעולס הנא ,כי היום לעשותם ומחר לקנל שכרם .ועל כן
נקנל הגמול נשמחה מרונה.
העולם הזה כמו שזורעין או נוטעין
אבל נביא שמתנבא בזה הדבר ,שאינו עץ עושה פרי ,ואח״כ לעתיד נעת
ונ מלני״ס )שס( ני אר נזה עוד נזה״ל:
קינול השכר יזכה לקנל פירוחיו
שיי המעצופ .הוסד נגלות ננל על רוצה בשכר המצות ,אלא רוצה במצוה
מהעץ החיים ע״י המצוות ומעשים
שינת ציון והגולה .נשונ ה׳ .שיעור בעצמה ,שהוא משמה כ״כ בעשייתה ,עד
הנתונ ,היינו כחולמים ,נשונ ה׳ את
טוניס שזכה לסגל נעולס הזה,
מציון שממאם בכל מין שכה נמצא שעוה״ב
ננחינת נא ינא נרנה נשא אלומותיו
שינת ציון .אז ימלא שפוק פינו.
תקוות ישראל ,מה שיקוו שימלא ה׳ שלו בהמצוה בעצמה .וזה בהי׳ נביא
וגו׳ ,זרעו לכס לצדקה וקצרו לפי
הנמחתו ע״י נניאיו להשינ שנותס .היינו שילום שכר ,בבהי׳ זה הדבר ,בבהי׳
חסד .נמצא נעולס הזה הוא הזריעה
והנטיעה ,ונעולס הנא הוא זמן
נחולס חלום ננואיי ,שרואה אח אםפקלריא המאירה ,כמו אדם הרואה
אסיפת הפירות ,אנל מי שזוכה
העתיד כדנר הוה עתה ,וכאילו הוא דבר מקרוב ,בראיה יפה וברה ,כמו כן
לעשות המצוות נשמחה הנ״ל עד
כמציאות ,ושמח עליו נשמח על דנר
טונ הווה עמה ,כמ״ש ירמיה ׳על הוא נהנה מהמצוה בעצמה ,ושכרו נגד
שאין רוצה שוס עולם הנא רק כל
זאת הקיצותי ואראה ושנתי ערנה עיניו .ומי שהוא במדריגה הזאת ,שעושה
העולם הנא שלו הוא המצוה
לי׳ .ואין הנדל נין ראיית הנניא המצוה בשמהה גדולה כ״כ ,עד שאין רוצה
נעצמה ,נמצא שמרגיש טעם הפרי
נמוך העץ הנטוע נעצמו.
נמחזה ונין ראיית הדנר נעת יצא
שהוא כמדריגה הז א ת שעו שה המצוה כשמחה גדולה כל
אל הפועל ,רק שהנניא שמחתו הוא נלנ נלנד ,ואינו יכול להוציא
כך ע ד שאין רוצה כשום שכר עוה״כ כשכילה ,הוא יכול
השמחה נפועל ע״י שחוק ורנה נפה ולשון ,על זה אמר שכנר
לידע כין קודם גז״ד לאחר גז״ד .וכתנ נ לי קו״ ה) סו״ מ העושה שלית
היינו פפולמים .ראינו דנר זה כנר נמחזה ,אשר נעת שישינ ה׳ את
לגנות חונ נ ,ת-י( הקדמה תשונה לעני! עשיית המצוות נכלל ,ונ פר ע
שינת ציון נפועל ,אז ימלא שחוק פינו .שהשמוק הנמצא נלננו
לענין עשייתה נשמתה מהמצוה נעצמה ,וז״ל :עיקר נריאת העולם היה
עמה ואינו יכול למלאות את פינו ,אז ימלא פינו ממנו .ולשוננו.
החנן עמה נחלום נלא מנועה רק נכח ולא נפועל ,אז ימלא רנה.
רק נשניל המכלית הזה ,לזכות לשמחה של מצוה הנ״ל ,דהיינו
וזולת זה ההנדל ,היה הדנר אצלנו כאילו ננ ר יצא אל המציאות,
לזכות שיהיה להאדס שמחה מהמצוה עצמה ,עד שלא ירצה שום
עולם הנא ,שזה עיקר מכלית כוונת הנריאה ,ונשניל זה ננרא
נעת היינו כחולמים .אז .ר״ל ,אצל הגויס יהיה זה דנר חדש ,והס
הכל .ועל כן עי״ז דייקא עולה כל העולם ומלואו נמכלית העליה
יאמרו אז הגדיל ה׳ לפשופ פה אלה .כאילו הדנר המחדש אז .אנל
ונכלל נשורשו ,ונממקן כל העולס ,ונתמלא כל החסרונות של
אצלנו אינו דנר חדש ,כי כנר היינו שמחים ,הגדיל ה׳ לעשופ פמט.
העולס .כי זה ידוע ,שעיקר כלל כל הנריאה של כל העולמות כולם
כנר שמחנו ע״ז נענר ,נעת היינו כחולמים ,ראינו ושמחנו נעת
מראש ועד סוף ,הכל היה רק נשניל האדס ,כדי שיזכה האדם
החזיון על שהגדיל ה׳ לעשות עמנו ,והיא אצלנו שמחה ישנה
ששמחנו נה מראשית קדומים ,כי היה הדנר נרור אצלנו כאילו
נעולס הזה לענוד ולהשתכר שכרו משלם ע״פ ענודמו אשר יענוד
את השי״ת נזה העולס ע״פ נחירתו ,כדי שלא יאכל נהמא
כנר יצא אל המציאות ,נעת ראינוהו נמחזה .שוגה .ע״פ ההצעה
דכסופא ,אשר רק נשניל זה היה כל הנריאה כולה ,כידוע ומונא
הנזכרת ,ינקש המשורר שיעשה ה׳ שתהיה התשועה נדנר חדש
נספריס .כי ממחילה הימה הנשמה אוכלת נהמא דכסופא ,ומאן
אשר לא קיוו עליה ,והוא מה שיניא הגאולה קודם הזמן ,כי אס
דאכל דלאו דיליה נהית לאסמכוליה נאפיה ,והשי״ת רוצה להיטינ,
מנוא הגאולה נזמן המיועד מפי הנניאיס אחרי שנעים שנה היינו
וחפץ להיטינ להנשמה שלא מאכל נהמא דכסופא ,ונשניל זה נרא
שזה היה זמן גלוה ננ ל ,דומה לקוצר שדה מנואה על ראש גיא
כל הנריאה כולה מראש ועד סוף .ועיקר המכלית הוא השמחה,
שמנים נ איז טונה ,אשר נמת נלינו שיישא אלומותיו ,והשמחה
אינה גדולה כ״כ ,כי אינו דנר חדש .משא״כ אס מנוא הגאולה
שהוא עיקר השכר והאושר האחרון ,שאז נזכה לשמחה שלימה
נהשי״ת ,כמ״ש ואמר ניוס ההוא הנה אלקינו וכו׳ נגילה ונשמחה
קודם זמן המיועד ,ידמה למי שזרע נא  pנגונה ,שכנר התייאש
למצוא שס פרי תנואה ,ופתאום נאו אפיקי מיס והשקו את פני
נישועתו ,וכמו שאמרו רז״ל ) ת ע נ י ת לא( עתיד הקנ״ה לעשות מחול
לצדיקיס לעתיד לנוא וכו׳ ,כי נשמחה מצאו וכו׳ ,ששון ושמחה
האדמה ,וננוא לקצור נהפך אנלו לששון ,שזה דנר שלא קיווה
ישיגו וכו׳ ,וכמ״ש )תהליס טז( שנע שמחות את פניך וכו׳ ,ופירש
עליו ,וז״ש שונה ה׳ אפ פניפט .קודם הזמן ,נעניין שנדמה לאפיקים
ננגנ .אשר הזורעים גדמעה .שנעת הזריעה המייאש ממצוא שכר
נעמלו ,ופמאוס יקצרו נרנה .ומוסיף והולך עוד ציור יומר גדול ,שאס גס אח״כ שכנר נאו אפיקים והשקו את האדמה לא ידע נעל השדה
מזה ,עד שגס נעת שהולך לקציר הוא נוכה עדיין ,וז״ש ,הלוך ילך ונכה .שנעת הליכתו לקצור עדיין נוכה ,מפני שחושנ שיישא משך הזיע.
ר״ל ,שלא יישא מן השדה רק מה שזרע ,שאס זרע כור אינו מצפה לקצור רק כור ,כפי מה שזרע ,ואח״כ פמאוס נא ינא .מן השדה לנימו
נרנה .כי פמאוס הוא טשא אלומותיו .של הזרע .ושמחה זו גדולה עוד יותר ,שהיא שמחה פתאומית .ונאור המשל הראשון ,שתהי׳ הגאולה
קודם הזמן .ונאור המשל השני ,שהגם שגס נעת הגאולה לא קיוו רק תשועה מועטת נמו נימי כורש שהיו מחת רשות מלכי פרס ,ימצאו
תשועה גדולה ,וישאו אלומות ההצלחה .ועוד איתא גני ענין זה נבינם לעתים )דרוש ע (3נזה״ל :כי הזורע אין לינו נטוח ,כי הוא ספק קוצר
ספק אינו קוצר ,ולפיכך יזרע נדמעה ,כי לא ידע מה ילד יום .אנל הקוצר ירון וישמח ,כי כנר מנואמו נידו (...) .אנל הישרי לנ ,הנוטחיס
נו ית; ויודעיס נלי ספק שמעשיהם הטונים עושים פיחת ופירי פירות ,הנה יש להם שמחה מעת הזריעה כאילו היא שעת קצירה.

ומי

ילקוט הנחל
א ל א רוצה ג ט צו ה ג ע צ ט ה .ואיהא גגי ענין זה גליקו״מ )פו ,ד( נזה״ל :כי אין
להאדס לסטור את עצמו ולמצוא לעצמו מירק ע״י המניעה ,לומר שהוא
חפץ לעשות אותו הדנר ,רק שאי אפשר לו מחמת המניעה והאונה ,ועל כן
יהיה נתשנ לו כאילו עשאה ,כמו שאמרו ח״ל חשנ לעשות מצוה ונאנה ולא
עשאה ,כאילו עשאה .כי נאמת כוודאי כשיש לו אונה נמשנ כאילו עשאה ,כמו
שאמרו רז״ל .אנל כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת נזה אזי יוצא נה ,כי מה

לו לעשות כי יש לו אונה .אנל מי שאינו רוצה לצאת ,רק שהוא רוצה המצוה
בעצמה ,או הדנר שבקדושה שרוצה לעשות ,הוא חפן נ הדנר עצמו .אס כן מה
מועיל לו מה שמקילין לו שנמשב כאילו עשאה ,כי אינו מקרר דעתו כלל נזה.
כי הוא תאנ וחפץ ומתגעגע מאד ,לעשות המצוה בעצמה ,ולא לצאת עם הכאילו
שנחשב כאילו עשאה (...) .ואזי ,כשחושק מאד נאמת ואינו מקרר דעתו כלל נמה
שנמשנ עליו כאילו עשאה ,אזי נוודאי יגמור הדנר ויוציאו מכת אל הפועל.

הלב

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

רש״י ,שמחה שאין לה קץ היא השמחה של עפיד ונו' ,וכן מנואר
נפסוקיס רכים מאד .ני השי״ח הוא עצם השמחה ננינול ,כמ״ש
)שס צז( הוד והדר לפניו עוז וחדוה נמקומו ,ורצה נחשדו ומונו
לזנוח אח נשמוח ישראל שיזכו לשמחה הזאח ,היינו לשמחה שלו,
שכפי שמחשו כן שהיה שמחפינו,
נמו שמנואר שם נמאמר הנ״ל בשום שכר עוה״ב
)לקמן נאוה ?( על מאמר רנה נר לידע בין קודם גזר
נר חנה ,איהו נזקיפא ואנן נשפולי,
נפי שמחחו כן שמחחינו ,כמ״ש ישמח ה׳ נמעשיו ישמח ישראל
נעושיו .אך לשמחה הזאש אי אפשר לזנוח כי אס ע״י מצווח
ומעשים טוניס של האדם השפל נעולה הזה דייקא שהוא נעל
נחירה ,שזוכה להשחכר שכרו ע״י מצווחיו ומעשיו הטונים שעושה
ניגיעה גדולה ,ע״י נפייח יצרו הרע מחמש שהוא נעל נחירה,
עי״ז דייקא הוא יכול לזנוח לשמחה הזאח שאין לה קץ ,שהיא
שמחח השי״ח נעצמו כניכול .כי כל זמן שאין משחכרין השכר ע״פ
ענודשו ,רק שמקנלין השכר נמשנש חינם ,אע״פ שטנע הטונ
להיטינ והשי״ש חפץ להיטינ לו כל טונ ,אעפ״כ אי אפשר שיזכה
לשמחה נשלימוח ,כי כל זמן שאינו זוכה להשחכר שכרו ע״פ
ענודחו ,הוא נחינח מקנל שהיא נחינח דלוח ועניוח שהם נחינח
מקנלים ,ששם עיקר העצנוח ,ני מאן דאניל דלאו דיליה נהיח
לאסחכולי נאפיה ,וכל אנילחו הוא לחם עצלוח ועצנוח ,נחינח
נעצנון תאכלנה ,שנאמר על העני המקנל .ונשניל זה נעצמו נרא
השי״ח כל הנריאה כולה ,שהכל היה כדי שלא מאכל הנשמה נהמא
דכסופא ,היינו כי השי״ח רצה לזנוח אח הנשמה שמזכה להשכר
המקווה שהיא שמחה נו ימנרך ,שמחה שאין לה קץ ,שלשמחה זו
אי אפשר לזנוח נשום אופן כי אם כשאינו נכלל מקנל כלל ,כי כל
זמן שהוא ננחינח מקנל נאחז נו נחינח עצנוח שהוא נחינח
עניוח ,נחינח נעצנון מאנלנה ,ועל כן אי אפשר לזנוח להאושר
האחרון היינו לשמחה הנ״ל ,כי אם ע״י ענודמו ,שאז אינו מקנל
כלל ואין נאחז נו שום עצנוח ,ואז יזכה ע״י ענודמו לשמחה שאין
לה קץ ,שאי אפשר לזכות לזה כי אם מי שאינו נחינח מקנל כלל
כנ״ל .וכשנרא השי״ח אח הנריאה ,ואז לא היה עדיין שום ענודה
ושום אחערומא דלממא כלל ,והוצרך לנרוא אח הנריאה נחסדו
נמורח חסד לנד ,ועל כן היה אז העולם ננחינח מקנל ,מאחר
שננרא רק נחסד חינם לנד נלי שום אמערומא דלחחא .ונשניל זה
היה אחיזת הדין ננריאת העולם ,ואימא ,שעיקר אחיזח הדין הוא
רק ע״י שננרא העולם נלי אמערומא דלממא ,כמונן נכמני
האריז״ל ,היינו כנ״ל ,שמחמת שנשעח נריאת העולם שלא היה
עדיין שום אמערומא דלממא כלל רק נרא אח העולם נחסדו לנד
נמחנח חינם ,נמצא ,שהיה כל העולם ננחינח מקנל שהוא נחינח
עצנוח כנ״ל ,ועצנוח הוא סטרא דדינא כידוע ,ועל כן נהנרח היה
אחיזת הדין נשעח נריאח העולם ,מחמת שלא היה אחערוחא
דלתתא ,היינו כי מחמת זה היה העולם ננחינח מקנל שהוא נחינח
עצנוח ,נחינח דין כנ״ל .ומהדין הזה נשמלשלין ונאין כל החסרונוח
וכל הגזירות חס ושלום הנאין על העולם .ועל כן אי אפשר
להמתיק הדין הזה ולתקן העולם ולמלאות חסרון העולס ,ני אס
ע״י הצדיק האמח שזוכה לעשות המצוות נשמחה גדולה מהמצוה
נעצמה ואינו רוצה לקנל שום שכר עולם הנא ,שזה הצדיק דייקא
יכול לתקן העולם מכל החסרונות ולהמתיק כל הדינים ,כי זה
הצדיק אינו נחינח מקנל כלל ,ואין נו שום אחיזת העצנוח והדין
כלל ,כי כל זמן שאין זוכין לנחינה זו ,רק הוא רוצה עדיין שכר
עולם הנא נעד מצוותיו ,אע״פ שהוא צדיק גמור נאמת ויש לו
עולם הנא הרנה וחלקו נחיים אשרי לו ,אעפ״כ עדיין יש נו
אחיזת נחינח מקנל קצת ,שהוא איזה אחיזה מנתינת עצנוח ,ני
אע״פ שזנה להשתכר שנר עולם הנא שלו נשכר מצוותיו ומעשיו
הטונים ,אעפ״כ הכל הוא ממנת חינם והוא נחינח מקנל ,כי מי
הקדימני ואשלם כמינ ,וכמו שדרשו רז״ל )מדרש ויקרא פרק כז(,
כלום עשה לי מזוזה עד שלא נחמי לו ניח ,כלום עשה לי ציציח
עד שלא נחמי לו נגד ,כנ״ל ,וגם המזוזה נעצמה והציצית נעצמן

מוהר״ן

נחל נוגע

הם גם כן של השי״ת ,וגם כל כח האדם וחיוחו וגופו ואינריו הכל
של השי״ח לנדו ,ני ממך הכל ומידך נמנו לך ,ואם כן נמה זנה
האדם להשתכר שכר עולם הנא ע״י ענודמו ,מאחר שהכל של
השי״ח ,כי כל מעשים הטונים הכל מאימו לנד .ועל כן כל זמן
שהאדם רוצה שכר נשניל מצוותיו,
אע״פ שנאמח יזכה לשכר טונ
בשבילה ,הוא יכול
די| לאחר מר דין .הצפון ,אעפ״כ הוא ננחינח מקנל,
כי מי הקדימני ואשלם כנ״ל .ומאחר
שהוא עדיין ננחינח מקנל ,על כן אין לו כח להמתיק הדין הנאחז
נהעולם ,שהכל נשתלשל מהדין הנאחז ממחילת הנריאה(...) ,
ונשניל זה אינו יכול למלאות חסרון העולם ,דהיינו להמתיק הדין
כנ״ל .ועל כן עיקר ההממקה וניטול הדינים לגמרי הוא רק עי״ז
הצדיק האמח שזנה לעשות כל המצוות נשמחה גדולה כל כך עד
שיש לו שמחה מהמצוה נעצמה עד שאין רוצה שום שכר עולם
הנא נשכר המצוה וכו' ,נמצא שזה הצדיק אינו שום נחינח מקנל
כלל ,כי אינו רוצה נאמת לקנל שום שכר עולם הנא כלל ,והוא ,יגע
ועונד השי״ח תמיד יומם ולילה ניגיעה גדולה ונענודה רנה מאד,
ואינו נהנה מן העולם כלל אפילו נאצנע קטנה ,כמו שאמר רנינו
הקדוש לפני מיתתו ,גלוי וידוע לפניך שיגעמי נעשר אצנעומי וכו׳
ו ^ נהניתי אפילו נאצנע קטנה ,ונמו שרמז רנינו ז״ל נהמעשה
של השנעה נעטלירש שהיא מדנרח מן הצדיקים הקדמונים,
שמרומז שם שהצדיקים הגדולים האמיתיים אין להם שום הסתכלות
נעלמא נזה העולם כלל ,וגם אין שומעין שום קול של זה העולם,
וגם אין מדנרים שום דינור נזה העולם שאינו שנחים להשי״ח,
וגם אין רוצים להניח שום הנל ונשימה נזה העולם וכו; וכיוצא
נשאר האינרים והחושים ,ונמונא נזהר הקדוש ,זכאה מאן דלא
אימהני מדיליה כלום (...) .ועל כן זה הצדיק דייקא ,הוא יכול
להמתיק כל הדינים מן העולס ולמלאות חסרון העולם ,ני כל
החסרונות והדינים חס ושלום נמשכין משורש הדין שנאחז נחחילח
הנריאה ע״י נחינח העצנוח ,מחמת שהיה העולס ננחינח מקנל
וכו׳ כנ״ל ,ועל כן ע״י הצדיק הזה נמחק ונשלס הכל ,כי עכשיו
ע״י הצדיק הזה שאינו נחינח מקנל כלל ,שזכה לתכלית השמחה,
על ידו עולה כל העולם כולו שננרא נשנילו ,כי עכשיו כל העולם
כולו אינו נחינח מקנל כלל .ני נוודאי היה ראוי לנרוא את העולם
נשניל הצדיק הזה שהוא נחינח משה שאינו מקנל כלל ,שזכה
למכליח השמחה ,שנשניל זה היה עיקר כוונת הנריאה ,כדי לזכות
לשמחה הזאת ,שאין זוכין אליה כי אם כשאינו מקנל כלל כנ״ל,
שעי״ז נמחק הכל כנ״ל .ונהמשך דנריו )שס ,יז( כפנ נזה עוד נזה״ל:
עיקר השלימוח ,לכלול שמי הנחינוח ניחד ,אספקלריא המאירה
ואספקלריא שאינה מאירה ,שהוא נחינח כלליות אחר הנריאה
נקודם הנריאה ,שזהו נחינח ה' אחד ושמו אחד (...) ,שנחינח
מקנל נחינח אספקלריא שאינה מאירה שהוא כלליות העולמות,
נכלל ננחינח צדיק נחינח משפיע נחינח אספקלריא המאירה ,שזהו
נחינח אח שני המאורות הגדוליס .ועל כן כל הנניאיס ,אע״פ
שננואמס הימה כאספקלריא שאינה מאירה ,ועל כן אין נניא רשאי
לחדש דנר ואין אנו יכולים לעשות שום מצוה והנהגה על ידם
כנ״ל ,אעפ״כ אנו צריכין ננואמם האמיתית ,כי כל עיקר ננואמם
הוא רק לקיים ולחזק ולזרז ולהוכיח אח ישראל שיקיימו מורח משה
רנינו עליו השלום ,וכמו שסייס מלאני שהוא סוף כל הנניאים,
זכרו מורח משה וכו' ,כי זה עיקר כל ננואת הנניאים ,להוכיח אח
ישראל שיקיימו מורח משה ,ונזה כל ננואמם נחשנ נחינח
אספקלריא המאירה ,כי כולם מקשרים עצמן למשה שהוא רנן של
כל הנניאים ,וכולם כלולים נו ומקנליס ממנו ,ני כל הנניאיס עמדו
על הר סיני כמו שאמרו רז״ל .וההמקשרוח וכלליוח כל הנניאים
נמשה רנינו ,זה נחינח נלליוח אספקלריא שאינה מאירה כאספקלריא
מאירה ,שזהו נחינח כלליות העולמות נשורשן ,שעי״ז נממקן הכל
כנ״ל ,ועל כן כל הנניאים והצדיקים מקנו אח העולם והשלימו אח
העולם מן החסרונות ,והכל נכח וזכות והמקשרוח הצדיקים
האמיתיים הגדולים שהס נחינח משה נחינח אספקלריא המאירה.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
י בא וראה ,כל מצוות
אלו תלויות בדיוקן
המלך (...) .וצריך
לפרש כל המצוות שהן
בדיוקן המלך .יש
שתלויות בראש ,ויש
שתלויות בעיניים ,וכמה
מלאכים ומתנות עליונים
שהם עיני ה' ממונים
עליהן ,ויש מצוות
שתלויות באזנים ,וכמה
מלאכים שנקראים אזני
ה' ממונים עליהן ,ויש
מצוות שתלויות בפנים,
וכמה מלאכים שנקראים
פני ה' ממונים עליהם.
) (...וכל מי שפשע
במצוה ,כאילו פשע
בדיוקן המלך .אשרי
הנשמה שהיא בדיוקן
אדונה ,שמקיים מצוות
אלו ,שבה תלויים כל
מלאכים אלו שנקראו
עיני ה' ,אזני ה' ,וכל
התיקונים וצבאות ומשנות
של הגוף העליון .וכאשר
עולה הנשמה ,כל אלו
הצבאות עולים עימה,
וכאשר היא יורדת ,כל
אלו הצבאות יורדים
עימה .היא סולם,
'והנה מלאכי אלקי״ם'
עולים ויורדים בה,
בה ממש ,וכאשר היא
עולה ,קול יורד ומכריז
ברומי רקיעים לכל
הצבאות והמתנות ,תנו
כבוד לדיוקן המלך.
) (...סוף סוף ,בכל
מה שמשתדל האדם
במצוותיו של הקב״ה
בשבילו ובשביל שכינתו,
כך עוסק הקב״ה בשביל
האדם ובת זוגו בעולם
הבא .אשרי שלקו של מי
שישתדל לעשות רצונו,
שאין הפה יכול לומר
השכר שלו בעולם הבא
שהוא לדורי דורות.
אדם עושה להקדוש
ברוך הוא רצונו
שהוא לפי שעה בזה
העולם ובונה לו בנין
בו ,הקב״ה בונה לו
לאדם בעולם שלו בנין
לדורי דורות .אשרי מי
שמשרה את הקב״ה
בכל אבר ואבר שלו,
לעשות לו מקום לשרות
בו ,ולהמליך אותו בכל
אבר ואבר ,שלא יהיה
בו אבר אשד פנוי
ממנו ,שאם תסר אבר
אשד שלא שורה עליו
הקב״ה ,בגלל אותו אבר
תוזר לעולם בגלגול,
עד שנשלם באברים
שלו להיות כולם שלמים
בדיוקן הקב״ה ,שאם
תסר אשד אין הוא
בצלמו של הקב״ה.

כי

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הלג

ערכי ם
וכינויים
קומה שלימה

המצות הם קומה שלימה.
קל 3ע״א( נזה״ל :יפא חזי ,כל פקודין אלין מליין נדיוקנא
לגנות פונ נ ,נ( נזה״ל :הצליקים ע״י מצוומם ומעשיהם
דמלכא (...) .וצריך לפרשא כל פקודין דאינון נדיוקנא דמלכא .אימ
הטונים הם מעלין ומנשאין ומרימין כל הנריאה כולה לשורשה
דמליין מרישא ,ואימ דמליין נעייגין ,וכמה מלאכין ומשריין עלאין
למקומה ,למקור אשר חוצנה משש ,כי זה עיקר שול כוונמ של כל
המצוומ כולש ,כי ע״י המורה
דאיגון עיגי ה׳ ממגן עלייהו ,ואימ
פקודין למליין מן אודנין ,וכמה כי המצות הם קומה שלימה ,והם מחיין והמצוות שהם קומה שלימה כנגל
קומת העולם שנה נפש ,כי הם
מלאכין דאמקריאו אזני ה' ממנן את כל הקומות .הן קומת אדם ,הן
עלייהו ,ואימ פקולין למליין
שורש החיות של כל הקומות כנ״ל
מאנפין,ה׳ קומת עולם ,הן קומת שנה .כי עולם
וכמה מלאכין לאמקריאו פני
וע״י שמקיימין המצוות ,עי״ז נכלל
ממנן עלייהו (...) .וכל מאן לפשע שנה נפש ,הן מקבלין החיות מהמצות,
העולם נשורשו כילוע.
עולם שנה נפ ש הן מקגלין
נפקולא ,כאילו פשע נליוקגא
למלכא .זכאה נשממא לאיהי נליוקגא למאריה ,למקיים פקולין
ה חיות מהמצות .ני אר נזה נ מי הנפל )ה( נזה״ל :ר״ל ,כי ע״י
אלין ,למינה מליין כל מלאכין אלין ^ מקרי או עיני ה' ,אזני ה' ,וכל
המצוות שעושין משפיעין חיות לכל רמ״ח אינרי ם ושש״ה
אלין
מקונין וחיילין משריין לגופא ללעילא .וכל שלקת נשממא ,כל
העולם
גם
)כי
העולם
של
הקומה
ולכל
האלם
מקומת
גילים
)עמק המלך ז ,ב(.
איהי
חיילין שלקין עמה ,וכל נחמא ,כל אלין חיילין נחמין עמה.
ולכל
כילוע(
אינרים
ושאר
ולנ
מראש
שלימה
קומה
הוא
נכלל
כל העולם המה קומה שלימה
הקומה של השנה )כי יש גם נהשנה קומה שלימה מראש ולנ ופרצוף אחד ,בםוד עולם
שולם ,׳והגה מלאכי אלקי״ס׳ שלקין וגחמין כה ,כה ממש ,וכל
שנה נפש ,ומה שיש בפרט
שלקא ,קלא נחימ נרומי רקיעין לכל חיילין ומשריין ,הנו יקרא
ושאר אינרים כילוע( וכל השלושה קומות כולם מקנלין חיות אדם יחידי כך הוא בכלל,
וכמו שיש באדם פרטי חומר
מקיום המצוות נשמחה.
לליוקנא למלכא (...) .שוף שוף ,נכל מה לאשמלל נר נש נפקולוי
וצורה ,כך הוא בכלל עיר או
לקולשא נריך הוא נגיניה ונגין שכינמיה ,הכי אשמלל קולשא נריו
מדינה ,הראשי עם הם הצורה
הוא נגין נר נש ונח זוגיה נההוא עלמא .זכאה חולקיה מאן לישמלל למענל רעותיה ,ללית פומא יכיל למימר אגרא ליליה נההוא עלמא והנשמה של בני הדור ,ובני
הדור הם החומר של הצורה
לאיהי ללרי לרין .נר נש עניל לקולשא נריך הוא רעותיה לאיהו לפום שעמא נהאי עלמא ונני ליה נניינא ניה ,קולשא נריך הוא נני
)בעש״ט עה״ת ,פ׳ וישלח(.
ליה לנר נש נעלמא ליליה נניינא ללרי לרין .זכאה מאן לשריא ליה נכל אנר ואנר ליליה ,למענל ליה אמר לשריא ממן ,ולאמלכא ליה
האדם הוא בחי׳ קומה
נכל אנר ואנר ,ללא יהא ניה אנר פנוי מיניה ,לאם משר אנר חל ללא שריא עליה קולשא נריך הוא ,נגין ההוא אנר אמחזר לעלמא שלימה בכל איברים
וגידים ,וכן כל עולם ועולם
נגלגולא ,על לאשמליש נאנרין ליליה למהוי כלהו שלימין נליוקנא לקולשא נריך הוא ,לאש תשר חל לאו איהו נצלמו לקולשא נריך הוא.
מהעולמות העליונים הם ג״כ
שנה נפש .כלאיפא נ ס פר י ציר ה) פ״ג( נזה״ל :שלש אמות אמ״ש חקקן תצנן צרפן ,יצר נהן שלש אמות נשנה ,ושלש נעולש ,ושלש בבחי׳ קומה שלימה ,כל עולם
לפי בחינתו ומדרגתו .כי
ננפש ,זכר ונקנה .ופירש נזה הרמ״ק נפירושו לספר יצירה) שס( נזה״ל :כי הם שלשה חלקים ננמצא הגשמי המתגלה ,והם עולם שנה
האדם הוא עולם קטן ,וכמוהו
נפש ושימניך עש״ן ,והם מציאותם .אחל ,העולם הנמצא ,והוא צורת אל״ם צורת עול״ם ,ולו אנרים נמשפר נמשקל כנולע (...) .השני
בבתי׳ קומה שלימה בכל
השנה ,פירוש הזמן שהוא הנקראת עולם גם כן כמורגל נלשון רז״ל ונלשון נני אלם ,כי הזמן וחילופו יקרא עולם משמנה מעולם אל רמ״ח איברים ושם״ה גידים
כל העולמות .וכל כללות עם
עולם ,והוא צורת אלם ונו אנרים גם כן (...) .והשלישית הוא הנפש ,צורת האלם ,וכן קראוהו רז״ל עולם קטן .ועול איפא נפירוש ר״י בני ישראל הם ג״כ קומה
שלימה ,כנודע )אוהב ישראל,
סגי נ הו ר) ש ס( נזה״ל :כי כל מה שיש נעולם יש נשגה ,וכל מה שיש נעולם ונשנה יש נגפש .והנשמה מכרעת את הכל.
כדאיפא נ פי קו״ז) תי קון ע ,קלא ע״ א-

מהיין א ת כל הקומות.

איפא נזה נליקו״ה )פו״מ העושה שלית

כי

עולם התיקון מכונה במשל
קומה שלימה של איברי
האדם ׳זכר ונקבה בראם...
ויקרא את שמם אדם /כי
הכתר הוא הראש ,וחכמה
ובינה הם הכתפים ,וחםד
וגבורה הם שני זרועות עולם,
המחבקים השכינה הנקראת
עולם ,ות״ת הוא הגוף עם
הלב ובני מעים עד מקום
שמתחילים הרגלים .ונצח
והוד הם השוקיים ,והם לבר
מגופא ,שהם יוצאים חוז
לגוף ,ומכםים היםוד ברית
קודש ,ומתפשטים יותר
למטה .והשכינה כמו כן ,לה
פרצוף מיוחד בפני עצמה.
ושניהם יחד נקראים אדם

עולם

פ׳ משפטים(.

מילואי חכמה

ילקוט הנחל

כי ה מ צו ת ה ם קומה שלימה .ביאר גבי עדן זה בהרחבה בספר שערי קדושה
)ח״א ,שער א( בזה״ל :כמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי
הגוף ,כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש ,בתבנית דיוקן הנפש,
ברמ״ח אברים ,ולהם שס״ה גידים המקשרים את האברים ,ולהמשיך על ידס
הדס והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות .ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש
חיה כלולה מרמ״ח איברים רוחניס ושס״ה גידים ,ויתלבשו תוך רמ״ח איברים
ושס״ה גידים של הגוף ,ואז פועלים איברי הנפש פעולתן ע״י הכלים שהס
איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו .והראיה לזה ,כי לא יפעלו איברי הגוף
פעולתם אלא בעוד הנפש בהס ,עין רואה ואוזן שומעת וכו׳ ,ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים מרמ״ח אברים .ועל דרך זה שס״ה
גידים רוחניים של הנפש מתלבשין תוך שס״ה גידים שבגוף ,וממשיכין מזון הגופני שהוא הדס אל רמ״ח איברי הגוף ,עס מזון הרוחני פנימי בתוכו לפרנס
רמ״ח איברי הנפש .ואחר הפטירה אין שוס חיות נשפע ,וגידי הגוף גס הן מתפרקין ומתרקבין כמו רמ״ח האיברים והיו כלא היו ,נמצא כי האדם בעצמו
איננו ,כי אס הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה (...) .ואמנם מזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשך אליה ע״י קיום התורה,
הכלולה מתרי״ג מצוות כדמיון תרי״ג אברי הנפש גס הס ,ונקרא לחס ,כמ״ש )משלי ט( ׳לכו לחמו בלחמי׳ ,וכל אבר מן רמ״ח איברים נזון ממצוה פרטית
המתיחסת לאותו אבר ,וכאשר יחסר לאדם קיום איזו מצוה ,גס האבר הפרטי המתיחס למצוה יחסר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיות ההוי״ה ,כמ״ש
)נחמיה ט( ׳ואתה מחיה את כולם׳ .ובהם תלויס כל המצוות ,כמו שאמרו רז״ל )בהקדמת התיקודס( י״ה עם שמי שס״ה ו״ה עס זכרי רמ״ח.
כי ה מ צו ת ה ם קומה שלימה .איתא גבי עדן זה צשל״ה)שער האותיות ,קדושה( בזה״ל :רמ״ח מצות הס שיעור קומת האדם העליון ,רמ״ח שייפין קדישין ,וכל מצוה
יש בה רמז הוי״ה כמו שפירש בתיקונים ורעיא מהימנא ,כי מצוה בחילוף ׳מץ׳ בא״ת ב״ש הוא הוי״ה ,והרי הוי״ה כללות כל הקומה ,אלא שבכל אבר ואבר
יש כללות הכל .וזה הוא שאמרו בסוטה )ג ע״ב( אמר ר׳ שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן ,כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו ,כי יהיה נעשה
מהמצוה מלאך אחד שלס ברמ״ח אברים שהוא סניגור לו .וכתב ראשית חכמה שהוא כענין אדס הראשון ,שאמרו חז״ל באדם הראשון שהיו בו כללות כל הנשמות,
יש מהס תלויס בשערות ראשו ויש מהס בזרועו ,יש מהס בגופו יש מהס ברגלו ,והרי כל נשמה כלולה מרמ״ח אברים ,ומכל מקום היא חלק אבר פלוני.
ו ה כ מהיין א ת כל הקו מו ת הן קו מ ת אד ם .איתא במאור עידס)פ׳ בחקותי( בזה״ל :בתורה יש קומה רוחניות מן רמ״ח איברים רוחניים ,היינו רמ״ח מצות עשה,
ושס״ה גידים רוחניים שהם שס״ה לא תעשה ,ובאדם יש גס כן רמ״ח אברים ושס״ה גידים .והנה האדם נברא בצלם אלקיס ,ולהבין הענין ,וכי שייך
לומר בו יתברך שוס תמונה ח״ו ,אך הפירוש הוא בצלם של התורה ,שהתורה נקראת אלקיס שהוא צמצום ,שהשי״ת צמצם א״ע לתוך התורה ,כדי שיוכל האדם
צמצם השי״ת עצמולתוך התורה ,ואדם נברא בצלם
באפשרי לדבק בו יתברך ,לכן
שהוא בעל גבול ותכלית לדבק א״ע להשי״ת שהוא בלי גבול ותכלית ,ולא היה
אלקיס של התורה ,שהוא הקומה רוחניות רמ״ח מצות עשה ושס״ה ל״ת .והנה האדם השלם הוא כשהוא א׳ עס הצלם ,דהיינו הקומה גשמיות שלו הוא א׳
עס הקומה רוחניות של תורה אדס העליון ,וכשמנענע אבר גשמי מנענע ומעורר אבר העליון ,וזה נקרא אדם שלס ,כמאמר ׳אך בצלם יתהלך איש׳ ,ר״ל מי
שמהלך עס הצלם שהוא א׳ עס הצלם ,אז נקרא ׳איש׳ ,אבל כשלא עשה איזה מצוה ,או עבר איזה עבירה ,הוא חסר אבר א׳ או גיד א׳ ,ואינו שלס.
ק ו מ ת שנ ה .איתא גבי עדן זה בערבי נחל)פ׳ חיי שרה( בזה״ל :כל שנה הוא שיעור קומה א׳ מחולק לאברים ,הס הימים ,כל יוס מורה לאבר פרטי ,כאשר
גוף האדם א׳ מחולק לאברים ,וכנודע כ״ז בסוד עולם שנה נפש .ולכן ,כמו שיש מצוות תלויס באבר א׳ מה שאין בחבירו ,כן יש מצוות התלויס
בימים יוס א׳ מה שאין בחבירו .וכאשר הקיפו כל ימי השנה והשפיעו אל זה העולם ,ניתוסף לזה העולם קדושה ממקום הכולל הנקרא שנה ,ולכן
יתחדשו מצוות חדשות ,כי נתעורר והשפיע שורש חדש הכולל ,והוא ענין ר״ה והמצוות התלויות בו .וכמו שתמצא איזה מצוות שאינם תלויס באדם א׳,
רק מתקיימים ע״י כלל ישראל אשר המה בכלל שיעור קומה א׳ ,כגון כהניס לויס וכדומה ,כך יש מצוות אשר אינם מקוימים בכל שנה אס לא ע״י
צירוף הכלל ,כענין שמיטה ויובל וכהאי גוונא .והוא ,כי כאשר יקבל זה העולם חיות כל כך ימים אשר יש בהם שבע שנים ,אז נתחדש חיות מן שורש
כלל הכולל סוד שבע ,ולכן נתחדש מצוה חדשה ,וכן על דרך זה כמה וכמה פרטים ,ישמע חכם ויוסיף לקח.

ה מ צ ו ת ה ם קומה שלימה .איתא גבי עדן זה בליקו״ה )יו״ד ערלה ד ,כ( בזה״ל:
והכלל ,שכל התורה והמצוות הס בבחינת קומת אדם כידוע ,וכמו
שבקומת אדס כל איבר תלוי בחבירו ,וכל קומת האדם הכל קשור ומהודק
אחד בחבירו בכמה דרכים ונתיבות וקשרים ע״י הגידים והעורקים ומרוצת
הדמים ותנועות האוויר שהוא הרוח החיוני שצריכין לקבל בכל פעס לכל
האיברים וכו׳ וכו׳ ,כמו כן ממש הוא בכל התורה והמצוות וכל המידות טובים
ורעים ,שהכל קשור ומהודק בחבירו בכמה וכמה דרכים ונתיבות בלי שיעור.

ידוע ,כמו שיש קומה שלימה
בםטרא דקדושה ,לעומתו יש
גם כן קומה בםטרא אחרא,
ומי שחוטא חם ושלום בעין,
משלים עין הרע לקומה
דםטרא אחרא ,ואם חטא חם
ושלום ביד ,נעשה בחינת יד
בםטרא אחרא ,או רגל ושאר
איברים ,כמו כן נעשה ונשלם
אלו האברים אשר חטא בהם
בקומת הטומאה ,עד שנשלם
קומה שלימה חם ושלום )אור
המאיר ,פ׳ ויצא(.

בכל פרצוף יש בפרטות כל
הד׳ פרצופים ,וכל אחד כלול
מעשר םפירות ,והוא קומה
שלימה )ישרש יעקב ,כללים
בסוד לאה ורחל(.

עולם שנה נפש
שלו ש קומות עולם שנה
נפש הם בחינה אחת ,וכולם
מקבלים חיות מקומת התורה
)ליקו״ה ס״ת ד ,ו(.

בכל דבר יש עולם שנה
נפש .עולם הוא השטח וכלי
המקבל ,שנה הוא הזמן ,נפש
הוא החיות שבתוכו .והוא
ענין שבכל דבר מהותו וכמותו
ואיכותו ,מהות הוא ענין
העצמות והחיות ,איכות הוא
ענין העולם ,כמות הוא זמן
)פרי הארץ ,פ׳ מטות(.

נפש הוא השכל שנה הוא
התנועות ,היינו יראה ואהבת
השם .עולם הוא המעשה,
עשיות המצוות )קדושת לוי,
לקוטים(.

מראשית הבריאה עד םוף
כל הדורות ,בכל בוקר ובוקר
כשרוצה לחדש עולמו ,צופה ומביט אם יש צדיק יםוד עולם לברוא בשבילו את העולם מחדש .ולא כל מי שרוצה ליטול את השם יבוא ויטול ,לקנות לעצמו שם צדיק יםוד עולם ,כי אם מי שזוכה לחבר ג׳ בחינות עולם שנה נפש ,המוטל על צדיק
יםוד עולם לתקן ג׳ בחינות אלו להעלותם לשורשם ) או ר המאיר ,דרוש לר״ה( .קדושת ה׳ מתפשטת בעולם שנה נפש .וכמו שבנפש ,הלב יש בו םגולה יותר מכל הגוף ,כן בעולם ,בחר במקום המקדש ,ובשנה ,בחר ביום השבת .זה הלב במקום וזה הלב
בזמן)מלבי״ם ויקרא יט ,ל( .עשיין ראשי תיבות עולם שנה נפש ,עולם מצד החםד (...),שנה בחינת גבורה לשון השתנות (...),נפש מצד התפארת האחוז בדעת (...),והתפארת כולל חםד גבורה תפארת )קה״י ,עשן( .אברהם תיקן בחינת עולם ,ויצחק
בחינת שנה ,ויעקב בחינת נפש )קה״י ,ערך אברהם( .עולם במלכות ,שנה בתפארת ,נפש בבינה .ועל כן תורה משיבת נפש ,כי אורייתא מבינה נפקא )קה״י ,עולם(.

ואגי תפלה  #ואזכה להכלל בךעל ידימצוותיךהקדושים אשרהם אחדותך ,ויקיםבנומקראשכתוב״ישמח ייבמעשיו״,״ישמח ישראלבעושיו״,שאתהתשמחבנועל ידישתזכנו לעש1ת
מעשיםטובים בעיניך ,ואנחנו נגילה ונשמחה בך .ותעזרנו ברחמיך הרבים להמשיךחיות ושפעטובה וברכה על ידי עשיתמצוותינובשמחה גדולה לרמ״ח איברינו ושס״ה גידנו ,ולכלהעולם כלו,
ולכלהשנה כלה ,וכלהשלשהקומות,הןקומתעולםהןקומתשנההןקומת נפש ,כלם יתברכו ויקבלוחיים וטובה וברכה וקדשה וטהרהעל ידיקיוםמצוותינובשמחה גדולה )ליקו״ת ה(.

ערכים
וכינויים

סלד

נחל נוכע

ליסוטי

בחצוצרות ה

אחדות פשוט ו כ ל מע שיהו כאמונה .כמינ נמהלים )לג ,א-ד( :מנו צדיקים פה' לישליס נאוה
שם ה׳ הוא בחינת ה׳ אחד
שיר חדש הישיפו נפן פמרועה 5 :י ן'שר דפר ה׳ וכל מעשהו פאמונה:
ושמו אחה כי שמו יתברך

מוהר״ן
פהלה:

מקור חכמה

הודו לה׳ 3כ3ור ןננלעשור זמרי ללשירו לו

ורנינו דורש נדרכו הפנימיס מפסוק זה ,ש׳כל מעשהו' ,היינו ,כל

ודורש מן הפסוק הנא .כ ל טצותיך אמונה.
הוא אחדות פשוט ,אך למטה הכליאה הכוללת קומות עולם שנה ונפש ,ננראו כאמונה ,ומקנליס סיופס מן המצוות ,כמו שמקשר
משתלשל משמו יתברך
כדפירש המלכי״ס )שם(:הגה פאמת כלמצומיך
כדכשינ נתהליס )קיט ,פו( :כל מצומיף אמונה שקר רדפוני עזרגי :ומצוות הס נשי׳ אמונה,
בחינת הארבעה יסודות
אמונה ,שצריך להאמין ,וזה ישוד
)ליקו״מ ח״ב ,סז(.
המצווח ,שיאמין פמצוה ופמצופיו,
השייית הוא אחדות פשוט ,ו ה ק ב ״ ה הוא אחדות פשוט ע ם כמ״ש )שהליס לנ( וכל מעשיהו באמונה,
אבל באמת בבחינה לעבוד
המצות .ני אר נזה כמי
וכתיב )שס קיט( כל מצותיך אמונה .והקב״ה ולא יפקור עליהם ולא יספור פס
אותו יתברך יש חילוק,
יש שעובד אותו במרת הנפל )ה( נזה״ל :כי שפי אופיוח
ספרוח ,רק יעשם פאמונה.
וכשמעשה
המצות.
עם
פשוט
אחדות
הוא
אהבה ,ואחד עובד אותו הראשונוח מפיפח מצוה ,היינו
ו כ ש מ ע ש ה הקכ״ה כ תיקונן
במרת יראה ,ואחד בבחינות מ״צ ,הס פא״פ פ״ש אופיוח י״ה ,הקב״ה ־(כתיקונן וכסדרן ,אזי הקב״ה
אזי
ו כ ס ד רן
התפארת ,וכן בשאר חמדות,
אשר אינם שוים .ובאמת והשפי אופיוח האפרונוח מפיפח משמח בהם ומתענג בהם ,כמ״ש )שם קד(
הקכייה משמח כהם .לשון זה הוא
האדם כל מרה ומרה
כעין לשון המדרש נתנדא״ר )פרק כה(,
שעובד מצוה ,היינו ו״ה ,נשלם השם ישמח ה׳ במעשיו .כמו בעל מלאכה
בה את הבורא ברוך הוא
צריך לדבק בשם הוי״ה ברוך הוי״ה .ועל כן כשהקפ״ה הוא
שעושה איזה כלי ,והכלי הוא יפה ,אזי וז״ל המדרש :פרוך המקום פרוך הוא
הוא ,שהוא מורה על מדת אפדוח פשוט עם המצווח ,כשעושין
שפפר פישראל מכל מעשה ידיו,
אחדות הפשוט )קדושת לוי,
הוא מתענג בה .והשמחה של הקדוש
איזה מצוה נכלל פו יח׳.
וקנה אופס קנין גמור ,וקרא אופס
פ׳ ואתחנן(.
הם
כי
בהמצות,
מלובשת
היא
הוא
ברוך
פגים ועפדיס לשמו .לפעמים הוא
כל הכוחות שישנם בעולם
הם כולם דבוקים
באלופו אחדותו .ומי שעושה המצוה בשמחה מהמצוה בעצמה ,נמצא כשנכנם
מדפר עמהס כמו שהוא מדפר עם
של עולם ובאחדות הפשוט,
הרפים ,ולפעמים הוא מדפר
והוא ממלא כל עלמין ,ולית בהשמחה שבמצוה ,הוא נכנם בשמחת הקב״ה ,שמשמח במעשיו.
עמהס כמו שהוא מדפר עם
אתר פנוי מיניה .ואם יצוייר ^ דפום מוהרנ״ת :הע״ב
ח״ו שיופרד ויופרש איזה
כח משורשו ומאחדותו ,אזי היפיד ,וכל כך למה ,אלא פשפיל האהפה שהוא אוהפ אופס ופשפיל השמפה שהוא משמח פהס ,לכן הוא מדפר עמהם פלשון יפיד
כאפס ותוהו נחשב )אוהב ופלשון רפים .לפיכך הייפי אומר שכל אפד ואפד מישראל פייפ לומר מפי יגיעו מעשי למעשה אפופי אפרהם יצפק ויעקפ ,שלא קנו
ישראל ,פ׳ בא(.
האפות העוה״ז והעוה״פ וימוח פן דוד אלא פשפיל מעשיהם המופים ופ״פ .וכך שנו פכמים פמשנה ,כל אפד ואפד מישראל פייפ
הנה באמת ,דמידות
י ש מ ח הי כמעשיו .מזמור זה מדנר כולו מיצירת מעשה
וספירות הקדושות ,אף לומר כשפילי גפרא העולם ודוק וקשר נקשרי הדנרי ס למונא לעיל ריש איי! א'•
שהם רמים ונשאים מאוד כראשית שכולל עולה שנה ונפש ,וכשהם כתיקונן הקנ״ה משמת ומתענג נ ה ס ,כדכתינ נתהליס )קד ,לא-לד( :ןהי כפוד ה׳ לעולם ישכנח ה׳ פמעקיו:
והם אורות רוחנים נפלאים
המפימ לארץ ופרעד יגע פהריס רעישןט :אשירה לה׳ פחןי אזמרה לאלקי פעודי. :יערפ עליו שיחי אנכי אקמח פה׳ :ואיתא נתנתומא
ונעלמים ,אעפ״ב אסור
להתפלל להן לבדן ח״ו ,כי )שמיני ,פ׳ נ( :כשפרא הקפ״ה אח עולמו היפה שמפה גדולה לפניו ,שנאמר )תהליס קד( 'יהי כפוד ה' לעולם ישמח ה' פמעשיו' ,וכן
ח״ו מקצץ בנטיעות ומפריד
הוא אומר )כראשית פ( ׳וירא אלקים אח כל אשר עשה והנה מופ מאד' ,ללמדך שהיה הקפ״ה מפגאה ומשפפח פמעשיו מאד.
ח״ו ,שמחזיק אותן לאלוהות
ח״ו ,אם לא שמדביק
לשורשן האחדות הפשוט
א״ס ב״ה השופע לתוכן
ומחיה אותן ,וכדאיתא
בתזוה״ק וכד אנת תסתלק
מינייהו אשתארן כולהון
כגופא בלא נשמתא )אוהב
ישראל ,פ׳ יתרו(.

השמהה של
הקבייה
י שוש אשיש בה״ ,יש
צדיקים שיש להם שמחה
מזה שיוכלו לעשות נחת
רוח לשמח הקב״ה )בעש״ט
עה״ת ,פ׳ עקב(.

מי שהוא ירא וחרד לבו
לעבודת ה׳ להתפלל בכוונה
שלימה שיהיו פרמיה
ולביה שווין לייחד שמא
קדישא ,אזי קב״ה מרוצה
ושמח בתפלתו ,וכל תיבה
סלקא לעילא ומתקבלת
בשמחה בפני המלאכים
הממונים ,עד שעולה
למעלה למדריגה העליונה,
להיות כתר על ראש מלך
מלכי המלכים הקב״ה )קב
הישר ,לח(.

עיקר עבודתינו לתת
ברוך
להבורא הוא
נחת רוחובמעשיו
הוא ליוצרינו ולבוראינו
בעבודתינו תמה ,ובכל
הדיבורים אנחנו ממשיכין
שפע רב בכל הברואים
והיצורים והנעשים )קדושת

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

ו כ ל מ ע שי הו ב א מונ ה .איתא בזה בקונטרס שעשועי הנחל )ה( בזה״ל :׳מעשהו׳ כל מצו תיך א מונ ה .איתא גבי ענין זה במקור מיס חיים )פ׳ לך לך( בזה״ל :כלל
גדול לעבודת הבורא ברוך הוא ,העיקר הוא האמונה ,וזהו שורש לכל
בגימט׳ כמו ר״ת ע׳ולס ש׳נה נ׳פש עם הכולל .כל מצו תיך א מונה.
איתא בליקרה)ירד נדרים ד ,יג( בזה״ל :האמונה הוא במה שאין מבינים כידוע,
התורה והעבודה ,וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום )תהליס קיט( ׳כל מצותיך
אמונה שקר רדפוני עזרני׳ ,כי עיקר המצוה הוא האמונה להאמין בה׳ .ומי
וע״כ באמת כל התורה שעל ידה עיקר ההתקשרות כולה תלויה באמונה,
כמ״ש כל מצוותיך אמונה ,כי בוודאי ע״פ שכל אי אפשר להבין איך שהוא מאמין בה׳ יכול להתפלל בכל יום ,כי אם הוא מאמין שהשי״ת הוא
מתדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ,הוא בכל יום בריה תדשה ,וכל העולמות
מתקשרים תתתונים בעליונים ע״י מצוות מעשיות הנעשים בדברים גשמיים,
הם בריאה תדשה ,וצריך להתפלל וליתן שבת והודיה למי שברא הכל וגם ברא
וע״כ באמת אי אפשר להבין טעמי המצוות בשום שכל כי אם באמונה לבד.
אותו ,ולהתפלל על נפשו ונפש אשתו ובניו ,על פרנסתו וכל טוב .ואם אינו
מאמין באמונה שלימה שהקב״ה מתדש בכל יום מעשהבראשית ,התפלה והמצוות נעשין אצלו כדבר ישן ורגיל ,ונמאס אצלו לדבר דברים אתדים בכל יום ויום.
ו כ ש מ ע ש ה הקבייה כ תיקונן וכסדרן אזי הקבייה מ ש מ ה ב ה ם ו מ ת ענג בהם .איתא בספר הברית)ח״ב ,מאמר ד ,כד( בזה״ל :כמו שנהנה האב בהנאת בנו
להצלתתו אף כי התועלת הוא להבן לא להאב ,כן הקב״ה שמת ונהנה מאד ברבות הטובה והברכה והשכר שהאדם מקבל ממנו על התורה
עצמה ,כנאמר )ירמיהלב( ׳וששתי עליהם להטיב אותם וגו׳ באמת בכללבי ובכל נפשי׳,
ועל העבודה כמו שהוא שש ושמת ונהנה מן עשיית המצוה
ובהיפך שהוא מצטער כביכול על העונש והצער שמקבל האדם על העבירה כמו שיש לו צער מן עשיית העבירה עצמה ,כנאמר)בראשית ו( ׳ויתעצב אל
לבו׳ ,כאב הרתמן האוהב את בנו ונפשו קשורה בנפשו ,שמצוה לבנו לעשות לו איזה עבודה ,והוא נותן לו מתנה גדולה וטובה בעבור זה ,ומה שהבן
נהנה ומתענג במתנה ההוא ,זה עצמו עונג ושמתה ונתת רות לפני האב כמו שנהנה מן עשיית רצונו בעבודה ההיא ,ובהיפך כשהבן ממרה את פיו
ותוטא לפניו והוא מייסר אותו על המרי ,האב מצטער ונעצב בעונש המגיע לבנו כמו שמצטער בעשותו אותו המרי עצמו.
ישמח הי במעשיו .איתא בקדושת לוי )לקוטיס( בזה״ל :כי השמתה אשר להבורא ב״ה מנשמת צדיקים וממעשה הצדיקים ,הוא הגורמת בהבורא ב״ה לברוא
העולמות ,כמאמר הכתוב )תהליס קד( ׳ישמת ה׳ במעשיו׳ .ונמצא השמתה היא האם להעולמות ,כי היא הגורמת להולדת העולמות .ועוד איתא שס
)קדושת לוי ,אגדה דסבי דבי אתונא( בזה״ל :כמה מעלות טובות עלינו ,שהשי״ת שמת בעבודתינו ,כנאמר בקרא )תהליס קד( ׳ישמת ה׳ במעשיו׳ .ובתינה זו שישיג
האדם שהשי״ת שמת בעבודתו ,יכול להשיג מזה שרואה שתס ושלום כשסר מעבודת ה׳ ועושה תס ושלום להיפך רצונו ,כביכול השי״ת מתרעם ,כנאמר בקרא
)עזרא ט( ׳כי עוונותיכם רבו למעלה ראש׳ .אם כן ,קל ותומר בן בנו של קל ותומר בעשות האדם רצונו שהשי״ת שמת ,כמאמר רז״ל )סוטה יא( שמידה טובה
מרובה ממידת פורעניות ,ואם מתרעם על דבר עבירה ,קל ותומר במידת הטוב שהוא מרובה ,שהשי״ת שמת ועלז ומתענג בעבודת האדם לו .ועוד איתא שס
)קדושת לוי ,פוריס( בזה״ל :תיוב על כל אדם שיהיה לו שמתה במה שהאל הקדוש משמת בו ומשעשע בעבודתו .והנה אם אדם יהיה עניו ,ויאמר ,מה אני ומה
תיי שאגרום שמתה להבורא ברוך הוא ,אזי יבין בלבבו ויאמר בלבבו ,באמת הוא אתת מתסדי ה׳ ומנפלאותיו הבורא ברוך הוא ,שאדם קרוץ מתומר יגרום
שמתה ותענוג ותדוה באלקי האלקים ואדוני האדונים אשר הוא גבוה על כל גבוהים ורם על כל רמים ,כמ״ש המשורר )תהליס קד( ׳ישמת ה׳ במעשיו׳,
הוא נתת רות מבני אדם אשר המה מזרעישראל
להבורא ברוך הוא .מתמת שיש להאל ברוך
עולם העשיה עולם התתתון ,הוא עושה נתת רות
והיצורים והנעשים .וכןכתב הפייטן ,׳הציב וירה אבן פינתו ,עבור לשעשעבאיומתו׳.
עבדו ,מגודל השעשועים הוא מביא שפע לכל הנבראים
כמו בעל מל אכ ה ש עו ש ה איז ה כלי והכלי הו א יפה .וכעין זה איתא במדרש תהליס)קיט( ,וז״ל המדרש :אמר דוד ,אתה האלקים ׳ידיך עשוני ויכוננוני׳ .הכלי
הזה ,בזמן שהוא נאה מי משתבת ,הוי אומר מי שעשאו .כך אמר דוד ,אני הכלי ואתה הוא האומן ,עשה אותי נאה בשביל שיקלסוך.

ת ע נ ו ג כמו האב שיש לו תענוג גדול כשבנו מתחיל להלך ,אף שאינו הולך כראוי ,עם כל זה משתעשע מאד ממנו ,כך הקב״ה משתעשע מאד מכל אחד מישראל כשעושה מצרה )ליקו״ם קלט( .להתעדן באור ה׳ ובנועם עדן
לוי ,פורים(.
העליון הוא התענוג שאין מתהפך ,כי תענוגי עולם הזה מתהפכים לנגע בחילוף אתוון ,בעז הדעת טוב ורע ,ולא תענוג עליון שאין בו היפוך ,כי כולו תמים עם ה׳ ואין בו עצב )י ערו ת דבש ח״ב ,דרוש יב( .עיקר התענוג הוא בדרך כלל השגת הידיעה
האמתית בכל הדברים ,כי זו היא תשוקת הנפש המשכלת ונטייתה הטבעית )בינה לעתים דרוש יג( .הדעת הוא היחוד ,והוא הנקרא תענוג .ועכשיו קודם ביאת המשיח אי אפשר לשום אדם לסבול התענוג עליון כזה והיחוד אמתי בלי שום אמצעי
)פרי הארץ ,פ׳ מטות( .אפילו במדריגות עליונים בתורה ומצוות ,גם שם יש בחינת תענוגים ,שהאדם יכול להתענג את עצמו בעשותם .ובאמת אין זה המובחר שבעבודה ,כי מצוות לאו ליהנות נתנו ,שהוא בעצמו יקבל תענוג ,כי אם כל מגמתו
והשתדלותו בעשירה המצוות לעשות נחת רוח ליוצרו ,והכל עבור השכינה ,כי העבודה צורך גבוה ולא צורך הדיוט ) או ר המאיר ,פ׳ וירא( .עיקר בחינת עונג בבינה ,כמו שנאמר ׳אז תתענג על ה״ ,היא הבינה )קה״י ,ענג( .בעונג רמז גם כן תפארת
ומלכות הכלולים בה ,׳ענג׳ ראשי תיבות עדן נהר גן ,עדן סוד בינה ,נהר תפארת ,גן מלכות )קה״י ,ענג( .הרשע שמורגל בתענוגים גשמיים הוא רחוק שיהיה נמצא תענוג בעולם מבלי אכילה ושתייה ,מה שאין כן העוסק בתורה ורואה התענוג שיש לו
כשמתרז איזה קושיא שמרגיש הנעימות ועריבות ,והוא עבור שנתגלה ההלכה לו לאמיתה ,והוא ניצוז מזיו השכינה ,על אחת כמה וכמה לעתיד שיהיה גילוי השכינה .וזה שאמר ׳רחוק מרשעים ישועה׳ העתידה ,׳כי חוקיך לא דרשו׳ ,ולא השיגו תענוג
ועריבות רוחני ,מה שאין כן עוסקי תורה משיגים עריבות ותענוג נפלא ,והתענוג הלז בא מבחינת נצח )קה״י ,קושיא( .התענוג הגשמי הוא פוסק ואינו נצחי)מלבי״ם תהלים טז ,יא(.

ואני תפלה

ע ל כן חמל על עמך
ישראל ,כי אין מי
ןעמד בעדינו ,כי אם
שמך הגדול ןעמד
לנו ,שתטע ותקבע
אמונתך הקדושה
בלבנו באמת מעתה
וער עולם ,ותסיר
עקמימיות שבלבנו,
של'א ןעלה בלבנו
שום עקמימיות ושום
קושיא חם ושלום
על הנהגותיך ,ונזכה
להאמין תמיר כי
צדיק וישר אתה,
״כי ישר דבר יי וכל
מעשהו ניאמונה ,כל
מצוותיך אמונה שקר
ררפוני עזרני״ .חננו
ועננו וזכנו לאמונה
שלמה באמת תמיר
)ליקו״ת ט(.

ו ז כ נ י להתרבק בך
תמיר באמת ,ולהכיר
אהבתך הגרולה
שאתה אוהב את
עמך ישראל הקדוש,
אשר בחרת בנו מכל
העמים ,ורוממתנו
מכל הלשונות,
וקדשתנו במצותיך
אשר בהם מלבש
אהבתך הגדולה
אשר אתה אוהב
את עמך ישראל,
אהבה אמתיית
אהבה וחמלה שאין
לה קץ ותכלית ,אשר
מאהבתך הגדולה
ומחמלתך האמתיית
על עמך ישראל
הקדוש ,צמצמת
אלהותך כביכול
והלבשת אהבתך
בהתורה ומצות
הקדושים אשר נתת
לנו באהבה על ידי
משה נביאך נאמן
:ניתך ,אשר כל מצוה
ומצוה היא שעור
וצמצום הקדוש כדי
שנזכה על ידי זה
להכיר אותך ולהשיג
אותך ולעבדך באמת
)ליקו״ת לג(.

מקור חכמה

המתרגם
^ כמה חביבים ישראל
לפני הקב״ה ,ששמחתס
ושבחס אינם אלא בו,
שכך שנינו כל שמחה
של ישראל שלא משחפיס
בה אח הקב״ה אין היא
שמחה (...) .שכחוב
ישמח ישראל בעושיו,
אוחה שמחה של ישראל
אינה אלא בעושיו.

ישמח

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נו כ ע

הלה

וזח

י שראל כעושיו .נאמר נ פ ה לי ס) ק מ ט ,א-ד( :הבלויה ■?וירו•
שנכנס כ תור ה שמחה יכול בודאי לידע לפי ענין השמחה
אם הוא קודם גז״ד אם הוא לאחר גז״ד ניאר נזה נ מי הנחל
זאמח ו|:ראל פע^יו
לה׳ שיר חדש פהלמו 3רןהל
כגי ציון יגילו נמלכה :יהללו שמו כמחול כתף וכמר יזמרו לו :כי
)ה( נזה״ל :היינו ,כשהוא קודס גז״ד שאז אינו נגרע משמחת
רוצה ה׳ כעמו יפאר ענויס ?ישועה :הנה רנינו ניאר נזה נפירושו
הקנ״ה שמלונשח נהמצוה ,ועל כן כשהאדם עושה אז המצוה שאז
הפנימי ,שהשמח נמצוה נעצמה נכנס נ תון
נכלל נו יח׳ וגס נשמחמו שמלונשח
נהמצוה ,אז יכול לעשוחה נשמחה,
'עושיו' ,שזוהי שמסת הש״י .אמנס וזח בחי׳ )שס קמט( ישמח ישראל בעושיו.
המלני״ס )שס( פירש נזה ע״ד
ויודע מזה שאז קודם גז״ד .אנל
הפשט נמצא כשיש איזחו צער ודין בעולם
נאופן אסר ,וז״ל :ישמס .ואז כעח
כשהוא לאחר גז״ד ,שאז נגרע
שישמח ישראל כעושיו ,ר״ל ,שישמח שנח נפש ,אזי בודאי נגרע משמחת
משמחח הקנ״ה שמלונשח נהמצוה,
לבו,
כה׳ מצד שעשהו לו לעס כמ״ש ׳הוא חקב״ח ,כמ״ש )נראשיס  0ויתעצב אל
ועל כן כשהאדם עושה אז המצוה
עשנו ולו אנחנו' ,אז גני ציון .שהס וכמ״ש )סנהדרין מו (.שכינח מח אומרת קלני שאז נכלל נו יח; אינו יכול לעשותה
נשמחה ,ויודע מזה שאז הוא לאחר
החשידיס והקרוניס אל ה; יגילו מראשי וכו׳ .וזח שנכנס בתוך חשמחח,
נמלכה .ומנואר אצלי שיש הנדל
גז״ד .גם מונן ממה שדייק כלשונו
נין יכול בודאי לידע לפי ענין חשמחח ,אם
׳יוכל נוודאי לידע לפי ענין השמחה',
גיל ונין שמחה ,שגיל מורה השמחה
על דנר חדש ,וכני ציון יגילו חמיד חוא קודם גז״ד ,אם חוא לאחר גז״ד .שגס יכול לידע עי״ז מה שנגזר על
העולם אס גזירה גדולה או גזירה
גילה חדשה ,כי מלכה ימהלו
נקרנס ,וישיגו אומו נכל פעס מדרגה אחר מדרגה ,׳ילכו מחיל אל
קמנה ,היינו אס אינו יכול לעשוח כל המצוה נשמחה ,זה סימן
חיל יראו אל אלקיס כציון׳ .ועוד אימא גני ענין זה נזהר )פנחס ,ריט
שנגזרה גזירה גדולה ונגרע משמחח הקנ״ה הרנה ,ועל כן אינו יכול
ע״נ( נזה״ל :״כמה מכינין ישראל קמי קודשא כריך הוא ,דחדוה
לעשוח כלל המצוה נשמחה ,ואס עושה המצוה נשמחה רק שהשמחה
דלהון ומושנחמא דלהון לאו איהו אלא כיה ,דהכי מנינן ,כל חדוה
לא נשלימוח ,זה סימן שהגזירה היא קטנה ,ואז הגירעון משמחח
דישראל דלא משמחפי נה לקונ״ה ,לאו איהו חדוה ) (...דכמינ
הקנ״ה אינו גדול כ״כ ,על כן גם הוא עושה המצוה נשמחה אך
לא נשלימוח .וכ״ז יודע ומרגיש לפי עומק השמחה ששמח נהמצוה.
'ישמח ישראל נעושיו׳ ,ההיא חדוה דישראל לאו איהו אלא נעושיו.
ו י ת ע צ ב אל לכו .רנינו מני א כעח נ' ראיוח לכך שכשיש צער ודין
נקומוח עש״ן אזי נגרע משמחחו יחנרך ,ודוק וראה מה נ א ללמדנו מכל אחח מהראיוח )כלל טז( .ראיה א' ,מהנאמר קודס המנול ננראשיח

)ו ,ה-ח( :דרא ה׳ כי רנה רעת האדם נאךז וכל יצר מחשכת לנורק רע כל היום :וינחם ה׳ כי עאה אח האדם כארץ וימעצנ אל לנו:
ויאמר ה' אמחה אח האדם אשר נראחי מעל פני האדמה מאדם עד נהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחממי כי עשימם :ונח מצא
חן נעיני ה' :ופירש ר ש״י) שס( :ויסעצנ אל לנו .עלה נמחשנחו של מקום להעצינו את האדס על רעתו ,זהו חרגוס אונקלוס .ד״א ,׳וינחם',
נהפכה מחשנחו של מקום ממדח רחמים למדח הדין ,עלה נמחשנה לפניו מה לעשוח כאדם שעשה כארץ .וכן כל לשון ניחום שנמקרא
׳נחממי כי המלכמי' )שמואל טו( ,כולם לשון מחשכה אחרח הס :דפע 5נ אל לנו .נמאנל על אנדן מעשה ידיו,
לשון נמלך מה לעשוח )(...
על ננו׳ .וזה כמנחי למשונח המינים .אפיקורוס אחד שאל אח רני יהושע נן קרחה ,א״ל אין אמס מודים
כמו )ש״נ יט( ׳נעצנ המלך
שהקנ״ה רואה אח הנולד .אמר לו ,הן .אמר לו ,והא כמינ ׳וימעצנ אל לנו׳ .אמר לו ,נולד לך נן זכר מימיך .אמר לו ,הן .אמר לו,
ומה עשיח .אמר לו ,שמחמי ושימחתי אח הכל .א״ל ,ולא היית יודע שסופו למוח .אמר לו ,כשעת חדומא חדומא כשעת אכלא אכלא.
אמר לו ,כך מעשה הקנ״ה ,אע״פ שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאנדן ,לא נמנע מלנראן נשכיל הצדיקים העמידים לעמוד מהם .וכחנ
נזה האלשיך נ ס פר מורח מ ש ה) שס( נזה״ל :כי עצינוח הנאמר נו יחנרך הוא העדר החפשטוח אור שפע מאמו החוצה ,כאדם העצנ שזיו
פניו נכנס נפנימיומו וישאר חיצוניותו ירוק .ואיחא נזהר מ ד ה ״ג) פ׳ נח( נזה״ל :א״ר אליעזר ,האי ׳וינחם' ,לשון נחמה הוא .וכן כל וינחם
שנמורה לשון נחמה הוא .רואה אח הרע ,ורואה אח הטונ ,וממנחס עם הטונ .א״ל ר׳ עקינא ,לדנריך ,מאי ׳וימעצנ אל לנו׳ .א״ל ,נא
וראה מידת רחמנותו של הקנ״ה ,כי אע״פ שהמנחם לקח עצנון על אנדח הרשעים ,שאע״פ שהיו רשעים ,אינו חפץ נמיממן ,ולא הימה
שמחה לפניו .וכן איחא נ ס פר ענודח ה קו ד ש) ח ״נ ,מד( נזה״ל :כי ממחילה הימה הכוונה כאדם הענודה והייחוד כדי שימפאר נוראו נו,
כענין מעשה ידי להתפאר ,והוא הרצון והחפץ כקיום הננראיס נצלם ודמות וזה סוד ׳נן חכם ישמח אנ' ,כשהוא הולך נדרך ישרה והוא
חכם ,׳ישמח אנ' ,אנ סמם זה הקנ״ה ,לפי שהוא מייחד אח השם הגדול נכנודו ,וזאח היא השמחה האמורה כלפי מעלה ׳ישמח ה'
כמעשיו' (...) ,אנל כשלא נשלמה הכוונה העליונה כאדם ,נאמר 'ויחעצנ אל לנו' ,הרי העצנון נכל ,נאמרו'ויחעצנ' ,ונאמרו ׳אל לנו',
ק ל  5י מראשי .ראיה נ' ,ממה דאיחא גני מצות הלנח המס נ מס' סנהדרין )מו ע״א(' :לא חלין
הן עצנ הן שמחה הכל נוגע אל הלנ הזה.
נכלמו על העץ כי קנור מקנרנו כי קללת אלקיס מלוי וגו״ ,כלומר מפני מה זה מלוי ,מפני שנירך אח השס ונמצא שם שמיס ממחלל.
אמר רני מאיר ,נשעה שאדם מצטער ,שכינה מה לשון אומרת ,קלני מראשי קלני מזרועי ,אס כן המקום מצטער על דמן של רשעים
ואני תפלה
ר ב ו נ ו של עול ם ,שנשפך ,קל וחומר על דמן של צדיקים (...) .מניא ,אומר רני מאיר ,משלו משל למה הדנר דומה ,לשני אחים מאומיס נעיר אחח,
מלא רחמים ,רחם על אחד מינוהו מלך ואחד יצא לליסטיוח ,ציוה המלך ומלאוהו ,כל הרואה אוחו אומר המלך מלוי ,צוה המלך והורידוהו :ופירש רש״י
צעקת ה שכע ה אשר )שס( :שאדם מצטער .שפורענות נאה עליו נעוונו .מה לשון אומימ .כאיזו לשון היא קונלח וממנודדח עליו .קלני מראשי .כמו שהאדם שייגע
צו ע ק ת ב קו ל מר
ועייף אומר ראשי כנד עלי וזרועי כנד עלי (...) .לשני מאומים נו׳ .אף אדם עשוי כדיוקנו של מקום .ואיפא ניערו ת דנש ) ח״נ ,ד( נזה״ל:
על מע שינו הרעים,
קלני מר א שי קלני ונראה ,כי ודאי כמו שיש אנלוח למטה כניהול יש אנלוח למעלה ,כדמצינו נמנול שהמאכל הקנ״ה למעלה ,וכזמן שאדם כצער,
מזרועי ,מי יכל לסבל
כניכול השכינה אומרח קלני מראשי קלני מזרועי וכו' ,ולכך כשיש כניכול אנלוח למעלה לא חלה רוח הקודש.
קול צעק תה המרה,
את ה לבר יורע גרל
מרירת צעקה גרולה
ו מרה הז א ת .רחם
רחם ,ושמרנו והצילנו
מעתה ממעשים רעים
ו מ מ ח ש בו ת ר עו ת,
וזכנו ל שוב א לי ך
ב א מ ת בז כו ת וכיח
הצדיקי ם הא מתיים,
ש ת תפ אר
ב א פן
ה שכ ע ה בנו מעתה,
ו ת ק ב ל ש ע שו עי ם
גדולים ודזתפ ארו ת
הר ב ה מ א תנו בכל
אחד
ע ת ,מ כ ל
ב פ ר טיו ת
ואחד
)ליקו״ת ח״ב כט(.

נוילואי חכנוה
ו י ת ע צ ב אל לבו .ביאר גבי עדן זה בספר עבודת הקודש )ח״ב ,מד( בזה״ל :והנה
במעשיו׳ .ובהיותו באמת פונה אליהם ,הנה מאהבתו אותם ומשמחתו ששמח
בס ,כביכול חושב מחשבות ואינו פוסק להיטיב להס ולהרבות אותם ,ומחדש
עצב ושמחה זה הפך זה ,העצב נמשך מהרע שבעץ הדעת טוב
להם טובו תמיד השפעה אחר השפעה ,בכל אופן היותר נאות לתיקונם
ורע ,והוא מקורו ,כי משם נמשך העצב להולכים בדרך מצוה או לעושים
וטובתם ,כאשר יחשוב האב הפונה באהבתו אל בנו .והנה העיקר בכל זה
צדקה מהונם ,כדי שלא יעשוה ,ואם יעשוה שיהיו עצבים בדבר .ועל זה
נאמר ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳ ,כי העבודה בשמחה למטה מעוררת השמחה
הוא ישראל ,כי להס תאוותו (...) .אמנם קשה העבירה ,לעשות ולגרוס שיהיה
למעלה ,והאור הזך נמשך מהמקור עד לב השמים ,ושמח ,כי השמחה בלב,
הקב״ה פונה ח״ו מישראל ,וכבעל הכועס על אשתו או האב על בנו .ועל
הזמן ההוא נאמר ׳ויתעצב אל לבו׳ ,כי אינו שמח על העולם ובריותיו ח״ו,
וצד הרע עצב בזה כי ממנו העצבון .וכשהוא עצב מלכות שמים שמחה,
בסוד ׳אם הבנים שמחה׳ כשבניה עושין רצון אביהם שבשמים .ואם חס ואז כל השפעה נעדרת ,וסרה ההצלחה ח״ו .ונמצא ,כי בריאת הרע אינה
נולדת אלא מהסתר הפנים ,שהאדון ב״ה לא פונה באהבה לגבי התחתונים
ושלום משחיתים את דרכם ואין משלימים מה שכוון בהם ואין עושין רצונו
של מקום ,אז ׳ויתעצב אל לבו׳ ,וצד הרע שמח ,ונמסרים בידו וביד אומות
ולא שמח בס ,והרי זו סיבה לכל העדר ההשפעה שזכרנו.
העולם הבאים מכוחו .ועל זה נאמר ׳תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך
ק ל נ י מר א שי וכוי .וביאר גבי עדן זה החורת חייס )סנהדרין מו ע״א( בזה״ל :דלכך
נקט ראש וזרוע ,לפי שהן מקום הנחת תפילין ,דגס הוא יתברך מניח
בשמחה ובטוב לבב וגו״ ,כי לא נשלמה הכוונה בהם ,וכביכול אין שמחה
מניחתפילין ,שנאמר ׳נשבע
לפני כסא כבודו .ועוד ביאר בזה הרמת״ל בספרו דעת תבונות )אות קל( בזה״ל :תפילין ,כדאיתא במסכת ברכות ,מניין שהקב״ה
הקב״ה תאב כביכול להשתעשע בברואיו ,ושמח בס ,כענין שנאמר ׳ישמח ה׳ ה׳ בימינו ובזרוע עוזו׳ .והענין ,כשם שאנחנו מניחין תפילין נגד הלב ומוח

ערכי ם
וכינויים

מצוות
ג ע שיי ת המצוה הגשמית
מעורר שורשה הרוחני
למעלה .והנה רוחניותה
למעלה אין לה שיעור
וקץ )ראשית חכמה ,שער
היראה ,ד(.

כל מצוה שיעור קומה
שלימה .וכאשר יסתכל
במציאות המצוה במצוה
אותה ,ומהירות עשיית
המצוה בעשייתה ,ושלא
יאחר בעשייתה ,מורה על
רוב החשק שיש לו בה .ולכן
צריך שיפנה עצמו מכל עסקי
העולם ומכל מחשבותיו,
כדי שתתגבר בו רצון הנפש
ותתדבק ותתלהב נפשו
בעשייתה ,עד שאפילו נותנין
לו כל ממון שבעולם לא היה
מפסיק מלעשותה )ראשית
חכמה ,שער האהבה ,ד(.

כללות המצוות המה אחדין
דלא מתפרשין ,וגם כללות
נשמות ישראל במקומם
המה אחדות אחד ,חלק
אלוה ממעל ,קומה שלימה
מראש עד עקב .ומה שיש
בכלל יש בפרט ,ויכול
לקיים איזה בחינה מפרטי
המצוה התלוים בארץ ,או
בכהן וכדומה ,כשלומד
אותה ומקשר פנימיות
מחשבתו לשורש השרשים,
עומד לו כאילו קיים אותה.
) (...ובאמצעות כללות
ישראל ואחדות לבבם,
נתקיים ביניהם כללות
התורה ומצותיה ) או ר המאיר,
פ׳ נצבים(.

סלו

נחל נוכע

ליסוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ג ם יכול לידע על איזהו חלק מהקומה נגזר הדין וכוי .וניאר נזה
נאוצ״ה )שמסה לה( נזה״ל :ני שמחה הוא קומה שלמה מרמ״ח
מתן שכרו' ,וראה מה נ א להדגיש נכל אחת מהן .הלנשה א' כדאיתא
אנריס ושש״ה גידים ,וע״כ כשהוא שמח או מרקד ,צריך לראוח
נ מכיל מ א)פ׳ ז( :אלעזר כן חנניה כן חזקיה כן חנניה כן גרון אומר,
שיענור ככל השמחה מראש ועד עקג ,כי לפעמים השמחה רק
׳זכור אח יום השנת לקדשו' ,מהא
כרגלין ,ולפעמים כלג ,או נהמוחין,
נחינח 'ושמחח עולם על ראשם' ,גם יכול לידע ,על איזהו חלק מהקומה זוכרו מאחד נשכח ,שאם יחמנה לך
אך עיקר השמחה שיענור ככל נגזד הדין .כי יודע לפי קומת המצות .אם
מנה יפה תהא מחקנו לשם שנח.
רני יצחק אומר ,לא תהא מונה
השמחה ,היינו ככל הקומה שיש אין יכול לעשות בשמחה דאשי המצות,
כדרך שאחרים מונין ,אלא תהא
נהשמחה .וצריך לזה מצווח רנוח ,היינו מצות התלוים בדאש ,ידע שהדין
מונה לשם שנח .וכן איתא נ מסכ ת
כי שורש גקודח כל המצווח היא
השמחה ,כי ׳פיקודי ה׳ ישרים נגזד על דאשי עולם שנה נפש ,וכן בשאד
ני צ ה) טז ע״א( :מניא ,אמרו עליו על
קומת המצות .וזדוו שאמת ח״ל )מכילתא ועי׳
משמחי לג' ,וכל מצוה ממרי״ג
שמאי הזקן ,כל ימיו היה אוכל
לכנוד שנח ,מצא נהמה נאה אומר
מצווח יש לה איכר מהשמחה ,כל ניצה עז (.בשבת זכדהו מאחד בשבת .היינו
מצוה לפי נחינחה ,ועל כן אם
זו לשנח ,מצא אחרח נאה הימנה,
מניח אח השניה ואוכל אח הראשונה .אכל הלל הזקן מידה אחרת
פגם כאיזה מצוה הן מצווח עשה או לא מעשה ,אזי כששמח
ועוכר והולך כקומת השמחה ,אזי כשפוגע כזה האיכר שהוא
הימה לו ,שכל מעשיו לשם שמים ,שנאמר ׳כרוך ה׳ יום יום׳ .תניא
נמי הכי ,כיח שמאי אומרים מחד שניך לשנמיך ,וכיח הלל
כנגד אומה מצוה שעכר ,אי אפשר לו לשמוח שם ,מחמת שפגם
אומרים ,׳כרוך ה׳ יום יום׳ .ופירש ר ש״י) שס( :ואופל אס הראשונה.
שם כאומה המצוה שגקודמה שמחה כנ״ל ,ואדרכא ,יש לו דאגה
נמצא אוכלה לזו ,כדי שתהא היפה נאכלח כשנח ,דהויא לה
שהוא היפך השמחה .ככחיגח ׳אדאג מחטאמי' ,וע״כ עי״ז
מרגיש ונזכר החטא שעשה מקודם.
אכילתה של הראשונה לכנוד שנח .לשה שמיס .נוטח שמזדמן לו
אם אין יכול לע שות כשמחה רא שי הנוצות .אימא נ לי קו״ ה)יו ״ ד
נאה לשנת .מסי שניך לשנסין .מאחד נשכח שלך מן לכך לשנת
הנאה .יום יום .יעמם לנו אח צרכינו ועזרתנו .ועוד ני אר נזה
ערלה ד ,יח( נזה״ל :ני יש שלוש קומוח ,עולם ,שנה ,נפש.
המהר ש״א) שס( :אוכל לננוד שנס »׳ .עיקר טעם הענין נזה ,נראה
וכמו שכקומת נפש שהוא קומח האדם עיקר חיות האדם מלוי
כמ״ש לעיל זכרהו ,מאחר שנאח להשכיחו ,שככל יום מששח ימי
כהראש ,ששם המוחין שממיין כל קומת הגוף ,כידוע לחכמי
השנוע יזכור אומו להכין לו על צד היומר טונ ,כמ״ש מחד משניך
הנימוח שחיות כל הגוף עד ציפורני הרגל הכל נמשך מהמוח,
כו' .ואמר שהלל מידה אחרת הימה נו וכו' ,כלומר דודאי מידת
ששם עיקר משנן הנשמה המחיה אח הגוף ,כל אכר ואשר כפי
חיוחו ,נמו כן ממש נקרא יום הקדוש והנורא הזה ראש השנה,
שמאי מעולה וטונה היא ,אלא שזה מידה אחרת שיותר טונה
ומעולה ממנה סותרת אומה ,דהיינו מידח הנטחון שנוטח נהקנ״ה
'ראש' דייקא ,דהיינו שנו עיקר המוח והחיוח של כל השנה ,כי
נו ממחילין כל התיקונים ,והוא מחיה אח כל ימוח השנה ,נמו
שיזמין לו הקנ״ה נאה ממנה .ושנת היא מעין עוה״נ ,כדאיתא נראשית
חכמה )שער הקדושה פ״נ( נני אור מכילתא הצ״ל ,וז״ל :שהכוונה לזכור
הראש שכאדם שמחיה כל הגוף ,ואין שום הרגשה וחיות נשום
איכר כלא החיוח הנמשך לו מהראש והמוח כידוע ,כמו כן אין
קדושת שנח נכל הששה ימים ,שאם יתמנה לך מנה יפה ממקנה
חיות ותיקון ככל ימות השנה כי אם ע״י ראש השנה .ודייק נזה
לשנח .וכמו שנגשמי מחקן ומקדש המנה יפה לשנח ,כן יתקן
נני א ה ״ ל) ה ,כו( נזה״ל :תנין מרחוק חפיסחו לדוגמא ראש הקומה,
נפשו שמשרה עליה קדושח שנח .והטעם כי השנת הוא דוגמת
ושזה כל מלחמח הדינים כראש ]וקומח[ השנה ,ועומק הפלאח
עולם הנא ,וכמו שדימו ז״ל העולם הזה והעולם הנא לערנ שנח
ושנח ,שאמרו ) ע ״ ז ג׳ ע״א( מי שטרח נ ע רנ שנח יאכל נשנח ,אנל
דנריו נענין קול השופר שמוכרח כראש השנה )כמונא לקמן
מי שלא טרח נ ע רנ שנח מה יאכל נשנח ,וכן אמרו גם כן
נמ א מר נאות ג׳( ,ואשר אז שיננ נכלליוח השגתו הזאת שנאמרה
נמכילמא) ,פרשת כי תשא( ׳כי אני ה׳ מקדשכם׳ )שמות לא( ,אמרו
כראש השנה ,כמונא כחיי מוהר״ן .ועוד ני אר נזה נ מי הנרזל )ה(
ז״ל ,כי אני ה׳ מקדשכם לעולם הנא ,כגון קדושת שנח נעולם
נזה״ל :ר״ל ,כמו שמנואר למעלה כי עולם שנה נפש מקנלין
הזה .נמצינו למדים שהוא מעין קדושח העולם הנא ,וכן הוא
חיוח מן המצוות ,נמצא שראשי עולם שנה נפש מקנלין חיוח
מהמצוות התלויים כראש ,וכן נשאר איכרי העולם שנה נפש ,על
אומר )תהליס צ (3׳מזמור שיר ליום השנח' ,לעולם שכולו שנח.
כן כשאינו יכול לעשוח נשמחה המצווח התלויים נראש ,ידע
שהדין נגזר על ראשי עש״נ ,וכן נשאר קומח המצוות ני קומח המצווח וקומת עש״נ דנוקים זה נזה.

ז כ ר ה ו נזאחד נ ש כ ת.

כעת מלניש רנינו את השגתו נשני עניניס

שונים ,האחד ממצות 'זכור את יוס השנת׳ והשני ממצות 'ניומו

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

ז כ ר ה ו מ א ח ד ב ש ב ת .ביאר גבי דרשה זו בליקו״ה )או״ח ברכת הפירות ג ,ז(
בזה״ל :כי שבת הוא בחינת נפש ,בחינת כי בו שבת וינפש ,כי אז

כדי שנזכור תמיד באהבתו וייחודו ,שנאמר ׳ולזכרון בין עיניך ,כך גס הוא
יתברך כביכול מניח תפילין באלו מקומות ,שיזכור תמיד באהבתינו ,ושאנחנו
עמו עס אחד .והיינו דקאמר התם ,תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו ,׳מי
כעמך ישראל גוי אחד בארץ׳ ,׳ומי גוי גדול׳ ,׳אשריך ישראל׳ ,׳ולתתך עליון׳.
ולכך קאמר הכא ,בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני וכו׳,
שבזמן שאין ישראל או אדם יחידי עושין רצונו של מקום ,כביכול מכבידין
ומתישין כת של מעלה ,כאילו אינו יכול להטיב עמהן ,כמ״ש ׳צור ילדך תשי׳,
כשבא להטיב עמכם אתם מכעיסין לפניו וכו׳ ,לכך השכינה קובלת ואומרת
קלני מראשי קלני מזרועי ,כלומר מקום הנחת תפילין אשר בהן מזכירין
לטובה כשעושין רצונו ,כי אז מוסיפין למעלה ,כמ״ש ׳ועתה יגדל נא כת׳,
עתה שאין עושין רצונו ,כביכול כאילו ראשו וזרועו כבדין עליו מלהטיב עמהן.
מצות חתלוי ם בר א ש וכוי וכן ב ש א ר קו מ ת ח מצו ת .כעין זה איתא צילקו״ש
)תהליס רמז תשכג( :׳כל עצמותי תאמרנה׳ ,אמר דוד ,אני משבחך בכל

זוכין לנשמה יתירה ,ואז עיקר התגלות הדעת כמובא ,כי בשבת ניתנה
תורה .וששת ימי החול הס בבחינת גוף בחינת כסילות ,בחינת שטו העם
ולקטו בשטותא כמובא .וצריך להמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול,
ע״י קדושת שבת שממשיכין עליהם .כי עיקר הנפש והחיות של ששת ימי
החול הוא ע״י קדושת שבת ,כמובא שכל ששת ימי החול מקבלין חיות
מהארת הנפש יתרה שמקבלין בשבת ,כי בתר שבתא ,דהיינו יום ראשון
שני שלישי ,מקבלין מנשמה יתרה של שבת שעבר וכי .וזה שהזהיר הכתוב
זכור את יום השבת ו כי ,זכרהו מאחד בשבת.
ז כ ר ה ו מ א ח ד ב שב ת .ואיתא בליקרה )ארח תפילין ד ,ז( בזה״ל :וזה בחינת
זכרהו מאחד בשבת ,שמרגישין תענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת,
בהמצוה בעצמה ,בששת ימי המעשה ,דהיינו בעולם הזה ,במעשה המצוות
וכי כנ״ל .וזה בחינת תפילין ,כי תפילין הוא בשביל להמשיך הקדושה של שבת
בששת ימי המעשה ,כי תפילין הס נקראים אות בחינת שבת ,כי בשבת אין מניחין תפילין כי הס עצמן אות ,רק בחול שאנו צריכין להתקדש בקדושת שבת,
אזי אנו מניחין תפילין ,ואזי ממשיכין ומקבלין הקדושה של שבת גס בימי החול .וזה בחינה הנ״ל ,היינו כי ע״י התפילין זוכין לשמחה כנ״ל ,ואזי הוא בחינת
זכרהו מאחד בשבת ,שממשיכין תענוג עולם הבא בחינת שבת גס בששת ימי החול ,ע״י השמחה של המצוה בעצמה שזוכין ע״י התפילין וכו׳.

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הלז

ש מ ח ת ותענוג עולם הבא שהוא בחיי שבת ,ירגיש ב ש שת
ב י ו מ ו ת תן שכרו .הלנשה נ׳ ממצות הלנה שכר ,כדכמינ נ דנ רי ס
ימי המעשה.
)כד ,יד-טו( :לא תעשק ^כיר עני ואניון מאחיף או מנרף
אשי כארצף נשעריף :כיומו ממן  m pולא מנוא עליו הןרנש כי
חוכ כ ,טז( כזה״ל :וזה בחינת מה שאמרו רז״ל לעני! שבת ,לוו עלי
ואני פורע ,כי שבת הוא בחינת מצוה בשמחה מהמצוה בעצמה,
עני הוא ואליו הו-א נשא אמ נפשו ולא ירןרא עליף אל ה׳ וה,יה כף
חנוא :רכינו דורש פס׳ זה ע״פ דרכו
שהעולם הבא שלו בהמצוה בעצמה,
הפנימית לעני! שכר המצוות ,וע״ד
שמחת ותענוג עוה״ב ,שהוא בחי׳ שבת ,כי שבת בעצמו הוא מעין עולם
הבא ,כי שבת הוא יום שמחה
הפשט מנוארת מצוה זו כרמנ״ן )שס( ירגיש בששת ימי המעשה ,שהן בחי׳
וחדוה בכל העולמות ,וכמבואר
כאופן אחר ,וז״ל :המנהג לשכור
הפועל כיוס אחד ,ולערכ הוא יוצא מעשה המצות ,שבהם נבראו עולם שנה
במאמר הנ״ל על מאמר רז״ל זכור
טרם נא השמש .ויצוה הכמוג נפש] .וזהו[ ) ד נ ר י ס כד( ביומו תתן שכרו ,שיהא
את יום השבת ,זכרהו מאחד בשבת
לפרעו כיומו נהשליס מלאכמו מיד,
שכרו מהמצות בעצמן ,ולא תבא עליו וכו' ,שהוא בחינת מצוה בשמחה
מהמצוה בעצמה .נמצא ששבת הוא
ושלא מכוא עליו השמש ,כדי שיקנה השמש ,שלא יעשה המצות בשכר עוה״ב,
בחינת מצוה בשמחה הנ״ל ,בחינת
נשכרו לו ולאשמו ולנניו מה שיאכלו
שהיא אחר ביאת שמשו אחר מותו :
כלילה ,כי עני הוא כרוני הנשכרים,
אספקלריא המאירה ,ועל כן בשבת
השמחה הוא בלב ,כמ״ש עולין כלהעולמות לשורשן כידוע,
ואל השכר הזה הוא נושא נפשו ,ג
כי עיקר עליית העולמות לשורשן
שיקנה נו מזון להחיומ נפשו .ילמד
בעצמה כנ״ל.
הוא על ידי שמסת המצוה מהמצוה
אומנו נכאן ,כי מה שאמר כמורה ׳לא מלין פעולמ שכיר אמך עד
] ר ז ח ו [ ביומו ת תן שכרו .כתכ כזה ככיאה״ל )ה( כזה״ל :תיבת
כוקר' ,הכוונה נו שמפרענו כיומו ,שאס לא מפרענו נצאמו
׳וזהו' ,הסביב מוהרנ״ת זצ״ל בשני חצאי עיגול .כי לא
ממלאכמו מיד ,הנה ילך לכימו וישאר שכרו אמך עד כוקר ,וימוס
הוא נר ענ כלילה .ואיתא נשל״ה)חולין סא( נזה״ל :אמר רני אליעזר
נזכר כלל תיבה הזאת בכתיבת יד רבינו ז״ל ,והסמיך הכתוב
)שנת קנג ע״נ( ,שוג יוס אחד לפני מיממך .ושאלו אומו המלמידים,
הזה לשכר ש׳ב׳ת' הנ״ל ועי׳ כמקו״ח ד״ה ׳כיומו חתן שכרו׳ בסופו.
וכי יודע כאיזה יום ימוח .והשינ להס ,מכל שנן יעשה משונה ככל
ר ז ^י ק ר השמחה הוא בלב .כיאר כזה כליקו״ה )חו״מ חזקת קרקעות
ג ,יא( כזה״ל; כי אעפ״י שזוכין להמשיך בחינת עולם הבא
יום ויום .כי ככל יום יש נתינת שנמ שהוא עולם הנא ,ויפה שעה
בעולם הזה ,ומרגישין בדעתו בחינת עולם הבא ,העיקר הוא
אחח נמשונה כעולם הזה כו׳ .ועל זה כמנו נזהר רמז ,׳כיומו ממן
להרגיש השמחה בחינת עולם הבא בתוך הלב ,כמ״ש במאמר הנ״ל
שכרו׳ ,לעשוח משוכה דכר יום כיומו ,ושלא ללין פעולח שכיר,
ועיקר השמחה הוא בלב כמ״ש נתת שמחה בלבי .כי האדם בעצמו
כלומר לפקח נפעולוח שעשה ,ועל כן ׳כיומו ממן שכרו׳ ראשי
מינוח ׳שנא' ,לרמז על כל הנ״ל .ודוק וראה כיצד נ׳ הלנשות אלו
כלול מכל העולמות כידוע ,ויש בהאדם בחינת עולם הבא ועולם
מקושרות זו נזו ,ועי' ננח׳׳נ ד״ה ׳]וזהו[ ניומו ממן שכרו' ,דנרי ראנר״נ שס.
הזה ,שהם בחינת ראש וגוף ,כי הראש שהוא הדעת הקדוש שבמוח
הוא בחינת עולם הבא ,כי עיקר עולם הבא הוא השגת הדעת,
בחינת כי תמלא הארץ דעה לדעת את ה׳ וכו' ,והגוף הוא בחינת עולם הזה .וע״כ עיקר הבחירה הוא בתוך הלב שהוא בתוך הגוף,
שיש בו שני חללים חלל הימני וחלל השמאלי ,ששם משכן שני היצרין יצ״מ ויצה״ר ,שהם בחינת יצר מחשבות לב כידוע .וע״כ העיקר
להמשיך הדעת הקדוש לתוך הלב ,בבחינת וידעת היום והשבות אל לבבך ,שצריכין להמשיך הדעת לתוך הלב (...) ,כי אפשר שירגיש בחינת
עולם הבא במוחו ודעתו ,אבל לא בליבו ,והעיקר הוא להרגיש השמחה בלב (...) .וע״י המשכת החסדים לתוך הלב ,עי״ז ממשיכין השמחה
לתוך הלב ,כי עיקר השמחה ע״י החסדים כנ״ל )כמוכא לקמן באות ה׳ שעיקר ההתגלות ע״י חסדים( ,ואז כשזוכין להרגיש השמחה בלב ,זהו
עיקר שלימות השמחה ,שזוכין לשמחה של עולם הבא בעולם הזה ממש ,בתוך הלב שבחלל הגוף שהוא בבחינת עולם הזה כנ״ל.
איתא כזה כליקו׳׳ה )חו׳׳מ העושה שליח לגנות

ועיקר

מיליואי חכמה

ערכי ם
וכינויים

יליקומ הנחל‘
ש מ ח ת ו ת ענוג עוהייב ש הו א בחיי שב ת .איתא בזה בספר יקרא דשבתא)ה(
בזה״ל :מכואר כזהר הקדוש וכתיקוניס גודל השמחה שנמשך

אבריי ומקיים בהן המצוות ,בראשי אני רופפו וקורא בתפילתי ,בשערות ראשי
אני מקיים ׳לא תקיפו פאת ראשכם׳ ,ותפלין אני מניח בראשי ,בצוארי עטיפת
ציצית ,בעיני ׳וראיתם אותו׳ ,בפי ׳תהילת ה׳ ידבר פי׳ ,בשפתי ׳תבענה שפתי
ונתעורר בכל שבת ושבת בכל העולמות ,וגודל שמחתו יתברך כעצמו ככיכול
תהילה׳ ,בזקני ׳ולא תשחית את פאת זקנך׳ ,בלשוני ׳ולשוני תהגה צדקך׳ ,בלבי
בשבת .וזה בחינת ׳ישמח ה׳ במעשיו׳ ,כי בשבת נשלם הבריאה של כל
׳בלבי צפנתי אמרתך׳ ,בחזה הציצית אני משים כנגד הלב כל זמן שאני קורא
העולמות ,ומקבלין חיות כשלימות מקומת המצוות שהוא בחינת אמונה,
קריאת שמע ,שנאמר ׳והיו הדברים האלה על לבבך׳ ,מאחרי ומלפני השלכתי
בחינת שבת שהוא שקול כנגד כל התורה והמצוות ,והוא בחינת תכלית
שני כנפיים של טלית כשאני עומד בתפלה ,יד ימנית אני כותב בה ומראה בה
שמיס וארץ ,ואז הקב״ה משמח ומתענג מהם ,בחינת ׳ישמח ה׳ במעשיו׳.
טעמי תורה ,יד שמאלית בה אני קושר תפילין של יד ,ובה אני אוחז ציצית
ומי שזוכה לשמחת המצוה הזאת כנ״ל ,הוא נכנס כביכול בשמחת השי״ת
בזמן קריאת שמע ,ציפורנים לעשות בהם פריעה או מליקת העוף או שניהם
בעצמו ,בבחינת ׳ישמח ישראל בעושיו׳.
יחד ,ובוהן להסתכל אור להבדלה ,כליותיי ׳אף לילות יסרוני כליותיי׳ ,מעי
׳ותורתך בתוך מעי׳ ,קרבי ׳וכל קרבי את שם קדשו׳ ,רגל ימין לחליצה ,רגל שמאל קודם לשלש פסיעות אחר התפלה ,כרעים כריעת ברכים בתפלה ,הגיד מצות
מילה ופריעה ,ברכים בהן אני עושה סנדיקוס לילדים בשעת מילה ופריעה ,לכך נאמר ׳כל עצמותי תאמרנה ה׳ מי כמוך׳.
פ י ו מ ו ת תן שכרו .איתא גבי ענין זה בכתבי האריז״ל בפע״ח )שער השבת א( בזה״ל :׳ביומו תתן שכרו׳ ,ר״ת שבת .כי כל המצוות שאדם עושה באמצע
בתוספת שבת,
השבוע ,או אס קורא בתורה הרבה ,אז יש לו אפילו בחול תוספת קדושה ,כל מה שיכול עם הארץוכללות בני האדם להשיג
כמ״ש רשב״י תלמיד חכם יש לו בכל יום נפש של עס האיץ שביום השבת .נמצא כי השכר שנותן לו הקב״ה לת״ח העוסק בתורה או מקיים המצות,
והוא נמשל ל׳שכיר יקוה פעלו׳ ,והוא שיש לו שכר ביום ההוא ,אפילו בחול יש לו תוספת קדושה ,לכן נרמז בר״ת שבת .גס הכוונה ,כי כל אור
תוספות קדושת שבת של השכר שניתן לאדם בימי החול ,היא מצטרפת עם שאר תוספת קדושת שבת הבאה מאליה כנודע ,וכל תוספות האלו ניתנין
אל האדם ביום השבת ,נמצא כי פריעת שכרו ביום השבת ,לכן נרמז בר״ת שבת ,בסוד מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת .גס הכוונה ,מי שמקיים
המצוה של שכר שכיר בפרטות ,יש לו סגולה שיזכה אדם המקיים אותה באמצעית תוספת נפש באותו שבת ,והוא מדה כנגד מידה ,כי בשכר שכיר
נאמר ׳ואליו הוא נושא את נפשו׳ ,וכנגד זה נותן לו ג״כ נפש יתירה ,שקיים נפשו של שכיר ,לכן נרמז בר״ת שבת במצוה זו.
ו ע י ק ר ה ש מ ח ה הו א בלב .איתא בקדושת לוי )פ׳ בשלח( בזה״ל :׳אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה׳ ויאמרו לאמר׳ ,יש להבין ,דהא עיקר
השמחה הוא בלב ,ואס כן מה צורך לדבר ולשיר בעת השמחה .והענין הוא ,דהשמחה שבלב היתה נפסקת לשעה או ליותר ,אבל כשהאדם
מדבר דיבורים בעת שמחתו ,השמחה מתפעלת ונתרבה יותר ויותר.

לב
הלב הוא המלכות .אמנם
תקרא לב בהיותה בשמאל
בסוד הדין ,משכן לבינה
שהוא לשמאל ,וע״ז ארז״ל
הלב מבין .וע״י הבינה תקבל
ל״ב נתיבות חכמה )פרד״ר
כג ,יב(.

כ א שר הלב הוא טוב ,בו
נמצא הכל בשלימות ,הן
כתות הנפשיות בשלימות,
הן הגופניות ,כי הלב הוא
המקור והשורש של בעל
חי .מורה על זה מה שהוא
באמצע הגוף ,כי כל דבר
שהוא באמצע הוא שורש
והתחלה אל הכל )דרך חיים
פ״ב ,מ״ט(.

דע ,כי הלב הוא מקור
החיים ניתן באמצע הגוף,
והוא נגד בית קדשי
הקדשים שהוא נקודה
אמצעית לעולם )של״ה ,שער
האותיות ,לב טוב(.

הלב הוא המלך לכל חלקי
הגוף ונוהג בם ,ואם הוא
אינו מביא עצמו אל עבודתו
יתברך ,אין עבודת שאר
האברים כלום ,כי ׳אל אשר
יהיה שמה רוח הלב ללכת
ילכו׳ ) מסילת ישרים טז(.
עיין בספר ליקוטים יקרים
שכתב רחמנא לבא בעי,
ר״ל לבא בעי רחמנא ,עכ״ל.
נראה כוונתו ,שהלב עיקר
פעולתו הוא שיהיה משכן
להשי״ת ,שישכון בו כביכול,
ואם ח״ו לאו ,אינו נקרא
לב כלל ,כיון שאינו פועל
פעולתו העקרי )מקור מים
חיים ,פ׳ ואתחנן(.

הלב הוא היכל המלך ,ואם
מכניס בו מחשבות אסורות,
הרי זה כמכניס צלם בהיכל
ח״ו ,ולא זו בלבד ,אלא
אפילו להיות מפנה לבו
לבטלה אסור ,כדדרשו
חז״ל בפסוק ׳אל תפנו אל
האלילים׳ )פלא יועץ ,בר לבב(.
לב זה הקב״ה ,שנאמר ׳צור
לבבי׳ )קה״י ,לב(.
הלב הוא הכח המושל,
והרוח הוא המעלה ציוריו
על הלב )מלבי״ם יחזקאל
יח ,לא(.

לב מציין הכלי החיצוני
החומריי ,שבו ישכון הרוח
שהוא הכח הפנימי הנפשיי,
וטהרת הלב הוא שהחומר
אין לו נטיה ותאוה אל הרע
)מלבי״ם תחלים נא ,יב(.

הלב הוא כח הממשלה אשר
בנפש ,להנהיג כוחותיו כפי
חוקי החכמה ,ומי שינהג
היפך מחוקי החכמה על
דרך אחר ,נקרא ׳עקש לב׳
וכדומה )מלבי״ם משלי י ,יג(.

ערכי ם
וכינויים
עקמימיות שבלב
כשעושה המצוה בשמחה,
אזי מעלה השכינה ,שהיא
המצוה ,שהיא שמחת הלב,
מבין הקליפות )ליקו״מ כד(.
עיקר חיזוק הלב ,הוא ע״י
מעשים טובים )ליקו״מ נה(.
כשמוחו חלוק וקשה לו
קושיות על הצדיק ,ויש לו
עקמומיות בליבו על הצדיק,
זאת המניעה מונע אותו יותר
מכל המניעות (...).וכשליבו
עקום ופתלתול מהשי״ת,
זאת המניעה גדולה מכולם,
) (...דהיינו שליבו מםובב
ומוקף ומעוקם בעקמומיות
וקושיות וכפירות על השי״ת
)ליקו״מ ח״ב ,מו(.

כל בלבולי המחשבות
רעות הם בחינת עקמימיות
ועקמות דםטרא אחרא
)ליקו״ה ביהכנ״ס ה ,כד(.

כשרואה האדם ,שיש
לו עקמימות בליבו ,בפרט
כשיש לו חם ושלום
עקמימות הרבה בליבו ,אזי
הוא צריך לםלק דעתו לגמרי
כאילו אין לו שום דעת כלל,
וילך רק בתמימות ופשיטות
לבד ,ואזי זוכה אח״כ לדעת
גדול מאד ולפשט עקמימות
שבליבו )עצות ישרות ,תפילין(.
לשון עקמימות הוא בכ״מ
םמוך לעקש ,ועקש הוא
לשון עקום ,כמו שנאמר
׳ומעקשים למישור׳ )רש״י
משלי ב ,טו(.

יש הפרש בין ישר לטוב,
ובין עקום לרע ,לפי שבין
טוב לרע אפשר שימצא
חלוקה אמצעית שאינה לא
טוב ולא רע (...) ,אמנם בין
ישר לעקום לא ימצא חלוקה
שלישית ביניהם ,כי דרך
משל ,מקל אחד אם הוא
ישר אינו עקום ,ואם הוא
עקום אפי׳ מעט מזעיר
הרי זה לא יקרא ישר ,וכיון
שבהעדר העיקום הוא
יקרא ישר )מדרש שמואל
אבות פ״ב ,מי״א(.

עקש לב הוא מי שלבו
)שהוא כח המושל שבו( הולך
ע״פ דרכים מעוקשים ,שלא
עפ״י דרך החכמה שהיא
הדרך הנכונה ,הגם שיחפש
דרך הטוב ע״פ שכלו ,לא
ימצא טוב ,כי הדרך הטוב
הוא רק ע״פ החכמה ,שאי
אפשר למוצאה מדעתו רק
ע״י הקבלה מפי חכמים

הלח

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ע ד שיסיר עקמימיות שכלבו .ני אר נזה נ מי הנ חל) ה( נזה״ל :ר״ל,
נ ת ת שמחה כלבי .נאמר נפהליס )ד ,ז-ט( :רכיס אמרים נני!ראנו
טונ נקה עלינו אור פניך ה' :נתמה שמחה נלני מעת
שיסיר העקמימיות והעקשות והמידות הרעות שכלינו ,נ״ש
מנ ס ותירוקס רנו :נקלוס !חדו אנזכנה ואיקן כי אמה ה׳ לנדד
לב שטחה.
׳לנג עיקש ישיר ממגי י ע לא אדע'•
לגעת מוישינני :ופירש ר ש״י) שס( :רנים אומרים מי יראנו טוג .רניס
איפא נליקו״ה )או״ס פסח ס ,ו( נזה״ל :אור זרוע לצדיק )שזהו הרישא
של זה הפס׳( זה נתינת תיקון הכרית,
מישראל ,יש שרואין רשעיס כעושר
)פהליס  0נתת שמחה בלבי .ואי אפשר ונשלוה ,ואומרים 'מי יראנו טונ'
עי״ז ולישרי לנ שמתה .וכמי הנחל
)ה( דרש זאת נאופן אחר ,וז״ל :היינו ללב לשמוח ,אלא ער שיסיר עקמימיות
להיות עשירים ומשיגי תאוה נאלו.
שע״י הישרות לנ יזנו לעשות המצוה שבלבו ,שיהא לו ישרות לב .ואז יזכה נסה מליט .הרס עלינו לנס את אור
לשמחה ,כמ״ש )שס צז( ולישרי לב פניך ,לשון ׳הרימו נס׳ (...) .אכל אני
נשמתה מהמצוה נעצמו ,שזה כתי׳
איני מקנא נ הס ,כי שמחה נתונה
אספקלריא המאירה כמונ״ס לעיל.
וזה שכתונ מקודם נהפסוק ׳אור שמחה .ועקמימיות שבלב מפשיטין ע״י
נלני ׳מעת דגנם ותירושס רנו',
זרוע לצדיק׳ ,היינו כי עשיית רעמים ,כמ״ש חז״ל )נרכוש נט (.לא נבראו
נטוח אני ,אס למכעיסיס כך לעושי
המצוות נקרא נשס זרע ,נ״ש לעיל רעמים אלא לפשט עקמימיות שבלב .רצונו על אחת כמה וכמה לעתיד
על פסוק 'נושא משך הזרע' ,והצדיק
לכא שהוא יום קכול שנרם :ודוק
וראה ,כי מלנד שמלמדנו שמקום השמשה הוא נ לנ ,הרי גס פשט
זונה לעשות המצוה שהוא נתי' זריעה ננתי׳ אור אספקלריא
הפסוקים עוסקיס נ ענין' ש כר המצווש' המונאש לעיל אוש נ׳ .וכן איפא
המאירה ,ששמתתו מהמצוה כעצמה ,שכ״ז זוכין ע״י ישרות לנ ,וזה
נמדרש שהליס )פ׳ לז( :׳כטח כה׳ ועשה טוכ׳ .אמר לו הקכ״ה לדוד,
שסייס הפסוק ׳ולישרי לנ שמחה' ,היינו שמחה מהמצוה כעצמה.
אס תראה שאני עושה טוכה לרשעים ,אל ירע לך כל כך ,תוסיף
שמא
כלימיואצל המלך ,ולא נתן לו שכרו ,והיה אומו הפועל מיצר ואומר
ועשה טוכ (...).ולמה היה דוד דומה ,לפועלשהיה עושה
לא אוציאכידי כלום ,אחר זמן שנר המלך פועלאחר ,ולא עשה עימו אלא יוס אחד ,האכילהו והשקהו ונתן לו שכרו מושלם ,אמר אותו
הפועל ,ומה זה שלא עשה אלא יוס אחד כך ,אני שעשיתי עמו כל ימי ,על אחת נמה וכמה ,המחיל שמח כלכו .כך אמר דוד )שהליס
ד( 'נמתה שמחה כלכי מעת דגנם ותירושס רכו׳ .וכן אישא גני פס׳ זה כמדרש מש זוטא )פ׳ א( :׳נמת שמחה כלכי וגו" ,אמר דוד לפני
הקכ״ה ,רכונו של עולם ,נשעה שאמה נותן שלוה ושוכע לאומות העולם אני שמח ,אס כך למכעיסיו ,קל וחומר שאמה עמיד לשלם שכר
לעושי רצונך .וככר היו מהלכי! ר׳ אלעזר כן עזריה ור׳ יהושע ורנן גמליאל ורני עקינא ,והיו מהלכי! לרומי ,ושמעו קול המונה של רומי
מטפלים מאה ועשרים מיל ,התחילו היו כוכי! ורני עקינא מצחק ,אמר להס רנומיגו מפגי מה אמס נוכין ,אמרו לו הרי גאון עמינו
ומקום מקדשינו ומפארמינו חרנ נעוונינו ומרטיראות וקרקסיאות יושנין נטח ולא ננכה ,אמר להם אף אני לכך מחייך ,אם כך הוא
עושה למנעיסיו ,לעושי רצונו על אחת נמה וכמה .א״ל ,ניחמתנו ,תתנחם כרגלי המנשר.
ו ל י ש ר י לב שמחה .מזמור זה מדנר נלעש׳׳ל עש ששגלה מלכושו יש׳ וששרנה השמשה נעולס ,כדכשינ נשהליס )צז ,ט-ינ( :כי אמה ה' עליון
על כל הארץ מאד נעלית על כל אלקיס :איהני ה' שנאו רע שמר נפשות חסידיו ננ!ד רקעיס !צילם :אור זרע לצדיק
ולישרי לג שמחה :שמחו .צדיקים כה׳ והודו לזכר קדשו :ופירש ה מצו׳׳ד) שס( :אור זרוע לצדיק .לצורך הצדיק יש אור זרוע ,ר״ל ,כמו
הזורע דנר מה הגה יומר מוציא השדה ממה שזרע ,כן הרכה שכר מוכן לצדיק ,יומר מאילו קיכל שכרו מיד .ולישרי לג שמסס.
לישרי לנ זרוע שמחה ,וכפל הדכר נמ״ש .אמנס נג מר א דרשו פס׳ זה נאופן אשר ,כדאיפא נ מסכ ת מעניש )טו ע׳׳א( :לא הכל לאורה ולא
הכל לשמחה ,צדיקים לאורה וישרים לשמחה .צדיקים לאורה ,דכתינ ׳אור זרוע לצדיק' ,ולישרים שמחה ,דכתינ ׳ולישרי לנ שמחה׳ .ופירש
רש׳׳י )שס( :ישרים לשמחה ,דישריס עדיפי מצדיקים .ודוק וראה ,כי גס פס׳ זה )כעין הפס׳ הקודס שהונא כמאמר( ,מלכד שמלמדינו שהשמשה

ולישרי

ה מ תרגם
י מה זה רעמים ,אמר
שמואל עננים הנמצאים
בגלגל הרקיע ,שנאמר
'קול רעמך בגלגל האירו
ברקים תבל רגזה ותרעש
הארץ' ,ורבנן אמרו,
עננים השופכים מיס
זה לזה ,שנאמר 'לקול
תתו המון מיס בשמים'.
רב אחא בר יעקב אמר,
ברק חזק המבריק בענן
ושובר את גושי הקרח.
רב אשי אמר העננים
חלולים הס ,ונושבת
הרוח על פיהם ,ונשמע
הקול כרוח הנושבת על
פי הכדים .ומסתבר
כמו רבי אחא בר יעקב,
שהרי רואים שמבריק
הברק ונוהמיס העננים
ובא הגשם.

שלויה נישרוש הלנ ,הרי גס פשט הפס׳ עוסק ומרמז על השכר הזרוע ומוכן לצדיקים לעש׳׳ל.

ל א נבראו רעמים .אישא נ מס׳ כרכות )נט ע׳׳א( נענין נרכוש הראיה גני השומע קול רעמיס :ימאי רעמים ,אמר שמואל ענני כגלגלא ,שנאמר
׳קול רעמך נגלגל האירו נרקיס מכל רגזה ותרעש הארץ' ,ורכנן אמרי ,ענגי דשפכי מיא להדדי ,שנאמר ׳לקול מתו המון מיס
כשמים׳ .רנ אחא כר יעקנ אמר ,כרקא מקיפא דנריק נעננא וממכר גזיזי דנרזא .רנ אשי אמר ענגי מלמולי מחלחלי ,ואתי זיקא ומנשנ
אפומייהו ,ודמי כזיקא על פוס דני .ומסמנרא כרכי אחא נר יעקכ ,דנריק נרקא ומגהמי ענני ואתי מטרא (...) .אמר רני אלכסגדרי
אמר רני יהושע כן לוי ,לא ננראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שנלנ ,שנאמר ׳והאלקיס עשה שיראו מלפניו׳ .ופירש ר ש׳׳י) שס( :ענני
נגלגלא .עננים ממחופפין וממחככין ,ונשמע הקול .לשון אחר ,העננים פוגעין נגלגל ,ומתגלגלות עם הגלגל נעל כרחם ,ואותו הקול היינו
רעמים .גיקא .נרקיס של אש .ומסני גזיזי דניזא .ואותו הקול היינו רעמים ,גזיזי גלציי״ש ,חתיכות של נרד .סלסולי מסלסלי .ענני ,ומנשנ
זיקא עלייהו ,והיינו רעמים .מנהמי עגני .הומות העגגיס .וניאר נזה המהרש׳׳א)שס( :לסשט עקמומיוס »׳ .משוס דהרעס הוא דנר המחריד
כיותר ,ואין ידוע נו תועלת לעולם ,מש״ה קאמר דלא גנראו אלא לפשט כו' ,דהיינו להחריד הלננות של המינים שישונו.

)מלבי״ם משלי יז ,כ(.

ילקוט הנחל

ואי

מיליואי חכמה

א פ ש ר ללב לשנזוח אל א ע ד שיסיר עק מינזיו ת שכלבו .אימא נלקו״ה
ו ל י ש ר י לב שמחה .ואיתא גבי ענין זה בספר פנים יפות )דברים יב ,כג( בזה״ל:
)או״ח נפילת אפיס ד ,ב( גבי ענין התגברות הקליפות כנגד השמחה בזה״ל :ע״י
׳אור זרוע לצדיק וגו״ ,דהיינו בתחילה כשכובש את יצרו הוא בצער
כל החטאים נופלין ניצוצי הקדושה בין הקליפות ,שזהו עיקר פגס של כל
מתחילתו ,אלא שהוא מצפה לשכרטוב בסופו ,והוא דמיון הזורע כדכתיב
החטאים שבעולם כידוע .ועיקר הפגם הוא מה שמתגבר חס ושלום העצבות ׳הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע׳ ,שבתחילה מאביד הזריעה בשביל השמחה
ע״י החטאים ,בבחינת אדאג מחטאתי ,בחינת ויתעצב אל לבו ,כי השכינה
שבסופו .אבל כשכבר הורגל במצוה ונתהפך היצה״ר לטוב ,הוא יותר מצוה
בדרך היושר בשמחה בלי מתנגד ,היינו דכתיב ׳לישרי לב׳ ,דהיינו שני הלבבות
שהיא כלליות הקדושה היא שמחתן של ישראל .והקליפות שכנגד הקדושה
הם בחינת עצבות תוקפא דדינא (...) ,וע״י החטאים גורמים חס ושלום של היצה״ר נעשה לב אחד ,ועושה המצוה בדרך היושר כמו בתחילת הבריאה,
שניצוצי הקדושה בחינת ניצוצי השמחה לשמוח בהשי״ת לשמוח בשמחת
דכתיב )קהלת ז ,כט( ׳כי אלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות
אחדותו יתברך ,אלו ניצוצות השמחה הם בחינת ניצוצי הקדושה שנופלים
רבים׳ ,פירוש שבתחילה קודם שנכנס בו היצה״ר באכילת עץ הדעת היה עושה
בין הקליפות שהם בחינת עצבות ,כי השמחה היא הקדושה כנ״ל ,ואזי המצות במידת היושר ,אבל לאחר שחטאהוצרך לחשבונות רבים ,כמ״ש )אבות
שכרה ,דהיינו אףשבתחילה נראה
נגד
מ״א( הוי מחשב הפסד מצוה
העצבות והמרה שחורה מתגבר חס ושלום ואינם מניחים לישראל פ״ב,
לשמוח,
וזה עיקר גלות השכינה עיקר פגם כל החטאים שבעולם.
כהפסד ,יחשוב נגדה השכר הטוב שבעשותה.
ל א נ בר או ר ע מי ם אל א לפ ש ט ע ק מי מיו ת וכוי .איתא במאור עיניס )פ' נח(
ע ק מ י מ י ו ת שבלבו .איתא בליקו״מ )ח״ב מו( בזה״ל :ה מניעה הגדולה שבכל
ה מניעות היא מניע ת המוח ,דהיינו מה שמוחו וליבו
בזה״ל :הנה כתיב )קהלת ג( ׳והאלקים עשה שיראו מלפניו׳ ,וכל הבריאה
חלוקים מהשי״ת או מהצדיק (...) ,וכן בתפילה ,שבתחילה יש לו כמה
שברא השם הוא מפני זה שיראו הבריות אותו ,וזהו לא נבראו רעמים אלא
מניעות על התפילה ,ואח״כ כשעובר עליהם ובא להתפלל ,כשליבו עקום ליישר עקמומית שבלב ,והמה אחת מגבורותיו ,כמה דאת אמר ורעם גבורותיו
ופתלתול מהשי״ת ,זאת ה מניעה גדולה מכולם כנ״ל ,היינו בחינת )תהליס וכו׳ .כי מחמת שעקוב הלב ואין לו לב לעבוד את השם ביושר לבב ,לכן נבראו
הרעמים ,ליישר העקמומית ,ושיתיירא האדם את בוראו .והנה הנכון הוא
לח( לבי סחרחר ,תרגום ׳סביב׳ ,׳סחור סחור׳ ,דהיינו שליבו מסובב
ומוקף ומעוקם בעקמומיות וקושיות וכפירות על השי״ת ,שזה בחינת
להיות אדם ירא את השם גם בעת שהוא שופע לאדם טובה וברכה ,וזהו אל
)שמות א( וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו׳ ,ואיתא בתיקונים )תיקון יג
גדול ונורא ,פירוש ,׳אל׳ לשון ׳חסד אל כל היום׳ ,׳גדול ונורא׳ ,צריך להתיירא
לפניו ,ולא כמו הרשעים ,כד תזיין אנפי מלכא נהירין אז סר מהם היראה,
דף כת (:בקושיא וכו׳ ,היינו הקושיות שבליבו ,שהם ה מניע ה הגדולה
מכולם .ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמים בקול חזק מע מקי הלב ,ואזי ומחמת זה גורמין ח״ו צרות ודינין .והנה בעת שיש ח״ו איזה פחד בעולם ,על
השי״ת שומע קולו ופונה לצעקתו ,ויכול להיות שמזה בעצמו יפול זה כתיב )ירמיה י( ׳מאותות השמים אל תחתו׳ בעשותכם רצון השם ,כי אומות
ויתבטל לגמרי כל הקושיות והמניעות הנ״ל ,ועל כל פנים השי״ת שומע
העולם אינם יריאים כי אם מהצרות ,אבל הצדיק אינו מפחד מהרעה ח״ו ,כי
אם מתעורר ומתחזק מזה אל יראת השם.
קולו ,שזה ישועתו.

ואני תפליה

ו אז כ ה להסיר ולבטל
מלבי בל החרפות לב
וכל הערלת לב ,וכל
העקמימיות שבלבי,
כי לבימלא עקמימיות
רע מאיד בלי שעור
וערך ומספר ,״עקיב
הלב מכיל ואנש הוא
מי ידענו״ .ואתה יי
חוקר לב ובוחן כליות,
רפא אתשברי ,וחבש
את מכאובי נפשי
המרביס מאיד .חוס
וחמל עלי רבונו של
עולס ,כי אתה ןדעת
ריע לבבי והעקמימיות
הרע שנאחז ונתערב
בלבי ,עד שכל לבי
מלא דזרהוריס ותאוית
ובלבוליס הרבה מאיד
מאיד בלי שעור וערך
ומספר ,עד שקשה
לי לנוח ולשקיט שעה
אחת .כי בכל עת
ושעה רודפין התאוית
והבלבוליס אחרי
ומחרפין ומשברין
את לבבי ,עד אשר
איני יודע שוס דרך
ונתיב ועצה ותחבולה
איך להמלט מהס,
מה
ואפ ל ו
שמתנ1צץ לי עדין
איזה התנוצצות
עצות טובות ,איני
מקימם מעיצס
החלישות הדעת
ופזור הלב והנפש
)ליקו״ת לד(.

המתרגם
^ קנה ,שש טבעות
בקנה מתחברות כאחת,
והן נקראות 'בני אלים',
מוציאות רוח לנשב על
העולם .ובאות מצד
הגבורה .וכאשר הן
מתחברות כאחת הן כמו
שופר ,ואלו נקראות
שופר ,שופר של איל של
יצחק' .אלים בני בשן',
'הבו לה' בני אלים',
אלים של יצחק .ומוציאים
רוח וקול ,ואותו הקול
יוצא ,ופוגע בענני מטר,
ונשמע לבריות לחוץ ,ועל
זה כתוב 'ורעם גבורותיו
מי יתבונן' ,שודאי מצד
הגבורה באים .ולכן
נאמר בזה 'אל הכבוד
הרעים ה' על מים
רבים' ,אל ה' רועם לא
כתוב ,אלא 'אל הכבוד
הרעים' ,ע״י בני אלים,
ואין מי שידע בשבח זה
הקול ,ז"ש 'מי יתבונן'.

ואני תפלה
ו תז כני ברחמיך
הרבים להתפלל
לפניך בכל כחי ,וכל
מיני כח שנמצא בי
ברמ״ח אברי ושס״ה
גידי ,בבשר וגידין
ועצמות ועורקים
בחלב ובדם ,וכלהכיח
שיש במה שבראש
ובמה שמתפשט בכל
הגוף ,וכל הכיח שיש
בחמשה חושים ,וכל
שאר מיני כהות כלם
יכללו בתוך התפלה.
שאזכה להוציא הקול
והדבור של התפלה
בכח גדול ואזכה
שיהיה קולי נשמע
כמו רעם גבורותיך,
והקול הזה יעורר
בונת לבי ,שלבי יהיה
שומע ומבין היטב
מה שאני מתפלל
לפניך ,שאזכה
להתפלל בכונת
הלב (...) .ועזרני
להתפלל לפניך בכל
כחי ,שאבנים כל
כחי בדבורי התפלה,
ואוציא את הקול
והדבור של התפלה
בכה גדול ,עדשידזיה
קולי פוגע במחי,
ויה^ה נשמע ללבי
כמו קול רעמים,
עד שהלב ישמע
היטב דבורי התפלה
ויתעורר לעבודתך
באמת ,וידזיו נעשים
מקולי ודבורי בחינת
רעמים )ליקו״ ת ה(.

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

ורעמים

הלט

כ ד קלא נפיק .דנרי הזהר והרעיא מהימנא ה מונ איס ומשולניס כאן
הוא כחיי קול שאדם מוציא ככח בתפילתו.
נ פ ל ״ ת) טו ,י( נזה״ל :היינו ע״י מפלה ניראח ה׳ וננח
נ דנ רי רנינו וכהמשך המאמר נאוסיוס ג' וד' ,הינס סלק מדרוש
גדול ונקול חזק וכו׳ .וכן ני אר נזה נעצוה״מ )תפלה יא( ,וז״ל :צריך
ה סוננ כולו על ענייני ראש השגה) ,השסדלנו להניא כל קשע כמקום נו
להמפלל נכל הכוחוח ,היינו שצריך להמאמך ולהמחזק נכל הכוחוח
רנינו מצטטו ולא להקדים אס המאושר( .מנואר נזהר זה )פנמס ,רלה
נריכוז המוח והלנ ,לכוין הי טנ
ע״נ( ,שסוד פעולת איכרי האדם הוא
נחינוח המפילה ,ולא להננים למח
כדוגמת סוד פעולות הנ רי א ה ,וסוד ורעמים הוא בחי׳ קול שאדם מוציא בכח
שום מחשנה זרה נשעח המפילה.
הקנה שעל ידו יוצא הקול ,הוא כעין בתפילתו ,ומזה נעשה רעמים .כי איתא
ונפרט צריך להחחזק נכל הנוחוח
יציאת קול הרעם ,וז״ל' :קנה ,שית בזוהר ) פי נ ת ס רלה (:כד קלא נפיק ואערא בעבי
עזקאן נקנה מחחנראן כחדא ,ואינון
להחפלל נעח קריאח שמע וחפילח
אקרון כני אלים ,מפקי רוחא לנשנא מטרא אשתמע קלא לברייתא ודא אינון
שמונה עשרה כמנואר נשולחן ערוך.
רעמים .ועיקר הרעמים הם מגבורות ,כמ״ש וע״י מפילה נכל הכוחוח כמנואר
על עלמא .ואמיין משמרא דגנורה.
נשעיף זה ,פוגע הקול נמוח ,היינו
וכד אינון ממאנרן כאדא אימן >איונ כס ורעם גבורותיו מי יתבונן .ובשביל זה
אנו מברכין שכחו וגבורתו ובו׳ .והגבורות שמרגיש נמוח ונלנ אח קול המינוח
נגוונא דשופר ,ואלין אקרו שופר,
של המפילה .ועי״ז זוכה ליישר אח
שופר של איל של יצחק .׳אלים כני
נשן' ,׳הנו לה׳ נני אלים' ,אלים הם בחי׳ כה וגבורה ,שאדם מוציא את
העקמומיוח שנלנ ,היינו לטהרו
בעבי
דיצחק .ומפקין רומא וקלא ,וההוא הקול בכה גדול .והקול הזה פוגע
מכפירוח ומקושיוח ,שאלו מעקמים
קלא נפיק ,ואערע נ עני מטרא,
אח הלנ מאמונה ומיראח שמים.
ואשחמע לנרייחא לנר ,ועל דא כחינ ) א י ו נ כו( ׳ורעם גנורוחיו מי
וזוכה לשמחה .כי כאשר הלנ ממיישר ומיטהר מקושיוח ומכפירוח,
יחנונן; דודאי משטרא דגנורה קא אחיין .ונגין דא ׳אל הכנוד
הוא זוכה כוודאי לאמונה ולשמחה ,וזוכה לקיים מצווח נרונ שמחה.
הרעים ה׳ על מים רנים' ,אל ה׳ רועם לא כחינ ,אלא ׳אל הכנוד
הרעים' ,על ידא דנני אלים ,וליה מאן דידע נשנחא דהאי קלא ,הדא הוא דכחינ מי יחנונן .להשלמת ענין זה ראה להלן נסמוך ,מקו״ס
ד״ה 'כמ״ש נזוהר נ אר מיס תייס ונוזלים וכו״ .ופירש המתוק מדנש )שם( :שוד הקנה הוא ,ני שש הטנעוח שנקנה מחחנרוח יחד ,ואלו נקראים
׳נני אלים' ,הם ממונים להוציא אח הרוח לנשנ נעולס ,שעי״ז נא הגשם ,כמו שחיקנו חז״ל לומר ׳משינ הרוח ומוריד הגשם׳ .והם נאים
מצד הגנורה ,כי הגשם נא מצד הגנורה )כמ״ש חז״ל נריש מם׳ חעניח ׳מאימחי מזכירין גנורוח גשמים׳( .וכשאלו המלאכים מחחנריס
יחד ,הס כעין השופר ,שהוא שוד הנינה שמשם שורשם ,וכמו שהשופר מוציא קולוח ,כן אלו המלאכים מוציאים קולוח הרעמים .ואלו
המלאכים נקראים שופר של איל של יצחק )ה״ג הרמ״ק( ,לפי שהם מנחינח הגנורה ששורשה ננינה ,והם סוד ׳אלים נני נשן׳ )נש״ן
ר״ח נ' ש׳ערי נ׳ינה( ,הרומזים על נינה וגנורה ,וכן מש״כ ׳הנו לה' נני אלים' ,היינו הם כח הגנורה של יצחק .והם מוציאים רוח וקול,
ני כן הוא הענין נטנעוח הקנה ,שכאשר הס רפויוח יוציאו רוח נחה ,וכאשר יחקשו ויחקשרו נחזקה יוצאו קול ,נ מו כן אלו
המלאכים ,כשהם נפרדים מוציאים רוח ,וכאשר מחקשריס יחד הם ננחינח שופר ומוציאים קול .ואוחו הקול יוצא מן המלאכים,
ופוגע נ ענני מטר ,ואז נשמע קול הרעם להנריוח שנחוץ ,ועל זה נאמר ׳ורעם גנורוחיו' ,שהם הקול של שש מדרגוח המלאכים
הקשורים יחד ,שאז הס נחינוח גנורוח ,׳מי יחנונן׳ מי יכול להשיגו ,כי ודאי הס נאים מצד הגנורה ,לכן כחונ נהם ׳רעם
גנורוחיו׳ .ולכן כחונ ׳א״ל הכנוד הרעים ה׳ על מיס רניס' ,ומפרש )ה״ ג הרמ״ק( א״ל רועם נעצמו לא כחונ ,אלא ׳א״ל הכנוד
הרעים׳ על ידא דנני אלים ,פי' המלכוח הנקראח א״ל הכנוד ,היא רועמח ע״י נני אלים ,שהם שש מדרגוח המלאכים הנזנרוח.
ואין מי שיודע נשנח של שורש הקול שננינה ,זהו שכ חונ' מי יחנונן' ,פי' מי מן החחחונים שיכול להשיגו .ונענין זהר זה כ תנ נעל
יסוד ושורש הענודה נ ס פרו קרני או ר) ש ס( נזה״ל :כי מה שמדמה האינריס הפנימיים שנאדס אל מדרגוח העליונוח נין של הקדושה
ונין של הסט״א ,דע ,כי הן ממש נדוגמא אחח החנהגוח אנרי האדם כהנהגח עולם העליון ,כי האדם הוא עולם קטן ,והכל
נכלל נאדס הן קדושה והן הס״א ,וזכור כלל זה חמיד ואל חשכח .וראה גס לעיל אות נ' מקו״ת ד ״ ה' עו ל ס שנה נפש׳.
ו ר ע ם גבורותיו מי יתבונן .פס' זה הונא נ דנ רי הזהר שהונאו ל עיל) פנ חס רלה ע״נ( ,ורנינו דורשו כעין המונא שס נזהר ,והוא חלק מתשונת איונ
לרעיו על נפלאות דרכי ה' הנעלמים ,וזה לשוה״כ נ אי ונ ) כ ו ,יג-יד( :נרוחו '^מיס שפרה חללה ןדו נחש נריח :הן אלה קצוח דרכיו
ומה שמץ דנר נשמע נו ורעם גנורוחיו מי ןחנונן :ופירש המצו״ד)שס( :הן אלה .הדנריס האלה שהונאו נפסוקיס הקודמים עי״ש המה מקצח
דרכיו ,ומה מאד דנר מעט אשר נשמע נו ,ר״ל ,הן לא ידענו ולא שמענו נ״א מעט מדרכיו ,לא כולם ,אף לא חלק גדול מהם .ורעם.
אף גנורוחיו הנשמעים לכל כקול רעם ,מי יוכל להחנונן לדעח מצפוני הנפלאוח אשר נהם .וכן אימא נ נ ״ ר ) י נ  ,א( :א״ר הונא ,הרעם
הזה נשעה שיוצא כחיקונו אין כל נריה יכולה לעמוד עליו ,׳נחנונן׳ אין כחינ כאן ,אלא ׳יחנונן' ,הפקחים יודעין רמוזו והגיונו .א״ר
הונא ,אס על סדרו של רעם אין אחה יכול לעמוד ,על סדר של עולם על אחח כמה וכמה ,אחמהא .ואס יאמר לך אדם יכול אני
לעמוד על סדרו של עולם ,אמור לו ,אחרי מלך נ״ו אי אמה יכול לעמוד ,אחרי מלך מלכי המלכים הקנ״ה אמה יכול לעמוד.
ו ב ש ב י ל זה אגו מכרכין שכחו וגבורתו וכוי .כדמנן נמשנה דנ ר כו ת)נ ד ע״א( :על הרעמים ועל הרוחוח ועל הנרקיס אומר נרוך שכחו
וגנורמו מלא עולם .ונפסק נשו״ע )או״ח ,רכז ,א( :ועל הנרקיס ,ועל הרעמים ,ועל רוחוח שנשנו נזעף ,על כל א׳ מאלו אומר,
נא״י אמ״ה עושה מעשה נראשיח ,ואס ירצה יאמר נא״י אמ״ה שכחו וגנורמו מלא עולם .וכתנ נזה הט״ז )שס( נזה״ל :והמנהג לומר על
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ילקוט הנחל
קול שאדם מוציא גכח בתפילתו.

אימא גגי זה גליקו״ה)או״ס גית הננסס ו,

כ ד קלא נפיק וכוי .וביאר גבי זהר זה בספר אור המאיר )פ׳ עקב( בזה״ל :הנה,
ט( בזה״ל :צריכין ליזהר מאד מאד בבתי כנסיות ובתי מדרשות לבטל
הרואה יראה איך לדברי קדוש הזוהר רומז לנו ,שכל מה שיש בעולם,
כבוד עצמו לגמרי ,רק להרבות כבוד המקום (...) .וע״כ כל מי שעוסק בבנין
הכל יש דוגמתו במלא קומת האדם ,להיותו עולם קטן ,ומרוחניותו יכול
להשיג במושכלות ברותניות ,אורות הבהירים והנעלמיס ,ע״ש ותשכיל נפלאות.
הבית המדרש ותיקונו וקיומו ,או כל אלו הנכנסין לבית המדרש וכוונתו בשביל
וכלל היוצא ,המתשבה טרם התלבשותה בבתינת הקול והדיבור ,לית בה תפיסה
עצמו בשביל כבודו תס ושלום ,הוא פוגם מאד (...) ,מכל שכן וכל שכן
כלל ,ואת״כ שית עזקאין דקנה מפקי רותא לנשבא על עלמא ,ומפקין רותא
כשתולקים על יראי ה׳ האמיתיים הנמצאים בכל בית המדרש ,התותרים
וקלא .והנה זה הקול עדיין אין לו גם כן התגלות בשלימות ,עד שמתלבש
ומתייגעים להתפלל בכוונה עד שמוכרתים להגביה קולם לעורר הכוונה ,ושאר
בבתינת ה׳ מוצאות הפה ותותכת את הקול לבתינת פרטי אותיות ,ואז נשמע
העם לא די שאינם מייגעים עצמם בזה להתפלל בכוונה ,והם טרודים
הדיבור בשלימות .וקורא אותם ׳עבי מטרא׳ ,הכוונה שמכסה את בהירות
השכל שרוצה לגלות ,בבתינת עבים ,שהן המה המכסים טוהר השמים ,ועל דרך שבארנו פירוש הפסוק )תהליס קמז ,ח( ׳המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר׳,
הכוונה ,כשרוצה להשפיע שפע וברכה עליונה לשכינה שנקרא ארץ )זוה״ק ח״א נ ,ב( ,מכסה תתילה את השמים ,כינוי לשכלים ,בעבים ,מורים בתינת ׳נצת ׳הוד
׳יסוד )תיקוניס מזו״ח צח ,ב( המרמזים גם כן לשפתים ,והם העבי מטרא שנשפע לשכינה ,וגם ה׳ מוצאות הפה נקראים עבי מטרא ,להיותם בתינת התלבשות
להקול .ולזה רומז הזהר ׳ורעם גבורותיו מי יתבונן׳ ,נודע בינה כינוי בשם מי )זוה״ק ח״ב קיז ,א( ,באמצעות התלבשות הרעמים ,היינו בתינת הקול שמוציא משית
עזקאין ,הוא בתינת רעמים באדם ,לעומת רעמים שיש בעולם ,וכשהקול מתלבש בה׳ מוצאות הפה ,׳מי יתבונן׳ ,יש התגלות והתבוננת לבינה הנקרא ׳מי׳.

הרעמים נעשין ע״י
שיוצאין אדים וקיטורים
חמים ,ובאים בתוך הענן
ונתלהבים שם ,ועי״ז נקרע
הענן ,ומזה נשמע קול
הרעם .ופעולות הרעמים,
שעי״ז נתחלקין המים של
כל מקום ומקום ,כפי הצריך
להשקותו במידה ובמשקל,
כפי הראוי לפי המקום
)ליקו״מ סז ,וע״ע ליקו״מ רפג(.

הרעם הזה בשעה שהוא
יוצא כתיקונו ,אין כל בדיה
יכולה לעמוד עליו ,ופקחין
יודעין רמזו של דבר והגיונו.
ואם על םדרו של רעם
אי אתה יכול לעמוד ,על
םדרו של עולם על אחת
כמה וכמה )ילקו״ש איוב רמז
תתקיד(.

רעמים כולם הם כוחות
הדין המתפשטים מן היראה
לייםר בני אדם ,וכאשר
הקב״ה י!סר לאדם ביםורין,
חייב ליכנע ,מהדין השולט
עליו ,ולא יקשה ערפו ,ולא
יהא בועט ביםורין )ראשית
חכמה ,שער היראה ,יא(.

הרעמים שלוחותייהו
דרחמנא עבדין ,כי כמה
פעמים לרוב אין מגיע היזק
לאדם כי אם שיתפחד ע״י
רעמים .וכן אמר הבעש״ט
ז״ל שכל הפחדים אפילו
בבעלי חיים המגיע לאדם,
הוא כוונת השם ב״ה
להפחידו ,כדי שיזכור לירא
את השם )מאור עינים ,פ׳
שמיני(.

הרעם הוא קול טבעי,
והוא נחשב אצל ה׳ רק כהגה
קל וקול חלוש ,ובכל זאת
יתבהל האדם ויחרד מפניו
מאד ,וכל שכן שיתבהל אם
ירעם ה׳ בקול של הנפלאות
שהם למעלה מן הטבע,
שהוא קול גדול ונורא
)מלבי״ם איוב לז ,א(.

קול הרעם יוצא אחר הברק,
אבל באמת הרעם יוצא
תחילה לפני הברק ,רק מפני
שהקול מתאחר בדרך עד
שבא אל אוזן השומע ,וחוש
העין רואה תחילה ,לכן נראה
הברק קודם הרעם ,אבל
אם היה נשמע קולו תיכף
בצאתו ,לא היה הקול יוצא
מאוחר ובעקבות הברק ,כי
היה נשמע תיכף לא בעקביו
)מלבי״ם איוב לז ,ד(.

קול שאדם
מוציא בכה
כמו שהקול מעורר הכוונה,
כן להיפך ,הכוונה מעורר
הקול ,שכשמתפלל בכוונה
ונזהר להכנים כל ליבו
ומחשבתו בתוך דיבורי
התפלה ,אזי ממילא יתעורר
קולו להתפלל בקול כראוי
)שיהר״ן רצג(.

עיקר התשובה זוכין
ע״י קולות ,שזהו בחינת
ראש השנה שהוא התחלת
התשובה כי הוא יום ראשון
לעשרת ימי תשובה ,שאז
מתחילין לצעוק כל הקולות
הקדושים )ליקו״ה חו״מ
שלוחץ ד ,יד(.

כוונת רוממות הקול
בתפלות וכוונת בתי
הכנםיות וזכות תפלת
הרבים ,זהו שיהיה לבני אדם
מקום יתקבצו ויודו לאל
שבראם והמציאם ,ויפרםמו זה ,ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו .וזו כוונתם במה שאמרו ז״ל )ירושלמי תענית פ״ב ה״א( ׳ויקראו אל אלקים בחזקה׳ )יונ ה ג( ,מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול ,חציפא נצח לבישה )רמב״ן שמות יג ,טז( .כיון שנקראת
התפלה עבודה וישראל נקראו עבדים ,ראוי לטרוח בקול גדול בתפלה ונענוע כל האיברים וכוונת הלב ושמיעת האוזן ,עד שיהיה עיף ויגע מרוב העבודה ) ס פ ר חרדים פס״ו( .יש לעשות מעשה התפלה בשמחה גדולה ,בקול גדול ,וידים המשמיעים
קול שמחה ,ובזה ניטל גם הידים מעשו וניתן ליעקב וז״ש ׳הקול קול יעקב והידים׳ ,ר״ל גם הידים וגו׳ ,והבן )תוי״י הקדמה ,ז( .ברבים טוב יותר להרים קול ,בין בתפלה שנקרא צדק כנודע בין בתורה ,תדברון בהכרזה )תוי״י ,פ׳ קדושים(.

עצה ותושיה ^ צריך להתפלל עם כל הכוחות ,ולהוציא את הקול בתפילתו בכד גדול ,ועי״ז יפגע הקול במוח ,ואז יוכל לכוין ,היינושהלב ישמעמהשהואמדבר .ועי״ז יזכהשיתפשט עקמומיותשבליבו ,ויבוא
לשמחה ,עדשיעשה המצוות בשמחה גדולהמהמצוות בעצמן כנ״ל .ויזכהשיוכל להלביש אתתפילתו בםיפורי דברים ,ולבטל כלהגזירות אפילו לאחרגז״ד )קיצור ליקו״מ ה ,ה(.

ערכי ם
וכינויים
נוזלים
נוזלים הוא מה שנוזל
ממזלות העליונים )קה״י,
נוזלים(.

נוזלים לשון מתיקות ,כמו
שאמר בבראשית רבה )יג,
י( ,מתמתקים הן בעבים,
שנאמר )איוב לו( ׳אשר יזלו
שחקים' ,ופירש רש״י יזלו
לשון מתיקות )קה״י ,נוזלים(.

לבנון /
לבונא דמוחא
תי קון כל דבר ,תלוי
בהמות ,דהיינו להמשיך
לבנונית מן המוח ,בבחינת
ונוזלים מן לבנון )ליקו״ם כט(.
לבנונית ,מלשון לתקן
וללבן כל הפגמים )ליקו״מ
כט(.

כל לבן מורה רחמים.
אע״פ שגם החםד נקרא
ל בנוני תו
אין
לבן,
בלבנונית המחשבה ,כי
המחשבה היא רחמים
גמורים אמתיים ,וכל
רחמים מורה לובן כשלג.
ועל המחשבה נאמר ׳אם
יהיו חטאיכם כשנים כשלג
ילבינו ואם יאדימו כתולע
כצמר יהיו׳ )ספר הפליאה
ד״ה בא וראה(.

לגנון הוא כתר עליון,
ונקרא כן ,לרמוז אל רוב
לבנותו■ ,עזהךכ1ז אל הרחמים
הפשוטים .ונקרא כן בהורדת
השפע ,כדכתיב ׳ונוזלים מן
לבנון׳ )פרד״ר כג ,לבנון(.
מצות עשה מצד לבנונית
הרחמים ,ולא תעשה מצד
אודם הדין )של״ה תולדות

המ

ליהוטי

נחל נוכע

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ח מתרגם

הרעמים שנתו וגבורתו ,ועל הברקים עושה מעשה בראשית,
א ש ת מ ע קלא לברייתא היינו כחיי רעמים .ני אר נזה נעצוה״מ
)מפלה יא( נזה״ל :היינו ששומע נמוחו את שפיו
ואיני יודע מעם לזה ,אולי שהרעמים מראים כת משא״כ
בברקים .וכתב בזה הרמ׳׳ק בפרד׳׳ר )כג ,כ( בזה׳׳ל :רעמים הם מצד
אומר ,שזה מכונה ׳רעמים׳.
הגבורה ,כדכתיב )איוב כו( ׳ורעם גבורותיו כו״ ,וכן פירש
נ ע ש ח מהקול רעמים .כמנ מה נניאה״ל)ה( מה״ל :נראה מנואר,
בתיקונים .ואפשר שלכן מברכיו
שזה מחמס שמקנל ע״י
לנד
הקול הארח המוחין ,ונזה
עליהם שכתו וגבורתו מלא עולם.
מטרא ,היינו בחי׳ מוחין ,שמשם יורדין
אימעניד לרעמים.
בזוהר ב אר מים חיים
טיפין טיפין .כמ״ש בזוהר )פינחס דף רלה ע״נ(
ונוזלים מן לבנון .דברי
ק ו ל מעורר הכוונה .ני א ר נז ה
נ ני א ה ״ ל) ה ( מה״ל :שמתחילה באר מים חיים ונחלים מן לבנון ,מן לבונא
זהר זה מקושרים הס לדברי הזהר
אשתמע
הקול מעורר כוונת המוח ,ואח״כ דמוחא .וכשפוגע בעבי מטרא ,אזי
דלעיל )מקו״ח ד״ה ׳כד קלא נפיק׳
עי״ש( .איתא בדברי הרע״ מ בזהר
חוזר משם הקול ומעורר ומיישר קלא לברייתא .היינו בחי׳ רעמים .וזהו
)פנחס ,רלה ע״ב( בזה״ל; ^פתת רעיא
ניו תר כוונת הלנ כ מונ״פ .וכן )תהליס עז( קול רעמך בגלגל ,היינו בגלגלתא
מהימנא ואמר ,ווי לון לבני נשא
כמנ נז ה נ מי הנמל )ה( נזה״ל :ר״ל,
חי׳ דמוחא ,כד אערא בגלגלתא דמוחא ,נעשה
דאינון אמימין לבא שתימין עיינין,
כי ע״י קול תפילתו שהוא ננ
רעמים ,עי״ז נתעורר הלנ ויוכל מהקול רעמים ,ונשמע לברייתא .חה)שס מט(
דלא ידעי! אברים דגופיהון על
לכוון שישמע מה שהוא מדנר ,פי ידבד חכמות ,היינו הדיבור היוצא מפי,
מה אינון מתתקנין .דהא קנה תלת
תילין כלילן ביה .תד ,׳הבל' ,דאיהו
ואז נפשט העק מי מיות שנלינו פוגע בחכמה ,היינו בגלגלתא דמוחא .ועי״ז
להב אש דנפיק מן לבא ,ואתפלג
וזוכה לשמחה הנ״ל .כי זה מלוי והגות לבי ובו׳ ,היינו שנתעודד עי״ז הדעם,
לשבעה הבלים דאמר קהלת.
נזה ,מחמת שזוכה לכוונת הלנ
על כן נפשט העקמימות שנלנ .נתעודד הלב ,כמ״ש קול מעודד הכוונה.
תניינא ,׳אויר' ,דעאל לגביה מלבר.
תליתאה ,׳מים' ,דכנפי ריאה
דאינו! דבוקים בקנה .ומתלת אלין אתעביד קול ,מים ורות ואש ,ומתפלג כל תד לשבעה ,ואינון שבע להבים ,שבעה אוירות ,שבעה
נתלים .וכד אערעו להבים דלבא בעבי ממרא דאינו! כנפי ריאה ,ארת קנה דריאה ,האי איהו ׳ורעם גבורותיו מי יתבונן׳ ,דביה
לב מבין בבינה ,דאיהי בלבא לשמאלא גבורה ,ותשד לימינא מים דכנפי ריאה .ותמן תכמה מותא ,ומניה )שיה״ש ד( ׳מעין גנים
באר מים תיים ונוזלים מן לבנון׳ ,דאיהו לבונא דמותא ,נוזלים על קנה דריאה ,בתר דאשתלקו עננים דבינה לגבי מותא.
ו ז ד 1ו קול רעמך בגלגל .רבינו כעת מקשר את הגמ׳ בברכות )נט ע״ב( ]הובאה לעיל במקו״ח ד״ה ׳לא נבראו רעמים וכו״[ עס דברי הזהר הנ״ל) פנ ח ס
רלה ע״ב( ,לגבי ענין ׳יצירת הרעמים׳ שעל ידס זוכים לישרות הלב .ודרש זאת מפסוק בתהליס )עז ,יז-יט( :ראוף מןם אלקים ראוף מןם ןחילו
אף ןרגזו תהמות :זרמו מןם עבות קול נתנו• שחקים אף חצציף ןתהלכו :קול רערנף בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ:
ידבר חכמות .כתיב בתהליס )מט ,ד( :פי ןדבר חכמות והגות לבי תבונות :ופירש בזה המצו״ד )שס( על דרך הפשט :והגוס .מחשבות
לבי המה דברי תבונה .ר״ל ,מלבד הדברים הנגלים שיש במה שאדבר ,הנה יש בהם עוד דברים נשתרים ,מה שאחשוב בלבי.

כמ״ש

פי

ומלבד שדרש רבינו פס׳ זה בדרכו

הפנימי ת ,דוק וראה ,כי תוכתת דהע״ה במזמור זה היא לאלו הבוטתיס רק בעושרם ,וכל שמתתס רק בעוה״ז,

אדם ,בית חכמה תניינא ,ל(.

ואינס רוצים שוס שכר רותני ,והס

ק ו ל מעורר חכווגח.

האין םוף שאין שם שום
גוון נקרא בחינות לבן,
שלבנונית הוא תחילה קודם
כל הגוונין )קדושת לוי ,פ׳

נוהגי! לקרות פשוק ראשון )דק״ש( בקול רם ,כדי לעורר הכוונה.

משפטים(.

יש באדם ראש ,ובו המוח,
ומן המוח יוצא חוט לבן
הנקרא חוט השדרה ,וחוט
זה הוא המעמיד את כל
הגוף .והוא מחמת שכל
חיות האדם תלוי במוח,
והוא מקור החיות של
האדם ,ומן המוח הוא
נשפע חיות ויורד לכל
איברי הגוף הפנימים
והחיצונים ,היינו דרך אותו
החוט הוא יורד ממקור
החיות .לכן הוא לבן ,שהוא
מתחיל מן המוח שהוא
מקור החיים ששם משכן
הנשמה ,והוא ג״כ לבן כי
הלבנונית מורה על החיים,
ולכן ג״כ חוט זה הוא לבן.
והוא הצינור שע״י נמשך
חיות .ומזה נשכיל ונבין
ג״כ בעולמות העליונים
הרוחנים )אוהב ישראל ,פ׳
ויקהל(.

כזלע״ז של השמת במצוות עצמן בעוה״ז.

כעין זה איתא בשו״ע )או״ת סא ,ד( ,וז״ל:

רבינו כתב פה גבי העני! ש׳קול מעורר הכוונה׳ .א מנס ,עי׳ עוד בזה

במילוא״ת ,מה שאיתא שם גבי ההנהגה הראויה בזה ליתיד ולציבור.

יליקוט הנח?•

מיליואי חכמה
ק ו ל מ עורר הכוונ ה .איתא גבי ענין זה באליה רבה )או״ח קא ,ב( בזה״ל :ולא
ישמיע קולו וכו׳ .דהוי מקטני אמנה ,גס למדו מתפילת תנה .ועיין
באליה זוטא מזה .ועוד כתבתי בשם מלבושי יום טוב ,כל זה בתפילת שמונה
עשרה בלתש ,אבל נוהגין בכל אלו הארצות בפיוטים וכיוצא בהן ,שמגביהין
קולס וצועקים בקול רם עד שהנכרים מלעיגין על זה .ונצטערתי מימי לדעת
מאין בא זה המנהג ,כי מנהגן של ישראל תורה היא .עד שהאיר ה׳ את עיני,
וראיתי דרמב״ן סוף פרשת בא )יג,טז( ,שכתב בזה הלשון ,וכוונת רוממות
הקולות בתפילות וכו׳ ,כמו שאמרו תז״ל )ירושלמי תענית פ״ב ה״א( ׳ויקראו אל
האלקיס בתזקה׳ )יונה ג( ,מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול ,עד כאן.
) (...גס הקשיתי באליה זוטא ,הא קיימא לן לעיל סימן נ״ו דמתויביס
לענות אמן יהא שמיה רבה בקול רם (...) ,ואף שכתב ר״י דאין צריך לתת
קולות גדולות עד שיתלוצצו ממנו בני אדם ,היינו דפירש בכל כותו דהיינו
בכל כוונתו ,אבל אנן קיימא לן כתוס׳ דבעינן נמי קול רם ,ומשמע דפליגי,
וכמו שכתב בית יוסף בסימן נ״ו .ומכל מקום נראה לי ,אף דבעינן בקול
רם ,מכל מקום אפשר דמודיס דאין צריך קולות גדולות ,ולא פליגי .ולהלכה

במתשבתס בשעת התפילה בכל מיני שטותיס ובלבולים שלהם במשא ומתן וכו׳,
כאשר הס יודעים בנפשם ,אף גס הס תורקיס שינס וגוערים על המתייגעיס
להתפלל בכוונה ומבלבלים אותם מן הכוונה ,והס עוסקים בדברים בטלים
ושיתות תולין בשעת התפילה ובשעת קריאת התורה וכו׳ ,ומבלבלים התפילה,
ועוד הס מתציפיס פניהם ואומרים שאלו היראים המגביהים קולס בתפילה
הס מבלבלים אותם מבלבול מתשבות רעות שלהם ,וכל אלו וכיוצא בהם הס
בכלל מתריבי הבית הכנסת ובית המדרש .וכן איתא גבי ענין זה אבני״ה ברזל)יד(
בזה״ל :אתר הפסת כשנסע בתזרה רבי נתן עם רבינו זצוק״ל לביתו ,אז היה
אצל הרב רבי גדליה ז״ל .והתפללו אנ״ש בקול רם ,ובפרט מוהרנ״ת .וישאל
הרב ר׳ גדליה את רבינו זצוק״ל ,הלא כשנכנסין למלך נכנסין בקול דממה
דקה ,והשיב לו רבינו זצוק״ל ,אני אותז מהתסידיס של פעם ,שקפצו פנימה
אל היכל המלך עם השרוול המשומן .ועוד איתא בזה בשיש״ק )ה ,רפב( בזה״ל:
את רבי יעקב זיטאמיר ז״ל היו מכניס בשם רבי יעקב ׳שרייער׳ ,רבי יעקב
׳הצעקן׳ ,כי היה מתפלל בהתלהבות וצעקות נוראות ,והיה יכול לצעוק
בנעימה ,ולהתמהמה בצעקותיו בפרק צור ישראל וכו׳ במשך שעה ויותר .וכן
כשהיה קורא סיפורי מעשיות ,היו היושבים לצידו מתלהבים מכל תיבה למעשה ,יש לברר בפוסקיס ובשימוש ת״ח כיצד להתנהג בזה ,ועי״ע בדברי רבי נתן
המובאיס בילקוה״נ לעיל ד״ה 'קול שאדס מוציא בכת בתפילתו'.
שקורא ,עד שהיו קוראים עימו כל מלה במלה בהתעוררות עצומה ,ולא היו
נצרכים לשוס תוספת דיבורים .ועוד איתא שס )ה ,שפ( בזה בזה״ל :סיפר רל״י
ז״ל ,שבבואו לראשונה לאומאן )בתודש אלול תרע״ד( ,השתומם ממתזה הנורא שראה ,איך שבקלויז צועקים ושואגים אנשי שלומינו בתפילתם ,בפרט רבי
געציל ותבורת העובדים ,ושמע שם את הצעקות והשאגות מהמשתטתיס על ציון רבינו הקדוש ,וכששהה על הציון שמע הצעקות מהקלויז ,עד שכל המקום
שמסביב רעש וגעש מקולות תפילות אנשי שלומינו ,וכל זה היה נדמה כמרקתה לוהטת ,שאי אפשר לספרו ואי אפשר לשוכתו כלל וכלל.
ק ו ל מעורר הכוונה .ובשיהר״ן )רצג( איתא עצה נפלאה לכך ,וז״ל :שמעתי בשמו ,מאיש אתד שדיבר עימו והזהירו להתפלל בכוונה .ואמר לו ,שכמו שהקול
מעורר הכוונה ,כן להיפך הכוונה מעורר הקול ,שכשמתפלל בכוונה ונזהר להכניס כל ליבו ומתשבתו בתוך דיבורי התפילה ,אזי ממילא יתעורר
קולו להתפלל בקול כראוי .וכן נראה בתוש כמה פעמים.

שער הן /נראה לי הטעם
שהוא ׳נחיב לא ידעו עיט/
לא אחיידע ,או הוא לעילא
בחכמה או לחחא בבינה,
והוא דבוק בשניהם ,בל״ב
נחיבוח החכמה ,ובנ׳ שערי
בינה ,על כן לבנון לב נון
ג ל ג ל גלגל רומז על החפארח ) ק ה׳  ,גלגל( .גלגל הוא השכינה ,שעל ידו מחגלגלים הנפשוח )קה״י ,גלגל( .גלגלא הוא סוד החשמל המקיף ושומר האדם ,והיוצא ממנו לחוז נופל לסטרא אחרא )קה״י ,גלגל(.
)קה״י ,לבנון(.
השכל הוא רקיע העליון ,והוא בחינח כחד דעשיה )קה״י ,גלגל( .גולגולת הוא רמוז לג׳ ראשונים )קה״י ,גלגולת(.

גלגל

^ פתח הרועה הנאמן
ואמר ,אוי להם לבני
אדם שהם אטומי הלב
סתומי העיניס ,שלא
יודעים איברי גופם
על מה הם מתוקנים.
שהרי קנה שלוש צבאות
כלולים בו .אחד' ,הבל',
שהוא להב אש שיוצא
מן הלב ,ונחלק לשבעה
הבלים שאמר קהלת.
שני' ,אויר' ,שנכנס אליו
מבחוץ .שלישי' ,מים'
של כנפי הריאה שהם
דבוקים בקנה .ומשלושה
אלו נעשה קול ,שהוא
נעשה ממים ורוח ואש,
ומתחלק כל אחד לשבעה,
והם שבעה להבים,
שבעה אוירים ,שבעה
נחלים .וכאשר פוגעים
להבות הלב בענני מטר
שהם כנפי הריאה,
דרך קנה הריאה ,זה
הוא 'ורעם גבורותיו
מי יתבונן' ,שבו לב
מבין בבינה ,שהיא בלב
לשמאל גבורה ,וחסד
לימין מיס של כנפי
ריאה .ושס חכמה שהוא
כנגד המוח ,וממנו'מעין
גניס באר מיס חייס
ונוזליס מן לבנון' ,שהוא
לבנונית המוח ,נוזליס על
קנה הריאה ,אחר שעלו
ענני הבינה אל המוח.

ה מ תרג ם
“ 'יראי אלקיס' מצדו
של יצחק ,ששם הוא
ענין השמיעה ,שאמר
חבקוק הנביא ה' שמעתי
שמעך יראתי.
י שמיעה יראי אלקי״ס,
ועליה נאמר 'הטה ה'
אזנך ושמע' ,ומשם
יראה ופחד יצחק ,זה
שכתוב'ה' שמעתי שמעך
יראתי' ,ומי שנשמע
שם קולו בין בתורה בין
בתפלה בין בצעקה בלא
יראה ,מיד 'וישמע ה'
ויתר אפו ותבער בס
אש ה״.
באזניס יש בהס
חדרים ואכסדראות,
ועליהם אמר דוד 'שיר
למעלות' ,שהם 'כי
גבוה מעל גבוה שומר
וגבוהים עליהם' ,אס הס
אטומים אזניס למטה,
כך הס אטומים שערי
השמיעה למעלה כנגדם.
והס השערים שנאמר
בהם שומע תפילה,
שמע ישראל ,משם צריך
לכוון בשמיעה .אמר לו
רבי אלעזר ,אבא ,והרי
שמיעה באיזה מקום
תלויה למעלה .אמר לו
) (...שמיעה כנגד שולחן
בצפון ,ושם יראה ,זה
הוא שכתוב 'ה' שמעתי
שמעך יראתי',

מ קו ר ח כ מ ה

ליקוטי

בחצוצרות ה

נח^ נובע קמא

מוהד׳ן

ערכי ם
וכינויים

מי

שיש גו יר א ת שמים .איתא נמסכת כרכות )ו ע״נ( :אמר רגי חלט אמר רג הונא ,כל אדס שיש ט יראת שמיס דנריו נשמעין ,שנאמר
'סוף דנר הכל נשמע אס האלקיס ירא וגו" .מ אי' כי זה כל האדם' ,אמר רני אלעזר ,אמר הקנ״ה ,כל העולם כולו לא ננרא אלא
נשניל זה .רני אנא נר כהנא אמר^ ,קו-ל זה כנגד כל העולם כולו .רני שמעון נן עזאי אומר ואמרי לה רני שמעון נן זומא אומר ,כל
העולם כולו לא ננרא אלא לצווס לזה .וניאר נזה כעיון י ע קנ )שס( :פל אדם שיש נו יראם שמים דנייו נשמעץ .כי אס אין נו יראת שמיס
היאך יכול להוכיח לאחרים ,אומרים
מי שיש בו ירא ה קולו נע ש ה
אס
לו קשוט עצמך תתילה (...) .אבל
וזה שאמרו חז״ל )כרכות ו ע״נ( מי שיש בו
רעמים .כיאר כזה כמי הנחל )ה(
נשמעין,
יש בו יראת שמיס דבריו
יראת שמים דבריו נשמעין .כי מי שיש בו
כזה״ל :ר״ל ,כי ע״י שיש לו יראת
לפי שמצא תן בעיני אלקיס ואדם,
כדאיתא בשוכה דף מ״ט ,כל אדס יראה ,קולו נעשה רעמים .כי רעם מסטרא
שמיס יוכל להוציא בכת גדול
דבריו
שיש עליו תן בידוע שיש בו יראת דיצחק ,כמ״ש ורעם גבורותיו .ועי״ז
תפילתו ,כי הקול שאדם מוציא בכת
שמיס־ *^קול זה כנגד כל העולם טלו .נשמעין ,היינו משתמע קלא לברייתא,
הוא מבתי׳ גבורות כמוב״ת מקודם,
וגס היראה הוא מבתי׳ גבורות ,כי
כי אדס הוא עולם הקטן כשעושה כי תמן תליא שמיעה ,כמ״ש )חנקק ג( ה׳
רצונו כידוע ליודעי תן ,ועוד דהא
יצתק שהוא בתי׳ גבורה כתוב בו
שמעתי שמעך יראתי .וזה פירוש )תהליס קג(
׳פתד יצתק׳ ,בתי׳ יראה.
כל עולם לא נברא אלא בשביל
שייראו מלפניו ,שנאמר ׳והאלקיס גבורי כה עושי דברו לשמוע בקול דברו,
ג ב ר ר י כה עו שי דברו לשמוע
בקול דברו .וביאר בזה במי
עשה שייראו מלפניו׳ כדאיתא בשבת
הנ חל) ה( בזה״ל :היינו ,שמפרש הפשוק בשני אופנים ,׳גיבורי כת׳
דף ל״א ,וזה שיירא אלקיס ,הוא שקול כנגד כל העולם .וביאר בזה
שהס היראים שמוציאין קולות תפילתם בכת גדול ,הס זוכים
המהר ש״א) שס( :רישא דקרא מדבר בשבת ומעלה של ירא אלקיס ,יש
לנו לפרש ג״כ שיפא דקרא ׳כי זה כל האדם׳ ,בשבתו של ירא
׳לשמוע בקול דברו׳ ,שליבם ישמע מה שהס מדברים .וגס פירש
אלקיס ,למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,ולא פליגי ,אלא כל תד
׳לשמוע בקול דברו׳ ,שגס אתרים שומעי! קול תפילתו ומתעורריס
עי״ז ,כי מהקול נעשה רעמים ונשמע לברייתא.
ותד תדא מג׳ עולמות )מלאכים ,כוכבים ושפלים( נקט במלתיה .ז״ש
׳כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל האדם׳ ,דהיינו גס עולם
המלאכים לא נברא אלא בשביל האדם שהוא בעל בתירה ,כדי לזכותו אס יהיה ירא אלקיס וישמור מצותיו כדאיתא במדרשות .ושאמר
׳שקול הוא כנגד כל העולם׳ ,דהיינו עולם האמצעי שנמשלו בו אף הצדיקים לכוכבים ,כמ״ש )ב״ב עה ע״א( ׳פני משה כפני תמה ופני יהושע
כפני לבנה׳ ,ובשאר צדיקים כתיב ׳והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וככוכביס וגו״ .ושאמר ׳כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה׳,
דהיינו עולם התתתון לא נבראו אלא לצוותא לו בעלמא ,כדי שישמשו אותו ויעשו עבודתו ,כדאמרי׳ בפ׳ הרואה )ברכוח נח ע״א( בן זומא
ראה אוכלשא ע״ג מעלה בהר הבית אמר ברוך שברא כל אלו לשמשני ,וק״ל .ודוק וראה ,כי מלבד שבא ללמדנו שמי שיש בו יראה קולו נעשה

כי

רעמים ,הרי בא עוד ללמדנו בשבח הירא אלקים ,שכל העולם לא נברא אלא בשבילו .וע"פ כללי ראבר״נ )כלל א( ,מה נפלא לקשר לשון הגמ׳ ללשון רבינו

כי

בחחילח המאמר ׳כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי' ,כי הירא אלקים הוא הזוכה לזה.

כי

סטרא דיצחלו
משיח יבוא מסטרא דיצחק,
שיהיה נמחק פחד יצחק
ויהיה נעשה ישחק ,היינו
שהתגלות רוח של משיח
הוא ע״י המתקת חרון אף
דהיינו תוקף הדין ,שהוא
פחד )ליקו״ה ר״ה ב ,ב(.
סטרא דיצחק ,בגין דמיניה
נפק דינא לחייביא למידן
יתהון )ז הר חדש ,חוקת(.
לעולם סוד הערב הוא סוד
הדין סטרא דיצחק ,שלכן
הוא תיקן צלותא דמנחה
למתק דיני הערב )פי׳ שעת
רצון לזהר בראשית כא.(.

יצחק בחינת גבורה ושורשו
בחינת בינה ,ואעפ״כ נכלל
בו החסד .והוא עמוד
העבודה ,והוא שורש לכל
בחינת רוח של כל איש
ישראל ,נפש מאברהם רוח
מיצחק )קה׳׳י ,יצחק(.
ישחק ,גאולה העתידה
תהיה ע״י הארת בינה עלאה,
שריא ש׳ שורקת ביצחק,
גבורה ,שתתלבש בגבורה.
על כן כתיב ישחק בשין,
לרמוז על בינה עלאה ,בחינת
ש" שורקת )קה׳׳י ,ישחק(.

שמיעה
שמיעח תליא בליבא
כמ״ש )מל׳׳א ג( ונתת לעבדך
לב שמע ,ועבודה שבלב זו
תפלה ) ת עני ת ב( ,היינו ביטול
ודביקות לא״ס )ליקו׳׳מ כב,
ט(.

שמיעח הוא בחינת מה
שהשי״ת שומע קול צעקות
ותפלות ותרועת עמו ישראל
ברחמים )ליקו״מ ח״ב ,ה ,יד(.

תמן תליא שמיעה.
רע ם מסטרא דיצחק כמייש ורעם גבורותיו .עי״ל מקו״ח ד״ה ׳כד קלא נפיק׳•
ביראה ,דבריו נשמעים ,כי שמיעה תלויה ביראה ,כדאיחא בזהר )פנחס ,רל ע״א( בזה״ל :׳ואתה תחזה מכל העס אנשי חיל יראי אלקי״ס׳
) “ ,(...׳יראי אלקי״ס׳ מסטרא דיצחק ,דתמן שמיעה ,דאמר חבקוק נביאה) ,חבקוק ג( ׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳ .וכן איתא בתיקו״ז)תיקון
ע ,קכב ע״א( בזה״ל :ישמיעה יראי אלקי״ס ,ועליה אתמר ׳הטה ה׳ אזנך ושמע׳ ,וחמן דחילו ופחד יצחק ,הדא הוא דכתיב )חבקוק ג( שמיעח בליבא תליא.
בחינת הט אזנך ושמע דברי
׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳ ,ומאן די משתמע תמן קליה בין באורייתא בין בצלותא בין בצעקה בלא דחילו ,מיד ׳וישמע ה׳ ויתר אפו חכמים ,זהו בחינת אמונת
ותבער בס אש ה״ .ועוד איתא גבי זה בתיקו״ז )תיקון ע ,קל ע״א( בזה״ל :יאאודנין אית בהון אדרי! ואכשדרין ,ועלייהו אמר דוד ׳שיר חכמים ,כי צריכין להטות
אזנו היטב היטב לשמוע
למעלות׳ ,דאינו! ׳כי גבוה מעל גבוה שומר וגבהים עליהם׳ .אי אינון אטימין אודנין לתתא ,הכי אינון אטימין תרעי! דשמיעה לעילא
דברי חכמים ,להבחין בין
לגבייהו .ואינו! תרעי! דאתמר בהון שומע תפלה ,שמע ישראל ,מתמן צריך לכוונא בשמיעה .אמר ליה רבי אלעזר ,אבא ,והא שמיעה האמת הברור ובין האמת
שאינו ברור ,מכל שכן בין
באן אתר תליא לעילא ,אמר ליה ) (...שמיעה לקבל שולחן בצפון ,ותמן דחילו ,הדא הוא דכתיב )חבקוק ג( ׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳.
השקר )ליקו״ה ביהכנ״ס ו.(1 ,
בקרב
זז׳ שמעתי שמעך יר א תי וז״ל הכתוב בשפר ח ב קו ק)ג ,א-ב( :תפלה לחבקוק הנביא על שגינות :ה׳ שמעתי שרנעך יראתי ה׳ פעלך
בחוש השמע שם הרגשת
שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחס תןכור :ופירש בזה המצו״ד )שם( על דרך הפשט :שמעסי שמעך .שמעתי מה שאמרת לי הנגינה והקולות ,בחינת
)ברכות טו( השמע לאזניך מה
והשמעת לאזני מהגלות וארכו ,והנה יראתי עד מאד .ורבינו ביארו כדברי הזהר שהשמיעה תלויה ביראה ,כמובא לעיל בד״ה הקודם.
שאתה מוציא מפיך )ליקו׳׳ה
ג ב ר ר י כח עו שי דברו לשמוע בקול דברו .רבינו מצטט פש׳ זה ע"מ לדורשו כדברי הזהר )המובאים בד״ה הבא( ,אך גם פשט הכתוב ומאמרי
פו״ר ואישות ג ,טז(.
חז״ל שעליו ,עולים בקנה אחד .נאמר בתהלים )קג ,כ-כב( :ברכו ה׳ מלאכיו גברי כת עשי דברו לשמע בקול דברו :ברכו ה׳ כל צבאיו עיקר ידיעת האמונה
משרתיו עשי רצונו :ברכו ה׳ כל מעשיו בכל רנקמות ממשלתו ברכי נפשי את ה׳ :ופירש המצו״ד)שם( :לשמוע .ר״ל' ,לא יעשו בעבור קבול הקדושה הוא ע״י בחינת
חוש השמע (...),ושם עיקר
שכר ,כי עושים דברו בעבור ׳לשמוע בקול דברו׳ ,וזה כל מגמתם .ודוק וקשר הדברים להמובא לעיל אות ב׳ שכר מצוה מצוה׳ .ועוד איתא במש׳ ידיעת תשוקת אמונתו
שבת)פח ע״א( :אמר רבי אלעזר ,בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ,יצתה בת קול ואמרה להן ,מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת יתברך ,בבחינת נודע
בשערים בעלה ,כל חד לפום
משתמשי! בו ,דכתיב ׳ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כת עושי דברו לשמוע בקול דברו׳ ,ברישא ׳עושי׳ והדר ׳לשמוע׳ .ופירש ר ש״י)שם( :עושי
מה דמשער בליביה )ליקו׳׳ה
פו״ר ואישות ג ,טז(.
דברו לשמוע .מוכני! לעשות קודם שישמעו ,ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את הדבר ,לידע אס יכולין לקבלן עליהם אס לאו.
ע״י שקולו יוצא כרעם ,היינו

ייליקום הנ ח ל‘

ואני תפלה
הכני שיהוה לי יראת
שמים באמת ,עד
שידזיו דברי נשמעים
לבריות לעבודתך
וליר א תך .וקול
תפלתנו ועלה לפניך
לרצון כמו שבעה
קולות שאמר דוד על
המים ,כמו שכתוב
״קול יי על המים אל
הכבוד הרעים יי על
מים רבים ,קול יי
בבח״)ליקו״ת ה(.

כ י ת מן תלי א ש מיע ה .איתא בירח האיתנים )יט( בזה״ל :יראה תלוי באודנין,
בבתי׳ ׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי׳ .ע״כ תוקעין בשופר ,שעי״ז נתעורר
יראה ,כ״ש ׳היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו׳ .גס עי״ז נתעורר הלב
לתשובה לתקן אפילו השגגות (...) .וע״כ מברכין ׳לשמוע קול שופר׳,
׳לשמוע׳ דייקא ,כי יראה תליא באודנין .גס תקיעת שופר הוא זכר למתן
תורה שהיה בקול שופר ,ואז זכו ישראל ליראה גדולה מאחר שכולם שמעו
בעצמם מפי הקב״ה ,כ״ש ׳השמע עם קול אלקיס חיים מדבר וכו״.
כ י ת מן תלי א ש מיע ה .איתא בליקו״ה )אה״ע פריה ורביה ואישות ג ,טז( גבי חוש
הןמע בזה״ל :כל הקולות שהם בחינת עשרה מיני נגינה ,זהו בחינת חוש
הכ 1מע ,ששם הרגשת הנגינה והקולות ,בחינת )ברכות טו( השמע לאזניך מה
שאתה מוציא מפיך .ועיקר ידיעת האמונה הקדושה הוא ע״י בחינת חוש
הכ 1מע ,כי שמיעה בלבא תליא כמ״ש ונתת לעבדך לב שומע ,כמו שאיתא
בזהר הקדוש ומובא בדברי רבינו ז״ל )סימן כב( ,ושם בהלב ששם תליא
שמיעה ,שם עיקר ידיעת תשוקת אמונתו יתברך ,בבחינת נודע בשערים
בעלה ,כל חד לכוס מה דמשער בליביה .כי זה ידוע שהשי״ת מרומם ומנושא
למעלה מכל המחשבות ,כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל ,רק השי״ת מגודל
רחמנותו שרצה להיטיב לנבראיו להטעימם מזיו טעמו ולהודיעם מאלקותו

יתברך שמו ,ע״כ צמצם עצמו כביכול בכמה וכמה צמצומים לאין תכלית ,עד
אשר הכניס השגות אלקותו בלב הצדיקים אמיתיים שבכל דור ודור ,כמו
האבות הקדמונים ,וכן כל הצדיקים האמיתיים בכל דור ודור ,שכולם זכו ע״י
עבודתם האמיתית להשיג השגות אלוקות דרך כמה צמצומים .וכל זה הוא
בחינת ׳שמיעה׳ ,כמו מי ששומע קול המדבר והמשמיע ,אבל אי אפשר לראותו,
וכמ״ש במתן תורה ,קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול.
ואפילו משה רבינו עליו השלום אמר הראני נא את כבודך וכו׳ ,והשיבו השי״ת
כי לא יראני האדם וחי וכו׳ ,וראית את אחורי ופני לא יראו .ועיקר ההשגה
שהשיג היה רק בבחינת חוש השמיעה ,כמ״ש ובבא משה אל אהל מועד וישמע
את הקול וכו׳ .מכל שכן שאר הנביאים והצדיקים ,שבוודאי כל השגתם וידיעתם
הוא בבחינת חוש השמיעה דתליא בלבא ,שהוא בחינת נודע בשערים בעלה ,כל
חד כפום מה דמשער בליביה ,כמ״ש )חבקוק ג( ה׳ שמעתי שמעך יראתי וכו׳.
ובפרט שאר אנשים פשוטים כמונו היום ,שכל חיותנו וקדושתינו היא בבחינת
חוש ה'כ 1מע ,שאנו שומעים לקול אבותינו שמסרו לנו התורה הקדושה ,שהיא
האמונה הקדושה מדור לדור ,ואנו מחוייביס לשמוע בקולם ולקיים את כל דברי
התורה הזאת .וזה שכתוב שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד ,׳שמע׳ דייקא ,כי
עיקר האמונה היא בבחינת שמיעה דתליא בלבא כנ״ל.

