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 פתיחה
הבושה אור התפילין דהיינו בתורה זו מבאר רבינו תכלית האדם בעוה"ז להיות בדביקות עם הקב"ה. ושהמבחן על זה הוא 

הרגשת מציאותו ורוממותו ית' האין סופית שבה תלויה כל המציאות, שנובע מממנו ית', בושה הנובעת מיראת שמים, 
 .\אוהעלול שבקל מסוגל לכל תעלול /לעומת פחיתות הנברא 

  רבנו מפרש על הדיבור. ,של כוונות האריז"ל על תפילין. ומה שמבואר שם על המלכות ,תורה זו היא ביאור נפלא למעשה
וגודל מעלת דבור הקדוש שהוא הקרקע להשגת אור שהוא סיבת כל הצרות הנושא העיקרי הוא חומר פגם הדבור 

שהם עיקר אור התפילין המונחים מעל המצח ומאירים  ,ראשהקודם לתפילין של ין של יד בחי' תפילהתפילין הנ"ל. 
 ך.במצח בבחי' ולטוטפות בין עיני

 ,שלימהועי"ז לתשובה  ,של יד תפיליןלזוכים  ,הגבורותעד שזוכה לדבר דבורי אמת בשלהבת  ,ע"י תיקון הדיבורו
  .לין של ראשילתפ עי"זו

 
 שיחות השייך לתורה זו

ם ְכָלִלי ַהּת ִבְסָפָריו ַהְקדֹוִׁשים הֵּ ִאיר ּו ֹורֹות ְוַהַמֲאָמִרים ׁשֶׁ ְך ּומֵּ ם ַטַעם ִנְפָלא ְוָחָדׁש ּוָמתֹוק ַלחֵּ א ָבהֶׁ ם ַאָּתה מֹוצֵּ ׁש ָבהֶׁ ַאָּתה ְמַמְׁשמֵּ ת, ְוָכל ַמה שֶׁ
ְך  רֶׁ ְך ְפָׁשט ּוְבדֶׁ רֶׁ ם ַעְמקּות ָגדֹול ְבדֶׁ יַנִים ְמֹאד, ְויֵּׁש ָבהֶׁ ם סֹודֹות ִנְסָּתִרים ְוִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד, ְוִאי עֵּ סֹוד ְוִנְסָּתר, ִכי ָכל ַהּתֹורֹות יֵּׁש ָבהֶׁ

יזֶׁה ַכָּונֹות ַהְמבֹ  ָכל ַמֲאָמר ַׁשָיְך ְלאֵּ ל ִמְצוֹות, ׁשֶׁ ר זֹאת. ַגם ְבָכל ַמֲאָמר יֵּׁש ַכָּונֹות ׁשֶׁ ְפָׁשר ְלָבאֵּ ץָאִרים ַבְכָתבִ אֶׁ ץ-ַחִיים ּוְפִרי-ים, ְבעֵּ ַחִיים, ְכגֹון -עֵּ
י מוהר"ן ח"א, ִסיָמן ל ץ ַחִיים" )ְבִלקּוטֵּ ָחפֵּ ל "ִמי ָהִאיׁש הֶׁ ן -ַעל-ג( יֵּׁש בֹו סֹוד ַכָּוַנת לּוָלב, ַאף "ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ לֹא ִנְזָכר בֹו ָדָבר ִמִמְצַות לּוָלב, ְוכֵּ ִפי ׁשֶׁ

ִעים" ן "ק-ל"ו, ושם  -) "ִבְקֹרב ָעַלי ְמרֵּ יֵּׁש בֹו ַכָּוַנת ִקדּוׁש )ַעיֵּ ה ִלי ׁשֶׁ י ַהַמֲאָמִרים. ְוָׁשַמְעִּתי "ִסיָמן שפבחיי"מ א(, ִכְמֻדמֶׁ א ָבזֶׁה ְׁשָארֵּ ז(, ְוַכיֹוצֵּ
ץ רּוׁש ַעל ָהעֵּ ָרָצה ַלֲעׂשֹות פֵּ ָאַמר, ׁשֶׁ רּוׁש ָפׁשּוט אֵּ -ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ׁשֶׁ רּוׁש, ּוְכָבר ָאַמְרִּתי ַכָמה ַחִיים, ַאְך פֵּ ִיְהיּו פֵּ ינֹו ִנְצָרְך, ַרק ְצִריִכין לֹוַמר ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ץ ץ-ּתֹורֹות ַהַשָיִכים ָלעֵּ ה ָסמּוְך ָגַמר ָהעֵּ זֶׁ ָאַמר, ׁשֶׁ ן ַכָמה ּתֹור-ַחִיים. ַגם ָׁשַמְעִּתי ִבְׁשמֹו ׁשֶׁ הּוא ֻכלֹו מּוָסר. ְוכֵּ ר, ְכגֹון ַחִיים ְוָרָאה ׁשֶׁ פֶׁ ֹות יֵּׁש ְבַהסֵּ
י י ָהָעם'(, "ָאֹנִכי" )ָׁשם, ִסיָמן ד'ח(, "ַבֲחצֹוְצרֹות" )ָׁשם, ִסיָמן ה"מוהר"ן ח"א, ִסיָמן ל "ַמְרְכבֹות ַפְרֹעה" )ְבִלקּוטֵּ ַזְרָקא" )ָׁשם, ִסיָמן -(, "ַאְׁשרֵּ

ָאַמר ְבאֹוָתן ָהִעִּתים,  ,ה("ל יְ ְועֹוד ַכָמה ּתֹורֹות ׁשֶׁ ִנְכְּתבּו ִבְלׁשֹונֹו ַהְקדֹוָׁשה ְבַעְצמֹו ָאַמר, ׁשֶׁ ם סֹוד ַכָּונֹות ְּתִפִלין. ּוִבְפָרט ַהּתֹורֹות ׁשֶׁ כֹוִלים ְוֻכָלם הֵּ
ל ַהְדָבִרי ה, ִכי ִלְפָעִמים הּוא חֹוזֵּר ְוכֹופֵּ ם ְכמֹו ַבִמְקָרא, ִכי יֵּׁש ָׁשם ַכָּונֹות ַהְרבֵּ ק ָבהֶׁ ק ְלַדְקדֵּ ת יֵּׁש ָׁשם ְלַדְקדֵּ ֱאמֶׁ ְך, ּובֶׁ הּוא ְללֹא ֹצרֶׁ ה ׁשֶׁ ִנְדמֶׁ ם, ׁשֶׁ

ִנְכְּתבּו ִבְלׁשֹונֹו ַהְקדֹוָׁשה ְבַעְצמֹו ְמסֻ  ַהּתֹורֹות ׁשֶׁ ָהגֹות ָגל, ִכי הּוא ְכָלִליֹות, ְוִעָקר הּוא ַהמּוָסר ְוַהַהנְ ָבזֶׁה, ִכי יֵּׁש ָׁשם ַכָּוָנה ְגדֹוָלה. ַגם ָאַמר, ׁשֶׁ
ם ְוכּו' ְוכּו'  יֵּׁש ָבהֶׁ ם, ִמָכל ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר, ִמְלַבד ַהִנְסָּתרֹות ׁשֶׁ הֶׁ א מֵּ צֹות טֹובֹות ַהיֹוצֵּ יל-ַכִנְזַכרטֹובֹות ְועֵּ ר ִבְכָתב, ִכיְלעֵּ ר יֹותֵּ ְפָׁשר ְלָבאֵּ - . ְוִאי אֶׁ

ּה ר ְבִלבֵּ  .ב("שס, סעיף חיי מוהר"ן -)  :ִאם ָכל ָחד ְכפּום ָמה ִדְמָׁשעֵּ

ר ִעמֹו ִמִמְצַות ְּתִפִלין ַפַעם ַאַחת ִספֵּ ִרי ַרִבי ַנְפָּתִלי, ׁשֶׁ ר ִלי ֲחבֵּ ב ְמֹאד ַבֲהָנַחת  :ְוָאַמר ,ְוִהְפִליג ְמֹאד ִבְקֻדַשת ַהְּתִפִלין ,ִספֶׁ ָראּוי ָלָאָדם ְלִהְתַלהֵּ ׁשֶׁ
ם ְקדֹוִׁשים ְונֹוָראִ  ה ְלָהִניַח ְּתפִ ְּתִפִלין, ִכי ְּתִפִלין הֵּ רֹוצֶׁ יָמה ְוִיְרָאה ֲעצּוָמה ְכׁשֶׁ ִיֹפל ַעל ָהָאָדם ַפַחד ּוְרָעָדה ְגדֹוָלה ְואֵּ ר ים ְמֹאד, ְוָראּוי ׁשֶׁ ִלין ֲאׁשֶׁ

ם ַהְפָלגַ  ַבְנִּתי ִמְדָבָריו ֹעצֶׁ ה, ְוַגם ָאֹנִכי הֵּ ֱאִריְך ָבזֶׁה ַהְרבֵּ  ת נֹוְראֹות ְקֻדַשת ַהְּתִפִלין. ְקֻדָשָתם ָׂשְגָבה ְוָגְבָהה ְמֹאד. ְוהֶׁ

ְמרּו ַעל ִמְצַות ְּתִפִלין, ַאף   :ְוָאַמר לֹו, ַרבֹות ְמֹאד, ֻכָלם נֶׁאֶׁ ַכָמה ְוַכָמה ּתֹורֹות ׁשֶׁ לֹא ִנְזָכר ָׁשם ְּתִפִלין ְכָלל, ַאף -ַעל-ׁשֶׁ ְמרּו ַעל -ִפי-ַעל-ִפי ׁשֶׁ ם נֶׁאֶׁ ן הֵּ כֵּ
ם יָך 'ְבִסיָמן ה - "ַבֲחצֹוְצרֹות": ִעְנַין ְּתִפִלין. ְוהֵּ ץ ַחִיים"; 'ְבִסיָמן ד -; ָאֹנִכי ה' ֱאֹלקֶׁ ָחפֵּ י ְתרּוָעה"ג; "ְבִסיָמן ל - "ּוִמי ָהִאיׁש הֶׁ י ָהָעם יֹוְדעֵּ  - "ְוַאְׁשרֵּ

י" - ח"ְבִסיָמן ל - "ּוַמְרְכבֹות ַפְרֹעה"ה; "ִסיָמן ל ְמרּו ְבאֹוָתן ַהְזַמִנים, ֻכָלם ָהִר )מוהר"ן חלק(  ֻכָלם ַב"ִלקּוטֵּ ר נֶׁאֶׁ אׁשֹון. ְועֹוד ַמֲאָמִרים ַרִבים, ֲאׁשֶׁ
ה יּוַכל  ְמרּו ַעל ְּתִפִלין. ּוִמזֶׁ יָכן ָגְדלּו ְוָׂשְגבּו ְקֻדַשת ַהְּתִפִלין)האדם( נֶׁאֶׁ ר ְמַעט ַעד הֵּ  חיי מוהר"ן, סעיף תק"י(. -: )ְלַׁשעֵּ

דביקות בה' יתברך, הוא הבושה. והנה מובן שמחויבים תמיד להיות דבוקים בה' יתברך, היינו להתבייש ח מבואר שהסימן של "בתורה ל
יישב דבר זה עם החיוב הגדול של "להיות בשמחה תמיד" שהזהיר עליה רבינו הרבה. תימפניו, ואיך יתי נּו ואמרו, שהשמחה -רצו ַאְנׁשֵּ ְׁשלֹומֵּ

בין שצריך להתבייש מלפניו, כי כמה יש בעולם החיים את ימיהם ללא שום רגש בושה היא בזה הדבר עצמו, ששמח על זה שזכה שמ
   .(ח"ד, סעיף מ"א שיש"ק -) ואשמה על מעשיהם הנלוזים:

 ,ח( ושם בענין התפילין שהם סימן על דבקות ְוכּו'"גם בעת אמירת רבינו המאמר "מרכבות פרעה וחילו" )בליקוטי מוהר"ן ח"א סימן ל
ולא יכלו לראות פניו המאירים  ,עד שכיסה פניו במטפחת כל שהיא ,כי קרן עור פניו" ְוכּו', אמרה רבינו בהתלהבות כזו "ומשה לא ידע

 .ט("ח"ה, סעיף סם ש -) :; מובא לעיל בסי' כ"ד(ו"רעסעיף  ,שיש"ק חלק ב')בוהלוהטים, וכעין המסופר לעיל 

שמזה  :נוישהוא הדיבור ְוכּו', אמרו אנשי שלומ -" כל הנחלים הולכים אל הים"על הכתוב  (,ח"סימן ל ,מוהר"ן ח"א-בליקוטי)בהמבואר 
 ,מותיכן יש להם של ,הכל תלוי ועומד כפי דיבורו, שכפי תיקונו בשמירת פיו ולשונו ,נבין ונלמד שכל העבודות והמעשים טובים של האדם
 . ח(", סעיף תכם שםש  -)  אין להם חשיבות:  ,וסם פיו ולשונו כראויאם אינו שומר וח  ,ולהיפך להיפך, חלילה. שאף אם עוסק בתורה ועבודה

לוי  ביר סידחה-בְוכּו'. עיי"ש. היה הר "רועולים כמספר ע ,כלול מעשרה חדא-לוכ ,כ"ז אותיותהמבואר בתורה )סעיף ב'( שישנם בענין ] 
היא נקודה המשלמת כל אות, ועל־כן כל אות באמת שורשו  שאות י' , אות ו'(,י"ח רהבתו)ִלְבָרָכה מקשרו להמבואר -יצחק בנדר ִזְכרֹונֹו

י' ספירות כידוע -ועל־כן כ"ז אותיות כל אחד כלול מעשרה, היינו מבחינת יוד. כי כל דבר ובודאי כל אות כלול מ ,הוא יוד שהוא נקודה

 מעדני מלך([ -: )בזוה"ק ובכתבים

 עד כאן השיחות

 
י אמיתית אעפ"כ בעוה"ז הוא ית' אע"פ שבוודאי הוא המציאות האין סופית הכנעדרת ש  והאמתהפוך    הרעיון עד כמה העולם הזהיל  מבה  א

קום להעלים  מ ול ניתן  יון שכביכמסה"כ ד  ותו הואסובבת אמיות המציאותו עם כל הגש   והאדם שאליבא דאמת  צריך להביא ראיה למציאותו
דם אין צורך להוכיח כלל, אדרבה כולי האי ואולי ציאות האאת מ אעפ"כום באותו מקום שתופס האדם, גית תו ית' האין סופאת מציאו

 זכה לבטל עצמינו ולזכות לשפלות כראוי.נ



 ראש פרקים 
 צריך לפשפש עצמו בכל עת אם הוא דבוק בו ית'  תפלין סימן על דבקות ו א. אות  
 ♦ י-הדיבור בחי' אדנ ♦ היא ים שכל הנחלים הולכים לתוכו ♦ דיבור הוא רוח פיו של הקב"ה מלכות פה ה  ♦ לתפלין צריך תיקון הדיבור. באות 

    ♦  הוא המקטרג הגדולח סערה רו ♦ סערה. הם ביחד וער וסה  ,י גמט' סה -ואדנ ער,  גמט' כז אותיות נכפל בעשר  ♦ פגם הדיבור הוא רוח סערה 
וחוקרים לעשות תכלית וכליון לכל    ♦ ודנים כל אדם לכף חובה. ,כל אדםחובה ברואים ה בחי' בני אדם  ♦ בחי' קץ כל בשר ♦ בחי' אחר הדברים

ן  יקים סערה לדממה )עיין לקמן התיקו –תיקון הדיבור  ♦ וצריך לאכפיא סטרא דקץ כל בשר תחת הדיבור דקדושה  ♦ להלשין ולקטרג  ♦ דבר
 על דמי( 

לזרוע שמאל בקבורת ששם מקום תפלין של יד לשם שהכוונה עפ"י כוונות האריז"ל )כפי שיתבאר לקמן    שהוא הזרועצריך להעלות את הדיבור לשרשו . גת וא
ים חותם, ומבקשת שיאירו משם למקומה , כי ללב ז"א נסתלקו המוחין שלה הנקראשת שימני כחותם על לבך כחותם על זרועךעולה המלכות ע"י עסק הלימוד בלילה ומבק

)צ"ע שבכוונות מבואר שהיא  כי חמש אצבעין דשמאל בחי' ה' גבורות בחי' ה' מוצאות הפה ♦ שבזרוע ויהיו לה תפלין של ראש, והם התפילין של יד של ז"א(
לא מעל המצח במקום שמח התינוק רופס. וכנראה למעשה אפסול לקמן שהם במצח ואילו בהלכה מבואר שבמצח  רד( אמנם גם לגבי תפלין דז"א מבואהקבורת ולא כף הי

כי האמת עדרים ויש להם   ♦ ראש הדיבור הוא המובחר שבדיבורי האמת ♦ תחילת עליות הדבור מראשו ♦ מניחים במקום שהוא שרש היד ושרש המצח.
קון הדיבור הוא בבחי' ותשלך אמת  קודם תי ♦ (כמבואר לקמן אות ה' שמדבר בחמימות שלהבת הגבורות דבר אמת שבלבראש דברך אמת )

 כי הרוח סערה מבלבל את הדיבור ♦ דהיינו שלא יכול לדבר שום אמת   ♦ ארצה 
סּוק: כאן מביא רבנו בהגה את פע"ח פ"ז  ♦ תיקון הדבור ע"י לימוד תורה בדחקות בחי' לילה להכניע את הקץ כל בשר שאז הוא שליטתו.  .דאות  ַעל פָּ

ב   ם ַעל לִֹ י ַכחֹותָּ יֵמנִֹ ב"ֹשִֹ ינֹות ַהדִֹ הּוא ְבחִֹ ה ֹראש ַהַּמְלכּות )ש  ר עֹול  ה, ֲאַזי ְכאֹור ַהֹבק  ה ַבַלְילָּ ּמּוד ַהּתֹורָּ ַעל ְיֵדי לִֹ ה ָך", ש  ז  ְבחָּ ימּו ש  ְרשִֹ ת הָּ ל  ין, ּוְמַקב  ְזֵעיר ַאְנפִֹ ְזרֹוַע דִֹ ת בִֹ ב  ּור ַכַנ"ל(, ְוֹיש 

ין. ּוְזֵעיר ַאְנפִֹ  ְזֵעיר ַאְנפִֹ יַנת ּתְ דִֹ ְבחִֹ ין בִֹ ימּו יֹוְצאִֹ ְרשִֹ ים, ְוהָּ שִֹ ין ֲחדָּ ין ֹמחִֹ סִֹ ְכנָּ ה נִֹ לָּ לֹו. ְוַעל ְיֵדי ַהְּתפִֹ ימּו ש  ְרשִֹ ין ְוכּו':ין ְמַקֵבל הָּ לִֹ   הלומד בלילה מושכים עליו חוט של חסד  ♦ פִֹ
ר ושבח והלל להקב"ה כמ"ש אלקים אל דמי  אז יוצא הדיבור בשי ♦  והחסד הזה מכניע בבקר את כל המקטרגים השולטים על הדבור דקדושה  ♦

וזהו עומדות היו רגלינו דהיינו    ♦  צ"ע כי בכוונות מביא פסוק זה על רחל שמזמרת כל הלילה מהבריאה שירדה אליה בתחילת הלילה אחרי שנתמעטה לנקודה בלבד  לך
ה בלילה אז כאור הבקר עולה ראש המלכות )בחי'  וזה שמבואר בפע"ח תפילין פ"ז שימני כחותם על לבך שע"י לימוד תור ♦ הדיבור שנקרא רגל

 דיבור( ויושבת בזרוע דז"א ומקבלת רשימו מהחזה שלו וז"א מקבל הרשימו שלו. וע"י התפלה נכנסים מוחין חדשים והרשימו יוצא בבחי' תפילין 
אז נכנס אור שרש הגבורות    ♦  ו לעבודת הבורא כשעולה הדבור לשרשו לגבורות מתחיל לדבר בינו לבין קונו בשלהבת הגבורות ומעורר עצמ.  ה אות  

ת,   ♦   מות הלב דבר אמת שבלביששרשם בלב ושם שרש של הדבור אמת ומתחיל לדבר בחמ ְרָך ֱאמ  ס ְבֹראש ְדבָּ ְכנָּ נִֹ ין. ש  ְבֵלב ְזֵעיר ַאְנפִֹ ימּו ש  יַנת ְרשִֹ הגהה ְוז ה ְבחִֹ

ת בִֹ  ב  יא יֹוש  הִֹ י:ַהְינּו ְבֹראש ַהַּמְלכּות, ְכש  אלִֹ מָּ )כי עד עכשיו לא עיין בהם(  לב בתשובה ורואה פחיתותו וגדולת הבורא ה וכשמדבר דבר אמת מ ♦ ְזרֹוַע ֹשְ
כי עדין   ובושה זו עדיין רק בכח ולא בפועל ♦ ועכשיו שיודע אותם נכנס בו בושה גדולה על גודל פשעיו כנגד רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין 

ְתַקֵנא ְבַמְלכּות ְולֹוֵקַח   ♦  עדין יש בו רוח שטות המטמטם שכלו  )לשון כפירה(  כמו בן כפר  ת וידיעתו בקטנורק התחיל לשוב   ין מִֹ ְזֵעיר ַאְנפִֹ יַנת ש  הגהה ְוז ה ְבחִֹ

לֹו: ימּו ש  ְרשִֹ ַעל ְיֵדי ♦ והיא אור התפלין על פניו במצחואבל כששב אזי הבושה מתגלית  ♦ ְלַעְצמֹו הָּ יַנת ש  ים ְוָאז יֹוֵצא  הגהה ְוז הּו ְבחִֹ שִֹ ין ֲחדָּ ין ֹמחִֹ אִֹ ה בָּ לָּ ַהְּתפִֹ

יו: ה ַעל ֲעוֹונֹותָּ ילָּ ְתַפֵלל ּוְמַבֵקש ְמחִֹ ה הּוא מִֹ י ַעל ְיֵדי ַהבּושָּ ין כִֹ לִֹ ינֹות ְּתפִֹ ְבחִֹ ימּו בִֹ ְרשִֹ בחי' תפלין  דהיינו שהבושה בכח היא בחי' תיקון הדיבור תיקון המלכות    ♦  הָּ
אבל ז"א עדין לא זכה להארת הבינה שהיא   ♦המלכות שעומדת בזרועו.  כתר דת והם מוחין דנוק' מלב ז"א לנק של יד, שהם הארת החותם ש

וז"פ אז תבין יראת ה'. כי תפלין הם בחי' אמא על ברא   ♦ , אלא ע"י שמקנא בה שזכתה לתפלין של ראש והוא רק לתפלין של יד.התפילין שלו
היא התפילין כי יראה היא הבושה שהיא אור הבינה   'יראת ה  ♦  ת הבורא אזי תיהיה לך יראת אלקיםדהינו בינה על זו"ן והפי' ע"י שתבין גדול

יראת שמים   ♦ ולכן תפלין נקראים פאר דהיינו כלליות הגוונין וכן הבושה היא כלליות הגוונין אדום ואח"כ לבן. ♦ על ז"א דהיינו אמא על הבן.
דהיינו כשתסתכל עליו יאיר גם בך הדעת    - וזהו אז תבין יראת אלקים  ♦  עלינו יראה ובושה. של אדם ניכרת ע"י שכשאנו מסתכלים על פניו נופלת  

 שלו ויפול עליך בושה ויראת אלקים 
רשה שזה בחי' אור  כשבאו להר סיני ופסקה זוהמת הנחש מהם ואמרו נעשה ונשמע כי השיגו את התורה בשישראל זכו לאור התפילין . ו אות 

ובחטא   ר סיני. ארבעים יום בה לקבל לוחות שניות שלמד תורה עם הקב"ה כשעלה מהלוחות פילין השגה יתירה ומשה זכה באור הת הלוחות.
  .למשה רבנו כמ"ש ומשה יקח את האהל נוונית התפילין מישראל ותאור והעגל ניטל

 

 הקדמה
ה דולה בו ית' שעל ידות גדביקהגורמת ליראה ובושה פנימית ו  גדולה,הארת אמת  נו סוד התפילין שהם  מבאר רב  בתורה זו

שהבושה ויראה ודביקות הנ"ל יבקעו יאירו במצחו זוכה אזי  ,עי"זכששב בתשובה מגלה רוממותו ית' ועי"ז פחיתות עצמו ו
 .ומעורר יראה אצל המביט בולחוץ והוא אור התפילין 

והצרות  סיונותיכל הקטרוגים והנהוא דבור פגום שהוא גם הגורם למבאר רבינו את המפסיד העיקרי לדביקות הנ"ל    ילהותח
 הבאים לאדם.

יתו היא ידהיינו להעלותו לשרשו שבגבורות, כי כל דבר נתקן בשרשו, ותחילת עללכן ראשית דבר צריך לתקן את הדבור 
כי תורה ותפלה וזה ע"י  )כי שרש הגבורות בבינה ליבא עיין תורה מא( ת שבלבבשלהבת הגבורו מראשו דהיינו דבורי אמת

עצמו ומעלה את דבורו למעלה   ר. והתפלה מתקנת את הדבושה ע"י מה שכבר פגם בדיבורמבטל את הרע שנעה כנ"ל  התור
  עליונה.

ה נמשך עליו חוט של חסד ומבטל מתוך הדחק דייקא כי הדחק הוא בחי' לילה וע"י לימוד תורה בליליהיה ולימוד התורה 
וסגולת הלימוד   שלטונהיע את הסט"א בזמן  ילה מסוגל להכנתורה בל  כי לימודהפגום.   את כל המקטגרים שנבראו מהדבור  

 הזה לחזק את החסד המתעורר ביום שיתגבר ביתר שאת לגרש את הסט"א האוחזת לינק מכח הדיבור הקדוש.

והכלל שם  ת תפילין כמבואר בפע"ח תפלין פ"ז.זו בנויה על כוונות האריז"ל למצווכפי שמבואר בהגהות שבאות ד' תורה 
דהיינו שאור התפילין שקודם התפלה הוא אור רשימו של המוחין שנשפע לזו"ן בשעת התפילה. תפילין הוא ההוא שאור ה

ק אור התפילין שבתפילה הרשימו של מוחין דאתמול והתפילין שאחרי התפילה הן רשימו של מוחין שקבלנו בתפילה ור
לה מעל ראשו ורשימו שלה נכנס מו שלו עופילין כי הרשיובלילה אין ת עצמה הם אור המוחין עצמם שמקבלים בתפילה.

ומבקשת מז"א שמני כחותם על  \ב/. ובלילה רחל יורדת לבי"ע משם מזמרת לז"א אלקים אל דמיבתוכו ונמצא בלבו של ז"א
ע כתר שלה לאצילות לזרוראל לומדים תורה מחצות לילה מעלים את רחל תחילה מנקודת הזרועך כחתם על לבך. וע"י שיש

ן של יד שמניחים ישראל מקבלת הארת הרשימו של המוחין של אתמול שלה שנמצא בלבו של ז"א ע"י הנחת תפיליו ,ז"א
יד  מניחין תחילה תפלין של . ולכן בבקר קודם התפלהוהארה זו היא תפילין של יד של ז"א ותפילין של ראש של המלכות

 אתמול. מ השהם רשימו של מוחין של
היא בבחי' רשפיה רשפי קבלה מהלב ששם בינה שהיא גם שרש הגבורות אזי  ש הגבורות וזרוע ששם שרע"י שעלתה לואזי  
 והדבור אמת יוצא בשלהבת הגבורות. אש 

 של ראש גם הם רשימו של אתמול. ןתפלינא בה ועי"ז נכנס הרשימו שעל ראשו לתוכו ונעשה לו קואזי ז"א מת
קבלים מוחין ואזי אור התפילין הוא מהמוחין ע"י התפילה שניהם מות ובתפילה עולים שאר ספירותיה של המלכואח"כ 

 חדשים וכן אור התפילין של כל היום עד הלילה הוא מרשימו של מוחין האלה.

 
 ון חצותולומר תיק הזמן להשתתף עימה קרעישתי שעות מחצות ואז ן הזה הוא שעיקר הזמ בתורה קמטמבואר  ב



 

 כוונות תפילין 
 שמלכות ורחל הוא הדבור, ותחילה יורד בבי"ע כנ"ל ובי"ע הם עולמותונראה    הנ"ל.  ונראה לבאר כיצד רמוז בתורה זו כוונות

להיות אצלו   לאצילות,  וכדי לזכות לתפילין צריך להעלות אותו משם  והאמת נעדרת  לכן הדבור פגום  , והאמת נעלמת,הפירוד
, דהיינו של הדבור ל והיא נקודת הרצוןוזה ע"י לימוד תורה בלילה כנ"ל ותחילה עולה ראשו דהיינו נקודת הכתר כנ"  ית',

דשרש עולה לזרוע ז"א דהיינו לשרש זו של הדיבור  לפועל. ונקודת רצון וצאא ילהרצון להמליך את הקב"ה אע"פ שעדיין 
   .הדבור שבחמש אצבעות

 מתחיל לדבר  מקבלת הנקודה שבזרוע ז"א את הרשימו מלבו ואזי הדבור ע"י שהוא נמצא בשרש הגבורות  הנחת תפליןע"י  ו
בחי'  שזה נימית.שה פלבו באועי"ז  עצמו יתותורואה פחובא להכרת הבורא וגדולתו דבור אמת  ומדברבשלהבת הגבורות 

 תפלין של יד.
 וזוכה לתפלין של ראש. וזה בחי' הנ"ל שז"א מתקנא במלכות ועי"ז נכנס הרשימו שמעל ראשו פנימהשב בתשובה  ואז

 .של ראש  התפלין  והםמצחו  היוצאת ומתגלית על  .\גודביקות/לבושה  תבין יראת ה' וזוכה    ' אזלבחיזוכה  בשעת התפלה  עי"ז  ו
 כנ"ל.ולא רק רשימו  ,שהם מוחין ממשהתפלה  תין שזוכים בשעוזה בחי' התפל

עד  ,שמאיר היום ורואה את חבירומולמחרת  ,עד סוף היוםגם אחרי התפלה  ןהמוחין האלה זוכה לתפליהרשימו של ומכח 
 .כנ"ל תפלהה
 

של ושניהם עניין  אש.זוכה לתפלין של ר התשובע"י ואח"כ  ,לין של ידישתחילה מתקן את הדבור ועי"ז זוכה לתפנמצא 
ותפלין של ראש הם שע"י  .ואזי הדביקות פנימית בלבד  ,לין של יד מתגלים בשלהבת דבורי אמתיאלא שתפ  ,דביקות ובושה

 ה במצח.תשובה זוכה ליותר דביקות ומתגלה הבוש
מהלב בשלהבת ואזי יוצא הדבור אמת  ,הדבור לזרוע כנגד הלבראש שתחילה ע"י למוד תורה בלילה מעלה את דהיינו 
 ת, כי שרש הגבורות בלב ובזרוע שמאל.הגבורו

א והי ,ודבורי אמת אלו מאירים לו אמת כזו שרואה פחיתותו כנגד גדולת הבורא ואזי נופל עליו יראה ובושה עצומה פנימית
 לין של יד שהם בחי' נוק'.תפ

 ,בידקנא מהראש כביכול בדיבורו, או  נאמתק , דהיינו האדםואזי מתקנא זעיר אנפין במלכות
ואזי נכנס נראה שזה בחי' שאדם מתעורר מדבורי האמת ששומע יוצאים מפיו, ואזי מתקנא במלכות פה שלו בעצמו, 

אזי ,  ואזי מבין יראת ה'  ,דותיו וכשמשלים תשובתוין כפר ומתקן מומתעורר לתשובה בבחי' ב ,הרשימו שמעל ראשו פנימה
היראה ובושה   ושל ראש דהיינ  אור התפילין  אש ממנו מאד בהשגתו הראשונה, והותבייך המכיר את המלך ומהוא בחי' בן כר

והיו לטוטפות   ולמעלה מהכתוב בתורהמקום שמוחו של תינוק רופס,  )למטה ממקום הנחת התפילין    במצחוהחוצה  המתגלית  
 .יניךבין ע

ע"י   ,מתחזק יותר הארת האמת  ,ריתתפלת שחעמידה של  ב"כ  אחו .ועדיין הכל רק מרשימו של מוחין של תפלה של אתמול
ורי האמת של אנשי כנסת הגדולה שמוציא וע"י דב )עיין גם תורה ד' אות ט' ד"ה וזה שאנו רואים שלפעמים( הביטול של עצם התפלה

וזוכה   ,ביותר  ת הבושהומתגלי  ,שזוכה לבינה יתירה בהכרת הבוראינו  ידה  ,ומבין יראת ה'  תבשלימו  בתשובה, ואזי שב  בפיו
     ולמחרת עד התפלה. ,שמהם נשאר הרשימו לכל היום ,והם עיקר התפלין של ראש ,דביקותיותר ל

  \ד/ .ה'כל זה מבאר מאות א' עד אות 

 . ומאות ו' מבאר עוד בחינות באור התפלין

. מהם  וסרול ואחרי חטא העגל הוהם הכתרים שקבל כל אחד מישרא  נעשה ונשמעזכו ישראל באור התפילין כשאמרו  כיצד  ו
 ה. ומאידך בוודאי זכה עם על ישראל. נמצא שזכומשה רבנו לקחם ומהם קרן עור פניו. מאידך מבאר שמהלוחות קרנו פניו

ע"י שזכו להשיג את מתן שהגיעו להר סיני, היו מכח שפסקה זו בנעשה ונשמע הכ' פעמים. ובארנו שהתפילין שזבהם ג
חידד שכלו באור התפילין מהלוחות ע"י שם, ומשה זכה ל נאבד מהובחטא העגהלוחות.  ראו התורה בשרשה שזה בחי'

 משהנוסף לזה לקח את האורות שניטלו מישראל כמ"ש וולקבל לוחות שניות.  עם הקב"ה כשעלה  ארבעים יום  תורה  בלימוד  
  .קרב אליומי שיזכה להת ,ת לישראל לחזור ולזכות בהםאת האהל, זה על מנת שתהיה אפשרויקח 

 בור יתיקון הד
יונות והצער שיש לאדם יסקון הדבור, ומבאר שכל קטרוגים והנהתחלה והבסיס שעליו שייך להשיג אור התפילין, הוא תיה

ברים דר ומתלבש בבני אדם שרואים חוב בכל אדם ומהכל מפגמי הדבור שלו שמהם יונק הסט"א שהוא בחי' קץ כל בש
 ם לכל הסובבים אותם., שבעיקר מזיקים לעצמם וגלשה"ר

וזה מתחיל בשפלות וענווה שאז ממילא אדם לא  "ה,בילין בחי' יראה ובושה מהקיסוד הכל הוא שהתפד הכל נראה שסווי
 עסוק בחסרונות של עצמו. כימחפש חסרונות חבריו 

טמאה מג' קליפות קדוש הוא בחי' רוח סערה, שכידוע היא קליפה  רש שעצם הדבור אפילו דבוכאן חידו נוסף לזה מבואר
קליפת ה של פרי העץ שאין להם תיקון אלא בשנה רביעית שהיא כנגד  ין להם תיקון, כגון ג' שנות ערלכלל מבואר שאשבדרך  

 נגה.

 
הירא בוש וירא מלהתקרב ולהתדבק לאהבה. ווונה לל הכבדרך כרתי דסתרי, כי דביקות ת הן קותיראה ודבי לכאורה צ"ע גדול כי ג

בה יש חשהמ , כי גם בדביקות  היראה השלימה  "כ זה סותר אתלפי הקב"ה כוונת הדביקות היא דביקות המחשבה, אעפבהקב"ה. ואע"פ שכ
  ב של שלימות הדביקות.ירוהק את אה לבד חסראת היראה. ומאידך יר ו, כשחסרללבו גס ב סכנת הנפילה

עדיף  לפ"ז ות בחו"ל שנפ"מ לבן ארץ ישראל ביו"ט של גלוי .עיקר זמן הנחת התפילין של רש"י הוא בעמידה של שחרית אולי על כן ו ד
ח"ב ם  אד  חיי) ו בזה.  ק, כמבואר בפוסקים שנחלבלי תפיליןעמידה  ל בצבור  התפילה ולהתפלמלהניח קודם    ,עם תפילין בביתדה  עמילהתפלל  

  , להתפלל עם תפילין צדק    שעריה  להכרעתשם  ציין  אמנם  להרב ישראל דרוק ו  להלכהל גלויות  יו"ט שני שספר  ב  אכפי שהוב   ,לכתהכה  שבתד', ושמירת    גק
 ( דם חשוב שניכר חסרונו יתפלל בצבור בלא תפליןאבתפילין קודם לתפילה בציבור, ורק  ידהשעמכי המ"ב פסק 



ו נשמת חיים ותרגם אונקלוס רוח ממללא, והכלל מאן דנפח "ש ויפח באפיכי מבאר שכל דבור הוא רוח פיו של הקב"ה כמ
י -שכל דבור הוא בחי' מלכות פה הנקראת בשם אדנ עוד מבארו של הקב"ה. פי הוא רוח רוהדב מעצמו נפח, נמצא שכח

רוח סה ורע, ן י וכז אותיות ה-אדנרוח פיו שהוא נמצא  רע,והדבור הוא כז אותיות כל אחת כלולה מעשר סה"כ גמט' סה 
 רוח סערה. ינו ידה

את קליפת חמור למלכות דקדושה לקשור )רו. עיסרי גפן ובחי' א ומבאר שתיקון הדבור הוא בחי' רוח סערה עושה דברו
ואזי כשמעלה את הדבור לשרשו מראשו ומדבר שהתיקון הוא לקשור את הרוח סערה למלכות דקדושה.  דהיינו  המכונה גפן(  

משיח לשון שיחה שיהיה לשרת את הקדושה )בחי' שקשר את הרוח סערה בעצמה ורי אמת, נמצא הבת הגבורות דבלבש
  (ב על חמורכועני ר

יצא מפיו תמיד האדם בסכנה שהאסיר יתיר קשריו וקשור, אסור ו אאמנם כיון שגם הדבור הקדוש הוא רוח סערה אלא שהו
אמת ושוב בהוצאת דיבה לשון הרע  בדבור בטל ושוב בדבור קדוש שלא בכוונה ושוב מתחיל אפילו מדבור הוז .דבור פגום

 "ו.ח קר עד ניבול פהשל ש

דבור חמור יותר ומדה טובה מרובה שכל דבור קדוש בשבת , ובפרט בשבת, שאז כל פגם הדבורעלת תענית וזה גודל מ
מהלב הם תיקון נפלא  וכנ"ל שדבור תפלה והתבודדות בשלהבת הגבורות דבורי אמת פי כמה מאותו דבור בחול.חושב 

לאור התפילין של   ה מהקב"ה.ליראה ובושתורה המביא להכרת הבורא שזה עיקר מה שמביא    לדבור אבל הם הכנה ללימוד
 ראש שהם הסימן לדביקות.

 עד כאן ההקדמה
 

* 
 לחתורה 

 .סוף  ומבחר שלישיו טבעו בים פרעה וחילו ירה בים וכו'מרכבות ( שמות טו)
 הזובסוף התורה מבאר רבנו כיצד רמוז בפסוק הזה כל עניין התורה 

עם  ירה.  בחי' בינה( )כמבואר בזהר ויגש רי. שפרעה \ההבינה/המאיר מ אור דהיינורומז לתפילין  מרכבות פרעה וחילושומבאר 

בלילה )והתורה .  וכשעולה הדבור לשרשו בגבורה ע"י למוד תורה היינו הדיבור בים .הכולל גמט' ריו גמט' גבורה דהיינו שרש הדבור

, ועולה הוא אברהם בחי' חסד לאברהם מבחרינו סד דהיאזי נמשך חוט של חתא תליתאי וכו'( גמ' אורייכדאיתא ב שיוישלנקראת 

שהוא  וףסדהיינו  :טובעו בים סוףדהיינו שנתעורר המבחר ע"י שלשיו. ואזי  מבחר שלשיווזהו  אברהם.הדבור בחי' בת ונעשה 

 א רבה.בנוקבא דתהומ  יטבע ,יםרא קקליפת קץ כל בשר הדבוק לדבור הנ

 

 אאות 
זו רמוזה בפסוק שבו פתח את  בתורהלות שבא לגהנ"ל , שכיון שכל השגתו כוונתוונראה  "כי"ב דבריו רבינו כדרכו בהרבה תורות פותח

כל אדם  כי צריך  התורה, נמצא שבהביאו את הפסוק מיד נעשה חסרון וקושיא כיצד מבואר הכל בפסוק ועל כן מתחיל לבאר

זי הוא בבחי' עורף )בחי' יקות אנו בדבכי בכל עת שאי תברךים ת, אם הוא דבוק בהש ל עבכ צמועת א \ו/לפשפש 

 \ט /(ח) \ז/, כי תפילין הם סימן על הדביקותתפילין. והסימן של דביקות הוא לקמן(אחר הדברים שיתבאר 

 פנים בפניםבחי'  . כי דבקות היא  בהים שיש סיננראה שרוצה לומר שהתפילין הם תוצאה של דביקות וע"כ הם סימן לה שלפי התוצאה מבי
בדביקות צריך זכות שגם תיהיה ואפילו    .(כמבואר בתורה קח)  עורף   בבחי'  איח דעתו אזי הוסמיד, וברגע שמתדי  תי ה' לנגבחי' שוי  עם ה',

ויראה היא השגה  השובו :התפילין סימן לדביקותאה. לכן דאי לא שייך ירויח דעתו בוסאבל כשמ דהיינו אור התפילין, לו יראה ובושה,

 ד השכל בתורה ותשובה שלימה., וכפי שיתבאר שזה ע"י חידוסמוךוהשגחתו יש מציאותו גדולה בהקב"ה כי נובע ממה שמרג
. 

 

 
החוקק שרטוטין בבינה. וכן מבואר בתורה זו שאור  מבואר שם שמצח הוא סוד הבינה סוד החכמה  -ך מצח ערקב לת יע קה גם יןעי ה
 .תפילין הוא הבושה שבמצחה
רא יותר משנברא והללו  נבא נוח לו לאדם שלל הללו אומרים ית הל בת שמאי ונחלקו בי המחצו רבנן שתי שנים ונתעיין ערובין יג:  ו

א יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי  יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבר ראבנ ש דםלו לאנוח  אומרים
 ' כראוי. הוא בדביקות אליו ית יפשפש אםר רבינו שאמב א ביארו כיצד יפשפש ן שמה שלרמז רבינו כא במעשיו. ואוליה ימשמש ל
דין לא מתבייש מאד בר בדביקות לכן מזהיר רבינו וכופל הזהרתו שמי שעכ ינשאן לדמיויפול הלשון ואולי כי בקל אפשר לכפל צ"ע  ז

ש  רהקב"ה ש כי המלכיםלך מכפי הראוי כלפי מל נם מספיק במסירות נפש,וצא חובתו במעשיו, שאימהקב"ה תמיד, על שמרגיש שלא י
מדריגתו. כי תמיד השגת גדולת הש"י היא י פלק ר אפילואוי, ת עצמו שכבר זכה לדביקות כרת אדין לא יכול לרמוכל העולמות, הוא ע

 ו אינהצדיק הגדול ביותר ל שאמר לו שי יצחק זצ"בשם הרב לו( 42)לג ב דקה שמצליח לעבוד אותו. ויותר מזה שמעתי מהריצ"ח יותר ממה 
 דול ביותר יודע.גשהרשע ה מקיים מה

ית' והנחתן עלינו היא משרה שכינה עלינו כי מצות ענין תפלין הוא שיש לנו להיות דבקים בו ] ןי פל ת   מניח   הקב"ה ו. ד"ה מנין ש   אגדות ברכות דף   ין מהרש"א חדושי י ע  ח

 עוד שמאריך[ .. ועי"ש
גולה וצ"ע.  לא סות ון סימן לדביקי רבנו אומר שהתפיליכות וצ"ע ולה לדביקגן סושם מבואר שהתפילי ין הטשערינער רבהזה ציהציון  ט

לדביקות צ"ל שהם תוצאה של דביקות כשלא הם סימן דהיינו מה הכוונה תפילין, דאם הם סימן  צדיכן ימונה סה הכוובאמת צ"ע גם מ
 שלה דהיינו בדביקות.  אה מבינים שחסר בסיבה  רואים תוצ



 באות 
 כל הטוב. ל קרקעסיבת כל הרע ובתיקונו באר שהכל מתחיל מתיקון הדיבור, שהוא בנפילתו עתה י

עשה טוב סור מרע ו , אלא שיעלה את הדיבור ויתקנהות כנ"לקודבע"י ליראה ובושה  לבא לבחי' תפילין  וא"א

הבת הגבורות לועוד בש, ית' בלא פניות ולתקן אותו שיהיה אליו ולפניו ,א יפגום בדבורלשלהעלות אותו מרע לטוב דהיינו  .פי שיתבארכ

כח  כי הוא  ,כל דיבורדהיינו  של הקב"ה . כי הדיבור שהוא רוח פיועד שיזכה עי"ז לבושה גדולה ממנובו ידבורי אמת מל

מבואר שכח הדיבור מלשון ויפח  אונקלוס רוח ממללא ו  גםתרועה"פ ויפח באפיו נשמת חיים    'ז  'בראשית בבמבואר  הדיבור שניתן באדם וכ

פיו  רוחאת לסט"א  דבור רע נותןבנמצא ש. \י/הנופח באפו של אחר מנשמתו יתן בוברמב"ן ניתן באופן של נפיחת הקב"ה באדם ועי"ש 

וכו, , הוא בחי' ים, שכל הנחלים הולכים לתו(ר )פתח אליהכמבואר בזוה , שהוא בחי' מלכות פהשל הקב"ה
 וכן הלשון בראשונים .הכוונה בזה כי כל המידות מתגלות בדיבור \יג/(יב)כל הנחלים הולכים אל הים  \יא/(קהלת אכמ"ש )

רמז שהדבור צריך ת בחי' דבור פה בחי' השכינה, למלכו כינוי ואהש . והוא בחי' אדנידעת, והתגלות הדיבור קולמוס הלבשה \יד/

ון, כי המלכות כלפי מעלה היא כלי לקבל וכלפי מטה היא מלך דבר מלך שלט , ומאידך הואשל עבד המדבר אל אדונו להיות בהרגשה

בת שבע,   לך על חטאדוי של דוד המיהוא חלק מהוופשוטו של מקרא  אדני שפתי תפתח \טז/(תהלים נא, כמ"ש )\טוואדון/

כות מכח המל הפתי יהיור שבידשוזו בקשה שאנו מבקשים בפתח תפילת עמידה לתך. יחון פה להגיד תהבקש מחול לי שיהיה לי פתומ
ומכאן ראייה שהמלכות בחי' דהיינו קדש שמקבלת השכינה ומגלה בדבור פה. , \יז/ינשכינה מדברת מגרו שדיבורי יהיה בבחי' ,דקדושה

 . מבקשים נוא נהה ממשאותי, -אדנ
נעשה מרוח פיו,  גם פה ע"י י, אזדבור רוח פיו של הקב"ה כנ"לדהיינו  שהוא אדני כיווןי אז \יח/וכשפוגמין הדיבור

, ר ספירותשהפירוש שכל אות היא קומה שלימה של ע כלול מעשרה חדאל כ שבדבוראותיות כ"ז רוח סערה. כי 

נעשה  אותיות,ר"ע עם  אדניר, היינו מבחי' חי' הדיבוונעשה מב ,גמט' ער( 27X10 =270) ע "ר' גי

 אותיות. ר"ע אדני, ו גמט'הוא ס"ה כי סערה היא אותיות סה רע, . סערה

, ומדוע אמר \יט /הוא רוח סערה ,גם דבור קדוש ,א"כ  כל דבור ,תיות והוא רוח פיו של הקב"הכז אווצ"ע כיוון שסערה הוא גמט' שם אדני 
בבחי'  לקדושהואסור קשור חפשי או חילוק אם הוא רה, כל ההוא רוח סעדיבור כל ת נראה שבאמוהביאור  .שדבור פגום הוא רוח סערה

 אאזי הדיבור הו ,רוח סערה אסור אל המלכות פה הקדושההשכ וזהו כפי שיתבאר. "רוח סערה עושה דברו"ובחי'  "אסרי לגפן עירו"

 
עת שם שכח הדיבור אינו ענין טכני בלבד כד  רבואפ"ג עפ"י הסוד ומ  איר( ח"אבי יעקב מרות )לעיין בספר טל אור עומק סוד הדיבור י

אלא הוא ענין אלוקי בכח הרצון של הנשמה אשר   שהם לשון שפתים חיך גרון שינים מחתכות את הקול. צאות הפהה' מו רים שקהמח 
מוצאות הפה  ה'  מוצאות המחשבה ול  יורד לה'למחשבה ו  םיורד בבחי' אורות וכליונעלמים בנשמה כזיו השמש בשמש ומשתלשל    ותתיהאו

שמי וכו' עי"ש. כי  ם הבל הלב הוא אש מים רוח רוחני המתלבש באמ"ר הגהנשמה וג ואור הלב  להב ינובחי' חומר וצורה דהיונעשים ב
גם גוי  ול תינוק יבור של כדרי כל  זה מדובר בכח ה ההיצירה אין לו כח הדיבור עי"ש.   וצ"ע ר ספאם לא כן מדוע אדם הנברא ע"י 

כי זה נעשה רק ע"י יניקה מפגם הדיבור של איש וח סערה  שה הרנו נעמי מ גו  א"א לומר שדיבור של  דיבור פגום.  ומאידךתו  שהוא במהו
כשלא  פי גבהם כן חומרת העוןכ ההיכל והים שאליו הולכים נחלי נשמתו ש נוייי דה-אל.  ונראה שהכל תלוי בס"ה הנ"ל דהיינו אדנישר
 ח"ו לרע ממש.  לבטלה אויוצא שה כשעהנ  ט"איבורו כך גודל כח הס ה שמשם מושך קדושת דגובלכבודו ית' וכפי  אם לפועלמוצי

ל  קהלת פרק א  יא חָּ ל ַהנ ְּ ים ֶאל הַ )ז( כ ָּ כ  ֵלא ים ֹהלְּ ו  מָּ ם ֵאיֶננ  ַהי ָּ ם וְּ ים ֹהלְּ י ָּ ל  חָּ ַהנ ְּ קֹום ש ֶ םֶאל מְּ ים ש ָּ ֶכת: כ  לָּ ים לָּ ב   ֵהם ש ָּ
 מז:[קף ]ד  יקונים אחרוניםון יא מת עיין תיק  יב
א אלקי"ם מאי שית, ואינון שית ימים בר ד פתח ואמר, בראשית, ברא"א(: מיקון לזהו ת)רה עש תקונא אחת  - :תיקוני זהר דף קמז יג

. ניםומשפעת הכל לתחתו  תות מקבלכי המלכ לאם, והים איננו מאל הי םכל הנחלים הולכי ונרמז בפסוק בקהלת דמלה  , ורזאכנגד המלכות שביעאהאלקי"ם ימא 
ן, ושכינתא לות, וכלהו שאגין על טרפימש ואין מספר חיות קטנות עם גדושם ר  אתמר העל תא,עלאין שמעו, נונין דרחשין בימא דאוריי

אימא לתת לה להראויות [ ]דף קמח. נערות ון שבענלין לימא הא שבע אינון, ואיכל הנחלים דאזטרף לביתה וחק לנערותיה, אתמר בה ותתן 

 א משבע ימים,שבע, ים אוקינוס כליל בת קדישא דאיהי 
 פש[מן הנס הלב ]ותורגוהלשון קולמו - פ"ה ר ב'עשחובות הלבבות שער הבחינה א. ובא כה ויקר בחיינו רבי יד

ב"ה הק  לכתמד המ שמנהיג ומל היה מלך ואדון, י העם פלית השפלות וכללכות כי כלפי מעלה היה בתכוזה דוד המלך תיקן ספירת מ טו
 רה. בתוקף וגבו 

ַתיתהילים פרק נא  טז פָּ י ש ְּ ָּ פְּ ת    )יז( ֲאֹדנָּ י ח ו  ת  תֶ פ  ל ָּ ה  יד ת ְּ :ַיג    ךָּ
 הלתך: לי ויהי לי פתחון פה להגיד תמחול  -)יז( אדני שפתי תפתח רש"י 
לשוני ו ב דש שיופיערוח הקו  שתשיב ליכשתרנן לשוני צדקתך, רצונו לומר    , שאתה אדון על הכל, שפתי תפתחשפתי. אדני)יז( אדני  רד"ק  
 יהא בדברי עזר אלהי. ופירוש יגיד תהלתך, כשיגיד פי תהלתך:, שתפתח ישפתהו שיר כמו שהיה לי מתחילה. וז דברי ה

 כות לד:ר רה בפי וכו' כמבואר בבדוסא אם תפילתי שגוכמ"ש בורא ניב שפתים בחי' מה שאמר רבי חנינא בו  יז
דעות אם הוא זה ב . וישםת בדברמא יט:  שהוא איסור תורה שנאמר ובגמ' יואר כמבוולין ושיחת ח ים בטליםדיבור פגום הוא גם דבר יח

  , יגע י סובל ואיניולם אנאת כל הע -' הדעות הוא חמור מאד. ועיין שמות רבה יג אאיסור בעצם או רק משום ביטול תורה, אבל לכל 
 יגע עי"ש.  ם אניובדברים בטלי 

  ז"ל.     ב וכפגה" הם ים בטליםט' שדבר ועיין ספר החרדים סו
כל דיבור חלק רוחו כל מעשה מוציא חלק נפשו לפועל ובכל מחשבה חלק נשמתו ובשב בזה. נפלאאור בי 'אוש ועיין ערבי נחל ויקהל דר

עלה  רע הרי ה מדבר דיבור שהעלה למעלה ממילא כשפי מה יו יקבל שכרו כומחכה לו לסוף ימעלה והוא בחי' מלאך שעולה למקומו למ 
 ה באור החיים בראשית מז כט.   בז ועיין  "א. ו סטמנה מנעש היא עבירה בטל כיון ש ואפילו דיבוריק ה מלאך מזלמעל

ֹות,  - פבעיין תורה  יט פ  ל  לש  קְּ י ֵיש  ש ָּ ֵה נֹוַדע, כ   נ  הה  רָּ עָּ ַח סְּ לַ  רו  תְּ ֵאש  מ  דֹול וְּ ן ג ָּ נָּ עָּ ַחת )וְּ ֹות יחזקאל א' ד'ק ַ פ  ל  ֹלש  קְּ ָּ ין ַהש   ֵ יא ב  , ה  ת ֹנַגה  ַ פ  ל  (. ו קְּ
ה. וְּ  ָּ ֻדש   ֵבין ַהק ְּ פְּ ו  ה  עָּ ל  ה, וְּ ָּ פ  ל  ק ְּ ֶלֶלת ב ַ כְּ ים נ  מ  עָּ פְּ ל  ה, וְּ ָּ ֻדש   ק ְּ ֶלֶלת ב ַ כְּ ים נ  בְּ מ  ין )ב(:יא ב   ב  ֵ ַדי ַלמ  ים וְּ ו ק  ֲעש  ַמת הָּ ש ְּ יַנת נ  דְּ  ח  יַנת ס  ח  ֶזהו  ב ְּ ית, וְּ ֵראש   ֵרי ב ְּ