עייי שמיעה שאדם נותן לב
לשמוע אל דברי ה׳ ומוסריו
ולימודיו ,עולה במעלות
האושר קו לקו .כמאמרם
ז״ל על הפסוק ׳שמעו והחי
נפשכם׳ ) תור ת משה להאלשיך,
שמות יח ,א-ב(.

חנשמח נמשכת מן האוזן,
הנקראת בינה .והנה שמיעה
בגימטריא תכ״ה ,הנרמז
בראשית תיבות ׳כ׳ל ה׳נשמה
ת׳הלל יה׳ )שער ההקדמות לו.(:

יש שמיעה לטובה באוזן
ימין ,שנאמר ,׳כי שומע
אל אביונים ה״ .ואוזן
שמאל לרעה חס ושלום,
אם אינם עושים רצונו של
מקום ,שנאמר ,׳וישמע ה׳
ויחר אפו ותבער בם אש
ה״ ,שהם הדינים הנקראים
אש .וזהו אומרו באיד״ר
)קל׳׳ח ע״א( ׳אית שמיעה
לטב ואיה שמיעה לביש׳
)עמק המלך טז ,נג( .אץ השמיעה רק הסרת הפרגוד והמחיצה שהיה מבדיל בין הש״י ובין ישראל ,ואז עלה צעקתם לפניו )גבורות השם ,כא( .עיקר השמיעה היא בשמאל ,ולכן צריך שאם משמיע קולו ,שיהיה ביראה .זה לשונו )בתיקונים
קכב( ,׳שמיעה יראי אלקים׳ ,ועליה אתמר )דניאל ט( ׳הטה אלקי אזנך ושמע׳ ,והמן דחילו ופחד יצחק ,הדא הוא דכתיב )חבקוק ג( ׳ה׳ שמעתי שמעך יראתי ׳ ) ר א שי ת חכמה ,שער הקדושה ,ט( .יזחר בשמיעה שלא ישמע שום דיבור שהוא
לבטלה ,כי כבר איפסק הלכתא ששומע כעונה )של׳׳ה ,שער האותיות ,עמק ברכה ,ג(.

ערכי ם
וכינויים
שופר
שופר זה בחינת הלב,
שניזון משופרא דשופרא.
גם שופר הוא בחינת יראה,
בבחינת )עמוס ג( היתקע
שופר בעיר ועם לא יחרדו.
גם שופר הוא בחינת נבואה,
בבחינת )ישעיה נח( הרם
כשופר קולך .גם שופר
הוא בחינת תפלה ,בבחינת
)תחלים קיח( מן המצר קראתי
יה )ליקו״מ ח״ב ,א(.
בכל מקום שנאמר שופר
הרי םימן יפה לישראל,
שנאמר ׳עלה אלקים
בתרועה וגו״ ,׳והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול׳
)ילקו״ש שמות רמז רפד(.

יש שופר גדול ושופר םתם.
שופר םתם הוא הת״ת(...) ,
אמנם שופר גדול הוא הבינה,
ולכן נקראת גדול ,מפני שבה
תלוי החירות בםוד היובל.
)פרד״ר כג ,שופר(.

התפארת נקרא שופר
לשון שופרא ויופי ,שהוא
תפארת ישראל )פרד״ר
כג ,שופר(.

מי האיש אשר חרד לדבר
ה׳ ,כששומע קול השופר
יחרד לבו ויתמלא רתת
ורעדה מפני פחד ה׳ ומהדר
גאונו .שופר מרמז ,שפר״ו
מעשיכם ועזבו דרכיכם
הרעים ) ק ב הישר ,מח(.
מעייני הישועה גימטריא
שופר ,שהוא םוד הבינה
שממנו בא הישועה ,כמו
שאמר ׳ובשופר גדול יתקע׳,
והצדיקים העוםקים בזה הם
מבינה ,והם מעייני הישועה
)קה״י ,מעייני הישועה(.

הרוח של התוקע כשיעבור
במקום צר ומוגבל דרך
השופר וקרן היובל ישמיע
קול תקיעה ,והוא משל אל
רוח ה׳ הנופח רוח חיים
וקדושה בקרב העם )מלבי״ם

קמב

נחל נוכע

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

זכיין למשמע קלין מלעילא .איפא נז ה ר) ל ך לן ,ספרי פורה ,צ ע״א( נזה״ל :י=פמח רני חייא ואמר ,׳נרנו ה׳ מלאכיו גנורי נח עושי
דנרו וגו" ,זנאין אינון ישראל מנל שאר עמין דעלמא ,דקודשא נריך הוא אפרעי נהו מכל שאר עמין ,וענד לון חולקיה
ואחשנמיה .ועל דא יהינ לון אוריימא קדישא ,נגין דכלהו הוו נרעומא חדא על נוורא לשיני ,ואקדימו עשיה לשמיעה ) (...כגוונא דמלאכי
עלאי ענדי נרקיעא ,דכמינ ׳נרכו ה׳ מלאכיו גנורי נח עושי דנרו לשמוע נקול דנרו' ,׳עושי דנרו׳ נקדמימא ,ולנמר ׳לשמוע׳ .דנר אחר,
׳נרכו ה׳ מלאכיו׳ ,אלין אינון צדיקיא
בארעא ,דאינו! תשובי! קמי קודשא
בחיי קולי ה שופר וכיאר כזה איתא בזוהר )לך דף צ (.זכיין למשמע קלין
בריך הוא כמלאכי עלאי ברקיעא,
כמי הנחל )ה( כזה׳׳ל :היינו ,כי מלעילא .היינו ע״י הגבורות נעשה רעמים,
בגי! דאינו! ׳גבורי כת׳ ,דמתגברי
הקול שאדם מוציא בכת בתפילתו
מתמת יראתו מהשי״ת הוא בתי׳ קול ועי״ז הלב שומע ,והיינו והגות לבי תבונות,
על יצריהו! ,כגבר מב דמתגבר על
השופר שזכר לאילו של יצתק שהוא וכמ״ש ) מלכיס א ,ג( ונתת לעבדך לב שומע .וגם
שנאיה .׳לשמוע בקול דברו׳ ,דזכא!
הע ם יודעי דבריו נשמעין לברייתא ,וזהו לשמוע בקול בכל יומא למשמע קלא מלעילא
בתי׳ יראה•
בשעתא דאצמריכו .והעולה מכא!,
תרועה .אימא בזה בביאה׳׳ל)ה( בזה׳׳ל :דבדו  :וזה בחי׳ קול השופד ,דא שופד של
נסמך לזה הכתוב בשמך יגילו! וכו׳.
ש׳גבורי כח עושי דברו׳ הס אלו
בעושיו ,איל ,אילו של יצחק ,בחי׳ ודעם גבודותיו.
שמקדימים את היראה בחי׳ גבורות,
שהוא גילת ושמתת ישראל
וזהו )פהליס פט( אשדי העם יודעי תדועה,
שנתהווה עי״ז כנ״ל בפנים.
ועי״ז זוכי! ׳לשמוע בקול דברו׳ ,היינו

רזזז

אשרי

קלי! מלעילא ,וליבס שומע.

ו נ ת ת ל ע בי ר לב שומע.
כדכתיב במלכים א ) ג  ,ט-יב( :ונתת לעבדך לב שמע לקפמ את ערנך להבי! בי! מוב לרע כי רני יוכל לקפמ את ערנך הכבד ה;זה:
וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר ה;זה :ויאמר אלקיס אליו!ע! אשר שאלת את הדבר ה;זה ולא שאלת לך ירניס רבים ולא
שאלת לך עשר ולא שאלת נפש אעיך ושאלת לך הבי! לשמע רנשפט :הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונט! אשר כמוך לא היה
לפניך ואחריך לא יקום כמוך :ופירש המצו״ד)שם( :ונסת .לזאת אשאל ,לתת לי לב מבי! לשפוט וגו׳ .כי מי יוכל .אי אפשר לשפוט עם כאלה
מחכמת לבבי ,מבלי עזר מ! השמים .ואיתא באדרא זו טא)ז הר האזינו ,רצד ע״ב( בזה״ל :י^האי אודנא קרי ביה שמיעה ,ובשמיעה אתכליל! אינו!
מוחי ,חכמה אתכליל ביה ,דכתיב )מ״א ג( ׳ונתת לעבדך לב שומע׳ .בינה ,כמה דאת אמר )ש״א ג( ׳דבר כי שומע עבדך׳) ,מ״ב יח( ׳כי
שומעים אנחנו׳ (...) .דעת ,כמה דאת אמר )משלי ד( ׳שמע בני וקח אמרי׳) ,שם ב א( ׳ומצותי תצפו! אתך׳ ,הא כולא תליי! באודני!.
שופר של איל אילו של יצחק .עיי! בדברי הזהר המובאים לעיל בד״ה ׳כד קלא נפיק׳ ,מאחר וכל דברי רבינו המובאים בכל אות זו שובביס
ומקושריס לדברי זהר אלו .ועוד איתא במס׳ ראש ה שנ ה) טז ע״א( :אמר רבי אבהו ,למה תוקעי! בשופר של איל ,אמר הקב״ה ,תקעו לפני
בשופר של איל ,כדי שאזכור לכם עקידת יצחק ב! אברהם ,ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני .אמר רבי יצחק ,למה תוקעי!
בראש השנה ,למה תוקעי! ,רחמנא אמר ׳תקעו׳ .אלא למה מריעי! ,מריעי! ,רחמנא אמר ׳זכרו! תרועה׳ .אלא למה תוקעי! ומריעי! כשה!
יושבי! ותוקעי! ומריעי! כשה! עומדי! ,כדי לערבב השט! .ואמר רבי יצחק ,כל שנה שאי! תוקעי! לה בתחילתה מריעי! לה בסופה ,מאי
טעמא ,דלא איערבב שט! .ופירש ר ש״י) שס( :כדי לערבב .שלא ישטי! ,כשישמע ישראל מחבבי! את המצוות מסתתמי! דבריו .ואיתא במדרש
ת ה לי ס) פ׳ מז( :ר׳ יהודה בר נחמ! בשם ריש לקיש אמר ,כיו! שעלה הקב״ה לדי! ויושב על כסא לדו! ,כיו! שתוקעים בשופר הוא עולה
והופך מדת הדי! למדת רחמים .וביאר בזה השל״ה )רה״ש יד( בזה״ל :כי בתקיעת שופר יתערבב השט! ,כי השופר הוא למתק את הדי!
ולהוציא הקולות כליל! רוחא ומיא ואשא באותו שופר גדול .כי בהתעוררות הדיני! יגבר כת סמאל ,ובהתמתקם אי! לו כת ויניקה כלל.
א ש ר י הע ם יודעי ת ת ע ה .מאמר זה כאמור לעיל נאמר בר״ה ,ופעמים רבות רבינו משלב את דבריו ,ה! במפורש וה! ברמז ,בענייני ר״ה ,כפי
כשעלה שלמה המלך ע״ה למלוך על ישראל ,הוא לא ביקש מהש״י שוס שכר ,אלא רק שית! לו לב שומע לשפוט את ישראל,

דא

שיראה המעיי! לאורך המאמר כולו .בפס׳ זה ביאר רבינו את דבריו עד כה ,וראה לקשר הפשט עס פירושו הפנימי של רבינו )ע״פ כלל י״א(.

שמות יט ,טז(.
כתיב ב ת הלי ס) פ ט ,טז-יח( :אקרי העם ידעי תרועה ה׳ באור פניך ןהלכו! :בקרנך עילו! כל היום ובצדקתך ירומו :כי תפארת עזמו אתה
שופר םימן חרדה תמיד ,וברצונך תרום קמינו :ופירש ר ש״י) שס( :יודעי פרועה .שיודעי! לרצות את בוראם בראש השנה בתרועה ,שמסדרים עליה מלכיות זכרונות
והיה דרך להריע בשופר
כל ושופרות .ואיתא גבי פס׳ זה בויק״ר )כט ,ד( :א״ר יאשיה ,כתיב ׳אשרי העם יודעי תרועה׳ ,וכי אי! אומות העולם יודעים להריע ,כמה
בתענית גשמים או על
צרה ,ובעת ההיא לא היו
כהונה ,מיני שופר וחצוצרות( יש להם ,ואמרת ׳אשרי העם יודעיתרועה׳.
קרנות יש לה! ,כמה בוקינוס יש להם ,כמה סלפירגסי ) פי ר ש מתנות
מנגנים ומזמרים בכלי שיר .אלא שה! מכירי! לפתות את בורא! בתרועה ,והוא עומד מכסא הדי! לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים,והופך להם מידת הדי!
אבל בר״ה הלווים משוררים
בבהמ״ק וגם מריעים למידת רחמים ,אימתי בחדש השביעי .וכ! איתא בזהר )פנחס ,רלא ע״ב( בזה״ל :יירזא דתרועה ,כמה דכתיב )תהליס ב ט( ׳תרועם בשבט
למיעל קמיה ולאתקשרא ביה ,וכל אינו! דידעי רזא דתרועה יתקרבו! למיהך
בשופר ותרועת השופר לא ברזל׳ .מא! עמאכישראל דידעי! רזי! עלאי!דמאריהו!,
יחרידם ,כמ״ש )נחמיה ח(
׳אכלו משמנים וכו׳ כי קדוש באור פניו דקודשא בריך הוא ,ודא אור קדמאה דגניזקודשא בריך הוא לצדיקייא ,ועל דא אצטריך למנדע לה.ועוד איתא בזהר)פקודי,
היום לאדונינו ואל תעצבו רנ ע״ב( בזה״ל“ :יכד ישראל תקעי! בההוא שופר ,ואתער מתתא ההוא קול דנפיק משופר כליל מאשא ומיא ורוחא ואתעביד מכולא
כי חדות ה׳ היא מעוזכם׳
ההוא קול ,בגי! לאתערא קול עילאה דנפקא מגו ההוא שופר ,דאיהו כגוונא דא כליל באשא ובמיא ורוחא .כדי! כרוזא נפקא ואכריז
)מלבי״ם תהלים פא ,ב(.
בכלהו רקיעי! ואמר ,׳קול דודי הנה זה בא וגומר משגיח מ! החלונות מציץ מ! החרכים׳ ,וכדי! ידעי כלהו דהא קודשא בריך הוא
חייס עלייהו דישראל ,ואמרי ,זכאי! אינו! ישראל דאית לו! עיטא בארעא בגי! לאתערא רחמי מלעילא .כדי! כתיב )תהליס פט( ׳אשרי
העם יודעי תרועה׳ ,יודעי תרועה ודאי ,׳יודעי תרועה׳ ,מחברי האי תרועה ,דאיהו דינא קשייא דכלא אתדנו ביה .ואיתא בזה בשל״ה
העם יודעי תרועה׳ ,אי! הכוונה בו הידיעה להריע ,כי אם הידיעה
)רה״ש יד( כזה״ל :הנה ביארו עליהם השלום ,כי מה שכתוב ׳אשרי
בה לרצות המצווה בתרועה ההיא ,וזה אי אפשר כי אם בידיעת כוונתו ורצותו בה ,והיודעים זה הם ישראל ,כי הם יודעים דרך ה׳
אשר הורס ,ולהם בלבד גילה סודו ,ולזה יודעים לרצות בוראם ולשנות דעתו מרעה לטובה .לפיכך צריך התוקע לדעת טעם הדבר
ולכווי! אליו ,כי הוא סרסור בי! ישראל לאביהם שבשמים לכפר בעדם לבטל הדי! ולהמשיך הרחמים .וזהו עשיית הטוב בעיני ה׳,
כי כפי ההתעוררות העולה מלמטה מתעורר נגדו למעלה ,ואס הדברים עולים כהוג! ובכוונה שלימה ,הנה גורס להתעוררות הרחמים
מסיבה לסיבה ,והעושה כ! מוצא ח! בעיני השס .וראה בסמוך דברי רבינו ׳ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד וכו״.

ייליקוט
ק ו ל השופר .איתא בחיי״מ )צו( מה שרימז רבינו ז״ל גבי הקשר שבין השופר לשמחה,
וז״ל :סיפר בימי אלול ,שחלם לו שהיה רוצה לכנוס בבית לשמוע קול
שופר .ועבר לפני בית אחד ,ושמע ששם מזמרין ומכין כף אל כף ומרקדין
מאד ,ושמחין בקפיצות וריקודין גדולים כדרך השמחים והשוחקיס מאד .עניתי

ה מ תרגם
פתח רבי חייא
ואמר' ,ברכו ה' מלאכיו
גבורי כח עושי דברו
וגו" ,אשריהם ישראל
מכל שאר עמי העולם,
שהקב״ה רצה בהם מכל
שאר העמים ,ועשה
אותם חלקו ונחלתו .ועל
כן נתן להם את התורה
הקדושה ,מכיון שכולם
היו ברצון אחד על הר
סיני ,והקדימו עשיה
לשמיעה ) (...כמו
שמלאכים עליונים עושים
ברקיע ,שכתוב 'ברכו ה'
מלאכיו גבורי כת עושי
דברו לשמוע בקול דברו',
'עושי דברו' בתחילה,
ואח״כ 'לשמוע' ,דבר
אחר' ,ברכו ה' מלאכיו',
אלו הם הצדיקים בארץ,
שהם חשובים לפני הקב״ה
כמלאכי עליון ברקיע,
בגלל שהם 'גבורי כח',
שמתגברים על יצרם,
כגיבור טוב שמתגבר
על שונאו' .לשמוע בקול
דברו' ,שזוכים בכל יום
לשמוע קול מלמעלה
בשעה שנצרכים לזה.
זו האוזן נקרא בה
שמיעה ,ובשמיעה נכללים
אלו המוחין ,חכמה נכללת
בו ,שכתוב 'ונתת לעבדך
לב שומע' ,בינה ,כמ״ש
'דבר כי שומע עבדך',
'כי שומעים אנחנו'(...) ,
דעת ,כמ״ש 'שמע בני
וקח אמרי'' ,ומצותי תצפון
אתך' ,הרי שכולם תלויים
באוזניים.
יי סוד התרועה ,כמ״ש
'תרועם בשבט ברזל' ,מי
הוא עם כישראל שיודעים
סודות עליונים של אדונם,
לעלות לפניו ולהתקשר בו,
וכל אלו שיודעים את סוד
התרועה יתקרבו ללכת
באור פניו של הקב״ה ,וזה
אור קדמון שגנז הקב״ה
לצדיקים ,ועל כן צריך
לדעת אותו.

“ י כאשר ישראל תוקעים
באותו שופר ,ומתעורר
מלמטה אותו הקול היוצא
משופר כלול מאש ומיס
ורוח ונעשה מכולם אותו
הקול של השופר ,כדי
לעורר את הקול העליון
שיוצא מתוך אותו השופר,
שהוא גס כן כגון זה כלול
באש ובמים ורוח .ואז
הכרוז יוצא ומכריז בכל
הרקיעים ואומר' ,קול
דודי הנה זה בא וגו'
משגיח מן החלונות מציץ
מן החרכים' ,ואז יודעים
כולם שהקב״ה הוא חם
על ישראל ,ואומרים,
אשריהם ישראל שיש להס
עצה צארץ כדי לעורר
רחמים מלמעלה .וזהו
שכתוב 'אשרי העס יודעי
תרועה' ,יודעי תרועה הס
הנחל‘
בודאי' ,יודעי תרועה',
ואמרתי ,הלא לכאן בודאי טוב ליכנס לשמוע קולשופר ]והשאר איני זוכר[.
שמשברים את זו התרועה,
) (...אח״כ שלח ה׳ בליבי ,שמרומז בפסוק ששופר היא בחינת רינה ושמחה ,שהיא דין קשה שהכל
כי )תהליס קט( ׳אז ימלא ש׳חוק פ׳ינו ו׳לשוננו ר׳נה׳ ר״ת שופ״ר .וע״כ אחר
נידונים בו.
פסוק )שם פט( ׳אשרי העם יודעי תרועה וכו״ כתיב ׳בשמך יגילון כל היום׳.

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

קמג

ומי

ואני תפלה
רבונו של עולם,
מלא רחמים ,זכנו
לשמוע קול שופר
בראש השנה הקדוש
מתוקעים הגונים
יראים וחרדים לדבר
יי .וקול השופר
הקדוש יפגע בהמחין
^לנו ,והקול הזה
יהיה בבחינת רעמים,
עד שעל ידי זה
תפול עלינו אימה
ופחד גדול מפחד יי
ומהדר גאונו ,ונזכה
שיתפשט על ידי זה
כל מיני עקמימות
שבלנינו ,ונזכה
לושרות לב ולשמחה
גדולה דקדשה ,כמו
שנאמר ״ולישרי לב
שמחה״ ,ויקום בנו
מקרא שכתוב ״אשרי
העם יודעי תרועה יי
באור פניך יהלכון
בשמך יגילון כל היום
ובצל? 1סד ורומו״ .ועל
ידי שמיעת קול שופר
בראש השנה מאיש
ורא וחרד ,תשמרנו
ותצילנו בכל השנה
מכל מיני פחדים
ומכיל מיני הזקות
הבאים לפעמים על
ידי ברקים ורעמים חם
ושלום ,כמו שנאמר
״בקולות וברקים
עליהם נגלית ובקול
שופר עליהם הופעת״
)תפלות ותחנונים ה(.

וזכני ברחמיך הרבים
וחםדיך הגדולים
לפנות את מחי
ומחשבתי מחכמות
חיצוניות וממחשבות
זרות ,שליא אטמטם
את מחי ומחשבתי
בתאוות ודזרהורים
חם ושלום ,וליא
אחמיץ את מחי
ומחשבתי בחכמות
חיצוניות ובתאות חם
ושלום ,ולא אהרהר
בהרהורים רעים,
שלא ידזיה לי שום
דזרהור ומחשבת
חוץ בעולם כלל ,רק
ידזיה מחי ומחשבתי
נקי וזך וצח ,שלא
יכנם במחשבתי שום
מחשבה חיצונה כלל.
ותתן לי כיח להתגבר
על כל המחשבות
רעות ,מחשבות
חיצוניות והרהורים
הבאים עלי לבלבל
את דעתי ,שליא
אתן להם שום מקום
לכנים במחי כלל.
ואזכה לגעיר בהם,
ולריב עמהם לגרשם
מעלי ומעל גבולי,
שלא יהוה להם שום
כיח לכנים בדעתי
כלל ,ואזכה לקדש
את מחשבתי תמיד

ששונזע ת קי ע ת שופר נואיש ירא וחרד .דייק נזה כמי הננזל
ג ק ו ל ו ת וכרקים עליהם נגלית .כמו שאנו אומרים נמפילת מוסף
)ה( נזה״ל :ר״ל ,מאיש ירא דייקא ,שקולו וקול השופר הס
לרה״ש :אתה נגלית פענן כנודף על עם רןד'5ף ^ד?ר
עמס .מן הןמיס האמעתס קולף ,ונגלית עליהם כערפלי טהר .גס
כחי׳ רעמיס ,לא ידאג כל השנה מרעמיס ,כי כשכר זה ששומע
כל העולס כלו חל מפניף ,וכריות כראאית חרדו ממף ,גהגלותף
ונתעורר מקול השופר מאיש ירא שהס כחי׳ רעמיס ,ישמור
מלכנו על הר קיני :ללמד לעמף
אומו השי״ת מהיזק הרעמים.
א ת המוחין נוחכנוות
תורה ומצוות .ותאמיעס את הוד יודעי דייקא ,שיפגע הקול במוח ,בחינות
חי צוניו ת ו ממ ח שבות
קולף ,ודכרות קדאף מלהכות אש.
וכקול עבי מטרא ,ויהיה בבחי׳ רעמים .ומי
כקולות וכרקים עליהס נגלית,
זרות ,מחמץ .איפא נליקו״ה )או״ס
שופר ע.ליהס הופעת .ככפוכ ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד
פסח פ ,א( נזה״ל :תיקון המוח
כתורתף ,ויהי כיוס הא״לישי כהיות בוראי לא יראג כל השנה מרעמים ,כמ״ש והחכמה לגרש מצולות ים הוא ע״י
הכקר ,ויהי קולות וכרקיס וענן ככד בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר תיקון הכרית כנ״ל ,ומי שזוכה
לתיקון הכרית יוכל לגרש מצולות יס
על ההר ,וקול שופר חזק מאד ,עליהם הופעת .שבקול השופר ,הופיע
מחשכות זרות והרהורים .ועוד איפא
גיחרד כל העס איאר כמחנה :ונאמר,
עליהם מקולות וברקים :
ויהי קול השופר הולף וחזק מאד,
נזה נעצוה״מ )תפלה יא( נזה״ל :צריך
להיזהר מאד לפנות את המוח
צריך לפנות את המוחין מחכמות
מאה ידכר והאלקים !עננו כקול :ד
ונאמר ,וכל העם רואיס את הקולות,
מחכמות חיצוניות וממחשכות זרות,
ואת הלפידס ,ואת קול השופר ואת חיצוניות ,וממחשבות זרות ,מחמץ ,שלא
שאלו מכונים ׳חמץ׳ .כי חכמות
ההר עישן ,דרא העס הנעו• צעמדו• יחמיץ את חכמתו בחכמות חיצוניות
חיצוניות ומחשכות זרות מזיקים
מרחק :וכדכרי קדאף כתוכ 'לאמר ,ובתאוות ,כרי כשיוציא את הקול ויפגע
למוח ומכניסים נו כפירות ,כמו
ע״י אכילת חמץ רחמנא לצלן נימי
עלה אלקיס כתרועה ,ה' כקול שופר :במוחו ,יתעביר ממנו רעם .אבל כשגלגלתא
הפסח .ע״י חכמות חיצוניות
ונאמר כחצוצרות וקול שופר ,הריעו רמוחא אטום בטומאה כמו שכתוב
לפני המלף ה׳ :ונאמר פקעו כחדש
מטמטס המוח ,ואי אפשר להקשינ
שופר ככאה ליוס חגנו :כי חוק )ויקרא יא( ונטמתם בם ,אזי אין קולו נשמע.
למינות המפלה כראוי ,ונפרט אי
אפשר להרגיש שוס חיות כתפלה.
לישראל הוא משפט לאלקי!עקג:
וכל זה מחמת טמטום המוח הממהוה ע״י החכמות החיצוניות
ר נ ט מ ת ם בם .כמיג נויקר א )יא ,מג -מה( :אל תשקצו את
נפשתיכס ככל הארץ השרץ ולא תטמאו כהס ונאמתס
ומחשנות זרות .ואי אפשר להתגנר נשמחה ,ני ע״י המחשנות
כס :כי אני ה׳ אלקיכס והתקדאתם והןיתס קדאים כי קדוש אני
זרות והחכמות החיצוניות ,נאנד מן האדם אמונתו ונטחונו
ולא תטמאו את נפשפיכם ככל הארץ הרמש על הארץ :כי אני ה׳
האמיתיים ,וממגנרים עליו דאגות ועצנות רחמנא לצלן.
המעלה אמכם מארץ מצדם להית לכם לאלקיס והןימס קדישיס כי
קדוש אני :הגס שמקרא זה ע״פ פשוטו של מקרא נאמר על טומאח שרציס ,אנל פז״ל דרשהו לכלל ענייני טומאה ,כדאיפא נמסכח יומא )לע ע״א(:
תנא דני רני ישמעאל ,ענירה מטמטמת לנו של אדם ,שנאמר ,׳ולא מטמאו נהם ונטממס נ ס; אל מקרי ׳ונטמאתם׳ אלא ׳ונטמטם׳.
מנו רננן ,׳ולא מטמאו נהס ונטמתס נ ס; אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אומו הרנה ,מלמטה מטמאין אומו מלמעלה ,כעולם הזה
מטמאין אומו לעולם הנא .מנו רננן' ,והתקדשתם והייתם קדושים; אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אומו הרנה ,מלמטה מקדשין אותו
מלמעלה ,כעולם הזה מקדשין אומו לעולם הנא .ופירש ר ש״י) שס( :מטמטמס .אוטמת וסותמת מכל חכמה .ונטמפם .חסר א׳ .מנומאין אופו
הרנה .מניחין אותו ליטמא הרנה .והכי קאמר קרא ,אל תטמאו כהן ,ואס תטמאו סוף ונטמתס .ואיפא נ ס פ ר ה חינוץ) מצוה שסג( נזה״ל:
לפי שענין הטומאה ,ידוע לחכמיס שיחליש כת הנפש השכלית וי ע רננ אומה ויפריד נינה ונין השכל עליוני השלם ,ומהי נפרדת
עד אשר מטהר ,וכמ״ש נענין הטומאה )ויקרא יא( ׳ולא מטמאו נ הס ונטממס נס' ,ודרשו ז״ל ) י ו מ א לט ע״א( ׳ונטמטם נ ס׳ ,כלומר
שמעיינות השכל מטמטמים כטומאה .על כן כמקום הקדוש והטהור אשר רוח אלקיס שם ,אין ראוי להיות נו האיש המלוכלך
כטומאה .והענין הזה יש לדמותו על דרך משל לפלטרין של מלן ,שמרחיקין ממנו כל איש צרוע ונמאס כגופו או אפילו נמלנושיו,
וכעין מה שכתונ )אספר ד( 'כי אין לנוא אל שער המלך נלנוש שק'.

לפנות

אגל

מילואי חכמה

יליקוט הנחל•

מ ח כ מ ו ת חיצוניו ת .איתא צשל״ה )שבועות נר מצוה לא( בזה״ל :רבינו תם
בספר הישר מנה י״ד דברים שמבטלים עבודת השי״ת ,והאחד
מהם החכמות הרעות .וזה לשונו ,יש חכמות משחיתות האמונה ,כמין חכמת
חיצונים וחכמת הפילסופיא .ואין צריך לעובד אלקים לשקוד עליהם ,רק ירחק
מהם בכל כוחו ,כי טרם שישיג מהם תועלת יאבד אמונתו .וכמה חכמים
בעיניהם חשבו שעלו למרום החכמה ושעמדו בסוד גדול ,ולא ידעו כי רחקו
מהאמונה ,ולא יכירו הדבר כי המתעסק בחכמת הפילוסופים תרחיקהו מעט
מעט ,והוא לא ידע .ולא יבטח הנכנס בפילוסופיא שלא תאבד אמונתו(...) ,
כי כל המשחיתים אמונתם המאבדים תקותם מהעולם הבא ,הם אשר דבקו
בחכמות חיצוניות ואשר התחברו ללומדיהס .ואס יחשוב שהוא חסיד ולא יוכלו
החכמות להשחית אמונתו ,אין הדבר כאשר ידמה ,אבל הוא מתרחק מעט
מעט מהאמונה ואינו מרגיש ,ויחשוב שהוא מחזיק בתומתו ,והוא לא ידע
ו נ ט מ ת ם בם .ביאר גבי זה ברבינו בחיי)ויקרא יא,
שהוא רחוק ממנה מאד.
מג( :׳ולא תטמאו בהם ונטמתס בס׳ .יאמר ׳ולא תטמאו בהס׳ באכילתן
בגוף ,שאס תעשו כן ׳ונטמתס בס׳ בנפש .והמלה חסרה אל״ף שהוא לשון
טמטום ,והטעם שהלב מטמטם באכילת הדברים האסורים ,ואין רוח
הקודש שורה בו .ויתכן שנאמר ,כי מפני שאות אל״ף הוא מורה על הייחוד
והקדמות ,ועל כן יחסר האל״ף מהמלה ,לפי שהשכינה מסתלקת ממקום
הטומאה והחטא ,וכענין שכתוב )דברים כג( ׳כי ה׳ אלקיך מתהלך בקרב
מחניך וגו׳ ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׳.

פ ו ד א י לא יד אג כל ה שנ ה מרע מי ם .איתא בזה צקוק מקור חכמה )שבועות
תשנ״ב ,עמ׳ לח( בזה״ל :לכאורה צריך להבין קישור העניינים בזה,
דבתחילה מבואר בדבה״ק שכל שאיפתנו ומגמתינו צריך להיות לכך ,לזכות
לרעמים ,והוא ע״י התפלה בכח ובקול גדול וכו׳ כמוב״פ ,ולבסוף מסיים
רביז״ל שבכדי להינצל מדאגת הרעמים ,העצה לזה הוא שמיעת תקיעת שופר
מאיש ירא וחרד ,וא״כ נראה כסתירה בדבה״ק .ובאמת אפשר לומר בפשטות
דלא קשה מידי ,והוא ,דתכלית הרעמים שבאים מגבורות הוא כדי לעורר את
האדם ליראה ,אלא דכשאין האדם נתעורר ,נשתלשל מזה דינים וגבורות ממש
שמטילים אימה ופחד ,ויש בהס כדי להזיק .וזהו מה שרביז״ל מבאר כאן
דע״י תפלה בכח מקבל הרעמים כדקא יאות ,והיינו שנתפשט עקמימיות
שבלבו ובא ליראת ה׳ ,וא״כ אין לו פחד מזה ,וכמו״כ הוא כששומע תקיעת
שופר מאיש ירא וחרד ,הוא זוכה שנתקבל אצלו הרעמים כיאות ,ואינו דואג
ומפחד מחמת זה .ואולי אפשר עוד לבאר ,ע״פ המבואר בביאה״ל ׳שאפילו
מי שמזכך יראתו ,יש שפוגעים בו הקולות שמנפשות אחרות וכו״ ,ויוצא
מכלל דבריו שם ,שכמו״כ הוא במי שעוד לא זכה לזכך יראתו ושייך עוד
אצלו קולות שאינם מצד הקדושה ,והוא הוא הרעמים דסט״א ,שאס יפגעו
בהמוח יקלקלו יותר ,ע״פ זה אפש״ל דהיינו המבואר כאן ,דרבינו נותן עצה
איך להינצל מזה ,שמי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד בודאי לא ידאג
כל השנה מרעמיס ,והיינו מרעמיס כאלו שהס מסט״א.
אפל כ שגלגלתא ד מו חא א טו ם ב טו מ א ה .בביאה״ל )ה ,כב( כחב בזה בקשרי

ערכי ם
וכינויים
חכמות חיצוניות
כשאדם מכניס בתוך שכלו
הקדוש מחשבות חיצוניות ,הם
חכמות חיצוניות ,אזי נתמעט
קדושת שכלו ,כפי תפיסת
המקום של חכמה חיצוניות
)ליקו״מ לה ,א(.

החכמה חיצוני היא נעוז
בתוך השכל הקודש כקנה,
ומחסר מקום הקדושה .ועל
זה הקנה ,היינו זה השכל,
מתלקטים ומתחברים כל
המידות רעות ומגונות )ליקו״מ
לה ,א(.

מחמת ריבוי האור נשתברו
הכלים ,ומשם נתהוו הקליפות
כידוע .וחכמות חיצוניות באים
משם ,היינו משבירת כלים,
ממותרות פסולת הקדושה
)ליקו״ם סד ,ב(.

חכמות חצוניות הם כלל כל
מיני בלבולים שיש לכל אדם
בעולם וכל המחשבות רעות
וזרים והרהורים ורעיונים רעים
)ליקו״ה השכמת הבוקר ד ,ג(.

כל החכמות החיצוניות,
אע״פ שיש מהם כמה חכמות
גדולות ,אבל כולם הם יש
מיש ,כי כולם מיוסדים על
מושכלות הראשונות ועל
ראות החושים ,ומהם המציאו
חכמתם .ואנו מאמינים
שחכמתם נמשך רק מהשי״ת
המלמד לאדם דעת )ליקו״ה ענין
קדושה דסידרא ו ,לו(.

מחספרים שנתיסדו ע״פ
חכמות חיצוניות שהם אריסטו
ימח שמו וחבריו ,מהם צריכין
להתרחק כמטחוי קשת ,אפילו
אם חיברום גדולי ישראל
)ליקו״ה ר״ח ו ,ז(.

גוף ונפש זה בחינת חכמות
חיצוניות וחכמות התורה,
כי חכמות חיצוניות חכמת
הטבע ,הוא בחינת גוף ,בהמה,
כסילות ,כנגד חכמת התורה
שהוא בחינת נפש ,בחינת
אדם ,בחינת דעת אמיתי
)ליקו״ה דגים ג ,א(.

דע ,כי יש חכמה חיצונה
ונקראת חכמת בני קדם ,היא
חכמה שנתן אברהם לבני
הפילגשים ) שערי צדק ,שער ט(.
החכמה העיונית שהיא חכמת
החקירה ושיקול הדעת הולכת
אחר שרירות הלב ,לפי שהיא
נמשכת מן החכמה החיצונית
הנקראת חכמת בני קדם
ההולכת אחר שרירות לבה
הרע ,כי זו לעומת זו )עבודת
הקודש ח״ג ,יט(.

כל הבא ונכנס מתחילה בחכמה
זו לא יוכל לצאת ממנה להיכנס
בלבו חכמת התורה ,כי לא יוכל
לשוב מחכמה טבעית ,ולא
ישיג לעמוד על חכמת התורה
שהיא ארחות החיים ,כי יהיה
לבו תמיד על חכמת הטבע,
ותעלה ברוחו להשוות שתי
החכמות יחד ולהביא ראיות
מזו לזו ,ויעוות משפט ,כי שני
הפכים הם צרות זו לזו ,ולא
במקום אחד )של״ה שבועות ,נר
מצוה כט(.

אטום
כשהלב אטום בבחינת ערלת
לב ,הוא מקלקל את הבריאה
)ליקו״מ מט ,ז(.

המאמר בין ענין אטימח המוחין לבין המלאכים העומדים לשמאל הנזכרים באוח כל לשון ערלה אני אומר
א׳ ,וז״ל :תבין מרחוק ,שגס כל הדינים והמקטריגיס העומדים בסטרא דשמאל שהזכיר באות א׳ ,יהיה כעין אטימה כביכול להראש והעליון על כל בעצמו שהוא אטום (...) ,׳ערלת
יתברך ,שאוטם את אוזנו ודעתו לבלי ישמע ויקבל חס ושלום את התפלה להציל מהצרה .אשר מחמת זה מוכרח להלביש את התפלה באמצעות פתיחת המוחין בשר׳ ,שהגיד אטום ומכוסה
בה) .ויקרא יט( ׳וערלתם
)ליקו״ת ה(.
של מטה לשמוע בקול גבורת התפלה ,עד שגורמים באיתערותא דלעילא שהשי״ת בעצמו שומע ומקבל את התפלה ,להציל מכל צרה אף לאחר גזר דין.
ערלתו׳ ,עשו לו אוטם וכיסוי,
ט ו מ א ה כל העריות קרויות טומאה )ספרא אחרי מות ,יג( .יולא תטמאו בהם ונטמתם בם׳ ,אם
אוטם ,סותם )מצו״צ משלי כא ,יג(.
איסור ,שיבדיל בפני אכילתו) .שם( ׳שלש שנים יהיה לכם ערלים׳ ,אטום ומכוסה ומובדל מלאכלו )ר ש ״י שמות ו ,יב(.
כל מאן דאפיק לישנא בישא ,אסתאבן ליה כל שייפוי ,ויתחזי לסגרא ,בגין דההיא מלה בישא סלקא ,ואתער רוחא מסאבא עלוי ,ואסתאבא,
מטמאים אתם בהם נפסלים אתם מאחרי ,ומה הנייה יש לי בכם ואתם מתחייבים לי כלייה )ספרא אחרי מות ,יג(.
אתי לאסתאבא מסאבין ליה ,במלה דלתתא אתער מלה אחרא] :ותרגומו ,כל המוציא לשון הרע נטמאו כל איבריו ,וראוי להסגר ,לפי שאותו הדיבור עולה ,ומעורר עליהם רוח הטומאה ,ונטמא .בא ליטמא מטמאין אותו ,בדיבור שלמטה נתעורר דיבור אחר[
בכל עוון אשר יחטא יברא כח טמא ,כי נותן כח בטומאה אשר
שרו של עשו הוא עיקר החיצונים ,והוא השטן הוא יצה״ר ,כל ישעו וכל תפז להחטיא את ישראל ,והוא לידבק בקדושה ולטמאה )תורת משה להאלשיך ,ויקרא טז ,ה-י(.
)זהר מצורע נג.(.

עצה ותו שיה  #מאד מאד צריכין ליזהר לפנות את המוח מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות ,מחמץ ,שלא יחמיץ את חכמתו בחכמות חיצוניות ובתאוות ,כי הם מטמטמין ומטמאין מוחו ,ואי אפשר לו לכוון
בתפילתו ואי אפשר לו לשמוח [...] .וצריך לגעור באלו המחשבות שהם םטרא דמותא םטרין אחרנין ,ולגרשם מדעתו ומחשבתו שלא יתקרבו אליו ,ולשמור עצמו מאד שלא יכנםו במוחו אלו המחשבות חם ושלום .גם
צריך לשתף האהבה עם היראה ,ואז דייקא יוכל לזכך מוחו ) קי צור ליקו״מ ה ,ח(.

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
השטן שם ,וממשיכתה עד נפש
החוטא ,ופוגמת בה ובשורשה
כנודע )תורת משה להאלשיך,
ויקרא טז ,ה-י(.

אין דבקות הטומאה בנפשות
ישראל עצמיי ,כי מי יתן טמא
בטהור ,וכמאמרם ז״ל )סנהדרין
ס ח כשישראל חוטאים אין
דבקים בעוון הרבה .וזהו
)במדבר כה( ׳ויצמד ישראל
לבעל פעור׳ ,כצמידים שהם
רפויים קצת .אך כשהם
כשרים ,דבקים בה׳ לגמרי,
וזהו ) ד ב רי ם ד( ׳ואתם הדבקים
בה״ וכו׳ .והוא מה שכתבנו ,כי
אין הטומאה מתדבקת בעצם
בקדושה )תורת משה להאלשיך,
ויקרא טז ,ה-י(.

ידוע כי הטומאה מבטל
ומפםיד הקדושה ,וכל דבר
שהוא קדוש בנגעו בטומאה
מיד בטל הקדושה )דרך חיים
פ״ה ,מ״ט(.

הטומאות הם ב׳ פנים,
במישוש ושלא במישוש.
במישוש ,כגון מגע נבילות,
שרצים ,טומאת המת וכו׳ .וכן
העובר עבירות כגון עריות
והאוכל דברים האםורים ,אלה
הטומאות שהם במישוש(...) .
והטומאה שהיא שלא במישוש,
כגון ראיית העינים ,ושמיעת
האזנים ,ומבטא שפתים בדבר
שאין ראוי לו לראות ולא
לשמוע ולא לדבר בו ,והרהור
הלב בדברים שהם של איפור
)ראשית חכמה ,שער האהבה ,יא(.

מה שפגם בז׳ מדריגות
עליונות זה נקרא בשם טומאה
)נועם אלימלך ,פ׳ תזריע(.

עייי שלא שומר ברית הלשון
נטמא ברית המעור ,הגורם
טומאה לכל רמ״ח איבריו
ושם״ה גידיו )תוי״י ,הקדמה(.
יש ארבע טומאות ר״ל ,אב
הטומאה ראשון שני שלישי,
והם ארבע מחנות הנחש
שמתפשטות לארבע רוחות,
רוח שטות ,רוח זנות ,רוח
חמדה ,רוח חטאה .ובהתייחד
ם״מ עם הנחש אז הטומאה
הגדולה למעלה ,ותכ1צא שם
אבי אבות הטומאה )קה״י,
טומאה(.

יראה חיצוניות
עיקר עליית היראות הנפולות
הוא ע״י הדעת ,שידע שהכל
ממנו יתברך ,שלא יתלה שום
דבר בטבע ובמקרה ח״ו ,רק כל
מה שיעבור עליו יאמין וידע כי
הכל ממנו יתברך לבד ,וישוב
אליו ליראה מלפניו יתברך
)ליקו״ה בכור בהמה טהורה ד ,ד(.

יש יראה חיצונית ,ויש יראה
פנימית .יראה חיצונית ,בעוד
אשר לא השיג האדם גדולת
השי״ת והוא עובד מיראת
העונש והיםורים ,והיא יראה
חיצונית ,והרי הוא כמי שמונע
עצמו מלהרוג או לגנוב מיראתו
שמא יהרגו אותו .ויראה הזאת
איננה ודאית ,מכל מקום היא
כוונה טובה .אעפ״כ יש יראה
פנימית גדולה מזו ,והיא היראה
הבאה על דרך ההשגה )שערי

קמל

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

אם אין חכנזה אין יר אה
ג ם ישמור יראתו שממנו תוצאות הקול .ניאר נזה נעצוה״מ )תפלה
רני אלעזר כן עזריה אומר ,אס אין תורה אין דרך ארץ .אס
יא( נזה״ל :היינו ,שלא לפחד משום דגר זולת השי״ס ,כי ע״י
אין דרך ארץ אין מורה .אס אין חכמה אין יראה .אס אין יראה
יראות חיצוניות ,היינו ע״י שמתיירא מדנר זולח השי״ת ,עי״ז
הוא מנולנל ,ואינו יכול לכוון כהלכה כתפלה ,ואינו יכול להתחזק
אין חכמה .ופירש תי נ ו יונה )שס( :אם אץ פנמה אין יראה .שאין
נשמחה .כי ע״י היראות החיצוניות
יראה שלימה כלא חכמה ,לפי שהיא
מתרחקים מאמונה ,ומתגנרות גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הקול,
מחזקת אומה ומאירה לנחומו נדרך.
דאגות ועצנות רחמנא לצלן.
כמ״ש ורעם גבורותיו ,שלא יהיה לו יראה אם אץ יראה אין סכמה .שצריך
אם אין הכ מה אין יראה .אימא
שיקדים היראה לחכמה ,שכלא כן
חיצוניות .וזה ) א מ ס פ״ג יז( אם אין חכמה אין
נזה נני א ה״ל )ה( נזה״ל :ע"פ
לסוף לא יקיים החכמה ,ויקוץ נה
ה מונ א לקמן ננ ס ״נ אות ה' ד״ה יראה ,אם אין יראה אין חכמה ! ) in nשנס נו
ויניחנה ,כי מאחר שאין לו תיקון
'הגנורוס נסי׳ רעמים צריך לשמף וכו" ,ע״נ ונסנהדרין כא ע״נ( ירר גבריאל ונעץ קנה בים.
המידות מחילה ואינו ירא את ה׳,
׳למה זה מחיר ניד כסיל לקנות
שתיקון היראה כשני אופני ם,
היינו נכח וכפועל .יש להוסיף ולנאר מהשתוות היראה
חכמה ,ולנ אין׳ )משלי יס להקיס את דנר ה׳ .כי היראה צריכה
והחכמה שנמאמר המשנה אם א ן חכמה ונו׳ שמניא לזה,
להיות קודס החכמה .ועוד פירש הפפארס ישראל)שס( :אם אץ סכמה
אץ יראם .דכשאין נו חכמה להשכיל גדולת הנורא נ׳׳ה להמנושש
שכמו כן גם תיקון החכמה ופתיחתו מהאמימה נחלק גם כן
לשני אופנים ,ככת וכפועל .כי כמו היראה וקנה הקול
לפניו ,איך אפשר שתהיה נו יראה מאהנה ,אנל אפשר שתהיה
זו היראה הממנקשת וראה גס
יראתו כמישירא מחזקממנו ,ואין
נעליימה ופגיעתה נהמות מקכלת מאימו תיקון יומר מכפי
נמילוא״ס ד״ה ״גס ישמור יראפו״ .אם אץ יראה אץ סנמס .כדכמינ
שהימה קודם נשמירמה לנד ,כמו כן לא יגרע גם הוא לקנל
׳ראשית חכמה יראת ה״ )פהליס קי א( ,דכשאין יראת ה׳ על
יומר תיקון נצירופו ויחודו כקולות היראה נעת פגיעתם נו,
פניו לא יתנושש להחליט נהתחכמתו מן את ^וא ומדוחים ,אף
כי אמנס כן שגס נשמירמו לנד אינו נאטס חס ושלום .אכל
שיהיה נגד ננודו ורצונו ית' ,וחושנ תועה מה׳ ותורתו ,ומנ״ש
עדיין אין זה נחשנ רק לפתיחה נכח ,כנגד הפתיחה האמיתית
שלא יהיה נו חכמת תוה׳׳ק ,דמלנד ני נקלתה נעיניו העכורות
שנפתח אח״כ כפועל ממש כשנתייחד כקולות היראה והגנורה.
מלהעמיק נה כראוי ,גס המושיה היא נעצמה ממרחק ממקום
ירד גבריאל ונעץ קנה בים .ועוד איפא נזה נליקו״מ )לה ,א(
נזה״ל :חכמות חיצוניות ,הס נתינת קנה .כי יש קנה כקדושה,
טינופת כזה שנמוחו נ סי' אטוס בטומאה.
הס חכמות קדושות ,כמ״ש )משלי ד( קנה חכמה .וזה לעומת זה
ירד גבריאל .כדאיפא נ מס׳ שנס )נו ע״ב( :אמר ר׳ שמואל נר
נחמני אמר רני יונתן ,כל האומר שלמה חטא אינו אלא
עשה אלקיס ,היינו קנה שנקליפות ,כמ״ש )פהליס שס( גער חית
קנה ,והס חכמות חיצוניות .ישראל הס עס קדוש ,וכל אחד ואחד
טועה (...) ,והנתינ ׳ויעש שלמה הרע נעיני ה" ,אלא מפני שהיה
לו למחות ננשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתונ כאילו חטא(...) .
מישראל ,יש לו חלק אלוה ממעל שהוא נחינת חכמה ,כמ״ש )פהליס
אמר רנ יהודה אמר שמואל ,נשעה שנשא שלמה את נת פרעה
קד( כולס כחכמה עשית .ועל שס זה נקראיס ראשית ,כמ״ש )ירמיה
הכניסה לו אלף מיני זמר ,ואמרה לו ,כך עושין לענודה זרה
נ( קודש ישראל לה׳ ראשית וכו׳ .אכל כשעת הולדה ,השכל מצומצס
פלונית וכך עושים לענודה זרה פלונית ,ולא מיתה נה .אמר רנ
אצל כל אחד ואחד .וכשממחילין להשתמש נו נהמנוננות ענודת
יהודה אמר שמואל ,נשעה שנשא שלמה את נת פרעה ,ירד
השי״ת ,אזי שכלו הולך וגדול ,כמ״ש )מ״א ה( ומרנ חכמת שלמה.
וכשאדס מכניס כתוך שכלו הקודש מחשנות חיצוניות ,הס חכמות
גנריאל ונעץ קנה ניס ,ועלה נו שירטון ,ועליו נננה כרך גדול
של רומי .נממנימא תנא ,אומו היוס שהכניס ירנעס שני עגלי
חיצוניות ,אזי נתמעט קדושת שכלו ,כפי תפיסת המקוס של חכמה
זהנ אחד נני ת אל ואחד נדן נננה צריף אחד ,וזהו איטליאה של
חיצוניות ,שכל חיצוני ,נמוך שכל הקודש .והחכמה חיצוני היא נעוץ
נמוך השכל הקודש כקנה ,ומחסר מקוס הקדושה .ועל זה הקנה,
יוון .ופירש רש״י )שס( :מיני זמר .כלי שיר .נעץ קנם .ושרטון מדנק
היינו זה השכל ,ממלקטיס וממחנריס כל המידות רעות ומגונות.
נו ,עד שנוסף והולך וגדל .׳שרטון׳ ,חול ורפש וטיט שהיס גורש.
ניו גדול של יומי .שהוא מיצר לישראל ,והוא איטליא של יוון
וזהו )סנהדרין כא ע״נ( כשנשא שלמה את כת פרעה ,ירד גנריאל
ונעץ קנה ניס .היינו שגס למעלה ,מהשתלשלות הגנורות שזהו
נחינת ירד גנריאל ,נעשה סוספיתא דדהנא ,היינו נתינת קליפות ,שהס חכמות חיצוניות ,הנקרא גס כן קנה ,ונעץ ניס החכמה ,שמחסר
מקוס הקדושה .והעלה עליו שרטון ,היינו נחינת מידות מגונות .ועליו נננה כרך גדול של רומי ,היינו נחש הקדמוני ,הכרוך אחר קדושה.
וכוי .כדאיפא נמשנה דאנוס )פ״ג ,מי״ז(:

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

א ם אין חכ מ ה אין יר א ה וכוי .איתא בזה צקוצז מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט(
בזה״ל :בענין הקולות לקדושה היוצאין בכח וגבורה מהלב ופוגעין בהמוח,

ג ם י ש מור ירא תו .איתא בבעש״ט עה״ת )פ׳ עקב בשס כש״ט( גבי ענין שלימות
היראה בזה״ל :הנה ,תכלית הכל הוא היראה ,כי )אבות פ״ג( אס אין יראה
אין תכמה ספונה ותשובה כלל ,ותכלית התכמה הוא יראה ,הגס שצריך לעבוד
השי״ת באהבה ויראה ,אין צריך לתפוס רק יראה ,וממילא תשרה עליו אהבת
הבורא ,כי דרכו של איש וכו׳ )קדושין ב ע״ב( .ובזה הבתינה יבתין האדם את
עצמו אס יש לו יראה בשלימות ,ונבין זה ממשל ,אס אתד מן השרים עומד
לפני המלך ,ויעבירו לפניו דבר שהוא אצלו הגדולה שבתאוות ,שאס לא היה
עומד לפני המלך היה מתאווה לתאווה ההוא ,ועם כל זה בעמדו לפני
המלך נתרתק ממנו תאוות הדבר ההוא ,והוא מפני שכל כך גדלה עליו
הבושה והאימה מפני המלך ,עד שאינו רואה את עצמו במדותיו וכולם
בטלו ממציאות נגד יראת המלך .וזהו שאמרו רבותינו ז״ל )פסחיס ח ע״א(
למה צדיק דומה לפני הקב״ה ,כנר לפני אבוקה ,כמו שרגא בטיהרא דלא
מהני ואינו עושה פעולתו כלל ,כן הצדיקים מדותיהס אינס עושים שוס
פעולה בתאוות העולם ,כי תמיד הס בטלים ממציאותם מיראת הקב״ה.
גברי אל וכוי .איתא בויק״ר )יב ,ה( גבי מה שנשא שלמה את בת פרעה :א״ר
יודן ,כל אותן שבע שנים שבנה שלמה ביהמ״ק לא שתה בהן יין ,כיון
שבנאו ונשא בתיה בת פרעה ,אותו הלילה שתה יין ,והיו שם ב׳ בלוזמאות

ועי״ז נעשין רעמים ,ותוזרין ומפשיטין העקמימיות שבלב ,ונעשה ׳והגות לבי
תבונות׳ עי״ש כל הענין ,וענין אס אין יראה אין תכמה אס אין וכו׳ המוב״פ.
והנה נלע״ד מצרופי דבה״ק בכל זה ,דכלל הענין הוא לתבר המות עס הלב
שישפיעו זל״ז ,ע״י שיסיר המעכבים והמפרידים ביניהס שהס אטימות המות
ועקמימיות הלב .ובתתילה צריך לשמור את המות מתכמות תיצוניות ואת הלב
מיראות נפולות ,ואז ע״י קול הפוגע במות ובלב יזדככו ויתגלו זה מזה ,ואז
ישפיע המות שהוא בתי׳ באר מיס תייס ,את מימיו מי הדעת ,אל הלב,
שיהיה בבתי׳ ׳והגות לבי תבונות׳ .וי״ל שענין שיתוף הגבורות בתסדיס המבואר
להלן בדבה״ק באות ה׳ סובב ג״כ על זה ,כי שורש הגבורות הס בלב ושורש
התסדיס הס במות (...) .וענין תיבור ואיתוד המות עם הלב הוא עצם השמתה.
ועי׳ בליקו״מ ת״ב סי׳ יו״ד וז״ל ,׳מכל זה ראוי ליקת לו שמתה לשמת דעתו,
וזה בתי׳ )שבת עז ע״ב( בדיתא דעתיה שהוא דבר גדול ,דהיינו שמקשר השמתה
)שעיקרה בלב( למותו ודעתו ,ואזי המות משותרר ויש לו ישוב הדעת ,וגס
למעלה נעשה מזה ייתוד גדול ע״י בדיתא דעתיה׳ עכ״ל .ואפשר שזהו עצמו
הוא בתי׳ אספקלריא המאירה המבואר בדבה״ק לעיל ,שזוכה להמשיך תיות
ותענוג עוה״ב בתוך עשיית המצוות ממש שבעולם המעשה ,והיינו דעוה״ב
הוא בתי׳ מות ודעת כידוע ,כי עיקר עוה״ב הוא שיזכו אז לשלימות הדעת ,כי אז ימלא כל הארץ דעה את ה׳ וידעו אותו למקטנס ועד גדולס )עי׳ תורה ו׳
אות ג׳( ,ועשיית המצוות הס בתי׳ לב שמשם התעוררות המעשים ,וכמ״ש ׳ודבק לבנו במצוותיך׳ .והמשכת תיות ותענוג עוה״ב אל מעשה המצוות שבלב ,הוא עצמו
י ל ל גברי אל ונעץ קנה .עיין נוסח אחר בגרסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
בתי׳ השפעת המות אל הלב ,בתי׳ באר מיס תייס ונוזלים וגו׳ המוב״פ.

ואני תפלה

וז כני שיהןה לי יראת
שמים יראת הרוממות.
ואהיה נשמר של'א
יהיה לי שום יראה
ילד
חיצונה כלל ,של'א
אורה ,שער ט(.
אירא ולא אפחד
משום דבר שבעולם,
יראה חיצונית היא המונע
לא משר ואדון ,ולא
עצמו מן העבירות ליראת
משום אדם שבעולם,
תוקף העונש ,אבל לא יהיה
דבק במצוות עשה ,אותן
וליא מח^ה רעה
שאין בהן עונש .ויראה
ולסטים ,ולא משום
פנימית היא אשר חושק
דבר שבעולם .ולא
לקיים מצוות עשה כדי לקיים מאמר בוראו ,אבל להרחיק עצמו מן העבירות הוא נקל בעיניו ) ש ע רי אורה ,שער ט( .יראה חיצונית ,אהבה למעלה ממנה .יראה פנימית ,עולה למעלה מן האהבה )שערי אורה ,שער ט( .התבונן יהןה לי שום פחד
בכל מקום שתמצא בתורה יראה ,לאיזה צד הוא נוטה ,אם לצד יראה חיצונית שבה נקשרים כל מיני עונשים ומכות ונגעים ,אם לצד יראה פנימית שבה נקשרים כל מיני שפע ואצילות ברכה וחיים )שערי אורה השער הט׳ ,הספירה
כל ויראה חיצונה כלל,
הב׳( .בי בחי׳ בעולם האצילות ,ונקראים ,יראה פנימית ,ויראה חיצונית .יראה פנימית הוא ,שהוא תפז ורוצה לעלות ממקומו למעלה אל שרשו ,אבל נמנע מלעלות לפי שיש לו יראה .ויראה חיצונית היא ,כי מתיירא מלרדת
בחי׳ ובחי׳ שבו למטה ממדרגתה )שער ההקדמות סב .(.יראה ואהבה חיצונית הוא שירא את עצמו ואוהב את עצמו ,והיראה והאהבה הפנימית הוא שירא את השי״ת ואוהב את השי״ת )של׳׳ה בעשרה מאמרות ,מאמר ג ,ב( .יראה חיצונית כי אם ממך לבד
הבאה על האדם הוא כדי לעורר אותו אל היראה הפנימית ,והוא חםד ה׳ ,יד ימינו פשוטה ,ושואל ומבקש מהאדם שיתעורר מזה אל יראת ה׳ )בעש׳׳ט עה׳׳ת ,פ׳ עקב( .יש יראת עונש והוא יראה חיצוניות ,ויש יראה פנימיות שלא אירא ואפחד תמיד.
גבריאל הוא יונק מצד הגבורה ,ולכן נקרא ׳גבריאל׳ .ולפעמים הוא ואזכה ברחמיך
לעבור על רצון אדונו ובוראו ,ויש יראה פנימיות דפנימיות ,שיעשה מרכבה אליו בכל תנועותיו רק לעובדו ולעשות נחת רוח לפניו ) ק ה׳׳י ,יראה(.
ליראה עלאה יראת
הרוממות ) לי קו ״ ת ה(.
עצה ותו שיה  #צריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות ,שלא יפול עליו יראה משום דבר שבעולם ,רק כשבא עליו איזה יראה ופחד יזכור מיד יראת השי״ת ופחדו הגדול ,וימשיך על עצמו
יראת ה׳ כל היום תמיד ) קי צו ר ליקו״מ ה ,ט(.

ה מ תרג ם

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

טז

גחל נוכע קמה

מוהר״ן

נ ע ץ קנה כים החכמה.
אותו רוח שנושב נמסכת מגילה )דף ו .(:ניום שהעמיד ירגעם אה העגלים נגנה צריף
בכנפי הריאה ,הוא
ני יש ים המכמה ,ויש נו דרכים ונתינות להשיג התכמה
מוציא קול בקנה שהוא אהד .נאומו שרטון שגדל שם נימי שלמה .צריף ,כוך קמן מציידין
'קנה חכמה קנה בינה' ,שעושין מן קגיס ומן ערנה ,ומאז גמוספו נמים על נמים.
ננמיגת הנותן ניס דרך ונמיס עזים נתינה ,ויש מצולות ים ,שהם
נתינת הסטרא אמרא ,ממשנות מיצוניות ,הרהורים רעים ,עגגין
איעליאה .שס העיר ,והיא ממדינת יוון .וכשגטלה רומי מלכות
מצד הזהב יוצאת
דמכסין על עיינין וכו׳ .והמצולות ים
פסולת ,כאשר מתברר יוונים ,לכדוהו ונהפך להס .ועוד
הזהב .ומשם מתפשטים אימא כסנהדרין )כא ע"נ( :אמר רני פירוש ,מהשתלשלות הגבורות ,היינו יראה
מנסין על ים המנמה ,ומערננין
כל אלו צדדי השמאל,
הדרך והנמינ שיש ניס המכמה,
אותה יצתק ,נשעה שנשא שלמה את נת חיצוניות ,נעץ קנה בים החכמה .קנה,
שהס היתוך של
פסולת הזהב ,ומתפרשים פרעה ,ירד גנריאל ונעץ קנה נים,
רא בחי׳ קול היוצא מהקנה .היינו ע״י וצריך לשנרס ולגרשם ,ואזי נתגלה
לכמה צדדים.
ים המנמה ומשיגין דרכים ונתינות
והעלה שירטון ועליו נננה כרך גדול
סוספיתא
בחי׳
שהיא
הגבורות,
השתלשלות
ניס המכמה להשיג השגות.
שנרומי .ואמר רני יצמק ,מפגי מה
לא נתגלו טעמי מורה ,שהרי שמי רדהבא ,יראה חיצוניות ,נשאר הקול נע p
דא כחיי קול היוצא מהקנה.
מקראות נתגלו טעמן ,נכשל נהן באטימת השכל ,ולא ישתמע לברייתא :
וכדאיפא נזה נניאה״ל )ה ,ה(
נזה״ל :נכלל זה לעומת זה הנ״ל
גדול העולם ,כמינ ׳לא ירנה לו
נהקדמה )כלל ו׳( ,יש לנאר ,שכמו שנקדושה כל המשכת הקולות
נשים׳ ,אמר שלמה אני ארנה ולא אסור ,וכמינ ׳ויהי לעמ זקנם
מהלנ והיראה הוא להמות ,ולהממקן זה מזה ננ ל עמ יומר.
שלמה נשיו הטו אמ לננו' ,וכמינ ׳לא ירנה לו סוסים׳ ,ואמר
כמו כן נהיפוך מס ושלום ,כל המשכת קולות המית קנה
שלמה אני ארנה ולא אשינ ,וכמינ ׳ותצא מרכנה ממצרים נשש
וגו״ .ועי״ע נמילוא״ס ד״ה 'ירד גנריאל׳ דנרי המדרש נויק״ר .וניאר
דסטרא אמרא ]מהסוספימא והפסולת שנמצא נרוע הלנ[ הוא
להמות ,נאופן שיהיה נטמא ונאטם נכל עת יומר מס ושלום.
נזה המהרש״א )שס( :נשעה שנשא »׳ .כי זה היה ממילת ענירה לע״ז
דד ה ב א יר א ה חי צוניו ת נ ש א ר הקול נ עוץ
נירושליס ,כדאמרינן פרק נמה נהמה )שנח נו ע״נ( שהכניסה לו
כאטימת השכל .וניאר נזה נמי הנסל) ה( נזה״ל :ר״ל,
אלף כלי זמרים ,ואמרה לו ,כך עונדים ע״ז פלוני ,וזה היה ממילת
התורנן ,כמ״ש 'פן יפתה לננכם וגו׳ ואנדמס מהרה' .ולכך נו
כי זהנ הוא נתי' יראה כידוע ,וסוספימא דדהנא הוא נתי׳ יראה
תיצונית ,ועי״ז נשאר הקול נעוץ נאטיממ השכל ,נאטימת השכל
ניום נעץ קנה כו' ,כי היה מתילת יישונו של רומי ,כמ״ש שלא
נתמלאה צור אלא ממורנגה של ירושלים .והיה זה ע״י גנריאל ,כי
דייקא ,כי ע״י יראה מיצונית געשה מכמה מיצוגיות ,שעי״ז געשה
אטימת השכל ,כמו שמניא לעיל המשנה אס אין יראה אין מכמה.
נידו ניתן גמלי אש לשרוף ירושלים כדאמרינן נפרק יוהכ״פ ]יומא
נ ש א ל הקול נ עוץ ג א טי ט ת השכל .ענין זה מנואר לקמן נ דנ רי
עז ע״אן (...) .ולא נעץ רק קנה אמד אנל מאליו העלה שרטון .ויש
הפל״פ שננפ״נ אופ ד' ד״ה ׳דצדיקיא ענדין מצופא וכו".
לפרש שנעץ קנה ,לרמוז על מלכות רומי שנאמר עליו 'גער תית
קנה' ,ע״ש שנמשלו כתזיר יער הדר נין הקנים ,וע״ז התפלל דוד
סט ע״נ( נזה״ל :הענין מנואר ,קודם
קנה שנעץ גנריאל ניס ,וק״ל.ועוד איפא נמהרש״א )נדה
'גער תית קנה' ,גער אומה שתיומה נמקוס
שנשא נם פרעה היה הקדושה נציון ,כמ״ש ׳וישנ שלמה על כסא ה" ,כי אז היה השם שלם והכסא שלם ,כנרמז נהאי קרא' ,כי נתר ה'
נציון אוה גו" ,אנל משנשא נת פרעה ,נתן יד וכת לצד כישוף וטומאה להמגנר .וקשר לעיל אופ ג' ׳ונפפ לענדיך לנ שומע' שנאמר נשלמה ,היינו
אירזא נזה נליקו״ה )או״ס פסנז ס ,א( נזה״ל:

קנד!

סוספיתא

ששמיעת הלנ פלויה ניראה ,וע״י שנשא שלמה אפ נ ת פרעה נפי' מכמה פיצוניפ ,נמשכה גס יראה פיצוניפ ,נפי' ירד גנריאל ,וממילא נודאי אין לנ שומע.

ער כי ם
וכינויים
)המשך(
בעצמו דן את האדם ואינו
נמםר לקליפות ,לזה הם
יםורין של אהבה ,והטעם ,כי
הוא כלול מצד החםד ,ולכן
נקרא ׳אל׳ ,ולכן כל מכה
ומכה שבאת מצד זה קרוב
להתרפאות )פרד״ר כד ,ו(.
גבריאל הוא הםופר
שלמעלה ,כמו שאמר
)יחזקאל ט( ׳קםת הםופר
במתניו׳ ,והוא כדיין
לפני הכבוד .וכל מקום
שנאמר בא מלאך וחבטן
הוא גבריאל ,שהוא הדיין
)קה״י ,גבריאל(.

גבריאל אש

שכלי ) ק ה ״י,

גבריאל(.

הוא משמאל בחינת רוח
צפון )קה״י ,גבריאל(.
גבריאל מראה גבורתו
לשרי אומות פעם אחד
בשנה ,כדי להתיש כוחם
ולא יזיקו את ישראל
)קה״י ,גבריאל(.

גבריאל נקרא אטמין
פםקין םגרין ,׳פםקין׳,
שפוםק דברים כלפי מעלה,
׳אטמין׳ ,שאוטם עונותיהם
של ישראל ,׳םגרין׳ ,כיון
שםוגר שוב אינו פותח
)קה״י ,ס״ג(.

גבורות
הבינה נקראת גבורות,
לפי שגבורותיה מבטלים כח
הגבורה )פרד״ר כג ,ג(.
וכן המלאך גבריא״ל מצד
יניקתו משם נקרא פועל
גבורות )פרד״ר כג ,ג(.
בינה נקרא בתורה גבורות
בלשון רבים ,שנא׳ ׳מי ימלל
גבורות ה״ ,׳כי מי א״ל
בשמים ובארז אשר יעשה
כמעשיך וכגבורותיך׳ .ומדת
פחד יצחק נקרא גבורה
בלשון יחיד .לפיכך גבורות
מבטלין כח וגבורה )שערי

ק ו ל היוצא מהקנה .כדאיפא נ מס׳ נרכופ )סא ע״א( :מגו רננן ,כליות יועצות ,לנ מנין ,לשון מממך ,פה גומר ,וקט מכניס ומוציא כל
מיני מאכל ,קנה מוציא קול .וכן איפא נז ה ר) פנ פ ס ,רלד ע״א( נזה״ל :״ההוא רותא דנשינ נכנפי ריאה ,איהו אפיק קלא נקנה דאיהו
ס ו ס פ י ת א דדהכא .וכן איפא נז ה ר) פנ פ ס ,רלו ע״נ( נזה״ל :יימסטרא
'קנה מכמה קנה נינה' ועי״ע לעיל מקו״פ אופ ג ד״ה ׳כד קלא נפיק'•
דדהנא נפקא סוספימא ,כד אתנריר דהנא.ומממן ממפשטי כל אינון סטרי שמאלא ,דאינון המוכא דההוא סוספימא דדהנא ,וממפרשאן
לכמה סטרין .ופירש המתוק מדנש )שס( :מצד הזהנ הטונ יוצא הפסולת והסיגים ,כשגמנרר ונזדכך הזהנ ,כלומר ,מגנורה דקדושה
צדק ,שער ח(.
כהשתלשלות המדרגות יוצאים הקליפות והמיצוניס .ומשם מתפשטים כל אותם המיצוגיס של צד השמאל ,שהם ההיתוך של אומו פסולת
הזהנ ,והס ננדליס ונמלקיס לכמה מינים ,לפי שיש נסט״א עשר ספירות ושנעה היכלות ,ומהם יצאו כמות רנות של הרנה מיני מיצוניס.
וזהו ענין השתלשלות הגנורות ,כדניאר נזה נפרד״ר )כג ,ג( ,וז״ל :ע״י כת הגנורה נגמרים כל הדינין ,והיא הגומלת לכל הראויים לגמול.
קנה הקול /
חית קנה
וכשמטאו ישראל נתלשת כת הגנורה (...) .ולמעלה מהגנורה הזאת יש כת משפיע והיא הנינה) ,נונעים ממנה כמה כומות של גנורה(
יש קנה בקדושה ,הם
ונקראים גנורות ,כדכמינ )פהליס קס 'מ״י ימלל גנורות ה" ,ו׳מי' היא הנינה כאשר ימנאר .ונהיומס ישראל טונים וזכאים ,אומם
חכמות קדושות ,כמ״ש
הגנורומ נשפעיס אל הגנורה ונוקמת נקממ ה' ,ואז ישראל ממגנרים על אומומ העולם (...) .וכן המלאך גנריא״ל מצד יניקתו משם קנה חכמה ,וזה לעומת זה
עשה אלקים ,היינו קנה
נקרא פועל גנורות .ועוד איפא נשפע ט ל) הג ה ה ס( נזה״ל :מוכרת לומר כי גס היצה״ר יש לו מקור נקדושת אצילות נ״ה .והנה אמר
שבקליפות ,כמ״ש גער חית
שמדע זה ,הגה מדע ,כי שורש ומקור ומוצאו של יצה״ר הוא מגנורה מצד השתלשלות ,אנל לא שיהיה שם נעצם מ״ו יצה״ר ,כי שם קנה ,והם חכמות חיצוניות
)ליקו״ם לה(.
ערל וטמא לא ינא כי כולה קדש קדשים ,רק ע״י השתלשלות ע״י כמה סינות רתוקות יש לו מציאות מקור שם מצד אמד.

מילואי חכמה

ילקוט הנחל
נןן ץ קנ ה כים הדזכנזה .איסא נספר סכמה ומכונה)יא ,א( כזה״ל :כל פסרון
מידת המכמה היא מרונ הטונ שנמצא נ ה ,כי מממת זה נעצמו
שהמכמה והמות הוא מאור זרימת הנורא האין סוף נעצמו ית' ,אין ניכולת
האדם המוגנל לנוא נ ה אם לא נצמצוס האמונה והיראה כנ״ל .וככל אשר
ניארפי מדנרי רנינו ז״ל נליקו״א סי' ה' ]על הכפונ נמצוצרות וכו׳[ נמשל
ודוגמא ממימי היס אשר סגולתם לרפאות מהרנה מפלות ,אנ לכל הרפואה
והמייס אשר נ ה ס לא יהיה רק אס הרופץ נ הס שומר את רגליו ואת
פסיעותיו מלנוא נ הס יופר מכפי מידתו ,וכן נ דנר הפועלת המגיע ממימי
הים לשוט ולנא נהם ממדינה למדינה נ מספרס זה עס זה ,שגס זה לא יהיה
רק נכלי הספינה שהיא כעין הצמצום המוכרת למימי הדעת הנ״ל ,שזולת זה
אטימה השכל6 .יס 6נזם
הצמצום נ טנעיס ונשקעיס נהם לגמרי פ״י.
נפרפראוס כנסל)ה( נזס״ל :אטימת השכל גימט׳ זהמת הנפש.

היינו שמשומ )גן פירש הממנוה גהונה{ ,אפת שמפה לננין ניהמ״ק ואמת שמפה
לנת פרעה .אמר הקנ״ה של מי אקנל של אלו או של אלו ,נאותה שעה עלה
על דעתו להפרינ את ירושלים ,הה״ד )ירמיה לש ׳כי על אפי ועל פמפי היפה
לי העיר הזאת וגו" .א״ר הילל נר הילני ,כזה שהוא עונר נמקום המטונף
ועיקס פוטמו מפני הסירשון ,ומ"מ אינו נמנע לעכור שם לצרכיו ,כן מגל מקום השרה
ה' שכינסו כייושלים כמה שנים עד שהועמד צלס כהיכל )כן פירש הען יוסף( .אמר
רני פוניא ,פ' מיני ריקודין רקדה נת פרעה נאותה הלילה ,והיה שלמה ישן
עד ד׳ שעות ניוס ומפפפות של ניהמ״ק גפוגות פפת ראשו ,הדא הוא דפנן,
על תמיד של שמר שקרנ נ ארנ ע שעות .נכנסה אמו והוכיפפו ) (...נטלת
קורדיקון שלה היינו מנעלים שלה )כן פירש המסנומ כהונה( ,והיפה מסטרפו לכאן
ולכאן ,ואמרה לו )משלי לא( ׳מה נרי ומה נ ר נטני׳ .א״ר הושעיה ,מה נני
אין כפינ כאן ,אלא מה נרי ,אלו צוואות ואזהרות של פורה שנקראת נר,
כד״א )תהליס ב( ׳נשקו בר שכל דבריה בריס; ומה בר נדר; אמרה ליה ברי
הרבה נשים נשא אביך ,וכיון שבא נתן הנביא ואמר לו )ד״ה א כב( ׳הנה בן נולד לך כי שלמה יהיה שמו; היתה כל אתת אומרת אס מעמדת אני שלמה אני
מקריבה כל קרבנות שבתורה ,ועכשיו עמדתי וקרבנותי בידי ,ואתה ישן) ,משלי לא( ׳אל תיתן לנשים תילך׳.

תיקון הברית היא בחינת
והדרת פני זקן ,זה קנה
חכמה ,בחינת קנה מוציא
קול ,בחינת קול נגינה ושירה
שתלויה בתיקון הברית,
וזהו קנה שבקדושה וכנגדו
בחינת קנה רצוז פגם
הברית חם ושלום )ליקו״ה
פסח ח ,א(.

חית קנה הם בחינת
מזיקי עלמא ,שמשם באים
כל הגניבות והגזילות
וההכחשות וכל מיני הזיקות
שבעולם )ליקו״ה פקדון ד ,יב(.
מ אי

שופר ,קנה

)זהר

נשא ,קכא.(:

קנה בקנה יש שש טבעות,
והם נגד שש םפירות ,והם
ו׳ מעלות לכםא העליון.
בינה היא הלב מבין והיא
עולה דרך הת״ת אל המוח
להתייחד עמו ועל ידו ,בםוד הדעת )פרד״ר כג ,יט( .מבין הקנה הזה יוצא הקול הכולל האש והמים והאויר והת״ת הפנימי בםוד הדעת )פרד״ר כג ,יט( .הקול הוא כמו נשמה לקנה .והקנה הוא יחוד בין בינה וחכמה ,בםוד ׳קנה חכמה קנה בינה׳ .ויש
קנה בצד הקליפה ,והיינו ענין נעז קנה בים .וזהו ׳גער חית קנה׳ ,כי ׳את זה לעמת זה עשה האלקים׳ )פרד״ר כג ,יט( .קנה איהו םולם דביה ׳מלאכי אלקים עולים ויורדים בו׳ ,דאינון הבלים דםלקין ביה מלבא (...).ועל כן בקנה מתחברין הוי״ה אדני,
ים החכמה מימי הדעת הם בחינת ים החכמה ,שזה
והן המלאכין העולים ויורדין )קה״י ,קן( .כל ההמשכה נקרא בשם קנה ,כמו קנה הגשמי הממשיך הקול מהלב ,וכן המשכת המוח אל הלב הוא דרך גידים דקים מובלעים בקנה )קה״י ,קן(.
הדעת מציל ומטהר את ישראל מכל העוונות )ליקו״ה נט״י לסעורה ובציעת הפת ג ,ב( .ים החכמה נקרא קודש )ליקו״ה נט״י לסעורה ובציעת הפת ג ,ג( .השכל שהוא בחינת ים החכמה דרכו להתרומם ולהתנשא תמיד ,לחפוז לצאת לחוץ ע״י הגלים
שהם בחינת התגברות המחשבות ,שמתגברין ורוצין לעלות ולצאת לחוז חם ושלום .והשי״ת גזר על השכל עד פה תבוא ופה ישית וכו׳ ,שצריך להכניע המחשבה לבל להניחה לצאת חוז מגבול הקדושה ,ולשבר הגלים שהם המחשבות שמתרוממין
לצאת לחוז ,להכניעם ולשברם שלא יצאו מגבול הקדושה )ליקו״ה מעקה ושמירת הנפש א( .החכמה נקרא ים והבינה נקרא מי ) פי׳ שעת רצון לזהר בראשית יז(:

ערכי ם
וכינויים

חייית
חמץ הוא בחי״ת ,זה בחינת
שלום שאין לו פה ,בחינת
חי ) (...שאין לו כח הדברי,
כמו חיות השדה .ומצה היא
בה״א ,זה בחינת ה׳ מוצאות
הפה ,בחינת כח הדברי
)ליקו״מ נז ,ח(.

החילוק בין חמז למצה,
עיקר ההבדל הוא החלל
והפתח שבין חי״ת לה״א,
כי עיקר החילוק וההבדל
שבין הקדושה לבין הסטרא
אחרא הוא רק כחוט השערה
)ליקו״ה גילוח ג ,יד(.

חייית מפני מה אין לו
כתר ,מפני שכל מי שדבריו
מכוערים ,וחוטא אין לו
שבח בעולם הזה ולא שם
טוב ,אלא גנאי וחרפה
וכלימה ובושת פנים )בתי
מדרשות ,מדרש אותיות דר״ע(.

הצדיק נקרא חי כמםפר
קטן,
ב מםפר
מצה
ובהעוותו נחתם ונדבק
רגל הה״א ונעשה חי״ת ,כי
נםתם ממנו פתח התשובה
שהוא מצד הה״א(...) .
והמשריש בעצמו שאור
שבעיםה ,םוגר שער הצד
מהה״א ונעשה חי״ת,
שמםפר הח׳ כמםפר מת
במםפר קטן )תורת משה
להאלשיך ,שמות יב ,יג־כ(.

הקדושה נקרא בשם מצה
והקליפה נקרא בשם חמז,
ואין חילוק ביניהם רק
המשהו שבין חי״ת לה״א.
והנה חי״ת וה״א מתחלפים
באותיות אחה״ע ,והענין
הוא ,דזה אינו מצוי
שהיצה״ר יםיתנו לעבירה
ידועה ,כי מי ישמע לו ,רק
שמראה לו שהוא מצוה,
ומחליף לו בין חי״ת לה״א
)מאור עינים ,פ׳ צו(.

מ אות ח׳ יונקים החיצונים
)קה״י ,ח׳(.

הייא
השפע נקראת ה״א ,כמ״ש
הא לכם זרע )ליקו״מ צז(.
שני עולמות שברא
הקב״ה ,אחד בה״י ואחד
ביו״ד ,ואיני יודע אם
העולם הבא ביו״ד והעולם
הזה בה״י ,אם העולם הזה
ביו״ד והעולם הבא בה״י,
כשהוא אומר ׳אלה תולדות
השמים והארץ בהבראם',
אל תקרי בהבראם אלא
בה״י בראם] ,הוי אומר
העולם הזה בה״י והעולם
הבא ביו״ד[ .ומפני מה
נברא העולם הזה בה״י,
מפני שדומה לאכםדרה
שכל הרוצה לצאת יצא,
ומ״ט תליא כרעיה ,דאי
הדר בתשובה מעיילי ליה
)מנחות כט(:

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ג ע ר חי ת קנח.
ו ז ן י ק ר לשמור מוחו .איפא נזה נניאה״ל )ה ,טו( נזה״ל :כפי
ונפרט נאדום ועמלק ,כפינ נמהלים )  , rpלא-לג( :גער חית קנה
הנזכר לעיל מדנריו הקדושים שכל פכולמ הכמרא
עדת אכילים כעגלי עמים ממרפש נרצי כשף נזר ננמים קרנות
אחרא נעקמימות ,ויראות סיצוגיוס הוא נהלג ומקום היראה,
.יחפצו. :יאמיו חשמנים מני מצרים כוש מריץ ןדיו'לאלקים :ממלכות
]והיא הפשולת היוצא מהתהוות הכלים ,כמונא מזה גם
הארץ שירו לאלקים זמרו אדני שלה:
נ מ״ א[ .יש להתפלא לכאורה
נ דנ ריו הקדושים נ או ת ד',
ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ .וזהו ופירש רש״י )שס( :געי סיס קנה .זה
עמלק ,שנמשל כחית יער הדר נין
שהעיקר לשמור מותו וכו' .ואולם
)פהליס סס( גער חית קנה ,כדאיתא בזוהר ) פ נ פ ת
הקנים .עדע אנירים נעגצי עמים .עם
נהעלאתו הנ״ל מדנריו הקדושים,
שאע״פ שכל העקמימות וכו' הוא
רנ א( ,קנה חית תשבר ותעשה ממנה ה״א ,ששמנו ועישמו כפרים אנירים כתוך
נהלג ומקום היראה ,ככל זאת
שאר האומות ,שאינם אלא כעגלים
לנגדם .מפיפס ניצי פסף .אינם מתרצים לכל אדם אלא א״כ מרצה
תהיה כל המשכתו ליניקה ואמיזה רק נהמות ]והראש[ ,ומנין
להם מעות .נזר עמיה .פזרו את השנטים ,כד״א )דנרי ס לג( 'אף
מרמוק שעל כן מוכרת כנגד זה שיהיה עיקר השמירה להמות.
חוננ עמים' ,ותמיד קרנות יחפצון ,חפצים להלחם כנו .יאפיו
לשמור מוחו שלא יחמיץ וזהו גער חית קנה .ניאר נזה נליקו״ה
משמניה .ואז כשמחרינ את עמלק ויקום מלך המשיח ,יניאו לך
)פו"מ סזקת קרקעות ג ,נ( נזה״ל :עיקר שמירת הנרית
דורונות ממצרים ומכוש .רנינו הניא פסוק זה על מנת לדורשו כדרשת
הוא ע״י קדושת המתשנה ,היינו לשמור מומו מממן ,שלא ישמיץ
הזהר המונא נסמוך ,אך גס פשט הפסוק והקשרו מקושר הי טנ לאמור
את מכממו נממשנות זרות והרהוריש מש ושלום ,כי ממשנות רעות
לעיל ׳ירד גנריאל׳ ,וכדאיפא נ מס׳ פסמיס )קיס ע״נ( :עמידה מצרים
הש נתינת ממץ נתינת מית קנה ,כמנואר שש שזהו נתינת גער
שמניא דורון למשיח ,כשכור אינו מקנל מהם ,אמר לו הקנ״ה
מית קנה ,עיין שש ,נמצא שממשנות זרות הש נתינת מית קנה.
למשיח ,קנל מהם ,אכשניא עשו לנניי כמצרים ,מיד ׳יאמיו
ומית קנה הש עשו וישמעאל כמנואר נדנרי רז״ל ,ועשו וישמעאל
חשמנים מני מצרים׳ .נשאה כוש קל וחומר כעצמה ,ומה הללו
הם הקליפות התופין על א״י נגלות הזה ,שעיקר יניקתן מפגם
שנשמענדו נהן כך ,אני שלא נשמענדמי נהן לא כל שכן ,אמר לו
הנרית פגם הממשנה שנקרא ממן ,נתינת תית קנה הנ״ל .כי שני
הקנ״ה קנל מהם ,מיד ׳כוש תריץ ידיו לאלקים' .נשאה מלכות
הפירושים על תית קנה הנ״ל הם אתד וזה מלוי נזה ,כי תית קנה,
]רומי[ הרשעה קל וחומר נעצמה ,ומה הללו שאין אחיהן כך ,אנו
שהוא קנה המית של ממץ שהוא נתינת תימוץ המות היינו מתשנות
שאנו אחיהן לא כל שכן ,אמר לו הקנ״ה לגנריאל ׳גער חית קנה;
זרות ,זהו נעצמו נתינת עשו וישמעאל שנקראין תית קנה,
געור חיה וקנה לך עדה .דנר אחר ,געור חית קנה ,שדרה נין
שיניקמם רק משם מנתינת מימוץ המות ,מפגם הממשנה ,וכמו
הקניש ,דכמינ ׳יכרשמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה׳ .אמר רני
שאימא נמיקונים ,אוקירו לנשייכו ונו' ,דפשולת דאנרהם ויצמק
חייא נר אנא אמר רני יוחנן ,געור נחיה שכל מעשיה נכמנין
גרם דישמענדון אומין דעלמא ננניהון ונו' ,נמצא שע״י פגם
נקולמוש אחד' ,עדת אנירים נעגלי עמים' ,ששחטו אנירים
הממשנה נמשך גלות עשו וישמעאל.
כעגלים שאין להם נעלים' ,מתרפש נרצי כשף' ,שפושטין יד לקנל
ג ע ר חית קנח .ניאר נזה נני א ה ״ ל) ה ,נ( נזה״ל :הוא הקול היוצא
נכת וגנורה ,ומרתק מהמות את השטרין אומרנין המאשימים
ממון ואין עושין רצון נעלים ,׳פזר עמים קרנות יחפצון׳ ,מי גרם
כנ״ל ,אשר נכלליומם נקראים נשם מ׳י׳ת' וכו' .ועי״ע לקמן נ דנ רי
להם לישראל שיתפזרו לנין אומות העולם ,קרינות שהיו חפצין
הפל״ס שננפ״נ ד״ה ׳דצדיקייא ענדין מצופא וכו״.
נהן .ופירש רש״י )שס( :וקנס .עדת ישראל נין הקנים ניער .פזיר
מיער .זה אדום שכתוג נה )דניאל ז( ׳אכלה ומדקה ושארא נרגלה
ק נ ה חית ת שג ר ותעשח ממנח ח” א .ני אר נזה נליקו״ה )או״פ
רפשה' ,וזה דרכו של חזיר .שכל מעשיה ננפנים נקולמוס אסד .כלומר
פקס ס( נזה״ל :והוא נתינת ממקלא ,שהוא נתינת נוגה,
פה אחד להש להרע .מפיפש .מתיר פש ,פושט יד .וני אר נזה
נתינת עץ הדעת ,ני המתקלא עומדת על המשהו ,דהיינו ההכרעה
המהר ש״א) שס( :לפי דרש זה ,׳קנה׳ נלשון יחיד ,לרמוז על הקנה
שמכריעין הממקלא לכאן או לכאן שהוא תלויה נמשהו .כי לשון
המשקל שוה ,וכשמכריעין אומו משהו מוט השערה אזי ההכרעה
אשד שנעץ גנריאל ניש ועליו נננה כרך גדול של רומי כדאמרינן
נפרק כ״ג .ולזה נקט נמי הכא ׳גנריאל' ,שהוא היה גורם
לצד זה ,וכן להיפך .נמצא שהממקלא תלויה נמשהו כנ״ל ,וזה
לתחילת ננינה ,והוא יהיה תחילת חורננה של רומי ,דהיינו גערה
נתינת ההפרש נין ממץ למצה שהוא רק משהו ,כנ״ל.
ע״י גנריאל שהוא שלוחו של מקום נכ״מ לעשות דין.
כזוהר קנה חית וכוי .וז״ל הז ה ר) פנ ח ס ,רנא ע״נ(' :״רני שמעון פתח ואמר) ,תהליס סח( 'גער חית קנה עדת אנירים כעגלי
עמים׳ .׳גער חית' ,דא חיה דאתאחד נה עשו' .קנה' ,תנינן ,דניומא דנסנ שלמה מלכא נת פרעה ,נא גנריאל ונעץ קנה
נימא רנא ,ועליה אמנני קרמא דרומי .מאי ׳קנה; דא דכורא דהאי חיה נישא ,דאית ליה שטרא זעירא דאחדותא דקדושה ,ודא איהו
קנה דנעיץ נימא רנא ,ונגין כך איהי שלטא על עלמא ,ועל שולטנו דא כמינ )ישעיה יט( ׳קנה ושוף קמלו' ,קנה שולטנומא וראש לכל
מלכוון .תו ,׳קנה; חמין קודשא נריך הוא למנרא ליה כקנה דא .תא חזי ,נמצרים איהי שלטא ,ומינה נפקו כמה שלטנין לזנייהו .וכלא
נרזא דחמץ ,כיון דתנר לה קודשא נריך הוא ,אפיק חמץ ואעיל מצה ,נמה ,נחוטא זעירא מכלא ,מנר ח' מחמץ ואתעניד מצה אינון
אתוון .אלא דתנר ח' דהאי חיה דאקרי חמץ ,ועל דא אקרי ׳חית קנה' ,דנות לאתנרא כקנה דא .נמה אתנר ,נחוטא זעירא כנימא ,תנר
ח; ואמענר מאיתנה והוות מצה .ועל דא כ תיג'ג ע ר חית קנה' ,גער נה קודשא נריך הוא ,ואמנר ח' חמץ ואתעניד ה'.
מזמור זה מדנר נפפילת דוד לה׳ שינקום נ אויניו

כדאיתא

מילואי חכמה
קנח הי ת ת ש כ ר ו ת ע ש ה מ מנ ה ה״א .אימא גגי זה ג מ אוי ו שמ ש)רמזי פסש{
כזה״ל :יש לרמוז כזה ,כי הנה ידוע כי התמץ הוא כפינת היצה״ר ומצה
רומזת להיצ״ט ,וידוע מאמר חז״ל אין נין מיס העליונים למיס התתתונים
אלא כמלא נימא ,וניאורו ,שאין נין היצ״ט להיצה״ר שהן נתינת מיס העליונים
ומיס התחתוניס ,אלא כמלא נימא ,שצריך להזהר כשוט השערה לנל יטה מדרך
החייס רק להתהלך נמישריס .ומפני זה אמרו חז״ל שה' פתוחה מן הצד שהנא
לשונ נתשונה נכנס דרך שס ,ולמטה היא פתוחה שח״ו היוצא מדרך הטונה

יוצא דרך שס ,וזהו הנא ליטמא פותחין לו ,שמניחין השער פתוח כה״ה שהיא
פתוחה למטה ,והנא לטהר מסייעין אותו שמראין לו שידחוק דרך שס ליכנס.
אכן ח״ו כשהאדם נוטה מדרך הטונה אזי הוא גורם להסגר הפתח לפניו,
ונמשך רגל הה׳ למעלה ונעשה חי״ת ,וצריך לדפוק על דלתי התשונה עד
שיפתחו לו ,כמו שאמרו נזהר הקדוש על פסוק ׳גער חית קנה; שפירושו
שיגרע החי״ת ויעשה ממנה ה״ה (...) ,וכל זה הוא ע״י תשונה ומעשים טוניס,
ולהמתיק הגנורות נשרשן ולהמשיך אליהם אורות הרחמים העליונים.

מה ה״א פתוח מלמטן ,רמז
לכל באי עולם שהן יורדין
לשאול .מה ה״א יש לו
נקודה מלמעלן ,משעה שהן
יורדין הן עולין .מה ה״א
פתוח מכל צד ,כך פותח
פתח לכל בעלי תשובה
ה״א ,רמז לשכינה )רבינו בחיי בראשית מו ,ד( .או ת ה״א עצמה ,בבואה בראש תיבה ,הרמז לבינה .ובבואה בסוף תיבה ,הרמז למלכות ) אור נערב ח׳׳ז ,חלק הכינויים ,א(.
)ירושלמי חגיגה י .(.או ת ,
הוא דין ,ובהתחברו אל אלקים כגון האלקים הוא רחמים .והוא פלא ,שאלקים בפני עצמו הוא דין ,וה׳ בפני עצמו הוא דין ,ובהתחבר שניהם כאחד הוא רחמים )קה׳׳י ,ה(.

או ת ה״א מועיל לעין הרע )ילקוט ראובני ,עין הרע( .הי

ואני תפלה  #רחם עלי ברחמיך ,ועזר לימעתה לקדש אתמחשבתיתמיר ,כי אף עלפישכלמחימלא ערבובים ובלבוליםהרבהמאיר ,ועולים עלמחשבתי הרהורים רעים ומחשבות זר1ת
ושכליות חיצוניים הרבהמאיד ,אף על פי כן עדין וש לי תקוה להנצלמהם בכחך הגדול ,לגרשם ולסלקםמעלי ומעל גבולימעתה ועד עולם .על כן באתי לפרששיחתי ,ולשטח כפי לפניך יי
אלהי ואלהי אבותי ,כי אתהטוב ומטיב לכל ומלא רחמים אמתיים וחסדים עצומים בכל עת ובכלשעה ובכל רגע.חום וחמל עלי ,ודזוה עמיתמיד ,ועזרני ושמרני לקדש אתמחשבתי וחכמתי
תמיד .ואזכהלאחיז ולתפם אתמחי ודעתי ומחשבתי ,ולא אניח לבנם במחשבתישוםחכמה חיצונה ושוםמחשבהחיצונה כלל ,ואזכהלגעירבהם ולגרשםמעלי ומעל גבולי ,ולהפיח דעתימהם
לגמרי ,כמושכתוב״גערחותקנה״ ,באפןשאזכה לסלקם ולשברם ולבטלםממני בבטול גמורמעתה ועד עולם ,ואזכה לקנהחכמהקנה בינה דקדשה )ליקו״ת לה(.

ה מ תרג ם
י" יגי שמעון פמם
ואמר' ,גער חית קנה
עדת אבירים בעגלי
עמים'' .גער חית' ,זו
חיה שנאחז בה עשו.
'קנה' ,למדנו ,שביום
שלקח שלמה המלך בת
פרעה ,בא גבריאל ונעץ
קנה בים הגדול ,ועליו
נבנה כרך של רומי.
מהו הקנה ,זה הזכר
של זו החיה הרעה,
שיש לו צד קטן שמתאחז
בקדושה ,וזה הוא קנה
שנעץ בים הגדול ,ומשום
כך היא שולטת על
העולם ,ועל שלטון זה
כתוב 'קנה וסוף קמלו',
קנה שלטון וראש לכל
המלכים .ועוד' ,קנה',
שעתיד הקב״ה לשבור
אותה כקנה זה .בוא
וראה ,במצרים היא
שלטה ,וממנה יצאו כמה
שלטונים למיניהם .והכל
בסוד החמץ ,כיון ששבר
אותה הקב״ה ,הוציא
חמץ והכנים מצה ,במה,
בחוט קטן מהכל ,שבר
ח' מחמץ ונעשה מצה
מאלו האותיות ,היינו
ששבר ח' של זו החיה
שנקראת חמץ ,ועל
כן נקראת 'חית קנה',
שנוחה להישבר כקנה
זה .במה נשברה ,בחוט
קטן כנימה ,שבר ח',
ועברה מאיתנה ונעשתה
מצה .ועל כן כתוב'גער
חית קנה' ,גער בה
הקב״ה ,ונשברה ח' של
החמץ ונעשתה ה'.

ה מ תרג ם
י “ 'מצה /מדוע נקראת
מצה ,אלא כך שנינו,
שד״י ,מפני שאמר
לעולמו די ,שיאמר
לצרותינו די ,אף כך
מצה ,מפני שמשדדת
ומבריתה את כל הצדדים
רעים ,ועושה קטטה
איתס .כמו ששד״י של
מזוזה שמברית שדים
ומזיקים של השער ,אף
כך היא מבריתה אותם
מכל משכני הקדושה,
ועושה מריבה וקטטה
בהם ,כמו שנאמר 'מסה
ומריבה' ,על זה כתוב
מצה ,והרי מסה בסמ״ך
הוא ,אלא תרגומו של
מסה הוא מצותא.

ואני תפליה

רבונו של עולם,
זכני לקבל קדשת חג
הפסח הקדוש בזמנו
בשלמות ,ותשמרני
בכל ימי הפסח
הקדושמאפור אכילת
חמץ אפלו במשהו,
ותזכנו לקום מצות
אכילת מצה בפסח
בקדשה גדולה ,ועל
ידי זה אזכה לקבל
המחין הקדושים
המאירים אז .ובכח
הזה תזכנו לשמר
המהין והמחשבהשלי
בקדשה גדולה בכל
ימי' השנה לעולם,
ולא אתן מקום לשום
מחשבה חיצונה
ובטלה ,ומכל שכן
לשום מחשבה רעה
ודזרהור רע חם ושלום
לבנם במחי ודעתי
אפלו כרגע קלה,
ולא אבנים עם פתויי
יצרי הרע בשום טוען
ונטען כלל ,רק אזכה
לדזתגבר על יצרי
תמיד ולגעיר בכל מיני
מחשבות חיצוניות
ובטלות ,ולגרשם
ולהרחיקם ממחי,
לבטלם בבטול גמור,
באופןשלא ידזיה להם
שום נגיעה ואחיזה
במידי ומחשבתי
אפלו במשהו ,ואזכה
לדזיות בכלל הצדיקים
אמתיים דעבדין
מצותא ומריבה
בםטרין אוחרנין ללא
יתקריבו למשכנא
) ת פלו ת
זיקדשה
ותחנונים ה(.

אנא יי ,רחמן מלא
רחמים ,טוב ומטיב
לכיל ,אתה ןדעת
את גידל עיצם הפגם
הגדול והנורא הנוגע
בעולמות עליונים
מאיד על ידי כל
מחשבה רעה ,מכל
שכן וכל שכן על ידי
דזרהור רע חם ושלום,
שהוא פוגם ומקלקל
מאיד בכל העולמות,
ועוקר את האדם
חם ושלום ממקור
החיים ,עד אשר
קשה לו עוד לשוב
ולהשיג אירחות חיים,
וכל שאר הפגמים
העצומים והנוראים
עד גבהי מרומים
הנוגעים במקום
שנוגעים ,שנעשים

ליקוטי

מ קו ר ח כ מ ה

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

המז

ערכי ם
וכינויים
חמץ

ו ת ע ש ה מאותיות חמץ מצה .ני אר נזה נליקו״ ה) או״ס נציעה הפה ג ,ג( נזה״ל :ע״י נחינס מצה ,ע״י שמשנרין קנה החית ועושין ממנה
ה״א נפינפ גער פיפ קנה ,דהיינו ע״י קדושפ המפשנה ,עי״ז ינולין להפפלל נכפ להוציא הקול ננ פ גדול נפפילפו .ועי״ע
עבדין מצותא גס טרין אוחרנין .ני אר נזה נני א ה״ל )ה ,עז(
לקמן נ דנ רי הפל׳־פ שננפ״נ ד״ה ״דצדיקייא ענדין מצופא וט״•
נזה״ל :כי מפמפ זה נעצמו שכל פשולפ השמרין אופרנין נפהווה ונשפלשל מהגנורה והיראה ,על כן מוכרפ ונחיז לנא נזאפ
)ליקו״מ ח״ב פג ,ה(.
המידה כעצמה ,כדי להכניעה.
חמץ ושאור נקרא יגון ואנחה,
א
ע כ דין מ צו ת
לשון מריבה .עי׳ נליקו״מ )נו ,ותעשה מאותיות חמץ מצה .היינו שלא
ועי״ז תוקף הדינים )ליקו״ה
פסח ט ,ג(.
כס טרין אוחרנין.
ש( שכפנ רנינו ׳כי מצה היא

שאור וחמז שבלב האדם,
הוא המםית את האדם שיהרהר
אחר תלמידי חכמים שבדור,
ולומר זה נאה וזה לא נאה

דצדיקייא

מצה

דצדיקייא

נפינה מפלוקה ,כמ״ש )ישעיה מא( אנשי
מצופך יהיו כאין׳

עכ״ל.

וכן

כ פינ

תחמיץ חכמתך .חהו לשק גער ,לשון מריבה.
כי מצה לשון מריבה .דצדיקייא עבדין
מצותא כסטרין אוחרנין ,דלא יתקריבו
למשכנא דקדושה .היינו כשתשמור את
חכמתך ,שלא יכנום בו חכמות חיצוניות,

הצגנו כאן אפ

דנרי הפל״פ )ה ,פ(

העושקים נכל דנרי רנינו פה נאות ד׳,

נישעיה )נפ ,ד( :הן לרינ ומצה וגו׳.
וז״ל :הגש כי מונן כפשוטן כי צריכין
ופירש המצו״צ )שס( :ומצה .ענין
לשמור שניהן שיהיה נשלימופ
מרינה כמו ׳וזדון יפן מצה׳ )משלי
הפכמה והיראה נכדי שיהיו נעשין
יג( .ואימא נז הר )פנפש ,רנא ע״נ(
רעמין ,אעפ״כ לא יפכן על זה לומר
נזה״ל :י“׳מצה׳ ,אמאי אפקריאפ מצה ,אלא הכי פנינן ,שד״י ,נגין
אש אין פכמה וכו׳ אה אין יראה אין פכמה כמונא לעיל ,וכן מה
דאמר לעולמו די ,דיאמר לצרופינו די ,אוף הכי מצה ,נגין דקא
שכפנ אפ״כ ירד גנריאל וכו׳ נפינפ יראה פיצוניפ נשאר הקול נעץ
משדד ומנרפפ לכל שמרין נישין ,ועניד קממה נהו .כגוונא
נאטימפ השכל ,מה ענין אטימפ השכל ליראה פיצוניפ ,הלא עיקר
דשד״י דמזוזה דמנריפ לשדיה ומזיקיש דפרעא ,אוף הכי איהי
אטימפ השכל הוא ע״י פכמופ פיצוניופ ופאוופ כמנואר לעיל .גש
מנרפפ לון מכל משכני קדושה ,ועניד מרינה וקטמה נהו ,כמה
להנין מה שכפונ אפ״כ ׳גער פיפ קנה וכו״ ופעשה מאופיופ פמן
דאפ אמר )שמופ יז( ׳משה ומרינה׳ ,על דא כפינ מצה ,והא
מצה וכו; וזה לשון גער לשון מרינה דצדיקייא ענדין מצופא
משה נשמ״ך איהו ,אלא פרגומו דמשה איהו מצופא.
נשטרין אופרנין דלא יפקרנו למשכנא דקדושה וכו׳ ,ופאמין כי כל
מצופא ומרינה שיש נין הצדיקיש השלימיש אין זה אלא כדי שיגרשו
שטרין אופרנין ,להנין זאפ ,איך עש המפלוקפ שנין הצדיקיה הה מגרשין שטרין אופרנין (...) .אך הענין מנואר ע״פ מה שכפנ נמאמר
אשרי זרקא שימן ל״ה ,ירד גנריאל ונעץ קנה ניה ,היינו שגה למעלה מהשפלשלופ הגנורופ שזה נפיגפ ירד גנריאל ,געשה שושפיפא
דדהנא היינו נפינפ קליפופ שהה פכמופ פיצוניופ הנקרא גש כן קנה ,ונעץ ניש הפכמה וכו׳ .נמצא מנואר שמהשפלשלופ הגנורופ שמנואר
נמאמריגו זה שגעשה מזה יראופ פיצוגיופ ,געשה מזה גש כן פכמופ פיצוניופ ,שעי״ז נאטש השכל .רק שלפעמיש מפפיל הפגה להפגלופ
ע״י יראופ פיצוניופ ,ולפעמיה ע״י פכמופ פיצוניופ ,והכל נמשך מנפינפ השפלשלופ הגנורופ .ונזה מנואר מה שכפונ כאן אש אין פכמה
אין יראה אה אין יראה אין פכמה ,כי זה פלוי נזה ,וכשנמשך ע״י השפלשלופ הגנורופ פגה נהיראה ,עי״ז ממילא נפגש גש הפנמה
כנ״ל .ונזה מנואר גש מה שכפנ שע״י יראה פיצוניופ נשאר הקול נעוץ נאטימפ השכל ,כי נמשך מזה גש אטימפ השכל ננ״ל .ועיין
נמאמר ׳צדיק כפמר יפרש' שימן רע״ז ,שע״י מפלוקפ של צדיקיה נמפקין הדינין נשורשן ,ונמפק ונפנטל הפמר דשטרא אפרא וכו׳ .רק
שיכולין לטעופ ולומר שמפלוקפ גמורה הוא של שנאה פש ושלוש ,על כן ניקש דוד המלך ע״ה כשיהיה עליו מפלוקפ של צדיקיה ,שלא
ישמע מן המפלוקפ רק הטונופ שעושין לו נזה שהוא נפיגפ המפקופ דינין ,ולא יטעה פש ושלוש שהוא מפלוקפ גמורה ,כדי שלא ליפן
להשטרא אפרא אפיזה נזאפ המפלוקפ וכו׳ עיין שה .ונזה פנין כל העגין של גער פיפ קנה המנואר נכאן ,כי כשנאין הפכמופ פיצוגיופ
ומפשנופ זרופ של פאוופ וכו׳ לכנוש נפון המופ של איש הישראלי שהוא נפינפ משכן הקודש ,כי שה ננלי המופין שלו שורה פכמה דקדושה
שהיא נפינפ הפלק אלוה ממעל שיש לכל אפד מישראל ,וכמנואר נהמאמר ׳אשרי זרקא׳ הנ״ל ,אזי צריך שידע ני הפנמופ פיצוניופ אלו
הה נפינפ הקליפופ ,שושפיפא דדהנא ,שנעשו מהשפלשלופ הגנורופ ,והה ננפינפ מפלוקפ דשטרא אפרא ,שנאין לפלוק עליו ולקטרג על
קדושפ יהדופו .על כן צריך הוא להמפיק הדיגין נשורשן ,ולעשופ מנפיגפ השפלשלופ הגנורופ הנ״ל מפלוקפ ומרינה דקדושה ,ולרינ אפ
עצמו עש היצה״ר והפכמופ פיצוניופ והפאוופ ולגעור נהה ,שזה נפינפ מה שאמרו רז״ל)נרמם ה( לעולה ירגיז אדה יצ״ט על יצה״ר ,ירגיז
דייקא כג״ל ,וצריכין להפפלל על זה להשי״פ שהוא ימפיק הדיגין נשורשן והוא ירינ אפ רינינו ,שזהו נפיגפ ׳גער פיפ קנה;׳גער׳ דייקא.
ונזה עושין מאופיופ פמץ מצה ,היינו שמנפינפ פמץ גופא שהוא נפיגפ פכמופ פיצוגיופ וכו׳ הנאין מהשפלשלופ הגנורופ ,נפעורר מזה
למרינה דקדושה שהוא נפינפ מצה ,שזהו נפינפ המפקפ הדינין נשורשן .והנה מפמפ שלאו כל אפד זונה לזה ,על כן עושקין הצדיקיה

ילקוט הנחל•
ו ת ^ ש ה מ או תיו ת ח מץ מצה .בענין חמץ ומצה ,איתא בדברי מוהרנ״ת המיוסדים
על המאמר כמה דרושים גבי אכילה בקדושה ,כדאיתא בליקו״ה )יו״ד חלה
ג ,ב( בזה״ל :וזהו בחינת אכילה דקדושה ,בבחינת )קהלת ח( אין טוב לאדם כי
אס לאכול ולשתות ולשמוח ולראות טוב וכו׳ .כי כשזוכין לאכילה דקדושה
בחינת אכילת מצה ,אז זוכין ע״י אכילה כזו לשמחה ,בחינת לאכול ולשתות
ולשמוח ,כי ע״י מצה זוכין לבחינת רעמים ,שעי״ז נפשט עקמימיות שבלב,
שעי״ז זוכין לשמחה כנ״ל .ועל כן ישראל עס קדוש צריכין שיהיה אכילתם
תמיד בכל השנה בבחינת מצה שהוא אכילה דקדושה (...) ,דהיינו לקדש את
אכילתם מאד ,באופן שנזכה ע״י האכילה למוחין קדושים וזכים ,שזהו בחינת
מצה .כי אנו אוכלים מצה ממש שבעת ימי הפסח שהוא אסוותא ,שעי״ז אנו
מקדשין את מוחינו ודעתינו שזהו עיקר הקדושה ,ואז כשכבר קיבלנו הרפואה
של המוחין בפסח אז אנו יכולין לאכול אח״כ גס חמץ כמו שאיתא בזוהר,
היינו שע״י הרפואה של מצה שאוכלין בפסח זוכין לקדש את המוחין כל כך,
עד שאח״כ אפילו כשאוכלין חמץ הוא גס כן בקדושה גדולה ,עד שאנו יכולין
לזכות למוחין זכין גס ע״י אכילת חמץ שאוכלין בכל השנה כולה ,כי אנו יכולין
להפוך מחמץ למצה מחית להא וכו׳ .וכן איתא שס )או״ח בציעת הפת ג ,ב( בזה״ל:
וזה בחינת מצה ,בחינת מוחין ,דהיינו מחשבות קדושות וזכות כנ״ל .כי חטא
אדס הראשון היה באכילה ,שאכל מעץ הדעת טוב ורע ,שזה בחינת חמץ
סטרא דמותא ,בחינת כי ביום אכלך ממנו וכו׳ ,דהיינו בחינת מאכל שעל ידו
נתערבב המוח ומתחמץ במחשבות זרות ,שזה בחינת עץ הדעת טוב ורע,
דהיינו שע״י אכילה זו נפגם הדעת ונתערב טוב ורע ,דהיינו שנכנסין מחשבות
רעות בהמות שזהו בחינת חמץ כנ״ל ,היפך עץ החיים שהוא בחינת מצה,
בחינת קדושת המחשבה שהוא בחינת חיים כנ״ל במאמר הנ״ל .וע״י חטא
אדס הראשון נתקללה האדמה ,בחינת בעצבון תאכלנה ,וכן בזעת אפך תאכל
לחס ,ועי״ז נפגמו ונתערבו כל המאכלים עד שכולם צריכין בירור ,ובפרט
הלחם שהוא עיקר חיות האדם שס צריכין בירורים הרבה .וזה בחינת כמה
וכמה מלאכות ויגיעות שצריכין לטרוח בלחם קודם שנגמר ונתברר לאכילת
אדס (...) ,ואז כשהלחס נתברר לאכילת ישראל אזי הוא בבחינת מצה שהוא
בחינת עץ החיים ,בחינת קדושת הדעת ,היפך בחינת חמץ שהוא פגס הדעת,
בחינת עץ הדעת טוב ורע .כי אכילת ישראל צריכה להיות תמיד בבחינת אכילת
מצה (...) ,כי הדעת הוא כפי האכילה כמובן בחוש ,וכמובן בדברי רבינו ז״ל

במקום אחר ,ועל כן צריכין לאכול בקדושה ובטהרה ,כדי לזכות למוחין זכים
ומחשבות טהורות ע״י אכילה זו ,ואזי האכילה הזאת הוא בבחינת מצה ,שהוא
בחינת קדושת המחשבה .ועוד איתא שס )או״ת בציעת הפת ג ,ד( בזה״ל :וזה גס כן
בחינת תיקון האכילה דהיינו לברר ולהעלות הלחם מחמץ למצה כנ״ל ,כדי
לזכות לתפלה בכת כמבואר במאמר הנ״ל .כי עיקר כת האדם וחיותו הוא ע״י
האכילה כנראה בחוש ,כי האכילה נמשך מבחינת גבורות ,בחינת גבורות גשמים
שזה בחינת רעמים ,כנ״ל במאמר הנ״ל ,כי גשמים הס ע״י רעמים ,ומשם
נמשך הפרנסה והאכילה .וכן עיקר תיקון הדעת הוא כפי האכילה כנ״ל .ועל כן
כשאוכל בקדושה ,אזי הקול היוצא בכת בתפלתו ,שנמשך ע״י כת האכילה כנ״ל,
ופוגע במוח ,אזי נעשה ממנו רעמים .ואזי הלב שומע כנ״ל במאמר הנ״ל.
נמצא שהכל תלוי באכילה דקדושה ,שמשם נמשך הכת ומשם עיקר שלימות
הדעת כנ״ל .גס היראה שממנו תוצאות הקול הוא גס כן ע״י אכילה בקדושה,
כי עיקר היראה באה לאדם בשעת אכילה ,כמובא במ״א בדברי רבינו ז״ל.

מ צ ד!  .ענין המצה מקושר במאמרינו לכמה עניניס ,כדאיתא בליקו״ה )או״ת פסת ב,
א( בזה״ל :וזהו מצוות אכילת מצה ,כי מצה בחינת שמחה )כמובא
במאמר בחצוצרות סימן ה׳( ,שמצה מרמז על תיקון המוח ,שצריך לשמור
המוח מחמץ שלא יחמיץ את מוחו במחשבות והרהורים וכו׳ .ועי״ז יוכל שיהיה
קולו נעשה רעמים ,שעי״ז זוכין לשמחה .וזהו בחינת שנקרא המצה לחס עוני,
שעונין עליו דברים הרבה ,היינו בחינת הקולות שצועקין על המצה בסיפור
ההגדה ,להורות שע״י המצה יכולים לצעוק אל ה׳ ,כמ״ש ונצעק אל ה׳
אלוקינו ,היינו כי ע״י המצה יכולין לצעוק ולהתפלל אל ה׳ ,כי קולו יהיה
נעשה רעמים .ואזי יוכל לכוון בתפילתו ,כי הלב ישמע דיבוריו )כמבואר שס
עי״ש( ,ועי״ז זוכין לשמחה כנ״ל .וזהו בחינת מצוות אכילת מצה ,כדי לזכות
לשמחה ע״י אכילה קדושה כזו דהיינו מצה כנ״ל .ולהיפוך חמץ ושאור שהס
ס״מ ולילית בחינת יגון ואנחה כמובא ,לא יראה ולא ימצא.
שלא ת ח מי ץ חכמתך .איתא בעל״ת )מכתב שנח ,יוס ה' צו תר״ב( בזה״ל :רב
שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורינו הרב יצחק שיחיה עס כל יוצאי
חלציו שיחיו (...) .ובאמת בכל תורה ותורה שהזכרתי במכתב הנ״ל שמדברת
מפסח וחמץ ומצה וכו׳ ,יכולין לראות גדולת הבורא יתברך וגדולת תורתו
הקדושה ועמקות עמקות העצות הקדושות שהאיר לנו מרחוק ,וביותר נכנס
עתה בעומק לבבי מה שכתב שס ליזהר מחימוץ המוח וכו׳ ,ולקיים ׳גער חית

מוחץ דקטנות הוא בחינת
חמץ ושאור ,כי חמץ זהו בחינת
כי יתחמז לבבי ,לשון כעם
ושנאה בחינת מחלוקת ,שהוא
בחינת מוחין של חוז לארז
)ליקו״ה כיבוד אב ואם ב ,ז(.

חחמץ רמז למידת הדין
החמוצה (...),והמצה רמז למידת
רחמים )רקנאטי ,שמות יב ,טו(.
בדיקת החמץ אינה לא לאור
החמה ולא לאור הלבנה ולא
לאור האבוקה אלא לאור הנר,
כך בדיקת יצה״ר אינה אלא
לאור הנשמה הנקראת נר ,הוא
שכתוב ׳נר ה׳ נשמת אדם׳ ) כ ד
הקמח ,פסח(.

חמץ הוא מלשון גזילה,
מלשון ׳אשרו חמוץ׳ )ישעיה
א( .ולכך חמז מרמז על
היצה״ר ,שמי שהולך בעצת
היצה״ר הוא נגזל משרשו
)עבודת ישראל ,לשבת הגדול(.

דכורא דקליפה נקרא חמז,
והנוקבא שאור .ועל כן חמז
אין בו כוח לחמץ אחרים,
והשאור מחמז אחרים ,כי
עיקר פיתוי היצר לבני אדם
הוא רוחא דנוקבא )קה״י ,חמץ(.
חמץ מורה על כפירה בחידוש
עולם ,כדעת האפיקורםים
ימ״ש שאומרים שהעולם חומר
קדום )קה״י ,מצה(.
יש הבדל בין חמץ ובין שאור,
שהשאור מחמיצים בו את
העיםה ,והעיםה הנחמצת ממנו
נקרא חמז .ויש הבדל בין
חמץ ובין חומע .החומז כולל,
כמו חומז יין ובוםר ,אבל שם
חמץ ומתמצת היא רק העיםה
שנתחמצה )מלבי״ם ויקרא ,אילת
השחר מב(.

מצה
מצח בחינת לשון הקודש,
וחמז בחינת תרגום .כי מצה
בה״א בחינת חמש מוצאות
הפה ,שהוא הדיבור של לשון
הקודש שהוא עיקר הדיבור,
וחמז בחי״ת בחינת בהמה,
בחינת העדר הדיבור ,כי
לשונות העמים הם בחינת לשון
עלגים ,ואינם בכלל דיבור אדם
)ליקו״ה חדש ד ,ד(.

חצדיק נקרא חי ,כמםפר
מצה במםפר קטן )תורת משה
להאלשיך ,שמות יב ,יג־כ(.

מצח מורה על חידוש עולם,
כי חמז ניקח העיםה הזו
משאור אחר ,מה שאין כן עיםה
של מצה )קה״י ,מצה(.
מצח מורה על הכנעה ,שאינו
נופח ועולה למעלה )קה״י ,מצה(.
מצח היא

המלכות )קה״י ,מצה(.

יש הבדל בין מצה ומריבה,
מריבה בפה ומצה היא בהכאה
)מלבי״ם ישעיה מא ,יב(.

ג ער ה)ג ע ר(
סוד הגערה מצד הדינין וםוד
מוחין דקטנות ,וזה שאמר
)תהלים סח( ׳גער חית קנה׳ ,קנה
הוא םוד הקליפה בםוד נעז קנה
בים )סנהדרין כ״א ע״ב( ,וחיותו
הוא מבחי׳ הדינין דמוחין
דקטנות )קה״י ,גער(.
סוד הגערה הוא םוד ה׳ גבורות,
ה׳ אותיות מנצפ״ך גימטריא
גער״ה ,כי הה׳ גבורות נכללים
בגערה עליונה )קה״י ,גערה(.

קמח

ערכים
וכינויים
הרהורים
הרהורי

עבירה

קשו

מעבירה )יו מא כט.(.

שלושה דברים אין אדם
ניצול מהם בכל יום ,הרהור
עבירה ,ולשון הרע ,ועיון
תפלה )ב״ב קסד.(:
תהלת עבירה הרהור הלב
)דרך ארץ זוטא פ״ו(.

כמו שצריך לפרוש מגוף
העבירות כך צריך לפרוש
ממחשבותם ,שלא יהרהר
העבירה בלבו ,ואם באה
לו מחשבה עליהם הוא
צריך לאנום את עצמו
ולהוציאה מלבו ,כל שכן
שלא יתכוון לגמור אותה
בלבו .ולפי שהמחשבה
הנגמרת היא המביאה
לידי מעשה ,וחשובה עליו
כמעשה )ראשית חכמה ,שער
האהבה ,יא(.

העבירות שהם במחשבה
והרהור פוגם בנפש השכלית
)שערי קדושה ח״ג ,ג(.

כח הרהור עבירה כוחו
קשה מאד ,לפי שהוא ע״י
המחשבה ,שהמחשבה היא
שכלית ,והשכל הוא קשה
יותר מגוף המעשה שהוא
מעשה תמרי ,ואינו קשה כמו
הרהור שהוא ע״י המחשבה
)נתיבות עולם ,נתיב הפרישות ,ב(.

ז רו ת
ה מ ח ש בו ת
וההםתכלות והרהורים רעים
נקראים אלוהים אחרים
)נועם אלימלך ,פ׳ שופטים(.

הרהור הוא לשון הריון,
המוליד את הדיבור וממשיכו
לתוך הפה )ספר הפלאה,
כתובות ח.(:

הרהור הוא אחר המחשבה,
שמהרהר להוציא המחשבה
אל הדיבור ,והוא בחינת
בינה בחינת עולם הבריאה
)קה״י ,הרהור(.

מחשבה הוא כלל ,והרהור
הוא פרט ,כי המחשבה
בהעלם כמו קול בהתגלות,
והרהור בהעלם כמו דיבור
בהתגלות והבן .וכמו שבקול
אין מתגלים אותיות רק
קול פשוט ,כך במחשבה,
וכמו שהרהור הוא אותיות
בהתגלות ,כך בהרהור הוא
אותיות בהעלם )קה״י ,דבר(.

נחל נוכע

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר ן

מקור חכמה

קנד! הכמה קנה בינה .כדכתיכ כמשלי )ד ,ה( :ר[נה סכמה ר[נה
בינה אל מקכס ואל מט מארנרי פי:
׳קנה׳ מלשון קנין ,כדפירש המצו״ד )שס( :קנה .ראה שסהא הסכמה
והבינה קנויים לך ומצויים אצלך ,ואל סשכסס .רכינו דורש מלה זו

נזה נכלל ,דצדיקייא ענדין מצומא נסמרין אוחרנין דלא יפקרנו
למשכנא לקדושה וכמה מגרשין הקטרין אוחרנין ,הוא ע״י המצות
ומריטת שיש נין הצדיקים ,כי נמפלוקמ זה כוונמס למונה ,נשכיל
להמתיק הדינין נשורשס ולנמל כל מיני השמרין אותרנין שהם
על קנה הקול ,כדאיתא בזהר )פנחס,
נתינת מתלוקת ,שלא יהיו להם
אתיזה נמותות ולינות של ישראל .שלא תהרהר בהרהורים רעים ,שהם בחי׳
רלד ע״א( בזה״ל^ :ההוא רוסא דנשיב
קלא
בכנפי ריאה ,איהו אפיק
ועל כן צריכין ליזהר מאוד לידע קנה רםטרא אחרא ,כנגר קנה חכמה קנה
בקנה ,דאיהו ׳קנה הכמה קנה
ולהאמין שהמתלוקת שכיניהם הוא בינה רקרושה ,עי״ז תנצל מבחי׳ חמץ
בינה' .ועוד מצינו בזהר )כנחש ,רלב
רק נשכיל טונות ישראל וכו',
מתלוקתכי שהיא םטרא רמותא .כראיתא מחמצת,
ע״א( שדרש זה גס על קנה השופר ,וז״ל:
נאם יהיה נדמה לו שהוא
גמורה של שנאה מס ושלום ,אזי ימן תמן םטרא רמותא  :ותאמין ,כי כל מצותא
^^הרואה קנה בהלום זוכה לסכמה,
עי״ז אמיזה כיותר להסטרא אמרא ומריבה ,שיש בין הצריקים השלימים ,אין
הדא הוא דכהיב) ,משלי ד( קנה
הכמה קנה בינה .דליה קנה דאיהו
שהיא נתינת ממלוקת ,וכמנואר זה ,אלא כרי שיגרשו סטרין אוחרנין .הה
פהוה מהרווייהו ,דאינון י׳ הכמה,
כמאמר ׳צדיק כתמר יפרת' הנ״ל .פירוש )משלי טס אזן שמעת תוכחת חיים,
ה׳ בינה .ובגין דא ,צריך לאהערא
ק נ ה דסטרא א חר א כנגד קנ
)או״רזה בקרב חכמים תלין ,לשון תלונה ומריבה.
בשופר דאיהו קנה ,עלמא דאהי,
חכמה .וכדאיפא נליקו״ה
פסס ח( נזה״ל :כי תיקון הכרית היא כשאתה שומע מריבות שבין הצריקים,
עולם ארוך ,ארך אפיס ,דמשהכהי
מיניה י״ג מכילין דרהמי .ועי׳
נתינת והדרת פני זקן ,זה קנה
עוד לעיל ,שקנה זה הוא זלע״ז של קנה דש״א ,היינו ׳קנה חי״ת׳.
מכמה ,נתינת קנה מוציא קול ,נתינת קול נגינה ושירה שתלויה
כ ל א י ת א מחמצת תמן סטרא דמותא .כדאיתא בזהר)כנ ח ש ,רנא
כתיקון הכרית ,וזהו קנה שנקדושה .וכנגדו נתינת קנה רצק ,פגם
ע״ב( בזה״ל^^ :אמר רבי אלעזר ,כהיב )שמות יב( ׳כל
כי כל מצותא ומריכה .עיין לעיל
הכרית מס ושלום.
מהמצה לא האכלו׳ ,וכהיב )שס יג( ׳לא יאכל המן׳ ,אלא דא דכר
נ דנרי הפל״פ שננפ״נ ד״ה 'דצדיקייא ענדין מצופא וכו".
ודא נוקבא (...) .מהמצה ,מאי מעמא ,בגין דריהא דמוהא איה
שומע מריבות שבין הצדיקים ת ד ע שזה משטיעין
המן .המן דכר ,מהמצה נוקבא) ,משלי ה( ׳רגליה יורדוה מוה׳,
אותך תוכ ח ה על שפג טת בטיפי מוחך .מבאר
ברישא וסיפא דהיבה השכה לה ,ובגין דא ,מאן דאכיל המן
נליקו״ה )או״ה פפילין ד ,ד -ה( אפ עומק הענין המונא פה ,וז״ל :כי אלו
בפסה איהי אקדימה ליה מוהא ,ולינדע דמיה הוא בעלמא דין
ואלו דנרי אלוקים תיים ,אע״פ שאי אפשר להכין זאת נשכלנו ,כי
ובעלמא דאהי ,דכהיב )שמות יב( ׳ונכרהה הנפש ההיא׳.
זה אוסר וזה מתיר וכן שאר מיני מתלוקת ,אעפ״כ מאמינים ני
אזן ש מע ת תוכחת וכוי .נאמר כמשלי)טו ,לא( :אזן שמעה הוכחה
נאמת אלו ואלו דנרי אלוקים תייס ) (...שכל גנוה מאד מאד
חיים בקרב חכרניס הלין :ופירש בזה המצו״ד )שס( ע״ד פשט:
נתינת מקיפים ,שזה נתינת השכל של המתלוקת דקדושה שיש נין
צדיקי אמת שהוא נתינת אלו ואלו דנרי אלוקים מיים ) (...נתינת
אוזן שומעם .אוזן אשר השמע ההוכחה המביאה חיים ,סופה
חהיה כרוך אחר החכמה ,והלין בקרב חכמים לשמוע דבר חכמה.
שהמסדים וגנורות הם נכללין יתד ונעשה מהם דעת נתינת מות
וכתב בזה המצו״צ )שס( :מלין .ענין החמדה ,כמו ׳צדק ילין בה׳
אמד ,וכל הממלוקת הם מנתינת מסדים וגנורות כידוע וקשר ענין
)משלי א( .ואיתא בזה בילקו״ש )משלי רמז תתקנג( :רבי יהודה בר״ש
זה למונא לקמן  3אופ ה' 'שצריך לשפף הגנורופ נפשדיס׳ ) (...ני אי
אפשר להשיג זה הדעת ,כי הוא דרכי ה' כמו שאמר רנינו ז״ל
בר נחמני ,לפי שקבלו ראובן ושמעון ולוי תוכחות אביהם ,זכו
להתיחס אצל משה ואהרן בספר ׳ואלה שמות׳ ,לקיים מה שנאמר
כמקום אתר )נשימן נו( ,וזה נתינת רעמים וכו׳ עיין שם .והצדיקים
׳אזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׳ .ועי״ע ב ב מ ד ב״ר)יג,
הגדולים האמיתיים צריכים להשתמש עם זה הדעת הגנוה מאד
ת( ,שמפני שקנטר יעקב את ראובן שמעון ולוי בברכת השבטים וקבלו
שהוא נתינת ממלוקת דקדושה כנ״ל נשכיל לגרש סטרין אמרנין
תוכתתו ,זכו להימנות תמיד קודס שבט לוי שנמנו ממנו משה ואהרן.
וכו׳ כמו שאמר רנינו כמאמר הנ״ל ,כדי לקרנ הרתוקים מאד
וע״כ כלל י״א מביאה״ל ראה כיצד דברי רבינו עוליס בקנה אתד עס כי׳
מאד שפגמו נטיפי המות ,שעליהם נאמר כל נאיה לא ישונון ולא
הפשט ,שדייקא ע״י התוכתה וההרתקה זוכיס להתקרבות.
ישיגו אורתות תיים ,כי פגמו נטפי המות שהוא נתינת תיים ,ועל
ת ל י ן לשון תלונח ומריבח .וכעין מה דאיתא בזהר מדה״נ )ויצא(,
כן קשה להם לשונ לאורמות מיים ,אנל השי״ת מלא רתמים ותושנ
מתשנות לנל ידת ממנו נידת ,ועל כן שולת לנו צדיקים גדולים
וז״ל :׳וילן שס׳ ,כד״א ׳וילונו העס על משה׳ ,לשון תרעומות.
ע״ד הפשט פי׳ המלה

ותאמין

כשאתה

חמתרגם
^ אותו הרוח שנושב
בכנפי הריאה ,הוא
מוציא קול בקנה שהוא
'קנה חכמה קנה בינה',
הרואה קנה בחלום
זוכה לחכמה ,זה הוא
שכתוב 'קנה חכמה קנה
בינה' .שאין קנה שהוא
פחות משתיהן ,שהן י׳
חכמה ,ה' בינה .ומפני
זה צריך להתעורר בשופר
שהוא קנה ,עולם הבא,
עולם ארוך ,ארך אפיס,
שממנו נמצאים שלוש
עשרה מידות הרחמים.
אמר רבי אלעזר,
כתוב 'כל מחמצת לא
תאכלו' ,וכתוב 'לא יאכל
חמץ' ,אלא זה זכר וזו
נקיבה' (...) .מחמצת',
מה הטעם ,מפני שריח
המוות ישנו שם' .חמץ'
זכר' ,מחמצת' נקיבה,
רגליה יורדות מוות,
בראש וסוף התיבה
תמצא אותו גראש המלה
מתמצת ובסופה תמצא אותיות

מת ,ומפני זה ,מי שאוכל
חמץ בפסח היא מקדימה
לו את המוות ,ושידע
שמת הוא בעולם הזה
ובעולם הבא ,שכתוב
'ונכרתה הנפש ההיא',

ואני תפלה

)המשך( על ידי כל
מחשבה רעה והרהור
הנכנס במה חם
ושלום .וגם אתה
;דעת את גדל
עצם ההתגברות
שמתגברים עלינו
בכל פעם לבלבל את
דעתנו במחשבות
רעות והרהורים רעים
ובעונותי הרבים לא
נזהרתי להשמר מהם
ולדזתגבר עליהם ,עד
אשר פגמתי את מחי
מאד על ידימחשבותי
הרעות שהכנסתי
במחי ,עד שכל מחי
הוא מלא מחשבות
חיצוניות .ועברתי על
אפור חמץ ,שהייתי
ילקוט הנחל
מחמיץ את מחי
קנה וכו״ ,עד שנזכה לצאת מחמץ למצה מחי״ת לה״א וכו׳ .ואס אמנם ידעתי תעשה ,דהיינו שלא לחשוב אותה המחשבה ,רק לחשוב איזה מחשבה אחרת בתאוות ודזרהורים
כמה כל אתד ואתד נלכד בזה ,כי אס היינו מקיימים זאת כבר היה לנו בתורה ועבודה או אפילו משא ומתן וכיוצא בזה ,שימשיך מחשבתו לאיזה ובלבולים ובכל מיני
ישועה שלימה בכל האופנים וכו׳ ,אך גס בזה צריכין להתיות את עצמו במה מחשבה אחרת ,ועי״ז ייפטר ממילא ההרהורים והמחשבה רעה שבאין עליו ,שטותים .ולא די
של'א הייתי מתגניר
שכתב על פסוק ׳ועוד מעט ואין רשע וכו״ ,שהוא התורה ׳אזמרה לאלוקי
כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן.
על המחשבות רעות,
בעודי וכו״ ,דהיינו במה שכל אתד זוכה בכל כעס לשבר המתשבות רעות ו ת א מ י ן  .דייק בזה בליקו״ה )או״ח תפילין ד ,ו( גבי ענין האמונה הנזכר כאן אף גם נתתי להם
ומשבר תימוץ המות וגוער בהס ,שעי״ז זוכה קצת להתפלל ,בבתינת כד
בזה״ל :מי שרוצה ח״ו ליכנס להבין זה הדעת ,בוודאי לא ישוב כח לבנם במחי ,ולא
נפיק האי קלא ואערא בעבי מטרא שהס המותין בתינת ׳באר מיס תייס ולא ישיג אורחות חיים ,כי יהיה נכשל מאד ,כי על זה נאמר במופלא ממך דזשותזילתי לגרשם
וכו״ ,שעי״ז זוכין לפשט עקמימות שבלב ע״י בתינת רעמים ,שעי״ז זוכין אל תדרוש וכו׳ ,כי אי אפשר להשיג זה הדעת כנ״ל ,וצריך לסמוך על כלל ,ולא ק;מתי
לשמתה וכו׳ .מה אומר לך בני ,שיס לבך היטב לדברי אלה ,להתיות עצמך אמונה .להאמין בצדיקי אמת אע״פ שיש ביניהם מריבה ומחלוקת כי באמת עצותיך הקדושים
בזה שכתבתי ,מה שבכל פעס יש לך צער גדול מתימוץ המת ,ואתה מתגבר אלו ואלו דברי אלקיס חיים (...) .ואזי נפשט עקמימיות שבלבו ,כי כשרואה אשר גלית לי ברחמיך
ומשתדל בכל כותך לברות מהס ולגעור בהס ,וכמה וכמה פעמים ניצלת אדם שיש לו עקמימיות שבלבו ,בפרט כשיש לו ח״ו עקמימיות הרבה בלבו ,הרבים לגרשם ממני
עי״ז ממה שניצלת ,ובזה תתיה נפשך .והעיקר בכותו של הצדיק שגילה זאת אזי הוא צריך לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שוס דעת כלל ,וילך רק בשב ואלתעשה ,ולא
שמעתי לקול מורי.
שהוא יכול לתקן הכל ,ועי״ז תוכל להתגבר בכותו הגדול לברות מעתה
בתמימות ופשיטות לבד ,ואזי זוכה אח״כ לדעת גדול מאד.
אוי לי ,וי לי עלה;מים
מתימוץ המות ,ולקיים ׳גער תית׳ ,ולצאת בכל פעס מתמץ למצה וכו׳ .ויש מ ר י מ ו ת שבין הצדיקי ם .וכעין זה איתא בספר המידות )צדיק ח״ב יח( ,וז״ל :יש שעברו בבלבול
בזה הרבה הרבה לדבר ,אך זמן המנתה הגיע .והעיקר שתשמת נפשך בכל
שני צדיקים ,שאחד דיבוריו הס בחרישה ,והשני דבריו בקצירה ,או הדעת ומחשבות
עוז מה שזכית על כל פנים להיות נמנה בין הקיבוץ הקדוש האותזיס עצמם אחד דבריו הקמת הברית לזיווג ,והשני דבריו הס הממשיכים את הזרע רעות ,״טבעתי ביון
באור הקדוש הזה בתידושי תורות כאלו על כל דבר ודבר ,על פסת ,על כל ומהווים את הוולד בבטן אמו ומגדלין אותו .בכן כשיש מחלוקת בין שני צדיקים מצולה ואין מעמד
השלושה רגלים ,ועל כל המידות ,ועל כל המצוות וכו׳ וכו׳ .והשי״ת יתן לכס האלו ,אל יתערב זר בתוך דיבורם שמדברים זה על זה ,כדי שלא יקלקל המכוון .באתי במעמקי מים
מ ר י מ ו ת שבין הצדיקי ם .איתא בליקו״ה )או״ת שבת ה ,יג( בזה״ל :בעוונותינו ושבלת שטפתני״ ,כל
ולנו פסת כשר ,כגילה ונשמתה בישועתו .נתן מברסלב.
הרבים נתבלבל העולם מאד ,ונתרבה המחלוקת בעולם ,ונעשה דעתי ומחי נתערבב
שלא ת ה ר ה ר ב ה ר הורי ם רעי ם .ובליקו״ע )מחשבות והרהוריס יא( איתא עצה
נפלאה לזה ,וז״ל :הכלל ,שאי אפשר בשום אופן שיהיו שני מתשבות קטגוריא גדולה בין התלמידי חכמים בעצמם ,עד שאין האחד יודע האמת כל כך במחשבות
ביתד בפעם אתת .על כן בקל יכולין לגרש המתשבות רעות רק בשב ואל לאמיתו מי הוא הצדיק האמיתי שיוכל לתקן אותו בשלימות .ומחמת זה רעות ובלבולים ,עד
אשר אפלו בשעה
שאניחפץ להתגבר עליהם ולברחמהם,קשה עלימאיד,״יי אלהים אתה;דעת לאולתי ,ואשמותיממך לא נכחדו״.הן על כל אלה באתי לפניך יי אלהי ואלהי אבותי בלב נשבר ונדכה ,בקידה
ובכריעה ובהשתחו;ה ,בתחנה ובקשה ,כעני בפתח ,נאנח ונדכה ,שואל ומבקשמתנתחנם ונדבת חסד,שתחנני ברחמיך העצומים וחסדיך הנפלאים ,ותוציאני מאפלה לאורה ,ותעזיר לי
מהיום לקדש את מחשבתי תמיד מעתה ועד עולם .רבונושל עולם ,צופה בעלבון אנוחים ,תיקר נא נפשי האמללה בעיניך ,וחמל עלי בחמלתך וחנינותיך ,ועזרני וסיעני וחזקני ואמצני,
וקדשני בקדשתך העליונה ,שימשך עלי קדשה וכזהרה מאתך ,באיפן שאזכה מעתה לשמיר עצמי,שליא אניח לכנים כלל לתוך מחשבתי שום מחשבת חוץ שבעולם ולא שום בלבול
הדעת ,ומכל שכן וכלשכןשליא אהרהר בשום הרהור בעולם כלל ,רק מחשבתיתךז;ה קדושה תמיד ,זכה ונק;ה מכל סיג ופסילת ) לי קו ״ ת ה(.

נחל נוגע

ליקוטי

בחצוצרות ה
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נחל נוגע קמט

ערכים
וכינויים
טיפי המוח

ננישיון הזה של התרחקות כנ״ל והנן .וזהו נעצמו נתינת מחלוקת
ונוראים מאד ,וע״י הדעת הננוה של נתינת מחלוקת לקדושה
שהוא נתינת מקיפין ,עי״ז דייקא הם מתקנין ומחזירים נתשונה
דקדושה הנ״ל שיש נין הצדיקים האמיתיים ,שנאמת לאמיתו עי״ז
אפילו אלו הרחוקים שפגמו נטפי המוח ,כמנואר נפירוש נמאמר
הדעת דייקא הם מקרנין ומשינין ממות לחיים את אלו שפגמו
נטפי המוח כנ״ל נמאמר הג״ל ,אך מי שהוא פתי ושכל כשום
הנ״ל ואין המרינה אלא נשנילך כדי שתשונ ממות לחיים וכו' ,כי
כפרד אין הנין ,אזי ממרחק יומר
לכאורה הם יכולין להתרחק עי״ז
תתקב(.
שנין
מחלוקת
שרואה
ע״י
עי״ז
על
תוכחה,
אותך
משמיעין
שזה
תדע,
כי
ע״י המחלוקת שנין הצדיקים,
המלכות נקרא טיפה(...) ,
והסטרא אחרא נקרא טיפה
הצדיקים האמיתיים כנ״ל ,אנל מי
שפגמת בטיפי מוחך .שעל זה נאמר )משלי נ(
אין יודעין איך להתקרנ וקשה להס
סרוחה )קה״י ,טפה(.
שיש לו מוח נקדקדו ,אזי שומע
קושיות ע״י המחלוקת ,נמצא
מייח נביאים שעמדו
האמיתיים
הצדיקים
שנין
המרינות
ששומע
עי״ז
חיים
מונחת
המחלוקת
נאמת
אנל
המחלוקת,
שיכולין ח״ו להתרחק יותר ע״י
לישראל יניקתן ממ״ח
דקדושה זה דייקא תיקונם ,כי נאמת ראוי להם להרחיקם מלשונ
כמ״ש נמאמר הנ״ל ,נתינת אוזן שומעת מוכחת חיים נ ק רנ טיפות שמנטף מעדן אל
הגן ,ועם כל טיפה יורד רוח
חכמים מלין וכו׳ כג״ל ,כי רואה עי״ז גודל התרחקותו מהשי״ת,
נתשונה ,כי עליהם נאמר כל נאיה לא ישונון .אנל תיכף
חכמה ,ומשם היתה יניקת
שנתרחק כל כך עד שנשמע לאוזניו המרינות שנין הצדיקים,
כשמרגישין זאת ורואין ומנינים שמרחקים אותם ,וכמו שכתנ
הנביאים )קה״י ,מח(.
רנינו ז״ל שם ונוודאי אילו לא היה נפגם מוחך לא היה נשמע
ונזכר עי״ז גודל הפגם שפגם נטפי המוח ,ני אם לא היה נפגם
מוחו לא היה שומע המרינות ונו׳ כנ״ל ,ואזי מתחיל לרחם על
לך המרינות שנין הצדיקים ואין המרינה אלא נשנילך ,ונזה
עצמו ,מאחר שרואה ומנין גודל התרחקותו מהקדושה ,ואזי
משמיעין אותך תונחה על שפגמת נטפי מוחך ,שעל זה נאמר כל
גמקרנ עי״ז דייקא .כי נאמת המחלוקת שנין הצדיקים
נאיה לא ישונון וכו׳ עיין שם ,נמצא שנזה נעצמו משמיעין אותך
האמיתיים הוא נאמת רק נשניל לקרנ ולהשינ את הרחוקים
תוכחה ,כי דייקא עי״ז הוא תיקונם ,כשרואין נעצמן שנשמע
ממוות לחיים וכו׳ ,כמו שאמר רנינו שם ואין המרינה אלא
לאזניהם המחלוקת שנין הצדיקים השלימים ,ואזי הם מנינים
נשנילך ,כדי שמשונ ממוות לחיים וכו׳ .ואזי כשמאמין זאת
שמרחקין אותם מהקדושה ,ואזי הם מתחילים לרחם על עצמן,
שנאמת אלו ואלו דנרי אלוקים חיים ואין המרינה אלא נשנילו
ומשתנלים נעצמן היכן הם נעולם ,שפגמו כל כך עד שמרחיקין
אותן ,ואזי ההתרחקות הוא תכלית ההתקרנות .ני נאמת לאמיתו
וכו׳ כנ״ל ,שזה נתינת תיקון המוח ,ועי״ז דייקא נעשין רעמים
כמונן נמאמר הנ״ל ,אזי נפשט עי״ז עקמימיות שנלנ ,כי כל
אין שום דנר שיעמוד נפני התשונה ,ואע״פ שנתונ כל נאיה לא
העקמימיות שנלנ ונפרט מי שפגם ח״ו נטפי המוח ,שאזי נפגם
ישונון וכו׳ ואימא נזוהר שאין מועיל משונה על פגם טפי המוח,
מוחו ואזי גתעקם לנו נכמה מיני עקמימיות נלי שיעור וערך,
אעפ״כ נאמת לאמיתו מועיל משונה וכמונא נכל שפרי מושר,
שנתעקם ונפתל לנו נכמה מיני פיתולים ועקמימיות ,וכל אלו
וכמו ששמעתי מפי רנינו ז״ל נפירוש ,רק מחמת שפגש כל כך,
על כן הוא צריך להתנקות ולהצטרף ולעמוד ננישיון הזה של
העקמימיות שנלנ נתינת לני שחרחר הם נתינת מחלוקת דשטרא
אחרא ,נתינת )הושע י( חלק לינם ,כי השטרא אחרא היא ננחינת
התרחקות הזאת ,דהיינו שירחיקו אותו כל כך ננל מיני התרחקות,
מחלוקת נ מונא נמקום אחר )ליקו״מ תג( ,וזה המחלוקת של
דהיינו שנומנין עליו שאין מועיל משונה ונו' ,וכשהוא פתי ושכל
ואינו מרחם על עצמו שלא לאנד את עולמו ח״ו ,אזי מוצא פטור
השטרא אחרא נתינת עקמימיות שנלנ ,שורשו ננ מ ה מיני
השתלשלות מנתינת מחלוקת שנקדושה ,וכשמאמין שמחלוקת
לעצמו להתרחק מן המשונה מאחר שכנר נכמנ עליו שאין מועיל
שנקדושה שיש נין הצדיקיש האמיתייש כולו חד כי אלו ואלו דנרי
לו משונה ח״ו ,אנל מי שחושנ נאמת על המכלית שלו ויש לו
אלוקיש חייש ,אזי נמתק ונתנטל כל מיני מחלוקת של השטרא
רחמנות על עצמו ,אזי אע״פ שרואה כל מיני התרחקות שנעולם,
ואע״פ שנמונ עליו שאין מועיל לו תשונה ,אעפ״נ אין משתכל
אחרא ששורשו ממחלוקת שנקדושה ,ואזי שומע תוכחת חיים מכל
על זה כלל ,אדרנא יש לו רחמנות יותר על עצמו ,כי אעפ״נ מה
מיני עקמימיות שנלנ שהם רוצים להרחיקו מהקדושה ,והוא מנין
עי״ז נעצמו גודל הפגם שלו ושנ נתשונה שלימה ,ומרחם על
יהא נשופו ומה יעשה ליום פקודה .ומי שאינו רוצה להטעות את
עצמו מאד מאד עי״ז דייקא ,ע״י העקמימיות שנלנ .כי כל מה
עצמו שלא לאנד את עולמו ח״ו ,כל מה שמוצא ורואה שמרחקין
שמעקמין לנו יומר נעקמימיות יומר הוא רואה ומנין עי״ז ניותר
אומו יומר ,הוא מרחם על עצמו יומר ,וצועק אל ה׳ יומר ויותר
מעומקא דלינא ,עד ישקיף וירא ה׳ משמים .כי נאמת השי״ת
גודל הפגם שלו ,שפגם כל כך עד שגמעקם לנו כל כך ,ואזי
מרחם על עצמו ניומר ,ונמקרנ עי״ז דייקא להשי״ת (...) ,ואזי
חפץ חשד הוא ,ואין שום דנר שיעמוד נפני המשונה ,וכמו
נפשט עי״ז עקמימיות שנלנ ע״י נתינת רעמים כנ״ל ,דהיינו ע״י
שמצינו כנר נכמה וכמה רשעים גדולים שפגמו נטפי המוח
וכפרו נעיקר ,ואעפ״נ נמקנלו נמשונה .ואזי כשזונה לעמוד
שיודע שהמחלוקת שנין הצדיקים האמיתיים הוא נשנילו וכו׳,
שעי״ז זוכה להנין שכל העקמימיות הוא כדי להזכירו ולהראות לו
ננשיון הזה ושנ נתשונה שלימה אע״פ שנדמה לו שמרחיקין אותו
גודל הפגם שלו ,כדי שיזכה לשונ עי״ז וכו׳ כנ״ל.
כנ״ל ,אזי השי״ת מרחם עליו ,ונמקרנ עי״ז דייקא ,ע״י שעמד
הקבייה ,מפקירי] אצלו
טיפה של לבנונית בחשאי,
והקב״ה מחזיר להם
נשמות שלימות ומשובחות
בפרהסיא )ילקו״ש איוב רמז

ואני תפלה
ובכן תזכני ברחמיך
הרבים להאמין
בצדיקי אמת ,ולא
יכנס במחשבתי
ודעתי שום הרהור
ומחשבה כלל על
המחליקת שיש
בין הצדיקי אמת,
רק אזכה להאמין
בצדיקי אמת באמונה
שלמה ,ולא יהיה לי
שום הרהור וקשןא
עליהם ועל המחלקת
שביניהם כלל .רבונו
של עולם ,אם אמנם
פגמתי בטפי מחי,
אשר על ידי זה איני
ראוי וכדאי לדזתקרב
לצדיקי אמת ולזכות
להאמין בהם באמת,
אשר מחמת זה באים
עלי מחשבות חוץ
ודזרהורים להרהר
אחריהם חם ושלום.
אנא יי ,אל תעשה
עמי בחטאי ,ואל
תדינני כמפעלי,
ועשה למענך וליא
למעני ,ומלא בקשתי
ברחמים ,וזכני שלא
יכנם בלבי שום
קשןא והרהור כלל
על הצדיקי אמת ועל
המחלקת שביניהם,
רק אזכה להאמין
בהם תמיד באמונה
שלמה באמת .וחמל
עלי ברחמיך הרבים,
וזכני לשוב אליך
באמת ולהשיג
אירחות חיים ,ובמקום
שקלקלתישם אתתקן
)ליקו״ת ה(.

ילקוט הנחל
מחגכרים המחנגדים החולקים לגמרי על כל החסידים והצדיקים שהיו מימוח
הכעש״ט רשככ״ה זצוק״ל ,כי מחלוצצים ואומרים שהם מאמינים לכל דנריהם
של כל החולקים זה על זה ,וממילא לא נשאר אצלם גם אמד מהצדיק שיאמינו
נו ,כידוע ליצנות זאת כעולם .אנל נאמת לא כך המידה ,ולא כך יפה להם,
והשי״ח יסלח להם על זה וישינ לינם אל האמת והאמונה ,כי אדרנא אנו
צריכין להאמין נכולס ,נכל מי שמנהיג ישראל ע"פ דח תורה משה נכ מנ
ונעל פה ע"פ הספרים המיוסדים על אדני פז של הגמרא הקדושה מדרשים
וספרי הזהר הקדוש וכחני האר״י ז״ל וכו' ,כוודאי אנו צריכין להאמין נכולם.
כי רק מכת העוסקים נחכמות חיצוניות שעוסקיס כמקרא לנד ופוניס עורף
מהגמרא הקדושה ,והם כמו הקראים ממש למי שנקי נהם ונדרכיהם ,וכל
לימודם הרע ופירושיהם הרעים הם ע״פ יסודות האפיקורסים המפורסמים
כמו אריסטו ומכיריו ימת שמס ונמת זכרם ,מכתות כאלו ומספריהם צריכין
להרמיק כתכלית הריתוק יותר מהרחקת נעלי ראתן ,כי עליהם נאמר כל נאיה
לא ישונון ולא ישיגו אורמות מייס ,כידוע לכל נעל דת ישראל גודל עוצם
רשעותם וארסס הרע והנמהר רחמנא לישזנן מהם ומהמונס .אנל כל הצדיקים
והכשרים המתנהגים ע״פ דנרי רז״ל נגמרא וזהר ונכתני האר״י והנעש״ט
ותלמידיו זיע״א ,נוודאי אסור לחלוק על שוס אחד מהם ,וכמונן נדנרי רנינו

ז״ל בהתורה בחצוצרות בליקוטי הראשון )בסימן ה׳( על פסוק אוזן שומעת
תוכחת חיים בקרב חכמים תלין ,שמי שרוצה לחוס על נפשו אסור לו לשמוע
כלל המחלוקת שבין הצדיקים השלימים ,רק להאמין בכולם.
ת ו כ ח ד ! על ש פג מ ת ב טיפי מוחך .עיין בזה בליקו״ה )אה״ע פריה ורביה ואישות
א ,ז( ביאורו לזה מדוע פגס זה חמור כל כך ,וז״ל :שאז ממשיך בחינת
החכמה בעצמה ,דהיינו טיפי המוח למטה בלי לבוש ,וכאילו נותן להם חס
ושלום יניקה ואחיזה בהחכמה בעצמה .וע״כ זה הוא עוון הגדול בתורה ,כי
כל העבירות אינם פוגמים בזה ,רק שהסטרא אחרא נאחזת ויונקת מן
הקדושה ע״י בחינת לבושין ,אבל ע״י עוון זה חס ושלום ,כאילו אפשיט
שכינה מלבושהא חס ושלום ,כי בחינת החכמה עילאה הנמשכת למטה
להתלבש בחכמה תתאה הוא מפשיט מלבושהא ,ויונקים חס ושלום מהחכמה
בעצמה ,וע״כ הוא פוגם במחשבה בעצמה .וזה שאמרו אדם הראשון במחשבה
חאב ,והיינו על עוון זה ,כי הוא פגם בזה כמו שאמרו רז״ל .כי אף שכל
העוונות פוגמים במחשבה כי אי אפשר לעשות דבר בלי מחשבה ,אבל כאן
פוגם בהמחשבה בעצמה ,שנמשכת להם חס ושלום בלי לבוש ,שזה בחינת חטא
דור המבול שהשחיתו דרכם ,שנאמר בהם ערום הלכו בלי לבוש כנ״ל ועיין עוד

בהמשך הלכה זו ,לתוספת ביאור המאמר.

הנ

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

כל

כ אי ה לא י שוכץ וגר נאמר נ מ ש לי)נ ,טז-יט( :להצץך מאי^ה
זרה מנכריה אמריה החליקה :העזנח אלוף נעוריה ואח נריח
אלקיה '^כחה :כי ^חה אל מוח נימה ואל רפאיס מעןלמיה :כל
נאיה לא ישונון ולא !5ןיגו ארחוח חיים :מקרא זה מנ אר שנכס

ו ת ד ע שנעץ קנה היינו חכמות חיצוניות נעוצים כים חכ מתך
וכודאי אם לא היה נפגם מוחך לא היה נ שמע לך כר!נ
נזה נפל״ס )ה ,י-יב( נזה״ל :גראה שמפרש כשיטה זו ,׳ירד
גנריאל׳ ,הייגו ,כשאמה שומע המסלוקת כפשוטה ,שזה נשינס
הסורה להרסיק אס האדם מן הענירוס,
׳ירד גנריאל׳ ,מדע שנעץ קנה ני ס
מכממך ,היינו שכנר נפגם מומך ,כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות
יש מרנוסינו שדרשוהו נאישורי עריוס,
ואין המרינה אלא נשנילך ,ולכסוף חיים .שאתה דבוק•< בסטרא דמותא ,בחי׳
ויש שדרשוהו נ אי שורי אפיקור שוס
ומינוס .וקשר למונא לעיל נריש אוס זו,
לא די שאין אמה מקנל מיקון חמץ ,בחי׳ ירד גבריאל ובו׳ .ותדע שנעץ
׳שלא יסמיץ אס סכמסו נסכמוס סיצוניוס
וטונה ע״י ה מרינ ה ,שימגרשו קנה ,היינו חכמות חיצוניות נעוצים בים
ונסאווס׳ .ואיסא נזה נ אנו ס דר' נ ס ן ) נ ,
הסטרא אמרא ממך עי״ז ,כי אס
אדרנה כשנדמה לך שהוא מרינה חכמתך .ובודאי אם לא היה נפגם מוחך,
ז( :איזהו סייג שעשו כ מוניס
ממש ,אמה נומן להס כמ להמאמז לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים.
לדנריהס ,הרי הוא אומר )משלי ה(
׳הרחק מעליה דרכך ואל מקרנ אל
*ז ופוס מוהת׳ת :וע״א
נמוחך ניוחר חס ושלוס כנ״ל,
פחח נימה׳ .׳הרחק מעליה דרכך׳ ,זו אפיקורסיס ,שאומריס לו
וכמו שהאיש הכשר נמעורר ע״י החמץ למצה ,היינו חיכף
לאדס אל מלך נין האפיקורסיס ואל מיננס לשס ,שמא חיכשל
שרואה שממגרין נו המחשנוח שהס נחינח חמץ ,נחעורר חיכף
נ ס ,ואס אמר נוטח אני נעצמי שאע״פ שאני הולך שם איני
להממיק הדנר נשורשו ע״י שעושה עימהם מצה ומרינה כנ״ל,
נכשל נ ס ,שמא מאמר שומע אני אח דנריהס וחוזר ני ,מ״ל
כמו כן מי שלא זכה לזה והצדיקים צריכים לעשוח מרינה
)שס נ( ׳כל נאיה לא ישונון ולא ישיגו ארחוח חיים׳ (...) .ד״א
נשנילו ,צריך הוא להאמין שאין המרינה אלא כדי שימגרשו
׳הרחק מעליה דרכך' ,שאומרים לו לאדם אל מלך כשוק זה ואל
הסטרין אומרנין ,ולהמעורר עי״ז ששומע המרינה ניניהם לשונ
ממווח לחיים ,מחמץ למצה ,מחי״ח לה״א .ני אע״פ שאלו
מיכנס כמנוי זה ,שיש שם פריצוח ,והוא אומר נוטח אני
השלוש נחינמ הס אחמ ,רמז נזה ני לא כל הנפילומ שווח,
נעצמי שאע״פ שאני הולך לשם איני נכשל נה ,אמרו לו אע״פ
לפעמים נפילמו ננחינמ מוומ ממש ,ולפעמים הוא רק ננחינמ
שאמה נוטח נעצמך אל מלך לשם ,שמא חיכשל ,שנא׳)שס( ׳כי
רניס חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה׳.
חמץ שהוא סטרא דמומא ,ולפעמים נפילמו נדקוח יומר,
וההפרש נינו לנין הקדושה הוא רק כמו נין חי״ח לה״א שאין
ניניהם אלא משהו .ומכל הנחינוח הנ״ל צריך לשונ ולזכוח למכליח שלימוח ענודח ה׳ ,ולזכוח ליראה טונה ,לקול טונ ,לחכמה טונה
וכו׳ .ועיין נליקוטי עצוח צדיק אוח ח׳ ,מפרש כפשוטו ,כי צריך לידע ולהאמין ני המחלוקח הוא רק נשכיל ניסיון זה שימרחק
המחרחק ,ני מי שפגס נ טיפי מוחו ראוי לרחקו ,כי עליו נאמר )משלי נ( ׳כל נאיה לא ישונון ולא ישיגו ארחוח חייס׳ ,ואילו לא
היה נפגס מוחו לא היה נשמע לו כלל המרינוח שנין הצדיקיס ,ומאחר ששומע המרינה ,ידע כי אין המרינה אלא נשנילו ,והיינו
נדי שיחעורר עי״ז נעצמו שיזכור היכן הוא נעולס ,שפגס נטיפי מוחו כל כך עד שרוציס לגרשו מן החייס האמימייס ע״י
המרינוח שנין הצדיקיס .ומי שהוא כסיל ואין מנין אח זאח נחרחק נאמה עי״ז ,אנל מי שרוצה לחוס על עצמו נאמח ,נחעורר
עי״ז דייקא] (...) .וכפי זה אפשר לפרש כפשוטו ,דצדיקיא ענדין מצוחא נסטרין אוחרנין דלא יחקרנו למשכנא דקדושה ,היינו
שעושין מחלוקח ניניהן ,כדי שיחרחקו עי״ז אוחס שהם דניקיס נסטרין אוחרגין נסטרא דמוחא ,ע״י שפגמו נ טיפי מוחין שזה
נחינח חמץ סטרא דמוחא ,שעליהס נאמר ׳כל נאיה לא ישונון ולא ישיגו אורחוח חייס׳ .ועל כן מי שלא פגס נ טיפי מוחו ,כוודאי
אינו שומע כלל המרינה ואינה מנלנלח אומו כלל ,ומי ששומע המרינה ,ידע כי אין המרינה אלא נשנילו כנ״ל ,וצריך להחעורר
עי״ז דייקא לשונ ממווח לחייס ננ״ל[ .ועיין נליקוטי הלכוח מפילין הלנה ד׳ אוח ד׳ ה׳ ,מנואר ענין זה ניוחר ,ושס מרומז קצח
גס דנרינו הנ״ל .ונאמח שני הפירושים הנ״ל המה עולים נקנה אחד ,כי מי שלא זכה לרינ נעצמו עם ההרהורים ושלא יניחם
ליכנס נמוחו ,אזי צריך לעמוד כניסיון זה של מחלוקח שנין הצדיקים ,ועי״ז דווקא זוכה להמקרנ ולשונ נמשונה וכו' ,עד שזוכה
לנחינת רעמיס וכו׳ ,וזה שנמוג שס אמר הכמונ )מהליס פא( ׳אענך נסחר רעם אנחנך על מי מרינה סלה׳ ,מי מרינה זה נחינת
מצה נחינח מוחין וכו׳ ,היינו שננחן מחילה אס זכה לשלימות המוחין ע״י שהוא נעצמו עשה מצה ומרינה עם ההרהורים ,או על
כל פניס עמד כניסיון זה של המחלוקח שנין הצדיקיס לכלי להמרחק עי״ז חס ושלום ,רק אדרנה ננ״ל.
אם לא היה נפגם מוחך לא היה נ שמע לך מריבות שכין הצדיקים .וני אר נזה נפל״ס )ה ,ט( נזה״ל :ני אס הייח זונה
להמחיק כעצמך ההשמלשלוח הגנורוח ע״י שהייח עושה מצה ומרינה עם הסטרין אוחרנין וכו׳ ננ״ל ,ממילא לא היו
צריכין הצדיקים שנדור מצידך לעשוח ניניהס מחלוקח נכדי לגרש הסטרין אוחרנין ,מאחר שאמה כעצמך מגרש אומס ,על כן
לא היה מחלוקת שכיניהם שוס שייכות אליך ,ולא היה נשמע אליך כלל ,כי היית שומע ומנין היטיג שאין זה מחלוקת כלל ,רק
שעושין זאת נשכיל הממקח דינין נשורשן וניטול הסטרא אחרא .רק מאחר שפגמת נ טיפי מוחך וכו׳ ,ואמה דנוק נסטרא דמומא
נחינח חמץ ,נחינח ׳ירד גנריאל׳ היינו השחלשלוח הגנורוח ,על כן אחה שומע גס המחלוקח כפשוטה ,כאילו הוא גם כן נחינח
דינין הנאין מהשתלשלות הגנורוח ,ונזה אחה נוחן אחיזה להסטרא אחרא כיותר חס ושלום.

ובודאי

מילואי חכמה
כל ב אי ה ל א ישוכון .לזיהל( גגי זה גנהיגוה עולם )נשיג הסשוגה פ״יז( גזה״ל:
נ פר ק קמא דע״ז )י״א ,א׳( מפרש שס ,כי הכסונ שאמר 'כל נ אי ה
לא ישונון ולא ישיגו ארסות סייס' שזה נ א מר על ה מינו ת ,שאין נעל
מטא זה שנ נת שונ ה ,ואס שנ נת שונה הוא מס כדאימא המס .וכן מי
שהוא אדוק לגמרי נ עני ר ה ,הוא לא י שונ ,ואס שנ הוא מת ,כמו
שהגיע לרני אלעזר נן דורדיא שהיה מת נמ שונה כמו שיתנאר .וה טעס
אשר ידוע לננוניס ולסכמיס נמטא הזה המיוסד דהיינו ה מינוס ומטא
עריו ת ,מפני שהמינות דנ ק נו לגמרי ונמשנ כאילו היה איש אסר,
דומה לאדס ששר מן הדרך ונופל לנור עמוק ,עד שהוא ננדל לגמרי
מנני אדס ,עד שאי אפשר לשונ ולהיות סוזר אל מקומו הראשון ,ו הדנר
הזה מנו אר ליודעי נינ ה ,איך אלו שניס ד היינו ה מינות שהוא נוטה
לענודה זרה לצד אמר יוצא מן היושר והאמת ,והמטא הזה אל הנפש
שנו השכל ,והערוה הוא לגוף ,יוצא לצד אמר מן היושר ,והס כנגד שני

יצרא ,דהיינו יצרא דעריות ויצרא דע״ז ,שע״י מינות דנ ק לגמרי נ ענו ד ה
זרה ,וע״י ערוה דנ ק לגמרי ניצרא דעריו ת ,ואי אפשר לצאת משס
נמייו אלא אס נשמלק מן עולס הזה ,ועוד ימנאר .ומ"מ יש ללמוד מזה
כי המטא שהוא דנ ק נ א ד ס ניו ת ר המ שונה קשה על ה אדס ,כיון
שהמטא דנק נו קשה שיסזור נמ שונה .ולפיכך ראוי לומר כי אלו דנ רי ס
שמקונל ני ד האמרוניס שהס מ ע כני ס את המ שונה ,וכמו שמנאס
הר מנ״ס ז״ל נהלכות משונה )פ״ד( כולס יש נ ה ס ה טעס הזה שהענירה
היא דני ק ה נו לגמרי ,שהענין הוא דנ ר זר ולכך המטא דנ ק נו .אנל
עני ר ה שאין אדוקה נ א ד ס ק רונ ה אדס אל המ שונה .וזהו ה ט ע ס
שהמינות אין לו ת שונה ,שלכך נקרא מינות ,שהוא מין נ פני עצמו יוצא
מן האמת ,ומתעצס נס ט א הזה עד שאין הסרה למטא הזה ,וכן הערוה,
כאשר דנ ק נ ה לגמרי ממלנש נמטא הזה ,עד שהוא אדס אמר ,כי
מתלנש נמטא הזה.

המתרגם
יצחק שהוא שמאל
של הקב״ה ,מקום
שממנו מתעוררים
כל דיני העולם ,והוא
זרוע השמאל תחילת
כל הדינים ,וכל דינים
מתעוררים משם .הוא
זה שנוטל ואוחז באותו
ההיכל שנקרא זכות,
לחבר דין בדין ולהיות
הכל בקשר אחד ,מפני
שזה הוא הדין של
מעלה ,ורישומי הדינים
קיימים בו (...) .זה
ההיכל נכלל ביצחק ,והכל
הוא בהיכל של אברהם,
מפני שהימין כולל את
השמאל .ובוא וראה,
כל אחד ואחד כולל את
חבירו ,והרי העמדנו
שמפני זה אברהם עקד
את יצחק ,כדי לכלול בו
את הדין )נ״א בימין(
ושיימצא השמאל כלול
בימין ,ולהשליט הימין
על השמאל .ועל כן
הקב״ה ציוה את אברהם
להקריב את בנו למידת
הדין ולהגבירה עליו,
ולא ציוה את יצחק ,אלא
את אברהם ,ועל כן
נמצא זה בדין וזה בחסד,
והכל אחד ונכלל זה בזה.

ואני תפלה
ו ת שי ב אותי ברחמיך
ו ח ס די ך ה ג דו לי ם
ממות לחיים ,מחמץ
למצה ,מיר א ה רעה
ליר א ה טובה ,מקול
פגום מחכמה פגומה,
לקול טוב ל חכ מ ה
טובה ,״תודיעני אירח
חיים שבע שמחות את
פניך נעימות בימינך
נצח .כי עמך מקור
חיים ב או ר ך נ ר א ה
אור״ )ליקו״ת ה(.

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הנא

ל א י ן חמריבח אלא בשבילף
א ז ^ נ ף בס תר רעם .כמזמור זה רמוזים עניינים רכים מענייני רה״ש
א( נזה״ל :צריך להיזהר מאד לא להתכלכל נוכח המחלוקת
)שהוא זמן אמירת מאמר זה כמוכא לעיל( ,ועתה רכינו מלכיש
כפס׳ זה את השגתו ,וזה לשון הפש׳ כתהלים )פא ,ד-יא( :פקעו• כחדש
נין צדיקים אמימייס ,רק צריך להאמין ככל צדיקי האמח שאפשר
להמקרנ על ידם אל השי״ח והס נוהגים ככל העניינים ע״פ
שופר ככאה ליום חמו :כי מק ליאראל הוא משפט לאליןי!עקג:
המורה והאמח .כי כל הנלנוליס
עדות כיהוקף אמו כצאתו על ארץ
ואין המריבה אלא בשבילך ,כדי שתשוב והקושיוח המחעורריס נמוח האדם
מצדם אפת לא ידעפי אאמע:
האירופי מאכל אכמו כפיו מדוד ממות לחיים ,מחמץ למצה ,מחי״ת
על צדיקים אמיתיים מחמת
כצרה מראת ואחלצד
פענרנה:
המחלוקת שכיניהם ,נוגעים מחמת
אענד לה״א ,ותשוב מיראה רעה ,מקול פגום,
־ : : T T Th V V ▼V:י
־ TT
־  :־ T:
נאמר רעם אנמנף על מי מרינה
שהמוח מקולקל מאד מחאווח
מחכמה פגומה ,ליראה טובה ,לקול טוב,
ומידות רעוח ,ונפרט ע״י קלקול
אלה :אמע עמי ואעידה ?ו
יאלאל לחכמה טובה .וכשתשמור את מוחך
פגם הכריח ,היינו הרהורים רעים
אם מאמע לי :לא יהיה כף אל זר
ולא מאמחוה לאל נכר :אלכי ה׳ מבחי׳ חמץ ,שלא יהיה אטום .אזי יפגע
מן המאווה הכללית ,ומחמס קלקול
מוחו ,חפצות דעוחיו הרעות
אלקיף המעלף מארץ מצדם הרחנ קולך בגלגלתך ,ויתעביד רעם ,ויתפשט
עקמימיות שבלבך ,ואז תזכה לשמחה ,להרחיקו ולדחותו מצדיקים אמיחייס,
פיף ואמלאהו :ופירש רש״י )שס(:
ומאנשי אמת המקורניס אליהם .וכל
גציה קראם .לי כולכם קראמם מצרת
כמו שכתוב ולישרי לב שמחה  :וזזז
אדם צריך לדעח ,כי אח התיקון
ענודח שכלות מצרים ,ואחלץ אמכם.
אעגן נססי רעם .אמה קראמני נשמר פירוש )תהליס פא( אענך בסתר רעם אבחנך
למידותיו ומעשיו יכול הוא להשיג
ניני ונינך ,ואני ענימיך כקול רעם ,על מי מריבה סלה ,מי מריבה ,זה בחי׳
רק ע״י החקרנות אמימיח לצדיקי
אמח ולמלמידיהס האמימייס,
הודעתי גנורוח ונוראוח נפרהאיא.
מצה ,בחי׳ מוחין ,עי״ז נעשה רעמים :
ומחמח זאת ממגנר היצה״ר מאד
אגמנן על מי מריבה שלה .ואע״פ
שגלוי ונחון לפני שאמס עמידים זז ו ת ד ע
שצריך לשתף הגבורות על כל אדם ככל מיני מחנולוח שלא
בחסדים ,שמאלא בימינא ,כמו שכתוב לחח לו להמקרנ לצדיקי אמת
להמרומי נמי מרינה .כך שנויה
נמכילמא .ואולי אפשר לומר ,שמילה
ולאנשיהם .על כן צריך האדם לחוש
ולרחם על עצמו ולהתכונן היטג ,ודוקא ע״י הנלנוליס והקושיות
' אנ חנ ך היא מלשון מנ תן ,היינו ניסיון המחלוקת שנין הצדיקים
החודרים למוחו על צדיקי אמח ואנשיהם ,צריך להתעורר ולקחת
שמשמיעים לזה שפנס נ מו חו ,ועוד ,שהרי מ מי מ רינ ה נשתלשלה
לעצמו חוכחה ומוסר לשוג אל השי״ח ,כי צריך להתכונן היטג,
המחלוקת נישראל ,כדאיתא נמגלה עמוקות )ואתחנן אופן עד( נזה״ל:
אילו נכנס משה לארץ ישראל לא היה מחלוקת כעולם ,אנל
שהנלנולים והקושיוח רוצים להרחיקו מצדיקים אמיחיים ואנשיהם,
וע״י המרחקוח זו יכול להישאר חלילה מקולקל נמוחו נמידוחיו
משהיכה משה כסלע רנו המחלוקת כישראל ,והוא סוד סלע
וכמעשיו לנצח אכל ע״י קירוג לצדיקים אמיחיים וקיום עצוחיהם
המחלוקת ,ר״ל ,מן הסלע נא המחלוקת כישראל .וזה סוד
כוודאי ימוקן ,הן נמוח ,הן כמידות ,הן כמעשים.
׳המה מי מרינה אשר רנו נני ישראל׳ )נ מ דנר כ( ,ר״ל נהכאומ
ואץ תזכה לשטחה .כ תנ נזה נליקו״ה )או״ח ספירת העומר נ ,ו(
הסלע גרס משה שהמורה יורדת טיפין טיפין ונא המחלוקס.
שצריך לשתף הגבורות בחסדים .כדאיתא נז ה ר) פ קו די ,רנז ע״א(
נזה״ל :כי לנוא לנחינח שמחה הנ״ל ,דהיינו שלא ירצה
נשום שכר עולם הנא וכו' כנ״ל הוא ע״י רעמים וכו' ,ולזה
נזה״ל“ :יצחק דאיהו שמאלא דקודשא כריך הוא ,אמר
צריכין לפנות המוחין מחמץ ,דהיינו ממחשנוח זרות מהרהורים
דמניה ממערין כל דינין דעלמא ,ואיהו דרועא דשמאלא שירומא
דכל דינין ,וכל דינין ממערי מממן .האי איהו נטיל ואחיד ההוא
וכו׳ ,וגם צריכין לשמור היראה שלא יהיה לו יראות נפולוח וכו',
היכלא דאקרי זכומא ,לאמחנרא דינא נדינא ולמהוי כלא קשורא
ואז יכולין לשמוע קול הרעמים ,ואז זוכין לשמחה הנ״ל ,דהיינו
חדא ,נגין דהאי איהו דינא דלעילא ,ורשימין דדינין קיימין כיה.
שלא ירצה שוס שכר עולם הנא נשכר המצוה וכו׳.
וזד! פירוש א ענ ך בס תר רעם .איתא נזה נ מי הנ חל) ה( נזה״ל :וזה
) (...האי היכלא אמכליל כיצחק ,וכולא איהו נהיכלא דאנרהס,
שממחיל הפשוק ׳נצרה קראת ואחלצך; היינו ,ע״י מה זכית
נגין דימינא אכליל לשמאלא .ומא חזי ,כל חד וחד כליל לחנריה,
כשהיה לך צרה וקראת אלי חילצמיך ועניחיך ,ע״י רעם ,היינו
והא אוקימנא דנגין דא אנרהס עקד ליצחק ,נגין לאכללא כיה
שקולך היה ננחי׳ רעמים המונ״פ' ,אנחנך; היינו נחנמיך על מי
דינא )נ״א נימינא( ולאשמכחא שמאלא כליל נימינא ,ולאשלטא
מרינה ,שמוחך היה נקי ננחי' מצה ,עי״ז היה קולך ננחי׳ רעמים,
ונפשט עקמימות שנלנך ,וזכיח לשמחה ,והיית יודע נין קודם גז״ד נין לאחר גז״ד ,והיית יכול להתפלל אלי אפילו לאחר גז״ד ע״י שמלניש
ר ת ד ן ן שצריך ל שתף
אח מפילמך כמאמר ,שזה נחי׳ ׳אענך נשמר׳ דייקא ,כי המפלה נשמרת ומלונשח נהמאמר ,ועי״ז ׳ענימיך׳.
הגבורות בחסדים .וכדאיתא נזה נליקו״ה )או״ח תפילין ד ,ג( נזה״ל :כי יעקג כלול מחשדיס וגנורוח ,וזה כמינות קול הנ״ל שהוא יוצא
מגנורוח .וצריך לשחף הגנורוח נחשדיש כנ״ל ,וזה נחינח קול'יעקג' שהוא זרע ׳יצחק' ,שהוא כלול מחשדיס וגנורוח כידוע.
ואימא נזה נעצוה״מ )מחלוקת ומרינה

מילואי חכמה

יליקוט הנחל•

ש צ ל י ף ל ש תף הגבורו ת ב חסדי ם .איתא גבי ענין זה במאור עיניס )פ' תולדות(
בזה״ל :סוד זה ,היא עקידת יצחק ע״י אברהם .כי אברהם אבינו
ע״ה המשיך מידת החסד מלמעלה לבני דורו ,כמו שאמר הכתוב )ישעיה מא(

ו ת ש ו פ מיר א ה ר ע ה מקול פגום מ הכ מ ה פגו מה ליר א ה טובה לקול טוב
ל הכ מ ה טובה .איתא בזה בביאה״ל )ה ,יח( בזה״ל :כל מה שקול
התפילה עולה ויורד ומתגבר ליישר את הלב בשמחה ,נתתקן עי״ז יותר קול
התפילה העולה מהלב הזה בפעם השני ,להיות ]כנגד הקול הראשון[ בקנה
החכמה ]שכבר נתאחד עימה[ ,שהוא הנאחז יותר מבחינת האהבה כנ״ל .וגם
אם נמצא בזה כמה מדריגות ושינויים בלי ערך ,אעפ״כ בדרך כלל אינם
נחשבים רק לשני תיקונים .ובכלל הנ״ל בהקדמה שכל בחינה כלול מכל
הבחינות ,יש לבאר עוד שהם העומדים בשני אופני התפילה המוב״פ ,כי
קול התפילה בהלבשה נחשב לקול קנה החכמה ,כנגד קול קנה התפילה שלא
בהלבשה ,אשר לפי זה ממילא מבואר שאין ביכולת לעסוק בהתפלה בהלבשה,
אם לא מתקדמים תחילה בתיקון קול התפלה שלא בהלבשה.
ש צ ר י ך ל ש ת ף הג בורו ת ב חסדי ם .איתא בזה צקוצץ מקור חכמה )שבועות
תשנ״ב ,עמ׳ יח( בזה״ל :אולי אפשר לבאר ענין שיתוף החסדים עם
הגבורות בקול התפלה ,ע״פ מש״כ רבינו בתורה פ׳ בענין קידוש ה׳ ,שהוא
ג״כ ע״י שיתוף של חסדים וגבורות ,כי מתחילה הוא נתלהב בשלהובין
דרחימוחא ,זהו בחי׳ חסדים ,ואח״כ מתגבר על יצרו ומוסר את נפשו למות
על קידוש ה׳ ,זהו בחי׳ גבורות ,עי״ש .ועד״ז יש לפרש כאן ,דמתחילה
נתעורר בו רצון לעשות רצון קונו ולעבוד אותו ית׳ ע״י תפלה ,שהוא בחי׳
חסדים ,ואח״כ הוא מתגבר על חומריותו ומוציא את קול התפלה בכח
וגבורה .ובאמת מבואר להדיא בתורה פ׳ ,שענין הנ״ל של קידוש ה׳ ע״י
חסדים וגבורות ,הוא עצה נפלאה לזכות להתפלל בכוונה עי״ש ,ודו״ק.