לש   נֶ ש ָּ י הו א כ ְּ ע  בָּ ֹות ַהנ ַ"ל, ו רְּ פ  ל  ֹלש  קְּ ָּ ֶנֶגד ַהש   ה, כ ְּ לָּ רְּ ֵני עָּ ַמ"ל אֹורֹות.ד נֹ גֶ  ש ְּ ֶלֶלת ב ְּ כְּ ים נ  מ  עָּ פְּ י ל  ַמ"ל, כ   ינֹות ַחש ְּ ח  הו א ב ְּ . וְּ ה,   ַגה  ילָּ ֶזהו  סֹוד מ  וְּ
עוֹ  ֹות. וְּ פ  ל  לש  קְּ לש  עֹורֹות, ֵהם ש ָּ י ֵיש  ש ָּ : כ   יַנת ֹנַגה  ח  י, ב ְּ יע  ב  ק רְּ ֹות  ר ד ַ פ  ל  לש  קְּ ָּ ש   ם, ֵהם מ  דָּ אָּ ים לָּ א  פֹות ַהב ָּ ל ַהֲחרָּ כָּ  ל. "ַהנ ַ   וְּ



כים "היצר  ברנש בהתלהבותהוא מסער גופיה ד פגוםדבור סערה לעצמו ב. אבל כשרוח "ה עושה דברורוח סער"כי  ,בשלהבת הגבורות
   . אינו פועל כל כךמסתמא , ובשניהם כשהדבור מהשפה ולחוץ "השקט לא יוכלנגרש 

רוח סערה עושה דברו, שעושים ומתקנים את הדיבור ומעלים   \כ/(תהלים קמח)המלך    דוד  שאמרמה  '  זה בחיו
ר פגום ממש אלא דלא מבעי דבו  .דברו  י' עושהשהוא בחה עד  רנמצא שבאמת כל סתם דבור הוא רוח סע  אותו מבחי' רוח סערה

 "דברו הושע"ו) \כב/חילו ורחימודהבות בלובהת \כא/י ה' ממשסערה פגום עד שיהיה לפנשל תפלה עדין הוא בחי' פילו ואגם סתם דבור 

 : גבורות( לדבור בשלהבת ה ואוסר אותהנראה הכוונה שלוקח את הרוח סערה 
דהיינו שנברא ממנו מלאך רע שהולך ומקטרג על האדם שברא   הגדולא מקטרג והפגום  דיבור כשהואורוח סערה הזה 

מגיע   וא"כ אולי לא  ,עליו מדת הדין, לבדוק האם הוא נכון  מתעורר  הקטרוג  "יוע  שממנו באים כל הקטרוגים והנסיונות  אותו

, מבחי' האחור של הדבור הדבריםר אח' ה הוא בחיזהמקטרג ה. והוא סיוןים יעמוד בנואזי מנסים אותו א ,לו הטוב שנפסק לו
אלא עם פניות קשיב, מושומע  משמ מולייו ית' ממש בהרגשה ואמונה חזקה שהוא נלא לפ כשאדם מדבר שהוא יונק מהדיבור

של  רוח פיואת כח הדבור שלו שהוא נתן  נמצא שהאדם, וכ"ש דבור פגום ממש ,הדבור הוא בחי' עורף אזי המדבר וומחשבות זרות, 

הוא שדיבור  בפתח פיודהיינו כשמוצא  ,ממנו לינקפתח הסט"א , כשמוצא והיא מקבלת כח לקטרג עליו, רא אחראסטל הקב"ה

ת בראשיפתח חטאת )ל    ,ושלו לאשמנחתו נתקבלה  על  אחיו  בהבל    קנאנפלו פניו כי  שהקב"ה לקין  דברי    . היינולכנ"  ,\כג/ף בחי' עור

  רובץ להכשילך בכל דרכיך.   הרמב"ן פרש לפתח ביתך חטאתךו  .קברפתח  לך ב  ןממתישהתרגום ורש"י פרשו שחטאך הוא העונש    \כד/(ד'

פיו דהיינו ממתין   חטאת הוא הס"מ המחטיא את האדם ואורב לו בפתח  \כהדורש/  בנוור .תומבואר שחטאי האדם הם בעצמם מענישים או

,  \כו/כמו בהתגלות הדבור פה , רהור הלבזה כלכך בהאין לא אחי ,אורב לאדםהרמז שהסט"א . קטרג עליומנו מקבל כח למ, ולדבור פגום
ונקט לשון פתחי פיך. ור המתגלה מפיך, דבו בדהיינ פשט הפסוק הזהר בדבור פיך ר פתחי פיך וכו'מוש  \כז/(מיכה ז'וכתיב )

 . מדבורורובץ החטאת לארוב לו לינק  םשהוא הפתח הנ"ל דבור, ורבנו מביא מכאן ראייה שהפה נקרא פתח ה
ויהי   \כח/(וירא ד' קיט ע"בר )ה  וכמ"ש בז  האדם שפגם בדבור כנ"ל  וגורם שינסו את    ,דיןמעורר  ו  מקבל כח לקטרג  ,יונק  וכשהסט"א
 ןבחי' אחר הדברים אזי מדת הדיפגום רמז שכשהדבור הוא  [בראשית כב א] נסה את אברהם האלקיםם ובריאחר הד

 
ה ֹעש ָּ אֵ  )ח(תהילים פרק קמח  כ רָּ עָּ יטֹור רו ַח סְּ ק  ֶלג וְּ ד ש ֶ רָּ רֹו:ש  ו בָּ בָּ  ה דְּ

ושליחותו, עושה את דברו ה -רוח סערה ז. אינ"ה בלעברו יןורשואה שק ענין -ור נייף בלעז. וקיט -שלג  גלצ"א בלעז. -)ח( וברד  רש"י
ת וירידן לארץ לפי שהם מיני פורעניות ואין נאה להם להובא דוד והו נוזים בשמים ם גחלתשהדברים הללו היו ת (בחגיגה יב:)ינו ואמרו רבות

     ין במגוריו של הקב"ה:גנוז
י - תורה קיבי' אחר הדברים כמבואר גם ביה בבחשלא יה כא כ   ֹשְּ ַ ַהמ  י ל הַ וְּ ב  ֵ למ  ֵ ל  ַ פ  תְּ ה  יו,  ן ֵיש  לֹו לְּ מָּ ל יָּ י   כ ָּ כ ֶ ש ֶ מֵ ה פ ַ זְּ ל יְּ ד כ ָּ ר י ָּ י חַ ַעם ֶאחָּ ַדב ֵ יו, לְּ
ו ר ד    ָּ ב  ֵני ה' כ  פְּ ל ֱאֶמת ל  ד ש ֶ או י.ֶאחָּ  רָּ
הֹוצ  ַמת ו ֵמחֲ  - קיבהבת הגבורות כמבואר גם בתורה לשבבחי'  כב ר לֹו לְּ ש ָּ י ֶאפְּ א  ב  ש ֶ פְּ  רו  יא ד   י ֵני ֱאלֹ ל  דְּ ק  או י,ם ב   רָּ ָּ ו ת כ  י  ח  ימו  וְּ ח  ילו  ו רְּ כֵ  ח  ן לָּ
 ָּ ַהת ְּ כ  ים וְּ ו ר  ב  ר ֹלא יו  וֹ ל  פ  ל ַהד   ַדב ֵ הו א מְּ צ ֹות וְּ ת ש ֶ ח  ְּ ֹקַע ַהמ  בְּ לו  ל  ים ַהמ ַ כְּ כ  סָּ ְּ אָּ בְּ ַהמ  ש ְּ נ  ה, וְּ לָּ ַמעְּ ים ַלֲעלֹות לְּ יל  ַסכ   ד   ָּ ַחת ַהמ  ַ ה ת  ָּ ַמט  ים לְּ ר  ש ֶ אֲ ים. ַעד ר 
ה וְּ י   ֶ כ  ו ב ב ֶ יָּ זְּ או  ש  רְּ ים הָּ ו ר  ב  ר ד   יַדב ֵ ין ֱאֶמת, ו  תְּ י  ה  ח  לְּ ילו  ו רְּ ח  דְּ ל ב   א ב ְּ ימ ַקב ֵ ב ָּ ל  א ד ְּ קָּ עו  ֵמֻעמְּ תְּ דֹול, ֲאַזי מְּ ה  רו ת ג ָּ ו  ֹורְּ ב  ַע ַהד   ל  רַבק ֵ יר ֶאת כ ָּ א  ֵ ַהמ 

 ָּ ַהמ  צ ֹות וְּ ח  ְּ ַיעֲ ַהמ  ים, וְּ יל  ד   בְּ ַ ים ַהמ  מ  ַסכ   ל וֹ לו  ע  ו   כ ָּ ב  הָּ ר  ַהד   ה: ים ש ֶ ה ַעד ֵהנ ָּ ָּ ַמט  ים לְּ ח   יו  ֻמנ ָּ
 "א לינק ממנה. א עי"ז שהם דבוקים באחור אקידיאחור באחור ש אשל עורף הו י מצבצ"ע כ כג
דֹ בראשית פרק ד    כד י  )ו( ַוי ֹאֶמר יְּ ד ֶאל קָּ הוָּ ָּ מ  לָּ ךְּ וְּ ה לָּ רָּ ה חָּ ָּ מ  :  ן לָּ ֶניךָּ לו  פָּ פְּ יט  )ז( ֲהלֹוא א    נָּ ֵ ם לֹ ש ְּ   יבם ת  א  ֵאֶליךָּ תֵ א ֵאת וְּ את ֹרֵבץ וְּ ָּ ַתח ַחט  ֶ יב ַלפ  יט 

ש   ֹו: תוֹ ו קָּ ת ְּ ל ב  ש ָּ מְּ ה ת   ַאת ָּ  וְּ
ם שאת פניך כנגד למה נפלו  דעת רבי אברה את עונך ועל "י, ורד"ק( שדעת המפרשים )אונקלוס, רש)ז( הלא אם תיטיב שאת על ן ב"מר

פני )להלן שא  ולי יוהמכבדו כאלו נושא פניו למעלה וזה טעם אט כד(,  ב כ)איוא יפילון  ל  נין ואור פך, כי המתבייש כובש פנים למטה וכפני
 ויקרא יט טו(:ל )י דלב כא(, לא תשא פנ

לו פניו, ובקנאתו ממנו מה חרה לך, כי בבשתו מאחיו נפוזה טעם ל - כי אתה הבכורב יהיה לך יתר שאת על אחיך, , אם תיטיועל דעתי 
חיך, ואם לא תיטיב לא עמו ל אשאת עו פניך ממנו, הלא אם תיטיב יהיה לך יתר למה נפלך ואחי חרה לך על ה למאמר לו  הרגו והנה

 אתך רובץ להכשילך בכל דרכיך:חטאך רעה, כי לפתח ביתך תבובד בל
חטאת  לפתח מרנאלעולם, ש, יצר הרע שולט באדם משעת יציאה אמר רבי, דבר זה למדני אנטונינוס את רובץ.לפתח חט -מה תורה תמי

 ין צ"א ב'[:>יא< ]סנהדרבץ רו
 תו מהרחם. ציאח יהיצה"ר רובץ וממתין לאדם בפת: שין צאוכעין זה דרשו בסנהדר כה
שממנו יונק   הדבור הפגוםשהחטאת הוא  או ה,פתח הפ אורב ברובץ ו ש ו האם החטאת הוא הסט"אנ בכוונת ר צ"ע -רובץ לפתח חטאת  כו

 פתח הפה.הסט"א הרובץ ואורב ב 
אֲ אַ  )ה(מיכה פרק ז  כז ַ ו  ל ת  ַאל  חו  ב ְּ טְּ בְּ ֵרַע ַאל ת   ינו  בְּ ֹמ  ש   תְּ ף מ  ֹמר פ   : יחֵ ֶכֶבת ֵחיֶקךָּ ש ְּ יךָּ ַנב ֵ  פ  י ֵבן מְּ ה בְּ )ו( כ   מָּ ת קָּ ב ב ַ ה  ל אָּ ֲחֹמתָּ ה ב ַ ל ָּ ַ ה  כ  ָּ מ  ֵבי  א  ֹאיְּ

י ֵביתוֹ  ש ֵ יש  ַאנְּ  :א 
 ם כי מעולם דרך השר הוא לקיים תבטחו בהבטחת שר עאל ו איש ברעהו וינאמהזה אל תהנה בזמן  -)ה( אל תאמינו ברע ד מצודות דו

תדבר דבר שראוי להסתיר כי גם היא ור פתחי פיך לבל שממאשתך השוכבת בחיקך  -קך חי הנה עתה אל תבטחו בו. משוכבתתו הבטח
 תגלה מצפוניך: 

 -והוא ימחול לנו. משוכבת חיקך  נוביהאמרו הקב"ה אוותו אל תחטא כלפי מעלה כמשמעו ורבותינו פירשו -)ה( אל תאמינו בריע רש"י 
 יך: ברי פיך פתיחות פד -תחי פיך פ. בךיד תע נשמתך היא

יְםְַאַחרְיהְ ַויְ  - :דף קיט ויראזוהר  כח ָבר  הְַהד   ֶּ י,ְָהֵאל  עוְ ְַרב   מ  יַנןְָהא,ְָאַמרְןש   נ  י, ב "ע י דף היל מג' במס למדנו הריְת   ה  יֵמיְַוי  ַמרְאַצֲערְְָלעְְַב   ת   ְא 
  הנקראות   בספירות  שגם  מורה  מיבי  מלת  גם  וכשכתוב ,  ודין  ר עצ  ןלשו  הם  ששתיהם  י"ה  י"ו  וןריקנוט  י"היו  מלת  כי,  גדול  צער   שם  שהיה  מורה  בימי  ויהי  ב תושכ   במקום

י, הדין מדת נתגברה ימים ה  ָלאְבג ְְַַעלְַאף ויהי רק דכתיב  ובמקום ַוי  יבְד   ת  יֵמיְכ   צְְַיסְֵַטפְ ,ְב   יתְָראעְֲד  יהְ ְא    כ "מש כן אם, בו יש צער  קצת' פי צער  יסתפתְב ֵ
הְ  אְְרתְַב ְָ  פירושְְַאַחר,  ואזיל  רשמפכד  הרע  היצר   קטרוג  של  צער   שהיה  ושופיר ְְיַוי  ג ָ ר  ָאהְְד ַ ָ ת  ַ ָכלְְת  יןְד   ג   ר  ל ְְָד ַ יןע    גה מדר   ותחת  אחר   הוא  הרע  היצר   של  שמקומוְְא 

יהוְ ְְו ַמאן,  דקדושה  תהעליונו   מדרגות   כל   של  התחתונה יְם  ואמר ,  התחתונה  המדרגה  היא  ימוְְא  ָבר  ָמה,  הדבור   סוד  שבה   המלכות'  פיְְד   ַאת ְ ְְכ     רבינו   משה  יכ ְְרָאמְְְַד 

ישְ ְל א אמר  יְםְא  ָבר  יְד   ַתרְֲהָוהְו ַמאן, הקול סוד שבו ת"בת למעלה  אלא םרידב  הנקראת במלכות מושרש אינני כיְָאנכ  אְב ָ ג ָ ר  ,  יםבר הד אחר  היה ומיְָדאְד ַ

ָהאלהי כי שגרם  מי ואמר , המלכות תרג דמ אחר  ל"ר  הְְם"ו  ָ ס  ָיאד ְ  ומפרש, המלכות אחר  הבאה  ה ליפמהק שהוא  ר "היצה והיינוְָהְםרְָבְ אְְַתאְְֶּנ  רְַאת  ְָהָרְעְֵיצֶּ



ורבנו  .בחוליים  של בן אדם פומשבר גושוש רושם הפי \ל/ני הזהרזה לשון תקו ש נר  דב ה. והוא מסער גופי\כט /האדםמנסה את 

של האדם בהתלהבות של  וסער גופהוא מכוחו מדבור פגום הסט"א  ש וןיכש גם  ואולי הפירומלשון רוח סערה הנ"ל,    אשהומביא לשון זה  

ינו שמתלבש בבני אדם שפגמו דהי ,דושה שהוא בשלהבת הגבורות הקדושותבור דקהפך הד ,םילבזות כשרדבורים פגומים ממש, 

מתלבש  ה ומעלן לשילמ, שהנ"להמקטרג ודובר רע הוא מלשין ה וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם , וזהובדבור

מרוח דהיינו מקבל כוחו בא  םירם לאחרם לספחקור אחר חטאי בני אדדבורם ונעשים לו מרכבה, ל לים לפגוםירגבבני אדם שלמטה 
בבני אדם להזיקו למטה תלבש ממקטרג למעלה ומזיק מלאך ממנו נברא שדבור פגום  הדברים הזהחר מא דהיינו\לא/ סערה,

"קץ כל בשר בא לפני  \לב/[בראשית ו יג] על דור המבול שאמר הקב"ה לנחכמו בשר כל קץ בחי'  כי הוא ,ות וקטרוגבמלשינ

  דיינו שהמקטרג הגדול נקרא קץ כל בשר, והטעם כיון, "את הארץ ( הנני משחיתםמפניהם, )ועל כןחמס ארץ לאה המכי  (לקטרג)

 : ע"י קטרוגו  שעושה קץ וסוף לכל בשר
בני אדם, הם מבחי' קץ כל  , וחוקרים תמיד על חובות ובהף חאדם לכובני אדם שהם דנים את כל 

שים עי"ש במפרקץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר  \לג/(וב כחיאכמ"ש ) ,, שמתלבש בהם כנ"להנ"ל,  בשר

יש פ' ל הקב"ה ששם סוף לחושך והדין הקשה של הלילה ע"י שמאיר את היום שהוא חסד אבל עיין בזהר רלהפך כי מדבר ע שהפשט

 ון לכל ישהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכל  \לד/(עיין בזוהר מקץ קצג ע"א)  ורש פסוק זה על המקטרג הגדולשד  מקץ

 
ָגא ר  ַקט  יְל  ֵ ש ְְַָקמ  יךְ ְאֻקד  ר   ואלמלי, טבעו מדת מצד אוה חסד עושה הםברשא מה כי רואמ, דברים בעלילות ה"הקב לפני םאברה על לקטרג ר"היצה שבאְהו אְב  

  ו א , ישחט שיצחק היתה ר"היצה וכונת, אברהם את לנסות  גרם ז " ועי, והגבורה הדין תדמ תבפעול לנסותו  צריך לכן , בו דמועל כל וי לא  דין  לעשות  אותו תצוה
 תכלל יצחק גבורת וגם, יצחק של בגבורה רהםבא לש החסד יכלל הקדהע י"שע  זה בנסיון  היה ה"הקב רצון אבל, גתוממדר נדחה ויהיה בנסיון יעמוד לא שאברהם

 (  שיםומפר ק"רמ). ואזיל כדמפרש הםאבר של ובחסד
שא בוי לאו בר עונתלתין ושבע שנין הוה, והא אצחק מבעי ליה, דהא יצחק בר י"ם נסה את אברהם, את יהכא אית לאסתכלא, והאלה

, אלא צחקאת י "ם נסה את אברהם, ולא כתיב נסהמאי טעמא והאלהי  יה,אתענש אבוי עלא ל א בעינא,דיליה הוה, דאלמלא אמר יצחק ל
ואברהם לא הוה   מקדמת דנא, והשתא אתכליל מייא באשא, ביה דינא כלל והבדינא דהא אברהם לא ה ללאאתכאת אברהם ודאי, דבעי ל

ואשא במיא, אתכליל מיא באשא , דשלים עד השתא והה יומוי לאד דינא, ולאתקנא ליה באתריה וכל למעב שלים עד השתא, דאתעטר
מיא, ואשתלים דא עם דא, עאל אשא בד אתכללא בדינא, וכד עבים לברהברהם, ולא את יצחק, דאזמין את אנסה אובגין כך והאלהי"ם 

ק,  ביד דינא ביצחיעד יאות, עדגא עליה דאברהם דלא אשתלים כדקא לקטר א לאתכללא דא בדא, וכדין יצר הרע אתאדא, ודא עביד דינ
ה בהאי בי צחק, יצחק נמי אתכליל א יול לה, אע"ג דקאמרן דאברהם כתיבדמ י רזארים איהו, ואתא לקטרגא. ותא חזדיצר הרע אחר הדב 

 .ודא יצחק ייקא,לאברהם לא כתיב, אלא את אברהם, את ד זא דכתיב והאלהי"ם נסה את אברהם, נסהקרא, ר
משמע כאן כ  א"ולזה    שכרת אברהם עם אבימלך, שנשבעו זהנה אחרי הברית  כוואר במדרש שהבוכמי  ואולרש.  שט והד ישב הפיצ"ע ל  כט

 וגן שכרת ברית עםאברהם נהג שלא כההנסיון בא כיון ששה"ת שכתב קנים ע מושב זפירוש ה  "שעי ו ור.הדבגם שבועה לגוי היא פ 
סו בברית עם אבימלך, עובד עבודה  בהכנ רהםשאולי שגג אב פיל כאן.ון ב והדרך השני שהוצרך זה הנסי -שם  צרור המוראבימלך. ועיין 

וכו' והקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט    מות כג, יג(,זכירו )שלהים אחרים לא תם אוש  בשם עבודה זרה שלו, ועבר על  מלךע אבי זרה. ונשב
 עי"ש. ערה.הש

תמן, רוח א לאו ודאי, ואם שכינת תיהדוי, על שכינ רשע י עלובמא, ובגינה ה' יסעדנו, לרישא דחולהדאיהי שריא תיקון יח דף לה:  ל
כד לית שכינתא סמיכת לה, רוח סערה מהפך    להשבר, דאיהי גופא דספינה,  שבהדבר נש, דכתיב ביה והאניה ח  פיהיר גו סערה תמן, דאסע

    ה, לה ותבר ל 
ה רוח  אתמר ביגופיה דבר נש, ו ביהסערה, דאסעיר ח רופיק יה ניה טב כלל, דמנדאיהו ביש, לית ב ואית דפיקו מאילנא : דף קח 'תיקון ע

 דסלעים,  צלעות דגופא דאינון כגוונא נוןמין דגופא, ומשבר סלעים, דאיגר אינוןחזק מפרק הרים, ד
 שהכוונה לרוח סערה של עצמו שברא  שהרי המלשינות הוא דבור רע אלא נראה פשיטאצ"ע  -כל המלשינות ורעות בא מהרוח סערה לא

דיבר   אםו לקץ חייו, של זה שמדבר עליום שיגר עושה קץ ומקטרג עדא קץ כל בשר שברא אותו כי הו במיר עליו לנקום וזשחורו בדב
ם על אם רבנו מדבר על לשון הרע דווקא או גצ"ע הבאמת דיבר על אדם אלא דבור רע כגון ניבול פה או ו ועל זה שדיבר כגון שלא

דבר על  שמ ולישמע אאדם שדנים וכו וחוקרים וכו' מ ממה שממשיך ובני וליחר הדברים. ואא הםגם  אורהניבול פה ודברים בטלים, דלכ
 קא.בעלי לשון הרע דוו 

ֹבראשית פרק ו  לב נַ אֶמר ֱאֹלה  )יג( ַוי  פָּ א לְּ ר ב ָּ ש ָּ ל ב ָּ ֹנַח ֵקץ כ ָּ ֵניהֶ י כ   ים לְּ ְּ פ  ס מ  מָּ ֶרץ חָּ אָּ ה הָּ אָּ לְּ אָּ י מָּ ם ֶאת הָּ יתָּ ח  י ַמש ְּ נ  נְּ ה   :ץרֶ ם וְּ
ר שיש רוח א' בזהמי  ץ בא לפניו לכך פי' כדאיתא נשהק ר"ל    כו'. בא ליישב הפ' שאין לו הבנה דמה' כל מקום ווכו)יג( קץ  ל לדוד  כימש

וז"ש הקדוש ב"ה  כל בשר לפי שדרכו להמית הכל טובים ורעים. וא הממונה לקטרג על הזנות וקאמר דנקרא קץ ל בשר והכ שנקרא קץ
כ לא השגחתי בו ולא  עפ"רג ואלומר בא לפני כבר זה זמן לקט רולמוסיא בא לפני כ אנדוח ונקרא במדרש הרה יינו זלנח קץ כל בשר דה

  עים לגמרי אף במין האנושי שהרי א השחית האנדרולומסי' טובים ור ד היה על הגזל לכן לז"עתה על הגזל וכיון שהגלא ד אנחתם גז"
 בניו ובזה מובן הדיבור שאח"ז:נשארו נח ו

ין ד בשר מכלה בא לפניו לתבוע דוע שמנפשהדין שנקראת קץ כל בשר, לפי לפני, להורות שמדת בא ואמר קץ כל בשר  -המור  ורצר
וזהו )ב"ב טז.( שמחשיך פני הבריות ומכלה אותם. כח, ג( קץ שם לחשך, והוא שטן הוא יצר הרע ר )איוב בשר כדאמהם. וזהו קץ כל עלי

שעשה בדוד   כמוונם. וא עומד לענות אדם בריבו ולהזכיר עית וכלייה והתכללא לעשות נו אאיו תו ותאותתכליר, שולכל תכלית הוא חוק
טאתך. וכן אמר בכאן קץ גם ה' העביר חטאתך מכנגדו, ולא אמר סלח לחיב, יג( )שמו"ב  תשובה, ואז כתיבב בשש שתבע דין עליו עד

 :לה יכועד בשר נפש וע דין עליהם ורוצה לכלותם מכל בשר בא לפני לתב
יכח איוב פרק  לג ל  כְּ ַ ל ת  כָּ ךְּ ו לְּ ם ַלחש ֶ צַ אֶ ר חֹוקֵ ת הו א )ג( ֵקץ ש ָּ ֶות:ֶבן ֹאֶפל וְּ מָּ  לְּ

ין לרע.  לכל דבר יש תכלית בין לטוב בבהאיר היום תכלה החשך ור"ל  חשך שם קץ מתי תכלה כיאף ל -)ג( קץ שם לחשך דוד  דותמצו
ת  ר לדע וכן חוק -ית כל דבר. אבל אופל נו לא נדע עת תכלאנחי יהיה עם כי מתר ית כל דבהמקום ב"ה חוקר לדעת תכל -תכלית ולכל 

 ארצי: ור הכד הואתי תכלה יסוד האופל וצלמות ומ
רג וכעין זה  מקטש קץ הימין ולעומתו קץ שם לחושך שהוא השת נח דף סב: ועיין בפ' ויגש דף רי: שישת מקץ ובפרעי"ש ריש פר לד
 רשת צו דף לג.:בפ

י - .קצגף ד  מקץ הרזו ה  ק ְְֵַוי  י זה פסוק לפרש כדיְץמ  י ָיאְַרב   ַתחְח  ָ ְםְֵקץ כ"מש לפרש םדיהקְַמראְֲַוְְפ  ָכלְךְ ַלחש ְְֶּש ָ יתְו ל  ל  כ  ַ ןְֵקרוְ חְהו אְת  בֶּ לְאֶּ ְאפֶּ
ת ָמוֶּ ַצל  ָראְְַהאי  ואמרְְו  ת ְ ְְק  ְםְְֵקץ,  האופן  בזה  נפרש  עתה  לבא,  במדרשים  פירושו  נאמר  כבר  זה  פסוקְְרמְַא  ךְ ְְש ָ אְְ,ַלחש ֶּ יהוְ ְְד ָ ָמאָלאד ְ ְְץקְְְֵא   הנקרא  השטן  זהוְְש  



כנ"ל שע"י    ט לא יוכל ק  ש  ש כי ה  ר  ג  והרשעים כים נ    \לה/(ה נזישעילקטרג, כמ"ש )ולעורר דין ולהלשין ודבר,  

לקטרג על   כח הסט"א כיע בהתלהבות עד כי השקט לא יוכל. רור דב ת לדברדבור פגום יונק הסט"א ומתלבש בו להסעיר גופו בהתרגשו
כדורו של אחאב אע"פ שפגמו מאד שבדור שלא היו בו בעלי לשון הרע  \לובמדרש/אר וכמבו ,מאותם שרגילים לדבר רעדם הוא אבני 

      : \לז/וג של בני אדםא מהקטראל כח אין להכי לסט"א  היו מנצחים במלחמה )אע"פ שכידוע בזמן סכנה הקטרוג גדול יותר(ודה זרה בעב

להשתדל לכפות דהיינו  ,ושהדשל הק הדיבור ץ כל בשר תחתק  א ד  ר  ט  א ס  י  פ  כ  א  כל אדם לראות ל   וצריך

 להיותוצריך לקשור אותו    ,רוח סערה כנ"לדבור הוא  סתם    כי.  , הנ"לעושה דברו  הרוח סער  בחי'בחת הקדושה  דבור הרע תלקשור את הו

 
יהוְ , חשך הנקראת ורה הגב םשש מהשמאל הנמשך קץ א  אְד   ָמאב ְ ְטש ָ אט, ולהחטיאם אדם בני  לפתות הזה בעולם למטה משוטט שהשטןְָעל  ש ָ ֵעיְו   כ"ואחְָלאל 

יָמא,  למעלה  ועולה  משוטט ָקי  יְְו  ֵ אְְַקמ  ש ָ יךְ ְְֻקד  ר  ֵטיו ְְְהו אְְב   יגו ְְְַאס  ר  ַמרְְאהְָוְ ,  לםהעו  בני  על  ומקטרג  ומסטין  ה"הקב  לפני  ועומדְְָמאלְ עְְְַָעלְְַקט  ת    למדנו  וכברְְא 
  פעולת  הפועל והוא ,הגבורה מסיגי היוצא  קץ הנקרא השטן הוא קץ, א"דז הגבורה  שהוא  לחשך שם, מתערין דינין שממנה  השהבינ, הוא הסוד  לפי הפסוק ' יפו. זה

ָכל, ים הרשע את  להלקות  הגבורה כְ ְו ל  ַ ית  ֵקרְהו אְתל  ָהא, רבד ללכ להותכ קץ לעשות איך חוקר  שהשטן' פיְחו  לְד   ָ יְכ  ָבדו  ו ןְאולְְָעו  ינ  ַטבְא  אְל  ָ ל  ש ְְֵאֶּ ְָצָאהיל 
יר ד  ָ דְת  ב ַ ע  מֶּ ָלָיהְו ל  מְְָכ   ָעל    והוא , הבריות לכל ותכלה קץ לעשות השרוצ לפי  קץ נקרא ולכן , בעולם כליה עשותלו תמיד לכלות אלא לטוב אינם מעשיו  כל כיְאב  

ן. וכריתה קציצה לשון בֶּ לְאֶּ א פירושוְתָמוְֶַּצלְ ו ְְאפֶּ ןְד ָ בֶּ ףְאֶּ גֶּ יןְָבהְ ד ְ ְנֶּ ל  ש   ָ יןְכ  יב  ָקיְ , הרשעים נכשלים שבו לפי נגף אבן נקרא השטןְַחי ָ ַהאיְיָמאו  ֵריְב   ק  א  ְד 
ץ רֶּ לְמוְ כ ְ ְֵעָפָתהְאֶּ  .   הקליפות מדור שהוא,  האפל חשכת כמו אוה שלה חשךהש בארץ ונמצא עומד והואְאפֶּ

יתְֲחֵזיְאת ְָ ראמ, העיפת ארץ שיש שהזכיר  ולפי ץְא  רֶּ יְאֶּ ַהאיְֵעיָלאלְ ְְםַחי   יהוְ ְו  רְְֶּא  ָרֵאלְץאֶּ ש     והיינו  ישראל ארץ סוד והיא למעלה החיים ארץ יש וראה באְי 
ית, ישראל הנקרא  א "לז ארץ  שהיא א"דז נוקבא  השכינה א  ץאְְֶּו  תְְַרֶּ ֵראתְאת ְָל  ק  נ  תְלאפְְֶּו  ָמוֶּ ַצל   אתקרנה יפה הקל של  הנוקבא  שהיא למטה ארץ וישְו 

ָקא,ְלאפְֶּ שנקראת הטעם, וצלמות אופל ַנפ  ץְד   רֶּ ןְַמאי ומפרש, הקליפות ורמד שהיא אופל כמו החשיכה מארץ יוצאת שהיא לפיְהתְֵָעפְְֵָמאֶּ בֶּ לְאֶּ ַצלְ ְאפֶּ תו  ְָמוֶּ
א ואמר, רומז מי על יהוְ  טן שה שהוא  השמאל קץ  וזהְֵקץְאהוְ ְד ָ א  ָראְד   ט  ס   ךְ ְמ  חש ֶּ ָהאְָבאהְֲדְַד ְ ְזו ֲהָמא והיינו , חשך ראתהנק רה בוהג מצד בא שהואְד  ַמרְו  ת   ְא 

 (  שיםומפר ג"ורא ק"רמ) . הזהב סוד שהיא  הגבורה וסיג המתוז הוא
וב  פרק נז    ישעיה  לה ֹוֵרא נ  יב\)יט( ב  י  \}נ  תָּ פָּ לֹום ש ָּ { ש ְּ רָּ ם ש ָּ רֹובוֹ חלֹום לָּ ַלק ָּ יו:מַ אָּ   ק וְּ את  פָּ ד ו רְּ ֹדוָּ ים כ ַ   ר יְּ ע  ש ָּ רְּ הָּ ם )כ( וְּ ֵקט ֹלא יו  נ    י ָּ י ַהש ְּ ש  כ   רָּ  לכָּ גְּ

יו רֶ  ו  ֵמימָּ ש  רְּ גְּ יט:ַוי   ט  רְּ  ֶפש  וָּ ַמר ֱאֹלַהי לָּ לֹום אָּ ים: )כא( ֵאין ש ָּ ע   ש ָּ
יקראו לו שלום שלום.  ו תגר עליאו תה והכל קרע עדה תהו צרפי שבאא אני לו ניב שפתים חדש כלבור -)יט( בורא ניב שפתים "י רש

קרוב לשוב מדרכו הרעה אמר ה' ורפאתיו מ   נעוריו ומי שנתקרב עתהי מודתי שנתיישן והורגל בתורתי ועבן מם שוישניה  -לרחוק ולקרוב  
 : וליו ומחטאימח

ם ל אשר שמתי גבול ליהחולצאת חוץ לגבול ו להום למעהים הזה גליו מתגאים לר -ם נגרש שאין נותנין לב לשוב. כי -)כ( והרשעים 
הים ברשעו ואינו חוזר בו ומה  קההרשע רואה את חברו לו כך בו זה גל חבירו רואה ואינו חוזרכל רחו ווכשמגיע שם הוא נשבר על כו

צר  כדנ ישעיה לו( נבו)  ותלהי הארצה' )שמות ה( סנחרב אמר מי בכל א  כגון פרעה אמר מי  כך הרשעים סריותם בפיהם  רפשו וסריותו על פיו
 רש שגורש כל היום רפש וטיט: נג ם אשרכי -מר )ישעיהו יד( אדמה לעליון. כים נגרש א
 ועוד.. .רמז ריגפרק יח  ילקוט שמעוני מלכים א, דברים רבה ה' ט' ועיין ,ט ב ב, במדבר רבה יה כו א רבקריו לו

עין דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יוד  תינוקות בימי  ינובי לוי אמרו מצרם  סכנין בשי יהושע דרבי יוסי ממלחיא ורב  -  ב(כו  )רבה  ויקרא  
ה' נטר ה  תהלים יב( אתה ה' תשמרם אתהון הדא הוא שדוד אומר )טהור והוה דוד מצלי עלי   ניםט פש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"דרול

לין אלא ע"י שהיו  ן למלחמה ונופ צאי כל השבח הזה יו   ר ח א כלייה  שהוא חייבזו לעולם מן הדור ההוא אורייתהון בלבהון תנצרם מן הדור 
לבאים בתורה אשכבה לוהטים זה עמשא שהיו ך לבאים לבאים זה אבנר ובתושי הוא שדוד אומר )תהלים נז( נפין נופל  בהם דלטורין היו 

בעלי ני ירואל א כג( היסגמו)ש תיב בהם קעילה דכ הם חנית וחצים אלו אנשיניופל שהיו להוטין אחר לשון הרע בני אדם שדואג ואחית
וכי מה השכינה  שאול באותה שעה אמר דוד ו לאמרון )תהלים נד( בבא הזיפים ויבה דכתיבבידו ולשונם חרב חדה אלו הזיפים  קעילה

  יו "י שלא ה ים היו וע דת כוכב ב כלן עובדי עבו אבל דורו של אחא  .ם סלק שכינתך מביניהוןהי)שם נז( רומה על השמים אל עושה בארץ
לחם ומים אם לחם   לם כ אכל ו' ו ח( הלא הוגד לאדוני וג ם א י )מלכי ונוצחין הוא שעובדיה אמר לאליהו יוצאין למלחמה יו הן דילטורין ה ב 

  תרתי נביא לה' לבדי וכל אליהו מכריז בהר הכרמל ואומר )שם( אני נוו ים לו להביא יותר מן הלחם ם אלא מלמד שהיו המים קש למה מי 
 . למלכא י  סמ ולא מפר   עמא ידעי 

ב"ה. ונראה שכפי גודל  הק  של  פיו שהוא רוח פיוונק מרוח  ט"א ים והס רק פגם קל בדבור נקרא אחר הדברי   שאפילו  יל משמעדלעצ"ע    לז
הרע  בור פגום ממש כלשון בד  ורקבדבור רע הדין הוא על עצמו  וגםא עונש סיונות קלים ולימעורר נפגם קל ך כוחו לקטרג ובם כג פה

 גם על אחרים. ש עורר עונאזי מ



ך  שמלבזוהר  מבואר שם    \מא/[מ]  היר  י לגפן ע  ר  ס  אֹו  \לט /{.ובזוהר בלק רז(}\לח/ויחי ד' רלח ע"א"ש בזוהר )מכ  ,רוה דבעוש

כי  נסת ישראל, גפן דא כדקדושה שמכונה גפןתחת מלכות ויאסור אותם  \מב/,ִירל הסט"א המכונים חמור ועַ משיח יכניע את כה

  \ מג/(תהלים פ. כמ"ש )ו גפן כיוון שאינה מקבלת הרכבה ממין אחרמכ  ,מהקב"הדושה שאינה מקבלת שפע אלא  ישראל הם מלכות דק
רשר ד  את אוז   \מד/(בראשית מט)את בניו נו יקב אבאחרי ברכת יעאת, וכמ"ש ד גפן ז  קֹופ  ּו יה שגפן רומז דהיינו הרא בֶּ

  .כנוי למלכות  "גפןגפן זאת נמצא שגם "  תיבוכ  ,ותלמלכ  כנוי  אהו  ע וכתיב זאת אשר דיבר וא"כ גם "זאת"מלכות כידו  אלמלכות כי דיבור הו
, ושה דברובבחי' רוח סערה ע בור הקדוש,בור הפגום לדבבחי' אוסרי לגפן עירו שקושר את הד וכשהוא כופף את רוחו סערה

שבדבור פגום הפיל  נ"ל כנ"ל שדבור הוא רוח פיו של הקב"ה  ל הדיבורים שנפלו לתוכוכ דהיינו שהוא נוטל ממנו 

רוח  יתבאר לקמן ראש דברך אצת ובשלהבת הגבורות אזי מעלה את הרוח סערה לכפי ש, וכשמדבר דבור קדוש ערהח סיפת רולקל

סערה  מהםואז יק נטל את הדבור הפגום והחזיר אותו לקדושה, ועי"זחי' שוזה ב,בדבורים קדושיםתלהבות דקדושה קדש הה
 : ולא מקטרג ,םדומהוא  עכשיו ,"כים נגרש השקט לא יוכל"  "רבש  קץ כל"בחי'  שהיה \מז/ואזי הרוח סערה \מו/(תהלים קזלדממה )

 

 גאות 
 ןלתיקולותו עלהעלותו ולתקנו עתה יבאר להיכן לה מה שאמר לעיל באות ב' שתיקון הדבור

 
ינון ממנן על עמין עעכו"ם, וא דיין , חילטאה על כל חילי עממיאן לשל דזמי אסרי לגפן עירה, דא מלכא משיחא, יחי דף רלח.ר וזוה לח

כתרין תתאין, דשלטי בהו עממיא  ן דהאי גפן שליט על כל אליןרא עלייהו, בגיכא משיחא לאתגבתוקפא דלהון לאתתקפא, וזמין מל
יב תדכ הוא יתגבר מלכא משיחא, הדאכלהו ועל  יצון וינצחון חילין אחרנין לתתא,דאינון שרקה ישאל נצח לעילא, ישר איעכו"ם, הע

טרא דמסאבא. כו"ם, ואינון מסטר שמאלא סטי בהו עממיא עע כתרין אינון דשלעל חמור ועל עיר, עיר וחמור, תרין  )זכריה ט ט( עני ורוכב  
יח, דא הוא סיהרא  ך המשיה מלבגין דלית ליה מדיליה, וקרינן ל אמר רבי שמעון,כי עני אקרי, אלא הא לכא משיחומה דאמר עני, וכי מ

 דלית לה נהורא אלא משמשא. ,ילאא לעקדיש
ְם.... ע  לְו  ָ אְכ  ֵכב יהיה, ינע נקרא המשיח שמלך  זה  כל ועםְד ָ רְַעלְרו  ַעלְֲחמו  רְו  וְ  שהם , ועיר  ר ומח  קראיםנ ה הטמאים  כחות על  וישלוט ירכב ' יפְַעי  ְָפאקְ ת 

ין ַעמ   ָייאְד   פ  ַ כ  א  ֵתיהְ ְל  חו  תְ  ,תחתיו להכניעם  כדי העמים  של  םתוקפְת   י  אְףק ְַת ְַו  ש ָ יךְ ְֻקד  ר  יהְ ְאהוְ ְב   ֵ ת  דו כ    במקומו  א" ז אשהו ה"הקב  יתחזק משיח  כשיבא ואזְב  

  , וניםהחיצ כחות כל על  מושלת המלכות  יאשה הזאת הגפן היתהכש הגאולה בזמן אב ל שלעתיד' פי, עירה לגפן אסרי כ " מש וזה. העולם מאומות עמו נקמת  לנקום 
  וזהו  .העיר  קליפת   כ "ג שהוא  האתון בן על  ימשלו שורקה  הנקראים  ישראל' פי, אתונו  בני הורק ולש. הזאת הגפן בכח העיר   פתקלי את ויכניע המשיח  מלך יאסור  אז

  קליפת  את ה "הקב  ענייכ  א ב ל לעתיד כך, לגיהנם מלרדת שומרם ה "הקב  שהצדיקים שםשכ  לומר , רע מכל ךישמר ' ה פסוק על  הזה מאמר  חייא  רבי שפתח הטעם
 (  מ"ומק פ"כו ג"ורא ק"רמ) .לישראל  עוד ו יקיז שלא העיר 

סור  ועתיד הקב"ה לא מקטרגים על ישראלאתון ש קליפת חמור ועשר כנגד קליפת עיר בןמבואר שם שהסט"א מתחלקת לעשר כנגד  לט
היינו ת' דו יממנלו מעצמו כלום רק מה שמקבל  אין  ני שעמכונה עני ורוכב על חמור דהיינו  ע"י המשיח הפן  ה גהמלכות המכונ  חתת אותם

ר האלה. בשלימות ועי"ז יהיתיקון המלכות   ה רוכב על החמור והַעי 
עננו  ד ויטפן עיר אחלג  יאסור ש יהודהאין ין כמעיידה שתהא מושכת ינתנבא על ארץ יהו -אסרי לגפן עירה  -רש"י בראשית מט יא פ מ

 :ן אחדמגפן אחת ומשורק אחד בן אתו
סו  בראשית פרק מט  מא ֹחֵקקֶבט מ  ש ֵ ר )י( ֹלא יָּ ה ו מְּ יֹלה  יהו דָּ ֹבא ש   י יָּ יו ַעד כ   לָּ ין ַרגְּ ֵ ב  לֹו י  מ  ַהתוְּ ים: ק ְּ ֶפן ע   ַעמ   י ַלג ֶ ר  נ  )יא( ֹאסְּ ה ב ְּ ֵרקָּ ַלש   י  יֹרה וְּ

ב ֵ ֲאֹתנ ן לְּ ב ַ  סֹו כ   י  ים סו ֹתה:ַדם ֲענָּ  ו בְּ וֹ ש  בֻ י ַ  ב 
ר לגפן עיר אחד ויטעננו מגפן אחת ומשורק  דה יאסון כמעיין איש יהויי  שכתא על ארץ יהודה שתהא מותנבנ  -ה  ן עיר )יא( אסרי לגפרש"י  

 ון אחד:אחד בן את
המשיח האמור ר על ביאת מלך לומי שיכוין עוד ולוארש דרשו וכולן דרך ד רבו מפרשי כתוב זה, )יא( אסרי לגפן וגו' הןאור החיים 

 תפיסה לפני הגפן, שהם ישראל שנמשלו דרושו אמר שיאסור במאסר ובי ים ו עממר ולו יקהת עמים שאלי', ואה וגובסמוך עד כי יבא שיל 
אל כג  חזקחמור דכתיב )י ל יםות הנמשלירוש כל האומאסור לפניהם עירה, פם פ ט( גפן ממצרים תסיע, יא( דכתיב )תהלי לגפן )שמו"ר מד 

לפני ענף אחד    משולים לחמור ולשרקה פירושהעם  ה(,  וק עם החמור )לעיל כב  ( בפס"ק מטשר חמורים בשרם, וכן דרשו ז"ל )בכ( אשר ב
 ונו:אסור ג"כ בני אתמהגפן הנקרא שורק, י

ולבחינת  זכר יקרא עיר, ינתר ונקבה, ולבחזכת ות, בחינש נפשות האומינת הקליפה שהיא שורודקדק לומר עיר, ואתון, לצד שיש בבח 
אומות וכנגד ענף אחד מישראל וא בחינת הזכר שהוא תוקף הה, שעירהוא כללות ישראל אוסרי פן שהגד הגנקבה יקרא אתון ואמר כנ

 ות ענף אחד די: יצטרך לכל ישראל אלא באמצעחינת הנקבה, לא ונו, לומר לצד ב אמר את
ךְּ ַצד     ט'(  'יה טהנביא )זכר  ונראה שזה רמז  מב בֹוא לָּ ךְּ יָּ ֵ כ  ֵה ַמלְּ נ  ם ה  ַל  רו ש ָּ ת יְּ י ב ַ יע  ר  ֹון הָּ י  ת צ  ֹאד ב ַ י מְּ יל  ניק  ג   ַעל  ֹוש ָּ וְּ ֹרֵכב ַעל ֲחמֹור וְּ י וְּ נ  ע הו א עָּ

ן ֲאֹתנֹות:   ֶ ר ב    ועיר   על קליפת חמורכי משיח לשון שיחה ודבור קדוש וזה ע"י שרוכב    ועל עיר בן אתון.  שמשיח יבוא עני רוכב על חמורַעי 
רֵ בראשית מט )ובחי'  בבחי' רוח סערה עושה דברו. ַלש   יֹרה וְּ ֶפן ע  י ַלג ֶ ר  י ֲאֹתנוֹ ה ב ְּ קָּ יא( ֹאסְּ    ...נ 

בָּ טו( ֱאלֹ )תהילים פרק פ  מג ים צְּ ו  ה  ט ב אֹות ש  ָּ נָּא ַהב ֵ ש   ֶפן מ  ֹקד ג ֶ ֵאה ו פְּ ם ו רְּ  :ֹזאת ַמי 
 לכבוד השכינה דנקראת גפן ונקראת זאת.ה . אפשר דהכונה דיעש וראה ופקוד גפן זאת -)חיד"א( חומת אנך 

ֵטי מט  בראשית פרק מד בְּ ה ש   ֶ ל ֵאל  ש ְּ )כח( כ ָּ ר ד    ֵאלרָּ י  ֹזאת ֲאש ֶ ר וְּ ש ָּ ֵנים עָּ יֶהם ַויְּ הֶ ר לָּ ב ֶ ש ְּ ם א  בָּ ם ֲאב  ַרךְּ ֶרךְּ אֹותָּ ֵ תֹו ב  כָּ רְּ ב  ר כ ְּ  ם:ֹאתָּ  יש  ֲאש ֶ
וזאתְאשרְְוזהו שכתוביבְהדאְהואְדכתְברך את בניו בכח השכינה הנקראת זאת.ב ויעקְ–בזאתְְיךְלבנויויעקבְבר-ןְיטְדףְמ.ְותקוניְהזוהרְתיק

 ם.קשת בלפעול את כל  פשרדעו שבכל השכינה את זאת וילתם יעלו רק דרך השכינה הנקראשאת תפְיהְםאבְדברְלהְם

 לשון הפסוק()כ יקם -ומתרלו  ,גם בדפו"ר יקום מה
דו  לו  ש ָּ )כו( ַיעֲ תהילים פרק קז  מו ם ֵירְּ עָּ ַמי  רָּ ם ב ְּ ש ָּ הֹומֹות ַנפְּ ג: תְּ מֹוגָּ תְּ ו  )כז( יָּ  ה ת  וֹ חֹוג  כ  ש    ַ נו עו  כ  יָּ כָּ ר  וְּ ע:וְּ ל ָּ ב ַ תְּ ם ת   תָּ מָּ כְּ ֲעקו  )כח( ַוי    ל חָּ ד  צְּ ֹדוָּ  ֶאל יְּ
ְּ ֶהם ו מ  ר לָּ צ ַ ב ַ  יֵאם:מ  יֶהםעָּ ֵקם סְּ )כט( יָּ  צו ֹקֵתיֶהם יֹוצ  ֵ ל  ו  ג ַ ֱחש  ה ַוי ֶ מָּ מָּ דְּ ה ל   : רָּ

 הים לא יהמו עוד:  ר"ל הסערה שהקים ישיבנה לדממה וגלי -לדממה ם סערה )כט( יקמצודות דוד 
 הזה.   הפסוק נילפו תהומות שכתוב שמים ירדור פגום רוח סערה הוא בחי' יעלו בשד באר' מלקמן אות ג מז



יקון נ"ל שזוכים ע"י תכקות בשהוא יראה ובושה המתגלה במצח כפי שיתבאר והוא סימן על הדלזכות לאור התפילין כדי  צריךו

שביד    \מט/שהם חמש אצבעין  ,, שהוא הזרוע\מח/בגבורות  להעלות את הדיבור לשרשו  , צריך לזהכנ"לור  דיבה
, שהם בחי' ה' מוצאות [נ] שרש הדיבורששם ות עליונות הכוונה לגבור , שהם חמשה גבורותגבורה ראתהנק שמאל
ה' מוצאות הפה הרוחני כפי  ם יש בחי'ם שוג דיבור יתבאר עפ"י הנ"ל מספר טל אורות שיש גם במחשבה והרהור. \נב/[נא] הפה

  .עי"ש מהנשמה בבחי' כלים לאור אותיות הדיבור המאיר שם לאותיות הדיבור השייך ,, שממולל את הקול הרוחני ששםהמדרגה שם

מי ימלל גבורות ה', שע"י  \נג/(שם קוכמ"ש ) ,כי עיקר הדיבור ע"י ה' מוצאות הפה שהם הגבורות
כי ע"י ה' מוצאות הפה שהם השפתים הלשון השינים וכו' מחתך וממולל  הדיבור נעשההקול את  כותמחתו ללותשממוגבורות 

הלא    \נה/(ירמיה כג, וכמ"ש )דהיינו שהדיבור ע"י הגבורות  ברווגבורתך יד  \נד/(שם קמה. כמ"ש )וצא מהגרוןאת הקול הי
ל קומת וא נבואה שנבואה היא כאש בוערת בכשהם  ולתם לחחלום ספשוטו של מקרא מדבר מההבדל בין    ם ה'רי כאש נאובכה ד

רוח ממללא  י שניתן לאדם את הקול ע"י כח אלק כיםצאות הפה שמחתו' משכל דבור הוא מגבורות כנ"ל שהוא ע"י הכאן הכוונה והנביא. 
ע"י שמדבר בבחי' שה  נע  ת, וזה. אבל כאן הכוונה להעלות את הדבור לשרש הגבורות שהם בחי' אש בחי' שלהבת הגבורוכנ"ל  כח הדיבור

 : בר מפה הנביא ר שתופס את כל קומת האדם בהתלהבות ויראה גדולה כמו דבר ה' המתדדבו \נו,/כל עצמותי

וכמו  ,ר ספירות מהראש עד הרגליםשהדבור הוא קומה שלימה של עכי  ,הוא מראשועליות של הדיבור  והתחלת

היינו מהמובחר  ור, ולתקנו צריך להתחיל מהראש,ל אמת בדבמדרגות ש שבגוף בראש יש הרבה שכל וברגלים מעט  כך יש
המשובח מהדיבור    אמת בשלהבת הגבורות בתפלה, דהיינומדבורי    כפי שיתבאר  האמת שיש בהדיבור, שהוא נקרא ראש 

 .כח הדבור שלותקן את כלל ללהעלות את הדיבור כדי תחיל הל האדםביותר ממנו צריך 

הפשט   ,אמת נעשה עדרים  ת שהפירוש שמדתעל הפסוק ותהי האמת נעדר  \נז/(.זסנהדרין צכמ"ש )  כי יש כמה אמת,

ת קיט: בשבעלם לגמרי שהרי תששא"א לומר רש"א ביאר האת העולם. והמם עדרים שיעזבו האמת תעלם בעדרישבגמ' שם הפשוט 

 
י -רז יין תורה ע מח ו ר  ב  ל ַהד   ח   ם ֵהםכ ָּ תו ביַנת ג ְּ ב ְּ כ ָּ מֹו ש ֶ ים קמ"ה(: בו רֹות כ ְּ ל   ה  תו ב ב ַ  )ת ְּ כ ָּ מֹו ש ֶ רו ", ו כְּ ַדב ֵ ךָּ יְּ תְּ בו רָּ בו רֹות "ו גְּ ַהה' ג ְּ ים ש ֶ ב  תָּ  כ ְּ
הַ ב ַ ש ֶ  ין ב ְּ א  יֹוצְּ ין וְּ ע  ֹוקְּ ַעת ב  ַנעֲ פ ֶ ד ַ ה ֵמֶהם ה'ה וְּ המוֹ  ֹשֶ ֶ אֹות ַהפ  יםצָּ ו ר  ב  ל ַהד   כ ָּ א ש ֶ צָּ מְּ ח  ֵהם  , נ  צָּ ב ְּ בו רֹות, וְּ ת   יַנת ג ְּ ַהמְּ יךְּ לְּ ַההַ ר  ם, וְּ קָּ יקָּ ָּ ת  ה הו א ַעל מְּ

ֹורָּ  ו ד ַהת  מ  ֵדי ל  יםיְּ ו ר  ב  ד  מ ְּ  ה וְּ ים ש ֶ ים, ַעל טֹוב  ר  דֵ ַדב ְּ הֵ זֶ י יְּ ים ש ֶ ו ר  ב  ין ַהד   יק  ת   בו רֹותם ב ְּ ה ַממְּ יַנת ַהג ְּ  : ח 
בעות בות ה: מדוע מחלקן אצש הגבורות. )עיין כתון נקראת היד שרות לכא גם רומז לגבוריד לאצבעות ולחמש דייקנראה שחלוקת ה מט

ק לא היה להם פיסו  ז"ל שקודם שנולד נח סידהח נמצא בשם ר' יהודהט ה כבראשית  וש הרא"שכי לכל אחת תפקיד מיוחד לה( עיין פיר
וקה וכל בחי' חל  ות תקן להם:זה שאחז"ל מחרישח לחרוש בידיו וק אצבעות ולא היה בו כונח נולד בחילוהם בעות והיו חורשים בידיאצ

יא מדת דין  בשה יתהא שהנחמה שהביא נח הורה צ"ע נמצאת הדברים. ולכאמצד הדין לעומת החסד שתכונתו לאחד בה הוא לפרטים הר
חק. טפח עצב וטפח שועיין ערובין ג: האדמה בחי' דין.     והיא לפורר את  ישהיד, היה עצבון.  גם חרות השקודם דייקא אחד דקדושה,

דינים בבינה שם יין בורה ושרש הוחק. וגם הצחוק שרשו בדין כידוע שיצחק מדתו ג קרא שו נקרא עצב והפרדתן נשדיבוק האצבעות זו לז
 יין תורה מא. עמח המש

 וחותם הוא ברית לשון. בעות ידיו, וזה : כרת לו ברית בעשר אצאמר בספר יצירה - הספירה התשיעית -השני שער  ה -שערי אורה ין עי נ
ם.  , בגרון. בומ"ף, בשפתי"ץ. אחה"עלנ"ת זסשרבלשון התורה; בסוד אחה"ע בומ"ף גיכ"ק דט  תצבעות, ה' חמש מקורוי"ה, בסוד י' עשר א

 הפה. שון שהוא ברית הל . נמצא חותם י"ה, בריתיניםלשון. זסשר"ץ, בשק, בחיך. דטלנ"ת, ב"גיכ
צה: וח"א דף פ. ח"ג רכח. רעיין זוהר  .ף בשפתיםזסשר"ץ בשינים בומ"  ע בגרון דטלנ"ת בלשוןגיכ"ק בחיך אחה" ה' מוצאות הפה  נא

ו בוא' סוד נישוק ידי אמו בוש בוונות ליל שבת דר' מ"ק. עיין שער הכבוש  דר  עא. )אוצה"ז(. ועיין ע"ח שער כהותקוני זוהר מזוהר חדש ק
 בת.  לביתו בליל ש

נשק ע"ג הידים מה ענין זה. דע  לנין הנשיקה שנוהגים יל ואתא לידן נבאר עוהוא - 'ל שבת דרוש בדרושי ערבית לי -שער הכוונות  נב
ן ימיאלי' כי ה' אצבעות יד  ד שמהוא בה' אצבען י  ם שורש מציאותם הא'נואמה.  עומדי' ביסוד של הנקב  נצפ"ך והםם הנקרא מכי הגבו' ה

"ה בומ"ף  עשבהם כ"ב אותיו' אח ן וגרון ושפה ושיניםולשו אות הפה והם חיךא למעלה בה' מוצהגבורות האלו הורש כל הם חסדים ושו
ה' סוד לנ"ת זשסר"ץ והם ם ה' אותיו' והם דט ההם שב ומ"ף גיכ"ק וב' חלוקו'ם אחע"ה באותיו' והכו' והנה ג' חלוקו' שבהם הם ד' 

שיקה  צבעו'. ואמנם סדר הנהה' אאשר שם בפה אל    יע ולהאיר משרש'' היד גורם להשפאצבעו  נושק בפיו ע"ג  אדם חסדים וה"ג וכאשר ה
 , וכו' עי"שיד הגדול הוא שהקטן נושק

יָּ תהילים פרק קו  נג לו  ד כ   ה  הֹודו  לַ )א( ַהלְּ ֹו:י לְּ כ   י טֹוב  יֹדוָּ ד  ם ַחסְּ ל  עֹולָּ ֵ ַמל  י יְּ ב)ב( מ  מ  ג ְּ ד ַיש ְּ ֹדוָּ ָּ יעַ ו רֹות יְּ ל  ה  ל ת ְּ  תֹו: כ ָּ
 תהלתו: ות ה' ומי יוכל להשמיע כלכל לספר כל גבורמי יו -מי ימלל )ב( מצודות דוד 
 לה ודבור: מלשון מ -)ב( ימלל מצודות ציון 

ח ַמֲעש ֶ ד   )ד(תהילים פרק קמה  נד ב ַ ש ַ דֹור יְּ ידו : ו  יךָּ ֹור לְּ בו ֹרֶתיךָּ ַיג    גְּ
בָּ  ק כגירמיה פר  נה י)כט( ֲהלֹוא ֹכה דְּ ֻאם  ר  ֵאש  נְּ ָּ יש   כ  ַפט   ד ו כְּ ֹדוָּ ַלע: יְּ ֹפֵצץ סָּ  יְּ

יא ורה הלומר שהם נבואה כי דבר נבואה כשבאה בפי הנביא בגב לטעות ולדמות חלומות לא היה להם -)כט( הלא כה דברי כאש רש"י 
ק בלעז ויש אומר פי"  -. וכפטיש  ג(  ד ה' עלי חזקה )יחזקאלר ויותהי בלבי כאש בוערת )ירמיה כ( ואומ  אמרשנ  באה בו כאש בוערת כענין

 "ל בלעז: מרטיי 
ובהרגשה יתירה כאש הבוערת וכפטיש המפוצץ את הסלע  וא דברי באה בחוזק רבהלא החלום אשר ה -)כט( הלא כה דברי דוד  מצודות
 אד:לה מיי ולא כן חלום הדמיוני כי הרגשתם קאנבום הבר המורגש מאד כן הוא חלו שהוא ד

 מא.  כמבואר גם בתורה הבינה שם שרש הגבורותהארת סוכה חי' בה שזעיין תורה מח  נו
בבו מעיר  י גבול יסויאשם ואנש ית הוועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלןב דור שבן דוד בא בו תניא ר' יהודה אומר -סנהדרין צז.  נז

טו{ ותהי -יה נטשנאמר }ישעינו בנמצא(  )דיבור אמת את  עדרהדור כפני כלב והאמת נפני  רח ויראי חטא ימאסו ו כמת הסופרים תס חו ו וננלעיר ולא יח
אמרי דבי רב מלמד שנעשית  )מדוע כדי לומר שאיננה נקט לשון נעדרת( האמת נעדרתלל( מאי ותהי רע משתו)וסר מ )מדת האמת אינה בנמצא( האמת נעדרת

  משתולל   (הוא)כל מי שסר מרע    תולל אמרי דבי ר' שילאמאי וסר מרע מש  (תקבוצות קבוצוב  עוזבים  שהםאיננה ע"י  )מבאר כיצד היא  והולכת לה    ריםעד   עדרים
 ( יהם שוטהנו הריהו בעינקבול בין הבריות לנהוג בו ומי שסר ממהרע מריות לשוטה. כי מוחזק על ידי הב) על הבריות

 נה לגמרי נשאימר המהרש"א מבאר שא"א לו



. ורבנו מבאר מדבריותחבא בתהקבוצות לאלא שהם יעזבו ב מבואר שאפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה.