׳אברהם אוהבי׳ ,שנמשך על ידו מידת החסד והאהבה לעולם .אך לגודל הופעת
אור החסד היה ביטול מציאות הפעולה ,לכך היה המשכת הגבורה שהוא פחד
יצחק ,היראה העליונה שנמשכה ע״י יצחק לעולם ,בכדי שיתקיים פעולת החסד
שכבר התחיל אברהם להמשיך ,שע״י פחד יצחק צמצם החסד ,בכדי שיוכלו
המקבלים לקבלו .אך שהוא צריך להתכללות ,להיות נכללים הגבורות בחסדים,
לכך נצטווה אברהם אביו ע״ה על העקידה ,שהוא לשון התקשרות ,שע״י
שמעורר אברהם בעצמו מידת אכזריות ממידת פחד יצחק ,עבור אהבתו של
הבורא יתברך ,נתכלל מידת יצחק גם כן באברהם .וכאמור אצלנו במקום אחר
באריכות מזה .והרשעים ברשעתן מפרידים כביכול התכללות הגבורות מן
החסדים ,ומפילים את עצמם ואת העולם ברוע הדינים המסתעפים ממידת
הגבורה ,שהם דינים נפולים ממידת הגבורה העליונה .והצדיקים ע״י
שמגביהים את עצמן עם הדינים ושורשן ,ומכללין אותן בחסדים ,אדרבה הוא
להם לסעד ולעזר ,וכמו שאמרו שהגבורות שהם ממידת פחד יצחק מצמצמין
להם החסד אל ,בכדי שיוכלו לקבלו .וזה בעסק התורה ובכל הנהגת העולם .גס
זהו סוד ההולדה ,כדאיתא שס בזה״ל :׳אברהם הוליד את יצחק׳ ,פירוש עם יצחק,
שעיקר ההולדה היא אברהם עם יצחק ,בהתכללות הגבורות בחסדים ,שהם גם
כן לחסד יחשבו ע״י שהוא לתיקון קיום העולם ,בכדי שיהיה בחינת הולדה,
ע״י צמצום החסד שע״י מידת יצחק ,וא״כ נעשין אחדות וכוונה אחד.

ערכי ם
וכינויים
אהבה
אהגה כלילא מאבהן,
דאתקרי בהון ׳בכל מכל כל/
רזא רמלה ׳זכרתי לך חסד
נעוריך אהבת כלולותיך׳ )ז הר
פנחס ,רנז.(.

אהבה הוא בחסד ,ולכן
נקרא ׳אברהם אוהבי׳ ,כי
המשיך עליו כח האהבה
)פרד״ר כג ,א(.

מגדר האהבה ,שהאוהב
האמיתי יקח בידו אומנות
אוהבו ויתעסק במלאכתו
ויעשה בה תמיד באין הפסק,
להדמות בה אל אוהבו
)עבודת הקודש ח״א ,כז(.

ההפד גורם אהבה ,ובה
הנשמה מתלהטת בשמחה,
ומראה פנים שוחקות .והדין
גורם השנאה והריחוק,
והנשמה עציבה ואינה
מתלהטת ,ונראה זעם הפנים
)קל״ח פתחי חכמה ,נב(.

תחילת התעוררת אהבה
ע״י הגבורה ,שמאלא אתער
רחימו ,ואח״ב ע״י הימין
)קה״י ,אהבה(.

אהבה הוא בבינה כנודע,
בסוד דחילו ורחימו
)קה״י ,אהבה(.

מטבע הטוב ,לאהוב
הכל ולהתחסד עם הכל
)קה״י ,חבה(.

עיקר האהבה היא לכלול
החסד בדין הגבורה .והיינו
׳בכל נפשך׳ ,למסור נפשו על
קדושת ה׳ ,שכאשר ינסהו
הקב״ה וישפיע לו כל צד
דין שיהיה ,קטן או גדול,
שיגיע לו עד מסירת נפשו,
מרב אהבתו להקב״ה ימסור
נפשו וגופו ,הרי בזה נכלל
החסד בדין .וכן צריך לכלול
הגבורה בחסד ,כי האדם
יאהב להקב״ה מצד חסדיו
ורוב השפעת טובותיו עליו,
וזה נמשך מצד החסד ,אז לא
יבטח במעשיו הטובים ,אלא
יירא מהדין ,ויאמר ,שמא
יגרום החטא ,נמצא בזה כולל
הגבורה בחסד .וזהו האהבה
השלימה ,שאין שלימות
לחסד אלא בכללות הגבורה
עמה ,ואין שלימות לגבורה
אלא בכללות החסד )דאשית
חכמה ,שעד האהבה ,א(.

יראה
שופר הוא בחינת יראה,
בבחינת היתקע שופר בעיר
ועם לא יחרדו )ליקו״מ ח״ב
א ,יד(.

קנב

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

ה מ תרגם
חסד ימין ,גבורה
שמאל ,התבשם זה בזה
ונקרא אדם ,שהוא כלול
משני הצדדים .ולכן בכל
הכתרים יש ימין ושמאל,
דין ורחמים.

ימינא על שמאלא .ועל דא קודשא כריך הוא פקיד ליה לאנרהס
ב ג ב ו ר ו ת י שע ימינו .נליקו״מ )עד( ני אר עוד נפס׳ זה ,וז״ל:
לקרנא כריה לדינא ולאמקפא עלוי ,ולא פקיד ליצחק ,אלא
וזהו נחינח אנרהם הוליד אח יצחק ,ני אנרהס
הוא נחינח חשד ,ויצחק הוא נחיגח גנורה ,נחיגח פחד יצחק.
לאנרהס ,ועל דא אשמכח דא נדינא ודא כחסד ,וכלא חד
ואמכליל דא נדא .ועוד אישא נזהר )נשא ,ק מנ ע״א( נזה״ל :ייחשד
היינו ,שזה הדין הקדוש ,שהוא נחיגח יצחק ,הוא נולד ונמשך
ימינא ,גנורה שמאלא ,אמנשש דא
מאנרהש ,שהוא נחינח חשד .כי
מצד הימין המוח
נדא ואקרי אדס ,כליל מחרין
נאמח נזה הדין מלונש חשד גדול,
עיקר
כי
ימינו.
ישע
בגבורות
)תהליס כ(
לבן ככסף' ,זרע אברהם
אית
כחרין
ננלהו
כך
ונגין
שמרין.
אשר
ני הוא למונחו ,נחינח אח
התגלות על ידי החסרים ,כמ״ש )שס קי(
אוהבי'.
יאהב ה׳ יוכיח ננ״ל .וזה נחינח
ימינא ושמאלא ,דינא ורחמי.
נגנורו ח ישע ימינו ,שכחוך שב לימיני .וכן צריך לשתף האהבה עם
י ש ע ימינו .כתינ
הגנורוח והדיניש מלונש נהש ישע היראה ,כדי שיתעביד רעמים .וזה מסטרא
נשהליס )כ ,ז( :עמה
קכא.(.
דימינא ,מוחא חוויא ככספא ) תי קון ע׳ דף
ןדעמי כי הושיע ה׳ משיחו!ענהו
ימינו ,נחינח חשד .כי זה הדין
נמשך מחשד ,נחינח אנרהש הוליד
מן מי קדשו נגכרוח !שע ימינו:
ופירש המצו״ד )שס( :יענהו .אז ענהו משמי קדשו ,להושיעו
אח יצחק כנ״ל .וזהו נחינח ני גנר עלינו חשדו ,שהגנורוח הש
נגנורו ת ,התשועה הנאה מימינו.
חשדיש נאמח כנ״ל ,נדי שיחקרנ עי״ז יוחר להשי״ח.
ש ב לימיני .כתינ נתהליס )קי ,א( :לדוד ננזמור נאש ה׳ לאדני שנ
ו כ ן צריך לשתף האהכה .ניאר נזה נני א ה ״ ל) ה ,לד( לקשר את ענין
לימיני עד אשיח איניך הדש לרגליך :עי׳ נפרשניס על הפס׳
ה אהנה לענין השמתה הנזכרת לעיל ,וז״ל :יש לנאר כוונתו
ונתז״ל ,שדרשו מזמור זה על אנר הס אנינו)נ חי׳ חסד וימין כידוע( ,ורנינו
הקדושה ,שזה מחמת שהשמחה כעצמה ]אשר ישמח ישראל
הניאו ללמדנו שעיקר ההתגלות היא ע״י שסדיס ,וכן איתא נמדרש אגדת
כעושיו[ ,מכוא ומיכנש כשוג אהנח ישראל להשי״ח ,כי מאהנח
כרא שית)פ׳ כד( :׳לדוד מזמור נאש ה׳ לאדוני שנ לימיני׳ ) ת ה לי ס קי(
השי״ח ומצוותיו לנד נכנש כלש ישראל השמחה כעושיו .ועוד איתא
נזה נעצוה״מ )תפלה יא( נזה״ל :היינו שמלכד ההחחזקוח ניראת ה׳
זש״ה )שמות טו( 'ימינך ה' נאדרי נכח' ,כל מקוש שאחה מוצא
כראוי ,כמנואר למעלה שצריך להיזהר מאד מיראות וחכמוח
ימינו של הקנ״ה הוא סניגור על ישראל .משל לכן מלך שהיה לו
חיצוניח נכדי שהיראה האמיתיח חהא כראוי ,מלכד זה צריך
סניגור ,כשהיה לו עשק היה מדנר על ידו ,אחר זמן חנש המלך
להחחזק נאהנת ה׳ גש כן .היינו שצריך להתחזק לקייש אח המצווה
אומו הסניגור ,והיה עשק לכנו ,אמר לו אניו עשה עסקך ,אמר
המורה ורצון השי״ח נאהנה רנה גס כן .ואז כשזוכיש ליראח השש
לו הנן ננקשה ממך ,סניגור שהיה מדנר ע״י חנשח ,ואיני יכול
ולאהנמו כראוי ,אפשר לזכך ולמהר אח המוח מכל מיני מחשכוח
לעשות כלוש ,אלא הוציא אומו ואח״כ אני עושה עסקי .כך סניגור
רעוח והרהוריש רעיש ,ואפשר להחפלל ננל הנוחות כראוי.
של ישראל הוא ימינו של הקנ״ה ,כשהכעישו אומו ,כניכול הפך
לאחוריו ,שנאמר )איכה נ( 'השינ אחור ימינו׳ .אמרו לו ישראל,
די מינא מוחא חוורא ככספא .ניאר נזה נ מי הנ ח ל) ה(
נזה״ל :ר״ל ,ני משמרא דימינא שזה נחי' אהנה
]אש[ מנקש אחה שנזכה כדין' ,הושיעה ימינך וענני׳ )תהליס ס(,
דקדושה ,לאהונ אח השי״ח ,עי״ז מוחא חוורא ,היינו שנעשה
החזר אח הימין למקומה .אמר להש ,כך אני עושה ,שנאמר 'נאש
ה׳ לאדוני שנ לימיני וגו" .וחסד עניינו הוא גילוי ,כדאיתא נק ה״י
המוח נקי מחכמוח חיצוניות וממחשנוח זרוח ,וממאווח שהש
אהנוח רעוה ,והס האויניס שכאיש לכלכל אותו מקדושת יהדותו,
)גל( נזה׳׳ל :כל גילוי הוא מכחינח חשד ,שמגלה כל הדנריש ,שהוא
וצריכין לגעור נ הס ולגרשה מעליו ,כמו שפירש הפשוק ׳גער
נחינח אור המגלה כל הדנריס .מה שאין כן שמר גנורה הוא
נחינח צפון ,עכור שהוא חושך ,וכל חושך ממון לצפוניו.
חיח קנה' ,ועיין נפרפראות על זה ,וע״י האהנה דקדושה ינצל
מ ס ט ר א דימינא .איתא נתיקו׳׳ז )תיקון ע ,קכט ע׳׳א( נזה׳׳ל:
מהאויניס הללו ויחגנר עליהש ,נ״ש ׳שנ לימיני עד אשית אוינך
"משמרא דימינא מוחא חוורא ככשפא' ,זרע אנרהס
הדוש לרגליך' .ואז נשינצל מהאויניש הללו ומוחו יהיה נקי
אוהני' .ועוד איתא נזה נ ס פר הפליאה )ד׳׳ה ראה והנן( נזה׳׳ל :ולמה
מחכמות חיצוניות וכו' ,ע״י מידת האהכה כקדושה ,אז יפגע
נקרא החשד כשף ,אמר לו הרנ לתלמיד ,נענור שהכסף הוא לכן,
קולו נהמוח ,ויהיה נעשה מקולו רעמיס ,ויזכה לשמחה הנ״ל.
וכל דנר לכן מורה רחמיס ,וזהו שנאמר ׳לי הכשף ולי הזהנ' ,והוא
ומוכן מזה ,כי דייקא ע״י האהנה דקדושה יזכה לזכך מוחו
מאמר הנינה ,ר״ל ,ממני הרחמיש שהיא כשף ,ממני הדין שהיא
ושקולו יהיה נעשה רעמיש.
הזהב ,וזהו נאם ה׳ .אמר ל; רב; מאסר שהכסף מורה רסמיס,
והרחמים עיקר גדול בעולם יותר מן הדין ,א״כ בדין היה להיות הכסף יקר אצל הזהב .אמר לו ,בני (...) ,היצר בא מזהב וקרוב לעולם
השפל הזהב ,והחסד אינו נמצא אלא לפרקים .ותרצה לדעת ,קרא אחד סתם ,ושים מאכלות טובות לפניו ,וצא משם ,ושלח אליו אדם
אחר ,ויאמר לו ,אם תניחם ולא תאכלם ותתענה היום ,תעשה לנפשך מעלה טובה גדולה ,והוא אומר לא ,אוכל ואוכל ,ומה שיבוא יבוא,
כי אוהב הרעה יותר מן הטובה (...) .ולכן יבחר בזהב ,והוא יקר בעיניו ,כי הוא מצד הרעה ,׳מצפון זהב יאתה׳ ׳מצפון תפתח הרעה׳.

בגבורות

מסטרא

יליקוט הנחל•

ב ג ב ו ר ו ת י ש ע ימינו .איתא בזה צקוצץ מקור חכמה )שבועות תשנ״ב ,עת' יט(
עיקר התפלה ע״י היראה,
בזה״ל :היינו ,שהגבורות צריכות לישע ולעזר של הימין שהוא
בבחינת אשה יראת ה׳ היא
כי עי ק ר ה תג לו ת עייי ה חסדי ם .איתא בזה צקוק מקור
בחינת חסדים.
תתהלל )ליקו״מ יד ,ח(.
חכמה )שבועות תשדב ,עמ׳ יט( בזה״ל :היינו ,דמבואר לעיל דתכלית ענין
אמר רבי חנינא ,הכל בידי
שמים חוז מיראת שמים ,הרעם הוא להסיר את האטימות שעל המוח )ועי״ז הוא חוזר אח״כ אל
שנאמר ׳ועתה ישראל מה הלב להפשיט את עקמימותו( .ואטימות הוא לשון סתימה וכיסוי .וע״י
ה׳ אלקיך שואל מעמך כי הרעם נתגלה המוח מאטימותו .וגילוי המוח הוא ע״י החסדים .ובזה
אם ליראה׳) (...והאמר רבי תבין גס דברי רבינו לקמן בביאור מארבב״ח ׳ושדי פרשא ,פרשא דא
חנינא משום רבי שמעון בן
בחי׳ חסד ,שהוא מוציא לאור תעלומות וכו״.
יוחי ,אין לו להקב״ה בבית
גנזיו אלא אוצר של יראת מהטרא די מינ א מוחא חוורא ככספ א .איתא בליקו״מ )עו( בזה״ל :אי אפשר
להתפלל בשכל צח ,עד שישוב בתשובה שלמה על חטאיו .כמ״ש
שמים ,שנאמר ׳יראת ה׳ היא
אוצרו׳ )בדכות לג.(:
)דברים ל( ומל ה׳ את לבבך ,ותרגומו ,ויעדי ה׳ ית טפשות לבך .ובאיזה תשובה
הדא היא פקודא קדמאה נאמר ,בתשובה מאהבה ,שלא יישאר שוס רושם כלל (...) .כי מאהבה אין
דכלא ,ואקרי פקודא דא נשאר שוס רושס ,ויש לו שכל צח ,ויכול להתפלל בלי עיון ,ובכל יום ויום יכול

להתחדש מוחו .וזה פירוש הפסוק ויהי אחר הדברים ,פירוש ,אדס שהוא
תמיד בשווה ,שאינו יכול לבוא להתחדשות המוחין ,שהוא בקטנות המוחין,
שהוא בחינת אלקיס ,דינין ,שזהו בחינת אחר הדברים כנ״ל ,והאלקיס נסה,
היינו לנסות ולהרים את בחינת המוחין דקטנות שהם בחינת אלקיס ,זה זוכין
ע״י בחינת אברהם שהוא בחינת אהבה ,כי ע״י תשובה מאהבה זוכין למוחין
דגדלות ,שהס בחינת חסדים ורחמים כנ״ל .וזהו והאלקיס נסה ,את אברהם.
שע״י בחינת אברהם ,מנסין ומרימין את המוחין דקטנות ,שהס בחינת
אלקיס ,וזוכין למוחין דגדלות כנ״ל .וזה פירוש הזוהר הקדוש מסטרא דימינא
מוחא חוורא ,פירוש ,ממידת אהבה נעשה שכלו צח ככסף ,הדא הוא דכתיב
זרע אברהם אוהבי ,כי המוח נקרא זרע אברהם אוהבי ,שהיא מדת אהבה,
מהטרא די מינ א מו חא חוורא
שממדה זאת בא לשכל צח כנ״ל.
ככספ א .איתא בזה צקוצץ מקור חכמה )שבועות תשנ״ב ,עת' יט( בזה״ל :היינו ,שע״י
החסדים שהם בסטרא דימינא ,נזדכך המוח ונעשה חוורא ככספא ,בבתי׳
׳ליבונא דמוחא׳ המובא בדבה״ק לעיל באות ג׳.

׳יראת ה׳ /דאקרי ׳ראשית/
דכתיב ׳ראשית חכמה יראת ה״ )ז הר בראשית ,יא .(:מלה דא ראשית אקרי ,ודא איהי תרעא לאעלא גו מהימנותא ,ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא )ז ה ר בראשית ,יא .(:יראה דאיהי עיקרא ,למדחל בר נש למאריה ,בגין דאיהו רב ושליט עיקרא
ושרשא רכל עלמין ,וכלא קמיה כלא חשיבין ,כמה דאתמר ) דני אל ד( ׳וכל דיירי ארעא כלא חשיבין׳ ,ולשואה רעותיה בההוא אתר דאקרי יראה )ז ה ר בראשית ,יא .(:אתר דאקרי יראת ה׳ ,׳ראשית דעת׳ אקרי ,ועל דא אתכליל הכא פקודא דא,
ודא עיקרא ויםודא לכל שאר פקודין דאורייתא ,מאן דנטיר יראה נטיר כולא ,לא נטיר יראה לא נטיר פקודי אורייתא ,דהא דא תרעא דכלא ,ובגין כך כתיב ׳בראשית׳ ,דאיהי יראה ,׳ברא אלקי״ם את השמים ואת הארז׳ ,דמאן דעבר על דא עבר
על פקודי דאורייתא )ז ה ר בראשית ,יא .(:היראה עיקר הכל ,וגדולה היא משאר המרות ,והיא העולה על כל המצוות ,ששאר המצוות כתפילין וציצית וכיוצא בהן ,יש להן זמן בזמן עשיתן ,וכיון שגמר מלעשותן הרי הוא בטל ממנה ,ולא כן מצוות
היראה ,כי אין לה זמן ,אבל היא קיימת לעולם בכל עת ובכל שעה ,וזהו שכתוב )תהלים יט( ׳יראת ה׳ טהורה עומדת לעד׳ )רבינו בחיי דברים כח ,נב( .שהיראה אוצר לחכמה ,׳בלב כל חכם לב תנוח חכמה׳ ,אחת היא יראת ה׳ עם החכמה ,כפי ערך
היראה מקבל החכמה להגדיל היראה ) פ רי הארץ ,מכתב מג( אריה בחינת חםד ,׳ופני אריה אל הימין׳ .ומכל מקום נכלל בו הגבורה ,שכן אותיות אריה הן אותיות יראה וגימטריא גבורה ,כי אין שלימות החםד אלא בכללות הגבורה )קה״י ,אריה(.

ואני תפליה
וז כני לאהבה את
שמך הגדול באמת,
ה מ י ש ו ר,
אהבת
ווחד לבבי ל א ה ב ה
ו ליר א ה א ת שמך.
ותציל אותי מיראות
של'א
הנפולות,
א תי ר א משום דבר
שבעולם ,כי אם ממך
לבד איר א ו א פ חד
תמיד ,״לבעבור
תהוה יראתך על פני״
לבלתי אחטא לעולם
)ליקו״ת ה(.

מקור חכמה

המתרגם
'ויהי באשמורת
הבוקר /השגיח הקב״ה
בזכות אברהם שהקדים
בבוקר לעשות רצון קונו,
כמ״ש ׳וישכם אברהם
בבוקר' ,אז חזר הים ונסו
המים מלפני ישראל,
כמ״ש 'וישב הים לפנות
בוקר לאיתנו' ,ולמדנו,
'לאיתנו' 'לתנאו' ,לאותו
תנאי שהתנה עימו
הקב״ה כאשר ברא את
העולם' .לאיתנו' ,כתוב
כאן 'לאיתנו' ,וכתוב שם
'משכיל לאיתן האזרחי',
ועל כן נאמר 'לפנות
בוקר' ,באותו זמן
שהקדים אברהם לעשות
רצון קונו ,אז נקרע הים.
פתח רבי יהודה
ואמר' ,משכיל לאיתן
האזרחי' ,זה השבח,
אברהם אבינו אמרו
בשעה שעסק בעבודת
הקב״ה ,ועשה חסד
עם בני העולם שיכירו
הכל את הקב״ה,
שהקב״ה שליט על כל
הארץ .ונקרא 'איתן',
מפני שהתחזק בחוזקה
בו בהקב״ה.
מהיכן רואים
שהמלה 'איתן' לשון
תקיף הוא ,כמ״ש 'איתן
מושבך/
'אל הכבוד הרעים',
כמו שנאמר 'ורעם
גבורתיו מי יתבונן',
זה הוא הצד שבא מן
הגבורה ויוצאת ממנו.
דבר אחר' ,אל הכבוד
הרעים' ,זה ימין שיוצא
ממנו שמאל' .ה' על מים
רבים'' ,על מים רבים',
על אותו העומק הסתום
שיוצא ממנו ,כמו שנאמר
'ושבילך במים רבים',
^ 'ואהבת' ,זה ראש
קו הימין ,לאהוב
את הקב״ה באהבת
ההתדבקות בו .ומי
הוא אותו הימין ,זה
מי שמעורר רחמים ,מי
שהוא אוהב את הקב״ה,
מתעוררת ימינו אליו
ומקבלת אותו באהבה.
כל דברי העולם לא
תלויים אלא ברצון ,רוח
ממשיך רוח ומביא רוח.

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הנג

ו י ש ב הים .נ פיג נשמות )יד ,מ( :גיט מקה את ידו על הים חקב הים לפנות פקר לאימנו ומצדם ;  o’pל^ראמו וינער ה' את מצדם
פתוןו הןם :ופירש ר ש״י) שס( :לסנוס נקר .לעת שהפוקר פונה לפא .לאמונו .לתקפו הראשון .רנינו מלניש את דנריו נפש׳ זה .היס הוא
יס הפנ מ ה ,כמונא לעיל אות ד׳ ׳ירד גנריאל ונעץ קנה ני ס הפנמה׳ .׳לפנות נוקר׳ ,נפי׳ אנר הס ,ימין ,פשד ואהנה' .לאיפנו' ,לשון כת וננורה.

ערכים
וכינויים
אכרהם אוהכי
אקרי ׳אברהם אוהבי/
בגין דרחים ליה יתיר,
אסגי חסד בעלמא(...) ,
וברחימותא תליא חסד

ב ק ר ד אגרה ם .ונז ה ר) פ רו מ ה ,קע ע״נ( דרש פס׳ זה נזה״ל= :י׳ויהי פאשמרת הפקר; אשגח קודתא פריך הוא פזכותא דאפרהם דאקדים
)זהר ואתחנן ,רסב.(:
פצפרא למענד רעותיה
אין לנו עובד לאלקים שעבד
דמאריה ,כדכתיפ ׳וישכם אפרהם
ת
א
ת
כו
לנ
יוכלו
לא
רכים
החכמה,
ים
היינו
הים,
וישב
יח
ת
מו
ש
)
וזה
מאהבה כאברהם ,שנאמר
ה א הכ ה .ונד איפ א נליקו״ מ ׳אברהם אוהבי׳ ,שהיא המדה
פפקר' .כדין אהדר ימא וערקו מיין לפנות בקר ,דא בקר דאברהם ,בחי׳ אברהם
הגדולה שבמדות )מהרש״א
קמייהו דישראל ,דכתיפ ׳וישפ הים
שהם
רפים
מים
)פ״נ פג( נזה״ל:
סנהדרין לט.(:
לאיתנו אוהבי )י ש עי ה מ א( ,לאיתנו ,דא גבורות ,היינו
לפנות פקר לאיתנו' ,ותנינן,
אפשר
אי
תיצוניות,
ויראות
אהפות
אאעייה ראשון הנבראים
למנאו ,לההוא מנאי דהתנה עמיה בחי׳ קול רעמך בגלגל .וזהו )ש״ה פ( מים
להם לכנות התלהפות הזאת.
שעבד מאהבה ,ולזה
היתה מדתו חסד שהיא
קודשא פריך הוא כד פרא עלמא .רכים לא יוכלו לכבות את האהבה ,כי עיקר
סוד האהבה ,באמרו
׳לאימנו /כתיש הכא ׳לאימנו; וכמיפ
התגברות ע״י האהבה ,כמ״ש שכ לימיני וכו׳ .חהו פירוש לפהליס נע( אל הכבוד .׳ואהבת חסד׳ ,והיא מדה
ראשונה בבנין (...) .ולפי
המם )פהליס פט( ׳משכיל לאיתן
שנקשר באהבה ,נקרא
ימא.
אמקרע
כדין
דמאריה,
רעומא
למעפד
אפרהם
דאקדים
זמנא
פההוא
פקר',
׳לפנות
דא
ועל
האזרמי׳ היינו אנר ה ס אנינו ע״ה,
׳אברהם אוהבי׳ )עבודת
הקודש ח״א ,כז(.
ב ח י ׳ אכר ה ם אוהכי .נפי׳ ימין ואהנה ,ונ פינ נישעיה )מא ,פ( :ואמה !קראל ענדי !עקפ אקר פחרמיף זרע אנרהם אהני :ופירש רש״י
)שס( :זיע אניהס אוהני .שלא הכירני ממוך תוכחה ולימוד אפומיו ,אלא ממוך אהפה .וכן נ פ נ רנינו פס נ ס פר הי שר) ש ער נ( ,וז״ל :מלת אהבה הנמצא בתורה,
ראשון הוא ביצחק בענין
כי ענודמו הימה מאהפה ולא מיראה ,והיא העפודה העליונה .ולא שיפת אומו הנורא ימפרך ניראמו אומו ,ולא אמר זרע אפרהם הירא העקידה ,׳קח נא את בנך את
יחידך אשר אהבת את יצחק׳
ממני או המפחד ,רק אמר ׳זרע אפרהם אוהפי׳ .וכפר אמרנו כי היראה נכללת פאהפה.
)בראשית כב( ,דהיינו לכלול
דא גכורות .אימן לשון תוקף וגנורה ,כדאיפא נ ז ה ר )וי פי ,רל ע״נ( נזה״ל ’= :פמח רני יהודה ואמר )פהליס פט( ,׳משכיל לאיתן הגבורה בחסד ,כי ׳אברהם
האזרחי׳ ,האי תושפחתא ,אפרהם אפינו אמרה פשעמא דאשמדל פפולחנא דקפ״ה ,ועפיד חסד עם פני עלמא אוהבי׳ היינו החסד ,כי סתם
אהבה הוא מצד החסד ,׳את
דישממודעון כלא לקפ״ה ,דקפ״ה שליט על ארעא .וא קרי'אי תן' ,פנין דאתמקף פמקיפו פיה פקפ״ה .ועוד איפא נ מסכ ת ראש השנה
יצחק׳ ,היינו הגבורה הכלולה
בו )ראשית חכמה ,שער
)יא ע״א( :רפי אליעזר אומר ,מנין שפמשרי נולדו אפות ,שנאמר 'ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל פירח האיתנים נחג׳ ,ירח
האהבה ,א(.
שנולדו נו איתני עולם™ ,מאי משמע דהאי ׳אימן׳ לישנא דמקיפי הוא ,כדכמינ ׳אימן מושכך' ,ואומר ׳שמעו הרים את ריפ ה׳
כל אשר יעשה האדם ,אינו
׳אימן
והאיתנים מוסדי ארך׳ .וכן איפא נילקו״ש )שמות רמז רלז( :׳וישנ הים לפנות נקר לאימנו׳ ,אין ׳אימנו׳ אלא תקפו ,שנאמר
ניכר שהוא מתוך אהבתו
מושפך׳ .ר׳ נתן אומר ,אין אימן אלא לשון קשה ,שנאמר ׳גוי אימן הוא׳ .ודוק וראה ,כי מלנד שנא רנינו ללמדנו שהמלה ׳איפנו׳ רומזת ית׳ ,זולתי בבעל מחשבתו,

מים

לאיתנו

בזים

לתוקף וגנורה ,הרי עוד מלמדנו נכך שהיראה והגנור ה נכללות נ א הנ ה ,כי הלא אאע״ה עצמו נקרא איתן כדדרשו פז״ל.

ודיבורו ומעשיו בהבלי
קניניו וצרכיו וכל זמנו יוצא
לקיים רצונו ית׳ לשרתו
כאוהב נאמן ,דזולת זה לא
נקרא אוהב ,כי גם אברהם
בהניחו כל צרכיו והשתדל
כל ימיו לקיים רצונו ית׳
נאמר בו ׳זרע אברהם אוהבי׳.
וכהשכינה כשהיא יונקת מצד
החסד ,נקראת אהבה )עץ

רכים וגוי .׳מיס רניס׳ כינוי לאומות ולדיניס ,כנאמר נ ש ה״ ש) ח׳ ו-ז( :שימני כחותם על לפך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהגה
קקה כיקאול קנאה רקפיה רקפי אש שלהנמ!ה :מ!ם רפים לא יוכלו לכפות את האהנה ונהרוח לא !שנופוה אם !מן איש את
כל הון פיתו פאהנה פוז !פוזו לו :ופירש ר ש״י) שס( :שימני כסוסם .פשפיל אומה אהפה מחממני על לפך ,שלא תשכחני .ומראה ני עזה
כמות אהנה ,האהנה שאהנמיך ,עלי כנגד מיתתי ,שאני נהרגתי עליך (...) .מים ינים .האומות .ונהרוס .שריהם ומלכיהם .לא ישטפוה.
ע״י חוזק ואימה ,ואף ע״י פמוי והסתה .אס יפן איש א 0נל םין ניסו .כדי להמיר אהפמך .נח יניזי לי .כל אלה ,הקפ״ה ופית דינו מעידים
א ל הככוד .כעת מלניש רנינו את דנריו נפס׳ זה ,כפינ נפהליס )כט ,ג( :קול ה׳ על הננים אל
שכך כנסת ישראל מתרפקת על דודה.
הדעת טוב ,פ׳ ואתחנן(.
הכפוד הרעים ה' על מ!ם רפים :ופירש המצו״ד) שס( :קול ה׳ .אז ישאג קול ה' ,להחריד הנמשלים לנחלי מים .היעים .ירעם פקול .ה׳ על
אברהם אבינו שעבד את
מים יני ם .ה' ירעם פקול על הנמשלים למים רפים .׳מיס רניס׳ מקושר לפס׳ הקודס ׳מיס רני ס לא יוכלו וגו״ ,שההפגנרות ע״י האהנה .וכן הבורא במדת אהבה ,העיר
איפא נז ה ר)נ ר א שי ת ,לא ע״א( ,וז״ל '" :א ל הנפוד הרעים' ,נמה דאת אמר )איונ כו( ׳ורעם גפורומיו מי יתכונן' ,דא סטרא דאתיא מן אהבת ה׳ מדה כנגד מדה,
ואם כן בעבודתו באהבה
גנורה ונפקא מניה .דפר אחר ,׳א״ל הכפוד הרעים׳ ,דא ימינא דנפקא מניה שמאלא .׳ה׳ על מים רכים' ,׳על מים רפים' ,על
פעל עזמשך אהבת השי״ת
אליו )קדו שת לוי ,פ׳ לך לך(.
ההוא עומקא סמימאה דנפיק מניה ,כמה דאת אמר )פהליס עז( ׳ושנילך נ מים רכים׳ .וני אר נזה ה רי קנ א טי) פ׳ נראשית( נזה״ל :׳אל
הכנוד הרעים׳ )פהליס כט( .קשה ,שהרי אל הוא חסד ,והרעים היא פעולה של גנורה .וממיך שהוא כמ״ש ) איונ כו( ׳ורעם
גנורומיו מי יתכונן׳ ,שמתוך ההתכוננות מתגלה זו הנתינה פרעם הגנורה ,כך ׳אל הכפוד׳ שהוא החסד מתגלה מחמת הגפורה.

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל•
ל א י ת נ ו ד א גבורות היינו בהיי קול ר ע מ ך בגלגל .ביאר בזה במי הנחל)ה(
בזה״ל :ר״ל ,כי גבורות הוא בחי׳ קול היוצא בכת וגבורה ,שהוא

א פ ר ה ם אוהבי .איתא בנועס אלימלך )פ' דברים( בזה״ל :אברהם אבינו ,ע״י
עבודתו שלימה באהבה רבה ,פעל והשפיע לנו שורש קדושה,
שנהיה אנחנו גם כן יכולים לילך בדרכיו ,לעבוד הבורא ברוך הוא באהבה.
בחי׳ רעמים .ומובן מזה ,כי אז בעת קריעת ים סוף זכו כל ישראל לכל
וזהו פירוש ׳זרע אברהם אוהבי׳ ,רוצה לומר שאהבה הזאת הזריע אברהם
התיקונים האלה ,שהיראה שלהם היה בשלימות ,כ״ש ׳ויראו העם את ה״,
לכל באי עולם ,ובזכות אבותינו אנחנו חיים וקיימים בגלות המר הזה.
ונאמר אז ׳תורי זהב נעשה לך /׳זהב׳ דייקא שהוא בחי׳ יראה ,שזה בחי׳
א פ ל ה מ אוהבי .ובבאר מים חיים )פ' לך לך( ביאר בזה את ענין כינוי אברהם בשם ׳לאיתנו׳ דא גבורות ,וגס זכו אז לאהבה דקדושה ,שזה בחי׳ ׳עם נקודות הכסף׳,
זה ,וז״ל :והנה אברהם אבינו העיד עליו הכתוב וקראו ׳אברהם
שהוא בחי׳ אהבה ,שזה בחי׳ ׳לפנות בוקר׳ ,ועי״ז ׳וישב היס /היינו יס החכמה
בזכות ובצחות .ועיקר התגברות על המחשבות זרות ותאוות ועל החכמות
אוהבי׳ ,שהוא היה אוהב להשי״ת אהבת אמת ,ולא לאהוב את עצמו ,וכל ימיו
היה חפץ מאוד לעשות נחת רוח לפניו לבד ,ולהתגדל שמו של מלך מלכי חיצוניות שהס בחי׳ חמץ הוא ע״י האהבה ,וע״כ מיד בעת יציאת מצרים שזכו
לאהבה דקדושה ,נצטוו לבער החמץ ולאכול מצה שהיא בחי׳ מוחין זכים.
המלכים בכל העולמות עד הארץ התחתונה ,ולהיות דירתו יתברך בתחתונים
כמו שהיה קודם החטא ,שאמרו ז״ל )במדב״ר יג ,ב( עיקר שכינה בתחתונים
היתה ,כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה לרקיע הראשון (...) ,ורק לזה נתאוה השי״ת בעולמו שברא ,בכדי לדור עם בריותיו בתחתונים כמאמר חז״ל .אשר
על כן ,בראותו גילוי כבודו יתברך אליו בארץ הלזו ,והוא פעם הראשון אשר נראה אליו ה׳ כמו שמובא בדברי הרב האלשיך זללה״ה ,הנה לא שמח שמחת
עצמו שנתגלה לו ה׳ מה שאין אחרים זוכים לזה ,ועיקר שמחתו היה במה שזה נחת רוח גדול לפניו יתברך שמו ,אשר מצא אדם שראוי להשראת השכינה,
שיוכל להרכין שכינתו אליו ,ועי״ז יתגדל ויתראה כבוד מלכותו בארץ שזה עיקר כל הבריאה ,ושעי״ז יוכלו נבראי הארץ להתקרב לה׳ אל אמת ,לצד גילוי
שכינתו יתברך בארץ ,ובודאי כל הקליפות ובחינות הרעים נכנעו ונפלו מבחינתם הרבה ,מפחד ה׳ והדר גאונו הנראה על פני תבל ויושבי בה.
ע י ק ר ה תג ב רו ת עייי ה א ה ב ה .איחא בראשיח חכמה)שער האהבה פ״א( בזה״ל :כאשר יתדבק האדם בקונו באהבה גמורה מלב ומנפש ,כן גורם שהקב״ה יתדבק
בו כדמיון המים הפנים לפנים שפרשתי ,וכן פירש רשב״י ז״ל )זהר חרומה קסב ע״א( זה לשונו ^׳ואהבת /דא ראשיתא דימינא ,למרחם ליה לקודשא בריך
הוא ברחימו דאתדבקותא דיליה .ומאן איהו ימינא ,דא אתער רחימו ,מאן דרחים ליה לקודשא בריך הוא ,אתער ימינא דיליה לגביה ומקבל ליה ברחימו .כל
מלין דעלמא לא תליין אלא ברעותא ,רוח אמשיך רוח ואייתי רוח ) (...שכאשר האדם מוסר רוחו לאהבה את ה /כן גורם שה׳ יאהבהו ויתדבק בו ,והוא מה
שאמר ׳רוח אמשיך רוח ואייתי רוח /הכוונה ,כי בעורר אדם רוחו אל ה׳ כן רוח ה׳ ימשך לו.
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מקור חכמה

א ל דא חסד .כדאיתא כזהר )לך לך ,צד ע׳׳א( כזה׳׳ל :ל^מא) סס״ד,
ה ג ב ו ר ו ת כ חינ ת רע מים צריך ל שתף ע מ הם א חכה כדי
סס״ד א״ל דאתי ונפק מסכמה עלאה.
שיפגעו כככוד ככחיי חכמה שי ת עכי ד מהם
ע״כ( כזה״ל :ל^אל בכל אתר חסד הוא ,כמה דאת אמר )דכריס י(
רעמים .וניאר נזה נניאה״ל )ה( נזה״ל :כי מלשוגו הקדוש הנ״ל
׳האל הגדול /ודא נהירו דחכמה עלאה ) (...אל בכל אתר נהירו)רב(
לקרוא על שס העמיד נשס יעמיס )כוונתו למילים :׳שיהעניד מהם
דחכמתא עלאה הוא .וקיימא
רעמיס״( גס את הגנורות שמוכרח
בקיומיה בכל יומא ,דכתיב ) ת ה לי ס נ(
לשמפס נאהנה וכו' ,יש לנאר מזה ,אל דא חסד .כבוד דא חכמה ,כמ״ש
׳חסד אל כל היום' ,ואלמלא דהאי אל
כי כוונתו הקדושה ,שתיקון היראה )משלי ג( כבוד חכמים ינחלו .הרעים ,דא בחי׳
אתער בעלמא ,לא יכיל עלמא למיקס
והגנורות הוא כשני אופניס ,כי רעמים .היינו הגבורות ,בחי׳ רעמים ,צריך
מיד כששומר האדס את עצמו
אפילו שעתא חדא ,מקמי דיני!
מיראות חיצוניות ,גממקן מיד לשתף עמהם אהבה ,כדי שיפגעו בכבוד ,תקיפי! דמתערין בעלמא בכל יומא.
היראה והגנורוח להיות ננחינח בבחי׳ חכמה ,שיתעביד מהם רעמים,
הדא הוא דכתיב )בראשית ב( ׳אלה
תולדות השמים והארץ בהבראס׳ ,אל
י ע מי ס נכח ,גס קודס המעלות ותתגבר על אויביך ,כמ״ש שב לימיני ובו׳ :
תקרי בהבראם אלא באברהם,
הארתס נ קנ ה הקול לפגוע
באתערותאדאברהם קיימי ,וכד אתער אברהם בעלמא ,כל אינו!
נהמוחין ,ואח״כ כשפוגע קנה הקול נהמוחין ,מגיע גס עליהס
דיני! דמשתכחי בכל יומאויומא ,דחי להו לבר ולא קיימי! קמיה.
הארת התגלות ויציאת הרעמיס אל הפועל החוזר מהמוח,
כ ב ו ד דא חכמח כמייש כבוד חכמים ינחלו .כתיב במ שלי)ג ,לה(;
להמעניד גס כן ננחינה הזאת .ולפי זה ממילא מונן שהמיקוניס
כבוד חכמים עחלו וכסילים מרים קלו! :ופירש המלבי״ס
נזה חוזריס נכל פעס חלילה ,כי כל מה שהיראה והגנורוח
)שס( :כבוד סכמים ינסלו .החכמים הם הנוהגים בחוקי החכמה ,ינחלו
נממקניס ניומר נהארת הרעמיס נפועל שהגיע אליהס ,נממקניס
כבוד ,כי כבוד הנפש מאיר בס להתרומם מ! הקלו! ,שהיא התאוה
אח״כ ניומר גנורות הקולות היוצאות מהס נ פ ע ס השני,
שהיא פתיחת הנפש ובזיונה ,והכבוד הזה יהיה להם לנחלה עולמית,
להמעניד רעמיס נפועל נמדריגה היותר עליונה ,עד שגס
כמו שהנפש היא נצחית .אבל הכסילים הקלו! מריס אותם ,כי
הרעמיס נפועל הקודמיס לזה ,אינס נחשניס עוד כנגדס רק
התאוה שהיא קלו! הנפש ובזיונה ירים אותם לחלוק על כבוד הנפש,
לנתינת רעמיס נכח ,הנלמי נשמעיס ונראיס כלל.
ולהשפילה לפני דבר נקל ונבזה שהס תאות החומר ונפש הבהמית,
ו ת ת ג ב ר על אויביך כמ״ש שב לימיני .וניאר נזה נני א ה ״ ל) ה,
ועי״ז יחלקו על חוקי החכמה ,כי ציורי הקלו! והתאוה מתרוממים
ס( נזה״ל :על אודות האהנה וימין החסד הנ״ל
מעומק הנפש ,ויעלו על פני הלב ,ויתגברו על ציורי הכבוד והחכמה,
שעיקר ההמגנרות על ידה ,ומרמז נזה מהכמונ ׳שנ לימיני עד
אשית אוינך וכו" .וכן מסייס שס נזה הלשון ׳ומתגנר על אוינך',
וסופם לקלו! וחרפה רצופה .ואיתא בראשית חכמה )שער היראה ,פ׳׳ב(
בזה״ל; פירשו ברעיא מהימנא )פרשת קדושים פב( בעני! ׳כבד את אביך
עכ״ל ,וגס נזה יתפלא הקורא ,כי לכאורה לא הזכיר כלל שס
ואת אמך׳ ,פירשו שם שחכמה תקרא כבוד ,מפני שהיא כסא לכתר
האוינ נדנר היראה ,עד שיהיה שייך להוסיף ולהודיע ני עיקר
ההמגנרות ונו' ,אנל נהעלאתו הנ״ל נאות הקודס ,תנין מרחוק
עליו! ,לשמש תחתיו ולעשות מאמרו בל״ב נתיבותיה .וזה לשונו
בקיצור ,ל^׳ובגי! דעבידת מאמריה וצווייה בלא עכובא בל״ב שבילי!,
שנזה סוננ על האויניס הרוחגייס ,שהס הסמרין אוחרנין שהזכיר
דבהו! אתברי כל עובדא דבראשית ,אתקריאת כבוד ׳ובהיכלו כולו
מחילה המחמיציס ומאמימין את המוח ,דצדיקייא ענדין עמהס
אומר כבוד וכו״ )תהליס כט( .ואיתא בזה בקה׳׳י)ערך כבוד( ,בדרך רמז,
מצומא דלא יחקרנו למשכן הקדושה ,שאע״פ שגס נקול הגנורה
והיראה מנניעיס אותס ,וגורמין להמוחין הפתיחה נפועל הנ״ל,
ו ת ת ג ב ר על
בזה״ל; כבוד גיממריא ׳ל״ב׳ נתיבות חכמה•
אויביך כמייש שב לימיני .וכדכתיב בסיום פס׳ זה ,׳שב לימיני עד אישית
אנל עיקר ההתגנרות עליהס להזדכך מהס לגמרי ,הוא נמידת
איביך הדס לרגליך׳ ,ועי״ל מקו״ח ד״ה ׳שב לימיני׳.
האהנה והחסד ,כי מהסמרא ׳דימינא׳ לנד ,מוחא חיוורא.
ועוד איתא כז הר) צו ,ל

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה

א ל ד א דזסד .כהכ נזה נ ס פ ר מעדני מלן )ה ,מד( גזה״ל :והנה לפי המנואר
א ל ד א חסד .צשערי אורה )שער ז( ציאר גצי עניינו של שם 'אל' בזה״ל :שם אל
ממונה על החסד והרחמים ,והוא סוד המידה אשר ירש אברהם אבינו
נפנים שצריך לשתף הגנורות נחסדיס ,ומנואר נפנים שהחסדיס הס נתינת
עליו השלום ,כאמרו )צראשית כא( ׳ויקרא שם בשם ה׳ אל עולם׳ .ועתה צריך
שם 'אל' ,נמצא מנואר ניותר שם 'גנריאל' ,היינו שיתוף הגנורות נחסדיס ,שהיו
אתה לדעת ,כי בסנהדרי גדולה הנקראים אלקיס יש ג׳ מאות ועשרה מחנות
נקדושה ,ועמה מחמת פגם הדעת ירד גנרי״אל ,היינו פגם הגנורות והחסדים,
האהנה והיראה .וזהו אותיות גנר׳י׳א׳ל ,והיינו גנורות וחסדים ,ונאמצע הוא של מידות הדין משוטטות בעולם ,וכל מחנה ומחנה מהן גומר הדין בכל
הדברים שהוא ממונה ,בין לטוב בין לרע (...) .ודע כי למעלה מכל אלו
אות היוד המרמז על החכמה מדוע ,והיינו שנאות היוד שהוא נחי' החכמה נו
המחנות ,ולמעלה מבית דין הגדול הנקרא אלקיס ,יושבת מידת הרחמים
נאחזים נתינת הגנורות והחסדים דסדושה ,וכשנפגס נעשה עי״ז נתינת 'ירד
הגמורה שאין בה תערובת דין בעולם ,אלא כולה רחמים וחסד וחמלה וחנינה,
גנריאל' .תה מתיישנ גם ניותר עם המנואר נפנים שצרין לשתף הגנורות
נחסדים כדי שיתעניד רעם ויתתסן חכמתו וכו' ,והיינו נחי' גנר׳י׳אל נתיסונו.
מבלי צד דין שבעולם .והמידה הזאת מרחמת אע״פ שאין הבריות ראויות
לרחמים ,ונותנת מתנת חינם .ועל זה הדרך היו הצדיקים והחסידים יודעים
דרך המידה הזאת ,ונעת הצרה היו מתכוונים אליה והיו מצילין את העולם מכמה מיני צרות .ודע כי המידה הזאת העליונה שהיא רחמים גמורים נקראת
א״ל (...) .וכשהיא נגלית ,יודעים כולם שאין להם כוח להשחית ולהשמיד ולא להזיק ולא להרע לשוס בריה שבעולם ,כי כבר הופיע המידה הנקראת אל(...) .
והנה אנר הס אנינו עליו השלום השתדל כל ימיו אחרי המידה הזאת שכולה חסד ורחמים וחנינה ,וקיבל עליו כמה מיני יסוריס וכמה מיני צער כדי שיהיה
זוכה לה ,ונרונ השתדלותו ואהנתו אותה ,זכה שהיתה לו ירושת עולם ,וזהו סוד ׳ברוך אברס לא״ל עליו״ן׳ ,ואמר )שם כא( ׳ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם
נשם ה' אל עולם' .והנה אנרהם אנינו עליו השלום ירש המידה הזאת ,ולפייכך נתברך בכל ,שלא היה לו למעלה מקטרג ומערער ,אלא היו מזומנין לחפצו,
לפי שמידת אל היתה מתגלת עליו תמיד ,ואז היה כל בעלי דינין בורחין מפניו ,וזהו סוד ׳חסד לאברהם׳.

ה מ תרגם
מי זה חס״ד ,חס״ד
א״ל שצא ויצא מחכמה
עליונה.
אל צכל מקום חסד
הוא ,כמו שנאמר 'האל
הגדול' ,וזה אור החכמה
העליונה (...) ,אל צכל
מקום הארה )גדולה(
של החכמה העליונה
הוא .ועומד צקיומו
צכל יוס כמ״ש 'חסד
אל כל היוס' ,ואלמלא
א״ל מחעורר צעולס,
לא היה יכול העולס
לעמוד אפילו שעה אחח,
מפני הדיניס החזקיס
שמחעורריס צעולס צכל
יוס .זה הוא שכחוצ
'אלה חולדוח השמיס
והארץ צהצראס' ,אל
פקרא צהצראס אלא
צאצרהס ,צהחעוררוח
של אצרהס מחקיימיס,
וכאשר מהעורר אצרהס
צעולס ,כל אוחס הדיניס
שנמצאיס צכל יוס ויוס,
הוא דוחה אוחס לחוץ
ולא עומדיס לפניו.
וצגלל שעשיח מאמרו
וציוויו צלא עיכוצ צל״צ
שצילין ,שצהס נצרא כל
מעשה צראשיח ,נקראח
כצוד )המשך גמקו״ח(.

אמר רבה בר בר
חנא ,פעס אחת היינו
מהלכיס בספינה ,והילכה
הספינה בין סנפיר
הראש לסנפיר הזנב של
איזה דג ,משך זמן של
שלושה ימיס ושלושה
לילות ,למרות שהוא שט
נגד כיוון הרוח ואנו
עס כיוון הרוח ,ושמא
תאמר לא שטה הספינה
מהר ,כאשר בא רב
דימי מא״י ,אמר ,בזמן
של חימוס קומקוס מיס
הילכה הספינה שישיס
פרסאות ,ואס היה יורה
פרש חץ היא היתה
משיגתו .ואמר רב אשי,
דג זה שמו הוא גילדנא
של היס ,שיש לו שני
סנפיריס.
לו המפישו ממון עדה

זו ,ואכלה אותס כרגע.

רכינו מלכיש כעת את דכריו כאגדתא דרככ׳׳ח .ותחילה מכאר ככלליות כלכד את עניני האגדתא והקשרם כמאמר ,ולאחר מכן שכ ומכאר

ספינתא

ליקוטי

מקור חכמה

ה מ תרג ם
מי חשוב מי ספון.

הנה

ערכי ם
וכינויים

א מ ר רבבייח.

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

מפינה ,לשון ספון וטמון,
בחינת המקיפים שהם
ספונים וטמונין מעין כל) .כי
הם בחי׳ מה רב טובך אשר
צפנת ליראיך ,כנ״ל( .וזה
בחינת היתה כאניות םוחר,
לשון םחור םחור ,בחינת
מקיפים ,שהם בחינת םפינה

פ פ י נ ת א לשון חשיבות .וכדאיתא כמו׳׳ק )כח ע׳׳א( :לימאן חשיב מאן ספי] .ופירשו
כפרמיות יותר כיצד השגתו מכוארת כאגדה זו•
הי היא אוצרו .כדכתיב בישעיה )לג ,ו( :והיה אמונת עמיף חכ1ן ישועת חכמס ודעס יראת ה׳ היא
הפוספו ש) שס( :שסין .תשוג.
אוצרו :ופירש ה מ צ ד ד) ש ס( :והיה אמונם עסץ .קיום זמנך ותוזק ישועתך יהיה ע״י תכמה ודעת ויראת ה׳ שהיא אוצרו של אדם ,ר״ל ,היא
לו למגמת כאוצר נעת הצורך,
הישועה
וכאומר הנה גאה לכם
חי חיא אוצרו .כדאימא
רש״י :שיצא .סנפיר .בין
ה
מ
ה
נ
ככור
)יו״ד
נליקו״ה
כגכ
סנפירין
לשיצא.
שיצא
קיום
שתהא
ואתם גשלום ,ואם תרצו
)ליקו״מ ח״ב ז ,יג(.
הדג אחד לצד הראש ואחד
היא
היראה
כי
נזה״ל:
נ(
ד,
טהורה
התעםקו
תזקו
לזמן מרוגה וישועה,
אניה פי׳ םפינה .והענין,
לצד הזנכ .איהו בזקיפו.
גמינת אוצר ממש ,שאוצרת וכונםת כי הים היא במלכות,
גתכמה גדעת ,וייראו את ה׳ .עוד
) (...והאניות שבתוכו הם
שהיה הולך כנגד הרוח .ואכן
כמוכה כל מוג אמיתי ונצמי ,כל
כמב ה מלני״ס )שס( :היראה הוא
כוחותיה הנאצלים ממנה(...).
אזליכן בשיפולי .כמו שהרוח
האוצר ,ששם תאצרו את השכמה
גנזיא דמלכא שהם ידיעת והשגות והנה בהיות המלכות מקבלת
הולך דמים שלהם אינם נוכעין
דין אז הים הולך וםוער בםוד
אלקומו ימכרך ,כי אין גמפש שום
והדעת שהרוותתס ,לשמרו שם
םערת הדין ,והאניות אין
אלא ע״י רוח הולכין כהן.
כאוצר עד עולם .ר״ל ,ע״י יראת ה'
השגה כלג האדם כי אם ע״י להם שקט ומנוחה ,כי הם
כמיפס קומקומא דמיא.
יונקות ג״כ מן הדין ) פ ר ד ״ ר
היראה כנ״ל .ועוד אימא שס )שו״מ
תתקיים התכמה והדעת כידכם.
כשיעור שמחממין קומקומא
כג ,אניה(.
גנ״ת מקרקעות ואפופיקי ג ,ה( נזה״ל:
אמר
ואימא נ מסכת כרכות )לג ע״ג(:
של מיס חמין .ושדיא פרשא
מפינה .המלכות דאצילות
רכי תגינא משום רכי שמעון גן
גירא .כשהיה שוס אדם יורה
עיקר האוצר והשמירה והקיום הולכת על הים דבריאה,
וההשארה של השכל הוא היראה ,ותחתיה התנינים ,וז״ם
בחץ וכקשח על שפח היס
יומי ,אין לו להקכ״ה ככית גנזיו
׳היתה כאניות םוחר׳
לארץ הוי חזינן דקדמה לה
שהוא כמינת קיום המורה כמעשה,
אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר
)מאורות נתן ,ספינה(.
ספינחא לחץ.
׳יראת ה׳ היא אוצרו׳.
כי הכל מלוי כיראה ,כמ״ש מה ה׳ הגוף נקרא םפינה ,ע״ד
אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה דאיתא זהר הקדוש ׳ויונה
או ת ם כרגע ותרגומו
ירד אל ירכתי הםפינה׳,
וכוי .כתיב נ נ מ ד נ ר )עז,
וכו' ,לשמור את מצוות ה' וכו' .יונה זו הנשמה ,ירדה אל
ועוד ניאר נזה נני א ה ״ ל) ה( נזה״ל :יש הגוף ע״ש .גם הגוף הוא
יט-כא( :רקהל עליהם קרת את כל
כמו ספינה המטורפת בים,
לכאר ,שכזה שוכג גם להמכואר
העדה אל תמת אהל מועד נירא
דעולם הזה הוא כמו ים
)נועם אלימלך ,פ׳ ויחי(.
מדנריו הקדושים כאות ד׳,
ככוד ה׳ אל כל העדה :וידגר ה׳ אל
מישה ואל אהרן לאמיר :הכדלו ממוך
שהיראה גקראת נשם ׳דהנא',
העדה הזאת ואכלה אימם כרגע:
ונאות ה' )לעיל( מנואר ,שלא כן
מדת האהנה שנםטרא דימינא,
ופרגס אונקלוס )שס כא(' :ייאמפרשו
אשר כה מומא מיוורא כ׳כספא׳.
מגו כנשמא הדא ,ואשצי ימהון
)ישעיה לג(
כשעה .לשון כליה צרה ופורענות.
שי ש ב ה ם טו שכלות
ומקובלות וחוקות .רנינו
)כמדכר יו(

יראת

יראת

ואכלד!

מצרת

דורש את המלה 'תלמא' לענין המצוות
המסולקוש לשלושה סוגיס .ונרנינו ננזיי

וזח פירוש'"אמר
רבה בר בר חנא
זימנא חדא חוה
אזלינן בפפינתא
ופגאי ספינתא
בין שיצא לשיצא
דבורא תלתא יומא
ותלתא לילותא
איהו בזקיפו ואנן
וכי
בשיפולי
תימא לא מסגי
ספינרנא טוכא כי
ארנא רג דימי אמר כמיחם קומקומא
דמיא מסגי שירנין פרסי ושדי פרשא
גירא וקדמה ליה איהי ואמר רב אשי
ההוא גילמא דימא הוא דאית ליה
תרי שיצא:
ספינחא לשון חשיבוח ,דא בחי׳
יראח
גבורה יראה ,כמ״ש
ה׳ היא אוצרו ,שהיא עיקר החשיבוח .שיצא ,לשון צרה .כמ״ש
ואכלה אותם כרגע ,ותרגומו ואשצי יההון .תלהא יומא
ולילוהא .דא בחי׳ מצות ,שיש בהם מושכלות ומקובלות וחוקות,

על אנו ש) שוף פ״ג( ביאר גני שלושש הסוגיש הללו כזה״ל :מצווח החורה נחלקים לשלושה חלקים ,מושכלוס הנקראים משפמים ,שכהם ישוכי
המדינוח ,ומקונלוח שהן נקראים עדוח על האלקוח מפםוקים שאין מעמם נודע לכל ,ואין צריך לומר שהן עדוח על האלקוח אצל
היודעים פמרון .הנמיחה מורה שאפילו אומוח העולם יודו לנו כחוקי המורה ,כי ממוך שיראו שאר מצווח שכתורה שהן מצווח השמירה
והמעשים איך הס מיוסדות על קו החכמה והיושר ,והם מפורשמוח שהן מועלח גדולות לכל ,כמו ענין חכמות התקופות ומזלות שהוא
חכמה מפורסמת לעיני האומות ,מעמה כשישמעו החוקים שאין מעמם נודע ,יעידו על חכמתה של ישראל ,וידעו שאינו לנמלה ,אלא
שהם חכמה נפלאה ,ודעמו של אדם קצרה להשיגם ,וזהו שכמוג ׳ושמרמם ועשימס כי היא חכממכם ונינמכם לעיני העמיס אשר ישמרון
אח כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונכון הגוי הגדול הזה' .ואישא ברכינו נ שיי)נרא שי ש א ,א( גני כיאור המצווש המושכלוש והמקונלוש
נזה״ל :כל מצוה ומצוה מחרי״ג מצווח היא כללית ,כל אחח ואחת כוללת מצווח הרנה ,וכן כולן ,עד לאין קץ .ומרי״ג מצווח הללו נחלקות
לשני חלקים' ,מושכלוח' ו׳מקונלוח' ,המצווח ׳המושכלוח׳ הן אומן מצווח שהשכל מעיד עליהן ומנחין כהן ,שאילו לא נכחנו היה המשכיל
מוציא אומן כשכלו ,כמצות כנוד אג ואס ,והרציחה ,והניאוף ,והגנינה ,ועדוח שקר ,והגזל ,וכיוצא כהס .המצוות ׳המקונלוח' ,הן אומן
מצווח שלא ישיגם האדם לעולם ,ולא ימצאם כשכלו כלל ,אכל הוא צריך כהן אל הקכלה ,כמצות השופר והשוכה והלולג ,מצוח הינוס
והחליצה ,ומצוח השמימה והיוכל ,והקרכגוח והכלאים ,וכיוצא כהס .ועי״ע נמילוא״ש ד״ה ׳מצוש שיש נ ה ס מושכלוש וכו״ ,דברי האוה״ש נזה.

מיליואי חכמה

יליקוט חנחל•

מצות שי ש ב ה ם נזו שכלות ומקובלות וחוקות .כעין זה איתא באוה״ח
)במדבר יט ,ב( ,וז״ל :כל מצווח הפורה הס ׳שכליוח׳ ו׳שמעיוח׳
)השמעיות הן המצוות המקובלות( .׳שכליוח' ,שהשכל מחייכס ,כגון ככוד אכ ואס,

כ מ י ח ם קומקומא דמיא .איתא בזה צקוצז מקור חכמה )שבועות תשדב ,עת'
לג( בזה״ל :׳בפירוש רבב״ח לא מבואר הפירוש על ׳וכי פימא לא

מסגי ספינתא טובא /אבל הפירוש הוא פשוט ,דספינ ת א היינו יראה
)וכמוב״פ( ,ואס אחד אין לו יראה מה יעשה ויזכה לשמחה ,וז״ש ׳וכ״ת
גניכה ,גזילה ,אונאה ,רציחה ,וכדומה .׳שמעיוח׳ ,שכח ,כי כו שכח הכורא,
יוס טוכ ,על הנס שנעשה לנו כהס ,עכודה זרה ,שלא לעכוד זולח אלקינו ,כי לא מסגי ספינחא טובא׳ ,שאין לו ירא״ש בשלימוח ,והיינו שיש לו גס
יראוח חיצוניוח ,על זה קאמר ׳כי אחא רב די מי אמר כמיחס קומקומא
הוא המוציא אופנו וגו׳ ,וכדומה לזה ,וזה הוא טעס הנגלה .ואין לך מצוה
דמיא וכו״ ,היינו בחינח ׳קול רעמך׳ וכו׳ ,זה בחי׳ הקול מעורר
ומצוה שאין כה עוד סודוח נעלמיס הנגליס למשה ,ולאדס ראוי המשיג לקנוח
הכוונה ,ועי״ז יבוא לפשט עק מי מיוח שבליבו ויבוא ליראה בשלימוח,
קנין הפורה כמ״ח דכריס השנוייס כמשנח חסידיס )אבות פ״ו( ,שאז מגלין לו
ועי״ז יבוא ממילא לשמחה ,וכמוב״פ.
רזי הפורה שגילה ה׳ למשה מסיני ,ומשה גס כן גילה לישראל כני דורו סודוח
כ מ י ח ם קו מקו מא ד מי א .כתב בזה בספר מעדני מלך )ה ,נח( בזה״ל :צריך
הנספריס וטעמי המצוח ויסוד כל דכר .וכמה שלפנינו ׳זאח חוקח הפורה׳
להבין בלשון הרבב״ח ׳וכי חימא לא מסגי וכו״ ,מי הקשה
)מצות פרה אדומה( ציווה ה׳ אליו שיסחוס הדכריס ויאמר להס הדכר כחוקה
קושיא זו ,ומי חשב שלא מסגי טובא עד שמחרץ כי אחא רב דימי אמר
כלא טעס ,והוא מה שהעיר אופנו כאומרו ׳וידכר ה׳ אל משה לאמר
וכו׳? וכן ,למה נקט דייקא ענין החימוס ב׳קומקומא׳ ,ומאי נפקא מינה
לישראל׳ ,פירוש ומה הוא המאמר שצוה לו לומר להס ,׳זאח חקח הפורה׳,
היכן ובמה חומס ,ואף כך די שיאמר כמיחס מעט מיס ,או כוזא דמיא
פירוש מצוה זו היא חקח הפורה ,כן צוה ה׳ לאמר לכס ,וכאילו אמר
הכפוכ אשר צוה ה׳ לאמר לכס הוא ,׳זאח חקח החורה׳ ומחוך הדכריס וכדו׳ ,מסגי שיחין וכו׳ .ולולא דמסחפינא ,יש לרמז ולפרש לפי כל המבואר
החיבוח ׳וכי חימא׳ לא בלשון שאלה וכו׳ ,רק כלשון המשך הסיפור .והיינו,
אפה למד שנאמר למשה דכריס מוטעמים כמצוה זו ,אלא שמה שצוה עליו
לאמר הוא ׳חוקה׳ ,וכזה לא יחכעוהו ישראל לומר להס טעס הדכר ,כיון ׳וכי חימא׳ ,היינו שלזכוח לבחינוח הנ״ל עד שידע בין שיצא לשיצא צריך
שה׳ צוה עליו לומר הדכר ׳כחוקה׳.
להוציא קולוח בכח גדול ,ואס רק יאמר החפלה לא מסגי ספינחא טובא,
לא יזכה לחכליח בחינח היראה שהלך בה רבב״ח ,וזהו שאמר ׳וכי חימא׳
בלי צעקוח רק באמירה בלבד ,׳לא מסגי ספינחא טובא׳ ,לא יזכה לשלימוח היראה ,ולפי זה יהיה מדויק לשון המשל ׳מיחס קומקומ״א׳ ,קומקומא
דייקא ,כי שס קומקוס על שס הקול ע״ש שעושה קוס קוס בעח רחיחחו ,וכעין שאמרו רז״ל על העורב שנקרא קרא ע״ש שצועק בקולו קרא קרא.
הגבורוח שהוא בחינח
דא ב הינ ת גבור ה יר א ה .וכתבבזה בספר מעדני מלך )ה ,נו( בזה״ל :נראהלרמז לפי זה ולפי משמעוח הדבריס לעיל ששורש
נקרא בבחינח גבורוח ,שהוא בחינח הגבור״ה והכ״ח שבא
יחברך ,וכשמחחיללהשחלשל ולרדח
היראה ,היינו בחינח היראה שמחיירא ממנו

הנו

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

ר ד ! גי ת בו יומם ולילה.
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פ ל ש א דא כחיי חסד ני אר נזה נני א ה ״ ל) ה( נזה״ל :נמה שקורא
אח החסד נשם ׳פרשא' ,על כי הוא המפרש והמוציא
הנאמר ככרכת ה׳ ליהושע קודם הכניסה לארץ ישראל ,כדכתיכ כיהושע )א,
לאור מעלומוח .כי עיקר המגלוח המוחין להמפרשוח דנריס
ז-ת( :רק מזק ואמץ רנאל לשמר לעשות ככל המורה אשר צוף
המצומצמין ,וההמגנרוח על האויניס המאטימיס אומס ,הוא
משה עבדי אל מסור רנמנו ירנין
ע״י שימוף הגנורוח כחסדים,
דהנא נכספא ,שמאלא נימינא .וכתיב בהם )יהישע א( והגית בו יומם ולילה.
ושמאול למען משכיל בכל אשר
קדמדו ליה אי הי דא ב חינ ת איחר בזקיפו ואנן בשיפולי .זה בחי׳ מלף :לא ימוש כןפר המורה ה;זה
רנפיף והגית פו יומס ולןלה למען
י ר א ה ש הי א קודם .ישמח ה׳ במעשיו ,ישמח ישראל בעושיו.
כדאיהא נזה נליקו״ה )או״ס
משמר לעשות ככל הכתוב פו כי אז
ספירה כמיחם קומקומא דמיא .דא מוחא ,כמ״ש
מצליח את דרכף ואז משכיל:
העומר נ ,נ( נזה״ל :כי עיקר הוא
לשמור מוחו ,לטהר הדעת כנ״ל) ,ש״ה ד( ונחלים מן לבנון .מסגא שיתין פרסי.
ונוזלים מן לבמן .עי״ל כמקו״ת
אכל ההמחלה צריך להיוח מיראה ,רא בחי׳ גבורות ,ששים גבורים ,ורעם
אות ג׳ ד״ה ׳כמ״ש כזוהר
כאר מיס תייס ונוזלים מן לכנון׳.
כי יראה קודמח לעולס ,כי עיקר גבורותיו .ובי שדי פרשא גירא .פרשא,
ש ש י ם גבורים .כתיכ כשה״ש )ג,
ני חר הדעח הוא ע״י נחינח אהגה ,רא בחי׳ חםר ,שהוא מוציא לאור תעלומות,
נחינח חסד ,נמו שאימא מסטרא
ז-ת( :הנה מנותו שלשלמה
דימינא מוחא חוורא ככספא כג״ל .חברים המצומצמין הוא מפרש אותם .נירא,
ששים גברים ^פיב לה רנגפרי זשראל:
ויראה קודמת לאהנה ,כמו שכמנ רא ) פ ה לי ס קמל( שלח חיצך ותהומם ,רא בחי׳
כלס אחזי חרב רנלרנדי רנלחרנה איש
חרפו על ןרכו רנפחד בלילות :שיתין
שס רניגו ז״ל כמאמר הנ״ל על שב לימיני וכו׳ .קדמה ליה איהי .רא בחי׳
פרסי כתי׳ ׳שישים גכוריס׳ ,המרמזים על
מאמר רנה נר נר חגא ,וכי שדא יראה שהיא קורם ,שהיראה היא קודמת,
ענין הגכורות והרעמים ,כדאיתא לעיל
פרשא נירא
קדמאנעל ליהאצידהאיהי.מחזירכי כמ״ש לשס קיא( ראשית חכמה וכו׳ .שרבב״ח
יראה קודמת ,ני
אות ג׳ ׳שכותו וגכורתו וכו״.
על אנידחו .נמצא שצריך תמיד םיפר שהלך כל כך במרת היראה ,וראה
ש ל ח חיצד ותהומם .פס׳ זה מדכר
להתחיל מיראה ,וע״י היראה ממילא גורל כה היראה ,ער שיכול להבין על ירה,
כמה שהודה דוד לה׳ וכיקש
שיסייעו כמלתמותיו ,כדכתיכ כתהליס
נמשך אהנה ,ועי״ז יכולין לטהר בין קורם גזר רין לאחר גז״ר .חהו בין שיצא
)קמד ,ה-ת( :ה׳ הט שמיף ותרד גע
המוח .כי נאמת כמחילת ההמקרנוח וכו׳ .והרר מפרש איך יכול להבין ,היינו
בהרים ויעשנו :פרוק פרק ותפיצם
שרוצין ליכנס נענודח ה',
לקדש ע״י המצות שהם בחי׳ תלתא יומא וכו׳,
שלח חציף ותהמס :שלח ןדיף רנרנרוס
ולטהר עצמו ,עיקר ההחחלה היא
מיראה ,וע״י היראה זוכה לאהנה יכול להבין .ורוקא כשעושין אותן בשמחה ,פצני והצילני רנמןס רפים רניד פני
ולדעח ,לטהר מוחו ודעחו נשלימוח .וע״י שמחת המצות יכול להבין .כי הקב״ה
נכר :אשר פיהם דפר שוא וירנינס
ןמין שקר :ופירש המצו״ד )שס(:
ו ה ד ר מפר ש איך לה שיג בחיי משמח במעשיו ,והשמחה היא מלובשת
שמחה ע״י בחיי רעם .במצות כנ״ל ,ואנחנו משמחין למטה גם ומפיצם .מגודל החרדה .סציך .הס
הרעמים .פצני .פצני בידך והצילני
ני אר נזה נפל״ח )ה ,יג( נזה״ל:
׳וכי כן בהקב״ה ,כמ״ש ישמח ישראל בעושיו,
ממיס רפים .ולתוספת פיאור אמר
חימא לא מסגי ספינתא טוצא' ,היינו
מאחר שעיקר הידיעה נין קודס גזר ואין רצונינו בשום שכר ,אפילו שכר עוה״ב ׳מיד פני נכר /הס העופדי גלולים
דין וכו׳ הוא ע״י המצוות שעושין כנ״ל .וזה איהו בזקיפו ואגן בשיפולי ,לפי אשר קמו עליו .אשר פיהם .על אשר
פיהם ידבר שוא ,וכת ימינם הוא
נשמחה ,אס כן מה פעל לענין זה שמחתו כן שמחתינו ,ועל ירי זה אנחנו
מיומן לעשות שקר ,ולא גברו
כח היראה ,׳כי אחא רנ דימי אמר יכולין להבין .והרר מפרש איך להשיג
לאמונה .ולא כן אני ,ולזה ׳הצילני
וכו״ ,היינו שפירש שאי אפשר לזכוח
לעשוח המצוות נשמחה נשלימוח עד בחי׳ שמחה ,ע״י בחי׳ רעם .חהו כי אתא
מידם׳ .עי׳ וראה כמה עניינים המרומזים
שיסור עקמימות שכלנו ,ולזה צריכין רב רימי אמר כמיחם קומקומא רמיא
כדכרי רכינו כאן כקטע זה ומוכאיס גס
לעיל כמאמר ,הן ענין ה׳רעמיס׳ ,הן ענין
רעמיס ,ורעמים יוצאין מגנורוח וכו׳ ,היינו בחי׳ קול רעמך בגלגל .שיתין,
׳מיס רכיס׳ ,הן ענין ׳ימינס ימין שקר׳
שהס נחינח יראה ,רק שצריכין לזה זה בחי׳ גבורות הפוגעין בגלגלתא ונעשה
המרומז כזלע״ז ד׳שכ לימיני׳ ,ודו״ק.
גס מיקון המוחין ,וזה שאמר
שימין ממנו רעמים .ואשתמע קלא ,זה בחי׳ הקול
ר א ש י ת חכמה .כתיכ כתהליס
׳כמיחס קומקומא דמיא מסגי
פרסי; היינו כשממקן המוחין שהס מעורר הבונה ,בחי׳ לא נבראו רעמים וכו׳.
)קיא ,י( :ראשית תכרנה
נחינח קומקומא דמיא ,אז פוגע
ןראת ה׳ שכל טוב לכל עשיהס
מהלתו ערנדת לעד :ופירש המצו״ד )שם( :ראשית סכמה .הנכון הוא
נהם הקול היוצא מגנורוח ונעשין רעמים ,׳ושדי פרשא גירא׳,
היינו שעיקר ההחגנרוח ע״י החסדים שמשמחפין עס הגנורוח.
שבתחילת לימוד החכמה ישריש האדם פלפו יראת ה׳ ,ולשכל טוב
יחשב לכל העושים כן ,כי אז תהיה תהלתו עומדת לעד ,להיות
מהולל בחכמה כי תהיה מתקיימת ,משא״כ אס לא תקדים היראה אל החכמה .ועוד איתא כזה כהקדמת הזהר )יא ע״כ( כזה״ל :לז׳פראשית
פרא אלקי״ס׳ ,הדא היא פקודא קדמאה דכלא ,ואקרי פקודא דא יראת ה׳ דאקרי ראשית ,דכתיב ) ת ה לי ס קיא( ׳ראשית חכמה יראת ה״,
)משלי ז( ׳יראת ה׳ ראשית דעת׳ ,בגין דמלה דא ראשית אקרי ,ודא איהי תרעא לאעלא גו מהימנותא ,ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא.
כנוסף למה שדרש רכינו גכי ה׳תלתא /דורש

רכינו גס את המילים ׳יומא ולילותא׳ לענין המצוות ,ע׳׳פ

ייליקום הנחל‘
מלמעלה ,שהוא התתלת כתינת הדיני ם הצרות והשיצא שכא מלמעלה,
ככתינת הרעמי ם שכאו לייראות את כני אדם לפשט עק מימו ת שכליכס.
וכל מי שאינו שם ליכו לכתינת הגכורה כן נעשים הגכורות קשות יותר,
עד שיכול לכוא לכתינת כליון לגמרי ,ככתינת ׳ואכלה אותם כרגע׳
המוכ״פ )כי לכאורה היה די כהכאתו לשון התרגום כלכד ולומר שיצא
לשון צרה( .והיינו לרמז על כתינת ההשתלשלות מדרגא לדרגא מכתינת

׳נעץ קנה כיס׳ ,עד שיורד יותר ויותר ,עד שעליה נכנה כרך גדול
שכרומי ,ונשתלשל יותר ויותר עד שהתריכו כיהמ״ק והגלו והרגו רכים
מישראל ,עד כדי כתינת ׳ואכלה אותם כרגע׳ ר״ל .וזהו שאמר ספינ ת א
דא כתינת גכור ה-יר א ה ,וכשמשתלשל נעשה כתינת צרה ממש .והיינו
כתינת יראה ,גכורה ,צרה ,כליון ת״ו ,וכשמשתלשל יותר ויותר רוצה
לכלות את כולם תלילה וכרגע אתת.

ה מ תרגם
'בראשית ברא
אלקיס' ,זו היא המצוה
הראשונה מכולן .ונקראת
מצוה זו יראת ה'
שנקראת ראשית ,כמ״ש
'ראשית תכמה יראת ה״,
'יראת ה' ראשית דעת',
מפני שמלה זו נקראת
ראשית ,והיא השער
להיכנס לתוך האמונה,
ועל מצוה זו מתקיים
כל העולם.
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ה מ תרג ם
התורה שהיא תרי״א,
משתי דרגות ניתנה
משסד וגבורה ,שמשם
יש שתי מצוות ,אהבת
תסד ופתד של גבורה
שהיא יראה ,שבהם
נשלמו תרי״ג מצוות.
ומפני שכל התורה
ומצוותיה משני צדדים
נתנה ,העמידוהו תכמיס
'ולא עם הארץ תסיד
ואין בור ירא תטא',
) (...ומפני זה נאמר
בה 'אשה כי תזריע',
אשה יש לה להקדים
בכל המצוות ,שנאמר
בה 'אשה יראת ה' היא
תתהלל' ,ומפני זה מצא
אשה בראשונה ,מצא
טוב שנאמר בו 'טוב
ה' לכל' .ואם מקדים
לה בתפילה ,כמו
שהעמידוהו 'אדני שפתי
תפתת' ,מיד 'ויפק רצון
מה״ .ומפני זה ,הכוונה
שהיא מששבה ,צריך
להקדים למצוה .ומפני
זה התשיבו תכמים את
כוונת מששבת התפלה
בברכה ראשונה ,שכך
העמידוהו שכמים' ,אם
לא כוון בברכה ראשונה
שוזר לראש'.
לט זגי מצד טימין ג,6
וצקיגה מצד השמאל.
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והדר

אמר שעיקר התגברות הגבורות אינו אלא ע״י חסדים.
ל א ק ד מ א א ת היראה .כדאיפא נהקדמת הפיקו״ז )ו ע״א( נזה״ל:
הקשה ופירץ נזה נפל״פ )ה ,יג( נזה״ל :אם נן הדרא קושיא
ל״אורייפא דאיהי פרי״א ,מפרין דרגין אפייהינס
מפשד וגנורה ,דמפמן פרין פקודי!  ,אהנפ פשד ודפילו דגנורה
לדוכפא ,אס כן ,מה זה שהפליג כל כך נכפ והפשינופ היראה
דאיהי יראה ,דנהון אשפלימו פרי״ג פקודיא .ונגין דכל אורייפא
והגנורופ ,אפר שעיקר שלימופ הפיקון ע״י הפשדיש ,על כן שיים
ופקודהא מפרין שמרין אפיהינפ,
׳וקדמא ליה איהו׳ )היינו שפינפא(,
היינו שאעפ״נ העיקר הוא ע״י
אוקמוהו רננן'ול א עש הארץ פשיד והרר אמר ,שעיקר התגברות הגבורות אינו
היראה ,ני היראה קודמפ נפינפ
ואין נור ירא פמא' (...) .ונגין דא אלא ע״י חסדים ,וצריך לאכללא שמאלא
)פהליס קיא( ׳ראשיפ פנמה יראפ
אפמר כה ׳אשה ני פזריע' ,אפפא בימינא כנ״ל ,ואף על פי כן צריך לאקדמא
איפ לה לאקדמא ננל פקודיא,
ה" ,היינו שאע״פ שעיקר שלימופ
את היראה ,כי בעל אבירה מחזיר על הפיקו! של המופ והפנמה הוא ע״י
דאפמר כה ׳אשה יראפ ה׳ היא
פפהלל' ,ונגין דא מצא אשה אבידתו)כמו שאמרו רז״ל קידושין ב ע״ב
האהנה ופשד ,נפינפ משטרא
דימינא מופא פיוורא ככשפא,
נקדמיפא ,מצא מוג דאפמר כיה דרכו של איש לחזור אחר אשה .משל
אעפ״כ ראשיפ פיקון הפכמה הוא
'מוב ה' לכל׳ .ואי אקדיש לה לאדם שאבדה לו אבירה ובו /פירוש כי
יראפ ה' ,ואפ״כ נאה האהנה
נצלופא ,נמה דאוקמוהו
׳אדנ״י אהבה הוא בחי׳ איש ,ויראה היא בחי׳
ממילא ,נמצא שעיקר הכפ והפשינופ
שפפי פפפפ' ,מיד 'ויפק רצון מה".
ונגין דא ,כוונה דאיהי מפשנה ,אשה כידוע .ועל כן צריך להקדים את
הוא להיראה כנ״ל.
צריך לאקדמה למצוה .ונגין דא היראה כי אז תבא אליו האהבה ממילא
התגברו ת הגבורות אינו
אלא ע״י השדים .ני אר
שויאו רנגן כוון מפשנפא דצלופא כי האהבה הולכת ומחזרת אחר היראה
נזה נני א ה״ל )ה( נזה״ל :הגנורופ
נכרכה קדמאה ,דהכי אוקמוהו ,׳אש תמיד כי בעל אבירה מחזיר אחר אבידתו
לא כוון נכרכה ראשונה פוזר לראש'.
מנ פינ פ
הרעופ ]שנשפלשלופ
למדנו כנ״ל( ]כך שמעתי מפיו הקדוש בפירוש[.
ועוד איפא נפנד א״ר )פכ״ה(:
גנריאל[ הן הן השטרין אופרנין
מאנינו אנרהש שנפפילפ מעשיו וזהו בחי׳ וכי שדא פרשא גירא ובו׳ .והקליפופ הממיפים נפגם טיפי
היה לו יראה מלפני הקנ״ה ,שנאמר ואמר רב אשי האי גילדנא דימא ובו׳.
המופ המונ״פ ,והש הש האויניס
)נראשיפ עו( ׳אפר הדנריש האלה
של הקדושה ,שהצדיקים מריניס
היה דכר ה׳ אל אכרש כמפזה לאמר אל פירא אכרה אנכי מגן
עימהם לגרשם ולשנרס (...) .וכאשר ינואר לך זאפ מדנריו
הקדושים שנאופ ה׳ וכפירוש הרננ״פ ,אשר יושיף והולך נענין
לך' ,ואין אומריש לאדש אל פירא ,אלא למי שהוא ירא שמיש
הפיקו! להודיע שצריך לשפף הגנורופ נהפשדיש וכו' על אויניך
לאמיפו (...) .וכן למדנו מיצפק ,שנפפילפ מעשיו היה ירא
ונו' ,כי עיקר ההפגנרופ וכו׳ על אויניך וכו׳ אינו אלא ע״י פשדיס
שמיש לאמיפו ,ני נן שנעיש ופמש שנה היה יצפק נשעה
עיין שם היטנ ,שגש מזה מנואר ומונרפ ,שאלו האויניש הש הם
שנננש אנרהש לניפ עולמו ,ואמר יצפק ,אוי לי שמא אין ני
השטרין אופרנין נעלי מרינה הנ״ל של הצדיקים ,שמגרשים אופס
מעשיה טוניש כמו שהיה נ אנ א ,מה פהא עלי מלפני הקנ״ה,
ע״י קולופ דנריהס כמונ״פ .דאי לא פימא הכי ,פיקשי לך ,איזה
מיד נפגלגלו רפמיו של הקנ״ה עליו ,ועמד עמו נאופה שעה,
שנאמר )שס כו( ׳וירא אליו ה׳ כלילה ההוא וגו" .וכן למדנו מן
שייכופ יש לדנריו הקדושים שדקדק וכפנ ׳כי עיקר ההפגנרופ
וכו" ,האם הזכיר למעלהמאיזה נצפו! והפגנרופ על האוינים
י ע קנ אנינו ,שנפפילפ מעשיו היה לו יראה מלפני הקנ״ה,
שנאמר )שס כפ( 'וירא ויאמר מה נורא המקוש הזה וגו" .וכן
שמפגנריש ע׳׳י הגנורופ של הקולופ ,שיהיה שייך להוסיף ולהודיע
שעיקר ההפגנרופ ושדייפ הפציש הוא מהפסדים המשפפפיש עימה
למדנו מאנופינו הראשוניש ,שנפפילפ מעשיהש היה להש יראה
)ע״פ כלל י״ז מס״י הכלליס של ראנר״נ( ,אלא וודאי שגערפ המרינה של
מלפני הקנ״ה ,שנאמר )שמופ יד( ׳וייראו העש אפ ה׳ וגו".
הצדיקים המשנרפ קליפופ הפמץ המרינופ עימהם ,זה זה גערפ
ד ר כ ו של אי ש לחזור .כדאיפא נ מס׳ קי דו שין)נ ע״נ( :פניא ,ר״ש
הקול דקדושה נכופופ וגנורופ שכפנ לעיל ,שכשזה קש נגנורופיו
אומר ,מפני מה אמרה פורה ׳כי יקפ איש אשה' ,ולא
דקדושה ,נופל זה הקנה דשטרא אפרא שהוא כלליופ הקולופ של
כפנ כי פלקפ אשה לאיש ,מפני שדרכו של איש לפזר על אשה
הפיופ הרעופ ,שאין דנריהם נשמעין כלל .ני כל שמיעפ הדינור
ואין דרכה של אשה לפזר על איש .משל לאדה שאנדה לו אנידה,
מי פוזר על מי ,נעל אנידה מפזר על אנידפו .ופירש ר ש״י) שס(:
הוא עי״ז שמשנרים אופס כעיקרי יניקפס שנהמופין ננ״ל ,שמזה
נעצמו נפהוויש המופין ננפינפ מצה ,נמונ׳׳פ.
א ה ב ה הוא ב חינ ת אי ש ויראה היא
אנידה .אפפ מצלעופיו.
ב חינ ת א שה כידוע .כדאיפא נזהר )נראשיפ ,ל ע״א( נזה״ל :ל“ דכר
ר א ע פ ״ ב צריך לאקדטא א ת היראה .ניאר נזה נניאה״ל שס )ה,
׳א( נזה״ל :יש לנאר נהקדמפ היראה לאהנה המונ״פ,
משטרא די מינא קא אפי ,ונוקנ א משטרא דשמאלא.
שהוא כעני! הקדמפ היראה להפנמה שהזהירו פז״ל .וכמו כהקדש
היראה להפנמה ,ננ ר ניארפי לעיל)שס ,י( ]מלשונו הקדוש שקרא לפנמה נשם ים[ שנרונ גודלה ועומקה לאין פנליפ נטנעים ונשקעים
נה כל הנאים נה כלי הקדם נלי היראה והצמצום ]שנקראפ נשם 'קנה' ונשם ׳שפינה׳ נמונ״פ[ שמפקדמים נה ,נן מעין זה יש לפרש
גם נמידפ האהנה האפודה ]עם הפנמה[ ננ״ל ,שיש נינולפה להפלופ ולהזיק פש ושלוש נפולפ אהנה כנודע ,להנלפי מפקדמים ככלי
היראה שהיא הצמצום ננ״ל .ולפי זה נראה שעל כרפך דנריו נענין הקדימה אומרים פרשוני ,שנוונפו מונפלפ לשני טעמים .טעם אפד,
גילדנא
הוא המפורש מדנריו שאז פנוא האהנה ממילא ,וטעם הנ; הוא היוצא נהעלאופיו הנ״ל מהכרפ הכלי והצמצום כנ״ל.
דיטא .דייק נזה נ מי הנחל ) ? ( נזה״ל :דימא דייקא ,כי גילדנא הוא גנורופ יראה ,שכזה פלוי יש הפכמה שיהיה זך ונקי.
גילדנא דימא .כחנ נזה נ פ ל ״ ס) ה ,יד( נזה״ל :אמר רנ אשי ,האי גילדנא דימא הוא ,היינו זה הכוורא דאיפ ליה פרי שיצא ,הוא
נפינפ גילדנא דימא ,נפינפ השם של גנורופ ששם שורש הגזר דין .נמצא ,כי כל השיפור הנ״ל ,הכל שוננ הולך על שלימופ פיקון
הגנורופ והמפקפן נשורשן ,כי היראה הוא מנפינפ גנורופ ,ופיקון המופין הוא לשמור אופס מפמץ הנא מהשפלשלופ הגנורופ .וכן ע״י
היראה שהוא נפינפ גנורופ,זונין ממילא לאהנה ופשד שהוא נפינפ שלימופ פיקון המופין כנ״ל ,ואז נמפקין הגנורופ נפשדים ,שזה
עיקר שלימופ הפיקון ,נכדי שלא ישפלשל מהגנורופ דין גמור פש ושלוש .וכן שורש הגזר דין הוא גש כן מנפינפ גנורופ ,ושם יודעי!
נין קודם גזר דין לאפר גזר דין ע״י השמפה של המצוה ,שזוכין לזה ע״י רעמים שנמשכין מנפינפ פיקון הגנורופ נשורשן כנ׳׳ל)ועיין
נשפר נריפ מנופה דרך נ' ,ונקרא שם המקוש הזה מקום היראה וכו' ,הוא שש אגל״א וכו׳ .ועיין כפרי עץ פייס שער העמידה פרק
י״פ נכוונופ נרכופ אפה גינור וכו; מעני! השם אגל״א הנ׳׳ל ,כפנ שם ׳וכאן הוא היכל זכופ שדני! נו לנני אדם וכו" .ועיין זהר פקודי

שעיקר

דאי

דאי

מילואי חכמה

ילקוט הנחל

ל א ק ה מ א א ת היר א ה .איחא גגי ענין זה כקדישח לוי )מסכמ אנוח( מה״ל:

ו צ ל י ף ל אכללא ש מ אל א כי מינ א .וגעין זה אימא גליקו״ה )חו"מ נזקי שגנים ד,
מס ,וז״ל :כל כח הלוים שהס ננ חי' שיר ,נחי׳ שמאלא דקדושה,

דהנה יסוד ושורש ענודח השי״ח ליראה ולאהנה אח שמו יפנרך,
ונכל מקוס היראה קודמה לאהנה ,שמקודס צריך לירא מהשי״ח ומהדר גאונו.
ואמר מורי הקדוש מו״ה דונ נער ,שהאדס צריך להשתדל ולהתאמץ שיהיה
יראת שמיס על פניו ,ואז האהנה נ א ממילא ,שמחמת שזיכך את עצמו להיות
יראת ה' על פניו ,זוכה גס כן לאהנת השי״ת .ואמר הוא ז״ל ,שזהו כמו
שאמרו חז״ל)קימשין כ ע״ג( ׳דרכו של איש לחזור אחר אשה' ,שאשה מכונה ליראה ,׳אשה יראת ה" ,ואיש מכונה לאהנה .ודרכו של איש לחזור אחר אשה ,היינו
מי שירא ה׳ נאמת חחר אחריו גם כן מידת אהנה ,ונא גס כן ממילא לאהנח השי״ח ,עד כאן דנריו .והיראה הוא השער והתחלה לענודת השי׳׳ח ,ואח׳׳כ האהנה.

הוא ע׳׳י הכהניס שהס נחי׳ נרכה מימינא .כי הלויס צריכין להיות נלויס
אל הכהניס ולשרחס ,כ׳׳ש ונלוו עליך וכו; כי עיקר ההתגנרות ע׳׳י הימין
שהוא חסד ,ננ חי׳ שנ לימיני ,כמנואר נמ׳׳א )נהסורה נסצוצרוס גסי׳ ה׳(.

ערכי ם
וכינויים

אגלייא
שם אגל״א יוצא מן ר״ת
׳א׳תה ג׳בור ל׳עולם א׳דני׳.
) (...ואפשר ,היות צירוף
השם הזה אגא״ל ,והוא לשון
גאולה ,והוא בחסד ,כענין
׳הושיעה ימינך וכו״ ,וכן
׳הושיעה לו ימינו׳ .ולפי״ז
יהיה עולה עד הבינה ,כמו
שאמר הכתוב ) רו ת ד( ׳אנכ״י
אגאל׳ ,והוא הבינה הנקרא
אנכי )פרד״ר כא.( 1 ,
אגלייא ,מיוסד על מידת
יצחק שהוא מידת הגבורה,
׳א׳תה ג׳בור ל׳עולם א׳דנ״י׳
ראשי תיבות אגל״א )של״ה,
חיי שרה תורה אור(.

שם אגלא הוא השראת
הדינין ,כל הגבורות ממנו
באו )בעש״ט עה״ת ,פ׳ יתרו(.

חצוצרות
תקיעת החצוצרות הוא
סימן למלכות ושולטנות
)רבינו בחיי דברים לא ,כח(.

ב ת עני ת היו תוקעין
בחצוצרות ,כענין שאומר
עמוד מכסא דין ושב על
כסא רחמים )הציוני ,במדבר
י ,ט(.

חצוצרות הוא לשון חצי
צרות ,היינו שמחבר ומיחד
צערו בצער השכינה כביכול,
ומבין שבא לו מחמת שהיא
מגעגעת לבוא לבחינת
שמים ,שיהיה בסוד אדם
שלם ׳זכר ונקבה בראם׳.
וכל החסרונות הם באים
משם ,בכדי ליחד ולהתפלל
על חסרונה כידוע )דגל מחנה
אפרים ,פ׳ בהעלותך(.

חצוצרות כסף ,פירשו
ברע״מ כי הם נצח הוד.
נקרא חצוצרות ׳כסף׳,
בקבלתם מחסד שהוא בחינת
כסף )קה״י ,חצוצרות(.

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

מקור חכמה

דף רנ״א ורנ״ד ,וזהר שמות דף וא״ו ,וזהר נראשימ דף מ״ג,
ש ם אגל” א .איתא נזהר חדש )פ׳ תרומה( כזה״ל“ :ואית ביה )ככרכת
מחיה המפיס( שמא ,רזא לגבורות ה /ואיהו ׳את״ה גבו״ר
ועיין סידור קול יעקב ננוונח ניעור חמץ גס כן מערן השם
לעול״ס אדנ״י' ,ורזא דיליה אגל״א ,וברזא אחרא יגל״א ,וכולא רזא
הקדוש הנ״ל ומנין לכאן( .והגה ,ידוע כי אין הדירן נממקין אלא
חדא .וכן איתא בברית מנוחה )הדרך השלישית( ,ח׳׳ל :שם הגבורה
נשורשן ,הייגו נניגה שדירן ממערין ממגה ,ננחינח )נראשית ו(
שהיה משמש בו דוד המלך ע״ה
׳וימעצנ אל לנו וכו״ ,ושס גממקין
נשורשם ,ננחינח )שס ס( 'וי א מ ר אל ״גי״ל״דנ״א הוא בחי׳ שם אג״לא שהוא
היוצא מן פשוקים אלו ,׳יהודה אתה
לנו לא אוסיף וכו" ,עיין מאמר בחי׳ גבורות ,כי הוא ר״ת ״אתה ״גבור יודוך אתיך׳ ,׳גור אריה יהודה׳ ,׳לא
ישור שבט מיהודה׳ ,׳אושרי לגפן
'לשמש וכו" סימן מ״ט .ועל כן ״לעולם ״אדני כמובא ,כי גילדנא הוא
עירה׳ )בראשית מט ,ח-י א( .מאלו
כשזוכין לרעמים שעי״ז זוכין לישרח אותיות אג״ל ושם אד״ני בשלימות היינו
הד׳ פשוקים יוצא שם זה ,ושמו
לנ' ,לנ' דייקא ,ואז זוכין לשמחה
שם אגל״א כנ״ל :
אגל״א ,ותקנוהו תכמים בברכת
נחיגח 'ולישרי לנ שמחה' ,ועיקר
גבורה ,״אתה ׳גבור ׳לעולם ׳אדני/
השמחה הוא נלנ ,נחינח )חהליס ד(
בחצוצרות וקול שופר
'נמח שמחה נלני' )והלנ הוא נינה
בחצוצרות וקול שופר .מזמור
)שפס אליהו( ,עיין מאמר חהלה לדוד ובו׳ ,היינו ע״י בחי׳ קול דנפיק כנ״ל,
זה מדבר על הגאולה
סימן י"נ( ,ונאחערומא דלחחא על ידי זה ,ירעם הים וכו׳ ,נעשה
דלעתיד ,עת יתגלה שיר חדש של
נפלאות ,ויתקיימו כל נבואות הישועה,
אמער לעילא ,וגורס שמחה גס בחי׳ רעמים ,בחי׳ קול רעמך *< בגלגל.
^ דפום מוהרנ״ת :וע״ב
ותגדל השמחה כמאד מאד )ועי׳ תנחומא
למעלה כניכול )עיין זהר שמוה דף
קפ״ד( ,ועי״ז נממקין הדינין נשורשן ,ואז אס הוא קודס גזר דין
בשלח ׳ זהר חיי שרה קכג ע״ב( .כתיב בתהליס )צח ,א-ט( :מזמור שירו
יכול להמפלל ולנמל הדין ,ואף אס הוא לאחר גזר דין ,שאז הוא
לה׳ שיר חדש כי נפלאות עקה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו:
נחינח ׳ויחעצנ אל לנו׳ כנ״ל ,שכנר נגמר הדין נהיכל זכוח הנ״ל
הודיע ה׳ ישועחו לעיני הגוןס גלה צדקחו :זכר חכןדו ואמונתו
ונתפרסם נין הממונים על הדין ,שאז אי אפשר להתפלל כפשומן
ולנטל הדין ,כדי שלא יקמרגו וכו׳ כמנואר נפנים ,אעפ״כ ע״י ההמחקה של השמחה הנ״ל ,שהוא מנתינת נינה עולם המחשנה,
יכול לנטל הדין או לדחותו ולאחרו על כל פנים כנ״ל ,ע״י שילניש מפלתו נמאמר .היינו כי המפלה צריכה להיות נפה דייקא מחמת
טעמים הידועים ,וכאן אי אפשר להמפלל כפשוטו נפה על ניטול הגזר דין ,נכדי שלא יקטרגו מאחר שכנר נגמר הדין ,נחינח דינא
דמלכומא דינא )ועיין נכווגוח השס הקדוש הנ״ל שהוא נמלכוח( ,ומלכוח פה ,ועיקר ההממקה עכשיו ע״י עולם המחשנה ,על כן
צריך להחפלל עכשיו על ניטול הגזר דין רק נמחשנה ,ונפה ילניש המפלה נמאמר ,ויש נזה עוד דנרים עמוקים מאוד.
ש ם אגל” א .כמנ נזה נפל״נז)טו ,י( מה״ל :עיין נסידור קול יעקנ נכוונח נל חמירא נשם האריז״ל ,שנשם זה ניטל כח פרעה ,וע״י שם זה
נל העכו״ם כאין נגדו וכלא חשונין ,ועיין נפע״ח נשער חג המצוח ,מענין הגאולה שלעחיד ,שיהיה מנחי׳ גנורוח נחי׳ יצחק ונו'.

וזה פירוש

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

ב ח צ ו צ ר ו ת וקול שופר .מאמר זה נקט רבינו ז״ל כדוגמא כיצד לעשות מטפורות
תפילות ,וז״ל מוהרנ״ת בהקדמת הליקרת :הנה מהתורה הזאת

ב ח צ ו צ ר ו ת וקול שופר .בספר התינוך )מצוה שפד( ביאר גבי ענין התצוצרות
בזה״ל :מצות מקיעס סצוצרוס במקדש ובמלסמה .לתקוע

בחצוצרות במקדש בכל יום בהקריב כל קרבן ,וכמו כן בשעת הצרות ,שנאמר
דיבר רבינו הקדוש ז״ל בעצמו עס אנשים מאנשיו לענין תפילה ,שהזהיר אותם
לעשות מהתורות תפילות ,ולימד אותם סדר תפילה ,ותפס להס לדוגמא תורה )במדבר י( ׳וכי תבאו מלחמה וגו״ ,וכתוב אחריו גס כן )שס ,י( ׳וביוס שמחתכם
ובמועדיכס ובראשי חדשיכס ותקעתם בחצצרות על עלתיכס ועל זבחי שלמיכס
הזאת ,והורה אותם בפשיטות שיתחילו להסתכל על עצמו כמה הס רחוקים
וגו״ (...) .משישי המצוה .לפי שבשעת הקרבן היו צריכין לכון דעתם יפה
בענינו ,כמו שידוע שהוא נפסל במחשבות ידועות ,וגס כן צריך הקרבן כוונה שלמה לפני אדון הכל שציונו עליו ,וגס כן בעת הצרה צריך האדם כיוון גדול
בהתחננו לפי בוראו שירחם עליו ויצילהו מצרתו ,ולכן נצטוו בתקיעת החצוצרות בעתים אלה .לפי שהאדם מהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדול אל הדברים,
כי הטבע מבלי מעיר יעמוד כישן ,ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון ,ידוע הדבר ,וכל שכן קול החצוצרות שהוא הקול הגדול שבכל כלי ניגון .ועוד יש תועלת
נמצא בקול החצוצרות לפי הדומה ,מלבד ההתעוררות אל הכוונה ,כי בכת הקולות יסיר האדם מלבו מחשבת שאר עסקי העולם ,ולא יתן לב באותה שעה כי
וקול שופר בכוונה .ועי״ע לעיל בדברי רבינו אות ג׳ ׳קול מעורר הכוונה׳ .ואיתא בספר
אס בדבר הקרבן ,ומה אאריך וידוע זה לכל אשר הטה אוזןלשמוע חצוצרות
במסכת ר״ה )ב ע״א( ,באחד בתשרי רה״ש
התינוך)מצוה תה(עוד ,גביענין השופר ,וז״ל :שנצטוינו לשמוע קולשופר ביוםראשון של תשרי שהוא רה״ש ,וכדתנן
לשנים ,שנאמר )במדבר כט( ׳יום תרועה יהיה לכס׳ .משרשי המצוה .לפי שהאדם בעל חומר לא יתעורר לדברים כי אס על יד מעורר ,כדרך בני אדם בעת
המלחמה יריעו אף יצריחו כדי שיתעוררו יפה למלחמה ,וגס כן ביום רה״ש שהוא היום הנועד מקדם לדון בו כל באי עולם ,וכמו שאמרו ז״ל )ר״ה טז ע״א(
ברה״ש כל באי העולם עוברין לפני ה׳ כבני מרון ,כלומר ,שהשגחתו על מעשי כל אחד ואחד בפרט ,ואס זכויותיו מרובין יצא זכאי ,ואס עוונותיו מרובין
בכדי שראוי לחייבו ,מחייבין אותו למות ,או לאחת מן הגזירות כפי מה שהוא חייב .על כן צריך כל אחד להעיר טבעו לבקש רחמים על חטאיו מאדון
הרחמים ,כי אל חנון ורחוס הוא נושא עון ופשע וחטאה ונקה לשביס אליו בכל לבס ,וקול השופר מעורר הרבה לב כל שומעיו ,וכל שכן קול התרועה ,כלומר
הקול הנשבר .ומלבד ההתעוררות שבו ,יש לו לאדם זכר בדבר ,שישבור יצר לבו הרע בתאוות העולם ובחטאיס ,בשומעו קולות נשברים (...) .ופירוש ׳תרועה׳,
כתרגומו ,׳יבבא׳ ,וענין יבבא הוא קול שבור ,כלומר קול יללה .נמצא שהתורה ציותה אותנו לעשות בשופר קול הדומה ליללה.
ב ח צ ו צ ר ו ת וקול שופר .איתא ברבינו בתיי)במדבר י ,ב( בזה״ל :ולפי שלא עלה שוס נביא למדריגה זו בנבואה כמשה ,לשמוע מן השם המיוחד ,אלא הוא
לבדו ,לכך ציוהו שלא ישתמש בחצוצרות אלא הוא לבדו לא זולתו ,הוא שכתוב ׳עשה לך׳ ,ודרשו חז״ל לך אתה עושה ואין אחר משתמש
בהן ,והוסיף עוד ואמר ׳והיו לך׳ ,כלומר והיו המידות לך לבדך ולא לאחר זולתך .ומרוב קדושת החצוצרות ובהיותס כלי שההשגות נרמזו בו ,היו טעונין
גניזה ונגנזו בחייו של משה .ואל תתמה בהיותן שתיהן של כסף ,כי כיון שהיו מקשה אי אפשר לעשותן אלא של כסף ,וכענין הכרובים שהיו זהב ומקשה,
כי הרחמים הוא מכריעו וכלול מן הדין ,וכן בכאן בחצוצרות מידת הדין רפה היא וכלולה מן הרחמים ,ומטעם זה לא נשתמש בחצוצרות אפילו יהושע
תלמידו שלא עלתה השגתו בכך .אמנם נשתמש בשופר להודיע בו ,להיות מידת הדין מתוחה כנגד האויבים כי היא מידתו ,וגס היא מידתו של דוד
שנשתמש בכנור ,והיא התכלת הצבוע מדם חלזון ,שהוא הדג המצוי ביס כנרת ,שלכך נקראת מידה זו כנור דוד שהיה מנגן מאליו ,נמצאת למד שכל אחד
ביאר גבי ענין זה בעמק המלך)תיקוני שבת פ״ה(
ואחד נשתמש בכלי הראוי לו לפי השגתו ונבואתו ומידתו שהוא שואב ממנה ,וזה מבואר.
בזה״ל :הנה ידוע בזהר בכל מקום ,ובדברי האר״י ע״ה ,והברכה ,כי סט״א תמיד רוצה לידבק בקדושה .ואנחנו עם קדוש בורחיס מלהדבק בה ,ולפרוש
ממנה ומן ס״מ ולילית הרשעה ,שתמיד רצונם להדבק באצילות הקדוש שאינו מינו .אבל הוא מזדעזע מקול השופר וסודו ליודעים כוונתו ,שנאמר ׳אשרי
העם יודעי תרועה׳ )תהליס פט( ,ולא אמר תוקעי אלא יודעי ,דהיינו היודעים לכוין סוד התקיעה ,ובה יזכור לו יום המיתה שלו ,כאמרס ז״ל )סוכה נב ע״א(
שעתיד הברוך הוא לשוחטו .ועל זה אומר הכתוב ,׳וכי תבאו מלחמה ...על הצר הצורר ...והרעותס׳ הוא ס״מ וסיעתו ,ותיכף ׳ונושעתם מאויביכם׳ .ואיתא
בזהר חדש בראשית מדרש הנעלם דכ״ה א׳ )מאמר יהי מאורות( ,׳תאני ר׳ יוסי בן פזי ,ג׳ כתות של מלאכים עומדים ביום הדין ,יש מהם מזכים ,ויש מהם
מחייבים ,ותא חזי רחמנותו של הקב״ה שנתן עצה להנצל מיום הדין ,דתניא ,מאי דכתיב ׳זכרון תרועה׳ ,לא אשכחנא זכירה לתרועה בר מהאי ,דאמר רבי
יוסי ,׳וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר...׳ וזכר לתרועה זו אמר הקב״ה הריעו לפני בתרועה זו ,שהיא זכרון אותה תרועה ,מיד ׳ונושעתם מאויביכם׳.
ב ח צ ו צ ר ו ת  .כתב בספר עץ הדעת טוב )פ׳ בהעלותך( גבי ענין זה בזה״ל :׳עשה לך שתי חצוצרות כסף וכו״ ,הס שני כרוזים ברקיע ,האחד מכריז הטובות
והרחמיס ,והשני מכריז הרעות והדין .וביד האדם לעשות שתיהן חסד הנקרא כסף לבן ,כי גדולים צדיקים שמהפכיס מידת הדין למידת
הרחמים ,ועי״כ נמצא כי שתיהן נעשו אחת לבדה .וז״ש ׳מקשה תעשה אותם׳ ,חיבור אחד יהיו שניהם מכסף הרחמים .או ירצה ,היכולת בידך לעשות שתיהן

בחצוצרות.

ה מ תרגם
^ ויש בה )גגרכח מחיה
הממיס( שס ,שהוא סוד
גבורות ה' ,והוא 'את״ה
גבו״ר לעול״ס אדנ״י',
וסוד שלו אגל״א ,ובסוד
אתר יגל״א ,וכולו סוד
אתד.

מקור חכמה

ליקוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוכע

הנט

ל3יפ זאראל ראו כל אפקי ארץ אח ישועח אלקינו :הריעו לה׳ כל הארץ פצחו ומנו וזמרו :זמרו לה׳  3ננור  3נ5ור וקול זמרה3 :חצ5רומ
וקול שופר הריעו לפני המלן ה'! :רעם ה!ם ומלאו פנל ויש 3י 3ה :נהרוח !מחאו כף !חד הרים ימנו :לפני ה' כי נא לשפיט הארץ ואפיט
מכל 3צדק ועמים כמיישליה :ופירש המצו״ד) שס( :הושיעה לו ימינו .ר״ל ,אינו צריך תשועה מזולתו ,כי ימינו הושיעה לו .הודיע .טרם כוא
המשועה פרשמה ע״י הנשיאים ,ועמה גילה צדקמו לעיני כל ועי״ל אות נ' ׳כל הנני איס השננאו נכה אמר ה״ ,׳נשניל שכרה הנ א לעת רסוק',
ועשה נ א זמן קיום ננואשס .זפי .ה׳
י ח ד הרים י תנו .כפכ כזה כמי הנחל
שהבמיס
זכר לישראל את החסד
תבל ויושבי בזז .דא בחי׳ לבא וערקין
)ה( בזה״ל :וזה שסיים הכתוב
רעם
קול
ישמע
באמונתו (...) .ירעם.
דילה ,כמ״ש לא נבראו רעמים ובו׳ .כי
׳לפני ה׳ כי בא לשפוט את הארך,
לשמחה .ומלואו .הבריות הממלאים
אותו .ימסאו כף .יכו כף אל כף תבל אותיות תיו לב .תיו לשון רשימה
היינו בעת שהקב״ה שופט הארץ,
הקול
כדרך השמחים ,והוא ענין מליצה כמ״ש )ישזקאל ט( והתוית תיו ,שנרשם
אז ע״י התיקונים האלה שנזכרים
להורות על רוב השמחה .יסד .כל בלב ,כמ״ש לא נבראו רעמים ובו׳ .ועי״ז
בהתורה הזאת ,הצדיקים יודעים
אם הוא קודם גזר דין ומתפללים
ההרים ירננו יחד .לפגי ה׳ .השמחה נהרות ימחאו כח ,בחי׳ שמחה כנ״ל,
תפילתם כסדר ,או לאחר גזר דין
תהיה לפני ה' ,על כי בא לשפוט .ולישרי לב שמחה .וע״י השמחה יחד הרים
ומלבישין את תפילתם בסיפורים
במישרים .במשפט הישר כראוי לכל
אחד ואחד .ע׳׳פ כלל ה׳ גס כלל ירננו .רנח לשון תפלה ,כמ״ש )מלכיה א ,ש(
יחד .ונראה שזה שיסדו אנשי
המזמור ופירושיו מקושרים לכלל המאמר ,לשמוע אל הרנה ובו׳ .הריב בחי׳ צדיקים.
כנסת הגדולה ,׳תאזין שועתינו',
ודוק וראה כיצד פשוקים אלו מקושרים
היינו התפלה שמתפללין כסדר,
׳ותקשיב מנו מאמר׳ ,היינו התפלה שמלבישין במאמר.
ר ח ת ר י ת תיו .עי׳ מש׳ שכת )נה ע׳׳א(,
הס לחלקי המאמר.
שנצטווה גכריאל לרשוס תיו של דיו לצדיקים ותיו של דס לרשעים כמצחס,

ערכי ם
וכינויים

תבל
רשבייי אומר ,׳תבל׳ זו א״י,
שנאמר שם ׳משחקת בתבל
ארצו׳ .למה נקרא תבל שמה,
שהיא מתובלת בכל ,שכל
הארצות יש בזו מה שאין בזו,
אבל ארז ישראל אינה חסרה
כלום ) ס פ רי עקב ,א(.
עולם הזה הוא תבל ארצו,
ואינה קיימת אלא בזכות גופי
הצדיקים השוכנים עליה )עמק
המלך ,שער יט(.

תבל הוא החלק מן הארז
המיושבת מבני אדם )מצו״ד
נחום א ,ה(.

תבייל גימטריא שני פעמים
ירא״ה ,מרמז שע״י תבל בחינת
שני פעמים יראה פנימיות
וחיצוניות ,עי״ז ׳יושבי בה׳,
ר״ל נמשך חיזוק לכל יושבי
הארז )ב ת עין ,פ׳ מטות(.
תבל הוא ארז שלנו ,שהוא
הארז השביעי ,והעליונה
מז׳ ארצות ,ובארז הזאת יש
בה דוגמא מז׳ ארצות אשר
תחתיה ,ויש להם שמות של
שבע ארצות וטבע שלהם,
ודרים בה בני אדם משונים
אלו מאלו )קה״י ,תבל(.

כדכתיב ביחזקאל)ט ,ד(; ויאמר ה׳ אליו עבר בתוך העיר בתוך ןרושלם והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות
הנעשות בתוכה :ופירש ר ש״י) שס( :והסויס סו .ורשמת רושם .על מצסוס האנשים .הצדיקים ,כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים.
ל ש מ ו ן ן אל הרנה .פש׳ זה נאמר בתפילת שלמה המע״ה אחר הקימו את כנין כיהמ״ק ,כדכתיכ כשפר מלכיס א )ח ,כח-כט( :ופנית אל תפלת עבדך
תבל רומז על מוחין דעיבור
ואל תחנתו ה׳ אלקי לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום :להיות עינך פתחת אל הב^ת ה;זה לןלה ויום
)קה״י ,תבל(.
אל המקום אשר אמרת זהיה שמי שם לשמע אל התפלה אשר זתפלל עבדך אל המקום ה;זה :ודרשו בזה חז״ל במשכת ברכות)לא ע״א( :׳לשמוע
אל הרינה ואל התפילה׳ ,רינה זו תפילה ,תפילה זו בקשה .ופירש רש״י)שס( :רינה זו ססילה .של שבח .בקשה .שאלת צרכיו.
תיו
חדים ב חינ ת צדיקים .כדאיתא כשמו״ר )טו ,ד( :׳קול דודי הנה זה בא׳ ,אמר ר׳ יהודה ,מהו ׳מדלג על ההרים׳ ,אמר הקב״ה,
התי היא מגבלת את כל
אס אני מסתכל במעשיהם של ישראל אינן נגאלים לעולם ,אלא למי אני מסתכל ,לאבותיהם הקדושים ,שנאמר )שמות ו( האותיות ,והיא סוף התמונה,
׳וגס אני שמעתי את נאקת בני ישראל וגו״ ,בזכות אבותס אני גואלם .לכך כתיב ׳מדלג על ההרים׳ ,ואין הריס אלא אבות ,שאין אחריה לא אות ולא סימן
)מגן דוד ,אות ת(.
שנאמר )מיכה  0׳שמעו הריס את ריב ה״ .ד״א ,אמר רבי נחמיה ,מהו ׳מדלג על ההרים׳ ,אלא אמר הקב״ה ,אין להס מעשים
תיייו הוא סימן אחד ,שאינו
אומרת
לישראל שיגאלו אלא בזכות הזקנים ,שנאמר )שמות ג( ׳לך ואספת את זקני ישראל׳ ,ואין ההרים אלא הזקנים ,שכן בת יפתח
אלא אות על דבר אחר שאינו
מתגלה באותו הסימן ,אלא
לאביה )שופטים יא( ׳וירדתי על ההרים׳ ,וכי אל ההרים היתה הולכת ,אלא על הזקנים.

מיליואי חכמה

יליקומ הנחל•

מכל זה ,כי כל אחד מחוייב לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי,
כסף ורחמים ,עם היות כי הא׳ היא דין והשנית רחמים ,וזה יהי׳ ע״י אשר
מקשה וחיבור אחד תעשה אותם את ישראל ,ע״ד ׳חכור עצכיס אפרים הנח
ולהתפלל על חסרון העולם ,ולידע אס הוא קודם גזר דין או לאחר גזר דין.
לו׳ ,ובהיותם בלב אחד ובאחדות אחד ,יחזרו גס שתי החצוצרות שתיהן רחמים.
ואס כן עתה יסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מכל זה ,ויתפלל ויעתיר
ועם היות כי שני הכרוזים הנ״ל הס מלאכים עליונים בשמים ,יפנו עצמן מן
להשי״ת שיזכה להגיע לכל זה .ושאלו אותו אז ,כי אין זה צריך לנו עכשיו,
עסקיהן לשוה השגחתם בך למטה ,והיו לך לתועלתך למקרא העדה ,פי׳ כי כי אנו רחוקים עכשיו להתפלל על זה לפי מדרגתינו עכשיו .השיב להם,
בהתאחד ישראל למטה גורמים אל החצוצרות הנ״ל שגס הס יתאחדו לטובה
הלא ישמעו אוזניכם מה שפיכס מדבר בהתורה הזאת ,כי הלא מבואר כאן,
שכל אדם מחוייב לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי ,ואס כן החוב
ולרחמים ,ואז יגרמו עוד שיקראו את העדה העליונה ,ב״ד וסנהדרי גדולה,
אשר בשמים הנקראים עדה ,נקראים לך לתועלתך ,להיות מזומנים להיטיב לך,
מוטל על כל אחד ואחד בהכרח ,ואינו יכול לפטור עצמו מזה וכו׳ (...) .כי
ויהיו כולם קהילה אחת שוין לטובה .ואס ח״ו יהי׳ פירוד בין ישראל ,אז גס
אפילו אס יהיה הפחות שבפחותים והקל שבקלים ,ואפילו אס עבר מה
החצוצרות הנ״ל יהיו למסע את המחנות ,פמליא של מעלה שנקהלו להטיב
שעבר חס ושלום ,אס יתעורר באמת לשוב אל ה׳ ,ויתחיל לשפוך שיחו לפני
השי״ת ,יוכל לפרש עי״ז דייקא כל אשר עם לבבו .כי יתחיל לומר במר
לכס ,יתפרדו ויסיעו איש למקומו פנו ,ולא ישגיחו עליכם לטובה ,ולא עוד,
נפשו ,הלא בשבילי נברא העולם ,כי כך הזהירו אותנו חז״ל שהוא חיוב על
אלא שבתחלה היו נקראים עדה אחת ,כי היו נקהלים קהילה אחת ,ועתה
בהתפרדס נעשו מחנות מחנות נפרדים כנ״ל.
כל אדם לומר כך שכל העולם לא נברא אלא בשבילי ,וכמה וכמה אני רחוק
עכשיו מזה .ואף שידמה לפי דעתו שהוא רחוק מאד מאד מזה בלי שיעור,
עד אשר אין ראוי לו לדבר כלל מזה שבשבילו נברא העולם ,לפי מדרגתו הפחותה והשפלה שיודע בנפשו ,אעפ״כ אדרבא עי״ז דייקא יוכל לשפוך שיחו
ביותר כי הלא באמת לאמיתו בודאי החיוב עליו לומר כך שבשבילו נברא העולם ,כמו שאמרו רז״ל חייב כל אדם לומר וכו׳ ,כל אדם דייקא יהיה מי
שיהיה ,רק שהוא נתרחק כל כך עד שקשה לו לדבר מזה ,אס כן איפוא אדרבא עי״ז דייקא ישפוך לבו כמיס נוכח פני ה׳ ,כשיסתכל על עצמו כמה הוא
רחוק מזה ע״י מעשיו וכו׳ ,ודייקא עי״ז יכנוס בדברים עד שיוכל לדבר ולפרש כל לבו ,את כל נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותו העת .וכיוצא בזה בכל
דיבור ודיבור מתורה הזאת ,כי אח״כ יסתכל להלן בתורה הזאת ,שמבאר שם ,איך לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין הוא ע״י שמחה של מצוה ,לעשות
המצוה בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה וכו׳ עיין שם ,ויתחיל להתפלל על זה ,ולהסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה ,ויטעון טענות והפצרות לפני השי״ת
שיזכהו להגיע לזה .וכמו כן להלן יותר ,שמבאר שם איך לזכות לשמחה וכו׳ ,שהוא ע״י רעמים ע״י שמפשיטין עקמימות שבלב וכו׳ ,ורעמים הס התפילה
בכת וכו׳ ,ולזכות לזה צריכין לפנות המוח ממחשבות זרות מחמץ ,שלא יחמיץ את מוחו בתאוות והרהורים ,ויגעור בהמחשבות זרות ,כמ״ש ׳גער חית קנה
וכו״ ,שזה בחינת מצה וכו׳ ,וצריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות וכו׳ ,והעיקר ,לשמור עצמו מחמץ ,שלא יחמיץ מחשבתו בשום מחשבה חיצונה כלל וכו׳,
וצריך שיהיה לו אמונת חכמים ,ולהאמין שכל המחלוקת שיש בין הצדיקים השלימיס הוא רק בשבילו ,כדי שיקח לעצמו תוכחה ומוסר על שפגם בטיפי
מוחו ,שעל זה נאמר ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׳ ,כדי שיזכה לשוב ממות לחיים ,מחמץ למצה וכו׳ ועל כן אסור לו שיהיה קשה לו שוס
קושיא על המחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים ,רק להאמין בכולם באמונה שלימה וכו׳ ,עיין שם כל התורה הנזכר לעיל .והנה על כל הדברים האלה צריך
לשפוך שיחו בתחינות ובקשות הרבה שיזכה להגיע לכל זה ,כי כמה וכמה תפילות ותחינות צריך האדם להתפלל שיזכה לפנות המוח ממחשבות זרות
והרהורים ,ושלא יחמיץ את מוחו בתאוות ובחכמות חיצוניות והרהורים חס ושלום ,כי כמעט כל אדם נלכד בזה מאד ,וצריכין לבקש הרבה מהשי״ת להינצל
מזה ,ושיזכה למחשבות זכות וקדושות ,וכן כמה צריכין להתפלל לזכות לתפילה בכוונה ובכת וכו׳ ,וכיוצא בזה בכל הדברים הנאמרים שם בתורה הזאת.
נ ד ! ר ו ת י מ ח או כף .איתא בזה בקובץ מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( בזה״ל :צריך ביאור ,למה נרמזה השמחה בענין ׳נהרות ימחאו כף׳ .אך ענין המחאת כף
הוא כלליות ימין ושמאל כמבואר בדבה״ק בסי׳ מ״ו ,היינו שיתוף הגבורות בחסדים ,שהם עצמם התכללות יחד המוח עם הלב ,והוא ע״י
המשכת מי הבאר מיס חיים אל הלב ,והיינו ׳נהרות׳ ,שהם בחי׳ המשכת המיס כנ״ל ,שעי״ז נכללים המוח עם הלב ,חסדים וגבורות ,ימינא ושמאלא ,שזהו
ד!רים ב חינ ת
בחי׳ ׳המחאת כף׳ ,וזהו ׳נהרות ימחאו כף׳ שזהו בעצמו בחי׳ השמחה כנ״ל ועי״ע בילקוה״נ על אוח ר; ד״ה ׳אס אין חכמה אין יראה וט״.
צדיקים .איתא בזה בקובץ מקור חכמה )שבועות חשנ״ב ,עמ׳ לד( ,בדרך רמז ,בזה״ל :׳הריס׳ בגימט׳ ׳צדיקים׳ )עם הכולל(.

כשיש אותו הסימן ,אז מבינים
דבר אחד ) אדיר במרום ח״א(.

תיייו ר״ל תמים ,בסוד ׳תמים
תהיה עם ה׳ אלקיך׳ )אדיר
במרום ח״א(.

תיייו הוא סוף המדריגות
ששם הוא טוב ורע ,׳תי״ו
תחיה תי״ו תמות׳ ,שהיא
הבחירה כידוע )מאור עינים,
פ׳ בראשית(.

בספר יצירה .המליך אות ת׳
בחן ,וצר בהו צדיק בעולם,
יום שבת בשנה ,ופה בנפש
)קה״י ,ת(.

נודע ,כי הגבורות בשורשן
הן מתוקים וטובים מאד,
והן כופפין כל הדינים(...) .
וזה סוד )איד״ר קכ״ח (:׳תי״ו
רשים רשימו לעתיק יומין׳
)קה״י ,תיו(.

סוד הת׳ הוא גבורה ,אך
בשורשו הוא מתוקה )קה״י ,תיו(.
תיו לשון גבול ,כמו )במדבר
לד( ׳והתאויתם׳ ,׳תתאו׳(...) .
וזאת החיו הקדושה הוא
במידת הדין ,והוא גבול לכל
האותיות )קה״י ,תיו(.

תיו רומז על התורה ,ועל כן
נרשם על מצחן של צדיקים
ת׳ של דיו ,לפי שהתורה מצלח
מהפורעניות )קה״י ,תיו(.
מבחינת ת׳ נכפפים כל
הדינים ,וזה סוד שאמרו
רז״ל )שבת נה( שאמר הקב״ה
לגבריאל לך ורשום על מצחן
של צדיקים תיו של דיו ,שלא
ישלטו בהן מלאכי חבלה ,ועל
מצחן של רשעים תיו של דם,
כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה
)קה״י ,תיו(.

ערכי ם
וכינויים
סיפורים
מה שהתורה מספרת לנו
סיפורים הרבה אשר בהם
מלובשים סודות נוראות
ורזין עלאין וכו׳ וכו /כל
זה להראות לנו שגם בכל
הסיפורים ובכל הדברים
שבעולם מלובש בהם תורה
וקדושה גבוה מאד )ליקו״ה
דגים ד,ג(.

ספר ,לשון סיפור ,בחינת
ולמען ספר שמי בכל הארז
)ליקו״ה ערב ד ,ז(.

ספר סופר וסיפור ,׳ספר׳
היא החכמה ,וקראה ׳ספר׳,
לפי שהדורות הולכים,
ואין החכמה נשארת כי
אם ע״י ספר ,ומזה נקראת
אף החכמה העליונה ספר.
׳סופר׳ הוא הבינה שאדם
מונה בה ,והוא מלשון
ספירה ומנין .׳סיפור׳
הוא שאר הספירות,
שאפשר לבני אדם להשיגם
ולדבר בהם .ודע כי הספר
הוא היו״ד ,סופר הוא
הה״א ,סיפור הוא הוא״ו,
והוא התפארת שהיא מדה
ששית ,והבן )רבינו בחיי
בראשית א ,ב(.

מאץ סוף נאצלו כל עשר
ספירות ,כדי להשפיע
שפע וברכה לעולם
התחתון .ואותו החלק
אשר נשיג בשכלנו נקרא
׳ספירה׳ ,פירוש ספירה
לשון סיפור ,פירו ש
שמותר לספר בהם ,כי
באין סוף אין לדבר ) ע בו ד ת
הקודש ח״א ,יד(.

הם

נחל נוכע

ליהוטי

בחצוצרות ה

מוהר״ן

נחל נוגע

ןן ״י שמחת הלג יכולין להתפלל ולהלביש א ת תפילתן כמאמר.
נחי׳ רעמים שנעשים ע״י שימוף האהנה עם היראה שזה נחי׳
שיתוף הגנורות נחסדיס נחי׳ המחקח הדינים ,אז יכולים להתפלל
הקשה ופירן נזה נפל״ס )ה ,טס נזה״ל :לכאורה אין מונן לשון
ולהלניש אח מפילמן נמאמר ,כי אז כנר נמחקו הדינים ויעשו
׳יכולים וכו״ ,הלא העיקר מטאר לעיל ,שע״י השמחה יכולין לידע
נין קודם גזר דין נין לאחר גזר דין ,אס הוא לאחר גזר דין אז
התפילות פעולתםנשלימוח ,וגס כי שימוף האהנה עס
צריכין להלניש החפלה נמאמר ,ואיך
היראה זה נחי׳ שימוף שמאלא
שייך על זה הלשון ׳יכולין להמפלל היינו ע״י שמחת הלב יכולין להתפלל
נימינא כמונ״פ .והנה המלאכים
ולהלניש וכו" .אך כפי הנ״ל מונן ,ולהלביש את תפילתן במאמר כשיבינו כי
המקטרגים הס העומדים לשמאל
כמונ״פ אוח א׳ ,וכשמשחפין שמאל
כי עיקר ההמחקה נשורשה הוא נגזר הרין .וזה פירוש יחד שמלבישים
ע״י השמחה ,שעי״ז נממקין הדינין
נימין אז הימין הוא ׳ישע׳ ,שלא
תפילתם בסיפורים יחר :
נשורשן כג״ל ,וכמפורש נזהר
ינינו המלאכים העומדים לשמאל
נהעלוחך קג״א ע״נ ,עי״ש ונמקדש מלך ,ואז כשגמחק הדנר
לקטרג אח המפלה המלונשח נמאמר ,שזה נחי׳ ׳נגנורוח ישע
ימינו׳ המונ״פ .ולענין מה שניארתי למעלה שע״י שימוף האהנה
נשורשו ,אז יכול לנטל הגזר דין אף לאחר שגגזר ,ע״י שיחפלל
נמחשנחו לנמל הדין ,וילניש אח חפלחו נפה גס כן נמאמר .וכן
עם היראה נעשה המחקח דינים ,כי שיחוף האהנה עם היראה
כמנ גני הלשון ׳יכולין׳ נניאה״ל )ה( ,וז״ל :יכולים וכו׳ .נראה מנואר
זה נחי׳ שימוף גנורוח נחסדים ,שזה נחי׳ המחקח הדינים ,יש
לנאר יותר ,כי כנר מנואר שע״י האהנה מתגנרין על האוינים,
מאלה הדנרים ,שאס לכאורה לא נא לייעץ נפעולוח הרעמים רק
ננחי׳ ׳שנ לימיני עד אשיח אוינך הדוס לרגלך' ,שהם נחי׳
כדי לזכוח לשמחה ,אשר על ידה יודע אס הוא לאחר גזר דין עד
שצריך להלניש אח המפלה ,אנל אגנ אורחא מייעץ גס כן נהפלאח
המחשנוח זרות והתאוות והחכמות חיצוניות שמחמיצין אח המוח.
והגה ,ידוע כי הוא המסיח הוא המקטרג ,נמצא המלאכים
דרכו גס למציאוח היכולח להלנשח המפלה כדי להממיק הדין.
העומדים לשמאל הס הממימיס להמאווח והחכמות חיצוניות,
ושלפי זה יש לנאר נכפליס נעומק כוונמו הקדושה נפירושו
להמאמר חז״ל ירד גנריאל ,שאגנ אורחא נצמח ויוצא מהצלח
והם המקטרגים ,ועל כן ע״י האהנה שממגנרין על ידה על
החכמוח חיצונית ,ונממקין עי״ז הדינים ,אז ינולין להחפלל
הגנורה מהפסולת ]שמזה הפסולח לנד כל החגנרוח הדינים[
ולהלניש אח מפילחן ׳ישע' ,שלא ינינו המלאכים העומדים
ושימופה נימין האהנה ,כל המחקח ]מחנה גנריאל[ העומדים
לשמאל אח המפלה המלונשח נמאמר.
לשמאל ]הנ״ל נפנים[ ,שלא יוסיפו לקטרג עוד .וכן כפנ נ מי הנסל
ש מ ל ב י ש י ם תפיל ת ם בסיפורים .ונ ס פר המידופ )המפקפ דין
)ה( נענין זה ,וז״ל :עיין נפרפראוח ,מה שמנאר נזה ,שלכאורה
פנ( איפא נזה״ל :אחר הגזר דין צריך להלניש אח
קשה ואינו מונן לשון ׳יכולים להמפלל ולהלניש וכו״ ,הלא העיקר
מנואר לעיל שע״י השמחה יכול לידע נין קודם גז״ד נין לאחר
ש מ ל ב י ש י ם תפיל ת ם
המפילה נסיפורי מעשיוח.
בסיפורים יחד .ואיפא נזה נליקו״ה )או״ח ספירפ העומר נ ,ה( נזה״ל:
גז״ד ,אס הוא לאחר גז״ד אז צריכין להלניש ,ואיך שייך על זה
כי דייקא כשזוכין לשמחה הנ״ל אז דייקא יכולין להלניש המפילה
הלשון ׳יכולין להמפלל ולהלניש׳ ,עי״ש מה שניאר נזה .ולענ״ד
נראה לפרש שדנר זה מונן מהמורה הזאח נעצמו ,ני מקודם
נסיפורי דנריס ,כי כשזוכה לשמחה הנ״ל ,דהיינו שיש לו שמחה
מהמצוה נעצמה ,שהוא שמחת הקנ״ה ,נמצא שנכלל נהשי״ח ע״י
מנאר שצריכין לשחף האהנה עס היראה ,כדי שימעניד רעמים,
המצוה ,וכל העולם נכלל עימו נהשי״ח ,כי המצוות הס מקיימי
שהקול שמוציא נכח נמפילמו יפגע נהמוח ,ועי״ז יזכה להפשיט
העולם כג״ל ,וכשגכלל ע״י המצוה נהשי״ח ,נמצא שנכלל גס כל
עקמימות שנלינו ויזכה לשמחה ,כי עיקר המגנרוח על האויניס
העולם שקיומו ע״י המצווח נהשי״ח ,ואזי כשכל העולם כולו נכלל
שהם הס המחשנוח זרוח שמנלנלים אח מוחו שעי״ז לא יכול
נהשי״ח ,אזי נוודאי יכולין לעשוח מכל הסיפורי דנרים חפילוח,
לזנוח לנחי׳ רעמים הנ״ל ,הוא ע״י האהנה ,ננחי׳ ׳שנ לימיני
ולהלניש המפילה נסיפורי דנריס ,מאחר שכל העולס נכלל נו
עד אשיח אויניך הדום לרגלך׳ ,ומונן שם נאוח ה' ,שממחיל
ימנרך .ועל כן אז דייקא יכולין לומר נשנילי גנרא העולס ,כי
ומדע שצריך לשחף הגנורוח נחסדיס שמאלא נימינא וכו׳,
נודאי ננרא העולם נשנילו ,מאחר שעל ידו נכלל העולס נו ימנרך.
ומסיים ,וכן צריך לשחף האהנה עס היראה וכו׳ ,נמצא ע״י
וזהו שדקדק רניגו ז״ל וכמנ נסוף המאמר הנ״ל על פסוק יחד
שמשמפין האהנה עס היראה נעשה שיתוף גנורוח נחסדיס ,שזה
הריס ירננו ,שע״י השמחה יכולין הצדיקים להלניש מפילמס
נחי׳ הממקח הדינים ,וכשנעשה הממקת הדיניס אז יעשו המפלוח
פעולמם נשלימוח ,וינולין להמפלל ולהלניש אח מפילמם נמאמר
נסיפוריס יחד ,כי ע״י השמחה דייקא ,שעי״ז נכללין עם כל העולם
כולו נו ימנרך ,יכולין להלניש מפילמם נסיפורים יחד כנ״ל ,והנן.
נדי לנטל הדינים .וזה שכחנ שע״י שמחח הלנ שזונין לזה ע״י

אורייתא אית לה ׳גופא׳,
ומילי אורייתא דאקרון
גופי תורה ,וזהו שאומר
בפרקי אבות ,׳קינין ופתחי
נדה הן הן גופי הלכות׳
)אבות פ״ג( ) (...ואע״פ
שצריכים לנו מאוד ,הלוא
יותר ממנו ׳הנשמה׳ על פי
דרך הסוד ,הנסתרת בתוך
הגוף ,כל שכן נשמתא
לנשמתא הנסתרות בתוך
הנשמה עצמה .׳האי גופא
מתלבשא בלבושין דאינון
סיפורין דהאי עלמא׳,
כמו שהגוף יש לו גם כן
מלבושים ,כך הסיפור הוא
לבוש לגוף ההלכות ,וגוף
ההלכות לבוש אל הנשמה,
שהוא דרך הסוד ) ע מ ק המלך
שער ה ,מז( .מלת סיפור הוא סיפור דברים ,וירמוז בזה לעולם המלאכים ,אשר אין בהם רק ׳סיפור׳ ,שמספרים כבוד אל וקדושתו ,ואין בידיעתם לא ׳ספר׳ ולא ׳סופר׳ )אוצר השם לספר יצירה ,א(.

ליקוטי

מקור חכמה

קרא את יהושע ו

נחלנוכע

מוהר״}

ערכים
וכינויים

קפא

מאמר זה נאמר נשכת שונה שאחר רה״ש פקס״ג,

על מאמר זה ייסד מוהרנ״ח את ההלכוח הנאוח :שנת ז' ,ספירח העומר

כבוד

ומיוסד על המקרא נו נצטווה משה למנוח אח יהושע מחמין,

א' ,חול המועד נ' ,ראש השנה ד' ,שחיטה א' ,שליחות והרשאה נ' ,הונאה

החכמה נקרא כבוד ,כמ״ש
ואם אב אני איה כבודי

ק ר א א ת יהושע.

כדכמינ נ דנ רי ס )לא ,יד -טו ,כנ( :ויאמר ה׳ אל מישה הן רןרנו•
ןמיף למו-מ יןרא אס יהוינןע והמןצנו  5אהל מועד ואצילו וילך
משה ויהושע וית!|נו כאהל מועד:
וירא ה' כאהל כעמוד ענן ד ע מ ד
עמוד הענן על פפח האהל(...) :
ויצו אפ יהישע כן נון ויאמר ח!ק
ואמץ  5י אפה פכיא אפ כני
ישראל אל הארץ אשר נשכעמי
להם ואנכי אהיה עמן :ופירש

ויאמר

הי אל משה קרא
ג׳ ,אנידה ומציאה נ׳ ,נרכח הפירוח ה' ■
א ת יהושע .כמנ נזה נניאה״ל )ו( נזה״ל :זה הכפוכ הוא כפרשפ
)ירושלמי פאה פ״א(.
׳וילך /שהיפה קריאפ הפרשה הזאפ
כשכפ הפטרפ ש׳ו׳כ׳ה ,אשר גילה מתן שכרן של צדיקים
נקרא כבוד ,שנאמר ׳כבוד
השגפו הזאפ ,שעיקר הפשוכה הוא
חכמים ינחלו' ,וכן הוא אומר
ככבוד עצמו )ישעיה כד( ׳ונגד זקניו כבוד׳
ה׳כ׳ו׳ש׳ה.
)שמו״ר פ׳ מה(.
ולהרבות ככבוד המקום .ני א ר
)ליקו״ם עד(.

רצונו של אדם זהו כבודו

תורה ו

קרא את ידזושע

למעט

ויאמר ה׳ אל משה קרא את יהושע וכר

נני זה נליקו״ה )או״ח מפילה ד ,ג(
שהכנוד הוא שורש כל הנרי א ה ,כדאיתא

)דכריס לא( ז
רנינו נחיי )שס( :הן קיגו ימין למום.
שס נזה״ל :כי יש ככוד דקדושה,
שהוא ככוד השי״פ וככוד פורפו
הגיע שמשך לערוכ ,וכאה ממשלפ
כל אדם למעט בכבוד עצמו
הלכנה ,וזה ירמוז למדריגפ משה א
הקדושה וצדיקיו ה א מי פיי ס,
שדודף
מי
כי
המקום.
בכבוד
ולהדבות
שכל העולמופ נכראו כשכיל זה
ולמדריגפ יהושע ,שזאפ נמשלפ
לפמה וזאפ ללכנה .וזהו שאמר לו אחד הכבוד ,אינו זוכה לכבוד אלקים,
הככוד ,כמו שאמרו רז״ל )יומא
הקכ״ה ׳הנך שוככ וגו׳ וקס׳,
לח( כל מה שכרא הקכ״ה שעולמו
לא כראו אלא לככודו ,שנאמר כל הנקרא כשמי ולככודי
כלומר אע״פ שאמה שוככ עס אכופיך ,הכפ שלן שמשם מעלס
כראפיו יצרפיו אף עשיפיו (...) .ומפמפ שככוד דקדושה הוא
נכואפך הרי הוא קייס ועומד ,שיאיר ללכנה ,כשס שהשמש
המשקע אינו משקע אלא להאיר ללכנה .וזהו לשון ׳ואצונו' ,כי
שורש כל הכריאה שנכרא כשכיל הככוד ,על כן מעפ שהיה
המצוה היא פושכע״פ והוא כפ הלכנה ,ועל כן אמר ואצונו,
שכירפ כלים ומיפפ המלכים ,שאז נפלו כל המידופ הקדושופ
אשפיע כופי כלכנה .וראה עוד ני אור לפסוק זה להלן נ סו ף אוח ו',
למטה ,ואז נפכלכלו כל העולמופ כולס כידוע (...) .שעי״ז
שס רנינו דורשו ומלניש נו אח כלל השנחו נדרכו הפנימי ח.
טעו והפכו האמפ מהיפך אל היפך ,ואמרו שעיקר הפכליפ
י ככבוד עצ מו ולהרבות בכבוד המקום .ענין זה אימא
הוא ככוד ,מה שכאמפ אדרכא הדכר הוא כהיפך ממש ,כי
עיקר הפכליפ של הכריאה הוא רק ככוד השי״פ ופורפו
ננ מ דנ ״ ר )ד ,כ( נלשון קרונה לזו ,וז״ל :אליהו אומר ,כל
וצדיקיו הא מיפייס ,שאי אפשר לזכופ לזה כי אס כשממעטין
המרכה ככוד שמיס וממעט ככוד עצמו ,כשוד שמיס מפרכה
כככוד עצמו לגמרי וכורפיס מן הככוד לגמרי כאמפ ,ויודעין
וככודו מפרכה ,וכל הממעט ככוד שמיס ומרכה ככוד עצמו ,ככוד
פפיפופו ושפלופו והוא נכזה כעיניו נ מ אס ,ואפ יראי ה׳
שמיס כמקומו וככודו מפמעט (...) .אפה למד ,שלא ינהג אדס
יככד ,אז דייקא יזכה להגיע אל הפכליפ האמיפי לעפיד
גאוה לפני המקוס ,שכל המפגאה לפניו מפכזה ,וכן הוא אומר
)שמ״א נ( ׳כי מככדי אככד וכוזי יקלו; וכן אפה מוצא כדוד מלך
להיכלל כככוד ה׳ כאמפ ,ככפינפ )ישעיה נח( ככוד ה׳ יאספך,
כפינפ )שמואל א נ( כי מככדי אככד וכו' ,שאין אדס זוכה
ישראל ,שלא נהג עצמו כגאוה לפני המקוס ,אלא כיזה עצמו לפניו
לזה כי אס כפי מה שמכטל ככודו כאמפ לגמרי ,ומשפדל
כהדיוט להרכופ ככודו של מקוס ,ועי״ע נחנדא״ר פי״נ.
ומפייגע כל ימיו להרכופ ככוד המקוס שהוא ככוד הפורה
והצדיקיס הא מיפייס ,ואינו פושש על ככוד עצמו כלל.
ו ל ה ר ב ו ת ככבוד המקום .כדאיתא נליקו״מ )ח״נ ,ינ( נזה״ל :עיקר היהדופ הוא רק לילן כפמימופ וכפשיטופ ,כלי שום פכמופ ,ולהספכל
ככל דכר שעושה ,שיהיה שם השי״פ .ולכלי להשגיפ כלל על ככוד עצמו ,רק אס יש כזה ככוד השי״פ יעשה ,ואס לאו לאו,
שרודף אחר הכבוד .ניאר נזה נספר נ אני הנשל)ו( נזה״ל :ר״ל ,כשמגיע לו איזה ככוד ,אינו יכול להעלופ
ואזי כוודאי לא יכשל לעולס.
הככוד להשי״פ ,רק שמקכל לעצמו הככוד ומפגאה כזה הככוד ,וזה נקרא ׳ככוד מלכים׳ .אכל מי שכורפ מן הככוד ,אזי כשמגיע לו איזה
ככוד כעולם ,אזי הוא מקכל הככוד כשכיל השי״פ ,כדי שיפגדל ככודו יפ׳ עי״ז הככוד ,ולא כשכיל עצמו כלל ,וזה נקרא ׳ככוד אלקיס׳.

כי צריך

למעט!

מי

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל‘

ל מ ^ ט בכבוד עצ מו וכוי .כתב גבי ענין זה ברבינו בחיי )ויקרא ו ,ג( בזה״ל :ידוע
מדרך חכמת ההגיון ,כי האדם אינו נקרא עבד עד שיהיה לו אדון,
ואין שס האדון ראוי אלא למי שיש לו עבד .והנה הס שני שמות )עבד ואדון(,
אין אחד מהס קודם לחבירו .וכיון שהאדם עבד להקב״ה ונתחייב לעבוד אותו,
אי אפשר שתהיה העבודה שלימה עד שיקבל העבד עליו כל מידות העבדות,
והס ההכנעה והשפלות לפניו ,לא שיתנהג לפניו במידת אדנות ושררה ,כי יהיה
מבזה כבוד אדוניו ,ואמר שלמה ע״ה )משלי כה( ׳אל תתהדר לפני מלן ,וכל שכן
לפני מלך מלכי המלכיס הקב״ה ,לפי שהגאוה היא לבושו ,וכענין שכתוב
)תהליס צג( ׳ה׳ מלך גאות לבש׳ ,והעוטה לבוש המלך הרי הוא מבזה את המלך.

ל מ ^ ט בכבוד ע צ מו וכוי .ביאר בזה במכתבי שמואל )מכתב יט( בזה״ל :ולמעט
בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקוס ,אפשר לומר זאת גס על
האדם שהיה רוצה שילך לו רק טוב ולמלאות כל הרצונות הטובות ,זה
נקרא כבוד עצמו )עצמו נקרא הנשמה ,לא הגוף ,כמו שרבינו ז״ל מביא
בתורה כ״ב ׳תופס בתוך חותם׳ שהנשמה נקרא עצס( ,אבל בכל זאת לכבוד
המקוס צריך למעט אפילו בכבוד עצמו ,נשמתו ,כדי להרבות כבוד המקוס,
היינו כשאפשר לעבוד הש״י ולמלאות כל הרצונות ביהדות ,זה נקרא כבוד
נשמתו ,כבוד עצמו ,אבל אס ה׳ אינו עושה זאת לאדס ולא הולך לו ויש
לו מניעות ,זה נקרא ממעט בכבוד עצמו ונשמתו ,אבל זה כבוד המקוס,
שהשי״ת רוצה כך ומנהיג כך ,הרי כבוד המקוס כך ,וצריך להיות מרוצה,

שרודףו אחר הכבוד .איתא גבי ענין זה בליקו״ה )יו״ד תערובות ב ,ב( בזה״ל:
ולא ליפול ,אדרבא רק להתחזק בכיסופין ורצונות ,ולא להרהר אחר השי״ת.
וזה בחינת כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו ,כי הרודף אחר הכבוד זה בחינת עבודה זרה ,כי כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה )כמו
שאמרו רז״ל סוטה דף ד( ,ועל כן כל מה שרודף ביותר אחר כבוד עצמו ,שהוא בחינת עבודה זרה ,הכבוד בורח ממנו ,כי הכבוד דקדושה בורח ומסתלק
ממנו ,כי אינו מקבל חיות מכבוד דקדושה .בבחינת וכבודי לאחר לא אתן.

ואני תפלה

ועזרני שאהיה ב1רח
מן הכבוד באמת,
ואזכה למעט בכבוד
עצמי ולהרבות בכבוד
המקום .ותשפיע
עלי מכבודך הגדול׳
ותזכני ברחמיך הרבים
לכבוד אלהים ,שאזכה
לכבוד דקדשה למענך
לבד ,ולא אהנה מן
הכבוד' כלל למעני,
ולא אשתמש עם
הכבוד כי אם לשמך
ולעבודתך באמת.
ועזרני שלא ישאל ולא
:דזקר שום ברןה על
כ בו לי )ליקו״ת ו( .

סיפור התגלות המאמר
התורה יקרא את יהושע׳ בסימן וא״ו אמר בשבת תשובה שאחר ראש השנה
הנזכר לעיל )שנת תקס״ג( .ואז הזכיר בהתחלת התורה בסמוך את הפסוק
)יחזקאל א( ׳ועל הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה׳ )ואח״ב בכתב ידו
הקדוש לא נזכר פסוק זה עד סמוך בסוף כמבואר בספר ,עיין שם( ,ואז אחז
בשתי ידיו בשתי ידות הכסאשישב עליו ,והיה מתנועע עם הכסא ,ואמר באימה
וביראה ובמסירת נפש עצום מאדבזו הלשון ,׳כשיושבין עלהכסאאז הוא אדם׳
)ואמר בלשון אשכנזבזו הלשון ,׳אז מען זיצט אויף דערשטיל דעמאלט איז מען
אמענטש׳( ,והדברים סתומים מאד )אמר המעתיק עיין זהרתזריעדףמח(.
ואחייב גמר כל התורה הנוראה הזאת הנדפס בספר .ובשעת אמירת התורה
לא דיבר כלל מענין כוונות אלול ,רק אח״ב כשגמר אמירת התורה הזאת ,אחר
שהתפלל ערבית והבדיל ,אח״ב חזר ודיבר מהתורה הזאת כדרכו תמיד ,ואז ענה
ואמר לאנשים חשובים זקניםשישבו אצלואזשהיומתפלליםמתוך סידורהאר״י
ז״ל ,׳תאמרו ליאיךמרומזבהתורההנ״ל כלהכוונותשלאלול׳ ,והחרישו ולא ענו,
כיבאמת אי אפשרבשום אופן להבין מעצמןסוד הכוונותשל אלולאיךמרומזים

בהתורההנ״ל .וציוה להביא לפניו סידור האר״י ז״ל ,ופתח אותו ,והראה לפניהם
הכוונותשל אלול .ואח״ב פתח פיו הקדוש והנורא והתחיל לגלות פלאות איך כל
הכוונותשל אלולמרומזיםשםבדרך נפלא ונוראמאד ,כמבוארמזהבספר ,אבל
אי אפשר לצייר בכתב את השיעור שבלב ,את כל הנעימות והנפלאות תמים
רעיםשהרגשתיאז בעתשזכיתי לשמוע כל זה.
גם דיבר אחרשבתמהתורההנ״לשמדברתשםממשה ויהושע ואהלמועדשהם
בחינת נקודההעליונה ונקודההתחתונה ווא״ו ,ואזאמר ליבזוהלשון ,׳שבכלמקום
שמתוועדין יחדרבי ותלמיד נעשהבחינה זאת,בחינתמשה ויהושע ואהלמועד׳.
והנה כל זה היה בהתחלת התקרבותי אליו ,ואז לא זכיתי עדיין לכתוב לפניו
התורותהגדולות,רקהמאמריםהקצרים כתבתיבעצמישלאבפניו ,והייתימתגעגע
זמן הרבה לקבל זאת התורה אצלו בכתיבת ידו הקדושה ,ולא זכיתי לזה עד אחר
פורים,שהייתיאז אצלו במעדוועדיווקע ,ואז ישבתי לפניו והעתקתיהתורההזאת
לפניו ,ומפיו יקרא אלימתוךספרובכתב ידוהקדושה ,ואני כותב עלהנייר.
ואחייב באיזה עתבסמוךבלילהעמדתי לפניו כשכבר ישבעלמיטתו ורצה לישון,

הקבייה נקרא כבוד,
שנאמר ׳ויבא מלך הכבוד,
ואף כםאו נקרא כבוד,
שנאמר ׳כםא כבוד מרום
מראשון מקום מקדשינו',
יבוא מלך הכבוד ,וישב על
כםא הכבוד בהיכל כבוד,
שנאמר ׳ובהיכלו כולו אומר
כבוד׳ )בתי מדרשות ח״א,
ברייתא דמעשה מרכבה פ״א(.

כתר נקרא כבוד ,והוא
שליט על הםפירות שהם
למטה מן כתר ,שהכתר
הוא כבודו של הקב״ה )ספר
הפליאה ד״ה וכשם שגזר(.

הכבוד יגיע מכשרון
המעשה ,וטוב ההנהגה,
ושפלות הרוח )רבינו יונה על
משלי יא ,טז(.

אהבת הכבוד
בקשת מיני הממשלה בקניני
העולם הזה )רבינו בחיי

ענינו הוא

במדבר טז ,א(.

הכבוד היינו היותו הומה
אחר שרירות בלתי אמיתיות
)המאירי על אבות פ״ד ,מכ״ח(.

הכבוד נקרא כאשר
׳אחרים׳ נוהגים בו כבוד
ומכבדין אותו )דרך חיים
פ״ו מ״ו(.

הכבוד האמיתי אינו אלא
ידיעת התורה באמת ,וזולתה
אינו אלא כבוד מדומה
וכוזב ,הבל ואין בו מועיל
)מסילת ישרים פי״א(

כבוד לשון לבוש ,׳ותחת
כבודו׳ שדרשו רז״ל )ברכות
כח( לבוש ,ועניין הלבוש הוא
למען הצנע אור העליון ,וזה
םוד ׳והצנע לכת עם אלקיך׳
)קה״י ,אל(.

הנשמה נקרא כבוד,
שנאמר ׳לכן שמח לבי
ויגל כבודי' ,עבור שהוא
כלולה מל״ב נתיבות חכמה
)קה״י ,כב(.

הנפש נקראת בשם כבוד
בכתבי הקודש ,כי היא כבוד
האדם האמתי )מלבי״ם תהלים
עג ,כד(.

כבוד אלקים
יכבוד אלקים הםתר
דבר׳ ,מותר להםתיר דברי
תורה לכבוד שמים )רש״י
שבת קנג.(:

ידיעת השי״ת היא בשני
חלקים ,החלק האחד נמנע,
וזהו שאמר ׳כבוד אלקים
הםתר דבר׳ ,והחלק השני
אפשר ,ויכול אדם לחקור
עליו ,וזהו ׳וכבוד מלכים
חקור דבר׳ ,כלומר חקירת
מלכותו מצד פעולותיו )רבינו
בחיי שמות לג ,יג(.

בשביל צניעות של
משה להםתיר פניו ,זכה
לקלםתר פנים ,שיהיה
האור האלקי שהוא כבוד
אלקים על פניו ,ומפני
שהוא נוהג בצניעות וכבוד,
בא לו הכבוד הפנימי הוא
אור אלקים על פניו ,כי
הכבוד הוא אור )יחזקאל מג(
׳והארץ האירה מכבודו',
והבן זה היטב מאוד )גבורות
השם פכ״ד( .מידת מהותו ועצמותו נמנעת ,ואי אפשר לעמוד עליה ,ועליה נאמר ׳כבוד אלקים הםתר דבר׳ .ומפני שאין ענין האלקות שישיגנו האדם בשכל בתחילת מחשבתו ,לכך הזכיר בו ׳והשבות אל לבבך׳ ,כאדם שמתבונן בדבר
ויצטרך לחזור ולהתבונן ) ש״ך עה״ת רברים ר ,לט( .כל מה שיםתיר האדם הפורות מלגלותם למי שאינו ראוי ,הוא משובח ומכובד בפמליא של מעלה )שער הכוונות ררושי הפסח ררוש יב( .כבוד אלקים ,הוא ההנהגה שבו מנהיג ומםדר
ומשגיח ,שהיא מיוחםת לשם אלקים או שדי או צבאות .לא כן כבוד ה׳ המתגלה בשם הוי״ה שהוא שם העצם ,המורה על כבודו מצד עצמו ומהותו )מלבי״ם ישעיה מ ,ה(.

ערכי ם
וכינויים

הסב

כבוד מלכים
כל הכבוד שיש לאיזה אדם
שבעולם הוא בחי׳ כבוד
מלכים ,שהוא כבוד עולם
הזה ,שהוא בחי׳ נקודה
התחתונה בחי׳ מלכות
)ליקו״ה ברכת הפירות ה ,כב(.

יכבוד מלכים חקור דבר׳,
כבוד דברי תורה שנמשלו
במלכים ,שנאמר ׳בי מלכים
ימלוכו׳ ,לחקור דבר
)ב״ר פ׳ ט(.

יברוב עם הדרת מלך׳ ,הרי
המלך כאשר יש לו עם הם
כבודו ,וכאשר אתה חוקר
על הנהגה ההיא איך מנהיג
אותם ,הוא כבוד למלך,
במה שיש לו עם והוא
מנהיג אותם )גבורות השם,
הקדמה ראשונה(.

עיקר כבוד המלך הוא כשיש
בחירה לכבדו ,דהיינו שיש
ביד האדם אם לכבדו אם
לאו ,ואעפ״כ הוא מכבדו,
זהו כבודו של מלך ,מה שאין
כן כשהמכבדו מוכרח לדבר
ההוא לכבדו ואין בו בחירה,
אין זה כבודו )קדושת לוי,
פ׳ שמות(.

כבוד מלך
וכשתראה
גם כבודך
מקלה כבוד

אין לו שיעור,
הידור כאילו
נחשב ,הנך
המלך )מלבי״ם

משלי כה ,ו(.

חקירה
)חקור דבר(
’ ו ח ק ר תי ) (...היינו לעמוד
על אמיתת הדבר )פיהמ״ש
להרמב״ם סנהדרין פ״ה מ״א(.

חקירה ,לבוא עד תכונתו
)מאמר על דרשות חז״ל לרבי
אברהם בן הרמב״ם(.

ענין חקירה הוא כצורף
הבוחן כםף לחקור הטובה
היא )מצו״צ תהלים קלט ,כג(.
ענין חיפוש ודרישה

)מצו״ד

משלי כה ,ב(.

חקר היא מלכות ,כאשר
היא תחת התפארת .וכתב
בפרדם הטעם כי אין חקירה
לתפארת כי אם על ידה
)המלכות( ,כי היא הפתח
שנכנםו בה )קה״י ,חקר(.
הנבון הוא החוקר עליהם
ולהבינם ,ולהוציא דבר מדבר
)מלבי״ם משלי י ,יג(.

בדברי מחקר יש רשות לכל
אדם לבחון אותו ולשקול
דעתו ,ואם לא ייטב בעיניו
טעם זה לא יקבלהו ) מלבי״ם
איוב ה ,כז(.

חסתרח
)חסתר דבר(
לשון הםתרה הוא בחי׳ דין,
בחי׳ ואנכי הםתר אםתיר
)ליקו״ה ברכת הריח וברכת
הודאה ד ,ד(.

אם אםק שמים שם אתה,
׳שם אתה׳ דייקא .שהוא
לשון הםתרה והעלמה ,היינו
שאתה מתעלם ממני כי שם
אתה בריחוק מקום ממני
)ליקו״ה פדיון בכור ג ,ח(.

הנהגה ע״י שליח אף הוא
בחי׳ הםתרה )ליקו״ה כח
והרשאה ב ,ד(.

הסתרה והטמנה היא
לשון ׳אוצר׳ ,שמטמינים
שם דברים יקרים )דגל מחנה
אפרים ,פ׳ עקב(.

לצדיקים ,ההםתרה היא להם
כדי להתווםף להם אור גדול,
׳אור פני המלך חיים׳ )דגל
מחנה אפרים ,הפטרת תבא(.

מקור חכמה

לי קו טי

קרא את יהושע ו

מו חר״ן

מקור חכמה

אבל ככוד מלכים .בעניני הנהגתם ,לסקור דנר .ושלא להעלים ,כי
כ ב ו ד מלכים חקור דכר כמינ כ מ שלי)כ ה ,נ ,ו-ז( :כנד
הקמר דנר וכנד מלכים חקר דנ ה ) (...אל פמהדר לפני
אחר שהנהגתם נימוסיית ומושגת ע״י הבחינה והחוש ,מוב לפרסם
מוב הנהגתם ,כי ההעלם בזה יורה כי הנהגתם אינם ביושר ועל כן
מלן? ו-נמקוס ןדליס אל מעמד :כי טונ ארנר לף עלה הנה
יעלימו דרכם ,והחקר הוא כבודם (...) .אל ססהדר לפני מלו .אל
מהאפילף לפגי גדינ אאר ראו• עיגיף :ודוק וראה ,שכס הפסוקים
תראה שום הידור לפני מלך ,כי
הסמוכיס מוסיפים ומנ אריס אס כוונס
אלא לכבוד של מלכים ,שנאמר בו ) מ ש לי כה(
רנינו ,כמונא נכלל ה' )מן ס״י הכללים
כבודך במל לפני כבוד המלך שאין לו
שיעור ,וכ׳שתראה הידור כאילו גם
שנניאה״ל( .ופירש נזה המצו״ד )שס( :כבוד מלכים חקור דבר .והכל חוקרים
כבודך נחשב למאומה ,הנך מקלה
ננוד אלקיס .כנוד ה' הוא להסמיר אחריו ,ושואלים מי הוא זה ואיזהו,
כבוד המלך ,וכמ״ש דוד ׳ושחקתי לפני
דנר גדולח רוממומו ,כי אי אפשר
לנוא עד המכליח ,ומוטנ להמעיט שחולקים לו כבוד הזה .וחולקים עליו,
ה׳ וכו״ ,שהיה מפזז ומכרכר כהדיוט
מלהרנות וכמ״ש ׳לך דומיה מהלה׳ שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה .אבל מי
לפני ה' ,ואמר בירושלמי פ״ק
)פסליס סס( .אנל כנוד מלכים הוא שבורח מן הכבוד ,שממעט בכבוד עצמו ,דברכות ,׳עורה כבודי׳ אאתעיר יקרי
מן קמי יקרי דבריי ,יקרי לא חשיב
לחקור דנר גדולח רוממומם ,הואיל ומרבה בכבוד המקום ,אזי הוא זוכה לכבוד
כלום קמי יקרי דבריי.
ואפשר לנוא עד החכליח ,אם כן אלהי ,ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו
הממעיט יחשנ כאילו כנר נא עד
מ י הוא זה ואיזהו .והוא כלשון
המכליח ,ומוטנ להרנוח מלהמעיט .אם הוא ראוי אם לאו ,ועליו נאמר )שש(
הכתוב במגילת אסתר )ז ,ה-ו(:
אל סססדי .אל מעשה עצמך הדר כבוד אלהים הסתר דבר ,כי אסור לחקור
ויאמר המלך אחשורוש ויאמר
לאכןתר המלכה מי הוא זה ואי זה
ויפה להתגאות כאשר מעמוד לפגי
על הכבוד הזה :
המלך ,ואל מדחוק עצמך לעמוד
הוא אשר רנלאו לבו לעשות כן:
ותאמר אכןתר איש צר ואויב המן הרע ה;זה והמן נבעת מלפני
נמקום שהגדולים והמשונים עומדים שם .גי עוג .יומר טונ לך
המלך והמלכה :ואיתא באסת״ר )ז ,ה( :׳אחר הדברים האלה גידל
לשנת נמקום השפלים ,והאומר יאמר לך עלה הנה לאנח נמקום
המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו׳ ,וצוה המלך
הגדולים ,משמגניה לשנת ,ויאמר לך האפל ,רד לפני הנדינ ואל
שיהיו כורעים ומשתחוים לו .מה עשה המן ,עשה לו צלם מרוקם
משנ נמקומו .ועוד הוסיף לפרש נזה נמלני״ש )שס( ,וז״ל :ננוד אלקיס
על בגדיו ועל לבו ,וכל מי שהיה משתחוה להמן היה משתחוה
הפשר מי .נענייגיס האלקייס הכנוד הוא ההשמר וההעלם ,כי
לעבודת כוכבים .ואפשר לומר בזה ,שרבינו בדקדוק ומליצת לשונו רימז
השכל לא ישכיל רק דנריס הנמוניס מחת הזמן והמקום ,ואשר יש
בזה דייקא על המן ,כדוגמא למי שרודף אחר כבוד עצמו )ועי׳ בילקוה״נ
לחוש מנוא נהם ,לא דנריס הנעלים מחוקי ההשגה האנושיימ ,וכל
אשר ידונר נהם הוא רק נדרך משל ונלנוש ,והמווך צפון ונעלם,
ד״ה ׳מי הוא זה׳( .ועוד אפשר לומר ,שאולי רימז גס ללשה״כ ׳מי הוא זה
ועל כן אין דורשים נמעשה נראשימ ונמרכנה ,והחכמיס מלנישיס
מלך הכבוד׳ מתהליס )כד ,י( הנזכרת בהמשך המאמר בסוף אות ו' ,עי״ש
במקו״ח ,בנח״נ ובילקוה״נ ד״ה ׳מלך הכבוד׳.
הדנריס ומםמירים אומו נחידומ ונרמזים ,כלהט הנרק יציץ ויעלם,

מיליואי חכמה

ילקוט הנחל
מ י הו א זה ואיזהו .איתא בספר מסילת הקשריס )עמוד מז( בעדן פס׳ זה )והוא גס
דוגמא נפלאה ללימוד ועיון במקורות הנזכריס במאמר( ,וז״ל :בתורה ו׳ סעיף א׳

מי

שכור ה מן הכ בוד וכוי הו א זוכה לכבוד אלקי .כעין זה איתא במסכת
עירובין )יג ע״ב( :אמר רבי אבא אמר שמואל ,שלוש שנים נחלקו בית

שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו,
יצאה בת קול ואמרה ,׳אלו ואלו דברי אלקיס חיים הן ,והלכה כבית הלל׳ .וכי
מאחר שאלו ואלו דברי אלקיס חיים ,מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה
כמותן ,מפני שנוחין ועלובין היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ,ולא עוד
אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן (...) ,ללמדך שכל המשפיל עצמו
הקב״ה מגביהו ,וכל המגביה עצמו הקב״ה משפילו ,כל המחזר על הגדולה
גדולה בורחת ממנו ,וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו ,וכל הדוחק
את השעה שעה דוחקתו ,וכל הנדחה מפני שעה שעה עומדת לו .ועוד איתא
כעין זה צילקו״ש )שמ״א רמז קיא( :אמר הכתוב ,׳גאות אדם תשפילנו ושפל רוח
יתמוך כבוד׳ .כל מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו ,שאול ברח מן
השררה בשעה שבא למלוך ,שנאמר ׳וישאלו עוד בה׳ הבא עוד הלום איש
ויאמר ה׳ הנה הוא נחבא אל הכלים׳ ,כשבאו ואמרו לו דבר המלוכה ,א״ל,
אין אני ראוי למלכות ,אלא שאלו באורים וחומים אס ראוי אני ,ואס לאו
הניחו אותי ,מיד וישאלו עוד ,מיד החביא עצמו ,עד ששאלו באורים וחומים,
׳ויאמר ה׳ הנה הוא נחבא אל הכלים׳ ,אלו אורים וחומים .ברח מן השררה
ורדפה אחריו ,שנאמר ׳הראיתם אשר בחר בו ה׳ כי אין כמוהו בכל העם׳.
ואבימלך בן ירובעל רודף אחר השררה וברחה ממנו.

כתוב שמי שרודף אחר הכבוד ,הכל חוקריס אחריו ושואלים ׳מי הוא זה
ואיזהו?׳ .והנה ,כדי להטעים את דבריו משתמש רביה״ק בביטוי מוכר :׳מי
הוא זה ואיזהו׳ המתרגם כאן את ערעור העולם כנגד זה שרודף אחר הכבוד.
כיון שלכאורה ,לשון זו באה רק לתפארת המליצה ,לא מצא מוהרנ״ת צורך
בהזכרת מראה המקום של ביטוי זה ,שהרי אינו מובא לכאורה כראיה כל
שהיא .היות ומודעים אנו לדייקנותו של רביה״ק )כפי שמבואר בכלל השד מת״י
הכלליס של ראבר״ג( ,חיפשנו את מקורו של הביטוי ומצאנו אותו במגילת אסתר
פרק ז ,פסוק ה :׳ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה
ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן׳ .פתחנו את המפרשים השייכים לענין
בו נמצא הפסוק ,החל מרש״י המפרש בזה״ל :׳כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר
שני פעמים אינו אלא למדרש .ומדרשו של זה ,בתחילה היה מדבר עימה על
ידי שליח ,עכשיו שידע שממשפחת מלכים היא ,דיבר עימה הוא בעצמו׳ .הרי
שבאותו הפסוק שאחשורוש מערער כנגד המן הרשע )שהינו רודף הכבוד
המפורסם ביותר( ,במילים ׳מי הוא זה ואי זה הוא׳ ,ישנה בו זמנית הן מפלה
להמן הרשע והן עלייה ושיקום לאסתר המלכה ,שכפי הוראת שמה )אסתר,
הסתר( מסמלת היא דווקא את ההפך מרדיפת הכבוד .והנה ,כיון שפירושו
של רש״י מזכיר בדרך רמז את שתיקתה של אסתר שלא הגידה את עמה ,את
מוצאה המלכותי ,כפי שציווה עליה מרדכי שלא להגיד ,הרי שפירוש זה יוצר
קשר בין סעיף א׳ שבתורה זו שבו הפסוק מצוטט )בסעיף זה מדובר מרדיפת הכבוד או בריחה ממנו( ,לבין התחלת סעיף ב׳ בו רביה״ק אומר ש׳עיקר
התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק׳ .האס היה אי פעם מי ששתק לעלבון כאסתר המלכה ,כשהמלך הגס זלזל בה כל כך ולא דיבר עימה אלא ע״י שליח,
וכל זה בעקבות שתיקתה והסתרת מוצאה המלכותי? בנוסף לזה ,מה נפלא לראות שאסתר המלכה מרומזת גס בפסוק המובא בסוף סעיף א׳ :׳כבוד אלקיס
הסתר דבר׳ .נמצא ,שענין ׳ידום וישתוק׳ ,שהוא יסוד גדול בתורה ו׳ ,מקבל ביאור והמחשה מסיפורה של אסתר המלכה ,אליו הגענו מהקשר שעשינו דרך
הפסוק ׳מי הוא זה ואי זה הוא׳ .והיה כאשר נחזור למאמר ,מועשרים במידע זה ,נוכל לפתח את הענין שבו אנו עסוקים ולקשרו לנקודות נוספות .כגון ,מה
שמובא בסעיף ה׳ לגבי הנקודה העליונה והנקודה התחתונה )ולעניינינו מרדכי הצדיק ואסתר המלכה( והייחוד שביניהם שדרכו נכנעת קליפת עמלק כמובא
בסוף סעיף ז׳ )ועי׳ שם בדברי היערות דבש המובאים במילוא״ח ד״ה ׳שלשה דברים שנצטוו ישראל׳( ,הלא היא קליפת המן ,רודף הכבוד ,שאותו אנו
מעונייניס למחות .נמצא שדרך הקישור שעשינו ,הופכת אסתר המלכה לדוגמא מעולה לכל המעלות החיוביות המובאות בתורה ו׳ ,עד שמצד אחד דרך לימוד
זה נפתח לנו חלון דרכו נכנס אור המגילה המאיר נקודות רבות בתורה ו׳ ,דבר התורם נצורות להבנת ההשגות הנעלות אותן גילה רביה״ק במאמר זה ,כפי
שהוכחנו זה עתה .ומצד שני ,במחזור חוזר ,הופכת תורה ו׳ למפתח יסודי ופנימי שאיתו ניתן יהיה לחזור למגילה ולהשיג בה הבנה מחודשת להפליא .הלא אין
כתורה זו להסביר לנו את הטעם לפקודת מרדכי על אסתר ,שלא להגיד את עמה ואת מולדתה .על פי היוצא מתורה ו׳ ,הלא זו היא השיטה הטובה ביותר
דרכה אפשר להכניע את עמלק ...הלא היא הענווה האמיתית המתבטאת במידת השתיקה.
ההתר ד כ י
מי שכור ח מן הכבוד .איתא בספר המידות)נפילה טו( בזה״ל :מי שבורח מן הכבוד והכבוד רודף אחריו ,בוודאי לא ירד ולא ייפול מכבודו.
איתא בשיש״ק)ו ,רנג( בזה״ל :וזה בחי׳ ׳הסתר דבר׳ ,היינו שעושה כל מעשיו בהסתר ובהצנע ,כי זה הסימן שעושה הכל בשביל כבוד אלקיס.

סיפור התגליות המאמר
ודיברתי עימואזהרבה ,ואז גילה לישלושהמצוותשנצטוו ישראלבכניסתן לארץ
ששייך לזה כנדפס במקומושם עייןשם .וסיים אז ואמר כי כלשלוש מצוות אלו
הםבחינתתשובה כנדפסשם .ואזשאלתי אותו ,׳איךשלוש מצוות אלוהם בחינת
תשובה׳ ,ענה ואמר ,׳זהתאמר אתה׳)׳דאס זאג דואשוין׳( .ובזה הלכתיאז מלפניו
ז״ל ,ותיכףהתחלתי לחשובבזה ,ותיכףבדרךהליכתימביתי לאכסניאשליהזמין לי
השי״תבזהחידושים נאים ,ובבואי לאכסניאשלימצאתיבעזרתהשי״ת כליכתיבה,

וכתבתי מידמהשהנניה׳בזה .וזה היה בתחילת חינוכי לחדש בתורתו הקדושה,
שחינך אותי ברחמיו ודרכיו הנפלאים .וביום שלאחריו הבאתי לפניומהשכתבתי,
והוטבבעיניו ,ושחקמחמתשמחה ,וענה ואמר ,׳תוכל ללמודאםתהיהמתמיד׳)׳דו
וועסט קענען לערנעןאז דוא וועסט בגערין׳( .אך אעפ״ב אח״כ הוכרחתי להפסיק
מלחדשעדשאלמדפוסקהרבה ,ואח״בספריקבלה וכו׳,עדשאח״כ ציוה לילחדש,
ואח״כ ציוה לי לכתוב ,כאשרמבוארמזהבמקום אחר)חיי״מב(.

עצה ותו שיה  #צריךבלאדם למעטבבבודעצמו ,ולהרבותבבבודהמקום ית׳ .ולא יהיה רודף אחרהבבוד,רק יברחמהכבוד )קיצור ליקו״ט ו,א(.

ה מ תרגם
^ יתעורר כבודי מלפני
כבוד בוראי ,כי כבודי
אינו משוב כלל מלפני
כבוד בוראי.

ואני תפליה

אנא השם הנכבד
והנורא ,מלך הכבוד,
אשר בראת כל
העולם כלו בשביל
כבודך יתברך ,כמו
שכתוב ״כל הנקרא
בשמי ולכבודי בראתיו
יצרתיו אף עשיתיו״.
ובכן תעזרני ברחמיך
הרבים ,שאזכה
שיתנדל וישתבח
ויתעלה כבודך על
ןדי ,ותהיה בעזרי
שאוכל לבטל עצמי
לגמרי ולמעט בכבודי,
שיהיה כבולי לאין
ואפם ,ולא אשניח על
כבוד עצמי כלל ,רק
להרבות כבוד המקום,
ויהיו כל עסקי ועשןתי
ומחשבתי ורצוני
כלם רק בשביל
כבודך הגדול יתברך
)ליקו״ת יא(.

מלך הכבוד ,זכני
שאהיה בורח מן
הכבוד בתכלית,
באמת .ותהיה עטי
תמיד ,ותתן לי
חכמה בינה ודעת
אמתי .ואזכה לדעת
נדלתך ורוממותך
וממשלתך אשר מלא
כל הארץ כבודך.
) (...רחם עלי ,ותן
לי דעת אמתי לידע
כל זה באמת ,ולא
ארדיף אחר הכבוד
כלל ,רק אדרבא
אתרחק ואברח מן
הכבוד בתכלית
באמת ,ואמסר כל
הכבוד אליך וליראיך
האמתיים לבד אשר
אתה חפץ בכבודם
באמת ,ויקים מקרא
שכתוב ״שאו שערים
ראשיכם והנשאו
פתחי עולם וןב1א
מלך הכבוד .מי זה
מלך הכבוד יי עזוז
וגבור יי נבור מלחמה.
שאו שערים ראששם
ושאו פתחי עולם
דכא מלך הכבוד .מי
הוא זה מלך הכבוד
יי צבאות הוא מלך
הכבוד סלה .ברוך יי
אלהים אלהי ישראל
עשה נפלאות לבדו,
וברוך שם כבודו
לעולם ,וימלא כבודו
את כל הארץ ,אמן
ואמן״ )ליקו״ת קלב(.

ה מ תרג ם
^ שיעור סוכה אינה
פחותה מעשרה טפחים
גובה ,שהיא המלכות,
שהיא העשירית מכל
הדרגות .ולא למעלה
מעשרים ,שהיא כ' כתר
עליון ,שלא שולטת בו
העין ,והכתר הוא כבוד
העליון ,על זה אמר משה
'הראני נא את כבודך',
והשיב לו הקב״ה 'לא
תוכל לראות את פני',
ואין כבוד בלא כ',
^ כ' כתר ,הוא עילת
העילות על הכל ,שאין
העין שולטת בו(...) ,
שהוא כ' כתר ,למעלה
מכתר אין אדם שהוא
המרכבה אל הכתר דר
תוך הסוכה ,שאין העין
שולטת ומשיגה שם.

קסג

ערכי ם
וכינויים

ו ע י ק ר הת שובה כ שי שמע בזיונו ידום וישתוק.
כ י לית ככוד כלא כ״ף .כדאיפא נזהר )פנסה ,רנה ע״נ( נזה״ל:
)או״פ נה״פ ה ,טו( נזה״ל :עיקר דרך המשוכה הוא ע״י
לשיעור סוכה לא פחות מעשר ,דאיהי מלכות ,עשיראה דנל
דרגין .ולא למעלה מעשרין דאיהי כ׳ כמר עליון ,דלא שלמא כיה
כושה ושפיכות דמים ,שישמע כזיונו וישתוק ,ומכל שכן כשמכזין
עינא ,כנוד עלאה ,עליה אמר משה )שמוח לג( ׳הראני נא את
אותו ושופכין דמו כשכיל שרוצה להתקרכ אל האמת .ואס אין לו
כזיונות ושפיכות דמים מאמרים,
ככולו׳ ,ואמיג ליה קודשא כריו הוא
כנוד
׳לא תוכל לראות את פני׳ ,ולית
צריך לכזות את עצמו ולשפוך את
ו אי א פ ש ר לזכות לכבוד הזה אלא
דמו כעצמו ,ולהמכייש כעצמו על
כלא כ' ,ומונא נאגרא דפרקא )הושפוה
שנשוף השפר ,אוה כז( :ככר ידעת כי ע״י תשובה .ועיקר התשובה ,כשישמע
מעשיו ,וכמו שאמרו רז״ל כל
כ״ף,
עיקר כת התיכה כאות הראשון (...) ,בזיונו ידום וישתוק .כי לית כבוד בלא
העוכר עכירה וממכייש כה מומלין
תשובה.
על כן דרשו המקוכליס רמזים והכ״ף הוא כתר ,בחי׳ אהיה ,בחי׳
לו על כל עוונותיו .כי הכושה עיקר
המשוכה .ועוד איפא שס ) ס פיר פ
ר ה כ ״ן ?
כר״ת ,והענין ארוך.
העומר א ,א( נני ענין ד׳ידוס וישפוק׳ נזה״ל :עיקר המשוכה,
הוא כתר .כדאיפא נפיקו״ז )ס ע״א( נזה״ל’ :כ׳ כמר ,איהו עילת
העילות על כולא ,דלית עינא שליע עליה (...) ,דאיהו כ׳ כמר,
כשממכייש לפניו ימכרך ועושה עצמו ככהמה שאינה מדכרת ,כי
אין לו פה לדכר ולא מצת וכו׳ מממת כושה ,כמו שאימא כרעיא
לעילא מכתר לית אדס דמרככה דר כיה גו סוכה ,דלית עינא
מהימנא ,שזה עיקר המשוכה כשאדם אומר אין לי פה להשיכ
שלימ עליה .ועי״ע נזהר פדש )פיקוניה ,קלט ע״נ( שפינפ עשרי״ש
וכו׳ מחמת כושה ועושה עצמו ככהמה ,אזי נמשכ כקרכן.
כ ת ר כ הינ ת אהיה .איפא נ פי קו״ז) פי קון ע',
עולה נגימט׳ כפ״י•
ו ע י ק ר הת שובה כ שי שמע בזיונו ידום וישתוק .ני אר נזה נ ס פר
קלא ע״נ( נזה״ל :ירישא ,איהו כנויא דשס אהי״ה ,וכל מלאכין
וממנן דהויו״ת מהכא מליין ,וכיה שאלין מלאכין איה מקום ככודו
נ אני הנפל )  0נזה״ל :אי אפשר לזכות לזה שיהיה ככודו
להעריצו ,אי״ה רשים כאהי״ה .וממן הי״ה דסליק כמושכן כ׳
ככוד אלקיס ,כי אס כשישמע כזיונו ידום וישתוק ,ולא ידקדק כלל
על כזיון ככודו כי הוא כעיניו נכזה ושפל כאמת ,אזי יוכל לקכל
דאיהו כמר] (...) .אקי״ק[ אל״ף ה״א יו״ד ה״א איהו רזא דעשר
את״כ הככוד כשכיל השי״ת לכד ,ולא יהנה כלל מהככוד .אכל כל
אמוון מעילא לממא ,האי איהו כמר כריש כלהו שמהן ,ולעילא
מניה יו״ד ה״י וא״ו)נ״א וי״ו( ה״י .אל״ף דל״ת נו״ן יו״ד ,לעילא
זמן שיש לו איזה קפידא כליכו כשמכזין אותו ,נמצא שיש לו אתיזה
כהגאוה והככוד מלכים ,אזי אינו יכול לזכות לככוד אלוקים .וכן
מניה יו״ד ה״א וא״ו ה״א ,וכלהו סלקין לארכעין ומרין אמוון,
כפנ נזה נניאה״ל )  0נזה״ל :מכאר כזה יומר כדכריו הקדושים הנ״ל
ואלין אינון אמוון דאמכריאו כהון שמיא עלאין וארצות החייס,
׳למעט כככוד עצמו׳ )לעיל אופ א׳( ,כי לא זה נלכד שלא ימפוץ
דאלין אמקריאו שמי השמים .ומאן דכרא כהון כולא ,אומנא
האדם ככנוד להמכנד מזולתו ,עוד גס אס זולתו מנזה ומתרף
דכולא ,עילת העילות ממעלה על כולא ,הוא כריך לכולא ,ולעילא
אומו יהיה מן השומעים מרפמם ואינם משיכים.
מכל כרכאן ,הדא הוא דכמיכ )נפמיה ט׳( ׳ומרומם על כל כרכה
ומהלה׳ ,ולא צריך איהו כרכאן מאמרא ,דלית עליה מאן דאשפע
ו ע י ק ר התשוכה .נני א ה ״ ל)ו( הקשה ופירק נזה ,וז״ל :ויש להתפלא
כשני פליאות ,פליאה ראשונה הוא ,שכפי רוממות המשונה הכוללת
ליה .עי׳ נמילוא״ה ד״ה ׳נפי' אהיה' ,שה מנואר ענין שה אהי״ה.
לכל העוונות שצריך לשוכ עליהם ,ומשה רכינו כעצמו יודיענו מזה
כתורתו כפרשת המשוכה ,ואיך נעלם ונתעלס עד הנה הודעת ההכרת והעיקר שכה ,שהיא הדמימה על הכזיונות כמוכ״פ .ופליאה השניה
הוא ,כעצם הענין ,אשר לכאורה נמצא המשוכה והתיקון כדכר כזה שאינו מלוי כהחומא והפושע כעצמו ,אשר כהמעוררומו והזדרזו
לתקן מה שעיוות ,מוכרת להמעככ עד שיהיו לו כזיונות .ואולם כפי כיאור מורנ״ת ז״ל כדכריו הקדושים ,מכין מרתוק שזה דכר הכמוכ
׳והתוודו את עוונם׳ וכן תיוכ הווידוי כיום המשוכה והכיפוריס ,כי כלפירוש הוידוי הוא ,שהאדם יכזה ויתרף את עצמו,ויכוש וימכייש
משוכה
לפני השי״ת כהתוודותו תטאתי עויתי וכו' ,עד שכאמת יהיה נשפך דמו כקרכו .כי לפי זה מכוארהיטכ דכריוהקדושים,כעשיית
על משוכה שכריחוק הלכ ) ל ק מ ן נאופ ג׳( לא ימכייש ,ולא יזכה כלל לתיקון המלל שכלכ ומי יאמר וכו׳.

תשוכה

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

איפא נליקו״ה

כ

י ראש המלך שהוא
הכתר ,הוא כינוי של שם
אהי״ה ,וכל המלאכים
והממונים מצד שמות
הויו״ת )שחותם שמס
הוא י״ה( מכאן הס
תלויות ,ובשם אהי״ה
שואלים המלאכים איה
מקום כבודו להעריצו,
אי״ה רשום בשם אהי״ה
)שבכתר( .ושם )בשם
אהי״ה( יש אותיות הי״ה
שעולים כמספר כ' שהוא
כתר (...) .שם אהי״ה
הרשום אל״ף ה״א יו״ד
ה״א ,הוא סוד עשר
אותיות מלמעלה למטה,
והשם הזה הוא הכתר
בראש כל השמות של
העשר ספירות ,ולמעלה
ממנו הוא השם יו״ד
ה״י וא״ו ה״י .ועוד
אמר ,שהשם אל״ף דל״ת
נו״ן יו״ד ,למעלה ממנו
הוא שם יו״ד ה״א וא״ו
ה״א ,וכל אלו הד' שמות
עולים למ״ב אותיות,
ואלו הס האותיות
שנבראו בהם השמים
מילואי חכמה
העליונים וארצות החיים,
שאלו נקראים שמי ו ה כ ״ ף ! הו א כתר .כתב גבי ענין זה רבי יצחק אייזיק מקאריץ בספרו ברית כהונת עולם
)מאמר תריג ,לט( בזה״ל :דסוד אות ל איהו רזא דכתר ,והוא בחינת כף
השמים .ומי שברא באלו
השמות את הכל ,שהוא הדמיון ,שהתחתון מתדמה לעליון ,והדמיון הוא סוד ל רזא דכתל שהוא
האומן של הכל ,הוא לעולם ראשית לעולם תחתון ,ומשתנה בזה לבתי׳ מלכות מעולם העליון ,כנודע.
עילת העילות המתעלה ב ח י נ ת א הי ה .מקור השם אהיה הוא מן הכתוב בשמות )ג ,יא-טו( :ויאמר מישה
על הכל ,הוא מברך
אל האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל
ומשפיע לכל הספירות,
והוא למעלה מכל ממצרים :ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את
הברכות ,כמ״ש 'ומרומם העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה :ויאמר משה אל האלקים
על כל ברכה ותהלה' ,הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו
והוא אינו צריך ברכות לי מה שמו מה אמר אלהם :ויאמר אליןים אל משה אהיה אישר אהיה ויאמר
מאחר ,כי אין למעלה כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם :ויאמר עוד אלקים אל מישה כה
ממנו מי שישפיע לו.
תאמר אל בני ישראל ה׳ אלקי אבתיכם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי!עק'כ
שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר :וכתב בזה הבעל הטורים עה״ת )שם(:

יליקוט חנחל•
כ ש י ש מ ע בזיונו ידום וי שתוק .ביאר בזה בקונטרס חלוקי הנחל )שארית יצחק,
עת' סט( להרה״ח ר' יצחק ברייטער זצ״ל ,בזה״ל :ענין ישמע בזיונו
ידום וישתוק והוא עיקר התשובה )ליקו״מ ח״א סי' ו'( ,הוא לידע כי כל מה
שעושה הבעל בחירה הכל הוא מהשי״ת ,ולכן כששומע דברי חירוף וגידוף
מיד איש מיד רעהו ,או בקבלו נזק ממנו ,ידע אשר הכל מהשי״ת הוא ,ולכן
בהקצפו על רעהו ובזעפו עליו מסיר נשמתו הקדושה ממנו בעצמו ,כי איננו
מאמין בהשגחה פרטית אשר האדם הוא רק שליח המקום ,בחי׳ ׳למשפטיך
עמדו היום כי הכל עבדיך׳ )נדרים מ״א( ,אבל באמת הכל הוא מהשי״ת
לטובתו ולמרק עוונותיו ,והוא מסיר אזנו ומטה שכמו מלהתתקן ,אשר אז
הוא עת לזה ,כי אי אפשר להתתקן כי אס כשעולין לסוד התשובה ושורשה,
לידע כי הכל מאת ה׳ היפה לנו כנ״ל ,וזהו לשון ׳תשובה׳ ,לשוב הכל להשי״ת,
לידע שהכל מאיתו ית׳ ,וזהו הדעת נתגלה אז בהכאיב אותו חבירו ,והוא
שותק לו ,בידעו כי הכל מאיתו יתברך למרק עוון ולהתס החטאת וללמד
לאדם דעת ,ועי״ז נתבטלה הקליפה וההסתרה כולה ,אמן.
כ י לי ת כבוד בלא כייף .ביאר בזה צקוצץ מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( בשם
הרה״ח ר״י ברייטער זצ״ל בזה״ל :א״א לזכות לכבוד האמיתי בחי׳ ׳כבוד אלקיס׳,
בלא כף ,היינו בלא כפיפה ושפלות בחי׳ הבושה ,וקבלת הבזיונות וידום וישתוק.

אהיה .ג׳ פעמים אהיה ,כנגד ג׳ אבות ,והם אברהם יצחק ויעקב .אברהם,
׳והיה ברכה׳ )בראשית יב( .יצחק ,׳גור בארץ הזאת ואהיה עמך׳ )שם כו( .יעקב,
׳שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך׳ )שם לא( .אהיה .עולה כ״א .וכן
התחלת ג׳ שמות של י״ג מדות ,׳ה׳ ה׳ אל׳ )שמות לד( .וכן ר״ת א׳ברהם י׳יצחק
י׳יעקב .וכן התחלת ה׳ חומשי תורה ב ,ו ,ו ,ו ,א .ב׳ אהיה עולה בחשבון מ״ב,
שמסר לו שם של מ״ב אותיות .ג׳ פעמים אהיה עולה ס״ג ,והם י״ב אותיות כנגד י״ב שבטים .והשבטים הם נ׳ אותיות ,צרף עימהם י״ג אותיות של שמות האבות,
ויהיה חשבון ס״ג אותיות .ועוד ביאר בזה ברבינו בחיי)שם( בזה״ל :א״ה רמז לכתר עליון ,י״ה רמז לחכמה ,הרי שתי ספירות נכללות בשם אהיה ,ועוד שם אהיה רמז
לתשובה .ונקראת בשם שתי הספירות הקודמות לה ,לפי שהיא נאצלת מכוחם .והנה אהיה הראשון בכתוב הוא התשובה ,והשני על שתי הספירות הקודמות לה ,ויהיה
פירוש ׳אהיה אשר אהיה׳ ,המאושר מן אהיה הראשון ,והכל דבר אחד .והשם הזה הוא העליון שבכל מידותיו של הקב״ה (...) ,ולפי שלא היו ראוין ישראל לגלות להם
מה שנכלל בשני שמות אלו ,גילה אותו למשה ,וציוה אותו שיודיע לישראל ׳אהיה שלחני אליכם׳ ,לא גילה להם בשמות אלו כי אם הכת הנאצל להם שהוא פנימיות
הרחמים ,וקרא אותו אהיה ,וגילה אותו ליחידי הדור ,אותם שהיו מוסרין עצמםעל הציבור ,והיו סובלין המכות בשעבוד החומר והלבנים כדי להקלעול אחיהם.

תשובה הוא בחי׳ חיים ,בחי׳
)יחזקאל יח( והשיבו וחיו ,בחי׳
חיים נצחיים של עולם הבא,
בחי׳ שבת )ליקו״ם ח״ב ,עב(.
יום שהאדם עושה תשובה
הוא למעלה מהזמן ,ומעלה
כל הימים למעלה מהזמן ,וכן
יוה״כ הוא למעלה מהזמן ) ס פ ר
המידות ,תשובה ח״ב א(.

עיקר התשובה השלימה הוא
כשאדם עובר באלו המקומות
ממש שהיה קודם התשובה,
כל אחד לפי מה שעבר עליו
בימים הקודמים ,וכשעובר
באלו המקומות והעניינים
שהיה מתחילה ממש ,ועכשיו
פונה עורף מהם וכופה יצרו
לבלי לעשות עוד מה שעשה,
זהו עיקר התשובה השלימה,
ורק זה נקרא תשובה )ליקו״ע,
תשובה ל(.

תשובה הוא בבחינה למעלה
מהתורה ,ששם נתהפך הכל
לטובה וזדונות נתהפכין
לזכויות )השתפכות הנפש פה(.
עיקר התשובה שלימה הוא
ע״י תפילה ,דהיינו שיתפלל
תמיד לה׳ יתברך ,שימחל
ויפלח לו על מה שפגם ,וירחם
עליו מעתה ויצילהו מעוונות
)השתפכות הנפש פה(.

תשובה עיקרה ע״י הבושה,
גם בשת אותיות תשב ,בחי׳
תשב אנוש עד דכא ותאמר
שובו בני אדם ,שאפילו אם
האדם כמו שהוא ,אפילו
אם נפל חם ושלום לבחינת
מקומות המטונפים שזהו בחי׳
דכדוכה של נפש ,גם אז צריכין
לחפש ולבקש עד שישוב
להשי״ת ,בבחינת תשב אנוש
עד דכא )ליקו״ה ר״ה ו ,יג(.
אם זכה ועשה תשובה נקרא
בן משה ,ואם לאו בן מנשה
)בתי מדרשות ח״ב ,מדרש חסרות
ויתרות ,פ׳ תבא(.

טעם התשובה הוא ,התקנת
האדם לעבודת הבורא יתברך
אחר יציאתו ממנה וחטאו
בה ,והעזבת מה שאיבד ממנה,
אם בעבור םכלותו באלקים
ובעניני עבודתו ,או שגבר
יצרו על שכלו ,או להתעלמותו
ממה שהוא חייב בו לאלקים,
או בעבור התחברותו לחברים
רעים ,פיתוהו וחטא בעבורם,
וכיוצא בזה )חובות הלבבות,
השער השביעי פ״א(.

התשובה הוא שיעזוב החוטא
חטאו ,ויםירו ממחשבתו,
ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד,
שנאמר ׳יעזוב רשע דרכו וגו״,
וכן יתנחם על שעבר ,שנאמר
׳כי אחרי שובי נחמתי׳ ,ויעיד
עליו יודע תעלומות שלא ישוב
לזה החטא לעולם ,שנאמר ׳ולא
נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו
וגו״ ,וצריך להתודות בשפתיו,
ולומר עניינות אלו שגמר בלבו
)היד החזקה תשובה ב(.

נקרא ׳תשובה׳ ,ששב אל
מקורו ,כי הכל הוא ניצוצי
השכינה ,בםוד )תהלים קג(
׳ומלכותו בכל משלה׳ ,שקשרה
ודבקה אל חי החיים לשרשה
)בעש״ט עה״ת ,פ׳ מצורע(.

העיקר הוא החרטה בלב
שלם ,שהוא תיקון קומה
הרוחניות ,שעי״ז משיב האות
של שורש נשמתו לכלל התורה ,שעל כן נקרא ׳תשובה׳ ,תשוב ה׳ ,שהן כלל עשרים ושתים אותיות התורה ,ה׳ מוצאות הפה ,שע״י ההרהור וחרטה ישובו להיות אחדות אחד ,ושלימות תורה שלימה בלי חםרון בכל כ״ב אותיות התורה שהן כלל התורה
)מאור עינים ,פ׳ ואתחנן( .הבעל תשובה נקרא בריה חדשה ,שהקב״ה בראו מחדש )ערוך לנר סוכה נב .(:תשובה נקרא דרך ,כמו שמצינו בכתבי האר״י ז״ל על פםוק ׳הנותן בים דרך׳ ,שמפרש כך ,׳בים׳ ,הם הם החמישים שערים שבבינה שהם שערי
תשובה ,שכל החמשים שערים נקראו דרכים ,שע״י התשובה יכול אדם לבא לעבודת ה׳ ברוך הוא באמת )מאור ושמש ,פ׳ כי תשא( .תשובה הוא םוד הבינה ,׳ולבבו יבין ושב׳ ,שכאשר הבינה שבה על הבנים ומשפעת עליהם ,נקרא ׳תשובה׳ םתם ,וכאשר
תשוב ותתקן גם שאר המדריגות לתוכה לקבל ממקומם העליון ,אז נקרא ׳תשובה שלימה׳ )קה״י ,תשובה( .המלכות נקראת תשובה ,שע״י החטא היא מםתלקת מעל בנין קדישין ,ומשפעת ח״ו לחיצונים ,וכשמתקנים מעשיהם ושבים ,אזי גם היא שבה
ל מ י מ ה דום לשון המתנה ,כמו )ש״א יד ,ט( ׳אם כה יאמרו אלינו דומו׳ ,וכן ׳דום לה״ )ר ש״י
להשפיע לחיילותיה הקדושים ,ומונעת שפעה מן החיצונים )קה״י ,תשובה( .כשם שתתעורר לשוב אל ה׳ לעומת זה ישוב ה׳ אליך )מלבי״ם דברים ל ,ג(.
יהושע י ,יב( .וידום ,לשון המתנה כמו )ש״א יד( ׳אם כה יאמרו אלינו דומו׳ )ר ש״י איכה ג ,כח(’ .והמשכיל ידום׳ ,כי אין להרהר אחר מדת הדין )רקנא טי כד ,ג( .וידום לשון מחשבה ,כמו ׳כאשר דמיתי׳ ,כלומר שהוא מחשב בדבר )מגן אבות על אבות
פ״ג ,מ״ו( .וידום ,לשון ׳קול דממה דקה׳ ,כדרך השונה יחידי שהוא שונה בלחש )רע״ב אבות ,פ״ג מ״ב( .המתים נקראו יורדי דומה מלשון דמימה .ויותר מזה ,כי המלאך הממונה על הרוחות שהם המתים ,דוכ1ה ,וכל זה כי הדיבור חפר מן המתים ) דר ך
ש תי ק ה שתיקה ,בחי׳ השגת דרי מעלה )ליקו״ה קריאת שמע ג ,ג( .יגם אויל מחריש
חיים פ״ו מ״ט( .עולם הדומיה ,שם ׳אין אומר ואין דברים׳ ,והוא עולם המחשבה ,ששם אין דינין כלל ,רק טוב גמור בלא פיגי רע כלל) .מאור עינים ,פ׳ ויצא(.
חכם יחשב׳ ,ומכיון שהאויל כשמחריש יחשב לחכם ,שמעינן מינה דכל השותק הרי הוא חכם) .תוי״ט אבות פ״ג ,מי״ג( .בכמה מקומות טובה שתיקה ,כגון אדם שפוגע בו מדת הדין ,כמו באהרן דכתיב ,׳וידום אהרן׳ .ואם שמע בני אדם שמחרפין אותו
ישתוק ,וזאת היא מעלה גדולה ,לשתוק למחרפין .ואם הוא יושב בין החכמים ישתוק וישמע דבריהם ,כי כשהוא שותק שומע מה שלא ידע .אך אם הוא מפפק בדברי החכמים ישאל מהם ,כי זאת השתיקה רעה היא מאד .ואמר החכם ,כשלא תמצא אדם
שמלמדך מופר ,הדבק בשתיקה ,פן תדבר שטות )אר חות צדיקים ,שער כא( .מי שהוא רגיל בשתיקה נצול מכמה עבירות ,מחניפות ומליצנות ,מלשון הרע ,משקרים וגדופים .כשהכםיל חולק עם החכם והחכם שותק ,תשובה גדולה היא לכפיל .ועוד,
אדם יכול לגלות פודות ,אך כיון שאינו רגיל ברוב דברים לא יגלה .השתיקה יפה לחכמים ,קל וחמר לטפשים )אר חות צדיקים ,שער כא( .סייג לחכמה שתיקה ,שהם גדר שיזכה ליכנם לחכמה עליונה ,הוא שתיקה שבגוף )תוי״י ,פ׳ קדושים( .נראה,
שע״י השתיקה מתדבקת בבינה ,ששם בחי׳ שתיקה ,שאין לנו רשות לדבר בה )קה״י ,שתיקה( .מי ששותק מתדבק במידת מלכות ,ואף דהמלכות הוא עולם הדיבור ,מכל מקום אדרבא בשביל זה בשמירת הדיבור זוכה למדת מלכות )קה״י ,שתיקה(.
כ ת ר כתר הוא לשון המתנה ,כמ״ש כתר לי זעיר ,כי כששואלין את האדם איזהו שכל ,אומר המתן עד שאתישב )ליקו״ם כד ,ז( .הכתר הוא על הראש ,כי הוא למעלה מהראש והמוחין ,כי
שתיקה הוא בל״ב נתיבות חכמה )קה״י ,חשמל(.

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
הוא המסדר והמיישב את
המוחין .ושם עיקר השמחה,
בחי׳ ושמחת עולם על ראשם
)ליקו״ה נפילת אפים ד ,ט(.

למה נקרא ׳כתר׳ ,כי הוא
לשון כותרת וסובבת ,כמו
העטרה המקפח ומסבבת
ומלבשת ראש האדם ,והוא
דבר זולתו ,כנראה בחוש
הראות שהעטרה דבר
הנבדל מן גוף האדם )ע״ח
שער כג ,פ״ב(.

כמו שהכתר אינו מכלל
גופו דז״א ,רק בחי׳ מקפח
עליו זולתו ,כך הוא באדם
התחתון ,שהכתר שלו הוא
אור רוחני מקיף עליו ,ואינו
נגלה וניכר לעין כל )ע״ח
שער כג ,פ״ב(.

כתר לשון המתנה ,כמו
׳כתר לי זעיר׳ .והכוונה ,אל
תחשוב במקום הזה כלל,
אמנם המתן עד שיתפשט,
ואז תוכל להבין )פרד״ר
כג ,כתר(.

כתר כמשמעו ,והטעם ,כמו
שהכתר ראש לכל לבושי
הגוף ,כן מידה זו ראש לכל
האצילות )פרד״ר כג ,כתר(.
כתר מלשון מכתיר ,שהוא
לשון סיבוב שמסבב לכל
האצילות בתוכו .ונקרא כן,
לרמוז אל תר״ך עמודי אור
המאירים ממנו ובעצמותו,
והם כוחות נעלמות
השופעים האור הנעלם
אל הנאצלים התחתונים.
אמנם ראוי לדעת כי כתר
הוא לשון נקביות ,לרמוז
אל צד המקבל ממנו בעצמו
בסוד ]אור[ החוזר ) פ ר ד ״ ר
כג ,כתר(.

וזה סוד כתר מלכות,
שמלכות כלולה בכתר וכתר
כלול במלכות ,בסוד אור ישר
ואור חוזר )פרד״ר כג ,כתר(.
כתר ,נודע דאיהו באמצע
חכמה ובינה ולמעלה מהן
)פרד״ר כג ,כתר(.

פעולת הכתר הוא סוד אור
מקיף ,הפורס עלינו סוכת
שלום להצילנו מאומות
העולם וממזיקים )קה״י ,כתר(.

א-ה-י-ה
עפייי תרגום דמייתי רמב״ן
לפס׳ ׳אהיה אשר אהיה' ,׳אהא
עם מאן דאהא׳ ,פירושו,
אדם שכל מגמתו וכוונותיו
לש״ש הוא נקרא אהיה ,כי
בכל אתר ובכל זמן ועידן
הוא עם ה׳ ,וה׳ עמו בעינא
פקיחא )חתם סופר על
שמות ג ,יג(.

’ אהיה אשר אהיה׳ ,פירוש
שם המיוחד של ארבע
אותיות הנכתב בכל התורה
)בכור שור שמות ג ,יד(.

משמע אשר
אהיה
אהיה לאין תכלית ,ואהיה
עמם בצרתם ,והוא אחד
ממשמעות השם )בכור שור
שמות ג ,יד(.

קפד נחלנוכע

ליקוטי

אהי״ד!

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

א ה י ה דא אנ א זמין למיהוי.
היינו שיהיה לו הוויה כעולם .אימא נזה נני א ה ״ ל)ו ,ג(
נזה״ל :י׳רזא דמלה הכי הוא ,אהי״ה דא כללא דכולא ,דכד
נזה״ל :לכאורה יש להמפלא נדנריו הקדושים כאוס נ׳
שנילין שמימין ולא ממפרשן ,וכלילן נמד אמר ,כדין אקרי אהי״ה
שהמשונה לקראה נשם ׳אהיה׳ ונשם ׳כמר׳ ,כי הלא נאמצעוס
המשונה יגיע האדם להויה אמימיית ,ולמה קראה נשם ׳אהיה׳,
כללא כלא ,שמים ולא אמגלייא .נמר דנפק מניה שירומא ,וההוא
נהר אמענר לאמשכא כלא ,כדין
שאין זה רק ההכנה וההזמנה להיומ
אקרי ׳אש״ר אהי״ה׳ ,כלומר על כן
להויה אמימיומ .וכן נ דנ ר הכמונ כי אהיה ,דא אנא זמין למיהוי .היינו קודם
אהי״ה ,אהי״ה זמין לאמשנא
)׳כמר לי זעיר׳( ,אשר גם הוא לא התשוכה ,עדיין אין לו הוויה ,כאלו עדיין
ולאולדא כלא .׳אהי״ה׳ ,כלומר,
י שוננ רק על ההממנה וההכנה לא נתהווה בעולם ,כי טוב לו שלא נכדא
השמא אנא הוא כלל כלא ,נללא דכל
למשוכה ,ולמה נקרא מפני זה
נשם ׳כמר׳ לעצם המשונה .ואולם משנבדא .וכשבא לטהד את עצמו ,ולעשות
פרמא ,׳אש״ר אהי״ה׳ ,דאמענרת
מעומק והכרמ אמיזמ האדם תשובה ,אז הוא בבחי׳ אהי״ה ,היינו שיהיה
אימא וזמינת לאפקא פרטין כלהו,
נמשונה ממיד ה מונא לקמן נאומ ג' ,לו הוויה בעולם ,היינו אנא זמין למיהוי .ולאמגלייא שמא עלאה .לנמר נעא
משה למנדע פרמא דמלה מאן הוא,
שמנאר נ דנ ר הכמונ ׳ושנמ עד
עד דפריש ואמר אהי״ה )ש״א יהו״ה( דא הוא פרמא ,והכא לא
ה״] ,ונמלקה נכל מדריגה לשנים ,השגומ עולם הזה ועולם
כמינ ׳אשר אהי״ה׳ (...) .מא מזי ,היך נמית מדרגא לדרגא,
הנא ,נאשר ינואר לקמן[ ,מנין מרהוק שהנעל משונה מוכרה
לאודעא רזא דשמא קדישא למשה ,נקדמימא אהי״ה ,כללא דכלא,
ממיד להיקרא נשם ׳אהיה׳ ונשם ׳כמר׳ ,ולהיות רצוא ונמעלה
נכל עת נכמר והכנה להוויית אדם נימרון יומר כנ״ל.
שמים ,דלא אמגלייא כלל ,כמה דאמינא ,ושימן ) מ ש לי מ( ׳ואהי״ה
אצלו אמון וגו״ ,וכמיג ) א י ו נ כמ( ׳לא ידע אנוש ערכה וגו״ .לנמר
אפיק ההוא נהרא אימא עלאה ,אמענרת וזמינא לאולדא ,ואמר ׳אש״ר אהי״ה׳ ,זמינא לאולדא ולמקנא כלא .לנמר שארי לאולדא ,ולא
נ מינ אשר ,אלא ׳אהי״ה׳ ,כלומר השמא יפיק ויממקן כלא .נמר דנפיק כלא ,ואממקן כל מד ומד נאמריה ,שנק כלא ואמר ׳יהו״ה׳ ,דא
פרטא ,ודא קיומא .ונההיא שעמא ידע משה רזא דשמא קדישא ,שמיש וגליא ,ואמדנק מה דלא אמדנקו שאר נני עלמא ,זכאה מולקיה.
ט ו ב לו שלא נכרא משנכרא .והוא כלשון הפוגיא ד עי רונין)יג ע״נ( :מנו רננן ,שתי שניה וממצה נמלקו נימ שמאי ונית הלל ,הללו אומריש
נות לו לאדם שלא ננרא יומר משננרא ,והללו אומרים נומ לו לאדם שננרא יומר משלא ננרא ,נמנו וגמרו נוש לו לאדם שלא ננרא
יומר משננרא ,עכשיו שננרא יפשפש נמעשיו ,ואמרי לה ימשמש נמעשיו .ופירש ר ש״י) שם( :יפשפש מעשיו .שעשה כנר ,וינדוק ענירות
שנידו ,ויתוודה וישונ .ימשמש נמפשיו .כגון אם נא מצוה לידו ימשנ הפשד מצוה כנגד שכרה ,ולא ינית לעשותה נשניל ההפשד,
שהרי שכרה עמיד לנוא ,ואם נאת לידו ענירה ,ימשנ שכרו שמשתכר נ ה עכשיו ,כנגד הפקדה העמיד ליפרע ממנו .ועוד ני אר
גני ענין זה נ פ פר מפילת ישרים )פ״ג( לרמס״ל נזה״ל :׳ועכשיו שננרא יפשפש נמעשיו ,ואיכא דאמרי ימשמש נמעשיו׳ .ומראה ששני
הלשונות הם שמי אזהרות טונות ומועילות מאד ,כי הנה הפשפוש נמעשים הוא למקור על כלל המעשים ולהמנונן נו ,הנמצא
נהם מעשים אשר לא יעשו ,אשר אינם הולכים ע״פ מצות ה׳ ומוקיו ,כי כל אשר ימצא מאלה ינער ם מן העולם .אך המשמוש
היא המקירה אפילו נמעשים הטונים עצמם ,למקור ולראות היש נ ענינ ם איזה פניה אשר לא טונה או איזה מלק רע שיצטרך
להקירו ולנערו .והרי זה כממשמש ננג ד לנתון ה טונ ומזק הוא או מלש ונלוי ,כן ימשמש נמעשיו לנתון תכונתם נמכלית
ההנמנה ,עד שישאר זך ונקי .וראה כי נפוגי א זו רמוזה מצוות הווידוי והמשונה כמו שפרש״י כאן ,וכמונא להלן נאו ת ג׳.
כדאימא נזהר )אמרי מומ ,פה ע״נ(

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה
וכשבא ל ט הר א ת ע צ מו ולע שו ת ת שוב ה וכוי היינו שי הי ה לו הווי ה
בעולם .וכעין זה איתא בספר פרי הארץ )פ' עקב( ,וז״ל :ידוע מה
שאמרו רז״ל בש״ס )פסחים נד ע״א( ובזהר )ח״ג סט ע״ב ,ובז״ח רות קג ע״ב( כי
התשובה נבראה קודם בריאת העולם ,ובה נברא העולם ,מפני קטרוג
המלאכים על בריאת האדם ,ואמרו ,יזמין הוא לארגזא קמך ולמחטי קמך ,לכן
באה התשובה ,שיברא העולם בה ,שאס ישוב מיד יקבלו ,יהיה איך שיהיה,
בלתי הבנת הענין לעומקו .על כל פנים שמענו שהעולם נברא במידת
התשובה ,נמצא מוכרח ממילא על כל פנים שכח התשובה תקוע בכל בריאת
העולם ,וכמו כן ועיקר בתוך האדם שהוא עולם קטן )ת״ז תיקון ע׳ קל ע״ב(,
כלול מכל העולמות המשתלשלים מאיתו יתברך ,שהרי כח הפועל בנפעל )עי׳
זח״ב פ ע״ב( ,ולכן בכל מקום אשר ימצא האדם את נפשו אפילו בעומק
הקליפות ר״ל ,כשיזכור את עצמו איך התשובה קדמה לעולם והעולם נברא
עימה ,וכמו כן האדם ,נמצא על כל פנים שכח התשובה תקוע בו ,ואס יעורר
בעצמו את כח התשובה להתקשר אליו ולהימשך אל שורשה שהיא שורש
בריאתו וטבעו ומידותיו והיא קודמת אליו ,ממילא יתהפך וישתנה מטבעו
והרגלו ,שהרי נתעלה למעלה מן הטבע ,ונעתק אל שורש בריאתו ובריאת כל
העולמות כולם .נמצא שתחילתו וסופו מן השי״ת ,כמאמר הבא לטהר מסייעין
אותו ,רק ההתעוררות צריך להיות מן האדם ,ואחר שמתעורר ומתקשר בכח
עליון ומניח מעשות מעשיו הקודמים ,עי״ז חל עליו מידת התשובה וקדושתה
עליו ,וישנהו לטוב ,כידוע שענין ההשתנות תלוי במידת התשובה ,כי אין
מעצור לה׳ להושיע ,כי נורא הוא .וזהו ,׳שובה אלי׳ ,בכח התשובה שבכם,
׳ואשובה אליכם /לסייע אתכם ,וזהו )יחזקאל א( ׳והחיות רצוא ושוב׳ ,שכח
התשובה שבכם תקוע בכל חיות הקודש ,ומכל שכן באדם שהוא עולם מלא.
ואחר שמגיע במעלת התשובה למעלה וקודם בריאת העולמות והמידות,
ממילא הוא שעכשיו נולד הוא ,וזהו שהבעל תשובה כקטן שנולד דמי ,בתולדה
ישרה ,כאשר ברא אלקיס את האדם ׳ישר׳ על הארץ.

ו ,כט( גביעדן זה בזה״ל:
ד א אנ א זמין למיהוי .איתא בליקו״ה )או״ח הודאה
היינו שזה בחינת השמחה שבלב שסוף כל סוף אנא זמין למיהוי,
שבוודאי יתהוה ממני איזה הויה .כי כל ההתהוות של האדם עתה בזה
העולם הכל הבל וריק אפילו בחייו ,כידוע לכל ,מכל שכן שמוכרח למות
ולשוב לעפר ויתבלה הכל ,ועל כן אין זה שוס הויה כלל ,רק אנא זמין
למיהוי ,שבוודאי אני מוכן ומזומן שיהיה ממני איזה הויה לעתיד לנצח ,כי
בוודאי ישאר ממני אז מה שישאר ,וכמו ששמעתי מפיו הקדוש ז״ל ענין זה
לענין התחזקות בשמחה וכי .וכל ההשארה הוא נקודת המצוות כנ״ל .וזה
בחינת אהיה ,אנא זמין למהוי ,שזה עיקר השמחה כנ״ל .וזה בחינת מה
אנו מה חיינו וכי ,כי הכל הבל לבד וכי ,היינו כנ״ל שאין להאדס שוס
הויה כלל ,רק מה שישאר ממנו נקודת התורה והמצוות.
ט ו ב לו שלא נ בר א מ שנבר א .איתא גבי עדן זה בליקו״מ )ח״ב לט( בזה״ל :מה
שאמרו רז״ל נוח לו לאדס שלא נברא יותר משנברא ,וכן מה שכתוב
וטוב משניהם את אשר עדן לא היה ,הדבר תמוה ,ואס כן על מה נברא.
ובוודאי אין הדברים נאמרין כי אס בעוה״ז ,שכפי צרות עוה״ז והיסורין
שסובלין בני אדם בזה העולם כל אחד ואחד ,בוודאי היה טוב יותר אס לא
היה נברא כלל .אבל בעוה״ב בוודאי טוב יותר מה שנברא ,כי עי״ז דייקא
באין אל התכלית כנ״ל .וגס אפילו בעולם הזה ,יפה שעה אחת בתשובה
ט ו ב לו שלא נ בר א
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
מ שנבר א .בעדן סוגיא זו מעירובין המובאת במקו״ח ד״ה 'טוב לו שלא נברא וכו",
איתא בזה צקובז מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( בזה״ל :ונראה לדברי רביז״ל,
שהנמנו וגמרו הוא ,שאליבא דאמת בחי׳ ה׳לא נברא׳ ,דהיינו בחי׳ אקי״ק זמין
למיהוי ,גדולה יותר מבחי׳ ׳נברא׳ ,דהיינו תשובת עוה״ז ,בחי׳ שוב בחי׳ הויה
)כל אלו מובאים בהמשך המאמר ,עי״ש( .שתשובת עוה״ב עדיפא וטובה יותר ,ונוח
לו לאדם שאוחז במדריגת הלא נברא יותר משנברא ,אבל מכיוון שאי אפשר
להיות תמיד בבחי׳ רצוא בחי׳ לא נברא ,שעי״ז יוכל ליפול לגמרי ,שלא יהיה
לו במה להחזיק עצמו אס יהיה תמיד בבחי׳ ׳אס אסק שמיס׳ ולא יראה
בעצמו שוס הויה ,לכן אומרים לו ,׳ועכשיו שנברא׳ ,שאתה אוחז בתשובת עוה״ז בבחי׳ הויה בחי׳ שוב ,עכ״פ יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש ,שזה בחי׳
תשובה על תשובה ,שאפילו על התשובה גופא שעשה אותך לנברא ,מ״מ עליך לראות שתשובה זו תהיה בשלימות ,כי ׳מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׳.

ה מ תרגם
^ סוד הדבר כך
הוא ,השס אהי״ה
הוא הכלל של כל
ההשפעות ,שכאשר
השבילים סתומיס ואינס
מתפשטים להשפיע,
וכלולים במקום אחד ,אז
זה נקרא אהי״ה הכולל
את הכל) ,ומוכן להתגלות
אלא שכעת הוא עדיין( סתום
ולא נגלה .אחר שיצא
ממנו ההתחלה ,ואותו
נהר נתעבר להמשיך
את כל השפע ,אז נקרא
'אש״ר אהי״ה' ,כלומר
על כן אהי״ה ,אהי״ה
מזומן להמשיך השפע
ולהוליד הכל .׳אהי״ה',
כלומר ,עכשיו ) טרם
התפשטות השפע( אני הוא
הכלל של הכל ,הכלל
של כל הפרטים' ,אש״ר
אהי״ה' ,שמתעברת
אימא ומזומנת להוציא
את כל הפרטים,
ולהתגלות על ידה השם
העליון )שם הוי״ה( .אח״כ
רצה משה לדעת פרט
הדבר מי הוא )העתיד
לצאת מן א הי״ ה( ,עד
שפירש ואמר אהי״ה
)ס״א יהו״ה( זה הוא
הפרט ,וכאן לא כתוב
'אשר אהי״ה'(...) ,
בוא וראה ,איך ירד
הידיעה מדרגה לדרגה,
להודיע למשה סוד השם
הקדוש )הוי״ה( ,בראשונה
אהי״ה ,הכלל של הכל,
סתום ,שלא מתגלה
כלל ,כמו שאמרנו
למעלה ,וסימן 'ואהי״ה
אצלו אמון וגו״ ,וכתוב
'לא ידע אנוש ערכה
וגו״ .אח״כ הוציא
את אותו נהר שהוא
אימא עלאה ,ומתעברת
ומוכנה להוליד ,ואמר
אש״ר אהי״ה ,מוכן
להוליד ולתקן הכל .ואחר
שהתחילה להוליד ,ואז לא
כתוב 'אשר' )כמו קודם
שכתוג ׳אשר אהי״ה׳( ,אלא
'אהי״ה' )אלא כתוב ׳אהי״ה
שלתני אליכ ם׳( ,כלומר
עכשיו יוציא ויתוקן הכל.
אחר שיצא הכל ,ונתקן
כל אחד ואחד במקומו,
הניח הכתוב את כל
השמות ואמר 'יהו״ה',
זה הפרט שנולד ,וזה
קיום כל העולם .ובאותה
שעה ידע משה סוד
השם הקדוש ,סתום
וגלוי ,והשיג מה שלא
השיגו שאר בני העולם,
אשרי חלקו.
י מזומן הוא להרגיזך
ולחטוא לפניך.

ואני תפלה

רי יצחק סבר ) עי׳ בשמו״ר ג,
מלא ךחמים ,חוסה
 (1כי שם אהיה הוא התחלת
נא עלי בךחמיך
וסיבת הנמצאים ,שמן
הרבים ,וראה דלותי
מציאותו יתברך מתקיימים,
ושפלותי ,ועל מה
והוא נמצא בכל הזמנים
הזמניםעברהוייתו ומציאותו סיבת כל הנמצאים .ור׳ יוחנן מפרש ,כי ׳אהיה׳ משמע שהוא יתברך נמצא לנמצאים ,אמנם ׳אהיה אשר אהיה׳ מורה על מציאות הוייתו הנסתר ,שכן משמע ׳אשר אהיה׳ ,רצה לומר מי שהוא ,וזהו לשון שוא בראתני ,כי עתה
הוה ועתיד ,ובכל
נסתר)גבורות השס פכ״ה( .שם אהי״ה הוא תשובה ,שלשון ׳אהיה׳ פירושו אהיה עובד ה׳ מעתה ,ומעתה רצוני לתקן מעשי המקולקלים )מאור ושמש ,הפטרת שבת שובה( .אהיה ,א״ה סוד הכתר ,י״ה חכמה ,גם אהיה בכללות הוא דבינה ,הרי אין אני נחשב בשם
רמוז בו כתר חכמה בינה .וזה סוד ׳אהיה אשר אהיה׳ ,אהיה הראשון בינה ,אהיה ב׳ כתר חכמה)קה״י ,אהיה( .הוא סוד המחשבה על הבריאה ,והוא האמצע בין המאציל ובין גילוי האצילות ,ובחינה הקרובה אל האצילות הוא אהיה ב׳)קה״י ,אהיה( .כריה כלל ,וכאלו
עדין אין לישום הוךה
בעולם כלל ,כיטוב לישלא נבראתי,מאחרשהרעותי אתמעשי .ובכן באתי לפניך יי אלהי,שתעזרני בכחשמךהגדול אהי״ה ,אשר בו נקראתבעתשהתחלת לגאל את בניךממצרים לעשותאותם לך לעם ולהשיבם
אליךמטמאתמצרים ,כמושהוךעת למשהבסנה ,כמושכתוב ״כהתאמר לבני ישר^ אהיהשלחני אליכם״ ,ובכן בכחהשם הקדושהז-ה,תזכני ברחמיך הרבים,שאתחיל להכין עצמישיהיה לי הווה בעולם ,על ידי
שתזכני ברחמיך הרבים לשוב אליך באמת,שאזכה להרגיש כאבחכזאי ועוונותיהמרבים ,ולשוב בתשובהשלמה לפניך )ליקו״ת ו(.

קסה

ערכי ם
וכינויים

ה ב א לטהר מסייעין לו אימא נ מסכת יו מ א) ל ס ע״נ( :אמר ריש
לשק ה מ תנ ה כחיי תשוכה .אימא נליקו״ ה) או״ס שנס ז ,לא(
לקיש ,מאי דנמינ ׳אם ללצים הוא ילין ולענוים יפן חן',
גני ענין ההמתנה נזה״ל :ונפרט עמה נשעמ החורנן ואריכמ
נא לגומא פומחין לו ,נא ל^הר משייעין אומו .מגא דני רני
הגלומ נכלליומ ונפרטיומ אצל כל אחד ואחד ,שצריכין להממין
הרנה ,כמ״ש אם יממהמה חכה לו ,וכמ״ש לכן יחכה ה׳ לחנגכם
ישמעאל ,משל לאדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון ,נא למדוד נפט,
אומר לו ,מדוד אמה לעצמך ,נא
וכו; וכמינ לכן חכו לי עד יום קומי
למדוד אפרסמון ,אומר לו ,הממן לי חה בחי׳ כתר ,כי כתר לשון המתנה ,בחי׳ וכו' ,וכן כל אחד ואחד לענין גלומ
המר של נפשו שנמעה ע״י עוונומיו
עד שאמדוד עמך ,נדי שנמנסם אני תשובה ,כמ״ש חז״ל )יומא לס :לע (.הבא
ואמה .מנא דני רני ישמעאל,
למקום שנמעה ,ונפשו ננהלה מאד,
ענירה מטמטממ לנו של אדם ,לטהר מסייעין לו .משל לאחד שבא לקנות
וחפץ ומשמוקק מאד לשונ להשי״מ
שנאמר ׳ולא מטמאו נהם ונטממם אפרסמון ,אומרים לו המתן ובו׳ .חה בחי׳ ועדיין לא עלמה נידו ,שצריך ליזהר
נם׳ ,אל מקרי ונטמאמם אלא כתר ,כמ״ש )איוב לס כתר לי זעיר ואחוך.
מאד לנלי לייאש אח עצמו נשום
אופן (...) ,כי כל אחד מישראל ננהל
ונטמטם .מנו רננן ,׳ולא מטמאו
נהם ונטממם נם' ,אדם מטמא עצמו מעט ,מטמאין אומו הרנה,
מאד לשונ להשי״מ ,אנל מי שרוצה נאממ לשונ נמשונה להש״י,
מלמטה ,מטמאין אומו מלמעלה ,נעולם הזה ,מטמאין אומו
אע״פ שצריך לזרז אמ עצמו מאד ולרק נכל כוחו לצדיקי אממ
לעולם הנא .מנו רננן ,׳והמקדשמם והיימם קדושים' ,אדם מקדש
והנלווים עליהם לקרנו אליו ימנרך ,אנל אעפ״כ ההכרח שיממין
עצמו מעט ,מקדשין אומו הרנה ,מלמטה ,מקדשין אומו מלמעלה,
כנ״ל .וכן ניאר נזה נמי הנחל )  0נזה״ל :כי כשרוצה לעשומ משונה ,אף
נעולם הזה ,מקדשין אומו לעולם הנא .ופירש ר ש״י) שס( :אס ללצים
שצריך למהר מאד לנרוח ממוך משכמ עוונומיו ,אעפ״כ צריך להיומ
סוא ילין .אם ללצים הוא נא להמחנר ,הוא יליך ,לא ימנעוהו ולא
ממון ממון ,ואל ינהלוהו רעיוגיו כשרואה ריחוקו מהשי״מ ממורה
יעזרוהו .אם לענויס .הוא נא להמחנר ,ימן לו חן ,מי שנידו לימן.
ומפלה ומכל הדנרים שנקדושה ,כי ההכרח להממין ולילך נהדרגה
סוםסי) לו .פמח הטומאה ליכנס נו ,מספיקין נידו ,ואין מונעין
כפי אשר יורהו הצדיק האממ ,עד שיזכה למיקון גמור ,כי א״א
ממנו מן השמים לעכנו .נא .הלוקח למדוד נפט ,מפני שריחו רע,
ליכנס נפעם אחמ אל הקדושה .ועל כן משונה הוא נחי׳ הממנה.
אומר לו המוכר מדוד לעצמך .מממנומפ .אוטממ וסומממ מכל
חכמה .וננומפם .חסר א׳ .מטמאק אופו הרנה .מניחין אומו ליטמא הרנה ,והכי קאמר קרא ,אל מטמאו נהן ,ואס מטמאו סוף וגטממם.
והפקדפפם .מעט ,והיימס קדושיס הרנה ,הנא ליטהר מסייעין אומו .ודייק נזה הרמ״ק נ פר ד״ ר) ש ער כנ פ״ד( נזה״ל :מאי פומחיס ,פי׳ למה
לא אמר מסייעין ,כדאמר הנא ליטהר מסייעין .אלא הטעס ,כי כשנא אדס ליטהר אז פומחין לו פמחיס יומר מן הראוי ,כעגין )נ ר א שי ת
כה( ׳ויעמר לו ה" ,ויחמור לו ,שפמח לו פמח )עי׳ נזהר תולמס קלז ע״א( ,וכן נמנשה שחמר לו הקנ״ה פחח מחחמ כסא הכנוד )נסנהדרין
קג( ,וזהו'מסייעין׳ .אנל כשנא לטמא אין פומחיס לו ,אלא הפמחיס נפמחיס מעצמם ,שנהם .יצא אס ירצה .וזהו פומחים לו ,ר״ל יש לו
כ ת ר לי זעיר .כמינ נ ס פר איונ )לו ,נ(
פמחים פמוחומ שנהם יצא .ועי' נזהר המונא נמילוא״ח ד״ה 'הנא לטהר מסייעי! לו' נסוד ענין זה•
נענין תוכסת אליהוא :כמר לי זעיר ואיזון כי עוד לאלוה מלים :וניאר נמרגוס יונ תן) שס( :אממן לי .ופירש ר ש״י) שס( :נפר לי זעיר ואסון .כולו
לשון ארמי הוא ,הוחל לי מעט ואגידך ,כמר לשון הוחל .וכן פירש המצו״ד) שס( :נפי לי .אמר עוד הממן לי מעט זמן ,ואגיד לך אמרים,
כי יש עוד עימדי מלים נענור אלוה ונמקומו .ואיסא נ פ ר ד ״ ר) ש ע ר כ ,פ״א( נזה״ל :מטעם העלם הכמר ,אינו ממגלה נו שם כלל המגניל
ומגדיר רוחגיומו נהגיונו ,כשם נן ד׳ ושאר השמומ ,אנל שם אהיה הגיונו מורה העלם ,שפירושו הא אנא קאיס למהוי )ולהמגלוח(.
והכוונה ,כי עס היוח שנאמר ספירח כמר אינו מפני שיש נו השגה כלל ,אלא מפני שעמיד להמגלומ למטה נחכמה וננינה ,וכן פירשו
הגאונים )מונא נספר היסוד לרנ חמאי גאון וכן אימא נמיקו״ז קלה ע״א( ,כי פי' כמר לשון הממן ,מלשון )איונ לס 'כמר לי זעיר ואחוך' .והכוונה
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נחל נלכע

כתר

יליקוט הנחל•

מילואי חכמה
ד ! ב א ל ט הר מסייעין לו .ענין זה הינו סוד גדול ,כדאיתא בזהר מדה״נ )פ׳ נח(
בזה״ל :תא תז; מה כתיב באדם ,׳לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו

ד!פא

ל ט הר מסייעין לו וכוי או מרי ם לו המתן .איחא במכחצי שמואל)מכחב
יט( בזה״ל :ההמתנה היא טובה גדולה ,שבכך הוא מוציא את ניצוצות

עזר כנגדו׳ .א״ר ,זו היא הנשמה שהיא אצלו עזר ,להוליכו בדרכי קונו .והיינו
הקדושה ,ועושה כלים גדולים ,ומרווית הרבה מאד בזה שהוא משתוקק ,יותר
דתנן בא ליטהר מסייעין אותו .ת״ר ,כשהאדם הולך בדרכי קונו ,הרבה
ממה שהיה מרוית אס היה הולך לו כסדר ,משוס שאצל השי״ת תשוב יותר,
מסייעין אותו .נשמתו מסייעת אותו ,מלאכי השרת מסייעין אותו ,שכינתו של קצת עס מניעות ,מאשר הרבה בלי מניעות .ועוד כתב שס )מכתב כז( בזה״ל :עיקר
התשובה זה ההמתן ,כלומר להמתין ,כשרוצים לעשות תשובה צריכים לדעת
מקום מסייעת אותו ,וכולם מכריזין לפניו ואומרים ,׳בלכתך לא יצר צעדך ואס
תרוץ לא תיכשל׳ .רבי נתן אומר ,נשמתן של צדיקים מסייעין אותו .ועוד איתא
שמוכרתיס להמתין ,א״א לקפוץ לתוך הקדושה בבת אתת ,תייביס להמתין)כל
בזה בספר עמק המלך )שער יג ,פל״ו( בזה״ל :וכזה אירע מעשה בימי האר״י
התייס של האדם( ,ומוכרת שיעבור על האדם הרבה ,ומורידים אותו לנסיונות.
א ו מ ר י ם לו המתן .איתא בליקו״ה )חו״מ חלוקת שותפים ה ,ו( גבי ענין ההמתנה
זלה״ה .פעס אתת ישב הרב רבי יצתק לוריא ע״ה בביתו ,ותלמידיו ישבו
הנדרשת לבא ליטהר בזה״ל :כי בתתילה כשאדם רוצה ליכנוס בעבודת
לפניו ,ונכנס כבוד מורנו הר״ר שמואל אוזידא ,שתיבר ספר מדרש שמואל על
ה׳ ,אזי השי״ת ברתמיו תומל עליו ומיקל עליו ומנית אותו ליכנס אל הקדושה,
פרקי אבות ,לדבר עס הרב עסק אתד ,והוא היה עדיין בתור רך בשנים.
כי הבא ליטהר מסייעין לו .ואזי הולך לו קצת כסדר ,ואזי ע״י עבודתו הוא
וכראותו הרב ז״ל שנכנס ,קס מלפניו מלוא קומתו ,ואמר לו ברוך הבא,
מתתיל לעלות מדרגא לדרגא ,ומתתיל ליכנוס קצת מתון לפנים ,אבל אע״פ
ולקתו בידו והושיבו לימינו ,ודיבר עימו כל צרכו ,ואת״כ יצא כבוד מורנו הר׳
שנכנס לפנים ,לא נכנס כי אס לבתינת תצר .ועדיין הוא עומד מתון לבית.
שמואל מלפניו .וכבוד מורנו הר״ר תייס קליפיריז ע״ה )הוא מוהרח״ס ,להיות
שהיה תקרן גדול ,אמר להרב ,אדוני לא אוכל להתאפק מלשאול למעלת כבוד וכשרוצה ליכנס לתוך הבית שהוא העיקר ,אין מניתיס אותו השומרים שהס
תורתו ,למה קמת לפני הבתור מלוא קומתך ,ואמרת לו ברוך הבא ,מה שלא
נטורי תרעא ,ואז אי אפשר לו ליכנס לתוך הבית ,עד שיתזור ויצא לתוץ
לברר ניצוצות קדושים מעמקי הקליפות ,ויתקן מהס תיקונים גדולים בבתינת
נהגת כן מקודם .אמר לו ,תייך ,לא מלפני זה בתור קמתי מלא קומתי ,ולא לו
קטורת ,ואז דייקא יכנס לפנים לתוך הבית ,כי ליכנוס לפנים לתוך הבית
אמרתי ברוך הבא ,אלא לרבי פנתס בן יאיר כיבדתי ,שנכנס עימו למעלה מעל
אין מניתין אותו ,עד שיתזור ויברר ויעלה ויתקן מה שפגם ,דהיינו שיעלה
ראשו ,שנשמתו נתלבשה היום הזה בזה הבתור ,מפני שעשה היום הזה איזה
מצוה שנהג רבי פנתס בן יאיר לקיימה ,ועל כן נתעברה היום בו נשמתו
הניצוצות מעמקי הקליפות שהורידה לשס בעוונותיו .אבל זהו מתמלת ה׳
מה שלא גזר עליו מתתילה שיברר ויתקן תתילה לגמרי מה שפגם ,ואת״כ
להתזיקו ולעוזרו במצוות כאלו ,וזהו סוד ׳הבא ליטהר מסייעין אותו׳ מלמעלה.
) (...וכשמוע מורנו הר״ר תייס זלה״ה את דברי הרב ,קס ורדף אתרי רבי יתתיל ליכנוס לתצרות הקדושה ,כי אס כן היה קשה מאד לכל אדס
להתקרב ,כי בתתילה בוודאי אין בו שוס כת להתתיל ללתוס מלתמה כזאת
שמואל הנזכר ,לשאול לו אס צדקו דברי הרב ע״ה ,וכשהשיגו אמר לו ,תייך
לברר הניצוצות העשוקות בעמקי הקליפות ,ובפרט שעדיין לא ראה מאורות
רבי שמואל ,שתאמר לי מה מצוה באה היום לידך ,שכך וכך אמר לי הרב.
מימיו ,ואין בו שוס תשוקה עדיין לעבודת ה׳ באמת כראוי ,על כן מתמלת
אמר לו ר׳ שמואל ,תייך המצוה שקיימתי היום הוא ,שהיום באשמורת הבוקר
קמתי והלכתי לבית הכנסת להתפלל ,ובהליכתי בדרך עברתי על בית אתד,
ה׳ שמנית אותו תתילה ליכנוס לעבודת ה׳ אע״פ שלא תיקן עדיין מה
ושמעתי קול בכייה גדולה מבפנים ,ואמרתי אסורה נא ואראה על מה הס
שקלקל ,עד שנמצאים קצתם שנכנסים בתוך שערי הקדושה עד שבאים לתוך
בתינת התצר ,ואז כבר ראו קצת יופי ונועם ויקרת קדושתו ותפציס
בוכים ,וראיתי אותם כולם ערומים ,שבאו גונבי לילה וגנבו כל אשר להם ,וגס
ומשתוקקים ליכנוס לבית ,שזהו עיקר התכלית ,אבל אין מניתין אותם ליכנס
מלבושיהם הפשיטו מעליהם .מיד נכמרו רתמי עליהם ,ופשטתי את מלבושי
לבית ,עד שיתזרו ויצאו לתוץ לברר הניצוצות מעמקי הקליפות ,ואז דייקא
מעלי ,והלבשתיס מעלי לבעל הבית ,ואני תזרתי לביתי והלבשתי בגדי שבת,
יכנסו לתוך הבית לפנים ממש ,כי לתוך הבית לפנים אי אפשר ליכנוס כי
והנך רואה בעיניך שאני לבוש בגדי שבת ,מיד נשקו ר׳ תייס על פיו ,ותזר
אס כשמעלין הניצוצות ממרתקיס מעמקי הקליפות.
לרבו וסיפר לו המעשה .אמר לו האר״י ז״ל ,ודאי כך היה ,ובעבור זאת המצוה
זכה שנתלבשה בו נשמת ר׳ פנתס בן יאיר ,שאף כן תמיד נהג לילך לפדיון לאחד שב א לקנו ת אפרס מון או מרי ם לו המתן .איתא בזה במעמי מלך)ו,
לד( בזה״ל :וצריך עיון ,מה היא עבודת ההמתנה עד שהיא היא עיקר
שבויים )חולין ז ע״א( ,ולגמול תסד עס האומללים והנדכאים.
התשובה ,הלא לכאורה אין שוס עבודה ועשייה בהמתנה .אכן ענין ההמתנה
הוא עצס הדבר מה שהאדם עומד על עמדו אע״פ שאין רואה ומרגיש בעצמו שוס התעלות ,ואעפ״כ אינו ניסוג אתור ,רק עומד וממתין ,ומצפה וכוסף
ומשתוקק ומתגעגע מתי אבוא ואראה פני אלקיס ,כי יודע שכל זמן שעדיין אין מקרבין אותו מלמעלה זהו כי עדיין אינו ראוי לזה ,וע״י הרצונות והכיסופין
עצמן יזדכך ויתעלה ,עד שיזכה להגיע להמדריגה העליונה שהיא בתי׳ האפרסמון ,ולפוס צערא אגרא )הרה״ח רל״י בנדר ז״ל בשם אדש(.

מובחר

שבשמנים הוא

אפרסמון )רש״י עמוס ו.( 1 ,

שמן אפרסמון )בלסמון(,
שהוא מצוי בארז ישראל,
שנאמר ׳יהודה וישראל המה
רוכליך בחטי מנית ופנג׳.
וראיתי בספר יוסיפון :פנג
הוא אפרסמון ,וגדל ביריחו,
ועל שם הריח נקרא יריחו
)רש״י מ״ב כ ,יג(.

נהר אפרסמון הוא מושך
והולך ,נותן ריח ,ומריחין כל
המתקרבין אליו ) ש״ ך עה״ת,
בראשית כה ,ז(.

אפרסמון הוא סוד החסדים
דאמא ,וזה סוד י״ג נהרי
אפרסמונא ,שהן החסדים
שביסוד דבינה שנקרא ׳חי
עולמים׳ ,זהר שמות ט״ו
ע״א ,וכמו שכתב במקדש
מלך שם .גם תיקונא דיקנא
קדישא נקרא אפרסמונא ,וזה
סוד תליסר נהרי אפרסמונא
דכיא ,שהן הי״ג תיקוני
דיקנא )קה״י ,אף(.
בחיי בושם הוא בינה
כנודע ,שבה בחי׳ ריח ,בסוד
אפרסמון שהוא כינוי לבינה
)קה״י ,בושם(.

כשנכנסים נשמות ישראל
לגן עדן ,טובלים אותן
ברמ״ח נהרי אפרסמון
ובלסמין ,ומכניסים אותה
אח״כ לגן עדן )קה״י ,גן(.

ערכים
וכינויים

קסו

נחלנוכע
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הסתרת פנים
יקלו .אימא נזה נניאה״ל )  0נזה״ל :רישא דקרא' ,ני מכנדי
גגלותינו ,כביכול הקב״ה
אננ ד ונו" ,אכנד להגיע להם כנוד אלקיס.
בהסתרת פנים ,כמו שכתוב
עדיין הדם שבחלל ה שמאלי וכוי .דייק נזה נני א ה ״ ל)ו( נזה״ל:
הסתרת פניך ,שהוא בחינות
רחמים ,ופנה עורף שהוא
נדרנו הקדושה מגיא ג׳ ראיות נהנרת הריונות ושפינוס
בחינות דין )ליקו״מ ב.(1 ,
דמים להנא להיטהר לעשות תשונה,
הטלטול והגלות ליחיד או
הפסוקיס הסמוכיס ומפרשיהם )כלל ה(,
* פירוש ,כי אפורי שס
לעם יורה על הסתר פנים ,שהם קשורים ומשולניס יתד לראיה אבל קוחם התשובה,
אהיה הוא נגימ טריא ד ם,
כמי שהוא בלתי מושגת
וראה ,כי מלנד שנא רנינו ללמדנו על כן
בראשית אתת )ע״פ כלל ט״ז( .ראיה א' ,ני אזי בחי׳ אהיה
מבעליו )רבינו בחיי
כמונא .היינו כשכופנין השס
קודם התשונה נסתר האדם מפני
ש׳כפר׳ לשון המפנה ,גס כל המקרא מדנר
ד ,יד(.
פנים
בהסתרת
הי
א
ה
א
א
דהינו
נאפורייס,
מענין ׳כי מי יאמר זיכיפי לני' ,המונא
בהיות שמו בישראל אהיה שהוא גי׳ דם ,ונל התשונה
א הי ה ,שפוזרין נכל פעס
הנה הם מושגחים ממנו ,להפוך דם לדוס שידוס וישתוק .ממנו .כי עדיין לא
להלן נאופ ג׳.
לאסור ,הוא נגימ׳ דם .וזהו
ובהסתלקו מהם הנה תסתלק
הסתרת ראיה נ׳ ,מהנתוג ׳ונוזי יקלו׳ .הכין את עצמו
ו ה ס ת ר ת פני א הי ה גימי דם.
השגחתו ,וזו היא
נפי' הסזרס והספרס פני
כדאיפא נשער הכוונות
פנים האמורה בתורה .וזה ראיה ג׳ ,הוא מתמת שקודם למיהוי בעולם.
א הי ה שעולה ד ם :
סוד ׳וחרה אפי בו ביום
)דרושי הפסת דרוש א( נזה״ל :צריך
פני
ההוא ועזבתים והסתרתי פני התשונה עדיין הדס שנחלל השמאלי והסתרת
שנלנ נתוקף ועוז.
שמדע ,ני לעולם נל מה שהוא
מהם והיה לאכול׳,
ותרגם ו ל ב כסיל לשמאלו .כ פנ נזה נ מי אזזיזז גימטריא דס* היינו שפיכות דמים
אונקלוס ׳וארחקינון ואסלק
למעלה ננ חי׳ אחוריים ,נרידמם
שכינתי מנהון ויהון למיכל׳
הנ מ ל)ו( נזה״ל :נדרנו נקודש ובזיונות ,על שם )שמו״א ,נ( ובוזי יקלו ,כי
למטה נעשים שס נחי׳ פניס.
)עבודת הקודש ח״ג ,פנ״ה(.
עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב ,ונמצא ,כי נחי׳ הפנים והפנימיות
כל המציאות הוא ממציאותו ננל הספר מניא נאן רק סוף
יתברך ,ותכלית
הס שמות אהי׳׳ה כסדרן ,אנל נחי׳
המציאות הפסוק )ע״פ כלל ה( ,וגס נתחילת ששם מדוד היצה״ד ,כמ״ש )קהלת י( ולב
הוא האדם ,שיקיים התורה
חיצוניומס שהס נחי׳ האחוריים הס
והמצוות .כי התורה
היא הפסוק ׳לנ חנס לימינו׳ ,מרומז כסיל לשמאלו ,עדיין הוא בתוקף ועוז.
הרינוע של שם אהיה ,נזה ,א׳ א׳׳ה
שמו יתברך ,נמצא המקיים שאחר התשונה ששומע חרפתו ושותק
אותה דבוק הוא במאוד
אה׳׳י אהי׳׳ה ,העולה מ׳׳ד.
בשמו יתברך והוא שוכן שאז הוא חנס ,כמו שמנואר נסוף
ו ב ר ז י יקלו' .נוזי׳ הס אלו שיצרס עודנו נפוקפו והס ננ פי׳ מנזי ה',
בתוכו ,על כן יזכור את שמו) .לקמן נאות  0שעל שס השתיקה נקראין חנמיס כי סיג לחנמה
אבל המרחיק את
ועל כן יקל כנודס וינוןה ,והוא מלשה״כ נקללת ?ני עלי על
עצמו ,שתיקה ,וזה נחי׳ ׳לנ חכס׳ דייקא ׳לימינו׳ ,כי ימין הוא מרמז על
וכביכול דוחה רגלי השכינה,
שפגמו נכהונה ,כדכפינ נשמואל א )נ ,כע-ל( :לנוה מנעטו נזנחי
אז לפי ההתרחקות הוא חוזר דרך המשונה ,כאשר מנואר נכוונות אלול שימין נמילואו עולה דרך
ונמנמתי אקר צויתי רנעון ומכנד את נניף ממני להנריאכס מראשית
לתוהו ובוהו ,כי מסלק את )כמונא לקמן נאות  0ועל כן ימין ה׳ דייקא פשוטה לקנל משונמו.
מציאות עצמו ממציאותו
כל נננחת ןשךאל לענני :לנן נאם ה' אלקי ןאראל אמור אמרתי ניתך
יתברך ,ואז הוא מסולק
מהטוב ויאונה לו רע ,זהו ונית אניף ןמהלנו לפני עד עולם ועמה נאם ה׳ חלילה לי כי ננננדי אננד ונזי יקלו:ופירש המצו״ד) שס( :ני מננדי .מי שהיה מכנד אומי,
סוד הסתרת פנים .ואז מגיע
נן אלעזר ,שנינדאומינשיטיס נקנאו את קנאתי.ומזי .הם נני עלי,שניזו
אכנדו גס אני ,רצה לומר ,אחזיר שימוש הנהונה לנני פנחס
הרעה לעושה רע ,לפי רע
שעושה כן הוא ההסתרה את המקוס ,יקל ננודס .ועל פסוק זה דלש נן זומא נמשנה ד אנו ס) פ״ד ,מ״א( :איזהו מכונד ,המננד את הנריות ,שנאמר )שמ״א נ( ,׳כי מננדי
)של״ה שבועות ,תורה אור נא(.
שנרא נעולמולא נרא
מה
אכנד ונוזי יקלו׳ .ופירש הר ע׳־נ) ש ס( :ני מנגדי אכנד .והדנריס קל וחומר ,ומה הקנ׳׳ה שהוא מלך הכנוד וכל
הסתרת פנים הוא העדר
השגחתו ,כי כל מי שאינו אלא לכנודו ,מכנד את מכנדיו ,ק״ו לנשר ודם .וניזייקלו .למדנו ענוותנותו של הקנ׳׳ה ,לא אמר ׳ונוזי אקלל׳ ,אלא ׳יקלו׳ מעצמם .ונכנוד
רואה דבר אין משגיח בו הצדיקים הקפיד יומר ,שנאמר )נ ח א שי ת ינ( ׳ומקללך אאור׳ .ועוד איפא ננ מ דנ ״ ר) פ ,ג( :׳כי מכנדי וגו" ,מדנר נגרים ,הס מכנדיס להקנ׳׳ה,
)שפתי חכמים דברים לא ,יז(.
שמניחים מעשיהם הרעיס ונאיס וחסים מחת כנפי השכינה )ננפי׳ הנא לטהר את עצמו ולעשות פשונה( ,הקנ׳׳ה מכנדס .ללמדך שכל המיישר
בעבור רוב הסתר הפנים
נפסדו הריעות ונתקלקלו אורחותיו הוא מכנד להקנ״ה ,שנאמר )פהליס נ( ׳זונח מודה יכנדנני׳ ,ואומר )ירמיה יג( ׳מנו לה׳ אלקיכם כנוד נטרס יחשיך וגו" ׳ונוזי
כל המעשים ,ומזה נמשך גם
יקלו׳ ,אלה הרשעים שהרי סריס מאחרי המקום ,הקנ״ה מקילס .ודוק וראה ,איך דנרי מדרש זה מקושרים הס היטנ למאמר זה.
כן בבריות עצמם הקלקול
!ניע שמןרוקח ןקר מחכרנה רנכנוד סכלות ינעט :לנ מכס לירנינו ולנכסיל
והפסדות ) ד ע ת תבונות מ( .כסיל לשמאלו .כפינ נ ק ה ל ת)י ,א־נ(  :זנוני מות !נאיש
לשמאלו :ופירש ר ש׳׳י) שס( :זנוני מוס ינאיש יניע וגו׳ .כגון נימי החורף שאין נזנונין כת והס קרוניס למות ,גס אס נא למוך
הנבראים הגסים העכורים
לא נבראו אלא בהסתר פנים ,שמן רוקח וממערנ ננשמיס הוא מנאישו ,והוא מעלה קצף שקורין אשקומ״א נלע׳׳ז ,ונראה נו כמין אנענועות ,וזה משמעו של
כי לא האיר להם פני קודשו,
ברואים ׳יניע׳ .הרי דנר קל שהפסיד דנר חשונ ,כך יקר מחכמה ומכנוד הסכלות מעט ,שהרי הכריע את כולם ,הרי שהיה אדם זה שקול
והרוחניים הנכבדים
בהארת פנים .וע״פ יסודות נמחצה ענירות ומחצה זכויות ,ונא וענר ענירה אחת והכריעמו לכף חונה ,נמצאת סכלות זה שהוא דנר מועט ,יקר ושוקל וכנד
אלה נעשה החיבור הזה של יותר מכל החכמה והכנוד שהיה נו ,שהרי הכריע את כולם .יקי .לשון כונד ,הוא כנד ושקול יותר מן החכמה וכנוד שנו .ומדרש
הגוף והנשמה ,שהגוף עניניו
בכל דרכיהם בהסתר הפנים אגדה ,מושלים יצה״ר לזנוני מות .ינאיש יניע .שם טונ שהוא ערנ משמן רוקח .לג סכם לימינו .חכמתו מזומנת להטותו אל דרך המיומנת
נמשכים ובאים ,והנשמה וכל לטונתו .ולנ כשיל לשמאלו .לעקשו מן הדרך המיומנת שהיא תפארת ונוחה לו .ע׳׳פ כלל ה׳ ,כשמניא מקרא מסוייס ,הרי כוונתו גס על כלל
אל מעמיק נו שאין נו השגה ,והשגתו הוא נשאר הספירות ,וא׳׳נ
נמצא כי הגיונו הוא סינת רוממותו והעלמו.
נענומז ישראל)פ׳ ראה( נזה״ל :ההמתנה מורה על הרצון שנכלל נכמר,
שדרשוהו מענין ׳כתר לי זעיר; כי ע׳׳י הממנה והשתלשלות מכת נלי
גנול ,נא לגנול .ועי״ע שס נ איונ כל
ועוד איפא גני ענין זה

כי

ולב

עניניה בהארת הפנים

)דעת

תבונות עח(.

הפסוקים ה סונני ס וניאוריהס .ודוק וראה ,כי זה שיצרו הרע עדיין נפוקף ועוז ,ולא זו נלנד אלא אפילו אס כנר נא לטהר את עצמו ולעשות תשונה
ויצרו ׳קרונ למות׳ ננ סי׳ ׳זנוני מוות׳ ,אעפ״כ כשנופל ו מפערנ נ׳שמן רוקס׳ נפי׳ ׳שמן אפרסמון׳ ,הרי מנאישו ,ועל כן צריך להמתין ולהפוך דס לדוס.

בעת שהקב״ה מוכרח
להסתיר הנס בתוך טבע ואיפא נעך פייס )שער נ פ׳׳ד( נזה״ל :ענין
העולם נקרא הסתרת פנים,
שמסתיר פניו כביכול של האדם ,והנ' הוא מלוכלך נדם ,וגם
מלהביט ולהכיר אותו ע״י
מלאך היצה״ר הנא מגנורות נחלל השמאל,
נפלאותיו )באר מים חיים ,פ׳
וארא(.

הסתרת פנים .נקרא סיבת
הסיבות ,פירוש שהקב״ה
מסתיר הנס בסיבות העולם,
שיוכלו בני אדם לתלות
הנס בהסיבה ,לומר מפני
שכך אירע )באר מים חיים,
פ׳ וארא(.

׳לנ חכס לימינו ולנ כסיל לשמאלו׳ ,כי הלנ יש לו נ׳ חללים ,ומן א׳ מהם יוצא רוח החיות
הוא מתפשט נכל הגוף .ומלאך היצה״ט מתלנש נחלל ימין ,ומשם מתפשט נכל הגוף נפנים,
חיי ומשמאלא מותא,
ומשם מתפשט לכל הגוף ,וז״ש נתיקוניס ק״א עץ הדעת ,מימינא
כי יצה״ט שהוא מן החסד הנקרא ימין ,הוא גורס חיים לאדם כנ״ל ,כי הוא דוגמת ליחות השרשים המשקה את האילן ,והיצה״ר
הוא החום הטנעי שנאדס ,המיינש אח הליחות השרשיס ,ואז מת האדס ,וזהו כאשר יעשה ויענור על שס״ה מצווח לא מעשה ,כי
אז זה האש של הגנורוח ימדנק נהם אש של גהינס הרע ,וימיתהו .ועי׳ לקמן נמקו״ת נהמשך אות זו ,ד׳׳ה ׳ולני פלל נקרני׳.

ילקוט הנחל
א הי ד ! ב ה ס ת ר ת פני ם .כתב בזה בליקרה )ארח בה״פ ה ,ו( בזה״ל :וזהו בחי׳
יציאת מצרים ,כי יציאת מצרים הוא בחינת תשובה שהיא בבחינת
בינה ,שמשם כל בחינת יציאת מצרים ,שהיא בחינת שיוצאין ונולדין המוחין
שהיו בהעלם ובעיבור ע״י החטאים שמשם כל הגלויות ,ועכשיו יוצאין
ונולדין ונתגלין המוחין והדעת ,דהיינו שמתחילין לידע להכיר את מי שאמר
והיה העולם .ואז נתגלה בחינת אקי״ק ,כמ״ש אקי״ק שלחני אליכם .אבל
בגלות היה בבחינת אחורי פני אקי״ק שהוא בגימטריא דם ,שמשם היה כל

הגלות ,כמ״ש ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ,כמבואר בכוונות פסח
עיין שם ,שעיקר הגלות היתה ע״י בחינת התגברות הדמים הנ״ל שנאחזין
מבחינת אחורי פני אקי״ק כל זמן שאין זוכין לתשובה.
ש פ י כ ו ת דמים ובזיונות .ומובא בספר נתיב צדיק)מכתב פג( :אמר רבינו ז״ל,
שכל צדיק הדור האמת לאמיתו יש לו כוח להנהיג העולם כמו שהוא יודע,
והצדיקים הקדמונים היה עיקר תשובתם סיגופים ותעניתים ,ורבינו ז״ל אצלו
עיקר התשובה לברוח מן הכבוד ולסבול שפיכות דמים ובזיונות.

יפניסי ,מורה על הרצון,
כדכתיב ׳ישא ה׳ פניו אליר,
והוא מ״ש דהע״ה ׳אל תסתר
פניך ממני׳ .וענין ׳הסתר
פנים׳ ,הוא מניעת הרצון,
כדכתיב ׳ויהיו לאחור ולא
לפנים׳ )פנים יפות שמות כא,
ל ם עיקר החיות נמשך אל הלב ,ושם כל רתיחת הדמים)ליקו׳׳ה שבת ז ,נא( .ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וכו׳ ,כי הדיבור הוא מהדמים ,כי הדם
א( .הירידה היא חיותו בהסתר פנים ,והעליה היא בהתגלות ) פ רי הארץ ,פ׳ בא(.
הוא הנפש ,ועיקר הדיבור הוא מהנפש ,כמ״ש ויהי האדם לנפש חיה ,ותרגומו ,לרוח ממללא ,וכשמתגברים הדמים דסטרא אחרא חס ושלום ,אזי אין יכולין לדבר כלל ,ואזי הוא בבחינת נאלמתי דומיה ,לשון דמים)ליקו׳׳ה חלב ודם ד ,ט( .הדם
הוא הנפש והנפש היא בדם ,ששניהם מעורבין יחד ,יהיה זה כענין יין המזוג במים ,שהמים ביין והיין במים כל אחד בחבית .כי הדם הוא הנפש עצמו ,לומר שהיו לבשר אחד לא יתפרדו ,לא יפ1צא דם בלא נפש ,ולא נפש בלא דם כידוע ,ברוח אשר
תחילתו מן הלב שהוא היולי לרוחות כולן ,וממנו יבא הזן שעושה הדם ,והדם הוא המולידו והמקיימו ,כענין הגולם והצורה בכל בעלי הגוף ,שלא יפ1צא האחד בלתי האחר)רמב׳׳ן ויקרא יז ,יד( .כנודע דיש נפש רוח נשמה באדם ,הנפש הוא הדם,
ומתפשט בכוחות הפעולה שבאדם ,והרוח בלב ,והנשמה במוח )ליקוטי אמרים ,יהושע א( .דם ,דהוא רמז על הבינה בהיותה סתומה במ׳ סתומה שלא להשפיע ,ואז המלכות בצורת דלת .ומטעם זה דם מורה דין ,וע״פ פשוטה דם מורה על בינה שהיא
א חו ריי ם כל
בחי׳ אהיה בריבוע גי׳ דם ,וע״כ הוא דין ,שכל ריבוע הוא דין )קה׳׳י ,דם( .דם האדם בא מיסוד אהיה בריבוע גי׳ דם ,וכשתסיר ממנו ארבע אותיות פשוטים דאהיה נשאר חלב ,וזה שאמר ׳דם נעכר ונעשה חלב׳ )קה׳׳י ,אהיה(.
עוד שיתקרבו אל המאציל הם נקראים פנים ,וכל עוד שיתרחקו נקראים אחוריים .ולכן כמה פנים לפנים הנראים ,וכמה אחוריים לאחוריים ]דלאו[ נראים ,כי אין הספירה עצם אחד שלא ישפוט בו כי אם ענין אחד ,אמנם בכל ספירה וספירה
כמה מציאיות כמה עולמות כמה עניינים ,שאין השכל יכול להשיגם )פרד׳׳ר יד ,א( .מלת פנימיות וחיצוניות ,ר״ל פנים ואחור)פע׳׳ח הקדמה לשער השבת ח( .החיצונים שהם אחור הם נקראו אחוריים)של׳׳ה בשלח ,דרך חיים תוכחות מוסר( .השפע
שמשפיע בחינם על שאינו חפץ בהשחתת עולם ,זה נקרא אחוריים ודין ,אף ששרשו בא ונמשך מרצון עליון )מקור מים חיים ,פ׳ בשלח( .במשה נאמר ׳ותמונת ה׳ יביט׳ ,זה מראה אחוריים ,שמשה היה הולך תמיד ממדריגה למדריגה ,ותמיד היה
משיג בחי׳ אחוריים ,שיש השגה יותר גדולה ממה שישיג עתה .ולכן אמר ׳מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה׳ ,השגתו אין לו סוף ,כי איננו נשאר ונח בשום השגה ,אלא הולך ומוסיף ,והכל אצלו מראה אחוריים ,והבן ) מאור עינים ,השמטות(.
י צ הייר הבעל דבר והיצה״ר צריכין לקרות אותו בשם אחר ,דהיינו שלא לקרותו עוד בשם יצה״ר ,רק בשם כח המדמה)ליקו׳׳מ כה ,ה( .יש כמה בחינות ביצה״ר ,כי יש בני אדם נמוכים מגושמים ,שהיצה״ר שלהם הוא גם כן יצה״ר נמוך ומגושם ,והרוב

עצה ותושיה  #עיקרהתשובה ,כשישמעבזיונו ידום וישתוק ,ויסבולבזיונות ושפיכותדמים הבאין עליו )קיצור ליקרמ מוהרנ׳׳ת ו,א(.

ואני תפלה

יי אלידזים ,אתה ן_דעת
לאולתי ואשמותיממך
לא נכחדו .ועתה ,אבי,
אבי ,מלא ךחמים ,מה
אעשה ,אנא אנום
לעזרה ,ואיך אבקש
תרופה ותחבולה
ועצה להמלטעל נפשי
להציל נפשימנישחת,
״אשא עיני אל ההרים
מאין ןב'א עזרי״ .עזרני
עזרני ,חנני חנני,
הושיעני בךחמיך
הךבים וךוםךיך
העצומים ,והופיעה
עלי ממעון קדשתך
רוח חכמה ובעה,
רוח קדשה וטהרה,
שאזכה להתקרש
ולהטהר באמת,
ולשוב אליך באמת
בתשובה שלמה.
וארם ואשתק למחרפי
ולמבזי נפשי ,ואזכה
לקים מקךא שכתוב
״רום ליי והתח1לל לו״,
ולסבל בזיונות ובושות
ושפיכות רמים על
עוונותי ,ולקבל הכל
באהבה)ליקו׳׳ת ו(.

המתרגם

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

נחלנוכע

מוהר״ן

ערכים
וכינויים

קסז

ו ב ש ב י ל זה כאין עליו כזיונות.
^ שתוק לפני ה' והמתן לו .השומעים חרפתם ואינם משיכים .והוא מלשון הז״ל נמסכה דרך
א( נזה״ל :עיקר הנזיונוח הנאים על האדם ,הוא ע״י
ארן רנ ה) פ ״נ( :הנעלנין ואינן עולגין שומעין חרפחן
^ מר בנו של רבינא,
שרוצה להרנוח נכנוד עצמו ולמעט נכנוד המקום ,כמו שכמג
כשהיה מסיים תפילתו ואינן משינין ,עושין מאהנה ,ושמחין כישורין ,עליהם הנמוג אומר
אמר כך.
אדמו״ר ז״ל על פשוק ׳כי מכנדי אכנד ונוזי יקלו׳ .ועוד איחא שס
)שופעים ה( ׳ואוהניו כצאמ השמש נגכורמו; והמאושין כעיניהס
)חפילין נ( נזה״ל :ע״י כל ענירה
והנכזיש כפניהש והכוכשין את יצרן
וענירה שעושה חש ושלום האדם,
והמשפילין אח רוחם ,עליהם הנמוג ובשביל זה באין עליו בזיונות ושפיכות
עי״ז מגיא על עצמו חרפוח
ואני תפליה אומר )ישעיה מט( ' נ ה אמר ה׳ גואל דמים ,כי זה בחי׳ הסתרת והחזרת פני
ונזיונוח .וזה ׳כל היום כליממי נגדי
ר בונו של עולם ,עזךני ישראל קדושו לגזה נפש למחעג גוי אקי״ה גיט׳ דם .ותיקון לזה ,שיהפך דם
ונושח פני נשחני מקול מחרף
לעגד מושלים מלנים יראו וקמו
והושיעני שאזכה שרים וישמחוו' ,וכן נשנהה נקיצור לדם ,שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם
ומגדף מפני אויג וממנקם׳ ,שזה
לשתק ולדם למחרפי
משיבים ,ולא ידקדק על בזיון כבודו .נאמר על היצה״ר ,שהוא העיקר
ולמבזי נפשי ,ולמקללי נריי ה א זו נ מ סכ ה שנה )פס ע״נ(
נפשי תהום ,ואהיה מן
וכשמקיים דם לה׳ ,אז הקב״ה מפיל לו החולק והשונא הגדול של האדם,
ונגי טין) לו ע״נ( עי״ש.
הנעלבים ןאינם עולבים,
חללים ,כמ״ש ) ה ה לי ס לס דם לה׳ והתחולל לו ,שרוצה לעקור אח האדם משני
שומעים חרפתם ואינם דם לה׳ והתחולל לו .מזמור זה
מדנר כולו מהצלחה הרשעים
ל ם לחי .ני אר נזה
עולמוח.
משיבים,עושיםמאהבה
נליקו״ה )או״ח רה״ש ד ,נ( נזה״ל :נחחילח המשונה כשאדם מחחיל
ושמחים ביפורים .נעוה״ז ,ומאמן ומחזק אה ההולכים נדרכי ה' ונאמונה .כדכחינ נחהליס
וקזכני של'א אבון
להמקרג אליו ימנרך ,אז הקיטרוג גדול מאד רחמנא ליצלן ,מחמח
לצערם על ידישתיקתי )לז ,א-יא( :לדוד אל ממחר גמרעים אל מקנא געשי עולה :כי
שעדיין עוונומיו מנדילים נינו לנין קונו ,והם מקטרגים עליו ואינם
שאשתיק להם ,רק כל כחציר מהרה יננלו וכירק דשא יגולון :גנוח גה׳ ועשה מוג שכן
מגיחים אומו להמקרנ .ואז מגודל הקיטרוג אי אפשר לדנר שום
כונתי בשתיקתי יהיה איז ורעה אמונה :והמענג על ה׳ וימן לף מישאלח לגף :גול על
מאהבה באמת־ ותהיה
דינור לפניו ימנרף ,כי עדיין הדם שנחלל השמאלי נמקפו ,והדינור
בעזרי תמיר שאהיה ה׳ דרכף וננוח עליו והוא !עשה :והוציא כאור צדקף ומשפשף
נזהר בזהירות גרול כצהר!ם :דום לה׳ והמחולל לו אל ממחר גמצליח דרכו גאיש עשה
הוא מהדמים ,ומחמח שהדם שנחלל השמאלי נחוקפו עדיין ,אי
אפשר לדנר שום דינור הגון כראוי ,ני הדינור מנולנל מאד מחמח
של'א לביש ולחרף ננזמוח :הרף מאף ועזג חמה אל ממחר אף להרע :כי מרננים
פני חברי ,ולא שום
הדם שנחלל השמאלי ,ועל כן ע״י הדינור יוכל חש ושלום הקיטרוג
אךם שבעולם ,אפלו !כרמון וקוי ה׳ הננה !ירשו ארץ :ועוד מעט ואין ר'שע והחגוננמ
להמגנר יומר (...) .ועל כן עיקר המשונה ע״י נחינח דם לה׳ ,כי
המחרפין ומבישין אותי ,על רנקומו ואיננו :וענוים יירשו ארץ והמענגו על רג שלום:
צריכין לעשוח עצמו כנהמה שאין לה פה לדנר ,וע״י זאח השחיקה
מכל שכן אותם שאינם וניאר נחרגוס יונחן )שס( :ישמוק קדם ה׳ ואוריף ליה .ופירש רש״י
והדמימה השי״ח מרחם עליו ,וזוכה ע״י שמיקה זו לנחיגח משונה
מבישין אותי .אנא יי) ,שס( :דום לה׳ .הממן לישועחו ,כמו ) ש מו אל א( ׳אם כה יאמרו אלינו
שמרני והצילני מעוון
החמורהזהשל המלבין דומו׳ ,דיהונחן .ומנחם חגרו לשון דממה ,נמו ׳וידום אהרן׳ ) וי ק ר א
שהיא נחינח כמר שהוא ג״כ נחינח שחיקה כי הוא למעלה
מהדינור .וזה עיקר נחינח משונה ,שזוכין שימהפך הירידה לעליה,
פני חברו ברבים שאין י( וגם כן פחר ,׳טוג ויחיל ודומם׳ ) א י כ ה ג( .והמהולל .לשון מומלח.
לו חלק לעולם הבא,
דהיינו מה שנפגם הדינור ויצא מגדר האדם לגדר נהמה ע״י
אל הסהר .לאמר ארשיע כמוחו ואצליח כמומו.
אימא נזה נלקועי אנ ״ן) ה פי לין

)המשך(
היצה״ר שלהם הם הדמים
בעצמם ,היינו הדם שבחלל
השמאלי ,שהוא בתוקפו.
ועיקר בלבולים שלהם,
מעבירת ומבלבול הדמים.
ובאמת מי שיש לו דעת צח
כל שהוא ,היצה״ר הזה הוא
אצלו שטות גדול ושגעון,
ואין צריך שום התגברות
לנצח אותו (...) .רק שיש
בחי׳ יצה״ר שהוא מלאך
הקדוש ,ואעפ״ב הוא יצה״ר,
וצריך להתגבר ולהימלט
מאד ממנו ,היינו בחינות
גבורות ,בחינות דינים.
וזה הבר דעת ,יש לו זה
היצה״ר הנ״ל ,היינו גבורות
ודינים .וצריך להתגבר עליו,
ולהמתיק הדינים ,שיהיה רק
כולו טוב )ליקו״ם עב(.
אין מלך אלא יצה״ר,
שנאמר ׳טוב ילד מםכן
וחכם ממלך זקן וכםיל׳ ,זה
יצה״ר הנקרא מלך זקן וכםיל
)תנדא״ר לא(.

’ ל א יהיה בך אל זר ולא
תשתחוה לאל נכר׳ ,איזהו אל
זר שיש בגופו של אדם ,הוי
אומר זה יצה״ר ) שבת קה.(:
שבעה שמות יש לו
ליצה״ר ,רע ערל טמא שונא
מכשול אבן צפוני .ת״ר ,׳ואת
הצפוני ארחיק מעליכם׳ ,זה
יצה״ר שצפון ועומד בליבו
של אדם )סוכה נב.(.
הוא שטן ,הוא יצה״ר ,הוא
מלאך המוות )ב״ב טז.(.

ושמרני והצילני בכל
עת שלא אביש שום
אךם שבעולם מגרול
וער קכזן ,כי כבר ו פ ש ב י ל זה ב אין עליו בזיונו ת .איתא בספר מקור מיס חיים )פ' נח( בזה״ל:
ו ת י ק ו ן לזה שי ה פך ד ם לדם .איתא בעל״ת )רסד ,ר״ח אלול תקצ״ט( בזה״ל:
נלכלתי בזה כמה
שמעתי ממורי ,כי נר״ן של אדס נתגלגל בזיי״ן ספירות ,הנפש
והתיקון ע״י שיהפוך מדס לדם ,לסבול בזיונות ושפיכות דמים
פעמים ,בשוגג ובמזיר נתפשט אורו בסוד עבדיו ומשרתיו ובהמותיו .ואס פגס בנפש ע״י מעשים
מכמה צדדים .כי גס מה שמונת כל אתד בעיני עצמו ונדמה לו כאילו
באנם וברצון .״אמנה
רעים ,גורס שיהיה לו צער מעבדיו ובהמותיו ,שמתים לו הסוסים או
תס ושלום תס ושלום אפס תקווה ,גס זה בתינת שפיכת דמים ,שצריכין
חטאתי לה׳ אלהי
השוורים ,ועבדיו אינם עושים לו כרצונו (...) .ואס פגס ברות ממללא ובדיבור,
לסבול הכל ויעבור עלי מה ,ואס תס ושלום לא יהיה עולם הבא ,אעפ״כ
ישראל״ ולכמה אנשים
האמת הוא אמת ,ואני תפץ ומשתוקק רק להאמת לאמיתו ,כי סוף כל
מישראל ,אשר כלם לשון הרע או באבק לשון הרע ,או שדיבר באיזה צד דבר מגונה על איש
כשרים וצדיקים כנגדי ,ישראלי (...) ,אזי מזה עומדים עליו אנשים רעים ומדברים עליו מה שלא
סוף יבוא יוס פקודתי ,וההכרת לשכב על הארץ ,והתרסיס יניתו על
)מדרש אגדת בראשית א(.
העיניי ם ,והגוף יתבלה בהקבר ויהיה נעשה עפר רמה ותולעה.
ובושתי אותם כמה עלה במתשבתו ומשברים לבו ,וגס יש לו יסוריס מאשתו ,שנעשית לו כנגדו
יצהייר תמיד שוקק ומתאוה
פעמים ,והלבנתי פניהם לצער אותו ,ולפי ערך הפגם כך הוא הצער ,ובזה נתפייס למעלה אותו ד!שומעים ח ר פ ת ם ו אינ ם משיבים .ואיתא בליקו״מ )ח״ב פב( :וזהו ׳ועושים
להכשילך )רש״י בראשית ד,ז(.
ברבים׳ ושפכתי דמם שדיבר עליו ומותל לו .וכל זה אס הוא צדיק ,ועבר במקרה שדיבר על
מאהבה׳ ,כי זאת השתיקה ) (...יש בה שני בתינות ,לפעמים נכללת בקדושה,
הפשע הוא יצה״ר ,האומר
כמים .אבי שבשמים תבירו ,אבל רשע המדבר ,יש לו מנותה בעולם הזה ,ונכרת שרשו ואין לו
ולפעמים נכללת בקליפה ,בתוך השלוש קליפות הנ״ל ,שהס בתי׳ תרפה כנ״ל .לרשע שלא יהא פחד אלקים
שמרני מעתה הצילני תלק בתייס .ואס פגס בנשמה ,והנשמה שוכנת במות ומתשבת האדם ,שמזה
היינו כי לפעמים הוא שותק לתברו ,כדי לעשות לו ייסורים ביותר ,נמצא
לנגד עיניו) .רש״י תהלים
לו ,ב(.
שבזאת השתיקה הוא מתרף את תברו ביותר ,ואז נכללת השתיקה ,בתי׳ נגה
מעתה מעוון החמור נמשך טפה זרעיית והס בניו ,ואס פגס במתשבה שבמות גורס לו צער
הזה ומכל העוונות
מבניו .ובכל הספירות והמידות יכולין להעלות משס נר״ן שלו אל הקדושה,
בקליפה ,בבתי׳ תרפה כנ״ל .אבל כשעושה מאהבה ,ששותק מאהבה ,מתמת הוסיף הקב״ה יצה״ר
שבעולם׳ ועז.הי וזכני
לטובתו ולרעתו ,כדי לבחנו
שאינו רוצה לבייש ולתרף את תברו ,אזי בתי׳ נגה נכללת בקדושה.
מה שאין כן בספירת מלכות ,אשר משס יונקות קליפות נגה ,קשה להעלות
לתקן כל מה שפגמתי
ולנםותו בין טוב ובין רע,
בעוון זה מעודי עד ולברר משס תלק הקדושה של נר״ן שלו ,כי צריכין אמונה גדולה ולעמוד
וכדי להתנאות ,לבנות
היוםהזה .ותסבבםבות בנסיונות הרבה ,ולהיות תזק באמונתו ,אשר בכל התשכות וייסורים והסתרות והקטנות ,שס הוא אלופו של עולם איתו עימו ,כלומר אליו ,ויאמין באמונה
ולנטוע ,ולהרום ולעקור
לטובה ברחמיך ,באפן
שלימה ויבטת בשס ה׳ וישען באלקיו בכל דבריו ,ובזה יסבול רעת תבירו ,וישתוק ויקבל באהבה .וכלל העולה ,כי בני אדס השונאים אותו ,באו ע״י פגס נטוע .ואם לא היה היצה״ר,
בשביל אימת המות לא
שאזכה להתועד וחד דיבורו ,לכך צריך להעלותן ולתקנם ע״י דיבור התפילה ,להתפלל עליהם שישובו ויתוקנו ,כמו שאמר רבינו יהודה התסיד ,כל איש ישראל שעשה לו צער
אינו עושה כך ,רק שדותה אותן ומעורר עליהם דינים ,נעשו תומריות היה עוםק בקיום האדם,
שבישתי
ודיבר עליו לשון הרע ,בהכרת נעשה בעל תשובה ,אפילו גוי נתגייר ,ואס
עם האנשיםויסורין
ולא היה בונה בנין ,ולא
אותם ^לפיסם באמת ,ועב ,ושונאים אותו ביותר ,וזהו )משלי יז( ׳ענוש לצדיק לא טוב׳) ,היינו( לו ,כי הרי כל השונאים אותו ומתלישין דעתו ומגדילים עליו ,הס משורש נשמתו,
היה מתאווה לקנות מקנה
עד אשר כלם ימחלו לי
והס בתינת רותו ממש של הצדיק ,והס נבראו לצערו ולייסרו בהכנעה ,שלא יגביה דעתו תלילה ויפול לרשת קליפות נגה ,אס כן למה ידתה אותם ,הרי וקנין .ואם יתגבר ביצרו
במחילה גמורה :יאמת,
הס גורמים לו תייס בעולם הזה ובעולם הבא ,על כן צריך לתקנם בכל
כותו ,ולרדוף אתריהם להאיר עליהם מאורו ,ולהעלותן בתפלתו ,וע״י התפילה הטוב לכבוש את יצה״ר
ברצון טוב ,ובלבשלם,
ואל יעורר עליהם דינין אפילו בינו לשמים,אלא אדרבה יתפלל עליהם ויראה שלא יחטא לפני יוצרו ,כי
נמתקין הדינין בשורשן ,ומוציא את רותו מהס ,והרע גמור כלה מאליו.
ובנפש חפצה .ולא
ישתמש ביצרו הרע לעשות
נפלאות ,והטובים יתזרו להיות אוהביו .וזהו ענין משה רבינו עליו השלום שהיה רועה צאן ,ואת״כ נתן להס התורה ונעשו תלמידיו כו׳ ,עכ״ל.
ישאר עלי שום שנאה
הכל ביראת השם ברוך
בדבר
עצמו
להנהיג
תכס
לתלמיד
שבת
אינו
לכבודו,
לנדות
לתכס
רשות
שיש
אע״פ
בזה״ל:
יג(
פ״ז,
החזקה)ת״ת
ביד
הרמב״ס
כחב
כבודו.
בזיון
על
ידקדק
ולא
וקפלא משום אלם
הוא ,בלא עוון ופשע ,זו היא
זה ,אלא מעלים אזניו מדברי עס הארץ ,ולא ישית לבו להן ,כענין שאמר שלמה בתכמתו ,׳גס לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך׳ .וכן היה דרך טובתו ,אשריו ואשרי יולדתו
שבעולם ,ולא שום
טעא בלב ,ומעתה תסידיס הראשונים ,שומעים תרפתס ואינן משיבין ,ולא עוד אלא שמותליס למתרף וסולתיס לו ,ותכמיס גדולים היו משתבתיס במעשיהם הנאים ,ואומרים
)ארחות צדיקים שער כח(.
תשמ.הי ותצילני תמיד שמעולם לא נידו אדס ולא התרימוהו לכבודן ,וזו היא דרכם של תלמידי תכמיס שראוי לילך בה .במה דברים אמורים ,כשביזהו או תרפהו בסתר ,אבל
יש יצה״ר לעריות ,ויש
תלמידאבי
שלא אלבין ולא
נענש,שזה
ש שביזהו או תרפו אדס בפרהסיא ,אסור לו למתול על כבודו ,ואס מתל
תכס
בזיון תורה ,אלא נוקם ונוטר הדבר כנתש ,עד שיבקש ממנו יצה״ר לעבודה זרה,
מתילה ויסלת לו .ועוד איחא בזה בראשיח חכמה)שער הענוה פ״ג( בזה״ל :עוד כתב מורי דרך לקניית הענוה ,והוא שישתדל לעולם לברות מן הכבוד ,ויבתר השפל כדאיתא ביומא )סט (:תרי
שום אלם שבעולם
יצרא הוי ,יצרא דעבודה
אפלו ביני לבינו ,מכל שבמקומות .וכן ישתדל לכבד כל הבריות ,כדלים כעשירים יהיו שויס ,כי אין הפרש בין העשיר ובין העני אלא במעות ,אבל שניהם נבראו בצלם ודמות,
זרה ויצרא דעריות )גו ר אריה
רבי
שכן ברבים ,ולא אזלזל והמכבד את הבריות מכבד לאומן העליון שעשאס בכמותו ,ואס תס ושלום מבזס ,הוא כמבזה האומן שעשאס ,על דרך שאמרו במסכת תעניות על
בראשית ו ,יא(.
בכבוד של שום בר
אלעזר שפגע באדם מכוער הרבה וכו׳ ,ואמר לו ,לך אל האומן שעשאני ,ואמור לו ,מה מכוער כלי זה שעשית ,עד שהוצרך לשאול ממנו מתילה ,ואמר
יצהייר לא נברא אלא
ישראל שבעולם ,ולא
צ׳ורר
ר׳שע
ומ׳מזר
ונ׳ואף
הדמים
איש
שקראו
גרא
בן
שמעי
תרפו
כאשר
שתק
עוונו
לכפרת
השלום
עליו
המלך
דוד
ולכך
)(...
לי.
מתול
לך
נעניתי
לו,
לשרת הנשמה ,כמו הנחש
אהיהבז לכל אדם ,לק
בלשונו
להלקותו
מלמעלה
שלית
שמעי
היות
שידע
כמבואר,
נוטריקון
נמרצ״ת׳,
קללה
קללני
׳והוא
ח(
ב,
א
)מלכים
על
ז״ל
רש״י
כדפירש
ת׳ועבה,
הנברא לשרת האדם ,והיינו
אזכה להכלל בכלליות
ובמעשיו שעפר בעפר וכו׳ ,ואמר כי ה׳ אמר לו קלל את דוד ,ומי יאמר מדוע עשית כן ,לכן ידאג על עונותיו ולא ישיב על תרפתו (...) .וכאשר יתן כקליפת האגוז לתועלת
ישראל עמך ,לאהיב
האדם אל ליבו שכל הסיבות שיסתבבו לו הכל באים מאיתו יתברך ,כי הוא משגית על כל הפרטים ,שהרי אמרו אין אדס נוקף אצבעו מלמטה אלא שמירת מוח הפנימי ,וכן
את כל אחד ואחד
היצה״ר לשרת הנשמה כלי
אס כן מכריזין עליו מלמעלה ,לא יכעוס על מעשה ה׳ .ועל כיוצא בזה אמר שלמה המלך ע״ה )משלי טז ,ג( ׳גול אל ה׳ מעשיך ויכונו מתשבותיך׳.
אדי,
מישראל כנפשי ומ
מוכן לעבודתו ,וכן קראו
ב^ לבבי באמת,
ד ם להי .והוא כעין הנאמר בתפילה ומובא 5גמ' במסכח ברכוח )יז ע״א( :״מר בריה דרבינא ,כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי ,׳אלקי נצור לשוני מרע ושפתותי הכתוב עבד ,כאומרו ׳מפנק
ולקים מצות ״ואהבת
מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדוס ונפשי כעפר לכל תהיה׳ .וכתב בזה השל״ה )תורה אור עקב( בזה״ל :מה שאנו מתפללין ׳ולמקללי נפשי תדוס׳ ,וקשה,
מנוער עבדו׳ ,ויצה״ר
לרעך כמוך״ באמת
יכריח הנשמה שתתלבש
בשלמות כרצונך הטוב
בגוף ברצון קונה )חסד לאברהם מעין ז ,נהר ט( .תדע ,כשאדם זוכה לעשות תשובה שלימה לפני בוראו ,הנה הוא נהפך לאיש אחר ובריה אחרת גמור מכאשר היה ,כי כאשר היה מוטבע ברעות והיה יצה״ר שופטו ,והוא אשר מלך על כל

מיליואי חכמה

)ליקו״ת צו(.

ילהוט הנחל

האברים והגידים שיעשו רצונו ,כמאמר חז״ל )ב״ר לד( ׳הרשעים ברשות לבן וגו״ ,ותאוות לבו ממשיכין אותו לכל אשר יחפצו ואין כח בו לשבור תאות הלב

מצינו שאמר שלמה ׳עיר
קטנה ואנשים בה מעט ובא
אליה מלך גדול וםבב אותה
ובנה עליה מצודים גדולים׳
)קהלת ט( .׳עיר קטנה׳ זה
הגוף ,׳ואנשים בה מעט׳ אלו
האברים שבו ,׳ובא אליה
מלך גדול׳ זה יצה״ר ,׳ובנה
עליה מצודים גדולים׳ ,מפני
שיצה״ר מחשב על האדם
לצוד אותו במצודים גדולים

אז )ב אר מים חיים ,פ׳ בראשית(.

ערכים
וכינויים
לב
עיקר הדעת הוא בלב ,כמו
שכתוב ולא נתן לכם לב
לדעת .גם שם עיקר היראה
)ליקו״ם טו ,ג(.

כל

התאוות ומידות הם בלב

)ליקו״ע ,דעת(.

יומל ה׳ אלקיך את לבבך
וגו״ ,כי מילת הלב הוא ביטול
יצה״ר ,וכשיתבטל היצה״ר
נמצאו איבריו של אדם כולם
נמשכים ומדובקים בשם
המיוחד ,ויעשו בטבע מה
שהשכל מחייב )רבינו בחיי
דברים ל ,יב(.

כאשר הלב הוא טוב ,בו
נמצא הכל בשלימות ,הן
כתות הנפשיות בשלימות,
הן הגופניות ,כי הלב הוא
המקור והשורש של בעל
חי .מורה על זה מה שהוא
באמצע הגוף ,כי כל דבר
שהוא באמצע הוא שורש
והתחלה אל הכל ,ולפיכך
הלב שהוא באמצע האדם,
הוא שורש והתחלה אל
האדם בכלל ,דהיינו אל כל
כתות האדם ,ולפיכך כאשר
הלב הוא טוב נמצא הכל
בטוב )דרך חיים פ״ב ,מ״ט(.
הלב הוא המלך לכל חלקי
הגוף ונוהג בם ,ואם הוא
אינו מביא עצמו אל עבודתו
יתברך ,אין עבודת שאר
האברים כלום ,כי ׳אל אשר
יהיה שמה רוח הלב ללכת
ילכו .ומקרא כתוב בפירוש
)משלי כג( ׳תנה בני לבך לי׳
)מסילת ישרים טז(.

כל דבר פנימי נקרא לב,
והוא קרוב לפירוש הזוה״ק
ע״פ ׳לך אמר ליבי׳ ,כי על ה׳
אמר שהוא ליבו ,היות הוא
פנימיות של כל דבר )פרי
הארץ ,מכתב ח(.

סוד לב הוא ל״ב נתיבות
דחכמה ,ומהן יוצא ש״ך
ניצוצין ,י׳ פעמים ל״ב גי׳
ש״ך ,וכן לב בא״ת ב״ש הוא
ש״ך )קה״י ,לב(.
זה ביהמ״ק ,שנאמר ׳והיה
עיני וליבי שם כל הימים
שם׳)קה״י ,לב(.

בינה

נקרא ׳לב מבין׳

)קה״י ,לב(.

קפח נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

המתרגם

רד 1ו א יפיל לך חללים .כדדרשו חז׳׳ל כמסכת גיטין )ז ע׳׳א( :שלס “ שלח לו ,הרי הס
מעשה הנהמיוס שעשה ,וע״י שמכיר את מקומו ונשנא לשוב
מצעריס אותי הרבה,
עלי
העומדים
אדם
בני
אלעזר,
לרבי
עוקבא
מר
ליה
נמשונה אין לו פה להשיב ,וע״י דמימה ושמיקה זו השי״מ מרחם
ואיני יכול לעמוד
ובידי למסרם למלכות מהו .שרטט וכתב ליה ׳אמרתי אשמרה כנגדס .שלח לו 'דוס
עליו וזוכה לעלות נמכליס העליה ,כי זוכה למשוכה שהוא נסינס
דרכי מתטוא בלשוני אשמרה לפי מתסוס בעוד רשע לנגדי /לה' והתחולל לו' ,דוס
כמר נתינת שמיקה שלמעלה מהדינור ,וכשזוכה לעלות לשם אזי
לה' ,והוא יפילס לך
מוזר ונעשה אדם כנ״ל ,דהיינו
אע״פ שרשע לנגדי אשמרה לפי חלליס חלליס ,עסוק
מתסוס“ .שלת ליה ,קא מצערי לי בתורה בבוקר ובערב
שנעשה נתינת אלף ,כי לית אדם
)כשדרז״ל גיעין ז. (.
על אף מעשיהס ,והן
נלא אלף ונו') ,כמנואר שס לקמן נאוה
בהו.
דאיקוס
מצינא
ולא
טובא,
כלין מאליהן .הדבר יצא
) פ ה לי ס ק ט(,
ה( .ואזי כוודאי תוזר ונננה הדינור
שלת ליה ,׳דוס לה׳ והתתולל לו' ,מפי ר״א ,ונתנו את
דוס לה׳ ,והוא יפילם לך תלליס גניבא שהיה חולק עליו
כשלימות ,כי גדר האדם הוא הדינור.
בשלשלת של ברזל(...) .
תלליס ,השכם והערב עליהן לבית אמר ליה רב הונא בר
המדרש ,והן כלין מאיליהן .הדבר יצא מפי ר״א ,ונתנוהו לגניבא בקולר (...) .אמר ליה רב הונא בר נתן לרב אשי ,מאי דכתיב ׳קינה נתן לרב אשי ,מה זה
שכתוב 'קינה ודימונה
ודימונה ועדעדה׳ .אמר ליה ,מתוותא רbרך ישראל קתשיב .אמר ליה ,אטו אנא לא ידענא דמתוותא רbרך ישראל קא תשיב ,אלא
ועדעדה' ,ענה לו
רב גביהא מארגיזא אמר בה טעמא ,כל שיש לו קנאה על תבירו ודומם ,שוכן עדי עד עושה לו דין .אמר ליה bib ,מעתה ׳צקלג בערים של איז ישראל
ומדמנה וסנסנה׳ הכי נמי .אמר ליה ,אי הוה רב גביהא מבי ארגיזא הכא הוה אמר בה טעמא .רב אתא מבי תוזאה אמר בה הכי ,הפסוק מדבר .אמר לו,
כלוס איני יודע שפס'
כל מי שיש לו צעקת לגימא על תבירו ,ודומם ,שוכן בסנה עושה לו דין .ופירש רש״י )שס( :העומדים עלי .לתרף ולגדף .ובידי למוסרן .זה מדבר בערי ארץ
שלשלת של ברזל שנותנין שם המוכתבים למלכות להריגה .ישראל?! אלא רב גביהא
כת בידי להלשיןעליהן.לנגדי .מריבני ומקניטני.גניבא .היה תולקעליו .קולר.
מארגיזא אמר בזה טעס,
על ריב אתרים ,כמו ׳קנא קנאתי׳ ) מ ל כי ם
מארגיזא .שםמקום .קנאה .כעס מתמת צער שצערו .קנאה .הוא לשוןשאדם מתעבר על ריבו או
שפי' הפסוק הוא ,שכל
א( ,וכמו ׳בקנאו את קנאתי׳ )במדבר כה( .צעקס לגימא .שגוזל ממנו ויורד לתייו לשערי מזונותיו .ועוד ביארו התוספות )שס( בדרך אחרת שעולה מי שיש לו קנאה על
גס היא בקנה אתד ,וז״ל :והוא יפילם סללים .בפ׳ בתרא דזבתים )דף קטו ע״א( דרשינן דום בענין אתר ,גבי ׳וידום אהרן׳ )ויקרא י( ,אע״פ חבירו ושותק ,שוכן עדי
עד עושה לו דין .אמר
שהפיל לך תלליס אתה דוס .השכם והערב עליהן .דריש דוס כמו דמדומי תמה )שבת קית ע״ב( .אע״ג דאמר בבבא קמא )דף צג ע״א( המוסר לו ,אלא מעתה הפסוק
'צקלג ומדמנה וסנסנה'
דינו לשמים הוא נענש תתילה ,הא אמר ה״מ דאית ליה דינא בארעא .אי נמי ,השכם עליהם לבית המדרש קאמר ,לעסוק בתורה.
חלל בקרבי .כתיב בתהליס )קט ,א -ה ,כ-כב( :לרננצח לדוד רנזמור אלקי תהלתי אל תחרש :כי פי רשע ופי רנררנה עלי פתתו דברו גס כן כך?! אמר לו אס
היה רב גביהא מארגיזא
אתי לשון שקר :ודברי קנאה סבבוני וילחמוני חנם :תחת אהבתי זשכונוני ואני תפלה :רקימו עלי רעה תחת טובה וקנאה תחת כאן היה אומר בזה
אהבתי (...) :זאת פע_לת שנוני מאת ה׳ והדברים רע על נפ׳סי :ואתה אלקיס אדני עסה אתי למען סמך כי טוב חכןדך הצילני :כי עני טעס .רב אחא מחוזאה
אמר בזה כך ,כל מי
ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי :ופירש בזה במצו״ד) שס( על דרך הפשט בזה״ל :מסס אהבמי .במקום האהבה שאני אוהב אותם ,המה נוטרים שיש לו טענות על חבירו
עלי שנאה בלב .ואני ספלה .עכ״ז אני איש תפלה להם (...) .כי עני .אני נכנע ומושפל כעני ואביון ,וליבי נעשה חלל בקרבי מגודל הפחד שיורד לחייו וגוזל ממנו
והתוגה .׳וליבי חלל בקרבי׳ ,היינו מלשון חלול וריקן ,כדכתב הש״ך עה״ת )ויקרא כא ,ז( :על כן נקרא ההרוג חלל ,שהוא חלול מהנשמה .ועי׳ בכל מזונותיו ,ושותק ,שוכן
בסנה היינו הקג״ה עושה
המזמור )ע״פ כלל ה( וראה ,כי כולו סובב על ענין ד׳ישמע בזיונו ידום וישתוק׳ ,כמ״ש ׳תחת אהבתי ישטנוני ואני תפילה׳ ,וכן ׳זאת פעולת שוטני מאת
לו דין.

והוא יפיל לך חללים
היינו עי״ז
היינו ולבי חלל בקרבי
נתמעט הרם שבחלל השמאלי .הה בחי׳

ולבי

ה״ ,׳מאת ה״ דייקא ,ולא מאת בשר ודס ,ועל כן ׳אדום ואשתוק׳ .ועוד דרשו באופן אחר בירושלמי סוטה )כה ע״א( :אברהם עשה יצ״ר טוב ,ומה
טעמא )נחמיה ט( ׳ומצאת את לבבו נאמן לפניך״ .אמר רבי אחא ,והפשיר עמו ,׳וכרות עמו הברית׳ )שס( .אבל דוד לא היה יכול בו,
והרגו בלבבו ,מה טעמא )תהליס קט( ׳וליבי חלל בקרבי׳ .וכעין זה איתא גס בזהר )פנחס ,רכז ע״ב( ,וז״ל :יובהון ׳ורוח אלקי״ס מרחפת על
פני המיס; האי איהו קליפה לרוחא דקודשא ,לשמאלא רוח סערה ,עלייהו אתמר ) ק ה ל ת י( ׳לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׳ .דוד אעבר
ליה מלבוי וקטיל ליה ,הדא הוא דכתיב ׳ולבי חלל בקרבי׳ ,ובגין דא זכה לנשבא רוח צפונית בכינור דיליה .ופירש המתוק מדבש )שס(:
וברוחות שבלב נאמר ׳ורוח אלקי״ס מרחפת על פני המיס׳ ,והוא רוח הקדושה שבחלל הימני שבלב שהוא היצה״ט ,זה הרוח סערה היא
קליפה ולבוש לרוח הקודש הפנימי ,לשמאל דהיינו בחלל השמאלי שבלב האדם שורה הרוח סערה שהוא היצה״ר ,והלב יש לו בחירה לשמוע
ליצה״ט או ליצה״ר ,עליהם נאמר ׳לב חכם לימינו׳ ,פירוש ,רוה״ק שבחלל הימני שבלבו של אדם מטה אותו לדרך הימין לטובתו ,׳ולב
כסיל לשמאלו׳ ,ורוח הסערה שבחלל השמאלי שבלבו מעקם אותו לדרך השמאל לרעתו .וממשיך ואמר כי דוד העביר את הרוח סערה
מלבו והרג אותו ,זהו שכתוב שאמר דוד ׳ולבי חלל בקרבי׳ ,כי העביר את היצה״ר מלבו ונשאר בלב מקום חלל וריק במקומו ,ולכך זכה
שתנשב רוח צפונית בכינור שלו ,ר״ל שזכה שנעשה מרכבה לרוה״ק שהוא השכינה שהיה מנשב בלבו ,שהוא דוגמת הכינור המנגן מאליו.

מיליואי חכמה
ולמקללי אדום היה לו לומר ומאי נפשי ,וכן אח״כ חזר ואמר ׳ונפשי

שלכך מספרים ועוסקים בענייני המאורע שבא עליו באותיות ,ע״י שבאים

י ובהס נאמר 'ורוח
אלקי״ס מרחפת על
פני המיס' ,זה הרוח
סערה היא קליפה לרוח
הקודש ,לשמאל הלב רוח
סערה ,עליהס נאמר 'לב
חכס לימינו ולב כסיל
לשמאלו' ,דוד העביר
אותו מליבו והרג אותו,
כמ״ש 'ולבי חלל בקרבי',
ומפני זה זכה שנשבה
רוח צפונית בכינור שלו.

ואני תפליה
וזכני להי1ת מן

כעפר כו״ .אלא הכונה להשמיענו שיהיה השפלות מוטבע בנפש ,באופן מאותיות נפולין ,והאותיות שמדברין מן המאורע ההוא הן הן ממש אלו הנעלבים ואינם ע1לבים
שהנפש תהיה בדוממתה ,כי בכך אפשר שלא ישיב על חרפתו וישאר לו האותיות הנפולין שמהם באו אלו הדינים ,ועל כן באוחזו באותיות התורה שומעים חרפתם ואינם
השנאה שמורה בלבו ,כענין )בראשית כז( ׳וישטום עשו את יעקב ויאמר באהבה ויראה שהם בחינת דעת ,נמשך עי״ז עם האותיות שבתורה למקור משיבים ,ולמקללי
וגו״ ,ואמר הכתוב )משלי טז( ׳תועבת ה׳ כל גבה לב׳ ,אפילו שתהיה התורה למעלה ,ויש עלייה ג״כ לאותיות הנפולין של מקום הדינים ,שנכללו נפשי תדום ,ועל כל
הגאוה בלב ולא הוציא בפיו ,לכן אמר נפשי תדוס ,שהנפש מצד עצמה בהטוב בשורשן ,כנודע שכל התפעלות היורד הן לטוב והן למוטב ,הכל הוא מיני בזיונות וחרופים
תדוס .ונלמד מהעפר ,שכל זמן שהוא גס לא יועיל למלאכה כל שכן ע״י צירופי אותיות ,וע״י עלייתן לשורשן פנימיות הדינים אל הטוב ,נפרד ונדופים שאשמע
מהם הרע שהיה מעורב בהם ,ונעשה הכל בחינת טוב ,כי הרע נופל למטה ,מאיזה אך־ם שיבזה
לעשות ממנה כלי ,וכל יותר שהוא שחוק הוא יותר טוב.
אותי ,אדם ואשתק
ו ה ו א יפיל לך חללים .איתא במקור מיס חיים )פ' נח( בזה״ל :שמעתי בשם ונהפכין גס אותן בני אדם שנתלבשו בהן בתחילה אותן הדינים ,להיות לו לו ,כמו שכתוב ״דום
הבעל שם טוב נשמתו בגנזי מרומים ,פירוש הש״ס דגיטין )ז ע״א( לאוהבים ,כי בלעדי הדינין שלמעלה לא יפעלו שוס פעולה רעה .וזהו והוא ליי והתח1לל לו״.
שלח ליה מר עוקבא לר״א ,בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות יפילם לפניך חללים חללים ,שהרע שבהדיניס יהיה נופל למטה ,וייקרא בשם ואחי כאיש אשר
כו׳ ,שרטט וכתב ליה ׳דוס לה׳ והתחולל לו׳ )תהליס לז( השכם והערב עליהם ׳חלל׳ ,עבור שניטל מהם החיות שהוא הטוב שהיה מעורב בהם ,ונעשה ונתקן לא שומע ואין בפיו
לבית המדרש ,והוא יפילם לפניך חללים חללים ,והס כלים מאליהם .ופירש מן חלק הטוב שהיה בהם הטוב גמור ,יראת אלקיס ,והתכללות בדעת לעולם תכחות ,כחרש לא
הוא זלה״ה ,שר״א נתן לו עצה גדולה זו ,שע״י שישכים ויעריב עליהם לבית המחשבה .וזהו כוונת הפסוק ׳דוס לה׳ והתחולל לו׳ ,שהוא לשון דומיה ,אשמע וכאלם לא
המדרש ,יתמתקו הדינים ההם המלובשין באותן בני אדם שקמו עליו להצר שפירושו ,שיביא אלו האותיות של התלבשות הדינים ,לעולם הדומיה ששם אין יפתח פיו ,כי באמת
לו ,כי מה שיש לאדם צרים למטה הוא ע״י הדינים שיש עליו למעלה אומר ואין דברים ,עולם המחשבה ,כאמור ששם אין דינין כלל רק טוב גמור ,ןדעתי יי ,כי כל מיני
מהתערבות והתגברות סיגי הדינים והגבורות ,ומתלבשין בבני אדם למטה עכ״ל .ובס׳ רשפי אש השלם בליקוטי משלי אות קפ״ג וז״ל ,אמר מרן הבעל בזיונות שבעולם אינם
מספיקים לי לפי נדל
שהם ראויים לכך שיגלגלו חוב על ידם ,והעצה הוא לבל יתגרה בהם ,אלא שם טוב הקדוש זצוק״ל זי״ע על הפסוק )משלי כ״ד( ׳בנפול אויביך אל תשמח׳ ,חטאי הטרבים ,כי אני
להשכים ולהעריב עליהם לבית המדרש בפנימיות התורה שהוא סוד הדעת ,כי ע״י ששמח בו ,ממתיק הדינין ,ולכן הוטבע בטבע ישראל ששוחקין על נבזה יותר ויותר מכל
ע״י שילמוד ויתפלל בדחילו ורחימו שזהו בחינת דעת ממש ,וע״י הדעת נפילה ,כי בודאי היה עליו איזה דין ח״ו ,וע״י השחוק נמתק .לכן הזהיר מיני בזיונות שבעולם
והדיבורים נתעלה למעלה ,להתאחד בעולם המחשבה ,מקום שאין שם דינים שלא לשמוח בנפילת האויב ,רק ׳דוס לה׳ והתחולל לו׳ )תהליס ל״ז( וישכים מה שהפה ןכ1ל
ואין שטן ואין פגע רע ח״ו רק הטוב הגמור ,ונכלל הוא ,עם אותן הגבורות ויעריב עליהם לבית המדרש )גיטין ד״ז ע״א( לעבוד את הש״י ביתר אומץ ,והס לדבר ,כי בעוונותי
נפולין בחינת דינים ,בהטוב ,וכל זה ע״י שנותן אל ליבו כי גס אותן הגבורות כלים מאליהם דייקא ,מה שאין כן כששמח בו ,או מכל שכן כשעושה לו ג״כ הרבים פנמתי בכבודך
הנדול והקדוש ,ולא
נפולין הס אותיות כנודע ,שאס בא עליו איזה דינים הס אותיות נפולין,
ח״ו איזה רדיפה כל שהוא ,אזי עושה טובה להאויב ח״ו ,עכ״ל.
כבדתי את שמך
הנדול ,ומיתי את נפשי מאד על ; ־ עוונותי ,ונתתי תקף להדם שבחלל השמאלי שבלב .על כן בודאי חובה עלי לסבל מיונות גדולות ושפיטת דמים .לכן עזרני יי אלהי ,שלא אשיב דבר
שי ,למען יהיה לי לכפרה על כל עוועתי ) לי קו ״ תו(.
למחרפי ולממי נפ

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

נחלנוכע קסט

מוהר״ן

ערכים
וכינויים
זכיחת היצה״ר

ל ו ב ה תודה .כפנ נזה כפל״ס )ו ,א( כזה״ל :מי שכורפ מן הככוד,
ז ו ב ח תודה יכבדנני כתכ המלכי״ס ,כי מזמור זה הוא ׳תוכחה נגד
שממעט כככוד עצמו ומרכה כככוד המקום )היינו ששומע
החנפים והצנועים שהיו עושים תועכות גדולות ומראים אח עצמם
צדיקים ע״י הכאת קרכנות רכים /עכ״ל .ואין חפץ ה׳ כזה ,כי אם כזכחי
פרפפו וכזיונו ושופק כשכיל שיזכה עי״ז לפשוכה( ,אזי הוא זוכה
תודה ווידוי ,כדכתיכ כתהלים )נ ,ז -ט ,יד -טז ,כ-כג( :כןרנעה ערני
לככוד אלוקי וכו׳ )כמנואר נאוה נ׳( ,שזה כפי׳ זכיפפ היצר שנאמר
המהר״ל ,דרוש לשבת הגדול(.
על זה )פהליס נ( ׳זוכפ פודה יככדנני׳.
ואד?רה יאראל ואעידה ?ו אלקיס
הכובש את יצרו ומנצחו
אז
הקכ״ה,
אפ
מככד
וכשהוא
אוניחף
אלקיף אנכי :לא על זנחיף
זביחת היצה״ה ועי״ז זוכה לכבוד אלקי,
הוא זובח את יצרו ) מהר ש״א
סנהדרין מג.(:
אפןח
לא
ועולמיף לנגדי פמיד:
השי״פ מככד גם אופו ,כפינפ 'כי
כמ״ש)שס  0זובח תודה יכבתני ,ודרשו חז״ל
מככדי אככד' ,ואז ככודו ככפי' )משלי ’זובח תודה יכבדנני' ,ודרשו
מ3יפף פר ממנלאפיף עפודיס(...) :
)סנהדרין מג ע״כ( על זביחת היצה״ר :
ז״ל זה הזובח יצרו ,והזביחה
זנפ לאלקים פודה ושלם לעליון
כה( ' כ כו ד אלקים הספר דכר וכו".
היא שינצחהו ,ובבחינת
יוכל לומר שלגו זך וטהור הנצחון הוא בורר ממנו
לאחוז תמיד במדת התשובה.
נדריף :ויןראני כיוס צרה אפלצף ג
בחי׳ הטוב אשר אנם מאדם
מפניות .וני אר נזה נ ס פ ר כאני
ופככדני :ולרישע אמר אלקיס מה לף
הראשון )אוה״ח ויקרא ז,לז(.
כי מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי ) מ שלי
הנפל )ו( נזה״ל :כי הא כהא פליא,
לספר פיןי ופןא נריפי עלי פיף:
לזבוח יצרו ,פי׳ זביחה שאין
) (...פ'סכ כאפיף פדכר ככן אמף ו( .כי בשעה שאדם אומר חטאתי עויתי כי כל מה שמקפיד על כזיונו כיופר,
אחריה קיום )אוה״ח ויקרא
ז,לז(.
פפן דפי :אלה ענ1ימ והחרישאי פשעתי ,אפילו זה אי אפשר לומר בבר אז אפילו כשמפוודה מפגכרין עליו
הפניופ .ועל כן עיקר הפשוכה הוא ענין הזביחה דיצה״ר הוא
דמיפ היופ אהןה נמוף אוניפף לבב בלי פנייה] .וזהו מי יאמר זכיתי לבי
שיםתלק ממנו הרע לעתיד
ע״י שישמע כזיוגו ידום וישפוק ,כי מכל וכל וישאר מלאך קדוש,
ואערכה לעיניף :כינו נא ואפ שכפי טהרתי מחטאתי ,היינו מי יוכל לומר שלבו
עיקר הפשוכה הוא הווידוי שמפכייש כי באמת היה מלאך קדוש
אלוה פן אנורף ואין מציל :וכפ
מקודם ,אך שנפל מקדושתו
מודה יככדנני;שם דרןו אראנו כי.שע זך וטהור מפניות אפילו בשעה שאומר
לפני השי״פ ומפוודה פטאפו ,אכל כנודע ,ולעתיד יוחזר להיות
אלקיס :ופירש המצו״ד) שס( BSt :וגו׳ .חטאתי ובו׳ .וזהו מי יאמר ובו׳ טהרתי
גס אז מפגכרין עליו הפניופ וכו' ,מלאך קדוש .וכל זה נעשה
מעט מעט ,שבכל דור ודור
כשישמע
הוא
הפשוכה
עיקר
כן
על
הזכפ המקוכל לאלקים הוא מה מחטאתי ,היינו שיהיה טהור מן החטאתי
הצדיקים ממעטים את הרע
כזיונו ידום וישפוק וכו' ,ועי״ז הוא שבו ,וממתיקים אותו ע״י
שמפודה על פשעיו כעפ הכאמו ,כי עויתי פשעתי שאמר ,כי גם אז אינו זך
התורה ששם שרשו )מאור
אז יעורר לכו לפשוכ שכעכור פשעיו
שהוא
השמאלי
שכפלל
הדם
מכניע
עינים ,פ׳ בראשית(.
נפש וטהור בלי פניות כנ״ל[ .נמצא שצריך
להפוודופ
יוכל
ואז
היצה״ר,
זכיפפ
היה הוא ראוי למופ ,והכיא
’זבחי תרועה׳ ,דא אורייתא.
פפפ נפש (...) .ולרשע .אכל לרשע לעשות תשובה על התשובה הראשונה,
ככל לנו ,ועי״ז יזכה לככוד אלוקים .ויש לומר ,אורייתא מבינה
נפקא ,ומבינה דינין מתערים
שאינו מפודה על פשעיו כעפ הכאפ היינו על חטאתי עויתי פשעתי שאמר.
ת שובה על הת שוב ה
מניה ,וזה שאמר דאתיהבית
הקרכן ,ולא שכ מהם ,אליו יאמר
הרא שונה .וני אר נז ה מםטרא דאשא דבינה,
נליקו״ה )פו״מ אונאה ג ,א( נזה״ל :וזה נפינפ אהיה אשר אהיה ,הוא צד צפון אשר שם אש
אלקים ׳מה לך לספר פוקי' ,ר״ל ,לעשופ מצופי מכלי כוונפ הלכ,
הגבורה ,וע״כ נקרא ׳זבחי
כאשר יספר האדם ספורי דכרים מכלי כוונה מכוונפ .ומשא גייסי.
היינו נפינפ פשונה על פשונה ,כי פשונה היא נפינפ אהיה ,תרועה׳ ,שע״י אש התורה
נפינפ אנא זמין למיהוי ,כי קודם הפשונה עדיין לא היה לו שום זובחים ליצה״ר ,ומריעים
אפ דכרי הפורה הנפונה ככריפ ,פשא לכד על פיך ,לדכר כהם מן
ומרוצצים לכל םטרא דיליה,
השפה ולפוך ,וכלא לכ פדכר (...) .זונס סודה .הזוכפ קרכן ומפודה
הויה כעולם כלל כנ״ל ,וכשמפפיל לעשופ פשוכה אז הוא נכפינפ וכל זה נמשך מחמת שהתורה
אהיה ,כי מפפיל להכין אפ עצמו שיהיה לו הויה כעולם ,כפינפ נמשכת מיםוד הבינה,
עליו ושכ מעון ,הוא מככד אופי כזה .ושם דין .המשים דרכו,
וע״כ נמחקים הדינין שהם
אנא זמין למהוי כנ״ל .אכל אפילו אפ״כ כשעושה פשוכה וזוכה
ר״ל ,לא יעשה מעשיו כדרך מקרה והזדמנופ ,אכל ישים עיניו
משורשה )קה״י ,זביחה(.
לנפינפ אהיה ,ני ככר הנין עצמו שיהיה לו הויה כעולם ,אעפ״כ
וליכו על דרכו ,להכין המוכה היא אס רעה• ו ד ר ש ו חז״ל על
צריך לעשופ פשוכה על פשוכה .ועל כן צריך להפפיל ככל פעם
זכיחת היצה״ר .איפא כסנהדרין) מג ע״נ( :אמר רכי יהושע כן לוי ,כל
אחיזה
הזוכפ אפ יצרו ומפודה עליו ,מעלה עליו הכפוכ כאילו כיכדו
מפדש ,ואע״פ שכנר עשה פשוכה ,צריך אפ״כ להפפיל מפדש כל לשון אחיזה הוא דבקות
לגמרי להפפיל להכין עצמו שיהיה לו הויה כעולם ,כאילו עדיין המתדבק הענף בהמםתעף
להקכ״ה כשני עולמים ,העולם הזה והעולם הכא ,דכפיכ ׳זוכפ פודה
)פרד״ר כג ,א(.
יככדנני׳ .עי' עוד להלן נמקו״ס אוס ג' ד״ה 'כל הזונס אס יצרו' ,שס מונאס
לא היה לו שוס הויה כעולם ,וזהו נפינפ אהיה שני ,נפינפ אהיה
אחיזח הוא חיבור )פיה מ״ ש
הפשונה
כנגד
כלא
נפשנ
הראשונה
הפשונה
כל
כי
אהיה.
אשר
גמרא זו כשלימופה ,וכה מלכיש רנינו אס דנריו .ונענין זניפס היצר כפנ
להרמב״ם חולין פ״ט ,מ״ג(.
השניה שעושה על פשונה הראשונה ,עד שככל פעם מפזיק אפ
האוה״פ )ויקרא ז ,לז( כזה״ל :הזכיפה היא שינצפהו ,וככפינפ הנצפון
עצמו כאילו עדיין לא היה לו הויה כעולם ,ומפפיל ככל פעם
הוא כורר ממנו כפינפ הטוכ (...) .והנה כפינה זו היא מעלה גדולה,
בר לבב
להכין אפ עצמו שיהיה לו הויה כעולם ,שזהו כפינפ אהיה שני.
אשר יפעצס לזכופ יצרו ,כמעשה דוד שאמר )פהליס קט( ׳וליכי פלל
מי שהוא בר לבב בבחינת
בקרבי /ודבר זה עושה פעולה גדולה בבחינה שאנו משתדלים עליה.
וליבי חלל בקרבי ,יוכל לידע
עתידות ,ע״י מה שהלב אומר
) (...ואמרו ז״ל ) ס ו כ ה נב (.עתיד הקב״ה לשחוט את השמן ,ופירוש שחיטה זו שישיר ממנו בחינה המחייהו שהוא ניצוץ הקדושה.
לו ,שהוא דברי ה׳ ממש
לאחוז ת מיד במדת התשובה .כעין זה איתא במסכת ש ב ת) קנג ע״א( :חנן התם ,רבי אליעזר אומר ,שוב יום אחד לפני מיתתך.
)ליקו״מ קלח(.
כל
שאלו תלמידיו את רבי אליעזר ,וכי אדם יודע איזהו יום ימות .אמר להן ,וכל שכן ישוב היום ,שמא ימות למחר ,ונמצא
בר לבב יש לו שכל זך ונקי
יאמר זכיתי לבי .כתיב במשלי שהיא רואה את הנולד ,שזה
ימיו בתשובה .ואף שלמה אמר בחכמתו ׳בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחשל•
מידת בר לבב )דרך חיים
ה׳
יושב
כאשר
מלך.
שס(:
המצו״ד)
ופירש
)כ ,ת-ט( :מלך יושב על כשא דין רנזרה בעיניו כל רע :מי יאמר זכיתי לבי ^הרתי מחכןאתי:
פ״ב ,מ״ט(.
על כשא דין ,אז מפוזר ושטוח בעיניו כל רעות בני האדם ,אף אם עשאום בשחר .מי יאמר .ר״ל ,הואיל והכל גלוי לפניו ,מי יוכל תמים ,כלומר בר לבב
להכחיש ולומר הנה ליבי זכה ובהירה מבלי שיג עון ,ואני כבר טהרתי עצמי מחטאתי כי עשיתי תשובה עליה .ועוד בביאור ענין זה בלי תחבולה ,שנאמר
׳מתהלך בתומו צדיק׳ )ספר
איתא במלבי״ס)איוב ג ,כו( בזה״ל :אין אדם יכול להתהלל לומר ׳זכיתי לבי טהרתי מחטאתי' ,אם בהשקף על גדולת הבורא ורוב טובותיו
חרדים פס״ו(.
ואני תפלה
עם האדם שלפיהו התחייב לו עבודה בלי תכלית ,ואם בהשקף על שפלת האדם נגדו ,שמצד שני אלה ההשקפות הוא מן הנמנע בר לבב ,פי׳ שלא יחטא
בלבו לחשוב מחשבות רעות
ה כ נ י להיות כל ומי
שיזכה ילוד אשה נגד אלקי מרום ,ושיאמר שהשלים כל עבודתו לאלקי עושו בתכלית השלימות.
ואפורות )פלא יועץ ,בר לבב(.
בתשובה תמיד ,כי
מיליואי חכמה
״מי ייאמר זכיתי לבי
בר לבב ,נכון וטהור בלי
שום רשע או נטיה רעה )בינה
מהדתי מחטאתי״ ,לאחוז ת מי ד ב מ ד ת ה ת שוב ה .איתא ביומא)פו ע״ב( גבי עדן זה :תנו רבנן ,וגו״ .נראה לפרש ע״פ מ״ש לעיל בעושה תשובה שזדונות נעשו כשגגות כו׳,
לעתים דרוש לח(.
כי אתה ולעת את
ה״נ ה״ק ,׳כי פשעי׳ שהס עבירות גדולות ,׳אני אדע׳ ,שעשיתי כבר והודיתי
עבירות שהתודה עליהן יום הכפוריס זה ,לא יתודה עליהן יום
לבבנו ,כי הלב מז^רבב
עליהס ,והרי הן תמיד גס עתה שנעשו כתטאתי שהן שוגג ,וצריך גס עתה מי שהוא בר לבב משפיע
הכפוריס אתר ,ואס שנה בהן ,צריך להתודות יוס הכפוריס אתר ,ואס לא שנה
בפסילת ובפניות
להתודות עליהן כמודה על השוגג .וכן איתא בסידורו של שבת )ח״א ,שורש ו ,ענף ג( ,הארה אל בחי׳ התענוגים,
בהן ותזר והתודה עליהן ,עליו הכתוב אומר ׳ככלב שב על קאו כסיל שונה
הרבה ,ואפלו בש^ה
וכובש את עצמו לבלתי נגרר
שאני מתודה ואומר באולתו׳ .רבי אליעזר בן יעקב אומר ,כל שכן שהוא משובת ,שנאמר ׳כי פשעי וז״ל :מה שאמר דוד ׳כי פשעי אני אדע ותטאתי נגדי תמיד׳ .לא שהיה ירא
אחר תאוותיו ,כי אם נותן
וגו״,
קאו
על
שב
׳ככלב
מקייס
אני
מה
אלא
תמיד/
נגדי
ותטאתי
אדע
אני
ואמר
לשביס,
למתול
שהבטית
אל
בתסדי
בטות
היה
ודאי
כי
לו,
נמתל
שלא
דעתו לדעת מה זאת עשה
חטאתי לפניך ,נם אז
׳כי ביוס הזה יכפר עליכס /שמתל לו על אותו עוון .רק שתמיד היה נגדו ה׳ ככה להכניםו בתאוות
באים בלבי מחשבות כדרב הונא ,דאמר רב הונא ,כיון שעבר אדס עבירה ושנה בה ,הותרה לו,
מעשה התטא שלו ,כדי לזכור האש תבערת היצה״ר שבער בעת העבירה ,כאלו ,אינו כי אם לעורר לבו
זרות ופניות נדולות ,הותרה לו סלקא דעתך ,אלא אימא נעשית לו כהיתר .ופירש רש״י)שם( :וסטאמי
לאהבת הבורא ,וליקח מזה
לקתת אותו עתה למצוות ה /ועל כן אמר ׳ותטאתי נגדי תמיד /שתמיד ממש
עד שאי אפשר לי נגדי סמיד .איני סבור שכיפרת לי ,והרי הוא תמיד כאילו הוא נגדי עומד.
רמיזא דחכמתא ,להעלות
המצוות.
לעשיות
התטא
ממידת
מידתי
על
שאעביר
כדי
התטא,
נגדי
ורומאמי
לדבר דבור אדזד וביאר המהרש״א)שם( :כ״ש שהוא משובס שנאמר ׳כי פשעי אני אדע
גם משם ניצוץ הקדוש
באמת כראוי ,ואפלו
המחיה ,ונמצא בהיות כן
להתורות על חטיאתי
ז ך תנו רבנן ,זך אין זך אלא נקי )ילקו״ ש שמות רמז שעח( .חתאוח באה מצד
מחשבתו דבוקה אל הבורא ,מכנים הארה אל זה התענוג ) או ר המאיר ,פ׳ בראשית( .ברי לבב ,מי שליבם בר ונכון וחזק באמונתו )מלבי״ם תחלים עג ,א(.
מה שחטאתי ופשעתי
זך הוא דבר הנקי מפםולת ותערובות ושמרים ,כמו ׳לבונה זכה׳ ,׳שמן זית זך׳ ,ר״ל נקי מתכונות רעות גופניות )מלבי״ם משלי כ ,יא(.
זך  -ברור ונקי ) מצו״צ משלי טז ,ב(.
החומר ,וכשהוא זך נטרדה ממנו התאוה )ש״ך עה״ת במדבר ו ,כא(.
באמת לפניך ,נם זה
העוון קרוי טומאה .ומי שעוזב העוון נקרא טהור ,שנאמר ׳מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו׳ )רבינו בחיי בראשית לה ,ב(.
ט ה ו ר  /ל ב ט ה ו ר ’ לב טהור ברא לי אלקים׳ ,שלא אכשל עוד )רש״י תחלים נא ,יב(.
לב טוב נקרא טהור לב .מי שיש לו לב טוב נכללו בו כל השלימות .טהור לב הוא אהוב למעלה ונחמד למטה .טהור לב הוא טוב לשמים וטוב לבריות )נתיבות עולם ,נתיב לב טוב פ״א(.
טהור פירושו מזוקק )המזרחי שמות לא ,ח(.
נמנע ממני ) ל ק ר ת ו(.
זביחת יצה״ר מגיע עד שער
החמשים הוא עולם העליון,
ולפיכך כתיב יכבדנני ,שמכבד
הש״י בעוה״ז ובעוה״ב )דר שות

וצריך

מי

לעשרת

וצריך

מי

ערכים
וכינויים
)המשך(

’ לב טהור ברא לי אלקים
וגו״ דהיינו לב אחד שהוא
יצ״ט )מהרש״א סוכה נב.(:
פירוש טהור הוא שלא
יראה בו ערבוב גוונים
)אוה״ח שמות ל ,לה(.

הטהרה היא תיקון הלב
והמחשבות .וזה הלשון
מצאנוהו אצל דוה שאמר
׳לב טהור ברא לי אלקים׳.
וענינה שלא יניח האדם
מקום ליצר במעשיו ,אלא
יהיו כל מעשיו על צד
החכמה והיראה ,ולא על
צד החטא והתאוה )מסילת
ישרים פט״ז(.

טהרת הלב הוא שהחומר
אין לו נטיה ותאווה אל הרע
)מלבי״ם תהלים נא ,יב(.

תשובה שלימה
תשובה שלימה ,שידחה
הרע לגמרי ונעשה כולו
טוב ,זהו בחינות משה משיח
)ליקו״מ עט(.

תשובה שלימה ,זה בחי׳
שבת נייחא ,והרע נתבטל
לגמרי )ליקו״ה חו״מ טוען
ונטען ב(.

עיקר התשובה שלימה היא
ע״י תפלה ,דהיינו שיתפלל
תמיד להשי״ת שירחם עליו
מעתה ויצילהו מעוונות
)ליקו״ה אונאה ג ,ב(.

דרך תשובה שלימה,
להתרצות בה אל השי״ת
)רבינו יונה משלי כד ,ו(.

העושה תשובה ,הגם
שלא שמע קול נוגש
ויתעוררו הלבבות לחיבת
אלקיהם ,והגם שיש בידך
עבירות חמורות ,אעפ״ב
פטורים אתם מהיםורין,
ודי לכם התשובה ,והטעם
׳כי תדרשנו בכל לבבך׳,
שתשובה כזו היא תשובה
שלימה בכל לב ובכל נפש

קע
תשובה

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

על ה שגתו הרא שונה.
שנה ז ,נ( נזה״ל :ני עיקר נמינמ משונה על משונה
זוכה הצדיק האממ ,שכנר זכה לעשומ משונה נמכלימ השלימומ
והזכומ נלי שוס פניה שאין שלימומ אמריו ,ואעפ״כ הוא עושה גס
אח״כ משונה על משונה דהיינו על
ופירש רש״י )שס( :יע! ני נגש העם
השגמו הראשונה ונו׳ נמ״ש שס ,כי עליו נאמר )ישעיה כע( בשפתיו כבדוני ,שזה .יונמן חירגס חלף דאימרנרנ
עמא הדין ,כלומר ,נגשו להגניה
שזהו נמינמ יוס שכולו שנמ
כולו כי ע״י תשובה זוכה לכבוד ה' ,ולבו רחק
עצמן עד לשמיס ,הס מראין עצמן
משונה שיזנו לעולס הנא כמ״ש
שס ,וגדולי הצדיקיס זוכין לזה ממני .ואפילו אם יודע אדם בעצמו ,שעשה
כמכנדין אומי נפה ושפה ,ואח לינס
נעוה״ז כג״ל ,ולעולס הנא עין לא תשובה שלימה ,אף על פי כן צריך לעשות
הרחיקו ממני .ופהי יראפס אופי .לא
נלנ שלס ,כי אס נמצוח האנשיס
ראמה וכו׳ .ורק זה הוא נחינמ תשובה על תשובה הראשונה .כי מתחלה
המלמדיס אומס ,המראו כנכנעיס
משונה על משונה נשלימומ ,שזהו כשעשה תשובה ,עשה לפי השגתו ,ואח״ב
מלפניו כדי לפחוחו נפיכס .לנן
נמינמ קדושמ שנמ שהוא כולו
משונה ננ״ל .כי שאר אנשיס ,אפילו בודאי כשעושה תשובה ,בודאי הוא מכיר
המי .הוא אשר יוסיף להפליא פלא,
אס ממגנריס כראוי ועושיס נכל ומשיג יותר את הש״י .נמצא לפי השגתו ונוסף על פלא ,ניסוי על כסוי,
אוטס על אוטס .ומהו ׳הפלא ופלא
פעס משונה על משונה הראשונה ,שמשיג עכשיו ,בודאי השגתו הראשונה
ואנדה חכמח חכמיו' ,קשה סילוקס
דהיינו על מטאמי וכו׳ שלא היה זך הוא בבחי׳ גשמיות .נמצא שצריך לעשות
נלי פניה ,וכן אמ״כ ,כל זה
של חכמי ישראל כפליס כחורנן ניח
נאממ,אינוכי תשובה על השגתו הראשונה ,על שהתגשם
נקרא משונה על משונה
המקדש ,וכל קללומ שנמשנה מורה
את רוממות אלקותו .וזה בחי׳ עוה״ב ,שכולן אינן אלא הפלאה אחח,
אס נשס המושאל ,ני נל זמן שלא
זינך האדס אמ עצמו נמכלימ הזכומ שיהיה כולו שבת ,היינו כולו תשובה,
׳והפלא ה׳ אמ מכומך׳ )דנרי ס כש(,
וכאן שמי הפלאומ .ואפשר לומר,
עד שאין עולה על ממשנמו שוס
פנייה ושוס ממשנה זרה ,עדיין אינו נכלל נעל משונה גמור ,מאמר
שכשס שפטאו ונענשו כדנרי רש״י נפלא על פלא ,כיסוי על כיסוי ,אוטם
על אוטס ,הרי התשונה צריכה להיות זלע״ז'ת שונה על תשונה׳ )כלל ו(.
שיש נו עדיין איזה שמן אחיזמ הפסולמ .ועל כן כל אלו המשונומ
ע ו ל ם הבא שיהיה כולו שכת .כדאיתא נזהר מדה״נ )פ׳ כראשית(
שעושי! נכל פעס ממממ שלא הימה המשונה זכה כ״כ ,כל אלו
המשונומ נקראיס משונה אממ .ואז כשנא נמשונומיו הרניס
נזה״ל :עשה הקנ״ה ליוס השנת דוגמח עולס הנא .שעחיד
הקנ״ה לשנות נשניעי ,מאי נשניעי ,נאלף השניעי .ואמר רנ
למשונה שלימה נאממ נמכלימ הזכומ נלי שוס שמן של איזה צד
נחמן ,נפש ימירה נמוספת נאדס ניוס השנת .אמר ליה רני ,מאי
ממשנמ מוץ ,כל זה נקרא משונה הראשונה .ואמ״כ כשעושה משונה
נפש ימירה זו ,א״ל ,רוח הקדש ששורה עליו ,ומכמיר לאדס נכמר
על השגמו הראשונה ,זה עיקר נמינמ משונה על משונה.
וזד! כהיי עו ה״ג שיהיה כולו שג ת ,היינו כולו תשובה .וני אר
קדוש ,נכמרי המלאכיס .והוא מאומו רוח שעמיד לשרות על
הצדיקיס לעמיד לנא .ועל כן חיינ אדס לכנד אח יוס השנח ,יי“על
נזה עוד נליקו״ה )או״ס שנה ז ,נ  -ג( ,שעצם השנה היא נעצמה
העצה לפשונה ,וז״ל :מכל זה מונן עוצס נוראומ אהנמ השי״מ
האי אושפיזא קדישא דשריא עמיה .ועוד כתנ נזה נאוה״ ח) שמות לא,
טז( נזה״ל :עולס הנא נקרא עולס שכולו שנמ ,ואמרו עוד )זוה״ק
עלינו ,שנרממיו נמן לנו ממנה טונה הזאמ שהימה ננימ גנזיו
ח״נ פת( שקול שנת כנגד כל המורה כולה ,לזה אמר ׳ושמרו נני
ושנמ שמה וכו׳ נמו שאמרו רז״ל ,וצריכין להשמדל לקנל ממנה
ישראל את השנת' ,והטעס ׳לעשות להס אמ השנת' ,פירוש העולס
טונה הזאמ נאהנה ושממה עצומה ,ני עי״ז זוכין למשונה איך
המתכנה נשס שנח ,שיהיו נו לדורי דורוח ,והוא אומרו ׳לדורותס;
שהוא עד שגס הוא יזכה ליוס שכולו שנמ וכו׳ .כי רונ העולס
קשה עליהס המשונה ממממ המגנרומ היצה״ר נכל פעס ממדש,
לשלול עולס הזה שאין האדס קייס נה לדורות ,׳נרית עולס׳,
פירוש נריח כרומה לשומר שנת שינחל עולס עליון.
כי זה ידוע כי הכל חפציס ליראה אמ שמך ,ואפילו פושעי ישראל
מלאים חרמה גדולה ,והרבה מתעוררים כמה פעמים לשוב
להשי״ת ,אך בתוך כך נופלים בדעתם מגודל התגברות הבעל דבר שמתגרה בהם בכל פעם כנ״ל ,כמו שאמרו רז״ל בכל יום יצרו של
אדם מתחדש עליו וכו׳ ואלמלא הקב״ה עוזרו וכו' ,ועיקר העזר והישועה הוא ע״י כת קדושת שבת שצריכין להמשיך על עצמו בכל
יום ,כמ״ש זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחד בשבת .ועיקר קדושת שבת אי אפשר להמשיך על עצמו כי אם בכת הצדיקי אמת
שהם בחינת שבת ,כמ״ש ברבי שמעון בר יוחאי אנת שבת דכולהו יומי וכו' ,והא בהא תליא ,כל מה שמשתדל ביותר לקבל שבת
כראוי לו ,כן זוכה להתקרב לצדיק האמת ,וכפי התקרבותו אליו ,כן זוכה לקדושת שבת עד שיזכה לתשובה שלימה.
עוד איפא נזה נליקו״ה )או״ח

ב ש פ ת י ו כבדוני .כפינ כישעיה )כט ,יג-יד( :ויאמר אדני!ען  5י
נגיש העס הזה נפיו ונאפמיו כנדוני ולנו רחק ממני
ומהי יראמס אמי מצוח אנישיס מלמדה :לכן הנני יוקף להפליא אח
העס הזה הפלא ופלא ואנדה חכממ חכרניו ונינמ ננניו מנ!ממר:

המתרגם
נגלל זה האוריז
הקדוש הזה השורה

ואני תפליה

ע ל כן זכני ברחמיך
הרבים להיות בתשובח
)אוה״ח דברים ד ,כט(.
תמיד ,שאזכה לעשות
כשאדם עושה תשובה
תמיד תשובה על
שלימה ממה שבכוחו ,מגעת
תשובה הראשונה,
עד כםא כבודו ,להתקן מה
ואזכה לתקן בכל
שבשמים שלא על ידו רק
פעם פגם תשובה
בחםדי אל ב״ה )סידורו של
הראשונה ,עד שאזכה
שבת ,שורש ו ,ענף ב(.
ברחמיך הרבים
נקרא תשובה שלימה,
לתשובה שלמה,
שמוםר נפשו ורוחו בעבור
תשובה עלאה באמת
בושת הנשמה ,להיות לה
כראוי .ואז תפתח את
הרמת ראש לפני אביה
לבי ודעתי לדעת את
)אור ה מאיר
שבשמים
שמך .ואז אדע ^ מ ת
דרוש לרה״ש(.
מיליואי חכמה
יליקוט הנחל•
כי עדין לא התחלתי
תשובה שלימה ,דהיינו ש פ ת  .ביאר בזה בליקו״ה )או״ח בה״פ ה ,טז( בזה״ל :שבת הוא בחינת כתר,
ע ו ה ״ פ שי הי ה כולו ש ב ת היינו כולו ת שובה .כדמציט בזה ,כי שבת ותשובה לעשות תשובה ,כפי
לאחוז במידת אברהם
בחינת כבוד אלקיס הסתר דבר ,בחינת סתרי תורה ,בחינת אורייתא
הס בבתי' אמת ,כדאיתא במס' שבת )קית ע״ב( :אמר רבי חייא בר אבא עצם נדלתך ורוממותך
אבינו ,לאהוב ה׳ באמת
שורש האהבה ,וכן ביראה דעתיקא סתימאה ,שכל זה הוא בחינת נקודה העליונה )כמובא לקמן באות ה׳( ,אמר רבי יוחנן ,כל המשמר שבת כהלכתו ,אפילו עובד ע״ז ]כדור[ אנוש מוחלין שתזכני להשיג אז .ואז
ש פ ת היינו כולו ת שובה .וכדאיתא לו ,שנאמר ׳אשרי אנוש יעשה זאת וגו׳ מחללו /אל תקרי מחללו אלא מחול לו .תזכני באמת לעשות
צריך לאחוז במדת יצחק ,שהיא בחינת כסא דמתכסיא וכו׳.
תשובה על תשובה,
לירא מפני השי״ת ,וכן בליקו״מ )עט( ,שבשבת דייקא יכול לראות שפלותו )שזה בתי' תשובה( ,וז״ל :ואימתי
בהתפארות ,צריך לאחוז
שאזכה לעשות
יכול לראות שפלותו ,בשבת ,כשעושה תשובה שלימה ,שהיא שבת .כמו שכתוב ושבת עד ה׳ אלקיך ,אתוון דדין כאתוון דדין.
במדת יעקב שהוא שורש
תשובה בכל פעם
התפארת ,לפאר להבורא
על השנה הראשונה,
יתברך באמת ,וממילא כשאוחז האדם במדריגת האבות הקדושים ,ממילא מגביה כל האהבות הנפולים ויראות הנפולים והתפארות הנפולים לשרשם ,ויתוקן הכל )מאור ושמש ,פ׳ ויקהל( .כאשר הבינה עזבה על הבנים ומשפעת עליהם ,נקרא תשובה על שהייתי מגשם
השגה צריך הצדיק להראות לדרי מעלה שאינם יודעים כלל בידיעתו יתברך ,שזה בחי׳ השגה של מה ,בחי׳ ׳מה תמית מה
םתם ,וכאשר תשוב ותתקן גם שאר המדריגות לתוכה לקבל ממקומם העליון ,אז נקרא תשובה שלימה )קה״י ,תשובה(.
הבהיר את רוממות אלהותך,
פשפשת׳ ,בחי׳ ׳איה מקום כבודו׳) (...ולפני דרי מטה יגלה ההשגה של מלא כל הארז כבודו )ליקו״מ ח״ב ז ,ז( .בן עזאי הציז ומת ,ונראה באמת שבן עזאי הלך בשלימות יותר מבן זומא לענין זה ההשגה ,וכשהשיגה נפשו השגה שלימה באור
בהיר הוא בשחקים ,נדבקה נפשו שם ,כי ראתה מנוחה ׳וירא מנוחה כי טוב׳ ,ונשאר הגוף בלא נפש ,זהו הציז ומת ) ס פ ר הפליאה ד״ה ויאמר אל האשה( .מתוך אמונת חידוש העולם ישיג האדם ידיעת השי״ת מצד דרכיו ופעולותיו ,וזאת היא השגה לפי עצם רוממותך
הפרטית האפשרית ,כי ההשגה מצד עצמו ומהותו נמנעת היא ,לפי שענינו נםתר ונעלם אף מן המלאכים )ר בינו בחיי בראשית א ,א( .מן השגה אחת מגיע והולך אל השנית ,ומתחייב האחרת ,ומן השלישית הרביעית עד שחוזר חלילה ,כי ההשגות שאזכה להשיג אחר
כולם מתחייבים זה מזה ,וזה נקרא ׳ילכו מחיל אל חיל׳ ,עד שמגיע ההשגה אל השי״ת ,להשיג מאיתו מה שאפשר להשיג .אבל שיהיה השלמה ותכלית אל ההשגה זה אינו)נתיבות עולם ,נתיב התורה ,ט( .כל השגות שימצא למטה ימצאו למעלה ,רק כך בכל פעם ,באפן
שהם למעלה ביותר שלימות ) ש פע טל חלק טל ,שער ו ,טו( .השגתינו בחכמתינו ובתורתינו הקדושה רק להשיג אמיתת יראת הבורא ברוך הוא ,ואל יהיה השגתינו חלילה להתנשאות בו ,כי השם הטוב ברחמיו השפיע בטובתו וחםדו לנו עמו הקדוש שאזכה להיות כל ןמי
חכמה בינה ודעת להשכיל דבר דבר על אופניו ,וענין ההשגה היא טבעיות בכל אחד ,שישיג בשכלו כל מה שירצה ,כן הטביע הבורא באדם בעת המציאו ,שישיג בכל מה שיעםוק הן בתורה והן ביראה ובמצות ומעשים טובים ובשאר חכמות )נוע ם בתשובה תמיד ,עד
אלימלך ,פ׳ שלח( .הצדיק הולך תמיד ממדריגה למדריגה עד אין םוף ואין תכלית ,ומשיג תמיד השגה יותר גדולה ,ואינו נח על מדריגה אחת ,נמצא כשמשיג השגה יותר ממה שהשיג תחלה ,נקרא ההשגה ראשונה אחוריים כנגד ההשגה הפנימית היום אשר תאספני
שהשיג אח״כ .אך אי אפשר לבא אל הפנימית תיכף ,כי אם ע״י השגה קטנה תחלה שנקרא אחוריים ,וממנה ישיג השגה שנקרא פנים .ונמצא דבר זה נוהג תמיד ,כי אין םוף להשגתו ב״ה ) מאור עינים ,השמטות( .כי זה עיקר השגה ,שאין להשיג ,אליך ,ותזכני לעולם
ותכלית הידיעה שלא נדע ) פ רי הארץ ,פ׳ קדושים( .כחיי בת היא ,כשלא השיג עדיין שום השגה רק מתאווה להשיג ,זהו בחי׳ נוקבא ,וכשמשיג איזה השגה נקרא בחי׳ בן ודכר .וצריך בכל מדריגה ומדרגה שהוא בא לה ,צריך לידע וליתן לב שעדיין הבא ,ליום שכלו
הוא בחי׳ בת ונוקבא שלא השיג עדיין כלום כי השי״ת אין םוף ב״ה ועבודתו אין םוף ,ואז יכול לילך ממדריגה למדריגה במעלות רמות )דגל מחנה אפרים ,פ׳ חיי שרה(.
שבת ,כלו תשובה
)לימו״ת ו( .
עצה ותו שיה  #צריך לאחוז תמיד במידת התשובה (...),ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלימה ,אעפ״ב צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה )קיצור ליקו״מ ו ,ה-ו(.

מקור חכמה

המתרגם

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

ערכים
וכינויים

נחלנוכע קעא

אמר רבי יהודה ,ו ש ב ת ע ד הי אלקיף
עתיד הקב״ה לגלות
א-ו ,יא-יד( :והיה ני יכאו עליף פל הזכרים האלה הכרנה והרןללה אשר נפסי לפניף והשכין אל לננף  3נל הגרם א' 5ר הדיחף
סודות עמוקים של
התורה בזמנו של מלך ה' אלשיו שמה :ושכם עד ה׳ אליןיף ו'שמעמ כקלו ככל אשר אנכי מצוף היום אמה ומיף ככל לככף וככל נפשף :ו'שכ ה׳ אליןיף אס שכומף
המשית.
ורחמף)שכ וקכצף מכל העמים אשר הפיצף ה׳ אלשיף ש?נה :אם יהיה נדחף כיןצה הישמים מן ם יקכצף ה׳ אלשיף ו מןם ירןחף :והניאף
בימי המשית תתתדש ה' אלשיף אל ה איז אשי לרשו•
הדעת בעולם ,ותאיר
ל מ ק ט נ פ ועד גחלם .כסנ נזה נמי
וילשמה והיטכף והרכף כמ״ש לדנריס ל( ושבת עד ה׳ אלקיך .כי עיקר
התורה בפני הכל ,כמ״ש
הנחל )ו( נזה״ל :נראה
צככף
אם
אלנ;יף
ה'
ומל
מאכמיף:
עוה״ב הוא השגת אלקותו ,כמ״ש )י ר מ י ה לא(
'כי כולם ידעו אותי
למקטנס ועד גדולס' ,ואם לככ זרעף לאהכה את ה' אלשיף
שמרמז כזה ,שכדרני המשוכה נמצאים
בכל
נמצא
גדולם.
ועד
למקטנם
אותי
וידעו
כ׳ כקיאות )כאום ד׳( ,כקי כרצוא כקי
ככל לככף וככל נפשף למען ח’.יף:
) (...כי המצוה מ א ת אשר אנכי עת שישיגו השגה יתירה ,אזי יעשו תשובה כשוכ ,שזה כחי׳ הכקיאום מגדולים
על ההשגה הראשונה:
ינצוף היום לא נפלאת הוא מכנף ולא
כמעלה והכקיאות מקטנים כמעלה.
רחרןה הוא :לא כשרנים הוא לאמר
אמה
ויישמענו
וימחה
אל
יעכר לנו
מעכר לים הוא ״לאמר מי
ויישמענו יךאחה
מי־ :־Vיעלה
T
לנו  : T־ • • • :
■T V H
•:
עכר Vהים ־ T
T
T
־ :־ •• V
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ונעשנה :כי רןרוכ אליף הדכר ננאד כפיף וכלככף לעשחו :וניאר נרנינו כ פיי) ש ס( :כמכ הרמכ״ן ז״ל ,כפיך וכלככך הוא ענין הוידוי על
החשוכה שהזכיר למעלה ,ואמר ,כי המצוה הזאח על המשוכה נאמר שהוא מצוה כה ,כמו שאמר ׳ושכח עד ה׳ אלקיך׳ ,ואמר ׳לא נפלאח
היא ולא רחוקה; כי אף כהיומם כארץ אויכיהם כגלות והם נדחים ונפוצים ,יכולין הם לשוכ כמשוכה ככל מקום שהם ,אף אם היו כסוף
העולס ,׳קרוכ אליך הדכר מאד לעשומו; כשני דכריס אלו ,׳כפיך וכלככף' ,שמסכים כמחשכתך ,ותגמור כליכך ,ומתודה כפיך .ועוד איפא
נזה נש״ך עה״פ )שס( :ושגס עד ה׳ אלקץ .קודס אמר ׳והשכוח אל לככך ככל הגויס וגו״ ,שהיא משוכה מחמם דוחק ,ומזה מכוא לעשות
משוכה גמורה ,וזהו ׳עד ה׳ אלקיך' ,שמגעח עד כסא הככוד ,כא ליטהר מסייעי! אומו .ננ חי׳ תשונה ,ופשונה על תשונה.
אותי למקטנם ועד גחלם .כדכפינ ני ר מי ה) ל א ,ל-לג( נננו אפו דלעפיד לנוא :הנה !נניס כאים נאם ה׳ וכרמי אח כיח ושראל ואח
כיח יהודה כריח חדישה :לא ככרית אישר כרמי אח אכומם כיום החזיקי דד ם להוציאם מארץ ננצדם אישר הרנה הפרו אח כריתי
ואני תפלה
ואנכי כעלמי כם נאם ה׳ :כי זאת הכריח אישר אכרח אח כיח ישראל אחרי הימים ההם נאם ה׳ נחמי את מורחי כקרכם ועל לכם אכמכנה
מהרה
ותעלני
והיימי להם לאלקים והננה יהיו לי לעם :ולא ילננדו עוד אייש אח רעהו ואיש אח אחיו לאמיר דעו אח ה׳ כי כולם ידעו אומי למקטנם
מטמאה לטהרה ,מחל
הימים ההם .אחר שישוכו מן
 6סיי
ימי נאם ה׳ כי אסלח לעונם ולחנואמם לא אזכר עוד :וניאר נזה ה מצו״ד) שס( על דרך הפשט:
גדולם
לקדש ,ועד
מששת
ההל לקדשת שבת הגולה .נסעי .עכר כמקום עמיד ,ר״ל ,אמן מורחי כקרכם ,כלומר אטה לכם לקיים אח המורה .ועל לגם אנפננה .ר״ל ,לא מישכח מליכם,
קדש .ותזכני לקבל כאילו היתה חקוקה שמה .והייסי ונו׳ והמה ונו׳ .ר״ל ,כמוני כמוהם לא חופר הכרית ההיא ,כי אני אהיה להם לאלקים להושיעם ולהצילם,
שבת קדש בשמחה
נתלה ,ובהתה רבה והמה יהיו לי לעם להאמין כי ולשמור מצותי .ולא ילמדו .לא יצטרכו עוד ללמדאיש את רעהו ,ולזרז לאמר ׳דעו אח ה״ ,כי כולם מעצמם
הגדולים .ט אשלם ונו׳ .והכל יהיו אם כן טהוריםומנוקים מעוון ,ולכן כולם ישיגו ההשגה ההיאשה׳ הוא
ידעו אומי מן הקטנים עד
ועצומה ובכל מיני
כבוד ועינג שבת ,האלקים .וכן איפא גס נז ה ר)וי ק ר א ,כג ע״א( ,וז״ל :י=אמר רכי יהודה ,זמין קודשא כריך הוא לגלאה רזין עמיקין דאורייתא כזמנא דמלכא

שבת

רנינו דרש מפס׳ זה ששנת נסי׳ תשונה ,ודוק וראה ,כי גס הפס׳ ה שונניס לו מקושרים לענייני המאמר ,כדכפינ נ דנ רי ס )ל,

וידעו

וקדשה

וטהרה

גדולה כרצונך הטוב משיחא ,כגין )י ש עי ה יא( ד׳מלאה הארץ דעה אח ה׳ כמיס ליס מכסים; וכמיכ )י ר מ י ה לא( ׳ולא ילמדו עוד איש אח רעהו ואיש אח אחיו
באמת .ואזכה להכלל לאמר דעו אח ה׳ כי כולם ידעו אומי למקטנס ועד גדולס׳ ,אמן כן יהי רצון .ועוד איפא נזה נזהר פ ד ש) פ׳ פקת( נזה״ל :ייכיומא דמשיחא
בקדשת שבת תמיד
ממחדש דעמא כעלמא ,וממנהיר אורייתא קמי כולא ,כגין דכמיכ ׳כי כולם ידעו אומי למקטנס ועד גדולס׳.
לעולם ועד ,ולהמשיך
הקדשה של שבת
יליקוט הנחל•
מילואי חכמה
לששת ימי החיל.
ו ש פ ת ע ד הי אלוקיך .דרש בזה ביקרא דשבתא )ו( גבי קדושת השבת בזה״ל :בכל
ו י ד ן { ו או תי לנזקטנם ועד גדולם .ביאר בשפע טל )חלק שפע ,שער ז( גבי עדן
ואזכה לתשובה של
ערב שבת צריכין לעשות תשובה גמורה על כל מה שפגם בששת
נבואה זו בזה״ל :סוד מה שאמר ירמיה ׳אחרי הימים ההם נאם ה׳
שבת קדש ,ולנוח
מעתה מכל עניני נתתי את תורתי בקרבם ועל לבס אכתבנה והייתי להם לאלקיס והמה יהיו לי ימי החול ,כמבואר בספרים הקדושים .והבעל תשובה שהוא בחינת רחוק
שנתקרב ,זה בחינת שנוגה נכללת בקדושה ע״י התשובה ,שהוא בחינת
חל .ולהפך פני לגמרי לעס ,ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה׳ כי
קדושת שבת .ואז מתגברים עליו הקטרוגים והבלבולים והמניעות ביותר,
מתאוות עולם הזה כולם ידעו אותי למקטנס ועד גדולס׳ ,הרי לך בדברי ירמיה מבואר ומפורש,
והבליו ,ולקביע עצמי כי אחרי הימים ההס ,דהיינו כשיבוא אליהו לבשר משיח ,יהיה התורה שהוא שזה בחינת מה שגס השלוש קליפות טמאות רוצים לעלות ולינוק משס,
ומשם באים כל החרפות והבזיונות שהס בחינת ערלה ,בחינת הקליפות
באמת בתוך הקדשה השכל הישר המשיג בסודות של תורה להכיר גדולתו ית׳ ,יהיה כתובה על לב
במנוחה והשקט ,כל איש ואיש ,באופן שכולם יכירו וידעו את ה׳ ,כי כולם יהיו מלובשים
טמאות הנ״ל ,כמבואר בסימן פ״ב הנ״ל .וע״י ששומע חרפתו ושותק ,עי״ז
מכניע את הקליפות הנ״ל ,שזה בחינת זביחת היצר ,וזוכה לתשובה שהוא
במנוחת אהבה ונדבה ,בכתנות אור שכל אלקי כדפירשנו ,ולא יהיו דעות חלוקות ושונות לילך אחר
בחינת שבת .וזה שמובא בכתבי האריז״ל ששב״ת אותיות בש״ת ,כי צריכין
מנוחת אמת ואמונה ,שכלו ודעתו ואחר קבלת אביו כעובדי כוכבים ומזלות ושאר צבא השמים ,וזהו
מנוחת שלום ושלוה
שמפרש ואזיל ׳ולא ילמדו עוד איש את רעהו׳ ,כי עתה שהשכל הוא מלובש לישב סמוך לכניסת שבת איזה שעה בבושה גדולה ,ולהתבייש בעצמו לפני
השקט ובטח ,מנוחה
שבת ,היינו כנ״ל ,כי קדושת שבת הוא בחינת אהיה בחינת תשובה ,והסתרת
שלמה שאתה רוצה בכתנות עור ,שהוא ׳עור /שנתעור השכל ,צריך כל אחד ואחד ללמוד מסבירו
פני אהיה גמטריא דס ,בחינת בושה שפיכת דמים ,על כן צריכין להמשיך
בה .ולא ירדה ברוחי אמונתו ,כי אדס עיר פרא נולד ,וצריך ללמוד מרבו או מאביו אמונתו להכיר
רמת ,כלל ,ולא אשוב את ה׳ .אבל לעתיד לא יהיה צריך ללמוד איש את רעהו לאמר דעו את ה׳,
עליו קדושת שבת ע״י הבושה דייקא ,והבושה הוא בחינת אזיל סומקא ואתי
חוורא ,שזה בחינת באנו באש ובמים ,כמבואר בחידושי אגדות דברכות דף
עוד לכפלה לעולם כי כולם ידעו אותי למקטנס ועד גדולס ,כי תיכף שיוולד יהיה מלובש בכתנות
פא(.השכל אלקי ,ויכיר כי ה׳ אחד ושמו אחד,
)ליקו״תאור

ויהיו כולם קדושים

לה׳.

ו׳ .וזה בחינת הרחיצה במים חמין והטבילה במקוה של ערב שבת.

שבת ,לשון מנוחה ,ולשון
השבתה וביטול וחרבה
)פרד״ר כז ,יא(.

שבת לשון השבה ,ששבו
הברואים לשורשם )יושר
דברי אמת מו(.

שבת נקרא ברית ,כדכתיב
׳לעשות את השבת לדורותם
ברית עולם׳ ) פני ם יפות שמות
כג ,יג(.

המדריגה לבקש הכל עבור
עבודת ה׳ זה נקרא שבת
)קדושת לוי ,פ׳ אמור(.

קליפות נוגה עזבה
בשבת אל הקדושה ,וע״ב
שבת אותיות תשב ,רומז
על קליפות נוגה ששבה
לקדושה ,וכן שבת גי׳
זהו קליפת נוגה במכוון
)קה״י ,שבת(.