 תהליםוכמ"ש )  .ה אמת לאמיתהאש רק בה יהיואחת שהיא הר  ,של אמת נפולה  היה כיתות כיתותשהיא ת   ת תיהיה נעלמת ע"ישהאמ
צ"ע  ורבנו דורש ראש לשון המובחר שבדבור.  ,פשוטו של מקרא הכוונה לדבור הראשון של הקב"ה מת.ראש דברך א \נח/(קיט

בידים פחות וברגלים בשרי אחזה שבראש יש הרבה שכל ומע שיש גם רגלים ושאר אברים דהיינ וקומה שלימה ומשלשון ראש בזה כי 
 מבואר ספורי מעשיות מבעל תפלה שם  ם. אבל עיין  גלית הולכת ומתמעטת מהראש עד הרכ הכי נמי במדרגות הדבור האמהרי פחות וא"

במדה אחרת,   תאמאיש  היה    מאנשי המלך  דוכל אח ,המלך ואנשיומשפחת   הקדושת דכואנשי המל  ונתפזר  השעל יד  רוח סערהשהיתה  
מדה  באותהמיוחד צאו להם מלך שהיה מרת וכל כת חיותה ממדה אחם נעשו כתות לכל העו הם נעלמו לגמרי מהעולם, ואזותחילה 

בגלל ואר שהסתלקות האמת היא  במ.  \נט /לה'שעסקו בשירות ותשבחות    תה אחת הכת של הבעל תפלהילבד מכנפולה,  ם היא היתה  לואצ
אר בגוף שז שנבבחי' לוותמיד נשארת כת אחת של אמת  ., וכיו"ב כל המדותלרצחנפילת המדות כגון אהבה וחסד נהפך לניאוף ויראה 

 כמו יחידי הדורות באלפים שנות תוהו. גם כשהוא נרקב.
מדות נפולות   הםש יש אמת וכל שאר קומת הדבור  רק בראאלא ש  ,יןלכת ומתמעטת מהראש עד הרגלאין הכוונה שהאמת הולפ"ז  עכ"פ  

דבר ר על עצמה הלכו למת אחת של תפלה היא אמת וכדי לשמוכי רק כ המהרש"א וכפירושבלא אמת, וזה הכוונה שהאמת נעדרת 
   שם במעשה הנ"ל.גם כמבואר 

, וכשבוטל התמיד בגלל עוון ע"ז שהיה יהבית השנ  חזון שראה דניאל את חורבןחינות  היה בבשל הדיבור הוא  כי קודם תיקונו  

ה \ס/)דניאל ח'(בישראל אזי  צ  ר  ת א  ְך ֱאמֶּ ל  ש  ת  אור האמת שהאיר  לםנעו ,ולםהוא בחי' רוח סערה שירדה לעהבית חורבן כי  ו 

יכול  . ולא היהואין בהן אמתובהעדר האמת נפלו כל המדות  ,ארציות וגשמיותלואזי הושלכה האמת  ,ע"י קרבן התמיד לעולם
בור אזי הדכי הדבור קולמוס הלב וכשהמדות שבלב נפולות  ר שום דבר אמת, מחמת שרוח סערה בלבל אותולדב

הכי נמי הדבור   יעלו שמים ירדו תהומות  \סא/(תהלים קז)סערה בים אזי רוח    שכשיש, כמו שכתוב  ום וא"א לדבר אמתפג

כפי   ,"לדממה  ערהסיקם  "המשך הפסוקים שם  בבחי'  . וכשמתקנו  אחד  במהלך אמתעולה ויורד כפי מדות האדם הנפולות ואינו יציב  

   : אזי אין לו בלבולשיתבאר בהמשך 
  \ סג/עיקם הכתוב טית \סב/(.פסחים ג)לדוגמא  בגמראנקייה ואמרו  המבואר בגמ' שאדם צריך לדבר בלשוןבחינות ה זו

ביכולת לדבר בדרך  י אין לט, אזשו מפיו. זה רמז כשרוח סערה \סד/אותיות שלא להוציא דבר מגונה
 :אל היושר בחזרה לעקם אותו צריך  ,שהוא עקום כיוןינו ידה יושר, כי הרוח מבלבל אותו, וצריך לעקם את הדרך

 
 . בר שאיננו בנמצא לגמרילשון הויה על דמר ותהי האמת ולא שייך לומדייק לשון ב והרי"ף בעין יעק

עֹולָּ קיט תהילים פרק   נח ךָּ ֱאֶמת ו לְּ רְּ בָּ ט צ  )קס( ֹראש  ד ְּ ַ פ  ש ְּ ל מ  :ם כ ָּ ֶקךָּ  דְּ
הכל להנאתו ולא יהיה לך ולא תשא אמרו  י  נכת אעל הראש שהוא אמת שכששמעו האומוסוף דברך הוכיח    -)קס( ראש דברך אמת    רש"י

 וא אמת:ראש דברך שה תרצח, לא תנאף, הודו על  לא כבודו כיון ששמעו כבד,ול
צדקך  ולכן יעמדו לעולם כל משפט    -לם וגו'  הוא אמת. ולעונכי ה' אלהיך  סיני א  תחלת דברך שאמרת בהר  -)קס( ראש דברך    דודמצודות  

 הוא ה' האלהים הקיים לעד:ה צו והמולא תבוטל בשום זמן הואיל 
גמרי אבל ות שלו נפולות לכאן שגם מי שהמד. שוראים משיעור על תורה קיב .ח תשנגת נשלישית שב הקרמר סעוד "משמעתי מהר נט

 יכול.  דייןעוא אמת העם להתפלל 
יד ב ְּ פרק ח אל דני ס מ  ָּ ֵתן ַעל ַהת  נ ָּ א ת   בָּ צָּ ֵלךְּ ֱאֶמת ַארְּ )יב( וְּ ַתש ְּ ע וְּ ש ַ הפָּ ה: עָּ וְּ  צָּ יחָּ ל  צְּ ה  ה וְּ תָּ  ש ְּ

נתנת בירושלים  כלו' שתהא ע"ג    שע שומם היא ע"גולק בשביל פמועד נתן להיות התמיד מס   זמןו  -נתן על התמיד בפשע  )יב( וצבא תי  רש"
  ץ שקו לתת ומם ואומר מעת הוסר התמיד והזה בכמה מקומות שנא' עד מתי החזון התמיד והפשע ש ד וכן היא קרויה בספר תמורת התמי

 תורת אמת השפילה: -רצה ת ארץ )איוב ז(. ותשלך אמא לאנוש עלי אא צבזמן כמו הל -מם. וצבא שו
ם )כו( ַיֲעלו  קז   תהילים פרק סא ַמי  ם ב ְּ  ש ָּ ש ָּ הֹומֹות ַנפְּ דו  תְּ ג:ֵירְּ מֹוגָּ תְּ ה ת  עָּ ע: רָּ ל ָּ ב ַ תְּ ם ת   תָּ מָּ כְּ ל חָּ כָּ ֹור וְּ כ  ש    ַ נו עו  כ  יָּ ו  וְּ חֹוג  ד  ו  ֲעקצְּ )כח( ַוי    )כז( יָּ ֹדוָּ  ֶאל יְּ

הֶ  ר לָּ צ ַ צו  ם ו מ  ב ַ יֵאם:מ ְּ קֵ   )כט( ֹקֵתיֶהם יֹוצ  ו  יָּ ֱחש  ה ַוי ֶ מָּ מָּ דְּ ה ל  רָּ עָּ יֶהם: ם סְּ ֵ ל    ג ַ
לוי דאמר רבי יהושע בן לוי לעולם אל נקט וכדרבי יהושע בן א דהו לילי לישנא מעליא ותנא דידן מאי טעמא לא קתני. דף ג פסחים סב

הטהורה ומן הבהמה אשר  המה ן הבר מגונה מפיו שנאמר מולא הוציא דב רי עקם הכתוב שמונה אותיותה ו שמפייוציא אדם דבר מגונה 
ר יעקב  וי"ו דטהור רב אחא ב  עשרמר  מקרה לילה רבינא אכי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור    שנאמר  רב פפא אמר תשע  איננה טהרה

 בלשון נקיה שהרי בזב   עולם יספר אדםהור תניא דבי רבי ישמעאל לטלא  כי  אמר שש עשרה שנאמר כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא  
בל א אייתמא הני מילי בדאורת שפתי ברור מללו מאי ואומר וכי תימר ודעלשון ערומים ואוכב ובאשה קראו מושב ואומר ותבחר  ו מרקרא

 .ר מללומא לא ואומר ודעת שפתי ברול דע יליואומר ותבחר לשון ערומים וכי תימא הני מילי בדרבנן אבל במבדרבנן לא תא שמע 
טהורה   הן אשר איננהמאה חמש אותיות ה אותיות עקם הטבהמה הטמאה כי אורחיה הרי שמונכתיב הולא . אשר איננה טהורה  - פרש"י 
ליה  הוה . ראשר לא יהיה טהו  דוכתא ללמדך לחזר על לשון נקיה:אורייתא כתיב טמא שני אורחיה בחד אע''ג דבשרה אותיות ושלש ע

  . דהא לא חסר ו' דטהור  נו אלא שלש:הרי שתים עשרה יש וטמא אישע שחסר ו' איכא עיקום ת י משוית לטהורלמיכתב איש טמא וכי נמ
)ויקרא טו( וכל המרכב אשר ירכב ובאשה כתיב   בזב כתיב : ותי''ו אותי אן עיקוםולשתוק ויש כא הוא לכתוב . טמכי אמר מקרה הוא:

 ם:''פ שהמרכב והמושב שוין בשניהפיסוק רגלים באשה ואעהזכיר רכיבה והיא יושבת לפי שאין הגון ל אשרלי )שם( או על הכ
 שעיקם את בחי' ט'.האות אויר בה ד לוז עמ הר שמעל העירת כמבואר בזוות אולי לרמוז לאות ט' שהיא אות אמט ט' אותימה שנק סג

 האותיות לכיון האות ט'.
' בחלום חיים מזומנים לו, כי הוא אמרו חז"ל הרואה 'טיתתשיעית. וגם  מדההטי"ת הוא יסוד שהוא  - יא פרק -שער י  -עמק המלך  עיין

וטוב וחיים הכל אחד הוא, כנדרש במדרש ות טוב, א גם כן אותיהו, וטי"ת הועולמים, כנודע טעמו, בשער עולם התונקרא חי ה]יסוד[ 
לכן אין בה ולטת על אותו המקום, ום אות טית השמק גם עיר לוז היא נבנה עלום, חייבראשית רבה ]פרשה ט' ה'[. והנה טוב זה מלאך 

ת איהו את דנהירו חיין, בגין כך מאן דחמי טי"ת בחלמיה כתא, טי"גבי ההוא דו יא באוירא עלאשתארת את טי"ת בלחודהא תל  -. קנב דףתרומה  מיתה להדרים בתוכה, עיין זוהר

 ותא. א אתר, לא שלטא ביה מליא על גב ההויה, ועל דא בגין דהוה ט' תלנו תתק סימנא טבא הוא ליה, וחיין א
ר בלשון לדבם שם ע לא נזהרו גפה ממש ומדו יש תיאורים שנדמים לניבול יםובנביאאה בתורה צ"ע כי הרבה פעמים נזכר המילה טומ סד

ון  ועדיין צ"ע כי. ללמדך לחזר על לשון נקיהכתא ואע''ג דבאורייתא כתיב טמא שני אורחיה בחד דו -בשכתהנ"ל  ועיין פרש"י נקייה.
כמה  ה כתיב טמא בואף על פי שבתור - ד"ה לעולםשם  ריין מאי י וע    נקיה מדוע לא הקפידו על זה בכל המקרא.לדבר בלשון  ךשצרי

ף זה אין בו ות אה אם במאכלות פירושו אסור ואם הוא במגע הטומאמות אין בהם לשון מגונה שטמא הכתוב בתורותם המקומקומות א



 

 דאות 

ולכל אדם יש זמן שקשה  התורה שלומדין בצר לאדם, בעניות ובדחקות, דייל , הוא עדיבור ון הותיק

קץ שם  \סז/[סו] שאז שולטנותא דקץ כל בשר. כמ"ש   סה ֯  ילה,בחי' לוא שה לו ללמוד, והוא מתאמץ ולומד

 \ סט /(בראשית א', וכתיב )\סח/בזמן החושך , קץ כל בשר הנ"לל נתן שליטהה שהקב" רבנו דורשו .ךפשוטו שיש סוף לחוש לחשך
ורבנו דורש חושך .  ן(רמב")לה  פשוטו שכאן נברא הזמן של כד שעות חלקו חושך וחלקו אור, ולזמן החושך קרא לי  רא לילהקולחושך  

ל הקשיים וד בלילה. והראיה כי כשי ודוחק דינו כלימשלימוד תורה בזמן של קו  גם הוא נקרא לילה, מכאן  ,זמן שקשה ללמוד  ,צר ודוחק  לשון
וקשה   עה שחושךדהיינו שחשוך לאדם, והחושך נקרא לילה, לכן לימוד בש  ,והוא הגורם גם למניעות הנפש  ,ע"י קץ כל בשרוהמניעות הם  

ל חסד  הלומד תורה בלילה מושכין עליו חוט ש  [עא] \ע /(:יבחגיגה וחז"ל אמרו ) .הימוד בליללדם הוא כמו לא
מושך עליו חוט של   עי"ז זוכה שהקב"הו ,ן הדיןמזאת  וממתיק דחס ממשיךות באור התורה ר את חושך הדחקנמצא ע"י שמאיביום. 

 .\עבביום/ חסד
  

כאור הבוקר עולה   בלילה אזימוד התורה  י לישע"ך  ל לבעימני כחותם  ש[  1]סוק  התפילין פ"ז, על פ  כמובא בפע"ח שער֯

בזרוע דז"א ומקבלת הרשימו שבחזה דז"א. וז"א מקבל הרשימו ראש המלכות )שהוא בחינות הדיבור כנ"ל( ויושבת 
מו רשיוה, נווז מכיר את ק ורות שעי"בשלהבת הגב  ין קונובינו לב שמדברזה יבואר לקמן שזה בחי'  ן חדשיםנסין מוחילה נכהתפ וע"י שלו
   :י' אור התפיליןכמו שיתבאר שם שע"י שמכיר אותו ית' אזי מתבייש ממנו שזה בח וכו'' תפילין ין בבחייוצא

 

 
טמאים וטהורים בההוא ומי איכא וכמו שאמרו בפרק חלק  ,ן שנעברה בהן עברהרוש טומאה שבו על אותח פיהאמורה בנאבל זו  ,גנאי

ויש לך לשאול ואם אין  .עבירהכל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעברה בהם  ?ומנא ידעי ,בהם עברהם שלא נעברה שעתא אלא מאות
הוא פי' המקרא מן הבהמה הטהורה במינה    תדע שכך  ?יננה טהורהאמן הבהמה אשר  וכדאמרת    ,מר ליכנס שם מהםהתיבה קולטתו היאך א

ואף על פי שהיה יכול לומר אשר לא  ,נקייהא  וג מיהאזהומאה זו אלא שאותו ן שבה נקי מזה ומאותה שמינה טמא בטל שכל המיר"
 . על ענין גנאי  אחר שהוא נאמר  ,מתוקןו  ות בלשון צחם עד שיחזיר את הלשון לנקיולימד שראוי לעק  ,לא היה הלשון מתוקן כל כך  ,הורהט

שיש בו לשון גנאי הא למדת שכל  .הור הוא כי לא טהורוכן בלתי ט ,א יהיה טהור מקרה לילהאיש אשר לוכן בבעל קרי כי יהיה בך 
תשמיש א אלא על ידי כל שאינו על ידי הרהור חט ,ואע"ג דכת' אשר תצא ממנו שכבת זרע ,או בפהלהוצי ראוי להאריך ולעקם שלא

והוצרך  ,אה הוא לשון גנאיהרהורא דחט  הא קרי שעל ידי ,ת המיןכונת העמדשאין זה אלא לשון שכיבה ל ,כאן לשון גנאיזרע אין  וכונת
אדרבה ישנה בלשון  ,כבוד כדי לספר בלשון ,ף על פי שאין בו לשון כבודלעקם אאינו צריך  ,אבל כל שאין בו לשון גנאי ,לעקם בו

 כב ובאשה קראו מושב:ב קראו מרשהרי בז ,ריך עקום ראוי לספר בלשון כבודצשאין   ,וא בשיעור אחדהא כל שה ,צרהק
 שיר השירים ח' ו' 1להגה  הערה השייכת סה
 כח ג'ב איו סו
ם ַלחש ֶ איוב פרק כח  סז ֶות:ךְּ ו  )ג( ֵקץ ש ָּ מָּ ַצלְּ ית הו א חֹוֵקר ֶאֶבן ֹאֶפל וְּ ל  כְּ ַ ל ת  כָּ  לְּ

תכלה החשך ור"ל לכל דבר יש תכלית בין לטוב בין לרע.   כי בהאיר היוםתכלה אף לחשך שם קץ מתי  -)ג( קץ שם לחשך מצודות דוד 
וכן חוקר לדעת   -ר. אבל אופל כל דב יהיה עם כי אנחנו לא נדע עת תכליתר מתי ם ב"ה חוקר לדעת תכלית כל דבהמקו  -ית ולכל תכל

 הארצי:  מתי תכלה יסוד האופל וצלמות והוא כדור
ש ר דורהזוה כי הפשט הוא ששם סוף לחושך והדין, ואילו ,ולא כפשוטו ו הזוהרש את הפסוק כמ' דור כאן כמו לעיל באות ב רבינו סח

 לטת בחושך. היא שוץ לכל דבר, שהסט"א שעושה ק
י אֹור:י ֹאמֶ )ג( וַ בראשית פרק א  סט ה  י אֹור ַויְּ ה  ים יְּ י טֹוב ר ֱאֹלה  אֹור כ   ים ֶאת הָּ א ֱאֹלה  רְּ י )ד( ַוי ַ ל ֱאֹלה  ד ֵ בְּ אֹור ו בֵ ם ב ֵ ַוי ַ :ין ַהחש ֶ ין הָּ א  ךְּ רָּ קְּ )ה( ַוי  

ךְּ  ַלחש ֶ אֹור יֹום וְּ ים לָּ א לָּ  קָּ ֱאֹלה  ה  רָּ י ֶעֶרב ַויְּ ה  ה ַויְּ לָּ ד:י ֹבקֶ יְּ  ר יֹום ֶאחָּ
שמות, אמר באלו ור יום יאמר כי נברא הזמן ועשה מדת יום ומדת לילה וענין "ויקרא", מפני שהאדם קרא ההים לא)ה( ויקרא אלרמב"ן 
כאן היא ההבדלה המוגבלת בהם  אלו בה" בוהנכון, שענין "קריא     להים קרא להם שמות וזה דעת רבי אברהם:היותו, כי הא  דםקו  שנעשו

ויש מפרשים )מורה נבוכים ב ל( כי זה רמז לתנועת הגלגל     ומך, ולילה יהא תחומך:יהא תחוכך אמרו )ב"ר ג ו( יום  -צורתם  כשלבשו
ברקיע    יהיה  לאשרע מהם בקר במקומות משתנים, וערב במקומות שכנגדם ואם כן ירמוז  ות, שכל רגשע  וארבעפני כל הארץ בעשרים    על

 מים: קיע השאחרי הנתן המאורות בר
ט של חסד  אמר ר''ל כל העוסק בתורה בלילה הקב''ה מושך עליו חו .יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמייומם  ט{-}תהילים מב -חגיגה יב:  ע

 בחו, שהיא ש)מפני שבלילה עסקתי בתורתו  "עמי  שירהובלילה "משום  ?"דויומם יצוה ה' חס "(זוכה ל )בזכות מה ומה טעםיצוה ה' חסדו יומם ביום שנאמר 

   ה הזאת(ת השירונקראת שירה כמ"ש כתבו לכם א
ֹמד -ועיין רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ג יג  לְּ ה ל  וָּ צְּ מ   י ש ֶ לָּ  ַאף ַעל פ   יְּ ַ ַבל  י ֹום ו  מֵ ה אֵ ב ַ ם לָּ דָּ ה  ין אָּ צָּ רָּ י ש ֶ ךְּ מ  יכָּ פ  ה. לְּ לָּ יְּ ַ ל  א ב ַ תֹו ֶאל ָּ מָּ כְּ ד ֹרב חָּ

זְּ  ֹותל  ז ָּהֵ   כ  ה י  ֹורָּ ֶכֶתר ַהת  כָּ ב ְּ ד ֲאפ  ר ב ְּ ַאב ֵ ֹלא יְּ יו וְּ ו   ל ֵלילֹותָּ ה ו ש ְּ ל  ילָּ ה ַוֲאכ  נָּ ש ֵ ד ֵמֶהן ב ְּ ָּ ֶאחָּ ֶהן ֶאל  ֹוֵצא ב ָּ ַכי  ה וְּ יחָּ ש   ה וְּ י ָּ ֹורָּ ת  מו ד ת  ַתלְּ ד  א ב ְּ מָּ ה וְּ כְּ ֵרי חָּ ה.  בְּ
יְּ  ַ ל  א ב ַ ה ֶאל ָּ ֹורָּ ל ת  ה ש ֶ נ ָּ ים ֵאין ר  מ  רו  ֲחכָּ מְּ האָּ נ ֶ  לָּ י-ֱאַמר )איכה בש ֶ עֹוֵסק ב ַ ֹרנ    יט( 'קו מ  ל הָּ כָּ ה'. וְּ לָּ יְּ ַ ֹורָּ י ַבל  ש ָּ ת  מְּ ל ֶחֶסד נ  ה חו ט ש ֶ לָּ יְּ ַ ל  יו  ה ב ַ לָּ ךְּ עָּ

ֱֶאַמר )תהילים מב נ  י ֹום ש ֶ ה-ב ַ ַצו ֶ ם יְּ ַבל ַ ה' חַ  ט( 'יֹומָּ ֹו ו  ד  י  סְּ ל ב ַ כָּ י'. וְּ ֵאל ַחי ָּ ה לְּ ל ָּ פ  י ת ְּ מ   יֹרה ע  ה ש   לָּ ֵרי  ֵאיןת ש ֶ יְּ בְּ ֹו ד   ים ב  ע  מָּ ש ְּ ֹורָּ נ  ה ֵאש  ת  לָּ יְּ ַ ל  ה ב ַ
ֹו ש ֶ  ת  ֶאֱ אֹוַכלְּ מו ן ל  -ַמר )איוב כנ  ךְּ טָּ ל חש ֶ ח'כו( 'כ ָּ ָּ ֵלהו  ֵאש  ֹלא ֻנפ  כְּ אָּ יו ת ְּ נָּ ו  פ  זָּ צְּ ַבר ה' ב ָּ י דְּ ש ְּ ה זֶ . כ   ֹא ה  ל  ר.ה ש ֶ ק ָּ ל ע  ה כ ָּ ֹורָּ ֵרי ת  בְּ יַח ַעל ד    ג  

 יין לעיל תורה ג'.ל  וער ר"עיין ע"ז ג: אמ עא
  בסוף. משתלמתשכירות . ואולי זה שכר על מעשיו וע ביוםוצ"ע מד עב



 הבוקר אור" על הפסוק \עד/(:מקץ רג)כמ"ש בזוהר  ,\עג/הם מדתו חסדאברכי  ברהםחסד הוא בחי' בוקר דא
, "חּול  והאנשים שּו" ,רהםקר דאבדא בו "הבוקר" ,דרשו בזוהר ,\עה/[ד ג'ית מבראש] "המה וחמוריהם והאנשים שולחו

אר  ט  אינון וכל ס    "וחמוריהם  המה"  ,(הם בעלי הדינים)  אינון מארי דדינין ֳאב  ס  לפי   .\עז/   \עו/ה(ומאהט  כל צד)הם ו  מ 

יה צריך ה ,עוונותיהם לובגל ,לפניהם גלותלהת ,שרצה לדבר אל אחיו דברי אמת ,פרש שיוסף הצדיק עבר עליו לילה נוראנראה לרבנו 
 ןעלי הדין הקדוש שתבע את הדיבשולחו ובבקר  .וחזרשיצא ובכה ויתאפק  ,כמבואר שם ,וכל הלילה נלחם עם עצמו ,עקם את הדיבורל

 .מת ולהתגלות להםכשהחזירם בסמוך כבר יכול היה יוסף לומר דברי הא  ועל כן  .אחי יוסף   על  ושקטרג  ובעלי דינא דמסאבא  יוסף,מכירת  
אע"פ שכדי שלא יתוודע שבאה  [עט] שכבי עד הבוקר \עח/(רות ג) לרגליו בגורןבלילה צאה שמכ שבועז אמר לרותוכמ"ש 

כיוון שבזכות ואולי גם  .של קטרוג וסכנה לילך יחידיכי הלילה זמן  ,הבקרמתין עד מר לה להטוב היה שמיד תחזור לביתה, א ,אליו
ומיד מצא את טוב בבקר שעי"ז נמשך עליו חוט של חסד  \פ/דוחקת צער ועמי בלילה בשעילה היה בבחי' שירה התגבר על יצרו כל הלש

 . \פא/צא משיחשממנו י שסרב לגאול וגאל הוא על אף הקטרוג הגדול שהיה על הזיווג הזה

ים השולטים על הדיבור, ג  יר  ט  ק  אזי נופלים כל המ   בקרבחי' בוחשכות בחי' לילה אזי אח"כ ועל כן ע"י לימוד בדוחק 
ְך, ל ם א  לקיא \פב/(תהלים פגכמ"ש ) ,בשיר ושבח והלל להקב"ה ואז הדיבור יוצא י ל  אלקים רומז לזמן ֳדמ 

לכבודו ית' בבחי' בלימוד תורה אז צריך להתגבר ולא להפסיק לזמר  מרים ראש,שולט ו רקץ כל בשכשהאויב  ,הדין והחושך בחי' לילה

ברן יחד כוכבי בוקר בבקר  ד ולא ידום, ואזלמען יזמרך כבו \פג/{תהלים ל}וכמ"ש  , כנ"ל "רה עמייש בלילהו"
להריע נמשך חוט של חסד, ואפשר אזי  ם,דוליהגר נראים ככבי הבקעדיין כשעולה השחר ו \פד/(חאיוב ל" ) "קיםויריעו כל בני אלוכו' 

 :ת שחריתפלבת ,לה דייקאאחרי הלירא תיקנו חז"ל י דזמופסוקועל כן עיקר השירות ותשבחות  .בלא מניעותולשבח  להלל לזמר

 
ד  למדת החס רכבה  עשה מב"ה חוט של חסד עד שנל הקב"ה, משך עליו הקשע"י שהאיר עולם חשוך שכולו שקוע בע"ז, באור האמת ש  עג

 ונקראת על שמו.
רין זמינין לנפקא ולשלטאה בעלמא ני טהיפריש גדפוי על עלמא כמה גרדיעאל וליא יאמר ר"ש תא חזי בשעתא דל: זוהר מקץ דף רג עד
  ד עאל חד וח מסתלקי ולא שלטי וכל אתי צפרא ונהיר כלהו ריהון דדינין מתערין בכמה סטרין לזנייהו ושלטי על עלמא כיון דאכמה מו

המה וחמוריהם    ליליא,מאריהון דדינא דהוו שלטין ב  אלין  חו  לְּ כמה דאת אמר הבקר אור דא בקר דאברהם, והאנשים שֻ ותב לאתריה    לדוכתיה
ן ולא שלטין ולא אבא דלאו אינון קדישידינא דקאמרן וחמוריהם( אינון גרדיני נימוסין דאתיין מסטרא דמסדיהון )ס"א המה אינון מאר

רחמי דלא איתאי בהו ימינא ושמאלא  לאין  ין עגדהא לית לך דר  ינון מסטרא דאינון חמרי גרדיני נימוסין דקאמרן צפרא וא  י אתיון מכאתחז
ם  ובכל אתר דבקר דאברה  שה, ומסאבין מסטרא דמסאבא וכלהו דרגין על דרגין אלין על אלין,וא דקדדינא דרגין על דרגין, קדישין מסטר ו

הוא עבד יממא בריך  דשא  ודלית לון )ז"ח קיומא( לקיימא בסטר ימינא אלא בסטר שמאלא, וק  לטי בגיןולא שעברי  אתער בעלמא כלהו מת
 ישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי,דקהון וחד לסטריה כדקא חזי ליה זכאה חולכל חד וליליא לאנהגא 

ים ש ֻ בראשית פרק מד  עה ש   ֲאנָּ הָּ ֶֹקר אֹור וְּ ה ַוֲחמֹ )ג( ַהב  ָּ חו  ֵהמ  ר עַ )ד( ֵהם יָּ  ם:ֵריהֶ ל ְּ ַמר ַלֲאש ֶ יֹוֵסף אָּ יקו  וְּ ח  רְּ יר ֹלא ה  ע  או  ֶאת הָּ ֹדף   יתוֹ ל ב ֵ צְּ קו ם רְּ
ש    ֲאנָּ ָּ ֲאֵלהֶ ים וְּ ַאֲחֵרי הָּ ת  ַמרְּ אָּ ם וְּ ת ָּ גְּ ַ ש   ָּ ה  מ  ה: ם לָּ ַחת טֹובָּ ַ ה ת  עָּ ם רָּ ֶ ת  מְּ ַ ל   ה ש  

בה ושניהם בלילה יוצאים מנוקבא דתהומא רדינים דסט"א    ם וישרשים שיש דינים קדושי שם במפ  עד כאן הם דברי הזוהר הנ"ל. ומבואר  עו
וצ"ע     מאים. הם הט  , המה הם דינים הקדושים, וחמוריהםהדיניםשל אברהם ואז שולחו כל בעלי מדתו ורר לשלוט בעולם ובבקר מתע

רג: שם בדברי  כאן עפ"י דף    דמשמעאלעזר או מעל יוסף כ  רוש רבימעל מי נשלחו הדינים האם מעל האחים כמבואר שם בדף רג. לפי פי
כח חסד דאברהם שהאיר בבקר  באמת מבנו בדבר הזה. ואולי אפ"ל ש  לק עלא חולשון ר"ש אבל ר"ש אפשר שלר"ש. כי דברי רבינו הם  

לכל   רומז  מי הוא, ושולחו וכו'  בור אמתחים דהיינו הקטגור על מכירת יוסף שעי"ז יוסף לא יכול היה לומר להם דימעל האדינים  נשלחו ה
 דבור של יוסף הצדיק.  נים ששולחו מעל האחים ועי"ז גם מעל הבעלי הדי

' מאי הבקר אור, הכי אוליפנא, מהו בקר חו וגווהאנשים של ואמר )שם מד( הבקר אורטייעא פתח חבריה : ויקרא דף כבוהר זיין גם ע עז
לאתרייהו לזמנא ברכאן  )ס"א מפקדי( סטרא דא מבקרייין מלאתערא כל אינון דאת תי צפרא ודינין מתעברן וחסד בעאאלא בזמנא דא

האור כי   הים אתא( וירא אל וא בקר אור, וכתיב )שםכדין הלעלמא וחסד קאי באתריה  ישבימי מתא רח לעלמא ודא הוא הבקר אור דה
 . טוב

י פרק ג רות  עח ם כ   נָּ מְּ י אָּ ה כ   ַעת ָּ י \}אם\)יב( וְּ ֹנכ  ֵֹאל קָּ { ֹגֵאל אָּ ַגם ֵיש  ג  י:רֹוב וְּ נ   ֶ מ  ֵלךְּ טֹוב י  )י מ  אָּ גְּ ם י  ֶֹקר א  ה ַבב  יָּ הָּ ה וְּ לָּ יְּ ַ י ַהל  ינ  אָּ ג( ל  ם ֹלא ל וְּ גְּ א 
ֳאֵלךְּ  גָּ ֹץ לְּ פ  אַ  ַיחְּ ד ש   ו גְּ ֹדוָּ י ַחי יְּ ֹנכ  יךְּ אָּ ת   ילְּ ב  ֶֹקר: כְּ ו )י ַעד ַהב  לֹתָּ ג ְּ ב ַמרְּ ַ כ  ש ְּ יו\ד( ַות   לֹותָּ ג ְּ ֶֹקר וַ \}ַמרְּ ֶטֶרום { ַעד ַהב  ם ב ְּ קָּ טֶ }\ת ָּ יר\ֶרםב ְּ יש  ֶאת  { ַיכ   א 

 ָּ ש   א  ה הָּ אָּ י בָּ ַדע כ   ו ָּ  ֶרן:ַהג ֹ ה ֵרֵעהו  ַוי ֹאֶמר ַאל י 
 ר דאברהם  בי עד בקר דא בקסז. שכדף  הזוהר עיין תקוני עט
ור  מהדיב  בטלו כל הדיניםשל הלילה שלמד תורת אמת שעי"ז נצח את יצרו אזי בבקר נתבינו שגם אצל בועז ע"י הדחק לפי ר מבואר פ

ז יה בועגואל ומיד סרב לגאול ויכול ההטוב את  מצאלעשות בה מאמר דייקא וליבם אותה. דהיינו שעי"ז מיד ובקלות י"ז יכול היה שע
ח כידוע שעל כל הולדת משיות ודיבורי אמת. דוד שהרווה להקב"ה בתשבחזרע משיח ודו נולד שעל י ל זיווג הקדושלגאול בלי קטרוג ע

כשצדיק   נוראהלמה ש של עבירה כמו יהודה ותמר וכיו"ב דוד ובת שבע וגם כאן היה העל נעשה בלבוכלבדרך יש קטרוג נורא עד ש
 הלילה נעשה המתקה. רי קר שאחב חוט של חסד באבל אעפ"כ מכח ה ,יתמואבד הדור נושא גיורת ועו

מית לפגם  שנד  גדולה  ך של העלמהבדר ך  שמנבכל הדורות  ,  ב תנינאל  השיהיה המיוחד בתיקון הברית כמבואר בתורהולדת זרע המשיח    פא
ולידו שהשנדמה לזנות כמעשה יהודה ותמר  ו.  אביהה על שם  נשקראה לבו  עה דייקאת צנוהפחומלוט ובתו  מואב  הולדת  גון  וכ  .הברית דייקא

 רות ד' יח() שיחזרע מ שפרץ שממנו יצאנמצא  .פרץ וזרחבסוד היבום של תמר בנתגלגלו ער ואונן ש שער הפסוקיםב בוארומאת פרץ 
  , ל ישראל בא בקהשגם נאסרו ל  ממואב הנ"להרשע בלק  ו שלורות היא נכדת  .הקב"ה המיתו בגלל מעשיו הרעיםשרע  תא ער אותיוהו
ו לכן פרש מאשתלבא בקהל  הוא מותר פק אם תסישי את דוד נבהולדת  כן עלו  .ותרת לבא בקהלמכן ת עדיין לא נפסק אם מואביו

החזיקוהו  כולם למלךמשחו א הנבישמואל תחתיה ונולד דוד שעד שבאה הודיעה לאשתו שו וו שהערימה עלילשפחתוהתכווין  הישראלית
 לממזר.

ף:רק פג  תהילים פ  פב סָּ אָּ מֹור לְּ זְּ יר מ  ֹקט ֵאל:ֱאֹלה  )ב(    )א( ש   ש ְּ ַאל ת   ֱחַרש  וְּ ֶ ךְּ ַאל ת  י לָּ מ  ֶביךָּ   ים ַאל ד ֳ ֵה אֹויְּ נ  י ה  ש ַ )ג( כ   יו ן ו מְּ ֶאי ֶיֱהמָּ או  רֹ ךָּ נְּ ש ְּ : נָּ  אש 
יתהילים פרק ל  פג חֹול ל  מָּ י לְּ ד  ְּ פ  סְּ ָּ מ  ת  ַפכְּ חְּ פ    )יב( הָּ ַ ית  ֵרנ  ַאז ְּ י ַות ְּ ק   מְּ  ת ָּ ש ַ ה:ש   ךָּ כָּ  חָּ רְּ ֶ ַזמ  ַמַען יְּ : בֹוד וְּ )יג( לְּ ָּ ם אֹוֶדך  עֹולָּ ד ֱאֹלַהי לְּ ֹדוָּ ֹם יְּ ד   ֹלא י 

 מר ואודך לעולם: א ישתוק מן הזמה ולבעבור זה יזמר לך הנשו -)יג( למען יזמרך  -מצודות דוד 
יאיוב פרק לח  פד ד  סְּ יָּ יתָּ ב ְּ י  רֶ  )ד( ֵאיֹפה הָּ ינָּה:ץ הַ אָּ ָּ ב  ת  ַדעְּ ם יָּ ד א  ֵבי ֹבֶקר )..... ג ֵ ֹוכְּ ן ַיַחד כ  רָּ ר  ז( ב ְּ ים:ַוי ָּ ֵני ֱאֹלה  ל ב ְּ  יעו  כ ָּ



 
 ]דף נב:[

 
ר הוא כי הדיבו , כי הדיבור נקרא רגלדהיינו שנעשה תקומה ועמידה לדיבור עומדות היו רגלינו \פה/(תהלים קכבוזהו )

י מוליך את מחשבתו ה כחשביא בסיום הקומה, והוא כמו רגלי הממו רגל שהכ ,המחשבה תף המדרגות דהיינו שבו מתגלה פנימיוסו

פשט הפסוק מדבר באברהם אבינו שהיכן שהלך היה כדי לעשות   צדק יקראהו לרגלו  \פו/(ה מאישעי"ש ), כממהפנים אל החוץ

פיכם הצדק נאלם מהאמנם וק ספשט הפ צדק תדברון \פז/, וכמ"ש )תהלים נח(רגלנקרא  דקשצצדק, ורבנו מוצא כאן רמז 

 דיבורהדיבור נקרא צדק, וזו השלמת הראיה ששהן רמז  , ורבנו מצא כאלכם לשפוט הצדק אשר תדברוןשהיה לכם לדבר והמישרי' שהיה  

ע    יעל יד  ,הנ"ל עומדות היו רגלינומתהלים  הפסוק  אר סיום  ורבינו ממשיך לב  .דהיינו כי רגל בחי' צדק וצדק בחי' דיבור,  נקרא רגל ש  ְך ב  י  ר 
לפי רבינו ו:  \פח/.(ת י')והוא מדברי רז"ל מכו הנ"ל שם על הפסוקי רש" רוש ע"י התורה, כפידהיינו רושלים, י

 . ה כנ"לבחי' לילדחק שזה רומז דוד המלך בתהלים הנ"ל כיצד מתקנים ומעלים את הדיבור שיהיה לו עמידה ע"י עסק התורה מתוך ה

 

 האות 
אדם וע"כ עד שמתקן את הדבור ת שבאים על הסיונות והצרויערה שממנה כל הקטרוגים והנום נעשה סגשדבור פ באות ב'אחר שביאר 

ו היא תישכדי לתקן את הדבור צריך להעלותו לשרשו בגבורות, והתחלת עלי באות ג', ביאר התפיליןאור לועל ידו  דביקותא"א לו לזכות 
לינק מהדיבור צה צריך להכניע את הקץ כל בשר שרוות את הדבור מראשו לכדי שנוכל להע באר ש  ובאות ד'ינו מהאמת שבו יאשו דהמר

נמשך עליו חוט של חסד ל המקטרגים וכלקים תבבקר מסיינו בחי' לילה עי"ז ק דהבשעת הדח עסק התורה "יע זה ,לא נותן לו להתפללו
   \פט /.עותויכול להתפלל בלא מני

  עי"ז  ,לב דבורי אמתע"י שמדבר בשלהבת הגבורות שב  ,לשרש הגבורות  ,מה שהתחיל באות ג' כיצד מעלה את הדבור מראשו  יבארעתה  
 . אור התפלין וכשמתגלית במצחו הואוזוכה לבושה ויראה,  ,שרואה פחיתותו ורוממות הש"י ,רות לתשובההתעורינו ליה דהזוכה לבינ

 את הדיבור לשרשו, היינו לגבורות, ומתחיל לדבר בינו לבין קונו בשלהבת הגבורותה  מעלוכש

אזי נכנס   ,רגעהשם ית' בכל  להרבות כבוד  ,  בהתבודדות  לעבודת הש"י  צמועת  , ומעורר את גדולהבהתלהבות והתעוררו
הגבורות  כי שורש -כתב שם בפע"ח ש  וזה רמוז בכוונות האריז"ל ֯ב.הל תו חמימואור שורש של הגבורות, היינ

מות מיההתפעלות והתרגשות וחוכל  וקרבש המח הוא יש, כמו שרואים בחוש בבחי' הבינה ששם שרש התעוררות הדין בלב םה

י שחם לבי בקרבי עי"ז בהגיגי דהיינו "פירוש ע ,"תבער אש וכו'בקרבי בהגיגי חם לבי " \צ/(תהלים לט, כמ"ש )מתחיל בלב

שורש בבינה שהיא בחי' הלב  . ושם  בינה ומתגלים בדבור פההדינים שב  שרשהגבורות המתעוררים ב  י' שלהבתרת אש בחדבורי בוע
, כמ"ש אמתזי הם דבורי ות שבלב אקדושרות הועל כן כשמדבר מהלב משלהבת הגב \צא/ מת של הדיבורתי של האאמי

 
ד כל כוכבי בוקר הם מערכות השמים בעת ירננו יח  היית חילת הענין לומר איפהחוזר על איפה היית האמור בת -)ז( ברן יחד מצודות דוד 

נכנעים לי  כולם  לדעת זאת כאלו היית שם וראית שהמהתשכיל ם יריעו לשמי וכאומר וכי לא ם אותניעי וכל בני אלהים הם המלאכים המ
 ומה זה תאמר מדוע משדי לא נצפנו עתים )איוב כד(:  ועול מוראי עליהם

אירים ביותר  כת המבי להוא כמו כוכבי אור כי בקר ואור אחד הוא והכוונה היא על כוכ - כוכבי בקר   . רננה מל' -)ז( ברן ת ציון מצודו
 א(: ור )איובוכבי אוכן הללוהו כל כ

יתהילים פרק קכב )א  פה :ר ַהמ ַ ( ש   ד ֵנֵלךְּ ֹדוָּ ית יְּ ֵ י ב  ים ל  ר  ֹאמְּ י ב ְּ ת   ַמחְּ ד ש ָּ ו  דָּ ֵלינב( ֹעמְּ )  ֲעלֹות לְּ יו  ַרגְּ ךְּ  ו  ב   דֹות הָּ ַרי  עָּ ם:ש ְּ לָּ  רו ש ָּ ם ַהב ְּ   יְּ ַל  רו ש ָּ ה )ג( יְּ יָּ נו 
ֻחב ְּ  יר ש ֶ ע  ה  כ ְּ ה  רָּ ָּ ו:  ל  ד ָּ  ַיחְּ

זקן וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש ונעלה לרגל ואני ת אותו תי ימושמעתי בני אדם שאומרים מ -רים לי באומ י)א( שמחת -פרש"י 
כשיבנה שלמה   -ם הבנויה )ג( ירושלי רושלים שעוסקין בהן בתורה:בשביל שעריך י מקום במלחמה בכל  -רגלינו ת היו )ב( עומדו שמח:
תוב זו לזו שנאמר )דברים י"ב(  דימה הכשילה שכ -וארון ומזבח. כעיר שחוברה לה  ומקדש מקדש בתוכה תהא בנוי' בשכינהבית הבני 

ה בשמים ועתידה ירושלים של מטה להיות ירושלים הבנויו יש רושלים, ורבותינו אמר ה זו יאל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחל
 כמותה: 

ירי הֵ )ב( מ  ישעיה מא  פו ֵאה ע  רָּ קְּ ח ֶצֶדק י  רָּ זְּ מ   רַ ו  מ  ם ו   לְּ ֹוי  יו ג  נָּ פָּ ן לְּ ֵ ת  לֹו י  כ  גְּ לָּ ֹו:ים ַירְּ מְּ ת  ף ַקש ְּ ד ָּ ַקש  נ  ֹו כ ְּ ב  ר ַחרְּ פָּ עָּ ֶ ן כ  ֵ ת   ד ְּ י 
 וצדק שהיה עושה היא היתהלהביאו מארם שהוא במזרח  םעיר את אברה הו לרגלו מי ה יקרא אותו שצדק -יר ממזרח מי הע )ב(-פרש"י 

ירדה. יתן  -לכים וחיילותיהם. ירד ארבעה מלפניו מי שהעירו ממקומו להסיע הוא נתן  -וים גליו בכל אשר הלך. יתן לפניו את רגלקר
 ף: קשתו נתן מרבה הרוגים ונופלים כקש נד רבים כעפר ואתללים נתן את חרבו ועושה ח חרביה,רמא כעפרא קטולין קדם  -כעפר חרבו 

םַהאֻ תהילים פרק נח )ב(  פז נָּ רו ן מֵ  מְּ ַדב ֵ ר  ֵאֶלם ֶצֶדק ת ְּ ם: יש ָּ דָּ ֵני אָּ טו  ב ְּ ְּ פ  ש ְּ  ים ת  
את   ולקח  עגל אשר שאול שוכב שםאל המ  לשון אמונה הוא האמנם אלם צדק תדברון וגו', מזמור זה אמר על שבא  -נם  )ב( האמ-רש"י  פ

 ם הוא נ להוכיח לשאול ולהראותו שעל חעתה  ש לךמואל א כ"ז( כלומר הלא יהצפחת והלך לו וקרא הלא תענה אבנר )ש החנית ואת
  :דברון ם נאלם מפיכם הצדק שהיה לכם לדבר והמישרי' שהיה לכם לשפוט הצדק אשר ת האמנ רו  מר בשירודפני שאילו רציתי הרגתיו וכך א

רי ירושלם שהיו ה? שע מלחממי גרם לרגלינו שיעמדו ב: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים? לוי מאי דכתיבע בן מכות י. א"ר יהוש פח
 . עוסקים בתורה

ם הקלקול בחי' נקודים ע"י הארת ה"חסד לאברהם" שהיה תחילת עולם התיקון עולם  הו עולשזה בחי' תיקון עולם התו ולי אפ"לוא פט
לה  ה מתגהתורא את העולם מאלפים שנות התוהו שהיו בתחילתו והכי נמי כאן ע"י והתחיל להוצי תורה תחילה למדוהו כליותיוהתורה ש

ורות שיצאו מהעינים ושברו את הכלים להיות רואה  ודים אשר שהוא בחי' עולם התוהו עולם הנקץ כל בהחסד לאברהם ומכניע את הק
כן התגלות האור הוא במצח כמבואר באוצרות חיים ב בכל אחד. ולאה חו ביא מפסולת דהיינו שרחוב בכל אחד וכדלקמן )אות ו'( קין ה

 '.ליו יתח. והיינו מצח הרצון וההשתוקקות אא מהמצש שבא לתקן את עולם התוהו יצור חדשהא שער הברודים פ"ב
ֲהג   צ י ב ַ ב   רְּ ק  י ב ְּ ב   רְּ תהילים פרק לט )ד( ַחם ל  ב ַ ַער ֵאש  ד   בְּ י ת  י:יג  ֹונ  ש  לְּ י ב    ת  
חם מאד. דברתי כאש כי ההבל  בוערתמפי כשהגה יוצא  -הלב אשר בקרבי נתחמם מאד מאש החלי. בהגיגי  -י בדוד )ד( חם ל צודותמ

 בלשוני וכפל הדבר במ"ש: ר כשאדב מוסב על תבער אש לומר תבער כאש - בלשוני
 נה. פין כשמקבל מוחין מבימאיר בו אמת דהיינו מזעיר אנדהיינו שהדבור שהוא מלכות  צא



. אמנם ע"י פניות ונגיעות  ולם מתגבר השקרלפי העבחוץ כק  ור  ,אמתהמרגיש  כי האדם בליבו    \צג/ודובר אמת בלבבו  \צב/(שם טו)

את   ף רזה נאמר כל אשר בא באש יבוא באש שע"י דבורים חמים של אמת שו  יש בחי' שקר שבלב ע"י קלקול המדמה ועיין תורה קנו שעל

 . רות )דהיינו את קלקול המדמה שבלב(ר של העבימות היצה"יהחמ
 :כות, כשהיא יושבת בזרוע שמאלי בראש המל היינו מת, ברך אש דוזה בחי' רשימו שבלב ז"א. שנכנס ברא ֯

 
ומתחיל לדבר בחמימות שבלב, דבר אמת שבלב. וכשמדבר  שם כנ"ל ואז כשמתחיל לעורר עצמו לעבודת ה

דבורי אמת הבאים משלהבת הגבורות  ות בתשובהבינו לבין קונו דברי אמת שבלבו, בהתעוררבהתבודדות 

כי   \צד/אה פחיתותיו וגדולת הבוראוור  ,עולם התשובה  אור הבינה שהיאמלתשובה שהיא  ים את ליבו  הקדושות שבלב מעורר

 ,. כי עד עכשיו השליך חטאתיו אחר כתיפיולהבין פחיתותו כלפי גדולת הבוראדהיינו עולם התשובה    ינההארת הב  זה עיקר
, , ועד מה הוא נמצא מאדלהבין גדולתו ד יותרעו זכהעתה כפי שהדבר להיות חוטא בבית המלך כמה נורא עד  בהםעיין ולא 

גודל פשעיו, כנגד רב ושליט עקרא  עלה גדולה כנס בו בוש , אזי נומשיב אל לבו ועכשיו כשיודע אותם
 ( צהושרשא דכל עלמין. )

שמגלה את גודל טעותו, כשמרגיש כאב הלב  ושה הוא בפנימיותוהבושה הזאת עדיין איננה בפועל, היינו שהב

י לגמר פרדשנ אחרירק  ,באה להתפעלות הלב אינה יוצאת ומתגלה בחוץש פ "אע, , ואין מתגלה על פניומאד בלבו היש בומתבי

ה פ   \צו/(תהלים סטכמ"ש ) ,דהיינו השתנות ,מכח תשובה ,וח שטותמהר מ  ל  ה כ  ת  ס  שהיא רק  ה י. כי זאת הבוש נ  כ 

ה שבבינה, -ואר בתורה ו' שהיא הארת שם אהיוב וזממן עצמו לשבו כמבאלא כשרק הבין שצריך לש  היא קודם התשובה,מיות  יבפנ

דהיינו עיר הגדולה מקום  לבן כרך ר רחוק מארמון המלךדה בן כפר  האין דומ \צז/עידו וזה .ועדיין הוא עם בגדיו הצואים

יא השגת ולגבי מלך מלכי המלכים ההתקרבות אליו ה שתו גדולתר אל המלך בו, כל מה שמקורב ביומושב המלך

 , וכל מה שיודע ביותר בכבוד המלך, הוא בוש יותר מהמלך. גדולתו
בפועל על פניו, כי חטאתיו מטמטמין שכלו   שתו אינוועי"ז ב  ,ו בקטנותוקודם התשובה, עדיין ידיעת

אלא על ידי שנכנס רוח שטות   דם עובר עבירה וכו'אין א  \צח/(ג'  סוטהוידיעתו, ע"י רוח שטות שבקרבו, כמ"ש )

 :וזה בחי' שז"א מתקנא במלכות ולוקח לעצמו הרשימו שלו  ֯.  לבוב

 
י י   תהלים פרק טו צב ֳהֶלךָּ מ  אָּ גו ר ב ְּ י יָּ ד מ  ֹדוָּ ד יְּ ו  דָּ מֹור לְּ זְּ ֹ)א( מ  כ  ש ֶ ן ב ְּ ש ְּ דְּ :ַהר קָּ מ  )ב( הֹוֵלךְּ  ךָּ ָּ ֹדֵבר ֱאֶמת  ת  ֹפֵעל ֶצֶדק וְּ בָּ ים ו  לְּ  ֹו: בב  
דין ה כה אע"פ שמצד ק להל שהוסכם בליבו וכן נפסמכאן חיוב לנהוג במו"מ כפי  עיין לעיל תורה לה אות ז' שחז"ל במכות כד למדו צג

על בניה והאמת הזו  מסככא שזה בחי' אמא  חד בזה. ועי"שה מיושהי דברים שבלב אינם דברים ומדה זו ידוע בשם מדתו של רב ספרא
 ונתו. אמור על נעשית חשמל לשמ

טים )ד"ה  ורבינוביץ בליקדליה  ספר תשואות חן לרבי גגדולת הבורא ולא להפך ועיין  מלשון רבנו משמע שמהכרת פחיתותיו בא להכרת    צד
גדולת הבורא או להפך יכיר  ם מגודל שפלותורבי אלימלך האאחיו עם  שמעתי מפי קדוש( ששמע מרבי זושא מאנפולי שהתוכח בזה

ם אבל המדרגה שחושב אמר אלו ואלו דברי אלקים חייוא להכרת שפלותו ושאלו את הרב המגיד מוהר"ד זצוק"ל ויבהבורא  מהכרת גדולת  
 גדולה יותר. ע"כ. והיינו כדברי רבנו כאן.  אעצמו תחילה היפלות ש

בתורה פג תנינא ו רי רבנמתוך הכרת שפלותו לפי המבואר בדב רא שלאהכיר גדולת הבוכי איך אפשר לדא"ח אלו וצ"ע דבריו שאלו ו
כשמשיג שהשגתו   ו רק זו החכמהדהיינרק כפי השגת שפלותו    קה ממני הרי שהשגת הבורא היאומ' תנינא עה"פ אמרתי אחכמה והיא רחו

רא ת עצמו ואזי מכיר יותר בגדולת הבו בשפלו מכיר עוד יותר יר גדולתו אזיה להכשזוכית' באמת היא רחוקה ממנו. ואולי כוונתו שהרי כ
לו  ו שישזכה לפי הכרת פחיתות "ל הכוונה מגדולת הבורא שכברחלילה, אבל מה שאמר שאפשר להתחיל גם מגדולת הבורא נ זרוחו

 כבר.  
 ה בקנה אחד, וע' פע"ח( כל עול, וכן הוא בכת"י, והו הרשימו שלו[ח לעצמשז"א מתקנא במלכות ולוקבחי' ]שזה  שיתי"א שבכאן צריכין להעתיק ההגה השליתרלו הוסיף בפנים בסוגרים )ב צה
ו    צו י יֱדֹ   תהילים פרק סט )ז( ַאל ֵיֹבש  י ֹקֶויךָּ ֲאֹדנָּ כ ָּ ב  אֹות ַאל י  בָּ ד צְּ מו  ַבקְּ לְּ י מְּ ֵאל:ו  ב  רָּ ש ְּ יךָּ ֱאֹלֵהי י  י  ש ֶ את  ש ָּ ֶליךָּ נָּ י עָּ ָּ   )ח( כ   פ  ס ְּ ה  ֶחרְּ י: כ   נָּ ה פָּ ָּ מ  ל  ה כְּ  תָּ

 הדבר במ"ש:   כפל -ך כ"א התחברתי עמהם למעול בך הייתי אהוב להם. כסתה בעבור  החרפה שאני נושא היא  -ח( כי עליך דוד )   מצודות
ה  שרא  בן כרך מה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך ולמה ישעיה דומה לל ראה ישעיה ליחזקאאמר רבא כל שראה  יג:  עיין חגיגה    צז

  .המלךאת 
יושב על כסא רם ונשא וגו' )ישעיהו ו( אלא שלא חש את ה' עליו רוח הקדש, כמה שנאמר ואראה  כששרתה -ראה ישעיה  -רש"י פ

 ל ואינו תמה, ואינו חש לספר: המלך אינו נבהה את בפלטין, ובן כרך הרואהכל, שהיה בן מלכים וגדל  לפרש את
שם  התראותלפי שראהו שלא במקומו ואין דרכו לינוהו ביא סימנים לאחרים קודם שיאמלו לה ריך שצ -ך לבן כפר שראה המל  -תוספות 

 ו:וה"נ אמר יחזקאל שראהו על נהר כבר לפיכך נתמהו שומעי
  ודע כי המופת המובהק על האדם אם הש"י .... -הוי שפל רוח "ל שם מאד מאדמר חזעל מאד "ד מ" פ – אבותהיעב"ץ על פירוש  ועיין
ואתן לך משל  שפלות, וההפך הגאוה, דבק, הה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו ת ו( את פרי כל התורה כאומרו )דברים ד שזהתמי לנגדו

אין ספק אלא שיתגאה זה על אנשי    ו אלף דינרים, ישיג   בכפר אשר כל אנשיה לאלף דינרים לכל אחד, והאחד  על זה משני אנשים להם א 
יו מתגאה על ומחסידמי שהוא רחוק מן השי"ת וממלאכיו    ין. כיזה ישפל בעיניו עשרו והיה לא  רים,יה ש ר סוחר הכפר, והשני דר בצור אש 

אשר מעולם   אכיו ובחסידיוובמל  י בהביטם במעלת השי"תמיד ישפלו לנגדו עד עפר, כשלמטה ממנו, אמנם הצדיקים אשר השי"ת לנגדם ת
לך ע"ה על כל מה שאמרתי  למה המ זה בעיניו נמאס. וראה עדות שו( נבים טא )תהלישפלו מאד בעיניהם, ואחד מי"א כללי התורה הו

מה  הצדיקים יהגה תמיד ב  ת צדיקים ישמע. יאמר כי לביק יהגה לענות ופי רשעים יביט רעות, רחוק ה' מרשעים ותפללב צד )משלי טו(
כי ה בזה  ם עד שתמיד יביטו רעות, והסבגאות  פיהםציאו בושפלות, אמנם הרשעים לא דיים אשר יגביהו לבם, כי גם יו  משך ממנו ענוהשי

רה ם בתולדות יעקב יוסף חיי ש)הובא ג  דיקים ישמע ה' תפלתם מאשר הם קרובים אליו תמיד:מנם הצרחוק מרשעים ה' ולא יהגו בו, א
 אות ג'( 

 .תו תשטה כתיבטה אשי תשאיש כ ין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שנא' אישיש לקיש אמר אר -. סוטה ג צח



ייש ביותר, י הוא מתבשכלו. אז וונתוסף בהטפשות, אבל אח"כ כשעושה תשובה, ומסיר ממנו  
י התפלה באין מוחין חדשים וזהו בחי' שע" ֯, ןהזאת הוא בחי' אור התפיליהבושה על פניו, והבושה ונתגלה 

 :ל עוונותיו ות תפילין כי ע"י הבושה הוא מתפלל ומבקש מחילה עואז יוצא הרשימו בבחינ
( ומצח אשה ירמיה ג') ומת זהעלח, כמ"ש ציא במה הלות הבוש. ועיקר התג\צט / שנתגלה על פניו במצחו 

אבל הרואה את  ,ות מה שלא רואה לפניו את המלךוזו הסיבה לעזזונה היינו סוטה ופונה מהמלך  זונה היה לך מאנת הכלם

 : ך בושהמל
ן הם תפילי  [ק](יג: יד.בהקדמת התיקונים דף  ( אז תבין יראת ה', כמובא בזוה"ק )משלי ב')  הפסוק  רוש וזה פי

נו יראת התפילין דהיי דהיינו הארת אור הבינה שהיא אמא עלאה על הבן משפיע לו מוחין שזוכה על ידם לאוררא אמא על ב 'חיב

 .  \קאר שבפסוק זה רמוז שאמא היא כנוי לספירת הבינה/לומ רוצה[ משלי ב' ג']ואם לבינה תקרא  ,שמים

יראת ה',  יהיהה זדי יל ע הבורא,רת כבהאז ה תירה שיהיאז תבין, היינו ע"י בינה י הפסוק 'יפה וז

עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וראו כל  סוק  על הפ  \קב/(.חז"ל )ברכות ו'  אמרוש ו  היינו בחי' תפילין, כמ
ך   מֶּ אּו מ  י ר  הוא כי היראה והיינו בושה הנ"ל . שע"י שיש לאדם יראה אזי גם יראים ממנו אלו תפילין \קג/[דברים כח י'] ו 

 אבגמראמרו ש ו כמ ות ולא ליראת העונש, ורוצה לומר שיראת הרוממות היא גם סיבה לבושהממרוליראת ה הכוונה הבושה
זה  בעבור תיהיה יראתו על פניכם, ודרשו חז"ל שם [זשמות כ ט]הכוונה לפסוק  יראת ה' על פניכם \קה/[קד](.)נדרים כ'

 : כנ"ל  ברא לא אמא עבינה, שהיהיינו בחי' תפילין ע"י  ,הבושה, שהיא על הפנים

 
 חס את הבושה או חוסר בושה למצח.  פשר לין שום הבעה או תנועה ושינוי איך אמצח איצ"ע כיון שב צט

יו כמבואר בגמ' ב"ק כג. על  ות חתורות לפנל דלתוצפה ומשולל מיראה וכ"י הגדרת מדת העזות שהיא חואולי לקרב קצת לשכל עפ
עיניו אל  בהבטת  דהיינו שיוצא  ו בשעה שעונה בעזות  ים ראשאינו מורשה. לכן העז פנים מריכן שנס הו להיכהכלבים עזי נפש. כי מעיז פני

מבואר  להיכן שנקרא כפילו ל ראשו ובוש מלהכנס אולעומתו הבוש משפי ם אותו.אדונו ולא מתכנס בתוך עצמו לבחון עצמו כשמוכיחי
)ועיין קהלת ו בתוכו. שכינת וכתו כשירד עליו הש"י להשרותום חנן ביס למשכבויקרא רבה א טו. שמשה רבינו סבר שאינו ראוי להכנ

  לה גנוז בדעת שבפרצוף כי כל יסוד שבפרצוף של מע  דקדושה במצח הוא הדעת, ובו גנוז היסוד של פרצוף של מעלה,פרצוף  בכל    -יעקב  
 קא.נבלה טובה ממנו, נקט דעת דיינ"ל( שה כינו בווכו' עי"ש( וכן בויקרא רבה הנ"ל כל מי שאין בו דעת )דהי טה מהרב ז"ל,של מ

שם והנחישות היא בחי' נו"ה ש  זות פנים נקרא בזוהר )ויקהל ריח:( תוקפא דמצחא, והתקיפותלכן ע  ד אולי אפ"ל כי לעז יש מצח נחושה,עו
הנחישות מתגלה  לכן  ט"א("א )דס בחי' המוחין דהיינו נו"ה דאמא )דסט"א( שנעשים חו"ב של זאן הם נו"ה שבוע וכנחלטים הדברים כיד

א יעים ליסוד נמצאים במצח )כמבואר בשער מאמרי רשב"י על אדרד המשפמצח קרוב לאותיות נצח כי נצח והו ת יעקבבמצח עיין קהל
 זוטא(

ש ין כמ"טוב עין וצ"ע הקשר. ואולי עפ"י הגר"א שעין היא בחי' רגלדמצחא עומד ה  תוקפאהל ריח: הנ"ל שלעומת עוד עיין זוהר ויק
ו והכי נמי תקיפא דמצחא היא שמביט במוכיחו לגבול  זות שבעין היא הסתכלות למקום שחוץנמצא עהארץ דהיינו בראיה והליכה.    ור אתלת

 טוב עין ששומר עיניו והסתכלותו מביאה ברכה. תכלותו, הפך ה ק בהסהביט חוץ לגבולו ומזי . והכי נמי הרע עין יוצא לבלא בושה כנ"ל
 רו דכל אינון תקיפי מצחא דלית להו כסופא, לית להון חולקא דהא אמ. תא חזי, וכו'.....וה ביה לעלמא,א לא הבעז טב עינא הוה, תוקפא דמצחחזי, תא  :ף ריחב ד"זוהר ח

ץ על את הוה קאים, וכל ן דציבגי דייהו,הוו מסתכלן בההוא ציץ, הוו מתברן לבייהו, ומסתכלן בעוב הו בישראל, כדהוו בל אינון תקיפי מצחא דבעלמא דין ובעלמא דאתי, כ
ין, וו נהרין ובלטין ונצצשא דהוו גליפין על ציצא, הא על אינון תקיפי אנפין תקיפי מצחא. אתוון דרזא דשמא קדיץ מכפרביה הוה מכסיף בעובדוי, ועל דא צימסתכל מאן ד

קמי דאיהו גרים לתברא לביה ולאתכנעא מכיון  צא מכפרא עלייהו, כגוונא דא,ין ציוכד לביה, תכל בההוא נציצו דאתוון, אנפוי נפלין מאימתא, והוה אתברל מאן דהוה מסכ
למפלח למאריה, ואעבר מניה הירו בחדוה(, ו )דנהוה מברר לביה בבריר הוא עמודא מההיא מעלה עשן,ריה. כגוונא דא קטרת, כל מאן דארח בההוא תננא, כד סליק המא

הוה קאים על ניסא, אוף קטרת, דלית  ה דציץיצר הרע איהו ודאי בכל סטרין, וכמבירו דל אבוה דבשמיא, בגין דקטרת תא לקב א חדאלא לבזוהמא דיצר הרע, ולא הוה ליה 
  יה לסטרא אחרא בר קטרת. לך מלה בעלמא למתבר ל

 רשים. מעות עפ"י המפ לא משעי"ש שאינו מפורש א ק
ם לבינה ולא ֵאם. הביאור  קא מר שיתקיים כך וכך רק  בל ואוון תנאי דהיינו שממעט ממה שקיק לשבחירכי אם וצ"ע כי בפסוק כתוב א 

בונה ממנה לקומה  שיש בה והצמצומים משלימה ובחכמה, ובכח הדינים -תכונת האם שמבררת הטיפה שמקבלת מהאבם וזו בתנאי מסויי
 מהריצ"ח(   עין זה שמעתי )כה. שלימ

שבע ה' בימינו ובזרוע עוזו נאמר נ קדוש ברוך הוא מניח תפילין שין שהק מנבי יצחאמר רבי אבין בר רב אדא אמר ר. ברכות דף ו קב
וראו  דכתיבפילין עוז הם לישראל ה' עוז לעמו יתן ומנין שהתרה שנאמר מימינו אש דת למו ובזרוע עזו אלו תפילין שנאמר זו תו בימינו

ק לרב  בר יצחילין שבראש אמר ליה רב נחמן לו תפמר אדול אוהארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ותניא רבי אליעזר הג כל עמי 
ייהו  משתבח קודשא בריך הוא בשבחא מה כתיב בהו אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ומי רי עלמ חייא בר אבין הני תפילין דמ

טיבה אחת בעולם  וני חעשיתל אתם  )וכתיב( וה' האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישרא  ה' האמרת היוםב את  דישראל אין דכתי
בה  לם שנאמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ואני אעשה אתכם חטי חת בעובה אחת בעולם אתם עשיתוני חטיבה אכם חטי ואני אעשה את

 . ץמך ישראל גוי אחד באראחת בעולם שנאמר ומי כע
ש ְּ דברים פרק כח  קג ר נ  ֲאש ֶ ַ דֹוש  כ  ַעם קָּ ד לֹו לְּ ֹדוָּ ךָּ יְּ ימְּ ק  ע)ט( יְּ ךְּ  ב ַ דֹ  כ   לָּ ֹות יְּ צְּ ֹמר ֶאת מ  ש ְּ ד אֱ י ת  יו:וָּ כָּ רָּ דְּ ָּ ב   ת  ַלכְּ הָּ ֶרץ  )י( וְּ  ֹלֶהיךָּ וְּ אָּ י הָּ ֵ ל ַעמ  או  כ ָּ רָּ

א עָּ  רָּ קְּ ד נ  ֹדוָּ ם יְּ י ש ֵ ָּ כ   ך  ֶ מ  או  מ  רְּ יָּ    :ֶליךָּ וְּ
 , ושם סנהדרין פ"ו ה"ז, דברים רבה ג ד. דושין פ"ד ה"אלמי ק יבמות עט. וירוש קד
ת חטא מיכן אמרו די יראלבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה ליבושה  עבור תהיה יראתו על פניכם זוכ{ ב-ות כיא }שמתנ - נדרים כ. קה

א עמדו אבותיו פנים בידוע שלבושת וא חוטא ומי שאין לו כל אדם המתבייש לא במהרה הסימן יפה באדם שהוא ביישן אחרים אומרים 
 .על הר סיני
הר    תיו עלעמדו אבו  לא  ב בתריה לבלתי תחטאו:ם וכתיטא. דעל פניכם משמע בושת פניראת חדי ייאה לישהבושה מב  מלמד  -  רבנו ניסים 

ומי  אשר איננו פה ם ואת( את אשר ישנו פה היועל פניכם וכתיב )דברים כט סיני. שהרי נתן טעם למעמד הר סיני לבעבור תהיה יראתו
 שאין לו בושת פנים אינו מזרעם: 



א   \קח/[ביחזקאל כד יז] פאר, שנאמר קזתפלין נקרא \קו/שאמרו חז"ל )ברכות יא(וזה  ָך פ   עליךֲחבֹוש ר 
היינו התפילין יהיו על ראשך וכן כל  "פ שאבל אסור בתפילין לך אני מצווה שפארך דשם הקב"ה אמר ליחזקאל הנביא שאשתו תמות ואע

דהיינו שלשון פאר או מפואר בלשון הקודש הוא  הוא כלליות הגוונין פאר. ובפסוק םכמבואר שו לנהוג מנהגי האבל אסר עלי

כלליות הגוונין, כמ"ש   דייל  ארות ע, כי ההתפפי שבו הוא מחמת שילוב רוב הגוונים שבואלא דבר שהיו  לא כל דבר יפה
גוונין לולין מכי הם כל  אר על ישרשון אתפאדהיינו שהנביא בחר ל,  \קיא/[קי]ישראל אשר בך אתפאר    \קט/(ישעיה מט)

פרט כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם, וגם כל אחד ב דהיינו בכלליות כהנים לווים וישראלים ויג שבטים ושישים רבוא סגיאין

 . וזה שאנו רואים כשאדם מתבייש נעשה כמה גווניןונים משתלב ויש שלום ביניהם אזי יש התפארותוכשרבוי גו
. ובזה יכולים אנו להבין, אם יש לאדם יראת שמים פני חבירו מלביןון חז"ל הה לבן כלששח"כ נעואם ה מאדישבתחיל

כשאנו מסתכלין על פניו ונופל   ,כנ"ל לאחר שחזר בתשובה והסיר הרוח שטות ן החטאשה, לאחר תיקוהיינו בו
 ל פ"ב הנ"  במשלי  וקהפסרוש  ייראה ובושה, היינו שנמשך עלינו דעת בגדולת הבורא ית"ש. וזה פ  קיבעלינו

א גם ימצכש   קידהיינו  [,קיג] בזה תבין שיש לו יראת ה', ודעת אלקים תמצא רוש אז תבין יראת ה', פי
וראו כל עמי הארץ וכו' הנ"ל דברים פכ"ח ק סוהפבגדולת הבורא, היינו בושה ויראה. וזה בחי'  קטוהלך דע

 : ויראו ממך, היינו שנמשך עליהם גם כן יראה

 שלמדנוסיכום מה 
 באר כיצד זוכים לאור התפילין שהוא הסימן שזכה לדביקות באמת.כאן נת דע

 המתגלה במצחו והסימן לזה הוא התפילין דהיינו בושה ,עיקר היא הדבקותמבאר ש -אות א
את  עים ממנובורא דבור פגום שמונמבאר איזה מזיקים נוראים אדם י לזכות לתפילין צריך לתקן את הדבור תחילה ושכד מבאר -אות ב
 . וצריך לכוף את הדבור לקדושהקדוש שעל ידו זוכים לדבקותר ההדבו

ת ב' אמר אסרי לגפן עירו, זה מתוקן ולא מהפגום. )אע"פ שבאוהוא מראשו דייקא דהיינו מהדבור האות ג' מבאר שתחילת תיקון הדבור 
 כנראה סור מרע אבל העשה טוב צריך להתחיל מהראש( 

ע"י דבוריו הפגומים ומונעים ממנו את הדבור הקדוש זה ע"י לימוד בשעת הדחק שהוא בחי' ו ים שנבראאת המזיקאות ד' מבאר שלבטל 
שע"י הלימוד בזמנן נכנעים  ל מארי דדינים מסתלקים. כמאהמן שליטת המזיקים הנ"ל, כי כשיוצא מהדוחק זה בחי' הבקר אור וכלילה ז

 מריועי"ז בבקר מסתלקים לג
 .הבת הגבורות דבורי אמת מלבו וזה תיקון הדבורלר מראשו ע"י שמדבר בשאת הדבוצד מעלה באות ה' מבאר כי

בחי' בכח עד שיזכה לתשובה שלימה קרא בחי' בן כפר, שהבושה שלו מהמלך בהוא מתעורר לתשובה ואזי נומדבורי אמת שיצאו מפיו ה
 האמיתית.לדביקות א אור התפילין סימן נקרא בן כרך ואזי מתגלה בושה על פניו והואזי 

  .כוונות תפיליןלירוש הוא פשמהלך הנ"ל הגהות שרשם רבנו בצידי התורה את הקטע מפרי עץ חיים השייך לדבריו. מבואר מה
עי"ז לכות דהיינו הדבור ע"י הלימוד בלילה וו הם בחי' שני פרצופים ותחילה ניתקן המהיסוד שם הוא שהדבור של האדם והאדם עצמ

ר עולה לשרשו בזרוע ז"א, שהוא כנגד הלב שם הגבורות ומתחיל לדבר בשלהבת הגבורות הדבורי ואזי ינים לגמבבקר מסתלקים הד
ומסתמא רומז לפסוקי  .ת מלבו בשלהבת הגבורותרשימו של אמת מהלב דהיינו דבורי אמת המלכות שראשה כנגד הלב בלשבלב ומק

 . עד כאן תיקון הדבור.  דזמרא
נה מדברת מגרונו, הוא מתעורר בתשובה וזה בחי' מה שכתוב בכוונות שז"א מקנא י' שכימפיו בבחשיוצאים והאדם ששומע דבורי אמת 

י עדין שלא זכה לתשובה דמת וזו הבושה היא בכח כח את הרשימו של אמת הנ"ל גם לעצמו ואזי הוא מתבייש מהשגתו הקובמלכות ולוק
מדותיו בבחי' מט ימי הספירה ע"י הבזיונות כל ועד שיתקן  רעות בו ים ומדותימה אלא רק זימן עצמו לתשובה ועדיין הבגדים הצואשל

בושה בה שלימה ואזי הההמתן, עד שיזכה להכנס בכל מט שערי התשובה ובחמישים זכה לתשו שיבואו עליו כמבואר בתורה ו' כל ימי
 לין סימן לדביקות.מתגלית על פניו וזה אור התפי

 
שנאמר }יחזקאל ם פאר  תורה חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהורות בר רב אבל חייב בכל המצות האמדא אמר זבאבא ב  א''ר  -ברכות יא.    קו

 . יז{ פארך חבוש עליך-כד
אר ליחזקאל פארך חבוש עליך וגו' וכיון ן שנאמר בהם פתפיליב בכל המצות חוץ מן האע''פ שטרוד בצערו חיי -באאמר רבי א -פרש"י 

 אין זה פאר: בעפר צערוגולל בדבעו פאר ואבל מת
 נקראין -תרלו רא, ומגם בדפו"ר נק קז
ַמד ֵעיֶניךָּ }טז{   -יחזקאל פרק כד  קח ךָּ ֶאת ַמחְּ ְּ מ  י ֹלֵקַח מ  נ  נְּ ם ה  דָּ ן אָּ ֶ ֹ ב  פ  סְּ ֹלא ת  ה וְּ פָּ ַמג ֵ ה וְּ ב ְּ ֶ כ  בְּ ֹלא ת  עָּ לֹוא ד וְּ מְּ בֹוא ד   :תָּ ים  ֶתךָּ ֹם ֵמת  ֵנק ד  }יז{  ֵהאָּ

ה פְּ  ךָּ ֵאֶבל ֹלא ַתֲעש ֶ ש    בֹוש   חֲ ֵארְּ ֶליךָּ ת ָּ עָּ נְּ ֶליךָּ ו  פָּ ים ב ְּ עָּ ֶטה ַעל ש ָּ ֹלא ַתעְּ ֶליךָּ וְּ לֶ ַרגְּ ים ֹלא ֹתאֵכל:ם וְּ ש    ֶחם ֲאנָּ
ילוף אבל אסור בתפילין וסנדל אבלים ואתה ח מצות תפילין כל אלה פארך. שוא''ש דמוני''ץ בלע''ז : התמקמק בשתיקה האנק. - רש"י פ 

 נה משל אחרים : ראשו עודהאותו סוחייב בעטיפת הראש ומברין 
ש    מט )א(ישעיה פרק  קט ַהקְּ ים ֵאַלי וְּ י   עו  א  מְּ ֵעייבו  ש   ְּ מ  י מ  נ  אָּ רָּ ֶטן קְּ ֶ ב  ד מ  ֹדוָּ חֹוק יְּ ים ֵמרָּ ֻאמ   י: לְּ מ  יר ש ְּ כ   זְּ י ה  מ   י  א  ם פ   ש ֶ חֶ )ב( ַוי ָּ ה ב ְּ כ ְּ דֹו  ֶרב ַחד ָּ ֵצל יָּ

רו ר  ֵחץ ב ָּ י לְּ יֵמנ  ש   י ַויְּ נ  יאָּ ב   ַאש ְּ ֶהחְּ ָּ ב ְּ י:תֹו פ  נ  ירָּ ת   סְּ י )ג( ַוי ֹאמֶ  ה  ֵאל ֲאש ֶ ר ל  רָּ ש ְּ ה י  ת ָּ י אָּ ד   ךָּ ַעבְּ ר:ר ב ְּ אָּ ָּ פ    ֶאתְּ
  חמו':שעי' להנבא ישועו' ונלפניו במחשבה להיות שמי י  משאני בבטן עלתה -)א( מבטן קראני  -פרש"י 

 בכולם: ך כמו  ככל המון ישראל אשר אתפאר ב  לפני  אתה  הרי  -  מזומן אתה לשליחותי כעבד לאדון. ישראל  -)ג( עבדי אתה    -מצודות דוד  
 * זוהר יתרו צ: קי

ל  אף ע  ח( לי הכסף ולי הזהב,טעמא, משום דכתיב )חגי ב  לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב, אמר רבי יוסי, מאי: צ דף תרויזוהר  קיא
שמך   וגדול ו( מאין כמוך יהו"ה גדול אתהיה י )ירמכתיב  ולי הזהב לא תעשון אתי, אתי כלומר אותי. אמר רבי יצחק, גב דלי הכסף 

מתחזיין ולא זהב, אלין תרין גוונין לא גדול אתה היינו לי הכסף, וגדול שמך בגבורה, היינו ולי ה שמך(, בגבורה וגו' )גדול אתה וגדול
אמר )ישעיה מט ג( ישראל   ה דאת, כמאתפאראבאתר חד, באן אתר אתגליפו, בישראל, כאן אתחזון גוונין לאינון גליפין ר כד מתפארן ב

 פאר.בך את אשר
 גרסא עליו( )וצ"ע איך ליישב העלינו  - ובתשכט  וסח אחר עלינו כת"י(, ליו )נע -ובתרלו  ,עליו –בדפו"ר  קיב
 "ל סוף הפסוק הנ  קיג
 רלו תוקןו ובתבתקפא כתוב היונ קיד
 ו"ר דעה ומתרלו דיעה דפ קטו



אמת ששמע מפיו נראה שזה נעשה בתחילת ברכות ק"ש עד עמידה  "א ע"י הדבריובה של זררות בתשועניין הקנאה הנ"ל שהוא ההתעו
והתחנון מחילה על  רי עמידה מבקש בוידויזוכה לבושה ועל כן אחחי' שלימות התשובה דהיינו אור התפילין. וובעמידה זוכה למוחין ב

 שונה. השגתו הרא

 

 ואות 

כמ"ש בזוהר   אחרי חטא העגל זכה יותר ממה שהיה לו קודםש  נהווהכ  ין,תפילה לאור הכז  \קיח/   קיז( ג"כקטז)   שהומ

ד   נצלווית שכוונת הפסוק \קכ/ קיט(.רסב יתבהשמט' בראש) ראל בני ישדהיינו שאחרי חטא העגל נצטוו  \קכג/[קכב]  קכאי םיאת עֶּ

ילין ר התפה זכו באוישראל במתן תור ו שכלדהיינ דא תפילין להוריד את הכתרים שקבלו כשאמרו נעשה ונשמע, מבאר הזוהר

. עוד קודםמסתמא ו זכה בזה ש כל אחד שני כתרים, וכ"ש שמשה רבנכמבואר בגמ' שכשאמרו נעשה ונשמע ירדו מלאכים והניחו ברא
וכשיצאו זה בחי'  ,שקיימו בדוחק מצריםע"י בחי' התורה  ,ילין דהיינו יראה ובושהאל זכו באור התפולפי המהלך הנ"ל מאות ב' עד ה' ישר

הדבור  העלות אתזכו לו מהלב.בשלהבת הגבורות דבורי אמת  ת היםוישראל אמרו שיר סוף, בעלי הדין טבעו ביםואזי  ,דאברהם רבק
ונעשו בחי' בן כרך,  בועותבשתשובה כשנכנסו לשער הנ' ימי ספירה ב טמבתשובה כבן כפר ובשבועות השלימו  ואזי נתעוררו שרשו.ל
את הבושה הזו אור אלא שבחטא העגל אבדו  .ימיםה כל אותי וכו'  והיה לבבם זה ליראהמי יתן  \קכד/ ש"זכו ליראה ובושה גדולה כמו

שיצא לדור  פשוטו של מקרא ,[קכה] ומשה יקח את האוהל אבדו זכה בהם משה רבנו כמ"ש שכל ישראל וכל האורות  .התפילין

ח  ק של  דרשו יקח את האהלעפרש"י שם    \קכז/ .שבת פחבגמרא  ו,  חשדוהו באשת איששהיה בגלל ש  \קכו/קי.  סנהדריןובגמ'    מחוץ למחנה
רֹו  \קכח/ )איוב כט(אור כמ"ש מלשון אהל  ורשדחז"ל דהיינו ש ,שנלקחו מכל בני ישראלאור התפילין  ורותתן האאו ּלֹו נ  ה  ב 

 
 בכת"י ליתא לתיבת ג"כ  קטז
 ת"י( י הערה הנ"ל של הטשערינרב שמצא בכ)עפ" הבתשכט מחק ג"כ וכתב ומשה זכוזכה  ג"כ  ר ומשהגם בדפו"  קיז
כשאמרו נעשה  י בהר סינובני ישראל שזכו   ,וקין שזכה ואיבדשזכה ע"י תשובה שעשה אחרי החטא  נראה הכוונה לבד מאדם הראשון  קיח

חו כמ"ש לקמן ויראו י שישראל יביטו בו ויחזור להם מכוכד ראל איבדו.ששיבמה עוד זכה  משה רבנו גם כןבחטא העגל וואיבדו ונשמע 
 כשעלה לקבל לוחות שניות.כה עוד באר שזולקמן ית ת אליו.מגש

  בתקפא כתוב )בהשמט' בראש' רנז( ובתשכט תיקן קיט
מניה וא"ו   מהאי הר חרב דאפרישושראל כד עבדו עגלא ואפרישו ברכאן ות"ח י -בראשית( דף רסב עמוד א א )מטות כרך הש -ר זוה קכ

לאה תפלין דרישא ודרעי דשוויין ב, ההוא עדי עאת עדים מהר חור ישראל  בני  כתיב )שמות ל"ג( ויתנצלו    נטיען מה  וקציצו בנטיעות באינון
 ואתערו עליהון חרב, השתא )משלי ט"ז( נרגן מפריד אלוף  ן מהר חורב כד אזדווג בה וא"ו ולו  ר אתייהיבמאן אתביד כהה אעדיאו מנהון, ו

  עדים  -דפו"ר עדיים, ומתרלו  קכא
 ו' כי תשא לג קכב
דֹ אמֶ )ה( ַוי ֹ שמות פרק לג  קכג ה ר יְּ ד ֶאל מש ֶ ה ֹעֶרף ֶרַגע ֶאחָּ ֱאֹמר ֶאל ב ְּ וָּ ש ֵ ם ַעם קְּ ֶ ֵאל ַאת  רָּ ש ְּ ב ְּ ד ֶאֱעֶלה ֵני י  רְּ ק  ה הֹוֵרד ךָּ בְּ ַעת ָּ יךָּ וְּ ית  ל   כ  ךָּ וְּ יְּ ֶעדְּ

: ךְּ ָּ ה ל  ה ֶאֱעש ֶ ה מָּ עָּ ֵאדְּ ֶליךָּ וְּ אֵ )ו ֵמעָּ רָּ ש ְּ ֵני י  לו  בְּ ַנצ ְּ תְּ ם ֵמַהר חֹוֵרב: ( ַוי   יָּ ק ַ מש ֶ )ז( ו   ל ֶאת ֶעדְּ ֹאֶהלה י  ה לֹו  ח ֶאת הָּ טָּ נָּ ֲחֶנה וְּ ַ ן ַהמ  ֵחק מ  ֲחֶנה ַהרְּ ַ חו ץ ַלמ  מ 
רָּ  קָּ יָּ מֹוֵעד וְּ א לֹו ֹאֶהל וְּ ד ֵיצֵ הָּ ֹדוָּ ש  יְּ ַבק ֵ ל מְּ ֲחֶנה:ה כ ָּ ַ חו ץ ַלמ  ר מ  ֹאֶהל )ח( וְּ  א ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאש ֶ ה ֶאל הָּ ֵצאת מש ֶ ה כ ְּ יָּ יהָּ בו  א  צ ְּ נ  ם וְּ עָּ ל הָּ קו מו  כ ָּ ש  יָּ

ב   ַתח פ ֶ  ה  ֳהלֹו וְּ ה: יטו  ַאֲחֵרי אָּ ֹאֱהלָּ ֹאֹו הָּ ה ַעד ב   מש ֶ
ן וְּ דברים פרק ה  קכד ֵ ת  י י  ה לְּ )כו( מ  יָּ בָּ הָּ י וְּ בָּ ה ֹאת  אָּ רְּ י  ֶהם לְּ ַמַעןם ֶזה לָּ ים לְּ מ  ל ַהי ָּ ֹוַתי כ ָּ צְּ ל מ  ֹמר ֶאת כ ָּ ש ְּ ֹעלָּ  ל  ֵניֶהם לְּ בְּ ל  ֶהם וְּ יַטב לָּ  ם:י 
 שם בפסוק ז' הסמוך להנ"ל  קכה
איש שת חשדוהו מאול על פניו מה שמועה שמע אמר רבי שמואל בר נחמני א''ר יונתן שוישמע משה ויפד{ -}במדבר טז -ן קי. סנהדרי קכו

{ ז-נא את אשתו ממשה שנאמר }שמות לגו למשה במחנה א''ר שמואל בר יצחק מלמד שכל אחד ואחד קטז{ ויקנא-שנאמר }תהילים קו
 .ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה

 יחשדוהו עוד: לא ץ למחנה שד. י[ עם משה. קנוי היינו התראה: ונטה לו מחוץ למחנה. יצא מחו ל )הסתר( ]תסתקנא לאשתו. א - פרש"י
ראל קשרו ל אחד ואחד מישא של מלאכי השרת לכימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבו' סדרש ר -ת פח. שב קכז

- ו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום שנאמר }שמות לגאל ירדטאו ישרד נשמע וכיון שחחד כנגלו שני כתרים אחד כנגד נעשה וא
נצלו  וית ורב פרקו דכתיב  חנינא בחורב טענו בחורב פרקו בחורב טענו כדאמרן בחר'  רב א''ר חמא ב אל את עדים מהר חוישרנצלו בני  { ויתו

עתיד הקב''ה להחזירן לנו שנאמר }ישעיה  ר''ל רהאהל אמ יה ומשה יקח את סמיך ל וגו' א''ר יוחנן וכולן זכה משה ונטלן ד  בני ישראל
 . לם על ראשםמעול ראשם שמחה שברנה ושמחת עולם עון ן ובאו ציישובוי{ ופדויי ה' -לה

 והוא היה קירון עור פניו: נרו )איוב כט( את האהל לשון בהלו ומשה יקח. אותו עדי לשון אחר  -פרש"י 
י ֹוב)א( וַ   איוב פרק כט  קכח ֶֹסף א  ש ָּ   י  ֵאת מְּ יֵמי אֱ   לֹו ַוי ֹאַמר:ש ְּ ֵחי ֶקֶדם כ   ַירְּ י כְּ ֵננ  ת ְּ י י  ַ י  )ב( מ  י:ש ְּ לֹוה  ֵרנ  ֹו ֵנרֹו    מְּ ל  ה  : )ג( ב ְּ ךְּ אֹורֹו ֵאֶלךְּ חש ֶ י לְּ  ֲעֵלי ֹראש  

 ה אור:לי הי ייתי הולך בכל חשך וצרה שהיתה באה לעולםה -לשון אור ושמחה. לאורו  -נרו  )ג( בהלורש"י 



י ראש  לצאת ו  לקחת את אהלונמצא שהבזיון שגרם לא  .  \קלא/[קל](בע"  גכי תשא קצ  \קכט /  ע"ב  שית דף נבעיין בזוהר בראי. )ֲעל 

  .ין, כי הבושה היא אור התפילשאבדו כל ישראל \קלב/אהלו דהיינו אור התפיליןגרם לו לקחת את הוא בעצמו  ,מחנהמה
לשון   ואומר רבינו שהתורה נקטה,  ן עור פניור  כי ק    \קלד/(לד  )שמות  \קלג/שנאמר במשה רבינו אחר שירד עם לוחות שניותוזהו  

של השור  \קלז/[קלו]ן אחת היה לו במצחו רֶּ קֶּ גמ' חולין דף ס. פר בהמסום ש לעע"ש  ,חמצבר בעור הולרמוז שמד ,\קלה/ןרַ קָ 

עצמו שקרן עור ה ב ונה שעל ידי שהקריב קרבן כששב בתשובה זכמן מבאר רבינו שהכוכשחזר בתשובה, ולק \קלח/וןשהקריב אדם הראש

אבל התפילין עצמם מעל  במצח,  ית  שהיא הבושה המתגלן  ור התפיליהכוונה לא  , שהוא במצחדהיינו בושה  זה בחי' תפלין  פניו

 .\קלט כמבואר בש"ע או"ח סימן כז סעיף ט'/ ,וף שרשי השערותואסור שיצא לחוץ מס ,בראש דייקא מקום שראשו של תינוק רופס ,המצח

 
אי חיויא דהא זוהמא דה יהואתעבר מניישראל בשעתא דקיימו ישראל על טורא דסיני כגוונא דא עד לא חבו : ראשית דף נבזוהר ב  קכט

עין וחמאן אספקלריאן כדין הוו יד א דחיי וסלקו לעילא ולא נחתו לתתאהו וכדין אתאחידו באילנמא ודחו ליה מנייל יצר הוה מעל כדין בטו
כול  שא דלא ייקדיון דשמיה  כדין חגר לון קודשא בריך הוא חגורין דאתוו  קול עליון של ז"א  ען למנדע ולמשמ ין עינייהו וחדאואתנהרעלאין  

ל מדרגות כל השגות ש ןייהו כל אינון דרגין ונהורין עלאיון דחטאו בעגל אתעבר מנב לון כקדמיתא כיחויא ולא יסא  לשלטאה עלייהו האי
 לאך המותהוא מ אה קדישא ואמשיכו עלייהו חויא בישאינין דאתעטרו משמא עלנון חגירו מזיאתעברו מנייהו או ז"א ואורות עליונים של

ה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת רן וכל בני ישראל את משמות ל"ג( וירא אהתר מה כתיב )שמו מותא לכל עלמא, ולבקדמין וגרכמל 
באספקלריא דנהרא דכתיב )שם  הרין עלאין ומתנהרין  וכלהו חמאן ז  ל את היד הגדולהא ישראכתיב בקדמיתא )שם י"ד( ויר  אליו, ת"ח מה

לא הוו יכלין  לבתר דחטו פני הסרסור  ( זה קלי ואנוהו,דכתיב )שם ט"וא הוו חמאן ולא דחלין ות ועל ימקולואים את הכ'( וכל העם ר
אינון  ר חורב דאתעבר מנייהואל את עדים מהויתנצלו בני ישרל"ג(  ת אליו ת"ח מה כתיב בהו )שם( וייראו מגשלמחמי דכתיב )שם ל"ד

מה כתיב )שם( ומשה    ון דאתעבר מנייהוחויא בישא, כין דלא ישלוט בהו ההוא  דסיני בגירא  בהון( בטומזיינן )דאתחברו בהו ד"א דאתחגרו  
מנייהו משה דאתעברו  י אלא כיון דידעגבי האמר רבי אלעזר מאי האי קרא למן המחנה, א את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק יקח

 השראת השכינה אוהל משה שבו ינייהו ואי יקום מקדשאלדיירא ב יתייא בישא יזיינין עלאין אמר הא ודאי מכאן ולהלאה חודישראל אינון 
 קח את האהל ונטה ומשה י, מיד לפני קרבתם להר סיני ותר ממה ששלטמשה שאחרי החטא ישלוט בהם הנחש י כי ראה א בינייהו יסתאבהכ

יין ...   )עא לו אהל מועדדנא, וקר דמתלא הוה מקדחמא משה דהא כדין ישלוט חויא בישא מה ד ה הרחק מן המחנה בגיןלו מחוץ למחנ
 הר בכי תשא(ת אות ז גרסת הזולקמן תחיל

 קן לעיין שם דף קצד ע"אבתשכט תי קל
נשמע", אזי רות שזכו ע"י "נעשה ול אבדו את האוחטא העגל כשישראשאחרי מבואר שם צ"ע כי מוהרנ"ת ו  והר הזה צייןציון הז קלא

 .ון אורם שאהל לשר של לא מבואמשה יצא עם אהלו מן המחנה, אב
 התפילין.  רזו זכה לאוהקב"ה הפיל את התנא ממדרגתו וע"י הבושה הז' שה ן באותכעין זה לקמ קלב
שנפל קצת ממדריגתו, היינו שנפל קצת ממדריגת המוחין שלו והשגתו מבאר שהצדיק הגדול על ידי  לקמן -ה' אות פרפראות לחכמה  קלג

הגדולה, היה מתבייש מאד ועשה תשובה על זה, עד שעל ידי זה זכה להתגבר ולחדד המוחין שלו ביותר ממה שהיה במדריגה הראשונה, 
בכאן למה שזכה משה רבינו ע"ה לקירון עור    ואולי מרמז  .   יותר שזה בחינת אור התפלין בחינת קירון עור הפניםכה לבושה יתרה בואז ז

הפנים וכן ויראו מגשת אליו, דייקא אחר הנפילה שהיה לישראל אחר קבלת לוחות הראשונות ונאמר בו )שמות ל"ב( לך רד וכו' ואז  
 ייקא זכה לכל הנ"ל: לוחות שניות, ואז דהשתדל משה רבינו ע"ה לקבל 

ֶרֶדת מש ֶ )כלד שמות פרק  קלד י ב ְּ ה  ֵני ֻלֹחת ה ֵמַהר ס  ט( ַויְּ יַ יַני ו ש ְּ ֵעֻדת ב ְּ נָּ הָּ ָּ ַרן עֹור פ  י קָּ ַדע כ   ה ֹלא יָּ ר ו מש ֶ הָּ ן הָּ ֹו מ  ת  דְּ ר  ה ב ְּ רֹו א   יוד מש ֶ ַדב ְּ ֹו:ב ְּ  ת 
ֵאל)ל( ַוי ַ  רָּ ש ְּ ֵני י  ל ב ְּ כָּ א ַאֲהֹרן וְּ אֶאת מש ֶ  רְּ ירְּ יו ַוי   נָּ ָּ ַרן עֹור פ  ֵה קָּ נ  ה  יו:ו  מ  ה וְּ ת ֵאלָּ ש ֶ  ג ֶ
  רן ומהיכן זכה משה לקרני ההוד רבותינו אמרו מן המערה שנתן הקב"ה ידו על ובולט כמין ק   שון קרנים שהאור מבהיקל  -כי קרן    -רש"י  

 לג( ושכותי כפי: יו שנאמר )שמותפנ
הרבה יותר גבוהים  אורותאין הכוונה לאורות עולם התיקון שיצאו ממצח אדם קדמון אלא לאע"פ שהוא מתגלה במצח כמבואר כאן  קלה

שמבאר   -אורות אח"פ פתח טז לרבי יצחק חבר נתיב פתחי שערים עיין  –פה של אדם קדמון אזן חטם  להם כלים דהיינו אורות ןשאי
ולזאת, אדה"ר קודם החטא שאז היה שלם במדרגתו,  -לשונו  וזה  שקירון אור הפנים הוא הארת הנשמה שבוקעת ויוצאת מעור הפנים. 