נקראו החכמים השלימים
בשם שבת )קרן אורה
סוטה לט.(:

קעב נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

כ ל הזובח א ת יצרו.
כ ב ו ד עוהייז וכוי כבוד עוהייב .וכליקו״ה )או״ח כה״פ ה ,ככ( קישר
נמסכת סנהדרין )מג ע״נ( :אמר רני יהושע נן לוי ,כל הזונמ
ענין זה להמוכא לעיל כאות א׳ גכי ככוד מלכים וככוד אלקיס,
אמ יצרו וממודה עליו מעלה עליו הכמונ כאילו כינדו להקנ״ה
וז״ל :כי ע״י משונה נשלימומ ,דהייגו מתונה על משונה ,זוכין
נשני עולמים ,העולם הזה והעולם הנא ,דכמינ ׳זונמ מודה
לכנד אמ השי״מ נשמי נמיגומ כנוד ,שהוא נמיגמ כאילו כנדו
יכנדנני׳ .ואמר רינ״ל ,נזמן
להשי״מ נשגי עולמומ ,שהם כנוד
עוה״ז וכנוד עולם הנא ,כמנואר וזה שאמרו חז״ל )שס נסנסדריס כל הזובח
שניהמ״ק קיים אדם מקרינ עולה,
את יצרו ,היינו בחי׳ תשובה ,בחי׳ ולבי שכר עולה נידו ,מנמה ,שנר מנמה
שם נהמורה הנ״ל .ושני נמינומ
כל
כנוד הנזכרומ לעיל הס ,מלא
נידו ,אנל מי שדעמו שפלה ,מעלה
חלל בקרבי ,בחי׳ רם לה׳ ,בחי׳ אקיה,
עליו הנ מונ כאילו הקרינ כל
הארץ כנודו זה נמינמ כנוד עוה״ז,
ונרוך כנוד ה׳ ממקומו זה נמיגמ בחי׳ כתר ,בחי׳ כבור כנ״ל .ומתורה עליו,
הקרננומ כולן ,שנאמר ׳זנמי אלקיס
כנוד העליון נמיגמ כנוד עוה״נ,
היינו שמתורה על זביחת יצרו ,היינו רומ נשנרה' ,ולא עוד ,אלא שאין
שעושה תשובה על תשובתו והשגתו מפלמו נמאשמ ,שנאמר ׳לנ נשנר
שהוא עיקר נמינמ כנוד אלקיס
ונדנה אלקיס לא מנזה׳ .ומיד
הסמר דנר ,שאי אפשר להשיגו כלל ,הראשונה ,כאלו כברו להקב״ה בב׳
נסמיכות ממשיכה המשנה :היה רמוק
שעל זה נאמר איה מקום כנודו ,עולמות .כי תשובה הראשונה ,בחי׳
מנימ הסקילה כעשר אמומ אומרים
שזהו נמינמ נרוך כנוד ה' ממקומו
כמונן למשכיל .ואז נכלל נמינמ כבור עוה״ז .ואחר התשובה שזוכה
לו המודה ,שכן דרך כל המוממין
כנוד מלכים ננמינמ כנוד אלקיס ,להשגה יתירה ,ומכיר ביותר את רוממות
ממודין ,שכל הממודה יש לו מלק
אלקותו ,ועושה תשובה על תשובתו ,לעולם הנא ,שכן מצינו נעכן,
כי מנואר שם נממילמ המורה
שאמר לו יהושע ,׳נני שים נא כנוד
שצריכין לנרומ מן הכנוד ,ואז דייקא זאת התשובה הוא בחינת כבור עוה״ב.
זוכין לנמינמ כנוד אלקיס וכו׳ עיין
]לה'[ אלקי ישראל ומן לו מודה',
׳ויען ענן אמ יהושע ויאמר ,אמנה אנכי מטאמי וכזאמ ונזאמ
שם ,היינו שהכנוד מלכים נכלל ננמינמ כנוד אלקים ,כי נוודאי
וגו" .ומנין שכיפר לו וידויו ,שנאמר' ,ויאמר יהושע מה עכרמנו
כל הכנוד שיש לאיזה אדם שנעולם הוא נמינמ כנוד מלכים,
יעכרך ה׳ ניוס הזה' ,ניוס הזה אמה עכור ואי אמה עכור לעולם
שהוא כנוד עוה״ז ,שהוא נמינת נקודה המממונה )כמונא לקמן נאוה
ה( נמינמ מלכומ ,אנל כל זמן שאינו מקשר ומעלה זה הכנוד
הנא .ופירש ר ש״י) שס( :זוגם אם יצרו .לאמר שהסימו למטוא ,הוא
זונמו והורגו ושנ נמשונה ,וממוודה עליו .שני נוני״ן דריש לשני
מלכים לשורשו לנמינמ כנוד אלקיס השמר דנר ,שאינו מקשר
נקודה המממונה ננקודה העליונה ע״י המשונה ,אז נאמר עליו
כנודיס .ונפי אלקים .לשון רנים משמע .לא ם 0ה .אין דרכן לנזומו.
וניאר נזה עוד המהרש״א )שס( :נל הזונם אס יצרו נו׳ .ר״ל ,הכונש
כנוד מלכים מקור דנר ,שהכל מוקרין על כנודו וכו' ,כמו שמנואר
אמ יצרו ,כמו שיסד ר' אפרים גנורומ הזונמיס ,אשר יצרם
שם .אנל כשעושה משונה על משונה נשלימומ עד שזוכה לכנוד
אלקיס ,אז מקשר כנוד מלכים נכנוד אלקיס ,כי מקשר כנוד
טונמים ,ומודיס ומשנמים ,המה הגנוריס ,ור״ל שנונש אמ יצרו
להנא וממודה לשענר .וקאמי נאילו ננ מ להקנ׳׳ס נו׳ .דנ׳ הנוני״ן
העוה״ז נכנוד העוה״נ ,כי אינו מקנל הכנוד נשניל עוה״ז כלל
רק נשניל השי״מ לנד ,כדי לכנד השי״מ נשני עולמומ.
של יכנדנני דקאי על הקנ״ה נ׳ פעמיס ,דהיינו נמה שכונש אמ
כ ב ו ד עוהייז וכוי כבוד עוהייג .וניאר נזה נ ס פר נ אני הנרזל ) 0
יצרו להנא מכנדו נעוה״ז ,ונמה שממודה על לשענר מכנדו
נעוה״נ ,כדלקמן שכל הממוודה יש לו מלק לעולם הנא ,ומיימי
נזה״ל :ני ע״י שממעט נכנוד עצמו ואינו מדקדק על
נזיונו ,עי״ז נעצמו נמרנה כנוד המקום ,אנל עדיין הוא נמי׳
לה מדנמינ ׳שיס נא כנוד לאלקי ישראל ומן לו מודה' ,וכן אמרו
נויק״ר ,׳זונמ מודה יננדנני' ,זה עכן שזנמ אמ יצרו כו' ,ודו״ק.
ננוד עוה״ז .אנל כשזונה לכנוד אלקי ,היינו שע״י כנודו נמרנה
כנוד המקום ,זהו נמי׳ כנוד עוה״נ .נמצא שיש כאן ג׳ נמי׳
שני עולה נידו נו׳ .ר״ל דאין לו אלא שכר עולה ,ואס עשה ענירה
נהכנוד ,היינו כל זמן שהוא רודף אמר הכנוד זהו כנוד מלכים,
שמיינ עליה מטאמ ואשם אין ממכפר לו ,אנל ׳רומ נשנרה' ,דהיינו
ששנ נכל לנו ורומו ,מקרי ׳זנמי אלקיס' ,דעולה לו גס נשניל
ועי״ז נאים עליו נזיונומ שמוקרין עליו כו׳ נמי׳ אמורי פני
אהיה .ואס אינו רודף אמר הכנוד כל כך ,רק כשמנזין אומו
מטאמ ואשם .ואמר ,ולא עוד ,אלא שאין מפלמו נמאסמ כו' ,ע״פ
הוא מקפיד על נזיונו ,רק שאינו מולק וממקוטט עימהם ,זהו
המדרש ,נשר ודם מואס נכלים שנוריס ,ומדמ הקנ״ה אינו כן,
נמי׳ ננו ד השי״מ ,אנל הוא נמי' כנוד עוה״ז ,ועל כן גס
שהוא אינו מואס נכלים שנוריס ,שנאמר 'לנ נשנר וגו׳ לא מנזה',
וק״ל .ועוד איפא נזהר )ס״ג ,כ ע״א( לענין הוידוי נזה״ל :ייפממ רני
המשונה שלו הוא נפניומ ,נמי' ׳נשפמיו כנדוני נו" ,וזהו נמי׳
שממעט נכנוד עצמו ומרנה נכנוד המקום ,כי דייקא ע״י
מייא ואמר ,׳מטאמי אודיעך וגו" )פהליס לנ( ,מכאן אוליפנא ,דכל
נר נש דמכסי מטאוי ולא מפרש לון קמי מלכא קדישא וימנע
הנזיונומ שלו נמרנה כנוד המקום מה שאינו ממקוטט עימהם,
עלייהו רממי ,לא יהנין ליה למפממ פממא דמשונה ,נגין דאיהו
ועי״ז נכנע הדס שנמלל השמאלי נמי׳ זניממ היצה״ר ,אנל אס
מנסיה מיניה .ואי איהו פריש לון קמי קודשא נריך הוא ,קודשא
היו מולקין לו ננו ד היה ממגאה ,ולא היה נצממ מכנודו שוס
נריך הוא מייס עליה ,וימגנרון רממי על דינא ,וכל שנן אי איהו
ננוד להשי״מ ,אדרנה וכו׳ כשארז״ל אין אני והוא ינולין לדור,
רק ע״י הנזיונומ שלו והוא ממריש נשניל משונה ,נמרנה ננו ד
נכי ,דהא כל פממין סמימין איהו פממ ואמקנל צלומיה .ועל דא
פרישו דמטאוי יקרא הוא דמלכא ,לאגנרא רממי על דינא ,ועל
השי״מ ,על כן נקרא כנוד עוה״ז .אנל כשזונה למשונה שלימה
דא כמינ ) ש ס נ( ׳זונמ מודה יכנדנני' ,מהו יכנדנני ,מרין כנודין
נלי שוס פניומ ,נמצא שזכה לענוה שלימה ,אז זוכה לכנוד
אינון ,מד לעילא ומד לממא ,מד נעלמא דין ומד נעלמא דאמי.
אלוקים ,היינו שדייקא ע״י כנודו שמולקין לו כנוד עי״ז נמרנה
ופירש נזה נ ס פר ענודת הקודש )פ״נ ,פל״ד( נזה״ל :הנה ניארו כי
כנוד ה׳ ימנרך ,זהו נמי׳ כנוד עוה״נ.
הוידוי ופרישח החטא מגביר הרחמים על הדין ,והוא יחודו וכבודו
של הקב״ה ,כי חגבורח הרחמים על הדין ,סיבה שהצד ההוא המחטיא נשפל ונכנע ,כי אין לו לצד המחטיא מקום להחעורר ,אחר שמידח
הדין נכבשח למעלה גם הוא נכבש למטה ,והרי הכבוד מחרבה למעלה ולמטה ,והוא אמרם חרין כבודין אינון ,חד לחחא וחד לעילא.
עפה מלכיש רנינו את דנריו נדרשר :הגמרא

מילואי חכמה
כל הזובח א ת יצרו .איסא גגי עגין זה נספר סרדיס )סו ,קס( גזה״ל :אמרו
רז״ל ,מקום שנעלי ת שונה עו מדין אין צדיקים ג מורי ם יכולים
לעמוד ,ו ה דנר קשה מאד ,אלא יש לומר ,על דרך שאמרו ,כי נפפילה
יצה״ר כעני נ פ ת ת ,ואס אדם מ סני ר לו פני ם נעשה אורת ,ואפ׳׳כ
נעשה נעל הני ת כשנצחו ,ואין עוד תקנה להוציאו ,אלא אם י מיתנו
וישמטנו .ועל זה א מר דוד ׳ולני מלל נ ק ר ני' ,ואמר ׳זונח תודה
י כנ דנני' ,זה הזונ ח יצרו ומתוודה עליו .לכן יגדל שכר הנלחם עימו
והורגו לעיני המלך י מנרך והשריה אשר איתו.
כל הזו ב ח א ת יצרו .איסא נספר הקנה )ד״ה ענין יראה המקום( גני ענין זה
נזה״ל :א״ל ,רני ,מה מועלת לו ל הקנ״ ה מוידוי דנ רי ס ,אחרי

שאינו שב לחטוא יותר אין לך תשובה גדולה מזו .א״ל ,בני ,על מה
שעשה כבר מה יהיה .א״ל ,רבי ,הקרבן יהא מכפר .א״ל ,בני ,הקרבן
על עצמו מכפר כי מקבל דינו ,אבל עוונו של זה אינו מכפר הקרבן,
רק שיראה דין הבהמה הנשחט והנשרף ,וגס ההכאה שמכהו הכהן
כשמשליכו לשחטו משליכו בכח כאילו נסקל ,וגס איך שדוחק הכהן את
הסכין מעט כאילו נחנק ,ואז יא מר זה לפני ה׳ ,רבונו דכולי עלמא,
בהמה קבלה דין ארבע מיתות בגזירתך ,ואני מקבל עלי שלא לעשות מה
שעשיתי ,אנא ה׳ ,מחול לי לעוונתי ולחטאותי ,כי נחמתי ובושתי
ממעשי ,ואז מתקן מה שקלקל ,והקב״ה מקבלו ומוחל לו ,ומגעת עד
התשובה העליונה הנקראת בינה בכסא הכבוד.

המתרגם
יי פסוז רני וזייא
ואמר' ,סמאסי אודיען
וגו" ,מכאן למדנו ,שכל
אדס המכסה סנואיו
ולא מפרש אוסס לפני
המלן הקדוש ומנקש
עליהס רסמים ,לא
נוסנים לו לפסוס פסס
השונה ,מפני שהוא
מכסה סטאיו .ואס
הוא מפרש אוהס לפני
הקנ״ה ,הקנ״ה סס
עליו ,ויסגנרו הרסמיס
על הדין ,וכל שכן אם
הוא נוכה ,שהרי אס
כל הפססים הססומים
הוא פוסס ומסקנלס
ספילסו .ועל כן פרישה
סטאיו ווידויו עליהם
כנוד המלן הוא ,להגניר
רסמיס על דין ,ועל
זה כמוש 'זונה סודה
יכנדנני' ,מהו יכנדנני,
שני כינודיס הם ,אמד
למעלה ואסד למטה ,אסד
נעוה״ז ואסד נעוה״ג.

מקור חכמה

ואני תפלה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

קעג

אור יקרות וקפאון אור שהוא יקר וכוי .כדאיתא כמסכת פסחיס
אור שהוא יקר כעוה״ז וכוי .ני אר נזה נ מי הנ חל)ו( נזה״ל :ועיין
)נ ע״א( :׳והיה ניום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון',
נליקו״מ נשימן י״ד לקמן אות נ' ,שם מנואר כי כנוד
מאי יקרות וקפאון ,אמר רני אלעזר ,זה אור שיקר כעולם הזה
נקרא אור ,כ״ש ׳והאיז האירה מכנודו' ,ועיין ג״כ לקמן שי׳
וקפוי לעולם הנא (...) .ורני יהושע כן לוי אמר ,אלו מי אדם
י״א ,מונן שם כי כנוד הוא נחי׳ אור .וזה פירוש ,׳אור׳ היינו
שיקרין הן כעולם הזה וקפויין הן
כנוד ,שיקר נעוה״ז ,יהיה קפוי
לעולם הנא .כי הא דרנ יוםף כריה חה שאמרו חז״ל ) פ ס תי ס נ (.אור יקרות וקפאון וקל נגד האור היינו הכנוד שיזכו
נעוה״נ ,ויש לרמז ׳אור שהוא יקר'
דרינ״ל תלש ואיתנגיד ,כי הדר) ,זכריה י ד ( ,אור שהוא יקר בעוה״ז ,יהיה קפוי
אמר ליה אנוה ,מאי מזית ,אמר
כי יקר כלשון תרגום הוא כנוד.
ליה ,עולם הפוך ראיתי ,עליונים וקל לעוה״ב .נמצא בעוה״ב ,כשיזכו להשגה
כאילו כבדו ל הקכ״ה כ שני
למטה ותמתונים למעלה ,אמר לו ,יתירה באלקותו ,בוראי יתחרטו ויעשו
עולמות .אימא נזה נ מי
הנ חל)ו( נזה״ל :הנה ,מה שמנאר כי
מי ,עולם נרור ראית ,ואגן היכי תשובה על השגת עוה״ז ,כי השגת עוה״ז
המם ,כי היכי דאיתו אנן הכא הכי בבחי׳ גשם נגד השגת עוה״ב .וזה כאילו משונה הראשונה הוא נחי׳ כנוד
עוה״ז ,ר״ל ,כי ע״י תשונה מכנדים
אימינן המם .ופירש רש״י )שס(:
אוי כבדו להקב״ה בשני עולמות ,כי הזביחת
את השי״ת ,ועי״ז משפיע עליו
שיקר נעולה הזה .כשתמה מאירה
נגנורמה ,ואורה גדול אומו אור היצר היא ־< תשובה הראשונה ,הוא בחי׳
השי״ת מכנוד שלו ,ונעשה כנודו
חשונ ויקר שלה ,יהא קפוי וקל כבוד עוה״ז .והווידוי על זביחת היצר ,היינו
נחי׳ כנוד אלקים ,אנל זה הוא רק
כנוד אלקים שנגלה נעוה״ז ,אנל
לעולם הנא .כל דנר קל קרי קפוי ,תשובה שנייה ,היא בחי׳ כבוד עוה״ב.
ע״י משונה השניה ,שעי״ז הוא
צף על המים .נני אדה שיקדים .שהכבוד הראשון ,נעשה קפוי וקל ,נגד
מכנד את השי״ת נכנוד יומר גדול,
עשירים ומשונים ,ואינן טונים
הכבוד השני :
למקום .אישנגיד .טע ,ופרמה רומו.
עי״ז השי״ת משפיע עליו מכנוד
'דפוספוהת״ת :יע״א
פליוניה למטה .אומן שהיו כאן
שלו המופלא שיתגלה לעמיד לנוא,
משונים ראיתי קלים .ואנן .תלמידי מכמים .ואפשר לומר ,שמלכד שנא
כמ״ש ׳ונגלה כנוד ה" .ומי שהולך נדרך הזה שעושה משונה על
ללמדנו על ההשגה היתירה שפהיה נעו ה״ג ,ניסן לקשר אנג אורסא אה
משונה ,ננחי׳ ומתוודה עליו ,אז כאילו כנדו להקנ״ה כשני
דנרי רינ״ל גני אותם נני אדם שיקרים נעוה״ז ואינם טוניס למקום
עולמות ,ואז השי״ת ישפיע עליו עי״ז אפילו מכנוד אלקים
)כפירש״י( ,למי שמרנה נכנוד עצמו וממעט נכנוד המקום ,כנ״ל נאות א'.
המופלא שיתגלה לעמיד לנוא ,ואז יהיה כנודו ננחי׳ ׳כנוד אלקים
גמ׳ זו מיוסדת על פסוקים אלו נזכריה )יד ,ו-ט( :והןה כיום ההוא לא
הקמר דנר׳ כשלימות נפלא .והנה אח״נ נתנאר ני אלו השני נחי׳
ןהיה אור יקרות וקפאון :והןה יום אחד הוא ןו-דע לה' לא יום ולא
כנוד הם שני הנקיאות של משונה )כמונא לקמן נאות ד׳( ,ונקי
לילה והןה לעת ערנ ןה.יה אור :והןה ניום ההוא .יצאו מןם חיים
נשונ שפירושו שלא ייאש עצמו נשום אופן ,הוא נחי׳ כנוד
עוה״ז ,שזה נחי׳ אור שהוא יקר נעוה״ז .ושמעתי מאחד
מירוקלם חצןם אל הןם הקדמוני וחצןם אל הןם האחיון ?5ןוז
ונחרף יה.יה :והןה ה׳ למלן על כל ה איז כיום ההוא יה.יה ה׳
מאג״ש ,שעל כן ר״ת של א׳ור ש׳הוא י׳קר נ׳עוה״ז הוא כראשי
אחד ואמו אחד :ופירש המצו״ד )שם( :לא יהיה אור יקרמו וקסאון .לא
מינות א׳ין ש׳ום י׳אוש נ׳עולם ,ועל כן מוהרג״ת ז״ל נהמפלה
יהיה אור נהיר ,ולא יהיה נקפה וענ כדמות החשך .ר״ל ,ישראל
שאחר העשרה קפיטיל מהלים שישד ,אימא שם נזה״ל ,׳אעפ״כ
יהיו אז ננוכים כדעתם ,ולא יכירו אם היא הכנה לתשועה או
ידעתי ונו׳ שאין שום יאוש כעולם ונו' ,כמ״ש אמר ה׳ מנשן
לכליון .ועוד ני אר נזה נ מלני״ס )שס( :והיה ניוה ההוא לא יהיה אוי.
אשינ וכו״ ,היינו ני אשינ ר״ת א׳ין ש׳ום י׳אוש נ׳עולם.
ר״ל ,שאז יחדל אור השמש והירח מלהאיר כעולם ,נמ״ש )ישעיה
ס( ׳לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וכו׳ והיה לך ה׳ לאור עולם' ,ולא יהיה כמציאות אור גשמי ,לא אור יקרוס ולא אוי קסאון .ר״ל,
לא אור השמש שהוא אור עצמי אור יקר ,ולא אור הירח וכוכנים שהם רק מקנלים האור (...) ,כי לא יימצא אור גשמי כלל.

י ד ע נ ו יי אליהינו
כי גבהו מחשבותיך
ממחשבותינו ,ורחמיך
וחסדיך גברו ועמקו
ועצמו מאד מאד
למעלה מתפיסת
דעתנו ,ואי אפשר
לדעת ולהשיג כלל
עד היכן עצמו וגבהו
רחמיך וחסדיך .״חסדי
יי כי לא תמנו ,כי לא
כלו רחמיו״ לעולס,
״תשב אנוש עד דכא״
עד דכדוכה של נפש.
על כן על רחמיך
הרכיב אני בוטח ,ועל
חסדיך אני נשען ,כי
גס אותי לא תעזב
ברחמיך .ואס פגמתי
מה שפגמתי ,כמו
שאתה יודע עד היכן
מגיעיס הפגמיס שלי,
כי אנכי אי אפשר לי
ל_דעת ולהשיג כלל
חלק אחד מאלפיס
ילקופז הנחל
ורבבותמפגס עוונותי,
וגס עדין איני יודע יד/יד! קפוי וקל לעוהייב .ובקוצז מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( רימז בזה בזה״ל:
בחי׳ שעשועי עוה״ב עיי״ש ונמצא שב׳ הבחי׳ ,א ,תודה ממש בחי׳ הודאה,
כלל נגד מי מךךתי
ב ,בחי׳ וידוי ,שניהם הס המשכת אור וכבוד עולם הבא ואחד תלוי בשני,
היינו ,השגה זו שהיתה בחי׳ כבוד בעוה״ז ,יהי׳ קפוי וקל לעוה״ב.
ןנגד מי חטאתי ,כי ו׳קל׳ הוא מלשון קלון ,היפך הכבוד כלשון הכתוב המוב״פ לעיל ובוזי ׳יקלו׳.
שכל מה שמשיג יותר בבחי׳ הודאה אזי נמשך לו בחי׳ וידוי גדול יותר ,בחי׳
השגת רוממותך
תשובה על תשובה .וזה כל הקרבנות בטלין לעתיד לבוא ,שכבר יהיה תיקון
ועל כן יעשו תשובה לעתיד ,על שהקילו בכבודו ית׳ בעוה״ז.
נעלמהממני בעוונותי.
כאילו כבדו להקבייה ב שני עולמות .איחא בזה בקוצץ מבועי הנחל)אייר-סיון
הרע בשלימות ,ובחי׳ תשובת עולם הזה כבר לא יהיה שייך ,אבל חוץ מקרבן
אבל אתה לבד יודע
חשל״ט( בזה״ל :והנה ,מבואר במדרש על הפסוק ׳זובח תודה
תודה ,שהיא תשובת עולם הבא שלימות הטוב ,ודו״ק.
מה שעשיתי ומה
שפגמתי ,איך ומה יכבדנני׳ ,׳אמר רב אחא ,׳יכבדני׳ לא נאמר ,אלא ׳יכבדנני׳ ,כבוד אחר כפרד עוהייז וכוי כבוד עוהייב .איתא בזה בקובץ מבועי הנחל )אייר-סיון
וכמה ונגד מי פגמתי ,כבוד׳ .ונדחקו המפרשים בפירושו מהו כבוד אחר כבוד ,ומיד אח״כ מובא
תשל״ט( בזה״ל :תשובת עוה״ז הוא כאשר נעשה הויה ע״י התשובה,
כי אין מי שיודע ממך במדרש הפי׳ כדברי הגמ׳ )סנהדרין( ,כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו כאילו
ונשאר עומד על דרגתו ומסתפק במועט הזה שכבר יש ,ואינו מתבטל בבחי׳
אקי״ק כלפי ההשגה והתשובה היותר גבוהה ,שלגביה הוא ממש בבחי׳ לא
כי אס אתה לבד ,כבדו להקב״ה בשני עולמות ,עיי״ש .ולדברי רבינו שמבאר שזביחת היצר
יתברךשמך לעד .ועל הוא כבוד עולם הזה ,ומתוודה עליו הוא כבוד עולם הבא ,בחי׳ תשובה על
נברא עדיין ,ולכן בתשובת עוה״ז אינו זוכה אלא לכבוד עוה״ז ,שהוא עולם
כל אלה גברו ךחמיך תשובה ,א״כ נמצא שזה ממש כוונת הדברים ׳כבוד אחר כבוד׳ ,כלומר כבוד
עומד ומוגבל עס מציאות וממשות מסויימת ,ובעיקר שכשמו כן הוא עולם
וחסדיך ,כי אתה יודע עולם הזה ,והכבוד הבא אחריו שהוא כבוד עולם הבא ,בחי׳ תשובה על
הזה ,כלומר עולם שכבר ישנו ,ואינו עולם שעוד צריך לבוא שהוא בחי׳
יצרנו ,ואתה חפץ
עולם הבא .ורק באוחז במידת התשובה על תשובה ,שצופה תמיד רק למעלה
תשובה ,וזה ביאור מה שמובא במדרש שס ׳זובח חטאת לא נאמר ,זובח
חסד ,כי לא תחפץ
אשס לא נאמר ,אלא זובח תודה ,למה ,חטאת באה על החטא ,אשס באה
מהשגתו ,שלעומת השגה זו עדיין לא השיג מאומה ועדיין לא נברא כלל,
במות המת ,כי אס
בשובו מדרכיו וחיה ,על החטא ,אבל תודה ׳ואס על זבח תודה יקריבנו׳ ,וכוונת הדברים ,שבחי׳ וזו תשובה נצחית לאין סוף ,׳ושבת עד ה׳ אלקיך׳ ממש ,ונשאר לעולם
במידת האקי״ק .ולכן זוכה ל׳כבוד אלקיס הסתר דבר׳ ,כי במה שהוא עוד
ועד יוס מותו תחכה קרבן חטאת ואשם הס תיקון הרע שהס באים על החטא ,אבל בחי׳ תודה
לו אס ןשוב מיד היא גדולה יותר ,שהיא באה לתקן אף את הטוב ,וזה כבוד גדול יותר לא הוי ממשות רק זמין למיהוי ,לא שייך לחקור כלל .כי הוא בעצמו בבחי׳
להקב״ה בכבוד אחר כבוד .וענין תודה עצמו מבואר בתורה ב׳ ח״ב ,שהיא
הסתר דבר ,בביטול מוחלט למה שעדיין לא השיג.
תקבלו )ליקו״ת ד(.

ערכים
וכינויים
אור יקרות
וקפאון
’ אור יקרות וקפאון /יקרות
כתיב ,למה ,מלמד שכל
הנסתרות בעולם הזה עתידי]
להגלות לכם לעתיד לבוא
)בתי מדרשות ח״ב ,חסרות
ויתרות ,תרי עשר(.

יקר  -ענין הארה ובהירות
)מצו״צ איוב לא ,כה(.

אור שהוא יקר בעולם הזה
יהיה קפוי לעולם הבא ,רמוז
לאור דיקנא יקירא שנקרא
יקר ,ובעולם הזה אינו
מתגלה ,ולעתיד לבוא יהיה
קפוי ונגלה )קה״י ,גאולה(.
קפאון יש לדורשו על
המלכות שהוא עלמא
דאתגלייא ,קפאון הוא לשון
גלוי )קה״י ,קפאון(.

ערכי ם
וכינויים
עונש

קעד נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

אלה ע שי ת וכוי.
זה ונהפסוקיס הסוכנים לו ,וז״ל :גס כאן סמך עצמו על פחילס
כתיכ כתהליס ) ע טז-כא( :ולרשע אמר אלקיס מה לף לכןפר סקי
העגין )ע״פ כלל ה( ׳אס ראיס מג ומרז עמו ועס מגאפיס פלקך
ומשא בריתי עלי פיף :ואמה שנאת מוקר ומקלןו דברי אסריף :אס
פיך שלמת כרעה ולשונך מצמיד מרמה; הייט שעשית כל הרעוס
ראית גנב ומרץ עמו ועם רננאפיס
שנעולס ,ועל כן היה צריך לך לעשות
משונה ולשמוע נזיונך ולשתוק ,אכל וזדו שאומר הקב״ה )פהליס נ( אלה עשית חלקף :פיף שלחת ברעה ולשונף
מצרניד רנרמה :תשב באסיף תדבר
אמה לא כן עשית ,רק ׳משג נאמיך והחרשתי דמית היות אהיה כמוך .כי האדם
מדנר ננן אמך ממן דופי' ,שנזימ ע״י שמחריש ,נעשה בחי׳ אקיה כנ״ל ,אבל בבן ארנף ממן דפי :אלה עשית
והתלשתי דרנית היות אהיה כמוף
ונמת דופי נמי שהיה מנזה אומך,
שסיים הקב״ה מה שמחריש לאדם ,אין זה בשביל
איוכיסף ואערכה לעיניף :ופירש
שהנזיונות היו מגיעים לך ,וזה
׳אלה עשית והמרשמי; כמו שמנאר אקיה ח״ו ,כי זה אין שייך אצל הקב״ה,
המצו״ד )שס( :ולרשע .אבל לרשע
נזה נסוף ׳אוכימך ואערכה לעיניך׳ אין זה אלא כדי שיקבלו עונשם בעוה״ב,
שאינו מתוודה על פשעיו בעת
הבאת הקרבן ולא שב מהם ,אליו
ומסיים ׳נינו נא זאת שוכמי אלוק׳
יאמר אלקיס ׳מה לך לשפר סוקי /ר״ל לעשות מצותי מבלי כוונת
שמעשו מעמה על כל פנים משונה ,׳פן אטרוף ואין מציל׳ ,רק מזכו
להיות נכלל ׳זונת מודה יכנדנני׳ המונ״פ אות נ׳ ,׳ושם דרך׳ דייקא,
הלב ,כאשר ישפר האדם שפורי דברים מבלי כוונה מכוונת וכעין
המובא לעיל באות זו ׳בשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני׳ .ומשא ברימי .את
היינו דרך המשונה המונ״פ אות נ ; ו׳אראנו נישע אלקיס׳ דייקא
דברי התורה הנתונה בברית ,תשא לבד על פיך ,לדבר בהם מן
ד מ י ת היות א הי ה כמוך .ודייק נזה נפל״ס)ו,
נחי׳ כנוד אלקיס.
השפה ולחוץ ,ובלא לב תדבר .והסרשמי .מלהפרע לך על כל אלה,
 0נזה״ל :העיקר מה שצריכין למעט נכנוד עצמו הוא נכדי להרנומ
ולזה תדמה ותחשוב אשר אני כמוך לאהוב את הרע .אוכיסך .אבל
כנוד המקום ,אנל נמה שנוגע נכנוד המקום אסור למעט ח״ו,
דע ,אשר אתווכח עמך ואערוך לפניך את מעשיך ,ועל כולם תקבל
וכן אסור לשמוק על מיעוט כנודו ימנרך ח״ו ,שזה נחינמ מה
גמול בעוה״ב .ואיתא על מקרא זה בדב״ר )פר׳ א ,ג(' :אלה עשית
שרמז רנינו ז״ל ׳אלה עשית והחרשמי דמית היות אהיה כמוך וכו",
והחרשתי וגו" ,מהו ׳אלה עשית והחרשתי' ,א״ר שמואל בר
כי אין זה שייך אצל הקנ״ה .נמצא ,כי אע״פ שההכרח לקנל
חרפות ונושות נכדי לזכות למשונה ,אעפ״כ צריכין ליזהר ולהתפלל
נחמן) ,שמות לב( ׳אלה אלקיך ישראל׳ עשיתם במדבר והחרשתי
לכם ,למה ,שהיה משה מפייש עלי ואומר לי שלח נא ,ושמעתי
להשי״ת על זה שינואו עליו נזיונות כאלו ,שיממעט רק כנודו
לו .׳דמית היות אהיה כמוך׳ דמיתם את הצורה ליוצרה ואת
עי״ז ,אנל לא כנוד המקום ח״ו) אס לא נמקוס שאי אפשר לתקן
כגון החרפות שסונלין כלל ישראל מהעכו״ס ,וכן עוד כל כיוצא
הנטיעה למי שנטעה .וכתב ה׳עץ יוסף׳ שס שעל שדימו הצורה ליוצרה
נאמר ׳וביוס פקדי ופקדתי׳ עכ״ל ,היינו שיקבלו עונשם לעת״ל.
נזה כמונן ,וכנזכר לעיל שגס הקנ״ה נעצמו כניכול מחריש ואינו
מעניש את הרשע מיד ,כי יודע שלא ישים אל ליבו ,אלא אדרבה
יתקצף עוד יותר כנ״ל( .אבל חקבייח מח שמחריש לאדם .וכתב בזה בפל״ח)ו ,ד( בזה״ל :נראה ,שרימז בזה ,כי אם יעניש אותו בעוה׳׳ז
אפשר שלא ישים אל ליבו כלל שהעונש בא לו על עוונותיו ,ויתקצף עוד יותר ח׳׳ו ,כי בעוה׳׳ז א׳׳א לגלות לאדם מלמעלה האמת בתכלית
השלימות ,כדי שלא תתבטל הבחירה .אבל לעתיד שאז תתבטל הבחירה ,ממילא אז ישדרו לעיני האדם את מעשיו ויוכיחו אותו על פניו,
בבתי׳ ׳אוכיחך ואערכה לעיניך׳ )ועיין בשימן צ׳׳ח בענין גל של עצמות ,שזה בעצמו גם כן עונש וצער גדול מאוד ,כשאדם רואה מה
שפגם( .נמצא גם השתיקה ששותק הקב׳׳ה להרשע ,אין זה בשביל נקמה ח׳׳ו ,רק ג׳׳כ לטובתו ובשביל קיום הבחירה כנ׳׳ל.
ונ מי הנ סל)ו( הלניש אס שאר ענייני המאמר נפסוק

כל העונשים הם נוגעים
להצדיק בעצמו .כמו שמצינו
אצל השי״ת שבכל צרתם
לו צר ,כי הם חלק אלו״ק
ממעל ,ועל כן כשיש להם
צרה ,חם ושלום ,לו צר
כביכול ,וכמו כן אצל הצדיק
גם כן ,כי גם ענוש לצדיק
לא טוב ,כי העונש שמעניש
את אחד ,הוא נוגע להצדיק
בעצמו )ליקו״ם ח״ב ,סו(.
עונש ,הוא כמו קנם וממון
שיטילו אחרים עליו על
כרחו )רמב״ן שמות כא ,כב(.
העונש הוא מצד העבירה
לא מצד הנותן

)דרך חיים

ב ,א(.

השכר הוא הדבוק בו
יתברך והעונ ש הוא
הכריתה והפירוד ממנו
)תפארת ישראל ט(.

העונש הוא הרפואה
לתחלואי הנפש ופגמיה
בעונותיה שהוא מר ממות
)פנים יפות שמות כ ,יז(.

העונש הוא הגמול הנחרז
מאת השופט עלי עוון
)מלבי״ם משלי כא ,יא(.

מוהר״ן

מקור חכמה

א ל דן ע שי ת והחרשתי.

הפס׳ האחרון ממזמור זה ככר הוזכר לעיל

כסוף אות כ׳ עי״ש ,וכעת רכינו דורש פס׳ נוסף מאותו המזמור.

ייליקוט הנח?*
אלד! ע שי ת ו ה חר ש תי וגוי .וביאר בזה בספר באבי הנחל )ו( בזה״ל :כיאור
הדכריס ,כי השי״ת נקרא אהיה ,דייקא כעת ששולח יסוריס על האדם
ככדי לעוררו כתשוכה ,והאדם אז ככחי׳ אחורייס דאהיה גימ׳ דם ,ע״ש ׳וכוזי
יקלו׳ ,וכשנתעורר האדם כתשוכה ומקיים ׳דום לה״ ,אז נעשה האדם ככחי׳
אהיה ,והשי״ת נקרא אז כשם הויה ,כחי׳ ׳וידעתם כי אני ה״ .היינו כשאדם
יודע שהכל מתנהג כהשגחתו ית׳ ,אז נקרא כשם הויה .וז״ש כשעת יצי״מ
׳ואמרו לי מה שמו׳ ,והשיכ השי״ת,׳אהיה אשר אהיה׳ ,היינו אנא זמין
למיהוי ,היינו כי השי״ת רצה להתוודע כעולם ,כי פרעה אמר ׳מי ה׳ כו״,
שלא היה יודע כלל ממנו ית׳ ,על כן כשרצה להתוודע אצל פרעה ,כמ״ש
׳למען תדע כי אני ה״ ,וכן כמה פעמים ,על כן כתחילה נקרא כשם אהיה,
ואצל פרעה היה כחי׳ אחוריים דאהיה גימ׳ דם ,על כן הכיא עליו כראשונה
מכת דם .אכל כשהשי״ת מחריש לאדם ומניחו לילך שוככ כדרך ליכו ,אז איננו
נקרא כשם אהיה ,כי אינו רוצה להתוודע אליו כלל .וזהו ׳תשכ כאחיך תדכר
כו״ ,היינו לא די שאין אתה שותק כשמכזין אותך ,אלא שאתה מכזה את
אחרים .וזה ׳אלה עשית על כן החרשתי׳ ,כי איני רוצה לעוררך כתשוכה כלל,
וזה ׳דמית היות אהיה כמוך׳ ,כי האדם כשמחריש נעשה כחי׳ אהיה אנא זמין
למיהוי ,אכל השי״ת כשמחריש אינו כשכיל אהיה כו׳ ,כי זה אינו שייך אצלו
ח״ו שיהיה צריך לשתוק כשכיל להשיג איזה ענין ח״ו ,כי הכל כרשותו ית׳ ׳כל
אשר חפץ עשה׳ ,רק מה ששותק לאדם לפעמים הוא מחמת שאינו רוצה
להתוודע אליו כלל ,רק ׳אוכיחך ואערכה לעיניך׳ ,שמסדרין עוונותיו ליום הדין,
כי כשהשי״ת מחריש לאדם זהו עונש גדול מאד ,כי נשאר כתוך טומאתו ח״ו.
כי ח אד ם עייי ש מ חרי ש נע ש ח ב חי אקיה .ביאר בזה צקוצז מבועי הנחל)אייר-
סיון חשל״ט( בזה״ל :וזהו שמכואר כפנים שהתיקון הוא שיסכול הכזיונות
ושפיכות דמים וידום וישתוק ,כמ״ש ׳דום לה׳ וכו״ .היינו שכזה מראה שאין לו
שום הוויה עצמית ,ועל כן הוא ׳כחרש לא ישמע׳ ,שאינו שומע שום כזיונות על
עצמו ,וממילא הוא ג״כ ׳כאילם לא יפתח פיו׳ ,כי אינו נמצא כעולם כלל .וזהו
כחי׳ אהיה ,שרוצה שיהיה לו הוויה אמיתית ,היינו להיכלל כהוויתו ית׳ ,ועי״ז
מאיר עליו שם אהיה ,היינו שנתגלה כו הוויתו ית׳ שזהו ההוויה האמיתית.
ונמצא שכחי׳ ׳אהיה׳ של האדם היינו ׳כיטול הוויתו העצמית׳ ,שזהו ע״י
הדמימה והשתיקה ,שעי״ז יש לו הוויה כפי התקרכותו והתכללותו כהשי״ת ,ושם
׳אהיה׳ הקדוש שלמעלה הוא כחי׳ ׳התגלות ההווי׳ה׳ ,שזהו היפך הדמימה
והשתיקה .אכל כשיש חס ושלום חרישה ושתיקה למעלה ,זהו ככיכול העלמת
והסתרת הוויתו ית׳ ,שזה כחי׳ הסתרת פני אקיה המוכא כפנים .והכן כ״ז .וכזה
מכוארים דכריו הקדושים הנ״ל ,מש״כ ׳כי האדם ע״י שמחריש נעשה כחי׳
אקיה ,אכל הקכ״ה מה שמחריש לאדם אין זה כשכיל אקיה ח״ו ,כי זה אין
שייך אצל הקכ״ה /היינו כי ענין השתיקה הוא כחי׳ כיטול ההוויה .ועל כן אצל
האדם שמכטל כזה הוויתו העצמית ,נתגלה כו הוויתו ית׳ שזה כחינת אהיה,
אכל כשיש ח״ו שתיקה למעלה ,זה כחי׳ העלמת הוויתו ית׳ ,שזה כחי׳ ׳הסתרת
פני אהיה׳ המוכ״פ .וזהו ׳אלה עשית והחרשתי׳ ,שע״י העוונות שאז הוא ככחי׳

׳וכוזי יקלו׳ כמוכא כפנים לעיל ,אז הקכ״ה מסתיר פנים ממנו ,היינו שמסתיר
ממנו הוויתו ית׳ ככיכול ,שזה כחי׳ הסתרת פני אקיה המכואר כפנים .וזהו
׳החרשתי׳ כחי׳ דמימה ושתיקה ככיכול שזהו העלמת והסתרת ההויה כנ״ל .ואולי
יש לכאר ,כי עיקר הארת פני אהיה הוא ככחי׳ אומרים לו המתן כנ״ל ,וזהו
׳החרשתי׳ ,שאין אומרים לו וכו׳ .ולפי כל זה יש לכאר כל הכתוכ הנ״ל כמין
חומר )וכנודע שכל מקרא שמובא במאמריו הקדושים ,מתבאר בכמה אופנים ,ע״פ קשרי
אותו מאמר בעצמו ,וכולס עולים בקנה אחד( .כי מכואר לעיל כדכה״ק שהסתרת פני
אקיה גמטריא דם ,ועי״ז כאין עליו כזיונות ושפ״ד ,וכ״ז הוא מידה כנגד מידה,
כי הוא עצמו ככחי׳ התגכרות תוקף הדס שכחלל השמאלי שכלכ ,והוא ככחי׳
וכוזי וכו׳ .וזהו ׳אלה עשית והחרשתי׳ שזהו כחי׳ הסתרת פני אהיה כנ״ל ,והנה
הסתרת פני אהיה גמט׳ דם ,היינו שמשם אהיה נעשה דם ככיכול .וזהו ׳ד׳מ׳ית
היות אהיה׳ ,שגרמת עי״ז להיות שם אהיה ככחי׳ ד׳ס׳ .וזהו ׳כמוך׳ כמו שאצלך
הוא ככחי׳ תוקף הדס שכלכ ,כמו כן גרמת ככיכול כחי׳ דם למעלה כנ״ל.
אבל חקבייח מח ש מ חרי ש לאדם .איתא בזה צקוק מבועי הנחל )אייר-סיון
תשל״ט( בזה״ל :צריך כיאור איך זה מקושר עם שאר קשרי המאמר הזה,
וגס מה זה שדייק הכתוכ להזכיר שיסדרו לעיניו עוונותיו כעת העונש .ויש
לכאר ,לפי המכואר כפנים שעיקר התשוכה היא שיקכל על עצמו כושות
וכזיונות כזה העולם ,ע״י שרואה פחיתותו וגשמיותו ,ומרגיש כאכ חטאיו איך
שככיכול הקיל כככודו ית׳ ,ועי״ז הוא מתכייש מאד ,וגס מכייש עצמו כפועל
כהתוודותו על חטאיו שאומר חטאתי וכו׳ ,וגס כשכאיס עליו כזיונות ושפ״ד
מזולתו הוא מקכלס כאהכה וכשמתה ומקיים דוס לה׳ ,שע״י כל זה הוא מזכך
את ליכו מעט מעט ,עד שזוכה עי״ז לכתי׳ ככוד אלקיס ככוד עוה״כ כמכואר
כפנים .אכל מי שעשה מה שעשה ואעפ״כ אינו רוצה לראות פחיתותו וגשמיותו
ורודף אחר ככוד עצמו ,אז יהיה מוכרח לקכל כל הכושות והכזיונות כעוה״כ,
היינו ששם כהכרח יראה עוצם כאכ עוונותיו ,ועי״ז יפול עליו כושה גדולה
ונוראה מאד ,שזהו עצמו העונש האיום והנורא של עוה״כ ,וכמוכא ג״כ
כדכה״ק כסוף סי׳ כ״כ ,שעיקר עונשי ויסורי הגיהנוס הוא הכושה ,עיי״ש עוד
דכריס נפלאים ששייך לכאן .וזהו ההיפך ממי שזכה לכטל גשמיותו כזה העולם,
ע״י שכרת מן הככוד ואדרכה קיכל על עצמו כושות כזה העולם ,שאז זוכה
אח״כ לתענוגי העוה״כ שזהו כחי׳ ׳ככוד עוה״כ׳ כמכואר וכמוכן כפנים ,אכל
זה האדם שרדף אחר הככוד ,יהיה לו אח״כ עונש כעוה״כ ,ע״י הכושה הגדולה
שיתגלה לו שם עוצם כאכ עוונותיו וגודל פחיתותו וגשמיותו ,היפך ׳ככוד עוה״כ׳
הנ״ל ,וזהו שדייק רכינו ז״ל כלשונו הקדושה ,׳אין זה אלא כדי שיקכלו עונשם
כעוה״כ׳ ,היינו ההיפך מכתי׳ ׳ככוד עוה״כ׳ המכואר מקודם שהוא כחי׳ ׳תענוגי
עוה״כ׳) .וכזה מיושכ ג״כ מה שהכיא רכינו ז״ל כל זה כאן ,שלכאורה כלי
הכיאור הנ״ל ,היה שייך יותר להכיאו לעיל אחר אות כ׳ ,ששם מכואר ענין
אקיה שנעשה ע״י השתיקה ,ועל זה להכיא את הכתוכ הנ״ל שזה אין שייך אצל
הקכ״ה .אכל להנ״ל מיושכ ,כי סיום הכתוכ ׳אוכיחך וכו״ שיקכלו עונשם כעוה״כ
היינו הכושה וגו׳ .זה שייך דווקא כאן ,אחר שכיאר ענין ׳ככוד עוה״כ׳ ,והכן(.

ואני תפלה

ו נ ז נ ח להמשיך
הארה מעלמא ךאתי
לעולם הז-ה ,שיתגלה
האמת בזה העולם,
כמו שיתגלה לעתיד
לבוא ביום הדין
הגדול והנורא אשר
אתה עתיד לדון בו
את עולמך ,״קטין
וגדול שם הוא״ ,כי
תבוא במשפט עם
כל בשר ,ואתה עתיד
לפןח דין וחשבון
מאתנו ולדון אותנו
על כל דבר וךבר ,על
כל פרט ופרט ,על כל
דבר גדול וקטן ,כי
אין אתה ותרן כלל,
ואז לא תותר שום
דברקטן ,כי ״האלהים
ןבא במשפט על כל
נעלם אם טוב ואם
רע״ ,והכל יהיה נזכר
להאךם אז .כי אתה
זוכר כל מעשי עולם
ופוקד כל יצורי
קךם .לפניך נגלו
כל תעלומות והמון
נסתרות שמבראשית.
אין שכחה לפני כפא
כבודך ,ואין נסתר
מנגד עיניך .אתה זוכר
את כל המפעל וגם
כל היצור לא נכחד
ממך .הכל גלוי ךידוע
לפניך יי אלהינו,
צופה ומביט עד סוף
כל הדורות ,כי תביא
חיק זכרון להפקה כל
רוח ונפש ,להזכר
מעשים רבים והמון
בריות לאין תכלית.
מראשית כזאת
הוךעת ,ומלפנים
אותה גלית ,מי לא
יהיה נפקד אז ביום
הגדול ןהנורא ההוא,
״כי גדול יום יי ונורא
מאד ,מאין כמהו,
ומי יכילנו״ .כי זכר
כל היצור יהיה נזכר
לפניך אז,מעשה איש
ותחבולותיו ויצרי
מעללי איש .אשרי
איש של'א ישכחך
ובן אךם יתאמץ בך,
כי דורשיך לעולם
לא יכשלו ולא יכלמו
לנצח כל החוסים בך.
כי זכר כל המעשים
לפניך בא ,ואתה
דורשמעשה כלם .ואז
יראו הכל את גךלת
הצךיקים והכשרים
האמתיים וכל הנלוים
עליהם ,את הוךם
וזיום ותפארתם,
ואת יקר תפארת
גדלתם ,אשריהם
אשרי חלקם .מה רב
טובך אשר צפנת
להם ,״עין לא ךאתה
אלהים זולתך. ,יעשה
למחכה לו״ .כי עקר
גדלת מעלת תפארת
בני ישראל הצךיקים
והכשרים באמת,
יראואז ביומא ךדינא
רבא .כמו שכתוב
״ןשבתם וראיתם
בין צדיק לרשע ,בין
עבד אלהים לאשר
ליא עבדו״ .ואז
יתגלה עצם האמת
בעולם ,ותשלם לכל
אחד כמשפטו על

קעה

ערכים
וכינויים

לילך בדרכי התשובה .ני אר נזה נליקו״ה )או״ס חוה״מ נ ,א(
ו י ו כ י ח אותו ע ל פניו .וכעין לשון זו מצינו כדכריס  ,0ט-י(; וידעפ
 5י ה׳ אלרןיף הוא האלרןיס האל מ א מן שמר ה  3ריפ
נזה״ל :ני זהו מדרכי הפשונה ,שנפפילה מקרנין אופו
מלמעלה ,ואפ״כ מרפקין א חו ויש לו ירידה ,ואזי צריך להפפזק
והיונוד לאהניו ולשמרי מצחו לאלף דור :ומשלם לשנאיו אל פגיו
עצמו ככל מה שיוכל ,ולא יניפ עצמו ליפול לגמרי פ״ו ,ואזי הירידה
להאנידו לא ןאפר לשנאו אל פניו ן’שלס לו :ופירש ר ש״י) שס( :ומשלם
היא פכליפ העליה ,וזוכה לפזור
לשנאיו אל פניו .נפייו משלם לו גמולו
ולעלופ אל הקדושה כמעלה יפירה.
הטוג כדי להאנידו מן העולם הכא .שאז מסדרין לעיניו עוונותיו ,ויוכיח אותו
ועוד הוסיף נזה נרנינו נ שיי) שס( נזה״ל:
צריף להיות בקי כהלכה .ני אר
על פניו ,הה אוכיחך ואערכה לעיניך :
נזה נליקו״ה )או״ח נה״פ ה,
דעפ אונקלוס ע״ה כנפוכ הזה,
יט( גני דיוק הלשון 'נקי נהלכה' ,וז״ל:
אדם לילך כדרכי התשוכה,
שהקנ״ה משלם שכר טוג אל הרשע ד
לנקיאופ כהלכה הזאפ של עייל
על מיעוט זכויופ שנידו ,כדי להפרע צריך להיות בקי בהלכה .וצריך להיות לו
וגפיק הנ״ל צריכין כל הפורה כולה
ממנו רונ עוונופיו לעוה״נ ,והקנ״ה
שהוא שני בקיאות ,היינו בקי ברצוא ,בקי בשוב.
רוצה לגמול לו נדנר הגרוע
וכל ההלכופ והדינים הפרטיים שיש
ככל מצוה ומצוה ,כי הנעל דנר מפגנר מאד מאד ככל יום ויום
הגוף ,וכזמן הפפופ שהוא העולם הזה ,כדי להאנידו מן העולם
ככמה וכמה פפנולופ כלי שיעור ,וכמו שאמרו רז״ל .וצרינין כל
הנא ,ושיעניש אופו נדנר הנככד שהוא הנפש ,וכזמן המעולה שהוא
מיני מטעמים של הפורה הקדושה להפיופ אפ הנפשופ הפלושופ
העולם הנא ,ואם כן אין כל טוכפו כעולם הזה אלא לרעפו.
שהם ננפינפ ונפיק ,שץצאו משלימופ הקדושה .וכל אפד יצא
ג ק י בהלכה .לשון זו אימא נזהר משפעים )קטז ע״נ( ה מונא לקמן
ונפעה למקום שנפעה עד שקשה לו מאד מאד לפזור משם ,כמ״ש
נמקו״ס נסוף המאמר ,נד״ ה 'שס ינ״ק הנ״ל שהוא אופיוה נקי',
פעיפי כשה אונד וכו׳ .וצריכין לפזקו ולהשינו ולהפיופו ככל מיני
ברצוא בקי כשוב .הלשון 'רצוא ושונ׳ היא מלשה״כ נ מרכנ ה
דיסזק אל) א ,יג-יד( :ודמופ הפיופ מראיהם כגפלי אש  3ערופ
מטעמים של הפורה הקדושה ,כי לענין הפפזקופ הנ״ל שהוא
נפינפ נקי כהלכה הנ״ל צריכין לזה כל הלכופ הפורה ,ני לפעמים
כמראה הלפדים היא מפהלכפ כין ההיופ ונגה לאש ומן האש יוצא
מפיין אפ עצמן כהלכה זאפ ופעמים כהלכה זאפ ,ני כל מצוה
כרק :והפיופ רצוא וישונ כמראה הכזק :ופירש המצו״ד )שס( :רצוא
ישונ .לא עמדו כמקום אפד ,כי אם היו רצים ממקום למקום
ומצוה של הפורה הקדושה הם מפיין ומפזקין אפ הנפש שלא
פיפול יופר ,וכן כל דין והלכה פרטייפ של כל מצוה יש לה כפ
ופזרו למקומם נמהירופ רכ ,כנרק הזה המכריק ומפכנם מהר,
ומעט פשיגנו הראופ .וכן דרשו נפרק 'אין דורשין' נ מסכת חגיגה )יג
פרטי להפיח הנפש ,כמ״ש כי היא פייך וכו; וכפינ לולא פורפך
שעשועי אז אנדפי כעניי .וזה נפינפ מעלפ לימוד הפוסקים שהם
ע״נ( :׳והפיח רצוא ושוכ כמראה הכזק' ,מאי רצוא ושונ ,אמר רכ
הלנופ פסוקופ ,כי הכל נשכיל נקיאופ כהלכה הנ״ל ,ני ע״י לימוד
יהודה ,כאור היוצא מפי הכנשן .מאי כמראה הנזק ,אמר רני
הלנופ פסוקופ מנררין הטונ מהרע .ואין כפ להרע להפיל אפ
יוסי נר פנינא ,נאור היוצא מכין הפרסים .ופירש ר ש״י) שס( :יצוא
ישוב .מוציאופ ראשן מפפפ הרקיע הנטוי למעלה מראשיהן,
האדס ,וזוכין לישאר קייס על עמדו .וכן צרינין ללמוד הרנה ספרי
אמפ המדנריס מדרכי ע3ודפ ה׳ ,ולהיופ נקי נהם היטנ היטנ ,כי
ופוזרופ ומכניסופ אופן ממורא השכינה נמהירופ ,נריצה ושיכה
כולס צריכיס מאד לנקיאח כהלכה הנ״ל.
של להנ היוצא מפי הנזק .ספנשן .ששורפין נו אכניס לסיד .ונזק
בקי בהלכה .ני אר נזה נליקו״ה )או״ח שנח ז ,מה( נזה״ל :אע"פ
לשון שנרי שנריס הוא ,שהאור יוצא נין אכן לאנן ,כדפנן נעירונין
)קד ע״א( נוזקין מלפ על גני הכנש שלא יפליקו הכהניס .מנץ
שהנעל פשונה צריך לצעוק ולנכופ הרנה לפני השי״פ ולשכר
לינו מאד ,נמ״ש לנ נשכר ונדכה אלקיס לא פנזה ,אכל אעפ״נ
הסיסים .דרך מזקקי זהנ לנקונ כלי פרס נקנים נקנים ,ונופין
צריך להיח נקי כהלכה ,שלא יפרפק פ״ו מהשי׳׳פ יופר עי״ז .כי
אופו על גני גפלים שהזהנ נפון כהן נפוך נפישפ הפרסיס של
ככל דרכי הקדושה ,יש נהם נפינפ צדיקים ילכו נם וההיפך נפינפ
לנניס על גני פרס ,ולהנ יוצא למעלה דרך נקני הכלי ,והוא
עשוי גוונים גוונים ופמיד יוצא ונכנס .וענין ד׳רצוא ושונ׳ גדרש גס
פושעים יכשלו נ ס ,נפינפ זכה נעשה לו סס פייס לא זכה וכו׳ .כי
כוודאי צריך הנעל פשונה לסנול נזיונ ח ושפיכח דמים ככמה
לענין לימוד סודות התורה ,כדאיתא נ ס פר יצירה )פ״א ,ז( נזה״ל :עשר
נפינופ ,וכמנואר נהפורה הנ״ל שעיקר הפשונה הוא כשישמע
ספירופ כלימה ,כלום פיך מלדנר ולכך מלהרהר ,ואס י ז פיך
נזיונו ידום וישפוק ויקיים דוס לה׳ וכו' ,ונכלל זה הוא ג״כ מה
לדנר ולכך להרהר שונ למקום ,שלכך נאמר רצוא ושונ .ועל דנר
זה ננרפ  3ריפ .וניאר הרמנ״ן נפירו שו) שס( נזה״ל :עשי שפירוש נלימה
שצריך לסנול נזיונופ ושפינופ דמים מעצמו ,ננפינפ פרפה שכרה
לני וכו׳ ,ני צריך להפנייש נעצמו מעוונופיו ופגמיו עד שיהיה
נלום פין ונו׳ .שאפה פיינ לכלום פיך מלדנר ולכך מלהרהר .ואס
נשפך דמיו נקרנו ,וכמו שאמרו רז״ל כל העוכר ענירה ומפנייש
רץ לכך להספכל נמפשנה מה לפנים' ,שו 3למקום' ,הוא מקומו של
נה מופלין לו על כל עוונופיו .אכל אעפ״כ צריכין להיופ נקי
עולם שהוא הפכמה .׳שלכך נאמר רצוא ושונ; כלומר שאס יעלה
כהלכה זאפ מאד ,שלא ינוא עי״ז לעצנח ומרה שפורה דסטרא
דעפך למעלה שונ למטה מיד ,שלא להפעכנ נאופו הספכלופ
המפשנה המפעלה .׳ועל דנר זה נכרפ נריפ; שנפן רשח להיח
אפרא ,וכמו שהזהיר אדמו״ר ז״ל על זה ,ואמר שלנ נשכר הוא
ענין אפר מעצנופ ,וצרינין ליזהר שלא יפאפז העצנופ מהלנ נשכר,
צופה ושנ מיד למקום יפנרן הנופן כנוד לאדם לכנוד שמו .כי הוא
על כן הזהיר להפגנר שיהיה כל היום נשמפה ככל דרכי עצופיו
ננ חי׳ ׳כנוד אלקיס הסתר דנר' ,כמונא לעיל אות א' ,וכן להלן נאות ה׳
הקדושופ ,רק נשעה מיופדפ יהיה לו לנ נשכר לפרש שיפפו לפניו
'נמופלא ממך אל תדרוש' .ואפשר לרמוז נזה שענין'ע שר ספירות נלימה,
יפנרך כנן לפני אניו וכו׳ ,וכל זה כלול ננפינפ נקי כהלכה הנ״ל,
לנלוס פיך' ,רומז לענין' הכ תר' 'ידוס וישתוק' ,ודוק) .א״ה :ענייניס רני ס
ועל כן נאמפ עיקר דרכי הפשונה אי אפשר לקנל כי אס ע״י גדולי
מאד המוזכרים כאן נ מרכנ ה דיתזקאל מנו אריס להלן נאותיות ה׳-ו',
הצדיקים הנ״ל ,שהם מורים לנו דרכי הפשונה נפי׳ נקיאופ כהלכה.
והדנריס מתנ אריס אלו מאלו מיגיה וני ה ,כפי שיראה המעיין(.

תוכחה

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

וכשרוצה

בקי

ואני תפלה

)המשך( יךי מדת
האמת שאינה יכולה
לסבל את הרשעים
ואת השונאים
ןהרוךפים את עמך
יראיך
ישךאל
ותמימיך .ואז ישובו
על יךי זה כל באי
עולם אליך ולעבוךתך,
וכל בני בשר יקראו
בשמך ,כמו שכתוב
״כי אז אהפך אל כל
העמים שפה ברורה
לקרא כלם בשם ה׳
ולעבדו שכם אחד״
)ליקו״ת סו(.

ועז^י יי אלהי,
להיות תקיף ואמיץ
ילקוט הנחל
מילואי חכמה
וחזק בעבוךתך תמיד,
ואל תניחני לפל חם
ב ק י בר צו א בקי בשוב .ביאר גבי ענין זה בספר חרדים )פ״ה( בזה״ל :תדמה
בקי ב הלכ ה .איהא גזה גליקו״ה )או״ס גה״פ ה ,יז( מה״ל :נקיאוח נהלכה הנ״ל
ושלום לעולם ,״אל
צריכין להמשיך נכל דור ודור ,עד שינוא משיח צדקינו שאז יהיה הלכה
בדעתך תיוב מציאותו לבד ,והוי רץ לאתור .שאס יעלה דמיונך ביותר
תשליכני מלפניך
נרורה ,כי אז פפנרר נקיאות נהלכה הזאח נחכליח השלימות ,וע״כ אז נאמת
מזה ,נמצאת מהרהר באלוק מצד תיוב עצמותו ,והדמיון יגביל ויגשים ,לכך תן
ורוח קךשך אל תקח
ממני״ .וזכני להיות לדעתך מתסוס ,ואל תתירהו יותר מדאי ,אלא תתייב מציאותו ,ותשלול הקכלתך ישונו הכל להשי״ח .כי נאמח נוודאי גס כשינוא משיח עדיין יהיה יצה״ר
נעולם ,ויהיה להאדם נחירה ,כי אם לא כן לא יוכל לפקן העולם ,כי כשאין
עייל ונפיק ,ואזכה מהשגתו ,ושניהם כאתד ברצוא ושוב ,רצוא לתייב המציאות ,ושוב שלא תגביל,
להיות בקי בהלכה ,וזהו שאמר בספר יצירה ואס רץ לבך שוב לאתור .וענין זה אפילו בתיות הקדש,
יצה״ר ואין נחירה הרי הוא כמס שנספלק מן העולס ,שאין מועיל לו פיקון
הפשונה ,כי היום לעשופס כחינ .אנל נאמח גס כשינוא משיח יהיה נחירה,
בקי בךצוא בקי ׳והתיות רצוא ושוב /ואפילו בספירות הנקראות תיות ,רצוא לתייב המציאות ,ושוב
בשוב ,בקי בעייל שלא להגביל ,וזהו נמי אומרו בזהר ברת לך אל מקומך .ומה אס בספירות נאמר
אנל משיח ימשיך נקיאופ נהלכה הנ״ל נהפגלופ נפלא ונשכל נפלא ואמפ
כזה ,שעי״ז יחזרו כולם להשי״ח אפילו הרחוקים מאד מאד ,כמ״ש ועשיפי
בקי בנפיק ,ובכל כן ,כל שכן בנבראים ,כל שכן בנוצרים ,כל שכן בנעשיס ,וכל שכן במלובשיס
מקום אוכל למצא
בתומר כמונו .וזהו שאנו אומרים אתד ברצוא ,ואין יתיד כיתודו בשוב.
אח אשר נחוקי פלכו והסירוחי לנ האנן וכו׳ .ומי שמשים לנ להנין היטנ
פירוש המילוח נפשיטוח של זה הפסוק ינין דנרינו הי טנ ,כי דקדק לומר
אותך ,בין בעליה ניין בקי ברצו א בקי בשוב .איחא בבעש״ט עה״ח )פ' נח( בזה״ל :׳והתיות רצוא ושוב/
ביריךה ,כמו שכתוב
כי תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענוג ,לכך האדם עולה ויורד בעבודת ועשישי אש אשר נפוקי חלכו' ,ועשיחי אח׳ דייקא ,שיעשה דנר כזה שעי״ז
״אם אפק שמים שם
הש״י ,כדי שיהיה תענוג שהוא עיקר עבודת ה /כמו ששמעתי ממורי .ועוד איחא ׳נפוקי חלכו' ,שזהו הפירוש הפשוט של ועשיחי אח אשר נפוקי חלכו ,היינו
אתה ,ואציעה שאול
הנך״ ,ואזכה לאחיז שם בזה״ל :שמעתי ממורי זללה״ה ענין ׳התיות רצוא ושוב וגר ,כי כל דבר תושק כנ״ל .שע״י נקיאופ נהלכה הנ״ל שיפגלה אז נחכליח השלימוח ,עי״ז ילכו
כולס נדרכי החשונה וישונו להשי״ח ,וילכו נחוקוחיו לנצח ,אמן ואמן.
בך ולהתרבק בך ומתלהב לתזור לשורשו לידבק שס ,לכך הנשמה תתלהב תמיד לדבק בשרשה
תמיד ,ןיק_ים בי מקךא למעלה ,ע״י חשק נפורה ונענודח ה' ,ואס מחלהנ חמיד היה נטל ממציאוחו,
שכתוב ’״אני לדודי כמו קודם עולם הפיקון (...) ,לכך חיקן הש״י שיעסוק לפעמים זמן מה נצרר הגוף ,אדלה ושחייה ,ומעט להפעסק נצרכי פרנספו ,גס שיש לו מידה הסחפקוח,
ודוךי לי״ )ליקו״ת ו(.
וע״י ניטולו מענודש ה׳ נזמניס אלו ינוח הנשמה ,וכח השכלי יפפזק לפזור ולעסוק נענודח הש״י אפ״כ ,חהו ׳והחיוש רצוא ושונ׳ ,ודפח״ח.

כל זמן שתוכחה בעולם ,נחת
רוח וטובה וברכה באין לעולם
)ספר המידות תוכחה ,יד(.

עייי תוכחה נמתק הדין
ונמשך החםד )ספר המידות
תוכחה ,טו(.

אץ שומעין דברי תוכחה
ומוםר כי אם לקרב ולא
לרחק חם ושלום■ ,עזכל
כוונת םפר ׳ראשית חכמה׳
ושאר םפרי מוםר שמוכיחים
ומבזים הרבה את האדם ,אין
כוונתם להתרחק מהשי״ת כי
אם לקרב )עלים לתרופה כה(.
משפט זה לשון תוכחה
)רש״י מיכה ד ,ג(.

תוכחה ,שמוכיח פשעו
בפניו )רש״י חגיגה ד.(:
השומע תוכחה הוא גובר
על גופו החמרי ומקבל
השכלי )נתיבות עולם ,נתיב
התוכחה א(.

התוכחה
על אחר

הוא שמושל

)נתיבות עולם ,נתיב

התוכחה ב(.

תוכחה הוא םוד קו אמצעי,
אהיה ,הוי״ה ,שדי ,אדני,
כתר ,תפארת ,יםוד ,מלכות,
וע״י קנה האמצעי יכול
להעלות כל הניצוצין ,כנודע
דעיקר עליה ע״י קו האמצעי
)קה״י ,תוכחה(.

תוכחה על לעבר ,מופר על
להבא )קה״י ,מוסר(.
התוכחה היא בדברים
רכים ,והייםור בו יאםור
את נפשו בדברים קשים או
ביםורים ממש ,ותוכחת ה׳
עלי עון ,הוא לפעמים שלא
יחטא בעתיד ,וזה נקרא
תוכחה )מלבי״ם תהלים ו ,ב(.
יש הבדל בין מופר ובין
תוכחה ,שהתוכחה הוא
שמתוכה עמו בראיות השכל
ומראה לו מה טוב ומה רע,
והמומר מכריחו לקבל דבריו
ע״י עונשין ,או שמתירא
מפני עונש המיפר או מקצפו
וציוויו ,כקטן המתירא מפני
הגדול ,או שהמיפר מודיע
לו עונשי ה׳ לממרה דבריו
)מלבי״ם משלי יב ,א(.

התוכחה הוא דרך ויכוח
בדברים )מלבי״ם תהלים ו ,ב(.
המשפט הוא עפ״י הדין,
והתוכחה הוא הויכוח עפ״י
היושר )מלבי״ם איוב כג ,ד(.

הלכה
הלכות לשון הליכה ,כמו
שאמרו רז״ל אל תקרי
הליכות אלא הלכות ,היינו
שע״י ההלכות יזכה לילך
בדרכי ה׳ ולשוב אליו יתברך,
שזהו עיקר שלימות עמק
התורה ,שנזכה ע״י הלימוד
לשמור ולעשות ולקיים ,כמו
שאנו מתפללים בכל יום,
ותן בליבנו בינה וכו׳ ללמוד
וללמד לשמור ולעשות
ולקיים )ליקו״ה סעודה ה ,לב(.
הלכות הם הילוך הצינורות
שהרחמים יורדים משם,
וזהו ׳אל תקרי הליכות אלא
הלכות׳ )ספר הפליאה ד״ה
סדר טהרות(.

עי קר הצלחת האדם כאשר
לימודו בהלכה ,כי ההלכה
הוא אמיתת התורה עד שאינו
נוטה לא לימין ולא לשמאל,
וזה לשון הלכה אשר שמשו
בו חכמים לומר הלכה כך וכך,
כלומר הליכה היא יושר הדרך
שאינו נוטה לא לימין ולא
לשמאל הוא כך ,ולכך דבר
זה מביא אל חיי עולם הבא
)נתיבות עולם ,נתיב התורה א(.

תנא דבי אליהו ,כל השונה

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
הלכות בכל יום מובטח
לו שהוא בן עולם הבא,
שנאמר ׳הליכות עולם
לו׳ ,אל תקרי הליכות
אלא הלכות עולם ע״כ .כי
ההלכה הוא בירור וצירוף
הדין ,ומפני זה ראוי
שההלכה היא צירוף האדם
גם כן עד שהוא בן עולם
הבא )תפארת ישראל יג(.
אל תקרי הליכות אלא
הלכות ,כי ישם הלכה יפול
על שאינו נוטה מנקודת
האמת ,ולפיכך דרך זה הוא
שמוליכו לעוה״ב ,היא דרך
הישר ,שאינו נוטה מנקודת
האמת )דרשות המהר״ל ,דרוש
על התורה(.

הלכה הוא מלכות שהולכת
לתפארת ,וזה םוד הלכה
למשה ,הלכה כרבים ,כד
איתכלילת באבהן שנקרא
רבים ,וכד היא בין נצח הוד
דאינון רגלין נקרא הלכה,
שהולכת לבעלה .הלכה עם
ארבע אותיות והכולל גי׳
אדני )קה״י ,הלכה(.
הלכה הוא מצד החםד,
שאין העולם מתקיים בדין
רק בחםד ,וע״כ הלכה כב״ה
ולא כב״ש .אמנם צריך
למזוג ג״כ קצת דין ,וע״כ
לפעמים יש חומרות בהלכה,
לפי שצריך למזגו ג״כ בדין
)קה״י ,הלכה(.

באמת שורש ההלכות
הוא מגבורה ,ואיש חםד
הוא מכריעם כלפי חםד
וכוללם בחםד ,מה שאין
כן מי שהוא שורש גבורה
כמו ב״ש ,לא כללוהו
בחםד ,ונשאר רק בחי׳ דין,
ואין העולם יכול לםובלם.
ואפשר לפרש ג״כ מה
שאמר ׳השונה הלכות׳,
לשון שינוי ,שמשנה אותן
מדין לחםד ,וגם לשון
שניות וכפל ,שעושה
בהלכה שני בחינות חםד
ודין ,שההלכה מצד עצמו
שורשו בדין ,והוא משנהו
וכוללו בחםד ,נמצא הלכה
שינוי וכפול מחםד ודין

קעו

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

ל כ א ה מאן דעייל ונפיק.

מקור חכמה

ל כ א ה מאן דעייל ונפיק.
'עייל ונפיק' ,וכעין זה אימא נזהר )ויקהל ,ריג ע ״נ( ,וז״ל:
כל הענירוס והפגמים ח״ו נאים על שלא הממין נמונא
“יזכאה חולקיה מאן דעאל ונפק ,וידע לאסמכלא כרזין דמאריה
כמקום אחר ,וכמו שאמרו רז״ל לעני! אדם הראשון ,תחטא נעץ
ולאמדנקא כיה .נרזין אלין יכיל נר נש לאמדכקא כמאריה ,למנדע
הדעח וכו׳ על שלא המחין ,כמ״ש שם מי יגלה עפר מעיניך אדם
הראשון וכו׳ .ועיקר הפגם ע״י
שלימו דחכמה נרזא עלאה .כד פלח
כמו שאמרו זכאה מאן יעייל ונפיק )זו ה ר ויקהל
למאריה נצלוחא נרעוחא נכוון לנא,
הכהלה ,כמ״ש ואץ כרגלים חוטא,
ועל כן נקרא הפוגם וחועה מדרך ריג :האזינו רצכ .(.חה בחי׳ לההליס קלט( אם אסק
אדנק רעוחיה כנורא נגחלמא,
ליחדא אינון רקיעין חחאין דסטרא
האמח איש מכוהל .וכל זה נמשך שמים שם אתה ,בחי׳ עייל ,בחי׳ בקי ברצוא.
דקדושה ,לאעטרא לון נשמא חדא
כשרשו מפגם הכקיאוח הנ״ל ,ואציעה שאול הנך ,בחי׳ ונפיק ,בחי׳ בקי בשוב.
חמאה ,ומממן ולהלאה ליחדא אינון
שאינו ממחין ומחיישכ כדעחו
רקיעין עלאין פנימאין ,למהוי כולהו חד ,נההוא רקיעא עלאה
כראוי ,שמזה כא כחינח הציץ ונפגע הציץ ומם ,שזה כחינח פגם
דקיימא עלייהו .וכעוד דפומיה ושפוומיה מרחשן ,לניה יכוון
הצדיקים הגדולים שפגמו ככקיאוח הנ״ל כרצוא ושוכ כעייל ונפיק
ורעוחיה יסחלק לעילא לעילא ,ליחדא כולא נרזא דרזין דחמן
וכו׳ .עד שיש שפוגמים כל כך ,שהם ככחינת אחר שקיצץ כנטיעוח
רחמנא ליצלן ,ורק רכי עקיכא נכנס כשלום ויצא כשלום ,נכנס
מקיעו דכל רעוחין ומחשנין ,נרזא דקיימא כאין סוף ,ולכוונא
נהאי ככל צלותא וצלותא ככל יומא ויומא ,לאעטרא כל יומוי נרזא
ויצא כדייקא ,כחינח עייל ונפיק שהיה כקי כהם כראוי ,אשרי לו.
ן ן י י ל ונפיק .אישא נזה נליקו״ה )או״רז רה״ש ד ,ז( נזה״ל :זה כחינח
דיומין עלאין נפולחניה .נליליא ישוי רעותיה ,דהא אתפטר מעלמא
דא ונשממיה נפקח מניה ,ויהדר לה למארי דכולא ,נגין דכל ליליא
ירידה חכליח העליה ,וזהו עיקר שלימוח החשוכה שצריכה
וליליא ההיא נקודה קיימא לאכללא נגווה אינון נשממין דצדיקייא.
להיוח ככחינח עייל ונפיק ,דהיינו להיוח כקי ככחינח ונפיק,
רזא דרזין למנדע לאינון חכימי לנא ,רקיעא דא ממאה ,נרזא
למצוא שם השי״ח ,ואז זוכה לעליה גדולה כיוחר .וזה כחינח
דההיא נקודה קיימא כמה דאמרן ,ההוא רקיעא איהו כליל מעילא
חשוכה על משוכה הנאמר שם ,דהיינו שככל פעם שכא למדרגה
והשגה יוחר גכוה ,אזי צריך לעשוח חשוכה על השגה הראשונה,
ומחמא ,ויסודא דיליה למחא ,כהאי שרגא דסלקא נהורא אוכמא
לאחאחדא ננהורא חיורא ,ויסודא דילה איהו לחמא נההיא פמילה
וזהו דייקא ע״י כחינח עייל ונפיק .כי זה ידוע שקודם שעולין
נמשחא ,אוף הכי לממא ,ההיא נקודה ,ניממא אמכלילח מלעילא,
מדרגא לדרגא צריך להיוח ירידה קודם העליה ,והירידה הוא
ונליליא אמכלילח מממא נאינון נשממין דצדיקיא .ונעש הספלקוש
מכלים העליה ,והירידה זה כחינח ונפיק .נמצא ,שאי אפשר לזכוח
הרשנ״י זיע״א כשגילה סודוש עצומים ,הזהיר על ענין זה ,כדאישא נזהר
לעשוח חשוכה על משוכה שהוא ע״י שעולי! מדרגא לדרגא ,כי אם
נריש האידרא זוטא )האזינו ,רצ ע״א-רצנ ע״א( נזה״ל™ :מלין אלין לא
ע״י כחינח ונפיק .ועל כן עיקר שלימוח החשוכה הוא ע״י כחינח
אמייהנו לגלאה נר לקדישי עליונין דעאלו ונפקו וידעין ארחוי
עייל ונפיק ,כי עי״ז זוכה לעשוח משוכה על חשוכה ,וכזה מקושר
ב ק י כרצוא .עיין לקמן
שם המאמר היטכ )עיין שס והנן(.
דקודשא כריך הוא ,דלא סטאן נהו לימינא ולשמאלא ,דכחינ ) הו ש ע
יד( ׳כי ישריס דרכי ה׳ וצדיקיס ילכו נ ס וגו״ .זכאה חולקיה דמאן
נ דנ רי רנינו נליקו״מ ס״נ שימן פ״נ המונאיס ננח״נ אות ז' ד״ה ׳סגול
דקס״א וסיריק דס״ג' ,לענין החיונ שיש ננקיאו ת נרצוא.
דזכי למנדע אורחוי ולא סטי ולא יטעי נהו ,דמלין אלין סמימין
אינון ,וקדישי עליונין נהירין נהו ,כמאן דנהיר מנהירו דנוצינא .לא
אממסרו מלין אלין אלא למאן דעאל ונפיק ,דמאן דלא עאל ונפק ,טנ ליה דלא אנרי .דהא גליא קמי עמיקא קדישא סמימא דכל סמימין,
דמלין אלין נהרין נלנאי נאשלמוחא דרחימוחא ודחילו דקודשא כריך הוא ,ואלין כני דהכא ,ידענא נהו דהא עאלו ונפקו ,ואמנהירן נאלין
מלין ,ולא נכלהו ,והשמא אמנהירו נשלימוחא נמה דאצטריך ,זכאה חולקי עמהון נההוא עלמא (...) .זכאה חולקיה דמאן דעאל ונפיק ,וינדע
אורחין דלא יסטי לימינא ולשמאלא ,ומאן דלא עאל ונפק טנ ליה דלא אנרי ,וכמינ ) הו ש ע יד( 'כי ישריס דרכי ה" .ועי״ע נשגיגה )יד ע״נ(
כתב נזה נליקו״ה )או״ח שנת ז ,ל( נזה״ל:

ענין ד׳ נכנסו לפרדס ,׳ר״ע נכנס נשלוס ויצא נשלוס׳ ,וכשנ נזה המהרש״א )שס( נזה״ל:

רנינו מקשר אש הלשון ׳רצוא ושונ׳ ללשון

י׳ עקינא עלה כשלום וירד נשלוס ,עליו סכסוג אומי משמי אסריו

ה מ תרגם
“ י אשרי חלקו של מי
שנכנס ויוצא ,ויודע
להסתכל בסודות רבונו
ולהתדבק בו .בסודות
אלו יכול אדס להידבק
באדונו ,לדעת את
שלימות החכמה בסוד
העליון .כאשר עובד את
רבונו בתפלה וברצון
ובכוונת הלב ,ומדבק
רצונו כאש בגחלת ,לייחד
את הרקיעיס התחתוניס
של צד הקדושה,
לעטר אותס בשס אחד
התחתון )שם א דנ ״י(,
ומשס ולהלאה לייחד
את הרקיעיס העליונים
הפנימיים ,שיהיו כולס
אחד ,ע״י הרקיע העליון
שעומד עליהם .ובעוד
שפיו ושפחותיו מרחשות,
ליבו יכוון ורצונו יעלה
למעלה למעלה ,לייחד
הכל בסוד הסודות )שהוא
הא״ס גרון־ הוא( שלשס
מתחברים כל הרצונות
והמחשבות ,בסוד העומד
באין סוף ,ולכוון בזה
בכל תפלה ותפלה בכל
יוס ויוס ,לעטר כל ימיו
בסוד הימים העליונים
בעבודת תפילתו .בלילה
יכוון רצונו ,שהרי נפטר
מהעולם הזה ונשמתו
יוצאת ממנו ,ויחזיר
אותה לאדון הכל ,מפני
שכל לילה ולילה אותה
נקודה )של המלכות(
עומדת להכליל בתוכה
את נשמות הצדיקים.
סודי סודות יש כאן
לדעת לאלו החכמי לב,
רקיע זה התחתון ,בסוד
אותה נקודה עומד כמו
שאמרנו ,אותו רקיע
)שהוא המלכות( הוא כלול
מלמעלה ומלמטה,
והיסוד שלו למטה ,כמו
זה הנר שמעלה אור
שחור להיאחז באור לבן,
והיסוד שלו הוא למטה
באותה פתילה בשמן ,כן
הדבר כך גס למטה,
שאותה הנקודה ,ביוס
נכללת מלמעלה ,ובלילה
נכללת מלמטה באלו
נשמות הצדיקים.

פו׳ .שהיה ר״ע שלס ככל מיני השלימוח ,וכשהגיע לגנול ששכל האנושי א״א להגיע אליו ,עמד ,ולא הרס לעלות אל ה' ,ועל כן נאמר עליו
׳משכני אחריך וגו" ,כלומר שנמשך אחר המושך ,ולא נכנס לפנים מן הגנול ,ואע״פ שהשיג מה שהשיג אחר ,לא טעה כטעומו כו׳.
)קה״י ,הלכה(.
אסק שמים וגוי .רנינו מקשר עשה אש נסי' ׳רצוא ו שונ׳'עייל ונפיק' עס נסי' הששונה ונוכשושו השמידיש של הש״י הן נעליה והן נירידה ,כדכשינ
נשהליס קלט )א-יד( :למנצח לדוד מזמור ה׳ חקרמני ומדע :אמה ןדעמ שכמי וקומי כנמה לרעי מרחוק :ארחי ורנעי זריח וכל דרגי
רצוא ושוב
הקננמה :כי אין מלה כלשוני הן ה׳ ןדעמכלה :אחור וקדם צרמני ומישמ עלי נפנה :פליאה דעת ננמני נשגנה לא אוכל לה :אנה אלך
הצדיק לוקח כל הרצונות
מנחני ומאחז.ני
קם אמה ואציעה שאול הנך אקא כנפי קחר אישכנה כאחרימ ןם :גםקם ןדך
מרוחך ואנה ננפניף אנרח :אם אסק 'שמןם
ועולה עמהם ,ואח״כ וירד
דברים אלו לא ניתנו
עוז מבטחה ,בבחי׳ והחיות ימינך :ואמר אך חשך יישופני ולילה אור כעדני :גם חישך לא !חישיך מ?נך ולילה כיום !איר כמשיכה כאורה :כי אמה קנית כלימי מקכני ככטן להיגלות חוץ מלקדושיס
רצוא ושוב ׳רצוא׳ בעליות אמי :אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפישי ידעח מאד :ופירש המצו״ד) שס( :אנה .איה המקום אשר אלך אליה להסתר מרוח עליונים שנכנסו ויצאו
הנפשות ,׳ושוב׳ בחזרת
כשאול מתחת ויודעים דרכי הקב״ה,
והפלגה .אס אפק .אם אעלה אל השמים הלא אמה שם ,ואם אעשהלי משככ
התגלותואנה אכרח ממך .והוא ענין מליצה
הנפשות ,עם כעסך,
שאינם סריס מהס
התורה .וזה שמובא בתיקוני
קצה
עד
אחת
כרגע
המכהיק
הזה
כשחר
הים,
נקצה
מהם
חיש
לעוף
כנפיס
אשא
אמרחי
אם
שפר.
כנפי
אשא
שס.
גס
הנך
הלא
לארץ,
לימין ולשמאל ,כמו
זוהר ׳רצוא׳ דא נוריאל,
׳ושוב׳ דא מט״ט שר הפנים העולם .גם שם .הלא גם נאחרימ היס ידך מנחני ,וימינך מאחזני ,להוליך אומי אחר חפצך ,ואם כן אנרח מידך לידך .ועוד ניאר נזה נמלני״ס שכתוב 'כי ישרים דרכי
ה' וצדיקים ילכו בס
)ליקו״מ יג ,ג(.
)שס( :אם אפק שמיס .הלא שם אמה ,כי שם משנן כנודך ,ואציעה שאול .הן גם שם הנך .הגם שאין דירמך שס הלא מלכומך ככל משלה.
וגו" .אשרי חלקו של מי

אם

יר צו אי בבחינת הבטה
שזכה לדעת דרכיו ולא
מילואי חכמה
מעילא לתתא ,׳ושוב׳ בבחינת
יסור ולא יטעה בהס,
הכאת הראות בדבר הנראה,
א ם אסק ש טי ם ש ם א ת ה .איסא גילקו״ ש)יונה רמז סקמנו(' :ויקס יונה לנרוש כי דברים אלו סתומים
ד ן ץ י י ל ונפיק .איסא נזהר)נ שא ,ק מי ע״א( שגגילוי הפודוס »ו מ(י ס גאד״ר ,מסו רגי
ונחזר לעיניים ונצטייר
שרשישה מלפני ה" .וכי מלפני ה' הוא נורס ,והלא כנר נאמר 'אנה הס ,וקדושים עליונים
יוסי גרגי יעקג ורגי סזקיה ויני יישא ,ועל כן שואל ודזהי :ייו א מ אי אלין,
בעיניים )ליקו״מ יג ,ד(.
מאיריס בהס ,כמי
לפעמים מתלהב לבו משום דעאלו ולא נפקו זמנא אשרא מן קדמש דנא ,וכלהו אשריני עאלו ונפקו .אלך מרוסך ואנה מפניך אנרס אס אסק שמים וגו" ,וכשינ 'עיני ה' המה שמאיר מאור הנר .לא
מאד ,ואומר איזה דיבורים אמר רני שמעון ,כמה זכאה סולקיהון דהני שלשא ,הכאה סולקנא לעלמא דאשי משוטטים נכל הארץ' ,ו כ שינ'נ כל מקום עיני ה' צופוש' ,ו כ שינ' א ס יסשרו נמסרו דברים אלו אלא
בהתלהבות גדול ,וזאת נגין דא ,נפק קלא שניינוש ואמר ) ל נ י י ס ל( 'ואשם הדנקיס נה' אלקיכס סיים נשאול משם ידי שקסם' ,וכשינ 'אין ששן ואין צלמוש להסשר' ,אלא ,אמר למי שנכנס ויצא ,כי מי
הבחינה היא בחי׳ ׳רצוא׳ .כלכס היום' .ופירש המסוק מלגש)שם( :למה לוקא אלו הג' נסשלקו ,לפי שאלו הג' יונה אלך לשו״ל ,שאין השכינה נגליש שס שהגויס קרוני ששונה הס שלא שלא נכנס ויצא ,טוב לא
ואח״ב נפםק ההתעוררות שנריס נכנסו נעומק הסודוש ,ועדיין לא הורגלו פעס אשרש לפני זה לצאש לשיינ אש ישראל ,משלו משל ,לענד שנרש מרנו כהן לניש הקנרוש ,אמר ,שלא נברא .שהרי גלוי
וההתלהבות ולא נשאר לו נשלוס מעומק הסודוש נלי ספיקוש ,לכן גס עפה לא יכלו לסנול אש אור אנרש לי לניש הקנרוש ,מקוס שאין רני יכול להלך אשרי ,א״ל רנו ,יש לי לפני עתיקא קדישא
רק הרשימו וזה בחי׳ ׳ושוב׳
הסתום מכל סתומים,
ענ די ס כמושך ,כך אמר יונה אלך לי לשו״ל וגו' ,אמר הקנ״ ה ,יש לי
השכינה ,ונשדנקו נ ה ,אנל שאר השנעה שנריס ,כנר היו מורגלים ליכנס
)חיי מוהר״ן רנב(.
שדברים אלו מאיריס
ענדי ם כמושך ,שנ א מר'ו ה' הטיל רוש גדולה אל היס'.
נשלוס ולצאש נשלוס ,לכן יכלו לסנול אור השכינה ונשארו נשיים.
בליבי בשלימות האהבה
רצוא ושוב ,דהיינו להעלות
והיראה לפני הקב״ה,
ואלו בניי שבכאן ,יודע אני בהס כי נכנסו ויצאו ממנה ,והוארו באלו הדברים ,ולא בכולם ,ועכשיו הנה מאיריס בשלימות כמו שצריך ,אשרי חלקי עמהס בעולם ההוא (...) .אשרי חלקו של מי שנכנס ויוצא ,ויודע דרכים שלא יפנה לימין
ומדוע אלו ,משוס שאלו נכנסו ולא יצאו פעס אחרת קודם לכן ,וכל השאר כבר נכנסו ויצאו .אמר רבי שמעון ,כמה מאושר חלקיהם של אלו השלושה,
ולשמאל ,ומי שלא נכנס ויצא טוב לו שלא נברא ,וכתוב ׳כי ישרים דרכי ה״.
ואשרי חלקינו לעוה״ב בזכות זה ,יצא קול שנית ואמר ואתם הדבקים בה' אלקיכס חיים כלכס היום.

מקור חכמה

ה מ תרג ם
יעקב הוא שלימות
האבות ,שאחוז מכל
הצדדים (...) .ויעקב
נכנם )והשיג( את ראשית
אמונתן של ישראל )היא
המלכות( ,כיון שנדבק
באמונה זו ,הוצרך לו
להיבחן באותו מקום
שנבחנו האבות שלו
שנכנםו בשלום ויצאו
בשלום .אדם נכנם ולא
נשמר ,והתפתה אחריה,
וחטא באותה אשת זנונים
נחש קדמון .נח נכנם ולא
נשמר ,והתפתה אחריה
וחטא ,כמ״ש 'וישת
מן היין וישכר ויתגל
בתוך אהלה' .אברהם
נכנם ויצא ,כמ״ש 'וירד
אברם מצרימה' ,וכתוב
'ויעל אברם ממצרים'.
יצחק נכנם ויצא כמ״ש
'וילך יצחק אל אבימלך
מלך פלשתים גררה',
וכתוב 'ויעל משם באר
שבע' .יעקב ,כיון שנכנם
באמונה ,הוצרך להיכנם
ולצאת לאותו הצד )של
הקליפות( ,מפני שמי
שניצל משם ,הוא אהובו
ובחירו של הקב״ה.

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

ערכי ם
וכינויים

קעז

אני

לדודי ודודי לי .כדכמיג נ ש ה״ ש)ו ,א-ג( :אנה הלך דודך ה;פה ?נשים אנה פנה דודך ונ?יןש5ו ננמך; דודי;רד לג5ו לערוגות הפשם
לרעות ?גנים וללקיט שושנים :אני לדודי ודודי לי הרעה ?’שושנים; רנינו דורש פשוק זה ע״ת שוד כוונת אלול ,כמונא נאריכות נהמ שן
המאמר שוף אות ז״ .וכתב האריז״ל) שער הפשוקים שה״ש( נזה״ל :׳אני ׳לדודי ׳ודודי ׳לי ,ר״ת אלול .לרמוז ,כי כחודש אלול הקנ״ה מתרצה עם
ישראל ,ונעשה דוד להם ,לקרכם כתשוכה ,והוא קרוכ לקוראיו כחודש זה .ואימא עוד נקיצוש״ע )קכס ,א( גני ענינא דאלול נזה״ל :מר״ח אלול
אלילים א(.
עד אחר יום הכיפורים המה ימי
’והחיות רצוא ושוב׳ ,רצים
מ ^ ש ר ת דרכיר .ביאר בזה בפל״ח לצאת ממחיצתן להםתכל
רצון .ואף כי בכל השנה הקב״ה וזה )ש״ה  0אני לדודי ודודי לי .אני לדודי,
בכבוד עליון ,ושבים מחמת
׳וכבדתו
)ו ,ב( בזה״ל:
מקבל תשובה מן השביס אליו בלב זה בחי׳ עייל .ודודי לי ,זה בחי׳ ונפיק.
ענוה אל מקומם )פירוש
וגו" ,כי שבת הוא בתינת תשובה,
הרמ״ק לספר יצירה ,א(.
שלס ,מ״מ ימים אלו מובתריס יותר
ימי ]הה סוד בוונת אלול[ .וזה עיקר בבודו.
ומזומנים לתשובה ,להיותם
שהוא בתי׳ כבוד ה׳ ,שזה בתי׳ כבוד ירצואי לחייב המציאות
׳ושוב׳ שלא תגביל )ספר
רתמים וימי רצון ,כי בר״ת אלול וזה )ישעיה נח( וכבדתו מעשות דרכיך,
שבת וכו׳ .ועי״ע בילקוה״נ ד״ה ׳וכבדתו
חרדים ה(.
עלה משה אל הר שיני לקבל לותות דרכיך ,לשון רבים .היינו עייל ונפיק.
וגו /וקשר לעיל אות ג׳ לענין שבת.
’ והחיו ת רצוא ושוב
שניות ,ונשתהה שס מ׳ יוס ,וירד בי׳
כמראה הבזק׳ ,כי החיות
בתשרי ,שהיה אז גמר כפרה .ומן אז הוקדשו ימים אלו לימי רצון ,ויום י׳ בתשרי ליום הכפוריס (...) .האריז׳׳ל כתב ,׳ואשר לא צדה אשר למטה מן הכםא
משתוקקות וצמאות ורצות
והאלקיס א׳נה ל׳ידו ו׳שמתי ל׳ך׳ ,ר׳׳ת אלול ,לומר כי תודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על התמאיס שעשה בכל השנה ,וגס רמז ,שגס להשיג הכבוד העליון אשר
על השגגות צריך לעשות תשובה בתודש הזה .עוד אמרו דורשי רשומות ,׳ומל ה׳ א׳ת ל׳בבך ו׳את ל׳בב זרעך; ר׳׳ת אלול .וכן ׳א׳ני ל׳דודי למעלה מהם ,ואינם יכולות
להםתכל מפני האור הגדול,
ו׳דודי ל׳י; ר׳׳ת אלול .וכן ׳א׳יש ל׳רעהו ו׳מתנות ל׳אביוניס׳ ,ר׳׳ת אלול .רמז לשלושה דברים שהס תשובה תפילה צדקה ,שצריכין להזדרז וע״י תשוקתם ועלייתם
בהם בתודש זה .׳ומל ה׳ וגו" ,רומז לתשובה .׳אני לדודי וגו" ,רומז לתפילה שהיא רינת דודים .׳איש לרעהו ומתנות לאביונים׳ ,רומז לצדקה .זו מתמלאות אור ושפע
עליון ,ושבות חזרה מרוב
ו כ ב ד ת ו מע שות דרכיו .ככל המקרא מראשיתו מוכית הנביא את ישראל על התשובה ,ובסופו מוכיתס גס על השבת ,כדכתיב בישעיה )נת ,יג-יד( :מורא ופחד ,וע״י תשובתם
אס תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ה׳ מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך זו מפרנםות ומשפיעות
על כל צבא השמים ,ומיד
ודבר דבר :אז תתענג על ה׳ והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת !עקב אביך כי פי ה׳ דבר :ואיתא במסכת שבת )קיג ע״א(:
חוזרות ומשתוקקות צמאות
׳וכבדתו מעשות דרכיך׳ ,׳וכבדתו׳ ,שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול ,וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי .׳מעשות ורצות להשיג ,וכה משפטן
כל הימים במהירות גדולה,
דרכיך׳ ,שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול .׳ממצוא חפצך׳ ,חפציך אשורין חפצי שמיס מותרין ,׳ודבר דבר׳ ,שלא יהא
וזהו ׳כמראה הבזק׳ ,וכן אתה
דיבורך של שבת כדיבורך של חול .וכתב הרמב״ס בפירושו למשנה דשבת )פכ״ד ,מ״א( בזה״ל :יש דברים שהן אשורין בשבת אע׳׳פ שאינם דן לכל החיות העליונות,
כי ׳גבוה מעל גבוה שומר׳,
דומין למלאכה ואינם מביאין לידי מלאכה ,ומפני מה נאשרו ,משוס שנאמר ׳אס תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי׳ ,ונאמר
וכולם פניהם ומגמתם אל
׳וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר׳ .עי״ע שס שדרשו מקרא זה על הלכות שבת .אמנס רבינו דורשו לענין ׳דרכי התשובה /אולס הםיבה הראשונה יתברך
)המשך(
הנפש לה /להמשיך משם
רחמים וחיים .ואח״ב לחזור
אל הגוף ,כדי להחיות הגוף
ולהמתיקו )ליקו״ה עבודת

גס פי׳ הפשט וגס פירושו הפנימי של רבינו עוליס בקנה אתד ומבארים זה את זה )כלל י״א( ,ועי״ע לעיל אות ג׳ שתשובה היא בתי׳ שבת.

מיליואי חכמה

יליקוט הנחל‘

שמו.

)מגן דוד ,אוח נ(.

אין שום דבר נמצא בלתי
חיותו יתברך ,׳והחיות רצוא
ושוב׳ ,בכל מקום ולכל אדם,
שאי אפשר לקבל חיותו
יתברך כי אם ברצוא ושוב,
כי בהתמיד השפעת החיות
יתבטל המקבל ,לכן ירידה
צורך עליה הוא ,וכל הדברים
צריכים להתעלות ,והכל
מאיתו יתברך וחיותו המחיה
את כולם ,מלבד כי הירידה
הוא חיותו בהםתר פנים,
והעליה היא בהתגלות )פרי

ו כ ב ד ת ו נזע שו ת דרכיך .וביאר בזה ביקרא דשבתא )ו( בזה״ל :וזה גס כן
אני לדודי ודודי לי .איתא בשפר עבודת ישראל )אבות פ״ג( בזה״ל :אלו״ל אותיות
בתינת קדושת ליל שבת וקדושת יוס השבת ,כי קדושת ליל שבת
׳א׳ני ל׳דודי ו׳דודי ל׳י׳ )שה״ש ו( ,וכתיב בתריה )שם( ׳הרועה בשושניס/
הוא בתינת בקי בשוב ,שזה בתינת ׳ואציעה שאול הנך׳ ,כי אז סמוך עדיין לימי
אל תיקרי שושניס אלא ששוניס )שבת ל ע״ב( ,רצ״ל ,׳אני לדודי׳ ,כשאני פונה
התול שאז זמן התגברות הסטרא אתרא רתמנא ליצלן ,ועכשיו צריכין ליכנס
אליו ,והולך בדרך תשובה שנפתת באלול .׳ודודי לי /הוא פונה אצלי .׳הרועה
לקדושה גדולה כזו שהוא קדושת שבת ,והרשעים עולין אז ממש מן השאול כמו
בשושניס /כביכול הקב״ה רועה בהס ,כמו שאמרו שמפרנסין לאביהס שבשמיס.
? {ייל ונפיק .איתא בזהר )ויצא ,סתרי תורה קמז ע״ב( בזה״ל :י״יעקב שלימו
שאמרו רז״ל ,ונתגלה כי קדושת שבת גדול כל כך ,עד שמאיר גס על מדריגות
נמוכות כאלה ומעלה אותם משאול תתתיות וכו /וכמבואר גס בכתבי האריז״ל
דאבהן ,דאתיד מכל סטרין (...) .ויעקב עאל בהאי רישא למהימנותא,
כיון דאתדבק בהימנותא דא ,אצטריך ליה לאתבתנא בההוא אתר דאתבתינו
שבכניסת שבת קודש עוסק משה רבינו עליו השלום עס שאר צדיקים גדולים
להעלות כל הנשמות שנפלו בעמקי הקליפות רתמנא ליצלן .וקדושת יוס השבת
אבהן דיליה דעאלו בשלס ונפקו בשלס .אדס עאל ולא אסתמר ,ואתפתא
הארץ ,פ׳ בא(.
הוא בתינת בקי בעייל ,בתינת ׳אס אסק שמיס שס אתה /כי אע״פ שגס
אבתרה ,ותטא בההיא אשת זנוניס נתש קדמאה .נת עאל ולא אסתמר,
’ רצוא ושוב׳ ,רצוא מצד
ואתפתא אבתרה ותטא ,דכתיב )ברא' ט( ׳וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך קדושת הלילה של שבת גבוהה ונפלאה מאד מאד ,אעפ״כ אין להסתפק בזה,
בינה ,ושוב מצד חכמה ,כי
אהלה׳ .אברהס עאל ונפק ,דכתיב )שם יב( ׳וירד אברס מצרימה /וכתיב )שם רק צריכין לעשות תשובה על תשובה ולעלות למדריגות גבוהות יותר עוד כנ״ל.
רצוא מצד האהבה שהוא
וזה בתינת ׳וכבדתו מעשות דרכיך /היינו עייל ונפיק כמבואר בפנים.
יג א( ׳ויעל אברס ממצריס׳ .יצתק עאל ונפק ,דכתיב )שם כו( ׳וילך יצתק אל
בבינה ,ושוב מצד היראה
ו כ ב ד ת ו מ ע שו ת דרכיך .פס' זה מדבר מענין שבת ,ומקושר לעוד עניינים שהוא בחכמה ,ולדעת
אבימלך מלך פלשתיס גררה /וכתיב )שם כג( ׳ויעל משס באר שבע׳ .יעקב,
במאמר ,כדביאר בזה ביקרא דשבתא )ו( בזה״ל :כתיב ׳וקראת לשבת הםוברים דאהבה מצד
כיון דעאל במהימנותא ,אצטריך למיעל ולנתתא לההיא סטרא ,בגין דמאן
ימין חכמה ובינה משמאל,
ענג ולקדוש ה׳ מכובד /וכתיב ׳וכבדתו מעשות דרכיך /ורז״ל הזהירו הרבה
דאשתזיב מתמן ,איהו רתימא וברירא דקודשא בריך הוא.
יראה אזי הוא להיפוך,
?{ייל ונפיק .איתא גבי ענין זה בספר מקור מיס חיים )פ' לך לך( בזה״ל :ענין עייל
על כבוד שבת .ולית כבוד בלא כ״ף והכ״ף הוא כתר וכו׳ כמבואר בפנים ,וזה רצוא בחכמה ושוב בבינה
ונפיק הוא עמוק עמוק מי ימצאנו ,אך דרך מלבוש יש לבאר ,כי גס
סוד קדושת שבת שמאירה בו הארת כתר ,שזה סוד ׳כתר יתנו לך׳ שאומרים
)קה״י ,רצוא(.
בני עלייה אי אפשר שיעמדו תמיד על מדרגה אתת ,כי ׳התיות רצוא ושוב׳,
במוסף שבת ,וזה שמובא בכתבי האריז״ל ,׳וידעו כי מאתך הוא מנותתס /רצוא ושוב ,ראה שהם
ולפעמיס יורד ממדרגתו ,ע״י הירידה של הנשמה ורותו ונפשו שירדו ממקוס
׳מאתך׳ דייקא ,היינו מאת כ״ף שהוא הכתר ,משס דייקא הוא מנותתס ,רצים ,ר״ל שיעשו פעולתם
היינו כנ״ל) .וזה שסיים ׳ועל מנותתס יקדישו את שמך /ומבואר שס שצריכין בזולת זמן ובמרוצה ,וישובו
מושבס לחוץ למקומס ,תתת רשות האיבריס ,שהס כת שבעיס אומות והשריס
חיכך מן השליחות )מלבי״ם
והסטרא אתרא ר״ל ,שאז רשות אתריס עליהס ,ואינן יכוליס לעסוק בתורה לכוין לקבל על עצמו מסירת נפש וכו /יש לומר שזה נוגע למה שמבואר
יחזקאל א ,יד(.
ועבודת הש״י כראוי ,ומכל מקוס אינו מייאש את עצמו מתורתו ועבודתו של
בפנים ,שאי אפשר לזכות לכבוד הזה כי אס ע״י שפיכות דמים ובזיונות(.
ן {יי ל ונפיק .כתב בזה בליקו״ה )או״ח שבת ז ,נב( בזה״ל :ועל כן היה הכהן גדול
הש״י מכל וכל ,רק מצפה לישועה ,וכמ״ש )בישעיה ח( ׳ותכיתי לה׳ המסתיר
משנה ביום כפור ה׳ פעמים ,מתון לפנים ,ומפנים לתוץ ,מבגדי זהב
פניו מבית יעקב וגו״ ,ונותן לב להבין ולדעת כי בכל המדרגות אינו נפרד
דוד)לדודי(
ממנו יתברך ,שמלכותו בכל משלה גס בתוך הקליפות כנודע ,ואז יקייס בעצמו
לבגדי לבן ,ומבגדי לבן לבגדי זהב ,כל זה בתינה הנ״ל ,כדי לתקן ביום כפור צדיק נקרא דוד נאמן.
)יונה ב( ׳מבטן שאול שועתי אליך וגו״ ,ואז עושה ייתוד ,ומעלה מיין נוקבין
עצמו בתינת עייל ונפיק בשרשו .כי גס בעבודת ביהמ״ק בעצמו שהוא כולו ואפשר שנקרא כן ,מטעם
קודש ,והוא בוודאי בתינת עייל נגד כל העולם כולו ,אבל גס שם בעצמו יש כי הוא דוד המלכות ,כי הוא
מעומקא דתהומא תתאה עד רוס המעלות ,שהוא מעלה נפלאה ,וכמו
סוד סמיכות גאולה לתפלה
בתינת תוץ ופנים ,שהם בתינת עייל לפנים ונפיק לתוץ ,שהוא עבודת הכהן
ששמעתי ממורי זלה״ה ,יתבק לה בעלה ביסודא דילה וכו /ודפת״ת.
)פרד״ר כג ,דוד(.
גדול ביוס כפור ,שנכנס לפני ולפניס זה בתינת עייל אצלו ,ואת״כ יצא לתוך
להיכל ועזרה ועשה שס עבודת תוץ ,וכן התליף כמה פעמיס ,הכל לתקן בתינת עייל ונפיק בשרשו העליון .וע״י נוראות עבודתו אז בפניס בבית קודש הקדשיס היסוד נקרא ג״כ דוד
)פרד״ר כג ,דוד(.
ובחוץ בביהמ״ק ,תיקן והמשיך דרך התשובה הנ״ל בכל העולס בכל המדריגות שבעולס ,שיהיה נמשך על כל אתד בתינת בקיאות בהלכה הנ״ל בעייל ונפיק
כנ״ל ,שזה עיקר דרך התשובה כנ״ל .וזה בתינת מה שכתבנו למעלה שאין לנו כת לשוב בתשובה כי אס בכת הצדיקים הגדוליס שהס עושיס תשובה על תשובה ’ כי טובים דודיך׳ ,אלו
האבות שנקרא דודים )פרד״ר
תמיד והס בקיאים בהלכה הנ״ל בבתינת עייל ונפיק היטב היטב לפי דרכס הנפלא ,והס ממשיכים עלינו בקיאות הנ״ל שגס אנתנו עתה בכל דור ודור וכל
כג ,דוד(.
אדס בכל מקוס שהוא יוכל להמשיך על עצמו בתינת דרך התשובה הנ״ל ,עד שגס אפילו המונתיס בשאול תתתיות יוכלו למצוא את השי״ת תמיד ,בבתינת
לא בעתות
דודים,
׳ואציעה שאול הנך /שזהו בתינת בקיאות בהלכה הנ״ל שנמשך מגדולי הצדיקים כנ״ל ,שזהו בתינת עבודת הכהן גדול ביוס כפור מתון לפניס ומפנים לתוץ.
ההתקרבות בלבד יקראו

דודים ,כי אם גם בעת החשק ליקרב יקראו דודים ,חושקים לידבק זה בזה כמונו עמו יתברך )שושנח העמקיס על שה״ש ה ,טז( .הקב”ה נקרא דוד )ש״ך עה״ח שמוח ה ,כב( .לשון דודי הוא בא בכל מקום

על האהבה )נ ר מצוה ,עם׳ לב(.

ערכים
וכינויים
חיריק
חיריק הוא בנצח שהוא ימין
פשוטה לקבל שבים )מאור
ושמש ,פ׳ ראה(.

חיריק לפי דעת הרב
האריז״ל נקודת חירק בנצח,
ודעת הרב מהר״י גיקוטלייא
בשער הניקוד ,כתב נקודת
חירק במלכות ,וכן הוא
בתיקונים )קה״י ,חיריק(.

לבנת הספיר
אבן םפיר ,חומר שלה הוא
מטל ומטר שעמדו בנקיקי
הםלעים וההרים זמן ארוך,
וחום השמש בשלם לרוב
הימים ,ונתחברו חלקיהם
ונתקש חיבור מדובק מאד
)מדרש תלפיות ענף אבנים(.

ספיר הוא אבן יקרה לבנה
לדעת רבינו םעדיה גאון ז״ל,
ועל כן אמר ׳לבנת׳ ,מלשון
לובן ,ועניינו זכות גדול,
שהאור נראה מאחריו ) ר בינו
בחיי שמות כד ,י(.

ספיר הוא הנקרא שפיל״י,
והוא מראה תכלת ,וניתנה
ליששכר )אבנו בחושן(,
לפי שהיו גדולים בחכמת
התורה ,שנאמר )דבה״י א ,יב(
׳ומבני יששכר יודעי בינה
לעתים וגו״ ,ולוחות התורה
של םנפירינון היו ,וכן מצינו
במתן תורה ׳ותחת רגליו
כמעשה לבנת הםפיר׳ .וידוע
כי נפש בעלי התורה צרורה
בצרור החיים ,תחת כםא
הכבוד שכתוב בו )יחזקאל
א( ׳כמראה אבן םפיר דמות
כםא׳ ,וצבע זה של תכלת
אינו צבע של גאוה כצבע
של אדמימות או צבע
ירקות ששניהם צבעים של
גאוה ,אבל התכלת צבע
של ענוה ושפלות) ,כענין
המובא בהמשך המאמר שע״י
מידת ענוה שומעים חרפתם

ואינם משיבים( נאה לבחורים
ונאה לזקנים

)רבינו בחיי

שמות כה ,טו(.

ילגנת הםפיר׳ הוא אבן
םנפירינון ,שאמרו ז״ל
)שהש״ר ה( שהוא אבן
שכשמקישין בו נכנם בקורנם
שהוא הנקרא דיאמנטי שהוא
זך ולבן ,כן היה במעשה
אבן םפיר ,הוא מםך מלובש
בצד מה ,כ׳לבנת הםפיר׳,
הוא לבניות הםפיר שיש בו
םפיריות ) תורת משה להאלשיך
שמות כד ,י(.

חיכל התחתון נקרא ׳לבנת
הםפיר׳ ,כולל יםוד ומלכות
)ע״ח שער מו ,ג(.

חיכל לבנת הםפיר נקרא
אםפקלריא שאינה מאירה,
ומשם רוב הנביאים
מתנבאים )ספר הליקוטים
שמות ,פ״ו(.

עצה ותושיה
כ ש ר ו צ ה לעשות
תשובה ,אף שצריך
למהר מאד ולהימלט
על נפשו לברוח מתוך
החושך ,עם בל זה
צריך להיותמתוןמתון
ולילך בהדרגה בפי
אשר יורהו הצדיק
האמת ,בי אי אפשר
ליבנם בפעם אחת אל
הקדושה )קיצור ליקו״מ
מוהרנ״ת א ,ד(.

ליקוטי

קעח נחלנוכע

קרא את יהושע ו

נעשד!

מוהר״ן

מקור חכמה

כחיי חיריק כמובא כתיקונים.

ו כ ש י ש לו אלו ה שני כ קי או ת הנ״ל ,אזי הוא הולך כדרכי
התשוכה .ני אר נזה נעצוה״ת )התחזקות א( נזה״ל :מי
הפשוקים המוכאיס כו על מנת לכאר את השגתו ,וז׳׳ל התיקונים )הקדמה,
שרוצה לשוג אל השי״ת ,היינו שחפץ לשוג נמשונה נאמת ,ורוצה
ו ע״כ-ז ע״א( :יטלורת דיוקנא דכלילא מכמה נהורין ,סד ׳וממעל
לנהוג ע״פ המורה נאמת ,כפי רצון ה; חייג להיום נקי כהלכה.
לרקיע אשר על ראשם א כמראה
היינו שצריך ללמוד הרנה אם דעמס
של צדיקי האמת ,וצריך ללמוד וכשיש לו אלו השני בקיאות הנ״ל ,אזי אב! שפיר דמות כסא; דא אבן
שפיר דמתכשא ,ואיהו)כמעשה לכנס
הרנה אצל אנשי אמם שהם נקיאיס הוא הולך בדרכי התשובה ,וזוכה לכבוד
השפיר( לעילא כגוונא דא א ,׳ותסס
נדעחם של צדיקי האמת ,כדי שידע
ה׳ ,כמ״ש וכבדתו מעשות דרכיך .היינו רגליו כמעשה לבנת השפיר /כגוונא
איך להמנהג נדרכי המשונה ,היינו
נדרך של יראם ה׳ וקיום המורה .כי שזוכה לכתר ,כי ליה כבוד בלא כף ,ואז
דא א וכולא א ,נקודה דא הוא כגון
אם לא יודעים איך לנהוג נדרכי ימין ה׳ פשוטה לקבל תשובתו ]וזה סוד חל״ס לעילא כתר עליון ,לרכיב על
י״ה דאינון חכמה ובינה כתושבן
המשונה ,אפשר שנדמה כי נוהגים
כוונת אלול[ :
חל״ס ,׳ותחת רגליו כמעשה לבנת
נדרך נכונה ,ונאממ המנהגומ זו
השפיר׳ חיר״ק ,ודא מלכות ,׳והארץ
צריך
מנוגדמ מלילה לדרך האממ .גם
והשתיקה,
ח
הדוס רגלי; איהו תחות ו״ה דאיהו
ליפול
להיום מזק נדיעה ,נדי שלא
נעשה בחי׳ חיריק .כמובא בתיקונים
חשבון חר״ק ,והכי שליק א׳ יקו״ק
ולא להמרמק מן האממ ע״י שום
מגיעה ונלנול שנעולה ,הן נעם )כהקדמה דף זיין ע׳׳א( ותחת רגליו כמעשה
י ” 1י )י׳ עליונה ,ו׳ באמצע ,י׳ תחתונה,
עליה ,הן נעמ ירידה ,נרומניום לבנת הספיר )שמות כד( ,דא חיריק .גימט׳ כ״ו כמנין הוי״ה(• רתחת
רגליו כמע שה לבנת הספיר .פשוק
ונגשמיומ .נרומניום ,נעמ שהאדם
זה וכן ב׳ הפשוקים הבאים מובאים הם בתוך דברי התיקו׳׳ז ,ורבינו דורשם
ממעורר למפלה ולימוד ומש מיום ושממה נכל מעשה מונ ומכל
גם ע׳׳כ הקדמותיו במאמר זה ,כתיב בשמות )כד ,ט-י( :ויעל משה
נקודה מונה ,וכן נגשמיומ ,כשאין לו יסורים ,הן מצד נריאום
הגוף הן מצד הפרנסה וכו׳ הן מעצמו הן מנני נימו ,שכל אלו מצנ
ואהרן נדב ואביהוא ושבעים רנזקני ישראל :ויראו את אלקי ושראל
ותחת רגליו כמעשה לבנת השפיר וכעצם השמ^ס לטהר :וביאר רכינו
של עליה הס ,אזי צריך להיזהר מאד כזמן כזה שלא ליפול לשוס
בחיי )שם( :וססס רגליו כמעשה למס השפיר .על דרך הפשט יבאר
גאום מש ושלום ,ולא להמרמק מן האמם ,הן מממם רמנום
הכתוב ,כי משה ואהרן ובניו ושבעים הזקנים ראו עתה במעמד
הגשמיומ הן מממם המצג הרומני הטונ ,ושלא למשונ כגלל המצג
הרומני הטונ ,שיודעים כראוי איך להמנהג נדרני המשונה ,רק
הר שיני אלקי ישראל על הכשא ,והכשא על הרקיע ,והוא
הרקיע הנטוי על ראשי החיות .אמר תחילה ׳ותחת רגליו׳ ,שהוא
צריך להרנומ נמפלה להשי״מ להינצל מן הטעומ ,ולזכומ להנין אמ
הכשא ,וכן תרגומו כורשי יקריה .והזכיר כמעשה ׳לבנת השפיר׳,
האממ של כל דנר כראוי .וכן נגשמיומ ,צריך כוודאי להישמר מאד
כי כן כתוב )יחזקאל א( ׳כמראה אב! שפיר למות כשא׳ .ועי׳ עוד
מגאום נשעה שהנריאום טונה והפרנסה נשפע ,וצריך להממזק
במילוא״ח ד״ה ׳כמעשה לבנת השכיר /המשך דבריו.
מאד ניראמ השם וקיום המורה ,ולא למשונ נעם ההרמנה כי
מחושן הוא נגד ישוריס ,כמו שרואים שאנשים רבים תועים
ומתרחקים מן האמת מחמת הרחבה גדולה ועשירות (...) .וכן ברוחניות ,בזמן שיש התעוררות בתורה ובתפלה וכו׳ ,אל יחשוב כי מצב טוג
זה ביראת שמים ועבודה יימשך תמיד ,רק צריך להרבות במפלה להשי״ת שלא יפול מן ההתעוררות ,וצריך להיזהר שלא להילכד בשום
קלקולים ובשום מכשולות ,כמבואר בדברי חז״ל )אנור :פ״נ ,מ״ה( :׳אל מאמין בעצמך...׳ ומאידך בשעת ירידה ברוחניות ובגשמיות ,היינו
שברוחניות אין לו שום חיות במפלה ובלימוד ובשום מעשה טוב ,ובגשמיות הוא חס ושלום אינו בריא ומחוסר פרנסה ,וכן יסוריס אחרים
חש ושלוש ,כפי שרואיש שהשי״ת מנשה את האדם בכמה נשיונות ,שכל אלו מ':ומעס ירידה ,צריך אז להתחזק ,ולהיות מלומד ובקי בדעת
צדיקי האמת ,וצריך להרבות במפלה לפני השי״ת שישוריש ונשיונות אלו לא יפילוהו ולא ירחיקו אומו מן האמת ,וצריך לקיים המבואר
במהליס )קלט ,רז( :׳אס אשק שמיס שם אמה ואציעה שאול הנך׳ ,היינו ,הן בעת הרחבה והצלחה שאז הוא בבחינת ׳אשק שמיס׳ ,הן בעת
נשיונות וישוריש חש ושלום שהס בבחינת ׳ואציעה שאול; צריך לדעת שהכל מיד ה; ובעת הצלחה לא להתגאות כאמור ,ובעת נשיונוח
וישוריש חש ושלוש ,להישמר מעצבות ומייאוש ,ולא לחשוב כי אין חלילה מוצא ,רק צריך לזכור ולהאמין שהשי״ת יכול לעזור תמיד (...) .כי
השי״ת מושיע תמיד לאדם הקורא אליו באמת ,כמבואר במהליש )קמה ,יס( :׳קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת׳ .על כן ,גם
אם נפל חלילה לשאול תחתיות ברוחניות או בגשמיות ,צריך לזכור שאם יתגבר לשוב אל השי״ת אפילו מן החטאים והעוונות וההתרחקות
הגדולים ביותר ,בוודאי יעזור השי״ת לאדם שיתקרב לאמת כראוי ,ואדרבא ,כאשר פונים אל השי״ח מהמרחקות גדולה באמונה פשוטה
באמת ,הרי זה חשוב ביותר אצל השי״ת ,כי השי״ת יודע את הקושי של המניעות והבלבולים שמפריעים לאדם ביראת השם וקיום המורה,
ובפרט האדם שנתרחק מאד מהשי״ת ,קשה לו ביותר לפנות ליראת ה׳ וקיום המורה ,אבל בהמגברו ובפנותו אל השי״ת ,השי״ת עוזרו
עיין לקמן נדנרי רנינו נליקו״מ ס״ג פג המונאיס ננס״נ אות ז׳ ד״ה 'פגול דקט״א וסיריק דפ״ג' )השני( לעני! הנזיריק.
להשליש חפצו ביאוי•
רנינו מני א עמה ק טע

מתיקו׳׳ז העושק כמראה מרככה שראה יחזקאל ,ודורש אופו ואת

ועל ידי הדמימה

חיריק,

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

אזי הו א הולך בדרכי ה ת שוב ה .איתא במכתבי שמואל)מכתב יט( בזה״ל :עיקר
כבוד המקום ,להיות מקורב אצל ה׳ יתברך הן ברצוא והן בשוב הן
בטיבו והן בעקו ח״ו ,משום שאם האדם לא מרוצה להיות מקורב לה׳
יתברך )וכן להצדיק שזה גס כן אותו דבר( בכל מצב ,בין אם יזכה למדרגות
גדולות ובין אם לאו ,או אפילו אם ח״ו ח״ו חלילה שיהיה מונח בשאול
תחתיות ממש ,שגם אז לא יתרחק מה׳ יתברך ולא יכול מכיסופיו ועבודתו,
אם אינו מרוצה לזה ,זה לא נקרא התקרבות ולא נקרא תשובה.
ל פ נ ת הספיר .איתא בזה במעדני מלך )קצט( בזה״ל :שבחי׳ לבנה בחי׳ חיריק,
הציבור להקל
׳והארץ
בחי׳ ׳לבנת הספיר /הוא בחי׳ הדמימה והשתיקה ,בחי׳
הדוס רגלי וכו״ ,עיי״ש .ועיין בסוף התורה בפירוש המשל מהמלך עם
הכתר וכו׳ ,שנמצא מתבאר ,שעי״ז שילמד זכות וימצא נקודות טובות בכל
אחד ,עי״ז ישתוק על הבזיון שיקבל ,כי ימצא בזה שמבזהו לימוד זכות,
ועי״ז יחריש וישתוק .ויש לרמז ,שזה מה שמובא בזהר )משפטים קכו ע״א(
׳לבנת הספיר כחזו אבן טבא /והיינו כנ״ל ,שלבנת הספיר בחי׳ חיריק בחי׳
דמימה ,זה בא ע״י הלימוד זכות שמוצא במבזו ודומס לו ,שהוא בחי׳ אבן
טוב כמבוב״פ ,עי״ז נעשה בחי׳ לבנה בחי׳ יהושע וכו /כמבואר בפנים.

כ מ ^ ש ד ! ל בנ ת הספיר .בהמשך לדברי רצינו בחיי )שמות כד ,י( המובאים במקו״ח
ד״ה 'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר' ,ראינו לנכון להציג כאן את המשך
ביאורו לפסוק זה ,וז״ל :על דרך המדרש ,׳כמעשה לבנת הספיר /כדי לזכור
שעבוד של ישראל בלבנים .וביאור הענין ,ללמד ,שהקב״ה מיצר היינו סובל
כשהאומות מצירין לישראל ,והוא מה שאמרו )ספרא בהר ט( ׳כל המשעבדס
מלמטה כאילו משעבדם מלמעלה׳ .ומזה הענין הוא מה שכתוב )שמות ג( ׳כי
ידעתי את מכאוביו׳ ,ומזה אמרו בירושלמי דמסכת סוכה )פ״ד ה״ג( ׳מעשה

אין כתיב אלא כמעשה וגו״ ,ושבעים זקנים אלו הס השוטרים המוכים על
מידה כנגד מידהלהשיג
ולכךזכו
הלבנים,
עול
מעליהם
׳כמעשה לבנת הספיר׳ .ועל דרך הקבלה ,׳כמעשה לבנת הספיר׳ ,ידוע אצל
תכמי המרכבה ,כי כסא הכבוד מיוסד משלושה יסודות ,אש ,רות ,מיס ,שהם
נאצלים משלוש מידות ,תסד ,דין ,רתמים ,והס שלוש מראות ,לבן ,אודם,
תכלת ,ותן אל ליבך ,כי הזכיר ׳לבנת׳ על מראה הלובן ,ו׳ספיר׳ על מראה
האודם ,ו׳כעצס השמים׳ על מראה התכלת ,ולכך תירגם אונקלוס ׳ותתות
כורסי יקריה׳ ,והוא שאמר )סוטה יז (.׳התכלת דומה ליס ,וים דומה לרקיע,
ורקיע דומה לכסא הכבוד׳ .וראוי שתתבונן איך הזכיר ׳ותתת רגליו כמעשה
לבנת הספיר׳ ,שהוא ביאור גמור ,כי יש תתת הכסא כמעשה לבנת הספיר
שהוא כסא אתר ,וזהו יורה על שני כסאות ,והנה הדבר אמת ויציב כי יש כסא לכסא ,ועל כן גילה לך הכתוב בפירוש כי תתת הכסא העליון יש כסא אתר,
שהוא ׳כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים׳ ,ושלושה יסודות לכל כסא וכסא הרי ששה ,וזהו סוד הכתוב הנזכר בכסא שלמה )מלכיס א( ׳שש מעלות לכסא וגו״,
וכתיב)דבה״י א ,כט( ׳וישב שלמה על כסא ה״ ,כי רצה שלמה בתכמתו הגדולה לכלול בכסאו מעלות שני הכסאות ,שעליהם נאמר בעת רצון)תהליס קכב( ' כ י שמה

המתרגם
י “ צורת דיוקן שכלולה
מכמה אורות ,אחד
'וממעל לרקיע אשר על
ראשם א כמראה אבן
ספיר דמות כסא' ,זו
אצן ספיר שמתכסה,
והיא )כמעשה לבנת
הספיר( למעלה כמו זה
א' ,ותחת רגליו כמעשה
לבנת הספיר' ,כמו זה
א והכל א ,נקודה זו
היא כגון חל״ס למעלה
כתר עליון ,שרוכב על
י״ה שהס חכמה וצינה
כחשבון חל״ס )במספר
ק טן(' ,ותחת רגליו
כמעשה לבנת הספיר'
)היינו היו״ד שמחת הקו
של האל״ף( חיר״ק ,וזה

מלכות' ,והארץ הדוס
רגלי' ,היא תחת ו״ה
שהוא חשבון חר״ק
)במספר קטן( ,וכך עולה
א יקו״ק ידי )י׳ עליונה,
ו׳ באמצע ,י׳ מחתונה ,גימט׳
כ״ו כמנין הוי״ה(.

ואני תפליה
ובבן יהי ךצ1ן מלפניך
יי אלהי ואלהי
אבותי ,שתאיר עיני
בתורתך׳ ותורני
ותלמדני שאזכה
ולה>?5יג
לידע
ולהבין דברי תורתך
הקדושה ,אשר צוית
עלינו לבון בונות
אלול בשביל תקון
הברית ,״כי בער
אנכי מאיש ולא
בינת אדם לי״ ,ואיני
יודע הדרך כלל
לפן מנות .רחם עלי
למען שמך ,וקדשני
בקדשתך העליונה,
ופתח לבי בתלמוד
תורתך ,ועזרני וזכני
ללמד ולהבין כל
חכונות אלול וכל
התורות השיכים
לזה ,ואזכה למצא
בהם דרך נכון וישר
להתקרב אליך תמיד
בכל עת .ואזכה
בקי בהלכה,
להיות ׳ק
בקי ברצוא בקי
בשוב ,בקי בעויל
בקי בנפיק ,ולקום
באמת ובשלמות
מקרא שכתוב ״אם
אסק שמים שם
אתה ואציעה שאול
הנך״ ,עד שאזכה
לילך בדרכי התשובה
באמת תמיד .ואתה
ברחמיך תפתח וךך,
ותהיה ימינך פשוטה
לקבל שבים ,עד
אשר נזכה להמשיך
ולתקן כל התקונים
הנמשכין על ידי
היהודים והמנות
של אלול ,באפן
שנזכה מהרה לתקון
הברית בשלמות
)ליקו״ת ח״ב ,מד( .

מקור חכמה

המתרגם
^ 'כמראה אצן ספיר/
זו היא אצן שפיה )סוד
המלכות( ,שהיא נקודה

אתת שממנה הושתת כל
העולם ,ועומד עליה
קודש הקדשים ,ומה
היא ,הכסא הקדוש
העליון )שהרי המלכות היא
הכסא לז״א שהוא האדם
העליון היושב על הכסא(.

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

וזדן

כהי’ והארץ הדם רגלי .כ פנ נזה כמי הנ ח ל)ו( נזה״ל :גס כאן
סמך עצמו על חחילח הפסוק )ע״פ כלל ה( ׳השמים כסאי
והארץ הדוס רגלי' ,שמיס הוא נחי׳ הנושה ,כשא הוא נקודה
העליונה ,והארץ הדוס שהוא כחי׳ נקודה המחמונה.
ב הי׳ נ קו ד ה ה ת ה תונ ה.

ו ה א ר ץ הדם רגלי.
פה אמר ה׳ ה^מום 5נ!אי והארץ הדם ת לי אי ז.ה
כיס אאר מכנו לי ואי זה מקום מנוחמי :ופירש נזה ה מצו״ד) שס(
על דרך הפשט :סשמים פפאי .עמה שג להוכיחם ,ואמר הלא השמים
הוא מקום המכון לשכמי ,והארץ
מכן
היא הדום רגלי .ואחז כמשל,
חה בחי׳ ) י ש ע י ה סו( והארץ הדם רגלי ,הדם
אדם היושכ על הכםא ורגליו יורדות
זה בחי׳ דמימה .חה בחי׳ נקודה התחתונה
לנוח על השרפרף הוא ההדום .אי זה
ניס .מהו הכיח אשר חוכלו לכנוח של תמונת א .ונקודה העליונה שעל
לי שיהיה הגון לי ,לפי רוכ האלף ,זה בחי׳ כתר .בחי׳ )י חז ק א ל א( וממעל
גדולתי .ואימא נ איכ״ר )נ ,נ( :׳ולא לרקיע אשר על ראשם אבן םפיר דמות
זכר הדוס רגליו׳ אין הדוס זה כםא ,דמתכםיא לעילא מוא״ו שבאל״ף,
אלא כיהמ״ק ,הה״ד )פהליס צט( דמתקריא רקיע )שס נ פי קוני ס( .והנקודה
'רוממו ה׳ אלקינו והשחחוו להדום
רגליו קדוש הוא' .ודוק וקשר למונא היא כםא דמתכםיא ,כמ״ש )פגיגה יג(.
היינו נקודה המספונה ,כדכמינ כישעיה )סו ,א(:

לקמן אופ ז׳ עני! נניי פ כיפ הכפירה.

נחלנוכע

קעט

וזד!

כדאיפא נזה נליקו״ה )או״ח שנת

ערכי ם
וכינויים

תמונת א
תמונת א׳ ,הוא י׳ בראש
י׳ בסוף ו׳ באמצע ,י׳ בראש
הוא חכמה עילאה ,חומר
הראשון שבתוכו היו כלולים
כל העולמות ,וע״י הו׳ שהוא
המשכת הדעת ,נמשך וירד
ונשתלשל למטה ,ויצאו
מכח אל הפועל ונבראו כל
העולמות ,ונעשה י׳ בסוף,
חכמה תתאה ,דהיינו בחי׳
אדנ״י הנ״ל ,שהוא אלקותו
יתברך שירד ונשתלשל למטה
ומלובש בכל דבר ,שמלא כל
הארז כבודו )מאור עינים ,פ׳

ז ,מג( נזה״ל :ני זה העולם נכלל
הוא נחינח רגלין ,נחינח והארץ
הדוס רגלי ,שזהו נחינח נקודה
המחמונה שהוא נחינח שמיקה
והממנה ,נחינח דוס לה׳ וכו' ,אך
בראשית(.
לאלקיס דומיה נפשי וכו' ,נחינח
קוצו של יוד שלמעלה רומז
מונ ויחיל ודומם למשועח ה' ,לכתר ,והיוד חכמה ,ועוקז
שפירושו שמיקה והממנה .כי נזה הי׳ המחובר לו הוא בינה,
והו׳ הוא ששה קצוות חסד
העולם צרינין רק להממין ,כי הוא גבורה תפארת נצח הוד
צל עוכר וענן כלה ורוח נושנח וכו; יסוד ,וירד תתאה המחובר
לו הוא מלכות .גם יו״י דא׳
וכני אדם צריכין לעכור נו נשכיל ניסיון וצירוף ,והעיקר שיעמוד רומז לכתר חכמה בינה ,וגם
ננישיון ויממין ככל הדנריס ,שלא יהיה להוט אחר שוס מאווה של רומז לחסד גבורה תפארת,
גם רומז לנצח הוד יסוד
מומרוח ,ומה שמוכרח לו יהיה לו כימחון וימתין ממיד לישועת
)קה״י ,א(.
ה' ,וכן ככל מה שעונר עליו ,עדי יזכה לחכליחו הנצחי.
רומז על החכמה ,כמו שאמר

ו מ מ ע ל לרקיע א שר על רא שם אגן ספיר.
ד -ה ,יג-יד ,כז-כח( :ויהי כאלאיס אנה כרכיעי כחמאה
לחדש ואני כמוןו הגולה על נהר ככר נפמחו האמים ואראה מראוח
אלקים (...) :וארא והנה רוח אערה כאה מן הצפון ענן גדול ואש
׳אלף חכמה׳ ,והוא בסוד פלא
מתלקחת ונגה לו כ 1ני נ וממוכה כעין החאמל ממוך האש :וממוכה
עליון ,׳נתיב לא ידעו עיט׳,
החיות
כין
מחהלנח
היא
הלפדים
כמראה
כערוח
אש
כגחלי
מראיהס
החיוח
דמוח ארכע חיוח וזה מראיהן דמוח אדם להנה (...) :ודמות
שביל דקיק)קה׳׳י ,א(.
ונגה לאש ומן האש יוצא נרק :והחיוח רצוא ו'שונ כמראה הנזק (...) :וממעל לרקיע אאר על ראאס כמראה אבן שפיר דמות כסא ועל
אדם עליו מלמעלה :וארא כעין חאמל כמראה אש כיח לה קנינ ממראה ממניו ולמעלה וממראה ממניו
למוח הכסא דמות כמראה
אבן ספיר
ולמגוה ראימי כמראה אש ונגה לו כןנינ :כמראה הקאת אאר יהיה כענן כיוס הןאס כן מראה הנגה כןנינ היא מראה דמות כנוד ה׳
בחיי מלכות נקראת אבן
ואראה ואפל על פני ואאמע קול מדכר :ופירש המצו״ד) שס( :המיאס .ר״ל ,ראימי דנר מזהיר כאנן ספיר ,והוא כדמוח כסא ,ועל דמוח ספיר ,שהיא בחי׳ יראה
)ליקו׳׳ה דגים ב ,ב(.
הכסא ראיחי דמוח כמראה אדם על הכסא ממעל ,והוא רמז על האל ימנרך .ואמר ׳דמוח׳ ׳כמראה' ,לומר שאין לו דמוח כלל ,אכל
ספיר הוא כסא הכבוד,
אמרו כלשון דמוח ,להסניר אח האוזן ,שראה אח השכינה נוסעח מניהמ״ק כמלך היושנ ככסא על המרכנה .ואיא כעין סשמל .ר״ל,
דכתיב ׳כמראה אבן ספיר
וכן
נאשר הסחכלמי לראוח מראה האדם היושנ על הכסא ,ראיחי נגוון חשמל ,והוא הזך והנקי מן האש ,אשר מעט חשיגנו הראות,
דמות כסא׳ )רש׳׳י חולין פט.(.
לרקיע
אין להשיג אח האל יתכרך ,וחשמל היא מלה מורכנח ,חש מל ,שראוי לחשות מ! המלול כו .ועוד ני אר נזה נ מלני״ס )שש( :וממעל
אבן ספיר נקראת לפי שהיא
אשי על יאסס .אחר שהשיג אח הרקיע שהוא הפרוכת והמסך המנדיל נין עולם הכסא ונין עולם החיות ,וצפה כעולם הכסא אשר ממעל מקבלת כל הגוונים משאר
כל מעלות שעליה ,ופועלת
לרקיע ,וראה פמראה אגן שפיר דמוס פשא .ר״ל ,דמוח כשא כמראה אכן שפיר ,לא כסא ממש ,רק דמיון של כסא ,שכן נדמה כחזיונו ,בנבראים דבר והיפכו ,פעמים
שראה דמוח כסא המיוחד אל המלך לשנח עליו לשפוט מישרים ולהנהיג הנהגח מלנומו ,ני משם חצא הנהגח מלכו של עולם ומשפטיו ,לטובה פעמים לרעה ,להחיות
ולהמית ,להכות ולרפא,
והכסא נעשה מאכן ספיר ,שהוא זך המראה ,עד שהוא כדמוח אספקלריא ומראוח הצונאוח ,שיתראו נו החמונוח הנצנוח נוכחו .כן
להוריש ולהעשיר ,וכיוצא
בהם )שערי אורה ,שער א(.
עניני האלקוח אשר כעולם הספירוח אשר ממעל ,יחפלשו נאור חוזר כמראה המלוטשח ושפרייח של הכסא ,ונשהסמנל כמראה ראה
שעל הפשא דמוס פמראה אדס עליו מלמעלה .כמו מי שמשמכל כמראה ורואה נו אח השמש ,שאינו מסתכל כגוף השמש עצמו ,רק כשמש הספיר מקבל כל הגוונים,
כן המידה הזאת מקבלת
המחראה כמראה ,כן הניט כמראה האכן שפיר ,וראה נו שמלמעלה מהכשא גנוה מעל גנוה יתראה דמוח כמראה אדם ,שהוא אצילות
הפעולות מלמעלה ,בין לטוב
הספירות אשר נ ס המלכש הוד והדר ועוטה אור כשלמה ,שהם שורש להנהגה שישד להמנהג עם עולמו .שהנניאיס כגודל כוחם דימו בין למוטב .ובתיקונים פירש
שהיא נקראת כן כאשר היא
הצורה ליוצרה כמ״ש חז״ל כמדרש ,ודימהו לצורח אדם ,כמו שכיארנו ענין זה כאורך נמקו״א ) (...איך ערך ה׳ ושידר קשרי הנהגת
דומה לחכמה שהיא הנקראת
המציאות ,והאדם הגדול מיוחס ונערך אל האדם הקטן ,אשר נפשו אצולה מראש פינה למעלה מעולם הכסא ,ושורש נשמתו למעלה עם ספיר ,ואז היא נקראת
אבן ספיר .וכשנראה בענין
המלך נמלאנמו ישנו וכמ״ש חז״ל ,ועליו אמר נעשה אדס נצלמנו .ואיפא נז ה ר)נ ח ,עא ע״נ( נזה״ל :י׳נמראה אכן ספיר׳ ,האי היא אכן
הגוונים שהחכמה אין לה
שחיה ,דאיהי נקודה חדא דכל עלמא ,וקיימא עלה קדש הקדשים ,ומאי היא ,כרסייא קדישא עלאה.
גוון והמלכות אין לה גוון,
כפיה נימזקאל )א ,א,

מילואי חכמה

ילקוט הנחל
כ ס א ד ט תכ סי א .איהא נזה נקוק מנועי הניזל )אייר-סיון משל״מ( גזה״ל :יש לומר
רמז נפינח כש״א ,שהוא ר"פ ש׳וד כ׳וטח א׳לול .גס מנואר נפגיש שהוא
שוד הכפר ,וי״ל ,כי אלו המינוח שו״ד כונו״ח אלו״ל עם הכולל עולה כפ״ר.

ישנו כשאוח למשפט כשאוח לניח דוד' ,ונאמר נשעח הכעס )מיאל ' 0עד די
כרשון רמיו' .ויש שפירשו' ,כמעשה לנגח השפיר' ,כי המשיל השגח האצילוח
לענין השפיר הלנן ,שהוא מראה מה שנפוכו שהוא פנימי וגשפר שם ,והפנימי
הזה הנשמר הוא נראה מפןך החיצון ,אכל עצמופו אינו נראה ואינו נודע
לעצמו ,וזהו'וארא אל אכרהם וגו" )שמוה  , 0כי הפנימי הנשמר נראה אל הרואיס כספיר אנל לא נודע להס ,ועל כן יכאר הכפוכ השגפס כמשל יפה מאד ,יונן
ממנו הנמשל .וזהו לשון ׳כמעשה׳ נכ״ף הדמיון ,כי ענין ההשגה כהם גס נכל הנניאים כולן גס נישראל נהר שיני היא הנקראח פנים נפנים ,כח לפנים מכח,
ולכן אמר ׳כמעשה׳ ,כענין מה שיעשה השפיר הלכן ,שהפנימי הנעלם נראה מפוו החיצון ,אנל עצמופו אינו נראה ,כי הוא נשפר ונעלם מן ההשגה ,וזה מכואר.

הכל עולה אל מקום אחד
)פרד״ר כג ,אבן ספיר(.

נקראות הספירות מלשון
אבן ספיר ,כי כמו שהספיר
אין לו גוון מיוחד אלא כולל
כל הגוונים הנראים בו ,כן
הספירה כוללת כל ההפכים
)פרד״ר ח ,פ״ב(.

מפיר ,הוא שם אבן יקר
הבהיר מאד)מצו׳׳צ איוב לח ,לז(.

הכסא ׳כמראה אבן ספיר/
שהוא מוכן לקבל כל המראות ,ועל שם שמושך הכח מהספירות שלמעלה המצוירים במדותיהם כמראה אדם ,כמ״ש ׳נעשה אדם בצלמנו׳ .ואמרו חז״ל גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה ,שנאמר ׳ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם׳
ל מ ו ת הוא דמיון בצורה ובמעשה ,כי הקרובים בענין יקראו דומים זה לזה )רמב׳׳ן בראשית א ,כו( .כאשר האדם דומה לגמרי לאדם אחר ,יאמר שזהו דמות דיוקנו ,מפני שכל אחד יש לו צלם מיוחד )גור אריה בראשית
)מלבי׳׳ם שמות כה י(.
א ,כז( .השכינה הוא דמות רכל דמיונות אתחזין בה )תיקו׳׳ז א( ,והכוונה ,כשהקב״ה רוצה להיטיב לנבראיו ,ולהראות עוצם יכולתו והתפשטות אלקותו בזה העולם ,בלתי אפשרי לתופסו מעוצם בהירות אורו ,כי אם באמצעות בחי׳ התלבשות
השכינה ופעולות מדריגתה ) או ר המאיר ,פ׳ אמור( .לשון דמות ,שהוא רק כמו דמיון ודמות ,היינו שאינו עיקר מכווןהעבודה ) ב ת עין ,פ׳ בא(.בהיי הנפש נקראדמות ) שע ת רצון על הזהר במדבר ,קיז .(.דמות הוא סוד כל הצורות המצטיירות ע״י
דמות הוא התלבשות גוף הגשמיישלאדם ,כמושהעליונים ברירתם למטהנתגשמו בגוף )קה׳׳י ,דמות( .דמותמורה שאינורואה הדבר עצמו רק דמותו )מלבי׳׳ם ישעיה יג ,ד(.
המלכות ,וצלם הוא סוד הצורות המצטיירות ע״י יסוד )קה׳׳י ,דמות(.
ל מ ו ת כ ס א דמות כסא ,פי׳ דמתכסה ומתעלם )פרד׳׳ר כא ,פ׳׳י( .דמות כסא הוא סוד המלכות דאצילות ,והוא שעיקר הכסא בבריאה ,ומלכות דאצילות הוא דמות כסא )קה׳׳י ,דמות( .י”ל דמות כסא על יעקב אבינו ,שצורתו ודמותו חקוקה
בכסא ,והוא הדמות שבכסא )קה׳׳י ,דמות( .דמות כסא כמראה אבן ספיר ,דמות כסא המיוחד אל המלך לשבת עליו ,לשפוט מישרים ולהנהיג הנהגת מלכותו ,כי משם תצא הנהגת מלכו של עולם ומשפטיו )מלבי׳׳ם יחזקאל א ,כו(.

ערכי ם
וכינויים
שמים
שמים הוא בחי׳ הצדיק,
על שם אש ומים ,היינו
אהבה ויראה )ליקו״מ קיד(.
קובייה נקרא שמים,
והשכינה נקראת א רז
)ליקו״ה נדרים ג ,כד(.

עולם הבא נקרא שמים,
שנאמר ׳בראשית ברא
אלקים את השמים וגו״
)בתי מדרשות ח״ב ,מדרש
אלפא ביתות(.

יחוד העליון נקרא שמים,
בםוד )דברים לב( ׳האזינו
השמים׳ ,שאמר משה על
יחוד העליון )מגלה עמוקות
ואתחנן ,אופן רכז(.

אש ומים הוא םוד מוחין
דגדלות וקטנות ,ותפארת
הנקרא שמים כלול
משניהם )קה״י ,שמים(.
סו ד נשמת התפארת
זהו נקרא רקיע ,ובחינת
התפארת למטה בין תרין
דרועין בהיותו ממוזג
מחםד ודין ,נקרא שמים,
אש ומים )קה״י ,רקיע(.

בושה
עייי הבושה נמתק הדין
)ספר המידות ,המתקת דין ק(.

קודם התשובה עדיין
ידיעתו בקטנות ,עי״ז בושתו
אינו בפועל על פניו ,כי
חטאתיו מטמטמין שכלו
וידיעתו ,ע״י רוח שטות
שבקרבו ,כמו שאמרו )סו ט ה
ג( אין אדם עובר עבירה
וכו׳ .אבל אח״כ כשעושה
תשובה ,ומםיר ממנו
הטפשות ,ונתוםף בו שכלו,
אזי הוא מתבייש ביותר,
ונתגלה הבושה על פניו
)ליקו״מ לח ,ה(.

עיקר הבושה נמשך ע״י
המנהיג הנ״ל ,בחי׳ משה,
שממשיך ביאורי התורה
לכל אחד ,עי״ז נמשך בושה
על כל אחד .כמו שבשעת
מתן תורה ,שהמשיך משה
התורה לישראל ,נאמר
שם ולבעבור תהיה יראתו
על פניכם לבלתי תחטאו,
ודרשו רז״ל )נדרים כ(
׳זה הבושה׳ ,וזהו לבלתי
תחטאו ,דהיינו שיהיה
להם בושה לבלי לעשות
חטא ועוון חם ושלום.
וגם אפילו לבלתי תחטאו,
לבלי לעשות עבירה ,צריך
שיהיה ג״כ יראתו על פניו,
דהיינו בושה ,כי אפילו
כשעושין מצוה ,צריך
שיהיה לו ג״כ בושה גדולה

קפ

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

והוא״ו

ב מ ו פ ל א ממך אל תדרו ש וגוי .כדאיפא נמשכת פגיגה )ינ ע״נ-יג
שבתוך האלף וכוי כהיי הבושה שנ ש תנ ה פניו .איפא
נזה נליקו״ה )או"פ נה״פ ה ,טו( נזה״ל :עיקר המיקון ע״י
ע״א( :אמר רני יהודה ,שני רקיעים הן ,שנאמר ׳הן
לה׳ אלקיך השמים ושמי השמים׳ .ריש לקיש אמר ,שנעה ,ואלו הן,
הנושה ,ונזה ננדקין ישראל ,שמי שאינו נקי נאמת וקלקל מעשיו,
וילון ,רקיע ,שמקים ,זנול ,מעון ,מכון ,ערנות ) .(...ואמר רנ
אנל על כל פנים הוא מודה על האמת וממנייש נעצמו על מעשיו
אמא נר יעקנ ,עוד רקיע אמד יש,
ומשתדל להמקרנ לאנשי אמס שיכולין
להאיר נו נתינת נקודה העליונה וכו׳ במופלא ממך אל תדרוש ,ובמכוסה ממך אל
למעלה מראשי המיות ,דנ מינ
כנ״ל ,ניתתקן עי״ז וכנ״ל .מכל שכן תחקור .הה בחי׳ כבוד אלקים הסתר דבר ,׳ודמות על ראשי התיה רקיע כעין
הקרת הנורא' .עד כאן יש לך רשות
מי שהוא מהור ,ואעפ״כ הוא בחי׳ כתר .והוא״ו שבתוך האלף ,הוא רקיע,
לדנר ,מכאן ואילך אין לך רשות
מתנייש נעצמו על שאין טהרתו
קוצר שמים ,אש ומים ,בחי׳ הבושה שנשתנה
נתכלית השלימות ,או על
לדנר ,שכן כמונ נשפר נן שירא
השגתו וכו' ,הוא זוכה ע״י הנושה פניו לכמה גוונין .וזה בחי׳ רקיע כלליות
׳נמופלא ממך אל תדרוש ונמכושה
לנתינת תשונה על תשונה ,כל אשד הגוונין ,ונעשה עי״ז אדם לשבת על הכסא,
ממך אל ממקור׳ ,נמה שהורשית
לפי נתינתו .ועיין עוד לקמן ננס״נ ד״ה
המנונן ,אין לך עשק ננשמרות.
'ונעשה יסוד נין משה ויהושע׳ )ממון הל׳ נרכת הפירות( ,שס מוטנר היטנ
ופירש רש״י )שס( :גמופלא ממן .נמונדל ומופרש ממך ,שלא רצה
הקנ״ה לגלות לך )ועי״ע נשוגיא זו ,שנה מונ איס עניינים רני ס
ענין הנושה והנזיונות ,ככלי המפנר נין הנק' העליונה והנק' הפספונה.
המקושרים לדנרי רנינו על מאמר זה( .ונפיקו״ז )תיקון כנ ,סס ע״נ(
ו נ ע ש ה עי״ז אדם .כפנ נזה נני א ה ״ ל)ו ,א( נזה״ל :נראה מרתוק
]וכן מנואר מלשון מורנ״ת נהתפלה שעל זה[ נכוונת
איפא נזה״ל“ :כמר עליון דא איהו שלימו דממשין שערי נינה ,ודא
איהו דלא אמייהינ למשה ,דעליה אממר ׳נמינ לא ידעו עיט',
רנינו ז״ל ]נכותנו נזה הלשון :ונעשה עי״ז אדם וכו׳[ ,שהנעל
ועליה אמרו ז״ל ׳נמופלא ממך אל תדרוש וכו״ ,נגין דאיהו מקור
משונה נעצמו ]ננפשו ורומו ונשמתו[ נכלל ונתאתד נהאדס
העליון י תנרן ]וגם ממילא מנואר שכל זה נ פי השגתו הנ״ל את
דלית ליה שוף ,ונמקור דלית ליה שוף מאן יכיל לאשגא ולאשכתא
ליה .וזה נפי׳ ׳כנוד אלקים הספר דנר' ,נפי׳ כפר.
העליון ימנרך ,ני אילו ידעתיו וכו׳[ .וכן מנואר כל זה משוף
דנריו הקדושים נפירוש מאמר רנה נ ר נר תנה )לקמן נשוף אוס
שבתוך האלף הוא רקיע שמים א ש ומים .כדאיפא
נמסכת פגיגה )ינ ע״א( :מאי שמים ,אמר רני יושי נר
ו׳( ,כי ישראל נקראים אדם וקודשא נ רין הוא וישראל כולא מד
מנינא ,שןם מים .נממנימא תנא ,אש ומים .מלמד שהניאן
וכו׳ ,ישנו על הנשא .וגם מנואר יומר הפלאת הודעתו שהן הן
הקנ״ה וטרפן זה נזה ועשה מהן רקיע .ונז ה ר) פ רו מ ה ,קסד ע״נ(
האותיות שנשם האדם ,אלף דם.
איפא שזה נפי׳ וא״ו ,וז״ל :״ ת א תזי ,אור ותשך )ד״א לאו( כתדא
הוו ,אור משטרא דימינא ותשך משטרא דשמאלא .מאי ענד קודשא נריך הוא ,שיתף לון כתדא ונרא מנהון שמים .מאי שמים ,אש
ומים ,שמפן כמדא ועניד שלם נינייהו .וכד אמכלילו כמדא וממת לון כיריעה ,ממת לון ועניד מנהון אות ו' ,ודא אקרי יריעה ,כמונא
לקמן נסוף אות ה׳ .ואיפא נ פי קו״ז) תי קון מז ,פד ע״א( נזה״ל“ :שמים ,אש ומים ,ודא שמאלא וימינא ,שמים עמודא דאמצעימא כליל תרוייהו.
ומים כחיי הבושה שנ שתנ ה פניו לכמה גוונין .כדאיפא נ מסכת נרכות )ו ע״נ( :כיון שנצטרך אדם לנריות (...) ,כאילו נדון נשני
דינים ,אש ומים ,שנאמר ׳הרכנת אנוש לראשנו נאנו נאש ונמים׳ .וניאר המהר ש״א) שס( :ואהא מיימי כאילו נידון נאש ונמים
כו' ,דהיינו שמניישו ,נשתנה פניו להתהפך נגוונים ,דאזיל שומקא דהוא מולדות אש ,ואמי מיורא דהוא מולדות מים ,וק״ל.
כלליות הגוונין .כדאיפא נ ז ה ר ) נ ת ,עא ע״נ( נזה״ל= :יהאי רקיע דאמרנע ,כלהו גוונין כלילן ני ה ,ארנע גוונין אמתזיין ניה,
גליפין נ א רנ ע ארנע ,נ א רנ ע גליפין ,רשימין ,טהירין ,עלאין וממאין .כד ממפרשאן גוונין דאינון ארנע ,שלקין מרישר,
גוון ירוק ,גוון שומק ,גוון תוור ,גוון שפיר דאמכלילו מכל גוונין ,הה״ד )יפזקאל א( 'כמראה הקשת אשר יהיה נענן ניוש הגשש
כן מראה הנוגה שנינ הוא מראה דמות כנוד ה״ ,מיזו דגווגין דכלא ,ונגין כך ׳את קשתי נמתי נענן׳.

רהרא״ר

אש

רקיע

ילקוט הנחל

מילואי חכמה

וד!וא״ו ש ב תוך האלף .איתא בזה במי הנחל )ו( בזה״ל :והנה מה שמבואר
בהתורה הזאת שיהפוך דם בפתח לדם בחולם ,יש לבאר ע״פ מה
שמבואר באות ה׳ כי השפיכות דמים והבזיונות הס בחי׳ הוא״ו שבתוך האלף,
סומקין בבשת ,דאית לון כסופא מן שמיא ,אינון ׳יראי אלקיס׳ .אנפין
ירוקין באורייתא ,אינון ׳אנשי אמת׳ .אנפין אוכמין במצוה ,דאיהי תפילה
שהוא בחי׳ הרקיע .ועיין בתיקונים בהקדמה שם ,כתוב שם ׳ברקיע דאיהו
דיד ,ותפילין במשכא אוכמא ,אינון ׳שונאי בצע׳ .אבל אנפין בלא ענוה ובלא
פתח /ועיין לקמן בסי׳ ס״ו ,שמבואר שס שהוא״ו שבתוך האל״ף היא פתח,
בשת ובלא תורה ומצוה ,אינון ׳תהו ובהו וחשך ורוח /דאתמר בהון ׳והארץ
ועל כן צריך להפוך דם בפתח דייקא ,שמרמז על שפיכות דמים והבזיונות
היתה תהו ובהו וכו׳ /דאינון אחזרין עלמא לתהו ובהו (...) .כל גוונין
לדם בחולם ,כי ע״י שיקיים דוס לה /יזכה עי״ז לנקודה העליונה שהוא בחי׳
וציורין דאלין גופין ,ואינון כגוונא דנובלת אורה דלעילא גלגל חמה ,ועלייהו
חולם ,שהנקודה היא בחי׳ חולם .וכן ראיתי בכתב יד אחד מאנ״ש ,אשר יש
לבאר ,כי קודם התשובה כבודו הוא רק כבוד מלכים שעליו נאמר חקור דבר
אתמר ׳פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה׳.
ועל כן אז קודם התשובה בחי׳ הסתרת פני אהיה גימטריא דם בפתח,
שפותחין הפה לחקור ולשאול עליו מי הוא זה שחולקין לו כבוד הזה ,אבל כשעושה תשובה ומקיים דוס לה /אז נעשה דם בחולם ,שהוא בחי׳ נקודה העליונה,
בחי׳ שזוכה לכבוד אלקיס הסתר דבר ,שזה בחי׳ חולם שמחלימין ומקשרין הפה שאסור לחקור ולשאול על הכבוד הזה .כי סופי תיבות מן כבוד׳ מלכים׳ הוא
)ליקו״מ ח״ב ,עב(.
שחולמיןומקשרין הפה לבלי
׳דם /רק שזה היא בפתח ,בחי׳ חקור דבר ,וכן סופי תיבות מן כבוד׳ מלכים׳ היא ׳דם׳ רק שזה היא בחולם ,בחי׳ הסתר דבר,
ה פ ו ש ד ! שנ ש תנ ה פניו לכמה גוונין .איתא צשיש״ק)א ,תשל( בזה״ל :אמר רבינו ז״ל למוהרנ״ת ז״ל ) (...בלשון שאלה בלשון
הבושה הוא בחי׳ דעת לחקור כלל על הכבוד הזה.
ורחמים ,כי עיקר הבושה
תלוי בדעת ,כמו שנאמר ,אשכנז :ווערסט דיא אמאל ריץ רוט פאר השי״ת? )האס אתה פעס מסמיק עד למאד ]מרוב צושה[ מלפני השי״ת?( כלומר שצריך להתבייש מאד לפני השי״ת
עד שיתאדס פניו מאד ,בבחינת מאמר חז״ל המלבין פני חבירו ברבים כשופך דמים ,דאזיל סומקא ואתי חיוורא.
גם בוש לא יבושו גם

ש נ ש ת נ ד ! פניו לכ מה גוונין .איתא בתיקו״ז )תיקון ע ,קלו ע״א( גבי סוד גווני
הפנים בזה״ל= :״אנפין חוורין בענוה ,אינון ׳אנשי חיל׳ .אנפין

הכלים לא ידעו ,כי הבהמה
שאין לה דעת אין לה בושת )ליקו״ה אישות ב ,ה( .כשם וגם בכבוד חבירו ,אפילו כשמביישו בדברים לבד ,נחשב גם כן כאילו נוטל נפשו ,כי הנפש שורשה בכבוד ,וכשפוגם וגוזל כבוד חבירו כאילו נוטל נפשו המלובשת בהכבוד כנ״ל ,ועל כן
המלבין פני חבירו נחשב כשופך דמים ממש כמו שאמרו רז״ל )ב״מ נח ,(:והדם הוא הנפש ,כי פגם הכבוד הוא פגם הנפש ששורשה וחיותה בהכבוד )ליקו״ה חובל בחבירו ג ,ב(.

ה מ תרגם
כתר עליון הוא שלימות
של תמישיס שערי הבינה,
והוא זה שלא ניתן למשה,
שעליו נאמר ׳נתיב לא ידעו
עיט' ,ועליו אמרו ז״ל
'במופלא ממך אל תדרוש
וכו" ,בגלל שהוא מקור )של
כל האורות וההשפעות( שאין לו
סוף ,ובמקור שאין לו סוף
מי יכול להשיגו ולמוצאו.
צא וראה ,אור ותושך
)ד״א לא( כאתד היו ,אור
מצד הימין ותושך מצד
השמאל .מה עשה קוצ״ה,
שיתף אותס כאתד וברא
מהס שמיס .מה הס
שמיס ,אש ומיס ,שיתפן
כאתד ועשה שלוס ציניהס.
וכאשר נכללו כאתד ומתת
אותס כיריעה ,מתת אותס
ועשה מהס את האות ו',
וזה נקרא יריעה.
שמיס ,אש ומיס ,וזה
שמאל וימין ,שמיס עמוד
האמצעי כלול משניהס.
זה הרקיע שיש צו ד׳
רציעיס )ד׳ שורשים( ,כל
הגווניס כלוליס צו ,ארבע
גווניס נראיס צו ,תקוקיס
בארבע ארבע ,בארבע
תקיקות ,רשומיס ,מאיריס,
עליוניס )מצטיירים געליוניס(
ותתתוניס )ולבסוף מצטיירים
גתחתונים שהוא הרקיע שמתחת
כסא הכטד( .כאשר נפרדיס

אלו הד׳ גווניס ,הס עוליס
לשניס עשר גוונין ,שהס
גוון ירוק ,גוון אדוס ,גוון
לבן ,גוון ספיר שנכללו
מכל הגווניס ,זה שכתוב
'כמראה הקשת אשר יהיה
בענן ציוס הגשס כן
מראה הנוגה סביב הוא
מראה דמות כבוד ה״,
מראה של כל הגווניס,
ומשוס כך כתוב'את קשתי
נתתי בענן',
פניס לבנות צענוה ,הס
'אנשי תיל' ,פניס אדומיס
בבושת ,שיש להס בושה
מה' ,הס 'יראי אלקיס',
פניס ירוקות בתורה ,הס
'אנשי אמת' ,פניס שתורות
במצוה ,שהיא תפילה של
יד ,ותפילין בעור ששור,
הס 'שונאי בצע' ,אצל פניס
בלא ענוה ובלא בושת ובלא
תורה ובלא מצוה ,הס 'תהו
ובהו ומשך ורות' ,שנאמר
צהס 'והארץ היתה תוהו
וצוהו וכו" ,שהס משזירין
את העולס לתהו ובהו.
) (...כל הגוונים והציורים
הס של אלו הגופים )של כני
אדם( ,והס דוגמת אורה
שלמעלה שהוא גלגל שמה
שנשתלשל אורה מאורה
של מעלה ,ועליהם נאמר
'פני משה כפני שמה
ופני יהושע כפני לבנה',

מקור חכמה

ה מ תרג ם
מתי נקרא שלימות
העליונה )נ״א של
הכל( ,כאשר יושב
הקב״ה בכסא ,ועד
שלא יושב בכסא לא
נמצאת שלימות ,שהרי
כתוב 'ועל דמות הכסא
דמות כמראה אדס עליו
מלמעלה' ,מזה שכתוב
'אדס' ,נלמד שהוא כלל
ושלימות הכל(...) .
למדנו ,בששי נברא אדס,
בשעה שנשלס הכסא,
ונקרא כסא ,שכתוב'שש
מעלות לכסא' ,ולפיכך
נברא האדס בששי ,שהוא
ראוי לישב על הכסא.
ולמדנו ,כיון שנברא
אדס נתתקן הכל ,וכל
מה שלמעלה ומטה ,הכל
נכלל באדס.

ודמות

ליקוטי

כמראה אדם עליו מלמעלה.

קרא את יהושע ו

עי״ל נמקו״ח ד״ה ׳וממעל

לרקיע אשר על ראשם אכן שפיר' ,שס הונא ענין זה .ועוד

ודמות

מוהר״ן

נחלנוכע

כמראה אדם עליו מלמעלה.

קפא

ני אר נזה נליקו״ה )או״ש

נה״פ ה ,יפ( כי מעשה מרכנה הוא יסוד מרכזי להננת

המאמר ,וז״ל :וזה נפינפ כל מעשה מרכנה ,כי הצדיקים הן
איפא נזהר )פזריע ,מפ ע״א( נזה״ל" :איממי אמקרי שלימומא
דלעילא )נ״א דכולא( ,כד ימיג קודשא כריך הוא נכורסייא ,ועד
מרכנפו של מקוש ,וכן כל אמד מישראל כפי פיקון משונפו כן
זוכה להשלים נפינפ המרכנה ,כי
דלא ימיג נכורשייא לא אשמכש
עמך כולם צדיקים ונו׳ .כי עיקר
'ועל
שלימומא ,דנפיב )יפזקאל א(
כמו שכתוב )שס ניפזקאל( ודמות כמראה
דמות הכשא דמות כמראה אדם
שלימות המרכנה הוא נפינמ אדם
עליו מלמעלה' ,משמע דכפינ אדם עליו מלמעלה .כי לית אדם בלא
היושנ על הכשא ,נפינמ ועל הנשא
אלן!
'אדש' ,דהוא כללא ושלימופא אל״ף )שס( .וזה אותיות אדם,
דמות כמראה אדם עליו מלמעלה,
דכולא (...) .פאנא ,כששי גנרא דם .היינו ע״י דם לה׳ ,נעשה אל״ף ,שזהו פכליש נפינה העליונה של
אדש ,נשעה שנשלם הכשא ,ונקרא
המרכנה ,כמנואר שש נקשר
כשא ,דכפיג )מ״א י( 'שש מעלופ לכשא' ,ולפיכך ננרא האדש
המרכנה שניפזקאל שמשפר שש כל שדר המרכנה ממעלה למעלה,
כששי ,שהוא ראוי לישנ על הכשא .ופאנא ,כיון דננרא אדש
שהאופנים נושאים הפיות ,ועל הפיות רקיע ונו' ,ועל הרקיע
אפפקן כולא ,וכל מה דלעילא ומפא ,וכולא אפכליל נאדש.
כמראה אנן שפיר דמות נש״א ,ועל הכשא דמות כמראה אדם
כ י לית אדם כלא אלייף .כדאיפא נפיקו״ז )הקדמה ,ז ע״א( נזה״ל:
עליו מלמעלה .נמצא שנפינה העליונה הוא נפינמ אדם ,היינו כלל
“׳ועל דמופ הכשא דמופ כמראה אדש עליו מלמעלה' ,דא איהו
הפורה הקדושה הנ״ל שכולה כלולה נפמונמ אלף ,שעי״ז נעשה
'ועל דמות הכסא
אדס יו״ד ה״א וא״ו ה״א ,כליל פשע נקודין ,ועשיראה שכינפא כלילא
אדם לשנת על הכשא כמנואר שם נפירוש נהפורה הנ״ל שמניא
דמות כמראה
עליו מלמעלה' ,זה מכלהו.וכלא א' ,דליפ אדש נלא א' ,וכלא איהו עמודא דאמצעיפא,
שש מקראות הללו ,עיין שם .ועל כן ראה מפילה ׳רות שערה וענן
הוא יו״ד ה״א וא״ו איהו יקו״ק דכליל א' ,ואיהו שמא מפרש דכליל א' ,לאפזאה ,דאש
גדול ואש מפלקמת ונו' ,ומתוכה כעין הפשמל' ,זה נתינה הנ״ל,
ה״א )שעולה גגימט׳ אד״ס(,
נתינת נקי נרצוא נקי נשונ ,נתינת עייל ונפיק ,דהיינו שאי
וזה השס כולל תשע רץ לכך שונ לאפור .ופירש המפוק מדנש )שס( :אין א׳דם כלא א' ,ור״ל
נקודות ,ועשירית היא מפילה היה נשם מ״ה אומו ו״ו מליאה נלא א' ,כי נעשה מאפורייש
אפשר לאיש הישראלי שיזכה להיכלל נכלל הצדיקים שהם נתינת
השכינה כלולה מכולס .דאהי״ה נזה ,א אה אהי אהי״ה שמשפרש ד״ש ,ואפ״כ נכנם א׳
מרננפו של מקוש ,ני אש כשעונר מפילה דרך רוח שערה וענן
והכל א' ,שאין אדס בלי
א' ,והכל הוא עמוד דאהי״ה שהוא כללופ הפנים דנינה ,נין הנ' ווי״ן ,ונעשה אד״ם.
גדול וכו' ,שהם נתינת כלל הקליפות ושיטרא אפרא ,שזהו נתינת
האמצעי ,הוא יקו״ק
ונפיק ,שנהכרת שיענור עליו מה שיענור ,דהיינו מגיעות ותאוות
הכלול באות א' ,והוא
השס המפורש הכולל וכו׳ וכו׳ ומרפות ונזיונות הרנה מהמתנגדים ,שכל זה נמשך מהקליפות הנזכרות לעיל שהםנמינת רות שערה וענן גדול וכו' ,וכשמפמזק
מרכנמו של מקום .ועל
להראות ,כל זה ננתינת נקי נעייל נקי ננפיק ,אז דייקא זונה להשיג נתינת המרננה ,דהיינו שיהיה נכלל ננמינת
את האות א' ,נגד
שאס רץ לבך )להסתכל כן עיקר התפלת קדושת המרננה הוא מנתינת תשמל ,׳תשמל' דייקא ,זה נתינת תש מל ,היינו נתינת השתיקה ששומקין להמתרפיהו
גשס המפורש( שוב לאתור.
והמניישו ושונלין שפיכות דמים ננ״ל ,שעי״ז נכנע הדש שנתלל השמאלי ,שזה נתינת 'מל' ,שהיא נתינת מצות מילה ,שהוא הכנעת הדמים
עכורים (...) .ועל כן עיקר השגת המרננה ע״י נתינת תשמ״ל כמונן נדנרי רז״ל ,ני עיקר המרכנה שהוא נתינת אדם לשנת על הנשא
כנ״ל ,זה אי אפשר לזכות כי אם ע״י נמיגת משמל ,שהוא נתינת מה ששומקין להממרף והמנייש וכג״ל .וזה נמינת ארנע מיות המרכנה
שהם נושאי הכשא ,שהם ,אר״י שו״ר גש״ר אד״ש ,ועיקר שלימות כולם הוא נתינת אדם ,כי אדם שליט על כולהו ,וגם נהשלוש מיות
שהם אריה שור נשר היה גש כן נכל אמד ואמד פני אדם ,כמ״ש שם נפרשה ,וגש נהאופנים היו ארנעה פגים ,כמ״ש וארנעה פנים
להם ,ונמו שפירש רש״י שם ,נמצא שגם נהאופניש היה פני אדם .ני העיקר הוא להשלים נתינת אדם ,ני יש נמה נתינות אדם ,נמו
אדם היושנעל הכשא.
שאיפא נזוהר הקדוש אית אדם ואית אדם ,ונוודאי העיקר הוא מי שזוכה להיכלל נאדש העליון ,שהוא נתינת
וזה נוודאי אין זונה כי אם הצדיק הגדול נמעלה מאד ,שזנה לעשות תשונה על תשונה פעמים רנים אין משפר ,וע״י כל תשונה ותשונה
זכה להשליש נתינת אדם כנ״ל ,ועלה ממעלה למעלה ,ממשונה למשונה ,שעי״ז עלה לנתינת אדם הגנוה יומר ,מאופן למיה ומתיה לכשא
וכו' ,עד שעלה לנמיגת אדם היושנ על הכשא ,והוא נמינת מכלית נקודה העליונה .והכל צריכין להתקשר אליו ,וכל אמד מכל מקום
שהוא יכול להתקשר אליו ,ועי״ז יהיה נכלל ג״כ ננמינת אדם ,כי נקודה העליונה יכולה לתקן הכל וכג״ל ,כי יכול להעלות מנמינת רות
שערה וענן גדול וכו' ,מכל הקליפות הטמאות ומקליפת נוגה ,עד שיכלול אומו ננמינת אדם ,עד שיהיה נכלל ננמינת אדם העליון הנ״ל.
שזה עיקר המכלית והשוף של איש הישראלי שצריך להגיע לשם .אנל צריכין לשנול נזיונות ושפיכות דמים הרנה מעצמו ומאתרים ונו'
ונו' ,קודם שזוכין לזה .ועיקר הוא תוזק הלנ ,שיהיה מזק נלינו ודעתו מאד לאתוז עצמו ננקודת האמת אפילו אם יענור עליו מה,
שזהו נתינת והתיות רצוא ושונ הנאמר נמעשה מרננה ,היינו נתינת נקי נרצוא נקי נשונ ,נקי נעייל נקי ננפיק ,וכנ״ל.
לית אדם גל א אלייף .ונני א ה ״ ל)ו ,נ( קישר ענין זה עס המונא לעיל נאות נ׳ ,וז״ל :נהעלאמו הנ״ל מדנריו הקדושים ,שכל הנלמי זוכה
לזאת המשונה אין לו כלל הוויית אדם ]ואינו רק מיה דמות אדם כמונא מזה נליקו״מ מ״נ ז ,ד[ ,מנאר יומר נדנריו הקדושים
הג״ל נאות נ׳ שקודם המשונה אין להאדס הוויה ונמשנ נאמת כאילו עדיין לא נתהווה כלל נעולם ]ואינו רק מיה כנ״ל[.
אדם כלא אל״ף .ני אר נזה ניקר א דשגמא )  0גזה״ל :היינו קודם שנפמקן נתינת האל״ף (...) ,אזי אינו ננ תינ ת אדם נשלימות,
כי תשר ממנו האלף ,ואהי״ה אז נהשפרת פנים ממנו ,והשמרת פני אהיה גימטריא דם ננ״ל .ואז עיקר התיקון ע״י
השתיקה נתינת דם לה' ,ועי״ז זוכה לתיקון האל״ף ,ואז נעשה אדם שהוא מדנר ,נתינת דינור של תשונה.

כי

לית

מילואי חכמה

יליקוט הנחל‘

ו ד מ ו ת כ מר א ה א ד ם עליו מלמעלה .בהמשך לדבריו המובאיס במקו״ח לעיל
ד״ה 'וממעל לרקיע וגו" ,ביאר המלבי״ס ביחזקאל )א ,כס :דמות כמראה

ו ד מ ו ת כ מר א ה א ד ם עליו מלמעלה .ואיתא עוד בליקו״ה )או״ח בה״פ ה ,כא(
בעדן הקשר למעשה מרכבה ,וז״ל :כי שלוש חיות טובות הנזכרות לעיל
שהם אריה שור נשר )שהן שלוש מתוך ארבע החיות המוזכרות במעשה מרכבה ,ועיין
למעלה בנח״ג ד״ה 'ודמות כמראה אדס עליו מלמעלה'( ,זה בחינת שלוש בחינות של

אדם .שהוא רק דמיון ,כי נסבור את האוזן לדמות הנהגתו המחשביית בחכמה
בינה דעת ,ובהוצאת המידות כחסד דין ורחמים ,הכל כתפארת אדם ,וכל זה
לא ראה למעלה בעולם האצילות בעצמו ,רק ראה במראה ,שעל זה אמר
׳כמראה אדם׳ ,עד שכח המדמה אשר דרך בו תעבור השפע הנבואיית,
צייר ורשם במראה ציור האדם המקושר בנפש הנביא בכל כוחותיו ומידותיו,
ואיך תנהיג נפשו את מרכבתה הקטנה ,וצייר שכן הוא הנהגת ה׳ את
מרכבתו הגדולה ,שהעולם הגדול עם העולם הקטן נערכים זלע״ז ,וה׳ מזה
הצד שהוא נפש העולמות ומנהיגן ,שמזה הצד ראהו יחזקאל רוכב בערבות
במרכבה ,יש להנהגה זו ערך עם נפש האדם והנהגתה בגוויה ,ומצד שהוא
נפש האדם הגדול שהוא העולם הנערך בכל פרקיו וסדוריו ומערכותיו
כתפארת האדם ,ראה במראה דמיון ומשל של אדם ,כפי מה שתנהיג הנפש
בכוחותיה את גווייתה ומרכבתה ועולמה הקטן.

ערכי ם
וכינויים

האלף הנ״ל ,שהם נקודה התחתונה ונקודה העליונה והוא״ו כנ״ל .כי שלוש
חיות הנזכרות לעיל הם בחינת מוח לב ריאה כנ״ל ,שהם שלוש בחינות
הנזכרות לעיל .כי המוח הוא הדעת שהוא בחינת נקודה העליונה .והלב שם
הדמים שמהם כל התאוות ,שצריכין להכניע אותם כשרוצין לשוב בתשובה,
שזהו בחינת נקודה התחתונה ,להכניע הדם וכו׳ כנ״ל .והריאה היא רוח
שבכנפי ריאה שהיא בחינת וא״ו ,כי ו׳ בחינת רוח כידוע ,שהיא בחינת נשר,
בחינת שמים ,כמ״ש כנשר יעוף השמים ,וכמ״ש דרך הנשר בשמים )משלי ל(,
שכל זה בחינת ו׳ שבתוך האלף כנ״ל .וכשמתקנין האלף נעשה בחינת אדם,
שזהו בחינת פני אדם שבחיות ,שהוא למעלה מן הכל .כי כבר מבואר שבכל
בחינה יש בחינת אדם ,ועל כן גם בבחינת החיות בעצמן נתתקן בחינת אדם.
ואח״כ כשעושין תשובה על תשובה וכו׳ ,זוכין לבחינת אדם העליון הנ״ל כנ״ל.
נ ע ש ד ! אלייף .איתא בזה צקוצז מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( בזה״ל :הנה ,עצם ביאור תמונת האלף כפי שרבינו מבאר הוא כך ,הנקודה תחתונה בחי׳
חיריק היא בחי׳ דמימה ,הואו הוא הבושה ,בחי׳ שמיס ,אש ומיס ,כלליות הגוונין ,והנקודה העליונה היא בחי׳ כתר ,בחי׳ כסא ,עיי״ש
כסא ,לית כבוד בלא כף ,בחי׳ כתר .ב׳ ,בושה .ו׳ ,דהיינו רקיע שמיס .ד׳,
מילת כ׳ב׳ו׳ד׳ ,כ׳ ,כתר,
בארוכה .ונפלא הדבר שהס בעצמם אותיות
של כבוד אלקיס הס כ׳ א׳.
דמימה ,ארץ הדוס .וע״יכבוד נעשה כל אותם התיקונים שע״י האלף .וזה שהר״ת

דמות כמראה
אדם
’ דמות כמראה אדם /והוא
רמז על האל יתברך ,ואמר
׳דמות כמראה /לומר שאין
לו דמות כלל )מצו״ד יחזקאל
א ,כו(.

’ דמות כמראה אדם עליו
מלמעלה׳ ,והמה הצורות
הקדו שים והפרצופים
הי דו עי ם
הנ פ ל אי ם
למעמיקים ברזי התורה ,ויש
בהם בחינות שונות ,וכולם
נכללים מחםד ודין ,בחי׳
ימינא ושמאלא )באר מים
חיים ,פ׳ בראשית(.

דמות אדם הוא המלכות,
והטעם שהיא דמות זעיר
שנקרא אדם )קה״י ,דמות(.
דכא ר״ת ׳ד׳מות כ׳מראה
א׳דם׳ ,ומשם שורש
נשמותינו ,וזה םוד ׳תשב
אנוש עד דכא׳ ,שמשיבו
לשורשו )קה״י ,דכא(.

אדם
עיקר ישם אדם זוכין ע״י
התורה ,שהיא בחי׳ אנפין
נהירין ,שהיא ההיפך מכל
המידות והתאוות רעות,
שעל שם זה נקראים אדם,
בחי׳ זאת התורה אדם
)ליקו״מ קא(.

עיקר האדם מה שנקרא
אדם זה בחי׳ הדעת ,שהוא
נקרא אדם כידוע )ליקו״ה
שאלה א ,ה(.

סוד הדבר שהשם יו״ד ה״א
וא״ו ה״א נקרא אדם ,משום
שהאור שלו מתפשט למ״ה
אורות ,שהוא בגימטריא
אד״ם שהוא מ״ה )ריקאנאטי,
פ׳ בראשית(.

שם אדם הנברא בצלם
לא נאמר על הגוף הנברא
מטיפה םרוחה ,כי רק רוח
הפנימי הוא הנקרא אדם
)הציוני ,פ׳ בראשית(.

כי אין האדם נקרא אדם
רק בםיבת הנפש והשכל,
שאלמלא הם נמשל כבהמות
נדמה )רבינו בחיי בראשית
ה ,ב(.

אינו נקרא אדם אלא
כשהוא שלם בלא מום )ש״ך
עה״ת ויקרא ד ,ב(.

נקרא אדם ע״ש א׳פר ד׳ם
מ׳רה ,מצד שהוא מוטבע
בחומר מן התחתונים
שנברא מעפר ואפר )מהרש״א
ב״ב קסד.(:

עור ובשר הוא מלבוש
לאדם ,ורוח הפנימי נקרא
אדם .משא״ב עכו״ם אינם
קרוים אדם ,כי נשמתן מרוח
הטומאה ,אמנם ישראל
נשמתן מרוח הקדושה )ילקו ט
ראובני בראשית(.

סוד אדם א׳ דם ,והבן שהוא
םוד א׳ דאהיה ,שמשם מקור
הדם אהיה בריבוע גי׳ דם
)קה״י ,גאולה(.

ערכי ם
וכינויים
רקיע
רקיע ,הוא קו האמצעי,
ולו שמות הרבה ,הכל לפי
פעולותיו )ספר הפליאה ד״ה
יהי רקיע(.

שבעה רקיעים הם ,וילון,
רקיע ,שחקים זבול ,מעון,
מכון ,ערבות )ילקו״ש ישעיה
רמז תמד(.

רקיע ,ענין שטיחה ופרישה
)מצו״צ יחזקאל א ,כב(.

רקיע הוא שמים ,והוא קו
האמצעי .והבדיל ביניהם
בין מים העליונים לתחתונים

ברקיע ,זה הבדלת המעלה,
לא שיש שם הבדלה ,כי
הכל חיבור אחד וייחוד
אחד וקשר אחד ,והבן זה
מאוד )מגן דוד ,מ(.
פירוש רקיע ,הוא דבר הדק
מאד ,מלשון ׳ריקועי פחים',
פירוש דבר הרוחני עד מאד,
והיא הדביקות וההתבודדות
בו יתברך תמיד ,אח״כ רקיע
דומה לכםא הכבוד )נועם
אלימלך ,פ׳ שלח(.

הרקיע ,בו חמה ולבנה
כוכבים ומזלות קבועים
)קה״י ,רקיע(.

רקיע איהו יםוד ,ביה נהרין
שמשא וםיהרא ,תפארת
ומלכות )קה״י ,רקיע(.
רקיע הוא יםוד ,דהוא
מבדיל בין מים למים ,בין
מיין נוקבין למיין דוכרין
)קה״י ,רקיע(.

דא עמודא
רקיע,
דאמציעותא ,דאיהי בין
ימינא ושמאלא ,ומבדיל בין
מים למים ,אבא ומלכות
)קה״י ,רקיע(.

מסך שבין כל עולם ועולם
מעולמות אצילות בריאה
יצירה עשיה ,נקרא רקיע
)קה״י ,רקיע(.

רקיע הוא םוד אור מקיף
)קה״י ,רקיע(.

סוד נשמת התפארת
זהו נקרא רקיע ,ובחינת
התפארת למטה בין תרין
דרועין בהיות ממוזג מחםד
ודין ,נקרא שמים ,אש ומים
)קה״י ,רקיע(.

רקיע הוא םוד התורה
שניתנה מן השמים ,וגם
רקיע לשון חשיבות ,כמו מאן
םפון ומאן רקיע )קה״י ,ירך(.
רקיע הוא םוד התורה
שניתנה מן השמים ,וגם
רקי״ע אותיות עיק״ר,
שזהו עיקר יםוד העולם
)קה״י ,ירך(.

רקיע הוא םוד יםוד צדיק,
שנקרא רקיע )קה״י ,אור גנוז(.