והוא ענין חכמתו של אדה"ר שעלה למעלה, שהיה מהארת הנשמה אשר   ובחינת רוח שלו היה פרצוף שלם, שגם ג"ר שלו היו שלמים,
מכל החיצונים אשר הם מקיפים   נתחבר ברוחו היה מוציא זיו הפנים, והיינו, שנתגלה שלמות ערכו על אברי גופו מבחוץ, שבזה היה נשמר

סט"א אין לה אחיזה כי אם בבחינה היותר חיצונה סביב אברים של האדם וסביב גופו, כמ"ש רז"ל, וקיימא עלן כי כסלא לאוגיא כו', כי ה
ז, אין שום שבגוף, והוא עור האדם קליפת נוגה. והזיו הזה שהוא בא מהארת הנשמה הוא מבחינת ג"ר, שאין שם אחיזה לס"א, ולכן עי"

מצד זה יש לחיצונים אחיזה בריה יכולה לשלוט עליו. כי כל התגברות הבעלי חיים על האדם, הוא מצד קלקוליו שבנפשו בסוד שם ב"ן, ש 
אבל כשהנשמה בתוכו, מוציא זיו הפנים, להרחיק ממנו כל סט"א. וכן היתה מדרגת משה רע"ה, שזכה לקירון עור בנפש הבהמיות שלו:     

שראל עושים  עי"ז נמשכה היראה עליו. וכן הוא ענין התפלין, שהוא הזיו המאיר מפנימיות המוחין ששם מאיר הנשמה, וכאשר יפניו, ו
 .רש"מ )רצונו של מקום(, זוכים לזיו הזה, ואז מוטל מוראם על כל הבריות מהטעם הנ"ל

 * חולין ס קלו
רין  לב{ ותיטב לה' משור פר מק-אמר }תהילים סטה לו במצחו שנהית דם הראשון קרן אחתהקריב אר שואמר רב יהודה שו -חולין ס.  קלז

 .בנחמן מקרן כתי רב מפריס מקרין תרתי משמע אמר
 ם הראשון קאי:. בשור של אדמקרין מפריס   'ז )דף ח.(:כת ע'דיהן במסאי . כדאמרינן בלפניהקריב אדם הראשוןש   שור  -פרש"י 

ך בעדי ויחזור עולם ו חמה אמר אוי לי שבשביל שסרחתי עולם חשויון ששקעה עליון כשנברא בו אדם הראש'ר יום ת' - עבודה זרה ח. 
דו כיון שעלה עמוד השחר אמר  ה כנגוחוה בוכלה ם היה יושב ]בתענית[ ובוכה כל הלי מי קנסה עלי מן השזו היא מיתה שנו ולתוהו ובוה
טב לה' משור פר מקרין מפריס ואמר רב  לב{ ותי-ים סטתהיללפרסותיו שנאמר } קודמין ניועולם הוא עמד והקריב שור שקר מנהגו של

משמע  ין תרתי מקרר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס אמ]לו[ במצחו שנ ן קרן אחת היתהאשוה אמר שמואל שור שהקריב אדם הריהוד
 . אמר רב נחמן בר יצחק מקרן כתיב

. וצ"ל שמיום חמישי שנבראו  שנבראוכמו  הם זוגות  ת שהרי עדיין  החיויד מין אחד ממיני  פן שלא יכחבאו   לו שור להקריב  הע מנין היצ"  קלח
 ם שנברא.את הבל וקין ביו  ם הולידכמו שאדיד שישי הספיקו להולעד יום 

 ינים. חז"ל קבלו שהכוונה מעל בין העיכם אבל ן העינים ממש כמ"ש לטטפות בין עינהניחם ביכידוע שהוא מנהג הקראים ל  קלט



דהיינו כנ"ל שמי שיש עליו תפילין של משה רבנו,  , כי האיר עליהם היראה[קמ] שת אליוו מגראיו ישראלבני  ועי"ז

ל שאור התפילין היא הארת הבינה "כנ  'את ה' וכור, כמ"ש אז תבין ינופל יראה על הרואה אותוגם  אזי    ,קב"המה  יראה ובושה

  :ושהוב יראה ל עליו נופל עליוה זוכה ליראה ובושה ואזי גם מי שמסתכומכוח

 העבירהרי  דהיינו אם אח  \קמב/  העובר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו מיד  \קמא/(ברכות יב ע"בשאמרו רז"ל )  וזה

וח שטות,  עבירה מכניס באדם רי ה, כחלין לו, אזי מיד מוה שעשהמ, ומתבייש בהרוח שטות  ומסיר מעצמו את  ושב  מתחרט
    : "לכנ , כמ"ש אז תבין יראת ה'\ קמג/מחזיר המוחין וע"י בושה

ם י חסדים גומלשנידהיינו שחסר לו הסימן של זרע ישראל שהם בי \קמה/מי שיש בו עזות  \ קמד/(נדרים כ'שאמחז"ל )וזה 

אחרי כי בסיני    י,אבותיו על הר סינ[  קמז] בידוע שלא עמדו רגלי    \קמו)יבמות עט.( ואת מדת הבושה קבלו בסיני/  ניםורחמ

, נמצא מי שיש ת וגאווה שגורם לעזות וחוסר בושהוהזהמה היא הישו .מדת הבושהלו זכו ישראלהנחש מ מט ימי הספירה פסקה זהמת

בחטא עץ הדעת  כי אדם הראשון  המת נחש שאין לו רגלין כי נתקלל על גחונך תלךבו ז ונשאר ר סיניבה לא היתה נשמתו בו עזות

ה'  \קמט /(ה לחעישיכמ"ש ) ,\קמח/החיים חי' עץשהם ב שהיה לו דביקות ובושה תבמד ילין,חי' תפפגם בבע רטוב ו
ודבק  ואדם הראשון פגם בהם , ת ימיםואריכוים ות תפילין זוכה לחיצי מלמדו מפסוק זה שע" \קנא/ובגמ' יבמות (קנעליהם יחיו )

נכנס בו כיון ש ועי"זתה אפשר לבררם שרק ע"י מית טוב ורע בו רעץ הדעת טוב ורע  שגרם תע ,באילנא דמותא את עצמו א"ע

ותו ש אויגר "ע כמ"שגגורש מ ,החיים ץאכל מע ן כדי שלא יכל  ,כי תיקונו מעתה רק ע"י מיתה ,בעץ החיים שבג"עסר תערובת רע נא
חטא כי הכנ"ל, שהם בושה כי פגם בתפילין  \קנה/[קנד]עזות פנים לגיהנם אבות פרקי אמרו חז"ל ב , כי\קנג/[קנב]עדן ן מג

 
 ות לד ל'ל שמהנ"בפסוק הסמוך ל שם קמ

- }יחזקאל טז  שנאמרכל עונותיו  מוחלין לו על    בו  א משמיה דרב כל העושה דבר עבירה ומתביישרבה בר חיננא סב  ואמר   -כות יב:  בר  קמא
 .ר עשית נאם ה' אלהיםך לכל אשעוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי ל  יהיה לך סג{ למען תזכרי ובשת ולא

 אשר עשית: כפרי לך את כלרא בדק  סיפיה -י ובושתלמען תזכר -פרש"י 
, )אע"פ שאבדו את ל משהגשת אשראל יראו מנו שכמו שבני ירביבה לאבד את הבושה כנ"ל. ונ"ל שזו כוונת "ע הרי העבירה סיצ קמב

ק שיחזיר  קרב לצדיעבירה להת  כך צריך העובר  ,ר עליהם הבושהדהיינו שמכח משה הצדיק חז   להם(  הפילין שהיל בחי' תהיראה ובושה ש
בר קטן ותירצו  דהאם יראה היא  מ'  ה' שואל מעמך כי אם ליראה והקשו בג   ין בעש"ט עה"ת פרשת עקב על הכתוב מהת הבושה. )ועילו א

י מי י המבואר כאן זה מבואר היטב כמקורב אליו אצלו זה גם דבר קטן ולפ דהיינוגבי משה ן לגבי משה וביאר שהכוונה שמי שהוא לאי
 כים ליראה ובושה כנ"ל( תכלים עליו זוכשמסילין אזי לאור התפשזכה 

שובה לעולם, ואולי אפ"ל שתחילת אם כך לא תיתכן תשמתבייש.  אלא וא משמע להפך שע"י שיש לו מוחין ודעת הצ"ע דלעיל  קמג
ש תביי הדעת וכשמחוזר לו  ינה עילאה  ירה ואזי ע"י הסיעתא דשמיא מבי מרגיש את הריחוק מהקב"ה שגרמה העבתחרט כה היא שמהתשוב

 דעת. זוכה ליותר 
י יראת חטא מיכן אמרו שהבושה מביאה ליד  תי תחטאו מלמדלבל בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה  כ{  -תניא }שמות כ  -נדרים כ.    קמד

אבותיו לא עמדו ים בידוע ש הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה שן אחרשהוא בייסימן יפה באדם 
 .סיניהר   על

ט( את אשר ם וכתיב )דברים כ כיראתו על פני  היההרי נתן טעם למעמד הר סיני לבעבור תלא עמדו אבותיו על הר סיני. ש -סים רבנו ני
 לו בושת פנים אינו מזרעם: שאין  ו פה ומיישנו פה היום ואת אשר איננ

מי שאין  ולא כגרסת הגמ' שלנובו עזות  סא מי שאיןהגרולן ובכקמז ה ובתורה 'ן ובתורה לרות כאתומרא זו בג' ו מביא מינצ"ע רב קמה
   ינה.' או שבכוונה שבגמ, וצ"ע אם זו היתה גרסתו בו בושה

הקמה והארכנו בזה ב .ם יש לדחותשבאומות זה רק עד מתן תורה. אמנאל עזין ין מהרש"א ביצה כה: שגם מה שכתוב ישרכנ"ל ועי קמו
 . תורה ל'ל

רסת כגב:  ושין פ"ד ה"ט ועיין הקדמת התיקונים דף ה: ובתיקון נח דף צת הירושלמי קדי וגם לא בגרסרגל  הגמ' שלנו לא כתובבגרסת    קמז
 כה. ת פ"ה כן במאירי על אבורבינו. ו

ם כי  ל מעץ החיי גורש מגן עדן כדי שלא יאכחטא תה כלל. ורק אחרי ה ים, כי לא נגזרה עליו מת עץ החיקודם החטא לא נאסר באכיל קמח
 שגרם בחטאו ולא תיהיה לו תקנה. רובת רע בטוב התע ע"י ינציח את

י ֲעֵליֶהם לח ישעיה פרק  קמט חְּ }טז{  ֲאֹדנָּ ל ב ָּ י  כָּ י רו  יו  ו לְּ תַ ֶהן ַחי ֵ י וְּ י:ח  ַהֲחֵינ  י וְּ יֵמנ   ֲחל 
 פי פשוטוומר ל ני אייתא חיי רוחי, ואם כלהון אח: ולכל בהן חיי רוחי. וקד יאה עליהם יחיו. י''ת ה' על כל מיתיא אמרת לאח"י  אד' רשפ

חיי רוחי. ולכל  לכל בהןפי נביאו יחיו. והם ואמר לי על עלינותי )ה'( שיכן שכנו וחסדו לעיל, אדדה כל ש ה' עליה' על שנותי הנזכרי'
 ב לט( )איוראני ותחזקני כמו חלימני, תבדעתי שתחלימני ותחייני, תתה ייי רוחי אמר ה' עליהם ויחיו. ותחלימני. מעין בהן חדבר אשר תלוי

 ניהם : יחלמו ב
 מניח תפילין מאריך ימים[ לומד מפסוק זה שה]ש עיין מנחות מד. קנ

 י:ם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיינה' עליה טז{-}ישעיה לח ריך ימים שנאמרילין מאר''ל כל המניח תפואמר  -ות מד. מנח קנא
 חיו: ם שם ה' בתפילין יושאין עליה ה' עליהם. אותם שנ -רש"י פ

 כדאשית ג' בר קנב
הבראשית פרק ג'  קנג יָּ ם הָּ דָּ אָּ ים ֵהן הָּ ד ֱאֹלה  ֹדוָּ נ  כ ְּ  )כב( ַוי ֹאֶמר יְּ ֶ מ  ַדַעת טֹוב ַאַחד מ  ה ו  לָּ ַעת ָּ ע וְּ רָּ דֹו וָּ ַלח יָּ ש ְּ ן י  ֶ ַקח פ  לָּ ַחי וְּ ַכל וָּ אָּ ים וְּ ם ֵמֵעץ ַהַחי   ג ַ

ֹעלָּ  דֹ   ם:לְּ ֵחהו  יְּ ל ְּ ש ַ ד ֱאֹלה  )כג( ַויְּ ן ֵעֶדן  וָּ ג ַ ֲאדָּ ַלעֲ ים מ  ם:ֹבד ֶאת הָּ ָּ ש   ח מ  ר ֻלק ַ ה ֲאש ֶ ן  מָּ ֵ כ  ש ְּ ם ַוי ַ דָּ אָּ ֶרש  ֶאת הָּ גָּ ַגן עֵ מ    )כד( ַויְּ ֶדם לְּ רֻ ק ֶ ֵאת ֶדן ֶאת ַהכ ְּ ים וְּ ב 
ַהפ ֶ לַ  תְּ ים: ֶכת ל  ַהט ַהֶחֶרב ַהמ   ֶרךְּ ֵעץ ַהַחי   ֹמר ֶאת ד ֶ  ש ְּ

 פ"ה מ"כ  אבות קנד
שכל עזות אפילו עזות דקדושה היא ישות שתיקונה  משמעז פנים לגהנם מר על' שכתב מדסתם וא ים על תורהעיין ביאור הליקוט קנה

וה"ז שהעזות שולטת בו שאנו בע גד המלעיגים כל זה כיוןהוי עז כנמר נרו למד והם גם אמכי לא הביישן  ותהיך אבגהנם ואע"פ שצר
 כלל.  ן לה מקום ות אלא ע"י עזות אבל לעתיד איהעז וא"א להתגבר נגד



 ,אחרי החטא  \קנח/כמה ימים  \קנז/בתשובהאדם הראשון  חזר  אשר  כו  בתאוכד תב בתיו  .\קנום/הניגרק  תיקונו  הכניס בו ישות ועזות ש

אע"פ להם כתנות עור עש וי \קסא/[קס] , כתיב\קנט /בהושהת כח ד ממנוולמת הבל גישעשה תשובה על הרכשפגש את קין 

ם ו גהי ,שהכותנות עורדא תפילין , ובזוהר דרשו ה להם כתנות עורשע\קסג/ , \קסב/שכבר הלבישו עצמם אחרי החטא בעלי תאנה

דהיינו  \קסה/([קסד] ע"אקה כמובא בתיקונים תי' סט דף ) שעשויים מעור בהמה דייקא ים להשגות אלוקות דהיינו בחי' תפיליןלבוש

יב בתורתו של ר"מ מצאו שכתוב  'כן ב"ר . ועייפיליןהם בחי' תי מוחין ששוצא מפשוטו, היו גם לבלבד ממה שאין מקרא יובגדי אדה"ר ש

 : היו של אור ואחרי החטא של עור שקודם החטאאר בומ \קסו/, ובזוהרכתנות אור

 
ם, ינו, עליו השלו אב  כי הענשים של כל הדברים החליף אברהם  -עיין תורה כב  א שנכנס לגהנם, אבל  שגורש מג"ע ולרק    צ"ע מבואר  קנו

ני פט"ו רמז עז  עווכן בילקוט שמפרשה מד פסקה כא רבה בראשית כמבואר )אך ענש העזות נשאר רק בגיהנם.  יות, על שעבוד מלכו
    הנם.יא רק גהעזות אלמדת וד מלכויות לא יכול לתקן את ששיעבפל"ח שם ביאר ( וה'.פרשה נא פסקה ז פרשת פקודי  רבהשמות וב
ה ועל ידה חזר גם הוא. חזרה תחיל  פ אשתו"כ ן את הדבור ועל ידו חזר בתשובה, או עלומר שתחילה תיק  ראהברים הנ"ל נהד  לפי סדר  קנז

א"ל עשיתי תשובה אלו מה נעשה בדינך  גש בבנו קין שכשפ  ידע כח התשובה ורקשאדם לא    (עטתורה  הובא ב)ב"ר כב יג  ש  רדבמועיין  
  ירה. "כ אמר ששתחילה נתעורר בתשובה ואחהשבת. נמצא  מזמור ליום  אמר    כח התשובה ומידול  התעורר מאד ואמר כל כך גד  ,ונתפשרתי

לא  ני התם שעדייןי שאאולעוד ו לשרשו.  ת את הדבוררה קדושה כזו מוכח שזכה להעלוה שזה לא מעכב העיקר ממה שאמר שיונרא
גמור כמבואר   הפך השכל אלא חסדכי באמת הוא  ,םייפ שהיה חכם גדול עד שידע לקרא בשמות לכל בעלי הח"אעידעו כח התשובה 

 ( 'יא ארוכה הארכנו בה בתורה ווהיא סוגבמסילת ישרים ס"פ ד'. )
בתוס'  מינית קודם החטא נולד קין וש שבשעהם מבואר ש :חוקת בין סנהדרין ליש מחל כי ומתי נולד הבלין הרג את הבל, מתי ק צ"ע קנח

 קודם החטא.תאומים שנולדו אר מבו 'ק בב"ר כב בור ,מאוחר יותרלד נוהבל שם שהכוונה לקין ותאומתו אבל 
א ויצ שיל דברים לאחוריויבו אמר הפמהיכן יצא רבי יודן בשם ר' א ויצא קין מלפני ה' -פרשה כב פסקה יג  -ית רבה בראשמדרש  קנט

צחק י חנינא בר רבי י רבי חמא בשם רבאו  אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס וכמרמה בבור עליונה רבי ברכיה בשם רביכגונב דעת ה 
תשובה א"ל מה נעשה בדינך א"ל עשיתי הוא יוצא לקראתך וגו' פגע בו אדם הראשון  ת ד( הנהאמר יצא שמח היך מה דאת אמר )שמו

מור שיר מז  לא הייתי יודע מיד עמד אדה"ר ואמר )תהלים צב(  כך היא כחה של תשובה ואניעל פניו אמר    מטפחשרתי התחיל אדה"ר  ונתפ
ודות לה'  וחדשו על שמו מזמור שיר ליום השבת טוב לה ובא משה המזמור הזה אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו שבת וגו' א"ר לויליום ה

 וגו':
  אבראשית ג' כ קס

ד ֱאֹלַעש  ַוי ַ א( ת פרק ג )כבראשי קסא ֹדוָּ נוֹ  יְּ תְּ ָּ ֹו כ  ת  ש ְּ א  לְּ ם ו  דָּ אָּ ים לְּ םה  ש ֵ ב   לְּ ֹ :ת עֹור ַוי ַ ד ֱאלֹ מֶ א)כב( ַוי  ֹדוָּ דָּ ר יְּ אָּ ים ֵהן הָּ ַדַעת ה  ו  לָּ נ  ֶ מ  ַאַחד מ  ה כ ְּ יָּ ם הָּ
רָּ  ַעת ָּ טֹוב וָּ ַקח ע וְּ לָּ דֹו וְּ ַלח יָּ ש ְּ ן י  ֶ ַכלה פ  אָּ ים וְּ ם ֵמֵעץ ַהַחי   ֹע ג ַ ַחי לְּ ם:וָּ ש ַ  )כג( לָּ דל ְּ ַויְּ ֹדוָּ ן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת הָּ  ֵחהו  יְּ ג ַ ים מ  ם: ֱאֹלה  ָּ ש   ח מ  ר ֻלק ַ ה ֲאש ֶ מָּ  ֲאדָּ

ֶרש  אֶ ד)כ גָּ ם ַוי ַ ( ַויְּ דָּ אָּ ַגן ֵעֶדן ֶאת הַ ת הָּ ֶדם לְּ ק ֶ ן מ  ֵ כ  יש ְּ ֻרב  ֵאת כ ְּ ֶכת ל  ם וְּ ֶ ַהפ  תְּ ֶרךְּ ֵעץ ַהַחי   ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמ   ֹמר ֶאת ד ֶ  ים: ש ְּ
רנבת שהוא אה  ן. וי"א דבר הבא מן העור כגון צמרמרים חלקים כצפורן היו מדובקים על עורדברי אגדה או  יש  -ות עור  )כא( כתנ  ירש" פ 

 ת ממנו: ם ועשה להם כתנוחרך ו
איזה  "כ הול"ל מר ממש ולא ידענא אמאי ואפ' דאע מיהא לו ניחא להו לפ' כפשטי' עו כו'. דכ"ש דברי ו)כא( כתנות עור י משכיל לדוד 

ר למה עשה כן  חא ו על כל מעשיו והואיל ואפשר בעניןילת נשמה כדי להפשיט העור וכתיב ורחמיר הרי צריך נטדעו "נ אפשרעור א
 רום: ממש הוא ועיין מש"ל בפ' והנחש היה ע  ב"ה א"ו לאו עורקה

ם  חק אומר כבגדי ' יצמרגיש ראדם ואינו  צווארו של  ים הבאים מבית שאן שדבקים על  כתנות עור א"ר יוחנן כבגדים הדק-  וש הרא"שפיר 
מדרש מעור בת בים בהם ואיתא בי בכורות היו מקרב ה יש אומר כמעשה שמים וכשהיתה העבוד חלקים כצפורן ונאים כמרגליות ריש לק

 לעתיד לבא: לצדיקים "ה ומלחהזוגו של לויתן שהרג הקב 
, ואדם הורישם לקין, וכשנהרג עופות שבעולם ם כלירין בהשהיו מצוי בותינו ז"לעור, מלבושים מעולים. ואמרו רכתנות  - תולדות יצחק 

 את בגדי  רוד, נטלן עשו, וזהו שאמר ]שם כז טו[וכשהרג עשו לנמ  ,א היה גבור צידוה של נמרוד, הוא שאמר ]בראשית י ט[ באו לידו
 ו'[ החמודות שחמדן מנמרוד:עשו ]וג

ָּ ית פרק ג בראש קסב ש   א  ֶרא הָּ ֵ י ט)ו( ַות  ַמֲאכָּ ה כ   ֵעץ לְּ ה ל וְּ ֹוב הָּ י ַתֲאוָּ יֹו וַ הכ  רְּ פ   ח מ  ק ַ יל ַות   כ   ַהש ְּ ֵעץ לְּ ד הָּ מָּ ֶנחְּ ם וְּ ֵעיַני  ןת ֹ ו א לָּ ֵ ת  ה   אַכל ַות   יש ָּ א  ם לְּ  ג ַ
ה  ַוי ֹאַכל: ָּ מ  ַקחְּ  ע  ָּ פ  ם נָּה ֵעי)ז( ַות   י ֵעיֻרמ   עו  כ   דְּ ֵניֶהם ַוי ֵ אֵ ֵני ש ְּ רו  ֲעֵלה תְּ ְּ פ  תְּ עֲ ֵהם ַוי   ה ַוי ַ ֶהם ֲחֹגרֹ נָּ ו  לָּ  ת: ש 

ה מאוחר יותר צריך לומר שהי  בנובסוף פרק ג' אבל לפי הזוהר שבדרכו הולך ר  בא מיד אחרי שאמר להם את ענשםבחומש זה מו קסג
 ר ולמד ממנו. גשו אדה"ועד שפל שקין עשה תשובה על הריגת הב ינו אחרי ידה
 בדפים שלנו קטו:  קסד
  לחכמה   מלהאיר   נסתלקה  דאריך  והחכמה,  דאריך  לחכמה  מלהאיר   ק"דא  החכמה  לקותהסת   גרם  הראשון  אדם  של  אושחט  עילל  אמר   הנה-תיקוןְסטְדףְקטו:ְְ  קסה

הְְֵַתרב ְָ ר ואמ, אצילותד ר  ה  ו ָבהְרד   ש  אְָדְםאְְָת   ַתת ָ רְָ זה ידי על(, ארצות בשבע) למטה  יותובה בהתשו ב  הרהר  הראשון שאדם אחר ְל  אְאָהד  בו ש ָ יְל  ַגב ֵ ָחאְל   חזר ְמו 

יהוְ  ,אריך של  סתימאה  וחא המ ת א להלביש  אבא שהוא ושהלב  א  אְד   אְַאב ָ ת ָ ַקפ  יְַקר  ֵ ל  פ  ת  ,  וכםשבת הפרשיות את םהמלבישי  פליןהת של  הבתים  כעין הוא  שאבאְד 

ַחב ְַ ,דאריך סתימאה  חאבמו להאיר  ה "ב  ס "הא אור  מלובש  שבו ק "דא מה החכ  ר שחז שכן וכל , סתימאה המוחא  סוד  שהם  ת  א  חְְָרו  ידְ ְאמו  יה  ָמהְא  אאְ ב ְ ְָחכ  ָ  ואז ְימ 

  גם  פרוד  גרם זה , סתימאה ממוחא  אבא את דהיינו תא הקרקפ את רישהפל ןהראשו  אדם  םגר  כאשר  כי, היחוד בסוד  באימא אבא ו דהיינ חכמה שהוא  המוח בר נתח

ַעשְ  כתובְדי ְָמְ  .אימאב  אבא  שנתלבש  והיינו , להתיחד ואימא  אבא  גם  חזרו,  למעלה  נתקן כאשר  לכן , לאימא באא בין אְְְָם"אלהיְה"יהוְַוי ַ וְ ְָדְםל  ת  ש   א  תְ ְו ל  ָ תכ  ְנו 
ר ְםְעו  יש ֵ ב   ל  ו ן ומפרש,ְַוי ַ ינ  א  יןפְ ת ְ ְו  יְל   א  ו ןד   רְנ    בחינת  כן גם שהיא ,באימא אבא את  הלביש  דםשא מוכ  ל"ור , מעור  שהם התפלין  של  הבתים כעין והםְֵמעו 

ַההו א(  ק"הרמ  ג"ה)  ומפרש  ,יןהתפל  עור   בחינת  כן  גם   יו שה,  עור   כתנותב   וה וח  אדם  את  ואימא  אאב   הלבישו  כן  כמו,  לאבא  התפלין  של  הבתים ָנאז ְְְב   ְו ָבהשְ ת ְ ְְָקַמתְְמ 
אְ  יד   אְְיה  ָ ימ  אַקר ְְְא  ת ָ יןְְַקפ  ל   פ  ת  ְםְְד   ְֲעֵליהְ ְְָנאַאג ְָלְ   ,אבא  על   המלבישה  דתפלין  קרקפתא  נת בחי  שהיא,  אדם  עם  תשובה   הנקראת  אימא  עמדה  הזמן  ותובאְְָאָדְםְְע 
הְֲ   ,זיקולה  אושב   החיצונים  מעיני  נתכסה  זה   ידי  שעל,  עור   כתנותב   אותו  ולכסות  עליו  להגןְְֲעֵליהְ ְְָיאַכסְ ו לְ  ְםְָוהד ַ ונְָ  ,קדושה  של  לבוש  בלי  ערום  ההי  כיְְָערו  ַגו  ְאכ  

י א  יְהוְ ד  ס   ַ ָחאְַעלְכ  ָאהְמו  ָ ל      .אדם על  אימא סתהכי כך, אבא שהוא העליון מוח   על כיסה  שהוא כמוְע 
רְ ,  בנו  אלעזר   לרבי  שמעון  רבי  עוד  אמר ו ל,  חביבי  ובניְְיו ב  ָ חְְַמאןְְכ  ַאנ ַ יןְְד   ל   פ  וְ   ,תפלין  שמניח  מי  כלְְת   ל  א  ס ְ ְְכ   ַ ָחאְְַעלְְיכ  ָאהְְמו  ָ ל    והלביש   כיסה  לוכאי  לו  נחשב ְְע 

יןו ְ  ,בתשובתו  הראשון  אדם  שגרם  ןכעי,  באימא  אבא  שהוא  העליון  מוח  את ג  אְְאד ְְְָב  ת ָ ינ  כ  יהְ ְָזָזהְְָלאְְָאהל ְָעְ ְְש   נ ֵ   זזה   לא  אימא   שהיא  העליונה  נהשכי  זה  ובשבילְְמ 

 .   הראשון דםמא מו כ  תפילין יח המנ מן
ָנהְ-ו:ְזוהרְבראשיתְל קסו ַקח  ָ פ  ֵניהְְֵֶּעיֵניְַות   י ָיאְיַרב ְ ְ,ְםש   ָהא,ְָאַמרְח  חוְ ְד   ק ָ ַ פ  ת  עלְ ְא  ד ַ נ  יןְמ  יש   מְְָב   ָעל  עוְ ְָלאד ְ ְַמהְאד   אש ְ הְְַַעדְָיד    יניהם ע שנפקחוְת ָ

יָון  ,תיפובהקל  תדבקים מ   זה  ידי  שעל  הגוף  מתאות  הנמשכות  ותוהעביר   הרעות  לדעת ֵ עוְ ד ְ ְְכ  פ ְְְַָיד  ת  א  חוְ ו  עְְק ָ ד ַ נ  מ  ְְְְל  יש    , והרעות  התאות  לדעת  נפקחוו  ושידע  כיוןב  



בתשובה שלימה ב ידהיינו ע"י שהקר חולו במצהיתה  אחתשור שהקריב אדם הראשון קרן  \קסז/(חולין ס'וז"פ )

 כי ע"י הקרבן, היינו, בח'י קרן הוד במצחו שהוא אור התפלין שור בעל קרן אחת זכה שגם לעצמו יחזור אור התפלין שהואקרבן 
דהיינו שרבנו מפרש שהגמ' שאמרה שאדה"ר  זכה לבחי' תפילין, שהוא בחי' קירון עור הפנים י התשובה,"ע

     : שהוא בחי' קרן במצחו ה גם על עצמו שזכה שחזר לו אור התפיליןרמז ב כנ"לקריה
 

ן של אדם הראשון שאע"פ שחטא יליתפילין של כל אדם, ולמדנו על התפה שהיו כפול שישים רבוא מהלעיל למדנו על התפילין של מש
, לא היתה ת הבל, שאע"פ שעשה תשובהגיבהר י חטאואחרלאיזה תפילין זכה קין זירם ע"י תשובה. עתה לעומתם יבאר רבנו זכה להח
 \קסח/אלא בחי' פשרהה חוב בכל אחד, לכן גם תשובתו אינה כראוי כי לא העלה את הדבור לשרשו ונשאר בחי' קץ כל בשר שרואשלימה 

ו אות שנתן לשאע"פ אר כפי שיתב .שב קרקפתא דלא מנח תפליןחגם התפילין שחזרו לו היו בחי' פשרה, וגם אחרי שחזרו לו נ ילאממ
  .קדמת עדן ר"ת קרקפתא דלא מנח תפליןאבל שלחו ל ,מהבהמותשתשמור עליו תפילין 

 
ֵדין עוְ ְכ   יְָיד  יְםְכ   ַאבְ  ומפרשְֵהְםְֵערו מ   ָאהְאֲהרְָָזְְדוְ ד   ָ ל  הְְֲע  יְָחֵפיְָוהד ַ ל ְַ ,עליהם  ומגין מכסה היהש  העליון זוהר  שאבדוְהוְ ֲעַלי  ַ ת  ס  א  יהְקו  י  נ ַ ֲארוְ ו ְְוְ מ  ָ ת  ש   ְא 

יְם נ ְְֲֵערו מ     ,ממנו  ערומים ונשארו מהם ונסתלק ְיהְ מ 
  הנשמה   ממנו  נסתלקו  שחטאוכ ',  בא   אור   תכתנו  סוד  שהם  ע"דבי  יםשמלח'  בג  םמלובשי  והיו,  דאצילות  ן"נר   לו  היה  הראשון  שאדם,  מפרש  ד" פ  ט"שמ  ח"בע  ל"זהארי)

,  דעשיה  עדן  הגן   את  ב סוב ה  מהחשמל   להנפש  לבוש   ה "הקב   ועשה ,  בדהל  נפש  בבחינת  רק   ונשאר ,  ע"בי  ליחשמ   הלבושי  עם  עלאה   זהרא  נקראים   שהם   דאצילות  והרוח
 (   פ"וכ  ק"רמ. )(עור  כתנות  סוד והיא נוגה יפת מקל  אחר  לבוש  להם  עשה ועוד

ר פ   ת  ֵאָנהְְֵלהעְְְֲוְ ַוי   קוְ   ומפרשְְת  ב ָ ד ַ ת  אְ ְא  ֲחָפָאהל  ו ןְְת  נ  א  יןְְב   מ  יְְַההו אד ְ ְְצו ל  ֲאָכלוְ ְאָלנְָא  יהְ ְד ַ נ ֵ ,  לאהע  אזהר   סוד  חיים  ם" אלהי  צל  מהם  שנסתלק  אהחט  אחר ְְמ 

רו ןאְ ד ְ   , הדעת  שבעץ  הרע  בצד   המושרשים  צונים הח  כחות   שהם  המות   בצל  ונסתופפו  נתדבקו  ואז יְְק  ֵ פ  אְ ְְַטר  ו ְ  .האילן  ת קליפו  היינו  האילן  עלי   םהנקראיְְיָלָנאד  ְְַוי ֲַעש 
ם רוְ ְְָלהֶּ ֵסיְְיב ְ רְַ  ומפרשְְתֲחגו  יָון,ְְָאַמרְְיו  ֵ ָידְ ְְכ  ָמאְְֵמַהאיְְעוְ ד   קוְ ְְָעל  ַדב ָ ת  א  ַהאיְְָחמוְ   ,םבה   ונתדבקו  הזה   עולם   מתאוות   להם   שנודע  יוןכ ְְיהְ ב ְְְֵו  ָמאְְד   תְ ְְָעל  ב ְַמ  ְרד ַ

ָדאְְלעְַ וְ ְְי  נ  א  יןטְְְַןד  פ   אְ ְְר  ְַוֲעָבדוְ   ,האילן  וקליפת  עלי  בחינת  שהם  חיצוניםה  חותכ   ידי  על  הגמתנ   ואז,  הקדושה  השגחת  מהאדם  מסתלק  החטא  ידי  שעל  ראוְְיָלָנאד  
ן הו  ָפאְל  ו ק  אְ ְְת  ת ְַל  ָפאת  הוְ ְְק  ַהאיְב   ָמאְְב     , החיצונים   בכחות  זרושנתא  חוזק  שוןל  ואשה  חגורות  להם  עשווי  והיינו  ,העולם  בזה  ידם  על  להתחזק  וזקח  להם  ועשוְְָעל 

עוְ ְֵדיןו כְ  לְָיד  ָ ָייֵניְכ  ש ְ ְז  ָעלְ ְיןָחר  רְו ָבעוְ  ,שבעולם כשפים  מיני  כל ו וידע למדו  אזוְָמאד   ג ַ ח  מ  יְל  ינ  נְ ב ְ ְןַזי  יְו ןא  ֵ פ  יָלָנאְַטר  יןְא  ג  נְְָב   ַאג ָ יהוְ ְאל    לחגור  ורצוְֲעַלי 

  הסתופףול  עליון  ל" א  ת רשו  מתחת  לצאת  בנטיעות  קיצוץ   וזהו,  לעזרה  להם  יהיו  הם  צוניםיהח  רשות   תחת   ו שכשיכנס  חשבו  כי,  עליהם  להגן  הכחות   ותםבא  כסות ולהת
ְ(  פ"וכ ק"רמ) .אחרא הסטרא  בצל
י הו דְְַָרב   ֵדיןְ,ַמראְְָהי  ַלתְכ   יָנאְָעאלוְ ְת   ד  ד ְְָב   ת  א  מְָ, קללות בעשרה חדא כל ונתקלל, וחוה ואדם הנחש  והם, ו דונונ דין בבית  נכנסו ' ג החטא אחרְנוְ ו  ָעל  ְאו 

ָאה ת ָ ַ ָייאְת  ַלט  ת  ָלא(, ב"ע הצ ףד ד"ס' תי ז"בת שכתוב כמו) בעבורך מההאד ארורה  שכתוב כמו  קללות' טב קללנת התחתון ההז ועולםְא  יָמאְו  י ו ֵמיהְ ְָקי  ק  יןְב   ג  ְזו ֲהָמאְב  
ָנָחשְ  ימוְ ְְדעְַ,  הנחש  זוהמת  בשביל  ולםלהע  יוםק  היה  ולאְְד  ַקי  ָרֵאלְְד   ש   טו ָראְְי  יַנידְ ְְב     נחש   של  זוהמתו  פסקה  זשא  התורה  לקבל  סיני  הר  אצל  ישראל  שעמדו  עדְְס 

ָבַתר(. א"ע קמו דף שבת' מסב ל"כמחז) ב ְ ְְל  אְְןלוְ ְְישְ ַאל  ש ָ יךְ ְֻקד  ר  יןְְהו אְְב   בו ש   ל  ָכאד ְ ְב   ש   ָהֵניְְמ  ת  יְ ְא  נ ַ   שהעור   בלבושים וחוה אדםל ה"הקב הלביש חטאה ראחְְיהוְ מ 

יבְְהו אְְָהָדא, הנשמה ולא  מהם נהנה הגוף  והיינו  ת  כ  תְד  נו  ת  ָ   של  מעורו  ו היינ עור כתנות  לפרש  יש   ועוד,  הנשמה ולא מהם נהנה  והגוף  שהעור  בגדים פירושְְרעוְ ְְכ 
,  חוהו אדם ונתלבשו  נתכסו העור ובזה(, לד אות בהוספות ב"ע ג"רס ףבד הספר בסוף כתובש כמו, שנים שבע ראח עורו את מפשיט שיהיה הנחש של קללותיומ אחד כי), ממנו אז שהפשיט נחש
ַקדְ  תכ ְְֲָהווְ ְאיתְָמְ ב   נו  רְת  ֲהווְ  ,ממנו ית נהנ שהנשמה רוחני לבוש להם היה החטא קודםְאו  יןְד ַ ש   מ   ַ ת  ש   הוְ ְמ  ל ְְָב   ע  יןכ   ֵעיָלאְא  ל    הלבוש  תובאו שיםמשתמ והיוְד  

יןב ְ , מעלה כמלאכי ַמלְ ְג  יןְֲאֵכיד   א  ָ ל  ָייןאְְֲַהווְ ְע  ֲהָנאְת  ת  א  הוְ ְֵמַההו אְל  יבְהו אְָהָדא, אור  כתנות של האור מאותו  ותליהנ  באו עלהמ אכישמל לפיְָראנ  ת  כ  ְד 
רְֵחְַַות ְ  ַעטְהוְ ס   דְם"ֵמאלהיְמ   ָכבו  ָהָדרְו  ֵרהוְ ת ְ ְו  ַהש ְ , אור בכתנות היינו , והדר בכבוד  תעטרנ ואז המלאכים רגתממד מעט רק  נחסר שאדם פירושְַעט   או  ָחבוְ ְת ָ ְד  

ת נו  ת  ָ רְכ  רד ְ , עור כתנותב בשונתל שחטאו הועתְעו  ָהֵניְעו  ת  יהוְ ְא  י  נ ַ ָלאְמ  אְו  ש ָ ְ(  מפרשים) . הנפש ולא מהם נהנה דםהא וףוג  עור שרקְַנפ 
ָבַתר ידוְ ְל  ל  ָרא,ְאו  ָמָאהְב   ָראְַקד  ֵרין כי, הנחש מזוהמת יצא קין שהוא הראשון בן , יםבנ הולידו חטאה חראְֲהָוהְזו ֲהָמאד ְ ְב   חְְֲַעָלהְ ְָאתוְ ְת   ַעב ְ ְהו ְָד   ת  א  ְַרתו 
יהוְ  י  נ ַ  הקליפות פ"ב( ' ש ש"מבוב מבואר, הענין וסוד כפשוטו שאינו חוה על נחש אב ןבעני)  והנחש  אדם והם חוה על באו שניםְמ 

אוְ  יַדתו  א, והבל קין שהם אחת בבת בנים שני והולידהְֵריןת ְ ְל  יֵניהְ לְ ְָנַפקְד ָ ָדא, ראאח להסטרא יצא הנחש מזוהמת היה שרובו קיןְז  יֵניהְ ְקָנפְְַו  ז   שהיה לוהבְל 

רו חְַ, קדושהה דלצ יצא אדם של קודש מזרע רובו ןְו  הו  יל  וְ ְד   ש  ר  ָ פ  ת  א, מזה זה נתפרדו שלהם תורוחוְא  רְָלְ ְד ָ ט  ָדא, אחרא הסטרא לצד קיןְאדְְָאס  טְ ְו  ס  ְָדאְָראל 
א, ההקדוש לצד והבל ֵמיְד ָ יְד ָ רו  ט  ס  ָדאְל  טְ ְֵמיד ְְָו  ס  ָרא וגם , נוממ שיצא להצד ומהד היה אחד כלְירוְ ל  ט  ס   ןְמ  ַקי  לְד  ָ דְכ  רְ מ  ָראד ְ ְיןו  ט  יןְס  ינ  ַזי  יןְד   יש   רו חְ ְב   ְיןו 
ין ד  ש ֵ יןְו  ָרא, מצדו באים שפים והכ השדים וגם , רעות חותרו מיני עם יםמדורה כל יצאו  קין  של צדומְָייןַאתְ ְַוֲחָרש   ט  ס   לְמ  בֶּ הֶּ ָראְד  ט  ירְימְֵַרחְֲדְ ְס   הבל צדמְַית  

ָלא,  יותר  רחמים  בחינת   שהם  יםברוא  יצאו ש ְ   ו  ֲחַמרְְבטְְְֲַחַמר,  בשלימות  רחמים  בחינת  היו  לא  אבלְְימוְ לְ ב   ישְ ְְב ַ  ובתמתער  הבל  יצא  כך ,  רע  ן ביי  טוב   יןי  כתערובתְְב  

ָלא, נחשה של הטמא רוח עם אדם של קודש זרע ןְו  ק ַ ַ ת  ת  ֲהֵדיהְ ְא  ֲאָתאְדעְַ, ידו על לםעוה ןנתק לא ולכןְב ַ תְד ַ   בת תערו ללא אדם של קודש מזרע היה שהואְש ֵ

ַייֲחסוְ , העולם הושתת וממנו סיגים ת  א  נ ְְֵו  לְיהְ מ  ָ ו ןְכ  נ  יןְא  ר  אְֵד ְ ְד ָ ָ ָמאעְְָיַזכ  ילאְ ְו ֵביהְ , העולם צדיקי  של  הדורות כל חסונתיי וממנוְל  ת   ָמאְש     הושתת  ידו ועלְָעל 

ןק ְַו מְ , העולם יסדונת יְְָי  לְיןַאת  ָ ו ןְכ  נ  יןְא  יפ  יְםְֲחצ  ע  ש ָ יֵביְו ר  ַחי ָ  (   םמפרשי). העולם ורשעי החצופים כל באים מקיןוְָמאלְ עְְָו 

רין לב{ ותיטב לה' משור פר מק -צחו שנאמר }תהילים סטחת היתה לו במרן אקריב אדם הראשון קהודה שור שואמר רב יה -חולין ס.  קסז
 .רן כתיבאמר רב נחמן מק מע מפריס מקרין תרתי מש

 של אדם הראשון קאי: . בשורמקרין מפריס   'ז )דף ח.(:הן במסכת ע'אידי פני. כדאמרינן בל שהקריב אדם הראשון  שור  -פרש"י 
 .בדינך א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתיא"ל מה נעשה  אשוןפגע בו אדם הרכב( מדרש )ב"ר כנ"ל ב  קסח



בו נתקבצה הזוהמה ובהבל כי  והבחושהוא זהמת הנחש שהטיל  \קעא/[קע]ר זוהב \קסט כמבואר/הנחש זוהמת משהיה וקין 

שקרבנו לא אחרי  כתיב ביהנחש לכן מת המזוהה הי ןקיוכיון ש, לחטאלהם , וכשאדם ראה אותו הבין מה גרם נשאר נקי ממנה

שהוא בחי' אור  ושה מדוע אין לך יראה היא הבדהיינו שהקב"ה שאל אותו למה נפלו פניך,  \קעב/(בראשית ד') נתקבל,
לו הטעם שקרבנו לא נתקבל כיון שהקריב בלא תשובה בלא יראה  הקב"ה אמריינו שדה ן עור הפניםירוין, שהוא קהתפיל

שבא  כי הדין הממותק הוא גדול מהחסד ( )רמב"ן חיךתיטיב ותחזור בתשובה אזי אדרבה תיהיה נישא יותר מאלא אם ר לו הואמובושה, 

 . בלא מאמץ וטורח
ומבאר רבינו סולת, ביא מפ ן היוק \קעד/[קעג] מדוע לא נתקבל קרבנו, כי המדרש רבאמו ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' כתיב

 \קעו/([קעה]  במדרש תנחומא פ' בראשיתואיתא )  כנ"ל באות ב',  שראה חוב לכל אחד,  ר הנ"לבש  שהיה בחי' קץ כל  שהכוונה

 
תחו לישית נמיה נעשה גולם ש ראשונה הוצבר עפרו שנ  עות הוי היום שעהנא שתים עשרה שחנינן בר  אמר רבי יוחצ"ע מסנהדרין לח:    קסט

  ו ארבעה מטה שנים וירד לו ל ע שמינית ה לו חוה עית נזדווגד על רגליו ששית קרא שמות שבימה חמישית עמיעית נזרקה בו נשאבריו רב
מז  הגרסה בילקוט שמעוני ר. עכ"ל. וכן  ך לועשרה נטרד והל   תיםידון ש תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נ

 טו. 
תאומות. שתי    לד מאוחר יותר עםילו הבל נוארבע הכוונה לקין ותאומתו. ואס' שם שירדו  ואפילו לדעת התו  ד לפני החטא.שקין נולמבואר  
נה, נקי ממ ין ועי"ז הבל יצאשיצאה בק, זהמהבה  ההמת הנחש שבא על חוה היה לפני החטא וכשילדה את קין כבר היוז אולינ"ל וצ"ע 

 . כ"אח האבל החטא הי 
  .ו ביחדוהבל נולד לפ"ז קיןטה שנים וירדו שבעה ששעלו למ  'סובר כמו המדרש בראשית רבה כב ב ה שהזוהרונרא

 .  תי פרשה מו לא נזכר כלל שחוה ילדה באותו היוםסיקתא רבצב ופלים במדרש תה
 :[ צט * עיין תיקון סט ]דף קע

ד '(ד רושפי)- :טדףְצתיקוןְסטְ קעא עו  ָהָאדְָ שכתוב מה לפרש ישְו  ָבאְָיַדע פירושו, אשתו חוה אתְָיַדעְְםו  יֵליהְ ְחו  ָבאוְ ( והלאה ג"ה), חטאו את ידעְד  ְחו 
הד ְ  תְ ְַחו ָ ש   ַמאי ואלוש, זוהמא בהם ילהט שהנחש, אשתו חוה של חטאה וגםְוְ א  קְַ ומשיב, ידע מה ידי עלְב   ןב   ידְ ְהו אְָדאהְָ ,קין בלידתְי  ת   זהוְבכ 

ַהר שכתוב ַ דְַות  לֶּ ֵ תְַות  ןקְְַאֶּ ין, הנחש עצת אחרי שנמשכו תמחמ שהוא ידע, כזה רשע שיצא אחרי ל"רְי  ג  עְְֲב   ת ְ ְֵליהְ ד ַ י רנאמ קין שעל לפיְַמרא  ְכ  
רְֶּ ש   ַפעְאֵיצְְֵָנָחשְ ְשְ מ   נקרא  ולכן, המות המלאך קודם אחיו הבל את להרוג שהקדים ,יןק שהוא צפע יצא, המות מלאך שהוא הנחש מתמזוה כיְצֶּ
יהוְ ד ְ  ומפרש, בארסו הממית וארסי קשה נחש מין שהוא, ניצפעו בשם קין ילְזו ֲהָמאְא  ַאט   הב ְ ְָנָחשְ ְד   , בחוה חשהנ שהטיל והמאהז ןמ איצ שקיןְַחו ָ
 עיקרו קין את והולידו חוה עם אדם נתחבר וכאשר, ממש זוהמא בבחינת גלהונת נתעבה ובחוה, רוחני הרע יצר בו נכנס אדם של בחטאו כי ל"ור
 .הנחש המתזו מצד ההי

דְדיליהְדאתפשטְעוהְידעְזוהמאְְוהְְראמ לטובה, לכן אמר"קין" הוא קניתי איש את ה'" שמשמע ששם  ק "ותאמרועתה מפרש את המשך הפסו
ניתיְ,ְאמרְקנחש של קין ויתברר הטוב שבקיןהמת היפסק ממנו זיתרו יתגייר ותו שדהיינְוכדְחמאְגלגולאְותיובתאְדיליהְתמןקניְחותןְמשה,ְ

ראיתיְְאיהוְרזאְובכןודאְ',ְקניתיְאישְאתְהןְדאְאתמרְןְמשה,ְורווחנאְליהְתמן,ְובגיבקניְחתְאתְה',ְכעןְידענאְליהְדקניתיְליהְאיש
 בוריםְובאוְוכו':רשעיםְק

ֶאל ד  בראשית פרק קעב ן וְּ ֶאל ַקי  נְּ )ה( וְּ תֹו ֹלא ש ָּ מ  קַ חָּ ַחר לְּ ה ַוי   יו:עָּ נָּ ָּ לו  פ  ְּ פ  ֹאד ַוי   ן מְּ ךְּ וְּ ַוי ֹאמֶ  )ו( י  ה לָּ רָּ ה חָּ ָּ מ  ן לָּ י  ד ֶאל קָּ ֹדוָּ :ר יְּ ֶניךָּ לו  פָּ פְּ ה נָּ ָּ מ   )ז( לָּ
ֵאתֲהלֹוא א   יב ש ְּ יט  ֵ א   ם ת  יוְּ ל ב  ם ֹלא ֵתיט  ש ָּ מְּ ה ת   ַאת ָּ תֹו וְּ ו קָּ ש  ֵאֶליךָּ ת ְּ את ֹרֵבץ וְּ ָּ ַתח ַחט  ֶ  :וֹ ב ַלפ 

ת , לפי שנגמר בטהרה ביד השם ויפח באפיו נשמדת אלהיםבמדת רחמים, מה שלא דבר לנביא אלא במויאמר ה' אל קין  -צרור המור 
למה חרה לך, אף על פי שלא היה ראוי לדבר עמו על  מים, ואמר לו ת רחת אמו נגלה לו במדו מצד זוהמיים. אבל זה שכמעט זה בא לח

בך. ולכן אם תטיב ה' זעף לחרות אפך כי כל זה עשו לך מעשיך ועל ז( כי אין ראוי לתטיב שאת )פס' אם שקרא תגר נגד השם. הלא 
וחטאת. ועם כל זה  יהיה לך חסרוןלא שלא יהיה לך מעלה א, ולא די שך, ואם לאו לפתח חטאת רובץה למעשיך יתר שאת ומעלה יהי

 אתה תמשול בו כי הכל תלוי בך. 
בשתו מאחיו נפלו פניו, לך, כי בוזה טעם למה חרה  -יך, כי אתה הבכור לך יתר שאת על אחאם תיטיב יהיה י, ועל דעת -ועיין רמב"ן 

יתר שאת על אחיך, ואם לא  תיטיב יהיה לךאם  לו פניך ממנו, הלאיך ולמה נפ רה לך על אחוהנה אמר לו למה חובקנאתו ממנו הרגו 
 בכל דרכיך:  ך רובץ להכשילך טאתתיטיב לא עמו בלבד תבואך רעה, כי לפתח ביתך ח

 בראשית רבה כב ה' *  קעג
ת ומכבד למלך  את הבכורו  לאריס רע שהיה אוכל)משל(    .לתפסומה מנחה לה' מן ה )ה( ויבא קין מפרי האד  כב פסקהפרשה  בראשית רבה    קעד

 .ותסייפאת ה
 ועי"ש פ"ט כמה דבר עימו עד שהביאו לתשובה פרק י'  קעה
וקם וישם ה' לקין אות שבעתים י)  גו'ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין ו  ן גרשת אותי וגו'ה(  ראשית ד' ידפ בעה")  –תנחומא בראשית פרק י    קעו

לם כשם שלמד שבת זכות על ת היא לעול אוישראות לא( ביני ובין ו כמ"ש )שמיש אומרים שבת נעל בפני (מצאוכל לבלתי הכות אותו 
   .אדם הראשון כך למד על קין. וי"א קרן קבע במצחו

ר  אח ת נעל בפניו. דברומא בראשית, י( אות שבדרש )תנחת. במוישם ה' לקין או -פרשת בראשית  -עבודת ישראל  יןלהבין המדרש עי
ה הקב"ה אמר לקין נע ונד תהיה בארץ וצריך להבין  ענין, דהנור הביא לשמרו וכו' עי"ש. כלב מסר לוקרן עשה לו במצחו. דבר אחר 

ו רוח עועים ואיזה מסך בקרבומר שנוד ממקומו. אלא על כרחך צריך למקום לשבת ולא י האדם לבחור לו בידענין הקללה הלא הבחירה 
ל להתדבק במחשבתו בבורא ן היה יכו ם קיאי אד בארץ. והנה בוודהיות נע ונ זה לא נבחר לו מקום לשבת רק ל די ושגעון אשר על י פחד

הקללה   ה גוףו( בכל דרכיך דעהו וכו', אלא שזשנאמר )משלי ג,  כל הדינים כמו תקויתברך כראוי אז בוודאי סרו מעליו כל הפחדים ונמ
רוש  בפניו, פינעל  שבת  ן אמרו במדרש אות  בארץ. ולכ  תו עד שגרמה לו הפחדים ונידוד חשבו והיה נע ונד במ נתבלבלה מחשבתו מדביקתש

 גיהנם נייחין:פיין וכל חייבא דה כל דינים אתכבי שעל כל פנים ביום שבת קודש היה נדבק בבורא יתברך והיתה לו מנוחה כי
הפחדים  עליו קצת מהוד שבח על יומא דחולא שיגין ו מ דעה הב' נשאר עליהוא לשון בהירות כי ל  ירוש קרןלו. פדבר אחר קרן עשה 

ה  "א שלפעמים נעשמסטלו לשמרו. פירוש לדעה הג' לא שמרוהו מצד הקדושה רק מסר לו ענין שמירה    ר כלב מסרר אחת דבומחיות רעו
נעשו ניסים לרבינו הקדוש טן  ( שעל ידי ארגיניש פרשת תולדות )ב"ר סגב( ובמדריז ע"ידיהם כמו שמצינו בגמרא )מעילה  נסים גם כן על  

 שלוחים למקום: ריו והרבה וחבי



קב"ה עד ששב  ו הדיבר עימ , שאחרי שהרג את הבל שזרח לו קרן, היינו כנ"ל \קעח/[קעז]וישם לקין אות  על הפסוק

  : \קעט ו/אבדו ובאבל אח"כ פגם  ,התפיליןאור  ,וחזר לו אור הבושה ,אמר גדול עווני מנשואו ,בתשובה
 :()סנהדרין לז נוד רץבא, ותחילה היה נע ונד, ונתכפר לו מחצה והתיישב שתשמור עליו מהחיותאחרי שקיבל אות וזה שכתוב בקין 

התפילין. שפגם באור    דייל  , ע\קפא/ כה לעדןמת עדן, פי' שלא זקד  וישב בארץ נוד  \קפ/(בראשית ד טז)  כמ"ש

בו זוהמת   השכיון שהי,  כראוי  ההייתו לא  שובתכי ת  (קפג)  \קפב/ן לייפתנח  מ  לא דרקפתא  ק  ר"תקדמת  וזה  

 ימהולזכות לתשובה של ומידותיח לתקן ה כנ"ל בן כפר אבל לא הצליואע"פ שהתעורר לתשובה ונעשהנחש לא הצליח להתגבר על יצרו 

 :  פך הבושה של תפיליןאר בו העזות השונלהיות בן כרך הנ"ל, 

 
 טות ד ראשיב קעז
ֹואית פרק ד  בראש  קעח ש  נ ְּ י מ  דֹול ֲעֹונ  ד ג ָּ ֹדוָּ ן ֶאל יְּ ַרש ְּ )  :)יג( ַוי ֹאֶמר ַקי  ָּ ֹאת  יד( ֵהן ג ֵ נֶ י ַהי  ת  ָּ פ  ה ו מ  מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ְּ ָּ ֹום ֵמַעל פ  ֶרץ יךָּ ֶאס  אָּ ד ב ָּ נָּ ע וָּ י נָּ ית  י  הָּ ֵתר וְּ
הָּ  י:וְּ ֵגנ  י ַיַהרְּ א  ל ֹמצְּ ה כָּ ֹ יָּ ד)טו( ַוי  ֹדוָּ כֵ  אֶמר לֹו יְּ ל ֹהֵרגלָּ י ן כ ָּ ת   לְּ ב  ן אֹות לְּ ַקי  ד לְּ ֹדוָּ ם יְּ ש ֶ ם ַוי ָּ ם ֻיק ָּ ַתי  עָּ בְּ ן ש   ֹות ֹאתֹו כ ָּ הַ  ַקי  אוֹ כ  ן  )טז( :ל ֹמצְּ ֵצא ַקי  ַוי ֵ

ד  ֹדוָּ ֵני יְּ פְּ ל   ַמת ֵעֶדן:ַוי ֵש ֶ מ  דְּ ֶאֶרץ נֹוד ק   ב ב ְּ
ס"ט קי"ח ע"ב[ אות ו"ו, יש לפרש לפמ"ש דרש ]תיקו"ז תובמ  ק לו אות על מצחו.וש רש"י חקוישם ה' לקין אות. פיר -יפות ספר פנים 

שנסתלק  מו. כי כוק אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדת קנא ע"ב[ על פסכמ"ש חז"ל ]שב ים,ומפניך אסתר שנסתלק ממנו צלם אלה
ם ה', וזש"ה נסתלק ממנו ש  שחטאריאים ממנו וכיון  ל הבריות יאיש ישראל ששם ה' נקרא עליו כממנו צלם אלהים חיה מושלת בו, שכל  

ענין דרושי הלילה ד"ה[ שהארבע    תבים ]שער הכונותלהים, ואיתא בכי אומפניך אסתר, וז"ש בגלות ]תהילים מב, ג[ מתי אבוא ואראה פנ
ום אות לרש  ות וא"ו לכך הוצרךרג נסתלק אף כנגד וי"ו, ובקין שנתחייב הארבע אותיות הוי"ה ב"ה, שהרוצח שדינו בסי  ב"ד נגד  מיתות
 מצחו: וי"ו ב

ין להקב"ה כיון שהויר  סוף הויכוח א"ל קשבאלא כמתנצח    ורהעי"ש תנחומא אות ט שגם דבור זה של גדול עווני לא אמר בהכנעה גמ  קעט
בול  ווני אינך יכול לסתה סובל ועל קין את כל העולם אל וכו' א"עני סוב יודע א"ל שוטה שבעולם את כל העולם    יכן אתהאינן יודעים מה
ועי"ש   אז וישם לקין אותו  ו ובקש על זהאכלמיד א"ל הקב"ה הואיל ועשיתה תשובה צא וגלה וכו'. והיו החיות באות ל  שואגדול עווני מנ

  ה.   )וצ"ע התפלין אלא לשעה קל זכה לאור הרי שלאהמות קל שנים והוא נע ונד בקללה.  ךקין מלאתנחמוא אות יא שאחרי כן נעשה 
קין את רג רש אדה"ר מאשתו כי שם בריש תנחומא אות ט' מבואר שהיו בני ארבעים כשה שפ בזמן הקל שניםהיו האם קל שנים אלו 

 ( האם מיד אחר החטא או אחרי שהבל נהרג יינו צ"ע מתי פרשדההבל, 
ֵנישית פרק ד ברא קפ פְּ ל   ן מ  ֵצא ַקי  ב )טז( ַוי ֵ ד ַוי ֵש ֶ ֹדוָּ ֶאֶרץ  יְּ מַ ב ְּ דְּ  ת ֵעֶדן: נֹוד ק 

אביו כשגורש שם גלה    -עדן    דמת ק      בארץ שכל הגולים נדים שם:  -  בארץ נוד     בהכנעה כגונב דעת העליונה:  יצא  -יצא קין  ז( ו)טרש"י  
נו שרוח מזרחית קולטת בכל  ומצידרך מבוא הגן שיש ללמוד שהיה אדם שם  את שמירתעדן שנאמר וישכן מקדם לגן עדן לשמור מגן 
 ו' מזרחה שמש. דבר אחר בארץ נוד כל מקום שהולך היתה הארץ מזדעזעת תחתיויבדיל משה וג   ( אזים שנאמר )דברים דם את הרוצחמקו
 רג את אחיו:ורו מעליו זהו שה בריות אומרים סוה

כתיב וישב   ונד ולבסוףמחצה, מעיקרא כתיב והייתי נע יה דרב חייא, גלות מכפרת עון א"ר יהודה בררץ נוד. )טז( וישב בא תורה תמימה 
 "ז ב'[: כ< ]סנהדרין לוד >בארץ נ

ן שהיא חכמה תתאה אבל לא קין זכה להיות בגים מזה. ולפ"ז לפנעדן ויש גן ויש שערי גן עדן ומשמע שהם זה עיין תורה רפו שיש  קפא
 יקון ונה ליתרו שהיה התמדבש שהכו  יובתא ונכנס לג"ע וביאר המתוק. שתב בתעיין לקמן תיקון סט דף קיט   ש."עיה עילאה  בעדן שם חכמ
   ג"ע. אבל לא קין בעצמו.כנס לשלו וזכה להת

ה כששב ו וכאן מבואר שלא זכה וצ"ע. ואולי זכאו ממנו ולא יהרגוהשנתתן לו שירות אע דלעיל משמע שזכה לתפילין דהיינו הצ" קפב
מה נעשה  ותו יג שאדה"ר שאל אב כ  "רמדרש בועיין לעיל ב  .לא שאח"כ איבדםכידוע שאדם הראשון למד ממנו תשובה א בתשובה

ות זכה לתפילין ממש אלא לאא גם לא מילומ  פשרתי. משמע שלא היתה תשובה כראוי ועשו פשרהאמר לו עשיתי תשובה ונת בדינך
 ששמרה עליו מהיזק בלבד. 

 ין[א דלא מנח תפילן מאי ניהו א"ר קרקפת]פושעי ישראל בגופ ש השנה יז.עיין רא  קפג



כן קין שהיה בו ו, יש אשת בא לעזות בידוע שנכש  יש בוש מי  \קפד/(' ע"בת זתעניז"ל )בותינו וזה שאמרו ר

ויהי "  \קפז/(בראשית ד ח, כמ"ש )[קפו]   על תאומתו של הבל  \קפה/כי קין עמד  ,העזות מזהמת הנחש נכשל באשת הבל
 .א אשהדה אלשן  איו  ,שהתקוטטו על עסקי שדה  \קצ/מדרשוב  \קפט /זוהרדרשו בו  \קפח/"אחיו ויהרגהו  ויקם קין על הבל  הבשדבהיותם  

. ובזמנם כל אדם רהבכו  איכת לו שהויש  ,שחמד יפיה  ,וטען שהתאומה היתירה  ,קין קינא בהבל שנולדו עמו שתי תאומות ועמו רק אחת  יכ

 . נמצא קין נכשל באשת איש היא אשתו,תו ותאומ \קצא/היו בני זוג נולדים תאומים

 
ה שנאמר ומצח אשה זונה היה לך רב נחמן רעזות פנים סוף נכשל בעבי ל אדם שיש לו נא כב סלא אמר רב המנור ואמר :ז תענית דף קפד

רותו רשע  אדם שיש לו עזות פנים מותר לק ר יהיה לך אמר רבה בר רב הונא כל נאמשנכשל בעבירה שנאמר היה לך ולא וע אמר ביד
  .י ישנא אלא ישנאו ישנא אל תקרפני לשנאותו שנאמר ועזר מר מותא ב נחמן בר יצחקיש רשע בפניו רשנאמר העז א

ד עמו לחייו לזה מותר דודאי נכשל  יורשין )דף כח.( הקורא לחבירו רשע קדואף על גב דאמרי' ב -מותר לקרותו רשע  -תוספות  ועי"ש
  יו ענתה בו:בעבירה ועומד במורדו דהכרת פנ

ר והיה על  מץ מכפר על עזות פנים שנאמסכת זבחים צי י' בה כתובים וה"נ אמרכמעזות בה שה נמי מורה עלומצח א -הרש"א מועי"ש 
 מצח אהרן וגו' ע"ש:

"ם לא עמדו כי הם בחי' הנחש  המשך משמע שהעכו שום ספר. גם צ"ע כי בתאומתו צ"ע ולא מצאתי לו חבר ב על הלשון הזה עמד קפה
ן נכשל באשת איש דהיינו איבד הבושה לכלל שראיה שבגהרי מביא  ש  ה קשהוז  קין שעמד משמע שהיה לו רגלים,"ז  שאין לו רגלים, ולפ

ל קודם שהרג את הבלו עמידה, כן גם קין ש קודם שנענש על גחונך תלך היה הנחאיך עמד. ואולי אפ"ל שכמו ש תאומתו של הבל וא"כ
ן שהחטיא בזמ  שגם הנחשידה, אלא  עמה לו  הי  ו וכו' משמע שבעצם החטא עדייןומתהיה לו עמידה. אלא שקצת קשה הלשון שעמד על תא

, אלא שכל פעם רע גמור בחי' נחש שאין לו רגליםנו  ונד מרע לטוב ומטוב לרע ואי  ה שבאמת קין היה נעוה היה לו עמידה. גם נראאת ח
גליו תיקן את רו  ל קיןן שיחזקאל הנביא היה מבחי' הרגליו שואיבד את הבושה.   )עיין שער הגלגולים הקדמה ל  עליו היצר בעזותהתגבר  

 ך כנ"ל עי"ש( קין ועמדו על רגלי מוד על רגליך בן אדם הואר לו בן אדם ע נאמ לכן
עזות היא שיוצא ממחיצתו א"כ יש לו  גלין, דצ"ע הרי זהמת הנחש שאין לו ר שאמר רבנו שמי שיש בו עזות היא מה וכבר הקשינו על

למי שיש  דושה היא דעת וזה אין לוידה ברגלין דק ועמ ין דסט"אזה יש רגלת לעומ שזהרגלין וכ"ש כח עמידה, ונראה  ינוכח הליכה דהי
 בו עזות.

 לח[ דר"א פרק כא ילקוט שמעוני רמז  רקי* תיקון סט ]דף קיב:[ ]ובפ  קפו
ָּ ח( ַוי ֹאֶמר קַ בראשית פרק ד ) קפז ש   ם ב ַ יֹותָּ הְּ י ב   ה  יו ַויְּ ח  ן ֶאל ֶהֶבל אָּ ן ֶאל ֶהֶבלי  ם ַקי  קָּ יו אָּ  ֶדה ַוי ָּ גֵ וַ ח  ַהרְּ  הו : י ַ
נשין יפות אמר אל תפנו אל "ש  ר אחד כמובא בזהר כאשר ראה רשניאוף וע"ז הם דב  כפר בעיקר ועיין תורה לותרגום יונתן שי"ש  ע  קפח

 ים. האליל
אם תטיב למה חרה לך דלא מתקבל קרבנך, אתקבל קרבנא דקין, ויחר לקין מאד, ויאמר ה' לקין  ומיד דלא -: תיקוני זהר דף קיב קפט
מאי  זא,תכסיא רטאת רובץ, אמר רבי אלעזר הכא לא צריך לאבתיובתא, ואם לאו לפתח חעלמא, ותתקבל לך בבדך בגלגולא, שאת עו

מיתך אתוון, שאת איהי אש"ת, הכא רמיז דעבר על ואל אשת עי קרא, אלא דהא שאת משא איהו ובהפוך  שא"ת, ולא אתינא לדרשא בהא
לבעלה, כגוונא דמצרי, ורזא   ליקם על תאומתו, ולבתר קט  ם קין אל הבל,ויק  של הבל, ודא איהו  תועל תאומ  לא תתן שכבתך וכו', דאתא

 לא ראה מה עשה בבית:אמרו קדמאין מאי ויפן כה וכה, א, וכה וכה דמלה ויפן
ה, דהא מסטרא דא לים וקטיל ועל דא ק מאי בשדה, דא אתתא, אמר רבי יהודה, מאי דכתיב ויהי בהיותם בשדה, -: לו דף בראשית זוהר 

 על נוקביה,  למא, וקני קין להבלדגרים מותא לכל עדסמא"ל לקטלא, מסטרא רית י
דברים כב כז( כי בשדה מצאה, וקין קני  תא, כמה דאת אמר )בשדה, בשדה דא אתם ובגיני כך כתיב, ויהי בהיות - :נד  דף  בראשית זוהר 

 הא אתמר:ו וסף ללדתה דאתילידת עם הבל, דכתיב ותרעל נוקבא יתי
אלא שהיתה א עוד ול שנאה בלבו של קין על הבל אחיו על שנתרצה מנחתו ר' צדוק אומ' נכנסה -כא פרק  -אליעזר רבי פרקי ד קצ

ויהי בהיותם בשדה א שאמר שאהרג את הבל אחי ואקח את תאומתו ממנו שנ'  יפה בנשים וחמד אותה בלבו ולא עוד אלתאומתו של הבל  
 ן אל הבל אחיו ויהרגהו ל הבל והרגו שנ' ויקם קיוטבעה במצחו שאבן לה לשדה ולקח את המשא אשה שנואין שדה אל

ו מדיינין א"ר הונא על תאומה ועל מה הי - (ויהי בהיותם בשדהאחיו  ויאמר קין אל הבל) –רמז לח  -ד רק פ - ילקוט שמעוני בראשית
בור  ין. א"ר יוחנן הבל היה גתוך כך ויקם קי ומי נוטלה שנולדה עמאנזה אומר ה אומר אני נוטלה שאני בכור ויתרה שנולדה עם הבל ז

ליו והרגו  ומר לאבא נתמלא עליו רחמים מיד עמד עא"ל שנינו בעולם מה אתה הולך ואיו  ן שאין ת"ל ויקם אלא מלמד שהיה נתון תחתמקי
 ו'. מן תמן אינון אמרין טב לביש לא תעביד וכ

חסד רושלמי יבמות סא. בי יבנה כמבואר  עולם חסדן העולם כמ"ש בבניחסד הוא שהותר רק ו חותעל א וזהו שאמרה תורה על הבא קצא
שייבנה העולם מהן אמרתי חותו חסד הוא חסד עשיתי עם הראשונים  קין נשא את אחותו הבל נשא את א  אמראמר רבי אבין שלא ת  -הוא  

             א פרק כא."י דרפרקעיין ו.  עולם חסד יבנה



פירוש שע"י שראו מראות  \קצג/זוהמת הנחש נו  היי  ,\קצב/(שבת קמו)  וישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן

ועכו"ם שלא עמדו לא  ,נו העזותית דהיל מהם הישוז התבט, ועי"ונשאר רשום בנשמותם לעולם, \קצד/אלקים בטל הספק מלבם
זה ו .פנים העזותהישות ושהיא מדת  ,כמו השקר שאין לו רגליםרגלים, לו מת הנחש שאין הם זהבה ארשנו [קצה] פסקה זוהמתן

, ייקארגלי דון  שונקטו חז"ל בל,  על הר סיני  בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו  יש בו עזותש  הגמרא שמילעיל בשם  אמר  ש  המ
  כי

 
 דף נג.[]

 
וענשו רגלים    שנברא עםדהיינו    על גחונך תלך  \קצו/(ית ג'אשבר)"ה אמר לנחש שענשו יהיה  שהקב, כמ"ש  אין להם רגלים

וקבלו רגלים ועמידה.   ,בהר סיני פסקה זוהמתםו  ,רוחניות  נחש בלי רגליםהמת העם ז  היור סיני  הלראל  שישבאו  עד  משמע    :היה שנקצצו

בשעה שהטיל זהמה בחוה  נמצא .\קצז/חששל הנ ון שרק אחרי החטא נקצצו רגליוכיצ"ע ו בלא רגלים.נחש בזוהמת הנשארו ויים גהאבל 
 . \קצט /לחסרון הרגלים שלושורה לא ק יםבגויארה שנחוה ובהטיל ש הזוהמהלכאורה , וא"כ \קצח/רגלים ול ההיעדיין 

אבל כנראה הי הלו בחירה להתגבר בכח  , א יצה"רנברא בל, ובו נתלבש היצה"ר של האדם ש\ר /הנחש הקדמוני נברא רע ונראה פשוט
. תרגליו הגשמיו צצושהוא שקר לכן נקכיון שגילה את מהותו כשחטא להסית את חווה בשקר ו ,י יהיה לו גם דבור קדושואזגדול על יצרו 

 שמיות בלבד.ג "םבדה את תיקון הדבור שנבראה בו, ונעשית בלא רגלים כמותו, ורגליה כמו של עכויוחוה שקבלה זוהמתו א
נהפך מכלי דיבור  ,אבל ענשו שהגרון שבו חטא ,והיה יכול לדברמהארץ הגרון מורם  היהושו גרון, נמצא שתחילה גחון פירכי נראה עוד 

)ב"ק  בגמ'  רמופקע מהודאה כמבואמהותו שהוא הרע  דהיינו שנתגלהשהוא בחי' רגלים.  \רא/,כח הדבור, ואזי איבד את הכלי להליכל
כנ"ל שעי"ז זוכים לבושה ותפילין,  ,שובהדו מתעוררים לתל יוהודאה ושבח הוא הדבור שעורע במודים נעשה שדרו נחש. לא כש מיטז.( 

 כי זוהמת הישות של הנחש נשארה בו. פילין.ת, ולהאין לו אפשרות להגיע לבוש ,שה רגליםונו נעכי גר ,חש מהודאהנפקע כמו הוומי שמ

 
יל בה זוהמא. ישראל שבא נחש על חוה הט.[ קמו] הא עמדו על הר סיני. שבשעשל -והמין? מזבים מפני מה עובדי כוכ: שבת קמה קצב

 בריה דרבא לרב אשי: א פסקה זוהמתן. אמר ליה רב אחאל -ובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני ע פסקה זוהמתן, -י דו על הר סינשעמ
עמד היום לפני ה' אלהינו  כט+ את אשר ישנו פה עמנותיב +דברים דכוו, לא הוו, מזלייהו הו גב דאינהאמר ליה: אף על  -גרים מאי? 

סקה זוהמא מאבותינו; אברהם  רבי אבא בר כהנא: עד שלשה דורות לא פר אבא בר כהנא, דאמופליגא דרבי '. את אשר איננו פה וגוו
ם  שוטנשטין שם מנין לומדי   עיין ביאור  י.דופ  ם שלא היה בהן שוםטי ם עשר שבהוליד את עשו, יעקב הוליד שנייד את ישמעאל, יצחק  הול

ר ראיה מפסוק את אשר ישנו וכו' הרי נאמה גרים היה שם ומה פי' מזלם של ומהקה זהמתן בהר סיני. שבא נחש על חוה ומנין שפס
שכתב   מהב"ח ורה י' בביאור הרבת ת. ועייןהזהמה שנשארה אחר שפסק מהאבו ה שפסק בהר סיני היאארבעים שנה אח"כ. עוד עי"ש מ 

 עה"פ המה ואביהם.  רבינו
בין מי שכבר בטל ממנו פעם למי  מ' שבת הנ"ל שהוא חילוק עצום בגמע "פ שחזר בחטא העגל כמבואר בזוהר בראשית קכו: משואע קצג

 טין שםקלושה יותר. עיין ביאור שוטנש "י חטא העגל היתהלא בטל ממנו, או שהזהמה שחזרה ע  ולםשמע
ג עצות רי"המה פסקה מהם ע"י שקבלו תלעיל תורה ז' שהזעיין קרבנו להר סיני דיינו. ואילו  -ל פסח דה שירוש הכלבו על ההגפ קצד

 הקשה הבן יהוידע כן עי"ש ם שם כבר וצ"ע. ועיין שבת קמו. שג
 כמבואר שם בשבת קמו  קצה
ים ֶאל ַהנ ָּ )יד( ַוי ֹאמֶ בראשית פרק ג  קצו ד ֱאֹלה  ֹדוָּ י ר יְּ ש  כ   יתָּ ז ֹאת אָּ חָּ ש   כ ָּ  רו רעָּ ה מ  ֹל חַ ַאת ָּ כ  ה ו מ  ֵהמָּ ר ל ַהב ְּ פָּ עָּ ךָּ ֵתֵלךְּ וְּ ֹחנְּ ֶדה ַעל ג ְּ ָּ אַכל ת ֹ י ַת ַהש  

 : יךָּ ֵמי ַחי ֶ ל יְּ  כ ָּ
 צו: רגלים היו לו ונקצ -על גחונך תלך  - רש"י

לסֹוֵמךְּ יי לְּ   טו(  קמהתהילים  ) אומר שירה,    שפק שישי שהנח  הצ"ע עיין פרק שיר לפי הנ"ל שרגלים בחי' דבור    קצז ים    כָּ ל  ֹפְּ ים:  ַהנ  פו פ  ל ַהכ ְּ כָּ זֹוֵקף לְּ וְּ
דו של רבי ישעיה תלמימובא בסוף פרק שירה ש השמים והארץ. אבל צ"ע כי רה כמושי אלא שמציאותו אומרתוצ"ל שאינו מעלת דבור 

לא  ומדוע ר שירה.לומ לא ידעו שבעה יזכום עזי נפש , אמר כלבים שכתוב בהם והכלבי רבי חנינא בן דוסא התענה חמש ושמונים תעניות
 ר בספרים. לב הוא בריה שפלה שבחיות, כמבואל כואולי כי כי היצה"ר נקרא טוב מאד אב  שאל על הנחש שגרוע ממנו הרבה.

יום  עמו ועד ה ומתו זקופה, וזכה שהקב"ה ידברמלך החיות וק הטא היולה, כמבואר בסוטה ט: שקודם החואדרבה היתה אז מעלתו גד קצח
 .ת ה'ואואות ג' כ' פרשה עיין בראשית רבה   כמבואר בבכורות ח. פנים בפנים וזיווגר הזה שעל כן  הדבונשאר בו רושם 

אני אמרתי יד{ ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה  -}בראשית ג  מרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה ועכשיואמר הקב''ה אני א:  סוטה ט
 .ונו ילךכשיו על גחיהלך בקומה זקופה ע

עוררים לתשובה ומתקנים  מת  דבורבשרש הגבורות בבינה. וע"י ה זוכים ע"י שמעלים אותו לשרשו    ר ו ור ולדבהדב  אשרגל הו  לעילועיין    קצט
ה שלימה במתן תורה. ולתשוב  שראל זכו לדבור בשירת הים,יילין ולדבקות בו ית'. ולבושה שהיא התפה שלימה  שזוכים לתשוב  המדות עד

ו, זהמת הנחש שמופקע מהודאה ושבח דהינו מדבור קדוש אין לו רגלים מצד מהות  ויים נשאר בהםל הגעם רגלים ודבור אבתה עמידתם  הי
 צריך לרכב על הגמל כמבואר בפרקי דר"א.  הכן הי ו רק רגלים של חיגר שעלא הם כנראה הילו קודם החט לים שהיו ואדרבה הרג 

כדי  ן שרצה הקב"ה לברא את העולם במדת הדין  . ואולי כיויהה וחיהא מלך על כל בהמאני אמרתי  כיצד יתכן שהקב"ה אמר  "ע א"כ  צ  ר
ר שהיה לו בחירה ולא ממה שנענש מבואד  רו.ויתגבר על יצ  ,ותעל הרע. סבר שהנחש יהא מלך החי   גבר ול יותר למי שמתשיהיה שכר גד

היות בלא נענש ל על יצרו, לכן גבר  צה להתבעצם ולא רוח שהוא רע  שיתגבר על יצרו, וכשחטא הוכי  כשאר חיות, והיה מחשבה בתחילה 
   רגלים ודבור.בחירה ובלא קומה ובלא 

ה אלם, שזאת היתה קללה גדולה, יש להקשות, למה לא הזכיר בקללתו שיהיו - שיית התולדות יצחק כאן שכתבקו ונ"ל שבזה תתורץ רא
עפר, אי איפשר שידבר,  נו לועס לעולםלשוות, שמי שיאכל עפר ל זה האלמואותו בשיאכל עפר כל ימיו, בכלונראה לי שאחר שקלל 
איוב  עפרא בפומיה,כמו שאמרו עפרא בפומיה דז"ל על האומר דבר שאינו הגון,    מיםועפרוריית, ומזה אומרים חכ  שלשונו תהיה עבה וגסה

 קושיא:כלל לזאת הולא ראיתי בכל המפרשים תשובה ]ב"ב טז א[, שמי שפיו מלא עפר לא יוכל לדבר, 



,  קב"ה הה חוצפא שדיבר עם יזבא הנ"ל \רג/עזות וכמבואר במדרש תנחומא פרק ט'ו \רב/שקרת זהמ לוכו וקין שהיה מצד זהמת הנחש

ונה לפרש"י על כנראה הכו  רהב בזוהרוזה שכתו  \רד/בושהדה בחטאו ונעשה לו קצת  הוי התוכחה של הקב"ה שדבר עמו  "אעפ"כ ע

ן אור הבושה הבאה מתוך יראה ליעליו אור התפידהיינו שהאיר  .  [רז]  החזיר מוראו עליהם  וישם ה' לקין אות,  [רו]הפסוק  

ט בו יש לו  באות ה' שמי שזכה לאור התפילין אזי גם מי שמבי נ"לו כהיינ ו ממךוירא 'וכו כל עמי הארץאו ור כתובש ו כמנ"ל כ

ותשובתו  ,ו' , וישם ה' לקין אותכאשר חזר בתשובה כד תב בתיובתא תיקוני זוהרב רחכתובש ו , כמובושהיראה 

 \ רי/ ([רט]  תיקון סט דף קח ע"ב)  , כמבואר בתיקוני זוהרג"עאות ברית קדוש ולהכנס לשם שעי"ז זכה להתתקן ביתרו שזכה לרוה  עשת
כמו שכתוב והיו לאות על ידיך, אבל לין תפיפי רבנו נראה שהכוונה לאות לוול ששמרה עליו, שם בתיקונים יש כמה דעות איזה אות קב

 .ר"ת קרקפתא דלא מנח תפלין ת"מקדמת עדן קדב"ש וישב תו מיד כמואיבד א, ו\ריא/ותוחזר לעזקין של לזמן מועט ביותר, כנ"כאמור 
שקבל    כמה דעות  \ריב/ובמדרשנהרג,    שהרי לא  לו שמירה  הראה הי, אעפ"כ כנהמות  א הנ"ל בפרק יא שקין נעשה מלאךמווכמבואר בתנח

 : ב שמירהירה וי"א שקבל כלאות ו' לשמ
 

 ז אות 

 
 גלים.גילה שהוא השקר שאין לו רכי. השומר אחי אנ  קב"הששיקר לה רב
כל הבריות ידעתי השומר אחי אנכי אתה הוא שומר  מר לו הקב"ה אי הבל אחיך א"ל לאשא כיון-פרק ט  -מדרש תנחומא בראשית  רג

אני גנב ולא   א"ל למה גנבת את הכליםהשוער א"ל ים בלילה ולא נתפש לבקר תפשו משל למה"ד לגנב שגנב כל ואתה מבקשו מידי
אותו בראת בי  לי כך ואף קין כך אמר אני הרגתימר הנחתי אומנתי אבל אתה אמונתך בשער לשמור למה הנחת אומנתך ועכשיו אתה או

 ו.תי מתקנא בשאלו קבלת קרבני כמותו לא הייהוא שהרגתו שנקראת אנכי ולי הנחת אותו להרגו אתה  יצה"ר אתה שומר את הכל
ע  -ית פרק ט' בראשעיין תנחומא  רד ל הָּ ַמר לֹו: כ ָּ כאָּ ךָּ יָּ י ֵאינְּ ה סֹוֵבל ַוֲעֹונ  ֹו ַאת ָּ ל  ֻ ם כ  נ ְּ  ֹולֹולָּ י מ  דֹול ֲעֹונ  ֹל. ג ָּ ב  סְּ הֹודֵ ל  יל וְּ ַמר לֹו: הֹוא  ֹוא. אָּ יתָּ ש 

 ָּ ן ַהמ  ֵלה מ  ה, ֵצא ו גְּ ו בָּ ש  יתָּ ת ְּ ש   עָּ ֱֶאַמר: וַ וְּ נ  ֵצא ַקי  קֹום ַהז ֶה, ש ֶ ֵני ה' י ֵ פְּ ל   ֶארֶ ַוי ֵ ן מ  ב ב ְּ צָּ ש ֵ י ָּ ש ֶ ֶרץ מ  ץ נֹוד. כ ְּ אָּ ה הָּ תָּ יְּ , הָּ ה הֹוֵלךְּ יָּ הָּ קֹום ש ֶ ל מָּ ַזַעת  זְּ א כ ָּ עְּ ד ַ
יו   הָּ יו וְּ ָּ ת  חְּ ַ ת  עוֹ מ  זְּ עְּ ד ַ זְּ ֵהמֹות מ  זֹו, קַ  ַחי ֹות ו בְּ רֹות זֹו לָּ רֹות ַמהו  ֶזה. אֹומְּ אֹומְּ יו, ת וְּ ח  ַרג ֶאת ֶהֶבל אָּ ן הָּ ַזר הַ י  גָּ רו ךְּ וְּ דֹוש  ב ָּ ע הו   ק ָּ יו נָּ לָּ ֶיה. א עָּ הְּ ד ת   נָּ וָּ

הֵ  יוְּ הָּ ו , וְּ ֶלנ  ֹנאכְּ לֹו וְּ רֹות, ֵנֵלךְּ ֶאצְּ לוֹ ו   ן אֹומְּ אֹות ֶאצְּ סֹות ו בָּ נ ְּ ַ כ  תְּ ימ  גו  ֵעינָּ ה זָּלְּ עָּ ה  ש ָּ אֹותָּ אָּ . ב ְּ ֶחךָּ וְּ ה ֵאֵלךְּ ֵמרו  נ ָּ ַמר, אָּ אָּ עֹות וְּ מָּ ם ו ד ְּ ח, א  רָּ ֶניךָּ ֶאבְּ ָּ פ  ה מ    נָּ
ק ש ָּ  ַ ָּ ֶאס  ם ַאת  ם ש ָּ ה ש ְּ ה וְּ ַמי  יעָּ ַֹאצ   , ֶאש   ָּ ך  ֶ נ  ם, ג ַ אֹול ה  ית יָּ ַאֲחר  ה ב ְּ נָּ כ ְּ ַחר ֶאש ְּ ֵפי ש ָּ ֹתאחֲ  םא ַכנְּ י וְּ ֵחנ  ךָּ ַתנְּ דְּ ם יָּ יֶנךָּ ש ָּ מ  י יְּ  . י(-)תהלים קלט, זֵזנ 

יאידך עיין תיון סט דף קיח: שם אומר על קין מ הֹון ַרש    יט ב ְּ ל   א ש ַ א לָּ ָּ ַעי ָּ ר ֶאל  בָּ מו סָּ ין ד ְּ ר  טְּ  ,בו  א נָּ
  ()בזוהר( )כי לשון זה אינו בזהר אלא בפרש"י שם יםף בסוגרבתשכט הוק רה
 ובראשית ד ט רו
 וראו על הכל  החזיר מ -רש"י שם בסוף דבריו פ רז
 כמ"ש ]בזוהר[ –בתשכט  רח
 ל אות ו' להגן עליו.דף קיח: עי"ש ע"י ששב בתשובה קיבנראה שהכוונה ל  רט
יןְ-דבש(תוק מ)עם ביאור מְסטְדףְקיח:תיקוןְ רי ג  ד זה ובשבילְאד ְְָו ב  ַ ַמעְכ  ַבֲאַתרְש ָ ָאהְד   ָ ל  ָיאְֲהָוהְָדאְע  לְַתל  בֶּ   היתה  הבל  של  שנשמתו  קין שמעכשְהֶּ

י ָד, והתחתונה נההעליו בשכינה עליון במקום  ומושרשת יהתלו רְמ  ןְַוי אמֶּ לְַקי  לג ְְָה"יהוְאֶּ יְדו  נ  אְֲעו  ו  ש  נ   אְבתְְָָהָכא שומפר ְמ  ת ָ יו ב  ת  אְ ְב   ַחַרטו   אלו ב  כאןְת 

יןב ְ , רושם עשתה ותשובתו, הבל את שהרג  על ונתחרט  בתשובה קין שב  הדבורים אְג  ש ְֶּ תשובתו ובשבילְד ָ ןְה"יהוְְםַוי ָ ַקי  תְל  ְְָהָכְא ואמר , מילה  ברית אות היאְאו 
תְָרַמז יתְאו  ר  יָלהְב   קְְַמ  ילד  רוְ ְב ֵ ת  ַמר ,כשיתגייר  תרוי יועל שיקבל מילה ריתב  אות לקין ה"הקב  רמז כאןְי  ת   א  יהְ ְד   ֵני בו שנאמר ְב ֵ יְו ב  ֵתןְֵקנ  הְחו   היינוְמש ֶּ

ַרד  שם  על   ",קני" פ  נ   ןְְש ֶּ י  ק ַ ר  ש"כמְְמ  ֵחבֶּ יְו  נ  ָרדְְַהק ֵ פ  ןְְנ  י  ק ַ תְ ,  י"נק  ונעשה  מזוהמתו  קין  נפרד  שביתרו  ל"ר וְְמ  י  ןְְרוְ ו ב  ק ַ ַ ת  ת  ןְְא  בְְְֵַקי    ונימול   כשנתגייר   ווביתר ְְיהְ ֵמחו 

 .   שלו ברית בסעודת  עמו לחם  ישראל זקני וכל  אהרן ואכלו ,מעונו  קין קןנתת

ָנאְַההו אב ְ  כי, משה חותן בקני לדרוש ישְדעוְ ו ְ ואמר  וממשיך מ  ילְז  ין, עונשו את קין עליו קבל  הזמן ובאותְֵליהְ ְַקב ֵ ג  ַאֲחֵזיְב   יְֵליהְ ְד   נו  יְב   ֵקנ  תְְֵד  הְןחו  ְמש ֶּ
יןְֲהווְ ד ְַ יד  מְְֲֶּעת  ש ְ ְֱהֵויל  ל  תב   ַ יתְכ  ז  ' במס כמבואר) גדולה  בסנהדרי הגזית בלשכת להיות משה  ותןח קני  בני עתידים  כי, תשובתו בשביל ה"הקב  לו שהראה לפיְַהג ָ

י קין אמר  אזְָאַמר, נתקבלה שתשובתו ראה ובזה(, א"ער קד דף סנהדרין כ  יָבאְו  ַחי ָ ילְל  אקְְַֻקב ֵ ש ָ יךְ ב ְ ְד  שְ ְהו אְר  ת  ְַעל, בתשובה ה"הקב  קבל מוניכ  לרשע וכיְהו בְָב  
הְַאַחת ָ מ  ַ הְכ  ָ ַכמ  יַקי ָיאְו  ד   ןְַוי ֵֵצאְי ָדמְ , תתקבל תשובתם  בודאי, תשובה ויעשו  חטא  באיזה  יכשלו אם  לצדיקים  כןש לכ ְַלצ ַ ֵניְַקי  פ  ל   הְַ פירושוְה"יהוְמ  ְָנַפקְאיב  
ן יָנאְמ  יל, דינו מגזרת יצא בהכנעהְד   ַקב ֵ לְיהְ ֲעלְְֵו  ָ ז ַרְַמהְכ  ג ַ ת  א  יהְ ְד   ְ.   עליו שנגזר  מה כל עליו וקבלְב ֵ

יב והיינו ת  כ  ב שכתוב  וזהְד   ץְַוי ֵש ֶּ רֶּ אֶּ ָאַמרְַמה ומפרש,ְדנוְ ְב   י, בארץ תהיה" נד"ו נע ה"הקב  לו שאמר  מהְָנדְֵליהְ ְד   ו     של ' ו אות נד על נתוספה'ְוְֲעֵליהְ ְש ַ

יד ,יתרו שנימול  מילה ברית של ' ו אות  א שהו, היסוד ֲעב  ת  א  דְו  ָדא, נוד נעשה  זה  ידי ועלְנו  יהוְ ְו  ַמרְא  ת   א  יְד  ְם בו שנאמר  וזהוְהְ ב ֵ ש ֶּ ןְה"יהוְַוי ָ ַקי  תְל   היינוְאו 

י יתרו שנימול מילה יתבר  אות  של' ו אות ת   ל  ב  תְל  ו  תוְ ְַהכ  ְם, מוצאו כלְאו  א  ת ְ ', ו אות  בלא נד  רק היה שאםְָנדְֲהָוהְד   יהְ ְַמרא  ָהָיה בו מר נא אזְב ֵ יְָכלְו  א  צ  ְמו 
י ֵגנ  ין אבל,ְַיַהר  ג  ָתבְו ב  יוְ ְד   ת  ת ְָב   ילְאב  ַקב ֵ תְֲעֵליהְ ְו  יתב ְ ְאו  י זה  ידי  על , שנימול ברית אות  עליו  קבל ו ונתגייר  בתשובה יתרו ששב  ולפיְר  ו   תְיהְ ֲעלְְֵש ַ 'ְוְאו 
ָזָבא ש ֵ ל א, להורגו שרצו המזיקים  מכל  אותו  להציל  תהברי של' ו אות  קין על  ה"הקב  שםְֵליהְ ְל  דְו  א, זכה לזה  רק ולאְעו  ל ָ יְאֶּ ו   ש ַ ַמתְיהְ לְְֵד  ד  ןְק    אלא ְֵעדֶּ

יֵניהְ , עדן קדמת נוד  בארץ וישב  ש" כמ, עדן קדמת אותו  ם ש ה"שהקב  ג  ב  ןְַגןלְ ְָזָכה תשובתו בזכות כיְד    מ "כו א" הגר). עדן לגן  זכה ובניו תרובי שנתקן אחר  ל"ור ְֵעדֶּ

  ( ומפרשים
 ושם, התורה אותיות ב" מכ אחת אות ול  שניתן בסתם אמר( ב" ע לו דף) ת אשי בר פרשת שבזהר ודע', ו אות היתה לקין  ה" הקב שנתן שהאות כאן מפורש הנה
  בביאורינו  לעיל ) א" ע קיז דף ט" ס לתיקון ציין פז תםוהכ ', י ותא שהיא מפרש ק" והרמ', ט אות אשהי מפרש מ" המק כי, כתבנו( תנה' עמ א כרך ) יאורינובב
 . הברית אות על  המורה' ו  אות  בו שם  ה" שהקב  כאן כמפורש והוא, קין שנמול   דהיינו, מילה ברית אות   שהיא(, רמד ' ועמ, רלד ' עמ
ֵני  -יג  אות  כב  ת רבה פרשה  בראשי  ריא פְּ ל   ן מ  ֵצא ַקי  ן  )בראשית ד, טז(ה'  ַוי ֵ א, ַרב   , ֵמֵהיכָּ צָּ ש ֵ יָּ ן ב ְּ בו   ם רַ י יו דָּ י ַאיְּ א, ב   צָּ יָּ יו וְּ ים ַלֲאחֹורָּ ר  בָּ יל ד ְּ ש   פְּ ַמר ה  אָּ

עֶ  ַעת הָּ גֹוֵנב ד ַ יכ ְּ ילְּ ה. ַרב   ש ֵ  ֹונָּ ה ב ְּ יָּ ֶרכְּ ֶ מְּ ב  י ש   ַרב   זָּר ב ְּ עָּ י ֶאלְּ בוֹ ם ַרב   ה ב ְּ ֶ ַרמ  מְּ כ  יס וְּ ר  ַמפְּ א כ ְּ צָּ ַמר, יָּ םעֹון אָּ ש ֵ א ב ְּ מָּ י חָּ אֹו. ַרב   י חֲ  רְּ ר ַרב   ַרב   ינָּא ב ַ י נ 
ַמר, י   ק אָּ חָּ ֵמַח, צְּ א ש ָּ צָּ  יָּ

ש ֶ  )בראשית ד, טו(: -בראשית רבה פרשה כב אות יב  ריב הו דָּ ם ַוי ָּ י יְּ ן אֹות, ַרב   ַקי  י ה' לְּ ַרב   הו  ה וְּ י יְּ ה. ַרב   יָּ ֶחמְּ ַמר נְּ ה, אָּ ָּ ל ַחמ  ג ַ לְּ יַח לֹו ג ַ ר  זְּ ַמר ה  ה אָּ דָּ
אֹותֹו רָּ  ה לְּ יָּ ֶחמְּ י נְּ הַרב   יָּ ע הָּ יַח לֹו הַ  ש ָּ ר  דַמזְּ רו ךְּ ק ָּ ַרַעת, ֹוש  ב ָּ יַח לֹו ַהצ ָּ ר  זְּ ה  ד ש ֶ ֵ ַלמ  א מְּ ה, ֶאל ָּ ָּ ל ַחמ  ג ַ לְּ ַמר הֵ  הו א ג ַ ַאת ְּ אָּ ה דְּ הח(:  )שמות ד,יךְּ מָּ יָּ הָּ ם   וְּ א 

ךְּ  ינו  לָּ ַמר כ ֶ ֹלא ַיֲאמ  ֹאת וגו'. ַרב אָּ ֹקל הָּ עו  לְּ מְּ ש ְּ ֹלא י  א יֹוסֵ  וְּ ַסר לֹו. ַאב ָּ ן קֵ ֶלב מָּ ֶ ַמר ֶקֶרןי ב  י אָּ ר  צְּ  סָּ יַח לֹו. רַ ה  ים.  מ  נ  חָּ רֹוצְּ אֹו אֹות לְּ ַמר ֲעש ָּ ב אָּ
אֹו אוֹ  ַמר ֲעשָּ ין אָּ נ  י חָּ י לֵ ת  ַרב   ה. ַרב   ו בָּ ש  ַבֲעֵלי ת ְּ םלְּ ש ֵ י ב ְּ ן    ו  ֶ עֹון ב  מְּ י ש   ו לַרב   א ַמב  יֹון ו בָּ פְּ ר  אֹו ב ְּ לָּ ַמר ת ְּ יש  אָּ ק  ֱֶאַמר    לָּ נ  פֹו, ש ֶ טָּ ַמח   (:אשית ז, כג)ברו ש ְּ ַוי  

 ָּ קו ם ֲאש ֶ ל ֶאת כ  ן וגו'. ַהיְּ ם ַקי  קָּ ַמר ַוי ָּ ַאת ְּ אָּ ה דְּ מָּ ה, כ ְּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ְּ  ר ַעל פ 



גדולה מאד בדורו שהיה במדרגה צדיק שהיה על ומספר  .הנ"להמהלך פורו של תנא רבי ישמעאל ב"ס כל ירמוז בסעתה יבאר כיצד 
הירידה לעליה גדולה יותר והשגות גדולות יותר את וך פלה ה עד שזכה ונפל קצת מהשגות אלוקות ומאד יבייש בזה ועשה תשוב

  .בקותז זכה לאור הפילין וד"ש בהשגותיו שלפני כן ועיוהתביי
ה לו התחדשות כבר לא הי ז", ועיח להשיג שיש יותר מזהלא הצליה ששהיה במדרגה כל כך גבוהל "מה שנפל ממדרגתו אולי אפ)

ואולי סיפר זאת רבנו  (ורולמדרגת תנא שבד העצומהט ממדרגתו אותו הקב"ה מע ר התפילין הפילאול כהיזכדי ש ולכן ,י"בהשגת הש
 .\ריג/ על עצמו

ז ( שפעם אחת אל בן סתריאל מערקת לבנהישמע וזהו העיד רבי) רֶׁ נּוממדרגתו( )ל ָנפַ )הצדיק( אֶׁ )בחי' מקומו של עולם  ִבְמקֹומֵּ

י' אור ו' לוחות(  דהיינו )י"ו ר שָ ָעָליו ִׁשָשה עָ  )לשון התגלות( ְברּו, ְועָ (שהיה רגילאבל נמוכות ממה  השגות אלוקותשנפל לדהיינו 

  (גה יתירה בגדולת הבוראלהש)לשון חידוד השכל בלמוד התורה שעי"ז זוכה  ַעל ֻחדֹו( .יו)לשון קרן אור פנְקָרנֹות 

י' עסק בתורה שהיא ועשה תשובה וייש בזה תיו קצת ומאד יתבשרבי ישמעאל בן סתריאל סיפר על צדיק גדול מאד שנפל מהשגודהיינו 
 לבושה גדולה על השגתו זועי" שהשיג לפני שנפל, יותר ממה וראזכה ליתר השגה בגדולת הבו ,וחידד שכלו ,אור הלוחותו' דהיינו 

 .וא אור התפילין בחי' יראה ובושההו .נפלודמת שלפני שהק

ליו י"ו , ועברו עוארז נפל במקומינ \ריד/(בנז ע"  רותבכו)לרבי בגמרא  רבי ישמעאל בן סתריאלשספר התנא וזה 

ק כי ידוע שהצדי .בצד זהזה  \רטושרה קרונות /עברו שש ע רחבועל דהיינו שהארז היה כל כך רחב עד ש ת על חודונֹור  ק  
שזאת   יפל  עף  א  ,ות גדול ובשכל גדול, כשנופל לאיזה מדריגה פחותה ממנהעובד את ה' בדביקש 

ערכו   מת שלפיאבל מח ,ר הצדיקיםאא מדריגה גדולה לערך ש היבה, גם עכשיו  ריגה שהואהמד
לפי המבואר לעיל בתחילת התורה נראה  ,חטאגה כאלו חטא איזה הוי ליה נפילה, הוא מתבייש בזה המדרי

עורר בשר וץ כל עשות בחי' קוקטרג כדי ל ר הדבריםא שהוא אח"ינתו שעי"ז התעורר הסטל התחיל ע"י איזה פגם בדיבור לפי בחשהכ
ך עליה או יהפוך את הירידה לצורממדרגתו, לנסותו אם  לוייפונו המוחין קצת ממ ושייקחידי על יק מדת הדין שתבעה לנסות את הצד

י , ועסק בתורה בשעת הדחק בחי' לימוד בלילה, וזכה לחוט של חסד והנסתלקו כל המקטרגים, ואזוןסיישיפול לגמרי. והצדיק עמד בנ

ועושה  ,התעורר בתשובה \ריז/מדבוריוו ,\רטז/שלהבת הגבורותבר דבורי אמת ביע"י שדבזרוע  לשרשומראשו  הדבורוהעלה את 
ובא  , והשגה יתירה בגדולת הבוראדשיםוחין חלמ וזכה נפילה,לתיקן הפגם שגרם ע"י התשובה ו. כאלו חטא הזל ע תשובה

באות ה' שע"י בינה דהיינו תפלין זוכה כנ"ל  ה'תבין יראת ז י' א, בחלבושה גדולה, היינו בחי' תפילין הזדי יל ע

 והתבייש מאד בהשגתו הקודמת. , ן כרךב בחי' ונעשה והכרהובא לבחי' ידיעה חדשה  זכהכי ע"י התשובה  ,ובושה ליראה

ן המבח שהיא ,ה ממנו ית'ינו יראה ובושיפילין דהר הארת התתר הכרת הבורא ולעוד יויקא ע"י המכשלה הזו זכה לעוד יותידא נמצ

 . לדביקות בו ית' כנ"ל

 
כדי   –ירמיה נ, כ(  ביום ההוא יבוקש ויחופש עוון ישראל" )ויקויים: "תהפך הכל לטובה,  י  סוף- כל - וסוף    -ים לתרופה מכתב קיחין עלעי  ריג
שמענו זאת מפיו הקדוש בעצמו, מפי מי שזכה    אבל באזנינו  את?!בני הנשמע כז   אין.שיהיה נכללים ב  –  " )שם, שם(פכם לזכויות, "ואיננולה

 . סעיף כ"ח(   מובא שיש"ק ח"ג - )כלל:  ייש ממש, ולא היה לו ממי להתב לת ה'תפילתורת ה' ול
ַרב ֵ  ֵרנו  מוֹ  ֲאדֹוֵננו  מר"נ בעת שאמר  שמעתי זכה לתורת ה' עד שי ,ול כזהלביטשצריכין לבוא  :מרא – ילת ה'רה מענין תורת ה' ותפהתו נו  וְּ

 . ז( " ס מרבינו, סעיף  שו"ס    , ל אבני"ה ברז  - )":  יהי רצון מלפני"פילת ה', ושיוכל לומר ולת
רֹונוֹ שליך רביה  –תפילת ה' מענין תורת ה', ומענין   –"ן סימן כ"ב מוהר-יקוטיהתורה הנפלאה שבלגילה מר ושאבעת  כְּ ה -נו הקדוש ז  כָּ רָּ בְּ ל 

- ) ל: מתפל  הוא-ברוך-הוא לומד, ולהתפלל כמו שהקדוש-ברוך-ד כמו שהקדוש"איך זוכים ללמו ת נפלא, ואמר:וקקוראשו לאחוריו בהשת
 ה(. ש"ק ח"ג, סעיף ס" א בשי מוב   גנזי אבא, מכתב קי"ב; 

ר רבי  מלבישין את החי אמת המתה ו א נה לפני רבי במקומנו מפשיטיןיהעיד רבי ישמעאל בן סתריאל מערקת לבור' : ות דף נזבכור ריד
שש חת נפל ארז אחד שבמקומנו ועברו  ם אפע  .בית המסס שלופים בשבמקומנו יש להם ששים רבוא קל  חזירין  .של משנתינונתגלה טעמא  
יב כנף כתומי שדיא ליה והא    .ות ארזיםאנפלה ביצת בר יוכני וטבעה ששים כרכים ושברה שלש מ  חתפעם א  .ת על חודו אחתעשרה קרונו

      הואי:אשי ההוא מוזרתא  ננים נעלסה אמר רבר
זו על חודו כלומר  קרנות זו בצד  ו שהוא עב כל כך שעברו עליו י"וחבועל צידו בר -דו על חו ועוד העיד דבר זה פעם אחת כו'  -פרש"י 

 יה רחב יותר. יה משופה העגול ואם הו  שעביו חדן שנפל, שעברו על עביו כעיובכת"י הוסיף רש"י   בו של אילן:ח ברו
ה רק למשה אבל הוא בעין  יתנ' נפל ארז כו' ועברו כו'. כלפי מ"ש בנדרים דפלפול וחידוד של התורה לא נושאמרו פעם א -"א מהרש 

דו כמו משה ליהושע ויהושע "כ לא יבא שום תלמיד לעומק ושורש ענין בלי רב המלמ לישראל ולתלמידיו גם פלפול התורה וע טוב נתן
"כ עברו עליו מדור לדור עד ט"ז קרנות שהוא משל לט"ז דורות דמקבלין זה  אחד שנפל אז אחז הכשמת משה שהוא הארוע"ז אמר  כו'
 שה. על חידושו ופלפולו שניתן כבר למזה מ

 ה( יא עגלה מקורלות )וצ"ע אולי נקרא קרון כי הת הם עג עיין רמב"ן במדבר ז' ב' שקרונו רטו
בספר ר דבור אמת לפני ה' ית' ועיין אחת בחייו לדבאחת אפילו רק פעם להתפלל שיזכה פעם ך כל חייו צריעיין תורה קיב שהאדם  רטז

יה לדבריהם שהתנא זכה לאור מכאן ראדייקא. ואולי אפ"ל ש עת ירידהאמרו אנ"ש שהזוכים זוכים לזה בש ב שו שכתעונג שבת עמוד תט
רבה  )דרש  .  ין מגגיטגיגה יד. ובחז"ל שבת קיט: וחתה לו.  וכן איתא  ירידה שהי  שעתתיקון הדיבור כנ"ל דייקא בע"י  התפילין שזוכים לו  

אם כן נכשל   יהן אלאין בני אדם עומדין עלדברים שא -מאי והמכשלה הזאת?  וכו'. זאתה ההמכשלו  ו'[ ישעיהו ג']כתיב : (בר רב הונא
 . בהן

 .ולוקח הרשימו פה במלכותשזה בחי' שז"א מתקנא באות ה' ל כנ"  –ורר לתשובה מדבוריו התע ריז



מרו אכש (נ"לה \ריט /וכי תשא \ריח/תבזוהר בראשי)ברמז הלוחות, כמובא אור ועיקר הארת התפילין באים ע"י 
 עילאה  אזכו לחגירת זיינ  אזי  ,מאירה, וזכו לאספקלריא הזהמתם  השפסקיני כסר  בה  [שמות כד ז]  שמעונ  נעשה  ישראל

והכלי  .\רכב/לשמור אותם מהנחש שלא יחטיאם שוב כמו שהחטיא את אדם הראשון ,עליונים זין להם כלי חגר ה"בקהזכו שפי'  \רכא/[רכ]

ורבינו מבאר שזכו לזה כשאמרו נעשה   .(גופו על'  ו זרועותיו' ב על  ן"יהה 'ב ראשו  על'  י  אות-)וביאר במתוק מדבש ,  אותיות שמו הקדוש  וזין שחגר להם הי
שאמרו נעשה ונשמע הם אור כישראל  בניבהם זכו שנמצא שרבנו למד בזוהר הנ"ל שהכתרים . (נ"למב"ן הרבתרגום ו כדבריו מבוארו)ונשמע 

? ונ"ל עפ"י ההגדה  הרווצ"ע מה הראייה מהז. נ"לר ההומזומביא ראיה  חות, כנ"ל שלתפילין זוכים ע"י הלוחותמאור הלו תפילין שזכוה
יגו את שזי הוא  ,שבהר סיני פסקה זוהמת הנחש  (כלבו ועוד)ההמפרשים    ורוביא  נו.דיי  ,התורה  תנו אאילו קרבנו להר סיני ולא נתן ל  ,של פסח

ע שהרי אין בהם ר ,לריא המאירהפקאסבהשגות וכמבואר בזוהר הנ"ל שזכו למיות התורה, יה דעתיקא, פנ, דהיינו תורבשרשה ההתור
כי השיגו   ,גו את התורה בשרשה אמרו נעשה ונשמעהשין שוי. וכ\רכגצה"ר/צרכו לתורה שהרי הם כמלאכים בלא ינ  וממילא כבר לאשחוצץ.  