קפב

נחל נוגע

לי קו טי

קרא את יהושע ו

םוהר^^|

גחל נוגע

האכילות השייכים לשורש נשמתו ,שהוא צריך לתפשם ולכקשס עד
ו ה נ ק ו ד ה ה ת ח תונ ה הי א ה שתיק ה והדמימה .אימא נזה
נליקו״ה )או״ח רה״ש ד ,ג( נזה״ל :כאמת הנקודה
שימצאם וינררם ויעלה אותם לשורשם ,ועי״ז נקרא אדם שהוא ע״י
המסמונה היא נאינס דינור ,כי הנקודה המאמוגה היא נסיגס
שמשלים כחינת האלף הנ״ל שהוא התקשרות ויחוד נקודה התחתונה
כנקודה העליונה ע״י הוא״ו כנ״ל ,כי זה כל האדם שנא לזה
מלכות פה שמשם עיקר הדינור .אך כשרוצין לעשוס משונה ,אז
צריכין להמשיך הנקודה המחמונה
העולם ,כדי לייחד ולקשר כל
העולמות יחד ,שכולם נכלל כלולים
ע״י דמימה ושתיקה ,כי אז היא ונעשה אדם לשבת על הכסא .כי הוא״ו
נשם עלמא תתאה ועלמא עילאה,
ממכסית למעלה ,ננ מינ ת ג״כד שבתוך האלף ,הוא רקיע כלליות הגוונין,
שהם נתינת נקודה התחתונה ונקודה
איהי כנידה נתונין היא אמכסיאת.
נקודה היינו הבושה כנ״ל .והנקודה התחתונה,
) (...כי הדינור נתינת
העליונה הנ״ל .כי האדם צריך לקשר
היא השתיקה והדמימה ,כמ״ש והאדץ ולהעלות תכלית נקודת המרכז של זה
המממונה ,עולה ונמכשה ונתעלס
ננקודה העליונה שהיא נתינת הדם תלי ,חה בחי׳ הידק ,בחי׳ ותחת תליו.
העולם הגשמי שהוא מכלית
הגשמיות ,להעלות ולקשר הכל
שמיקה .ועוד אימא שס )או״ח ספירת והנקודה העליונה ,הוא כסא דמתכסיא,
להשי״ת לנקודת שורשו העליון,
העומר א ,נ( נזה״ל :זה נתינת מי בחי׳ תשובה ,בחי׳ כבוד אלקים הפחד דבד,
שהוא נתינת המקשרות נקודה
שם פה לאדם או מי ישום אילם,
אילם דייקא ,היינו מי שמשים בחי׳ במכוסה ממך אל תחקוד ,בחי׳ וממעל
התחתונה כנקודה העליונה .וזהו
עצמו כאילם ,כי ע״י השמיקה לדקיע דמות כפא וכו׳ .ונעשה אדם לשבת
נעצמו נתינת מציאת האנידות הנ״ל.
והנושה ,שהיא שפיכות דמים ,על הכפא ,בחי׳ כמדאה אדם עליו מלמעלה:
אדם ל שבת על הכסא.
ני אר נזה נפל״ה )ו ,ג(
עי״ז נממקן אמורי אקיה שהוא
נזה״ל :רוצה לומר ,כי ישראל נקראו אדס ,וקודשא כריך הוא
גממריא דם ,ונעשה ממנו דוס לה׳ וכו׳ כנ״ל ,ועי״ז נעשה
נתינת אדם .וגדר האדם הוא מדנר ,נמצא ,שעי״ז נעצמו יוצא
וישראל כולא חד כמצואר לקמן כסוף אות ו׳ ,וכד ישראל אשמלימו
מנתינת נהמה לנתינת אדם ,מדנר .וזה נתינת מי שם פה ,מי
נעונדייהו ,כניכול שמא קדישא אשמליס ,כמנואר כזוהר ויקרא ד
ע״נ ,וכן מנואר כנמה מקומות נדנרי רז״ל ,ני כל התיקונים
דייקא ,שהוא נתינת נינה ,נתינת אקיה ,שנתגלה ע״י נתינת
שלמעלה כפי תיקון מעשה האדם הישראלי ,ועל כן כשישראל זוכין
אילם ,דהיינו הדמימה והשתיקה כנ״ל ,ועי״ז נעצמו נעשה הפה
לכל התיקונים המנואריס כמאמר זה ,שעי״ז נעשה תמונת אלף,
לדנר ,כי עי״ז נעשה נתינת אדם שהוא מדנר כנ״ל.
ואז הס ננחינת אדס ,אז גס למעלה כניכול נשלמין כל הנתינות
ו נ ע ש ה אדם ל שג ת על הכסא .ני אר נזה נליקו״ה)או״ מ נה״פ ה,
הנ״ל ,עד שמגיעים התיקונים למעלה למעלה נניכול עד הכסא
כא( נזה״ל :מונן נהמורה הנ״ל ,שנתינת אדם הוא
ואדם היושג על הכסא נמנואר נפנים .וזה שמנואר גס לקמן
נתינה רניעית ,שהיא למעלה משלוש נתינות הנ״ל שעל ידם נעשה
נאוה ז׳ מענין כריתת זרעו של עמלק שזה נתינת תיקון נקודה
האלף הנ״ל ,שעי״ז נעשה אדם ,ני השלוש נתינות הנזכרים לעיל
התחתונה ,ועל כן מלחמת עמלק תלוי כיהושע ונו' ,וידוע מאמר
הס נתינת נקודה המתמונה ,שהיא נתינת והארץ הדום רגלי,
רנומינו ז״ל )מדרש פנפומא סוף פצא( שכניכול אין השם שלם ואין
והרקיע שעל ראשי המיות שהוא נמינס הוא״ו ,ונקודה העליונה
היא נתינת כשא דממכשיא שהיא נתינת וממעל לרקיע וכו' ,כמראה
הכשא שלם עד שימחה זרעו של עמלק ,כי כפי שאדם זוכה
נפרטות לשמוק על החרפות ונזיונוח נכדי שיתמעט עי״ז הדס
אנן שפיר דמום כשא ,וע״י אלו השלוש נתינות נעשה אדם ,היינו
שנחלל השמאלי ,שזה נחי' זניחת היצה״ר ,שעי״ז זונה למשוכה
נתינת אדש היושנ על הכשא ,נמצא שנתינת אדם נעצמו למעלה
ולכנד את ה' ,שאז ננודו הוא גס כן כנתינת כנוד אלקיס וכנ״ל,
מכל השלוש נקודות הנזכרות לעיל ,אפילו מנקודה העליונה ,כי הוא
נתינת אדם היושנ על הנשא שהוא נתינת נקודה העליונה.
כמו כן גס ננלליות נננעין כל הענו״ם תחת ישראל ,שזה נתינת
)פהליס מז( ידנר עמים מחמינו וכו׳ כמונא לקמן נאוה ז /זה נתינת
רנ ע ש ד ! אדם ל שבת על הכסא .איפא נזה נליקו״ה )שס ה ,טו(
חיריק נקודה התחתונה וכו' ,היינו כפי שישראל זוכין לתקן הנקודה
נזה״ל :כנר מנואר שכל המורה הזאת הוא נתינת שוד
התחתונה שהוא נתינת ומתח רגליו וכו׳ ע״י הדמימה והשתיקה,
כוונות אלול ,שהוא נמינס מציאס האנידות שנאנדו ע״י התאוות,
כמו כן זוכין גס נכלליות שנכנעין העכו״ס מתח רגליהם ,ונמחה
שזוכין למצוא אומש ע״י המשונה שזוכין ע״י המקרנות לנקודת
האמת ,שממנו ממשיכין נתינת נקיאות נהלנה ונו' ננ״ל (...) .ני
זכרו של עמלק שהוא כל תוקף זוהמת הרע של השטרא אחרא,
עיקר ניאת האדם לזה העולש הוא נשניל למפש ולמצוא כל
ואז השם שלם והנשא שלם גם למעלה כניכול ,כנ״ל.

ה מ תרגם
כשהיא כבידה
בחוצות היא מתכסית.

ואני תפלה

י הי רצון מלפניך
יי אלהינו ואלהי
אבותינו ,רבון כל
המעשים אדון כל
הנשמות .שתשפיע
עלינו ממעון קדשתך,
ותמשיך עלינו’יראתך
ואימתך .ונזכה למדת
הבושה הקדושה,
ןתלביש אותנו בלבוש
היראה ובמעטה
הבושה משמך הגדול
ןהקדוש ,ןנתביש ממך
תמיד באמת ,לבלתי
לםור מרצונך הטוב
רנעשד!
ךמין ושמאל .ותהיה
יראתך על פני לבלתי
אחכזא ,זו הבושה.
רבונושל עולם ,חוסה
עלי ברחמיך והיה
בעזרי ,שיהיה לי
בושה גדולה בעולם
הזה מפניך■^ ,א
לעשות שום דבר נגד
רצונךחם ושלום,מכל
שכן וכל שכן שלא
לעשותחם ושלוםשום
נךנוד עברה חלילה,
ןל'א אבוש ולא אכלם
לעולם הבא .ןזכני
שיהיה מורא שמים
עלי כמורא בשר
וךם ,שיהיה לי יראה
ובושה מפניך כמו
מפני בשר וךם ממש.
רבונו של עולם ,מלך
הכבוד ,צופה בעלבון
עלובים ,החם על
כבוד הבריות,המרחם
על כל מעשיו ,חום
ןרחם וחמל בחמלתך
ןרחמיך האמתיים ,על
עצם חרפתי ובלמתי
ובשתי הגדול ביותר
בלי שעור וערך
ומספר כאשר אתה
לבדךדעת .אתהךדעת
את חרפתי ובשתי
מילואי חכמה
ילקופז הנחל
ובלמתי,מה אמר ומה
והנקודה ה ת ה תונ ה הי א ה ש תי ק ה והדנזינזה .איהא גמגהגי שמואל)מכמג ונ ? { ש דן א ד ם ל ש ב ת על הכ ס א .כעין זה מצינו כשהיפה מלכות שלמה המלך אדבר ,בהאיך אנפין
צשלימותה ,כדכתיב בדבה״י א )כט ,כג-כה( :וי'כ1ב שלמה על כ^א ה׳ איעול קךם מלכא,
מד{ גזה״ל :כי נלי כלים אי אפשר לקנל ,הכלי״ם אופיוה
איך אוכל להטמן
כלימ״ה ,ע״י הנזיונופ ונושופ וכלימופ שהאדם סונל להפקרנ להשי״פ ,למלך מחת דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל ישראל :וכל ה| רי ס והגכריס וגס מפניבשתי ,איך אוכל
עי״ז געשה הכלים .וזהו עיקר הפשונה ,לשמוע נזיונו ידום וישפוק ,עי״ז כל בני המלך דויד נתנו יד מחת שלמה המלך :ועדל ה׳ את שלמה למעלה להסתיר פני בעלמא
גזדככין וגצטרפין ,והורג היצה״ר ,וגעשה נטל נ הלנ מהפאוופ.
לעיני כל ישראל וימן עליו הוד מלכות אישר לא היה על כל מלך לפניו על דקשוט מפני כלמתי.
ו ה א ר ץ ה ד ם רגלי .אימא גקונמרש שעשועי הגמל )ו( גזה״ל :סופי פינום של ישראל :ופירש רש״י)שם( :ויש 5שלמה על כסא ה׳ למלן .כאן נופל לומר מלך איך אוכל להרים פני
והארץ' הדס' רגלי' יוצא נגימ טריא כמו הסופי פינופ של ידוס' על כסא ה /שהכסא של ה׳ הוא להמליך עליו מי שירצה .ועוד ביאר בזה המשחרים יותר משולי
ויספוק׳ )וז״ש רניז״ל :היא הספיקה והדמימה ,כמ״ש 'והארץ הדס רגלי'( .המצו״ד )שם( :על כסא ה׳ .ר״ל ,לעשות משפט ה׳ .כל ישראל .ולא היה קדרה בפניך יי אלהי
ו נ ^ ש ה א ד ם ל ש כ ת על הכס א .אימא גזה נליקו״ה )או״ס שנמ ז ,ה( נזה״ל :כי מערער עליו .ואיתא צשמו״ר)טו ,כו( :׳וישב שלמה על כסא ה׳ למלך /וכי יוכל ואלהי אבותי ,איך
העולם נכלל הוא ננ סינ פ נקודה הפפפוגה ,ננפיגפ והארץ הדום אדס לישב בכסאו של הקב״ה ,מי שנאמר בו )מיאל ז( ׳כרסיה שביבין די נור /ארים פני בפני אבותי
רגלי ,שהוא נסיגה נקודה הפפפונה כנ״ל .וידיעה הנורא י פנ רן זה נסינפ אלא מה הקב״ה שולט מסוף העולם ועד סופו ושולט בכל המלכים ,שנאמר אשר ןצאתי על ךדם
נקודה העליונה ,שהוא נהיגה כסא דמפכסיא וכו' כג״ל .ועיקר הפכליה לקשר )תהליס קלח( ׳יודוך ה׳ כל מלכי ארץ; כן שלט שלמה מסוף העולם ועד סופו ,לעולם ,איך ארים
פני בפני מורי וךבותי
כל העולה ומלואו שפיופו מנהיגה נקודה הפפפוגה ,לקשרו למעלה לנהיגה שנאמר )דהי״ב ט( ׳וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה וגו״ (...) .הקב״ה אשר הורוני בדרך
נקודה העליונה .וזה ע״י נהיגה וא״ו שהוא נהיגה ששה ימי המעשה ,שנהם לבושו הוד והדר ,ונתן לשלמה הוד מלכות ,שנאמר )שם א כט( ׳ויתן עליו הוד הישר ןהאמת ,ןאנבי
ננרא הכל ,עד שגנרא האדם שהוא העיקר ,שהוא צריך לקשר העולם ומלואו מלכות׳ .בכסאו של הקב״ה כתיב )יחזקאל א( ׳ודמות פניהם פני אדס ופני לא חסתי על כבוךם
נפינה נקודה הפפהונה נהנורא י פנ רן ננפינ ה נקודה העליונה ,ע״י שינרר אריה׳ ,ובשלמה כתיב )מלכים א ז( ׳ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות הגדול והקדוש ,ובזיתי
כל הנריאה שנרא השי״ה נששה ימי המעשה ,שהם נפינה ששה סדרי משנה ,בקר׳ ,וכתוב אחד אומר)שם( ׳כמעשה אופן המרכבה׳ .בכסאו של הקב״ה אין את עצמי וגם אותם
שהם נפינה כשר ופסול ,אסור ומופר ,טמא וטהור ,כי יש נהם אפיזה טונ דבר רע נוגע ,שנאמר )תהלים ה( ׳לא יגורך רע׳ ,ובשלמה כתיב )מלכים א ,ה( כביכול .איך ארים
ורע שצריכין לנרר נששה ימי המעשה ע״י ששה סדרי משנה ,ע״י שמנררין ׳אין שטן ואין פגע רע׳ .הקב״ה עשה ששה רקיעים ובשביעי יושב ,ובכסאו של פני בפני כל הצךיקים
האמתיים ובפני כל
ההלכה הכשר מן הפסול וכו' ,כמונן נכפניס .וכל הני חר ע״י האדם הפפפון
שלמה כתיב )שם י( ׳שש מעלות לכסא ויושב במעלה השביעית׳.
הכשרים שבכל דור
שהוא בחינת סולם מוצב ארצה ,שהוא בחינת נקודה התחתונה ,וראשו מגיע
השמימה ,שהוא בחינת נקודה העליונה .והעיקר ע״י שמשבר היצה״ר ,שעיקרו הוא עכירת הדמים ,שהאדם צריך להכניע הדס שבחלל השמאלי שהוא בחינת ודור ,איך ארים פני
בפני חברי .מי יוכל
רתיחת הדמים של כבד מרה וטחול ,ולהגביר ימין על שמאל ,להעלות הטוב לבחינת המוח ע״י כנפי ריאה דנשבי על לבא וכו׳ ,כמובא בתיקונים ,שכבד מרה להצילני אז מבשתי
טחול הס קטרוגין דלב ריאה מוח וכו׳ ,עיין שם ,שכל זה בחינת בירורים הנ״ל ,ומי שחטא ונכשל בזה צריך לשוב בתשובה ,ועיקר התשובה שיסבול בושות הגדול ,מי יוכל לעמד
ובזיונות ושפיכות דמים וידום וישתוק ,כדי להכניע הדס שבחלל השמאלי וכו׳ כנ״ל ,ואז זוכה לתשובה עד שמתקן בחינת אדס.
בפני כלמתי העצומה.
איך אוכל למציא לי
מקוםלברח ולהטמןשםמפני כלמתי ובשתי וחרפתי ,ומהאשיבשולחידבר .כיאתהגמלתעמי כמה וכמהטובותבכלעת ובכלשעה ובכלרגעבגשמיות וברוחניות ,והייתמרמז ליבכמהמינירמזים,
וקראתאותיאצלך יתברךבכמהמיניכרוזים .ונטיתךךךאלי ,ורמזתלימקרוב ומרחוקלקרבניברחמיךבהתקרבותגדולמאד,בכמה וכמהמינירמזים וכרוזיםשוניםבלישעור וערךבכל יום ובכלשעה
ממש,אשרלפיהתנוצצותאחדשהיהמתנוצץליאלהותך יתברך ורמזיך וכרוזיךהקדושים,היהראוילילבלילעברעל רצונךאפלותנועהקלהשבקלות ,ואפלועלתנועהקלהבעלמא,אם לאהיה

קפג

ערכי ם
וכינויים

משה כפני חמה .כדאיתא כמסכת כ׳׳כ )עה ע׳׳א(' :ונתתה
י ח ו ד כין חמה ללבנה .ניאר נזה נליקו״ה )או״פ רה״ש ד ,ג( נזה״ל:
מהודך עליו' ,ולא כל הודך ,זקנים שנאומו הדור אמרו פני
כי עיקר המשונה ,שיהיה נעשה יהוד נין המה ולננה ,כי
משה כפני ממה פני יהושע כפני לננה ,אוי לה לאומה נושה אוי
כל השטאים נמשכין מנשי׳ מיעוט הירש ,שהיה ע״י שקיטרגה הירה
אי אפשר לשני מלכים להשממש נכמר אמד וכו׳ .וכל אמד ע״י
לה לאומה כלימה .ופירש הרשנ״ס )שס( :סנאוסו המי .שראו משה
ויהושע .אוי לה לאופה משה .שנזמן
חטאיו גורם מיעוט הירח חש ושלום,
מועט נממעמ הכנוד כל כך ,שהרי ואז נעשה יחוד בין חמה ללבנה ,שהשמש וכן להיפך ע״י מעשים טונים
יהושע היה נניא ומלך נמשה ,ולא
מאיד ללבנה ,ונעשה יחוד בין משה ומשונה ממלאין פגימה הלננה ,כי
יכול להגיע לננודו .ודוק וראה ,כי ויהושע .כי ) נ ״ נ עה (.פני משה בפני חמה .עושים יחוד נין חמה ולננה .ועל כן
עיקר המשונה הוא לחקן ולייחד נחי׳
מלכד שנא להשמיענו ענין זה דייסוד
פמה ולנגה ,הרי גמרא זו מדנרה נ מינוי יהושע מסת משה ,ויהושע נפי׳
נקודה המחמונה ונקודה העליונה ,כדי לייחד חמה ולננה ,שזהו
נקודה פפפונה ,והנושה והכלימה שניזוהו זקני הדור זה נפי' וא״ו ,ועי״ז
עיקר המיקון של כל החטאים .וכן ניאר נזה נמי הנ פ ל)ו( ,וז״ל :היינו,
'ונעשה אדס לשנפ על הכסא' פפמ משה ,שהוא נקודה העליונה .ואיפא
שע״י שישראל ילכו נדרך המורה הזאה ,יזכו שיממלא פגימה הלננה,
נילקו״ש )נ מ דנ ר רמז פשעו( :׳ונממה מהודך' ,מהוד שנימן עליך
ויקויים 'והיה אור הלננה כאור החמה׳ .ועי׳ נמיקון ה' ,יו״י דאיהו
מהר שיני ,שנאמר ׳וראו נני ישראל אמ פני משה כי קרן',
א׳ וכו׳ ) היינו א׳ המונ״פ( ,ורזא דמלה ,׳ויעש אלקים אח שני המאורוח
מלמד שקרניים היו יוצאין מפני משה ,נקרנים שהן יוצאין
הגדולים' ,ואינון שווין ,הה״ד ׳והיה אור הלננה כאור החמה׳.
מגלגל ממה ,שנאמר ׳ונוגה כאור מהיה קרניים מידו לו׳ .ד״א,
ש ה ש מ ש מאיר ללבנה .ני אר נזה נליקו״ה )פו"מ אנידה ומציאה
׳מהודך׳ ,ולא כל הודך ,למה משה דומה ,לאנוקה שהיא דולקמ,
נ ,נ( נזה״ל :כי עיקר מיקון המשונה הוא ננחי׳ ג׳
נדלקו ממנה כמה נרומ ,אנל אורה של אנוקה לא משרה כלום,
נקודוח הנ״ל ,דהיינו לזכוח שיאיר הנקודה העליונה ננקודה
כן חכממו של משה לא משר כלום (...) ,׳ונממה מהודך עליו׳ ולא
המחמונה .ועי״ז ימחקנו כל החטאים ,וישונו כל האנידוח והנדחים
כל הודך .והיכן נימן לו ליהושע ,נירדן נימן לו ,נ מינ הנא
למקומן .כי עיקר פגם החטא ח״ו ,הוא שע״י החטא נשחלק האור
'וייראו מגשמ אליו' ,וניהושע כמינ ׳וייראו אומו נאשר יראו אמ
למעלה למעלה ונמעלם ח״ו ,ואזי ממגנרים ח״ו החיצונים נאומו
משה׳ .גדול ננודו של מלך המשיה שנימן עליו הוד של רנ ,והדר
הדנר שפגם נו ח״ו ,דהיינו נמעט האור והניצוצוח שנשארו שם
כידוע ,ואזי אומו הדנר ננחי׳ אנידה ,ונידח עד ירוחם מן
של מלמיד ,כענין שנאמר ׳הוד והדר משוה עליו׳.
השמים .וכשזוכין לחשונה ,עיקר החיקון שישונ ויאיר וימגלה האור
שנמעלם למעלה ויאיר האור העליון שהיא נחי׳ נקודה העליונה ננקודה המחמונה ,ועי״ז ממחנרים ועולין כל הניצוצוח הנאנדין ,ושנים
כולם אל הקדושה למקומן .וכן אימא שס )או״פ שנת ז ,יפ( עוד נזה״ל :היינו שיחחנרו ויחקשרו נקודה החחחונה עם נקודה העליונה ,ננחינח
נמקום גדולמו שם אחה מוצא ענוומנומו ,שהשי״ח נעוצם ענוומנומו משפיל עצמו להאיר ננקודה החחחונה נחינח מלכוח ,להרים מלכוח
דקדושה למעלה ,שזה עיקר המיקון כנ״ל .וזה ונגלה כנוד ה' ,נחינח כנוד אלקים הקמר דנר הנ״ל ,שנזכה שיהיה נגלה זה הכנוד לעין
ו נ ע ש ה יחוד כין משה ויהושע .אימא נזה נלי קו״ ה) או״פ נה״פ ה ,יז( נזה״ל :יהושע הוא נחינח
כל ,להאיר כנוד ה׳ על כל פני פכל•
נקודה המחמונה ,ומשה הוא נקודה העליונה .ומחמח רינוי הפגמים ,אי אפשר שמאיר הנקודה העליונה נעצמה ,ומוכרח הצדיק להשמלק
להשאיר אחריו נחינח יהושע שהוא נחינח המלמיד ,נחינח נקודה המחמונה ,וכל הרחוקים והקרונים העולים והיורדים צריכים לקנל
נחינח דרכי המשונה שהם נחינח נקיאוח נהלכה הנ״ל ע״י נחינח יהושע דייקא ,והכל נכוחו של נקודה העליונה ,שהוא נחינח משה
שנקמלק למעלה למעלה ונכלל נמכליח נקודה העליונה דליח מחשנה חפיסא חמן כלל ,ומשם מאיר לאחר הסחלקומו דייקא ע״י חלמידיו
שהם נחינח יהושע נחינח נקודה החחחונה ,כי אז דייקא הוא מאיר לעולם כולו נכנודו נחכליח דיוטא החחחונה ,לסמוך אח כל הנופלים,
ולמצוא ולהגניה אח כל האנידוח שנעולם ,לקרנ כולם להשי״ח .ועוד אימא שס )או״פ שנפ ז ,נה( נזה נזה״ל :כי עיקר ההידור רואין רק ננחינח
יהושע שהוא נחינח נקודה המחמונה ,נחינח נכור שורו הדר לו ,נחינח ונמח מהודך עליו ,שהוא נחינח לננה נחינח יפה כלננה .כי ננחינח
משה אי אפשר לראוח הודו והדרו ,כי הוא נחינח חמה שאי אפשר להשמכל נה עמה ,כי הוא נחינח כסא דממכשיא וכו׳ ,ועל כן נאמח
נאמר וייראו מגשח אליו וכו׳ וימן על פניו מסוה .כי אין לנו כח שיאיר ויופיע עלינו כנוד הדר מלכומו ,כי אש ע״י נחינח יהושע נחינח
לננה שמקנלח מהשמש מנחינח משה (...) .וזה מה שמונא )נסימן קמ( על פשוק ניד כל אדש יחמוס וכו' ,שנהצדיק נעצמו אין להעולש נו
שוס מפיסה ,רק ע״י אנשיו וכו' ,עיין שם ,ני אנשיו וחלמידיו שהם נחינח יהושע כנ״ל ,על ידם דייקא נמגלה נפלאוח הדרח קדושח הצדיק
ויהושע .כ פנ נזה נני א ה ״ ל)ו ,ד( נזה״ל :אס'
שהוא נחינח משה ,שעי״ז נחגלה ננוד הדר מלנומו ימנרך וגדולמו ,עד אין חקי•
]אשק שמים[ ש׳ס אמה׳ מיוחד לפני מ׳ש׳ה׳ כמונ״ח ,ואצי׳ע׳ה׳ ש׳או׳ל הנך מיוחד לפני י׳ה׳ו׳ש׳ע' כמונ״פ.

שמש

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

פני

ואני תפלה

)המשך( כראוי חם
ושלום כרצונך
בשלמות ,היה ךאוי
לי לפל על פני ולשכב
כבשתי ולהתכםות
בכלמתי ,ער שכמעט
תצא נפשי חם ןשלום,
ושלא אוכל להרים
פני כלל .מכל שכן
וכל שכן שאתה היית
מתנוצץ לי הרבה
התנוצצות בלי שעור.
בכמה בחינות ובכמה
גלגולים גלגלת עמי,
וכמה סבות סבכת
עמי ,םבות טובות
ושאינן טובות ,והכל
היו לטובתי ,כךי
ל_רמז לי על וךם
לשוב אליך (...) .על
כן אין לי פה לרבר,
ולא מצח להרים
ראש .רק באתי
לפניך יי אלהי ואלהי
אכותי ,ואני פרש
כפי אליך ,ונושא
עיני למעון קרשתך,
״אליך נשאתי את
עיני הישבי בשמים״,
שתזמין ותשלח לי
דבורים אמתיים בפי
ובלשוני ,שאוכל
לרצותך ולפתותך
בהם ,שתשיב פניך
אלי .ותחנני ותצילני
מבושות ןחרפות
ובזיונות מעתה ועד
עולם ,ותהיה בעזרי
ותשפיע עלי אור
היראה והבושה
ךקדשה )ליקו״ת כב(.

משד|

מיליואי חכמה

ילקוט הנחל

י ח ו ד בין ח מה ללבנה .כתב גבי ענין זה המאור עיניס )ל בראשיח( בזה״ל :והנה,
נודע כי הלבנה אין לה אור מעצמה כי אס מה שמקבלת מן השמש,
כי כל מה שמתקרבת אל השמש ניתוסף אורה ,והיא בסוד ד׳ ,דלית המדריגה,
על דלית לה מגרמה כלום .ואנתנו בני ישראל המשולים ללבנה אנו בסוד
לבנה ,שאין לנו אור מצד עצמינו ,כי אס אור המאיר מלמעלה בסוד השמש.
ומשה ויהושע היו בסוד תמה ולבנה ,כי משה הוא בסוד הדעת השלם,
בגדלות הדעת ,ויהושע לא היה לו אור ,כי אס מה שמסר לו והאיר עליו
משה רבינו ע״ה ,שהוא מה שאמרו ז״ל משה קיבל תורה מסיני ומסרה
ליהושע ,כי אינו רק בתינת מסירה ,ולא קבלה ממש כמשה עצמו ,ועל כן
נאמר ביהושע )שמות לג( ׳נער לא ימיש מתוך האהל׳ ,בתינת נער הוא קטנות,
שעל כן לא ימיש מתוך האוהל של משה ,להתקרב תמיד לאור השמש לקבל
אור .ולכך כשנסתלק משה רבינו ע״ה נשכתו ממנו שלוש מאות הלכות בימי אבלו של משה ,ע״י שנתרתק מאור השמש ,שהשכתה היא ג״כ מסוד מיעוט הירת.
פ נ י מ שה כ פני חמה .איתא גבי ענין זה ברבינו בחיי )במדבר כז ,כ( בזה״ל :וגסמה מהודן עליו .תתלוק לו כבוד כנגד כל ישראל .ודרשו תז״ל )ב״ב עה ע״א(
׳מהודך׳ ,ולא כל הודך ,פני משה כפני תמה פני יהושע כפני לבנה .והמשל הנפלא הזה בא להורות על מדריגת הנבואה של כל אתד ואתד ,כי מדריגת
נבואת משה בשם המיותד ,שהוא כת התמה ,ומדריגת נבואת יהושע בכבוד ,שהוא כת הלבנה .והנה זה לנמשל ,אבל לענין המשל ,כשס שאור הלבנה לא מצד
עצמה הוא ,רק מצד התמה שהלבנה מקבלת אורה ממנה ,כן יהושע קיבל ממשה ,וכשס שהתמה מקבלת אורה מצד אתר ,ומזה אמר הכתוב )בראשית א( ׳יהי
מאורות׳ ,ולא אמר יהי ׳אורים׳ אלא ׳מאורות׳ ,כלומר מקבלי אור ,כן משה רבינו ע״ה קיבל מן שס המיותד .פני מ שה כ פני חמה .איתא גבי ענין זה בספר
הפלאה)כתובות ,פתיחא זעירא ה( בזה״ל :אמרו תז״ל ,משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו׳ ,וכן כל דור ודור התורה מקובלת בידינו ,כמפורש בסדר קבלת
הדורות ברמב״ס ז״ל .ועל זה נאמר ׳יעקב תבל נתלתו׳ ,ופירשו תז״ל ,כתבל זה הקשור נימא בנימה ,כן נשמותינו קשורות ומושרשות זה בזה מדור לדור ,וע״י
שורש נשמותינו ,התורה מושפעת עלינו זה מזה ממשה רבינו ע״ה ,עד שמגיע אלינו .אמנם ,אמרו תז״ל ׳פני משה כפני תמה פני יהושע כפני לבנה׳ ,ר״ל
כמו שהלבנה אינה מאירה אלא מן התמה הזורת אליה ,כן היה הפרש בין משה ליהושע שקיבל ממנו ,וכן בכל דור ודור ,כמו שאתז״ל בפסוק ׳וזרת השמש
ובא השמש׳ ,עד שלא שקעה שמשו וכו׳ ,הרי דמקרי ביאת השמש אע״ג דזרת השמש ,משוס דאין דומה שמשו של המקבל לשמשו של המשפיע ,כמשה
ויהושע ,ואף לאתר זריתתו מכל מקום נקרא בא השמש ,אלא השני נקרא שמש ,שמאיר להבא אתריו בדור שאתריו ,וכן הוא עד עתה.
פ נ י מ שה כ פני חמה .איתא בזה בקונטרס יד הנחל  0בזה״ל :ר״ת פ׳ני מ׳שה
לפני ח׳מה בגימט׳ נחמ״ן .ועוד איחא בקונטרס שעשועי הנחל)ו( בזה״ל :סופי
תיבות פני׳ משה׳ כפני׳ תמה; עולה בגימט׳ כמו ר״ת לבוד א׳לקיס ל ס תר לבר.
י ח ו ד בין מ שה ויהו שע .איחא בזה בליקו״ה )חו״מ אבידה ומציאה ב ,ד( בזה״ל:
כי התורה כלולה מכל הג׳ נקודות הנ״ל ,כי התורה כלולה מבתי׳
משה ויהושע ,שהם בתי׳ תושב״כ ותורה שבע״פ כידוע ,וזה בתי׳ נקודה
העליונה ונקודה התתתונה .וזה בתי׳ משה קיבל תורה מסיני ומסרה
ליהושע ,כי נקודה העליונה מאירה בנקודה התתתונה ,והתורה בעצמה
היא בתי׳ וא״ו כמובא במ״א ,כי הלותות ארכן וא״ו וכו׳ .וזה בתי׳ זאת
התורה אדם ,כי לית אדם בלא אלף ,היינו ג׳ נקודות הנ״ל.

השמש הוא בחי׳ דעת הנמשך
מחי החיים ,בבחינת שמש ומגן
ה׳ אלקים )ליקו״ה ר״ח ג ,ב(.
שמש וירח נקראים הת״ת
ומלכות .וכבר נודע כי הירח
קטרגה על השמש .ועל שניהם
נאמר ׳והיה אור הלבנה כאור
החמה כו״ ,ונקרא הת״ת שמש,
בםוד הבחינה המקבלת מבינה
שמשם זריחתו ,ומשפיע
במלכות ,כמו שהשמש מאיר
בירח )פרד״ר כג ,פכ״א(.
הנה השמש כשם שהיא
מאירה בעולם הזה כך היא
מאירה בעולמות העליונים,
ובעולם הזה נקרא שמש,
שהיא משמשת בעולם,
ובעולם העליון נקרא חמה,
שהיא לשון חימום ודביקות,
שמה שמאירה בעולם הזה
היא בגשמיות נגד ההארה
שבעולם העליון )נועם אלימלך,
ליקוטי שושנה(.

הצדיק נקרא שמש ,כמאמר
עד שלא שקעה שמשו של עלי
זרחה שמשו של שמואל וכו׳
)מאור עינים ,פ׳ יתרו(.

מה שהבורא ברוך הוא
משפיע שפע ורוב טוב
בהעולמות ,זה נקרא שמש
)אור המאיר ,פ׳ אמור(.

שמש

זה קלםתר פנים

)קה״י ,שמש(.

שמש זה מלך המשיח,
דכתיב בו ׳וכםאו כשמש נגדי׳
)קה״י ,שמש(.

יסוד נקרא

שמש )קה״י ,שמש(.

הנשמה נקרא שמש )קה״י,
שמש(.

חמה
כוכב חמה ,ממונה על
החכמה ,ועל ההשכל ,ועל
הבינה ,ועל הדעת ,ועל המדע,
לפתוח כל פיתוח ולחשוב
כל מחשבות בכל מלאכת
אומנות ,ועל הכתב ,ועל כל
לשון .חמה ממונה על המאור
ועל החשך ,להבדיל בין היום
ובין הלילה ,למנות בו ימים
וחדשים ,ולעשות בו כל
מלאכה ,לפעול בו כל פעולה,
ולהלך בו כל הילוך ,וליגלות בו
כל גלות מעיר לעיר וממדינה
למדינה )בתי מדרשות ח״ב,
ברייתא דמזלות(.

נראה לנו ,כי מצד הימין
נקרא ׳שמש צדקה ומרפא
בכנפיה׳ )מלאכי ג( ,ומצד
השמאל נקרא חמה ,בםוד
חמימות האש של הגבורה
)פרד״ר כג ,פ״ח(.

המה ,ג׳ שמות יש לשמש,
שמש בבריאה ,דתמן א״ל
שד״י .חמה ביצירה ,דתמן א״ל
הוי״ה .חרם בעשיה ,דתמן אל
אדנ״י )קה״י ,חם(.
המה גי׳ אימא עם הכולל ,וזה
םוד ׳והיה אור הלבנה כאור
החמה׳ ,דחמה ולבנה אינון ה׳
עילאה ותתאה )קה״י ,חם(.
בינה נקרא חמה ,והחכמה
נעלמת בה )קה״י ,קפאון(.

לבנה

הלבנה בשעת המולד היא
קטנה ,ואח״ב עולה ונגדלת,
עד שבאה נגד השמש ,ואזי
הוא בחי׳ עמידה .ואח״ב
יורדת ונקטנת .וםגולת הלבנה
היא לחלוחית ,ועל כן הים
מעת מולד הלבנה מתחיל
לעלות ולהגביה עצמו למעלה
למעלה ,ואח״כ בםוף החודש נופל ויורד ונקטן )שיהר״ן צב( .הלבנה מתמעטת והולכת עד המולד ,שאזי היא בתכלית ההםתרה והמיעוט .ובאמת אזי היא בתכלית ההתקרבות אל השמש ,כי בעת המולד היא םמוכה להשמש בתכלית ההתקרבות )ליקו״ה
ר״ח ג ,ב( .הלבנה היא בחי׳ מלכות ,בחי׳ אמונה כידוע ,והחמה היא בחי׳ אורו הגדול יתברך ,בחי׳ )תחלים פד( כי שמש ומגן ה׳ אלקים )ליקו״ה הכשר כלים ב ,ה( .הלבנה נתמעטה מחמת הקטרוג אי אפשר לשני מלכים וכו׳ ,כי אי אפשר לקבל בעולם הזה
את אורו הגדול ,ובהכרח למעטו ולצמצמו בכמה צמצומים ,שזה בחי׳ מיעוט הירח ,שהוא בחי׳ התגלות מלכותו יתברך ,כידוע .ומאחר שנתמעטה ,משם נאחזין הםטרא אחרא ,עד שלפעמים נתמעט האור ביותר ,עד שהם מעלימין חם ושלום האור לגמרי,
עד שאין יודעין ממנו יתברך כלל )ליקו״ה הכשר כלים ב ,ה( .לבנה היא בחי׳ אםפקלריא דלא נהרא מגרמא כלום כי אם מה שמקבלת מהשמש )ליקו״ה דיינים ג ,ז( .כל החםרונות שבעולם נמשכין מחםרון הלבנה ,מבחינת מארת חםר)ליקו״ה העושה שליח
לגב״ח ג ,כז( .ירה היא השכינה ,והיא פעמים פרוצה פעמים מלאה .ויש שחילקו בין ירח ובין לבנה .כי לבנה מורה על מלואה בםוד לבונה זכה ,והיא לבנה מצד קבלתה מאור השמש הלבן ,אמנם ירח מורה על פרצותה לעיתים )פרד״ר כג ,ירח(’ .וללבנה אמר

ערכי ם
וכינויים
)המשך(
שתתחדש ,עטרת תפארת
לעמוסי בטן ,פירוש ,כי
הלבנה כמו שאמרנו היא
מתחדשת יותר מן כל
הכוכבים ,וזה מפני כי היא
שייכת לתחתונים ,כי היא
ברקיע התחתון ,והתחתונים
מתחדשים ,ולכך הוא סימן
לישראל שיהיו מתחדשים
כשיהיו נגאלים ,כהחודש הזה
שמתחדש תמיד )נתיבות עולם,
נתיב העבודה יג(.

מעצמה היא
הלבנה
אספקלריא שאינה מאירה,
ובכת השמש היא מאירה
ונראית יפה ,וכן נאמר ׳יפה
כלבנה׳ )קל״ח פתחי חכמה,
פתח נח(.

מה שעושין בקידוש החודש,
הוא ענין יחוד שני שמות
יהו״ה אלקי״ם ,סוד ׳כי שמש
ומגן יהו״ה אלקי״ם׳ )תהלים
פד( ,שאנו מייחדין את הלבנה
להשמש ,שיהיה אחדות
ביהוד נפלא ,כמש״ה ׳והיו
למאורות ברקיע השמים׳,
ונכתב חסר ,להורות שהם
אחד ,סוד יחוד הטבע להוייתו
ית׳ שהוא העצם והחיות
של הטבע שהוא כמו מספר
אלקים .ולכך הלבנה היא
שחור והאור של השמש הוא
לבן ,סוד שני שמות יהו״ה
אלקי״ם .וצריך לייחד את
השם אלקים לבתי׳ הווייתו
ית׳ ,כמו שיש באדם לבן
ושחור מצד האב והאם כנודע,
והם אחד בלי פירוד כלל
)אוהב ישראל ,פ׳ תרומה(.

נקראת המלכות
יר ח
בזמן שהיא פגומה ,אבל
כשהיא מליאה נקראת לבנה
)קה״י ,ירח(.

משה
עיקר כל הגאולות ברוחניות
ובגשמיות בכלל ובפרט הם
ע״י משה רבינו ,שהוא בחי׳
הצדיקים אמיתיים שבכל דור
ודור ,כי אתפשטותא דמשה
בכל דרא ודרא ,בחי׳ מ׳ה
ש׳היה ה׳וא ש׳יהיה ,ראשי
תיבות משה .כי הוא היה
הגואל הראשון והוא יהיה
הגואל האחרון ,שהוא משיח
צדקנו שיבוא במהרה בימינו,
והוא גם כן גואל ישראל בכל
דור ודור מכל צרותיהם,
ומושיע להם בכל עת להוציא
את כל אחד מישראל מגלות
היצה״ר והתאוות ,שהוא
עיקר גלות וצרות ישראל
)ליקו״ה אונאה ג ,א(.

פני משה כחמה ,וממנו
הואצל האור על כולם .כך נר
מערבי זה שהיה אורו מתמיד
בדרך נס ,הואצל עליו מאורו
של משה ,כי הוא היה אמצעי
בין אור ה׳ לכל מיני אורה
אשר עמדו בנס .והיה הסימן
על זה ,שבלידתו נתמלא כל
הבית אורה ,להורות שהוא
יהיה המקבל הראשון מן אור
העליון ,ובאמצעיתו הושפע
האור על כל מקום שיש בו
דבר העומד בנס )כלי יקר
שמות כז ,כ(.

משה הוא הדעת ,ומי שיש
לו בחי׳ דעת הוא נקרא משה
)רגל מחנה אפרים ,פ׳ יתרו(.

משה הוא סוד אהיה הראשון
מסוד ׳אהיה אשר אהיה׳,
ומשה הוא סוד אלף בציור
יו״י )קה״י ,משה(.
משה הוא סוד התורה כולה,
ע״כ נקראת ׳תורת משה׳,
שהוא כולל רמ״ח מצות עשה
ושס״ה לא תעשה שבתורה,
רמז לדבר ,משה רבינו גי׳
תרי״ג במכוון )קה״י ,משה(.
משה ר״ת שני מאורות
הגדולים )קה״י ,משה(.

קפד
והנקודה

נחלנוכע
ה ת ח תונ ה היא יהושע.

ליקוטי

קרא את יהושע ו

ונליקו״ה )או״ח נה״פ ה ,יא(

מוהר״ן

ו כ פ א ו כשמש נגדי.

מקור חכמה

מכןמיכו-ח המילים דורש רכינו ששמש כחי׳ משה,

היא כחי׳ נקודה העליונה ,כחי׳ כשא .וזה לשה״כ כפהליס )פט,

ני אר נזה הינוג את ענין הרג והתלמיד ,היינו הארה

לו-לס( :אאא נשנעאי נקדאי אס לדוד אמנ :זרעו לעולם יהיה
הנקודה העליונה נגקודה התסתוגה ,ודל :צריכין לשכול נזיונוס ושפיכות
וכסאו כשמש נגדי :טרא ינון עולם ועד נשאק נארנן סלה :ופירש
דמים הרנה קודם שממקרנין להצדיק האמת ,ואפילו אאר
המצו״ד )שס( :אפם וגו׳ .שנועה
שממקרכין צריכין ככל פעש לשכול
שפיכוא דמים הרנה מאד .והכל ודא נקודח חעליונח ,בחי׳ כסא ,בחי׳
מיואדא נשנעאי נקדושאי ,והיא
הוא למונה גדולה ,כי זה עיקר משח ,כמ״ש )פהליס פט( וכסאו כשמש נגד; אקום ולא אשאנה .זרעו לעולם יהיה.
נממשלא המלונה ,ני אס יופסק זמן
אשונאו ,ועי״ז דייקא הוא זוכה בחי׳ וממעל לדקיע דמות כסא .וחנקודח
לעמוד על עמדו לכלי להאראק
מה ,אשונ עוד למקומה ני מי
מהשי״א ומהצדיק ע״י כל מה חתחתונח חיא יחושע ,בחי׳ לבנח ,בחי׳
המשיא .ונשאו נשמש .עד עולם כימי
ותחת תליו כמעשח לבנת דא לבנח .וחוא״ו השמש ,יהיה כסאו נגדי להשגיא נו.
שעוכר עליו ,כי ע״פ האורה הנ״ל
מנואר שהכל כאינה אאא ממש ,כי שבתוך חאלף חוא חדקיע ,חוא בחי׳ חאחל ,נייס .כמו הירא ,כן זרעו יכון עד
עולם על כסא המלוכה .ועד נשסק.
עיקר האשונה הוא ע״י מה ששומע
והוא קנוע לו נשאק לעד נאמן עד עולם ,שאאמיד נו המלונה
נזיונו ושואק ושונל שפיכא דמים ,שעי״ז נעשה נאינא אדם וכו',
עד עולם נימי הירא ,ונפל הדנר לאוזק .ועוד ני אר המלני״ס )שס(:
שזהו גם כן נאינא האקרנוא להצדיק שהוא נאינא משה שהוא
זרעו לעולם יהיה ונשאו נשמש נגדי .ר״ל ,הזרע יעמדו לעולם,
נאינא נקודה העליונה ,והאלמיד המאקרנ אליו הוא נאינא נקודה
והכסא ,הגס שאופסק נעא מן העאיס כשלא יהיו ראויס ,נכ״ז לא
האאאונה וכו; שזה אי אפשר לזכוא כי אם ע״י שפיכוא דמים
אופסק לעולם .ומציין דמיונה עם השמש והירא ,שהשמש אורו
ונזיונוא הרנה כנ״ל .נמצא ,כששונל נזיונוא ושפיכוא דמים כדי
מאמיד ולא יאסר נשום זמן ,וגס אורו הוא מעצמו ,לא כן הירא
להאקרכ להצדיק זהו עיקר אשוכאו ,שהוא לזכוא שיהיה נעשה
נאינא אדם ,והעיקר שנקודה העליונה אאיר כנקודה האאאונה ע״י
שאורו נאלה מזולאו שהוא השמש ,וגס יאסר אמיד כסוף ימי
האודש ,וככל זאא כפי שיוסיף אסרון אורו כסוף האודש כן יקרנ
הוא״ו שנאון האלף ,שהוא נאינא שפיכוא דמים ונזיונוא ששונליס
כנ״ל .שזהו נעצמו נאינא הארא הצדיק שהוא הרנ שהוא נאינא
זמן הראואו ומלואו ,עד שאורו רק מסאאר לפי שעה ,לא שיופסק
לגמרי ,ולזה נמשל מלכוא ניא דוד שנגדי נשאו נשמש .שאצל ה׳ היא
נקודה העליונה ,שמאיר כהאלמיד שהוא כאינא נקודה האאאונה,
עומדא אמיד נאורה ושלימואה ,ולא אאסר נשום פעם .והגס שנצד
נמצא שהכל כאינה אאא .על כן צריכין לשכול נזיונוא ושפיכוא
האגלוא מציאואה נעולס האאמון אינה דומה כשמש ,כי נאליא נזכוא
דמים הרנה כשרוצין להיוא מקורנ להצדיק האמא ,כי נאמא אי
ונמעשיס ,נמו שהירא שאין אורו מצד עצמו ,וכן אנהה אורה אם
אפשר לזכוא לאשונה ני אם ע״י הצדיק האמא שהוא נאינא משה,
לא יזראו לנגדה זנוא המעשים מונים ,מ״מ הוא דומה .נירש ינון
שהוא נקי כהלכה ,נקי נרצוא נקי נשונ ,נקי נעייל נקי ננפיק,
עולם .היא נכונה גם נעולס האאאון נירא ,שהוא מכונן לעולם ,וגם
נאינא אס אסק שמיס שם אאה ואציעה שאול הנך ,שזהו גם כן
נעא יאפיל אורו כסוף האודש יאודש אורו אכף ,וכן ננל עא
נאינא נקודה העליונה ונקודה האאאונה ,כמנואר שם נכוונוא
שאשקע כסא דוד ואאפיל לגמרי ,אשונ ואזרא נאידושה כנאאילה.
אלול ,עיין שם היטנ .ועל כן כשרוצה לישאר קייס נקדושא יהדואו
נאמא ,צריך לסנול נכל פעם נזיוגוא ושפיכוא דמים הרנה נכל
פעם מאדש ,כי צריכין לעשוא אשונה על אשונה ככמה נאינוא כמנואר שם (...) .נמצא שעיקר האיקון הוא ע״י הארא הנקודה העליונה
כנקודה האאאונה ,שזה אי אפשר לזכוא כי אם ע״י שפינוא דמים ונזיונוא .על כן צרינין נכל פעם לסנול נזיונוא ושפינוא דמים הרנה,
ני כאיזה כאינה שהוא כוודאי הוא צריך לעשוא אשונה אמיד ,דהיינו לזכוא להארא נקודה העליונה ,שזה אי אפשר כי אס ע״י נזיונוא
ושפינוא דמים כנ״ל (...) ,ואדרנה ,עי״ז נעצמו שנאין עליו נזיונוא ושפיכוא דמים עדיין על שהוא אואז אא עצמו נהצדיק האמא,
מזה נעצמו ראוי לו להכין ננירור שעדיין יש לו אקוה גדולה ואאריא טונ ונפלא מאד ,מאאר שעל כל פנים הוא מאמין נהצדיק
האמא שהוא נאכלים נקודה עליונה ,והס מאנגדיס עליו ורוצים להראיקו ממנו ומנזין אואו ושופכין דמו נשכיל זה ,נמצא שסונל
נזיונוא ושפיכוא דמים נשכיל לאאוז אא עצמו כנקודה העליונה ,וזה עיקר איקונו .כי עיקר הארא נקודה העליונה כנקודה האאאונה
הוא ע״י שפיכוא דמים ונושוא דייקא שסונלין נשכיל זה וכנ״ל ,כי נאינא הנקודה העליונה יכולה לאקנו לעולם ככל מקום שהוא
וכנ״ל ,אכל אי אפשר לו לקנל משם כי אס ע״י אשונה שהוא ע״י שפיכוא דמים דייקא .ועוד איפא שס )ה ,יג( נ דנ ר ההפקרנות לנקודה
העליונה היינו לרבי אמיפי ,וז״ל :וצרינין לשקוד הרנה על דלאי ניא המדרש של אנשי אמא העוסקים כלימוד הזה של הנקיאות נרצוא ונשוב,
עד שיזכה לקיים זאא נאמא .ועיקר אריכא הגלוא הוא מאמא שאין משאדלין להאקרנ לצדיקי אמא לקנל מהם נקיאוא הזאא ,כי
צריכין לאפש ולנקש הרנה רני כזה שידע מנקיאוא הזאא ,כי אפילו גדולים ומנהיגים לאו כל אאד זוכה לנקיאוא הזאא.
שבתוך האלף וגוי .ני אר נזה נ לי ק ר ה) או ״ פ שנת ז ,ד( נזה״ל :נאי׳ הואו שנאוך האלף ,שדרך שם נמשך מנקודה העליונה לנקודה
האאאונה ממשה ליהושע וכו' ,שזה עיקר שלימוא נאינא אדם ,כי שלימוא הקדושה שהוא האגלוא אלקואו יאנרך הוא ע״י
נאינא משה ויהושע ,שהם נאינא הרנ והאלמיד שמאירין אור אידושי אורה כעולם ,שעי״ז מגלין אלקואו לכל העולם ,ומאזירין אא העולם
נאשונה .והעיקר כשנאינא יהושע נאינא נקודה האאאונה נאינא לכנה מקנל מנקודה העליונה מנאינא משה פני אמה ,כי מנאינא משה
נעצמו שהוא נאינא נקודה העליונה וכו׳ ,אי אפשר להעולם לקנל ,מגודל העלמו והסאראו ,כי הוא ננאינא כנוד אלקיס הסאר דנר,
רק האלמידים האמיאייס נאינא יהושע אשר לא ימוש מאוך האהל ,קינלו ממנו נדרכים נפלאים ,ננאינא אלא אס כן היה אנס ומנין
מדעאו וכו; שנאמר כמעשה מרכנה ,שהוא לאקן כל הנ״ל עד שיזכה לנאי׳ אדם היושנ על הכסא המוזכר שם ,שזה עיקר שלימוא מעשה
מרכנה .ועל כן כל איקון העולם הוא ע״י שמאייאד נאינא משה עם נאינא יהושע ,נקודה העליונה עם נקודה האאאונה ,שמשה נאינא
הרנ יאיר הדעא להאלמיד נאינא יהושע ,עד שיוכל להאיר פני אכל ,להודיעם דרכי האשונה לכל אאד ואאד לפי נאינאו ,עד שכולם
ישונו אל ה׳ ויכירו גדולאו ורוממואו יאנרך ,וכל זה נאינא יעקנ כנ״ל שהוא נאינא נריא האיכון המנריא מן הקצה אל הקצה ,שמקשר
ומקיים כל נאינא האוהל מועד שהוא נאינא וא״ו שנאוך האלף ,שממשיך האור מנקודה העליונה לנקודה האאאונה.

והוא״ו

ילקוט הנחל
ו ה נ ק ו ד ה ה ת ה תונ ה הי א י הו שע .ניאר מה ניקרא דשגמל()ו( סה״ל :יהושע
הוא נפי' נקודה הפפפונה שמפזיק עצמו תמיד נפסלות ,ננפי'
'והארן הדוס רגלי' ,נפי' 'ופפת רגליו כמעשה לננת השפיר' ,דא פיריק,
כמבואר נפנים ,ועי״ז דייקא זוכה נכל פעם לקנל ניופר אור הנקודה העליונה
שהוא נפי' ממה נתינת משה .ומפמת שהנקודה פפפונה הוא נפי' דם לה',
על כן היה נכותו של יהושע לומר לשמש דם ,כמ״ש 'שמש נגנעון דם וימו
נעמק אילון' ,כי הוא זכה לייפד נפי' תמה ולננה נשורשן העליון ,ע״י נפי'
דם שלו ,שהוא נפי' ענוה ושפלות ,נפי' 'ונפשי כעפר לכל תהיה' ,נפי' 'ו ה א p
הדום רגלי' ,על כן זכה למשול נשמש וירפ הגשמיים' ,וידם השמש וכו".
י חו ש ? { בחיי לכנה .ואיהא מה נליקו״ה )או״ה שנה  , 1מנו( נזה״ל :עיקר תיקון
פגימת הלננה שהוא נפינת יהושע הוא ע״י ניטול העצנות ,כי
פגימת הלננה זה מארת פשר ,ומנואר נזוהר הקדוש ומנואר נדנריו ז״ל,
מארת פשר דא לילית ,שמשם כל היללה והעצנות ,שמשם כל פגם הנרית
שהוא עיקר היצה״ר .ועל כן נשעת קידוש לננה מזכירין גודל השממה של

המאורות ,כמו שאומרים ששים ושמפיס לעשות רצון קונס וכו' ,וכן נוהגין
ישראל לנרך נרכת הלננה נשמתה רנה ,וכמ״ש נשלפן ערוך שנוהגין לעשות
ריקודין ומפולות נשעת קידוש לננה ,זה נפינת מילוי פגימת הלננה שהוא
ע״י שמפה כנ״ל .וזה שהזהירו מאד את יהושע כמה פעמים מזק ואמן,
כמ״ש נשוף הפורה נענין השפלקות משה ,ונפמילת שפר יהושע ,כי עיקר
ההפפזקות על ידי שמפה ,כמ״ש כי פדות ה' היא מעוזכם ,ועי״ז עיקר
הימוד וההארה ממשה ליהושע ,שהוא עיקר תיקון דרכי המשונה.
והוא״ו ש ג תו ך ה אלף הו א ה ר קי ע הו א בהיי ה א הל .אימא מה נקונן
מנועי הגסל )אייר-פיון סשל״מ( מה״ל :כסי המונן מצירופי דנה״ק
שההמתנה היא עצם השיוע שמשייעין להנא ליטהר ,כי המכשה הוא הגילוי
כידוע ,כי ע״י שממתין ושותק ומקנל כל מה שעונר עליו נ א הנ ה ,והוא
משתוקק לשוב ולהתקרב להשי״ת ,עי״ז נפ הפן כל זה לכלים נפלאים ,שיוכל
לקנל ולהשיג על ידם נפי' נקודה העליונה שהוא נפי' כפר נפי' כנוד
אלקיס .ונכ״ז יפנ אר מה שכתב נפנים נאות ה' שהנקודה העליונה היא נפי'

מקור חכמה

ליקו טי

קרא את יהושע ו

ויהושע

ויהושע

מו הר״ן

נחל נלכע

קפה

כן נ ק לא ינזיש נותוך האהל.
כן נון לא ימיש מתור האהל .מקרא זה נאמר לאסר
שכיפר משה על סטא העגל .ואמנם לכאורה רנינו לא הניאו
שנת ז ,לט( נזה״ל :שמעתי מפיו הקדוש ז״ל אחר שאמר
התורה הנ״ל ,שככל מקום שיש ר 3אמימי ומלמיד שלומד ממנו,
אלא ללמדנו שיהושע ,נפי' נקודה פפפונה ,יושנ נפוך האוהל ,שהוא
הרקיע והוא״ו שנפוך האלף ,אך דוק וראה ,כי גם כל הפסוקים ה סונני ס
נעשה נחינה זאת ,נחינח משה ויהושע ואוהל מועד ,שעי״ז עיקר
המשכת דרך המשונה כעולם .ועוד
מנארים עוד אפ ענין האהל וייפוד משה
ויהושע .כפינ נשמופ )לג ,ז-יא( :ו מ  5ה כמו שכתוב )שמופ לג( ויהושע בן נון לא
כ פנ נזה נפל״פ )ו ,טו( נזה״ל :מה
ןרןח אח האיהל וננןה לו מחוץ ימיש מתוך האהל .ואהל הוא רקיע ,כמו
שאמר להר״ר נחן ז״ל שככל מקום
שממוועדים יחד רני וחלמיד הוא
למחנה הרחק מן המחנה ויןרא לו שכתוב )ישעיה מ( וימתחם כאהל לשבת,
נחינח משה ויהושע ואוהל מועד,
אהל מועד והןה 5ל מנקש ה׳ .יצא
אל אהל מועד אקר מחוץ למחנה :והןה כצאח מקה אל האהל
ולדעמינו העניה יש נזה דנרים גנוהים ורמים ,כי רמז נזה סוד
ההמקשרוח נינו ונין תלמידו הקדוש הר״ר נתן ז״ל ,כי מאמר זה
ןקומו כל העם ונצנו איש פתח אהלו והכיטו אחרי מקה עד כאו
האהלה :והןה כנא מאה האהלה .ירד עמוד הענן ועמד פחח
נאמר סמוך מאוד להמקרנומו אליו ז״ל ,ומי שנקי קצח כספריו
הקדושים של הר״ר נחן ז״ל ,והניר אומו כחייו ושמע דנריו
האהל וד 3ר עם מאה :וראה כל העם את עמוד הענן עימד פחח
האהל וקם כל העם והאמחוו איש פחח אהלו :וד 3ר ה' אל מאה
ושיחותיו הקדושים ,ונקי קצת נענייניו וסיכומיו אשר עכרו עליו,
יכין כלינו ויראה כעיני שכלו ממש ני היה מנחינה זו הנ״ל ,כי
פנים אל פנים כאאר יד 3ר איש אל רעהו וא  3אל המחנה
רו 3דנריו המה מהתחזקות נענודח ה' ,לכלי לייאש עצמו שום
ומיארחו יהואע 3ן נון ג פי לא למיש ממון האהל :ודרש נזה ננ על
אדם מישראל ,רק כל אחד ממקומו ידרוש וינקש אח ה; שזה
הטורים עה״פ )שמות יג ,כנ( לענין הפמסרופו של יהושע' :לא ימיש
נחינח נקי נשונ המנואר כמאמר הנ״ל ,שזה נחינח נקודה
עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם׳ .׳לא ימיש'3 ,׳
התחתונה נחינח יהושע .ועיין עוד נליקוטי מנינא כמאמר כי
כמסורה .הכא ,ואידך כיהושע ׳לא ימיש מחון האהל׳ ) ש מו ת לג(.
מרחמס ינהגס סימן ז' ,שם מדנר גם כן משני הנחינות המנוארים
לומר כמו שהעננים היו משלימין זה לזה ,כך עשה יהושע,
כאן ,וקורא אותם שם נשם דרי מעלה ודרי מטה ,כן וחלמיד,
משכים ככקר עם עמוד האש ללמוד ,ולערכ הקדים ולמד עם
ומנואר שם שנחינח החלמיד הוא נחינח יהושע ,ר״ח 'י׳קומון
עמוד הענן .והיינו'לא ימיש׳ ,כמו שהעננים לא משו כך יהושע
לא מש ממוך האוהל ,ועל כן זכה לילך לפני העם.
ה׳קיצו ו׳רננו ש׳וכני ע׳פר׳ ,היינו מה שצריכין לחזק הדרי מטה
שוכני עפר שהם נמכליח שפלות המדריגה ,לכלי יתייאשו עצמן,
ו י מ ת ח ם כאהל לשבת .רנינו מני א כעפ נ' ראיופ לדנריו שאוהל
הוא רקיע ,ודוק וראה ,מה נ א ללמדנו מכל אפפ מ הן)כלל
ולכלי יסוגו אחור לגמרי חס ושלום ,רק ידעו כי ה׳ גם אימם
ועימם ואצלם ,עי״ש המחזקות גדול ונורא .ומאמר כי מרחמם
ט״ז( .ראיה א' מלשון הכפונ נישעיה )מ ,כ א-כנ( ה מדנר מגדולפ השי״ת,
וז״ל :הלוא חדעו הלוא מינזמעו הלוא הכד מראש לכם הלוא
הנ״ל נאמר נשכת חנונה שנח מק״ע ,שהוא שנה האחרונה מימי
ה 3ינחם מוקדוח הארץ :היש  3על חוג הארץ וי״נזניה כחגניס
חייו הקדושים של רנינו הקדוש ז״ל ,ושם מוזכר ענין של'ויהושע
הנוטה כדק אמןם ויממחם כאהל לאכת :ופירש המצו״ד )שם(:
כן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה אח ידיו עליו' ,ושמעחי
מאני ז״ל ששמע מזקני תלמידיו הקדושיס של רנינו ז״ל ,שהכינו
סיושג וכו׳ .הלא הוא יוש 3על השמים המסננים אח הארץ ,ויושני
הארץ המה נעיניו כמגנים .ואחז נמשל מדרך האדם היוש 3
אז מרמיזותיו הקדושים של רנינו ז״ל ,שנמאמר זה נתן סמיכה
לתלמידו הקדוש הר״ר נתן ז״ל .ונאמח רו 3שיחותיו הקדושות של
ממעל ,שכל מה שממחח לו נדמה נעיניו לקטן .סמטה .הלא הוא
הר״ר נתן ז״ל היה נענין זה ,לחזק אח כל אחד מישראל נהתחזקות
הנוטה אח השמים ,כאדם הנוטה קרום כל שהוא .וימססם .פרשם
גדול נפלא ונורא מאוד לכלי יתייאש עצמו חס ושלום לגמרי ,רק
כאוהל ,להיוח מונן לשנת מחחיו.
שאיך שהוא אעפ״כ יחעורר ויתחזק מעמה על כל פנים לענודח
השי״ח ממקום שהוא שם וכו' ,וכמנואר מזה נפלאות הרנה כספריו הקדושיס ,שזה נחינח מה שמצינו שאמר השי״ח נעצמו ליהושע
אחרי פטירת משה ג׳ פעמים חזק ואמץ ,ומנואר נליקוטי מורה נשם האריז״ל ,כי ג׳ פעמים חזק גימטריא משה ,כי נזה האיר ליהושע
הג׳ נחינוח שהיו נמשה וכו' וכו' ,עי״ש) .ואפשר לרמז ,שהה נגד הג' כפינות שיש כאלף ,נקודה עליונה ,ופפפונה ,ואמצע .וידוע כי כל כפינה כלול
מכל הכפינות וכו׳( ,וכן ישראל נעצמן אמרו גם כן ליהושע רק חזק ואמץ .ועוד כפכ שס )ו ,יז( כהמשך דכריו כזה״ל :ממוך מה שמנואר לעיל
שכל רני ותלמיד הממוועדים יחד הוא נחינח משה ויהושע ואוהל מועד ,ממוך זה מונן ממילא ,שכמו שמנואר כמאמר הנ״ל שאי אפשר
לזכות למשוכה שלימה שהוא נחינח הכנוד העליון סוד נקודה העליונה נו' ,ני אם ע״י שנאין עליו נזיונוח ושפינוח דמים והוא דומם
ושוחק ונו' ,והנזיונוח הם נחינח הוא״ו שכחוך האלף ,שהיא מחנרח נקודה העליונה עם נקודה המחחונה ,ומנואר שם שעי״ז נעשה
ייחוד נין משה ויהושע וכו' ,ומזה מונן ממילא ,כי אי אפשר להמלמיד להמקרנ עצמו אל רנו נהמקרנוח אמיתי ,כי אם ע״י שעונרין
עליו מניעות רנות ומחלוקת ונזיונוח ושפיכות דמים הרנה ,ועי״ז דווקא זוכה להמקרנ אל רנו שהוא נחינח נקודה העליונה .ועוד כפג שס
)ו ,יש( כהמשך דכריו כזה״ל :ולפעמים הצדיק עצמו עושה עצמו כאילו הוא מרחק לתלמידיו ואינו רוצה לקר 3אומם ,והתלמיד צריך לקנל גם
זאח נאהנה ,ולהאמין כי כוודאי ישרים דרכי הצדיק ,וימנייש מאוד על זה .ואעפ״נ לא יחרחק עי״ז חס ושלום ,רק אדרנה עי״ז יחגנר
כיותר לחמור אחרי ההחקרנוח ,ואז יזנה עי״ז נעצמו להחקרנ אל הצדיק נהמקרנוח אמיתי ,ולקנל ממנו הארתו הקדושה .וגם נזה,
לפעמים נסיון זה גדול יוחר מהנסיון של הנזיונוח שסונל מהחולקים .ועי׳ עוד כדכרי ראכר״נ שכילקוה״נ להלן אות ז׳ ,ד״ה ׳קרא את יהושע׳.

יהושע

כ פנ נזה נלי קו״ ה) או״ ח

ילקוט הנחל
כסא דמתכסיא לעילא מוא״ו שנאלף ,נמצא לפי זה שהוא״ו הוא נפי׳ הכיסוי
שמכסה ומסתיר את הנקודה העליונה לכל יגע כה מי שאינו ראוי ,כנפי׳
נ מ מ ס ה ממך אל פפקור ,וזה עצמו הוא מש״כ שס עוד שהוא״ו הוא נפי׳
הנושה ,היינו כי זהו עצם הנושה ,מה שמעכנים להאדם מלהפקרנ אל השי״ת
כפי הפלהנות ופשוקת לינו ,ואומרים לו ,המתן ,ונמכוסה ממך אל פפקור,
וזהו ג״כ עני! מש״כ רנינו ׳שישמע נזיונו ידוס וישתוק׳ ,כי אין לך ניזיון גדול
מזה .והנה להלן שס מנואר שהוא״ו הוא נפי׳ האהל ,ונאות ז׳ מנואר ג״כ
שהוא״ו הוא נפי׳ אהל ,נפי׳ אור שמשה מאיר ליהושע ,והרי ככל הנ״ל מנואר
שאדרנה הוא״ו הוא נפי׳ המכסה והמסתיר את הנקודה העליונה נפי׳ משה.
אנל להנ״ל מנואר שפיר ,כי המכסה נעצמו הוא הגילוי ,כי ע״י שאינו עוזנ
את מקומו ועושה מה שיכול לפי מדריגפו ,שכ״ז הוא נפי׳ התיקון של'ישמע
נזיונו ידום וישתוק' ,עי״ז נעצמו נתהפך המכסה שהוא הוא״ו לנתי׳ גילוי,
היינו נפי׳ אהל ,נפי׳ אור שמשה מאיר ליהושע ,והנן .ויש לרמז לפי כל זה
שהוא״ו שהוא נפי׳ אהל הוא נפי׳ המכסה והמסתיר את הנקודה העליונה שהוא
נפי׳ ׳אומרים לו המתן׳ כנ״ל ,י״ל שזהו הנרמז נר״ת אה״ל ,א׳ומריס ל׳ו ה׳מתן.
ו י ח ו ש ? { בן נון .ולזיהא גזה גקונמרס יד הנפל ) 0גזה״ל :פירש הרמנ״ן על
הפסוק ׳ומשרתו יהושע נן נון נער וגו" )שמוה לג( ׳וטעס נן נון,
נא נפיריק תמורת סגול (...) ,אני פמה מדוע לא נמלט נשס הצדיק הזה
אפד שינוא כמנהג ,ואני פושנ כי נהגו לקרותו כן לכנוד ,כי היה הגדול
נפלמידי משה רנינו ,ויקראו לו נינון ,כלומר הננון ,כי אין ננון ותכם
כמוהו ,או יהיה עניינו יהושע שהנינה מוליד ,יעשו נון ,מלשון ׳לפני שמש
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ינון שמו׳ עכ״ל .וע״פ הנ״ל אפשר לדרוש ולחיז קושיית הרמב״ן ע״פ
הקדמות רבינו ,ולראות כיצד גס מלובש בדבריו השגת רבינו ,׳טעם 5ן נון
בא בתיריק׳ בתיריק דייקא בתי׳ נקודה תתתונה ולבנה ,׳תמורת סגול׳ תמורת
דייקא ,כי רק יהושע הוא הממיר והמעביר לנו בתי׳ הנקודה העליונה בתי׳
הכתר והתמה בתי׳ הסגול כפי שכותב רבינו ׳סגול דא תמה׳.
ו י ה ו ש ? {  pנון לא ימיש .איתא בליקו״ה )חו״מ חזקת מטלטלין ה ,כג( בזה״ל:
ובוודאי בפשיטות אינו מובן ,כי הלא היה צריך לאכול ולעשות צרכי
גופו בוודאי ,אך מגודל אמונתו שכל דברי רבו הס רזין ,עי״ז אפילו כשלא היה
אצלו לא היה מש מתוך אוהלו ,כי בכל מה שעשה ודיבר היה זוכר את רבו.
ל א ימי ש מ תוך האהל .איתא במכתבי שמואל)מכתב כת( בזה״ל :כל תסיד ברסלב
שרוצה להיות יהודי כראוי ומקושר לרבינו באמת ,שהוא סובל בושות
ובזיונות בשביל הקדושה ובשביל הצדיק ,זה נקרא ׳אהל מועד׳ לענין של הצדיק,
הן אנשיו להתוועד איתס יתד )ומתבייש מהס איך הס עובדיס את ה׳ באופן
אתר לגמרי נעלה ביותר( ,הן ספריו הקדושיס שלומד בהס )ומתבייש מהמדרגות
הנעלות הקדושות הכתוביס שס וכמה לדאבונו הוא רתוק מהס( ,וה׳אהל מועד׳
הזה קושר את האדס )כל יהודי שהוא תלמיד של הצדיק( הנקרא ׳יהושע׳ ,׳נער
לא ימיש מתוך האהל׳ ,להצדיק האמת הנקרא ׳משה׳ ,ונעשה ׳אדס לשבת על
הכסא׳ .ועוד כתב שם )מכתב כט( בזה״ל :הוא״ו הוא האוהל ,שהוא הבזיונות
שבאיס לו ע״י התבריס או מן השמיס ,ע״י המניעות שיש לו מיהדות .כי
הוא״ו הוא רקיע המפסיק ,בתי׳ מניעות ,ושמיס ,אש ומיס ,שמשתניס פניו
לכמה גווניס מתמת הבושה ,וכמובא בגמ׳ שדומה כאילו נידון באש ומיס.

יהושע הוא בחי׳ התלמיד
של הצדיק האמת שנקרא
משה )ליקו״ה אישות ד ,יט(.
יהושע הוא בחי׳ תושב״ם,
אמונת חכמים

)ליקו׳׳ה יבום

ג ,טז(.

יהושע הוא אור והדר
התורה ,שהיה ראש קבלת
התורה של כל העולם אחר
משה ,כי משה קיבל תורה
מםיני ומםרה ליהושע ) תו ר ת
משה להאלשיך דברים לג ,טו(.

יהושע הוא במלכות,
ובמלכות אוחזים בה הרבה,
אבל כשהיא מתקשרת בת״ת
אז החיצונים אינם יכולים לה
כל כך )רמח׳׳ל ,פ׳ במדבר(.
יהושע בחי׳ מט״ט ,וע״כ
נקרא נער )קה׳׳י ,יהושע(.

אהל
כל רקיע ורקיע הוא אהל
לכוכב הקבוע בו )ר בינו בחיי
בראשית א ,יד(.

האהל הוא הגג המאהיל
על מה שתחתיו )המזרחי
במדבר ג ,כה(.

יהושע לא ימיש מתוך
האוהל ,מתוך אוהלה של
תורה ,כאן נאמר ׳לא ימיש׳,
ונאמר בתורה )יהושע א( ׳לא
ימוש םפר התורה הזה מפיך׳
)ש״ך עה״ת שמות לד ,ל(.

אהל רמז ליראה ,כמו שכל
הדברים צריכים לכלי ,ואהל
הוא כלי להכנים בתוכו כל
הצריך להכנים )נועם אלימלך,
פ׳ במדבר(.

אהל הוא מלשון הארת
האורה )באר מים חיים,
פ׳ לו לו(.

שמים וארז נקרא אהל,
שנאמר ׳וימתחם כאהל
לשבת׳ )קה׳׳י ,אהל(.
אהל הוא םוד אור המקיף,
וכמו שכתב ׳ומשה יקח
את האהל׳ ,והוא מתפשט,
ואינו מצומצם בתוך הכלי
)קה׳׳י ,אהל(.
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קפו

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

יריעה
נ ו ט ה שטים כיריעה .כמנ נזה נ מי הנסל )  0נזה״ל :ועיין נפיקוניס
ארון הברית ,שהוא בחינת
שס כהקדמה ,שמניא הפסוק 'רקיע כעין הקרח הנורא
עני ,היא תחת היריעה,
כחי׳ רקיע ,והפש׳ השני ׳יריעות האוהל' ,מלמדנו שהיריעה היא אהל .וזה
והיריעה משפיע לארון נטוי על ראשיהם מלמעלה; דעליה איממר'נומה שמיס כיריעה',
הברית )ליקו״מ נד ,ב(.
לשה״ב כתהליס )קד ,א־כ( :פרכי נפ׳כןי את ה׳ ה׳ אלקי גדלת מאד
כמונא דא נאמצע א .ועל כן מלנד הראיה שמניא שאהל היא
הוד והדר לב׳כןת :עכןה אור כ^׳לרנה
עשר יריעות רמז לעשר רקיע מפסוק 'ויממחס כאהל לשנח',
רקיעים ,ר״ל עשר כוחות
הספירות .מניא הראיה מהפסוק 'נוטה שמיס וכתיב לפהליש קד( נוטה שמים כיריעה ,וזה
נו^ה שמיס כןריעה :ופירש המצו״ד
עליונות ,ר״ל
כיריעה' )ע״פ כלל ט״ז( ,כי זה )שמות כו( יריעות האוהל .וכסא העליון ,היינו
)רקנאטי ,פ׳ האזינו(.
)שס( :עוטה .מלביש את העולם
באור ,כשלמה המעמף גוף האדם.
יריעה׳נוטהנקרא התפארת ,הפסוק קאי על הרקיע הזה נקודה העליונה ,נחלקת לשלש טיפין .כי
בסוד
יריעה( .שמים כיריעה׳ שנהמרכנה שראה יחזקאל ,כמנואר תשובה צריך להיות כשלש תנאים ,כמ״ש מטה שמיס .שביב הארץ ,כאדם
)קה״י,
הנוטה יריעה .ואיתא כזוהר )תרומה,
נחיקוניס .ועל כן ראה אז 'והחיוח
רצוא ושונ' ,כי הרקיע והדמוח כסא )ישעיה  0פן יראה בעיניו ,ובאזניו ישמע ,ולבבו
קשד ע״כ( כזה״ל^ :טיבי חייא פתח
והדמוח כמראה אדס ,הכל כלול יבין ושב .ואלו השלש בחי׳ הם נקודת
ואמר ,׳עוטה אור כשלמה נוטה
סגו״ל ,וםגול דא חמה )פיקוניש נהקדמה דף ז ע״נ( ,
שמיס כיריעה׳ )תהליס קד( ,האי
כדרכי החשוכה שהם נחי' נקי
נרצוא נקי נשונ.
קרא אוקמוה ,דכד ברא קודשא
היינו פני משה כפני חמה :
בריך הוא עלמא ,אתעטף בההוא
נ ק ו ד ה העליונ ה נחלק ת לשלש
אור קדמאה וברא ביה שמיס .ותא חזי ,אור וחשך )ד״א לאו(
טיפין .ני אר נזה נליקו״ה )או״ח שנת ז ,ה( נזה״ל :כי
כחדא הוו ,אור משטרא דימינא וחשך משטרא דשמאלא ,מאי
החחחון נכלל כעליון .ועל כן נקודה העליונה שהוא נחינח משה
עבד קודשא בריך הוא ,שיתף לון כחדא וברא מנהון שמיס.
נחינח הצדיק האמח הוא נחינח סגול שהוא ג' נקודוח ,כי נקודה
מאי שמיס ,אש ומיס ,שיתפן כחדא ועביד שלם בינייהו .וכד
העליונה כלולה מכל הג' נקודוח ,כי החחחון נכלל כעליון כנ״ל.
אתכלילו כחדא ומתח לון כיריעה ,מתח לון ועביד מנהון את
נ ק ו ד ת םגו”ל .אימא נזה נליקו״ה )שס ז ,כג( נזה״ל :נקודה
ו' ,ודא אקרי יריעה .יריעות ,דהא את דא אתפשיט מניה
העליונה הוא נחינח כסא דמחכסיא וכו' ,שהוא
נהירו ואתעבידו יריעות ,הדא הוא לכתיב ׳ואת המשכן תעשה
נחינח נקודח סגול שכלול מג׳ נקודוח .כי שלוש ראשונוח
עשר יריעות׳ .וכתיקו״ז )הקדמה ,ז ע״א( מכואר ענין ׳נוטה שמיס׳,
חשונוס כאחח ,וכולם כלולים ננ חינ ס כסר מאמר סחוס ,כי
׳נוטה׳ דייקא ,כעין הוא״ו הנטויה בשיפוע כאמצע אות א׳ ,וז״ל שס:
עליהם נאמר נמופלא ממך אל חדרוש ,כמונא )זהר פקודי רלנ(.
לרקיע דא עמודא דאמצעיתא ,דכליל שם יקו״ק ,ואיהו כליל
על פסוק ולמקצה השמיס ועד קצה השמיס אחה שואל ,שהס
שית שפירן באמצעיתא ,דעליה אתמר ׳נטוי על ראשיהם
נחינח ז' ימי הננין וכו' ,היינו ז' מידות הפסשונות.
מלמעלה׳ ,דעליה אתמר ׳נוטה שמיס כיריעה׳ ,כגוונא דא S
ס ג ו ״ ל  .עיין לקמן נשוף דנרי רנינו נליקו״מ ס״נ שימן פ״נ ,ה מונאיס
ננפ״נ אות ז׳ ד״ה ׳שגול דקש״א ופיריק דש״ג' ,לענין השגול.
באמצע אי ,׳נוטה שמיס לבדי׳ ,מאן נטה ליה ,עילת על כלא,
לבדו ,יחידא ,בלא תניינא למעזר ליה.
י ר י ע ו ת האוהל .כתיכ בשמות)כו ,א ,יכ(; ואת המשכן תעשה עשר ןריעת שש משזר ותכלת וארגרנן ותלעת שני כרביס מעשה חשב תעשה
אתם (...) :וכןרח העדף ביריעת האהל חצי הןריעה העדפת תכןרח על אחרי המשכן :ופירש רש״י )שס( :ושרה העדף פיריעס
האהל .על יריעות המשכן .יריעות האהל הן העליונות של עזיס ,שקרויים אהל ,כמו שנאמר בהן ׳לאהל על המשכן׳ .וכל אהל האמור
בהן אינו אלא לשון גג ,שמאהילות ומשככות על התחתונות ,והן היו עודפות על התחתונות .ועוד כתכ כזה כרכינו כ חיי) ש ס( כזה״ל :ידוע
כי מעשה המשכן הכל ציורין כנגד מעשה שמיס ,ומפני שהמאורות קבועים בשמים ,וכל הפעולות באות משם בעולם השפל בעיתים
נגזרים ,לכך הזכיר לשון יריעה ,על שם הכתוב )תהליס קד( ׳נוטה שמיס כיריעה׳ ,והיו עשר יריעות ,כנגד עשר גלגלים.
פ ן יראה ב עי דו וגוי .כתיכ בישעיה )ו ,ט-י( כשהלך להשיכ את ישראל כתשוכה קודם החורכן :ויארנר לך ואמרת לעס הזה שרנעו שמוע ואל
תבינו וראו ראו ואל תדעו :השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן זראה בעיניו ובאןניו ישרנע ולבבו יבין ושב ורפא לו:
ופירש המצו״ד) שס( :שמעו שמוע .הלא אתם שומעים דברי מפי הנביאים ,ואינם נותנים לב להבין .וראו ראו .הלא אתם רואים נפלאותי,
ואינכם שמיס על לב לדעת ולהכיר בהס .השמן .היצר הנטוע בלבו ,הוא השמן והאטים אל הלב ,לבל הבין .וקיצר ,בדבר המובן מאליו,
כי זהו דרך מעשה היצר .הנכד .היצר הכביד אזניו לבלי שמוע ,והשע עיניו לבל יראה .פן יראה .כי היצר חושב ,פן כשיראה בעיניו וישמע
באזניו ויבין בלבבו שלא עשה את הטוב ,ויעשה א״כ תשובה ,ויבוא לו בזה רפואת הנפש ,והיא השליחה ,ואין דעת היצר נוחה מזה ,כי
איננו דורש אליו לשלום ,ולזה מטמטם את הלב ,למען ישאר חייב .וכמשכת ראש ה שנ ה)יז ע״כ( דרשו חז״ל פש׳ זה על התשוכה :אמר רבי יוחנן,
גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם ,שנאמר ׳השמן לב העס הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין
ושב ורפא לו׳ .אמר ליה רב פפא לאביי ,ודלמא לפני גזר דין ,אמר ליה ,׳ושב ורפא לו׳ כתיב ,איזהו דבר שצריך רפואה ,הוי אומר זה
נשלח עוונו.
דשליחת העוון קרא רפואה ,מפני שע״י תשובה מרפא עצמו מגזר די! שלו׳ שבה
גזר דין .וכיאר כזה כערוך לנר) שס( כזה״ל:
ו פ ג ו ל דא חמה .איתא כתיקו״ז )הקדמה ,ז ע״כ( כזה״ל^^ :שגול ,ח״י חושבניה ,ואיהו ו׳ ו׳ ו׳ מ! ו׳ישע ו׳יבא ו׳יט ,ותלת נקודין י׳
י׳ י׳ איהו ח״ס ,וארבע אתוון מ! שגו״ל איהו חמ״ד ,ותיבה הא אינון חמ״ה ,׳פני משה כפני חמה׳ .ופירש המתוק מדכש
)שס( :נקודת שגו״ל שבחשד ,חשבון אותיותיו במשפר קטן הוא ח״י ,והוא ו׳ ו׳ ו׳ שהוא משפר ג׳ ווי״ן מן הר״ת של ו׳ישע ו׳יבוא
ו׳יט ,שמהם יוצאים ע״ב שמות שבכללות הס בחשד ,ושלוש נקודות השגו״ל הס י׳ י׳ י׳ ,שמשפרס שלושים ,הרי שלושים עס ח״י
הנזכרים ,משפרס עולה ח״ס ,ואס תצרף ד׳ אותיות של מילת שגו״ל ,הרי יוצאת מילת חמ״ד ,שהוא לשו! שגו״ל ושגול״ה ,ועס
תיבת שגו״ל ,הרי יוצאת מילת חמ״ה ,שהוא בתפארת ,שעל זה נאמר ׳פני משה כפני חמה׳.
נ ר ט ד| שמים כיריעה.

ראיה כ׳ נלמדת משני הפשוקים הכאיס יחדיו,

הפש׳ הראשון ׳נוטה שמיס וגו״ ,מלמדינו שהיריעה עניינה שמיס

ייליקוט הנחל‘
עצה ותו שיה

ה ת ש ו ב ה צריכה
להיותבשלשהתנאים,
שיראה בעיניו ,ובאזניו
ישמע ,ולבבו יבין
ושב ,כי צריך האדם
לשים עינו וליבו היטב
על דרכיו ,ולהםתכל
על תכליתו הנצחי,
וליישב את עצמו
היטב היטב ,ולשמוע
היטב כל דברי
רבותינו הקדושים ,ואז
יזכה לתשובה באמת
)קיצור ליקו״מ ו ,י(.

מיליואי חכמה

פן יר א ה ב עיניו וב אזניו י ש מ ע ולבבו יבין ושב .איתא בזה בליקו״ה )או״ח
ל ש ל ש טיפין .איתא גבי ענין זה ברמ״ק )לספר יצירה ,פ״ב( בזה״ל :סוד היו״ד
בה״פ ה ,כג( בזה״ל :שלוש חיות הנזכרות לעיל )עי' לעיל בנח״ג ובילקוה״ג לעיל
עמוקה כמאד מאד ,ומרוכ עומקה היא גולס כלי מקכל כעצמותה
ד״ה'ודמות כמראה אדם עליו מלמעלה'( שהס אריה שור נשר ,שהס כחינת מוח כלל ,שלא כשאר האותיות .ואולס ,לולי שלושה עוקציס שכה אין מי שידע
לכ ריאה ,הס נגד שלוש כחינות שעל ידס זוכין לתשוכה ,דהיינו לתקן כחינת
עניינה ,כי היא נקודה סתומה ,אכל כראותינו שלושה עוקציס ,אחד למעלה סוד
השמן לכ העס הזה ואזניו הככד ועיניו השע וכו׳ ,כמו שמוכא כהתורה הנ״ל.
הכתר ,ואחד לצד ימין גכוה מעט סוד החכמה ,ואחד למטה מעט לצד שמאל
הכינה ,הורה הוראה גמורה כי שלושה נקודות אלו כלולות כעצמותה .ועתה צא
כי כוודאי אי אפשר לקכל מהצדיק כחינת משה שהוא נקודה העליונה שעל
ידו עיקר התשוכה ,אי אפשר לקכל ממנו כל זמן שהוא ככחינת השמן לכ וכו׳ וחשוכ ,כי אחר שחכמה וכינה וכתר שעליהס כלולות כה ,מה יהיה העלמה
ואזניו הככד וכו׳ ,כמו שרואין כחוש שהצדיק מגלה נוראות ונפלאות כאלה
והסתרה .ואולס כלי ספק הכלל אשר כתוכה הס החכמה והכתר והכינה שכהס
המאירין עינייס ומחיין נפשות לכל מי שרוצה להסתכל על האמת ,והרכה כני נכראו כל הנמצאות ,וכולס כלולות כיו״ד ,וזהו ׳כולס כחכמה עשית׳ ,היא ראש
אדס ,אע״פ שיכוליס ללמוד אינס רואיס כלל אור גדול ונורא כזה ,שכל זה לכל האותיות שלא תמצא אות כעולס שלא תהיה יסודה יו״ד .וסודה ג״כ כסוד
אל״ף ,שפירשנו למעלה שהיא סוד אי י׳ כראש וי׳ כסוף וי״ו רקיע כאמצעיתא.
אמנס לה שני צינורות שכס משפעת ,האחד מימין ,והוא עוקץ התחתון ,שמשס מתפשטין ל״כ נתיכות אל כל הספירות ,אמנס אל הכינה שכה משס אצילות כל,
והיא נקודה שממנה התפשטות עשר ספירות דרך הכינה שמשס נאצלו־ ועקץ עליון כו קכלת הכל ממקור הכל .וסוד זה האות היא הופכת פניה מהסתכל
כמאצילה ,ומכטת כמה שלמטה ממנה להמשיכס .והקכלה היא כעוקץ עליון ,וכישול השפע בעוקץ ימין ,והמשכו כאחד משני דרכיס ,או כל״כ נתיכות והוא עוקז
תחתון ,או כ׳נתיכ לא ידעו עי״ט׳ שכו נאצלו הכל ,והוא כצד הכינה ,לא למטה ולא למעלה .וכו כחינת ייחוד חכמה ככינה ,והיא כחינה נכחרת משפע ,כנודע.

חמתרגם
רבי חייא פתח
ואמר' ,עוטה אור כשלמה
נוטה שמיס כיריעה',
זה הפסוק העמידוהו
חז״ל כבר במקוס אחר,
שכאשר ברא הקב״ה את
העולס ,התעטף באותו
האור הקדמון וברא בו
את השמיס .ובוא וראה,
אור וחושך )ד״א לא(
כאחד היו ,אור מצד
הימין וחושך מצד השמאל,
מה עשה הקב״ה ,שיתף
אותס כאחד וברא מהס
שמיס .מה זה שמיס ,אש
ומיס ,שיתפס כאחד ועשה
שלוס ביניהס .וכאשר
נכללו כאחד ומתח אותס
כיריעה ,מתח אותס ועשה
מהס אות ו' ,וזו נקראת
יריעה .יריעות ,שהרי
אות זו נתפשט ממנה אור
)ונמקנו ממנו העשר ספירות(

ונעשו יריעות ,כמ״ש
'ואת המשכן תעשה עשר
יריעות',
^ רקיע זה הוא עמוד
האמצעי ,שכלול משס
יקו״ק ,והוא כלול משש
ספירות באמצעו ,שעליו
נאמר 'נטוי על ראשיהס
מלמעלה' ,שעליו נאמר
'נוטה שמיס כיריעה',
כמו זה ) Sהקו האמצעי של
האל״ף( באמצע אי' ,נוטה
שמיס לבדי' ,מי נטה
אותו ,העליון על הכל,
לבדו ,הוא לבדו ,בלא שני
לעזור לו.
סגול ,ח״י חשבונו
)  3גי מ׳( ,והוא ו' ו' ו' מן
ו׳יסע ו׳יבא ו׳יט ,ושלוש
נקודות י' י' י' מספרו
ח״ס ,וארבע אותיות מן
סגו״ל עולה מספרו חמ״ד,
ותיבה הרי עולה חמ״ה,
'פני משה כפני חמה',

ואני תפלח
א נ א יי ברחמיך
הרבים ,זכני שיפקחו
עיני ולבי ואזני?‘ראות
ולהבין ולשמע גדלתך
ורוממותך ,ולשוב
אליך באמת .וחנני
מאתך דעה בעה
והשכל ,להבין ולהשיג
דרכי התשובה באמת,
ותעזךני לילך בהם
תמיד .ואזכה להיות
בכלל בעלי תשובה
באמת ,כי ימינך
פשוטה לקבל שבים
ורוצה אתה בתשובה,
ואם לא עכשו אימתי.
ותעז.הי שאזכה
לתשובה שלמה באמת,
לתשובה עלאה ,באפן
שאזכה שיתיחד על ודי
נקהה התחתונה בנקדה
העליונה ,ויתתקן וישלם
על ךדי אךם העליון
לשבת על הכפא ,ןשם
יהיה נכלל נפשי ורוחי
ונשמתי מעתה ועד
עולם .ותמלא פגימת
הלבנה ,ויהיה אור
הלבנה כאור החמה.
כמו שכתוב ״והיה אור
הלבנה כאור החמה,
ואור החמה יהיה
שבעתים כאור שבעת
הימים״ .כי מלכותך
בכל משלה ,בשמים
ובארץ )ליקו״ת ו(.

המתרגם

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

קפז

ערכים
וכינויים
אווז

אמר רבה בר בר ש א ד ם משים עצמו כמדכר לדוש .וכעין דשנינו נ עי רונין) נ ד ע״א( :אמר ת מפנה ,מאי מ פי ג'ו מ מ דנ ר מפנה' ,אם משים אדס עצמו
חנה פעם אחת היינו
נמדנר זה שהכל דשין נו ,פלמודו מפקיים נידו ,ואם לאו ,אין פלמודו מפקייס נידו (...) .אמר ליה ר׳ יוסף לרנא ננו של ר׳
מהלכים במדבר וראינו
אווזים שנוצותיהס יוסף נר חמא ,אם אדם משים עצמו כמדנר זה שהכל דשין נו ,פורה ניפנה לו נמפנה ,וכיון שניפנה לו נמפנה ,נפלו אל ,שנאמר
ב״ב עג.(:
היו שמוטות מרוב ׳וממפנה נפליאל; וכיון שנפלו אל ,עולה לגדולה ,שנאמר ׳ומנפליאל נמופ; ואם מגיש לינו ,הקנ״ה משפילו ,שנאמר ׳ומנמופ הגיא;
שומן ונחלי שמן זרמו
מתחתיהם ,ואמרתי להם ואם פוזר נו ,הקנ״ה מגניהו,
נוצות  /כנף
האם יש לי מכם חלק
ר שי :דשמיטין גדסייהו.
הרים שנאמר 'כל גיא ינשא' .ופירש רש״י ו וזה פירוש ^יאמר
גדפייהו פר ש״י נו צו ת זה כנף זה לשון נוצה ,כמו
לעוה״ב ,אחד
נפלו נוצה שלהם מרוב שומן.
ב חינ ת מחלוקת .כ פנ )ויקרא א( ׳ושסע אותו
גסוש.
לו
שאין
אופו.
ישין
שהכל
)שס(:
רגח גר גר חנה
רגל לעברי ואחד הרים
בכנפיו׳ )רש״י בראשית ז ,יד(.
לי
הגביה
גדסא.
לי
דליא
נזה נ מי הנ פ ל)ו( נזה״ל :ונוכל לרמז,
לעברי כנף ,כאשר באתי ונדרשוש המהר״ל )דרוש עה״ש( ני אר
נמדגי זימנא חדא חוח
הכנף רמז זהו חלקך לעתיד
לשון כנף הוא מלשון קיבוז,
גידוף,
חירוף
פירושו
גדפייהו
כי
לפני רבי אלעזר אמר נזה נזה״ל :אס משים אדה עצמו
מלשון רז״ל מכניף עשרה ,כי
לי עתידין ישראל ליתן
לבא .לימן עליהם את הדין.
פמדפרא
אזלינן
שהכל דשין נו מלמודו מפקייס כידו
היינו מה שמחרפין ומגדפין אומס ,בארז העליונה מתקבז הכל
עליהם את הדין.
ויש
משיח
מתעכב
שבחטאתס
)ריקאנאטי ,פ׳ בשלח(.
אווזי
הני
וחזינן
והוא שומע ושוחק .ונהמשך דנריו
עושה
האדם
אס
מה,
רצה
וכו׳.
להם צער בעלי חיים לאותן
׳בצל כנפיך
כנייף.
שש דייק נזה״ל :מה שלא מפרש
עצמו הפקר ממוך שהוא נעל ענוה דשמיטן גדפייהו
אווזים מחמת שומנן :
תסתירני׳ .׳אחסה בסתר
כפשוטו גדפייהו לשון גידוף ,ני כנפיך סלה׳ ,׳אשר באת
ניומר ,ומפקיר עצמו כמו שהמדנר משמנייהו וקא
לשון גידוף קאי על גידוף ה' ,ועל לחסות תחת כנפיו׳ ,הכוונה
הפקר ,עד שאינו מפיחד ,ולא
על ה״א אחרונה שהיא כסות
נחשג נגדו נחלי דמשחא מתותייהו ואמינא
ומונן
כעיני עצמו לכלום ,אזי ראוי
וגם
לשמוק,
אסור
ה'
וגידוף
ניזיון
לעליונים לה ,שהרי היא
לדו אית לי מינייפו חולקא לעלמא דאתי
על ניזיון וגידוף הצדיק אשר קונ״ה סתר וכיסוי לשם הגדול,
הוא אל המורה.
שהיא היכלו ,בסוד ׳וה׳
הרראד! אווז בחלום י צפ ה חדא דליא לי אטמא וחדא דליא לי
וצדיקיא כולא חד ,ג״כ אשור בהיכל קדשו׳ ,והשם נכתב
לשמוק .וכאשר נשמע אח״כ מפיו ביו״ד ה״א ונקרא באל״ף
לחכמה .כדאיפא ננרכו ת גדפא פי אתאי לקמיד דרפי אליעזר א״ל
דל״ת ,נמצא שזה כנף וכסות
הקדוש שאמר לענין כזה ,שאעפ״כ לזה .וידוע כי כל אחת כנך
)>ז ע״א( :הרואה אווז נחלוס ,יצפה עתידין ישראל ליתן עליהם את דדין.
צריך לפעמים לסטור לאחד על וכסות לשל מעלה ממנה,
לחכמה ,שנאמר 'חכמות נחוץ
עד שנמצאו כולן כנסים אל
עג
חרונה' .וכמנ נזה המהרש״א )נ ״נ
אדם
כני
על
גידוף
לשון
וגס
לחייו.
שהלך לחקור במרה הטובה של
עילתם ,והבא לחסות בשם
קאי ,על פגם משפחה ,ועל זה הגדול הרי הוא חוסה תחת
ע״נ( :הרואה אווז נפלום יצפה לסכמה
ענוה ,שאדם משים עצמו כמדבר
כנפות אלו ,והוא הדביקות
אשור לו גס כן לשמוק להמגדפו
וגו׳ .מזה למדנו ,שיש לקול וצפצוף
בו .ולפי שהאחרונה סתר
אווז דנר חכמה .וני אר נזה הרמ״ק לדוש ,שהכל דשין עליו .וראה חכמים.
נפגם משפחה ,רק צריך לו לומר וכסות לכולן ,שהרי היא
ייחוד לכולן וכסא לכולן ,לזה
נפרד״ר )שער כג ,אווז( נזה״ל :מצאנו וזה בחי׳ אווזי ,כמו שאמרו חז״ל
ששקר הוא ,כמנואר הדין נשו״ע.
נקראת ׳כנך׳ ,ועליה נאמר
לאחד מן המפרשים שפירש ני אווז )נרכוש נז (.הרואה אווז בחלום יצפה
׳מכנף הארז זמירות שמענו׳
)עבודת הקודש ח״ג ,סד(.
ובזיונות,
מחלוקת
בחי׳
זה
נוצות,
הוא נחנמה ,ונשחייע לזה מדנרי לחכמה .דשמיטן גדפייהו ,פרש״י
לעתיד אז יהיה הבהירות
רז״ל הרואה אווז נחלום יצפה
כמו שכתוב )דנלי ס כה( כי ינצו אנשים ,היינו שאין משגיחין על בלי שום התלבשות ,כמ״ש
לחכמה נו' ,ואין לנו מעם לרמז זה
׳ולא יכנך עוד מוריך וגו״,
צועק כקולות ,והכנף מלשון התלבשות,
להכריחה ,אלא מפני שהאווז לכן ,וירמוז אל החכמה נלננינומו .ונ״ל שכוונמם ז״ל כגמרא יצפה לחכמה ,הוא מפני שהאווז
׳והיו עיניך רואות את
כי ינצו אנשים .כשינ נ דנ רי ס )כה ,יא-ינ( :כי ינצו אנשים !חדו איש ואחיו וקרנה אשת
כדרך החכם נעושקו כתורה.
האחדלהציל מוריך׳ ,בלי מסכים ,מחמת
אח איישה מ!ד מכהו וישלחה ןדה והחזיקה נמנשיו :וכפנ נזה הש״ך עה״פ )שס( :אפילו שיהיו אחים ,אין שלום יוצא ממוך מרינה ,שלא יהיה אז הרע מבדיל
)מאור עינים ,פ' שמות(.
ומדנר אחד ינוא לידי דנריס הרנה ,נ מו שאמר אומו חכם לכנו ,אם משחוק לדנר אחד לא חשמע דנרים הרנה ,הרי כאן מחוך
שם כנך הונח בעצם על
נצנוץ דנריס נאו לידי הנאה ,ונאו לידי נושה ,ולידי הפסד ממון ,כל זה גרם על שלא םנל דינור אחד ,אלא שרצה
להשינעליו .הנוצות הארוכות המחוברות
ואני תפלה
וככר נחנחי על פסוק )קהלפ ד( 'טוניס השנים מן האחד' ,אס מראה שני אחים או שני שוחפים שהן נמוכה ,אומה טונה היא מן לבעלי כנסים בקצה האבר
המעופף ,והפרק עצמו
שוני
א ל הי ,נצור ל
מרע ושפתי מדבר האחד ,שהוא עלונ ושונל דנרי חנירו ,וככר ציוו חז״ל ואמרו )שנפ פפ ע״נ( מהא מן הנעלניס ולא מן העולניס ,שומעים חרפמס נקרא אבר ,והנוצות הקטנים
הממלאים אל האבר המעופף
ואינם משיכים .ומלנד שכא להוכיש מכאן שגוצוש זה עני! של מפלוקש ,ראה לקישר דנריו גש לכלל ענין ׳שומעיש פרפפן ואינס משיניש׳.
מרמה ,ולמקללי נפשי
אווז הוא רמז למושכלות
ותענוג נפשי )מהרש״א

תהום ,ונפשי כעפר
לכל תהיה .רבונו של
עולם ,אדון השלום,
זכני לדזיות איששלום
באמת ,שאזכה לדזיות
אוהב שלום ורודף
שלום תמיד ,באמת
ובלבשלם .ולא אחזיק
במחלקת כלל לעולם,
ואפלו נגד החולקים
עלי וקמים כנגדי,
וחותרים חתירות
תחתי חם ושלום,
ועושים לימהשעושים
הרחמן ישמרני ,תזכני
ותעזרני שלא אעמד
כנגדם לעשות להם
כנגדם כמו שהם
עושים לי ,רק אדרבא
אזכה לדון אותם לכף
זכות׳ ולעשות להם כל
הטובות ,ולקים באמת
ונפשי כעפר לכל
תהיה .כמושכתוב״אל
תאמר כאשר עשה לי
כן אעשה לו ,אשיב
לאיש בפעלו״ ,וכתיב
״אל תיאמר אשלמה
רע ,קוה ליי וישע לך״.
ואזכה לדזיות כעפר
ממש ,שהכל דשין
עליה ןדזיא נותנת להם
כלהטובות )ליקו״ת קז(.

ילקוט הנחל
נמשך מנפינש השמן לנ וכו' ,ואזניו הכנד ועיניו השע .וכל זה נמשך
מתאוותס הרעות ,שעדיין לא התחילו להשתדל כלל להכניע עכירת דמיהם
הרע שבחלל השמאלי .ולא די להם בזה שהם משוקעים עדיין בכל התאוות,
והרבה מהם בעלי עבירות ממש כאשר הם יודעים בנפשם ,אף גם יש להם
קנאה הרבה ,וחפצים בכבוד ,ומתקנאים מאד באנשים כשרים החושבים על
אחריתם באמת ,ורוצים לבולעם חס ושלום ,וליקח לעצמן כל הכבוד ,וה׳ לא
יעזבנו בידו .וזה בחינת שלוש קליפות הטמאות שהם בחינת חיוון בישין הנזכר
בתיקונים הנ״ל )בסוף תיקון כ״א( ,שהם בחינת כלב חמור נץ ,שהם כנגד
אריה שור נשר שבקדושה ,שהם מוח לב ריאה .כי החיוון בישין כלב וכו׳ הם
בחינת כבד מרה טחול וכי ,עיין שם .ושלושה אלו הם בחינת הקנאה
והתאווה והכבוד .הקנאה ,זה בחינת שמקנאין בהכשרים והיראים ומביישין
אותם ושופכין דמיהם כמים ,שזהו בחינת היפך תיקון בחינת נקודה
התחתונה שהיא דום לה׳ ,כי אדרבא הם מביישין ומחרפין יראי ה׳ .והתאווה,
היינו התגברות הדם שבחלל השמאלי ,כי בוודאי אצלם הדם הרע בתוקפו
שמשם כל התאוות .וזהו הכבוד ,כי עי״ז פוגמין בכבוד השי״ת כנ״ל ,כמו
שרואין בחוש שהם רודפין אחר הכבוד ורוצים ליקח כל הכבוד לעצמם .וזהו
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם ,האדם דייקא ,כי
עי״ז פוגמין בבחינת אדם כנ״ל .ועי״ז הם בבחינת השמן לב וכי ואזניו
הכבד ועיניו השע ,שליבם ואזניהם ועיניהם שמנים וכבדים וכי ,ואינם
רואים ומבינים אורות נוראות כאלו שמאירין הצדיקי אמת בעולם ,כי פגם
הלב והעיניים והאזניים נמשך ע״י פגם השלוש הנ״ל שהם הקנאה והתאווה
והכבוד ,שהם בחינת פגם השלוש נקודות כנ״ל .אבל ההיפך מהם הוא מי
שחס על חייו ,ובורח מן הכבוד ,ומסתכל על אחריתו הניצחי באמת ,ומשתדל
להתקרב אל האמת ,וסובל חרפות ובזיונות ושפיכת דמים בשביל זה וכי,
שעי״ז זוכה לתשובה שהוא בחינת תיקון המרכבה הקדושה שהיא בחינת אריה
שור נשר ,שהם בחינת תיקון השלוש נקודות הנזכרות לעיל ,שהם בחינת
תיקון הלב והאזניים והעיניים ,שיבין בלבו ובעיניו יראה ובאזניו ישמע ושב
ורפא לו .כי עיניים זה אריה ,שהוא אותיות ראיה ,שהוא לימין ,שהוא

כפינפ נקודה העליונה .לנ זה כפינש נקודה הפפפונה כנ״ל .אזנייה זה נפינש
הריאה ,בתינת תמישה אוני אית לריאה ,שפירושו אזניים .כי הריאה הוא
בתינת רות ,שדרך שם מאירה נקודה העליונה בנקודה התתתונה ,שזהו
בתינת שמיעת האזניים שהיא לשון הבנה ,כמו שפירש רש״י בכמה מקומות.
כי אפילו מה שאדם רואה בעיניים גשמיים או בעיני השכל שזהו בתינת
דעת ,כי עיניים על שם התכמה נאמר ,בתינת נקודה העליונה ,אבל המשכת
התכמה לליבו עד שיתפעל בליבו להתתיל להכניע הרע והגאות שבו וכו׳ ,זאת
ההמשכה היא בתינת שמיעת האזניים ,שהוא בתינת התבוננות ,ששומע ומבין
הדבר היטב באמת עד שמתפעל בליבו ,עד שליבו יבין ושב מכל התאוות
ומידות רעות מקנאה ותאווה וכבוד ,ועי״ז ורפא לו.
ש ל  /ל ף לחקור .איתא בזה צקובז מבועי הנחל )אייר-סיון תשל״ט( בזה״ל :י״ל,
שרמז לשון הליכה בזה ,כמבואר בפנים שכל ענין תיקוני התשובה
המבוארים בפנים נקרא בשם ׳הליכה בדרך׳ ,כי כל סוד כוונות אלול רמוזים
בבתי׳ הדר״ך כמוב״פ ,וזהו ׳שהלך׳ .ויש לבאר ,כי צריך לאתוז תמיד במידת
התשובה ,היינו לעשות תשובה על תשובה בכל דרגא ודרגא ,שעי״ז בעצמו זוכה
לעלות ולהשיג תמיד יותר ויותר ,כמובן כ״ז בפנים ,שכל זה נקרא בשם ׳הולך׳,
שהולך ועולה מדרגא לדרגא ,ואולי אפשר לרמז בדרך צתות ,כי נרמז כאן
נקודה העליונה ונקודה התתתונה ,כי בגמ׳ איתא א׳ז׳ל׳ינן ,שהוא ראשי תיבות
א׳נא ז׳מין ל׳מהוי ,שהוא בתי׳ אהיה ,בתי׳ כתר ,נקודה העליונה .ורבינו מפרש
שה׳ל׳ך׳ שהוא ס״ת ואציעה׳ שאול׳ הנך׳ ,שהוא בתי׳ נקודה התתתונה כמוב״פ.
היינו בתי׳ תדא דליא אטמא ותדא דליא לי גדפא ,שהם ב׳ הנקודות הנ״ל
שזכה להם רבב״ת כמבואר להלן בפנים) .וזהו שנקודה העליונה נרמז בראשי תיבות,

ונקודה התחתונה בס״ת ,כי זה מרמז על ריש כל דרגין ,וזה מרמז על סוף כל דרגין(.
וזד! בחיי אווזי .כתב בזה במי הנחל ) 0בזה״ל :והנה ,ע״פ התורה הזאת מובן
מה שכתוב בפרק שירה ,׳אווז הבר המשוטטת במדבר אומרת פנו דרך
ה״ ,כי הוא מהני אווזי שראה רבב״ת במדברא ,ועיין סידור ר״י עמדין בפרק
שירה .ובהני אווזי מרומז בתד נקודה העליונה ונקודה התתתונה ,שזה הוא
בתי׳ דרך התשובה ,ועל כן אומרת ׳פנו דרך ה״ ,בתי׳ הנותן ביס דרך.

ואת כל העוף נקרא נוצה,
כמו ׳והסיר את מוראתו
בנוצתה׳ ,וגם הנוצות
הגדולות יקראו בשם נוצה,
כמ״ש ׳אם אברה חסידה
ונוצה׳ ,רק כשיפוט את
הנוצות הארוכות שבם יעוף
בשם מיוחד ,יקראו בשם כנך
)מלבי״ם יחזקאל יז ,ג(.

עצה ותושיה
ע י ק ר התשובה
ע״י ענוה ,שהאדם
צריך לשים עצמו
כאין ,כמדבר לדוש,
ולא ישגיח כלל על
המחלוקת ובזיונות
שמבזין אותו ,רק
יחזיק במידתהשתיקה
)קיצור ליקו״מ ו ,יא(.

ערכי ם
וכינויים

קפח נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

סיג

משחא
לחכמה שתיקה .כדאימא נ אנו ת )פ״ג ,מי״ג( :רני עקינא
ס י ג לחכמה שתיקה .ני אר נזה נליקו״ה )או״ח שנה ז ,מג( נזה״ל:
משחא ,שמן עב )רש״י שבת
שורש הדינור הוא נמחשנה ,שהוא נחינמ שמיקה ,ני
אומר וכו' מסורח ,סייג למורה .מעשרוח ,סייג לעושר.
קמו.(:
הדינור נמינמ מכמה ,נמינמ כי ה׳ ימן מכמה מפיו וכו' ,ושורשו
גדריס ,סייג לפרישוח .סייג לחכמה ,שמיקה .ופירש ה ר ע״נ) ש ס(:
משחא דגדפא דאוזא,
תייג לסכמה שתיקה .נמה אגן קיימין ,אי נשמיקה מדנרי מורה,
פירוש ,שומן מוח עצם קטן ננחינמ כמר נמיגמ שמיקה ,נחינמ שיג למכמה שמיקה,
הרי כנר כמינ 'והגיח נו וגו״ ,אי
שבראש כנף העוף ,שקורין שהשמיקה מקפח אח החכמה שהוא
כניי״ל )רש״י יומא פד.(.
נחינח הדינור כמו סיג וגדר ,מחלוקת ובזיונות שמבזין אותן ,ושומעיו
נשחיקה מרכילוח ולשון הרע וקללה
ישראל אינון פתילה,
דאורייחא נינהו ,הא אינו מדנר.
אורייתא משחא ,שכינתא נמ״ש שם .כי צריכין לשמוק קודם חרפתן ואינם משיבים .ועל שם השתיקה
שרגא ,הה״ד ׳בהלו נרו שמדנרין ,להמיישנ הי טנ קודם נקראים חכמים ,כי ) א מ ת פ״ג יג( סיג לחכמה אלא ,נשחיקה מדנרי הרשוח שנין
עלי ראשי׳ )ילקוט ראובני
אדס לחנירו ,שיש לו לאדם למעט
ישראל שמוציאין הדינור ,וכן נין דינור
חלק שכחת הלקט,
בחינות
היא
השתיקה
]כי
שתיקה.
P
לדינור .ועל כן אמרו רז״ל מלה
הדינור נ הס כל מה שאפשר,
ומעלתן והצדיקים(.
* )כי ע״י השתיקה זוכין
נסלע משמיקא נמרין )הייגו שאס כתר*[ .וזה לשון
ועליהם אמר שלמה )משלי יז( ׳גס
לתשונה שהיא נתינת כתר
דינור אסד שאדס מדנר שווה כסלע ,אז דשמיטין ,כמ״ש
אויל מחריש מכס יחשנ׳ .ועוד ני אר
שמן
כנ״ל .וזה נתינת סיג לתכמה
נזה נתוי״ט )שס( :שמעינן מינה ,דכל
שמן הוא בחי׳ הארת הרצון ,השנזיקה שלו ,שווה לשני סלעיס( ,ני
כל
שמוט
טס
)דנריס
שתיקה .סיג דייקא .זה נתינת
בחי׳ להצהיל פנים משמן
הסומק הרי הוא חכם .וכן ני אר
כתר שהוא נתינת סיג וגדר
)ליקו״ה ראשית הגז ג ,יח( .השחיקה למעלה מהדינור ,והיא בעל משה ידו,
שורש הדינור ומיקונו.
סני נ סני נ ש מ סננ ומכתיר נמדרש שמואל )שס( :סייג לסכמה
גדולה
לשון
שמן
כשמן ה ש ת י ק ה היא בחיי כתר .ני אר היינו שלא יתבע
ומעטיר את החכמה .וזה שסיקה .כלומר אף אס כפי השכל
והתפארות ,בחי׳
פירוש
וזה
עלבונו.
על
בחי׳
הראש,
על
הטוב
נזה נליקו״ ה )או״רז
האנושי עיקר השגח החכמה מהיה
הכתר שהוא נתינת סיג נעשה
כן משחך אלקים שמן ששון
נדינור ,כי שואל ומשינ וממווכח,
מהשתיקה כנ״ל .וזהו סיג
מחבריך וכו׳ ,דהיינו גדולת ספירת העומר א ,נ( נזה״ל :כי יש שני משמנייהו ,מלשון
לחכמה שמיקה כנ״ל( :
עס כל זה אין האמח כך ,רק
עבית,
והתפארותה ,יג(.המלך )ליקו״ה מיני שמיקומ ,יש שמיקה מחמח שמנת
טוען ונטען
הסייג של החכמה להשיגה ,היא
שאינו יכול לדנר ,דהיינו מחממ
בבחי׳
עצמן
שאוחזין
<
־
מחמת
)כלומר
השמן הוא העולה על כל
הסמיקה .ואימא נ ס פר ראשית חכמה
נושה מחטאיו שאין לו פה לדנר
המשקים ,על כן ראוי
ליחםו ננ״ל ,ואף שזה חיקונו כנ״ל עם נל )דנריס לנ( שמנת עבית( ,היינו בשביל זה
אל רוח בני האדם העולה
)שער הקדושה ,פי״א( נזה״ל :כיון
בראש)כלי יקר שמות כה ,לא( .זה עיקר מיקונו הוא הדינור ,דהיינו שומעין חרפתן ואינם משיבים ,כי זה עושין
שהאדם שוחק ,עושה עצמו מרכנה
השמן הוא
למקום השחיקה ,ויזכה שיושפעו לו
מרמז עלמקדשהרצוןכל שעי״ז זוכה שיהיה לו פה לדנר בשביל תשובה על עוונותם ,כמ״ש )שס(
העליון ,וכשאדם
סודוח המורה שהס נשמיקה ,דלא
גופו
ואבריו ,אזישמות ל,זוכהכה(.להשמן כנ״ל ,כי נוודאי אינו מעלה שיישאר וישמן ישורון) .בחי׳ השמן לב בו׳ ואזניו
ההוא )חת״ס
אחמסרו לגלאה ,כמו שאמרו נזוהר
האדם נשחיקה חס ושלום ,רק עיקר
שמן הטוב הוא התורה חיקונו שיזכה לדנר נמורה ומפילה ,בו׳ פן יראה בו׳ שהתשובה צריך להיות
כמה פעמים ,ואחד מן מ״ח דנריס
והאור העולה ע״י
הצדיקים נמ״ש קחו עמכם דנריס ושונו אל בשלשה תנאים אלו( .ונגדי נחלי דמשחא
שהמורה נקניח נהס הוא נמיעוט
)נועם אלימלך ,ליקוטי שושנה(.
שמן הוא חכמה)קה״י ,שמן( .ה' .אנל אח״נ כשזונה לשלימוח מתחותייחו ,היינו על ידי השתיקה ,זוכין
שיחה וכו' .וכ״כ האריז״ל נ פ ע״ ח) ש ע ר
הנהגת הלימוד פ״א( ,וז״ל :נעגין
שמן נקרא הצדיק )קה״י ,הדינור ,אזי מכליח השלימוח ,מכליח
לכבוד אלקי ,שהוא בחי׳ שמן ,כמ״ש ) פ ה לי ס
השגח החכמה ,הוא מנאי האחד,
שמן( .׳ושמן על ראשך אל ההשגה ,הוא ננחינמ שחיקה ,שהוא מה( אהבת צדק ותשנא דשע על כן משחך.
סוד
למעט דינורו ולשחוק כל מה
למעלה מן הדינור ,שזה נחינח
דפום פוהת״ת :יע״ג
יחםר׳ ,הוא םוד מוחין
דגדלות שעל הראש נחר ,נחינח כמר לי זעיר ,ששס
שיכול ,שלא להוציא שוס שיחה
)קה״י ,שמן(.
נאמר נמופלא ממך אל מדרוש ונו' .והוא חכליח ההשגה ,שהיא
נטילה ,כשארז״ל ׳סיג לחכמה שחיקה'.
נחינח הממן ,ואל מסמנל לפנים ממחיצחך ,שהוא נחינח נחר.
ש מ ו ט כל כעל משה יח .שמוט מלשון השמטה וויתור ,כעין הנאמר
מתחרתייהר היינו ע״י ה שתיקה .ני אר נזה נ מי הנסל )ו(
נ דנ רי ס )טו ,א־נ(  :מז!ז שנע שנים מעשה שמנוה :וזה
נזה״ל :נראה שמרמז נזה כי ממחומייהו רומז
דנר השמישה שמוט כל נעל משה ןדו א שר!ן ה נרעהו לא יגש
על הדמימה והשחיקה ,שזה נחי׳ ׳ומחח רגליו׳ המונ״פ.
אח רעהו ואח אחיו כי קרא שמישה לה׳ :ופירש רנינו נחיי )שס(:
שלא יגוש אח הלווה לפרעו ,ולא ינהוג אדגוח נעצמו להכריחו על
להשמיט המלוה נשניעימ ,שנאמר׳שמוט נל נעל משה ידו',
עשה
מצווח
פרעונו .וכתנ נזה הרמנ״ס ניד החזקה )שמיטה ויונל פ״ט ,א( נזה״ל:
ש מ נ ת ע כי ת וכוי וישמן ישורק.
והחונע חונ שענרה עליו שניעיח ,ענר על לא חעשה ,שנאמר 'לא יגוש אח רעהו ואח אחיו'•
כדכתינ נשירת האזינו נ דנרי ס )לנ ,יג-טו(! :רכנהו על נממי ארץ ויאכל מנונח קדי וינקהו דנש מקלע ושמן מחלמיש צור :חמאח נקר
ךחלנ צאן עס חלנ כריס ואילים נני נישן ועמודים עס חלנ כליוח משה ודס עגג משמה חמר :וישמן יקרון וינעט שמנח עניה כשיח
עשהו ויננל צור יישעמו :ופירש הר״י נכור שור) שס( :וישמן ישורון .ומחוך שמנו ,וינעט ויטוס .משל לאדם שהיה לו פרה ,והאכילה
שמנה נעטה נו נרגל ,ואמר לה מי גרס לך שחנעט ני ,כרשיניס שהאכלחיך .וכן הוא לעפ״ל ,מאי מא נילקו״ש
כרשינין עד שהיחה שמינה׳
)דנריס רמז תתקמה( :אמה מוצא נימות המשיח שאין עחידין למרוד אלא ממוך אכילה ושחיה ומחוך שלוה ,מה נאמר ׳וישמן ישורון וינעט'.
א ה ב ת צדק ות שנא ר שע על  pמשחך .רנינו דורש פס׳ זה כך ,שע״י השתיקה נחי׳ אהנ ת הצדק וקנאת הרשע ,זוכיס לכנוד אלוקי נחי׳ שמן.
ודוק וראה ,כי גס כלל המזמור נדרש על תלמידי חכמיס ,נחי' 'אווזי׳ .וזה לשון הכמונ נתהליס )מה ,א ,ז-ח( :למנצח על ששנים לנני
קרח מאכיל שיר ידידח (...) :כקאף אלקיס עולם ועד קנט מישר שנט מלכוחף :אהנח צדק וקשנא לשש ?נל ? 1משקף אלקיס אלקיף
שמן אשון מחנרף :ופירש ר ש״י) שס( :על שושנים .לכנוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה ,שהם רכים כשושנים ,ונאים כשושנים ,ומרטיניס
מעשים טוניס כשושנים (...) .משסן וגו׳ שמן ששון .לשון גדולה נופל עליה ,לשון משיחת שמן ,כדת המלכים.
ילקוט הנחל
סיג ל חכ מ ה ש תי ק ה .אימא נ מ כ מני שמואל )מכהכ מג( נזה״ל :וזהו ׳ סיג
לחכמה שתיקה' ,שהשתיקה מחמת נושה והרגשת הק טנות ,יותר
גנו ה מחכמה שהוא ה ענו ד ה ואינו מרגיש הק טנות .וזהו נ חי׳ ענווה

יותר מכולם ,כי
יותר גנו ה ו טונ

הענווה והקטנות שהאדם מרגיש נעצמו ו איו שהוא,
מאשר האיש שלא חטא ו עונד ענוד ת השם ומרגיש
נעצמו גדלות וגיאות ,ה׳ ישמרנו.

ה מ תרג ם
כנפיס הן כיסויים,
לכסות בסתר את
השמות .ולעת״ל ,לא
יתכסה סוד השס
הקדוש ,דכל צדיקי
האמת ידעו בגילוי ,ולא
מתוך כינוייס .וזה סוד
מה שכתוב 'ולא יכנף
עוד מוריך והיו עיניך
רואות את מוריך',
'ויהי ערב ויהי
בקר יוס אשד' ,שאין
לילה ללא יוס ,ואין יוס
ללא לילה ,ולא נקרא
אתד אלא בזווג אשד,
שהקב״ה וכנסת ישראל
נקראיס אשד ,וזה בלי זה
לא נקרא אתד.

מ קו ר ח כ מ ה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

קפט

וזדן

מלך

כחי’ נזלו הככוד כפנ נזה נמי הנפל  0נזה״ל :ר״ל ,פי שם
הככוד כפיג נפהליס )כד ,ז-י( :שאו• שעריס ראשיכם
כחוג ׳ה׳ צנאות הוא מלך הפנוד' ,שזה נחי׳ פנוד אלקים ,וזה
והנשאו פפחי עולם וינוא מלך הכנוד :מי זה מלן! הפנוד
על פן ׳משחך אלקים למלך׳ .ופל המשיחוח הם כמין פ׳ וכמין פתר
ה׳ ?נזוז וגכור ה׳ ג ס ר מלחמה :שאי• שערים ראשיכם ושאו• פמסי
שזה נחי׳ פתר ,נחי׳ פנוד המונ״פ אוח נ׳ .ועל פן לענין המשונה
עולם ^ינא מלך הפנוד :רני הוא זה מלך הכמד ה׳ צנאוח הוא
שזופה על ידה לפנוד ,מניא המשל
מלך הפגול שלה :ופירש המצו״ד
לאחד שנא לקנוח שמן אפרשמון,
)שס( :ויגוא מלן הנמד .פי ה' שהוא וזה בחי׳)שס כד( מלך הכבוד .ואמינא להו
)לעיל אוח נ׳( פי שמן הוא נחי' נחלי
המלך אשר נו פל הכנוד ,הוא ינוא אית לי מינייבו חולקא לעלמא דאתי
דמשחא הנ״ל ,שזה נחי׳ כנוד.
גפם לניהמ״ק ,לשמוע אל הרנה
ואל חדא דליא לי אטמא ,זה בחי׳ והארץ
המפילה מן הנאים נו .מי זה.
מ ל ך חככוד וכפנ נליקו״ה )או״ח
כאומר ואם משאלו מי זה מלך הדם רגלי ,בחי׳ נקודה התחתונה כנ״ל.
נה״פ ה ,כנ( :וזה נחי׳ מה
הפנוד ,אשיג לכם שהוא ה׳ החזק וחדא דליא לי כנך ,זה בחי׳ כסא ,כמ״ש
שאמרו רז״ל כשאמר שלמה ׳וינא
מלך הפנוד׳ ,רהטי מרעי לנלעה,
הגנור .גמר מלפמה .ממגנר הוא על )ישעיה ל( ולא יכנף עוד מוריך ,זה בחי׳ נקודה
ואמרו 'מי הוא זה מלך הפנוד׳.
הלוחמים עם אוהניו .ה׳ צנאומ .העליונה .היינו שהראו לרבה בר בר חנה
המושל נצנאוח מעלה ומטה .סלה.
ופירש רש״י ששנרו שאמר ׳מלך
שגם הוא זכה לאלו הבחינות .אמר ר״א
עד עולם הוא מלך הכנוד.
הכנוד' על עצמו ,פיון שאמר 'ה'
עתידין ישראל ליתן עליהם את הדין .צנאוח הוא מלך הפנוד שלה; נחו
ו ל א יכנף עוד טוריך .יכנף פירש
רש״י לשון כיסוי ,נחי׳ כסא כי ישראל נקראים אדם ,וקב״ה וישראל ופו׳ .היינו פג״ל ,ששכרו שחש
דמפכסיא ,כ מונא לעיל אוח ה' ,וז״ל כולא חד .וישראל שהם בחי׳ אדם ,ישבו ושלוש ,הוא חולק הפנוד לעצמו,
ואין כוונתו נשכיל השי״ח ,ועל פן
סכפונ נישעיס )ל ,כ-כא( :ונתן לכס
?פנף על הכםא ,כמו שכתוב ועל הכםא דמות
שאלו מיד 'מי זה מלך הפנוד' ,כי
אדני לחם צר ומןם לחץ ולא
עוד מוריך והיו עיניך ראוח אח
כמראה אדם .וישראל יתנו דין לכל באי כשחולק הפנוד לעצמו שזה נתינת
מוריך :ואזניך חשמענה דנר מאחריך עולם ,היינו הם ישפטו בעצמן כל הדינין :
׳פנוד מלכים' לנד ,כוודאי הפל
לאמר זה הדרך לפו נו פי מארנינו
שואלים ׳מי זה מלך הפנוד' ,פמנואר
כמחילת המורה הג״ל ,אנל כשאמר ׳ה׳ צנאות הוא מלך; דהיינו
ופי משרנאילו :ופירש רש״י )שס( :ולא יכנף .לא יתפשה ממך נפנף
שנחי׳ ׳מלך הפנוד; נחי׳ ׳פנוד מלכים' ,נחי׳ פנוד העוה״ז הוא
נגדיו ,כלומר לא ישחיר ממך פניו .מוריך .הקנ״ה המלמדך
נשניל ה׳ צנאות לנדו ,נשניל ׳פנוד אלקים' ,אז נחו ולא יפלו לשאול
להועיל .ונזוהר פדש )יפרס איפא^ :גפנפים פשויין ,לאמפשאה שמהן
ולחקור עוד פלל ,פי על זה נאמר ׳פנוד אלקים השחר דנר׳.
נטמירו .ולזמנא דאתי ,לא יחפשה רזא דשמא קדישא ,דפלהו זפאה
קשוט ינדעון נאמגלייא ,ולא מגו פינויין .ורזא דא פמינ'ולא יפנף
י תנו דין לכל כ אי עולם .כ פנ נזה נליקו״ה )או״ס רה״ש
עוד מוריך והיו עיניך רואות אח מוריך׳.
ד ,נז( נזה״ל :וזה נתינת עחידין ישראל לימן עליהם
ופו; פי אנו גוחנים עליהם אח הדין והמשפט פפי מה שאגו
נקר אי ם אדם .מצינו דכפינ כיחזקאל )לד ,לא( :ואמן צאני
רוצין ,פי הפל מאימנו פג״ל ,ופל זה אנו זוכים ) (...ע״י נחינח
צאן רנרננימי אדם אמם אני אלקיכש נאש אדני אלקים:
ונפיק ,שעי״ז מנררים מקומוח החיצונים ומכניעים אומם לגמרי
ודרשו נ מסכח ינמו ח )ס ע״נ( :ר״ש נן יוחאי אומר ,קנרי עונדי
ומעלין הקדושה מהם ,ואז פשמפניעים אותם נמקומם ,אז אנו
פוכנים אינן מטמאין נאהל ,שנאמר 'ואמן צאני צאן מרעיחי אדם
אחם' ,אמם קרויין אדם ואין העונדי כופנים קרויין אדם .וניאר
זוכים לשפוט אותם ולדון אותם כרצוננו ,מאחר שכנר נכנעו
נזה המהר״ל נ ס פר דרך פייס )פ״נ מ״ה( נזה״ל :ישראל נקראים אדם,
כולם חחחינו .ועוד כרזנ נזה נ מי הננזל)ו( נזה״ל :היינו ,שפל ישראל
יזכו לעמיד לילך נדרך המורה הזאח ,ויהיו נעשים ננחי׳ אדם
פדפמינ ׳אדם אמם' ,פי לפי שאינם נעלי ענות החומר ,ולכך
נקראים אדם ,שהאדם פמו שאמרנו למעלה אין לו חומר הנהמה,
שיושג על הפשא ,וישפטו פל הדיגין.
פך הם ישראל שהם עוד יומר ננדלים מן החומר ,לפך ראוים
ו ק ב ״ ה וישראל כולא חד .כדאיפא נזו ה ר) א מו ר ,צג ע״נ( נזה״ל^ :י׳ויהי ערג
שיקראו אדם ,נשניל שהם ננדלים מן ענות החומר.
ויהי נקר יום אחד' ,דלילה ליח נלא יום ,וליח יום נלא לילה ,ולא אקרי אחד אלא נזווגא חד ,וקודשא נריך הוא ופנשח ישראל אקרי
ו י ש ר א ל וכוי ישכו על הכסא .כעין זה מצינו נשלמה המלך ע״ה ,כמונא לעיל נאוח ה' נמילוא״ח ד״ה
אחד ,ודא נלא דא לא אקרי אחד.
'ונעשה אדס לשנת על הכסא' .ו י ש ר א ל י תנו דין לכל כ אי עולם .וכעין זה איפא נפנחומא )קדושים פ״א( נזה״ל' :ויגנה ה' צנאוח נמשפט
וגו" )ישעיה ה( ,אימתי געשה הקנ״ה גנוה נעולמו ,כשיעשה משפט נעפו״ם ,שנאמר )שס ג( ׳נצנ לריג ה׳ ועומד לדין עמים' ,ופן הוא
אומר ) ד ני א ל ז( ׳חזה הויח עד די פרשון רמיו מהו פרשון׳ ,ופי פשאות הרנה הן ,והא פמיג )י ש עי ה  0׳ואראה אח ה׳ יושג על פשא רם
ונשא' ,ופמינ )משלי כ( ׳מלך יושג על פשא דין׳ ,ומהו ׳פרשון; ) (...רנגן אמרי ,מהו פרשון ,לעמיד לנא הקנ״ה יושג ,והמלפיש גומגין
פשאוח לגדולי ישראל והן יושנין ,והקנ״ה יושג עם הזקנים פאנ נ״ד ,ודנין העכו״ם ,שנאמר )ישעיה ג( ' ה ' נמשפט ינא עם זקני עמו',
על זקני עמו אינו אומר כאן ,אלא עם זקני עמו ושריו ,מלמד שהקנ״ה יושג עם הזקנים ושרי ישראל ודן העפו״ם.

וישראל

ישראל

י ל קו ט הנ ח ל
מ ל ך הככוד .אימא נזה נקונן מנועי הנמל )אייי-סיון סשל״ט{ כזה״ל :נאות ו'
מניא שכנוד דקדושה הוא נתי' מלכות ,מהכסונ )מהליס כד( 'מלן
הכבוד) /וידוע שבכל מקרא שרבינו מביא במאמריו אפשר למצוא באותו ענין של
המקרא גס שאר עניני המאמר( ,וי״ל ששם נרמז ענין הנ״ל )של מי שרודף אמר
הכבוד ומי שבורת ממנו המובא באות א׳( דכתיב שם ,׳שאו שערים ראשיכם וגו/
מי זה מלך הכבוד׳ ואיתא במדרשים )מובא בילקוט תהליס בזה״ל( ,פסוק זה אמר
שלמה בשעה שרצה להכניס הארון וכו /כיון שראה שלא היה יכול להכניסו,
היה מתבייש וכו /התחיל מתפלל לפני הקב״ה ,׳שאו שערים ראשיכם וכו׳
ויבוא מלך הכבוד /באותה שעה בקשו השערים וכו׳ ,שהיו סבורים שמא על
עצמו הוא אומר ,אמרו לו ,׳מי הוא זה מלך הכבוד /א״ל ,׳ה׳ צבאות הוא
מלך הכבוד סלה /עכ״ל .והוא המבואר בפנים הנ״ל ,שכשרודף אחר כבוד
עצמו הכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה וכו /היינו כלשון הכתוב הנ״ל
׳מי זה מלך הכבוד /וזה שהשיב להם ׳ה׳ צבאות הוא מלך הכבוד /היינו
שאינו לוקח לעצמו כלל מן הכבוד ,והוא רק כבוד אלקים (...) .והנה מבואר
בסוף המאמר בענין הג׳ מצוות ,שבנין בית הבחירה הוא בחי׳ נקודה העליונה.
ומאליו מובן שהעיקר הוא נקודת קודש הקדשים ,ששם הוא תכלית קדושה
העליונה ,ששם הוא עיקר בחי׳ נקודה העליונה שהוא בחי׳ כסא דמתכסיא,
בחי׳ כבוד אלקים הסתר דבר ,שהיה מוסתר ומכוסה מאד ,שלא היה נכנס
שם אלא הכה״ג ביוהכ״פ )ועי' פסתיס כו ע״א שהיו משלשלין האומניס בתיבה כדי
שלא יזונו עיניהס( .נמצא ששלמה המע״ה זכה אז בבנין בית הבחירה לבתי׳ כבוד
אלקים שהוא בחי׳ כסא דמתכסיא ,ועל כן נאמר עליו ׳וישב שלמה על כסא

ה״ ,ואחז״ל שמלך על העליונים ועל התחתונים ,וי״ל שהוא בחי׳ כבוד עוה״ב
וכבוד עוה״ז המבואר בפנים .ובפרט אז כשרצה להכניס הארון לקודש הקדשים
שהוא בחי׳ תכלית שלימות נקודה העליונה ,בחי׳ כבוד אלקים במדריגה עליונה
מאד ,ואז דייקא צריך להיות בחי׳ התשובה בבתי׳ בושה וביטול במדריגה
עליונה ביותר ,וזה שאחז״ל שדייקא אז נתבייש ע״י שלא היה יכול להכניס
הארון ,שע״י הבושה דייקא זוכה לבתי׳ כבוד אלקים ,ועל כן אמר ׳שאו
שערים וכו׳ ויבא מלך הכבוד /׳בקשו השערים וכו /שהיו סבורים שמא על
עצמו הוא אומר /כי דייקא אז צריך בקיאות גדול מאד מאד כנ״ל ,שלא
יפגום ח״ו בבתי׳ כבוד אלקים אפילו כחוט השערה ע״י שלא יהיה ח״ו
בביטול עצמיותו לגמרי ,שאז נופל תיכף לבתי׳ כבוד של מלכים ,ששואלים
וחוקרים עליו מי הוא זה וכו׳ .וע״ז ענה ׳ה׳ צבאות הוא מלך הכבוד /היינו
שביטל עצמו לגמרי ,והעלה לגמרי את הכבוד להשי״ת ,וזכה לבתי׳ כבוד אלקים
בתכלית השלימות ,שזה בחי׳ קודש הקדשים כנ״ל .וזה שאמר שם במדרש,
׳ולמה נצטער שלמה ,ע״י שנתגאה ואמר בנה בניתי בית זבול לך /והיינו כנ״ל,
כי לערך מדריגת כבוד אלקים שזכה שלמה המע״ה ,היה בזה איזה פגם דק
מן הדק )שאין לנו שוס תפיסה והשגה בזה( ,עד שהיה לערך מדריגתו בחי׳ כבוד
מלכים ,ושאלו וחקרו אחריו מי הוא זה וכו׳ ,כמבואר בפנים.
כי י שר אל נ ק ר אי ם אד ם .ואיתא בזה ביקרא דשבתא )ו( בזה״ל :וזה בחינת
השלימות של שם אדם דווקא ]עיין זהר תזריע דף מ״ח[ ,כי שם ׳איש׳
ו׳אנוש׳ נקראים בהם גם רבים ,׳אישים׳ ׳אנשים /אבל שם ׳אדם׳ אינו סובל
לשון רבים ,כי הוא בחינת אחד ,שזה בחינת אתם קרויים ׳אדם׳ וכו /כידוע.

ערכי ם
וכינויים
עמלק
יבחר לנו אנשים /שיודעין
לבטל כשפים ,לפי שבני
עמלק מכשפין היו )ר ש״י שמות
יז ,ט(.

’וחזיר מיער׳ הוא עמלק .ויש
לו מקצת םימני טהרה ,אף
עמלק יש לו זכות אבות )ר ש״י
תהלים פ ,יד(.

יויגא עמלק׳ ,הוא םוד שרו
של עשו שיש לו אחיזה
במרכבה ,והוא מצד שמאל
)הציוני ,פ׳ בשלח(.

יש ג״כ למעלה גיהנום יותר
דק דנהר דינור ,לשרוף עוונות
הדקים כחוט השערה של
צדיקים ,שהעוונות הקשים
כבר נתקנו בגיהנום של מטה,
אבל גיהנום זה נקרא רפידים,
על שלא עשו המצוה בחשק
ואהבה ,ועשו אותה ברפיון
ידים בלי רצון המצוה עצמו.
וכבר נכנםו בג״ע של מטה,
אבל לכנום בג״ע של מעלה,
צריך שתהיה המצוה מאהבה
ובחפז גדול .ועל הדקות
ההוא מקבל עונשה בגיהנום
של מעלה ,שהוא עמלק תחת
מדרגה עליונה מהטומאה.
והאש הדק שתמיד עושה
מלחמה עם ישראל ,הוא
עמלק ,והוא הגיהנום )מחברת
הקודש ,שער יציא״מ(.

אל תחוש שמא לא תוכל
נגד יצרך ,כי הלא ׳יד על כם
יה׳ נשבע להיות מלחמה לה׳
בעמלק ,שהוא יצה״ר ,וזה שרו
של עמלק ,הוא םמא״ל הוא
היצה״ר ,כי ה׳ ילחם לך עם
היצה״ר ,עד תשוב בתשובה
להפוך הזדון לזכות ) תור ת משה
להאלשיך בראשית ו ,א-ח(.

עמלק הוא בחי׳ פםולת הרע
שהוברר מן קין בן אדה״ר,
וכמ״ש בפםוק ׳ויפר קיני
מתוך עמלק׳ ,כי הטוב שבקין
התברר ביתרו הנקרא ׳חבר
הקיני׳ ,הנפרד מקין ,ר״ל מן
הרע של קין שהוא עמלק
)שער הפסוקים ,בלק(.

כל זמן שזרעו של עמלק
קיים ,לא השם שלם ולא
הכםא שלם .בזה רמזו דברים
נפלאים ,כי עמלק הוא החוצז
בפני השכינה ,שאין השכינה
נגלית בעולם הזה ,וזה ידוע
כי אומה זאת אינה מתחברת
עם ישראל כלל ,ולכך נחשב
אומה זאת תופפת בפני
עצמה ,וכל תופפת מכפה
גוף הדבר ,כמו הקליפה אשר
הוא מכפה הפרי ,ולכך כאשר
עמלק בעולם ,הרי בעולם
הכנף המכפה ,ודבר זה יפולק
כאשר אין זרע עמלק )נצח
ישראל ,פ״ס(.

עמלק הוא שורש של נחש
הקדמוני ,רמז לזה כתבו
המקובלים ,כי היה לו דמות
נחש על יריכו ,ואונקלום הגר
כיון הפור ,׳יודע ציד׳ נח״ש
ירכ״ן ,וביעקב כתיב ׳ויגע
בכף יריכו׳ )ילקוט ראובני,
ערכים ,נחש(.

עמלק הוא כמו שורש
ליניקת כל הקליפות )קנ א ת ה׳
צבאות ,ח״ב(.

עמלק הוא דעת דקליפה,
וע״כ משה רבינו ע״ה שהוא
דעת דקדושה זירז גרמיה
לקרבא דלעילא )קה״י ,עמלק(.
עמלק כולל כל האומות,
והוא שורש לד׳ מלכים ,וע״כ
בבל ומדי ויון ואדום וט״ז
אותיות והכולל גי׳ עמלק
)קה״י ,עמלק(.

עמלק יש לו אחיזה בכפא
שהוא בחי׳ בריאה ,ע״כ ׳אין
הכפא שלם׳ ,שיש לו אחיזה
בנוקבא דבריאה )קה״י ,עמלק(.

קצ

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

י ד ב ר עמים תחתינו.

מקור חכמה

ש י כ ל ו זרעו של עמלק .איפא נזה נליקו״ה )או״ח שנת ז ,נד(
נזה״ל :כנר מנואר שנחינח מלחמח עמלק הוא מלחמה
כדכתיכ כתהליס )מז ,א-ה( :לרננצס למי קרס מזמור :כל העמיס
ארוכה מאד מאד ,כי עמלק הוא מעולם רצועה מרדוח לישראל.
מקעו כף הריעו לאלקיס כקול רנה :כי ה׳ עליון נורא מלןו
ועיקר הוא מלחמת היצר ,שהוא כחיגת קליפח עמלק שאורג על
גדול על כל הארץ! :דפר עמים
האדם חמיד ורוצה להפילו לגמרי
מממינו ולאמיס מסת רגלינו :ע ס ר
ח״ו ,כמו שאמרו רז״ל .ועיקר ז וזה פירוש)פהליס מז( ידבר עמים תחתינו
לנו אס נסלתנו אס גאון !עקפ
הכנעתו הוא המחזקות ,שהוא נחינח
נקי ולאומים תחת תלינו ,זה בחי׳ חידיק ,נקודה
א^ר אהפ כןלה :ופירש המלכי׳׳ס
נקיאות הנ״ל ,שעיקרו נחינח
ננפיק נחינח ואציעה שאול הנך ,התחתונה של אלף ,שהוא בחי׳ ותחת
)שס( :ידפר .ואז !דפר וינהיג אס
שככל מה שעונר על האדם כל ימי תליו ,בחי׳ והא  pהדום תלי .יבחד לנו את
העכו״ס תתתינו .יפסר .מפאר מאיזה
מקום תצא הנהגת המלוכה והדת,
חייו יהיה חזק מאד לנל יפול משוס נחלתינו ,זה בחי׳ משה ,בחי׳ נקודה העליונה
דגר וכו׳ .וזה הדרך צריכין ללמוד של האלף ,בחי׳ וממעל לדקיע דמות שזה יהיה מציון ,שהגם שהיא מרכה
הרנה לקנלו אצל הצדיקים והנלווים
עתה ,עוד יפסר לנו את נסלסינו.
אליהם נחינח משה ויהושע וכו׳ (...) .בטא ,ובטאו כשמש ,פני משה כפני חמה,
שהתחלת השראת השכינה שס
נמצא שנענין מלחמה זאת שיש לכל כמאמד חז״ל )זנפיס קיט (.דבי שמעון אומד
הראה ליעקפ פמראה השולס ,שראה
פהר ההוא) ,ששס ראה ג״כ את
אדס עס יצרו שהוא נחינח מלחמח
נחלה זו שילה .שילה דא משה )זו ה ר נראשיפ כה:
המקדש הפנוי לעת״ל כמ״ש חז״ל(
עמלק ,כל ניצחון המלחמה הוא וכתיקון כא דף מג .(.את גאון יעקב ,זה בחי׳ וא״ו
וז״ש את גאון יעקפ אשר אהפ.
כשהוא חזק נדעמו נכח הצדיק
לאחוז שבתוך אלף ,בחי׳ אהל ,בחי׳ אוד ,שמשה
שמעון אומר נחלה זו שילה.
אח עצמו נקשרי המלחמה נכל מה
שיענור עליו ,כי כל זמן שהאדם אינו מאיד ליהושע .כמ״ש)נראשיפ כה( ויעקב איש
כדשנינו כזכתיס )קיט ע׳׳א( :תנו
מייאש אח עצמו ומחזק אח עצמו תם יושב אהלים :יזח בחי׳ )סנהדרין כ(:
רפנן ,׳כי לא פאתס עד עתה אל
המנוחה ואל הנחלה׳ )דכריס יכ(,
להחחיל נכל פעם מחדש וכו' ,ועוסק שלשה דבדים שנצטוו ישדאל ,שיכלו זדעו
מנוחה זו שילה ,נחלה זו ירושלים,
עדיין נמלחמה זאת שעיקר הכלי זיין של עמלק ,זה בחי׳ ידבד עמים תחתינו.
) (...דפרי רפי יהודה .רפי שמעון
הוא מפילה וכו׳ כמ״ש נמקוס אחר
)סימן נ׳( ,הוא נקרא נוצח אח המלחמה .כי נאמח לה׳ המלחמה,
דא משה.
אומר ,מנוחה זו ירושלים ,נחלה זו שילה•
כדאיתא כזהר )ת׳׳א ,כראשית כה ע׳׳כ( כזה׳׳ל :ל״׳לא ישור שפט
כי אי אפשר להאדס נעצמו לנצחו ,כמו שאמרו רז״ל אלמלא הקנ״ה
מיהודה׳) ,כראשית מט( דא משיח פן דוד ,׳ומחוקק מפין רגליו׳,
עוזרו וכו׳ ,וכמ״ש מלחמה לה׳ נעמלק מדור דור וכנ״ל ,רק שהאדם
חייג לחזק אח עצמו ולעורר אח עצמו נכל פעם מחדש ,לנלי להיוח
דא משיח פן יושף ,׳עד כי יפא שיל״ה׳ ,דא משה ,חושפן דא
כדא .וכן איתא כתיקו׳׳ז )תיקון כא ,מג ע׳׳א( כזה׳׳ל :עד כי יפא
נסוג אחור ממלחמה הזאח ,ולנלי לייאש אח עצמו נשום אופן וכו׳.
שיל״ה ,שיל״ה מש״ה ופירש המתוק מדנש ,שנזמן הגאולה יהיה משה
א ת גאון יעקב זה בחיי וא״ו .עיין להלן נאות זו ד״ה 'כמנואר נזוהר שיעקנ הוא נשי' וא״ו',
המשיש ,והוא יגמור לנרר את כל הנרוריס.
א ד| ל בחיי אוה קשר זה מצוי ככמה מקומוש ,כעין הכפונ נ אי ו נ) כ נ ו נ-ג( :מי ימנני כ!ךסי רןדם כימי אליה ישמרני :נהלו נרו עלי ראשי
לאורו אלך חשך :וני אר המצו״צ )שס( :גהלו .ענין הארה וזריחה ,נמו 'עד ירח ולא יאהיל׳ ) איונ כה( .וכן מציגו נפהליס )יט ,ה(:
לשמש שם אהל נהם :ופירגס יונתן )שס( ש׳אוהל' לשון זהרורית ואור ,וז״ל :יילשמשא שוי משרוי זיהרא נהון .וכן אישא נמשכש שנש )פש
ע״א( :ומשה יקח אח האהל .ופירש ר ש״י) שס( :אס האהל .לשון נהילו נרו )איונ כט( ,והוא היה קירון עור פניו.
ו י ע ק ב אי ש ת ם יושב אהלים .כדכפינ ננ ר א שי ה) כ ה ,כז( :ויגדלו הנערים ויהי »שו איש יידע ציד איש שלה ו!עקנ איש מם י'שנ אהלים:
ושרגס יונ תן) שס( :ייויעקנ גנר תלים נעונדוי ומשמש נניח מדרשא דענר מנע אולפן מן קדם ה׳ .ופירש רנינו נ שיי) שס( :יושג
אהליה .על דרך הפשט ישנ נאוהליס תל שם וענר ,ועל זה נאמר ׳יושנ אהלים׳ .ועל דרך הקנלה ,׳יושנ אהלים׳ ,אהל של מעלה ואהל
של מטה ,שכנר ידעח תצורמו של יעקנ חקוקה נכשא הכנוד ,והנה זה כאילו אמר ׳יושנ כשא׳ .וכפנ המהרש״א )סנהדרין קה ע״נ(:
מילח 'אהל' נאמר נמי שמרחיק עצמו מן עסקי העולם ועוהק נצרכי שמים ,כמו ׳ויעקנ איש חם יושנ אהלים'.
ש ל ש ד| דברים שנצטוו ישראל .כעש ממשיך רנינו ומלמדנו שהפס׳ ׳!דנר עמיה וגו" שנו מולנשוש שלושת נקודות האל״ף ,הוא גס כנגד שלושת
המצוות שנצטוו ישראל קודס כניסשס לא״י ,כדאישא כסנהדרין )כ ע״נ( :מניא ,רני יוסי אומר ,שלוש מצוח נצטוו ישראל נכניסחן
לארץ ,להעמיד להם מלך ,ולהכריח זרעו תל עמלק ,ולנגוח להם ניח הנחירה .ואיני יודע איזה מהן מחילה ,כשהוא אומר ׳כי יד על
כס יה מלחמה לה׳ נעמלק׳ ,הוי אומר להעמיד להס מלך מחילה ,ואין כסא אלא מלך ,שנאמר ׳ויתנ שלמה על כסא ה׳ למלך׳.
ועדיין איני יודע אס לננוח להס ניח הנחירה מחילה או להכריח זרעו של עמלק מחילה ,כשהוא אומר ׳והניח לכס מכל אויניכס וגו׳
והיה המקוס אשר ינחר ה׳ וגו" ,הוי אומר להכריח זרעו של עמלק מחילה ,וכן נדוד הוא אומר ׳ויהי כי ישנ המלך דוד ננימו וה'
הניח לו מסנינ' ,וכחינ ׳ויאמר המלך אל נמן הנניא ראה נא אנכי יושנ נני ח ארזיס וגו" .ופירש ר ש״י) שס( :שליש מצוס .להכי נקט
שלוש הללו ,שהן חלויוח זו נזו ,לעשוחן כסדרן ,כדמפרש לקמן .נחחלה מלך ,ואחריה עמלק ,ואחריה ניח הנחירה .נננישפם לאין .דנכולהו
כמינ ירושה וישינה' ,וירשח וישנח נה ואמרח אשימה עלי מלך׳ )דנריס יז( ,נעמלק כמינ ) ש ש כה( 'והיה נהניח ה' וגו" ,ונננין ניח
הנחירה כמינ )שש ינ( ׳וענרמס אח הירדן וישנמס נ איז וגו" ,והדר כמינ ׳והיה המקום וגו".
רכינו מלכיש כעת את השגתו כמזמור זה

שהוא נכואה דלעתיד לכוא ,עת יקכלו כל הע מיס מלכות ה/

ה מ תרג ם
ל״ ׳ל  6יסור שצט
מיהודה /זה משיח צן
דוד' ,ומחוקק מצין
רגליו /זה משיח צן
יוסף' ,עד כי יצא
שיל״ה' ,זה משה ,חשצון
זה כזה.
לשמש נתן תפקיד,
)ציווה( שהוא יפן את
קרני אורו צהס ) 3שמ)ס(.
ויעקצ אדם שלם
צמעשיו ,ומשמש )היינו
שימוש חכמים  -לימוד מורה
מעשי( צצית המדרש של

עצר ,מחפש ומצקש
לימוד מאת ה' )היינו
לדעת אח מורח ה׳(.

רבי

שילד

מילואי חכמה
ש ל ש ה דברי ם שנצ טוו ישראל .איתא גצי עדן זה ציערות דצש )ח״א ,יז( בזה״ל:
שלושה מצוות נצטוו ישראל ככניסתן לארץ ,וזהו סדרן ,ראשון
להעמיד מלך ,ואת״כ להכרית זרעו של עמלק ,ואת״כ לכנות כית הכתירה.
והטעס ,כי אין כסא שלס עד שיעשה נקמה כעמלק ,ואס אין כסא שלס אי
אפשר לכנות כיהמ״ק ,כי הוא כסא ככוד ה׳ ,וזה שער השמיס .ולכך ראשון
הכניע שאול עמלק ,ואת״כ כנו• דוד ושלמה כית לה׳ ,וזה יסודות ,וזה ארמון
על תילו .וכן היה הדכר ככית שני ,וכפרט למ״ד קדושה ראשונה כטלה,
והיתה קדושת עזרא קדושה תדשה ,ולכך היה צריך ראשונה להכניע זרעו
של עמלק ולקעקע כיצתס ,ואת״כ לכנות כיהמ״ק כמו כראשונה .ולכך כימי
כורש לא היה נכנה ,אף שהיתה פקידה ,כי עדיין לא נכרת זרעו של עמלק.
אכל כימי מרדכי ואסתר ,שנכרת זרעו של עמלק ונמתה כמעט שמס ,אז
החל לציץ ציץ מטע ישע ,ולא איתר הדכר שנה שנתייס שנכנה הכית ,והיה
זה סיכת הכית וכניינו .ואתשורוש ידע זאת ,כי תלוי כנין כיהמ״ק כהכניע
זרעו של עמלק ,ולהיות כל מגמתו שכל יעלה ישראל מעלה ,כאשר כתכתי
טעמו כנ״ל ,ולכך הגכיה המן וכניו וגידל ממשלתס ,כי כזה היה כטות כל
זמן שהס כתואר המעלה ,שאי אפשר להיות מתרומס קרן ישראל וכנין הכית
כסא ה׳ (...) .ולהיות כי אין עמלק נופל אלא כיד מלך ,כי ׳ראשית גויס

עמלק׳ כדדרשינן ,כי תתילה צריך להעמיד מלך ,ואת״כ להכרית זרעו של
עמלק .ולכך מרדכי שכיקש להכרית זרעו של עמלק ,יצא מלפני המלך וכו׳,
ודרשינן )אסת״ר י( שנעשה מלך ויצא לו מוניטין כעולס כנ״ל ,ואס כן לו
הכת והרשות להכרית זרעו של עמלק .וכל ענינס היו לשס שמיס ,ותפס
מלוכה כדי להכניע זדיס ,ואת״כ יהיה קיוס לכנין כיהמ״ק.
ש י כ ל ו זר עו של עמלק .וצספר החינוך )תרד( ציאר מצוה זו ע״ד הפשט ,וז״ל:
שנצטוינו למתות זרעו של עמלק ולאכד זכרו מן העולס ,זכר ונקכה,
גדול וקטן ) .(...משורשי המצוה ,לתת אל ליכנו שכל המיצר לישראל שנאוי
לפני השס כרוך הוא ,וכי לפי רעתו וערמת רוכ נזקו תהיה מפלתו ורעתו,
כמו שאתה מוצא כעמלק ,כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתתיל הוא
להזיקס ,ציוונו כרוך הוא לאכד זכרס מיני ארץ ,ולשרש אתריו עד כלה(...) .
וזאת מן המצוות המוטלות על הציכור כולן ,וכענין שאמרו ז״ל ,שלש מצוות
נצטוו ישראל כשעת כניסתן לארץ ,למנות להס מלך ,ולכנות להס כית
הכתירה ,ולהכרית זרע עמלק .וכאמת כי גס על כל יתיד מישראל הזכריס
מוטל התיוכ להרגס ולאכדס מן העולס אס יש כת כידס ,ככל מקוס וככל
זמן ,אס אולי ימצא אתד מכל זרעס ,ועוכר על זה ,וכא לידו אתד מזרע
עמלק ויש סיפק כידו להורגו ולא הרגו ,כיטל עשה זה.

ו אני תפלה

רב1נ 1של ע1לם,
רב1נ 1של ע1לם,
חום וך1מ1ל ^לי אבי
שבשמים ,ותגעיר
בהרודפים ומפילים
אותי ,ואמר לצרותי
די ,ותאמר עד
פה תביא• ומעתה
תרחם עלי׳ ותעזרני
והושיעני ,ותתחיל
להעלות אותי מעלה
מעלח חיש קל
מך>ה .וכל הירידות
יתהפכו לעליות ,וכל
ההתרחקות יתהפך
להתקרבות .כי
אתה החלות לקרבנו
ברחמיך ,והתחלת
להשפיע עלינו
המון קדשתך ותקף
חמלתך׳ על ידי
צדיקי אמת שבכל
דור ודור .על כן אין
נאה לך לעזבנו יי
אל־הינו ,יהמו מעיך
עלינו .וכאשר החלות
להראות נדלך וטובך
עלינו ,ונתת לנו
תורתך הקדושה
על ידי משה נביאך
נאמן ביתך ,ושלחת
לנו ברחמיך הרבים
צדיקי אמת בכל
דור ודור ,אשר על
ידם נמסרה התורה
לנו ממשה ליהושע,
ומיהושע לזקנים,
ומזקנים לזקנים
וצדיקים שבכל דור
ודור ,עד אשר הניע
אלינו השתלשלות
קבלת התורה ,ועדין
לא כלו רחמיך מטנו,
״הקיצותי ועורי
עטך״ .כן יכמרו
מעיך עלינו׳ ותעזרני
לקים באמת את כל
דברי תורתך באהבה.
חוסה עלינו ברחמיך,
ועזרנו להיות דבוק
בך ובצדיקי אמת
לעולם ועד ,בעולם
הזה ובעולם הבא
)ליקו׳׳ת ו(.

ה מ תרג ם
יקום מלך מזרע
יעקב ויתגדל מזרע
ישראל )שהוא יעקב( משיח,
והוא יהרוג את שרי
מואב ,וישלוט בכל בני
האדם.

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

קצא

ער כי ם
וכינויים
כוכב מיעקב

ד ר ך כוכב מיעקב .רנינו מאשר את מצוה מינוי המלך לנחי׳ י ע קנ,
ו ל מ נ ו ת להם מלר.
שזה נחי' מצוח העמדת מלך ,לידע שיש אדם כזה
ע״פ הכפוג ננ מ דנ ר )כד׳ טו־י ט( :רשא משלו ויאמר נאם
שחלק לו הקנ׳׳ה כבודו ,וכבודו הוא כבוד המקום כביכול ,וצריכין
נלעס נגו נ ער וגאס הגנר קמס העין :נאם שמ?נ אמרי אל
שמהא איממו עליך וליזהר בכבודו מאוד ,ואז דווקא גוכל להכריח
וידע דעח עליון מחז.ה שדי.יחזה נפל ו>לוי עיניס :אראנו ולא
ירמיהו רמז שלג(.
זרעו של עמלק שרוצה למעט בכבוד
עמה אשורנו ולא קרוג דיןו כונג
ידרך כוכב מיעקב׳ ,בעבור
יעקב,
גאון
בחי׳
זה
מלך,
להם
ולמנות
ומחץ
מיעקב ורןם שנט מישראל
שהוזהר
וזה
)(...
ושלום.
חס
המקום
כי המשיח יקבץ נדחי ישראל
המלך מאוד לבלתי רום לבנו מאחיו ,מקצה הארז ,ימשילנו לכוכב
שח:
נני
פאחי מואב וקרקר 5ל
בחי׳)כמלנר כד( דרך בוכב מיעקב ,בחי׳ מלך.
הדורך ברקיע מקצה השמים,
חס
עצמו
כבוד
אחר
רודף
יהיה
שלא
שעיר
ירישה
והןה אדום ירישה והןה
כמו שנאמר בו )דניאל ז(
ולבנות להם בית הבחירה ,זה בחי׳ משה,
ושלום ,וידע שכבודו הוא רק בשביל ׳וארו עם ענני שמיא כבר
איניו )?שראל עשה חןל :ו.ירד
מיעקנ והאניד שליד מעיר :ופירגס בחי׳ דעת ,במו שאמת חז״ל )כרכופ לג (.מי
אנש אתה וגו״ .ואמר שהוא
כנוד המקום כג׳׳ל .והוא בחינת
רואה לזמן רחוק ,שידרוך
המקדש
אונקלוס )שס( :י״יקוס מלכא מיעקג שיש בו דיעה באלו נבנה בית
הממוצע ,שצריך להמשיך הארה כוכב מקצה השמים ויקום
ממנו שבט מושל )רמב׳׳ן
ויחרנא משיחא מישראל ,ויקטול בימיו .וזה בחי׳ יבחר לנו את נחלתינו
מהנקודה העליונה בחינת כבוד
במדבר כד ,יז(.
אלקים ,לנחינח המלכות שהיא
רנ רני מואג ,וישלוט נכל נני
)ממימן ד׳ עד כאן לשון רבינו ז״ל( :
הכוכב הנרמז כנגד היכל
שהיא
החחחונה,
נקודה
בחינת
אנשא .ורש״י )שס( פירש נזה :אראנו.
הרצון ,הוא בחי׳ הת״ת
בחינת כלל קדושת ישראל ,ויכניע כל הצרים הרוצים למעט בכבוד הנקרא יעקב כנודע ,הוא
רואה אני שנחו של יעקב וגדולמו ,אך לא עמה הוא אלא לאחר
הנקרא כוכב סתם ,השישי
זמן .דין כוכב .כחרגומו לשון דרך קשחו .שהכוכב עונר כחץ.
המקום חש ושלום ,רק יראה להרנוח בכבוד המקום) .ועל כן משבעה כוכבי לכת ,וזהו
׳דרך כוכב מיעקב׳ )שער
ונלע״ז דישטינ״ט ,כלומר יקום מזל .וקס שנט .מלך רודה ומושל.
נאמת אמרו רז״ל )גיטין ס״נ( ׳מאן מלכי רנגן׳ ,כי הצדיקי אמת
הפסוקים פ׳ בלק(.
זוכין נס כן לנחיגח הכנוד הזה( וזהו שאמרו רז׳׳ל יומא כ׳׳נ,
ומסץ סאסי מוא .3זה דוד ,שנאמר נו ׳השכנ אוחס ארצה וימדד שני
ידרך כוכב מיעקב׳ ,נקרא
חבלים להמיח וגו" .וירד מיעקג .ועוד יהיה מושל אחר מיעקב.
׳מפני מה לא נמשכה מלכוח שאול ,מפגי שלא היה נו שוס דופי מלך המשיח כוכב ,מן הטעם
ונו' ואין מעמידין פרנס על הצבור אלא אס כן קופה של שרצים שהכוכב נבדל מן האדם,
והאניי שריד מעיי .מעיר החשובה )של אדום והוא רומי( ,ועל
שהכוכב ברקיע והאדם על
תלויה לו מאחוריו ,שאס תזוח דעחו עליו אומרים לו חזור
מלך המשיח אומר כן ,שנאמר נו ׳וירד מים עד ים ולא יהיה
הארז ,כך הזמן של משיח
לאחוריך' .נמצא מבואר דבריו ז״ל שעיקר העמדת המלך וקיום נבדל מן עולם הזה לגמרי.
שריד לבית עשו' .ועוד ני אר נז ה נש״ך עה״פ )שס( :דרן נו »
ועוד ,כי מעלתו ומדריגתו
מלכותו הוא ע״י החרפות ובושות ,כדי שלא יהיה רודף אחר כבוד
מיעקב .זה משיח בן יוסף ,לזה אמר מיעקב ,שנאמר )נראשיפ
של משיח למעלה ,כמו
לז( ׳אלה חולדוח י ע קנ יוסף׳ .וקס שננו מישראל .זה משיח בן
עצמו ,ואמרו עוד ^ס ,מפגי מה נענש שאול ,מפגי שמחל על שפירשנו למעלה ,שעליו
נאמר ׳וירום וגבה ונשא׳,
כבודו ,כי אדרבא דייקא כשאינו לוקח המלכות לעצמו ,ואינו להוט
דוד .והמשיל בן יושף לכוכב ,שאין אורו כל כך ,ופעמים נראה
ולכך קראו אותו ׳כוכב׳,
אחר כבוד עצמו ,ומקבל מלנוחו רק בשביל כבודו יתברך ,אז אסור
ופעמים אינו נראה .וקס שבט .הוא שבט המלכוח.
שהוא מתנשא על כל )נצח
ישראל פ״ס(.
מ י שיש בו דיע ה וכוי .איפא נמשכש נרכוש )לג ע״א( :אמר רב
למחול על כבודו ,נכדי שלא ימעט בכבוד המקום חס ושלום(...) .
ממציח דברינו ,כי ידוע ני דבר הממוצע צריך להיוח נו מבחינת י דר ך כוכב מיעקב׳ ,זה
אמי ,גדולה דעה שנמנה נין שחי אומיוח ,שנאמר ׳כי אל
משיח בן יוםף ,לזה אמר
העליונה
הנקודה
נין
הממוצע
שהוא
הנושה
כן
כמו
הקצוות,
שחי
דעות ה" ,וכל מי שאין נו דעה אסור לרחם עליו ,שנאמר 'כי לא
מיעקב ,שנאמר ׳אלה תולדות
להנקודה התחתונה יש נה מנחינח שניהם ,כשאינו מקבלה כראוי יעקב יוםף׳ .׳וקם שבט
עם ניגוח הוא על כן לא ירחמנו עושהו׳ .אמר רני אלעזר ,גדול
מישראל׳ ,זה משיח בן דוד,
מקדש שניחן בין שמי אומיוח ,שגאמר ׳פעלח ה׳ מקדש ה" .ואמר
אז נא על ידה לשפלות גמור חש ושלום ,וגעשה ננזה שפל כעפר והמשיל בן יוםף לכוכב ,שאין
ממש חם ושלום בבחינת )שמואל א׳  (3׳ונוזי יקלו' ,וכשמקייס )פהליס אורו כל כך ,ופעמים נראה
רני אלעזר ,כל אדם שיש נו דעה כאילו נבנה ניהמ׳׳ק נימיו ,דעה
ופעמים אינו נראה )ש׳׳ך עה׳׳ת
לז( ' ד ו ם לה' וכו" ,אז'והוא יפיל לך חללים' ,נחינח )שס קט( ׳ולבי
נחנה נין שתי אוחיות ,מקדש ניחן נין שחי אותיוח .וניאר המהרש״א
במדבר כד ,יז(.
)שס( :גדולה דעה נו׳ .מנואר כי הדעת היא המידה העליונה שנג׳
חלל בקרני' ,וזונח עי״ז אח יצרו )שהוא עיקר השונא שממנו באין לו כחיי חכמה ובינה נקרא
כל המרפות ונזיונופ( ,שזה נחינח נריחח זרעו של עמלק ,ונהנושה כוכב ,שהוא םוד הוי״ה אהיה,
מידוח שהם חכמה ונינה ודעח ,כפירש׳׳י נחומש פרשת כי חשא
כ״ו כ״ב םוד הוי״ה אהי״ה עם
הזאת שנא עליו מאיר בה אור הנקודה העליונה ,נחיגח הכנוד
עי׳׳ש ,והיא רוה׳׳ק (...) .נ׳ אותיות ושמות אלו שהם עומדין מימין
הכולל )קה׳׳י ,כוכב(.
העליון ,כבוד אלקיס ,ואז הבושה הוא בנחינח העמדת מלך.
ומשמאל של מילח דעח ומקדש ,שהן שני שמוח הרחמים והגנורה,
כוכב ר״ת ׳כי ׳כל ׳בשמים
ו ל כ נ ו ת להם בי ת הבחירה .כפנ נזה נליקו״ה )או״פ שנת ז ,יז( ׳ובארז ,וזה שאמר ׳דרך
והיודע לצרפם הוא יודע לצרף אומיוח שנבראו נהם שמיס וארץ
כוכב מיעקב׳ כמו שאמר
נזה״ל :עיקר השלימוח היא לגלוח מלכותו בעולם ,שזה
שהם הרחמים והדין ,כמו שכתוב ׳ניוס נרוא ה׳ אלקיס וגו׳׳ .ומזה
׳אלה תולדות יעקב יוםף׳
הוסיף ר״א עוד לומר כל אדם שיש נו דעה כאילו נננה ניהמ׳׳ק
עיקר החיקון של בנין ניהמ׳׳ק ,שהוא להמשיך האור מנקודה
)קה׳׳י ,כוכב(.
העליונה לנקודה החחחונה שהוא נחינח מלכוח ,עד שיתגלה
כו' ,כמ״ש שהמקדש נננה ע״י נ׳ אותיות דימין ושמאל ,שהיה
מלכוחו לעין כל ,שעל זה אנו מנקשין נמה פעמים ,כמו שאומרים
יודע נצלאל לצרפן ע״י הדעת ורוה׳׳ק שניחן גם כן נין שמי
ותמלוך אמה ה׳ לבדך נהר ציון משכן כבודך וכו' ,ככחוב ימלוך ה׳
אותיות ,ומי שיש נו דעה כמו בצלאל הרי הוא ראוי להיוח
לעולם אלקיך ציון ונו' ,עד שיקוים וידע כל פעול כי אמה פעלתו
המקדש גננה נימיו ,ע׳׳י הדעת.
וכו /אבל ע״י תמאינו נתרב הביהמ״ק ,ונתעלס מלכות לקדושה,
ומלכות דשיטרא אתרא מתגברת וכו' ,וכל זה מתמת שאין נמשך ההארה מנקודה העליונה לנקודה התתתונה כי אס מעט למעט בהעלם
נפלא ,ואז נאמר ותרד פלאים אין עוזר לה ,ואז צריכין לתפש ולבקש מאד מאד את השי״ת ,ולבקש מאד איה מקום כבודו וכו׳ )כמ״ש
ב י ת הבהירה זה בחיי משה .כתב בזה בליקו״ה )או״ח בה״פ ה ,יג( בזה״ל :מבואר שס ,שהביהמ״ק הוא בתינת
בליקוטי תנינא כשי׳ י"כ(•
נקודה העליונה שבו כלול הכל ,כי התתתון נכלל בעליון .ועל כן עיקר שלימות תיקון התשובה ,דהיינו לכפר ולתקן כל העוונות ,הוא
בביהמ״ק ,ששם מקריבין כל הקרבנות לכפר כל עוונותינו .ועל כן שם עיקר ההלכה ברורה ,כי שם היו יושבין השנהדרי גדולה ומבררין
ניאר נזה נפל״ ח)ו ,ז-ט( ,נקשרי הדנריס ,נזה״ל:

אץ כוכבים אלא יעקב,
שנאמר ׳דרך כוכב מיעקב׳,
וכתיב ׳הבט נא השמימה
וםפור הכוכבים׳ )ילקו׳׳ש

מיליואי חכמה
ו ל מ נ ו ת ל ה ם טלך .ל(יהא גגי מצוה זו נספר הסיטן)הצז( מה״ל :נצטוינו למנות
עלינו מלך מישראל ,ויקנצנו כולנו ,וינהיגנו כמפצו ,ועל זה נאמר
)דכרים יס' ,שום משים עליך מלן וגו" .משרשי המצוה .נפועלת הנמצא לעם
כהיות עליהם איש אמד לראש ולקצין ,כי לא יתקיים יישונ העם נשלוס נלפי
זה ,והנה תראה כשפרי הננואה ,כא כקללה להיות אנשים רני ם לראש כמקום
אחד (...) ,ומה שאמרו דל )פגהדיין ינו ע״ג( 'שוס תשים עליך מלו' ,שתהא
אימתו עליך ,כלומר ,שנירא אותו ונאמין לדנריו ככל דנר שלא יצוה כנגד
התורה ,ונככדהו כתכלית הכנוד הראוי לכשר ודם ,וכל מי שיענור מצות מלך
שהוקם ע"פ התורה או מורד נשוה ענין ,הרשות ניד מלך להורגו ,ואין עליו
צד עוון נכן (...) .ומה שאמרו ז״ל )סנהדרין כ ע״ג( שרשות ניד המלץ לעשות
לו דרך כאמצע השדות והכרמים ,ושהוא יכול לדון נני אדם כפי מה שיראה
לו האמת ,ואפילו כלא עדים נרורים .ומה שאמרו )שם כג ע״א( שאין רוככין
על סוסו ,ואין יושנין על כסאו ,ואין נושאין אלמנתו ,ואין משתמשין כשרניטו,
ולא נכמרו ,ולא ככל כלי תשמישו ,וכל זה למעלתו ולכנודו ,וכשהוא מת ,כליו
נשרפין לפני מיטתו .ומה שאמרו )שם יע ע״ג( שמלך שמחל על כנודו אין
כנודו מחול ,וכל הדנריס האלו הכל לטונת העס ולמועלמס.

ו ל ב נ ו ת להם בי ת הבחירה .איתא גבי מצוה זו בספר החינוך )צה( בזה״ל :לבנות
בית לשם ה׳ ,כלומר שנהיה מקריבים שס קרבנותינו אליו ,ושס
תהיה העלייה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל שנה ,שנאמר )שמות כה( ׳ועשו לי
מקדש׳ .וזאת המצוה כוללת עימה הכלים הצריכיס בבית אל העבודה ,כגון
המנורה והשולתן והמזבת ,וכל שאר הכלים כולם .משרשי מצוה זו (...) ,כי בנין
בית לשם יתברך ,ועשותינו בה תפילות וקרבנות ,אינו אלא הכל להכין
הלבבות לעבודתו יתעלה ,לא מהיותו צריך לשבת בין אנשים ולבוא בצל
קורותם ,ואם ארזי לבנון יבנוהו או ברותים היינו ברושים ,כי ׳השמים ושמי
השמים לא יכלכלוהו׳ ,וברותו יעמודו ,אף כי הבית אשר בנו בני האדם
צריך לכבודו תלילה ,הלא ידועים הדברים וברורים שהכל להכשר גופותינו,
כי הגופות יוכשרו ע״י הפעולות ,וברבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן,
מתשבות הלב מטהרות מתלבנות מזדקקות .והשם תפץ בטובתן של בריות
כמו שאמרנו ,ועל כן ציוונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית
הנקיות ,לטהר שם מתשבות בני אדם ,ולתקן לבבם אליו בו ) (...ומתוך
הכשר המעשה וטהרת המתשבה שיהיה לנו '^ם ,יעלה שכלינו אל הדבקות
עם השכל העליוני .וע״ד הפשט ,על הצד הזה נפרש שרית השכינה במקום

ערכי ם
וכינויים
ציווי)ואצונו(
יואצוונוי ,אין ציווי בכל
מקום אלא דברי תורה
)ילקו״ש ,רמז תשעו(.

אין צו אלא לשון זרוז מיד
ולדורות )רש״י ויקרא ו ,ב(.
לא תמצא בסוד לשון
הקודש מלה בלשון ציווי,
בדבר שאין יכולת ביד האדם
לעשותו מיד )רבינו בחיי
דברים לב ,נ(.

יו אצונוי,

לשון מלכות

)אוה״ח דברים לא ,יד(.

לשון ציווי ,הוא שיהיה
מורה שהיא חיוב מן התורה
)צל״ח פסחים ע.(.

שם מצוות שהוא לשון
ציווי זה יהיה בטל לעתיד
לבא ,כי לא יעשו המצוות
מחמת שהוא נזצוה מאת
השם ברוך הוא ,ואם לא היה
נזצוה לא היה עושה ,רק
ממילא יהיו רודפים לקיים
המצוות כדי להחיות נפשם.
) (...ולכן יהיה בטל שם של
נזצוה ,שלא יכונה כלל
בלשון ציווי רק מצד השכל
והשגת עצמם יעשו אותם
)דגל מחנה אפרים ,פ׳ צו(.

כל העולם לא נברא אלא
לצוות לזה .יש לפרש לצוות,
לשון ציווי ואזהרה ,כלומר
כל הברואים והצומחים
והדוממים כולם בכלל ,לא
נבראו כי אם לצוות לאדם,
ולרמוז לו בחי׳ עבודה,
להשיג מחמתם אורות
עליונים ) אור המאיר ,נח(.
צו רומז על כללות ב׳ מדות
חסד וגבורה ,ע״כ צו גי׳ אל
אדני ,׳אל׳ חסד ,׳אדני׳ דין
)קה״י ,צו(.

צו זה משפט ,שנאמר
׳למען אשר יצוה את בניו
וגו׳ לעשות צדקה ומשפט׳
)קה״י ,צו(.