 
ייהו זוהמא דהאי חיויא, דהא מנ כגוונא דא עד לא חבו ישראל, בשעתא דקיימו ישראל על טורא דסיני אתעבר - :דף נב בראשיתוהר ז ריח

חמאן א נחתו לתתא כדין הוו ידעין ומנייהו, וכדין אתאחידו באילנא דחיי וסלקו לעילא ולכדין בטול יצר הרע הוה מעלמא, ודחו ליה 
לשלטאה  ול וכדין חגר לון קב"ה חגורין דאתוון דשמיה קדישא, דלא ייכ מנדע ולמשמע, ל ין עינייהו, וחדאןריאן עלאין ואתנהראספקל 

מנייהו אינון חגירו  עבר מנייהו כל אינון דרגין ונהורין עלאין, ואתעברוכיון דחטאו בעגל, אתעלייהו האי חויא, ולא יסאב לון כקדמיתא, 
בישא כמלקדמין, וגרמו מותא לכל עלמא. ולבתר מה כתיב )שמות לד ל( א אמשיכו עלייהו חוישמא עלאה קדישא, ודאתעטרו מ מזיינין,

י מה כתיב בקדמיתא, )שם יד לא( וירא ישראל את היד רן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו, תא חזאה  וירא
כל העם רואים את הקולות, ועל ימא הוו חמאן ולא ו , דכתיב )שם כ טו(ן באספקלריא דנהראין ומתנהריהגדולה, וכלהו חמאן זהרין עלא

 לד ל( וייראו מגשת אליו.ה אלי ואנוהו, לבתר דחטו פני הסרסור לא הוו יכלין למחמי, דכתיב )שם ( זדחלין, דכתיב )שם טו ב
וָנאְְ-ג:ְְזוהרְכיְתשאְדףְקְצ  ריט ַגו  אְְכ   רְְְָבוְ ָחאְְָלאְְַעדְְד ָ ש   א,  העגל  שהבמע  ישראל  חטאו  לאש  עד  זה  כעיןְְֵאלי  ת ָ ע  ש ַ ימוְ ְְב   ָקי  ָרֵאלְְד   ש   יַניְְטו ָראְְַעלְְי  ס  ְד  
עְֲאְ  יהוְ ְָברת  י  נ ַ ַהאיְזו ֲהָמאְמ  וְ ְד   ָהא, הקדמוני הנחש זוהמת מהם ופסקה סרה סיני הר על ישראל שעמדו בשעהְָיאח  ו לְֵדיןכ ְ ְד   ט  רְב    כיְָמאֵמָעלְ ְָוההְְֲָהַרעְֵיצֶּ

ָדחוְ , ולםהע מן הרע יצר טולבי היה אז יהוְ ְֵליהְ ְו  י  נ ַ ֵדין, לגמרי מהם אותו ודחוְמ  ֲאחְ ְו כ  ת  יָלָנאְוְ ידא  א  יְב   ַחי ֵ יקוְ  ,א "ז שהוא החיים ץבע נאחזו ואזְד   ל  אְו ס  ָ ֵעיל  ְל 
ָלא אְַנֲחתוְ ְו  ַתת ָ ֵדין, הדעת שבעץ הרע בחלק ינודהי, בקליפות שגיחולה לחקור למטה דויר ולא, עתהד שבעץ הטוב צד את להשיג גתםבהש למעלה ועלוְל  ְֲהווְ ְכ  

ין ע  פ ְְַָחָמאןְַוֲהווְ ְָיד  ָיאןקְ ַאס  יןְַלר  א  ָ ל  ַנֲהָרן , א"דז העליונות  מראות רואים והיו יודעים היו אזְע  ת  א  יהוְ ְו  ָחָדאןְֵעיַני  עְו  ד ַ נ  מ  ַמעו ְְל  ש   מ    ו והי  עיניהם והאירוְל 

דְְֵ, א "ז של יון העל קול  ולשמוע עתלד שמחים ןְָחַגרְיןו כ  אְלו  ש ָ יךְ ְֻקד  ר  יןְהו אְב   יר  ָווןְֲחג  ַאת  מְְָד   ש   אקְְַאד   יש ָ   אותיות של בחגורות ה"הקב אותם חגר  ואזְד  

ילְָלאד ְ , גופו על ' ו תיו זרועו' ב על  ן "ההי' ב ראשו  ל ע' י אות  והיינו , לשומרו שראלמי  ואחד אחד כל  על מאירות  היו ה "הוי שם  אותיות ' ד דהיינו , הקדוש משמו ְָיכ 
ָטָאה ל   ש ַ יהוְ ְְל  ָיאְְַהאיְְֲעַלי  ו  ָלא,  עליהם  לוטלש  הנחש  יוכל  שלא  כדיְְח  ָסַאבְְו  ןְְי  קְְְַלו  ב  יָתאכ   מ   ר"אדה  את  מ"הס  וטימא  שפיתה  כדרך,  להכבתחי  אותם  יטמא  ולאְְד 

 .   וחוה
 מתן בשעת ה"הקב להם שחגר המדרש כדעת שדעתו ן"מבהר וכתב, זינך קוןת אעדי וכען, קלוסאונ התרגום מפרש, עדיך הורד ועתה כ"מש לע הנה

   . ה"הקב של שמותיו והם, המות וממלאך געפ למכ להנצל זיין כלי תורה
יָון ֵ ָחטוְ ְכ  לְְָד   ג  עֶּ ֲעָברוְ ְאב   ת  יהוְ ְא  י  נ ַ לְמ  ָ ו ןְכ  ינ  ג ְ ְא  ר  יןְיןד ַ ר  הו  יןְו נ  א  ָ ל    העליונים  ואורות המדרגות של ההשגות אותם כל הםמ ונסתלקו סרו עגלב שחטאו וןכיְע 

ֲעָבר  ,א"דז ת  א  יהוְ ְְו  י  נ ַ ירוְ ְְמ  יןזְַמְ ְְֲחג  ינ  רוְ ְְי   ָ ַעט  ת  א  ָמאְְד   ש    אקְְְַמ  יש ָ ָאהְְד   ָ ל  ,  ה"הוי  שם   של   העליון   הקדוש  משם  שנתעטרו  המזוינות  החגורות  אותם  םמה  ונסתלקוְְע 

יכוְ  ש   ַאמ  יהוְ ְְו  ָיאְְֲעַלי  ו  אְְח  יש ָ יןְְב   מ  ַקד  ל   מ  ימוְ ,  ר"האד  חטא  י"ע  כמו  כבתחילה  המות  המלאך  שהוא  הרע  הנחש  כח  את  עליהם  והמשיכוְְכ   ָגר  ָתאְְו  ָכלְְמו  ָמאְְל  ְָעל 
יבְַמהְָבַתרו לְ , העולם לכל  המיתה שוב מווגר ת  א כתוב מה כ"ואחְכ   ָכלְַאֲהרןְַוי ַר  ֵניְו  ָרֵאלְב   ש   תְי  הְאֶּ הְ ,ְמש ֶּ הו  רְָקַרןְ(א"עְקצדְדף)ְנ ֵ נְְָעו  ָ  י"פרשְיופ 

אוְ , קרן כמין ובולט מבהיק שהאור,  קרנים לשון יר  ש ְְֶַּוי   ג ֶּ  ומראה, אומר מהו עבירהב ידיהם פשטו שלא שעד, עבירה של כחה גדול כמה וראה בא י"פרשְֵאָליוְתמ 
ְ.   ומזדעזעים מרתיעים היו  משה ל ש הודו מקרני אף להעג את  ומשעשו ,  יםמזדעזע ולא יראים  ולא, ישראל  בני לעיני ההר בראש  אוכלת כאש' ה כבוד
א יבְַמה,ְֲחֵזיְת ָ ת  יָתאְכ   מ  ַקד  א בתחילה כתוב מה וראה באְב   רְְַָוי ַר  ש   תְֵאלי  ָלהְַהי ָדְאֶּ דו  הוְ  היינווְַהג   ֻכל   יןְָחָמאןְו  יןְָזֲהר  א  ָ ל    עליונים  אורות בים  ראו כולםְע 

ָנהְֲ , א"דז ת  א  יןו  קְ ְר  ַ פ  ַאס  ָיאהב   ַנֲהרְְַָלר  יב תורה במתן שהשיגו  כעין , המאירה באספקלריא והאירוְאד   ת  כ  ָכלְד   יְםְָעְםהְְָו  א  תְרו  תְאֶּ לו  ו    לות הקו את שהשיגוְַהק 

ַעל ,א"ז של אְו  ָ ָלאְָחָמאןְוְ ֲהוְַימ  יןְו  ֲחל  יב, יראו ולא' ה כבוד את ראו הים על וגםְד ָ ת  כ  ַאנְ ְי"אלְזֶּהְד   ָבַתר אבל, יראו ולא י"אל זה באצבע שהראו' פיְֵוהוְ ו  ְל 
ָחבוְ  ֵניְד   סו רְפ   ר  ַ ֵליְֲהווְ ְָלאְַהס  מְְֶָּיכ  יבְַמה כי, לראות םיכולי היו לא משה שהוא הסרסור פני עור  קירון את אפילו שחטאו אחרְֵמיחְֱל  ת  אוְ ְכ   יר  תְַוי   ש ֶּ ג ֶּ ְ.ְָליואְְֵמ 
 למטה ירדו  החטא  שאחר  להורות,  בעגל  שחטאו אחר ממעלתם גדולה  יותר  מעלתם  היה,  ןזוהמת  פסקה  ששם ניסי  להר רבושנתק קודם  הים  אצל  הנה
ְ.  סיני להר קרבתם קודם יושה ממה יותר

ָתא יבְהמְְֲַחֵזיְו  ת  הוְ ְכ   לוְ  בהם כ"מש וראה באְב   ַנצ   ת  ֵניְַוי   ָרֵאלְב  ש   תְי  יְְָאֶּ ד  תְ  דהיינוְח ֵרבְֵמַהרְְםעֶּ א  רוְ ד   יהוְ מְ ְַעב  י  וְ ְנ ַ ינ  יןְןא  ינ  ַזי   ֲחָברוְ ד ְ ְמ  ת  הוְ ְא  טו ָראְב   ְב  
יַני ס  ין, זיין  כלי  עין כ לשמירה  להם שהיה , סיני  בהר בהם שנתחברו ה"הוי השם אותיות  דהיינו  ן זיי הכלי  אותם מהם ונסתלקו  שסרוְד   ג  ָלאְב   טְד   לו  ש   הוְ ְי  ְהו אהְְַב  
ָיא ו  אְְח  יש ָ י.  הרע הנחש  םבה ישלוט  אשל כדיְְב   ֵ ַעָברְְָוןכ  ת  א  יהוְ ְד   י  נ ַ יבְְַמה ה"הוי השם מהם ונסתלק  שסר כיוןְְמ  ת  ה,ְְכ   ק ְְְַו מש ֶּ לְתאְְְֶּחי    הוה  לשון  י"פרשְָהאהֶּ

ָנָטה לו אה לוקח, הוא חו ץְלוְ ְו  חְְֲמ  ַ הַלמ  ֵחקְנֶּ ןְַהר  הְמ  ֲחנֶּ ַ יְָאַמר, לתלמיד מנודה לרב  מנודה אמר י"פרשְַהמ  ָעָזראְְֶַּרב   רְְַָהאיְַמאי אלשְל  יְאק  ַגב ֵ  הומְַהאיְל 

א ואמר, האהל את יקח ומשה  לפסוק, ויתנצלו  פסוק של הסמיכות ל ָ יְאֶּ ֵ ָיַדעְָוןכ  הְד   רוְ ְמש ֶּ ַעב  ת  א  יְ ְד   נ ַ ָרֵאלְיהוְ מ  ש   י  ו ןְד   ינ  יןְא  ינ  יןְַזי  א  ָ ל    משה  שידע כיון אלאְע 

איַוְְָהאְָאַמר, ה"ויה השם אותיות ' ד  םשה עליוניםה זיינים  כלי  אותם  מישראל לקוונסת שסרו אןְד ַ ָ כ  ָאהְמ  ָהל  ָיאְו ל  ו  אְח  יש ָ יָראְֵייֵתיְב   ַדי ָ ינְְַל   הרי  אמרְיהוְ יְ ב ֵ

יוְ , ביניהם דירתו וישים יבא עהר הנחש ולהלאה מכאן ודאי קו ְםְא  אְי  ש ָ ד   יהוְ ְָהָכאְַמק  יַני   במחנה אןכ באהל ורהשש השכינה סוד שהיא המקדש מודיע ואםְב ֵ

ָאב,  ביניהם ת   ס  י ָד  לכן,  הנחש  מאחיזת  ו"ח  תטמאְְי  הְְמ  חְְו מש ֶּ ק ַ תְְי  לְְאֶּ ָנָטהְְָהאהֶּ חְְלוְ ְְו  הְְו ץמ  ֲחנֶּ ַ ֵחקְְַלמ  ןְְַהר  הְְמ  ֲחנֶּ ַ יןב ְ ,ְְַהמ  ָחָמאְְג  הְְד   ָהאְְמש ֶּ ֵדיןְְד   טְְכ   לו  ש   ְי 
ָיא ו  אְח  יש ָ ָלאְַמהְב   ַמתְָוההְְֲד   ד  ק ַ ָנאְמ    לא  כשעדיין סיני  להר קרבתם לפני בהם ששלט ממה תריו גדול  בכח הרע שהנח בהם ישלוט  עתהשמ משה ראה ש לפיְד  
 .   זוהמתן פסקה

    '.פסוק ו ןועי"ש רמב" הורד עדייך מעליך. עה"פ ועתה 'עיין תרגום שמות לג הו .הראייה מהזוהראן עד כ רכ
ן שמו"ר מה ב( זינאות בראשית רבה )עייב דעתו כדברי האומר תקון זין, ואונקלוס שתרגם בעדי, -שכתב  'עיין רמב"ן שם פסוק ו רכא

ו )שמו"ר לב א( חרות על מות, כמו שדרשמכל פגע ומלאך ה להנצל ין זי הקב"ה בשעת מתן תורה כליחגר להם, כלומר שחגר להם 
העגל,   ונשברצון נפשם מפני עאת המיתה    והנה ישראל קבלו עליהם  ,הקב"האך המות, והם שמותיו של  יל לב טז(, חירות ממלת )לעהלוחו

 ן תשובה גדולה וחרטה בחטאם:וזה עני
שלא ק  ר  הטאם הי חובני ישראל    ,ו בעגלשרק הערב רב חטא. ונראה כיון  דבעגל מי או  ו האורות שקבלו הרי למעשה חטצ"ע מה הואיל  רכב

כנ"ל שאז חדשים.  אחרי ארבעהרות רק האו מישראלניטל  ועל כן לא .(יא שמות לבאור החיים )אמנם הערב רב מתו כולם אז  .מיחו
  .כפי שיבואר לקמןהתקיים ויקח משה את האהל ויצא מהמחנה. ו

 פט. דף שם  ם.כלום יצה"ר יש בכ טענת משה למלאכים מדוע אין להם צורך בתורה,בת פח: ש' כמבואר בגמ רכג



התורה גת היא בחי' הש  \רכדכנ"ל/ זכו ישראל לכתרים שהם אור התפיליןז י"שענמצא שנעשה ונשמע , ושמחו לקיימה. את כל הטוב שבה
  .שהם שרש התורה שלתפילין זוכים מהלוחות מוכחמהזוהר הזה וזו כוונת רבנו ש ,בשרשה

אר שנכלים כראוי לכן לא החזיק מעמד אצל ישראל, אבל זכו שמה שניטל מהם ניתן למשה רבנו ועי"ז  ור גדול בלאכיון שהיה א מנםאו
 .\רכה/אפשרות לקבל אור התפילין ע"י הצדיק הדור

ב"ה בהר עם הקשלמד ע"י חידוד השכל בתורה  זכה לזהן מקבלים מהלוחות מביא רבנו ממשה רבנו, שת אור התפילישא עוד ראייה
  .\רכו/ם ע"י הלוחותשלאור התפילין זוכי נמצאקרן עור פניו, ביום כפור וכשירד עם הלוחות  ,וחות שניותלה לקבל לעשכעים יום ארב

רי בי' תשדשים וח ד' הם רק אחריבזכה  רבנו משהו ,לפני מתן תורהשאמרו בסיון  נשמעה ובנעשישראל זכו לתפילין שוצ"ע כיצד יתכן 
  ?חות השניותהלו כשירד עם

 ?מהלוחות נוסף לווא"כ מה ן שהיה ביז סיו .קבל את האורות שניטלו מבני ישראל אחרי החטא רבנו אמר שמשה)תחילת אות ו'( עוד דלעיל ו
כשחידד שכלו בלימוד עם  ועוד קבל גם מהלוחות עצמן וד קודם. י קבל גם משה רבנו ואפשר שעודאשבודאי מה שקבלו ישראל בונראה 

עד יום כפור כי קבל משה רבנו אחרי שירד עם לוחות שניות, אבל אותם  .את האורות של ישראלוסף לזה קבל נו"ה ארבעים יום, הקב
ורק אז וירד ביו"כ. ט אב שוב עלה ובכ, למ' יום לבקש מחילה מוזז ת"בי שהרי מיד כשחטאו עלה ,משה עם בני ישראלכמעט לא היה 

ובזוהר הנ"ל שהסיבה שיצא מהמחנה כיון אל. לו מישרטנישלקח את האורות ששרמוז בזה כנ"ל  אפשר שהתקיים ויקח משה את האהל
 .יתנו למשה רבנוונ עשרים יום מהחטא עד שניטלו האורות מישראלפחות עברו מאה ל השלכנמצא  יטלו האורות מישראל.נש

ושוב שנטל את שונות( א"א גם מהרלוחות השניות )וימשה רבנו קיבל ג' פעמים את אור התפילין תחילה עם כל ישראל ושוב מהש נמצא
שנחקק בהם  ם שעל ידו כבר זכו שובדו לגמרי ונשאר רק רלא כלים לכן מישראל נאאלא שאורות ראשונים היו ב . אלהאורות של כל ישר

 הכוונה ביחס לגויים. וכמבואר בשבת קמו.  ונחלש זהמת הנחשכמבואר ביבמות עט.  ושהמדת הב
מסתמא לא הי  לין בשכל הנקנה היה ע"י הלוחות כאמור ומה שקיבל את האורות של ישראלהתפי באור שה רבנו זכהועיקר מה שמ

 לצורך עם ישראל שמי שחפץ בהם יתקרב לצדיק ויקבל ממנו.א הלצורך עצמו אל

ברדת  היוי" \רלב/מ"ש )שמות לד כט(כ, \רלא/לוחות השניות \רל/,מאור הלוחות [רכט] פנים \רכח/רכזוראקירון זכה ל שהומ

ים ות החקוקדהיינו עשרת הדבר  הם המוחין בעצמןהלוחות  כי    וכו'"  ביד משה וכו' כי קרן עור פניו  דתחת העסיני ושני ל  משה מהר

, ונתוסף בו \רלג/בתורה נתחדדו המוחיןחידוד השכל  ע"י כי ,הלוחותבלוחות שהן תמצית כל התורה הם בחי' אור 

 
ין שם שהם אור התפיל נשמע", וביאר רבנורו "נעשה ו עדיים" שהם הכתרים שקבלו כשאמלעיל ריש אות ו' עה"פ "ויתנצלו את  רכד

 .שנטלו מישראל וכשניתנו למשה קרן עור פניו
, ותרצו וכו' היא אטרתוז ראה מילתאאטו י :()ברכות לגה' שואל מעמך כי אם ליראה. ושואלת הגמ'  מה הונראה שזה שאומרת התור רכה

שהכוונה אין לגבי יא( )פ' עקב אות עש"ט וביאר הבדבר קטן. ראל זה לא . וקשה מה תרצו עדיין לכלל ישהיא דבר קטן אין לגבי משה
היא   הוירא  יזכו ליראה מה'.בנקל  מו שדרשו "את" לרבות ת"ח( עי"ז  א ממנו )כוירקרב אליו  דהיינו שמתמשה דהיינו מי שהוא לגבי משה  

   הבושה כנ"ל מנדרים כ. והיא אור התפילין כנ"ל.
  ממנו. אמהן ול אשהיו הלוחות בידו סבר שהאור הו זמןור פניו כי כל ידע משה כי קרן ע שעל כן לא עיין אור החיים כאן שמבאר רכו

ור הלוחות הכוונה לתורה שלמד כי אאפשר שגם רבנו יודה לזה של משה רבנו. ו  הלוחות האירו מאור פניו  כי שלא ידעהחת"ס כאן כתב 
 ה. זר מפני משנים עצמם אפשר שהאירו אור חובאבל הא ,רבנו בכתיבתן

 ( כי קרן עור לקירון עור )כלשון הפסוק -וומתרללקירון אור,  -רלדותפו"ר גם בד רכז
ור ין והיינו וילבישם כתנות עו לעורו דא משכא דתפילקון נה. היא שמלתין תיהכוונה לאור התפילין ועיל שלעי מה שנקט אור מבואר  רכח

ינו כתנות אור כנ"ל ה דהירן אור פניו של משי נמי קכ אפשר שהכות אור וא"' יב שבתורתו של ר"מ כתיב כתנה כומבואר בבראשית רב
  .אור חי'ב קונים דהיינו אור התפלין הבוקע בעור נעשהיבת
פחת כדי טד שכיסה פניו באיזה משה אמר זאת בהתלהבות עצומה עענין שקרן עור פני מט שכשרבינו אמר הימן ססעיין שיש"ק ח"ה  רכט

 טים.ירים והלוה שלא יראו את פניו המא
שנא' והיה בעבור   ערהומשה לא ידע כי קרן עור פניו ומהיכן נטל משה קרני ההוד רבנן אמרי מן המ - 'רשה מז פסקה ופרבה שמות  רל
שכינה בטפחיים וטפחיים  ארכן ו' טפחים ורחבן ו' והיה משה אוחז בטפחיים וה  רבי שמואל אמר הלוחות היו ם בודי ר' ברכיה הכהן בשכ

רשב"ל אומר עד שהיה כותב בקולמוס נשתייר קימעא והעבירו על ראשו  הודה בר נחמן בשם ר' י שה קרני ההוד ומשם נטל מ באמצע 
 ור פניו:ומשה לא ידע כי קרן ע לו קרני ההוד שנא' עשווממנו נ

ור התפילין נפלא כי לאלפי רבנו זה מבואר ראשונות. ומים שם שבלוחות שניות זכה לקרני הוד יותר מבלוחות כמבואר בשפתי חכ רלא
זה עורר זיון הישיחת עמך הבכי לכן דייקא ע"י שבלוחות ראשונות אמר לו הקב"ה רד חי' ארז נפל במקומינו, ע"י בושה דייקא בבוכים ז

 ל יותר. לין גדויה זכה לאור תפשעל יד אותו לתשובה
ת נטל נחמן אמר מן הלוחורבי שמואל בר  -ם זה לשונו שה רבנו מזיו לוחות הראשונות. משדברים רבה ג' יב שקרן עור פני צ"ע עיין 

מעשה נטלן ושיברן אמר לו הקב"ה  ון שעשו ישראל אותוכי משה זיו הפנים עם שנתנו לו הלוחות מכפים לכפים משם נטל זיו הפנים
 .תי לך שכרך זיו הפנים ועכשיו שברת את הלוחותכשסדרת לישראל נת

ם  ות פרק לד  שמ  רלב י ש ָּ ה  ֹדוָּ )כח( ַויְּ ם יְּ ים יוֹ ע  ע  ב ָּ ים לַ ד ַארְּ ע  ב ָּ ַארְּ ה ֶלֶחם לֹא  ם וְּ לָּ חֹת אֵ יְּ ֻ ֹב ַעל ַהל  ת  כְּ ה ַוי   תָּ ם ֹלא ש ָּ ַמי  ַכל ו  יתת  אָּ ר  ֵרי ַהב ְּ בְּ ֶרת   ד   ֲעש ֶ
ים: ר  בָּ ֶרֶדת מש ֶ  ַהד ְּ י ב ְּ ה  ַיד מ)כט( ַויְּ ֵעֻדת ב ְּ ֵני ֻלֹחת הָּ יַני ו ש ְּ ר ו  ה ֵמַהר ס  הָּ ן הָּ ֹו מ  ת  דְּ ר  ה ב ְּ ה ֹלאש ֶ ַרן מש ֶ י קָּ ַדע כ   יו ב ְּ  יָּ נָּ ָּ ֹו:עֹור פ  ת  רֹו א  א  ַדב ְּ רְּ )ל( ַוי ַ

ֵאל ֶאת מש ֶ  רָּ ש ְּ ֵני י  ל ב ְּ כָּ ַרן עוֹ  הַאֲהֹרן וְּ ֵה קָּ נ  ה  יו:וְּ ת ֵאלָּ ש ֶ ג ֶ או  מ  ירְּ יו ַוי   נָּ ָּ  ר פ 
מדוע לא מוסגר, ונתן טעם  ת הוא מאמרני וירא אהרן, ומ"ש ושני לוחוברדת, שעור הכתוב ויהי ברדת משה מהר סי )כט( ויהי- מלבים 

ולא ידע שהוא מן פניו,  יר הוא מן הלוחות, מזהי קרן עור פניו, מפני ששני לוחות העדות היו ביד משה וחשב שהאור הנוצץ וידע משה כ
בדברו    ון כבר היהא אור הלוחות, ובאר ג"כ שהקירות, וע"כ כל עוד שהיו בידו חשב שהאור הווד מן הלוחויש דעה לחז"ל שקבל קרני ה

ני כי האור הזה היה לפיש ל להאיר פניו, כמ"ש )תהלים ד( נסה עלינו אור פניך ה', רק שגם אז לא הרג השכינה ואורה נאצ  אתו, שמזיו
ר[ את מעשה ה' כי נורא הוא ל העם אשר אתה בקרבו ]שכוון על דור המדב מ"ש וראה כ אור ה' כאור הנר לפני אור החמה, ובזה קיים לו  

כי אור זה היה מטיל אימה ופחד על לבושי חומר, כאשר יפחדו הנביאים בעת   כ יראו מגשת אליו,עמך דוקא ]כי עי"  ר אני עושהאש
 ....א, וכן לא יכלו לגשת אליו עד שקראם[,קו לבל יירמנבא אותם, כמו שהיה בדניאל, עד שהוצרך המלאך לחזואה בראותם המלאך ה הנב
לו. ואילו כאן מבאר שקרן מאור הלוחות    ונתשראל וניהאורות שניטלו מי  ל שהםויקח את האה  משה ע"י  ניצ"ע לעיל ביאר שקרן אור פ  רלג

  ורה ארבעים יום כשקבל את הלוחות השניות.ד תע"י שחידד שכלו בלימו
שקבלו    כי באמת מהבמשה שקרן עור פניו מהלוחות.  לכל ישראל וממשיך  דהיינו תפילין  זינא עילאה  חגירת  מובאמת גם כאן צ"ע שהתחיל  

 בנו כנ"ל. מהם וניתן למשה ר ישראל ניטל



ע"ש  יוד, ל"הרמוז בשש עשרה הנ [רלד] ו"יאים ר, ונקהתורהשרש  חות הם. והלוהכרה ומתבייש ביותר

רמז לאור  ות שעברו על הארז הנ"לשי"ו קרונבמה שאמר התנא ש ינודהירלו [רלה]דברות, וארכן ואו ורחבן ואו עשרת ה

 , לוחותק בעשרת הדברות החקו
, ק הדורדיצ  \רלח/והצדיק שהיה צדיק בדור  (, וזה שספר התנא בשבחו שלרלזון )רא ארז בלבנוהצדיק נק

דהיינו התנא שלמדרגתו התנא  רלטכי בוודאי מדרגת ,השגותינומדרגת השגתו לממדרגת נפל מדהיינו ש נווממקב ונפל

היתה  \רמא/הצדיקפי ערך , אבל ל \רמ/ת נוראותשגוע שהתנאים היו בעלי מדרגות והכידו דולהה גם כן גהיתהצדיק  נפל
 נפילה.  

רגום ות ,ר ה' לנגוף את מצריםב  ע  ו   \רמב/(שמות יבכמ"ש ) ,לשון התגלות הואועברו ומה שסיפר התנא 
והתבייש מאד בהשגתו ות בגדולת הבורא יותר מקודם שנפל  עסק התורה התגלו לצדיק השגות אלוקדהיינו שע"י    גלי.אתו  ונקלוסא

 וחידוש  [רמג] לושכ ת על חודו, היינו ע"י חידודנֹור  י"ו ק  והיינו , פיליןתאור ה עי"ז זכה לקירון פנים דהיינות והקודמ
נות הקרונתגלה  י"זע ,וחותשהיא בחי' עשרת הדברות על ו' טפחים של הל קבל ע"י התורה שנקרא י"ו כנ"לשכלו ש 

   היינו בושה בחי' תפילין.  ים,הפנעור  קירוןינו יה

 העולם  ואין \רמה/ וא מקומו של עולםכי ה \רמד/[ט רבה סח בבראשית]כמבואר במדרש א מקומו של עולם "ה נקרהקבגם 

נפל  ,השגה זווב ,כי השגות אלוקות הן בחי' השגה במקומו של עולם ,נפל במקומינושהארז דהיינו הצדיק  רוש פה וז ,מקומו

 
ובחטא העגל איבדו   סיני,י שפסקה זומת הנחש מהם כשבאו להר ע" התפילין תמיד רהכוונה שכל ישראל יזכו לאו הונראה כי תחילה הי 

ע"י   קיבל זאת בהר סינימנם בפועל ניטלו מישראל, אאותן אורות ש ה רבנו קיבלכן מש  ל יכולים לקבל זאת ממשה רבנו ועל מעלה זו אב
 ת.הלוחות השניו

 'לעיל תורה לד אות ו רלד
 .בבא בתרא דף יד רלה
 .ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשהות והלוח - .בבא בתרא דף יד רלו
 [ יג   תהלים צב ]   ישגה   כארז בלבנון   כתמר יפרח צדיק  כמ"ש   רלז
בחו של הצדיק בשבכלליות שסיפר    לומר  ( ולפ"ז רוצהל המהדורותנשאר בכ  ךחו של הצדיק )וכבשב  שה פסיק אחרישכט עתמהדורת  ב  רלח

ק הגדול שבדורו, אבל מוהרנ"ת לא עשה שם פסיק ולפ"ז קא הצדי דוושנפל וכו' משמע לאו ורו ומתחיל בפרטיות לספר שהיה צדיק בד
 שכתב שהמדרגה משמע לעיל מכל הצדיקים שבדורו וכן  צדיקו משמע שהיה בדור התנא סיפר בשבח צדיק שהיה צדיקש רוצה לומר

 יגה גדולה לערך שאר הצדיקים.  דרה שנפל גם היא משאלי
 תמדריג -מתרלו  רלט
יה אחרי תקופת הנביאים ומבואר  שהשמים בבחי' דברי אלקים חיים. וגם ידוע שדור התנאים הוא הדור  תה מן ההי  עיין תורה נו שתורתם  רמ

קובצת שם ודרשות הר"ן דרוש יב  מ ב: ופרש"י ושיטה רא יין גמ' בבא בתעי  .מנביאצג( שהיו בבחי' חכם עדיף דיק דוק )צדקת הצבר' צ 
דוע חתם כי  ל בן סתריאל היה בסוף תקופת התנאים שהרי העיד לפני רבי ורביבי ישמעאשר  דולות יותר.  ואע"פות גשכפשוטו זוכה להשג

  עדיין תנא. דיק בדורו הרי היהאפילו אם צשר שהיתה על צדיק מדור קדום ועדותו אפל אב .יםהמשנה בסוף תקופת התנא
סימן שפא אם רשב"י   עוד שם  .בעולם  הדין לא הי י ע עיין חיי מוהר"ן אות רמז שאמר על עצמו חדוש כמונ"ל נראה שרמז על עצמו ו כנ  רמא

 ממנה. ה העליונה גה אחת, רק תיכף השתוקק למדרגובשבחי הר"ן שמעולם לא עמד על מדר   .גם אז חדושכן גם היה שומע תורתי היה 
עי"ש. שעל זה אמר ש, י יודל ז"ל תלמיד רבנו אמר על רבינו שאם היה בימי התנאים היה גם כן חדוח"א סימן שטו שרב ועיין שיש"ק

 מי שלא מאמין בזה מדוע בא אלי.ש
ה)כגשמות פרק יב  רמב אָּ רָּ ם וְּ ַרי  צְּ ֹף ֶאת מ  ג  נְּ ד ל  ֹדוָּ ַבר יְּ עָּ קֹוף ( וְּ ש ְּ ַ ם ַעל ַהמ  ַעל ש ְּ  ֶאת ַהד ָּ זו ֹזת וְּ ְּ י ַהמ  ֵ ד עַ ת  ֹדוָּ ַסח יְּ ית ו פָּ ח  ש ְּ ַ ן ַהמ  ֵ ת  ֹלא י  ַתח וְּ ֶ ל ַהפ 

ֹף:  ג  נְּ יֶכם ל  ֵ ת  ֹבא ֶאל ב ָּ  לָּ
על ל תרין ספיא ויחוס יי על תרעא ולא ישבוק לחבלא למיים ויחזי ית דמא על שקפא וע)כג( ויתגלי יי לממחי ית מצרגום אונקלוס תר

 לבתיכון לממחי: 
 שםכל כך פי' מהרש"א ן חידוד השלשו חודו רמג
וקוראין אותו מקום ל הקב"ה ו שה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שממקום ר"ויפגע ב -סח פסקה ט  שית פרשהמדרש רבה ברא רמד

 מקומו א"ר  עולמושל עולם ואין הוי הקב"ה מקומו מה דכתיב )שמות לג( הנה מקום אתי של עולם ואין עולמו מקומו מן שהוא מקומו 
' מעון ( העולמו מעונו מן מה דכתיב )תהלים צ למו ואםאם הקב"ה מעונו של עויודעים  אלהי קדם אין אנו )דברים לג( מעונה כתיביצחק 

אילך הסוס ו משופעים אילך וודן לגבור שהוא רוכב על הסוס וכליאין עולמו מעונו א"ר אבא בר יתה הוי הקב"ה מעונו של עולמו וא
 . וסךק ג( כי תרכב על סלסוס שנאמר )חבקו פילהרוכב טוכב ואין הלה לרטפי
ה היתה ר בתחילת עץ חיים שראשית הבריאת וכמבואלמוונה לסוד החלל הפנוי שבו נבראו העוולם הכו פשטות הוא מקומו של עב רמה

דהיינו   ולמותאת העבר קודם ברישמדו  דבר צ"ע כיוןבריאת העולמות. והלצדדים כדי שיהיה מקום ל ףאין סושהקב"ה צמצם את אורו ה
ם. וההגדרה  מופשטי יים. אלא מוכרח שהכל רומז למושגים רוחנמצד לצד מקום וצדדים והתפנות ומר שם והמקום איך שייך למעל הזמן 

קום שרות שניתן מהמקום הוא בחי' אפקום לומר שהוא לא קיים, דהיינו שהיא שהמקום כאן פירושו שנתן מ ששמעתי בזה מהריצ"ח
תו, כי העולמות הן בעצמן עלים אוזו האפשרות שניתן לה דהיינו וזה המקום לעולמותהוא ית' לא נמצא, ומר שכזו לתתקבל סברא ש

 .  נתן מקום לומר שאינו  מקום העולם ורקשאר  מהעולם הוא נשאע"פ שצמצם עצמו  זה הכוונה שהוא מקומו של עולם  וית'.    ותוהעלמת התגל



. הגם שגם \רמז/גתינולפי הש  \רמו/ת אלקותשגושנפל לה , דהיינולמקום השגת התנא ,מהשגתו הגבוהההצדיק 
ר היה תנא  השגתינו גדולה הוי ליה נפילה, תנא  ינו דהיינו השגת  תהשג  אזי  ,הנ"ליק  צדה  של, אבל לפי ערכו  שהרי המספֶׁ
 : \רמח/ השגתינוומתבייש ב להשגה נמוכה כזו כהשגתינועל הנפילה ששב בתשובה, 

  
 בראשית. עפ"י המבואר בתיקוני הזוהר. תביתבז כעת יבאר רבינו כיצד סוד התפילין הנ"ל רמו

מה רוצה ללמדנו בזה. ואולי לפי וצ"ע  .ירא בשת וראשי בת ,יןרומז לאור התפיל מביא ראייה משתי מקומות בתיקונים שצרוף בראשיתו
 ,לכל המאמרותרש , שהוא שובינה שם בראשית מאמר סתום .י' אז תבין יראת ה'בח המבואר שאור התפילין הוא אור הבינה עילאה

שהוא אור  ,קרון הפניםל את ו משה ובני ישראלבשמהם ק ,שהן הלוחות ,בחי' י'ו' ,כנ"לשרש התורה שהן  ,בחי' עשרת הדברותשהן 
 ל.התפילין כנ"

כנ"ל   כי היראה הוא הבושהרמז , [רנ]א בשת ריאותיות בראשית  \רמט /, בתיקון ז'והרמה שכתוב בתקוני הז וז"פ

 . , נמצא שבראשית רומז לתפילין שהם בחי' יראה ובושהם כדרימהגמ' בנבאות ה' 

רמז לג'   ,יות ראשי בתתראשית אודהיינו שב תמן בת,תמן ראשי  רסאהג הזוהר בתקוני רנבתתמן ראשי \רנא/ד'עוד כתוב בתיקון 

, ביתוא ראש ב הכי א \רנג/[שמות ו' יד]ית אבותם אלה ראשי בשכתוב  כמו ,לאבותכי ראשי רומז  ,אבות והבת שהיא השכינה
כי הן אותיות  ,יליןז לתפנמצא שבראשית רומ, [רנד]בת עין  ,היינו תלת גוונין דעינא ,וונין שבעיןרמז לג' ג ,והאבות היו ג'

נמצא בג' מקומות מאיר התפילין   .\רנו/[רנה]ולטוטפות בין עיניך  כמו שכתוב  רמז מקום התפילין,    עין, ולעין  רומז  ,בת  יראש

שמוחו ל הוא מעל המצח במקום ומקום הנחתן בפוע .ועיקר הארתו במצח כנ"ל ששם מתגלה הבושה ,יניםהע ביןבתורה כתוב  .של ראש
 ופס.של תינוק ר

 :   שבתפילין של ראש  ארבע פרשיותרמז ל ,גונין ביחד ד'ובת עין הם  רנזלת גווניןות
לזכות לאור באר לעיל שונת ,הן כנגד הנוק' ן של ידילישתפ ,נתבאר לעיל בכוונות של יד. םראש ולא ג רק מתפילין של טעם שרבנו מדבר

 ,לכן תחילה מתקנים את הדבור ,ש, לזה צריך תחילה להניח של ידין של ראשזה תפל ,ן הפניםלבחי' קירו הכוונה שז"א יזכה ,של תפילין
תיקון  דהיינו ,מדבורי האמת הנ"לבה א במלכות ומתעורר בתשוז"א מתקנ ,ורק אז ,וזה תפילין של יד ,ע של ז"א כנ"ל וומעלים אותו לזר

  סימן לדבקות. אשהו ,פיליןאור הת אוהו ,ונהומתבייש בהשגתו הראש ,ואזי ע"י תשובה זוכה למוחין ,הדבור
 

"י לימוד תורה בלילה שע מבאר שכמוו .אם תשוב משבת רגלך וכו', בפסוק בישעיהוצד סוד התפילין הנ"ל רמוז יבאר רבינו כי ועתה
הקץ  אחיזתכך ע"י שבממשיכים קדושת שבת לימי החול מבטלין מהם בזמן שלטונו, קץ כל בשר  את ה התורה מכניע חקותדבבעניות וו

 (\רנח/)פל"ח אות ו' .בשיר ושבח והדבור יוצרואזי נמשך חוט של חסד ביום השבת  ,כל בשר

 
אלוקות הרי המקום הוא בדיוק ההפך  שגותר שמקום הוא הלומאפשר צ"ע איך  ו של עולם,המושג מקומהאמור לעיל בהגדרת לפי  רמו

ת על בחי' התגברודהיינו עיקר ההשגות הן ההשגות הן להשיג עד כמה הוא דייקא נמצא מאד, ו לם, ואיפשרות לומר שאינו קיידהיינו הא
צמו שם משם כביכול צמצם ע עולמות שם במקום הא להשיג שגן נקרא מקום כי עיקר ההשגה היונראה לומר שאדרבה לכהמקום הנ"ל. 

  עלם משם.א נעולמות מקום לומר שהובדייקא הו אמקומו של עולם, כי הוא זה שנתן 
מ"ש אמרתי לכן נקרא רחוק, כ בתורה פג תנינא שזו עיקר החכמה, איני משיג כמבוארשלהשיג  אי גם אפ"ל כי עיקר השגתו הי ואול

 , דולתובג דהיינו שההעלמה היא דייקא ההשגה  ,ההעלמה המקום שלשיג שהוא עיקר ההשגה היא להנמצא  ני,מחכמה והיא רחוקה מא
 .  נדע. שלאבבחי' תכלית הידיעה 

קות ושלנו רומז שנפל בבחי' השגות אלום רומז  לשני דברים אחד שבמקו   בינו דורש במקומנו כמו במקום שלנו דהיינו שרומזדהיינו שר  רמז
 נו. הוא במדרגתילה שאחרי הנפ

וה מעל גבוה שהרי  גב  כי כל צדיק הדור הוא כלפי הדור, נראה לבאר  צדיקים שבדורשאר  צדיק הדור לשהכוונה ליחס בין  עפ"י הנ"ל    רמח
  .דרגה שעדין לא נפגמה ביחס לדורובכוחו לתקן את דורו והכלל שתיקון שייך רק על ידי מ 

 ר"א בש"ת,בראשית, י תקונא שביעאה:. כד תיקוני זהר דף רמט
 .תיקון ז' בדף כד רנ

בותם, בת עין דאיהי דקיקא זעירא, דא ת אתלת גווני עינא אינון תלת אבהן, דאתמר בהו אלה ראשי בי -: דף יחקון ד' תיתיקוני זהר  רנא
 ש"י תמן ב"ת:כאישון בת עין, וכלא ברזא דבראשית, תמן רא ר שמרנישכינתא דאשתתפת באבהן, ועלה אתמ

 התיקונים( אשי )כלשוןרתמן  –בתשכט  רנב
י בֵ )יד( ֵאל ֶ פרק ו  שמות רנג אש ֵ ֵאל ֲחנֹוךְּ ו פַ ה רָּ רָּ ש ְּ ֹכר י  ֵבן ב ְּ או  ֵני רְּ ם ב ְּ ֵבן:ל  ית ֲאֹבתָּ או  ֹחת רְּ ְּ פ  ש ְּ ה מ  ֶ י ֵאל  מ  ַכרְּ ֹרן וְּ  ו א ֶחצְּ
 דף יח:תיקון ד' ב*  רנד
 דברים ו' ח' , שמות יג טז רנה
דְּ שמות פרק יג  רנו אֹות ַעל יָּ ה לְּ יָּ הָּ טוֹ )טז( וְּ ה ו לְּ ין ֵעינֶ כָּ ֵ ֹפת ב  ֹחזֶ טָּ י ב ְּ ם:יךָּ כ   י  רָּ צְּ מ   ד מ  ֹדוָּ נו  יְּ יאָּ ד הֹוצ   ק יָּ
 גוונין דעינא ובת – צו, ומתרובת גם בדפו"ר גוונין רנז
שי וכו' )ישעיה נ"ח( לכאורה אין לו שייכות כל כך למה שמבואר למעלה, שתיקון עשות חפציך ביום קד - אות ו: -פרפראות לחכמה  רנח

  . קות, וכאן מבאר דבר חדש שהתיקון הוא על ידי שממשיכין מקדושת שבת על ימי החול דח עניות ובור הוא על ידי לימוד התורה ב הדיב
קות שהוא דח ת שלימות כל התיקונים הנ"ל( בעניות וו שעל ידי שלומדין תורה )שהיא בחינהם עולים בקנה אחד, כי כמאך באמת שני

כניעין סטרא דקץ כל בשר תחת הדיבור של הקדושה, ואז נתתקן הדיבור  בשר וכו', על ידי זה דייקא מ בחינת לילה שאז שלטנותא דקץ כל  
שיך קדושת שבת, על ידי זה קץ כל בשר, ואז דייקא כשזוכה להמבשלימות וזוכה לכל הנ"ל כמו כן בימי החול שאז שולט זוהמת הנחש 

בחינת קדושת שבת ומחמת זה בעצמו שבת לאו   ובה ולבושה שהיא בחינת תפליןה זוהמת הנחש וכו', ונתתקן הדיבור וזוכה לתשדחדייקא נ
נו אם הוא ן על דביקות כנ"ל באות א', הייזמן תפלין הוא, כי הוא בעצמו אות כמו שאמרו רבותינו ז"ל )עירובין צ"ו(, כי תפלין הם סימ

ו גורם לזה, כי שבת הוא ריכין לזה כי קדושת שבת בעצמדבוק בהשם יתברך כל כך עד שהבושה והיראה נתגלתה על פניו, ובשבת אין צ
 ינת תפלין כנ"ל: בחינת תיקון הדיבור וביטול זוהמת הנחש קץ כל בשר, והוא בחינת מוחין בחינת תשובה בחינת יראה בחינת בושה בח



הם ן שרמז לתפילי, יך ביום קדשיאם תשיב משבת רגליך עשות חפצ   \רנט /(נחעיה שי)וז"פ 

ות עד אצילות בשבת עולה המלכ יכבשת( ותיות )שבת א \רסא/[רס] הבחי' בוש  תשבכי די תיקון הדיבור בושה שזוכים על י בחי'

דהיינו אור התפילין   ,ש ממנו ית' כנ"לייתבי"ז ירא ומשע  ,\רסב/מסוגל להשיג יותר הכרת הבוראלכן יום השבת    ,דהיינו שברוחניות אנו אצלו
ן זוכים ע"י  , דהיינו שהבושה שזוכים ע"י תפילי\רסג/שניהם נקראים אות במדרש הטעם כי כמבואר ,שבתלין בתפיין לכן לא מניחכנ"ל. ו

 . בתפיליןעל כן אין צורך  השבת
. ואיך ף אות ד'בסו כנ"לשרשו להעלות אותו ל רגל ר, הנקרא ובתחלה צריך לתקן הדיב כי ,זה בחי' דיבור רגלך

ל"ט קללות   רםגשהטיל בחוה    נחש המת הכי זו.  יך ביום קדשיצחפ  עשות זה ע"י בחי'תתקן הדבור,  

  אבל  ,בעשר השר וחוענש האדם אלא בעאע"פ שבפשט לא נ \רסד/[:ד דף צהתיקון ס]שע לארץ עשר לנחש ועשר לאדם ועשר לחוה ות

ל האדם קלנת מת הנחשת זהשמחמ \רסו/ל"ט מלאכותוזה התבטא ב ,\רסה/כולםל הל"ט נמשך מכש ,מהם היה בחינת פגם לכל אחד

ת לקדש ימי . וצריך כל אדם להמשיך קדושת שבתאכל לחם, שהיא קללת ההכרח בהשתדלות על הפרנסהבזעת 
היא  ,סהמפרנ אבאמונה שהקב"ה הוביתה מהשתדלות בשבת שאלא אדרבה ה ,שלא ההשתדלות עיקר כי שבת מורה \רסז/החול

 [שמות כ ח] זכור את יום השבת על הפסוק [רסח] במכילתאיתא כדא ,של ימי החול ההשתדלות ה שלהצלחהרכה ובה
 ,כדי לזכור שלא ההשתדלות עיקר  ,לזכור את השבת  כל ימי החול צריךדהיינו שמתחילת השבוע    בשבת  מאחד  יהּור  כ  ז    דרשו שם

נה ולא אמוו בהיא העיקר וממילא ינהיג את השתדלותהמפרנס,    אקב"ה הוהאמונה שהקדושת השבת שהיא  אלא    ,בכוחו יגבר אישכי לא  

 
י  נח  ישעיה פרק    רנט ש   דְּ יֹום קָּ ֶציךָּ ב ְּ ֹות ֲחפָּ ֶלךָּ ֲעש  ת ַרגְּ ב ָּ ַ ש   יב מ  ש   ם ת ָּ רָּ )יג( א  קָּ ת ֹעֶנג  וְּ ב ָּ ַ דאתָּ ַלש   ֹדוָּ דֹוש  יְּ קְּ ֹות    ל  ֹו ֵמֲעש  ת  דְּ ב ַ כ  ד וְּ ֻכב ָּ צֹוא מְּ מ ְּ ֶכיךָּ מ  רָּ ד ְּ

ר: בָּ ר ד ָּ ַדב ֵ ךָּ וְּ צְּ  ֶחפְּ
 "ז אות א'ג. ומשנת חסידים מסכת יום שישי פפ" פרי עץ חיים שער שבת רס

 מקדושת שבת.תבושש שבת אותיות בשת, כי ראוי לאדם לה -פרק ג  -שער השבת  -פרי עץ חיים  רסא
רשה ועבר מהיום עד שעה חמשית יש יכולת לקבל במורא ובשת ומאחר שכבר קרא הפ   -ז אות א'  "פ –י  מסכת יום השש  -ים  משנת חסיד

 בת להתגלות כי בסופה מתחיל עלית העולמותתחלת קדושת שאותיות בשת דמתחילת שעה חמשית מ שהםפנים תוספת שבת 
ת עוֹ  -ה' יז עיין לק"ה ערובי תחומין  רסב ב ָּ ש ַ י ב ְּ עֹולָּ כ   ל הָּ ים כ ָּ ֹל  ל  א, ַהכ  ג ָּ רְּ ל ד ַ כָּ ם וְּ ל עֹולָּ ל כ ָּ צו ם ש ֶ מְּ צ  צו ם וְּ מְּ ל צ  כָּ ן, וְּ תָּ ֵרגָּ דְּ ַ מ  ה מ  לָּ ַמעְּ מֹות לְּ
תְּ  ַמֲעלֹות ג ְּ נ  ַרֵחב ב ְּ תְּ נ  ה וְּ ֶ יךְּ ַעל  ש   ם ַימְּ דָּ אָּ הָּ א ש ֶ ַתת ָּ לְּ א ד   ֲערו תָּ תְּ א  ין לְּ יכ  ר  ז ֵאין צְּ אָּ ו ת ֱאֹלקו תֹו לְּ דֹולֹות וְּ י  נ  י רו חְּ צו מ  מְּ ה ֱאֹלקו תֹו תֹוךְּ צ  ֶ ַגל  תְּ ז נ  י אָּ ם, כ  

ַבד, כ ַ  א לְּ ֵעילָּ לְּ א ד  ֲערו תָּ תְּ ֵדי א  דֹול ַעל יְּ ו ת ג ָּ ל  ג ַ תְּ ה  ז ֶה ַמֲעלַ ב ְּ ים ש ֶ ב  תָּ כ ְּ א ב ַ ו בָּ ם ב ַ מ  ַהֲעלֹותָּ ין לְּ יכ  ר  צ ְּ מֹות ש ֶ עֹולָּ י ֹות הָּ ֲעל  ת, ש ֶ ב ָּ ת ש ַ ַ ֻדש   ֵדי ת קְּ ֹחל ַעל יְּ
ה ַהת ַ  ים ַעל  ַמֲעֹשֶ ֹונ  ת  דֹולֹות יֹוֵתר  חְּ י ֹות ג ְּ ֲעל  ים ֵמֲאֵליֶהם ב ַ ת עֹול  ב ָּ ש ַ ל ב ְּ ה, ֲאבָּ ל ָּ פ  ַמע ו תְּ יַאת ש ְּ ר  ֵדי קְּ תַ יְּ לְּ א ד  ֲערו תָּ תְּ י א  ל  יֹוֵתר ב ְּ ת וְּ ב ָּ ש ַ י ב ְּ ַלל, כ   א כ ְּ ת ָּ

א, כ ְּ  ם ַהב ָּ ה ֱאֹלקו תֹו ֵמֵעין עֹולָּ ֶ ל  ג ַ תְּ ה ֱאֹלקו  נ  ֶ ל  ג ַ תְּ י   יד ב ְּ מֹו ש ֶ ת  ז הו א תֹו ֶלעָּ ן אָּ ֵ ַעל כ  . וְּ ֵנף עֹוד מֹוֶריךָּ ָּ כ  ֹלא י  תו ב, וְּ כ ָּ מֹו ש ֶ ו, כ ְּ ש ָּ ל ַעכְּ ים ש ֶ צו מ  מְּ י צ  ל 
ֹו  רַ  ֵאין ב  א וְּ חָּ ַניְּ ה וְּ יתָּ ב  ל  ק ש ְּ ַרגְּ ין הָּ ת עֹול  ב ָּ ש ַ ב ְּ ֶ ר הו א ַמה ש   ק ָּ ע  ה, וְּ אכָּ לָּ ה ו מְּ יאָּ ר  ו ם ב ְּ ין ב ָּ ש  ז  יו  ֶנֱאחָּ הָּ ֹות  ין ש ֶ פ  ל  ת ֶהם ַהק ְּ ב ָּ ש ַ ה ו בְּ ֲעֹשֶ ַ ֵמי ַהמ  ת יְּ ש ֶ ש ֵ ב ְּ

ת ב ָּ ַ ש   יב מ  ש   ם ת ָּ יַנת א  ח  בְּ ֹות ב   פ  ל  ן ַהק ְּ ין מ  ז ב ְּ  עֹול  ן אָּ ֵ ַעל כ  כו ', וְּ ֶליךָּ וְּ ָּ ַרגְּ מ  ַ נו  ַז"ל כ  ֵ ֵרי ַרב  בְּ ד  א ב ְּ ו בָּ מ  ַ ֵלמו ת כ  ש ְּ ה ב   ֱאמו נָּ ת הָּ ב ָּ ת ש ַ ב ָּ ַ ש   ים ש ֶ מ  עָּ ְּ ה פ 
יַנת ֱאמו  הו   ח  ה: א ב ְּ יעָּ ס  נְּ טו ל ו  לְּ ו ם ט  ת ֵאין ש  ב ָּ ש ַ ז ב ְּ ן אָּ ֵ ַעל כ  ַכנ ַ"ל, וְּ ה וְּ  נָּ
אות, או יתן אות ה אות ותפלין קרויין אות לא יתן אות בתוך קרוי רבי יצחק אומר הואיל ושבת  - רכבתורה רמז על הילקוט שמעוני  רסג

יה אומר הואיל ושבת ן אות וברית אלא אות בלבד, ר' עזראין קרויין שלילתפיה אות וברית א קרוה שבת שהיבתוך אות אמרת לא תדח
ת שחייבין עליה כרת ומיתת בית דין ה שבתן אות בתוך אות, אמרת לא תדחית ותפלין קרויין אות לא יתן אות בתוך אות, או רויה אוק

 .ת דיןן לא כרת ולא מיתת בישאין חייבין עליהלתפלין 
שר לאדם ועשר לחוה  בעלה ועכינתא דאיהי עשיראה מלייט לחוייא בגין דגרים דאתפרש ש עשר לוטיא[ :צהדף שתין וארבע ] תקונא רסד

 . א לצדיקוארעהו תשיעאה כלהו חאבו לעשיראה יותשעה לארעא דחבאת לצדיק דא
 מצד הכלל שברוחניות כל בחי' כלולה מכל הבחינות. כנראה  רסה
ֶזה: "מ  א אות ד עיין תורה י רסו ן מ  וְּ ָּ כ  כ ָּ ש ְּ יש ְּ ֵ ת  י  ן" ש ְּ ֵ ת  ים ש ְּ מ  עָּ ְּ עָּ פ  ְּ י לפ  ים ל"ט, כ   תמְּ  "טמ  ב ָּ ן )ש ַ ָּ כ  ש ְּ מ   יַנן מ  ר  מְּ אכֹות ג ָּ וֹ  לָּ ש   י ש ֶ ת ֵמר אֶ מט:(. ו מ 

יתֹו, ַאף   ר  הו א עֹוש ֶ   -ַעל    -ב ְּ י ש ֶ ח    הפ   בְּ אכֹות ֵהם ב   לָּ ןַהל"ט מְּ ָּ כ  ש ְּ ֶלאֶכת ַהמ   ָּ יַנת מְּ כ  ש ְּ נו  מ  נְּ , ַהיְּ ב  ,ן ב ְּ ֵנה  יַנת  יָּ ח  י ש ֶ ל"ט אֹורֹות; ַאךְּ    ב ְּ ב ְּ מ  ֹוֵגם ב ַ ית  ר  פ 
ש ְּ  יַנת מ  ח  בְּ ֹו ֵהם ב   ל  אכֹות ש ֶ לָּ ֵנה  ַהמ ְּ ב ָּ ֻחרְּ ן ב ְּ ָּ בְּ כ  קֹות )ת   , ב   יַנת ל"ט ַמלְּ יַנתח  ח  ו ן מח(, ב ְּ ים  ק  ע  ב ָּ ים כה(: "ַארְּ ר  בָּ יף",  )ד ְּ ֹלא יֹוס  ו  וְּ נ  ֶ יַנת  ַיכ  ח  נו  ב ְּ ַגם    ַהיְּ ְּ פ 

יהַ  ר  הו אב ְּ פוֹ  ת, ש ֶ ֹוסָּ יַנת ת  ח        נ ַ"ל:ת כ ַ ב ְּ
ה  ב ָּ רה נו אות ט תון ועיי דָּ ַעל יָּ , ש ֶ ש  חָּ ֵיש  נָּ ַח ) וְּ בו ת רו  לָּ ה(. ַהיְּ א ַעצְּ יַנת ל"ט מְּ ח  הו א זֲֻהמַ נו  ב ְּ  נחש.      ת הַ אכֹות, ש ֶ