קצב

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

כל ההלכות .ועל כן מי שנעלם ממנו הדרך לעמדת ה' (...) ,צריך
לעלות לניהמ״ק ,ששם יושנים הכהנים והזקנים שהם כלל הצדיקי
אמת שהם נתינת משה נתינת נקודה העליונה שמאיר ככל נקודות
התתתונות שנעולם להורות להם דרך לעמדת ה׳ נכל מקום שהם,
וצריכין לעלות לשם ולקנל מהם,
יהי ?5נ ? 1יי! ד א קי ®ק ו»|.ז כי
נמו שכתונ ע״פ התורה אשר יורוך וזה פי רו ש ויאמר ה׳ אל משה קרא את
אמה תניא את נני ושראל אל הארץ
אאר ?שנעמי להם ואנכי אהיה
ונו׳ .ועתה כעוונותינו שתרנ יהשע .משה ,הוא נקודה העליונה .ויהושע,
נננוך :וכפנ נזה הרמנ״ן )שס( :ו  56וט.
ניהמ״ק ,עיקר התיקון ע״י הצדיקי הוא נקודה התחתונה .והתיצבו באהל ,זה
ואזרזנו ,לשון רש״י .ואין צורך ,ני
אמת ,שהם כנתינת משה
שהוא בחי׳ הדקיע ,בחי׳ הוא״ו שבתוך האלף.
נתינת הניהמ״ק נתינת נקודה
דנר השם ׳מזק ואמץ כי אמה מניא׳
העליונה ,כי כל מי שיש נו דיעה ואצונו ,כי משה היה צדיך אז למסוד הכל
מצוה היא ,ואילו היה מתעצל ,ולא
כאילו נכנה ניה מ״ק ני מיו.
יעשה כן היה מיינ מימה .ויתכן
הי אל משה קרא א ת יהושע .כ פנ נזה נ ס פר זמרה ה ארז
שיהיה פירוש 'ואצונו׳ ,שאמנה אומו נגיד ומצוה על ישראל .וכן
)  0נזה״ל :נענין שאמר הקנ״ה למשה ׳קרא את
פירש נזה נ או ה״ ח) ש ס( ,וז״ל :והסיצנו וגו׳ .כאן ציווה שימנהג יהושע
יהושע וכו" )שזה יסוד המאמר הנ״ל( ,נאמר שם ,׳תזק ואמץ ני
כשררה לפנימשה ,והוא אומרו 'והמיצנו׳ ,לשון מינוי ושררה,
אמה תניא את נני ישראל אל הארץ וכו״ )נחי׳ ירושת א״י(,
שניהם כהשוואה,על דרך שפירשנו נפרשת ׳אמם נצנים׳ )דנרי ס
׳ואנכי אהיה עמך׳ .היינו כי אני אמשיך עליך אור הנקודה
כט( .ואומרו ׳ואצונו׳ ,לשון מלכות ,על דרך אומרו ) ש ״ א יג( ׳ויצוהו
העליונה שהיא נמי׳ כמ״ר ,נמי׳ אהיה ,המנואר נפנים.
ה׳ לנגיד׳ .והאלשיך )שס( ני אר נזה נזה״ל :הנני מפץ למת נחינמף
כיהושע ,למען כאשר הייתי עמך אהיה עמו ,שיהיה הוא משכן
לשכינה כאופן מופלג נאשר היית אמה ,ויהיה כמוך מגן על ישראל ,נל יזנו אתרי אלקי נכר מיד נסלוקך ,כי הוא יגן כל ימיו .והנה
להגיע יהושע אל מדרגה זו ,אמר אלקים 'קרא אמ יהושע והמיצנו כאהל מועד' ,אמה והוא יתד ,כאופן ני המתנרומך עמו כמקום
הקדוש ההוא והראותי שם ננמנם ,יזככנו ,עד גדר שאדנר עמו נהקיץ .וזהו'והמיצנו ואצונו׳ כלומר נהמ!צנו על עומדו שהיא נהקיץ
אצונו ,שזה הוראת קנומו נעצמו זכוך משפיק השראת שכינה עליו ,כאשר הייתי עמך .ואיפא נילקו״ש) שמואל א רמז צז( :אין יצינה ככל
מקום אלא רוח הקודש ,שנאמר ) (...׳קרא את יהושע והמיצנו׳ .ועוד אימא נזהר )וילך ,רפד ע״א( נזה״ל “^ :אמר ליה קודשא כריך הוא
למשה ,משה מנעי לאחדשא עלמא ,תמית מן יומך שמשא פלח לשיהרא ,ממית מן יומך דישלומ שיהרא כעוד דשמשא קיימא ,אלא ׳הן
קרנו ימיך למות ,קרא את יהושע' ,יפכניש שמשא וישלוט שיהרא .ולא עוד ,אלא אי אנת תיעול לארעא ,יפנניש שיהרא מקמך ו ^
ישלוט ,ודאי שולטנומא דשיהרא מטא ,ולא תשלוט כעוד דאנת קיימא נעלמא ,׳קרא את יהושע וגו" .ומאי קאמר ,׳הנך שוכנ עם
אנומיך וקם העם הזה וגו" ,ולא אשנחנא דפקיד קודשא כריך הוא ליהושע אלא למשה ,דאמר ליה למשה כל האי ,דנ תינ ׳ועזנני
והפר את כריתי ,וחרה אפי נו כיום ההוא ,ועתה נ תנו לכם את השירה הזאת ולמדה את כני ישראל שימה כפיהם' ,אי הכי
מהו ׳ואצונו' ,אלא קרא אמר ׳הנך שוכנ עם אנומיך׳ ,אמר ליה קודשא כריך הוא למשה ,אף על גנ דאגת משכונ עם אנהמך,
הא אנת קיימא מדיר לאנהרא לשיהרא ,כמה דשמשא ,דאף על גנ דאמכניש ,לא אמכניש אלא לאנהרא לשיהרא ,וכדין אנהיר
לשיהרא כד אמכניש ,ועל דא ׳הנך שוכנ׳ לאנהרא ,ודא הוא ׳ואצונו׳ .וכדין אמנשר יהושע לאנהרא ,ועל דא כמינ ׳הנך שוכנ עש
אנותיך' ,לאנהרא ליהושע .ודא הוא 'וצו את יהושע וחזקהו'' ,וצו את יהושע' ,כלהו לאנהרא.
ק ר א א ת יהושע .כפינ נ דנ רי ס )לא ,יד -טו ,כג( :ויאמר ה' אל
מקה הן קרנו ןמיך למות קרא את יהוקע והת!צמ נאהל
מועד ואצונו וילך מקה ויהוקננ וימלצנו כאהל מועד :וירא ה׳
נאהל נעמוד ענן העמד עמוד הענן על פמת האהל (...) :ויצו את

ויאמר

ילקוט הנחל

מיליואי חכמה
ההוא ,ואע״פ שהאמת כי אמרו ז״ל )מגילה כה ע״א( קדושתן עליהם אפילו
כשהן שוממין ,שמשמע בזה שאין כל סיבת שרית השכינה שס מצד
העובדים ,אפשר לומר כי אותו המקום בחרו האל לברך בני האדם אשר
ברא מתוכו ,כמו שאמרנו ,וכמו שהיה חפצו לשלוח לבני אדס נביא להורותם
דרך ילכו בה ,ויזכו לקיים נפשותס ,כמו כן חפץ בחסדיו הגדולים לקבוע
להס מקום בארץ ,שיהיה נכון אל טובת הבריות וזכותם ,וכל זה מחסדיו על
בריותיו .ומכל מקום לעולם תתרבה שס הברכה והקדושה ,לפי הפעולות
הטובות שיעשו שס בני אדס ,ואז ,עס הפעולות הטובות יפתחו מעיינות
הטוב כנגדו ,כי באמת אינו דומה קדושת המקום בחורבנו ,לקדושתו בישובו.
ו א צ ו נ ו  .איתא גבי ענין זה בספר ערבי נחל )פ' ניצבים( בזה״ל :אמר ה׳ למשה,
׳קרא את יהושע והתיצבו כו״ ,שידבר יהושע בן נון אל משה
רבינו ע״ה ,כדי שיתלבשו ב׳ הקולות בקולו ,וכמ״ש לעיל בענין שמואל עס
עלי .ועשה ככה ,וילכו יחדיו ,ונתייחד תחילה הדיבור למשה רבינו ע״ה,
ואח״כ ב׳ הקולות נתלבשו בקול יהושע בן נון ,והשיג הדיבור השייך אליו,
וכאמור .ולז״א הכתוב ׳ויצו את יהושע׳ ,ולא פירש מי המצוה ,כי באומרו
סתם סובל ב׳ פירושים ,או שה׳ הוא המצוה ,או משה רבינו ע״ה ,ושניהם
אמת ,אלא דמדכתיב ׳אשר נשבעתי׳ ,ידעינן שיצא הדבר מפי עליון ,אלא
לפי שנתלבש בקול משה .לכן ב׳ הפירושים אמת ,והבן.

אין צו אלא שכינה ,שנאמר ק ל א א ת י הו שע .כתב בכוכ״א )חו״ב לח-מא( גבי ענין הרב והתלמיד בזה״ל :כפי
המבואר בבעל הטורים על הפסוק ׳נביא מקרבך וכו /שמה שהפסוק
׳ויצו ה׳ אלקים׳ )קה״י ,צו(.
מתחיל בנון ,ומסיים בנון ,מרמז שישיג נון שערי בינה ,וכפי המובא בספרי
אמת שהשמות שייכים להפסוקים שהתחלתם וסיומם כמותם ,נראה מבואר
שעל כן גם שמו הקדוש מתחיל בנון ומסיים בנון .ומחמת שגם עיקר שלימות
כל התיקונים של הרב הוא ע״י התלמיד ,כמובן בהתורה ׳קרא את יהושע׳
בסימן ו׳ ליקו״מ ח״א ,בענין הסוד של תמונת אלף והאדם היושב על הכסא,
ועיי״ש היטב מה שמובא שס בענין מלחמת עמלק ,שאע״פ שגס היא עיקרה
נעשית ע״י משה בעצמו ,אבל באתגליא תלויה המלחמה רק בהתלמיד שהוא
בחינת יהושע ,עי״ש .וידוע שהעיקר של כל תלמידיו הקדושים היה מוהרנ״ת
ז״ל ,ולכן נראה בחוש כי באתגליא היתה עליו המלחמה פנים ואחור יותר מעל
רבינו ז״ל ,כי בכל מיני מסירות מסרוהו ,ובכל מיני חרופיס מקולות וקללות
בפניו ובפני עיניו חרפוהו וקללוהו ,בתפיסה תפסוהו ,ומביתו גרשוהו ,וגס רצו
והשתדלו להרגו ולהמיתו ,אותו ואת כל אשר הכיר אמיתתו ,כנודע ומפורסם
מהאגרות שנשלח מהצורר להשמידם ולהרגם ולאבדם ,כי הוא היה התלמיד
האמיתי אשר נאכל ונתהפך למהות רבו ממש כביכול ,ותיכף בעת התקרבותו
גילה אדמו״ר ז״ל את התורה ׳קרא את יהושע׳ ,למען הודיע על ידו את הבקי
בשוב לכל המונחים בשאול תחתית ומתחתיו (...) .וכאשר נראה ונודע לכל
מביט ומסתכל בספריו הקדושים ,שאע״פ שמרבה לדבר מכל המידות טובות
וישרות ,אבל עיקר ורוב דבריו יסובבו על ענין התחזקות ,לחזק ולאמץ כל הנחשלים והעייפים והיגעים אשר עמלק רודף אחריהם ,לבל יתייאשו עצמם מן
הרחמים ,כי הוא יתברך חנון ורב לסלוח ,וכאשר נשמע ונראה גס בעת יציאת נשמתו הקדושה ,שעד נשימה האחרונה כפל ושילשתיבות ׳חנון המרבה לסלוח׳,
פעמים אין מספר .והמגיד מראשית אחרית ,סיבב גס אליו קריאת השם בסודות נשגבות ועצומות ,ועל כן בעניות דעתי חישבתי גסשמו הקדוש ז״ל ,וראיתי כי
הוא במספר ׳חנון המרבה לסלוח׳ מכוון ממש ,וגס הוא מתחיל ומסיים בנון ,כי ע״י רבינו ז״ל זכה גס הוא למה שזכה ,וכאשר אנו רואים שרבינו ז״ל בעצמו
צירף אותו במאמרו הקדוש )ימי מוהרנ״ת ח״ב סימן ל״ב( ׳נחמן נתן ,לאכט אויס דער גאנצער וועלט׳ )נחמן נתן ,שוחקים מכל העולם( .וזה אשר גס ׳נחל נבע מקור
חכמה׳ עס האותיות והתיבות והכולל מכוון ממש מספר ׳נחמן נתן׳ ,כי התלמיד עס הרב הס משורש אחד (...) .כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם
מיום בריאת העולם עד הנה ,ועל ידס יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלימות ,שגס אס לא היה אוכל האדם את עץ הדעת לא
היה תיקון עולמות כזה .ועל כן יתהפך עי״ז חטאו לזכות ,ויקוייס ׳אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד׳ .וזה אשר גס ׳תרחם׳ מכוון למספר הנ״ל.
מ ש ה וכוי ויהו שע .ומובא בטובות זכרונות )ח( :העיקר רוצה השטן ר״ל בהמחלוקת על מוהרנ״ת ז״ל ,בכדי שלא יתגלה גדולתו של רבינו ז״ל על ידו,
אך ׳ואתה מרום לעולם ה״ ,ונתקיים מה שאמר הנביא ׳ואומר אבד נצחי ותוחלתי וכו״ אך חסדי ה׳ כי לא תמנו וכו״ ,היינו כפי שאדומו״ר
ז״ל הוא מספר שמו הקדוש נצח ,ואמר נצחתי ואנצח ,וכפי שמובא בליקוה״ל ,שעס משה שהוא הצדיק האמת בעצמו ,הסט״א בחי׳ עמלק א״א ליגע
בו ,רק העיקר בזה המלחמה הוא יהושע ,בחי׳ ׳צא הלחם בעמלק׳ שאמר משה ליהושע ,ומחמת זה עבר על מוהרנ״ת ז״ל מלחמות ומחלוקות כאלו,
שהוא התלמיד בחי׳ יהושע ,וכמו יהושע כבש ל״א מלכים והכל בכוחו של משה כמובא ,שאמר לו הקב״ה ליהושע ג׳ פע מי ם חז״ק ,שזה מספר
מש״ה ,לרמז לו שהכל בזכות ובכוח של משה ,כן עזר לו למוהרנ״ת ז״ל השי״ת בכל ענייניו ,שעסק לגלות ולהאיר על פני תבל האורות הקדושים של
רבינו ז״ל ,היינו הן בדיבוריו עס בני אדס מהתכלית האמיתי ,והן בחידושיו הקדושים על תורותיו של אדמו״ר ז״ל ,והן בבנין הבית תפלה ע״ש
הצדיק הקדוש ,שידוע איך שעברו עליו גלים וגלים ,שממש נתקיים בו ׳סבוני גס סבבוני׳ ,שעל זה היה יכול לומר ולחשוב ח״ו ׳אבד נצחי׳ ,שהוא
רבינו ז״ל הנקרא נצח ,אך אעפ״כ התאזר את עצמו בחרב שזה התפלה בכוח ,ובפרט בהליקו״ת על התורות הקדושות של ליקוטי מוהר״ן ,וכבש בזה
הקדושות ,לחיותינו כיוס
כל המלחמות ואת כל המחלוקות ,עד שהוריש לנו ג״כ את כל דיבוריו ושיחותיו הקדושות של רבינו ז״ל ,עס כל תורותיו
חיינו אמן סלה.
טובתם הקדושה לשמור ולעשות ולקיים עצותיהם הקדושות כל ימי
הזה לכל או״א כפי מדריגתו ,וכן נזכה ונירש

ה מ תרגם
אמר לו הקב״ה
למשה ,משה וכי אתה
רוצה לחדש ולשנות את
מנהגו של עולם ,הראית
מימיך שהשמש יעבוד
ללבנה ,הראית מימיך
שהלבנה תשלוט בעוד
שהשמש נמצאת ,אלא
דע לך 'הן קרבו ימיך
למות ,קרא את יהושע',
יאסף השמש ותשלוט
הלבנה .ולא עוד ,אלא
אס אתה תיכנס לארץ,
תאסף הלבנה בשבילך
ולא תוכל לשלוט ,ודאי
ששליטת הלבנה הגיעה,
ואפילו הכי אינה יכולה
לשלוט בעוד שאתה קייס
בעולס' ,קרא את יהושע
וגו״ .ומה אמר לו
הקב״ה' ,הנך שוכב עס
אבותיך וקס העס הזה
וגו" ,ולא מצאנו שציוה
הקב״ה ליהושע אלא
למשה ,כי אמר למשה
את הכל )את כל אשר יקרה
אומס כאחרית הימים( ,כמ״ש
'ועזבני והפר את בריתי,
וחרה אפי בו ביוס
ההוא ,ועתה כתבו לכס
את השירה הזאת ולמדה
את בני ישראל שימה
בפיהס' ,ואס כן מהו
'ואצונו' ,אלא הכתוב
אומר 'הנך שוכב עס
אבותיך' ,אמר הקב״ה
למשה ,אע״פ שאתה
תשכב עס אבותיך ,הרי
אתה עומד תמיד להאיר
אל הלבנה ,כמו השמש,
שאע״פ ששקע ,לא שקע
אלא להאיר אל הלבנה,
כי אז אחר ששקע הוא
מאיר ללבנה ,ועל זה
נאמר'הנך שוכב' להאיר,
וזהו 'ואצונו' ,נמצא שאז
נתבשר יהושע להאיר,
וע״כ כתוב 'הנך שוכב
עס אבותיך' ,והיינו כדי
להאיר ליהושע .וזהו 'וצו
את יהושע וחזקהו'' ,וצו
את יהושע' ,הכל הוא
להאיר אליו.

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

נחלנוכע

קצג

ער כי ם
וכינויים

ני אר

ממשלה

ש ק ו ד ם כניסת י שראל לארץ הוזהרו לקיים שלש מצות.
ו א י ן שלטון כיום המות .כנ!ינ נקהלת )ס ,ח( :אין אדס  5לימ
נזה נליקו״ה )או״פ נה״פ ה ,כא( נזה״ל :וזה פחינח מצות
 3רוח לכלוא אח הרוח ואין ש^מון פיוס המות ואין
משלחת פמלחמה ולא ימלמ רשע אח פעליו :ופירש רש״י )שס(:
כניסי! איך ישראל פעצמו .כי שלוש נקודות הנזכרות לעיל הס
אין אדם שלינו ניוס .פרוחו ויצרו של שלוחו של מקום ,לכלוא
נתינת שלוש מצוות שנצטוו ישראל פכלישמן לאיז ישראל כנ״ל,
ונתינת אדם הנעשה ע״י שלוש
ולמנוע ממנו את הרוח שנגופו,
נתינות הנזכרות לעיל שהוא למעלה
שלא יטלנו מלאך המוח .ואין שלטון.
ליהושע ,ואין שלטון ביום המות )קהלת ס(,
מכולם )כמונא לעיל ננפ״נ אות ה ד״ה
של שום מלך ניכר פיוס מומו .פכל
מקום אמה מוצא 'והמלך דוד /כי בשעת הסתלקות הצדיק אין לו שליטה
׳ונעשה אדס לשנת וכו"( ,זה פחינת
ופיוס מותו'ויקרפו ימי דוד למוח /וכה להאיר ליהושע ,על כן דייק ואצונו ,אני
כנישה לאין ישראל נעצמו ,ששם
לא הוזכר מלכות כאן .ואין משלסש
עיקר נתינת שלימות אדש .כי ארך
בעצמי ,כי חזרה הממשלה להקב״ה :
ישראל פפחינת קומת אדש ,שזהו
נמלשמה .זו ,לאמר אשלח פני או
נתינת כל גטלי איך ישראל ,שהש
ענ די פמקומי .ואיפא ני ערופ מ ש וכלל כל הענין כלול בתמונת אלף ,שהוא
)ליקו״ה ברכות הראיה ה ,טז(.
נפחינת קומת אדם דקדושה ,כמופא.
) פ״נ ,יא( נזה״ל :נשמה של אדם נקודה העליונה ,ונקודה התחתונה ,ווא״ו.
ועל כן '^ס הפיהמ״ק ומקריפין שם אין מלך בלא ריבוי עם ,אבל
מסחלקח יום שלפני מימה ,ולכך
לשון ממשלה שייך גם על
שקודם
חז״ל
שאמרו
ענין
והוא
:
מאד
ודוק
כשמת משה נסחלקה נשמתו  3ערפ
שלימות
עיקר
שעי״ז
הקרפנות,
כל
מתי מםפר )כלי יקר בראשית
לז ,ז(.
שנח ,אפל נפשו פשפח .ועיקר כניסת ישראל לארץ ,הוזהרו לקיים שלש
נתינת אדם .ועוד איפא נזה נליקו״ה
)יו״ד שליפות והרשאה נ ,ג( נזה״ל :כי גאון ,ענינו ממשלה ,כמו
שלטונו של אדם הוא נשממו ,חלק מצות ,להכרית זרעו של עמלק ,ולבנות להם
׳גאון יעקב׳ )מצו״צ משלי
אלוה ממעל ,ממנה מגיע לו צלם
עיקר כנישת! לאיך היה נתינת
טז ,יח(.
והושר בית הבחירה ,ולמנות מלך .להכרית זרעו של
תשונה כנ״ל ,ועיקר התשונה הוא
אלקיש ,ופשור זה ,שר צלו
רודה ,ענין ממשלה )מצו״צ
משילטנומו .ולכך כיון דיוס קודם עמלק ,היא בחי׳ יהושע ,נקודה התחתונה.
ישעיה יד ,ו(.
שיהיה נעשה כפיכול יחוד פין
הנקודות ,פין חמה ולפנה כנ״ל.
ליום מימה נסתלקה נשמתו ,פיוס
המיחה אין כאן נשמה ,ולכך אפד השילטנוח,
ועיקר היחוד נשלמות הוא כשהשי״ת נעצמו מנהיג את ישראל,
ואזי כנסת ישראל מתייחדין עימו יתכרך ,ואזי היחוד כשלימות.
ל ה כ ר י ת זרעו שלי עמליק .כתכ כזה כליקו״ה)או״ח שכת ז ,כז( כזה״ל :כל ימי הגלות השי״ת לוחם עימו ,ואז אין הכשא שלם ,תשר האלף
הנ״ל ,וכן אין השם שלם )כפי הדרשה הידועה שכל זמן שלא נמחה זרעו של עמלק אז ׳יד על כש יה /לא נאמר ׳כסא׳ אלא ׳כש׳ ולא
נאמר ׳יהו״ה׳ אלא ׳יה׳( .כי כשנעשה כתינת אדם לשכת על הכשא ,זה עיקר כתינת שלימות השם הוי׳ כרוך הוא שהוא הוי׳ כאלפין ,שעולה
מ״ה כגימטריא אדם ,שנשלם כשמכניעין הדס ,שיונק כשנשתלק ת״ו האלף שכאמצע הואו של שם מ״ה ,שאז עולה דם ,כתינת אתורי
פני אהיה עולה דס ,כמוכן כל זה ככתכי האריז״ל ככמה מקומות ע״פ דרכו הקדושה .וככל דור ודור כפי מה שמתגכר כל אתד
להתקרכ להצדיק האמת מתוך כזיונות ושפיכות דמים הרכה ,כן מאיר כתינת משה לכתינת יהושע שהס כתינת רכ ותלמיד וכו׳ כנ״ל,
ועי״ז כורתין זרעו של עמלק ונעשין כל התיקונים הנ״ל .אכל המלתמה ארוכה מאד מאד ,כי עמלק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל,
ומתפשט ככל פעם מאד מאד ככלליות וכפרמיות על כל אתד ואתד ,ועל כן הזהירנו התורה הקדושה זכור את אשר עשה לך עמלק.
כי צריכין לזכור היטכ מלתמתו הגדולה ,כדי לכרות ככל פעם אל הצדיק האמת ולתורתו הקדושה ,כי רק הוא לותס מלתמת עמלק
ככל דור ,ומכניש דרכי התשוכה כעולם לכל אתד ואתד כתינת כקיאות הנ״ל ,שהוא כתינת מלומד מלתמה ,עד שנזכה שיכוא משית
כמהרה כימינו ,שאז יהיה נכרת זרעו לגמרי ,כמ״ש שם והיה כהנית ה׳ אלקיך לך כארץ וכו׳ ,תמתה את זכר עמלק וכו׳.
ל ה כ ר י ת זרעו של עמלק .כתכ כזה כליקו״ה )שס  /יד( כזה״ל :כי כעוונותינו הרכים שהרכינו לפשוע ,ועדיין לא זכינו לתשוכה שלימה
המכואר כהתורה הזאת ,עי״ז לא די שאין אנו זוכין עתה להכרית זרעו של עמלק ,אף גס כתינת זוהמת עמלק מתגכר
ומתפשט ככל יוס ,שהוא כתינת תוקף הדס שכתלל השמאלי ,כי הוא מזרע אדום שהוא אדמוני כולו וכו׳ ,כתינת ככד מלא דם ,היפך
ככוד מלא ואו ,כתינת ככוד ה׳ ,כתינת ככוד אלקיס הנזכר שם כתורה הנ״ל .כי אי אפשר לזכות לככוד ה׳ כי אס כשמכניעין הדס שכתלל
השמאלי ,ע״י ששוכלין תרפות וכזיונות ושותקין ודוממים וכו׳ כנ״ל .ועל כן כעוונותינו הרכים אין לנו לא מלך ולא שרים ,שהוא כתינת
ואני תפליה
פגם הואושכתוך האלף וכו׳ כנ״ל ,והעיקר שכעוונותינו הרכים נתרכ כית מקדשינו עטרת ראשינו ,שהיא כתינת נקודה העליונה כנ״ל.
ו א ת ה עושה גדואת
ועוד איתא כזה ככיאה״ל)ו( כזה״ל :והוא זכיתת ]היצה״ר כתשוכת[ הלכ הנ״ל ,ר׳ק ר׳ע כ׳ל היו׳ס )שופי תיכות עמלק( ,כנודע.
ונפלאות עד אין
תמשילהו במעשה ידיך
וכו /תמשילהו לשון משל
ודמיון ,שהוא בחי׳ רמזים,
שהשי״ת מתלבש את
עצמו בכמה וכמה לבושים
וצמצומים ,כדי שיבין
האדם מהם משלים ורמזים
להתקרב אליו יתברך .וזהו
בעצמו בחי׳ תמשילהו ע״פ
פשוטו ,שהוא לשון ממשלה,
כי הכל אחד .כי זהו עיקר
הממשלה של האדם על
כל מעשה בראשית שהם
מעשה ידיו יתברך ,כשזוכה
להבין מכולם משלים
ורמזים לעבודתו יתברך

חכןר ,ואתה חושב
מחשבות לבל ידח
ממך נדח ,״ממית כי ב ש ע ת הס תלקו ת הצדי ק אין לו שליטה .ביאר בזה צקוק מבועי הנחל
ומחיה מוריד שאול
)אייר-סיון תשל״ט( בזה״ל :הנה ,לכאורה לא דיכר מענין זה ככל המאמר,
_ךיעל״ .ואתה מקשר וזה ידוע מדרכו כקודש ככל הספר שלא לחדש שוס דכר חדש כשככר גמר כל
ומחבר ומ_יחד שני
המאמר ומפרשו כתוך איזה מקרא או מאחז״ל )כלל י״ז( ,וי״ל כזה ,דהנה
הפכים _יחד ,תכלית
מכואר לעיל דהצדיק כשעולה כהשגותיו תמיד מדרגא לדרגא ,צריך תמיד
קצה התחתון מעמקי
שאול עד רום גבהי לעשות תשוכה על השגתו הראשונה וכו׳ .גס מכואר לעיל שההשגה התחתונה
מרומים עד תכלית נגד ההשגה שלמעלה ממנה נקראת השגת עוה״ז ,וההשגה העליונה ממנה
קצה העליון ,מנקדה נקראת השגת עוה״כ ,וכן תמיד ככל מדריגה ומדריגה .גס מכואר לעיל
התחתונה עד נקהה שעיקר התשוכה היא כושה .והנה כעת פטירת הצדיק ,שאז עיקר הסתלקותו
העליונה ,כי מי ייאמר ועלייתו מהשגות של עוה״ז להשגות אלקות שכעוה״כ ,וא״כ הוא צריך אז
לך מה תעשה .על כן לעשות תשוכה על כל השגותיו שכעוה״ז ,ועיקר התשוכה הוא הכושה ,וזה
_יגיעו רחמיך גם עלי ,שנוטלין ממנו אז ממשלתו ושלטונו ,וזהו כושתו ותשוכתו .ותראה דכר פלא,
ותחתיר חתירה מתחת
שהר״ת של ו׳אין ש׳לטון כ׳יוס ה׳מות ,הס צירוף תיכת כוש״ה.
כפא כבוךך ,חומל
ש ק ו ד ם כני ס ת י שר אל לארץ .עיין נוסח אחר בגירסת הליקו״מ שהו״ל הרה״ח
דלים שומע אנקת
רנ״צ קעניג זצ״ל ,ד״ה 'והנ״ל בפשיטוח',
אביונים ,ותעזרני
להתעורר באמת ש ק ו ד ם סני ס ת י שר אל לארץ .איחא בזה בליקו״ה )או״ח בה״פ ה ,טז( בזה״ל:
אס היה משה נכנס לאיץ ישראל ,והיה מקייס שלוש מצוות
ולשוב בתשובה
שלמה לפניך ניאמת ,הנזכרות לעיל כעצמו ,היה ממשיך כחינת כקיאות כהלכה הנ״ל ,ועי״ז היו
ותזכני להיות דבוק זוכין כל ישראל לדרכי התשוכה ,והיה מתתקן הכל .אכל כעוונותינו הרכיס,
באמת בצדיקי אמת ע״י חטא העגל ומרגליס וכו׳ גרמו שלא נכנס משה לארץ ישראל ,ועי״ז לא
מעתה ועד עולם .״כי זכו לכקיאות כהלכה הנ״ל כשלימות ,כי אע״פ שמשה המשיך אלו הדרכי
לא תחפץ במות המת תשוכה הנזכריס לעיל כעולס ,שהס כחינת אס אסק שמיס שס אתה ואציעה
כי אם בשובו מדרכיו שאול הנך ,שהס כחינת כוונות אלול וכו׳ ,שהמשיכס משה כמ״ס ימיס
וחיה .תשב אנוש עד
האחרוניס של רצון ,שהס ימי אלול וראש השנה עד יוס כיפוריס ,ועי״ז נקכע
דכא ותאמר שובו בני
כאמת אלול ועשרת ימי תשוכה לישראל לעשות כהס תשוכה ,עד שזוכין כיוס
אדם.שובה יי עדמתי
והנחם על עבדיך .הכיפוריס למחילה ולסליחה ,אעפ״כ עדיין לא קיכלנו זה הכקיאות כהלכה
השיבנו יי אליך כשלימות .וכל אחד כפי ריחוקו מכקיאות הזאת כן הוא רחוק מתשוכה ,ועי״ז
ונשובה חדש ןמינו גלינו מארצינו ,ונחרכ הכיהמ״ק שהוא כחינת נקודה העליונה ,ואין לנו מלך
שהוא כחינת וא״ו שכתוך האלף ,ואין כידינו להכרית זרעו של עמלק שהס
כקךם״ )ליקו״ת ו(.

ילקוט הנחל•
כחינת הסיטרא אחרא וכל השונאיס והרודפיס כגשמיות ורוחניות ,שזהו
כחינת תיקון נקודה התחתונה ,כשמכניעין ומפילין אותס .וכל זה גרס ע״י
שלא נכנס משה רכינו לא״י ,ששס עיקר שלימות כקיאות כהלכה הנ״ל.
ל ה כ ל י ת זר עו של עמלק .כתב בזה בליקו״ה )או״ח שבת ז ,לב( ,לעובדא
ולמעשה ,בזה״ל :צריכין לזכור מעשה עמלק ,כמ״ש זכור את אשר
עשה לך עמלק כדרך כצאתכס ממצריס וכו׳ ,שהוא כחינת להכרית זרעו של
עמלק ,שהוא כנגד כחינת נקודה התחתונה ,כחינת דוס לה׳ ,להכניע הדס
שכחלל השמאלי וכו׳ כנ״ל .כי עתה כל המלחמות שלוחמין עס כחינת עמלק
הוא רק ע״י הזכירה לכד ,שזה עיקר המצוה ,כמ״ש זכור את אשר עשה
לך עמלק וכו׳ ,ועל כן קורין כתורה פרשת זכור ,והוא מצות עשה
דאורייתא ,וכן צריכין לזכור ככל יוס ,כפרט קודס קכלת עול מלכות שמיס
כפרשיות קריאת שמע ,כדי להכניס המחשכה שכמות ולכ לזכור שיש קליפת
עמלק שאורכ תמיד על כל אחד מישראל כלי שיעור .ואי אפשר להכניעו
ולעוקרו לגמרי ,שלא יתכטל הכתירה ,רק סוף כל סוף יימחה זכרו ,ולעת
עתה צריכין לזכור ולהאמין כזה ,למען יהיו עינינו צופיות אל ה׳ תמיד
שיצילנו ממנו ,ולקייס דוס לה׳ וכו /לסכול שפיכות דמיס וכו׳.
ל ה כ ל י ת זר עו של עמלק .איתא בזה בספר ראשי בשמים )תורה ו( בזה״ל:
אמרו חז״ל ,שהמלחמה כעמלק הוא למעלה ולמטה ,כמ״ש
׳ויאמר משה ליהושע כתר לנו אנשיס וצא הלחס כעמלק ,מחר אנכי נצכ על
ראש הגכעה וגו״ ,ומכואר כזוה״ק ,שמשה אמר אנא אזמין את עצמי לקרכא
דלעילא ,ויהושע ילחס מלחמה דלתתא .כי מכואר כספה״ק כי עמלק הוא
כחי׳ דעת דקליפה המתנגד לנקודה העליונה ,וגס מכואר כדכרי רכינו
שעמלק כחי׳ מלכות הרשעה )עיין בתורה דו( המתנגד לנקודה התחתונה ,ולכן
המלחמה נגד עמלק היא למעלה ולמטה (...) .וכן עמלק הוא היפך כחי׳
קדושת יעקכ אכינו כמכואר כספה״ק ,כי עמלק לשון עיקול ,וישראל וישרון
לשון יושר) ,עיין בספר שם משמואל בשם אביו האבני נזר ,וכן מבואר במגלה עמוקות(,
ולכן עמלק מתנגד גס לכתי׳ הואו של האלף שהוא כחי׳ יעקכ.
ו ל מ נ ו ת מלך .איתא בזה בליקו״ה )חו״מ אבידה ומציאה ב ,ב( בזה״ל :כחי׳
תשוכה תלוי כהמלך ישראל שהוא מנהיג הדור ,שהוא כחי׳ ואו

ערכי ם
וכינויים
בית הבחירה /

ביהמיילו

כל מה שהוא עוסק יותר
להגדיל מוחו ודעתו ,כן
הוא עוסק כבנין ביהמ״ק,
כי עיקר בחי׳ בנין ביהמ״ק
הוא הדעת )ליקו״מ ח״ב ,עב(.
הצדיק האמת הוא הפאר
והיופי והחן של כל העולם
כולו ,והוא בעל הבית של
כל העולם כולו ,והוא בחי׳
הבעל הבית של ביהמ״ק ,כי
הוא מאיר לביהמ״ק ולכל
העולם כולו )ליקו״ע ,צדיק(.
גיהמייק הוא בחי׳ תשובה,
כי מכפר עוונות )ליקו״ה
שבת ז ,י(.

גיהמייק נקרא נחלה ,׳זאת
מנוחתי עד עד׳ ,׳כי לא
באתם עד עתה אל המנוחה
ואל הנחלה׳ ,׳מה טובו אהליך
יעקב כנחלים נטיר ,מה הנחל
הזה אדם יורד לתוכו טמא
ועולה טהור ,אף ביהמ״ק
יוצא ממנו בלא עונות
)ילקו״ש במדבר רמז תשסד(.

למה נקרא ביהמ״ק לבנון,
משום דמלבין האדם מן
העבירות )ילקו״ש דברים
רמז תתטז(.

ביהמייק של מעלה מכוון
כנגד ביהמ״ק של מטה
)רש״י בראשית כח ,יז(.

יוזה שער השמים׳ ,הוא
ביהמ״ק ,שהוא שער לעלות
משם התפילות והקרבנות
)רמב״ן בראשית כח ,יז(.

שורש הקדושה הוא בית
הבחירה וירושלים )של״ה,
ראה ,תורה אור א(.

ביהמייק ,הוא מלון ומשכן
השכינה )מצו״ד מ״ב יט ,כג(.
ביהמייק נקרא ׳בית
תפלתי׳ ,ואין הכוונה להגביל
בו מקום מיוחד שמתפלל
שם ,אבל הכוונה שהקב״ה
אומר ,שאילו התפילות
שאנו מתפללים בבית הזה
שישרה קוב״ה שכינתו
שם בתוכינו ,אלו בקשות
בעצמם הם תפילתו ובקשתו
כביכול ,וזה הרצון לפניו
)צל״ח ברכות ז.(.

כשהאדם מוגבה ומנושא
במדריגתו ודבוק בהשי״ת,
הוא נקרא בחי׳ מקדש,
כאמור )תהלים עח( ׳אוהל
שיכן באדם׳ ,וכשנופל
ממדריגתו נקרא חורבן
ביהמ״ק ,וצריך האדם גם
בנפלו ממדריגתו להתחזק
ולילך אל השי״ת באותו
מדריגה שהוא עכשיו ,כמו
בהיותו במדריגה העליונה,
וזהו נקרא ׳זכר למקדש׳,
בהאמינו שבמדריגה שהוא
עכשיו יש גם כן השי״ת ,כי
לית אתר פנוי מיניה )מאור
עינים ,פ׳ האזינו(.

כיהמייק בחי׳ אצילות■ ,עזכן
ארבע מדריגות ,חוז לארז
עשיה ,ארז ישראל יצירה,
ירושלים בריאה ,ביהמ״ק
אצילות )קה״י ,בית(.

קצד

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

צ א הלחם בעמלק .כל הענין שס מקושר למאמר ,ולכן היצגנו פה את
ע י ק ר מחיית עמלק תלוי כיהושע .איפא גני ענין זה נליקו״ה)או״ח
כל הענין כהרתכה .כתיכ כשמות )יז ,ח-טז( :רבא עמלק רלחס
פפילין ו ,כט( נזה״ל :עמלק הוא זוהמח הנחש ,שעיקר
עם זקראל פרפידס :ויאמר משה אל ןהושע פסר לנו אנקיס וצא
המגנרומו ע״י פגם ענווה וכנ״ל .ועל כן היה עיקר הכנעתו ע״י
הלסס פעמלק מסר אנכי נצפ על ראש הגכעה ומפןה האלקיס
יהושע ,כמ״ש ויאמר משה ליהושע צא הילחם כעמלק וכו' ,כי יהושע
פיזי :רעש ןהושע כאשר אמר לו
היה חלמיד משה אשר לא ימוש
משה להלסס פעמלק ומשה אהרן
מחוך האהל ,שהיה משחדל כל ימיו כי עיקר מחיית עמלק ,תלוי ביהושע ,כמ״ש
וסור עלו ראש הגכעה :והיה 5א’שר
לראות פני משה רכו ככל עת ,עד )שמות יז( צא הלחם בעמלק ,וכמבואר בזהר
ירים משה ידו וגכר זשראל וכאשר
שזכה עי״ז שיחנוצץ מוחו ולקכל
לענווהכל )נשלה שה ע״נ( הענין .ולבנות בית הבחירה,
^עיס ידו וגכר עמלק :וידי משה
המורה עי״ז ,אשר עי״ז זוכין
אמימיח ,שהוא הכנעח המן עמלק .הוא בחי׳ משה ,נקודה העליונה ,כי מי שיש
ככדיס ויקסו אכן דשימו ססמיו
צ א הלחם בעמלק .ו כ פנ נז ה בו דעה כאלו נבנה בית המקדש בימיו,
ישפ עליה ואהרן וסור מרנכו כידיו
מזה אסד ומזה אהד וןהי ידיו
נליקו״ה )או״פ שנפ ז ,לג( נזה״ל:
אמונה עד פא השמש :רהלש ןהושע אה עמלק ואה עמו לפי
שכל המלחמות הגשמיוח שכין המלכים כולם נקראים מלחמה קמנה,
הרפ :ויאמר ה׳ אל משה כספ זאה זכרון פשפר ושים פאזני ןהושע
כנגד המלחמה שיש להאדם עם עצמו שנקרא מלחמה ארוכה ,וזה
כי מחה ארנחה אה זכר עמלק מהסה השמים :ויכן משה מזפח
עיקר מלחמת עמלק שככל דור ככלליוח וכפרטיוח ככל אדם וככל
ויקרא שמו ה׳ נשי :ראמר כי יד על כס יה מלחמה לה׳ כעמלק
צ א הלחם בעמלק .צא דייקא ,כדאיפא נלקוטי אנ״ן) פ פילין
זמן.
מדר דר :ופירש רש״י )שס( :כפג זאגו זכרון .שפא עמלק להזדווג
א( נזה״ל :כי יהושע הוא כחי׳ ונפיק )היינו צא( ,כחי׳ כקי כנפיק.
לישראל קודם לכל האומוח .ושים נאזני יהושע .המכניס אח ישראל
ו ל כ נ ו ת בית הבחירה .וכפנ נזה נליקו״ה )פו"מ אנידה ומציאה נ,
נ( נזה״ל :עיקר כנין כיהמ״ק הוא ככחי׳ זו ,להשרות
לארץ ,שיצוה אח ישראל לשלם לו אח גמולו .כאן נרמז לו למשה,
שיהושע מכניס אח ישראל לארץ .כי מסה אמסה .לכך אני מזהירך
שכינחו כחוכינו ,כ״ש ושכנחי כמון כני ישראל וכו׳ ולא אעלים עיני
מהם .כי ע״י הכיהמ״ק וכליו נמשך ככיכול אלקותו יח׳ שהוא נעלם
כן ,כי חפץ אני למחוחו .ועוד כתכ כזה הרמכ׳׳ן)שס(; והטעם שציוה
ונכסה מעין כל ,וע״י הכיהמ״ק וכליו נחגלה אלוקומו יח' ,שזהו
משה אח יהושע להלחם כעמלק ,פעפור שיחפלל הוא פנשיאוח
כפיס על ראש הגפעה ,ועלה שם ,כדי שיראה אח ישראל
כחי׳ הארח נקודה העליונה וכו׳ .ועל כן שם נמכפרין כל החטאים,
הנלחמים ,וישים עינו עליהם למוכה ,וגס הס יראו אוחו פורש
כי שם כל המשוכות והתיקונים ,כי זה עיקר מיקון המשוכה,
כפיו השמימה ומרפה פחפילה ,ויפמחו פו ,ויוסיפו אומץ וגפורה.
כשמאירה נקודה העליונה כנקודה התחתונה ,שזהו כחי׳ המגלות
) (...כי המלחמה מן המשפחה הזאה היא הראשונה והאחרונה
אלקוחו יח׳ ,ואין נתעלס ונתכסה אור הדעח לגמרי ח״ו וכנ״ל.
לישראל ,כי עמלק מזרע עשו )כראשית לו( ,וממנו פאה אלינו
כ י ת הבחירה .ני אר נזה נליקו״ה )או״פ שנפ ז ,ו( נזה״ל :כי
כיהמ״ק הוא כחינח נקודה העליונה כמ״ש שס ,כי
המלחמה כראשית הגויס .ומזרעו של עשו היה לנו הגלות והחורפן
האחרון ,כאשר יאמרו רפותינו )ע״ז ע״כ( שאנחנו היום כגלות
ניהמ״ק מכפר עוונות ישראל ,ומכניע הדם שנחלל השמאלי,
אדום .וכאשר ינוצח הוא ,ויחלש הוא ועמים רפים אשר איתו,
ע״י שפיכת דם הקרננוח ,וע״י המשונה שכל אחד שנ על
ממנה נושע לעולם ,כאשר אמר )עוכדיה א( ׳ועלו מושיעים כהר
עוונותיו וממנייש נשעח הנאח הקרכן ,ומעלה כל ניצוצות
ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה׳ המלוכה׳ .והנה כל אשר עשו
הנפולין לנחינח נקודה העליונה שהוא כחינח קדושת הניהמ״ק.
משה ויהושע עמהס כראשונה ,יעשו אליהו ומשיח פן יוסף עס
זרעם ,על כן התאמץ משה פדפר .ופירש הרשכ״ס )שס( :נאזני יהושע .שימלוך עליהם ויקיים מצוותיי ,למחות את שס עמלק.
צ א הלחם בעמלק וכמבואר בזהר העדן .וזה לשון הזהר)כ שלת ,שה ע״כ(“ :׳ויאמר משה אל יהושע פחר לנו אנשים וצא הלחם כעמלק׳,
וכי מה חמא משה דסליק גרמיה מהאי קרפא קדמאה דקודשא פריך הוא פקיד ,אלא משה ,זכאה חולקיה ,דאסתכל וידע עקרא
דמלה ,אמר משה אנא אזמין גרמי לההוא קרפא דלעילא ,ואנת יהושע זמין גרמך לקרפא דלתתא ,והיינו דכתיפ ׳והיה כאשר ירים משה
ידו וגפר ישראל׳ ,ישראל דלעילא .ופגין כך סליק משה גרמיה מקרפא דלתתא ,פגין לאזדרזא פקרפא דלעילא ,ויתנצח על ידוי .אמר רפי
שמעון ,וכי קלה היא פעיניך קרפא דא דעמלק ,תא חזי ,מן יומא דאתפרי עלמא עד ההוא זמנא ,ומההוא זמנא עד דייתי מלכא משיחא,
ואפילו פיומוי דגוג ומגוג ,לא ישתכח כוותיה ,לאו פגין חיילין תקיפין וסגיאין ,אלא פגין דפכל סטרין דקודשא פריך הוא הוה .׳ויאמר
משה אל יהושע׳ ,אמאי ליהושע ולא לאחרא ,והא פההוא זמנא רפיא הוה ,דכתיפ )שמות לג( ׳ויהושע פן נון נער׳ ,וכמה הוו כישראל
תקיפין מניה .אלא משה פחכמתא אסתכל וידע ,מאי חמא ,חמא לסמא״ל דהוה נחית מסטרא דלעילא לסייעא לעמלק לתתא ,אמר משה,
ודאי הכא קרפא תקיפא אתחזי .יהושע פההוא זמנא פדרגא עלאה יתיר אשתכח ,אי תימא דפשכינתא אשתכח פההוא זמנא ,לאו הכי,
דהא כמשה אתנסיפת ואתאחדת ,אשתכח יהושע דאתאחד לתתא מינה ,וכמה ,אמר רפי שמעון ,פההוא אתר דאתקרי נע״ר .והיינו דאמר
רפי יהודה ,מאי דכתיפ )ישעיה לג( ׳עיניך תראינה ירושלס נוה שאנן ,אהל פל יצען פל יסע יתדותיו לנצח׳ ,ירושלס ,ירושלס דלעילא,
דאקרי ׳אהל פל יצען׳ ,דלא ישתכח יתיר למהך פגלותא .ודא הוא רזא דכתיפ ׳ויהושע פן נון נער׳ ,נער ודאי ,׳לא ימיש מתוך האהל׳,
ההוא דאקרי ׳אהל פל יצען׳ ,מלמד דפכל יומא ויומא הוה יניק משכינתא ,כמה דההוא נער דלעילא לא ימיש מתוך האהל ויניק מניה
תדירא ,כך האי נער דלתתא ,לא ימיש מתוך האהל ויניק מנה תדירא .פגין כך,כד חמא משה לסמא״ל נסית לסייעא לעמלק ,אמר
משה ,ודאי האי נער יקום לקפליה וישלוט עליה לנצחא ליה ,מיד ׳ויאמר משה אל יהושע פחר לנו אנשים וצא הלחם כעמלק׳ ,דילך היא
האי קרפא דלתתא ,ואנא אזדרז לקרפא דלעילא .׳פחר לנו אנשים׳ ,זכאין פני זכאין ,דיתחזון למהך עמך .אמר רפי שמעון ,פשעתא דנפק
יהושע נער ,אתער נער דלעילא ,ואתתקן ככמה תיקונין ,ככמה זיינין דאתקינת ליה אמיה ,לקרפא דא ,לנקמא נוקמא דפרית ,והיינו דכתיפ
)ויקרא כו( ׳חרפ נוקמת נקס פרית׳ ,ודא הוא רזא דכתיפ )שמות יז( ׳ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרפ׳ ,לפי חרפ ודאי ,ולא לפוס
רומחין וזיינין ,אלא פחרפ ודאי ,האי היא דאקרי ׳חרפ נוקמת נקס פרית׳ .ומשה אתתקן לקרפא דלעילא (...) ,׳והיה כאשר ירים משה ידו
וגפר ישראל׳ ,׳כאשר ירים׳ ,דזקיף ימינא על שמאלא ,ואתכוון פפרישו דידוי .׳וגפר ישראל׳ ,ישראל דלעילא .׳וכאשר יניח ידו ,וגפר עמלק׳,
פשעתא דישראל לתתא משתככין מצלותא ,לא יכלין ידי משה למיקס פזקיפו ,׳וגפר עמלק׳ .מכאן אוליפנא ,אף על גפ דכהנא פריש ידוי
פקרפנא לתקנא גרמיה פכלא ,ישראל פעיין לאשתכחא פצלותהון עמיה .תאנא ,פקרפא דא דעמלק אשתכחו עלאין ותתאין ,ועל דא ׳ויהי
ידיו אמונה׳ ,פהימנותא כדקא חזי .׳ויהי ידיו אמונה׳ ,ויהיו ידיו מפעי ליה ,אלא פגין דתליא כלא פימינא כתיפ ׳ויהי׳ וכתיפ ׳ידיו׳ ,פגין

יליקוט הנחל•

מיליואי חכמה
צ א הל חם בעמלק .ואיתא במסכת ראש השנה )פ״ג ,מ״ח( :׳והיה כאשר ירים
משה ידו וגבר ישראל וגו״ )שמות יז( ,וכי ידיו של משה עושות מלתמה
או שוברות מלתמה ,אלא לומר לך ,כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה
ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים ,היו מתגברים ,ואם לאו ,היו נופלין.

כנ״ל שהוא ממשיך אור נקודה העליונה לנקודה התתתונה ,כי הוא צריך
להשיב כל האבידות ,כ״ש ביתזקאל שהוכית את הרועים והמנהיגים ,את
האובדת לא בקשתם וכו׳ ,כי הוא צריך לבקש אתר כל האבידות כנ״ל .ועל כן
דוד המלך עליו השלום נעשה מלך אתר שהיה רועה את הצאן ושומרם
מאבידות ,עי״ז זכה להיות מלך ,כמו שכתוב מאתר עלות הביאו לרעות ביעקב
וכו׳ ,כי עיקר בתי׳ המלך הוא להשיב אבידות ונדתים כנ״ל .ועל כן תתילת התגלות מלכותישראל נעשה על ידי מציאת אבידה ,כמו שכתוב בשאול המלך
הראשון ,ולאתונות האובדות לך כו׳ אל תשם את לבך להם כי נמצאו ,ולמי כל תמדת ישראל וכו׳ .כי למנות מלך הוא בבתי׳ השבת האבידה ,כי הוא מבקש
אתרי כל האבידות ומתזירם כנ״ל ,כי הוא ממשיך אור נקודה העליונה לנקודה התתתונה כנ״ל ,ועל כן נצטווה שאול המלך מיד להכרית זרעו של עמלק וכנ״ל.

ח מתרגם
“ 'ויאמר משה אל יהושע
בשר לנו אנשים וצא
הלשם בעמלק' ,וכי מה
ראה משה שסילק עצמו
מזו המלשמה הראשונה
שהקב״ה ציוה ,אלא משה,
אשרי שלקו ,שהסתכל וידע
עיקר הדבר ,אמר משה
אני מכין עצמי לאותה
מלשמה שלמעלה ,ואתה
יהושע הכן עצמך למלשמה
שלמטה ,וזהו שכתוב'והיה
כאשר יריס משה ידו וגבר
ישראל' ,ישראל שלמעלה.
ומשוס כך סילק משה
עצמו מהמלשמה שלמטה,
כדי להזדרז במלשמה
שלמעלה ,וינוצש על ידו.
אמר רבי שמעון ,וכי קלה
היא בעיניך מלשמה זו של
עמלק ,בוא וראה ,שמן
היוס שנברא העולס עד
אותו הזמן ,ומאותו הזמן
עד שיבוא מלך המשית,
ואפילו בימי גוג ומגוג,
לא יימצא כמותה ,ולא
בגלל שהס תייליס תזקיס
ורביס ,אלא בגלל שבכל
הצדדיס היתה מלתמה זו
נגד הקב״ה' .ויאמר משה
אל יהושע' ,מדוע ליהושע
ולא לאשר ,והרי באותו זמן
נער היה ,כמ״ש 'ויהושע
בן נון נער' ,וכמה היו
בישראל שהיו שזקיס ממנו.
אלא משה הסתכל בשכמה
וידע ,ומה הוא ראה ,ראה
את סמא״ל שהיה יורד
מלמעלה לסייע לעמלק
למטה ,אמר משה ,ודאי
נראה שכאן תהיה מלשמה
שזקה .יהושע באותו זמן
בדרגה עליונה יותר היה,
אס תאמר שבשכינה היה
נמצא באותו הזמן ,לא כך,
שהרי עס משה השכינה
נשאה והתאשדה ,ונמצא
שיהושע נאשז למטה
ממנה ,ובאיזה דרגא הוא
אשז ,אמר רבי שמעון,
באותו מקוס שנקרא נע״ר.
וזהו שאמר רבי יהודה,
מה הוא שכתוב 'עיניך
תראינה ירושלס נוה שאנן
אהל בל יצען בל יסע
יתדותיו לנצש' ,ירושליס,
ירושליס של מעלה,
שנקראת 'אהל בל יצען',
שלא תמצא יותר להיות
מטולטלת בגלות .וזה הוא
סוד הכתוב 'ויהושע בן
נון נער' ,נער ודאי' ,לא
ימיש מתוך האהל' ,אותו
שנקרא 'אהל בל יצען',
מלמד שבכל יוס ויוס
היה יונק מהשכינה ,כמו
שאותו נער שלמעלה לא
ימיש מתוך האוהל ויונק
ממנה תדיר ,כך יהושע
שהוא נער שלמטה ,לא
ימיש מתוך האהל ויונק
ממנה תדיר .משוס כך,
כשראה משה את סמא״ל
יורד לסייע לעמלק ,אמר
משה ,ודאי זה הנער יקוס
כנגדו וישלוט עליו לנצח
אותו ,מיד 'ויאמר משה
אל יהושע בחר לנו אנשיס
וצא הלחס בעמלק' ,שלך
הוא זה הקרב שלמטה,
ואני אזדרז לקרב שלמעלה.
'בחר לנו אנשיס' ,צדיקיס
בני צדיקיס ,כדי שיהיו
ראוייס ללכת עמך.
אמר רבי שמעון ,בשעה
שיצא יהושע שהוא נער,
התעורר הנער שלמעלה,
ונתקן בכמה תיקוניס,
בכמה כלי זיין שהכינה לו
אימו ,למלחמה זו ,לנקוס

מקור חכמה

ה מ תרג ם

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״}

ולמנות

נחלנוכע

קצה

)המשך(
מלך הוא כחיי רקיע הוא״ו שכתוף האל״ף.
דהוא עקרא דכלא ,וכמיג )שמוי! טס ׳ימינך ה׳ נאדרי נכח ימינך
נקמת הברית ,וזהו שכתוב
נפל״ש )ו ,ה( נזה״ל :רוצה לומר ,כי מלך הוא נפינפ
'תרב נוקמת נקם ברית' ,ה׳ פרעץ אויג' .׳ויאמר ה׳ אל משה כפנ זאת זכרון נתפר ונו",
פפארפ ,ופפארפ הוא נפיגפ הוא״ו הנ״ל .אך אעפ״כ ,לכאורה
וזה הוא סוד הכתוב'ויתלש ) (...׳כי מפה אמפה; מפה לעילא ,אמפה לפפא ,׳זכר; דוכרנא
יהושע את עמלק ואת עמו דלעילא ופפא .אמר רני יצפק ,כפינ ׳כי מפה אמפה׳ ,וכפיג
אין מונן הענין כלל ,מה שרמז אפ הנושה שמשפנה פניו לכמה
לפי תרב' ,לפי שרב ודאי,
גוונין )שזה הוא נשינש וא״ו הנ״ל(
ולא לפי רמתיס וכלי זיין) ,דנריס כה( ׳פמפה אפ זכר עמלק׳,
אלא בשרב ודאי ,זו היא
נמצוופ מינוי מלך .ונראה לקרנ אל
נקס אלא אמר קודשא נריך הוא ,אפון ומשה הוא בחי׳ הדעת .ולמנות מלך,
שנקראת 'שרב נוקמת
ברית' ,ומשה התקין עצמו מפון דוכרניה לפפא ,ואנא אמפה
השכל קצפ ,כי כמו שהוא״ו הוא
האל״ף,
שבתוך
הוא״ו
רקיע,
בחי׳
הוא
הממוצע נין הנקודה העליונה
למלשמה שלמעלה (...) ,דוכרניה לעילא .אמר רני יוסי,
'והיה כאשר ירים משה עמלק ,עמין אפרנין אייפי עמיה ,כמ״ש דרך כוכב מיעקב ,שקאי על שיקום
לנקודה הפפפונה ,וכשזוכה לידום
ידו וגבר ישראל'' ,כאשר
ירים' ,שזקף הימין על וכלהו דפילו לקרנא נהו נישראל,
מלך מיעקב ,ודרך כוכב היא בחי׳ רקיע ,ולשפוק ,שעי״ז נעשה הנמינפ נקודה
הפפפונה ,אז נעשה מהנושה נפינפ
השמאל ,והתכוון בפרישת נר איהו ,ונגין כך יהושע הוה פולש שיש בו כוכבים ומזלות .והיינו מיעקב,
ידיו' .וגבר ישראל',
וא״ו ,ומקנל עי״ז אור נקודה
ישראל שלמעלה' .וכאשר עלייהו .רני ייסא אמר ׳ויפלש כי יעקב איש תם יושב אהלים ,בחי׳
יניש ידו ,וגבר עמלק' ,יהושע' ,דפנר פילא דלהון מלעילא.
העליונה שהוא נפינפ כנוד אלוהים.
הוא רקיע ,כמ״ש וימתחם כאהל ,כמבואר
בשעה שישראל למטה
וכשאינו שופק על נזיונו ,אז הנושה
כזו הר שיעקב
נשקטיס ושותקים מתפלה,
כהי’ וא”ו .וז״ל הזהר בזוהר שיעקב הוא בחי׳ וא״ו .כי ג׳ מצות
פס ושלום הוא ננפינפ ׳ונוזי יקלו'
לא יכולים ידי משה
לעמוד בזקיפות' ,וגבר )וישלש ,קסח ע״א(**® :קיומא דיעקנ ,אלו ,הם בחי׳ תשובה ,והבן ) :מן וכלל
המוזכר לעיל נאוש נ׳ .כמו כן גס
עמלק' .מכאן למדנו,
נפיגפ כנוד מלכים ,כשרודף אפר
ידיו איהו קיומא שלים יפיר מכלהו .וננין עד כאן ,כפול לעיל בשינוי לשון קצת( :
אע״פ שהכהן פורש
הכנוד ,אז הכל פוקרין אפריו על
בקרבן לתקן עצמו בכל ,כך נשעפא דעאקו לננוי דיעקנ,
ישראל צריכים להימצא קונ׳׳ה אפמי קמיה דיוקנא דיעקנ) ,שייך לעיל( וזזז סוד כוונות אלול.
כנודו ,נפינפ כנוד מלכים פקור
בתפלה עימו .למדנו,
דנר ,ופולקין עליו וכו' ,אנל כשנורפ
במלתמה זו של עמלק ופייס על עלמא ,כמה דאפ אמר שמעתי קצת כטיפה מן הים ,עיין
נמצאו עליונים ותתתוניס,
מן הכנוד ,ואינו רוצה כנוד המלכופ
אמונה') ,ויקרא מ( ׳וזכרפי אפ נריפי יעקונ' ,שם בכוונות של אלול ,מבואר שם
על כן 'ויהי ידיו
יעקו׳נ נוא׳׳ו ,אמאי נוא׳׳ו ,נגין
כלל ,רק שכלל ישראל מכריפין אופו
באמונה הראויה' .ויהי
לקנל המלכופ ,וכן מן השמים מכריפין אופו לזה ,אז כנודו
ידיו אמונה' ,ויהיו ידיו דאיהו דיוקנא דיעקנ ממש .ופירש המתוק מ מ ש) שס( :לפי שאופ ו׳
ננפינפ כנוד אלקיס ,שאסור לפקור כלל אפר כנודו ,שזה נפינפ
היה צריך להיות כתוב ,דשס הוי׳׳ה היא סוד ז׳׳א ,והוא צורפו של יעקנ ממש ,כי הוא היה
אלא מפני שתלוי הכל
המצוה של כנוד מלכים כמאמר רנופינו ז״ל ,נפרש של מלכי
בימין לכן כתוב 'ויהי' מרכנה לז׳׳א .וכשנ נזה נספר שערי אורה )שער נ( נזה״ל :יעקנ קו
ישראל ,שזה נפינפ 'שום פשים עליך מלך' ,שפהא אימפו עליך
וכתוב'ידיו' ,מפני שהימין האמצעי נפווך ,וא״ו של השי׳׳פ .וסוד וא״ו של שס מיופדפ ליעקנ,
הוא עיקר הכל ,וכתוב נסוד פפארפ ,ונה נאפזופ מידופ אנרהס ויצפק ,אנרהס לימין,
)כשונות יז( ,ומלך שמפל על כנודו אין כנודו מפול .וזה שנאמר
'ימינך ה' נאדרי בכת
אצל שלמה )דנרי הימים א׳ כט( ׳וישנ שלמה על כסא ה" ,כי
ימינך ה' תרעץ אויב' .ויצפק לשמאל ,ויעקנ קו האמצעי ,וסימן 'ויעקנ איש פס יושנ
המלכופ שלו היפה ננפינפ הוא״ו הנ״ל ,שהוא נפינפ האור
'ויאמר ה' אל משה כתב אהליס׳ .וסוד 'איש פס' ,נסוד פיומפ של לולנ ,שהוא סוד קו
זאת זכרון בספר וגו״,
שמאיר הנקודה העליונה שהוא נפינפ כנוד אלקיס הספר דנר
)' (...כי ממה אמתה' ,האמצעי של לולנ ,׳יושנ אוהלים; הס שפי אוהלים ,אוהל אנרהס
שהוא נפינפ כסא דמפכסיא כנ״ל ,אל הנקודה הפפפונה שהוא
משה למעלה ,אמתה ואוהל יצפק ,כי הס שני צדי הלולנ .ולפי שסוד יעקנ הוא קו
למטה' ,זכר' ,שלא יישאר האמצעי והוא סוד וא״ו ,אנו אומרים ׳אלקי אנרהס אלקי יצפק
נפינפ מלכופ ,עד שנעשה עי״ז אדס לשנס על הכסא ,נפינפ
לו זכרון למעלה ולמטה.
אמר רבי יצמק ,כתוב 'ואלקי׳ יעקנ' ,ו׳ נוספס ניעקנ .וכן'האל הגדול הננור והנורא',
עפידין ישראל ליפן עליהם אפ הדין ,שישראל שנקראו אדס,
'כי ממה אמתה' וכתוב והסוד הגדול ׳וזכרפי אפ נריפי יעקונ׳)ויקיא גס ,מלא עם וא״ו.
.ישנו על הכסא ויפנו הדין לכל נאי עולם .ומשיפ יזכה לנפינפ
'תמשה את זכר עמלק',
המלכופ נשלימופ דייקא ע״י הפרפופ שסנלו ישראל כל כך,
אלא אמר הקב״ה ,אתם
תמשו זכרונו למטה ,ואני ננפינפ )פהליס פט( ׳אשר פרפו עקנופ משיפך' ,וע״י שסונלין ישראל כל הפרפופ נשניל שמפזיקין נקדושפ השי״פ ונפורפו הקדושה,
המשיפשעליו נאמר
מאור הנקודה העליונה ,נפרט ע״י מלך
למעלה.עי״ז נפינפ רקיע שמיס ,נפינפ וא״ו שנפוך האלף ,ויקנלו
זכרונו נעשה
אמתה יהיה
אמר רבי יוסי ,עמלק,
עמים אתרים הביא עימו) ,נ מ מ ר כד( ׳דרך כוכנ מיעקנ' ,והוא יכניע כל הסטרין אופרנין פפפ רגלי הקדושה ,וימפה זכר עמלק לגמרי ,ויננה לנו אפ ניפ
וכולם יראו להילמס בהם
הנפירה ,שזה נפינפ מה שאמרו רז״ל )סנהדרין כ (:שמצוופ העמדפ המלך קודם לכריפפ זרעו של עמלק.
בישראל ,חיץ ממנו,
מלו הוא כחיי רקיע הוא״ו שכתוך האל״ף .ני אר נזה נ ס פר כאני הנסל )  0נזה״ל :ר״ל ,כי הואו הוא נפי' פפארפ ,נפי' 'מלך
ומשוס כך יהושע הפיל
ניפיו פפזינה; ועיקר היופי והפאר הוא כשכלול מגוונין סגיאין ,וכשפוגס נכנוד השי״פ אזי נאין עליו נושפ ונזיונופ ונשפנה
גורל עליהם .רבי ייסא
אמר 'וישלש יהושע' ,פניו לכמה גוונין ,שזה נפי' פפארפ ממידפ הנפולין ,אנל כשמקנל הנזיונופ נאהנה נשניל פשונה ,עי״ז נפפקן הואו מידפ הפפארפ
ששבר את כושס מלמעלה.
נקודופהנ״ל כלולה
ג ׳ מצות אלו הם כחיי תשוכה .ואיפא נזה נ לי קו ״ ה) א ר ס שנס ז ,טס נזה״ל :כל אפד מהג׳
שהוא נפי׳ מינוי מלך.
מפגנרפ נעוונופינו
לנו מלך ,כי אדרנא מלכופ אדום עמלק
אפד פלוי נפנירו ,כי ע״י שאין כורפין זרעו של עמלק אין
מכולם ,כי
יעקב ,הוא
הקיום של
קיום שלם יותר מכולם הרניס ,ואזי נפגם הוא״ו שממשיך מנקודה העליונה לנקודה הפפפונה ,וממילא נפעלס הנקודה עליונה וכו׳ וא״א לננוס אס ניהמ״ק.

ולכזנות

)היינו משאר האבות( .ומשוס
כך בשעה שצר להם לבניו
של יעקב ,הקב״ה מראה
לפניו את דיוקנו של
יעקב ,ומס על העולם,
כמ״ש 'וזכרתי את בריתי
יעקוב' ,יעקו׳ב בוא״ו,
מדוע בוא״ו ,מפני שהיא
)האות וא״ו( דיוקנו של
יעקב ממש.

מזלות

כשנ נזה

ככזבואר

מילואי חכמה

ערכים
וכינויים

ילקוט הנחל

ו מ ש ה הו א בחיי ה ד ע ת .איתא גבי ענין זה בספר אור נערב )ח״ו ,פ״ו( לרמ״ק
בזה״ל :צריך לדעת ,כי יש ביכולת הצדיקים להיותס מרכבה אל
המידות ,בסוד המשכת נשמתם ופעולתם בעולם הזה ,ונטייתם אל אתד
בפרטיות ,לא גילה רבינו ז״ל בעת אמירת תורתו בשבת הנ״ל ,אבל אח״כ במוצאי
שבת קודש הראה לעיני תלמידיו פירוש הכוונות לפי הנ״ל .ואגב אורחא דלה
מהצדדים ואתת המידות ,כענין אברהם איש התסד ,ויצתק איש הגבורה,
ויעקב בעל התפארת ,ומשה בעל הנצת ,ואהרן בעל ההוד .ועוד לדרך אתר,
חספא וגילה לנו מסילת הקשרים הסובבות בדבריו הקדושים ,אשר לא ימצא
אהרן איש התסד ,משה איש הדעת הנעלם בתפארת .ועוד איתא בזה בדגל מחנה כלל הקורא בלתי העיון העמוק שבהם] ,וזאת אחת מן המקומות אשר למדתי
אפרים )פ׳ יתרו( בזה״ל :בכל דור ודור ,ראשי ועיני הדור הם בתינת משה ,כמו
סתום מן המפורש לחתור ולחפור בעומק ועיון כזה גם בשאר דבריו הקדושים[.
שנזכר בגמרא ׳משה שפיר קאמרת׳ ,שקרא אתד לתבירו משה ,שהוא הדעת,
ומי שיש לו בחינת דעת הוא נקרא משה .וכן איתא בספר מקור מיס חיים )פ' שמות( ,וז״ל :ענין גלות מצרים היה ,שחסר מהם הדעת להכריע שיש בורא המתדש
בכל רגע מעשה בראשית ,והוא ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה ,וממש אלופו של עולם בכל תנועה .עד שבא משה בחינת הדעת ,וע״י הניסים שנעשו
על ידו ,נתפרסם שיש בורא המחדש ומחיה בכל רגע את כל העולמות ,ולית אתר פנוי מיניה ממש.
כ ו ו נ ו ת אלול .כתב בזה בביאה״ל )ו( ,שממאמר זה ,ניתן ללמוד רבות על דרך העיון
בדברי רבינו ,במסילת הקשריס ,וז״ל :כל זה הפירוש לכוונת אלול

הכתר נקרא מזל .והטעם כי
הוא המשפיע ומזיל ומרביב
לכל הספירות ,וכמו שהמזל
הוא עליון לכל האצילות,
אמנם נקרא מזל מצד בחינתו
המתגלה ומשפיע לכולם
)פרד״ר כג ,יג(.

ידוע הוא כי הי״ב מזלות
מתחלקים לד׳ יסודות ,כל
ג׳ מהם הם כנגד יסוד אחד
)ספר הליקוטים שמות(.

מפגולת המזל ,שגזירתו
ומשטריו הם בלתי החלטי
וגזרה קיימת ,ומתהפך פעם
כה ופעם כה )י ערו ת דבש ח״ב,
דרוש יג(.

צבא

השמים הם כוכבים

ומזלות )מצו״צ מ״ב כא ,ג(.

’אין מזל לישראל׳
קנו( ,פירוש כשהאדם אינו
חושב את עצמו והוא אצלו
כאי״ן ,אז לישראל מזל,
מלשון השפעה ,כמו ׳יזל מים
מדליו׳ )קדו שת לוי ,פ׳ שלח(.

)שבת

גלגל המזלות הוא בחי׳
בינה ,שבו קבועים כל
הכוכבים הקיימין ,מאירין
ושאינן מאירין ,המתחלקים
לי״ב צורות הנקראים י״ב
מזלות הידועים ,ששמן
על שם צורתן ,טלה שור
תאומים וכו׳ )ספר הברית
ח״א ,מאמר ב חוג השמים א(.

כוכבים הן החסדים ,מזל
הן הגבורות .מזל גי׳ ע״ז,
הגבורות נקרא עז כנודע
)קה״י ,מזל(.

כתר הוא מזלא דכולהו,
ועליהו אתמר ׳בני חיי מזוני
לאו בזכותא תליא מילתא
אלא במזלא׳ )קה״י ,מזל(.

ערכי ם
וכינויים

דרך
כתיב ׳הנותן בים דרך
ובמים עזים נתיבה׳ .ובאותו
דרך היה יורד ובא הטל
מראשו של הקב״ה ,וכל
שמחה וכל טוב וכל רצון
באותו הדרך .ובחורבן
ביהמ״ק ,תבירו על תבירו
באותו הדרך )מדרש הנעלם
שה״ש ,מאמר ד׳ רוחות(.

’ הנותן בים דרך /דהא בכל
אתר דאקרי באורייתא דרך,
הוא אורח פתיחא לכולא.
כהאי ארחא ,דאיהו פתיח
לכל בר נש .כך ׳דרכיה דרכי
נועם׳ ,אילין דרכים דאינון
פתיחן מאבהן ,דכראן בימא
רבא ,ועאלין בגויה ,ומאינון
אורחין מתפתחין לכל עיבר
ולכל םטרי עלמא )זהר
מקץ קצז.(:

אינון אורחין ושבילין דימא
דאורייתא ,עלייהו אתמר
׳הנותן בים דרך׳ )תיקו״ז קלג.(.
דר ך נקרא דרך מפולש,
יש ימים קדושים המוכנים
לעבדו יתברך ברוחב לב
באמת ויושר ,והוא כמו דרך
ומםילה שנוח לילך בהם
מרוב דריכת בני אדם בהם,
מה שאין כן בין המצרים,
צריך תוקף ואימוץ הלב
לעבודתו יתברך בכל מיני
התאמצות )עבודת ישראל,
פ׳ מסעי(.

לפעמים אדם מתעורר
בתשובה ,אבל נפשו מרה לו
מאד ,כי ידמה בעיניו שהוא
מרוחק מאד מהש״י ,ונקרא
בפםוק ׳כי ירבה ממך הדרך׳,
הוא דרך תשובה הנפתח
בחודש אלול ,בםוד ׳הנותן
בים דרך׳ ,כנודע מדברי
האריז״ל .והעצה היעוצה,
על כל פנים לקבל על עצמו
התשובה ,ולהיות נכפף
ומשתוקק מתי יזכה לשוב
כראוי )עבודת ישראל ,פ׳ ראה(.
דרייך הוא דרך תשובה,
כמו שאומרים ׳ודרך תשובה
הורית׳ )עבודת ישראל ,פרקי
אבות פ״ג(.

דרייך זה הוא נפתח בר״ח
אלול לכל העולם ,שהוא
שלשים יום קודם יום
המשפט .ולכך הוא נקרא
׳דרך׳ ,שכל העולם עוברים
בו ,שחוטאין ועושין תשובה.
כי אותן שאינם חוטאין
כלל מנעוריהן ,ומשמרין
עצמן מחטאת נעורים והם
נקיים מאד ,הם מעט מזעיר,
ועליהם נאמר ׳ובמים עזים
נתיבה׳ ,פירוש שהוא פותח
נתיבה למים עזים ,הם
הצדיקים גמורים .ומחמת
שהם מועטים ,נקרא דרך
שלהם ׳נתיבה׳ ,שהיא שביל
קטן שאין רבים עוברים בו.
ורוב העולם הולכין ב׳דרך׳
התשובה) .עבודת ישראל פרקי

קצו

נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

שכלל

ד !נ ר תן בים דיר .כתיב בישעיה )מג ,טז ,ית-י ט ,כא-כב ,כה( :כה
כוונות אלול הוא הנותן כים דרך .הנה ,מאמר פ״ז נחלק
אמר ה׳ הנותן ביס דרך ובמיס עזיס נתיבה (...) :אל
כ׳ שכליקו׳׳מ הוא מאמר המקושר למאמר זה ,כדאיתא שס
תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו :הנני עשה חדשה עתה תצרנת
בסוף דבריו ,וז״ל :דע ,שכוונות אלול הס תיקון לפגם הברית ,כי
הלוא תדעוה אף אשיס ברנדבר דרך בישמון נהרות (...) :עס זו
שוד כוונות אלול הוא )ישעיה מג( הנותן ביס דרך)וכמבואר בכוונות
יצרתי לי תהלתי ןכןפרו :ולא אתי
האר״י ז״ל( ,להאיר בתינת דרך ביס,
ודרך זה נפתת בתודש אלול ) ו עי י ן שס שכלל כוונות אלול הוא ,הנותן בים דרך,
קראת !עקב כי יגעת בי זשראל(...) :
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני
בכוונות כל הכוונות של אלול( .ועיקר שצריכין להאיר בחי׳ דרך בים וכר .וזה
וחטאתיך לא אזכר :והנה ,כלל כוונות
פגס הברית הוא בבתינת דרך הזה ,הדרו הוא בחי׳ ב׳ פעמים השם יב״ק.
אלול מרומזות בפסוק ׳הנותן ביס דרך׳,
כי היה צריך להאיר בתינת
הרכ״ד כי ב׳ פעמים יב״ק עולה דרך .הה נמשך
ועי״ש גס בפשט הפסוקים הסובבים
]מאתיס עשריס וארבעה[ אורות
בבתינת יס ,בתינת אמונה ,והוא מבחי׳ ב׳ שמות שהם קס״א ם״ג ,כי אלו
המדברים בענין התשובה וגאולת ישראל,
נמה מזה ,ופגס בבתינת דרך ,ב׳ שמות קס״א ם״ג הם עולים בגימ׳ ב׳
כך שהסוד והפשט עוליס בקנה אתד.
כ ו ו נ ו ת אלול .להבנת הענין היצגנו
בבתינת כי השתית כל בשר את פעמים יב״ק שהוא בגימ׳ דרך כנ״ל .וצריך
פה כמה מובאות השייכים
דרכו ,כי אשה נקראת דרך ,כמובא לכווין שם קס״א בסגו״ל ,ושם ם״ג בחיריק,
לזה ,והלומד יעיין בהס כפי בתינתו.
בדברי רז״ל ,ויש דרך אתר ,בתינת
שעיקר וסגול דקם״א וחיריק דם״ג הם עולים תי״ו.
איתא במשנת תסידיס )מסכת אלול,
דרך אשה מנאפת .והכלל
הפגס בבתינת דרך ,שלא האיר הדרך כי שם קס״א הוא שם אקי״ק במלואו
פ״א( בזה״ל :וכוונה הכללית של חודש
ביס .ולפעמיס מתמת זה הפגס יוכל כזה אלף קי יוד קי שהם יוד אותיות וכל זה הנקרא אלול הוא שס ש״ג,
לאבד את זיווגו )עיין תיקון יד׳( ,כי אחת נקודה בסגול וסגול הוא ג׳ נקודות ששרשו הוא א״ל של אלול ,וקש״א
שבו ג׳ יודין כמספר הלמד של
מאתר שנמה מזיווגו ,קשה לו למצוא וע״כ הוא עולה שלשים .וע״כ יוד פעמים
את זיווגו ,ואפילו אס ימצא את
אלול ,ואלף שבו נעלמת בואו של
זיווגו ,תהיה לו מנגדת ,ולא תהיה סגול עולה שי״ן .וס״ג הם יוד אותיות של
אלול .ושני שמות אלו מספרס דר״ך,
נוטה אתר רצונו ,מתמת שנטה ממנה מילוי הוי״ה ,יוד קי ואו קי וכל אחת נקודה
ומאיריס בי״ס שהוא שס ב״ן ,בסוד
ולא האיר בה ,מזה נתהוה שיש לה בחיריק ,עולה ק׳ .ושניהם חיריק דס״ג וסגול ׳הנותן ביס דרך' ,וע״י זה נפתחיס
הי״ג מקורות של תקוני דיקנא
רצון אתר כנגדו ,ואז לא זכה ,כנגדו דקס״א עולים יחד תי״ו בגימ׳ פשוטה .ואז
דעתיק ,ומאיריס מחוץ למוחין
)יבמות שג( .ותודש אלול שאז
יכולין ע״י כל בחי׳ הנ״ל הימין פשוטה לקבל
דאו״א ,בסוד הקף .וזה יכוין בכל
לתקן זה ולהאיר הדרך ביס כנ״ל,
]על כן כוונות אלול הס תיקון לזה[ ,תשובתו .כי ימין במלואו עולה דרך עם
החודש .כיצד יכוין ,שכל קו ימין
וכשמתקן זה ,אזי מוצא זיווגו ,והיא הג׳ אותיות שהוא ב׳ פעמים יב״ק ובו׳ עיין
אימא פשוטה לקבל שביס ,ויכוין
הס״ג האמור בחירק ,והקס״א
אינה כנגדו ,רק כרצונו (...) .גס עיין שם .כל זה מבואר מתוך כוונות אלול :
האמור בסגול ,ודר״ך האמור עס
במאמר המתתיל ויאמר ה׳ אל משה
קרא את יהושע ,כי שס מדבר מכוונות אלול ,והוא תיקון לפגס
שלוש האותיות ,יכוין כי הוא מספר הויה נקודה בצירי וסגול תחת
הברית כנ״ל ,היינו לעיין באותו המאמר ,ולזכות להבין בו ולעשות
כל אות ,כי ההויה מספרה כ״ו ,והנקודות שתחתיה מספרס ר;
ומספר זה הוא מספר תיבת ימי״ן מלא ,יו״ד מ״ס יו״ד נו״ן.
עמו איזה עבודה בעבודת השס ,עי״ז יתקן פגס הברית.
והצירי הוא סוד אימא ,וזו היא הבינה דרחל ,וסגול הוא חסד
ש כ ל ל כוונות אלול .ביאר בזה בעצוה״מ )מועדי ה' ,אלול א( בזה״ל:
כוונת חודש אלול היא תיקון לפגס הברית .היינו שע״י
לימוד כראוי וקיוס הדעות והעצות המבוארות בליקו״מ ח״א סימן וא״ו ,איך להתחזק בכל עת ולא להתרחק מהשי״ת ,הן בעליה הגדולה
ביותר ,הן ע״י הירידה הגדולה ביותר חס ושלוס ,בין בגשמיות בין ברוחניות ,לימודיס אלו מכוניס כוונת אלול .כי כל כוונות אלול המבואריס
בחיי די ר בים .ביאר בזה בליקו״ה
בכתבי האר״י ז״ל ,מרמזיס על דעות ועצות הנזכרות למעלה ,שעל ידס זוכיס לתיקון הברית.
)או״ח קרה״ת ג ,ח( בזה״ל :עיקר תיקון הדרך הוא בבחינת המכריע ,שהוא בחינת ממוצע בין ימין ושמאל ,בבחינת בכל הדרך אשר צויתי
אתכס תלכו לא תסורו ימין ושמאל ,כי זה עיקר תיקון הדרך ,שלא לנטות לימין ושמאל .וזה בחינת אלף הנ״ל ,שהוא בחינת אס אסק
שמיס שס אתה ואציעה שאול הנך .והוא״ו שבתוך האלף הוא בחינת הדרך שמכריע בין יו״ד עליונה ליו״ד תחתונה וכלול משניהס,
) (...וזה עיקר בחינת הדרך ,שהוא בחינת מכריע בין ימין לשמאל ,בין עליוניס ותחתוניס ומשליס לשניהס ,להשיבס כולס להדרך
הישר .ועל כן בחינת הדרך כלול משלושה ,שהוא בחינת אלף שכלול מתלת ,נקודה עליונה ונקודה התחתונה וואו שבאמצע.

לד!איר

מיליואי חכמה

יליקום הנחל•
ה נ ו ת ן בים דרך .מקרא זה נאמר על קריעת יס סוף ,כדאיתא בליקו״ה )או״ח בה״פ
ה 0 ,בזה״ל :בשעת יציאת מצרים עדיין לא זכו לבקיאות אלו

שכלל

כוונו ת אלול הו א הנו תן בים דרך .איתא גבי ענין זה בספר קדושת לוי
)רה״ש( בזה״ל :׳הנותן ביס דרך׳ זה ר״ח אלול .הכלל הוא ,כי הבורא

בשלימות ,והיתה הגאולה רק בבתינת רצוא כנ״ל שהיא בתינת תיפזון ,על
כן צריכין לאכול מצה שנאפית בתיפזון .עד אשר את״כ מתתילין לספור
ימי הספירה ,ואז תוזרין ומטהרין עצמן מטומאת מצרים בהדרגה כסדר,
ואז מתתילין להמשיך בתינת בקי בשוב .וזהו עיקר בתינת קריעת ים סוף,
שהיא בתינת תיקון מותין דקטנות מאד כמו שמבואר בכוונות ,כי אז רדפו המצריים אתריהם ,והיו בסכנה עצומה בגשמיות וברותניות ,כי מאתריהם
אבות ,פ״ג(.
’ הנותן בים דרך׳ ,העולם רדפו המצריים ,ומלפניהס היה הים סוער ,ומצדדיהן היו נתשיס ועקרבים ותיות רעות שבמדבר ,שעל זה נאמר יונתי בתגוי הסלע בסתר המדרגה ,כמו
הזה בכל עניניו ועםקיו שאמרו רז״ל .וע״י שהיו ישראל תזקיס באמונה ,ותפסו אומנות אבותס ויצעקו אל ה׳ ,וקפצו לתוך הים ,עי״ז השלימו דרך התשובה שהוא בתינת בקי
דומה לים ,וכשאדם מוצא ברצוא בקי בשוב וכו׳ ,כי זכו להתתזק ולישאר באמונתם אע״פ שעבר עליהם מה שעבר ,ועי״ז זכו לקריעת ים סוף שהוא בתינת הנותן ביס דרך ,דרך
בכל עניניו הגשמיים את דייקא ,שהוא בתינת סוד כוונות אלול שהוא תיקון הברית (...) .ועל כן אז דייקא אתר שביעי של פסת שהוא קריעת ים סוף ,אז דייקא הותר התמץ,
הקב״ה ,אזי עושה עזם יחוד
כי אין צריכין עוד לאכול מצה לבד שהוא בתינת תיפזון בתינת רצוא ,כי כבר תיקנו הדרך ,כי תיקנו גס בתינת ושוב ,והתתילו להיות בקיאים בהלכה,
כביכול ,ברוך הוא וברוך
שמו ,והוא בחי׳ ׳דרך׳ ,אשר ועל כן אז אין צריכין תפזון ,ועל כן אז הותר התמץ ,ע״י תיקון בתינת שני הבקיאות הנזכרות לעיל ,שהוא רצוא ושוב ,אס אסק שמיס ואציעה שאול,
התשובה הנ״ל,
מחנה מתקנין כל המותין דקטנות שנאתזיס בבתי׳ תמץ כמובא .ועל כן אז הותר התמץ ע״י קריעת ים סוף ,שעי״ז נמשך בתינת דרך
שעי״ז
מורה על יחוד )דגל
אפרים ,ליקוטים(.
בתינת הנותן ביס דרך כנ״ל (...) ,כי מקרא זה הנותן ביס דרך נאמר על קריעת ים סוף ,כמו שפירש רש״י שם )ישעיה מג(.
דרך דא יעקב ,דאתמר ביה ה נ ו ת ן בי ם דר ך איתא בזה צלקוטי אב״ן)תפילין א( בזה״ל :וזהו בתי׳ פרשת זכר מתיית עמלק ,שנעשה ע״י יהושע כמו שכתב אדמו״ר ז״ל ,כי עמלק רדף אתר מטה
)בראשית לב( ׳ויעקב הלך
דן ,וכמובא בגמרא באותן שהיה הענן פולטן ,היינו שעמלק המשיך על ישראל בושות ובזיונות ,היפך הענני כבוד ,בתי׳ ׳ויזנב בך כל הנתשליס אתריך׳,
לדרכו .וי״ל ,כי םפירת יעקב שרדף אתר אלו שלא זכו עדיין לתשובה .וזה ׳וילתס עם ישראל ברפידיס׳ ,ברפו-ידיס ,היינו שלא התגברו תמיד בדרך התשובה ,בתי׳ ׳אשר קרך בדרך׳ ,וכמו שכתב
נקרא אל ,ז׳ פעמים אל וז׳
אדמו״ר ז״ל שעיקר הפגם שפוגמין בבתי׳ דרך ,׳כי השתית כל בשר דרכו׳ ,שהיא בתי׳ פגם הברית ,ועיקר התיקון הוא ע״י התשובה ,בתי׳ ׳הנותן ביס דרך׳.
כוללים גי׳ דרך )קה״י ,דרך(.
ברוך הוא אינו נתפס בשום אות ונקודה וקוץ ,ובר״ח אלול מצמצם שפע הבורא
ברוך הוא באותיות .וברה״ש וביום הכפוריס אנו ממשיכים השפע בכל העולמות.
וזהו הנותן ביס דרך זה ר״ת אלול ,כי אז מצמצם השפע באותיות כנ״ל.

דרך זו גמילת חםדים ,וי״ל ,כי אימא עילאה אם כל חי היא הגומלת חםדים לכל הנמצאים ,דכל ברכאן מינה נפקין .דרך גי׳ ם״ג קם״א שבאימא )קה״י ,דרך( .בחי’ בינה נקרא דרך ,ם״ג קם״א גי׳ דרך ,וזה שאמר ׳ע״כ יורה חטאים בדרך׳ ,כי בינה
הוא םוד התשובה .וםוד העניין נראה לענ״ד ,כי בינה הוא בחי׳ נון ,וכשתמלא אותה נון ואו נון ,האלף שבאמצע הוא םוד החכמה הגנוז בה ,כנודע דבינה הוא היכל לחכמה נקודא בהיכלא ,ומצד זה נון ו׳ גי׳ יב״ק ,וכן מצד הב׳ ,והוא םוד
׳מעבר יבק׳ ,שבאמצע הנון יש מעבר אל הא׳ ,בחי׳ יב״ק מכאן ובחינת יב״ק מכאן שני פעמים יב״ק גי׳ דרך ,וזה םוד ׳הנותן בים דרך׳ )קה״י ,דרך( .דרך הוא גם כן בםטרא אחרא ,׳דרך נחש עלי צור׳ )קה״י ,דרך(.

ואני תפלה

ר בונו של עולם ,זכני
לתשובהשלמהתמיד,
בפךט בימי אלול
הקדושים ,שאז פתח
לנו משה רבנו עליו
השלום דרך כבושה
לתשובה .והדרך הזה
כלול משני הבקיאות
) ,(...ומשני השמות
הקדושים שהם שם
הון״ה ושם אהי״ה
במלואם שהם שם
ם״ג הקדוש ושם
קפ״א הקדוש .ומשני
הנקדות הקדושות
בחינת נקהה העליונה
ונקדה ’ התחתונה,
שהם עקר שלמות
התשובה ,בחינת
תשובה ותשובה
על תשובה ,בחינת
תשובת עולם הזה
ותשובת עולם הבא
שהזכרתי לפניך .על
כן זכנואז בימי אלול
הקדושים לתשובה
ונזכה
שלמה,
שימשך עלינו קדשת
אלול על כל השנה
כלה ,עד שנזכה
לדזיות בתשובה
שלמה לפניך תמיד,
ולילך בכל דרכי
התשובה בשלמות
כל ןמינו לעולם.
ואתה תקבל את
כל בחינות ומדרגות
תשובותינו ברחמיך
הרבים וךוםךיך
הגדולים באהבה
וחבה גדולה ,ויקים
בנו מקרא שכתוב
״נחפשה ךךכינו
ונחקרה ונשובה
עד יי״ ,כי ימינך
פשוכזה לקבל שבים
)תפילות ותחנונים ו(.

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

נחלנוכע

מוהר״}

קצז

שאפילו

אם יפול ח״ו לנזקום שיפול .כ פנ נזה נליקו״ה )או״ס
חוה״מ נ ,א( נזה״ל :כי יש נמה ניצוצות שנאנדו ונפלו
למקום שנפלו ע״י חטאיו ,ונשניל זה נפל ממדריגתו ,כדי שיצטרף
ויתלנן נמדריגות התחתונות ,כדי להעלות הניצוצות שנפלו לשס.

ואני תפלה

שמינה הזאת ,ונקודות סגול דקס״א שהוא סוד חסד ,ונקודות
תירק דס״ג שהוא סוד נצח ,מספרס כמספר תשומה ,הרי ני כל
הימין פשוטה .ועוד איפא נזה נשער רוח הקודש )מד ע״א( נזה״ל:
ותחילה צריך לכוין דרך כללות .כי כל זה החודש של אלול הוא סוד
ועוד איתא שס )יו׳׳ד שחיטה א ,ג(
שס ה׳ דס״ג ואהיה דיודי״ן שהוא
נגי' קס״א .ואלו נרמזיס נ תינת ועתה בוא וראה והבן ,איך כל הכוונות הנ״ל
כזה״ל :שמי שרוצה לעשות תשובה,
אי אפשר לו להתקרב פתאום אל
אלול ,כי נ' אותיות אל הס נ' יודין מרומזים ונעלמים בדרך נפלא ונורא מאוד,
הקדושה ,עד שיעבור וילך בכל
ואל״ף שנשס ס״ג כנודע ,שמהס בתוך התורה הנ״ל .כי מבואר שם ,שמי
המקומות שהיה תתילה ויצטרף
יוצא שס אל ,כנזכר נזהר פ'
פנחס שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה לו שני
ויתלבן שם ,כדי שיעלה משם כל
)רמ״ו ע״נ נרע״ מ( ,ונ' אותיות ול'
הס שס א״ל ,היוצא מג׳ יודי״ן וא׳ בקיאות ,היינו בקי ברצוא בקי בשוב ,שהוא
הניצוצות שנפלו על ידו .וזהו בתי׳
שם
ג״כ דקס״א .כי ג׳ יודי״ן שנו הס בחי׳ עייל ונפיק ,בחי׳ אם אסק שמים
עייל ונפיק וכו׳ כנ״ל.
עצמו בכלי מקום שהוא.
ל' ,ונמקוס אות א' הושס נמקומה אתה שהוא בחי׳ בקי ברצוא ,ואציעה שאול
כתב בזה בליקו׳׳ה ) אר ח שבת
אות ו' ,כי האל״ף נעלמת נוא״ו זה .הנך שהוא בחי׳ בקי בשוב וכו׳ כמבואר
ז ,מח( בזה״ל :וזה לא הביט און
ולכן נקרא אלו״ל ,ני ננל
החודש לעיל עיין שם .והפירוש הפשוט הוא ,שמי
ביעקב ,זה בחינת נקודה התחתונה,
הזה ראוי לכוין נשני שמות אלו.
והנה נ׳ שמות ס״ג וקס״א הנזכריס שרוצה לילך בדרכי התשובה צריך לחגור
בחינת ואציעה שאול הנך ,וכמו
הס נגי׳ דר״ך .וז״ס ׳הנותן ניס מתניו ,שיתחזק עצמו בדרכי ה׳ תמיד בין
שפירש רש״י שם שאין הקב״ה
מסתכל על העוונות והעבירות
דרך׳ )ישעיה מג( כי מלת ני״ס הוא בעליה בין בירידה ,שהם בחי׳ אם אסק
שעושין וכו׳ ,שזהו בחינת ואציעה
שס של נ״ן דההי״ן ,ונ' שמוח שמים ,ואציעה שאול וכו׳ ,היינו בין שיזכה
הנזכרים עולים נגי׳ דר״ך ,שמאיריס
שאול הנך ,שצריכין להאמין שאפילו
נהס שס נ״ן הזה שהוא נגי׳ ני״ם .לאיזה עליה לאיזה מדריגה גדולה ,אף על
כשאדם נופל ח״ו למקום שנופל,
ודרך זה נפתח נכל חודש אלול .ועוד פי כן אל יעמוד שם ולא יםתפק עצמו
עדיין השי״ת עימו ,ורחמיו עליו
עדיין ,ומחכה לו שישוב .שע״י
אימא נזה נק ה״י )דרך( נזה״ל :נתינת בזה ,רק צריך שיהיה בקי בזה מאד לידע
בקיאות הזה שמקבלין מהצדיק
נינה נקרא דרך ,ס״ג קס״א ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר וכו׳,
האמת ,עי״ז זוכין לשוב אל השי״ת
גימטריא דרך ,וזה שאמר
)מהליסכי שזהו בחי׳ בקי ברצוא ,בבחי׳ עייל ,שהוא
כה( ׳על נן יורה תמאיס נדרך׳,
תמיד בכל עת ,מכל מקום שהוא,
נינה הוא סוד התשונה ,וסוד בחי׳ אם אםק שמים שם אתה .וכן להיפך
שזהו בחינת בקי בנפיק .ועוד איתא
העניין נראה לענ״ד ,כי נינה הוא שאפילו אם יפול חם ושלום למקום שיפול ,שס )שס ז ,מג( בזה׳׳ל :כי עתה הוא
בעקבות משיחא בחינת רגלין ,ששם
נתינת נון ,וכשתמלא אותה נון ואו אפילו •< בשאול תחתיות ,ג״ב אל יתייאש
נון ,האלף שנאמצע הוא סוד עצמו לעולם ,ותמיד יחפש ויבקש את הש״י ,אחיזת הסיטרא אחרא והקליפות
מאד .ועל כן צריכין לידע ,שעתה
החכמה הגנוז נה ,כנודע )זהר
ויקהל ויחזק עצמו בכל מקום שהוא ,בכל מה
בדורות האלו ,כשמתגבר האדם
רד ע״א( דנינה הוא ה י ^ לחכמה
נקודא נהיכלא ,ומצד זה נון ו׳ שיוכל ,כי גם בשאול תחתיות נמצא הש״י,
בתנועה קלה לשוב להשי״ת ,הוא יקר
יה׳.
גימטריא ינ״ק ,וכן מצד הנ׳ ,והוא וגם שם יכולין לדבק את עצמו אליו
אצל השי״ת הרבה מעבודות גדולות
^ דפום מוהרנ״ת :חע״א
של דורות הראשונים ,וכמובא כל זה
סוד ׳מענר ינק; שנאמצע הנון יש
בכתבי האריז״ל ובדברי הבעש״ט ז״ל ,ובפרט בדברי אדמו״ר ז״ל.
מענר אל הא; נתינת ינ״ק מכאן ונתינת ינ״ק מכאן .שני פעמיס
יב״ק גימטריא דרך ,וזה סוד ׳הנותן בים דרך׳ ,ים בחינת בינה
גימטריא נון הנ״ל )חיקו״ז חיקון כא מ״ב ע״ב( ,גס ים ראשי תיבות למפרע ׳מעבר יבק׳ .על כן נקרא החכמה לבנון )זהר ויקרא טז ע״א,
האזינו רצז ע״א( ,לב נון ,האמצע שבנון שהוא האלף ,או היוד כשתמלא הוי״ו ביוד ,היוד הוא הלב של הנון .וזה סוד ׳דרך גבר בעלמה׳,
רצה לומר דרך של הגבר (...) ,דרך שלו הוא בעלמה ,הוא בחינת בינה ,שהיא בחינת ס״ג ,למעלה מבחינת מ״ה ,וזהו עלמה.

)ליקו״ת ח״ב ,מא(.

תשל״ט( בזה״ל :וזהו שמביא רבינו בליקו״מ ח״ב בסי׳ פ״ב לענין העדר

ויחזק

ע ל כן באתי לבקש
ממךשתגן עלי בכפך,
ותשמרני ותצילני,
ותגן בעךי שלא יזיק
לי שום דבר ,ןל'א
אתרחק ממך לעולם.
הן בבחינת יריךה
חם ןשלום אפלו
בךיוטא התחתונה,
אפלו בעשרה כתרין
דמסאבותא חם
ושלום ,גם שם אזכה
למצא אותך תמיד,
כמו שכתוב ״ומלכותו
בכל משלה״ .והן
בבחינת עליה ,כאשר
תרחם עלי והעלני
מעלה מעלה ,בכל
על^יה ועלוה אזכה
למצא אותך תמיד.
ואתקרב אליך תמיד
בכל הבחינות ,בין
בטיבו בין בעקו חם
ןשלום ,בין ביריךה בין
בעליה ,כמו שכתוב
״אם אפק שמים שם
אתה ואציעה שאול
יליקום הנחל•
הנך״ .באפן שאזכה
לתשובהשלמהבאמת פקי ברצו א .ואיתא בחיי״מ )רגב( בזה״ל :אמר ,שאצלו הרצוא אינו שוס עבודה
הבקיאוח בעליה ,אח הפגם של אלישע אחר שאמר שיש ב׳ רשויוח ח״ו ,וזהו,
אצלו ,ועיקר העבודה והיגיעה אצלו היא בחינח השוב .כלומר כי בעבודח
שכשהאדם זוכה לעלוח לאיזה מדריגה גדולה ומסחפק עצמו בזה ,והיינו
מעתה ועד עולם,
ובפרט בחהש אלול השסיש בחינח רצוא ושוב ,וזאח הבחינה היא אצל כל אדס אפילו אצל הפחוח
שסובר שכבר יש לו הויה ,הנה זה בחי׳ הפגם של אלישע שאומר שיש ב׳
הקדוששהם ימי רצון שבפחוחיס ,כי כל אדם מהעורר לפעמים לעבודחו יחברך ,בפרט בשעח רשויוח ,כי כשהאדם מכיר שאין לו שוס הויה מצד עצמו ועיקר ההויה הוא
שעלה משה לקבל החפילה שלפעמים מחלהב ליבו מאד ,ואומר איזה דיבורים בהחלהבוח גדול,
רק השי״ח ,אז הוא שואף ומשחוקק חמיד לעלוח עוד ועוד ,כי השי״ח הוא
לוחות אחרונות ופתח וזאח הבחינה היא בחינה רצוא .ואח״כ נפסק ההחעוררוח וההחלהבוח ולא נשאר
א״ס ,ולא שייך כלל לעמוד על מדריגה אחח ולהסחפק בה .והנה מבואר מזה,
דרך כבושה לילך
לו רק הרשימו ,וזה בחינה ושוב .ואצל רוב בני אדס עיקר העבודה והיגיעה הוא
שעיקר הבקיאוח בעליה הוא שלא יעשה ח״ו כאילו יש ב׳ רשויוח )שזהו ע״י
בה .רחם עלי מעתה
שיזכה לבחינה רצוא ,דהיינו שירוץ ליבו ויחעורר לעבודחו וכו /אבל השוב הוא
שעומד ומסחפק במדריגחו( ,וזהו ,׳אס אסק שמיס׳ ,אדע ואאמין כי ׳שס
שאזכה להכין את
עצמי מהיום להמשיך קל אצלו ,כי זה טבעו .אבל אצלו ז״ל היא להיפך ,מחמח שכבר שבר וביטל גופו
אחה׳ לבד ,ואין זולחך ,ומצד עצמי אין לי שוס הויה בעולם.
עלי קדשתחדש אלול לגמרי ,ומחמח זה הרצוא בטבעו .ועיקר היגיעה שלו היא בחינה ושוב ,כי אפילו ב ש אול ת ח תיו ת גייב אל י תיי א ש ע צ מו לעולם .איתא בחיי״מ )שי(
בזה״ל :אמר ,כמה צלס אלוקים היו מונחים ברפש ,שאני הוצאחיס
הקדוש ,קדשת הדרך באמה הוא בהכרח שיהיה השוב גס כן ,כל זמן שהוא צריך לחיוח ,כי אס לאו
מהרפש וכו׳ וכו׳ .כי נראה בחוש ,שהמחקרביס אלי נשחנה פניהם ,ובא
חס ושלום יסחלק בלא עיחו ,ועל כן בהכרח שיהיה רצוא ושוב.
תשובהשהמשיךמשה
רבנו וכל הצדיקים ו א צ י ע ד ! שאול הנך .איתא בזה בעל״ת )שלז ,יום ג׳ תצא תר״א( בזה״ל :כוונחו
עליהם פנים של יהודי ,בחינה צלס אלוקים .הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע
אמתיים בעולם בדרכי
אס השאול חחחיוח היה די להס ,כי גס השאול חחפיוח היה קטן לפניהם,
כפשוטו ,שאפילו מי שהוא בבחינה ׳ואציעה שאול׳ ממש ,יאמר
נפלאותיהם הנוראות .׳הנך׳ .אבל אין זה דבר פשוט להחיוח ולהחזיק אח האדם שלא יפול יוחר,
שאס היה אפשר להס לחחור חחח שאול חחחיח היו חוחריס ,ועל ידי נחקרבו
כי אין לי שום תקוה כשהוא בשאול חחחיוח ממש חס ושלום ,רק יש בזה סוד גדול ונורא ,סוד וכו׳ .וכן איתא בעל״ת )רסד ,ר״ח אלול תקצ״ט( ,וז״ל :כל עיקר הרעש והקטיגוריא
כי אם על פי דרך
עמוק ונסחר מאד מאד ,שהוא סוד כוונוח אלול ,שזה הסוד אין יודע רק מי
הגדולה שעלינו ,הוא מחמח זה שרבינו הגדול זצ״ל רוצה להחיוח מפיס
זה ,שהוא ןדוע לך
ופגרים ממש ,שנפלו בדעפס מריבוי עוונופיהס העצומים כפגריס ממש,
שדיבר וגילה זאח ההורה הנוראה ,שהיא סוד השגה מעשה מרכבה בחכליח
ולצדיקיך הגדולים
האמתיים לבד ,והטוב המעלה עד בחינה נקודה העליונה מאד ,להשלים בחינה אדס היושב על כאשר גס אנכי בעניי יודע מעט בזה ,מכל שכן וכל שכן הוא ז״ל בעצמו .וכל
בעיניכם עשו עמי ,הכסא .ואין מי שיוכל להחיוח עחה הנפשוח הירודוח וכו׳ בדורוח האלו ,כי
הרעש הגדול שעלינו הכל רק בשביל זה ,כי הוא בכוחו הגדול עוסק בפיקונס
״ואני תמיד איחל ,עד אס מי שגילה ההורה הנ״ל ,ובאר לנו בפשיטוח ,והזהיר אוחנו לקיים ׳ואציעה
ובהצלפס .והעיקר בבחינה זאח ,שרוצה להאיר בהס כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳,
ישקיף וירא יימשמים״ שאול הנך׳.
א ? { פ ״ כ אל י ע מוד שם .איתא בזה בקובץ מבועי הנחל )אייר-סיון ׳הקיצו ורננו שוכני עפר׳ .והס מבעטיס לקבל טובפו .אבל מה לנו בזה ,כל
אחד ילך בדרכו ,ואנחנו בחסדו הנפלא נקיים ׳אחזפיו ולא ארפנו עד וכו״.

ערכי ם
וכינויים

יביילו
יגייק ,ר״ת י׳חיד ב׳רוך
ק׳דמון ,י׳חוד ב׳רכה ק׳דושה
)ש״ך עה״ת בראשית א ,כז(.

’ ו הנ ה סולם מוצב ארצה׳.
ראה יעקב המראה ,לפי
שיעקב ,אם תסיר ע׳ מיעקב
ישאר יב״ק ,והע׳ בגימטריא
סו״ד ,אם כן יעקב
בגימטריא סוד יב״ק ,שהם
אהי״ה יהו״ה אדנ״י ,והוא
יהו״ה אלקים .ויעקב היה
בקי בהם ,שהוא הקו ,והוא
הסולם שבו עולים ויורדים
)ש״ך עה״ת בראשית כח ,יב(.

יבייק ר״ת יחוד ברכה
קדושה ,קדושה הוא במקום
שמצוי רע צריך לגדור
ולקדש ,ברכה הוא בידים סוד
חסד גבורה תפארת ,יחוד
הוא מהמוחין )קה״י ,יבק(.
יבייק ר״ת ׳הוי׳ה ב׳היכל
ק׳דשו׳ ,הוי״ה אלקים גי׳
יב״ק ,ואלקים הוא היכל
להוי״ה )קה״י ,יבק(.
יבייק הוא בחי׳ יחוד
ברכה קדושה ,ולפי הנראה
בכמה מקומות ,יחוד הוא
בחי׳ יעקב ,שמייחד כל
המדריגות .ונכללו בו החסד
וגבורה ומייחד ביניהם.
ומייחד בין חכמה ובינה,
בסוד הדעת המכריע.
ומייחד בין בינה למלכות,
ברכה מימין ,בחי׳ אברהם,
בסוד שנאמר לו ׳והיה
ברכה׳ ,קדושה משמאל ,בחי׳
יצחק ,בסוד ׳וקדשת את
הלוים׳ )קה״י ,יבק(.

קצח נחלנוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

מקור חכמה

ואציעה

שאול הנך .ואיפא נזה נני א ה ״ ל)ו ,ד( נזה״ל :נפי המנואר מדנריו הק' שזאת המורה מסוגלת למציאת האנידה ,והיא הא׳ש׳ה'
כמונא נליקו״מ ס״נ פז ,נראה לעניות דעתי מכותלי דנריו הקדושים ,שהעיקר הוא ממציאת אלקומו ימנרך שנמוך הירידה.
יען אשר כאכידמה תרד ותנוא כמדריגות המממונות והרמוקות כנודע] ,ואשר עליהם סוכג הנמוג הנ״ל ,א׳ציעה ש׳אול ה׳גך ,והיא כמזל
בשוב .כפנ נזה נליקו״ה )פו״מ אונאה ג ,א( נזה״ל :והכלל ,שכשהאדם רוצה להמקרג להשי״ת ולשוג נמשוכה,
אלול ) נ פו ל ה ( כנ״ל[.
צריך שיהיה לו אלפים ורנגות עליות
ש ם יבק הניילי שהוא אותיות בקי.
וירידות בלי שיעור ,וצריך שיהיה וזהו בחי׳ ואציעה שאול הנך ,וזה בחי׳ בקי
כדאיתא נז הר )מ שפטים ,קטז
גיבור חזק ,לחזק לבבו בכל פעם בשוב .כי אי אפשר לילך בדרכי התשובה
ע״כ( ,וז״ל^® :וקודשא בריך הוא הכי
לבלי להניח את מקומו משוס
ירידה כי אם כשבקי שני הבקיאות האלו .ודקדק
שלקין אתווי דיליה יב״ק ,כגוונא
שבעולם .וכל אלו העליות וירידות
שעוברי! על כל אחד מישראל ,הס רבינו ז״ל ,וקרא ענין זה בלשון בקי .כי הוא
דא הקב״ה בחושבן יב״ק .ומאן
בחינת כלליות כל המלחמות והצרות בקיאות גדול מאד מאד ,שיזכה לידע לייגע
דאיהו בק״י בהלכה דיליה ,דאיהי
שכינתא ,קודשא בריך הוא עמיה,
שעברו על כלליות ישראל מימות עצמו ולטרוח בעבודת ה׳ תמיד ,ולצפות
דבגינה לא יזוז מניה לעלס .ופירש
עולם וכנ״ל .והכלל והעיקר הוא בכל עת להגיע למדריגה גבוה יותר ,ואף על
ההתחזקות ,לחזק את עצמו
המתוק מדבש )שס( :והקב״ה עולה
תמיד פי כן אל יפול משום דבר .ואפילו אם יהיה
אף אס הוא כמו שהוא ,להאמין
בגימט׳ אותיותיו יב״ק (...) ,שהם
באמונה שלימה שאין שוס ירידה איך שיהיה חם ושלום ,אף על פי כן אל
שוד ג׳ שמות אהי״ה הוי״ה אדנ״י
בעולם ,כי בכל מקום יכולין למצוא יפול בדעתו כלל ,ויקיים ואציעה שאול הנך
שגימט׳ יב״ק ,דהיינו שמות הקב״ה
באופן הנ״ל הס גימט׳ יב״ק .ומי
את השי״ת ,כמבואר בהתורה הנ״ל כנ״ל  :ועל פי םוד ,נעלם בזה םוד כוונות
שהוא בקי בהלכה שלו שהיא
שמי שרוצה לילך בדרכי התשובה אלול הנ״ל .כי בקי הוא בחי׳ שם יבק
השכינה ,ר״ל ,מי שמדקדק בהלכה
צריך שיהיה בקי בהלכה ,וצריך
שיהיה לו שני בקיאות ,בחינת בקי הנ״ל ,שהוא אותיות בקי .וזה שזוכה לשני
לעמוד על בוריה ,זוכה להעלות
ברצוא בקי בשוב ,בחינת עייל ונפיק ,הבקיאות הנ״ל שהם ב׳ פעמים בקי ,דהיינו
מ״ן למלכות דאצילות ,ועי״ז גורס
שההלכה העליונה שהיא השכינה
בחינת אס אשק שמיס שם אתה בקי ברצוא בקי בשוב ,עי״ז זוכה לדרך
תחזור להיות ה׳ כל״ה ,ותתיחד עם
ואציעה שאול הנך ,שאפילו כשנופל התשובה ,כי ב׳ פעמים בקי שהם בחי׳ ב׳
ז״א ,בשכר זה הקב״ה נמצא עימו,
לשאול תחתיות ,אעפ״כ צריך לחזק
כנ״ל.
עצמו פעמים יב״ק הנ״ל ,עולה בגימ׳
ובשבילה לא יזוז ממנו לעולם,
את עצמו תמיד ולבלי לייאש
לעולם ,כי גס שם השי״ת נמצא כי על פי הכוונות נעשה זה הדרך מבחי׳
כלומר לא ישיר השגחתו ממנו.
בחינת ואציעה שאול הנך .וזה עיקר
הכלל והישוד בעבודת ה׳ שהכל תלוי בו ,לבלי ליפול בדעתו לעולם אף אס יעבור עליו מה ,וכל הצדיקים שהיו מימות עולס שזכו
למה שזכו אשרי להס אשרי חלקם ,כולם לא באו לשלימותס כי אס ע״י בחינה זו ,ע״י שלא היו מייאשין עצמן לעולם .כי באמת
רבים נכנשו בעבודת ה' ,כי רוב ישראל מתגעגעין להשי״ת ומתחילין בעבודתו בכל דור ודור ,ואעפ״כ זעירין אינון שזוכין להתקרב
להשי״ת כראוי .אך עיקר החילוק הוא רק מחמת ענין הנ״ל ,שרוב הנכנשין בעבודתו יתברך ועובדי! אותו יתברך באמת איזה זמן
ארוך או קצר ,אבל אח״כ כשמתחילין להתגרות בו ולהפילו מעבודתו הוא שב לאחור ,ונופל מעבודת השי״ת ונשאר למטה ,ועל כן
אין זוכין למה שצריכין לזכות .אבל הצדיקים האמיתיים זכו להתחכם ולהתגבר לבלי ליפול משוס ירידה ונפילה שבעולם ,רק התחזקו
עצמן בכל פעם אע״פ שעבר עליהם מה שעבר ,וע״י התחזקות שלהם )שקורי! דער האלטין זיך( זכו למה שזכו ,אשרי להם.
א” א לילד בדרכי התשובה כי אם כשבקי ש ד הבקיאות האלו .כתכ כזה כליקו״ה)או״ח שכת ז ,שג( כזה״ל :לפעמיםיכול האדם ליפול
ח״ו ע״י האמת דייקא ,כי יודע בנפשו שבאמת קלקל הרבה ,וגס עתה הוא כמו שהוא ,ועל כן משיחו הבעל דבר בהאמת שלו ,לדחותו
לגמרי ח״ו ,כאשר נשמע כדברים האלו בפירוש מכמה אנשים ,שיצאו מעולמם לגמרי ע״י האמת הזה .אבל כבר גילו לנו צדיקי אמת שהאמת
לאמיתו אינו כן ,וזה בחינת בקיאות הנ״ל ,שצריך כל אדס הרוצה לחוש על עצמו ולילך בדרכי התשובה ,שהעיקר הוא לקיים אס אשק שמיס
שס אתה ואציעה שאול הנך ,שאפילו בשאול תחתיות שמוכין להשי״ת ואין שוס ייאוש בעולם ,וכמו שדיבר אדמו״ר ז״ל הרבה בזה ,שבוודאי
צריכין לשמור עצמו מן החטא ואפילו מפגם כל שהוא ,אבל אעפ״כ אפילו אס נכשל כמו שנכשל ,אפילו אלפים ורבבות פעמים ,אעפ״כ בכל
עת ורגע חשדי ה׳ לא תמו ,ויכולין בכל עת לקרב עצמו להשי״ת מכל מקום שהוא ,כי גדול ה׳ מאד ולגדולתו אין חקר וכו' ,ויש ענין שיתהפך
הכל לטובה וכו' ,כמבואר שיחות קדושות אלו בשפריו הקדושים ,ויותר מזה דיבר עמנו פה אל פה ,וזה עיקר האמת לאמיתו.
ר בי ד זייל וקרא ע דן זה בלשון בקי .כיאר כזה כליקו״ה)או״ ח שכת ז ,עכ( כזה״ל :עיקר התשובה ,כשמתגבר לבלי ליפול לגמרי
מכל מה שעובר עליו .ואי אפשר לבאר בפרטיות לכל אחד ואחד ,כי רבו השינויים אפילו באדם אחד ,אך הכל כלול בדבריו
הקדושים והנוראים הנ״ל שקרא ענין זה בשס ׳בקי' ,שצריכין להיות בקי בהלכה זאת מאד ,בקי ברצוא ובעייל לפי בחינתו ,בקי בשוב
ובנפיק לפי בחינתו ,ולקיים ואציעה שאול הנך ,שאפילו בשאול תחתיות אל יתייאש עצמו וכו׳.

כקי

דרד

כי

ודקדק

ילקוט הנחל
עצה ותו שיה
ב ע ת עלייה והרחבה
צ רי ך
ב ג ש מיו ת,
להיזהר מאד מגאות
ומגמות הרוח בבל
פרט .ובוודאי בעת
ב רו חניו ת,
ע ליי ה
צריך גם להישמר
מאד
ו ל היז ה ר
מ ע צ בו ת ומיי או ש,
ולהתחזק ב שמחה,
) (...וגם להתחזק תמיד
בבי טחון ו ב ת קוו ה
אמיתיים להש״י ,ועי״ז
יתחזק תמיד באמונה
וי ר א ת
א מי תי ת
השם בראוי )עצות
המבוארות אלול ,ד(.

ו א צ י ל ה שאול הנך .איתא במכתבי שמואל )מכתב פו( בזה״ל :כשהוא ככחי׳
ואציעה שאול ממש חס ושלום ,ידע ככירור ששם השי״ת עימו,
ככחי׳ ׳ הנן ,אותיות כהן ,חסד .השי״ת עימו ,שלא יסוג יותר למטה חס
ושלום ,כי אין שיעור לירידות כמו שאין שיעור לעליות ,וכמה שירד חס ושלום
יכולים לירד יותר ויותר חס ושלום ,אם לא יחזק את עצמו שלא ליפול יותר
ויתחיל מחדש ,יכול חס ושלום ליפול ,כמו אלו שנפלו לגמרי ע״י שלא
התחזקו .ואס האדם חזק להתחזק איך שהוא איך שהוא ,סוף כל סוף יזכה
למה שצריך לזכות כזה העולם ,ואז הוא הולך כדרכי התשוכה.
לידע לייגע ע צ מו וכוי ואעפייכ אל יפול משום ד ב י איתא במכתבי שמואל
)מכתב מא( בזה״ל :צריך לכקש מה׳ כל יום על מה שחסר לאדם
ולכסוף למלאות החיסרון ,אכל פי אלף יותר מזה מוכרחים סכלנות
והמתנה ,חייכיס הרכה מאד לחכות כל ימי חייו ,וכל הזמן חייכיס
להחיות עצמו עם מה שאפשר ,ולהחזיק מעמד עד שהשם עוזר ,וגס
אחרי שהשם עוזר לא לחשוכ שככר יצאו ידי תוכה ,רק עכשיו צריכים
מחדש לכקש ולרצות ולקוות לישועה האמיתית שהאדם צריך .כל זה מה
שמוכא כמאמר ׳קרא את יהושע׳.
ואפילו א ם י הי ה איך שי הי ה חייו וכוי .ביאר בזה בליקו״ה)או״ת שבת ז ,ז(,

שענין התתזקות בשעת הנפילה מתגלה כל שבוע בקדושת השבת ,וז״ל:

כשאדם חוטא ופוגם כאיזה מצוה או שעוכר עכירה ח״ו ,נסתלק הדעת
כפי הפג ם ,ולא היה אפשר לתקן ,כי ע״פ משפט אין מועיל תשוכה
כמוכא .אך השי״ת חמל על עולמו והקדים רפואה למכה ,וכאהכתו
וכחמלתו נתן לנו את השכת שהיא שכיתה ומנוחה ,שהוא קדושה גכוהה
ונעלמת מאד שאין מגיע לשם שוס פג ם ,כי שכת קכיעא וקיימא ,ואין
קדושתה תלויה כישראל שיקדשו אותה ,וכמו שאמרו רז״ל ,כי קדושת שכת
קכועה תמיד מעצמה ,כי לשם אין מגיע שוס פג ם ,כי זאת הקדושה של
שכת הוא כחינת הקדושה העליונה ונעלמת מאד מאד ,שנאמר שם אס
תיצדק מה תיתן לו ואס ח^את מה תפעל כו וכו׳ .וזה כחינת קדושת
התשוכה שקדמה לעולם ,כי שכת כחינת תשוכה כנ״ל ,היינו כשאדם חוטא
ח״ו ונסתלקין ממנו כל הקדושות כפי החטא והפגם ,אכל כחינת הקדושה
של שכת שהוא כחינת קדושת התשוכה הוא קכיעא וקיימא גס אז ,ועי״ז
יש לו כת לשוכ להשי״ת ככל עת שירצה .אכל זה הסוד אין מי שיודע
כשלימות כי אס הצדיק הדור שהוא ככחינת משה ,שהוא כחינת שכת
דכולהו יומא כנ״ל ,ועל כן עיקר התשוכה אי אפשר לזכות כי אס על
ידו ,כי רק הוא מודיע לנו עוצם מעלת קדושת שכת שהוא כחינת קדושת
התשוכה ,ומעורר אותנו ככל עת לשוכ להשי״ת איך שהוא ,אפילו אס
עכר על כל התורה אלפים פעמי ם ,כי רכים רחמיו מאד.

ה מ תרגם
מב והקב״ה עולים
אותיותיו בגימט' יב״ק,
וכך גס הקב״ה בתשבון
יב״ק .ומי שהוא בקי
בהלכה שלו ,שהיא
השכינה ,הקב״ה עימו,
שבגללה לא יזוז ממנו
לעולם.

ואני תפליה
” א נ י לדודי ודודי
לי הריעה בשושנים״.
אבי שבשמים ,״מלכי
ואלהי ,אליך אתפלל.
יי הקרתני ותדע .אתה
ךדעת שבתי וקומי,
בנתה לרעי מרחוק.
ארחי ורבעי זרית,
וכל דרכי הסכנתה.
כי אין מלה בלשוני,
הן יי ו_דעת כלה.
אחור וקךם צרתני,
ותשת עלי כפכה.
פלי אה _דעת ממני,
נשגבה לא אוכל לה.
אנה אלך מרו חך,
ואנה מפניך אברח.
אם אפק שמים שם
אתה ,ואציעה שאול
הנך״ .רבונו של עולם,
מלא רחמים ,חושב
מחשבות לבל ירח
ממך נרח ,רחם עלינו
למען שמך ,וקבץ
נדחינו מארבע כנפות
הארץ ,בקש ברחמיך
צאן אבדות ,צאן נרח
ואין מקניץ .רבונו של
עולם ,״תעיתי כשה
אבד בקש עברך״.
רבונו של עולם ,מריב
עניי ועמלי ,ומריב עצם
עוונותי ופשעי הרבים
והעצומים בלי שעור
וערך ומספר ,ומעיצם
בלבול רעתי מרבוי
ש פג מ תי
ה פג מי ם
בעוונותי מעודי עד
היום הז-ה ,על כן איני
ךכול לפתיח פי ל_דבר
כלל ,וקשה וכבד
עלי מאיד מאיד לפרש
שיחתי לפניך ,וגם
אי אפשר לפרש כל
שיחתי לפניך ככל
אשר עם לבבי ,כי
צרות לבבי הרחיבו
מאיד ,אשר לא _יםפיק
הזמן לפרטם ,״כי
רבות אנחתי ולבי
דוי״ .אבל אף על פי
כן ה צי קתני ,רוחי
ועצר במלין לא אוכל.
אמרתי אשיחה וירוה
לי ,אך בר ה ו_יעב'ר
עלי מה ,אולי אזכה
עתה למציא הנקרה
טובה חשוך ללבי
עתה באמת ,שאזכה
על ךךה לשוב אליך
מעתה באמת .ואיך
שהוא איך שהוא ,איך
שנפלנו חרדנו בגלות
המר הזה למקומות
שירךנו כל אחד לפי
יריךתו ,עם כל זה
עדין חובה עלינו על
כל אחד ואחד לחתיר
ולבקש ולחפש אחר
א ב דו תינו הך בו ת
והעצומות מאיד בלי
שעור וערך ,א שר
א בדנו בגלגול זה

מקור חכמה

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

נחלנוכע

קצט

ערכים
וכינויים

פגול דקס״א וחיריק דס״ג .כר!נ נזה נ פ ל ״ ס)ו ,י( נזה״ל :ני נקי נרצוא ,היינו לנלי להקמפק עצמו נמדריגמו ,רק לנקש אחר מדריגה
ימירה ננל פעם ,שזה נחינח מה שנמונ נאומ ג' שצריך לאחוז חמיד נמידח המשונה ,ני צרינין לעשוח משונה על משונה ,זה
נחיגח שש אהיה נמילואו גיממריא קש״א ,נחינח ׳אש אשק שמיה שה אמה; ׳אשק׳ אומיוח קש״א ,ני שם אהיה הוא נחיגח משונה,
)מאור ושמש ,רמזי סוכות(.
ועיקר שלימוח המשונה ומלואה הוא רק לאחוז ממיד נמידח המשונה ,שזה נחיגח ׳אש אשק שמיה ונו״ ,נחיגח נקי נרצוא ,ומשונה קפייא הוא אהיה דיודין
הוא נחינח הנקודה העליונה ,שהוא שבבינה ,ויורד לנצח דבינה
ומתלבש בחכמה דזעיר,
נמינמ שגול דא ממה ,על נן
א ל תסג גכול עולם .כדכפינ כמשלי סגול דקס״א וחיריק דם״ג ,שהם בגיט׳ ב׳
ונעשה לבוש דמוח חכמה
דזעיר )קה״י ,קס״א(.
צרינין לנוון השם הקדוש הזה
)כנ ,כס( :אל מקג גנול עולש פעמים יכק בנ״ל .וזה בעצמו סוד בחי׳
נניקוד שגול .ונקי נשונ נמינמ
אשר עשו אנומיף :ופירש רש״י )שס(:
אמור שני הבקיאות הנ״ל ,בי בקי ברצוא ,שהוא
אל ספג גמל עולם .אל משג
'ואציעה שאול הנך' ,זה נמינמ ש״ג,
סייג
מנהג אנומיך (...) .משג ,נ מו בחי׳ אםק שמים זה בחי׳ םגול דקם״א,
היינו נשהאדש הוא ננמינמ נשוג ענין חזרה לאחור כמו
׳והוסג אחור משפט׳ ) מצו״צ
׳ישוגו אמור׳ ) פ ה לי ס קכע( .ועוד כפיג בי אפק אותיות קפ״א .ובקי בשוב שהוא
אמור מש ושלום ,והוא רמוק
תהלים נג ,ד(.
מהקדושה לגמרי מש ושלום,
כמשלי )כג ,י( :אל משג גנול עולש בחינת ואציעה שאול הנך ,זה בחי׳ חיריק
סייג הוא שם הוי״ה במילוי
אעפ״נ אל ימייאש עצמו לגמרי מש כזה יו״ד ה״י וא״ו ה״י ,והוא
ונאדי ימומיש אל מנא :ופירש דם״ג ,מלשון אל תם״ג גבול עולם ,שהוא
בבינה )קה״י ,ס״ג(.
המצו״ד )שס( :אל עסג .אל
ושלוש ,רק יקיים ׳ואציעה שאול
ממזיר בחי׳ שמםיג גבולו ומחזירו לאחוריו .שזה
הנך' ,וינקש גש משש אמ השי״מ עיקר השבירה והמיתה
לאמור שימן הגנול הנעשה מעולש,
דז׳ מלכין הוא םוד שם
בחי׳ ירידה ,שהאדם נופל חם ושלום
לקממ מה מגנול רעך.
ויממור לזנומ למשונה .רק שאז ם״ג שנפגם ,בםוד ׳כולו םג
עדיין נמינמ אהיה נהשמרמ פנים יחדיו׳ ,והוא ,כי ם״ג נתמעט
ממדריגתו והוא נםוג אחור חם ושלום.
ונעשה ב״ן ,וחסר ממנו י״א
אף על פי בן יחזק את עצמו ואל יתייאש עצמו לעולם ,בי גם שם נמצא
ממנו ,ואז עונרין עליו מרפומ אורות כמנין העודף ס״ג
ונזיונומ ,והוא צריך למזק אמ עצמו על ב״ן ,שהוא י״א ,מזה בא
הש״י בבחי׳ ואציעה שאול הנך בנ״ל ,וזה בחי׳ שם ם״ג בנ״ל .בי םגול
המיתה .וי״ל ,כי ע״כ קטורת
ולקנלם נ א הנ ה ,ולידום ולשמוק
מבטל המיתה ,כי סוד י״א
דא חמה שהוא נקודה העליונה שעל האלף הנחלקת לשלש מפין ,שזהו
נעפר ,נמינמ 'ונפשי נ ע פר לנל סימני הקטורת ,להעלות
אותן י״א אורות ,ואז יוחזר
בחי׳ אםק שמים ,בחי׳ םגול דקם״א שהוא אותיות אפק בנ״ל .וחיריק,
מהיה' ,נמינמ ׳והארץ הדום רגלי',
שם ס״ג למקומו ,ויתבטל
ולקוומ ול!חל לזנומ עי״ז למשונה ,המיתה שבא מחסרון ופגימת
הוא בחי׳ נקודה התחתונה של האלף ,שהוא בחי׳ ואציעה שאול הנך,
שם ס״ג .וע״כ סוד התחייה
וע״י הדמימה והשמיקה נעשה
שהוא בחי׳ חיריק דם״ג הנ״ל .וזה שבתב שם למעלה בהתורה הנ״ל
יהיה ע״י תיקון שם ס״ג,
נמינמ נקודה המממונה נמינמ וע״כ מחי״ה גי׳ שם ס״ג
ובשיש לו אלו השני בקיאות הנ״ל אזי הוא הולך בדרבי התשובה .בי
)קה״י ,ס״ג(.
מיריק ,על נן צריך לנוון השם
משני פעמים בקי שהם בחי׳ קם״א ום״ג ,אםק שמים ואציע שאול ובו׳.
עכשיו בגלות הוא רק
הקדוש הזה נניקוד מיריק.
בחי׳ ס״ג ,והטעם כי אין אנו
עי״ז נעשה בחי׳ דרך ,שהוא בניט׳ ב׳ פעמים בקי ,שהם קפ״א ופ״ג ובו׳
דס״ג.
חיריק
ו
דקסייא
פגול
זוכים רק לנפש רוח נשמה,

קס״א

ואני תפליה
)המשך( ובגלגולים
אחרים על ידי
תאוותינוהרעות ,אולי
נזכה לעורר רחמים
גדולים אצל בעל
הרחמים המרחם על
כל האובךים והנךחים,
הגוזר בתורתו להשיב
אבדות ,אולי יש
תקוה למצא איזה
אבךה מאבדות
נפשנו הרבים ,אולי
נזכה למצא מקצתם
או כלם .ןאף על פי
שאני בעצמי החיב
מכל הצךדים ,כי
אבךתי לדעת מה
שאבדתי ,ובעוונותי
הרבים מחמת תאוותי
הרעות ,הייתי כמו
שוטה המאבד מה
שנותנין לו ,אף על פי
כן אוליאזכהברחמיך
למצא עוד איזה נקרה
טובה אמתיית שתוכל
לדזתגבר על כל מה
שאני צריך לדזתגבר,
באפן שאזכה מעתה
לשוב אליך באמת,
ולחפש ולבקש ןלמצא
כל אבדותי ואבדת
אחרים ,להשיבם כלם
למקומם הראוי למקור
שנחצבו משם ,באפן
שיתקנו כלם בתכלית
התקון באמת כרצונך
הטוב .רבונו של
עולם ,מלא רחמים,
אתה גלית לנו על
ידי חכמיך הקדושים
שהעקר הוא תקון
הברית ,כי זה עקר
הנפיון ןהמתקלא של
כל אדם בעולם הזה,
ורק בשביל זה בא
האךם לעולם הזה,
כדי שיתנפה בנפיון
זה ,ועל ידי זה יזכה
למה שיזכה אם יעמד
בנפיון ובצרוף הזה,
אשר כל התורה כלה
תאיהבזה ,כישמירת
הברית הוא ימוד
הכל .ןעתה מה אמר
ומה א_דבר ,אחרי
שפגמתי הרניה בפגם
הברית כאשר פגמתי
)ובפרט וכר( ,״על
כן דברי לעו״ ,ואיני
יודע מהיכן להתחיל
לדבר .אבל כבר גזרת
עלינו על יךי צדיקיך
האמתיים לצעק אליך
תמיד ,בלהתפלל
ולהתחנן לפניך
תמיד בין בעליה בין
ביריךה לפי בחינתנו,
יהיה איך שידזיה,
ליא נחריש ולא
נשקט מלזעיק ולצעיק
ולהתחנן אליך תמיד,
כי דוםךיך לא תמים
ורחמיך לא כלים.
כי אתה יי אלהינו
גדלת מאד ,ןכגדלתך
כן דוםךיך ורחמיך,
וכאשר לגדלתך אין
חקר ,כן אין חקר
לרחמיך וחסדיך
)ליקו״ת ח״ב ,מד(.

קם” א שהוא שם אהי״ה
במילוי יודין שהוא מוח בינה

בנ״ל .בי עיקר דרך התשובה זובין ע״י שני הבקיאות הנ״ל ,ואז ימין ה׳
פשוטה לקבל תשובתו .בי ימין בניט׳ דרך שהם ב׳ פעמים בקי בנ״ל.

כליקו״מ )פ״נ פג( איפא כזה
עוד ענין נוסף המקושר למאמר זה ,ועל
ידו מפכאר היער ענין הפיריק דס״ג

והסגול דקס״א ,וז״ל שס :ועיקר המשונה הוא נמודש אלול ,ני הש ימי רצון ,שעלה משה לקנל לומומ אמרונומ ,ופממ דרך ננושה לילך
נה .והדרך שעשה משה הוא נך ,שמשה קישר אמ עצמו אפילו לפמומ שנישראל ,ומשר נפשו עליהם ,נמ״ש ואש אין ממני נא .וזה
פירוש ויקהל משה ונו' ,שמשה היה מאשף ומיימד ומקשר אמ עצמו עש נל ישראל ,אפילו עש הפמומ שנפמומיש .וזה פירוש נולו
שג יחדיו ,אפילו נשאני רואה אחד מישראל ששג מנל ונל מהקנ״ה ,אעפ״נ צריך אני שנהיה יחדיו ,צריך לייהד ולקשר עימו ,נ מו
שעשה משה .ני יש נחינמ אלוקומ אפילו נדיומא המחמונה ,אפילו נעשרה נמרי דמשאנומא ,לקיים ומלנומו ננל משלה .וזה נחינח
חיריק ,נמ״ש )כפיקו״ז דף כס (:ונחיריק לאנחמא לה לממא ,להמליך לה על ממאין .נמצא שנפחוח מישראל יש נו נוודאי איזה אלוקוח,
ועי״ז אני ינול להיוח יחדו עימו ,וזה נולו שג יחדיו .ועוד זאח הנחינה הימה למשה ,ני נל מה שעלה למעלה יומר עליונה ,מצא
שש אלקיש ,נמ״ש ומשה עלה אל האלקים .ני נגשמיוח אנו רואים ,שיש אדם שהוא למטה נדחקוח ,אזי הוא עונד השם ומניר אומו,
ונשהוא נחעלה למעלה ,שנמעשר ,אזי הוא שונח נהקנ״ה .ודוד אמר אם אשק שמיש שם אחה ,אפילו נשמים שש יש הקנ״ה ,ננל
עליה ועליה צריך למצוא שש הקנ״ה .ומצינו שאלישע אחר עלה לרקיע ע״י אש ,ואעפ״נ נפר נעיקר )פגיגה יד( .והדנר חמוה ,ני
אדרנא ,ני נל מה שאדם נמעלה ניוחר ,נוודאי הוא יומר קרונ לאלוקוח ,ני נל המונ הוא אלוקוח ,נמ״ש מונ ה׳ לנל ,ואנו רואים
נהיפך נשאדם נא נעשירומ ,נ טונ ,אזי הוא שונח נהקנ״ה .ומדע ,שזה נחינמ ומנהינה עיניו מראוח ,מחמח שנמקרנ ניומר אל האור
אלוקוח ,אזי האור מנהה עיניו ומזיק לו ,נמו נשאדש משמנל נעצם השמש ,אור השמש מזיק לעיניו .אנל יש נחינח שגול ,נמ״ש
)פיקו״ז פיקון יח ,דף לא (:ושגול נד איהי נין מרין דרועין דמלנא ,שזהו נחינמ )שמוס לג( ושנומי נפי עליך ,ני נלא זה היה עצש אור
הננוד מזיק למשה ,נמ״ש )שס( ני לא יראני האדם וחי ,וראיח אח אחורי ונו' .וזה שניקש דוד ,ואחר ננו ד מיקחני ) פ ה לי ס ע״ג( ,מקרנני
נהחקרנוח של משה ,שניקש ממך הראני נא אח ננודך ) ש מו ח שס( ,והראיח לו אח אחורי ננודך ,נמ״ש ושנוחי ונו' ,וראיח אח אחורי.
ו א ל יתייא ש עצנוו לעולם .כדאיפא כזה כליקו״ה )או״פ שכת ז ,ז( כזה״ל :היינו שיש מקוה לנל ממיד נל חייו אפילו אש נמעורר לשונ
ונפל וחזר ונחעורר וחזר ונפל ונן הרנה פעמים מאד ,אעפ״נ יש מקוה ממיד ) (...ני הלא אפילו מי שחטא נל ימיו ולא נחעורר
נמשונה נלל אש ישונ לנשוף מוחלין לו נמו שאמרו רז״ל .מנל שנן נשנמעורר נמה פעמים רק שחזר ונמרחק ונן היה נמה פעמים
שנודאי יש לו מקוה ,ני לימ רעומא טנא דאימאניד ונו׳ .ונל זה אי אפשר לידע ני אש עי״ז הצדיק שעושה משונה על משונה
ממיד שזהו נחינח יוש שנולו שנמ שיודע ני לגדולמו אין חקר שהוא מודיע ומנניש נלנ ישראל שלא ימייאשו מן המשונה לעולם.

ילקוט הנחל
ואל י תיי א ש עצ מו לעולם6 .יה 6גגי ענין זה גליקו״פ )6ו"פ גה"פ פ ,מז( גזוד״ל:
עיקר שלימוס הפשוכה ,שאפילו כשרואה האדם אס עצמו שהוא רפוק
מאד מהשי״ס ,וטומאפו עליו ממעשיו הרעיס ,אעפ״כ יפזק אס עצמו ,ויכוא
כקידה והכנעה לפני הצדיק האמס ולפני השי״ס ,וישאל על נפשו ) ,(...ואס
נפשי מטו-קאה כמעשי הרעיס ,אעפ״כ למה אנרע להקרינ קרנן ה' ,דהיינו
להפקרנ להשי״ה לעסוק כפורה ולהפפלל וכו' שהוא נפינס קרננוס ,כי כוודאי
יש לו פקוה ג״כ להפקרנ להשי״ס .ואז כוודאי ימצא לו השי״ס פיקון ,ויודיע
להצדיק ,כמו שהודיע למשה פיקון הפסס שני ,שהוא פליאה נשגנה ,כי עיקר
זמן הפסה הוא רק נשעפ יציאס מצרים ,שאז דילג השי״ס על הקץ וגאלם ,ואז
עיקר זמן הקרנם הפסה ,ועל שם זה נקרא פסס ,לשון פסיפה ודילוג ,שדילג
על הקץ ,ר האיר עליהם אז הארה נפלאה וכנ״ל .אכל מי שהיה טמא ולא קרנ
אס הפסס נמועדו ,איך יזכה להקרינ פספ עוד .אכל השי״ס נרפמיו גילה

הסוד למשה ע״י שאלת הטמאים דייקא ,והודיע לו שהטמאים יקריבו פסח שני
באייר בימי הספירה .ובזה הורה לנו דרך התשובה ,שאין שום ייאוש בעולם כלל,
כי אע״פ שעבר זמן של עיקר התיקון ואנחנו טמאים במעשינו ,עדיין יש תקוה
אפילו שלא בזמנו ,כי יש תיקונים נפלאים ונעלמים מאד שיכולים לתקן אותנו
גם עתה ובכל יום ויום ,ובלבד שלא נייאש עצמינו מצעקה ותפילה ,לשאול בכל
פעם למה נגרע להקריב את קרבן ה׳ .ודבר זה הינו יסודי מאד בענין ההתחזקות.
ו כ ש י ש לו אלו ה שני ב קי או ת הנייל .איתא בזה במכתבי שמואל )מכתב לז(
בזה״ל :מה שעלה כבר לעליות יותר גדולות ,הוא רק אתערותא
דלעילא משמים ,כדי שיוכל לעמוד בהירידות ,מה שיעבור עליו ,וידע כי
יש גם כן עליות ,שכבר הרגיש מעט מהם בהתחלה ,ועל כן יוכל להחזיק
את עצמו בהירידות ,עד שיבוא לעליות היותר גדולות ,בהתערותא דלתתא
שלו ,מה שהחזיק את עצמו בכל מה שעבר עליו.

ועילא מנהון נשמה ,והוא
מבינה בחי׳ ס״ג .והנפש
רוח נכללים בנשמה כנודע,
ונעשו כולם בחי׳ ס״ג.
וע״כ ס״ג לשון סיגים ,כי
מבינה דינין מתערין מינה.
וזה שאמר ׳כולו סג יחדיו׳,
כאשר נפש רוח נשמה הם
נכללים יחד ,הם כולם בחי׳
ס״ג ,ויותר אין לנו בגלות
)קה״י ,ס״ג(.

סגול
סגול דא חסד וכו׳ ,סגול
הוא מלשון סגולה ,כדכתיב
׳והייתם לי סגולה וכו״.
והסגולה מורה על האהבה,
כמו האדם שהדבר החשוק
לו מסגלו ומעלימו להיות
לו סגולה .ואהבה הוא בחסד
)פרד״ר יט ,ד(.

סוד הסגול הוא סוד
הרוחניות כולו ,סוד האש
הלבן .והוא בג׳ נקודות,
לרמוז אל זה הסוד .והסגול
הוא רחמים גמורים ,וזהו
סוד אהיה בנקודו ,ובצירופו,
ובפשוטו )פרד״ר כא ,ה(.
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נחל נוגע

אל ה /וכל זמן שאין האדם תזק בדעתו שתמיד יקוה לה׳ ויעתיר
ש צ ל י כ י ן לבקש הש” י תמיד .ואימא נליקו״ה )סו"מ אונאה ג ,נ(
גני ענין הנקשה והתפילה נזה״ל :כי עיקר התשוגה היא
אליו אף אס יעבור עליו מה ,עדיין אין תשובתו שלימה ,כי מי
יודע מה יולד יוס ,אולי יבוא עליו ניסיון או מכשול וכו' ,ומי יודע
מפילה ,כי ע״פ המורה לא היה להנעל ענירה שוס מקנה כעולם,
אס יעמוד בקשרי המלתמה .אבל אס האדם תזק בדעתו ,שאפילו
כמנואר נדנרי רז״ל .אכל השי״מ מפץ משד הוא ,ורוצה נמשונה,
אס תס ושלוס לא יעמוד בניסיון,
והקדים משונה לעולם .ומשונה היא
ופשוטה בגיט׳ סגול דקס״א וחיריק דס״ג ואפילו אס יהיה איך שיהיה ,אעפ״כ
למעלה מן המורה ,ששם ננמינמ
יקוה תמיד להשי״ת ,בבתינת ואציעה
וזדונומ
משונה נמהפך הכל למונה,
שהם בעצמם בחי׳ נקודה העליונה ונקודה
נמהפכין לזכיומ .ועיקר המשונה היא
התחתונה ,שהם בחי׳ מה שצדיכין לבקש שאול הנך ,אז הוא במות שבוודאי
מפילה ,ני מפילה היא ג״כ למעלה
יזכה לתשובה שלימה ,כי סוף כל
מן המורה ,כמנואר נדנרי רניגו ז״ל הש״י תמיד הן למעלה הן למטה ,בחי׳
סוף ישוב להשי״ת ,מאתר שתזק
נכמה מקומומ ,כי מפילה היא אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול
בדעתו שלא יפול משוס דבר
דנרים העומדים נ ח מו של עולם ,הנך ,שהם בחי׳ שני הבקיאות הנ״ל .ועל
שבעולס .וכמו ששמענו מפי רבינו
נמו שאמרו ח״ל שהוא נמינמ בן בשיש לו שני הבקיאות הנ״ל אז הוא ז״ל בעצמו ,שאמר לנו בפירוש ,כמו
שאתס רואין אותי )כלומר שאתס
נשמרומ שנמורה למעלה מן המורה ,הולך בדדבי התשובה ,ואז ימין ה׳ פשוטה
נמ״ש נהמורה מומם נמוך מומס
יודעין קדושתי הגדולה שאני צדיק
סימן כ״נ ,עיין שס .ועל כן מי לקבל תשובתו .והבן הדבדים היטב ,כי הם
גמור וכו׳( ,אעפ״כ אס הייתי עכשיו
שרוצה לשונ להשי״מ נאממ ,עיקר דבדים עמוקים מאד .ועל פי זה תבין לקשד
עובר עבירה גדולה ממש ,לא הייתי
נופל בדעתי כלל ,רק הייתי איש כשר
המשונה שלימה היא ע״י מפילה ,התודה היטב ,שמה שכתב בםוף מענין
דהיינו שימפלל ממיד להשי״מ שירמס נקודה העליונה ונקודה התחתונה של האלף ,אתר העבירה כמו קודס ,רק את״כ
עליו מעמה ויצילהו
הייתי עושה תשובה.
מעוונומ,גדולהכי זהו בעצמו בחי׳ שני הבקיאות הנ״ל )כי זה
א ם אסק שמים שם א ת ה ואציעה
נאממ כל אדם הוא נסכנה
ועצומה נזה העולם ,ונפרמ הנעל אינו מבואד בפידוש בהתודה הנ״ל דק על
שאול הנך .ענין זה תלוי באמונה,
משונה שכנר נכשל נמה שנכשל ,פי כוונות הנ״ל מובן זאת ממילא למשכיל(,
כדאיתא בליקו׳׳ה ) אר ח בה׳׳פ ה ,טו(
בזה״ל :כי באמת ,מי שמסתכל על
ואיך יזכה לשונ ,כי נכל יום יצרו של חהו בעצמו בחי׳ תשובה על תשובה שכתב
האמת לאמיתו ,עיקר בתינת בקיאות
אדס ממגנר עליו וכו' ,כמו שאמרו שם ,כי זביחת היצה״ד ,שהוא בחי׳ דם לה׳
הנ״ל שהוא בתינת קשר נקודה
רז״ל .וכל מה שהאדם רוצה להמגנר
עליו שהוא בחי׳ תשובה הדאשונה שהיא בחי׳
על הנעל דנר ,הוא ממגנר
התתתונה בנקודה העליונה ,שהוא
ניומר ,ני כל הגדול ממנירו יצרו כבוד עולם הזה ,זה בחי׳ נקודה התחתונה
ע״י שמתזקין את עצמס תמיד
גדול ממנו כמו שאמרו רז״ל ,וכמו שנעשית מבחי׳ הדמימה והשתיקה מבחי׳
להתקרב להשי״ת מכל מקוס
ומדריגה שהוא אפילו בתכלית דיומא
שרואין נמוש ,כי הוא כמו שגי נני דם לה׳ .וכל זה הוא בחי׳ חידיק דם״ג וכו׳
התתתונה ,בבתינת אס אסק שמיס
אדם שגלממין זה עם זה ,שכשרואה שהוא בחי׳ בקי בשוב כנ״ל .ותשובה הב׳
שס אתה ואציעה שאול הנך וכו׳
האמד שמניח ממגנר עליו ,אזי הוא
ממגנר ניומר .ואס כן איך יזנה שעושה על תשובתו הדאשונה שהוא בחי׳
כנ״ל ,עיקר כל ענין זה הוא ע״י
למשונה ,ני מינף כשרוצה להמגנר כבוד העוה״ב בחי׳ כבוד אלקים הסתד דבד,
אמונה .כי מי שמתזק את עצמו
באמונה בפשימות ,בוודאי לא יפול
על מה שצריך להמגנר ממגנרין זה בחי׳ נקודה העליונה בחי׳ כתד שהוא בחי׳
לעולס ,כי זה עיקר האמונה,
עליו יומר .על כן העיקר הוא מפילה משה בחי׳ סגול וכו׳ .והבן הדבדים היטב,
שמאמיניס שה׳ אתד ראשון ואתרון,
והמנודדומ ,שצריך להרגיל אמ עצמו
לנין איך כל הדבדים הנאמדים שם בהתודה
ובכל מקומות ממשלתו ,ואין מקוס
להמנודד נכל יוס ויום נינו
קונו ,ולהפיל ממיגמו לפני השי״מ הנ״ל ,נקשדים ונכללים אחד כך ביחד בקשד לברות ממנו יתברך ,כמ״ש אין
נפלא ונודא ,והמשכילים יבינו קצת:
תושך ואין צלמות להסתר שס פועלי
המלא רממיס נכל עמ ,שיזכהו לשונ
און ,וכמבואר שס בתהליס אצל
נמשונה שלימה נאממ .ואפילו אס
רואה שאינו פועל נמפילמו ,כי עדיין ממגנרים עליו יומר ,אעפ״כ
פסוק אס אסק שמיס הנ״ל ,אנה אלך מרותך ואנה מפניך אברת,
יעשה אמ שלו ,וימפלל ממיד להשי״מ ,אולי ימום אולי ירמס ,כמ״ש
אס אסק וכו׳ ואציעה שאול הנך ,אשא כנפי שתר וכי .ו ז ז ז ו
בעצמו בהיי תשובה על תשובה שכתב שם .עיין לעיל בהל׳ רה״ש
קוה אל ה׳ וכו׳,ופירש רש״י ואס לאגמקנלה מפילמך ,מזק ויאמץ
)ד ,ז( המובאים בנח״נ אות ד׳ ד״ה ׳זכאה מאן דעייל ונפיק' ,שס קישר
לנך ,ומזור וקוהאל ה; וכמו שאמרו רז״ל אס רואה אדםשהמפלל
מוהרנ״ת דברים אלו היטב.
ולא נענה ,ימזור וימפלל ,שנאמר קוה אל ה׳ מזק ויאמץ לנך וקוה

ילקוט הנחל

לפקש

עצה ותו שיה

אי אפשר לעשות
תשובה ,ני אם
כשהוא אמוד וחזק
בדעתו שתמיד
יעבוד את השי״ת
בין כשהוא במדריגה
עליונה לפי בחינתו,
) (...ובין כשהוא נופל
ממדריגתו והוא
במדריגה קטנה
ונמוכה מאד בשאול
תחתיות ח״ו ,אעפ״ב
לא יתייאש עצמו
ויחזיק ויתגבר את
עצמו בעבודתה׳במה
שיכול )קיצור ליקו״ם
מוהרנ״ת ו ,ו(.

השייי ת מי ד הן ל מעלה הן למטה .איתא בזה בליקו״ה )או״ח שבת ז,
סט( בזה״ל :הצדיקי אמת מתייגעים רק להמשיך דרכי התשובה כנ״ל
בעולם ,באופן שיזכו אפילו הרחוקים והנופלים מאד להתחזק בדרכי התשובה,
שעי״ז יתתקן הכל .כי עתה אין השי״ת רוצה מאיתנו כי אם התעוררות מעט,
כמבואר הרבה בדברי רז״ל ,שהשי״ת מבקש מישראל שיפתחו בתשובה כעינא
דמחטא ואנא אפתח להון תרעין רברבין וכו׳ .אבל גם זה המעט דמעט קשה
מאד להתחיל ,כי אם בכת הצדיקים הגדולים שממשיכין דרכי התשובה הנ״ל,
לחזק את כל הרוצה לשוב בכל מקום שהוא וכו׳ .וכל זה מרומז בזהר חדש
בענין תיבת נח )עיין שס בפרשת נח בדף כ״ד כ״ה דפוס סלאוויטא( ,מה שכתב
שם ,שנח לא ביקש על דורו ,ואחר שיצא מהתיבה וראה כל העולם חרב,
התחיל לבכות עליו וכו׳ .והשיבו הקב״ה ,רעיא שטייא ,כען אמרית דא ולא
מקודם וכו׳ .כיון דחזא נח כך ,הקריב עלוון וקרבנין וכו׳ .עיין שם מה
שמבואר מעלת משה רבינו שמסר נפשו על ישראל והצילם וכו׳ ,ומבואר שם
שבשביל זה לא ביקש נח רחמים על דורו ,כי אפילו הוא לא חשב בליבו
שימלט וכו׳ .עיין שם שמאריך כמה הקב״ה רוצה שיבקשו רחמים על ישראל
וכו׳ ,אפילו אס הס כמו שהם וכו׳ .ועיין שם מה שכתב על פסוק וישלח את
העורב ,זה דוד ,שהיה קורא תמיד כעורב וכו׳ .ומה שכתב שם על פסוק
וישלח את היונה עד ולא יספה שוב אליו עוד וכו׳ ,עיין שם .וכל הפגם של
נח ותיקונו הכל הוא בענין בקיאות הנ״ל ,שלא היה בקי בהלכה זאת של דרכי
התשובה ,כמו משה והצדיקים הגדולים שממשיכין דרכי התשובה הנ״ל
בבקיאות נפלא מאד ,כי נח היה צדיק תמים ,אבל לא השיג שאפשר לצאת
ולהוריד עצמו להסתכל על רשעים כאלו ,לעסוק עימהם ,למצוא בהם איזה
זכות ,ולהתפלל עליהם ,ולעוררם באיזה נקודה טובה וכו׳ ,שבכל זה עסק משה
והצדיקים הגדולים שאחריו ביגיעות עצומות ,שכל זה כלול בבחינת בקיאות

הנ״ל בעייל ונפיק .ועל כן סבר הלוואי שיציל את עצמו וכו׳ ,כי לא השיג
רחמיו יתברך עד היכן הס מגיעים .ועל כן הוכרח לכנוס אל התיבה ולהתחבא
עצמו שם להינצל (...) ,ועל כן כל כניסת נח אל התיבה זה בחינת עייל,
שמחמת שלא היה יכול להציל את עצמו עם העולם כי לא היה בקי בהלכה
הנ״ל ,והעיקר שלא היה בקי בבחינת ונפיק ששם עיקר הבקיאות וכנ״ל ,על
כן ציווהו השי״ת שיכנוס לתוך התיבה שהוא בחינת עייל ,ושם יסתיר עצמו
עם כל בניו ועם כל מיני חיות ועופות וצמחים וכו׳ בשביל קיום העולם .ועל
כן כמו שהוצרך לציווי מהשי״ת לכנוס אל התיבה ,כמו כן הוכרח להצטוות
מהשי״ת לצאת מהתיבה ,כמו שכתב בפרשה וידבר אלקיס אל נח וכו׳ צא מן
התיבה ,שהוצרך להצטוות על היציאה מן התיבה .כי יציאתו מן התיבה זה
בחינת ונפיק ,שע״י שהסתיר עצמו בהתיבה עד שנמתק הדין הקשה של דור
המבול ,כמ״ש ויזכור אלקיס את נח וכו׳ ,עי״ז ריחם השי״ת על עולמו,
וציווהו לצאת מן התיבה שזה בחינת ונפיק הנ״ל .ועל כן כתיב הוצא מן
התיבה ,וקרינן הןצא ,ופירש רש״י אמור להם שיצאו ,ואס לא ירצו הוציאם
בעל כרחם .מובן מזה ,שלא רצו ברצונם לצאת מן התיבה .וזה רמז על כל
מה שכתבנו בענין זה ,שבוודאי מי שרוצה לשוב ,היה מרוצה שיניחוהו לישב
תמיד בבית המדרש במקום קדוש ולעסוק בתורה ותפילה ,אבל השי״ת רוצה
בקיום העולם ,ומסבב עם האדם שמוכרח כמה פעמים לצאת מבית המדרש
לעסוק בצרכי הגוף ופרנסה וכו׳ ,שכל זה בחינת ונפיק .וזה קשה על האדם
מאד ,כי יודע שכשיוצא לחוץ הוא בסכנה גדולה ,אבל לא סגי בלאו הכי ,זהו
בחינת מה שבני התיבה לא רצו לצאת מהתיבה ,כי אס בגזירת השי״ת שאמר
להם לצאת .כי השי״ת רצה שהאדם יעבוד אותו בזה העולם דייקא ,שהוא
בכללו בחינת ונפיק ,כנגד העולמות הקדושים העולמות העליונים ,ועל כן
גס בזה העולם ההכרח שתהיה עבודתו בבחינת עייל ונפיק דייקא.

ואני תפלה
ובכן תרחם עלינו
אבינו אב הרחמן,
יי אליהי השמים
ואליהי הארץ ,הכיל
ןבול ובוללם יחד,
ותאיר עלינו אור
קדשת הצדיקים
האמתיים המאירים
בכל העולמות בלם,
בעולמות עליונים
ותחתונים (...),ויעוררו
וןקיצו את כל הדרי
מטה ,את כל השכני
עפר המנחים בךיוכ1א
התחתונה ,בשפל
המדרגה ,וןאירו בהם,
ויגלו להם כי מלא
כל הארץ כבודו,
ויעוררו ויחזקו את
כל הנפשות הנפולות
שנפלו למקום שנפלו
^ אחד ןאחד כפי
יריךתו ,ויחיו ויעוררו
וןקיצו אותם ,אפלו
הנפשות הירודות
מאד ,שנפלו בעוונות
ובעברות גדולות ,על
כלם יגיעו רחמיהם,
ויחיו ;ישיבו נפשותם
החלושות הפגומות
מאד ,נפש החוטאת,
נפש המרה מאד,
ןחוםו על דל ואביון,
ונפשות אביונים
יושיעו׳ ויעוררו ויחזקו
ויאמצו אותם ,שאף
על פי כן אל יתיאשו
עצמן בשום אפן
בעולם ,כי מלא כל
הארץ כבוךך ,ובכל
מקום אתה נמצא,
תם בהשאול תחתיות
יכולין להתקרב אליך,
כי לית אתר פנוימנך,
ואין שום,יאוש בעולם
כלל )ליקו״ת ח״ב ,ז(.
אנא יי, ,יהמו ויכמרו
ודחמיך
מעיך
וחנינותיך עלי ,וועלה
;יבא זכרוני לפניך
לטובה; .רחם עלי
ברחמיך הרבים ,ואל
תניחני ואל תטשני
להשתקע חם ושלום
באלו המקומות
הנמוכים והשפלים
אשר באתי עד הנה.
״אל תעזבני ה׳ אלהי
ואל תרחק ממני .אל
תבלעני מצולה ואל
תאטר עלי באר פיה״.
חנני והקימני ,ומעפר
דלותי ומעצם שפלותי
תרוממני .ויק_ים מקרא
שכתוב ״אנכי ארד
עמך מצרימה ואנכי
אעלך גם עליה״,
והיריךה יה,יה תכלית
העליה .חום וחמל

נחל נוגע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

נחלנוכע

רא

אזי

ואני תפלה
)המשך( עלי ,ושלח
ישועתך ,ותתמכני
בימין צךקך ,ןתסעדני
בעצם חמלתך ,ןתהיה
תמיח עמי ,ותתן לי
כח ושכל לאחז בך
תמיח ,ןאל תניחני
לפלחם ושלום לעולם.
ויק_ים מקרא שכתוב
״כי יפל לא יוטל כי
ה׳ םומך ןרו״ .ותמהר
ותחיש לגאלנו גאלת
הנפש ,ותוציאני
ותעלני מהיום ומעתה
מכל מיני נפילות
וירירות והתרחקות
ממך שנתרחקתי עד
הנה .מקים מעפר דל
מאשפות ןרים אביון,
חמל על דל ואביון
כמוני ,חנני והקימני,
חנני והקימני ,שטחתי
אליך כפי ,״מקצה
הארץ אליך אקךא,
בעטף לבי בצור ירום
ממניתנחני״)ליקו״ת ו(.

ערכים
וכינויים
שאול

ממשיך על עצמו הקדושה .כדאימא נליקו״ ה) או״ס רה״ש ד ,ז(
שגישס אומה ,וממגנר לעלות למדריגות עליונות נכל פעם יומר,
נזה״ל :כי אז דייקא כשהולכים נ מדנר נמקומות החיצונים,
שאז ממשיך על עצמו הקדושה משם אהיה ,ועל כן קורא עיקר
שזהו נחינח ונפיק ,כשזוכים אז למצוא אח השי״ח ,אז דייקא
המשונה נשם אהיה דייקא .ועיין מה שכמג שם ,שעל כן קרא ענין
זה כלשון ׳נקי' ,כי הוא נקיאות גדול ,שיצפה נכל עת למדריגה
השי״ח חופף על ישראל כקדושה גנוה מאד (...) ,שזאח הנחינה
חופפת ושוככח על האדם אז דייקא
עליונה )שזה נחי׳ נקי נרצוא שאז
)זהר וילך רפה(:
ממשיך על עצמו הקדושה משם
כשהוא ננ חינת ונפיק ,לשומרו
הדבר ,שע״י שהאדם כשהוא
אהיה( ,ואעפ״כ אל יפול משום דנר ,אמר רבי יהושע בן לוי,
ולהצילו לכל יפול שם חש ושלום ,במדריגה התהתונה מאד ,ואף על פי
שבעה שמות יש לגיהנם,
ועוזרח אוחו שיוכל להכניע
נחי'
הנך׳)שזה
שאול
׳ואציעה
ויקיים
ואלו הן ,שאול ,ואבדון,
שם כן הוא מהזק עצמו ומאמין שגם שם יש
נקי נשונ ,שאז ממשיך על עצמו ובאר שחת ,ובור שאון,
השיטרא אחרא ,ולנרר משם דייקא
וטיט היון ,וצלמות ,וארז
אח הקדושה (...) .וכן מונן נדנרי לו תקוה עדיין ,כי גם שם נמצא הש״י ,הקדושה משם הויה( ,נמצא שנכללים
התחתית ,׳שאול׳ ,דכתיב
רנינו ז״ל נכמה מקומוח ,שכשהאדש בבהי׳ ואציעה שאול הנך ,אזי ממשיך על
שני הנקיאות הנ׳ע ניחד ,ועל כן ׳מבטן שאול שועתי שמעת
קולי׳ )עירובין יט.(.
ע״י שאדם הולך נדרך המשונה אז
ננחינח ירידה ,ננחיגח ונפיק ,אז עצמו הקדושה משם הקדוש הוי׳ במילוי
שאול ,כנגד בחי׳ זו נקרא
דייקא נעלם ונשמר שם קדושה גנוה ם״ג ,שהוא מחיה את כל הנסוגים אהוד הוא ננחי׳ אהיה שפירושו שיהיו לו
יצה״ר ער״ל )פרד״ר כו ,פ״ה(.
מאד ,וכשזוכה אז לנקש אח השי״ח
הויה ,שאז נכללים שני השמות אהיה
דייקא מקדושתו להחזיקם לבל יפלו לגמרי ח״ו.
ולמוצאו שם ,אזי זונה אז
והויה ניחד ,כמו שמנאר לענין
לנחיגח קדושה גנוה מאד (...) ,וזה בחי׳ בקי בשוב ,שזה הבקיאות הוא
הנקיאות שצריך שיהיו נכללים ניחד.
שהוא נחינח מקיפים ששומרים בחי׳ שם יבק הקדוש ,בחי׳ שם ם״ג .וכן
וגם יש לרמז שע״י דרך המשונה
הזאת נשלם האדם לשנת על הכסא,
ומגינים על האדם אז כשהוא ננחינח כשאדם זוכה לבא לאיזה מדריגה בקדושה
וזה מרמז ,שאהיה מרמז שיהיו לו
ונפיק .ועוד אימא שס )או״ח שנש ז ,עג( העליונה ,ואף על פי כן אינו עומד שם והוא
הויה כמילוי ,גממריא גם כן אדם
נזה״ל :כי נל מי שרחוק יומר
צרינין מתחזק ומתגבר לעלות יותר ויותר ,אזי
להמשיך עליו הקדושה והנקיאוח
מ״ה ,ודייקא כמילוי אלפין ,כי כל
הנ״ל ממקום גנוה וקדוש ניומר .ממשיך הקדושה על עצמו משם הקדוש
המורה הזאת כלול נממונות אלף
ממשיך על עצ מו הקדו שה אקי״ק במלוי קם״א ,שהוא בחי׳ בקי ברצוא.
כמנואר שם .והגה כל זה להשלים
משם הקדוש הוי״ה .כשנ נזה
נחי׳ אדם ,מלוי כמידה מונה של
ענוה ,שהיא נחי׳ מה ,נחי׳ ׳ונחנו מה׳ ,כי אדם גימטריא מה כנ״ל.
נ מי הנ חל)ו( נזה״ל :נראה לפענ״ד ,שרמז לזה כמחילת המורה ,נמה
שנחנ נאוח נ׳ ני אהיה נחי׳ משונה ,היינו קודם המשונה עדיין
ס״ג שהוא מחיה וכוי .ודייק נזה נ מי הנסל )ו( נזה״ל :ר״ל ,כמו
שמונא נכוונות האר״י על המפילה מלך ממית ומחיה,
אין לו הויה ,כאילו עדיין לא נתהווה ,כי טונ לו שלא ננרא
ממשיך הקדו שה על עצמו משם
מחיה גימ׳ ם״ג.
משננרא ,וכשנא לטהר עצמו ולעשות משונה ,אז הוא ננחי׳ אהיה,
הקדוש אקי״ק כמלוי קם” א .אינזא נזה נלקוטי אנ״ן )נזפילין נ(
היינו שיהיה לו הויה כעולם ונו' ,עי״ש .נמצא ששם אהיה פירושו
נזה״ל :שם קש״א מחיה את האדם ,כשהאדם זוכה למדריגה
שיהיו לו הויה ,היינו כשנא לעשוח משונה אז היה יכול ליפול
כדעתו ולסוג אחור ח״ו מחמח רינוי עוונותיו ,וכשהוא מחזק עצמו
כקדושה העליונה ואף על פי כן אינו עומד שם ומתחזק וממגנר
לעלות יומר .וזה השם הוא נחי׳ אקי״ה ,נחי׳ אנא זמין למהוי,
לעשוח משונה ,אז ממשיך על עצמו הקדושה משם הויה שהוא
מחיה הנסוגים אחור ,ועל כן אהיה שמרמז על הנא לעשוח תשונה,
היינו כנ״ל ,שאע״פ שזכה לאיזה מדרגה ,אעפ״כ הוא כדעתו שאין
פירושו שיהיה לו הויה דייקא כנ״ל .אנל עיקר דרך המשונה נשלס
לו עדיין שום הויה כעולם ,ומכין את עצמו ומזמין אח עצמו
כשאוחז תמיד כמידת המשונה ,ועושה משונה על השגחו הראשונה
שיהיה לו הויה כעולם ,נחי׳ אנא זמין למיהוי.

גגי הנ ם אית מדורא בתראה
תתאה דכלהו ,וההוא מדורא
הוי מדורא על מדורא(...) ,
וההוא אקרי שאול תחתית,
שאול הוא מדורא חד,
תחתית הוא מדורא תתאה.

ועיקר

אזי

ותחזק ותאמץ את
לבבי לבלי לפול
משום דבר שבעולם,
ולא יוכל הבעל
דבר ןהפטרא אחרא
להחליש את דעתי
בשום אפן בעולם.
ואדע ואאמין ניאמונה
שלמה וחזקה תמיד,
שאיןשום יאושבעולם
כלל איך שהוא איך
שהוא ,כי רחמיך
מילואי חכמה
ילקוט הנחל
לא כלים לעולם,
ואתה מנפה את כל ועיקר ה ד בר שע״י ש ה א ד ם כ ש הו א כנזדריג ה ה ת ח תונ ה נזאד ו אעפ״ס אזי מ מ שיך ה קדו ש ה על עצ מו מ ש ם הקדו ש אקי״ק .אימא נזה נסער מעדני
אדם בכל עת ,ואתה
הו א מחזק ע צ מו ונזאמין שגם ש ם י ש לו תקו ה .כהג כיכינו יונה
מלן )אומ קפה{ כזה״ל :מנואר פנים שנחינת סגול דקש״א יוצא משם
מגלגל ומסניב עם כל נספר יסוד המשונה גני עגין המשוכה כזה״ל :שלח לנו הקנ״ה ניד ענדיו הנניאיס
אקי״ק נמילואו ,ושם ס״ג יוצא משם הוי״ה נמילואו .ולכאורה מנואר לעיל
אךם גלגולים ןסבות
וניד יחזקאל הנניא' ,נאוס ה' אלקיס שונו והשינו מכל פשעיכם ולא יהיו
קשס אהיה דא אנא זמין למיהוי ,והיינו קודם הפשונה ,כשנא לטהר א״ע
נפלאות ,ואתה חפץ
שהאךם יחזק ןדו לכס למכשול ,השליכו מעליכם כל פשעיכם אשר פשעמס נ ס ,ועשו לכס לנ ולעשומ משונה ,וכאן מנואר שהוא נפינה שם קס״א ,שהוא נסינת אסק
בהשם יתברך בכל חדש ורוח חדשה ולמה ממומו' .אדס אשר פשע וחטא ,ונא לחסוש מחש כנפי
שמים ,שהוא נמינמ נקודה עליונה שלאמר מיקון המשונה .וצריך לנאר,
עת אף אם הוא כמו השכינה ולהיכנס נדרכי המשונה' ,אשכילך ואורך נדרך זו שלך' ,ניוס ההוא
שממממ שצריך ממיד לאמוז נמידמ המשונה ,ואין שייך לומר שכנר זכה
שהוא ,כי לית רעותא ישליך כל פשעיו אשר עשה ,ויעשה עצמו כאילו נו ניוס נולד ,ואין נידו לא
נמכלימ למידמ המשונה ,אס ממממ שצריך לעשומ משונה על עוונומיו ,אס
על פניומיו וכו' ,אס על השגומיו עד אין מכלימ ,על כן נאממ נקרא ממיד
כזבא ךאתאביד ,זכוח ולא מונה ,וזה היוס שמילח מעשיו ,היוס יפלס אורחושיו שלא יטו
קודס המשונה נמינמ אנא זמין למיהוי ,נמינמ אהיה ,כי ממיד רוצה למיהוי
ךיקר ןחביב בעיניך מעגלוחיו מדרך הטונ ,ודרך זו שניאנו לשונ נחשונה שלימה ,כי הוא יעשה
מדרגא לדרגא ,נמינמ 'והחיומ רצוא' ממיד .על כן אף שמכונה הדנר נשס
מאד מאד כל תנועה עצמו כמשליך מעליו כונד העוונוש ועוצס החטאים אשר עשה ,ולא ינהילוהו
ותנועה שהאךם רעיוניו ולא יניחוהו לשונ כי ינוש מחטאיו ,כי יחשונ ,איך אוכל להעיז פני משונה ,אין זה אלא ככינוי ענור המדריגה המממונה הקודממ ,אנל לגני
מנשא עצמו להתקרב
המדריגה הגנוהה יומר ,הרי שכל הזמן הוא ננמינמ אנא זמין למיהוי ,והיינו
ולשונ ,ואני חטאמי עוימי פשעמי ,כזאש וכזאש עשימי ,ענרחי ושנימי ושילשמי
אליך ממקום שהוא
עד אין ספורוש ,ואיך אנוא עוד לפניו כנושש גננ כי ימצא ,כי נושמי לעמוד קודס המשונה .ואדרנא ,כל מה שממעלה יומר ויומר ,יודע רימוקו ניומר,
שם ,ומחזק את עצמו
וממגנר ומאיר נו ניומר שס אהיה ,היינו נמינמ אנא זמין למיהוי ,ננ מינמ
לפניו ,ואף איך ארמוס מצריו ואיך אשמור חוקיו .אל ימשונ כן ,כי המסיח
ברחמיך וחם.ךיך
לקוות ולצפות בכל יושנ כזנונ נמפחחי הלנ ,משחדש עליו נכל יוס ,צופה ו מני ט להכשילו,
אס אסק שמיס ׳שס אמה' ,וממגנר נו הרצוא ,שהוא הרצון ניומר ויומר
ידו
יחנרך,
א
הנור
מידש
כן
כי
ימשונ
רק
הזאש,
הרעה
לעצה
לנו
ומשיס
להיומ ולמיהוי )עי׳ פויה י״ג( .משא״כ אלו שהס ננ מינמ שס ס״ג ,שנסוגו
עת להתקרב אליך
בכל פעם מחךש ,פשוטה לקנל שניס ,לכן טונ לו להשליך פשעיו ולעשוח לו לנ חדש .וכה אמור ,מאיר נ ה ס שס הויה ,היינו שם הויה נמילוי אלף ויודין ,היינו מכלימ
כאשר גלית לנו יעשה ניוס טהרמו ,נ ה מנדנו רוחו אומו להיוש ענ ד לנוראו ,יפיל מחינמו מכלימ הרממיס והמסדיס ,וכדי שלא ימייאשו ויפלו מלילה יומר ויומר .ונזה
התנוצצות נפלא לפני נור או ,ויאמר ,אנא השס ,חטאמי עוימי פשעמי ,כזאש וכזאש
מיושנ ניומר מה שמכניס אנו אמ המשונה נשס 'משונה'' ,נעל משונה' ,ולא
מעצם פלאי חסדיך עשימי ,מיוס היומי על האדמה עד היוס הזה ,ועמה נשאני לני ונדנ ה 'שנ'' ,שינה' וכדו' ,כי אין שייך לכנומו נשס זה ,כי צריך ממיד לאמוז נדרכי
ורחמיך
הרבים אומי רוחי לשונ אליך נאמש ונלנ טונ ושלס ,נכל לני ונפשי ומאודי,
המשונה ,ננ מינמ 'ושנמ עד ה' אלקיך' ,ומי יכול לומר שזכה לה.
והעצומים מאד על ולהיומ מודה ועוזנ ,להשליך מעלי כל פשעי ,ולעשומ לי לנ מדש ורומ
ידי צדיקך הקדושים
מדשה ,ולהיומ זריז וזהיר ניראמך .ואמה ה' אלקי ,הפומח יד נמ שונה ו מסייע לנאיס לטהר ,פממ ידך וקנלני נמ שונה שלימה לפניך ,וסייעני להממזק
האמתיים ,שאחזו בנו
ניראחך ,ועזרני נגד השטן הנלחם ני נממנולה ומנקש נפשי להמימני ,לנלמי ימשול ני ,והרמיקהו מרמ״ח אינרי ם שני ,ומשליכהו נמצולומ ים ,ומגער
וחזקו ףדינו בכל עת,
וקראו בקול גדול נו לנלשי יעמוד על י מיני לשטני .ועשיש אש אשר אלך נחוקך ,והסירוש לנ ה אנן מקרני ,ונחש לי לנ נשר .אנא ה' אלקי ,שמע אל מפלח ענדך ואל
והשמיעו אותנו ׳^אין מחנוניו ,וקנל חשונמי ,ואל י ע כנ שוס חטא ועוון אש מפלמי ומשונמי ,ויהיו לפני כסא כנודך מליצי יושר להליך נעדי ,להכניס מפילמי לפניך .ואס
שום יאוש בעולם ?ח^אי הרנ ועצוס אין לי מליך יושר ,חמור לי אמה מממש כסא כנודך וקנל משונמי ,ולא אשונ ריקס מלפניך ,כי אמה שומע מפילה .וממיד ירגיל
נמפילה זו .ועי׳ נצעמיל קנון )אום י ואום כוו( לגעל הנועם אלימלן ,הכוהג לומר הפילה זו ככל פעם שיישב אה עצמו ללמוד הורה ,וכן לפני גנו״י לאכילה.
כלל״)ליקו״ת ח״ב ,לט(.

אזי

עצה ותושיה
עייי לימוד כראוי,
וקיום הדעות והעצות
המבוארות בליקו״מ
ח״א סימן וא״ו ,איך
להתחזק בכל עת ולא
להתרחק מהש״י(...) ,
לימודים אלו מכונים
כוונות אלול (...),שעל
ידם זוכים לתיקון
הברית )עצות המבוארות
אלול ,א(.

רב

נחל נוכע

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר^^ן

מקור חכמה

ה ד מ י מ ה וה שתיקה ששותקין לחכירו ני אר נזה נני א ה ״ ל)ו ,ד( נזה״ל 3 :דנר הדמימה והשחיקה על הנזיונוח ,מוכרח לפרש שהוא
נפנים שונים ,ונפרש נשחנירו נעצמו הוא מנזה אומו .ני לפעמים אין צריך רק לדון אח חנירו המנזה לכף זנוח,
אשר לפי דעתו ושנרמו נדמה לו שהוא צריך לנזומו .ולפעמים יש שחנירו נאמח צדיק וזכאי כנגדו] ,וכענין מוכחת הצדיק המונא
נדנריו הקדושים נמקום אחר[ ,שאז מוכרח להיות הדמימה והשחיקה נהכרח האמת ,והודאה ממש להודות לחנירו על דנריו,
ולא להעיז פנים כנגד חנירו
כ ז ש ל לאחד שמצא א ת הכירו
לכפור ולומר על עצמו שאינו חייב כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו
וכוי .אימא נויק״ר )נ ,ה(:
כלל ,ומכל שכן שלא יפתח פיו חס בעבודתו ית /כן גורם לייחד השמות
אמר רני יהודה נר שימון ,משל
ושלום (...) .ויוצא לנו מזה
לענין למעלה ,וממשיך על עצמו הקדושה משם.
המשכת חיותו יתברך המוב״פ
לאחד שהיה יושנ ועושה עמרה
והבן היטב :
שמחיה את כל הנסוגים אחור
למלך ,וענר אחד עליו .אמר לו ,מה
המובא לעיל בסמוך ]וכולל בזה לכל
אמה עושה .אמר לו ,אני עושה
החולאים והפושעים שבעולם[ ,ו הנ ה מבואר לעיל שע״י הדמימה
עטרה למלך .אמר לו ,כל שאמה
כשמבזין
אשר כוונתו העיקרית על החיות והשתיקה ששותקין לחבירו
יכול לקנוע נה אננים מונות
הרוחני ]שהיא ההתעוררות לתשובה אותו ,עי״ז זוכה לתשובה ,שהיא בחי׳
ומרגליות קנ ע ,זמרגדין קנ ע,
מרגליות קנע ,למה ,שעחיד לינחן
כמובא במקום אחר[ ,אשר קול כתר כנ״ל עיין שם .כי מיג לחכמה
נראשו של מלך .כך אמר לו הקנ״ה
דודם דופק בלבבם בדברי תוכחה שתיקה כנ״ל .כי צריכין ליזהר מאד לדון
ובזיון ,לבזותם ולהוכיחם
למשה ,כל מה שאתה יכול לשנח את
על את כל אדם לכף זכות ,ואפילו החולקים
מעשיהם הרעים ,כדי שישובו
ישראל שנח ,לגדלן ולפארן פאר,
מעתה על כל פנים .והס מוכרחים עליו ומבזין אותו ,צריך לדונם לכף זכות
למה ,שאני עמיד להתפאר נהש,
כתר,
בזה להתנהג בדמימתס באופן ולשתוק להם .ועי״ז נעשה בחי׳
שנאמר )ישעיה מט( 'ויאמר לי ענדי
אחה ישראל אשר נך אחפאר׳.
הנ״ל ,שיכירו את אמיתת דברי כמובא במדרש מיקרא פ״נ ?( משל לאחד
תוכחתו אשר בלבבם ,ויודו ויתוודו שמצא את הכירו שהוא עושה כתר,
ויאמרו לפניו בפה מלא ,דברי
התוכחה והבזיון שהביא בלבבם .אמר לו בשביל מי ,אמר לו בשביל המלך ,אמר לו כיון שהוא לצורך
ואשר הדמימה הזאת היא עיקר המלך ,כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו .כך כל אחד מישראל הוא בחי׳
התשובה] .ו[ מה נעים ונפלא לפי כתר להש״י ,וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות שאפשר למצוא,
זה נוסח אנשי כנסת הגדולה
בתחילת הווידוי ,שאין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך וכו׳ לא חטאנו ,כי באמת לא נפתח פה לאמר כן חס ושלום
]וכהוספת מורנ״ת ז״ל במקום אחר לבאר בזה[ .ובזה לבד תצא דמימתינו אל הפועל שזה עיקר התשובה כמוב״פ.
לדונם לכף זכות ולשתוק להם .ואיתא בליקו״מ )פב( גבי ענין השתיקה לחבירו בזה״ל :לפעמים הוא שותק לחבירו כדי לעשות לו
יסורים ביותר ,נמצא שבזאת השתיקה הוא מחרף את חבירו ביותר .ואז נכללת השתיקה ,בחינת נוגה ,בקליפה ,בבחינת חרפה
כנ״ל .אבל כשעושה מאהבה ששותק מאהבה ,מחמת שאינו רוצה לבייש ולחרף את חבירו ,אזי בחינת נוגה נכללת בקדושה.
א ה ד מישראל הוא בחיי כתר .איתא בזה בעצוה״מ )מחלוקת ומריבה ב( בזה״ל :צריך להשתדל תמיד למצוא איזה זכות ונקודה טובה בכל
יהודי ,ולא להביט כלל בחסרונותיו ובמידותיו הרעות ,כי ע״י שמביטים בחסרונות האדם ,באים לידי שנאה ,קנאה ומחלוקת .רק
שע״פ רוב יש באדם מידות רעות ומעשים רעים גס כן ,על כן צריך להיזהר מאד שלא ללמוד חס ושלום ממידותיהם וממעשיהם הרעים.
וצריך לדון כל אדס לכף זכות ,אפילו אותם אנשים החולקים עליו ומבזים אותו ,ועי״ז ינצל תמיד ממחלוקת ומשנאה וקנאה .ועי״ז שדן
כל אדס לכף זכות עושה כתר יקר ,משובץ בכמה מיני אבנים יקרות להשי״ת.