בְּ ועיין תורה קנט  יַע ל  ג   ַ מ  ש ֶ ֵאינָּ ַאךְּ כ ְּ ם ש ֶ דָּ ש ֵ ֵני אָּ ים, ֲאזַ ם כ ְּ ז ֶה, ש ֶ י ַנֲעש ֶ ר  לֹו מֵ נ ַעֲ ה ֶהֶפךְּ מ  ה ֶאצְּ יַע ל  אֵ ש ֶ ג   ַ מ  אכֹות, ש ֶ לָּ ֹורֹות ל"ט מְּ א ו  ַהת  ַרב ָּ לֹו ַאד ְּ
מְּ ֵחש ֶ  רו ת חָּ ק נ  עֹורְּ תְּ ה  ץ וְּ רָּ רָּ יעֹות ו טְּ יג  ש  ל  ם ַהז ֶ דָּ עֹולָּ ָּ חֹות ַוֲעבֹוַדת הָּ הו א ַהֶהֶפךְּ ַממ  ֹורָּ ה, ש ֶ "ל ת  ַ ט  נו  ש  מ  לָּ ה ַהיְּ יַנת )ב ְּ אכֹות ש ֶ  ל"ט מְּ ח  ית ֵראש   הו א ב ְּ

ֵזעַ  ֹאַכל ֶלֶחם":אַ ת ג(: "ב ְּ ךָּ ת  ֶ יַנת פ  ח  ֶזה הו א ב ְּ ֹמאל ש ֶ  וְּ ין ו ש ְּ מ  נ ַ"לי ֵש  יָּ ַ ה כ  ֹורָּ ַהת  ג   ב ְּ ַ מ  ש ֶ נו  כ ְּ ה מ  י, ַהיְּ ר ַנֲעש ֶ ש ֵ ם כ ָּ דָּ אָּ נ ַ ַע לְּ ַ ה כ  ֹורָּ נו   ז ֶה ַטל ת  "ל, ַהיְּ
י ח  יב ְּ מ  ֵהפֶ ַנת יָּ אכֹות זֶ ךְּ ַנעֲ ן ו לְּ לָּ ה ל"ט מְּ מֹ ה הו  ש ֶ יַנת ש ְּ ח  ְּ לאא ב ְּ ַהש   ה לְּ עֹולָּ ה הָּ ֹורָּ ו ד ַהת  מ  ל  י ב ְּ ה מֵ , כ   ה ַנֲעש ֶ ינָּ מ  כ  ֹמאל ֵמֵאש  ו  ַהי ָּ ַפע ין ו ש ְּ ם, ש ֶ י  ַ מ  מ 
ו  רו חָּ  י  מ  ש ְּ ַפע ג ַ ש ֶ ו ת וְּ י  ו ד ש ֶ נ  מ  ֶזה ַהל   כֹול ַלעֲ ת, ו בְּ כ    לֹות ֶאלֵאינֹו יָּ ְּ ז ֵר ב ָּ ינָּה כ ַ ַהש   ַ פ  תְּ נ  נ ַ"ל, נַ ֲאו  נ ַ"ל וְּ ַ י  ש ֶ עֲ יר כ  ַ מ  ֵאש  ו מ  ֹמאל ֵמהָּ ין ו ש ְּ מ  ם. ַטל, אֹו ה ֵמַהי ָּ

לָּ  ַקב ְּ  אכֹות,ל"ט מְּ י ַמהו ת ַהמְּ פ  נ ַ"ל: לְּ ַ ים, כ   ל 
עַ ן תורה ב תנינא אות ]ו[  יעי  רסז ָּ   זי"וְּ ֻדש   ין קְּ יכ  ש   מְּ ַ מ  ת  ש ֶ ב ָּ ל ש ַ תה ש ֶ ש ֶ ש ֵ ֵמי הַ   לְּ דו    זעי"ֹחל,  יְּ ַאחְּ ה הָּ ֶ ַגל  תְּ ב ָּ ת הַ נ  תְּ ו ט י  ש  ָּ ֵמי ַהֹחל  ךְּ רַ פ  ת יְּ ש ֶ ש ֵ י ב ְּ . כ  

וֹ  ֻעל  ְּ ֹות, ש ֶ ֵהם פ  נ  ַ ת  ש ְּ לת מ  כָּ ָּ  ב ְּ ֻעל  ְּ א פ  רָּ בְּ ֶזה כ ְּ יֹום נ  ה, וְּ נ ָּ ֻ ש  ֵֹ ה מְּ י,ֶנֶגד ַהש  ֱאנֹוש   ֶכל  ֶכל הָּ ש ֵ ין ֹזאת ב ְּ ב  הָּ ְּ לְּ פ  י, ש ֶ ֱאנֹוש   ֹות הָּ ת ַ ֻעל  ש ְּ הְּ מ  ֹות י  ין נ  כ  ש ָּ מְּ יו  נ 
ד ֵמאֶ  ב ָּ חָּ תְּ ו ט י  ש  ָּ ֱאנֹוש   רַ ַהפ  ֶכל הָּ ֵֹ ש  י ב ַ ה, כ   ֶ ַעל  תְּ י  הָּ ךְּ וְּ ר לְּ ש ָּ י ֶאפְּ ין זֹ י א  ת ש ֶ  ע"יאת. ַרק ב  ב ָּ נ ָּ ש ַ ין, ש ֶ נו  זֹוכ  ַרךְּ אָּ ב ָּ תְּ ם י  ֵ נו  ַהש   מ  ַתן לָּ ה, כ ְּ דֹולָּ ה ג ְּ נָּ ָּ ֹו  ַמת 

רו  ַרב   מְּ אָּ רוֹ   ֹוֵתינו ,ש ֶ כְּ רָּ ז  בְּ ם ל  ת י:(: 'נָּ ב ָּ ה )ש ַ ָּ כָּ ה ֵיש   ַמת  ה טֹובָּ ',  י  ל  נָּ ה  מָּ ת ש ְּ ב ָּ ש ַ ַזי וְּ נָּ ֵבית ג ְּ דו ת    עי"זב ְּ ה ַאחְּ ֶ ַגל  תְּ ש  נ  ָּ ת מֹורָּ ַהפ  ב ָּ י ש ַ ה ַעל ֱאמו ַנת ו ט. כ  
ח ים, ש ֶ ַהי   ינ  נו  ַמֲאמ  אָּ ת ַ ו ד, ש ֶ ש ְּ ֹות מ  ֻעל  ְּ ל ַהפ  יכ ָּ כ  ש ָּ מְּ ֹות נ  דנ  ש   ן ֵמֶאחָּ ָּ ב ָּ ַהפ  תְּ א כ ֻ ו ט י  רָּ ב ָּ , ש ֶ םַרךְּ מֵ  ל ָּ ת יְּ ש ֶ ש ֵ ַעל יְּ הַ י ב ְּ א ש ֶ צָּ מְּ ת. נ  ב ָּ ש ַ ַבת ב ְּ ש ָּ ֵדי ֹחל וְּ

ַגל ֶ  תְּ ת נ  ב ָּ ב ָּ ה ַאחְּ ש ַ תְּ ו ט י  ש  ָּ . דו ת ַהפ   ַרךְּ
ום ר את י( זכו'ז 'כ ה"פ )יתרוגם ביצה טז. דרשה עועיין  ד"ה זכור ושמור 'ז מסכתא דבחדש פרשה -שמעאל יתרו מכילתא דרבי י רסח

  .השבת



קץ כל נדחה זוהמת הנחש  כן ,בקדושת השבת כנ"ל  . ולפי הקדושה שמקדש ימי החול\רסט /יותר מהמוכרח
לשרשו  הדיבורעולה ל בקדושת שבת כנ"ל ש את החוע"י שמקד ז, ועי"פגם הדיבור כנ"ל בחי' רוח סערהבשר, שהוא 

הפך היא אמונה ושבת אוות ממון, דלות הפרנסה ולהשתת והמסית את האדם לגשמיוזהמת הנחש כי פגם הדבור נובע מ ,\רע /ונתקן 
זה הפך הרוח סערה של ימי החול ש ,בורותא לשרש שלהבת הגו לשרשו בזרוע ז", נמצא כדי להעלות את הדבור מראשהמה הזוהזו

בורים ה דקב"סערת ימי החול, ועוצר לדבר לה בר עלק על ידה מתג, שרשבתלזה צריך את קדושת השבהם האדם רץ אחר תאוותו, 

  . י אמת מלבורובהתעוררות דב

ה עושה אתכש פירושו  עשות חפציך י, כיך ביום קדשעשות חפצי גלךשבת רשיב מאם ת המשך הפסוק הנ"לוזה פי' 

שיך היינו שתמ ,ו יום קדשיידמה כאלו עכשיפירוש  ביום קדשייזכור את  אזי , חפציך, היינו בימי החול

 \ רעב/המסית ,והמת הנחששהם ז מלאכות טמל"דהיינו תרים אותם \רעא/ שםידהחול, ותק שבת על ימי מקדושת

 : כנ"לדבור פגום וה ,ומדיח

 
 יוסי מאמר של התנא רבירמוז הענין ב אר רבינו כיצדיב עתה

ר' יוסי אומר אוי להם  א  תני   \רעג/(ע"בדף יב  חגיגה )רמוז בגמרא  ,  כיצד זוכים לאור התפילין  ד כאןשלמדנו עוזה  

דבור ב תיקון ישכמה ו ,עד כמה מזיק דבור פגום ואינם יודעים מה רואים, פגם הדבורת ומעל לבריות רואים

, ואמרו יכול אף בדברי תורה תלמוד לומר צדק על מי שבולם את פיו \רעד/חז"לודרשו  ,)איוב כו ז'( "תולה ארץ על בלימה"כמ"ש  .קדוש
  תדברון.
 ,  עומדת על עמודיםם רומזת לאור התפילין והיא ירואאנו שהארץ  התנא מה מסתתר מאחרי מה שרואיםומבאר 

,  , בחי' עוה"בהמלכות וארץ החיים היא המלכות העליונה בינה אכי ארץ הי [רעה] חייםץ האר אתשנקר היינו בינהכי הארץ 
 התיקונים שתפילין הםהקדמת בשם  באמצע אות ה'  כנ"להתפילין  דהיינו שבינה היא שרש הארתשממנה תוצאות התפילין 

ובינה   ,ע"י תשובהרא היא  ורת הבכנ"ל והכה ויראה  . כי תפילין היינו הכרת הבורא שמביא לבושאז תבין יראת ה'  וזה פירושל ברא  א עאמ

 . אלוקות בחי' עוה"ב י' השגותבחם שובה, ושעולם הת
 לפניו ית' המידמכאן שתפילה היא בעויפלל"  ויעמוד פינחס (ם קותהלי)על שם הכתוב , ע"ש \רעו/עמודוהתפלה נקרא 

:  

 . מיםה עלעומדים בחי' תפילה,  נויידה, ועמודים

 
תורה ב' תנינא שמבואר שם שלשון הקדש ושבת הן דבר אחד נמצא  ת הכל בתיקון הדבור עיין  אולי אפשר לקשר לכאן כיון תחילעוד    רסט

 .ך אליהן קדושת שבתדבור גם בימי החול ממשיע"י שמירת ה
לֵ  אות תנינא 'עיין תורה ב רע ו ר הו  מו  ]ה[ ו ש ְּ ב  ח  ת ַהד   ֹ א ב ְּ ֹון ַהק  ש  ֹונדֶ יַנת לְּ ש  ל לְּ י כָּ , כ   עַ ש  ים ֵהם ֲחסֵ ֹות הָּ ֵלמו ת,מ   ֶהם ש ְּ ֵאין לָּ ים, וְּ ין  ר  א  רָּ קְּ י נ  כ  

ל ְּ  ֹון ע  ש  ֵאין ש ְּ לְּ ה ל"ב(, וְּ יָּ עְּ ש ַ ים )יְּ ֹון  ג  ש  לְּ ֹ  -ֵלמו ת ַרק ל  ֹון  ַהק  ש  . ו לְּ ֶֹדש    -ֶדש  ש ַ   הו א  ַהק  ר לְּ ָּ ֻקש   יַנת  ב ָּ מְּ ח  בְּ ם נ"ת, ב   ר ד ָּ )ש ָּ ַדב ֵ רח(: "וְּ ֵהא בָּ ֹא יְּ ל  " 'ש ֶ
ךָּ ד    ו רְּ ת ב  ב ָּ ל ש ַ ב ָּ  ש ֶ ל ֹחל' )ש ַ ךָּ ש ֶ ו רְּ ב  ד  מ   כ ְּ יַנת )ב ַ ח  בְּ כו " 'ב   ת קי"ג(. ב   רְּ בָּ ֹה תְּ ר ו(: "כ  ב ָּ ' )סוֹ דְּ ֶֹדש  ֹון ַהק  ש  ה לְּ ֶֹדש  טָּ ֹון ַהק  ש  לְּ ב   לָּ ל"ח( ש ֶ כְּ ה נ  כָּ רָּ ל ב ְּ
י ַהל ְּ דֻ ו קְּ  ה, כ   ָּ ֹון הַ ש   ָּ ש  ֻקש   ֶֹדש  מְּ ֱֶאמַ ר לְּ ק  נ  ת, ש ֶ ב ָּ ֹו  ש ַ דֻ ר ב  ה ו קְּ כָּ רָּ תו ב )ב ְּ ב ְּ כ ָּ מֹו ש ֶ ה, כ ְּ ָּ ֶרךְּ ַויְּ ש   בָּ ית ב(: "ַויְּ כו '.  ֵראש   " וְּ ש  ש    ע"י  וע"כַקד ֵ ל ְּ ֶֹדש  ש ֶ ֹון ַהק 

 ָּ ֻקש   ת, ר לְּ מְּ ב ָּ ֵלמו ת הַ  ע"י ע"כש ַ ב  ש ְּ הו א ב ְּ ד   ֹיח  ו ר ש ֶ ֹון ַהק  ש  , ַנת לְּ ין  י"זעֶדש  יכ  ש   ֹ  ַממְּ ב ָּ מְּ ַהש  ל ש ַ ה ש ֶ ש ֵ חָּ ֵמי ַהחֹ ת לְּ ת יְּ  ל: ש ֶ
ול את דילים ומרימים אותו מהחדהיינו מב , מלשון להקדיש דהיינו כמו שמקדישים דבר חול לגבוה אצ"ע ונ"ל שהושון הל –תקדישם  רעא

 הקודש. 
מיד העניש  אחוה אלחטיא את אל את הנחש מדוע ה ב"ה לא ששזה הטעם שהק  ג' יד(הובא בפרש"י בראשית )בסנהדרין כט כמבואר  רעב

 ים זכות על המסית ומדיח לע"ז. אותו כיון שאין מלמד
)על עומדות  ,)שיש שבעה רקיעין( ות מה רואותואינן יודעמים מעליהם( )את השת וסי אומר אוי להם לבריות שרואותניא רבי י: חגיגה דף יב רעג

  ממקומה  מרגיז ארץה "אמר שנ  ,על העמודים ?ארץ על מה עומדתה ,ים על מים וכו'(עמודהעל עמודים ו )שהיא ודעות על מה הן עומדותואין יקרקע( 
 , הרים ברוח ",הרים יעמדו מים על " מר שנא ,ריםם על הה מי ",רץ על המים לרוקע הא"שנאמר  ,עמודים על המים ",עמודיה יתפלצון ו

 , אסערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הו ",רו רוח סערה עושה דב"שנאמר  ,רוח בסערה ",ורא רוחיוצר הרים ובכי הנה "שנאמר 
   ".ומתחת זרועות עולם"מר שנא
חצבה  "שנאמר    ,יםעה עמודרים שב ויש אומ  .  ישראל  פר בנייצב גבולות עמים למס "שנאמר    ,עמודים עומדתר  שנים עש ומרים על  מים אוחכ

 .      "צדיק יסוד עולם ו"אמר שנ ,דיק שמואומר על עמוד אחד וצ בן שמוע רבי אלעזר   ". עמודיה שבעה
לם דת ה' וכח הבחירה דברים שהעובו מז על עץ שהכל מר ומתר  ? נם יודעים כל זה יהיה אוי להם וכי משום שאיששואל    מהרש"אועיין שם  

 ש.  עומד עליהם עי"
 יינו שיר והלל להש"י( דהי עולם הן פזמן נו אותיות שאחרומד העולם דהיהבן יהוידע על העמוד אחד שעליו עיפה של )עוד עי"ש ביאור 

ץ ואיתימא רבי יוחנן אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן כתיב הכא ונחנו מה וכתיב התם תולה אר ואמר רבא-. חולין דף פט רעד
רבי אבהו   .ה ריבה שנאמר תולה ארץ על בלימ אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מ לעא אמר רבי אי .על בלימה

אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני   . םות עולי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועאמר מ
ת"ל מישרים   כול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון יכול יגיס דעתוי  ם הזה ישים עצמו כאלם מה אומנותו של אדם בעול אדם 

 .תשפטו בני אדם
 ףאופן ק לה עמוקותרץ מגרך אס ואלה המלכים קהלת יעקב עה קהלת פ"י לקוטי הש"עיין ליקוטי תור רעה
ה ועל גמ"ח, ועבודה היינו תפלה, שהיא חיבור אליו ית' )בחי ה ועל העבודכמבואר באבות )א' ב'( על ג' דברים העולם עומד על התור  רעו

 . בחי' דעת בחי' עומד על דעתו ה פד תנינא( חיבורבחי' צמיד פתיל כמבואר בתור  'נפתולי אלקים נפתלתי



שפכי כמים לבך   \רעז/(איכה ב') כתובש ו כמים והלב מכונה מ, ת הלבנוויה בכותפלה תלה יכ על הלב  והיינמים על ה
להיות   ,ל שבתפילהיטוהב  לעמידה הזו היא דווקאאבל הקרקע    ,דה הפך המיםחי' דעת ועמיהתפילה היא ביינו כי עצם  הד  ה'  נוכח פני

 :  יכמים כלפי הש" ניגר

בשיר ושבח והלל להקב"ה  דהיינו האפשרות להתפלל כראוי בבחי' שיוצא הדבור  ,\רעח/בחי' שפכי כמים לבך נוכח פני ה'דהיינו  ומים

 , על ההריםכנ"ל באות ד' זה עומד 

שמדתו חסד  אברהםר חסד עורתנבבקר  ינודהי דהיל שע, דחקות בחי' לילהבשלומדים בעניות ו ' תורהבחי זוהרים 

כל הסט"א וקץ כל בשר היונק דהיינו  וריהםה וחמידו שולחו המל שע , חוט של חסדל זוכה בבקרכי ע"י לימוד תורה בלילה  ,בחי' בקרו

  ., כנ"ל אות ד'בור דקדושהמאחר הדברים ואוחז בד
דהיינו י ב \רפ/(משלי ח', כמ"ש )\רעט /כמו הר מםומר שהואכי ההרים זו תורה  מדוע הרים זה בחי' תורה, ומבאר רבנו

מאן מלכי רבנן,   \רפא/דרשו חז"ל ו. של המלכיםקיים מלכותם תתקיום התורה שרק ע"י פשוטו של מקרא  מלכים ימלוכותורה ע"י ה

   : תורה נעשה התלמיד חכם מורם מעםדהיינו שע"י ה
המלאך שהציל את לוט אמר שכתוב  ש ו  מ, כהר  ראנק  דהחסאיש  גם אברהם  כי    ,בחי' חוט של חסד הנ"לבאר מדוע הרים  ומ

הדוחק בחי' נמצא שאחרי    .היושב הראבינו    םואמרו במדרש שהכוונה שימלט אל אברה  \רפג/[רפב]ט  ( ההרה המלבראשית יט)  לו

בחי' ו אצל, כי בחי' חוט של חסדאברהם אז נמלטים אל בחי' אש וגפרית שניתך על סדום ועמורה, שליטת הקץ כל בשר  אלילה שהו

 :  ד'כמבואר באות  , ואז יוצא בשיר ושבח והלל להקב"ה בלא מונע.ינו מארי דדינן שולחוידה הבקר אור והאנשים

רוח פיו של הקב"ה, על  ת  דמשהתורה הנ"ל עוהיינו  ,  על הרוח  םומדיע  שעל ידה חוט של חסד,   ורהתדהיינו הוהרים  

  .הוא כח הדבור שלנו היינו בחי' דיבור

 חבנו כמ"ש ויפכח הדבור שניתן    אעל רוח פיו של הקב"ה שהו  דמעוו זוכים לחוט של חסד כנ"ל  שעל ידד תורה בלילה כנ"ל  ומיהלש  דהיינו
לעדיו לא היינו יכולים בו  ,\רפד/ נמצא כח הדבור שלנו הוא רוח פיו של הקב"ה  .והנופח את עצמו נופח,  באפיו רוח חיים והתרגום רוח ממללא

נתעלה   שלומדים בלילה כנ"ל  \רפה/שע"י התורת חסד  להעלות את הדבור לשרשו כנ"לועי"ז    פה,ם ביאהבבחי' מוצ  תורה  ללמוד
ד הבקר דיבור, שתמתין עכות פה דהיינו ה' המלא בחישהיות אמר לר שבועז בקרעד ה שכבי ובכתש ו , כמהדיבור כנ"ל

ובשלהבת הגבורות ושבח להקב"ה,    רצא הדבור בשיוי יאז והאנשים שולחו ואזוהחסד    משך עליהואז י  ,בשר  לשיעבור זמן שליטת הקץ כ
  .ה' בחי' תפילין של יד כנ"ל אות ד' ,ועולה לשרשו בזרוע הקב"ההאמת שבלבו  בדבורוגלה תמ

 : רוח פיו של הקב"ה או תורת חסד עומד על כח הדבור שהונמצא שההרים דהיינ

 
לָּ איכה פרק ב  רעז יְּ ַ י ַבל  י ֹרנ   ה\)יט( קו מ  לָּ יְּ ַ ךְּ ֹנכַ \}ַבל  ֵ ב  ם ל  י  ַ י ַכמ  כ  פְּ ֻמרֹות ש   ֹראש  ַאש ְּ ךְּ ַעל נֶ { לְּ י  ַ פ  ַ יו כ  י ֵאלָּ א  י ש ְּ ֵני ֲאֹדנָּ ְּ ים ח פ  ֲעטו פ  ךְּ הָּ ַלי    ֶפש  עֹולָּ

ל חו   ֹראש  כ ָּ ב ב ְּ עָּ רָּ  צֹות:ב ְּ
ארום שכינתא דיי שריא לקבליך ובפתגמי אוריתא כשירו עסוקי במשנה בליליא  )יט( קומי כנשתא דישראל שדריא בגלותא    -  תרגום יונתן

פשת עולמיך  ית כנשתא כל קביל אפי יי טולי לותיה בצלו ידיך על ניביך והדרי בתיובתא וצלאי בבשפרפרא שריא היך מיא עקמומית ל 
 כל מחוזין:  דצחין בכפנא בריש

)יט( קומי רני בלילה וגו'. תנא ר' חייא, כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו, שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמרות  -תמימה תורה 
 ב< ]תמיד ס"פ ד'[:י ה' >ע שפכי כמים לבך נוכח פנ
 לגירסא:א איברא לילה אלא ש אשמורת, ולכן קאי אתורה דל>עב< דתפלה קבועה הלא ליתא ברא תורה תמימה >ביאורים< 

שם, כמו שכתוב שפכי כמים לבך וכו' עיין איכה ב' קומי רוני בלילה וכו' שפכי כמים לבך וכו'   -' אות ח -פרפראות לחכמה עיין  רעח
' מכוון  לבך והדרי בתיובתא וצלאי וכויליא וכו' ובפתגמי אורייתא וכו' שדיאו היך מיא עקמימיות מי וכו' עסוקי במשנה בל ותרגומו קו 

 לענינינו: 
לזלין בה. וצ"ל שהר רומז  ל עולם אלא שהעולם מז ש שברומו יא מדבריםות שהלה מרוממת כחז"ל עה"פ כרום זולאע"פ שגם התפ רעט

 לה מרוממת בסתר התפ ילו לדבר המרומם בגלוי וא
ים משלי פרק ח  רפ כ  לָּ י מְּ חֹ )טו( ב   ים יְּ נ  ֹרזְּ ֹלכו  וְּ מְּ קו  ֶצֶדק:י   קְּ

 ים:על ידי עשו חוקים צודקים וישר  -על ידי תתקיים מלכותם אם יתנהגו במשפט התורה. יחוקקו צדק    -  ( בי מלכים ימלוכו)טודוד    מצודות
אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו   .שלמא עלייכו מלכי שלמא עלייכו מלכירב חסדא( )גניבא לרב הונא ואמר להו  -גיטין סב. עיין  רפא

 . וגו' { בי מלכים ימלוכוו ט-אמר להו דכתיב }משלי ח ?םמלכי 
יא לזה ראיה מהפסוק בשיה"ש ב' מדלג על ההרים וכתיב במיכה  ית רבה נ' יא ]ועי"ש שהמדרש מב* מובא בפרש"י שם עפ"י בראש רפב

 ' א' ד"ה ר' אבין[י וירא כולם הר נופל. גם עיין מדרש בראשית רבתואיד יח  ם על איובלתרגושציין  ין מי הנחלעו הרים. ועיו' שמ
שלב שהרי התפילה אינה מכח   קשה אם הרים היא התורה חסר כאןקרא הר לענין שלנו. ונראה שכיון שם נבכך שאברה צ"ע מה  רפג

גם התורה וגם החוט של חסד   וזהרים רמרבינו שב מבאר  דחק לכןורה מתוך הך על הלומד תהתורה לבד אלא מכח החוט של חסד שנמש
 ד תורה.  על הלומ שנמשך בבקר

מרעיד את מיתרי כני, כי אע"פ שגם תוכי מדבר אבל זה עניין תכני בלבד שרוח עולה מהראה לגרון ווא כח אלוקי ולא ט וכנ"ל שה רפד
לכאורה  מזיז ידו בלא מחשבה אלא הרצון בעצמו מניע אבריו כרצונו הכי נמי היה  וכמו שאדם  וחמש מוצאות הפה מחתך הקול לדבור,    הקול

שאת אבריו מניע כמו כל אדם  מה שידוע בעולם  ילפדם שנברא ע"י ספר היצירה הראייה מאו, נו כןשגם הדבור יהיה כן ובאמת אי אויר
ומשמע אפילו דבור  .  כח אלוקי  אאורות שהדבור הום טל  בשוכנ"ל    .כמו תוכי(  אפשר ללמדו לדברצ"ל  ברא  ס)ובאמת מ  .אבל דבור אין לו

   ו כולם.ממנו יצא אמר על אדם הראשון.שהרי ויפח באפיו נ של גוי.
  ן רשו בגמ' שתורת חסד היא שלומד על מנת ללמד. אבל כאן נראה שהכוונה שלומד בלילה להכרית את הקץ כל בשר בזמ חז"ל ד רפה

 ושבח להקב"ה.   רשעל ידו יסתלק הקץ כל בשר ויצא הדבור בשי בבקר לחוט של חסד, כדי לזכותתו, טשלי
רה שלומד מתוך התגברות על מניעות נקראת תורת חסד בחי' ח מדת החסד לכן תוה ה' אות ה' שהתגברות היא בכואולי גם כמבואר בתור

 ל הוא בחסד כמ"ש חסד אל כל היום.-תורה בכח. וכח הוא חסד כמ"ש יש אל ידי ושם א



טמאות רוח סערה ענן   מהג' קליפותביותר  ה טמאה  קליפהרה  רוח סע),  על סערה  עומדפיו של קב"ה דהיינו הדבור שלנו  ורוח  

. וצ"ע אע"פ שידוע ש' קליפות אין להם תקנה וק קליפת נגה הרביעית אפשר לברר אותה להעלותה ד' 'גדול ואשת מתלקחת ביחזקאל א
שזה לות לקדושה ממש להעין לקדושה. כאן משמע שתיקון הדבור הוא לקשור את קליפת רוח סערה לקדושה. וצ"ע. ואולי יש להבדיל ב

 (דהיינו את הרוח סערה דושהלק לבין רק לקשור אותה ,קלפת נגה

הפגום  ורהדיבאחורי הוא יונק מ כי ,חטאת רובץ הוא לפתחהדברים,  ר בחי' אחשר הוא קץ כל בהיינו שבחי' 

 שנפח בנוח ממללא  ור  אושה ואע"פ  \רפו/של הדבור הוא רוח סערהנמצא שהמציאות ההתחלתית   "לנ, ונעשה רוח סערה כשלנו

 , יותר מכל הקליפותתהפך לרוח סערה קליפה טמאה ביונק הסט"א מפגם הדבור ונמיד  ו  ,לפתח חטאת רובץ, אבל אצלינו  מרוח פיו  הקב"ה
שיש שני דינים כי קץ כל בשר הוא קליפה , ומשמע דבור קדוש היא עבודה קשהלכן לדבר כנ"ל.  העד שכל הצרות של האדם באות ממנ

  .ה ועל ידו לדבר דבור קדוש בבחי' רוח סערה עושה דברושואותו לקדלגרשה ואז הרוח סערה אפשר לקשור יך שצר
א"א לדבר דבור קדוש בלי הרוח סערה )וכנ"ל שכל דבור בעולם  כי    הדבור הקדוש עומד על רוח סערה קליפה טמאה,  אנמצא רוח פיו שהו

אלא רק אפשר לרתום  (נו רוח סערהירע דהי-, דהיינו רוח סהרע 'ולה מעשר גמטלא ככ" י גמט' סה וכז אותיות-הוא רוח פיו ושם אדנ

 : ולאסור את הרוח סערה לשמש את הדבור הקדוש בבחי' רוח סערה עושה דברו

ואם תשאל למה הקב"ה , על זרועו של הקב"ה עומד הרוכב עליה, קץ כל בשר ו ,דהיינו קליפת רוח סערהוסערה 

ה הנו [רפז] כתובש ו מבשר, כקץ כל ל יןות צריכיכי הבר זה מתרץעל  על זרועו, ט"אהסיא מעמיד את הסערה שה
אים מפניו ית' יראת העונש. ועוד כי לא יתכן את הרשעים יר מעניששע"י כי [ רפח{]ב"ר פ"ט} תולאך המוממ"ה טוב מאוד דא 

 דזה תפקישוים, והנראים דים הבוחר שני צד ינילע בחירה אלא כשעומדים ולא תיתכן ,שלם אלא על מעשינו שנובעים מתוך בחירהשכר 

 של הרעם לשלותוהשת ,\רפט /בדיוק כמו האמת והשקר קר ורע הנראה ומתדמההאדם עולם שלם של ש יעמיד בפנהסט"א לה

לכן יש לו שרש בקדושה עליונה  כי הוא טוב מאדכן אומר המדרש  לע, ששם בשרשו הוא גבורות קדושות מגבורות עילאין

חמשה אלו    ',כנ"ל אות ג  הכוונה היד שיש בה ה' אצבעות  זרוע,כי  ערה בזרוע,  ס. וזהו ש ים שבבינה עילאהדינש המאד בשר
ח זמן עד  ,הנ"ל \רצ/ינו סט"אישל הקץ כל בשר דה שמשם חיותו, קדושות בבינה עילאה ותורגב צ  נֶּ וֶּת ל  מ  ע ה  ּל   [רצא]ב 

     : "לנבשר העושה קץ לכל דבר כת שהוא הסט"א וקץ כל מו של עולם הבא שם לא יהיה מציאות אפי' שבעולם הנצח שהו

' שחוקר אחר חובות בני אדם לעשות תכלית וכליון לכל דבר ולעורר ולהלשין ולקטרג וכו העולם עומד על קץ כל בשר הנ"ל נמצא כלו
מהותו הסתרת האמת ע"י הקץ  שכל"ז ילא גם לא שכר, וממילא לא היה צורך בכל העוהמתה בחירה ומידיו לא הי. כי בלעכנ"ל אות ג'

 כל בשר.  

.  ודייקא ממנה גם נמשכים החיים שחיותה מהדינין הקדושים ששרשם בבינה עילאה ,המוות אשהיעומד על הסט"א   נמצא שכל העולם
 '.ת הסתרנמצא שבינה ממנה נמשך הכרת הבורא ומממנה חיות לה. \רצב/שעל ידם זוכים לחיים צאות התפילין כנ"לותלעולם כי היא 

 
 הפסוק שבו פתח את התורה ובו רמוזה התורה שלנוינו לבאר את בוזר רחועתה 

ילֹו ָיָרה  ('ד שמות טו) ַבָים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְבעּו ְבַים סּוף: ַמְרְכֹבת ַפְרֹעה ְוחֵּ

 \רצג/(ויגש דף רי ע"א)היינו בחי' תפילין, כמובא בזוהר פרעה , מרכבות פרעה וחילופי' ה וז

ות מתגלים נה( שכל האורמא )עלאה, בי רומז לא פי' פרעה יין מינהלואתג עןין אתפרכל נהירעה היא אמא דפרש 

 . , וכנ"ל אמצע אות ה' תפילי היא אמא על ברא, וכנ"ל שבינה ארץ החיים שממנה תוצאות התפיליןממנה
והיא בחי' ל אור התפילין כנ" מנהשמ [רצדשרומז לבינה ] ( רוכב שמיםדברים לג) כתובש ו לין נקרא מרכבות, כמתפיו

 .  כנ"ל אמא על ברא \רצה/זעיר אנפיןשמים שהוא רוכב על 
וונין עי"ש וגם רבוי הג ע"י אות הירשע"כ תפילין נקראים פאר כי ההתפא 'כנ"ל באות ה אש ומים, בחי' גווניןהם בחי' ושמים, 

ְ : שהיא הבינה לאהא עאימ, כי תפילין הם נהרין מווניןזה בחי' בושה שמשתנה פניו לכמה ג

 
ן ַעז ַאי אֹוֵמר, ֱהוֵ  באבות )ד' ב'(מעתי מהריצ"ח לעניין עבירה. שאמרו וכמו שש רפו ֶ ה )כ ְּ )ב( ב  ה ַקל ָּ וָּ צְּ מ  ץ לְּ ה(, ו בוֹ י רָּ הַבֲחמו רָּ ֲעֵברָּ ן הָּ . ֵרַח מ 

ח וריבור הוא מציאות של בעברה, ומיד כשאנו עומדים על דעתינו צריך לתת לב לברוח ממנה.  והכי נמי הדנמצא שהמציאות שלנו היא 
רה הזאת סעור מרע וכיצד לקשור את הרוח ס 'סערה ומיד כשאדם עומד על דעתו צריך לחשוב כיצד ראשית כל לבלום את פיו בבחי

 רה עושה דברו. כנ"ל באות ב.עירו בחי' רוח סע  ןאסרי לגפ 'יפה הקדושה בבחלמלכות 
 לא 'בראשית א רפז
 ער לז סוף פ"ב ורה י' אות ג' וע"ח ש' וז' ולעיל תן גם פסקא הת, ועייפסקא י' דא מלאך המו רפח
גמ' ואר במקבל כמבבושה אצל ה חינם מעורר מתנת  שתתגלה מדת טובו ית' וכידוע יאת העולם כדי להטיב לברואיוכידוע טעם לבר רפט

שבו    א הקב"ה עולםיה שלימה ברטבה תיהשל בושה( לכן כדי שההונה מהג' עי"ש ובחז"ל מכונה נהמא דכסופא )לחם  פ  'ד למה דשבת ק
כר נצחי אילו הששזה בעולם של גבול וכליון ו ין יחס כלל בין הבחירה לשכרייך שכר לבוחר בטוב. )ואע"פ שאיש בחירה שעי"ז ש

 את יצרו בעולם הזה(ם של האד  חס לנצחוןיזה ים היא באפ"כ ההטבה שאע
שם דינין מתערין דהיינו שרש הדנים ילאה בבינה ע אכמבואר בתורה יב תנינא שחיות הקליפות הטמאות מבראשית מאמר סתום שהו רצ

 . והסתרה טה נעשים רעת למושם הם קדושים ורק כשיורדים בהשתלשל
 השחתה )מצודת ציון( ו כה ח', בלע עניןישעיה רצא
 ה' עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחייני:  ואמר ריש לקיש כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר. מנחות דף מד רצב
אְ-הרְויגשְדףְרי.ְזו רצג ית כ "מש וראה באְֲחֵזיְת ָ עהְב ֵ ר  ַ א,ְפ  יָמָניךְ ְהו אְד ָ ֵעיָלאְס  יָתא, הבינה על למעלה סימן זהוְל  ָרעוְ ד ְ ְב ֵ פ   ת  ָייןְא  ל   ג ַ ת  א  יהְ ְו  נ ֵ ְמ 
ל ָ יןְכ  ר  הו  ָכלְנ  יןְו  ינ  ו צ  ל ,בה נעלמים שהיו הגבורות של הנרות וכל החסדים  של  האורות כל  ונראו ונתגלו נפרעו שמשם בית שהיאְב  ָ ֲהָוהְַמהְכ  יְםְד ַ ןְָסת  ָ מ  ַ ת  ְמ 

י ל  ג   ת   .   אהרן פרעה כי כמו וגלוי  פריעה לשון שהוא  פרעה בית הבינה  נקראת כן ועל, גלהנת משם   ונעלם סתום  שהיה  מה לוכ ְא 
ן נקרא שבינה רוכב על זעיר וכנ"ל לכ זעיר שמקבל את המוחין מבינהלרמ"ק ח"ז )הביאור בזה כי שמים הם באור נערב  כמבואר רצד

 רא.באות ה' תפילין בחי' אמא על ב
 ד לזעיר.כוונה לנה"י דאמא שנעשים חב" שהנראה  רצה



 דהיינודהיינו זרועו של הקב"ה  (רצו), הם הגבורות הירכי . ביםירה על ידי וע"י מה תזכה לבחי' תפילין, 

 . כנ"ל אות ג'לחמש אצבעות שביד שמאל שהם חמש גבורות 
 , אליו שכל הנחלים הולכים , הוא בחי' דיבורבים

 כשתקשר ותעלה את הדיבור לשרשה ל ירה דהיינו לשרש הגבורותה אתעלהדבור  אשהוירה בים דהיינו שאת הים  וזה
   :כנ"ל

שהוא זמן שליטת הקץ כל בשר וע"י  התורה בלילהלימוד  שה, ע"יבור לשרוע"י מה תוכל להעלות את הדי

מכח  וכו' ר אורקשע"י לימוד הזה נמשך חוט של חסד, ואז הבווכנ"ל  ,שלומד תורה בזמן שליטתו מתגבר עליו

עולה, ונעשה בת  רצז, ואז הדבורבשר האורב אחר הדברים לינק מהם הקץ כלבלילה אזי בבקר מסתלקים ממנו  תרוגבההת
 .השמ[ רצט] ל אברהם ובכלבת היתה לו  \רצח/(:יוב"ב ) אמרוש ו , כמכנ"ל ת חסדתיקון הדבור ע"י תור אברהם

 . בכלגי'   בים וזהו  ,םי 'בחיבחי' דבור בזה שאברם אבינו זכה לתקן מדת המלכות לומר שרמזו  הרוצ

 ,  ומבחר שלישיו טובעו בים וזה

  ,לה שלישיושיש בה תורה נביאים כתובים, לכן רמוזה במי \ש/(.שבת פ"חתאי )א תליתהתורה נקרא אורייכי 
, הפסוק הואצ"ל פירוש  שגפירש ולפ"ז . \שב/אשר בחרת באברם \שא/(נחמיה ט) כתובש ו ומבחר דא אברהם כמ

ע"י שבבקר נשמך נתתקן הדיבור,  דהיל ע הם,אברר מדת רנתעו ל ידה, שעדוחק ךתוומבלילה  התורהי ע"ש

 .  \שד/להגדו  התהום  פי' יטבע בנקב  א דתהומא רבאכל בשר יטבע בנוקב  וקץחוט של חסד ואזי והנשים שולחו כנ"ל באות ד'  

   אות ב'.  כנ"לים לתוכו ם הולכחליהנ שהוא בחי' ים שכלכי ים רומז לדיבור , טובעו בים סוףכוונת רבינו שרומז הפסוק  וזו

א טבע בנוקביהוא  ,  הדיבורוק בים  שהוא דב,  שעושה קץ וסוף לכל בשר כנ"ל אות ב'  הוא בחי' קץ של בשר  סוף

 רואז יצא הדבור בשיבלילה ובעניות ודוחק, ע"י התורה שנתעורר חוט של חסד  רבא, ע"י בקר דאברהם דתהומא

      :' דאות  כנ"לושבח והלל להקב"ה 
 

 
 בורה גי' ג   הכולל   ם ע ה  פי' יר  רצו
 הדיבור -תרצו מ רצז
שהיתה לו בת  כתנאי וה' ברך את אברהם בכל מאי בכל רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת רבי יהודה אומר -: בבא בתרא דף טז רצח

 . אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה
 . רך את אברהם בכלוה' ב - 'כד את בראשי רצט
 י תליתאי ביום תליתאי בירחא הב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידיך רחמנא דיחסדא ברה עליה דרב הוא גלילאדרש ה . חשבת דף פ  ש

ן, מרים  בטליתאי למשה ת  -י  תליתאעל יד    :י כהנים לוים וישראליםובים, לעם תליתאתורה נביאים וכת  -אוריאן תליתאי    -יתאי. פרש"י  תל
 ישה:לפר -ביום תליתאי  הרן ומשה:א

ה ט נחמיה פרק  שא ֹהוָּ ה הו א יְּ ם: )ז( ַאת ָּ הָּ רָּ מֹו ַאבְּ ְּ ת ָּ ש   מְּ ש ַ ים וְּ ד   ש ְּ ַ הֹוֵצאתֹו ֵמאו ר כ  ם וְּ רָּ ַאבְּ ָּ ב ְּ ת  ַחרְּ ר ב ָּ ים ֲאש ֶ ֱאֹלה   הָּ
לא חדלו   מן הפלגה. והנה כל אותו הזמןוהיה הזמן הזה מאדה"ר עד ז... -בענין ישראל ואומות העולם  -ד "ב פ " ח –רך ה' ר ד ספ עיין  שב

ורשים האמת לרבים, כגון, חנוך מתושלח שם ועבר, ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם. וכיון שנתמלא סאתם של הבריות, בזמן צדיקים ד
ע בבחינת ת ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השרשיי, ויהיה קצם של הדברים, שיקבע מה שראוי ליקב יו הפלגה, שפט במדת משפטו ית' ה

עת הקץ ההוא. ואז השגיח ית"ש על כל בני האדם, וראה כל המדריגות שהיה ראוי שיקבעו   ר נתגלגל ונהיה עדהשרשים, לפי מה שכב 
נה כפי מה שהונחו הם, כן נגזר עליהם שיהיו מוציאים התולדות, והבם האנשים ההם כפי מעשיהם, וקבעם בם בבחינתם השרשיית כמ"ש. 

ם בעולם, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבבריות, וניתן ו כלם מינים קבועישהיה ראוי לשרש ההוא. ונמצא  כפי מה שכבר שוער
יון, ראוים לישאר במדריגת האנושית עללהם להוציא תולדותיהם בחקם ובחינתם ככל שאר המינים. ואמנם נמצאו כלם לפי המשפט ה

ו ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ם לבדו נבחר במעשי, ולא גבוהים מזה כלל. ואברההשפלה שהגיעו לה אדה"ר ותולדותיו מפני החטא
חד מהם במדריגה  א ויקר, כפי מציאות האנושית במדריגתו העליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חקו. ואז נתחלק העולם לע' אומות, כל

שים, והתחיל הזה נסתם שער השר יות בעילויו. והנה אחר העניןידועה, אבל כלם בבחינה האנושיות בשפלותו, וישראל בבחינת האנוש
הגלגול וההנהגה בענפים, כל אחד לפי ענינו. ונמצא שאע"פ שלכאורה נראה ענינינו עתה וענין הקודמים שוה, באמת איננו כך. אלא עד 

אחר שהוא הדבר כפי המשפט, והתחיל זמן יה הזמן שרשי האנושיות, ונתגלגלו הדברים בבחינה זו. וכשהגיע קץ זמן זה, נקבע ה הפלגה
 ים, שעודנו בו עתה: זמן הענפ

 פירוש -בתשכטדפו"ר פיר', וב שג
ד שהוא פתח אחד לצד הקליפות, וזה הללו יש נקב אח  והנה ענין זה יהיה כי לצד צפון של מחיצות  -עיין חסד לאברהם מעין א נהר כה    שד

ר אז ניתן רשות להתפשט אבל פה בא"י בלילה, אשו נקב הוא התפשטות אותה הקליהנקב הוא סמוך לפתח היכל לבנת הספיר, ודרך אות
קב הוא ת, ודרך אותו הנלא כולה וז"ס הלילה, ונקב זה נקרא נוקבא דתהומא רבא, ודרך אותו נקב הוא דחיית הרשעים אל בין הקליפו

לי באמרו ואל תאטר ע   אותו נקב התפלל דוד המלך ע"הכניסת כל הרשעים לגיהנם, וכל הנדחה ממקום הקדוש ידחה דרך אותו נקב, ועל 
  באר פיה, שח"ו כשידחה איזה רשע דרך אותו נקב ונסתם פיו עליו והוא יורד לגיהנם לבין הקליפות נוח לו שלא נברא, והוא נמשך בהם 

 ם נפש עד בור ינוס בל יתמוכו ו עד יתרצה כשכיר יומו, ולנקב זה נאמר באר צרה נכריה, גם נאמר עליו אדם עשוק בדוהם שולטים עלי
רוחני היורד מדרגה אחר מדריגה עד למטה, ואותו נקב הוי נסתם ביום ונפתח בלילות עד חצות לילה, ואותו פתח הוא בו, וזהו גיהנם ה

ל צפון ולם, אלא אותן הידועים לשלוט בלילה וכמ"ש במקומו, ולכן בלילה נוטה עשן המערכה אא"י בלילה ולא כהתפשטות החיצונים ב
עד ולערב יחלק שלל, ועל אותו נקב אמר הכתוב מצפון תפתח הרעה, והנה בשעת חרבן בית הפסוק בבקר יאכל  למזון החיצונים, בסוד

ה מכל סביבותינו, ואח"כ סתם השי"ת פרצה הגדולה ונשארת כמות פרצו פירצה בעו"המקדש נפתח הפרצה מרובה מאותו נקב וכל הגוים  
 שהיתה בראשונה:



איך כל  הצד בהג"ה וכנרשם מן ,, כמבואר שם בתוך דברי התורה הזאת\שו/ [שה] תפילין וונותסוד כ התורה היאזאת )

לקים אם יהי' או  היטב, אר הדבררחב לב  ועדיין צריכין ביאור  ,שם, והדברים מובנים למשכילים  שזםכוונות תפילין כלולי
 י: עזרה", יתבאר הדבר במ"א ביעמד

 סוד כוונות תפילין, דהיינו התורה בחצוצרות וקול ואמר שכולם הם ,רותוחשב כמה וכמה תק', שו המפיודע ששמעתי 

ממלכת  יתהיו לואתם  [שיא] והתורה מי האיש החפץ חיים [שי] , וקרא את יהושע וכו'[שט] , ואנכי ה' אלקיך[שח] שופר

ורות גדולות שאיני זוכר עתה וכמה ת עוד כמהו ,רעה וכו'והתורה הזאת מרכבות פ, [שיג] קארי העם זרשא[ שיב]כהנים 

 :לפורטם. ואמר שכולם הם סוד כוונות תפילין. אשרי הזוכה להשיגם(
 

 
 שסב  י מוהר"ןחי שה
ה מכ) -אות שסב  -"ן ספר חיי מוהר  שו ֶהם ַאת ָּ ֵמש  ב ָּ ַמש ְּ ה מְּ ַאת ָּ ֶ ל ַמה ש   כָּ י ֹות, וְּ ל  לָּ ים ֵהם כ ְּ דֹוש   יו ַהק ְּ רָּ פָּ סְּ ב   ים ש ֶ ר  ֲאמָּ ַ ַהמ  ֹורֹות וְּ הֶ ֹוצֵ ג( ַהת  ם  א ב ָּ

ֵיש  ב ָּ  ֹאד, וְּ ם מְּ יר ֵעיַני  ֵמא  תֹוק ַלֵחךְּ ו  ש  ו מָּ דָּ חָּ א וְּ לָּ פְּ ֶדרֶ ַטַעם נ  דֹול ב ְּ קו ת ג ָּ דֶ ֶהם ַעמְּ ט ו בְּ ש ָּ ְּ ים ךְּ פ  ר  ָּ ת  סְּ ֶהם סֹודֹות נ  ֹורֹות ֵיש  ב ָּ ל ַהת  י כ ָּ ר. כ   ת ָּ סְּ נ  ֶרךְּ סֹוד וְּ
ר ש ָּ י ֶאפְּ א  ֹאד. וְּ ֹאד מְּ ים מְּ א  נֹורָּ ים וְּ א  לָּ פְּ נ  ֵאר וְּ בָּ  ֹזאת: לְּ

ר   ל ַמֲאמָּ כ ָּ וֹות, ש ֶ צְּ ל מ  נֹות ש ֶ ו ָּ ַ ר ֵיש  כ  ל ַמֲאמָּ כָּ ם ב ְּ נוֹ ג ַ ו ָּ ַ ֵאיֶזה כ  ךְּ לְּ י ָּ ים ב ַ ש ַ ר  ֹבאָּ יש  ת ַהמְּ א  י הָּ ל מ  ה ש ֶ ֹורָּ גֹון ַהת  ים. כ ְּ י ֵעץ ַחי   ר  ים" ו פְּ "ֵעץ ַחי   ים ב ְּ ב  תָּ כ ְּ
ן ל"ג ימָּ ֵטי א' ס  ו  ק  ל  ים )ב ְּ ֵפץ ַחי   וַ ( ֵיש  ב  ֶהחָּ צְּ מ   ר מ  בָּ ֹו ד ָּ ר ב  כ ָּ זְּ ֹא נ  ל  י ש ֶ ב ַאף ַעל פ   ַנת לו לָּ ו ָּ ַ ֹרב עָּ ֹו סֹוד כ  קְּ ֵכן ב   ב, וְּ ים" כ   ת לו לָּ ֵרע  י ַלי מְּ ה ל  ֶ ֻדמ  מְּ

ַמעְּ  ש ָּ ים. וְּ ר  ֲאמָּ ַ ֵרי ַהמ  אָּ ֶזה ש ְּ ֹוֵצא ב ָּ ַכי  ן שפז(, וְּ ימָּ ן ס  ָּ ַקמ  ן לְּ ו ש  )ַעי ֵ ד  ַנת ק  ו ָּ ַ ֹו כ  י ֵש  ב  פ   ש ֶ י מ  ים,  ת   ֵעץ ַחי   רו ש  ַעל הָּ ֵ ה ַלֲעֹשֹות פ  צָּ רָּ ַמר, ש ֶ אָּ דֹוש  ש ֶ יו ַהק ָּ
ו ט ֵאינֹו  ַאךְּ  ש  ָּ רו ש  פ  ֵ ר   פ  , ַרק צְּ ךְּ רָּ צְּ ינ  ת   ַמעְּ ם ש ָּ ים. ג ַ ֵעץ ַחי   ים לָּ כ  י ָּ ַ ֹורֹות ַהש   ה ת  ָּ מ  ַ י כ  ת   ַמרְּ ר אָּ בָּ , ו כְּ רו ש  ֵ יו  פ  הְּ י   ה ש ֶ ֹורָּ ין לֹוַמר ת  מֹו  ב     יכ  ז ֶה ש ְּ ַמר, ש ֶ אָּ ש ֶ

ֹו מו סָּ  ל  ֻ הו א כ  ה ש ֶ אָּ רָּ ים וְּ ֵעץ ַחי   ַמר הָּ מו ךְּ ג ָּ ֹורֹות יֵ סָּ ה ת  ָּ מ  ַ ֵכן כ  ֶפר, ר. וְּ ֵ ַהס  א" ש  ב ְּ קָּ ם ַזרְּ עָּ ֵרי הָּ ן ד(, "ַאש ְּ ימָּ ֵטי א, ס  ו  ק  ל  ֹעה" )ב ְּ רְּ ַ בֹות פ  כ ְּ גֹון "ַמרְּ כ ְּ
ֹורֹות ש ֶ  ה ת  ָּ מ  ַ עֹוד כ  ן לה( וְּ ימָּ ם, ס  ַמר ב ְּ )ש ָּ וֹ אָּ ט ַהת  רָּ פְּ ין. ו ב  ל   פ  נֹות ת ְּ ו ָּ ַ ם ֵהם סֹוד כ  ֻכל ָּ ים, וְּ ת   ע  ן הָּ ש  אֹותָּ לְּ בו  ב   ת ְּ כְּ נ   דֹוש ָּ רֹות ש ֶ ַמר  ֹונֹו ַהק ְּ מֹו אָּ ַעצְּ ה ב ְּ

ים הו א מ  עָּ פְּ י ל  ה כ   ב ֵ נֹות ַהרְּ ו ָּ ַ ם כ  י ֵיש  ש ָּ א, כ   רָּ קְּ מ   מֹו ב ַ ֶהם כ ְּ ק ב ָּ ד ֵ ַדקְּ ים לְּ כֹול  י ְּ ם חֹוֵזר וְּ  ש ֶ , ו ֶבֱאֶמת ֵיש  ש ָּ ֹלא ֹצֶרךְּ הו א לְּ ֶמה ש ֶ דְּ נ   ים ש ֶ ר  בָּ כֹוֵפל ַהד ְּ
קלְּ  ד ֵ י ֵיש  ש ָּ   ַדקְּ ֶזה כ   ה ג ְּ ב ָּ נָּ ו ָּ ַ ק ַ ם כ  ע  י ֹות. וְּ ל  לָּ י הו א כ ְּ ל כ   ֻסג ָּ מֹו מְּ ַעצְּ ה ב ְּ דֹוש ָּ ֹונֹו ַהק ְּ ש  לְּ בו  ב   ת ְּ כְּ נ   ֹורֹות ש ֶ ַהת  ַמר ש ֶ ם אָּ ה. ג ַ גֹות ו א ַהמ  ר הדֹולָּ הָּ ַהַהנְּ ר וְּ ו סָּ

ר ל ַמֲאמָּ כ ָּ ֹוֵצא ֵמֶהם מ  ֵעצֹות טֹובֹות ַהי  סְּ  טֹובֹות וְּ ַבד ַהנ   ל ְּ ר, מ  ַמֲאמָּ ש  ו  י ֵ רֹות ש ֶ ד  ת ָּ ל חָּ ם כ ָּ י א  ב כ   תָּ כְּ ֵאר יֹוֵתר ב   בָּ ר לְּ ש ָּ י ֶאפְּ א  נ ַ"ל וְּ ַ כו ' כ  כו ' וְּ ֶהם וְּ ב ָּ
: ה  ֵ ב  ל  ֵער ב ְּ ש ַ מְּ ה ד  פו ם מָּ  כ ְּ

 וליןלכ -מתרצו  שז
 תורה ה' שח
 תורה ד' שט
 תורה ו' שי

 תורה לג  שיא
   בשנת תקסב ותקסג.אפשר שהן כט תורות שנאמרו סימן תקי, ולפ"ז שתפלין ג', ועיין חיי מוהר"ן , עיין לק"ה תורה לד, ותורה טו שיב
 תורה לה  שיג