צריף

כל

י ל Pקו ט הנ ח ל

כי

ה א ד ם כפי תנו עו תיו וכפי ה ת חז קו תו ב ע בוד תו יתברך .איתא בזה בעל״ת
)סד ,ר״ח ניסן תקצ״ב( בזה״ל :והנה ,בעיתים הללו אני עוסק בענין כוונת

אלול ,שהם תיקון הברית ,שהוא סודות עצומים (...) .אשרי האזנייס
ששמעו מזה ,כי לא נשמע כזאת מעולם וכו׳ .והעיקר היוצא משם ,שצריך
כל אדם לבקש ולחפש הרבה הרבה מאד מאד אחר אבידותיו ,ועיקר
הבקשה והחיפוש הוא ע״י דרכי תורה שגילה על פסוק ׳קרא את יהושע׳
בסימן ו׳ ,כמבואר שם במקומו ,כי התורה הנ״ל הוא סוד כוונת אלול וכו׳.
ועיקר הכוונות הס בחינת ׳אס אסק שמיס שם אתה ואציעה שאול הנך׳,
שהוא בחינת בקי ברצוא בקי בשוב ,בקי בעייל בקי בנפיק ,כי מי שזוכה
לקיים ׳אס אסק וכו׳ ואציעה שאול הנך׳ ,הוא ממשיך על עצמו בחינת
סוד כוונת אלול ,ויכול לחפש ולבקש אחר אבידותיו ,כי צריכין לחפש
ולבקש הרבה ,ובוודאי בתוך אותו הזמן עובר על האדם מה שעובר ,בפרט
שהאבידות ע״פ רוב הס במקום מדבר שממה ,במקום תוהו ובוהו ,שמחמת
זה האדם תועה כשה אובד ,ועל זה נאמר )תהליס ק״ז( ׳תעו במדבר
בישימון דרך וכו״ ,וכל המזמור .ועתה הבן בעצמך כמה וכמה צריכים
לחזק את עצמו כשצריכין לעבור במקומות כאלו לבקש אחר אבידות שנאבדו
מכמה שנים ,וגס צריכין לבקש ולמצוא אבידות מגלגוליה הקודמים שעברה
נשמתו בהם ,וקשה להימלט שבתוך החיפוש לא יאבד עוד יותר ,וכמרומז
שם שאפילו הצדיקים החופרים אחר האבידות לפעמים הס עצמם אובדים
עוד ,עיין שס ,מכל שכן שאר אנשים ,ועי״ז מתארך הגלות כל כך
בכלליות ,וכן גלות הנפש בפרטיות של כל אחד ואחד מתארך כל כך ,הכל
מחמת זה ,המקום ירחם .על כן כל מי שרוצה לחוס על נפשו ,כמה וכמה
התחזקות הוא צריך לבלי לייאש עצמו מן הבקשה והחיפוש לעולם ,יהיה
איך שיהיה ,אפילו אס נדמה לו שאובד חס ושלום בכל פעס יותר ,אעפ״כ
הוא יעשה את שלו ויחפש יותר ,ואע״פ שאינו מוצא כלל ,צריך להאמין
שבוודאי מוצא הרבה ע״י הבקשה והחיפוש לבד ,כי היגיעה אינו נאבדת
כלל ,כי לית רעותא טבא דאתאביד .וזהו ,׳יגעתי ולא מצאתי אל תאמין,
יגעתי ומצאתי תאמין׳ ,וקשה מה הוא לשון ׳תאמין׳ ,הלא יכולין לראות
אס מצא אס לאו .אך באמת יכול להיות שיגע הרבה ,ונדמה לו שעדיין לא
מצא כלל ,ומחמת זה הוא אומר ׳יגעתי ולא מצאתי׳ ,אעפ״כ ׳אל תאמין׳
לו ,רק ׳יגעתי ומצאתי תאמין׳ ,אע״פ שאין בידו מאומה מה שמצא,
אעפ״כ תאמין באמונה שלימה שבוודאי מצא הרבה ,כי יש הרבה שאין
מראין לו מה שמצא עד הסוף ,וגס אפילו אס לא מצא כלל עדיין ,אעפ״כ
מצא הרבה ע״י החיפוש והיגיעה לבד ,כי היגיעה והחיפוש לבד אינו נאבד

בשום אופן ,ועל כן יגעתי ומצאתי תאמין ,תאמין דייקא כנ״ל ,והבן היטב,
כי לא דבר ריק הוא (...) .כי מה שמרויחין ע״י היגיעה והחיפוש לבד,
אפילו כל זמן שאין מוצאין הוא רווח בלי שיעור ,יותר מכל הון דעלמא
עין לא ראתה וכו׳ ,מכל שכן שאנו בטוחים שבוודאי נזכה למצוא הכל ,סוף
כל סוף אס נזכה להתחזק ולבקש ולחפש תמיד וכנ״ל.
כל א ח ד מי שר אל הו א בחיי כ ת ר להשייי .איתא גבי עדן זה בליקו״ה )או״ח
נטילת ידיס לסעודה ו ,נח( בזה״ל :עיקר החכמה והדעת הזה הוא לידע
ולהאמין כי מלא כל הארץ כבודו ,והשי״ת בוחר בעבודת התחתונים שבזה
העולם שהס דרי מטה ,ובהם עיקר התגלות כבודו יתברך וכנ״ל .ועל כן
בוודאי צריכין לכבד את הבריות ,כי בזה מכבד את השי״ת ,כי צריך
להאמין שבכל אחד מישראל מלובש כבודו יתברך ,כי מכל אחד מישראל
אפילו הגרוע שבגרועים ,כל זמן שהוא בכלל האמונה הקדושה ,השי״ת
מקבל ממנו כבוד והתפארות פרטי ,כי על ישראל גאוותו וכבודו וגדלו
כידוע .ועל כן בוודאי צריך לכבד את כל אחד ואחד.
כל א ח ד מי שר אל הו א בחיי כ ת ר להשייי .ביאר בזה בליקו״ה )או״ח שבת ז,
מה( ,שעיקר תיקון הפגמיס הוא ע״י שמחה ונקודות טובות ,וז״ל :עיקר התשובה
לשוב נפשו לשורשה ,בבחינת זרקא דאזדריקת לאתר דאתנטלית מתמן )כמ״ש
בסימן ל״ה ליקוטי חלק א׳( .ושורש נפשות ישראל הוא בחינת שמחה ,כי שורשם
במחשבה דקודשא בריך הוא ,כי ישראל עלה במחשבה תחילה ,ששס מקור
השמחה ,כמ״ש עוז וחדוה במקומו ,כי אין עצבות לפני המקום ,כמו שאמרו
רז״ל .וכל עיקר פגס כל העבירות הוא בחינת עצבות ,שמשם נמשכין כל
העבירות שעיקרם פגס הברית שנמשך מהקליפה הנקרא על שס העצבות
והיללה כידוע .ועל כן עבירה גוררת עבירה ,כי העבירה נמשך מבחינת
זוהמת הנחש ,שהוא בחינת בעצבון תאכלנה ,היפך קדושת השמחה שהוא
לשמוח בהשי״ת ,בחינת אנכי אשמח בה׳ וגילו צדיקים וכו׳ .וכשעובר עבירה
ח״ו ,נמשך עליו עצבות ,בחינת אדאג מחטאתי ,בחינת יגון ואנחה שהס
בחינת סיטרא אחרא וכו׳ ,כמ״ש בכוונות .ומחמת התגברות העצבות יותר,
גוררת עבירה יותר כנ״ל ,ועל כן עבירה גוררת עבירה ,ולא היה שוס תקנה
לשוב .על כן עיקר התשובה ע״י גדולי הצדיקים ,שיכולין לעורר הנקודות
טובות שבישראל אפילו בהגרועיס המלאים עבירות ,גס בהס מחפשים
הצדיקים הגדולים ומוצאים בהס נקודות טובות ,כי אפילו פושעי ישראל
מלאים מצוות כרימון )וכמ״ש בהתורה ועוד מעט ואין רשע סימן רפ״ב וכו׳(
ובשארי מקומות רבים ,עד שמכניסים בהם שגס הס ישמחו נפשותיהם,
ועי״ז הס מוציאים אותם מעבירות ומפגמיס ,ומחזירים אותם בתשובה.

ואני תפליה
ר בונושל עולם ,אתה
רמזת לנו מרחוק על
ידי חכמיך הקדושים
זכרונם לברכה גדל
מעלת קדשת ישראל,
שכל אחד מישךאל
הוא בחינת כתר
להקדוש ברוך הוא.
על כן אבקש ממך,
ואצפה לרחמים,
שתזכנו להשתדל
לבקש ולחפש תמיד
אחר כל צד זכות
וטוב שאפשר למצא
בישראל ,ואזכה לדון
את הכל לכף זכות,
ואפלו אותן הקמים
עלי ומבזין ומחרפין
אותי ,אזכה לדם
ולשתק להם ,ואפלו
בלבי לא יהיה לי
שום שנאה וקפךא
ותרעומות עליהם.
רק אזכה לדונם לכף
זכות שכל כונתם
לשם שמים ,כי לפי
דעתם וסברתם נךמה
להם שראוי לבזות
אותי .בפךט כי
באמת ידעתי כי כל
מיני בזיונות שבעולם
אינם מספיקים לי לפי
גדל פשעי ועוונותי
המרבים ,בפךט כי
גם'אני מזרע ישראל
הקדושיםשהם בחינת
כתרא ךמלכא ,ואיך
לא נזהרתי בנפשי
שלא לפגם על ידי
מעשי בכבוד המלך
חם ןשלום .ובודאי
ראוי אני לכל מיני
בזיונות שבעולם,
כמו שנאמר ״ובזי
יקלו״ ,ואיך אפשר לי
להתרעם על המבזים
אותי ,ולדזיות בלבי
עליהם מאחר שאני
ראוי לכל זה ויותר
עוד מזה ,בפרט כי
איך אפשר לי לדקדק
עמהם על בזיון כבוךי,
מאחר שכל אחד
מהם ןקר כל כך ,עד
שהוא בחינת כתר
להשם יתברך .על כן
זכני נא לדם ולשתק
להם ,ולקבל הבל
באהבה ,עד שאזכה
על ידי זה לתשובה
שלמה ,שהוא בחינת
השם הקדוש ״אהיה״,
בחינת כתר ,כאשר
הודעת לנו על ידי
חכמיך הקדושים
זכרונם לברכה )תפילות
ותחנונים ו(.

רג

ערכים
וכינויים

לחשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר
לח שתדל לחפש ולכקש אחר כל צד זכות ודבר
טוב ש אפ שר למצוא כישראל.
טוב שאפ שר למצוא כישראל .ומצינו כמסכת שכת
)רפב( נזה״ל :דע ,כי צריך לדון אס כל אדם לכף זכוס ,ואפילו מי
)לכ ע״א( שגם המלאכים מלמדים זכות על ה אל ח וז׳׳ל :אלו הן פרקליטין
של אדם ,תשוכה ומעשים מוכים .ואפילו תשע מאות ותשעים
שהוא רשע גמור ,צריך לחפש ולמצוא נו איזה מעט טונ ,שנאומו
ותשעה מלמדים עליו תוכה ,ואתל
המעט אינו רשע .ועי״ז שמוצא נו
מעט טונ ,ודן אותו לכף זכוח ,עי״ז
מלמד עליו זכות ,ניצול ,שנאמר ׳אם דחיינו שצריכין לחשתדל לחפש ולבקש
מעלה אומו נאמת לכף זכות ,ויוכל
יש עליו מלאך מליץ אתד מני אלף אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא
להשינו נמשונה .וזה נחינת ועוד
להגיד לאדם ישרו ויתננו ויאמר
פדעהו מרדת שתת וגו״ .רכי אליעזר בישראל ,ולדון את חכל לכף זכות ,כי חם
מעט ואין רשע והתנוננת על מקומו
כנו של רכי יוסי הגלילי אומר ,בחי׳ כתר לחש״י כנ״ל ,וכמו שאמרו רז״ל ואיננו ,היינו שהפסוק מזהיר לדון
אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה חוי דן את כל אדם לכף זכות .נמצא שע״י את הכל לכף זכות ,ואע״פ שאמה
רואה שהוא רשע גמור ,אעפ״כ צריך
כאותו מלאך לתוכה ,ואתל לזכות ,שדנים את חכל לכף זכות ,שעי״ז שותקין
אמה לחפש ולנקש למצוא נו מעט
ניצול ,שנאמר ׳מליץ אתל מני אלף׳.
פרקצימין .לו כשמבזח אותו ,כי מוצאין בו זכות,
טונ ששס אינו רשע .וזהו ועוד
ופירש רש״י )שם( :ואלו הן
שעושה לממה רצוי לכית דין של שאינו חייב כל כך במח שמבזח אותו ,כי
מעט ואין רשע ,שצריך אמה לנקש
מעלה ,תשוכה ומעשים מוכים .לפי דעתו וםברתו נדמח לו שראוי לו לבזות
נו עוד מעט טונ שיש נו עדיין,
כאומו מלאך .שמליץ עליו זכות ,והוא אותו וכו׳ ,עי״ז נעשח בחי׳ כתה חיינו כנ״ל ,ששס אינו רשע ,כי אע״פ שהוא
אתל מני אלף ,ואפילו הוא עצמו שע״י חדמימח וחשתיקח נעשח בחי׳ כתר ,רשע ,איך אפשר שאין נו מעט טונ
מעיד עליו תוכה ,ניצול כאתת של
עדיין ,כי איך אפשר שלא עשה
כנ״ל .וחבן :
איזה מצוה או דנר טונ מימיו.
זכות ,שנאמר ׳מליץ אתל מני אלף׳,
ועי״ז שאמה מוצא נו עוד מעט טונ ששם אינו רשע ,ואמה דן
כמליצתו של מלאך אין אלא אתת מאלף להגיד ישרו ,ומשמע נמי
אומו לכף זכות ,עי״ז אמה מעלה אומו נאמת מכף חונה לכף
שהמלאך המליץ הוי אתל מני אלף ,להא מלאך כתיכ ,מכלל
דהשאר מגידים עליו תוכה ,אלא מדלא כתיכ אם יש עליו מליץ
זכות ,עד שישונ נמשונה עי״ז .וזהו ועוד מעט ואין רשע ,ע״י
מלאך אתל מני אלף ,איכא למידרשיה אמלאך ואמליצה.
שמוצא נהרשע עוד מעט טונ ,ששס אינו רשע ,עי״ז והמנוננח על
דן א ת כל אדם לכף זכות .כדשנינו כ אכו ת)פ״ א ,ו( :יהושע כן
מקומו ואיננו ,היינו כשממנונן ומסמכל על מקומו ומדרגמו ,ואיננו
פרתיה אומר ,עשה לך רכ ,וקנה לך תכר ,והוי דן את כל
שס על מקומו הראשון ,ני ע״י שמוצאין נו עוד מעט טונ ,איזה
האלם לכף זכות .וכתכ כזה היעכ׳׳ץ כספרו מגדל עוז )כית מדות ,הדן
נקודה טונה ,ודנין אותו לכף זכות ,עי״ז מוציאין אותו נאמת מכף
חונה לכף זכות ,וזהו והמנוננת על מקומו ואיננו כנ״ל ,והנן.
לכף זכות( כזה״ל :כתכו מפרשים ,דלא מיירי מתניתין אלא כמי
לפי דע תו ומכרתו נדמח לו שראוי לו לכזות אותו .כ פנ נזה
שמעשיו סתומים ,אכל כרשע גמור ,אפילו אם רואים אותו עושה
נ פ ל ״ ס)ו ,יא( נזה״ל :לכאורה יש לדקדק ,כי הלא לעיל מנואר
מוכ ,ידונו אותו לתוכה (...) .והנה יש לתמוה על דרך המפרשים
הנ״ל ,כי הלא לכר כרור אמר התנא ׳והוי דן את כל האדם לכף
שצריך לשמוק נשניל משונה על עוונותיו ,כי עדיין הדס שנחלל
זכות׳ ,ולא הוציא שום אדם מן הכלל .אכל יש ליישכ הענין עם מה
השמאלי נמוקף ועוז ,ונשניל זה נאין עליו נזיונות ושפיכות דמיס,
נמצא שסונר שהנזיונות מגיעין לו נאמת .וכאן מנאר שדן אותם
שאמרנו למעלה ,שכוודאי יש מקום לדון לזכות אף כמי שהרשיע
לכף זנות ,שנדמה להם שראוי לנזות אומו ,משמע שנאמת אין
מאד ושילם רעה תתת מוכה שהוא נגד מכע כל אדם ,אעפ״כ
ראוי להם לנזומו ,רק שלהם נדמה כך .אך הענין מנואר ,ע״פ מה
הנה מקום אתי לפתות כזכותו ,כנז״ל כאמרו רצון ה׳ המה עושים,
ויועיל עכ״פ להתמיץ דינם ולתת להם ארכה כתיין ,וכל זה דווקא
שכמנ למעלה מהענין שצריך לאחוז תמיד נמידת המשונה ,ואפילו
כישראל שהן קרויים אדם )ואפילו אינו אלא אדם כל דהו קל
כשזוכה למשונה שלימה שאז זוכה לנחינת כנוד אלוהים ,אעפ״כ
צריך לעשות עוד משונה על השגתו הראשונה ,וכן נכל פעם עד
שכקלים ,מ״מ רנצוה אתה לאהוכ אותו כנפשך שכעך ,ככול לא
ימנעך ,ככה תתנהג עם שאתך כתורה וכמצוות ,זה תסדך את רעך(
עולם .והגה המשונה הוא ננחינת שם אהיה ,וכל מה שזוכה
לתשונה העליונה ניותר ,הוא ננחינת שם אהיה הגנוה יומר .והנה
וכדכרים שכין אדם לתכירו ,משא״כ כעוכדי אלילים ,כירכעם
מי שזנה למשונה שלימה שהיא נחינת אהיה ,ורוצה לעלות לנחינת
ותכריו ושונאיו של הקכ״ה ,פשימא דלא איירי כהו תנא לידן.
אהיה הגנוה יומר ,ואז הנחינת אהיה הזה עדיין נהסמרת פנים
ועוד איתא גכי ענין זה ככעש״ט עה׳׳ת )פ׳ קדושים כשס אוצר התייס(
כזה״ל :ירגיל עצמו לדון את כל הרשעים העוכרים לתאכון לכף
ממנו ,והסמרת פני אהיה גימטריא דם ,ונאין עליו שפיכות דמים
זכות ,כמעם ׳מכל פשעי הצילני תרפת נכל אל תשימני׳ ) ת ה לי ס לט(,
ונזיוגות ,והוא מהפך דם לדם ושותק על עלנוגו ,עי״ז זוכה
שגילה לנו מרן אלקי הכעש״מ זי״ע ,שככל לכר עכירה שרואה
למשונה עליונה ניומר שהוא נחינח אהיה הגנוה ניומר .רק שיש
כרשעים ילין אותם לכף זכות ,כי את עצמו הוא דן ,וככל כותו
לחוש נזה ,כי מאחר שכנר זנה למשונה שלימה עד שכנודו הוא
ננחינת ננוד אלוקים ,אס כן נשחולקין עליו ומנזין אומו פוגמין
יתזירם כתשוכה ,וירתץ אותם מצואת עוונותם ,וידע נאמנה שגם
ישראל נכנוד אלוהים ננינו ל)ונ א מ ת אמרו ז״ל ) פ סי ק ת א דרנ כהנא
אצלו נמצא שמץ לכר מעכירה זאת ,אלא שעל עצמו מוצא תמיד
נ׳ ד( שהקפיד הקנ״ה על כנוד הצדיק יומר מעל ננוד עצמו
זכותים ,כך ימצא זכות ותסד על כל ישראל ,כי הצד השוה שכהם
שכולם צדיקים כולם מהורים ,כולם ראוים לכל הכרכות וכו׳.
כניכול( ,נפרט כפי שנארנו לעיל ,שצריכין ליזהר שע״י הנזיוגות
לא יתמעט כנוד המקום חס ושלום .אך הצדיק דן את כל החולקים
עליו לכף זכוח ,כי לפי דעתם וסנרמס נדמה להם שראוי לנזוח אומו ,ואילו היו יודעים שכנר זכה למשונה שלימה נחינח כנוד אלוהים,
גם הם היו מכנדין אומו ,עי״ז הוא שומק ומקנל הנזיונות נאהנה ,וזונה עי״ז למשונה עליונה ניומר ,נחינת כמר עליון ניומר ,וננוד
אלוהים ג״כ אינו מתמעט ע״י הנזיונות ,רק אדרנה נמרנה כנוד המקום ,ע״י שדן אומס לכף זנות שזה שמנזין אומו הוא ני נדמה
להם כי זה ננודו ימנרך .ומזה מנין דנרי צחות שאמר רנינו ז״ל לענין המחלוקת שהיה עליו ,ואמר הוא ז״ל עלי אין חולקין כלל ,כי
אילו הייתי עושה כל מה שהם אומרים עלי ,היה ראוי נאמח לחלוק עלי ,וכיוון שאין הדנר כן ,רק אדרנא ,נהיפך לגמרי מכל מה
שהחולקין אומרים עלי ,נמצא שגס הס אינם חולקים רק על העושה כן ,אנל לא עלי מלוגומס ,מאחר שאין ני שוס שמך מזה ,וכמנואר
נ ע ש ה בחיי כתר .עיין נוסח אסר נגירס ת הליקו״ת שהו״ל הרה״ח רנ״צ קעניג זצ״ל.
נמ״א ,ומכוון לדנריגו הי״ל•

אכן טוב

מקור חכמה
ואני תפלה
יהי ךצ1ן מלפניך
יי אליהינו ואליהי
אבותינו ,שתעזרני
ותשמחי ותצילני
מדבורים ךעים ,ולא
אפגם את דבור פי
לעולם ,ולא יצא מפי
שום דבור רע על שום
ישראל שבעולם .ולא
אחקיר אחר חובות
חי אךם ,רק תעזתי
ןתטה את לבבי
שאזכה לחקר תמיד
אחר כל זכות וטוב
שאפשר למצא בכל
אחד ןאחד מישראל
בהגרוע
אפלו
שהרועים ,ואזכה
לדזתיגע ולטרח אחר
זה ,להתיר למצא איזה
זכות אפלו בהפחות
שבפחותים .ותהיה
עמי תמיד ,ותעזוני
שיעלה בידי שאזכה
למצא בהם תמיד צד
זכות וטוב ,ואזכה
לדון את כל אדם לכף
זכות תמיד)ליקו״ת לח(.
וזכני ברחמיך הרבים
לדון את כל חי אדם
לכף זכות תמיד,
ואפלו כשאני רואה
רשע גמור ,אף על
פי כן אחפש ואבקש
עד שאמצא בו גם
כן נקדות טובות,
עד שאזכה לדונו
לכף זכות ,ולחחיםו
בכף זכות באמת,
ולהשיבו בתשובה
שלמה באמת על ידי
זה .רבונו של עולם,
בזכות ןכח הצדיקים
האמתיים המליצים
טוב על ישראל תמיד,
העוסקים וטורחים בכל
כיחם לחפש ולחתיר
ולמצא זכות וטוב בכל
אחד מישראל אפלו
ב^רוע שבגרועים,
בזכותם וכחם ,זכנו גם
כן לביא לזה באמת.
ותזכנו להתקרב
להצדיקים האמתיים
האלו ,העוסקים בזה
תמיד לחפש ולבקש
ולמציא נקדות טובות
בכל אחד ואחד
אפלו
מישךאל,
בפושעי ישראל ,בבלם
מחפשים ומוצאים
בחכמתם נקדות
טובות ,ומלקטים
ומקבצים אותם ״אחת
לאחת למציא חשבון״,
ומחיסים גם אותם
בכף זכות ,ובונים
מהם חןנים הקדשה
נפלאים ונוךאים,
ל חי ך
ומעלים
שעשועים גדולים שלא
עלו לחיך מימות
עולם )ליקו״ת צ(.

שצריכין

ליקוטי

קרא את יהושע ו

מוהר״ן

נחל נוכע

שצריכין

כדאימא נליקו״מ

אגן טוב בחי׳ הרצון ,בחי׳
אבן שלימה רצונו )ליקו״ם
ח״ב ד ,יא(.

האמונה נקראת אבן ,והיא
בבחינת אבן טוב ,בחי׳ אבנא
טבא דכלילא מכל גוונין,
וכל מיני השפעות וברכות
נמשכין מאבן טוב הזה ,כי
היא בחי׳ באר מים חיים
וכו׳ ,כי אמונה הוא מקור
הברכות וההשפעות )ליקו״ה
שבת ו ,יא(.

האבנים הטובות ומרגליות
יש בהם ענין אלקי ,והם
בעלי חומר זך וטהור )חידו שי
אגדות מס׳ ב״ב(.

אגן טוב מזהיר דומה אל
השמש ואל הירח ,שהוא
עצם מזהיר )חידושי אגדות
מס׳ סנהדרין(.

אבן

טובה בחי׳ מלכות

)קה״י ,אבן(.

זזוי

כי

עצה ותושיה
צריך להשתדל לחפש
תמיד אחר כל זכות
ודבר טוב שאפשר
למצוא בישראל ,ולדון
את כל אדם לכף
זכות ,אפילו החולקים
עליו והמבזין אותו
)קיצור ליקו״ט ו ,יב(.

נספחים
קיצור מסילת הקשרים
מדריך ללימוד ליקוטי מוהר״ן בעיון ,ע״פ ח״י הכללים של הגה״צ ראבר״נ זצ״ל
מאת חרב ישראל יצחק בזאנסון

מאמר זה הינו מדריך ללימוד עיוני בליקוטי מוהר״ן ,הבנוי כל כולו על הכללים של רבי אברהם ב״ר נחמן מטולטשין ז״ל,
שבזכות שקידתו על פירושי רבי נתן הוציא מהם את דרכי למידתו ,כפי שמבאר בהקדמת םפרו ׳ביאור הליקוטים /מאמר
זה הינו קיצור של םפרנו ״מםילת הקשרים״)שיצא לאור בראש השנה תשמ״ו( ,הכולל דוגמאות ליישומם של הכללים,
תרשימים ,מפות ,מאמרים ומפתחות .והיה כאשר יתעניין הלומד וירצה להשלים את ידיעתו בלימוד ׳המםילה' ,מה טוב
ומה נעים שיעיין בםפרנו השלם .ויהי רצון שמאמר זה ישמש את קהל הדורשים את דבר רבינו ,ויקרב את עם מגולה
לםגולה שאין בנמצא כמותה ,הלא היא תורת הצדיק המגינה ומצילה מחבלי משיח ,עדי יבושרו לנו בשורות טובות ישועות
ונחמות ,בב״א.
ישראל יצחק בזאנםון

ה ק ד מ ה א׳
בשבחו של צ מ ק

תפארתה וגדולתה .נשמה זו תמשיך עד אז להאיר ללא
הפםק הארות נפלאים ,המחברות את מקבליהן למקור
נשמתם .היינו ,שעל ידי קשר עם תורותיו ,אנחנו המקבלים
יכולים להתקשר אליו ממש ,מחמת שהוא ופנימיות כוונת
תורותיו נחשבים לדבר אחד.

״כי גם מראשית הבריאה ועד אחריתה
במקום ובזמן ,לגוף אחד ייחשב.
והוא לבד המנהיג והנשמה שבו
אשר יחיה ויאיר לכל אדם
הבלתי מתרחק מעצותיו
אשר יעץ אותנו בתורתו ודעתו״.

ה ק ד מ ה ב'

) הערת שוליים מתוך הקדמת ביאה״ל(

במעלת תורתו

המנהיג הנפלא המתואר בחרוז זה חינו משה-משיח ,אשר
נשמתו נשתלשלה וירדה לזה העולם בצמצום אחר צמצום
כבר כמה וכמה פעמים בעבר ,וחזרה שוב בדור האחרון
כאשר היא מלובשת בנשמת רבינו הנורא ,אור האורות
רבי נחמן מברםלב .למרות שנשמה זו תמשיך להתעלות
עוד ועוד בעולמות העליונים במעלות אין קץ ,ולהשיג בכל
פעם פי שניים עוד ועוד ,ולהשפיע את חידושי השגותיה
לבחירי תלמידיה ,היא לא תחזור להתגשם עוד בגוף,
עד כי יבוא שילה ,שהוא יהיה זאת הנשמה עצמה בשיא

מאז שנשמה גבוהה זו התגלתה בעולם מלובשת ברבינו
הקדוש ,זה לעומת זה עשה האלקים ,ונתחדשו צרות
רבות ועצומות ,הגוררות את הכלל ואת הפרט למערבולת
אחרית הימים המכונה בשם ׳מבול׳ .הצד השלילי והנגדי
המופקד על יצירת החושך וההםתרה ,משתמש במבול זה
כדי להגביר את תחושת התבוםה והכישלון ,ובכדי להביא
את אותם השורדים לייאוש מוחלט .אולם מאידך ,כאמור,
מחמת שאת זה לעומת זה עשה אלקים ,הרי שגם נשמת
משה-משיח שולחת קרני הצלה בעלות עוצמה גדולה כל
כך ,עד שביכולתה להכניע הכל ,ולהפוך את התבוםה
והייאוש לתקווה והתעלות.

קיצור מסילת הקשרים

ההארות הללו הינן התורות הנפלאות המרכיבות את
ספרו הקדוש ליקוטי מוהר״ן .כל תורה ותורה מספר
זה מבטלת טיבה שקרית נוטפת לייאוש ,ומפילה את
המניעות שנוצרו ע״י הייאוש והחדלון .לכן ,מצד זה,
פונות התורות בעיקר לאנשיט הרוציט להתמודד עט
המציאות בשטח ולהילחט מלחמת ה׳ ,על מנת לטפק
להט את הנשק ההולט ביותר לקרב שלהט מול האויב
הנורא שקם כנגד עם ה׳ באחרית הימים ,ולהם לא
נותר כי אם לדלות ולשאוב מתמצית התורות ,על
ידם הם ישרדו ,יתגברו עדי עד ,דהפכו ,למרות כל
מגבלותיהם ,ללוחמי ה׳נצח׳ המנצחים במלחמה.
כל קורא שיפתח את דלתות לבבו לשורות הבאות,
יתאפשר לו לזכות לנשק כזה ששום ייאוש בעולם לא
יוכל לו ,וזאת על ידי מאמץ קל בלבד אליו הוא יידרש,
ביחם לתוצאות הצפויות לו.
״כל דבריו ז״ל כולם נצרכים ומוכרחים לעובדות ועצות
טובות לעובדו יתברך .ואפילו בקצת מקומות אשר
לפום ריהטא בהשקפה ראשונה אין מבינים היטב איך
נוגע העניין הזה לעובדא לפי מדריגתו ,אעפ״ב באמת
יש שם עצות נפלאות והתעוררות נורא לשוב אליו
יתברך ממקום שהוא שם .ואם תשים עיניך ולבך שם
היטב ,בוודאי תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי
מדריגתך״ ) שי ה ר ״ן קלא(.
״התורות שלי הם כמו מי שנכנם לפלטין שיש בו היכלות
וחדרים ואכסדרות ופשפשין נאים ונפלאים ונוראים מאוד,
ועליות על גבי עליות שונות ,בדרכי חידושים נוראים .ותיכף
שנכנסים בחדר אחד ומתחילים להםתכל בו ולהתפלא
על נפלאות החידושים אשר בו ,בתוך כך רואים שנפתח
לו פתח נפלא לחדר אחר ,וכך מחדר זה לחדר אחר ,וכך
מחדר לחדר ומחדר לעלייה וכר .וכולם פתוחים מזה לזה -
פתחים וחלונות ,ומקושרים ומשולבים זה בזה ,בסדר נפלא
ובחכמה עמוקה ובתכלית היופי והנוי .וכל זה אי אפשר
לבאר בכתב ,כי אם למי שנכנם קצת בהבנת עומק דבריו
הקדושים ז״ל .אשרי הזוכה לטעום נועם מתיקות עמקות
תורתו הקדושה ובו׳״ ) חיי״ ט שפט(.

ה ק ד מ ה ג׳
הצורך בהדדכה
רבים הם הלומדים שזכו להאמין ברכינו אור האורות
ולהימשך למשנתו המאירה ,באשר הם מצאו בה מענה
למכאוביהם והבנה לליבם ...אולם אחרי עוברם את שלב
הלימוד הראשוני ,כאשר הם ניסו להמשיך בלימוד עיוני
יותר בספר ליקוטי מוהר״ן ,נתקלו בקשיים שונים ובחוסר
הבנה מסוגים שונים .עקב הסגנון ,צורת החשיבה ,צורת
הדרשות המיוחדות ,רבים התבלבלו ונסוגו אחור ,ובכלל
זה גם למדנים וחכמים אנשי ספר ,וחבל על דאבדין וכר.
אילו הייתה הכניסה לספר נעולה בכוונה תחילה לבל
תיכנם פנימה שום עין זרה ,בדומה לכמה ספרי אמת,
הייתה נסיגתם מוצדקת ,אבל כאשר ידענו שההיפך הוא
הנכון ,ושכל חפץ הצדיק הוא דווקא שכל העולם ייהנו
מאורו ,הרי שההפסד כפול .ולא עוד ,אלא שבניגוד לרוב
מחברי הספרים ובפרט בתחום הנסתר ,רבינו הקדוש
הואיל בעצמו ללמדנו את שיטת הלימוד בספרו  -דרך
השווה לכל נפש ממש .מה שצדיק כזה גדול יגיש לנו
אוצר נפלא כזה ,וגם יחשוף לעיני כל את הסוד הפותח
לנו את ארגז האוצר ,זה דבר נדיר המורה בעליל על רצונו
להפיץ את דעתו!
על סמך יסודות אלה באנו להציע לכבוד ציבור הלומדים
את אותו הסוד הנפלא  -כיצד להתגבר על המניעות
בלימוד תורותיו ,וזאת על ידי שיטה ברורה ודרך לימוד
מיוחדת ,הפותחת את אוצרות העצות לפני הלומדים
הנכבדים; שמעו נא ותוסיפו לקח ,כי רחוק מפנינים מכרה.
שיטת לימוד זו נקראת ״מסילת הקשרים״ )לסיבות
שנבהיר בהמשך( ,והיא כוללת ח״י כללים שבעזרתם
ניתן לעיין בתורות .למרות שהיא כל כולה בנויה על דרכי
לימודו של רבי נתן ,לא תמצאוה מפורשת אצלו כי אם
מעט וברמיזה .כתיבת הכללים בפועל היא פרי עמלו של
אדוננו איש האלוקים רבי אברהם מטולטשין ,בן ותלמיד
לאביו רבי נחמן שהיה תלמידו של רבי נתן ,והיא מופיעה
בהקדמת ספרו הקדוש ׳ביאור הליקוטים׳.
ואם תאמר ,הלא כל תקוות הדורשים את תורת רבי
נחמן ואת החידוש שבה ,היא להשיג את הצליל הקדוש

היצור מסילת הפשרים

המהדהד בתוככי שורות ספריו ,כמאמרו הידוע" :העולם
לא טעמו אותי כלום עדיין .אילו היו שומעים רק תורה
אהת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה ,היו כולם
בטלים בביטול נמור .היינו כל העולם כולו אפילו חיות
ועשבים וכל מה שיש בעולם ,הכל היו מתבטלין בכלות
הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד
מאוד״ ) ח י י ״ ט שט( .אם כן ,מה המקום לניתוחים טכניים
ודיוקי לשון ,מה לשיטת עיון שכזו ,אם השאיפה הנעלת
היא השגת הריקוד והנגינה שבתורותיו .במקום להרכין
ראשנו לתוך עיון שכלי בספר ,הבה נעשה ממנו כמין זמר
ונשורר שירה ברגש ובשמחה.״?!
אמנם ,נכון שתכלית הלימוד והעיון ,זוהי השגת השירה,
אולם דווקא דרך הסולם בונים את השירה; כידוע לכל
תופסי כינור ,שכפי מה שהמנגן הכניע את רוחו וביטל
עצמו לכללים ,ככל שהוא התאמן וכבש את יצרו ,כמו
כן באותה המידה הוא בנה לעצמו כלי ליצירה נפלאה.
כן הדבר כאן ,שכאשר נצליח בעזרת הכללים להוציא
מלימודנו פירוש פשוט ,פשט ראוי ואמיתי ,אזי ממילא,
באותה המידה ,הנמשל והנרמז שבתורה שבה נעסוק,
ישתקפו ויאירו לפשט על מנת להשלימו ...כמו כן,
לפעמים נזכה ,שמהחיבור בין המשל לנמשל ובין הפשט
לרמז ,ייוולד ויתגלה ביאור חדש  -כעין הכתוב השלישי,
שדרכו נוכל להציץ עד פנימיות נשמתם של הדברים,
בבחינת ״סוד״ .ולמרות שאחרי ככלות הכל סוד זה
נותר סתום וחתום לגבינו ,בכל זאת הוא יאיר בדרך
הארה לתוך הפירוש הפשוט אותו אנו מנסים להבין,
לתוך אותו הכלי שהכנו לו .נמצא ,שדווקא המאמץ
העיוני הנדרש מן הלומד המתחקה אחר פשט תורותיו
של רבינו ,הוא דווקא זה שיאפשר את השגת האורות
הגדולים החבויים בין שורות הספר ,ואין שום סתירה
בין עמל התורה להשגת השירה ,אדרבא לפום צערא
)בפירוש הפשט( ,אגרא ושכר טוב )בקליטת השירה
הנסתרת( .וזוהי הדרך הפלאית שבעזרתה רבינו מעביר
את החידושים והאורות שלו ,כדי להאיר לעמקי הלבבות
השפלים את האורות הגבוהים ביותר על מנת להחיותם
ולהחלימם.

דדך הלי מו ד
דרך הלימוד הנ״ל מושתתת ביסודה על פי שיחת רבינו
שרצה שהמקורבים אליו יקבעו שני סוגי שיעורים תדיריים
בלימוד תורתו ,וזה לשונו :״אמר :הספר הקדוש שלו
ליקוטי מוהר״ן שיצא בעולם ,הוא אתחלתא דגאולה.
ואמר :מאחר שיצא בעולם ,אני חפץ מאוד שןלמדו אותו,
כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה,
כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד להשי״ת ,אשר
אין ערוך אליו .ואמר ,שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים
ללמוד ספריו הקדושים :שיעור אחד פשוט ,ללמוד
במהירות הרבה מאוד כדי שיהיה שגור בעל פה .ושיעור
אחד ללמוד בעיון גדול ,כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו״
)חיי״ט שמו(.

ובכן ,איך נזכה למעשה ללמוד את שני השיעורים הנ״ל?
זאת נשתדל לפרט כעת:
שיעור א :שיעור פשוט או ברךאות
עניינו של שיעור זה הוא לגרום ולומר את התורות כסדרן
בזריזות ,עד שיהיו שגורות בעל פה ...היינו ,לקבוע סדר
יומי של קריאה בליקוטי מוהר״ן בגירסא מהירה ,כל אחד
כפי הזמן שיש בידו להקדיש לכך) .ראה נא עוד בספר
שיהר״ן שיחה ע״ו ,לגבי מעלת הגירסא המהירה בתורה
כולה(.
למעשה ,בלימוד זה ,מתחילים מתחילת הליקוטי מוהר״ן
ואילך ,וגורסים בו כל אחד כפי הקצב שהקציב לעצמו;
אך העיקר ,להמשיך ולהתקדם בקריאה שוטפת מבלי
להתעכב כלל.
טיבו של שיעור זה רב ערך ומובן לכל הבקיאים בלימוד.
דרך הבקיאות מתרגלים לשפה ,מתבסמים מהריח המיוחד
של הספר ומתיידדים עם הצליל .תוך כדי לימוד זה
רוכשים מידע מקיף על הערכים אותם אנו פוגשים ,פעם
מזווית זו ופעם מזווית אחרת ,עד שלאחר חזרה פעמים
רבות על כל הספר ,נתפלא כמה קלטנו אגב אורחא
בהבנת המושגים .כל הבחינות המסתוריות הפכו עתה
למוכרות .עקב חריטתם בעומק הזיכרון שלנו ,הדברים
שהיו סתומים מתחילה הפכו להיות מובנים מאליהם.
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)לדוגמה ,המלה ״בחינה״ החוזרת רבבות פעמים במפרי
בדםלב ,איננה מובנת כלל למתחילים ,ובאמת קשה מאוד
להםבר ...אך הניםיון מוכיח שבמשך הזמן ,עם ההרגל
והשימוש בה ,רוכש כל לומד מתמיד הבנה של המושג,
אף אם יתקשה להםבירו בפירוש(.
רווח נוםף המתקבל משיעור הבקיאות הוא ההארה של
שיעור זה לנקודה השייכת לליבו של הלומד באותה העת.
היינו ,הרמזים והמםרים שזוכה הלומד לקלוט מידי פעם
מלימודו היומי בםפר ,השייכים בצורה מפליאה למה
שעובר על הלומד באותה העת ומהווים עבורו תשובות
קולעות לבעיות היומיומיות איתן הוא מתמודד.
מכל הנ״ל מובן אם כן עד כמה שיעור הבקיאות מהווה
יםוד הכרחי לשיעור העיון ,וכמה חבל למי שכבר זכה
לבקיאות ולא המשיך בדרכו גם לשיעור העיון ,והרי הוא
נשאר כמי שיםד יםוד נפלא ולא המשיך לבנות על גביו
את העיקר.

שיעור ב :עיון
חשוב לדעת ,שמבין שני השיעורים הנ״ל ,שיעור העיון
הוא החשוב והעיקרי ,כפי שמובן מאליו ,וכפי שהדגיש
רבי אברהם בהקדמתו בזה הלשון :״בעיון ועומק ,שזה
העיקר״ .אך לפני שנעםוק בדרכים ובשלבים דרכם ראוי
לגשת לשיעור זה ,נקדים כמה מילים לגבי חובת הלימוד
בעיון באופן כללי.
רביה״ק אומר בתורה ק״א בליקוטי מוהר״ן ,שבכוח העיון
להוציא אותנו משבעין אנפין חשוכין .והנה יוצא לנו לפי
דרכי תורה נפלאה זו ,שהלימוד בעיון ענינו הוא על דרך
מאמר חז״ל ״כל המקבל עליו עול תורה״ ,וז״ל שם בתורה
בקיצור אמרים :״...׳כל המקבל עליו עול תורה מעבירים
ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ׳ ,היינו מי שלומד בעיון,
שמעיין ומבין חכמות התורה ,שזהו בחינת אנפין נהירין,
בחינת ׳חכמת אדם תאיר פניו״׳.
עוד דבר חשוב לגבי ענין נשגב זה :רצון רבינו היה שנלך
עם התורות שגילה לתקופה מםויימת ,ושנערוך על פיהם
את כל עבודתינו ,וזה לשונו :״דיבר עימנו כמה פעמים
שרצונו חזק מאוד שנלך עם התורות שגילה ,דהיינו לילך
תחילה איזה זמן עם תורה פלונית ,בערך ב׳ או ג׳ חודשים,

דהיינו שיהיו כל עבודתו והילוכו ביראת ה׳ על פי הנאמר
באותה התורה ,וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע
למה שנאמר באותה התורה .וכן יתנהג איזה זמן ,ואח״ב
ילך איזה זמן עם תורה אחרת ,וכן אח״ב ,עד שיגמור לילך
עם כל התורות .ודיבר כמה פעמים מזה ,אשרי מי שיאחז
בזה״ ) שי ה ר ״ן רצז(.
כאשר נצרף את עניין ההליכה עם התורות לעניין העיון
בהן)שהרי מובן ממילא ,שאי אפשר לעיין בתורה אחת,
ובד בבד גם ללכת עם תורה אחרת באותו הזמן( ,יוצאת
לנו דרך נכונה שלא חםר בה כי אם שיטה מעשית  -איך
לקיים את זה למעשה ,שזה מה שאנו מבקשים להגיש
כעת ללומדים הנכבדים.

מה זה עיון?
ישנן הגדרות שונות למושג זה:
 מבחינה לשונית ,עיון הוא לימוד מעמיק ומאומץ הנעשהעל ידי ריכוז רב בכוח המחשבה.
 אצל בני הישיבות ,העיון הינו החלק המעמיק שבלימוד. מבחינה רוחנית-פנימית ,העיון הינו הכוונת הנשמהלקבלת פנימיות התורה ,דהיינו ההשתדלות לקבל מהחלק
החי והנםתר שבתורה.
 על דרך התמידות ,ענין העיון הוא המאמץ של התלמידלקבלת פני רבו...
 וביתם לציבור בעלי התשובה ,אשר על פי רוב זקוקיםהם לעזרה עילאית רק בכדי להחזיק מעמד ...ניתן להגדיר
את העיון עבורם בדרך משל ,כהוראות הצלה ובריחה
שנשלחו מבחוץ לאםירים אשר בתוך הכלא ,אשר בעזרתם
יוכלו הם להשתחרר ממנו .כמובן שהוראות אלו הגיעו
אליהם רק בדרך חידה ,ועל כן בוודאי שהם יעיינו בהם
בעיון אמיתי ורציני כדי להבין את פשרן ,שבזה תלויה
גאולתם .והנמשל מובן מאליו.
הן בתחום הרוחני והן בתחום הגשמי ,רוב המידע אליו
אנו זקוקים כבר נמצא בידינו ,אלא שאין אנו יודעים
איך לפרש אותו .לפיכך החונן לאדם דעת אפשר לאדם
להתבונן על ידי כלי שכלו בכל ענין הנראה לכאורה חתום
ומחום ,ולהוציא את אותו הענין והמורות הגלומים בו
מהכוח אל הפועל ,וכאשר יצליח בזה ,אז יבין ויגלה את
תעלומות החכמה ,ויהיה זה עבורו ׳חידוש׳ אמיתי .דבר
זה נכון לגבי רוב מקרי ופגעי החיים ,וכל שכן בלימוד

היצור מסילת הפשרים

התורה .ניתן לומר שהפיתרון עבור אותם הסודות כבר
מונח לפנינו ,אך מצידינו אין אנו יודעים כיצד לפענח
אותו ,איך לתרגם לעצמנו את מה שכתוב ,וזה גורם לנו
להרגשת עייפות ואפילו קצת ייאוש ,ועל כן זקוקים אנו
להתחדשות ...באמצעות לימוד תורת רבינו בעיון בשיטה
המבוארת להלן ,שיטה השווה לכל נפש ,ניתן לקבל את
ההתחדשות אליה אנו זקוקים ,זו שבאמצעותה נקבל את
החיזוק המתאים לנו כפי מצבנו העכשווי ,איתה נוכל
להתגבר על כל המניעות העוצרות בעדינו בעת הזו.

מטרת העיון
כל תורה בנויה על השגה רוחנית ועילאית חדשה,
המשמשת כנקודת מרכז לשאר חלקי המאמר המחוברים
אליה וסובבים אותה .כמובן שאין בכוחנו לעת עתה
להתיימר להשיג את אותה ההשגה ,מאחר ותפיסתה
תלויה כל כולה בזיכוך הנפש ,דבר שרוב בני דורנו זה די
רחוקים ממנו .אולם ,כפי השתדלותנו נוכל להכין ״כלים״
מתאימים ,שדרכם נקבל מהשגה זו ולו במקצת ,הארה
התואמת לאופיינו האישי  -מה שיהווה עבורנו הצלה של
ממש.
היות ורבינו הקדוש היה עמקן ודייקן להפליא ,הוא הצליח
לתמצת במאמריו השגות שאין להן קץ וגבול ,כאשר
מילות המאמר כוללות את כל הנצרך לנו ,שבאמצעותו
נוכל לזכות ,כפי ערכנו ,להגיע להשגה המלובשת באותו
המאמר  -אפילו בדורנו אנו .אך כיוון שמצד אחד ההשגות
הללו שייכות לתורה שתתגלה לעתיד)המכונה ״אורייתא
דעתיקא סתימאה״( ,ומצד שני הינן נחוצות לנו כדי
להכין את העולם לקראת הימים של לעתיד לבוא ,שזה
התפקיד שלנו ,נדרשות מאיתנו עבודת פיענוח ועבודת
התאמה ,ולשתיהן ניתן יהיה להגיע על ידי דרך הלימוד
המובאת כאן ,כפי שיראה הלומד בהמשך הדברים.
רבינו הקדוש ציווה עלינו לדייק בספרו כמו שמדייקים
במקרא ,ולא פחות; כי רבו הצמצומים דרכם הרכין את
השגותיו עדי בני זמננו ,ועלינו מוטל להרים את ליבנו
לקראתו ,עד כמה שכלי שכלנו מאפשרים זאת .והיה
כאשר ישתדל המעיין להשיג את פנימיות כוונת הצדיק,
יזכה להתנוצצות רוחנית כזו שאין מילים לתארה ,שהרי
בזכות עיונו תאיר ותזריח לו נשמת רבינו בעצמה!
מובן שהדבר יגרום לו להשתחרר מעול דרך הגשמיות

והארציות ומכל לחצי הזמן והמקום ,ובוודאי שעי״ז יתקן
את כל פגמיו ,וישיג את כל מה שעליו להשיג .הן לכל
אלה ולעוד מעלות רבות שאין כאן המקום לפורטן ,יזכה
ההולך בדרך זו.
אין אנו באים כאן אלא אך ורק כדי להציע דרך לעיון
בתורת רבינו הקדוש ,דרך המובילה אל הקודש פנימה;
וחילקנו אותה לשישה שלבים:

א .הכנה.
כ .הליכה.
ג .מקורות.

ד-

דת

ה .גז־עדן.
ו .הצלהה.
ועתה ,נפרט ונבאר את כל אחד ואחד מהשלבים.

ש ש ת ה שלבי ם
הערה :טרם ניכנם לעובי הקורה ,ראוי להזהיר את הלומד
הנכבד ,שאין במאמר הנוכחי שום רצון לקבוע דעות
וכדר ,כך שלא יטעה לגבי כוונתנו כאילו באנו להציע פה
דרך יחידה ובלעדית ,וכאילו אין עוד דרכים בזה .כוונתנו
היא אך ורק להראות ללומדים דרך ישרה ,שתאפשר
להם ליצור כלים שבהם יקבלו את המכוון היוצא מדבריו
הקדושים; ובגישה כזו בוודאי שאין מקום לבירורים
נוקשים בענין ,וכל דברינו הם בבחינת ׳תן לחכם ויחכם
עוד׳.

^=שלכ א :הכנה
מודעות ,בהירת המאמר וסדרי הלימוד:
זיכוך הרצונות והכוונות ,לימוד לשמה ,רצון להתבטל
לצדיק וסילוק דעת עצמו ,כל אלו נחוצים הם מאוד
ללימוד זה ,היות ומה שמעניין את המקורב לתורת
הצדיק ,הוא לקבל עצות והוראות כדי לפתור את
בעיותיו ,אם כן מה שחשוב לו זה לא רק ״מה
אמר רבינו הקדוש״ ,אלא ״מה רבינו רצה לומר״!
הידיעה מגודל מעלת רבינו הקדוש וממעלת תורותיו
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הקדושות ,מוכרחת היא כדי לעורר את החשק הראוי
ללימוד ,כי ככל שתגדל מודעות זו כך יתעורר יותר החשק
והרגישות לדבריו  -ובאותה המידה שוב תתחזק המודעות
הנ״ל ,וכן הלאה .ומה שהבאנו לעיל בקיצור משבח רבינו
הקדוש ותורתו ,אינו אפילו כטיפה מן הים; לכן מוטל
על הלומד ,להשלים את מודעותו בזה ,כאשר איכות
המודעות היא העיקר בזה.
המודעות לחםרון עצמנו ,ללא ייאוש וענווה פםולה,
אלא בפשיטות  -הידיעה שכמה שאני חםר יותר ,זקוק
אני יותר לעזרה ,כל זה מהווה הכנה חשובה ללימוד.
ובפרטי פרטיות ,אותו החיםרון המדאיג אותי כרגע ,יש
לו דין קדימה לגבי השקעת הכוחות והחיפוש אותם אני
מםוגל להשקיע בטיפול בחלאי .על כן ,כשאבוא לבחור
בנושא בו אני רוצה לתקן ולשפר את עצמי ,אחפש את
המאמר העוםק בענין בו אני רוצה לטפל .וכלשון ראבר״נ:
״לכל מאורע ותלאה שעובר על האדם ,שילמד ויעםוק
הרבה בהתורות המדברות בעניין זה ובהתפילות וההלכות
ממוהרנ״ת ז״ל שנבנו עליהן״ ) ת פ א ר ת הליקוטים ,פתיחה(.
ובכן ,בוחרים אנו בתורה אחת מבין כארבע מאות התורות
שבליקוטי מוהר״ן ,ומחליטים שאיתה אנו רוצים ללכת
ובה אנו רוצים לעיין .על כל עניין הנחוץ לנו ,אשר בו אנו
רוצים להתקדם ולהשתפר ,אמר רבינו תורה .כדי לדעת
באלו תורות הנושא בו אנו מעוניינים מהווה נושא עיקרי,
יכולים אנו להיעזר במפתחות הנושאים המופיעות בםוף
הםפר; כמו כן ,אפשר גם לשאול תלמיד ותיק שידריך
אותנו בבחירת התורה לפי צרכינו.
מקדישים אנו זמן קבוע יום יום ללימוד העיון ,החל בחצי
שעה לדוגמא ,ועד לבלי די ...יש אנשים חשובים יראי ה׳
ומבקשי אמת שמקדישים למפרי רבינו רובו ככולו של זמן
לימודם ,מאחר ואותם המפרים כלולים מתורה שבכתב
ותורה שבעל פה ,ועוד שהיוצא מהם הן הנחיות חיוניות
למעשה השייכות לתקופתנו העכשווית ,מה שנקרא :״קיום
התורה״ ,שללימוד זה מגיע עדיפות וקדימה .וידוע מאמר
רבינו ,אותו הביא ראבר״נ)במוף תורה רפב במהדורות
הישנות של ביאה״ל( :״היום ,כיוון שהמפר שלי כבר נמצא
בעולם ,צריכים ללמוד רק את המפר שלי״ .כמו כן ,מומלץ

לקבוע את תקופת הזמן אותה היינו מעוניינים להקדיש
לאותו המאמר :כמה שבועות ,חודשים או אפילו שנים,
תלוי באורך המאמר.
בשלב הראשוני לומדים יום יום את המאמר הנבחר
ב׳בקיאות' ,עדיין ללא התעמקות יתירה ,עד שנקבל
הכרות כללית ומקיפה של המאמר.

^־ ש ל ב ב :הליכה
במשך התקופה אותה קבענו ללכת עם תורה מםויימת,
עשוי מאמר זה להיות לציר המובב את כל מהלך חיינו
הרוחניים :איתו נלך ,איתו נשוב ,באמצעותו נחשב
דרכינו ועל פיו נחיה.
כאשר אנו בוחרים תורה כל שהיא כדי ללכת איתה
לתקופה ,כדי לחיות איתה ,להתעמק בה ולערוך על
פיה את עבודת הקודש שלנו  -לרבות כל עמקי החול
ועימוקינו עם הבריות  -נראה ונרגיש בזה ממש נפלאות.
הצד החי והמוחשי ביותר שבהליכה עם תורה ,הוא
שהתורה נכנםת בתוך כל מהות חיינו ,ובאופן הדדי גם
חיינו משתלבים באותה התורה .הכיצד? בצורה מפתיעה
יתעוררו לנו כל מיני שאלות ביום יום ,שהתורה שלנו
תענה עליהן ישירות או בעקיפין .ומאידך ,האירועים
והמצבים שנחווה באותה התקופה ,ימחישו ויבהירו את
העניינים הבלתי מובנים לנו עדיין במאמר.
כמו כן ,כהצעה מעשית ,מומלץ לצלם את המאמר
שבחרנו לעצמנו ,וכן את התפילה והפירושים השייכים
לו; בזה שנהיה מצויירים בחוברת שכזו אותה נוכל
לקחת עימנו לכל מקום שנלך ,נזכה לקיים ״הליכה״ עם
התורה  -כפשוטו .כדאי גם ללמוד את התורה בקול
ולהקליט אותה  -כדי לשמוע אותה בנםיעה ,בעבודה,
בשעות המנוחה וכדומה.
הרבה שאלות יתעוררו לנו כבר בתחילת הלימוד; בחלקן
אפילו שאלות די טכניות ,כגון ״למה כפל רבינו כאן
בלשונו?״ או ״למה לא חזר לעניין הראשון?״ או ״למה
הביא כאן שלוש ראיות ושם לא הביא אפילו ראיה
אחת?״ וכדומה; עלינו לרשום את כולן במחברת מיוחדת,
ובעזה״י ניווכח שעל רוב השאלות נקבל תשובות בקרוב,
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מעצם המשך הלימוד והעמקת ההכרות עם המאמר.
אמנם ,יישארו שאלות שעל חלקן נקבל תשובות רק
בעתיד יותר  -בשלבי העיון המעמיק ,שזו היא בעצם עיקר
מטרת הקישורים שבין חלקי המאמר...
כמו כן ,חלק מן השאלות שיעלו בידינו הן בוודאי
הקושיות המתעוררות אצלנו כביטוי לתגובות האישיות
שלנו בקיום העצות שבמאמר .משום כך קושיות אלו
חשובות הן ביותר ,שהרי מטרת לימודנו היא להתגבר
על המניעות העומדות בפנינו ,וקושיות אלו נוגעות בעצם
ההתמודדות שלנו! כשנצליח לענות על קושיות אלו ,הרי
שהתגברנו על המניעה העיקרית שמנעה אותנו מהשגת
ההשגה ,וקנינו פרק חדש משלנו במםכת ״אין ייאוש״.
והיה כאשר נתקדם ונתמיד בלימוד ,עם כניםתנו לתוך
עמקי המאמר ,אמנם נרגיש כבר מחוברים לנקודה בעלת
השפעה רוחנית חזקה ,אך עדיין לא ממוקדת ובהירה.
בשלב זה יאירו לנו מאוד תפילותיו של רבי נתן; הרי
כוונת רבינו ב״ללכת עם תורה״ הייתה בעיקר לערוך
את עבודתנו בקודש ע״פ הנאמר במאמר ,להפוך את
הדברים הנאמרים לעצות מעשיות ולקיום הדברים ,ועל
ידי כך  -להשיג הצלחה רוחנית אמיתית; על יםוד זה
וכפי פקודת רבינו שציווה ״לעשות מהתורות תפילות״
כדי שהנםתר יהפוך לנו לנגלה ,ייםד רבי נתן תפילות
נפלאות בהן הוא מתחנן מול הבורא יתברך :״מתי אזכה
גם אני לקיים ככל האמור בתורה הנפלאה אותה למדתי
כעת?״ ברבות הימים ,נלקטו אותן התפילות ,התקבצו
והיו למפר ,הלא הוא המפר ׳ליקוטי תפילות׳ .כל תפילה
ותפילה שמופיעה בו בנויה על אחת מהתורות שבםפר
ליקוטי מוהר״ן ,והמילים שבה יצאו מתוך רצון עז לקיים
את כל הנאמר במאמרי רבינו...
לכן ,מומלץ מאוד לומר יום יום את תפילת רבי נתן
המיוםדת על המאמר שאנו לומדים ,כי אז מרוויחים
תועלת כפולה :א( השראה רבה והדרכה ליצירת
תפילות משלנו .ב( פירוש נפלא על המאמר עצמו ,שהרי
תוך כדי תפילה ,רבי נתן מבהיר הרבה מן הנקודות
הנםתרות במאמר ,אותן לא נוכל לדלות מתוך התפילה
אלא כשנהיה בקיאים באותו המאמר שעליו התפילה
בנויה.

כמו כן רצוי ,שמתוך אמירת שירי נשמתו של מוהרנ״ת,
הלא הם תפילותיו ,נתעורר לעשות גם ׳תפילות׳ אישיות
בשפה שלנו ,העוםקות בתחינה ובקשה לזכות לקיים את
היוצא לנו מלימודנו.
כיון שמה שחשוב כרגע ,הוא להכיר את מבנה המאמר,
טוב להכין לעצמנו מפה כללית של המאמר; כלומר
לרשום את הנקודות הבולטות שבמאמר ,במטרה לזהות
את העניינים העיקריים שבו.
את גמר המלאכה בשלב הזה נזהה כאשר נוכל לחזור
בעל-פה )אם לא כלשונו ,אז לפחות בערך( על כל
המאמר מתחילתו לםופו ומםופו לתחילתו .אבל העיקר
כעת הוא ,לא לדחוק את השעה ולא לדרוש מעצמנו
להבין הכל בצורה מושלמת ,אלא להתמיד בגירםא עד
לקניית בקיאות טובה במהלך התורה.

^־ ש ל ב ג :מקורות ,פסורךם ומאמרי חז״ל
חוזרים למקורות .בשלב זה כיוון שאנו בקיאים
כבר באופן כללי בכל חלקי המאמר וכבר ענינו
לשאלות רבות ,וכיוון שהתרגלנו כבר ,הן שכלית והן
רגשית ,לכל דרכי התורה בה אנו עומקים ,הרי אנו
מוםמכים כעת ללכת ולחפש אחר הפםוקים ומאמרי
חז״ל המובאים במאמר ,עד מקום שידינו מגעת:
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

כל פםוק או מאמר חז״ל המובא במאמר ,מצוטט
כראיה לעניין מםויים ,ובכן עלינו לפתוח את אותו
המקור במקומו.
נלמד אותו בתוך ההקשר שלו במקומו ,ונדקדק
במפרשים שעליו.
נעיין בדרשות חז״ל השייכות לאותו המקור.
נוםיף לעיין בכל הקשור לאותו המקור ,בפירושיו,
ובפירושים לפירושים )כגון מהרש״א ובן יהוידע על
אגדות חז״ל(.
חזור עם ההארה שקיבלנו ,אל התורה הנלמדת ולאזור
בו צוטט המקור הנלמד ,והנה זה פלא ,הדברים
מתחברים כל כך יפה ,ומתבהרים לנו היטב היטב!
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ו .לאחר שקיבלנו השלמה ותוספת למאמר הנלמד בזכות
הצוהר שנפתח לנו ע״י העיון במקור ובכל הקשור
אליו ,ניתן כעת גם לחזור להקשרו של המקור במקומו,
וללמוד את הענין והסוגיא שם בךאיה מחודשת
המיוסדת על דברי רבינו מהמאמר הנלמד ,עד
שנוכל לפעמים להשיג בפרשה זו הבנה עמוקה שאין
כדוגמתה ,הנובעת מתורת רבינו איתה אנו הולכים.
ז .ושוב חוזר חלילה ,בזכות ההבנה המחודשת במקור
הנלמד ,נחזור לתורה שלנו ,ונשיג בה יותר ויותר ,וכך
עד אין סוף ואין תכלית.
לימוד ממוצע לדוגמא הוא ,ללמוד ביום אחד מקור אחד
המצוטט במאמר שלנו עם כל השייך לו ,ולהשתדל
לרשום את המתחדש לנו ,ואת הקישורים המתגלים בין
דברי המקור לגוף המאמר.
אילו הייתם דוחקים את השעה ומנסים להיכנס בלימוד
המקורות בטרם היותכם בקיאים היטב במאמר ,לא הייתם
יכולים להבין ולהעריך את רוב הקישורים שאליהם כיוון
רבינו ,וממילא הייתם מפסידים הרבה; הפסד זה גורם
לתסכול ,והוא מהסיבות העיקריות שבעקבותיהן הלומדים
נסוגים אחור מלימוד זה.

מושגים ונושאים עיקריים:
מה הייתם אומרים אם בכל פעם שהיתה אמורה להופיע
איזו מלה עיקרית ,המלה הייתה מוחלפת בסימן כזה
״???״ ,מבלי שתדעו מה זה אומר ...מתסכל! בנושאים
רבים חסרה ידיעה בסיסית לרוב האנשים ,ואפילו כשהם
מבינים את המשמעות המיידית של המושגים ,התוכן
הפנימי ולב הענין עדיין נשגב ורחוק מבינתם.
אי לכך ,מומלץ כשפוגשים מושג כלשהוא לחפש בספרי
הערכים והמושגים ,ולגלות לגביו שבעים פנים שבזכותם
יהפכו ה-״???״ המסתוריים למאורות זוהרים...
בתחילה רצוי לקבל הגדרות ופירושים למושגים אותם אנו
רוצים להכיר ,מרבינו ומתלמידיו בעצמם .נמליץ מאוד על
ספר המפתח ״פיתוחי חותם״ ,אותו ערך הרה״ח ר׳ נתן
צבי קעניג זצ״ל; בכל תורה בליקוטי מוהר״ן הוא סוקר את
העניינים העיקריים שבה ,והוא מפנה את הלומד למראה
המקומות שבספרי רבינו ,בהם מדובר בהרחבה על אותו

העניין .לאחר מכן חיבר הרב הנ״ל את הספר ״נופת
צופים״ ,המביא מראה מקומות לספר ״ליקוטי הלכות״,
למאות ערכים ונושאים .והיה כאשר תרצו לברר את
דבר ספירת ה״מלכות״ למשל ,פתחו נא את הספר ״נופת
צופים״ בערך ״מלכות״ ,והלכו לעשרות המקומות שהוא
מציין שם ,בעודו דואג להביא שורה או שתיים מן המקור -
כדי לאפשר לנו לסנן ולהשוות את המבוקש עם המצוטט.
לימוד והכרת המושגים שייך בהרבה מן המקרים
לערכים השייכים לספרי הקבלה ,המובאים רבות
בתורת רבינו .עלינו ,אם נרצה להתקדם בעיון שלנו,
להבין לפחות בצורה פשוטה את עיקר עניינם .למשל:
המושג ״מלכות״ ,שהוא מושג החוזר על עצמו אצל
רבינו פעמים אין ספור ,טעון הוא הסבר ,אותו נוכל
למצוא בספרי המפתחות והערכים .המפורסם שבהם
הינו ׳שער ערכי הכינויים׳ להרמ״ק )שהינו חלק מספרו
״פרדס רימונים״( ,״שפת אמת הקדמון״ ,ואחריו
ה״קהילת יעקב״ ,ועוד ספרי מפתחות רבים שיכולים
לעזור לנו בשלב זה.
באותו אופן עלינו גם להרחיב את ידיעותינו לגבי הנושאים
העיקריים שבמאמר ,לרבות את:
^ הסוגיות ההלכתיות )מצוה מתרי״ג מצוות או
הלכה השייכת למאמר ,שאז נפתח את ספרי מוני
המצוות ונעיין בפסוקי התורה השייכים למצוה זו
ובהשתלשלותה בספרי הפוסקים(.
^ הסוגיות המוסריות)כגון הרחבה בלימוד מידת היראה
 כשהיא מהווה יסוד במאמר הנלמד(.^ הסוגיות השייכות לספרי הקבלה )כגון נושא החלל
הפנוי ובו׳  -כשהוא נזכר במאמר(.
^ ארוע ממעשיות חז״ל וכדומה המוזכר במאמר )כגון
המעשה שהיה בין רבי יהושע בן חנניה וסבי דבי
אתונא  -המהווה רקע לתורה כ״ה למשל( ,וכן נרחיב
ונכיר יותר לעומק את האישים המרכזיים )נביאים,
אמוראים או תנאים וכדומה( הנזכרים במאמר.
לעבודת ההכרות עם המושגים והנושאים העיקריים נייחס
חשיבות רבה ,כיון שבוודאי אחד מהם חייב להיות ״נקודת
המרכז״ לכל המאמר .אם כן ,תוך כדי הלימוד של אותם
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המושגים ,בוודאי נגיע בעזרת ה׳ להבין את מהות וענין
אותה הנקודה ,וממילא ,ככל שנזכה לבררה וללבנה ,היא
תאיר ותבהיר לנו את כל שאר חלקי המאמר ,עד שנזכה
להוציא מלימודנו כזו עצה נפלאה שלא ציפינו אליה
מעולם ,והנה זכינו בה!

^־ ש ל ב ד :עיון
״שמעתי מאחד שהזהיר אותו שישתדל לעיין בתורתו
ויראה לחדש בתורתו איזה דבר )כאשר הזהיר על זה
לכמה וכמה מאנשיו( ,ואמר לו :אם תזכה לכוון אל
תוכן כוונתי בתורתי  -מה טוב ,ואפילו אם לא תוכל
לכוון כוונתי ,אעפ״כ טוב מאוד כשזוכין לחדש איזה דבר
בתורה ,כי הוא תיקון גדול להרהורים ,כי כל ההרהורים
באים ע״י כוח המדמה ,וע״י שמחדשין איזה דבר
בתורה ,שזהו בחינת מדמה מילתא למילתא ,עי״ז מתקנין
פגם ההרהורים שבאין ע״י המדמה״.״ )ליקו״ט ח״ב קה(.
הגענו םוף םוף לעצם העניין .ובכן ,אם אכן הוצאנו פירות
ראויים מן השלבים הקודמים ,מצויירים אנו אם כן בבםים
חזק ואיתן על מנת להעמיק בשכלנו בפרטי המאמר ,וזאת
כמובן כפי ערכו ויכולתו של כל אחד ואחד.
ובכן ,מה עלינו לעשות כעת? בשלב זה עלינו להתעמק
היטב ,ולדייק במרכיבי המהלך דרכו רבינו הקדוש מוביל
אותנו במאמר הנלמד .מתעמקים ,מדייקים במהלך ובשלבי
המאמר השונים ,מבחינים ומשווים ביניהם ,מקשרים בין
הנקודות השונות שבמאמר ,שואלים ומתרצים ,בונים
ומותרים ,מתבוננים בדיוקים העולים לנו ומשתדלים
להפיק מהם לקח.
כעזרה לשלב זה ,הוצעה לנו שיטה נפלאה הנקראת
׳מסילת הקשרים׳; שם זה ניתן לה ע״י רבי אברהם ב״ר
נחמן מטולטשין ז״ל ,שהוציא את השיטה מתוך דברי
רבינו ורבי נתן .הננו מוזמנים כעת להיכנם ליישומם של
ח״י כללי העיון אותם הציע רבי אברהם בהקדמת מפרו
׳ביאור הליקוטים׳ ,שמטרתם לאפשר לכל לומד באשר
הוא נגישות לדברי רבינו הקדוש ,ויכולת להבינם על
בוריים  -כל אחד כפי ערכו.

ט

הכלל הגדול והנפלא שמאפיין את תורת רבינו הקדוש
הוא ,שכל מאמר ומאמר מחובר תחילתו לםופו וםופו
לתחילתו ,וכן אמצעיתו עם ראשו ואחריתו ,והוא כולל

כתוכו את כל מה שנדרש ללומד כדי להשיג את
העניין המכוון ,כל אחד כפי מדריגתו .כי כך הפליא
רבינו הקדוש בהשגתו העצומה והנוראה ,לשלב בדייקנות
פלאית ונוראה ממש את כל מה שנחוץ לנו להשגת
ההשגה בתוך המאמר ,זאת על ידי ראיות ,רמזים ומליצות,
וכן על ידי ששונה וכופל ענינים שכבר הוזכרו בבחינות
מגוונות ומחודשות) ,שמי שידקדק בהן יבחין שאין שום
חזרה מיותרת בדבריו הקדושים(.
איםוף העניינים והפרטים הנצרכים והמשלימים הללו,
וקישורם לנקודת המרכז של המאמר ולנקודות ולעניינים
אותן הם משלימים ,יוצר שלימות מדהימה .כלל זה
נקרא ״מיניה וכיה״ בלשון חז״ל)״ממנו ובו״ ,שזהו כינוי
לגרזן שחותך את העץ ,בעוד שקת הגרזן עשויה מהעץ
בעצמו( ,על פיו אין כל צורך בהוםפות או בקישורים עם
עניינים אחרים הלקוחים מחוץ למאמר )ואפילו מדברי
רבינו בעצמו( ,כי כל הנצרך לנו ללימוד המאמר קיים
כשלימות בו בעצמו) .כלל זה אינו םותר את החיפוש
במקורות ובמושגים עליו דיברנו לעיל ,מכיוון שהם
הוזכרו במפורש במאמר ,ובכוונה תחילה כדי שנרחיב
ונשלים דרכם את החםר .ואם קרה ובכל זאת יצרנו
איזה קישור נאה למאמר אחר בליקוטי מוהר״ן ,כמובן
שלא עברנו על שום ״איםור״ ,אך מומלץ שלא להתפזר,
כי זה הםוד של העיון האמיתי ותנאי גדול להצלחתו(.
ע״י כלל זה ניתן יהיה לתפום ולהבין יותר את פירושו
הפשוט של המאמר ,וגם להכין את עצמנו לקבל הארה
מהפנימיות הנפלאה הצפונה במאמר בו אנו עומקים.
לגבי י״ז הכללים הנוםפים מח״י כלליו של ראבר״נ ,הרי
הם כמשלימים את הכלל הזה ועוזרים לנו להשתמש בו.
מומלץ להכיר את הכללים ,ולהבין מתי וכיצד להשתמש
בהם ,או אז כשנתקל בקושי כלשהו תוך כדי עיון במאמר,
אפשר יהיה לנםות להשתמש בכלל המתאים שיוכל לעזור
לנו להתמודד עם הקושי ולחלץ ממנו תשובה אמיתית.
לתועלת הלומד הבאנו להלן בםמוך את ח״י הכללים
כלשונם ובתחתית העמוד פירוש מקוצר לח״י הכללים
המדוברים ,תחת הכותרת ״באר לח״י״.

קיצור מסילת הקשרים

ח״י הכללים להגה״צ ד אברהם ב״ר נחמן זצ״ל
המובאים בהקרמת םפרו ״ביאור הליקוטים״

כלל הראשון:
הוא המסילה הנ״ל ]בהקדמת מורנ״ת[ אשר בה סולל
וסובב בכל ספרו הקדוש .כי מלבד הנסתר והדרש שנמצא
במאמריו הקדושים בעושרם ממקום אחר ,וממאמר אחד
לחבירו] ,וכמה פעמים נראה ,שגם עצם המאמר הוא כעין
חידה והלבשה נפלאה להשגתו ,כעין הלבשת השגתו
בסיפורי מעשיותיו[ ,עוד גם בבואם בסוג הנגלה ,נכונים
ונפלאים הם בחכמה ובתבונה .הרישא והסיפא והמציעתא
שבכל מאמר וענין ,מפרשים ומבארים זה לזה] .כלל
הראשון :הוא הפלאתו לבאר בדבריו מזה על זה בהפלאות
שונות ,ובכל מאמר וענין מיניה וביה .כי הוא לימוד
הנגלה אשר הוכן בהם ,להיותם שוים לכל נפש ,מלבד
הנסתרות והדרושים שנמצא בהם ממאמר אחד לחבירו.
אע״פ שגם העצם שבהם הוא אור הנסתר דאתקרי רזא,
ברזי וסתרי תורתינו הקדושה ,אבל עוד נסתר לנסתר,
גבוה מעל גבוה ,כאשר ידבר מזה לקמן בסימן נ״ו[ .ויען
אשר מבואר מדבריו הקדושים בסימן י״ח ליקוטי תנינא,
שאין לדרוש ולחדש רק הראוי לזה ,ודי והותר לרחוקים
ושפלים כמונו ללמוד ולהבין בהנסתר והדרוש שנתחדשו
מקדושי עליון ,סבותי את לבי ברובם ככולם מדברי זה
הספר ,לבלי לצאת מסוג הנגלה ,ולבלי לבאר בכל מאמר

וענין רק מיניה וביה ומרישא לסיפא ובו׳ כנ״ל .יען אשר
לעניות דעתי ,כוונתו באיסור חדש הנ״ל הוא ,לחדש
ולגלות דבר שלא נגלה כלל עד הנה ,אבל כל אשר כבר
הורידו והוציאו לנו מהנסתר להנגלה ,ולא יחסר בלימוד
הנגלה רק החיפוש ועיון ,בלי ספק שבזה הניחו לנו מקום
להתגדר ולזכות גם כן על ידם בתלמוד תורה דרבים .ואם
גם ברוב ההסתבכות שבאלמוגי ים חכמתו ,כל אשר ירבה
בהם הפלפול והעיון ,מבואר נראה לעיניים כמה פעמים,
כי פירוש הפשוט והדרש שבהם יוצאים ועולים בקנה
אחד ,ואין להימלט מלבוא אגב אורחא גם בפירוש הדרש,
אבל גם בזה נזהרתי על כל פנים לבלי להפליג ולהתרחק
מפירוש הפשוט כאשר יבין המעיין בעצמו .וגם בכל מקום
אשר ראיתי אגב אורחא צירופים נפלאים בראשי תיבות
וסופי תיבות ,לא מצאתי את לבבי לכותבם בביאור ,ולא
הצבתי רק ציונים בנקודות ועיגולים על האותיות.

כלל השני:
הוא אשר כפלם ומשקל חכמתו ורוח קדשו ,מנה וספר כל
דיבור ודיבור ,הן בפה והן בכתב ,מה לקצר ומה להאריך
מה לחסר ומה לייתר ,וכמובן מזה בסוף המאמר ׳שאלו
את ר׳ יוסי בן קסמא׳ בסי׳ נ״ז ליקוטי מוהר״ן ח״א ,שגם
במסירת כתב ידו להמעתיק מחק כמה פעמים באמצע
איזה תיבות ,ולא חש ]ולא שם אל לבו העדר התבונה
בהם שנמשך בסיבת החוסר והקיצור[ ,ולא הביט על
הכרחם להענין ,אשר זולתם אין מבינים בפירוש דבריו.

 05באר לחייי ס®
כלל א  /מיניה וכיה

כלל כ  /כמשקל חכמתו

כל מאמר מהווה יחידה אחידה ומושלמת ,מסודרת להפליא כך שהרישא,
האמצעיתא ,והסיפא ,עונות זו לזו ,ומשלימות כל אחת את החסר בחבירתה.
כל מרכיבי המאמר מבארים ומפרשיס זה את זה ומקושריס כאחד מיניה
וביה ,ועל ידי זה מתבארת ההשגה הצפונה במאמר ,ללא צורך בהבאת
מידע ממאמרים אחרים וכל שכן מספרים אחרים.
למעשה :כלל זה הוא היסוד לכל שיטת הלימוד בעיון .בכל פעם שיחסר לנו
מידע כל שהוא בענין מסויים במאמר ,נתפשו בחלקי המאמר השונים ,כי הוא
בוודאי קיים ,באופן גלוי יותר או פחות ,באחת הנקודות שבאותו המאמר.

רבינו שקל ומנה ודייק בכל דיבור ודיבור מה לקצר ,ומה להאריך ,מה
להשמיט ,ומה לכפול ,עד שניתן לדייק בדבריו ממש כמו שמדייקים במקרא.
למעשה :כלל זה הינו הודעה ללומד ,המזמינה אותו לגשת אל לשון רבינו
בזהירות מרבית ,מחמת הדייקנות הנפלאה הקיימת במאמריו.

היצור מסילת הפשרים

כלל השלישי:
במקום שבולל הרבה דברים וענינים ,ובוחר בענין
אחד ותופס אותו למשל ולדוגמא ללמוד מאיתו על כל
העניינים הנמצאים בזה הכלל] ,אע״פ שכוונתו על זה
וכיוצא בזה ,ואין שייך כלל לשאול ולהתפלא על מה
שתפם דבר זה דווקא לדוגמא[ ,נראה ונגלה בכל זאת
כמה פעמים שנמצא לו כוונה מיוחדת ,אע״פ שלא פירשה
בפירוש ,בבוחרו ותופסו זה הענין ,ולא ענין אחר] .וכאשר
נבאר לקמן בביאור המאמר שבסי׳ ד׳ ליקו״א ועוד בכמה
מאמרים[.

כלל הרביעי:
הוא בדבר הכלים הנזכרים בחיי מוהר״ן ]סיפורים חדשים
אות ה׳[ ,אשר בהם בעצמם ]נמצאים[ כלי המלאכה
שנפעלים על ידם .כי עיקר כל השגה מהשגותיו ,תתפעל
ותהיה בהתיקונים להמשכת ותועלת השגות התורה
שנמצאים בה בעצמה ,כעין המבואר לקמן סי׳ וא״ו וסימן
ם׳ ליקוטי א׳ ,וסי׳ ז׳ ליקוטי תנינא ,ועוד בכמה מאמרים.
וכעין המבואר ונודע באזהרות הכתוב ׳וקשרתם לאות על
ידך וגו״ ,שאע״פ שכוונת הכתוב הוא על כלליות התורה
]וגם נראה מלשונו כאינו מזהיר רק על דברי התורה
אשר זולתו לקשרם לאות ובו׳[ ,ובכל זאת הודיעונו חז״ל
באמיתת כוונת הכתוב וענינו על עצמו] ,ואדרבא ,זולת
עצמו וענינו אין צריך כלל לקשרם על היד ובו׳[ ,שאם
יחסר בכתיבת התפילין אפילו אות אחת מהכתוב הזה
׳וקשרתם וגו״ ,אין עוד בקשירתם שום תועלת ,עד שגם
כשמקשרים אותם עוברים על אזהרת הכתוב .וכן באזהרת

יא

הכתוב ׳וכתבתם וגו״ ,ובאזהרת הכתוב ׳ולמדתם וגו׳
בשכבך ובקומך' ,אשר ]לדעת כמה פוסקים[ גם הדברים
האלה עצמם בכלל החיוב ואזהרת הכתוב ,שאם אין
אומרים אותם בזמן שכיבה וקימה עוברים על המצוה
הזאת .וחכמי הקבלה מפליגים ברוממות כל אות ואות
שבפרשיות האלה ,אשר הן הן האורות והמוחין המוכרחין
לכל איש ואיש .וממילא מבואר ,שגם דברי האזהרה שעל
זה ,בכלל האורות והתיקונים האלה ,וכן לענין קריאת
שמע הנ״ל.
]כלל הרביעי :שכל מאמר והשגה מהשגותיו הקדושים,
נמשכת ועומדת יותר בהתיקונים הנזכרים בה ,כעין
המבואר לקמן בסי׳ ו׳ ליקוטי א׳ ,ובסימן ם׳ ליקוטי א׳,
ובסימן ז׳ ליקוטי תנינא ,ועוד בכמה מאמרים .וכעין
המבואר ונודע בפקודת הכתוב ׳וקשרתם לאות וגו״ ,שגם
אם סובב הכתוב על כלליות התורה ,וגם נראה מפשיטות
לשון הכתוב כאינו מצוה רק על דברי התורה אשר זולתו,
לקשרם לאות ובו' ,ובכל זאת הודיעונו חז״ל באמיתת
כוונת הכתוב ,על עצמו ועל פרשייתו לבד .כי גם מעצם
הפקודה הזאת אם יחסר אות אחת ,אין בהקשירה שום
ממש כלל .וחכמי הקבלה מפליגים ברוממות כל אות
ואות מאלה הפרשיות ,הנקראים בשם כתרא דמלכא,
והאור והמוח שבכל אות ואות מחויב ומוכרח מאוד לכל
איש ואיש בכל יום ויום ,ומבואר ונראה מדבריהם שגם
האותיות מדברי הפקודה הזאת בעצמה ׳וקשרתם וגו״,
נמצאים באלה האורות והמוחין .וכן נמצא הדוגמא הזאת
בהכתוב ׳וכתבתם וגו״ .ועוד נמצא לזה הרבה דוגמאות
וראיות כאשר יבין המעיין בעצמו[.

« cבאר לחייי ס*
בלל ג  /למשל ולדוגמא

כלל ד  /כדכד הכלים

לכל ענין וענק ישנן אפשרויות רבות שיכולות לשמש כמשל טוב וכדוגמא
ראויה עבורו ,אך כיון שרביה״ק בחר ברוגמא מסויימת רייקא ,ישנה לכך
כוונה מיוחרת שבגללה נבחרה אותה הרוגמא ולא אחרת .על המעיין לחפש
אחר כוונה זו ,וכאשר יצליח וימצאנה ,יוכל ררך העניין המתחרש ליצור
קשרים נוספים עם נקורות אחרות במאמר.
למעשה :בכל פעם שנגיע בלימורנו למשל או לרוגמא ,ננסה לפענח את
הכוונה המיוחרת לבחירת אותו המשל או הרוגמא.

כפי המובא בחיי״מ אות פ״ה ברבר הכלים שבתוכם היו כלים שמהם
הכינו את הכלים המכילים אותם ,בבחינת ״אף צבת בצבת עשויה״ ,כך
גם כל השגה מהשגותיו של רביה״ק מתפעלת ומתגשמת בעיקר בתיקונים
המיוערים להמשכת אותה ההשגה השייכת לזו התורה .כרוגמת המזוזה,
שאף הפסוק המצוה לעשותה :״וכתבתם על מזוזות ביתך״— כתוב הוא
בקלף המזוזה ,והינו חלק בלתי נפרר מבשרות המזוזה ומסגולותיה הרוחניות,
כך גם כל מלה שבתורת רביה״ק מאירה על העוסק בה ,את האור של אותה
התורה.
למעשה :היות ותכלית הלימור היא להשיג את המכוון שבמאמר ,על
המעיין לזכור תמיר שכל חלקי המאמר מהווים כלים המכילים את אור
ההשגה של אותו המאמר .לפיכך ,המעיינים במאמריו מעוררים ממילא את
המעלות ואת הסגולות הגנוזות בהם.

קיצור מסילת הקשרים

כלל החמישי:
הוא ,כל מקרא או מאמר חז״ל ,שמזכיר קצת מאיתו
לאיזה ענין] ,סובב כוונתו על כל הענין ו[נכנם ונתבאר כל
המקרא והמאמר חז״ל בזה הענין.

העומדת מלמטה יותר גם מאיתה ,נחשבת גם היא לעצם
האור וקדושת המדריגה העליונה שנתקבל בה] .כלל
השמיני :כי כל מדריגה שלמטה יותר ,נחשבת לכלי כנגד
המדריגה שלמעלה מאיתה ,והיא כנגדה תיחשב לאור
המתקבל בתוך הכלי[.

כלל השישי:
דבר הכתוב ׳זה לעמת זה עשה האלקים' ,כפי ביאורו
בספרי אמת ,שכל הנמצא מצד הקדושה והטוב ,נמצא
כנגד זה מצד הטומאה והרע] ,כקוף בפני אדם[ .ונלמד
כמה פעמים צד הטוב מהיפוכו שבצד הרע.

כלל התשיעי:
בדבר השגותיו והודעותיו ברוממות הצדיק ותורתו ,סובב
כוונתו על יחידי הדורות ]כרבי שמעון בר יוחאי והאריז״ל,
ובעיקר לא יהיה כוונתו ברובם ככולם ,זולת על משה-
משיח בעצמו ,שאנו מחכים אליו[.

כלל השביעי:
בכל המידות והבחינות שמזכיר מהם בכל ענין ,כלולה
כל מידה ובחינה בפרטיות ,מכל המידות והבחינות שבזה
הענין] .כעין המובא בספרי אמת בדבר הספירות[.

כלל השמיני:
כל המדריגות העולות מאין תכלית עד אין סוף ,נחשבים
כולם לאורות וכלים ,כי כל מדריגה נחשבת לכלי
אשר תקבל בעצמה את האור והשפע שנשפע בכל
עת מהמדריגה שלמעלה מאיתה ,אבל כנגד המדריגה

כלל העשידי:
הוא] ,ש[ברוב המאמרים הגדולים שבספרו הקדוש,
נראה דרכו ,לבל ידבר תחילה בחיבור וכלליות השגתו
עם הכתוב או המאמר חז״ל יחדיו ,עד שמציע ומפרט
תחילה עצם ההשגה] .זולת בלשון סתם ,יש שמקדים
תחילה את הכתוב או המאמר חז״ל הכולל לכל דברי
ההשגה שמבאר אח״ב[.
וכל פעם שנראה כמשנה ומחליף את הדרך והסדר הזה,
נמצא לזה ביאור מדבריו.

 05באר לחייי ס®
כלל ה  /כל מקרא או מאמר חז״ל

כלל ח  /אורות וכלים

כל פסוק או מאמר חז״ל שמזכיר קצת ממנו בתורתו ,היתה כוונתו לקשר את
כל הפסוק או המאמר חז״ל עם כל השייך אליו)הקשרו ,ררשותיו ,ומפרשיו(,
לכל הענין בו הוא מצוטט בליקוטי מוהר״ן ,כך שהמירע החרש יפתח כמין
צוהר השופך אור על כל הסוגיא הנלמרת .בנוסף ,היתה כוונתו שהמקרא או
המאמר חז״ל המוזכר יתבאר על ירי העניין שאליו חיבר אותו רבינו בתורתו.
למעשה :לאחר הכרות כללית טובה של המאמר ,עלינו לעיין במקורות
המוזכרים בו ובכל השייך להם ,ולהשתרל לקשר את הנלמר לעניינים
השייכים אליו מתוך המאמר ,על מנת להבהיר את הנררש.

מאין סוף ער אין תכלית מפוררות כל המרריגות כך שתחתית )רגלין(
המרריגה העליונה היא בחינת ראש למרריגה שתחתיה ,בבחינת ׳מה
שעשתח חכמה עטרה לראשה ,עשתה ענוה עקב לסילותא׳.
למעשה :עלינו להסתכל על כל מחריגה באופן יחסי ,היות והיא נחשבת
לכלי ומקבל לגבי המרריגה שמעליה ,ובנוסף היא נחשבת לאור ומשפיע
לגבי חמרריגה שתחתיה.

כלל ו  /זה לעומת זה
כל מה שנלמר כמעלה חיובית)כגון :׳צריק׳ ואיך להתנהג כלפיו( ,משמיע
ממילא גם את ההיפך לגבי העניין השלילי המקביל אליו)׳ר שע׳ או ׳צריק
מזויף׳( ,וכן להיפך  -כאשר רביה״ק מגנה איזה ענין שלילי ,משתבח ממילא
העניין החיובי המקביל אליו.
למעשה :כלל זה מכפיל את תורת רביה״ק ,ומאפשר ,בהתאם לשימוש
ההולם בו ,להוציא עצות ואזהרות חרשות שאינן כתובות במפורש במאמר.

כלל ז  /כל כחינה כלולה מכל הכחינות
כל מירח ובחינת חמובאת במאמר ,טומנת בחובה נציגות משאר כל המירות
והבחינות שבזה הענין .ברומה למערכת הספירות ,שכל ספירה היא ׳קומה שלימה׳
הכלולה בעצמה מכל שאר הספירות ,כגון :׳גבורה שבחסר׳ ,׳תפארת שבחסר׳ ובו׳

כלל ט  /משה משיח
כאשר רביה״ק מזכיר במאמריו את הצריק ,כוונתו לצריקים ׳יחירי
הרורות׳ הכלולים ממשה-משיח בעצמו ,בבחינת מ׳ה ש׳היה ה׳וא שיהיה
והתפשטותא ריליה בכל ררא וררא.

כלל י  /הפס׳ או המאמר חז״ל ההתחלתי
ברוב מאמריו הגרולים אין ררכו לבאר את הפסוק או את המאמר חז״ל
ההתחלתי ער שמציע מקורם את כל ההקרמות וההשגות של אותו המאמר,
ורק לאחר מכן חוזר אל הפסוק או המאמר חז״ל הנ״ל ומלביש את הקרמות
והשגות המאמר בתוך אותו הפסוק או המאמר חז״ל .ואם שינה והחליף את
הסרר הזה ,נמצא לכך ביאור מתוך רבריו הקרושים.
למעשה :במקרה של שינוי מחרבו חרגילה ,עלינו לחפש לזה ביאור מתוך
המאמר.

היצור מסילת הפשרים

כלל האחר עשר:
שברובם ככולם מהמקראות ומאמרי חז״ל שדורש אותם
בפירוש הפנימי והנסתר שבהם ,נראה ברוב ועומק
הפלאת ממילתו הקדושה ,שסובב לחברם ולייחדם
גם עם פירוש הפשוט שבהם ,להבין משל ומליצה ,ויש
שלא נראה חיבורם ואחדותם עם פירוש הפשוט ,מקצר
דעת המשיג ועומק המושג ,וגם מאשר תתחלק ותשתנה
המסילה הזאת ממאמר למאמר ומענין לענין ,כנודע
ומבואר לכל אשר יסלול בה.

כלל השנים עשר:
האמונה הפשוטה ברוממות דעת הבורא יתברך לאין סוף
ועומקה לאין תכלית ,עד כי נמצאים הרבה דברים הנראים
לדעתינו האנושה כשני הפכים בנושא אחד ,ולהעדר גבול
חכמתו ודעתו יתברך לבלתי הפכים ייחשבו .ואם בכל זאת
נמצא לפעמים גם להיפך בהרבה דברים ,הנחשבים לחיוב
דעתו יתברך כשני הפכים] ,כפי המבואר מדברי חכמינו
אשר רוח ה׳ דיבר בם[ ,ומדעתינו האנושה נעלם לגמרי
ונסתר סיבת זה החיוב] .קצת יותר באריכות מהדבר הזה
עיין בספר כוכבי אור חלק ב' ,אמת ואמונה ,אות וא״ו .ואין
זה רק בסיבת הרוחניות המצורף לאלה הדברים ,עד שגם
הם בעצמם נעלמים ונסתרים מדעתינו ,וכעין המובא לקמן
בכלל החמישה עשר עיין שם[.

כלל השלושה עשד:
הוא אשר חיברתי בחיבור בפני עצמו ,ונקרא בשם ׳אמונה

בידיעה הרוחניית' ,ועדיין לא נדפס ]ועיין בענין זה לקמן
בביאורים על תורה ם״ו חדר כ׳[.

כלל אדכעה עשד:
בדבר הטבע וכלליות הבריאה שבשם ׳אלקים׳ וענין
השכינה ,עם היות שהבורא בעצמו יתברך הבדיל בין קודש
לקודש ,ומכל שכן בין קודש לחול ,להיותה נחשבת בזולתו,
אבל מחשבת האדם המבדילה ומפרידה בפירוד ממש ,הוא
כמחשבה לאמצעי ועבודה זרה חם ושלום .כי החכם ומבין
מדעתו בידיעה דלא נדע ונתפם כלל ,התחשבותה כזולתו
ואמצעי כביכול ,נכנם ויוצא בשלומה וייחודה להבורא
בעצמו יתברך ,אשר באמת האמיתי ,אין עוד מלבדו וזולתו
כוח וממש בהטבע ושר העולם מט״ט שבשכינה הנ״ל,
עד אשר יזכה ויתעלה לרוח הקודש ]כעין נבואה בדורות
הקודמים[ משני הכרובים שבקודש הקדשים ,ולא יראה
ולא יחזה בזה לתמונה ממש חם ושלום ,ודו״ק כי קיצרתי
ודילגתי בעניינים דקים ורוחניים כאלה] .כלל הארבעה
עשר :בשם השכינה ,אשר מבואר מדברי המקובלים,
שהיא המשכת אלקותו יתברך לכלליות הבריאה ,ולהיותה
נחשבת בזה כביכול כעין זולתו .ובאמת לא נחשבת לזולתו
חם ושלום .כי מחשבת האדם המבדילה ומפרידה בפירוד
ממש ,הוא כמחשבה לאמצעי ועבודה זרה חם ושלום.
ולא כן בלב החכמים ומבינים מדעתם ]בידיעה דלא נדע
ונתפס בדעת העבים והמגושמים כמונו[ ,כי להם תהיה
התחשבותה בזולתו ואמצעי כביכול בתכלית אחדותו
בעצמו יתברך .אשר באמת האמיתי אין עוד מלבדו וזולתו[.

« cבאר לחייי ס*
בלל יא  /הפירוש הפנימי והפירוש הפשוט
ברוב הפסוקים ומאמרי חז״ל שרביה״ק דורשם על פי פירושו הפנימי והנסתר
שבהם ,נם פירוש הפשט שלהם יעלה בקנה אחד עם פירוש זה .ואם הם
נראים בסותרים ללא יבולת לחברם ,אין זה אלא מפאת קוצר דעתינו ומפאת
עומק תורתו הקדושה.
למעשה :בכל פעם שרביה״ק דורש פסוק או מאמר חז״ל שלא על דרך
הפשט ,עלינו לחפש כיצד בעומק הענין פירושו של רביה״ק מתחבר גם עם
הפירוש הפשוט של אותו הפסוק או המאמר חז״ל.

למעשה :זוהי הודעה הנחוצה לנו בלימוד מאמריו הקדושים ,שביכולתה
להצילנו במצבים מסוימים ממבוכות רבות.

בלל יג  /אמונה בידיעה דוהנית
הוא כלל שחיבר ראבר״נ בחיבור סודי בפני עצמו .הדעת הנמצאת בו היא
כעין מפתח לסולם עליון אשר מי שהיה זוכה בו היתה משתנה תפיסתו
בדרך כלל ,ובפרט בעיון העמוק והאמיתי שבמאמרי רביה״ק...

בלל יד  /אין עוד מלבדו
בלל יב  /האמונה הפשוטה ברוממות דעת הבורא
מכיוון שחכמתו ודעתו יתברך הם ללא גבול ,נמצאים הרבה דברים הנראים
לנו ,ע״פ ההיגיון האנושי ,כסותרים וכהפכים בנושא אחד ,כאשר באמת ,כפי
דעת הבורא ,אין בהם שום סתירה )כגון ׳חסד ל א ב ר ה ם׳ -אפילו במעשה
העקידה ,או ׳ברית שלום׳ לפינחס כגמול למעשה של קנאה בוערת( .וכן
להיפך ,יש ונתפשים בדעתנו האנושית שני דברים כדומים וזהים ,אך לפי
דעתו יתברך הינם באמת סתירה גמורה.

אמנם הקב״ה הבדיל גם בין קודש לקודש וקרא לטבע ולכלליות הבריאה
בשם ׳אלקים׳ ,וכן הבדיל וקרא שם לשכינה ,אך מחשבת האדם המבדילה
והמפרידה אותם בפירוד ממש ,היא יסוד לעבודה זרה חם ושלום .על כן צ ר ד
להיות כהחכם המבין מדעתו בידיעה דלא נדע כלל ,שאצלו גם התחשבותה
של השכינה בזולתו וכאמצעי כביכול ,הם בתכלית אחדותו בעצמותו יתברך,
אשר באמת האמיתי  -אין עוד מלבדו ,ובעצם אין שום פירוד ביניהם כלל.
למעשה :זוהי הודעה המורה ללומד לכוון את עצמו כלפי הידיעה דלא
נדע ,שתציל אותו ,במצבים שונים ,ממבוכות רבות.

קיצור מסילת הקשרים

כלל החמישה עשר:

כלל השישה עשד:

מה שנודע בחכמות העמוקות ,אשר להסברתם מוכרח
לחלק ולהפריד את החכמה וההמצאה לחלקים ואברים,
ואחד באחד יוגשו וישולבו בחיוב והכרח זה לזה ,ולפעמים
גם בחלק אחד כשנחםר ונאבד ,אין ביכולת להביט ולראות
את המטרה והמכוון אשר בה .ומרגלא בפומא דאינשי ,שאין
להראות להםכל והכםיל את המלאכה והעבודה הנחלקה
ובלתי נשלמה ,כי בתכלית ההיפך ימלא את פיו בשחוק
ולצון מהעובד ומשתדל בה .ואולם ,תורת משה שבחכמת
האין סוף בעצמו יתברך ,אשר אין םוף ותכלית להםיבובים
והצמצומים ]הנחשבים כעין אברים וחלקים הנ״ל[,
המוכרחים להסברתה והבאתה בלב המוגבלים והגופנים,
נחשבים ועומדים כנגדה גם החכמים והמשכילים שבהם,
כעין הסכל והכסיל הנ״ל ,אשר בתכלית ההיפך נשפלה
ובלתי נחשבה כלל בעיניהם .ובאמונה לבד ,יש ביכולת
לבוא ולכנוס בסיבוביה ובצמצומיה .וגם כפי האמונה בדברי
הרופאים ועצותיהם ,להישמר ולרפא את המוח והדעת מיום
ליום ומשנה לשנה ,כן זוכים לעשות ולקיים את דבריהם ,עד
שיזריח גם אליהם אור הדעת הבלתי נודע להם בתחילה.
ואם גם על זה מרגלא בפומא דאינשי ,שבסיבת הכוזבים
ושקרנים אין מאמינים גם לאיש האמת ,אבל בסיבת השני
הפכים בנושא אחד שנחשב לדעתו יתברך הבאת דעתו
האין סוף בלב המוגבל ]בהעדר התרופה ועצותיו הנ״ל[ ,אין
שום יכולת ואפשרות ותרופה כלל בענין אחר.

]נזכר גם כן בהקדמת ליקוטי א׳ הנ״ל[ ,שלפעמים מביא ב׳
או ג׳ ראיות לדבר אחד ,ולהבלתי מעיין ומעמיק בדבריו,
נראים ונדמים כראיה אחת ,והוא ברוב הקשר שהם
קשורים ואחודים זה בזה.

כלל השבעה עשד:
]שאין דרכו הקדושה להרכיב באמצעות קשרי דבריו
הקדושים שבכל תורה ,ענין מיוחד בפני עצמו ,בלתי כוונה
המיוחדת לזה .וכן[ כשגומר להודיע עצם ההשגה של כל
תורה ,ומביא אחר כך איזה כתוב או מאמר חז״ל שמבאר
בו זאת ההשגה ,אין דרכו להרכיב בזה הכתוב או מאמר
חז״ל ענין אחר ]שלא דיבר בו מקודם ו[שלא נזבר תחילה
בעצם ההשגה .ואם נראה לפעמים לעיני המעיין ,ששינה
מדרכו ומסילתו הזאת] ,ידע נאמנה ,בי[ נמצא לזה ביאור
מדבריו הקדושים] .ובחתירתו וביגיעתו ,ימצא ויראה ,מעט
או הרבה ,אשר נרמז גם זאת בדבר ההשגה שדיבר וגילה,
ואז יבין כוונתו הנפלאה שהביאתו לזה[.

כלל השמונה עשד:
שבהדברים הנודעים ומבוארים בדברי חז״ל או בספרי
הקבלה ,שנמצא כמה פעמים ,שאינו מזכיר בהם זולת
בראשי פרקים ,וסומך את עצמו על המעיין שיודע מהם,
או שידרוש אחריהם.
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כלל טו  /יסוד האמונה
כשחסדה בתפיסת בלליותה של התודה ,אפילו הבנת נקודה אחת בלבד,
אזי אין ביכולת לדאות את המטדה והמכוון הכללי אשד בה .לכן ,האמונה
הפשוטה היא הגישה היחידה שאיתה ניתן להיכנס לתודת משה פנימה על
אף דיכוי אבדיה וחלקיה ,כי לולא האמונה ,גס לחכמיס ביותד אין יכולת
בשכלם לתפוש את המטדה והמכוון שבתודה ,מדוב האבדים והחלקים
המדכיבים אותה.
כמו כן ,כפי האמונה בדבדי הצדיקים ובעצותיהם ,כן זוכים לקיים את
דבדיהם ,ועי״ז יזדח על המקיימים אוד הדעת שלא היה נודע להם מתחילה,
וזוהי האפשדות והתדופה היחידה להכנסת דעתו האין סופית של הבודא
יתבדך בלב המוגבל של האדם.
למעשה :בלימוד תודת משה ,חייבים אנו להשתחדד מדעותינו ,ועלינו
לסמוך אך ודק על האמונה הטהודה ,אשד היא לבדה הכלי היחיד דדכו
ניתן לדאות את המטדה והמכוון שבתודה.

כלל טז  /כ׳ או ג׳ ראיות
לפעמים מובאות ב׳ או ג׳ דאיות לדבד אחד ,אשד בלימוד שטחי נדאות
כדאיה אחת לאותו הענין ,וזאת מכיוון שהן מאד קשודות זו בזו.

למעשה :כאשד יתבונן המעיין ,יבחין בין הדאיות השונות וידאה מה
ההבדל ומה החידוש שבכל אחת מן הדאיות.

כלל יז  /אין דרכו להרכיכ ענין הדש כפני עצמו
אין דדכו הקדושה להדכיב ענין מיוחד בפני עצמו בתוך קשדי דבדיו ,אם לא
לכוונה מיוחדת .וכן בסוף המאמד ,כאשד מלביש דבינו את ההשגה שבאותו
המאמד באיזה כתוב או מאמד חז״ל ,אין דדכו להוסיף בהלבשה זו ענין חדש
שלא הוזכד כלל קודם לכן בעצם ההשגה.
למעשה :אם נדאה להמעיין שדביה״ק שינה מהדדך הנ״ל ,קיים לזה הסבד
בתוך דבדיו הקדושים ,וע״י עיון מספיק ,ימצא וידאה מעט או הדבה,
שבאמת ענין זה כבד היה מדומז בעצם ההשגה.

כלל יה  /כהדכדים הנודעים
בדבדים הנודעים והמבואדים בדבדי חז״ל או בספדי קבלה ,שדביה״ק מזכיד
אותם דק בדאשי פדקים  -הוא סומך על המעיין שמכיד אותם או שידדוש
אחדיהם.
למעשה :עלינו לחפש בספדי העדכים והכינויים אחד המושגים הללו,
ולדדוש ולהכיד אותם כדאוי.
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טו

^־ ש ל ב ה :גן ־ ע ח
מי שזכה ללכת בדרך זו עד כה הגיע לשערי גן עדן ,׳גן עדן'
ממש ,כפי שקרא רבי נתן למפר ׳ליקוטי הלכות׳  -יצירת
המופת שלו .כפי פקודת רבינו ,הפליא רבי נתן תלמידו
הנאמן ליצור חיבור פלאי המקשר בין הסודות הכי עמוקים
שבתורת רבינו לבין הלכות התורה המובאות בארבעה
חלקי השולחן ערוך ,ובכך צייר בפנינו דוגמה לחיבור
מושלם המחבר את הרוחני לגשמי ,עד שכל המתמיד
בלימודו רוכש בהדרגה את הנטייה לשלום הכולל השורר
בו ,תוך כדי הבהרה הדדית של הגוף )הלכות השו״ע(
לנשמה)תורות הליקוטי מוהר״ן( והנשמה לגוף.
לרבי נתן  -שהיה זריז להפליא ,היו יום־יום סדרי לימוד
בכל תחומי התורה נגלה ונסתר ,תורת רבינו ,שולחן ערוך
עם נושאי כליו ,כתבי האר״י ז״ל ובו׳ .בנוסף היה מוהרנ״ת
מקיים את עצת רבינו ״ללכת עם תורה״ ,ומכיון שבו זמנית
היה לומד גם סדר מיוחד בשו״ע שמטרתו הייתה לחדש
חידושים בהלכות שלומד ,היה משתדל לדרוש ולקשר
בין ההלכות שלמד באותה העת לבין הענין שהיה מעיין
בו במאמר איתו היה הולך כאמור באותה התקופה; כל
עת שהיה מתנוצץ לו איזה חידוש שקשור לזה ,או איזה
רעיון נפלא בזה ,היה רושם אותו מיד ומפתח אותו ,עד
שבנה ממנו דרוש נפלא ,היינו ״הלכה״ ,ואלו הם ההלכות
המרכיבות את ספרו שנכתב במשך ארבעים שנות עבודה
ללא הרף ,והרבה ממה שנכתב נאבד עקב הרדיפות
והצרות.

דוגמא נפלאה להבנת מהות הספד ליקוטי הלכות:
ניקח לדוגמא את הדרוש הראשון בכרך הראשון ,הלכות
השכמת הבוקר הלכה א׳ .אנו רואים שרבי נתן חיבר
וקישר את ההלכה הראשונה שבארבעת חלקי השו״ע
שהיא ״השכמת הבוקר״ ,עם תורה רפ״ב הנקראת
״אזמרה״ ,שתיהן נפגשו בליבו הקדוש והתנוצץ ממפגש
זה רעיון המשתף את שני הקצוות:
© הלכה א׳ בשו״ע השייכת לתורת הנגלה ,בנוגע לדין
הקשה מכולם :״יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת
בוראו ,שיהא הוא מעורר השחר״) ,ראו כמה מעט אנשים
מקיימים אותו באמת ,ושאלו נא עצה איך זוכים למידה זו
כראוי!(...
© תורת ״אזמרה״ שבליקוטי מוהר״ן ,העוסקת ״לדון לכף
זכות״ ובהסתכלות אך ורק על הנקודות הטובות) ,וגם
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כאן נוכל לשאול איך באמת נצליח לדון את עצמנו ואת
הזולת לכף זכות?(.
© © כתוצאה מכך התנוצץ לרבי נתן קישור בין שתי
הנקודות  -שזהו עצם החידוש ,ותוך כדי עיונו בשורשי
המושגים יקיצה ,שינה ,רבי נתן מבאר ,שוזר ,מגשר ,ומשלב
בין הנגלה לנסתר © ובין הנסתר לנגלה © ,כשהוא מוסיף
לפתוח חלונות ופתחים לעבר נושאים נוספים השייכים
לעניין ,ואז שוב הוא חוזר אל הנקודות היסודיות  -מועשר
בדעת © © ,שזהו סוד הייחוד!
רבי נתן מעלה אותנו סוף סוף למקום בו הגוף והנפש
שבתורה מתחברים ,זוהי הדעת שמספקת לנו בו זמנית
שני פירושים השווים לכל נפש:
הן פירוש על דברי רבינו :מידת הייאוש וההסתכלות
בחסרונות ובפגמים )עין רעה( איתה מתמודדת תורת
׳אזמרה׳ ,הינה מצב השייך לשינה רוחנית )זה חידוש
עצום!( ,ולפיכך אין להסתכל על אף אדם )כולל על
עצמו( אלא בעין טובה ומהצד החיובי ובו׳ ,שזוהי הגישה
היחידה שמאפשרת לצאת מן השינה .וממילא ,קיבלנו גם
עצה לקיום ההלכה :המושג ׳אזמרה׳ וביאורו הנכון ,מחייה
ומאיר את דברי השולחן ערוך ,שהרי בזכותו למדנו איך

טז
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לזכות להתעורר בבוקר עם כוח רצון מחודש וחשק נמרץ
 שלא כמצוות אנשים מלומדה ,והכל רק ע״י חיפושוהתמקדות בנקודות הטובות...

למעשה:
בשלב זה עלינו ללמוד היטב את הלכות מוהרנ״ת
המיוםדות על המאמר איתו אנו הולכים .כאשר נעיין
בהן עלינו לחפש בתוך הדרושים את השורות היקרות
המםבירות פשט פשוט של ענייני המאמר בו אנו מעיינים.
שורות אלו יקרות הן לנו מפנינים ,ומהוות עבורינו פירוש
הפשוט הזקוק לנו כל כך .עצה טובה לשלב זה ,היא
לסמן את השורות הללו ,ולהעתיקן בנפרד ,כך יווצר לנו
קונטרם נפלא המהווה פירוש אמיתי על המאמר )שזה
מה שבעצם נעשה בםפר הנוכחי בטור ה״נחל נובע״(.
את ההלכות השייכות לכל מאמר ומאמר אפשר למצוא
במפתח המודפם בםוף הםפר ליקוטי מוהר״ן .יש תורות
עליהן נכתבו כמה הלכות ויש תורות שאין לנו עליהן
הלכות כלל.
מובטח לכל המנםה ללמוד בשיטה זו ,כל אחד כפי ערכו
האישי ,שיזכה לגלות עצות אמיתיות ונפלאות מעל ומעבר
לאלו הכתובות באופן נגלה במאמר ,מלבד שיטעם טעם
גן־עדן ,התנוצצות השגת אלקות.
כפי שאמרנו לעיל לגבי החיפוש במקורות ובמושגים ,נאמר
עתה ועוד יותר בחוזקה  -שמי שירצה לדלג על השלבים
הקודמים כדי להתעמק תיכף ומיד בלימוד ה״ליקוטי
הלכות״ ,יפםיד בוודאי את העיקר ,ודומה הוא למי שהיה
מעוניין ללמוד ׳תוספות׳ בלי ללמוד ולהכיר את הגמרא
אותה הם מפרשים! ולהיפך ,מי שרכש בקיאות נכונה
במאמר שעליו הלכות רבי נתן בנויות ,יזכה להתחבר
היטב לדבריו וייהנה מהם בוודאי.
כמו כן יש לציין ,שכמובן שמי שילמד בספר ״ליקוטי
הלכות״ גם ללא קשר עם מאמרי רבינו הקדוש שעליהם
בנויות ההלכות ,בוודאי שגם כן יפיק מלימודו איזו תועלת,
אבל רחוק מאוד ממה שניתן להשיג כאשר מקדימים
ללימוד ההלכה עיון בעומק במאמר שעליה היא מיוסדת.

לאחר שעסקנו בפירושי רבי נתן וזכינו להתענג מהם עונג
הנצחי ,מה נפלא להשלים את החיפוש בשאר הפירושים
מספרי תלמידי רבינו ,הלא הם הספרים :״ליקוטי אבן״,
״פרפראות לחכמה״ ,״יקרא דשבתא״ ,״זמרת הארץ״,
״ירח האיתנים״ ,״באבי הנחל״ ,״ביאור הליקוטים״ ,״מי
הנחל״ ,״עצות המבוארות״ ועוד ,וכן כל ספרי המפרשים
החדשים המציעים לרוב את גישתם האישית בדרך
״אפשר״ ובשיחת חברים.

^־ ש ל ב ו :הצלחה
עיקר מטרת הלימוד וממילא ההצלחה בו ,הייתה כדי
להשיג את הפירוש הפשוט שבדברי רבינו ,מאחר וממנו
נובעות עצות בשפע ,הנחיות ברורות ,והשראה עילאית
כדי לזכות להתקרב לקב״ה ולהשתחרר מהמרמה שאינו
מבורר.
ובכן ,שאלנו שאלות ,עי.ינו וחיפשנו במאמר ,במקורות
ובהלכות ,ואכן זכינו למצוא תשובות חזקות ,עד
שהתפלאנו לראות עד היכן בן דורנו זה ,ואפילו ננם רוחני,
יכול להשיג כשהוא רק עולה על גבי כתפיו של הענק...
ואם בכל זאת טרם קיבלנו תשובה משביעת רצון לאחת
משאלותינו הקשות  -אל לנו לוותר! עלינו להתעקש עד
הסוף ,עד שנזכה למענה מספק ,כי מאחר וע״י תשובה
נכונה תתבטל מאיתנו מניעה חזקה ,כדאי וכדאי מאוד
להתעקש .וכך כתב רבי שמואל הורוויץ זצ״ל בשם רבי
אברהם ב״ר נחמן זצ״ל :״כשיש מניעות בהבנת עניין רבינו
ז״ל  -לא לעזוב את אותו העניין עד שרבינו ז״ל בעצמו
יפתח את אוצרו הטוב!״.
השגת ״שינוי לטובה״ ,שיפור משמעותי בנושא בו בחרנו
ועיינו ,הנו לךעת חסידי ברסלב ,הסימן לכך שהצלחנו
בעבודתנו! אפשר כעת להמשיך הלאה ,להפוך את הדף,
ולבחור בתורה אחרת.
כותב השורות מעיד על עצמו ,כי לאחר שהלך עם תורה
ו׳ ועיין בה למעלה משלוש שנים ,זכה להשיג את פנימיותן
של שורות ספורות בספר ליקוטי הלכות ששינו את חייו
לטובה לגמרי ,דבר שהיה נמנע בהחלט אם היה קורא את
אותן השורות ללא שום הכנה וללא הליכה ועיון מקדים!
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הפצה:
והיה כאשר תזכו גם אתם לחשוף עצה אמיתית ,רעיון בר
סמכא ,תגלית משמעותית ,אם כן ,השגתם את המבוקש,
ועליכם להמשיך כעת לכיוונים חדשים  -לבחור שוב
בתורה חדשה וללכת איתה .אך טרם נצעד קדימה ,נותרה
לנו עבודה נוםפת ,והיא בזמנינו החשובה מכולם :אחד
הסימנים של אהבה אמיתית לצדיק הוא המסירות .האוהב
רוצה להודיע ,להפיץ ולחלוק עם כל העולם את האהוב
לו ,ובכמה מקרים הוא מוכן אפילו למסור את נפשו כפי
רוב אהבתו .לכן ,כאשר זכיתם לענות על שאלות רבות,
ואולי אף על אותה השאלה היסודית שנשאה בקרבה
את המניעה שלכם לקבלת העצה ,אשר בזכות זה זכיתם
על ידי החידוש שנתחדש לכם לבטל את המניעה ,הרי
אתם נחשבים ל״בעלי תשובה״ ...אם כן ,כאשר הפכתם
למומחים ,ולו במעט ,במאמר איתו הלכתם ובו עיינתם,
ייתכן שתרגישו רצון להיטיב מטובכם לאחרים .תוכלו
להפיץ את מה שלמדתם בדרך המתאימה לכם ,ותרוויחו
מכך הרבה ,מפני שהניסיון בשטח מעיד שאין השתלמות
יותר יעילה מאשר להעביר את החכמה לאחרים ,כמאמר
חז״ל :״ומתלמידי ,יותר מכולם״.
לדוגמא ,אם בחרתם ״ללכת״ עם המאמר ״אזמרה״ ,עיינתם
בו מקו לקו ומקצה לקצה ,ואף זכיתם להשיג מתוך לימודכם
איזו עצה איך לדון את כל אדם לכף זכות )כולל את
עצמנו( ,שזה מן הדברים הקשים ביותר ,ייתכן שתתעוררו
להפיצה וללמדה גם לאחרים .תדעו לכם שכל צעד שתעשו
בכיוון זה יתרום לקירוב הגאולה ,שהרי לא לחינם בחר רבי
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נתן במידה זו כדי להתחיל בה את הספר ליקוטי הלכות
שלו ,לא סתם צעק הצדיק בכל פעם ״אזמרה! רק אזמרה!״.
ומי לנו מומחה בצרכיו של דורנו זה כאותו הצדיק ,החסיד
הנודע רבי ישראל דב אודסר זצ״ל ,שאמר בפירוש :״התורה
אזמרה ,יכולה להחזיר את כל העולם להשם יתברך!״ .וכך
גם לגבי תורות אחרות ,כל אחת כפי סגולתה ,עד שתמלא
הארץ דעה כמים לים מכסים.

הפידוש הפשוט
לסיכום ,למרות שבאמת באור הפנימי אנו חפצים ,השקענו
רבות גם בכללי הלימוד העיוניים ,בהיותנו מודעים לכך
שהפירוש הפשוט לדברי רבינו  -זוהי המטרה .פירוש זה
הינו רוחני ועילאי ,ולהשיג אותו  -באיזו רמה שהיא ,זה
אומר לקבל תשובות מהצדיק בעצמו! כאשר נשיג את
הפירוש הפשוט ,בבל תוסיף ובל תגרע ,אז נזכה למגע
רוחני באור הצדיק ,שזה אומר פגישה איתו ,שזו היא
המטרה כדברי מוהרנ״ת :״ ...שיזכה למצוא ולהשיג
פנימיות כוונת תורתו הקדושה ,שזהו הצדיק בעצמו״
)ליקו״ה ,חו״מ ,שלוחין ה ,יב(.

ממגע זה תנבענה תוצאות ברוכות ,ומהן התעוררותו של
המימד המשיחי הנמצא בלימודי תורות רבינו הקדוש -
המבעיר את ניצוץ הגואל הנמצא בתוך עומק לבו של כל
יהודי ,דבר שמביא שמחה עצומה ,כעין זו שתתפרץ בזמן
הגאולה .וכך עלה הננם על כתפי הענק ,וכך הוא צופה
מעבר למה שניתן לשער ,תלמידים קטנים מתקרבים ועולים
בסולמו של רבינו הקדוש ,ונהנים מהאור החדש המוכיח
לעיניהם כי אין שום ייאוש בעולם וכי גם להם יש סיכוי.

״...והעיקר אמרתי תיכתב זאת זיכרון לדור אחרון ועם נברא יהלל
יה ,עתיד להיבראות דור שיהיה ישיבה גדולה בארץ הקודש דווקא,
שילמדו תורות רבינו עם השורש ולדקדק בהתודות על כל אות ואות,
על פי הביאור הליקוטים ,ולעשות כל עבודתם והנהגתם בקודש ובחול
על פי הפנימיות מתורות רבינו ומוהרנ״ת ,על פי דברי רבי אברהם
ז״ל; ויתנו בל בוחותם ומאמצי נפשותם לזכך הגוף ,ולהבנים בו בל
העצות והטובות של רבינו ז״ל; אשרי מי שיהיה לו חלק בזה...״
)הרה״ח ר׳ שמואל הורביץ זצ״ל ,׳ימי שמואל׳ כרך ב׳ עמ׳ שנד(.
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פתיהה קצרה לבאר עיקרי ושורשי ענייני הקבלה
מתוך מבוא לספר הזהר מבעל המתוק מדכש

אנו מביאים כאן כמה ענייניס מיסודות הקבלה ושמות הספירות
והפרצופים הנזכרים בזוה״ק ,לפי המובא בכתבי האריז״ל ובספר
מסילות חכמה מהרה״ק ר׳ מאיר פאפירש ז״ל ,שהביא שם
קיצור הקדמות הראויים למתחילים להבין את סדר השתלשלות
העולמות ,כדי שכל מי שרוצה ללמוד ולעיין קצת בזוה״ק ובספרי
קבלה לא ימנע את עצמו בגלל חסרון ידיעות אלו.
א( כשעלה ברצונו הפשוט יתברך לברוא העולם כדי להשפיע
מטובו לברואיו ,ראה שבלתי אפשרי יהיה להתחתונים להשיג
עצם אורו הגדול העליון שהוא אור פשוט הנקרא אור אין
סוף ,לכך האציל תחילה עשר אורות הנקראים ספירות ,שהם
כלים ולבושים להלביש בהם אורו יתברך כדי שיהיה אפשרות
להתחתונים לסבול אורו ולהנות ממנו .ותיקח לך משל מאור
השמש שאי אפשר להסתכל בו ולהנות ממנו בלי מסך מבדיל ,ק״ו
באלף אלפי אלפים הבדלות באור העליון ית׳ ,שאי אפשר להשיג
את מהותו ועצמותו זולת על ידי לבושים שהם העשר ספירות.
ב( ואלו הם העשר ספירות :כתר ,חכמה ,בינה ,חסד ,גבורה,
תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,ומלכות.

•

אות ה׳ ראשונה שהיא הבינה יש בה הוי״ה במילוי כזה:
יו״ד ה״י וא״ו ה״י שעולה בגי׳ ם״ג.

•

אות ו׳ שהיא הת״ת יש בה הוי״ה במילוי אלפי״ן כזה:
יו״ד ה״א וא״ו ה״א שעולה בגי׳ מ״ה.

•

אות ה׳ אחרונה שהיא המלכות יש בה הוי״ה במילוי ההי״ן
כזה :יו״ד ה״ה ו״ו ה״ה שעולה בגי׳ ב״ן.

ה( ואף על פי שכל אור ואור ) פי׳ כל ספירה וספירה( יש לו תכונה
וגוון בפני עצמו להנהיג על ידו את העולם ואין זה דומה לזה ,אף
על פי כן חלק הקב״ה אותם לג׳ קוין ,והם:
•

קו ימין :שהוא קו החסד שבו נכללות ג׳ ספירות חכמה חסד
נצח ,שעל ידם מנהיג הקב״ה את עולמו במידת החסד הגמור
לראויים לכך.

•

קו שמאל :שהוא קו הגבורה שבו נכללות ג׳ ספירות בינה
גבורה והוד ,שעל ידם מנהיג הקב״ה את עולמו במידת הדין
הגמור לראויים לכך.

•

קו אמצעי :המכריע בין קו החסד והגבורה שהוא קו
הרחמים ,שבו נכללות ג׳ ספירות
של הכתר( תפארת יסוד ,שעל ידם מנהיג הקב״ה את עולמו
במידת הרחמים ,והוא כשהאדם מצד עצמו אינו ראוי כל כך
לחסד ,אז הקב״ה מרחם עליו במידת הרחמים.
כתר ) א ו רע ת שהיא החיצוניות

והם מתחלקים לחמשה פרצופים הנקראים בלשון הקבלה:
הכתר )ונז כ ר בר״ת א״א(,

•

אריך אנפין שהוא

•

אבא שהוא חכמה,

•

אימא שהיא בינה

•

זעיר אנפין ) ר ״ ת ד א( שהוא התפארת ) ר ״ ת ת״ת( ,הכלול משש
ספירות חג״ת נה״י ,שהם נקראים ששה קצוות ) ר ״ ת ו״ק(,

•

נוקבא דז״א שהיא המלכות

)ונזכרים יחד בר״ת או״א(,

)כשנזכרים יחר נרמזים בר״ת זו״ן(.

ג( והנה בשם העצם של הקב״ה שהוא שם י׳ ה׳ ו׳ ה' ,באלו הד׳
אותיות נרמזות כל העשר ספירות באופן זה:
• בקוצו העליון של אות י׳ של שם הוי״ה נרמז הכתר שהוא
אריך אנפין,

ו( ועתה תדע ששלש ספירות הראשונות שהם כתר חכמה ובינה
)הנזכרים כר״ת כח״ב( ,הם נקראים מוחין שעליהם נאמר ׳הנסתרות
לה׳ אלקינו׳ שאין לנו בהם שום השגה ,והשבע תחתונות ) הנקר אי ם
בר״ת חנ״ת נהי״ם( נקראות מידות ,שעליהם נאמר ׳והנגלות לנו
ולבנינו׳ ,כלומר שעל ידם יכולים להשיג את הנהגת הבורא ב״ה,
לכן העשר ספירות הם קומה שלימה בדמות אדם ,והיינו כי כתר
חכמה ובינה הם סוד הראש עם המוחין ,והשבע תחתונות הם
כנגד שאר אבריו של האדם.
כמבואר בפתח

אליהו ) ת קוני זהר בהקדמה שניה דף יז ע״א(:

•

חסד דרועא ימינא :פי׳ חסד מכונה זרוע ימין ,כי על ידו
מתעורר טוב וחסד בעולם.
גבורה דרועא שמאלא :פי׳ הגבורה מכונה זרוע שמאל ,כי
על ידה מתעורר דין וגבורה בעולם.

•

באות י׳ דשם הוי״ה נרמזת החכמה הנקראת אבא,

•

באות ה׳ ראשונה דשם הוי״ה נרמזת הבינה הנקראת אימא,

•

•

באות ו׳ נרמזות שש ספירות שהם חסד וגבורה ,תפארת ,נצח
הוד ,יסוד ,שהם ששה קצוות ,ונקראים יחד פרצוף זעיר אנפין

•

ת פ אר ת גופא :פי׳ ת״ת הוא בקו אמצעי ומכריע בין חסד
וגבורה.

•

נצח והוד תרין שוקין :פי׳ נו״ה מכונים שתי שוקיים ,ולפי
שהם ענפי החו״ג לכן נצח נוטה לחסד והוד נוטה לגבורה.

•

יסוד סיומא דגופא אות ברי ת קודש :פי׳ היסוד מכונה על
שם הברית קודש ,והוא סיום הגוף שכולל בתוכו שפע של כל
הספירות חג״ת נ״ה.

•

מלכות :היא עטרת היסוד דז״א ,ששם מקושרת השכינה
הנקראת גם כן בשם מלכות.

)הנזכרים בר״ת חג״ת נה״י(,

•

באות ה׳ אחרונה דשם הוי״ה נרמזת המלכות שהיא השכינה
הנקראת נוקביה דז״א.

ד( דע כי כל אות ואות של השם הוי״ה יוצאת ממנה הוי״ה אחת
שלימה ,וההפרש שבהם הוא בבחי׳ המילויים שבהם ,וזה עניינם:
•

הנה אות י׳ שהיא החכמה יש בה הוי״ה במילוי יודי״ן כזה:
יו״ד ה״י וי״ו ה״י שעולה בגי׳ ע״ב.
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ז( ורע שכל ספירה מעשר ספירות הנ״ל יש לה גם כן עשר
ספירות פרטיות ,לכן נקרא ספירת הכתר פרצוף שלם כפני עצמו
בעל עשר ספירות רוגמת רמות ארם שלם ,כמו כן פרצופי אבא
ואימא וזעיר ונוקביה כולם הם בעלי עשר ספירות בקומה שלימה.
ח( נורע שהקב״ה ברא ארבע עולמות הנקראים :אצילות ,בריאה,
יצירה ,עשיה) ,ר״ת אבי״ע( ,והם כנגר ר׳ אותיות השם הוי״ה.
עולם האצילות :כולו אלקות וכולו קורש אין שם שום תערובת
טוב ורע ,ועליו נאמר ׳לא יגורך רע' ,ומזו״ן ראצילות נמשכות
נשמות בני ישראל.
עולם הבריאה :נקרא עולם הכסא ששם המלאכים הנקראים
שרפים ,ושם מתחלת אחיזת הקליפות ,אמנם עריין הוא רובו טוב
וקרושה ומעוטו רע וקליפה.
עולם היצירה :נקרא עולם המלאכים ששם המלאכים הנקראים
חיות הקורש ,וטוב ורע שהם הקרושה והקליפה הם שם מחצה
על מחצה והם מעורבים זה בזה.
עולם העשיה הרוחני :נקרא עולם האופנים ששם המלאכים
הנקראים אופנים ,ושם הרע מרובה על הטוב ,רהיינו הקליפה
מרובה על הקרושה ,ואין שום רבר בעולם העשיה שלא יהיה
מורכב מקרושה וקליפה ומעורבות יחר ממש .אח״ב נברא עולם
העשיה הגשמי הכלול מר׳ יסורות אש רוח מים עפר ) ר ״ ת ארמ״ע(.
ט( עור ברא הקב״ה כנגר ר׳ אותיות הוי״ה וקוצו של י׳ ,חמש
בחינות נשמות הנקראות מלמטה למעלה :נפש ,רוח ,נשמה,
חיה ,יחידה ) ר ״ ת נרנח״י(.
יי( צריך לרעת כי עיקר חטעם ששלח חקב״ח נשמות בני ישראל
לעולם חזח ,חוא כרי לברר את חנצוצין קרישין שנפלו בין חקליפות
ע״י חטא ארם חראשון ,וחיינו על ירי שבני ישראל עוסקים בתורח
ובתפלת ובמצוות ומעשים טובים חם מבררים אלו חנצוצין קרישין,
ובטור אתערותא רלתתא תחילח עולים אלו חנצוצין במור מיין
נוקבין )נזכר בר״ת מ״ן( אל חמלכות שחיא חשכינח חקרושח חנקראת
בשם ארנ״י ,וחיא נתקנת ומתקשטת על ירי אלו חמ״ן ,וחיא מעלח
את חמ״ן לז״א לצורך חיחור ,כרי לחתחבר עם חשם חוי״ח שחוא
בז״א ,ועי״ז מתחברים ב׳ חשמות חוי״ח וארנ״י בזח :יאחרונחי,
ונעשח יחור חעליון ,ועל ירי יחור זח נמשך מלמעלח שפע חמיין
רכורין ) ה נז כ ר בר״ת מ״ר( ,ומזח נמשכים כל מיני חשפעות טובות
לכל חעולמות ובפרט לבני ישראל חקרושים ,וענין זח נזכר פעמים
רבות בביאורי חפסוקים באופנים שונים בזחר חק׳ ,לפי שזחו עיקר
ותכלית עבורת בני ישראל בימי חייחם בעולם חזח.
יא( ענין יחור זח זח נזכר חרבח פעמים בשם ׳יחור יסור ומלכות׳,
כי חיסור חוא כולל בתוכו חארות כל חשש ספירות ,לכן נחשב
ככולם ,וגם מפני שחיסור חוא חמעביר את כל חשפע אל חמלכות,

לכן נחשב כאילו חיסור חוא חמתקן את חמלכות.
יב( חמלכות שחיא חנוקבא רז״א שחיא חשכינח חשוכנת
בתחתונים ,אין לח שפע מעצמח כלום ,ונזכר בלשון חזחר ׳לית
לח מגרמח כלום׳ ,רק מח שמקבלת מז״א ,ואחר שקבלח שפע
ממנו אז חיא מוציאח לפועל כל פעולות חששח קצוות )חו״ק(
רז״א ,וחיא משפעת את חשפע לכל מלאכי בריאח יצירח ועשיח
)בי״ע( ולכל חתחתונים.
יג( צריך לרעת שרבר גלוי חוא כי אין למעלח לא גוף ולא כח
חגוף חלילח ,וכל חרמיונות וחציורים שנזכרים בספר חזחר חקרוש
ובשאר ספרי קבלח ,לא מפני שחם כך למעלת ח״ו ,אמנם כרי לשכך
את חאוזן שיוכל חארם לחבין רברים עליונים רוחניים שחם בלתי
נתפסים ונרשמים בשכל חאנושי ,לכן ניתן רשות לרבר בבחינות
ציורים ורמיונות ,כי גם בפסוקי חתורח נזכר רבר זח ,כמ״ש ׳עיני
ח׳ חמח משוטטים בכל חארץ׳ ,׳עיני ח׳ אל צריקים׳ ,׳וישמע ח״,
׳וירח ח״ ,׳וירבר ח״ ,וכאלו רבות ,וגרולח מכולם מח שאמר חכתוב
׳ויברא אלקים את חארם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו זכר ונקבח
וגו״ ,ואם חתורח עצמח רברח כך ,גם אנחנו נוכל לרבר כלשון
חזח ,עם חיות שפשוט חוא שאין למעלת אלא אורות רקים בתכלית
חרוחניות בלתי נתפסים כלל ,כמ״ש ׳כי לא ראיתם כל תמונח׳.
יד( אמנם יש עור ררך אחרת כרי לחמשיל ולצייר בח חרברים
חעליונים ,וחם בחי׳ כתיבת צורת חאותיות ,כי כל אות ואות מורח
על אור פרטי עליון ,וגם תמונח זו רבר פשוט חוא כי אין למעלח
לא אות ולא נקורח ,וגם זח רק ררך משל וציור לשכך את חאוזן.
טו( מח שתראח כינויי זכר ונקבח וזווגין ונשיקין וכרומח,
תרע כי פירוש זכר חוא חמירח חמשפעת ,וחנקבח חיא חמירח
חמקבלת את חשפע.
סור חזווג חמיוחם אל חספירות ,חוא חיבור וריבוק שם חקרוש
של בחי׳ חזכר  -חמשפיע ,עם שם חקרוש של בחי׳ חנקבח -
חמקבלת ,ועניינו חוא חמתקת תגבורות של חנקבח עם חחסרים
של חזכר ,ושיתוף מירת חרחמים עם מירת חרין ,כשם שחיח בעת
בריאת חעולם שחוא עצמו סור חזווג.
סור חנשיקין חוא רביקות רוחא ברוחא ,רחיינו רביקות רוחניות
חספירות זח עם זח.
סור חעיבור חוא ,כי שרשי חנמצאות שחנקבח מקבלת מחזכר,
חם נתקנים בח ומצטיירים בח בציור חרוחני ,כי בעורם בזכר
חם ברקות גרול ,וחוא מוסר אותם אל חנקבח כרי לחביא את
חנמצאים לבישול מציאותם וגלויים בפועל.
סור חלירח וחיניקח וחגרלות חם כינויים אל חנמצאות וחשתלשלותם
ממציאות רק אל מציאות עב ,ער שנגלים ובאים אל גמר מציאותם.
)קטע זה נעתק מהאזהרה המופיעה בריש ספר הזהר דפוס וילנא(,

שמות הספרים ומהבריהם המובאים בכרך זה
א
אבות דרבי נתן

גבורות השם :לרבינו המהר״ל

חובות הלבבות :לרבינו בחיי בן יוםף אבן פקודה

אבניייה ברזל :להגה״צ ר אברהם ב״ר נחמן

גור אריה :לרבינו המהר״ל

חזקוני :לרבינו חזקיה בן מנוח

אגרא דכלה :להגה״צ ר צבי אלימלך מדינוב

גלגולי נשמות :לרבינו הרמ״ע מפאנו

חידושי אביר :להרה״ח ר יצחק אייזיק זילברמן
חידושי אגדות :לרבינו המהר״ל

אגרא דפרקא :להגה״צ ר צבי אלימלך מדינוב

חידושי הריטבייא :לרבינו יום טוב בן אברהם אשבילי

אגרת הטעמים :לרבינו שמשון מאוסטרופולי

אגרת הרמביין

דברי דוד :לרבינו דוד ב״ר שמואל הלוי)בעל הט״ז(

חידושי הרשבייא :לרבינו שלמה בן אברהם אדרת

אדיר במרום :לרבינו הרמח״ל

דגל מחנה אפרים :להגה״צ ר משה חיים אפרים מםדליקוב

חיי אדם :להגה״צ ר אברהם דאנציג

אדם ישר :לרבינו האר״י ז״ל

דן ידין :לרבינו שמשון מאוםטרופולי

חיי מוהריין :לרביה״ק רבי נחמן מברםלב

אהבת יהונתן :להגה״צ ר יהונתן אייבשיץ

דעת זקנים :לבעלי התוםפות

חכמה ותבונה :להגה״צ ר אברהם ב״ר נחמן

אוהב ישראל :להגה״צ ר אברהם יהושע העשיל מאפטא

דעת תבונות :לרבינו הרמח״ל

חסד לאברהם :לרבינו אברהם אזולאי

אוצר היראה :להגה״צ ר נחמן מטשערין

דרוש בענין תפילת הדרך :לרבינו הרמח״ל

חפץ חיים :להגה״צ ר ישראל מאיר הכהן מראדין

אוצר השם :להגה״צ ר משה ב״ר יעקב)הגולה מקיוב(

דרושי הצלייה :לרבינו יחזקאל לנדא

חתם סופר עהיית ועל השייס :להגה״צ ר משה סופר

אוצרות היים :לרבינו האר״י ז״ל

דרושי כולך יפה :לרבינו הרמח״ל

אוצרות רמהייל :לרבינו הרמח״ל

דרישה :לרבינו יהושע וולק כ״ץ

ט

אוצר נחמני :להרה״ח ר׳ נחמן ישראל בורשטיין

דרך אמונה :לרבינו מאיר בן גבאי

טייז על התורה :לרבינו דוד ב״ר שמואל הלוי

אור הגנוז ) שי ר חדש( :להרה״ח ר׳ ישראל יצחק

דרך הי :לרבינו הרמח״ל

טובות זכרונות :להרה״ח ר אברהם שטערנהארץ

בזאנםון

דרך חיים ) ע ל מסכת דרך ארץ זוטא( :להגה״צ ר יצחק

טור הארוך על התורה :לרבינו יעקב בן הרא״ש

אור החיים :לרבינו חיים ב״ר משה אבן עטר

אליהו ב״ר שמואל לנדא

טור :לרבינו יעקב בן הרא״ש

אור המאיר :להגה״צ ר זאב וולף מז׳יטומיר

דרך חיים :לרבינו המהר״ל

טורי זהב :לרבינו דוד ב״ר שמואל הלוי

אור זורח :לאנ״ש דפולין

דרך עץ חיים :לרבינו הרמח״ל

טעמי המצוות :לרבינו האר״י ז״ל

אור חדש :לרבינו המהר״ל

דרכי נועם )שיעורים( :להרה״ח ר ניסן דוד קיוואק

אור נערב :לרבינו הרמ״ק

דרשות המהרייל :לרבינו המהר״ל

אור תורה :להגה״צ ר יצחק אייזיק חבר

דרשות הריין :לרבינו ניםים גירונדי

אורחות צדיקים

יבקש רצון :להגה״צ ר אפרים הלוי הורביץ
יד החזקה :לרבינו הרמב״ם

אלשיך עהיית :לרבינו משה אלשיך

ה

יד הנחל :קונטרם לתורה וחםידות ע״ד רביה״ק מברםלב

אמונת אומן :נלקט ע״י הרה״ח ר נתן צבי קעניג

הגהות הרמייא על השוייע :לרבינו משה איםרליש

יד רמה :לרבינו מאיר הלוי אבולעפיא

אמרי יושר :לרבינו וידאל ב״ר יצחק הצרפתי

הוראת שעה :להגה״צ ר שלמה ב״ר יהודה הכהן

ידי משה ) ע ל המדרש( :להגה״צ ר יעקב משה ב״ר

אפיקי ים :להגה״צ ר יצחק אייזיק חבר

המקנה :להגה״צ ר פנחם הלוי הורביץ

אברהם העלין אשכנזי

הערוך :לרבינו נתן בן ר יחיאל מרומא

יונת אלם :לרבינו הרמ״ע מפאנו

הפלאה :להגה״צ ר פנחם הלוי הורביץ

יוצרות :לרבי אלעזר הקליר

באבי הנחל :להרה״ח ר ברוך אפרים

הקדמת ספר האידרות :להרה״ח ר דניאל פריש

יושר דברי אמת :להגה״צ ר משולם פייבוש הלר מזברז׳

באר היטב :לרבינו יהודה אשכנזי מטיקטין

ה שתפכות הנפש :להרה״ח ר משה יהושע אלטר

ילקוט ראובני :להגה״צ ר אברהם ראובן הכהן םופר

באר מים חיים :להגה״צ ר חיים מטשרנוביץ

בזשילאנםקי מטעפליק

ילקוט שמעוני :לרבינו שמעון הדרשן

באר שבע :לרבינו יששכר בער איילנבורג

התנוצצות משיח :להרה״ח ר יצחק ברייטער

ימי מוהרניית :להגה״צ מוהרנ״ת

ביאור הליקוטים :להגה״צ ר אברהם ב״ר נחמן

התק שרות לצדיק האמת :להרה״ח ר שמואל הורוויץ

ימי שמואל :להרה״ח ר שמואל הורוויץ

בית אברהם :להגה״צ ר׳ אברהם דאנציג

ו

יסוד התשובה :לרבינו יונה

בית הבחירה :לרבינו מנחם ב״ר שלמה המאירי

ווי העמודים :רבינו שבתי שעפטיל ב״ר ישעיה הורביץ

יעלת חן החדש :יצא לאור בהוצאת ׳שיר חדש׳

בית חדש :לרבינו יואל םירקיש

)בן השל״ה(

יעלת חן :נערך ע״י הרה״ח ר׳ שמואל הורוויץ

ונכתב בספר :להרה״ח ר יעקב מאיר שכטער

יערות דבש :להגה״צ ר׳ יהונתן אייבשיץ

יסוד העבודה :להגה״צ ר אברהם מםלונים

בינה לעתים :לרבינו עזריה פיגר

בית יוסף :לרבינו יוםף קארו
בכור שור :לרבינו יוםף בכור שור

יפה קול :להגה״צ ר׳ שמואל יפה אשכנזי

ז

יפה שעה ) ע ל ע״ח( :להגה״צ ר׳ שלמה ב״ר יהודה הכהן

בני יששכר :להגה״צ ר צבי אלימלך מדינוב

זוהר :להתנא האלקי רשב״י

יפה תואר :להגה״צ ר׳ שמואל יפה אשכנזי

בעל הטורים עהיית :לרבינו יעקב בן הרא״ש

זית רענן על הילקוייש :לרבינו אברהם אבלי הלוי

יקרא דשבתא :להגה״צ ר׳ נחמן מטשערין

בעלי התוספות עהיית

גומבינר)בעל המג״א(

ירח האיתנים :להגה״צ ר׳ נחמן מטשערין

בעשייט עהיית :לרבינו ישראל בעש״ט

זכרו תורת משה :להגה״צ ר׳ אברהם דאנציג)בעל חיי

ישמח ישראל :להגה״צ ר׳ ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר

ברית כהונת עולם :להגה״צ ר יצחק אייזיק מקאריץ

אדם(

ישמח לב :להגה״צ ר׳ מנחם נחום מטשרנוביל

ברית מנוחה :לרבינו אברהם מרימון ספרד

זמרת הארץ :להגה״צ ר נחמן מטשערין

ישמח משה :להגה״צ ר׳ משה טייטלבוים מאוהעל

בת עין :להגה״צ ר אברהם דוב מאווריטש

זקוקין דנורא :להגה״צ ר שמואל ב״ר משה הידא

ישראל סבא :להרה״ח ר׳ ישראל דב אודםר

בתי מדרשות

זרע קודש :להגה״צ ר נפתלי צבי מרופשיץ

ישרש יעקב :להגה״צ ר׳ יעקב צבי יאליש

בן פורת יוסף :להגה״צ ר יעקב יוםף מפולנאה

שמות הספרים ומהבריהם המובאים בכרך זה

כא

מדרש שמואל
כד הקמח :לרבינו בחיי בן אשר אבן חלואה

מדרש שמואל ) ע ל אבות( :לרבינו שמואל די אוזידא

סדר הדורות :להגה״צ ר יחיאל הלפרין ממינסק

כוכבי אור :להגה״צ ר אברהם ב״ר נחמן

מדרש תהלים

סודי רזיא :לרבינו אלעזר מגרמיזא

כלי יקר :לרבינו שלמה אפרים מלונטשיץ

מדרש תנחומא

סידורו של שבת :להגה״צ ר חיים מטשרנוביץ

כסף משנה :לרבינו יוםף קארו

מהרזייו על המדרש :להגה״צ ר זאב וולף איינהורן

סיפורי מעשיות :לרביה״ק רבי נחמן מברסלב

כתבי האדיי :לרבינו האר״י ז״ל

מהרשייא :לרבינו שמואל אליעזר הלוי איידלם

סמייג :לרבינו משה מקוצי

כתייי רי שלמה וקסלר :על גיליון ליקו״מ

מזרחי :לרבינו אליהו מזרחי

ספר גרושין :לרבינו הרמ״ק

כתייי שהוייל רנייצ קעניג :נוםחאות ליקו״מ

מחברת הקודש :לרבינו נתן שפירא

ספר הבהיר :לרבי נחוניא בן הקנה

כתם אופיר :להגה״צ ר יצחק אייזיק יהודה יחיאל מפרין

מחנה דן :להרה״ח ר דן בינדר

ספר הברית :להגה״צ ר פנחם אליהו מוילנא

מקאמרנא

מי הנחל :להרה״ח ר משה יהושע אלטר בזשילאנםקי

ספר החיים :לרבינו חיים ב״ר בצלאל)אח המהר״ל(

מטעפליק

ספר החינוך

ל

מכילתא

ספר הייחוד :לרבינו חמאי גאון

לב בנים )כת״י( :להרה״ח ר ישראל יצחק בזאנםון

מכילתא דרשבייי

ספר היצירה :לאברהם אבינו ע״ה

לוית חן :להרה״ח ר לוי יצחק בנדר

מכלל יופי :ליקוט מכתבי אנ״ש ,נערך ע״י הרה״ח ר שלמה

ספר הישר :לרבינו תם

לימודי אצילות :לרבינו ישראל םרוג

יהודה וייצהנדלר

ספר הכללים :לרבינו הרמח״ל

ליקוטי אבן :להגה״צ ר אפרים ב״ר נפתלי

מכתבי רבי ישראל :להרה״ח ר ישראל היילפערין קארדונר

ספר הליקוטים :לרבינו האר״י ז״ל

ליקוטי הלכות :להגה״צ מוהרנ״ת

מכתבי שמואל :להרה״ח ר שמואל הורוויץ

ספר המידות :לרביה״ק רבי נחמן מברסלב

ליקוטי השייס :לרבינו האר״י ז״ל

מלבייים :להגה״צ ר מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל

ספר המפואר :לרבינו שלמה מולכו

ליקוטי מוהרץ :לרביה״ק רבי נחמן מברםלב

מלחמות משה :לרבינו הרמח״ל

ספר המצוות הקצר :להגה״צ ר ישראל מאיר הכהן

ליקוטי עצות :להגה״צ מוהרנ״ת

מנורת המאור :לרבינו יצחק אבוהב

מראדין

ליקוטי תורה :לרבינו האר״י ז״ל

מסילת הקשרים :להרה״ח ר ישראל יצחק בזאנםון

ספר המצוות :לרבינו הרמב״ם

ליקוטי תפילות :להגה״צ מוהרנ״ת

מסילת ישרים :לרבינו הרמח״ל

ספר המשלים :לרבינו יוסף גיקטליא

מ

מסכתות קטנות

ספר הניקוד :לרבינו יוסף גיקטליא

מעדני מלך :להרה״ח ר אברהם וייצהנדלר

ספר הפליאה :לרבינו אביגדור בן יצחק קרא

מאור הנחל

מעולפת ספירים :לרבינו שלמה אלגאזי

ספר הקנה :לרבי נחוניא בן הקנה

מאור ושמש :להגה״צ ר קלונימום קלמן אפשטיין

מעינים בנחלים :להרה״ח ר משה קרמר

ספר התמונה :לרבי ישמעאל ב״ר יוסי

מאור עינים :להגה״צ ר מנחם נחום מטשרנוביל

מערכת האלקות :לרבינו פרץ ב״ר יצחק הכהן

ספר חסידים :לרבינו יהודה החסיד

מאורות נתן :להגה״צ ר מאיר פאפרש הכהן

מעשה טוביה :לרבינו טוביה הרופא

ספר חרדים :לרבינו אלעזר אזכרי

מאורי אור :להגה״צ ר מאיר פאפרש הכהן

מעשי השם :לרבינו אלעזר אשכנזי ב״ר אליה הרופא

ספר יוחסין :לרבינו אברהם זכות

מאירי :לרבינו מנחם ב״ר שלמה המאירי

מצודות דוד :לרבינו דוד אלטשולר ובנו רבינו הלל

ספר ציוני :לרבינו מנחם ציוני

מאמר החכמה :לרבינו הרמח״ל

מצודות ציון :לרבינו דוד אלטשולר ובנו רבינו הלל

ספרא

מאמר העיקרים :לרבינו הרמח״ל

מצרף לחכמה :לרבינו יש״ר מקנדיא

ספרי

מאמר הרקיעים :לרבינו הרמ״ע מפאנו

מצת שימורים :לרבינו נתן שפירא

מאמר מאה קשיטה :לרבינו הרמ״ע מפאנו

מקור חכמה :קובץ לתורה וחסידות ע״ד רביה״ק מברסלב

מאמר מעיין גנים :לרבינו הרמ״ע מפאנו

מקור מים חיים על הבעשייט עהיית :נערך ע״י הרה״ח ר

עבודת הקודש :לרבינו מאיר בן גבאי

מאמר על דרשות חזייל :לרבינו אברהם בן הרמב״ם

שמעון מנחם מענדל מגאוורטשוב

עבודת ישראל :להגה״צ ר ישראל מקוז׳ניץ

מאמר על פנימיות התורה :לרבינו הרמב״ן

מראה מקומות על הגיליון :להגה״צ ר נחמן מטשערין

עולת תמיד :לרבינו האר״י ז״ל

מאמר צבאות הי :לרבינו הרמ״ע מפאנו

מרדכי על השייס

עונג שבת :להרה״ח ר אפרים קראקובסקי מפשעדבארז

מבועי הנחל :קובץ לתורה וחםידות ע״ד רביה״ק מברםלב

משיבת נפש :להרה״ח ר משה יהושע אלטר בזשילאנםקי

עיון יעקב :לרבינו יעקב ב״ר יוסף ריישר

מביייט על פרק שירה :לרבינו משה בן יוםף טראני

מטעפליק

עין יעקב :לרבינו יעקב בן חביב

מגדל עוז :לרבינו יעקב עמדין

משנת חסידים :לרבינו עמנואל חי ריקי

עלים לתרופה )מהדורת ׳קרן הדפסה׳( :להגה״צ מוהרנ״ת

מגיד מישרים :לרבינו יוםף קארו

מתוק מדבש :להרה״ח ר דניאל פריש

עמק המלך :לרבינו נפתלי הרץ בכרך

מתנות כהונה על המדרש :לרבינו יששכר בער כ״ץ

ענף יוסף :להגה״צ ר׳ חנוך זונדל ב״ר יוסף מביאליסטוק

מגילת סתרים :לרבינו ניםים גאון
מגלה עמוקות :לרבינו נתן שפירא

עץ הדע ת טוב :לרבינו חיים ויטאל

מגן אבות :לרבינו שמעון בן צמח מדוראן

נ

מגן אברהם :לרבינו אברהם אבלי הלוי גומבינר

נהר שלום :לרבינו הרש״ש

עץ יוסף :להגה״צ ר׳ חנוך זונדל ב״ר יוסף מביאליסטוק

מגן דוד :לרבינו דוד בן זמרא

נועם אלימלך :להגה״צ ר אלימלך מליז׳נםק

עצות המבוארות :להרה״ח ר׳ שמשון בארסקי

מדרש אבא גוריון

נחל שורק :להרה״ח ר אברהם וייצהנדלר

עצות ישרות :להרה״ח ר׳ מרדכי מנחם מנדל

מדרש אגדת ברא שית

נחת השולחן :להגה״צ ר נחמן מטשערין

קיצקאווסקי

מדרש זוטא

נצח ישראל :לרבינו המהר״ל

ערבות נחל :להרה״ח ר׳ אברהם יארוויטש

מדרש משלי

נר מצוה :לרבינו המהר״ל

ערבי נחל :להגה״צ ר׳ דוד שלמה אייבשיץ

מדרש פנים אחרים

נתיב צדיק :להגה״צ ר נתן ב״ר יהודה)לייבל ראובן׳ם(

ערוך לנר :להגה״צ ר׳ יעקב אטלינגר

מדרש רבה

מטבריא

ערכי הכינויים :לרבינו משה זכות

מדרש שוחר טוב

נתיבות עולם :לרבינו המהר״ל

עשרה מאמרות :לרבינו הרמ״ע מפאנו

עץ חיים :לרבינו האר״י ז״ל

כב

שמות הספרים ומהבריהם המובאים בכרך זה

פירוש האריזייל לספרא ד צני עו ת א

קב הישר :לרבינו צבי הירש קאיידינובר

שני לוחות הברית :לרבינו ישעיהו הלוי הורביץ

פירוש המצוות :לרבינו הרמח״ל

קדו שת לוי :להגה״צ ר׳ לוי יצחק מברדיטשוב

ש ער הגלגולים :לרבינו האר״י ז״ל

פירוש ה מ שניות לרבינו הרמביים

קהלת יעקב :להגה״צ ר׳ יעקב צבי יאליש

ש ער ההקדמות :לרבינו האר״י ז״ל

פירוש ה מ שניות לרבינו עובדיה מבר טנור א

קול הרמייז :לרבינו משה זכות

ש ער הכוונות :לרבינו האר״י ז״ל

פירוש ה דיי סגי נהור לספר יצירה :לרבינו יצחק בן

קיצור ליקויימ)השלם( :להגה״צ מוהרנ״ת ,עם תוספות אותן

ש ער המצוות :לרבינו האר״י ז״ל

הראב״ד הראשון)חמיו של הראב״ד המשיג על הרמב״ם(

סידר הרה״ח ר׳ ישראל היילפערין קארדונר

ש ער הפסוקים :לרבינו האר״י ז״ל

פירוש הראיימ על שוהייט :להגה״צ ר אהרן משה פאדווא

קיצור ליקויימ מוהרניית :להגה״צ מוהרנ״ת

ש ער מאמרי רזייל :לרבינו האר״י ז״ל

מקארלין

קיצור שולחן ערוך :להגה״צ ר׳ שלמה גאנצפריד

ש ער מאמרי רשבייי :לרבינו האר״י ז״ל

פירוש הרמייז לזהר :לרבינו משה זכות

קלייה פת חי חכמה :לרבינו הרמח״ל

ש ער רוהייק :לרבינו האר״י ז״ל

פירוש הרמהייל על התנייך

קנ א ת הי צבאות :לרבינו הרמח״ל

שערי אורה :לרבינו יוסף גיקטליא

פירוש הכ מוני לספר יצירה :לרבינו שבתי בר אברהם

קרבן העדה :להגה״צ ר׳ דוד פרנקל

שערי גן עדן :לרבינו משה רומי

המכונה דונולו הרופא

קרן אורה :להגה״צ ר׳ יצחק מקרלין

שערי זהר :להרה״ח ר׳ דניאל פריש

פירוש לייב נ תי בו ת מקבלת הגאונים

קרני אור :להגה״צ ר׳ אלכסנדר זיסקינד

שערי צדק :לרבינו יוסף גיקטליא

פירוש לספר יצירה לרבינו ה דיי דמן עכו

שערי קדושה :לרבינו חיים ויטאל
שערי תשובה :לרבינו יונה

פירוש לרבינו דיי פגי נהור לספר יצירה
פירוש מהרהייו לתיקוייז

ריין על הריייף :לרבינו ניסים גירונדי

שע שועי הנחל :להרה״ח ר׳ אברהם שלו׳ שישא

פירוש מהרייי כהן)כ״ץ( על המדר ש :לרבינו יצחק ב״ר

ראייש עהיית

ש ע ת רצון על הזהר :להגה״צ ר׳ שלמה ב״ר יהודה הכהן

שמשון הכהן כ״ץ)חתן המהר״ל(

ראייש על השייס

שפע טל :לרבינו שעפטיל הלוי הורביץ

פירוש רבינו הראבייד לספר היצירה

רא שי בשמים :להרה״ח ר׳ רפאל יוסף רוזמן

שפתי חכמים :לרבינו שבתאי בם מפראג

פירוש רבינו הרמייק לספר היצירה

ר א שי ת חכמה :לרבינו אליהו די וידאש

שפתי כהן עהיית :לרבינו מרדכי הכהן

פירוש רבינו הרמביץ לספר היצירה

רבינו בחיי עהיית :לרבינו בחיי בן אשר אבן חלואה

שפתי כהן על השוייע)ש״ך( :לרבינו שבתי הכהן

פירוש רבינו הרמהייל לזהר

רבינו גרשום על השייס

פירוש רבינו יונה למסכת אבות

רבינו חננ אל על השייס

פירוש רבינו יונה למשלי

רדייל על המדר שים :להגה״צ ר׳ דוד לוריא מביחאוו

תולדות אהרן :להגה״צ ר׳ אהרן מזיטומיר

פירוש ההסיד יעבייץ למסכת אבות :לרבינו יוסף יעב״ץ

רוקח :לרבינו אלעזר מגרמיזא

תולדות יעקב יוסף :להגה״צ ר׳ יעקב יוסף מפולנאה

פירוש רבינו משה בוטריל לספר יצירה

רות זוטא

תולדות יצחק :לרבינו יצחק קארו

פירוש רסייג לספר יצירה :לרבינו סעדיה גאון

ריייף על העין יעקב :לרבינו יאשיהו פינטו

תו ל ע ת יעקב :לרבינו מאיר בן גבאי

פירו שי ההגדות :לרבינו הרשב״א

רמביין עהיית

תו מר דבורה :לרבינו הרמ״ק

פלא יועץ :להגה״צ ר אליעזר פאפו

רמזי המע שיות :להגה״צ ר׳ נחמן מטשערין

תוספות ומילואים לקיצור ליקרימ :להרה״ח ר׳ נחמן ב״ר

פני יהושע :להגה״צ ר יעקב יושע פאלק

ר מתים צופים על תנדבייא :להגה״צ ר׳ שמואל משינאווא

ברוך אפרים

פני משה :להגה״צ ר משה מרגלית

רנ ת ציון :להרה״ח ר׳ אברהם שטערנהארץ

תוספות יום טוב :לרבינו יו״ט ליפמן העלר

פנים יפות :להגה״צ ר פנחס הלוי הורביץ

ר ק אנ א טי עהיית :לרבינו מנחם בנימין רקאנאטי

תוספות על השייס :לבעלי התוספות

פסיקתא דר ב כ הנ א

רשייי עהיית ועל השייס ועל בייר :לרבינו שלמה יצחקי

תו ס פ ת א

רשביים עהיית ועל השייס :לרבינו שמואל בן מאיר

תו ר ת האדם :לרבינו הרמב״ן

פסיקתא ר ב תי
פרדס יוסף :להגה״צ ר יוסף פצנובסקי

תו ר ת המנחה :לרבינו יעקב סקילי

ש

תו ר ת העולה :לרבינו הרמ״א

פרי הארץ :להגה״צ ר מנחם מנדל מוויטבסק

ש ארי ת יצחק :להרה״ח ר׳ יצחק ברייטער

תו ר ת חיים :לרבינו חיים שור

פרי מגדים :לרבינו יוסף תאומים

פרדס רימונים :לרבינו הרמ״ק

ש ארי ת ישראל :להגה״צ ר׳ ישראל דב בער מווילעדניק

תו ר ת חכם :לרבינו חיים דילרוזה

פרי ע ץ היים :לרבינו האר״י ז״ל

שבחי הריין :לרביה״ק רבי נחמן מברסלב)נערך ע״י הגה״צ

תו ר ת משה :להגה״צ ר׳ משה סופר

פ ר פר או ת בנחל :להרה״ח ר יצחק יבלונסקי

מוהרנ״ת(

תו ר ת משה :לרבינו משה אלשיך

פ ר פר או ת לחכמה )מהדורת ׳תורת הנצח׳( :להגה״צ ר

שולחן ערוך :לרבינו יוסף קארו

תיקוני זוהר :להתנא האלקי רשב״י

נחמן מטשערין

שו שנת הע מקים על שהייש :לרבינו משה אלשיך

תלמוד בבלי

פרק שירה

שו שנת העמקים :לרבינו יוסף תאומים)בעל הפמ״ג(

תלמוד ירושלמי

פרקי דרבי אליעזר :לרבי אליעזר בן הורקנום

שיח שרפי קודש :יצא לאור בהוצאת ׳משך הנחל׳

תלמידי רבינו יונה על הריייף

פת חי שערים :להגה״צ ר׳ יצחק אייזיק חבר

שיחות הריין :לרביה״ק רבי נחמן מברסלב

תנייך

שיחות שאחר הסיפומייע :לרביה״ק רבי נחמן מברסלב

תנ א דבי אליהו רבה וזוטא :לאליהו הנביא

שיטה מקובצת :לרבינו בצלאל אשכנזי

ת פ א ר ת יהונתן :להגה״צ ר׳ יהונתן אייבשיץ

צדק ושלום :להגה״צ ר׳ אליהו משען

שיר נ עי ם השלם)כת״י( :הרה״ח ר׳ ניסן דוד קיוואק

ת פ א ר ת י שראל >על המשניות( :להגה״צ ר׳ ישראל ליפשיץ

צוואת הריבייש :לרבינו ישראל בעש״ט

שישה סדרי מ שנה

ת פ א ר ת ישראל :לרבינו המהר״ל

צלייה על השייס :לרבינו יחזקאל לנדא

שם הגדולים :לרבינו חיים יוסף דוד אזולאי

תפילות ותחנונים :להגה״צ ר׳ נחמן מטשערין

צרור המור :לרבינו אברהם םבע

שם משמואל :להגה״צ ר׳ שמואל מסוכטשוב

תקטייו תפילות :לרבינו הרמח״ל

שמונה פרקים :לרבינו הרמב״ם

תרגום אונקלוס :לאונקלום הגר

שמן ש שון)על ע״ח( :להגה״צ ר׳ ששון פרסיאדו

תרגום יונתן :ליונתן בן עוזיאל

כג

לוה ראשי התיכות והקיצורים המופיעים נ כי ד וה
א

בייב :בבא בתרא ,במהרה בימינו

דהעייה :דוד המלך עליו השלום

אי :אחד

בייד ,ביייד :בית דין

דוייק :דייק וקל ,דייק וקשה ,דרוש וקבל

אייא :אי אפשר

בייה :ברוך הוא ,ברוך השם

דייל :די לחכימא

אאייז :אדוני אבי זקיני

בהייפ :ברכת הפירות

דלעתייל :דלעתיד לבוא

אאייב :אלא אם כן

בייו :בשר ודם

דעתייס :דעתיקא םתימאה

אאעייה :אברהם אבינו עליו השלום

בזהייל :בזה הלשון

דפחייח :דברי פי חכם חן

אבייד :אב בית דין

בייח :בית חדש ,בעל חוב

אביייע :אצילות בריאה יצירה עשיה

בחיי :בחינה ,בחינת ,בחינות

דיית :דברי תורה

אדהייר :אדם הראשון

ביאהייל ,ביהייל :ביאור הליקוטים

ה

אדמוייר ,אדומוייר :אדונינו מורינו ורבינו

ביהכנייס ,ביכנייס :בית הכנםת

הי :השם

אדייר :אידרא רבה

ביחמייק ,בחמייק :בית המקדש

הגהייצ :הגאון הצדיק

א ד דיז  ,אדיז :אידרא זוטא

ביחמייד ,בימייד :בית המדרש

ההייד :הדא הוא דכתיב

אדרייג :אבות דרבי נתן

בכייז :בכל זאת ,בכל זה

הדיל :הוציא לאור

אייה :אמר המעתיק  ,אמר המגיה

בייט :בבא מציעא

היי :היה

אהייע :אבן העזר

במדבייר :במדבר רבה

הבייט :הריני כפרת משכבו

אוייא :אב ואם ,אבא ואמא

בנייי :בני ישראל

הייט :הני מילי

אוהייח :אור החיים

בסייר :בםייעתא דשמייא

הטביייט :הרב משה בן יוםף טראני

אוהייע  ,אוייה :אומות העולם

בעייד :בעל דבר ,בעל דין

הנייל :הנזכר לעיל

אריח :אורח חיים

בעחייט :בעל הטורים

הייק :הכי קאמר

אוצייה :אוצר היראה

בעריה :בעוונותינו הרבים

הרהייח :הרב החםיד

אחייז :אחרי זה ,אחרי זמן

בעזהייי ,בעזהייית :בעזרת ה׳ יתברך

הרהייצ :הרב הצדיק

אחייב :אחר כך

בעייח :בעל חוב

הרהייק :הרב הקדוש

אייי ,ארייי :ארץ ישראל

בעמחהייס :בעל מחבר הםפר

השייי ,השייית :השם יתברך

אידייר :אידרא רבה

בעייפ :בעל פה

איכייר :איכה רבה

בעשייט :בעל שם טוב

ו

אייב :אם כן

בייפ :ב׳ פעמים

ויקייר :ויקרא רבה

אכיייר :אמן כן יהי רצון

בייק :בבא קמא

אייל :אמר לו ,אמר ליה ,אפשר לומר

בייר :בראשית רבה ,בן רבי

ז

אמרזייל :אמרו רבותינו זכרונם לברכה

בייש :בית שמאי

זייא :זעיר אנפין

אייג :אי נמי

זאייז :זה את זה ,זה אחר זה  ,זו את זו

אנייש :אנשי שלומינו

זהייל :זה הלשון

איים :אין םוף

גבייח :גביית חוב

זהייש :זהו שאמר

אסתייר :אםתר רבה

גזייד :גזר דין

זוהייק :זוהר הקדוש

אייע :את עצמו

גימטי ,גימי :גימטריא

זויץ :זעיר ונוקביה

אעייג :אף על גב

גייב :גם כן

זייח ,זוייח :זוהר חדש

אעייפ ,אעפייי :אף על פי

גמי :גמרא

זחייא :זוהר חלק א

אעפייב ,אעפיייב :אף על פי כן

גמייח :גמילות חםדים

זחייב :זוהר חלק ב

אפשייל :אפשר לומר

גייע :גן עדן

זחייג :זוהר חלק ג

אייצ :אין צריך

זיייע :זכותו יגן עלינו

אצייל :אין צריך לומר

זיעייא :זכותו יגן עלינו אמן

אייר :אמר רבי ,אמרו רבותינו

דייא :דבר אחר ,ד אמות

זייל :זה לשונו ,זכרונו לברכה

ארזייל :אמרו רבותינו זכרונם לברכה

דאלייה :דאי לאו הכי

זלהייה :זכרונו לחיי העולם הבא

ארייי ,אריזייל :אשכנזי רבי יצחק ,זכרונו לברכה

דבהייי :דברי הימים

זללהייה ,זללייה :זכרונו לברכה לחיי העולם הבא

ארמייע :אש רוח מים עפר

דבהיייא :דברי הימים א׳

זלהייס ,זלשהייס :זה לשון הכתוב

איית :אי תימא ,אם תאמר ,אל תקרי

דבהיייב :דברי הימים ב׳

זלייז :זה לזה

אתעדייל :אתערותא דלעילא

דבהייק :דבריו הקדושים

זלעייז :זה לעומת זה

אתעדליית :אתערותא דלתתא

דבייר :דברים רבה

זלייק :זה לשון קדשו

דייה :דיבור המתחיל

זטייז :זה מול זה

ב

דהייב :דברים הנוהגים בםעודה

זייס :זה םוד

בייא :בני אדם

דהיייא :דברי הימים א׳

זייפ :זה פירוש ,ז׳ פעמים

באייי אמייה :ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם

דהיייב :דברי הימים ב׳

זצייל :זכר צדיק לברכה

כד

לוה ראשי התיבות והקיצורים המופיעים נכרך זה

זצוקייל :זכר צדיק וקדוש לברכה

כייכ :כל כך ,כן כתב

טוייט :משא ומתן

ד ש :זה שכתוב ,זה שאמר ,זה שאמרו

כייט :כל מקום ,כן משמע

טוייצ :מורה צדק

כטוייכ :כמו כן

טוייק :מועד קטן

כטפבייג :כמבואר בפנים

טייט :מאי טעמא49 ,

ח”  :#חלק #

כטייש ,כטוייש :כמו שכתוב ,כמו שאמרו

טילואייח :מילואי חכמה

חייו :חם ושלום

כטשארזייל :כמו שאמרו רז״ל

טלי :מלכות ,מלשון

חוייב :חכמה ובינה

כנסייי :כנםת ישראל

טלייא :מלכים א׳

חריג :חםד וגבורה ,חםדים וגבורות

כנייל :כנזכר לעיל

טלייב :מלכים ב׳

חוחיינז :חול המועד

ח

כייפ :כמה פעמים ,כן פירש

טלבייים :מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל

חוייל :חוץ לארץ

כייש :כמו שכתוב ,כל שכן

טלחייד :משל למה הדבר דומה ,מביא לבית הדפום

חריט :חושן משפט

כשדרזייל :כמו שדרשו רז״ל

טלחייש :מלאכי השרת

חזייל :חכמינו זכרונם לברכה

כשייט :כתר שם טוב

טייט :מראה מקום ,מכל מקום

חייי18 :

כשפרשייי :כמו שפירש רש״י

טייג ,טיץ :מיין נוקבין

חידייא :חיים יוםף דוד אזולאי

כיית :כי תימא ,כתר תורה

טסי :ממכת

כתייי :כתב יד

טסייג :מפירות נפש

חייייא :חיי אדם

טייע :מצוות עשה ,מראית עין

חייייט :חיי מוהר״ן

ל

טעייט ,טעשייט :מעשים טובים

לייא :לשון אחר

טצוייד :מצודות דוד

ט

לחייר :לחרב רבי

טצוייצ :מצודות ציון

טוייר :טוב ורע

לחייר ,לשחייר ,לשוחייר :לשון הרע

טקוייא ,טייא :מקום אחר

טייז :טורי זהב

ליקוייא :ליקוטי א׳

טקוייח :מקור חכמה

טנתייא :טעמים ,נקודות ,תגין ,אותיות

ליקוייח ,ליקוחייל :ליקוטי הלכות

טייר :מדרש רבה

ליקוייט :ליקוטי מוהר״ן

טייש ,טשייס :מה שכתב ,מה שכתוב

חתייס :חתם םופר

יייא :יש אומרים , ,יצחק אייזיק

ליקוייע :ליקוטי עצות

טשרעייח ,טרעייח :משה רבינו עליו השלום

ליקויית :ליקוטי תפילות ,ליקוטי תנינא

טתנייס :מתנות כהונה

יחיי :יהיה

לטדחייר :למדת הרחמים

יוייד :יורה דעה

לטחייד :למידת הדין ,למה הדבר דומה

יוח” כ יוחכייפ ,יריב :יום הכיפורים ,יום כיפור

נ

לענייד :לעניות דעתי

נייא :נופח אחר

יוייט :יום טוב

לעתייל :לעתיד לבוא

נבגייט :נשמתו בגנזי מרומים

יוסייד :יוםף םדבון

לפייז :לפי זה ,לפירוש זה

נחייי :נצח הוד ימוד

יחוייע :יחודא עילאה

לפענייד :לפי עניות דעתי

נחייג :נחל נובע

יחויית :יחודא תתאה

לשחייב ,לשוחייב :לשון הכתוב

נטייי :נטילת ידיים

יייל :יש לומר

לשחייק :לשון הקדש ,לשונו הקדושה

נייי :נרו יאיר

ילקוחייג :ילקוט הנחל

ליית :לא תעשה

נייל :נזכר לעיל ,נראה לי
ננטייח :נחל נובע מקור חכמה

ילקריש :ילקוט שמעוני
יייט :יש מפרשים ,י׳ מאמרות

מ

נריין :נפש ,רוח ,נשמה

יעבייץ :יעקב בן צבי)עמדין(

ט”  :#משנה #

נשייס :נשיאת כפיים

יעוייש :יעויין שם

טייא :מקום אחר ,מלכים א

יפיית :יפה תואר

טאריש :מאור ושמש

יצחייט ,יצייט :יצר הטוב ,יצר טוב

טארבבייח :מאמר רבב״ח

סייא :םפרים אחרים ,פיטרא אחרא

יצחייר ,יצייר :יצר הרע ,יצר רע

טייב :מלכים ב׳

סויית :פופי תיבות

יצייו :ישמרהו צורו וינצרהו ,ישמרהו צורו ויחייהו

טגייא :מגן אברהם

סטייא :פיטרא אחרא

יציייט ,יציאייט :יציאת מצרים

טייד :מאן דאמר

סיפוייט :פיפורי מעשיות

ישייר :יוםף שלמה רופא

טדחייד :מדת הדין

סייל :פבירא ליה

יתי :יתברך

טדחייג :מדרש הנעלם

פייט :םמ״ך מ״ם

יתייש :יתברך שמו

טדחייר :מדת הרחמים

סטייג :מפר מצוות גדול

כ

טדיר ,טייר :מדרש רבה

ספיי :מפירה ,מפירות

טחרזייו :מורינו הרב זאב וולף)איינהורן(

ספיהייע :פפירת העומר

כייא :כל אחד ,כי אם

טחרחייו ,טוחרחייו :מורינו הרב חיים ויטאל

סייק :מעיף קטן

כייג :כהן גדול

טחריייא :מורינו הרב רבי יצחק אברבנאל

פיית :מפר תורה ,פתרי תורה

כדייא :כמו דאת אמרת ,כדאת אמרת

טחרייל :מורינו הרב רבי ליוא)מפראג(

סתייר :םתרי תורה

כחייא :כן הוא אומר

טחריים :מורינו הרב רבי מאיר

כחייג :כי האי גוונא ,כהן גדול

טחרשייא :מורינו הרב שמואל אליעזר אידלם

כוי :כולי

טובייפ :מובא בפנים ,מובא פה

עייא :עמוד א׳

כוייכ :כך וכך

טוייח :מורנו הרב

עייב :עמוד ב׳

כוכייא :כוכבי אור

טוחריץ :מורינו הרב רבי נחמן

עייג :על גבי

כייז :כל זה ,כל זאת

טוחרניית :מורינו הרב רבי נתן

עייד :על דרך

לוה ראשי התיבות והקיצורים המופיעים נכרך זה
עדיז :על דרך זה

פייק :פרק קמא

רייע :רבי עקיבא

עייה :עליו השלום ,עמוד הימיני

פרדייס :פשט רמז דרש םוד

רעייב :רבי עובדיה ברטנורא

פרדייר :פרדם רימונים

רעייט :רעיא מהימנא

עהייז :עולם הזה

רצייל :רצונו לומר

עהייב :עם הכולל

רייר :ריבי רבבות

עהיים :על הפםוק
עהיית :על התורה

צייב :צריך ביאור ,צריך בירור ,צריך בדיקה

רייש :ר שמואל ,ר שמעון ,ר שמשון

עוייה :עוונותינו הרבים

ציסוייע :צדיק יםוד עולם

רשבייי :רבי שמעון בר יוחאי

עוהייב ,עהייב :עולם הבא

צייל :צריך לומר ,צריכים ליישב

רשבייל :רבי שמעון בן לקיש ,רבי שמעון בן לוי

עוהייז :עולם הזה

צלייה :ציון לנפש חיה

רשביים :רבינו שמואל בן מאיר

עוהייפ :עוד הפעם

צייע :צריך עיון

רשייי :רבינו שלמה יצחקי

עוייש :עוד שם

רשכבייה :רבן של כל בני הגולה

עייז :עבודה זרה ,על זה

רשייש :רבי שלום שרעבי

ע ד א :על זה אמר

קי :קדושה

עייח :עץ חיים

קבייה :קדוש ברוך הוא

עיי :עיין

קהייי :קהילת יעקב

עייי :על ידי ,עתיק יומין

קהייר :קהלת רבה

ריית :ראשי תיבות ,רבינו תם

ש
שייא :שמואל א׳

עיייז :על ידי זה

קייו :קל וחומר

שייב :שמואל ב׳

עיייב :על ידי כך

קובייה :קודשא בדיך הוא

שביית :שבת תשובה

עיייל :עיין לעיל ,עוד יש לומר

קיצושייע :קיצור שולחן ערוך

שהייש ,שייה ,שיהייש :שיר השירים

עיייע :עיין עוד

קייל :קל להבין ,קשה להבין

שהשייר :שיר השירים רבה

עיעייש :עיין עוד שם

קליי :קליפה ,קליפות

שוהייט :שוחר טוב

עיייש ,עייייש :עיין שם

קייק :קהילת קודש ,קודש קדשים

שוייע :שולחן ערוך

עייכ :עד כאן ,על כן ,על כרחך

קרהיית :קריאת התורה

שיהריין :שיחות הרב רבינו נחמן

עכויים :עובדי כוכבים ומזלות

קייש :קריאת שמע

שישייק :שיח שרפי קודש

עכייל :עד כאן לשונו

שייך :שפתי כהן

ד

שלייה :שני לוחות הברית

עליית :עלים לתרופה

רי :רבי

שמוייא :שמואל א׳

עכייפ :על כל פנים

כה

עיינז :על מנת ,עשרה מאמרות

רייא :רבי אליעזר ,רבי אלעזר

שמוייב :שמואל ב׳

עמייי :עם ישראל

ראבייד :רבי אברהם בן דוד

שמוייר :שמות רבה

עייע :על עצמו

ראברייג :רבי אברהם בן רבי נחמן

שיים :שישה םדרים

עייפ :עם פירוש

ראייש :רבינו אשר

שפייה365 :

עייפ ,עפייי :על פי

רבבייה :רבה בר בר חנה

שייץ :שליח ציבור

עצוהיינז :עצות המבוארות

רביהייק :רבינו הקדוש

שציים הנכייל :שבתאי ,צדק ,מאדים ,חמה ,נוגה ,כוכב,

עייר :ערב רב

רבשייע :רבונו של עולם

לבנה

ערייה :ערב ראש השנה

רהייש ,דייה :ראש השנה

שייש :שם שמים

ערהייב :ערכי הכינויים

רוהייק :רוח הקודש

ערייח :ערב ראש חודש

רזייל :רבותינו זכרונם לברכה

ת

ערשייק :ערב שבת קודש

דייה :ראש חודש ,רבינו חננאל

תהיי :תהיה

עייש :על שם ,עיין שם

רהייל :רחמנא ליצלן

תייו :תיבנה ותיכונן

עשייז :על שם זה

רייי :ר יהודה ,ר יוםף ,ר יצחק

תוייא :תולדות אהרון ,תורה אור

עשייג ,עשיץ :עולם שנה נפש

ריבייל :רבי יהושע בן לוי

תוהייק :תורתינו הקדושה

ריבייש :רבי ישראל בעל שם)טוב(

תויייט :תוםפות יום טוב

ריטבייא :רבי יום טוב בן אברהם אשבילי

תויייי :תולדות יעקב יוםף

ריייף :רבינו יצחק אלפםי

תומי :תוםפות

פיי :#פרק #

דייל :רצונו לומר ,רחמנא ליצלן

תושבייס :תורה שבכתב

פייא :פעם אחת

רלוי ,רלייי :רבי לוי יצחק

תושבעייפ ,תושבייע :תורה שבעל פה

פי :פרק ,פרשה ,פירוש

פגהייב :פגם הברית

רייט :רבי מאיר ,ריש מתיבתא

תייז :תיקוני זוהר

פדרייא :פרקי דרבי אליעזר

רמייא :רבי משה איםרליש

תייה :תלמיד חכם ,תא חזי

פייה :פטיש החזק

רמביים :רבינו משה בן מימון

תיקוייז :תיקוני זוהר

פוייר :פריה ורביה

רמבץ :רבינו משה בן נחמן

תייל :תלמוד לומר ,תהילה לאל

פיי :פירוש

רמייז :רבי משה זכות

תנדאייז :תנא דבי אליהו זוטא

פיהמייש :פירוש המשניות

רמייה248 :

תנדאייר :תנא דבי אליהו רבה

פירשייי :פירש רש״י

רמהייל :רבי משה חיים לוצאטו

תנייך :תורה נביאים כתובים

פלייה :פרפראות לחכמה

רמייק :רבי משה קורדובירו

תייר :תנו רבנן

פמייג :פרי מגדים

ריץ :רבינו נימים ,רבינו נחמן

תריייג613 :

פסי :פםוק

רנייצ :ר נתן צבי

תיית :תלמוד תורה ,תפארת

פעייה :פרי עץ חיים

רסייג :רב מעדיה גאון

