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 בס"ד
 

 ליקוטי מוהר"ן 
 מבואר

  חברותא
 ללימוד בעיון

 

 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי  בדיוק הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי.
בו גם הרבה  שמובלעיםהכוונה להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים.

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור   -והשלישי
  .אחד בקשראת כל חלקי התורה 

 לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.גם עוד ו
כמעט ראיות בה ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה   -ההקדמה

 למבואר בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך 

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא 

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

זה למצא את החוט  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
החזק שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את 

וזה  ביכול אין בו צורך למהלך התורה.כל הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
השתדלתי לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה 

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים  ,מושגים קשים להבנה לבד מביאורי
"ד )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. ופושט את כל הספיקות

)זו היתה  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבלא חידוש גם בהקדמה נת

 (ועדיין אני מצפה להצליח יותרכוונתי 

 
 

 
 

בהשוואה לשאר שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן מהדורת תקפא 
 למכון אבן שתיה ועדין לא נדפס.השייך ובתוספת מ"מ,  .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   תשנד( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
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 הודעה
ין ילעורק כיון שציוה והלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי  ,כל הביאורים הם בדרך אפשר והצעה בלבד

ַלִים ש שכל הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקביםפי ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על  י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ
ָין  ַמעְּ ם ּכְּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  קּו ַמחְּ ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ִ לְּ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ַעם לְּ ָכל ּפַ ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ּתֹר ַהּנֹובֵּ ַלחְּ ים וְּ

ה ָהעוֹ  ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ת ַעצְּ יל אֶּׁ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ֲעַדִין וְּ ֶּׁ ַהֲאִמין ש  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ָלם. וְּ
ה ָיכֹול  ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ים ִמּנִ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ צֹות ַלֲעבוֹ אֵּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ם ּתֹוָרתֹו לְּ צֶּׁ ָגתֹו, ֲאָבל עֶּׁ רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ ָדתֹו ִיתְּ

ָרכָ  רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש  ן ּוכְּ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  כוּ ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ַהּקְּ א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ  עכ"ל '.ה, ַהרְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
מסתמא אצלם  ולחדש והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להביןולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע הוא דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתללמוד בעיון

 
 התנצלות

 וכיו"ב תארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

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

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

מי שגילה לו הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, אות תקל  ובספר חסידיםותלמודו בידו  זה אחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן
הלת יב יד( יביא כי לא גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )ק

שכתב  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שאינה כותבה:במשפט על כ
בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום שמשם רז"ל בהקדמתו 

 . זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן הנ"ל את הכתובהרב קרבן. ובזה פי' 

לו רזי תורה מן השמים ואינו  ז"ל שכל מי שמגליןרבי אליעזר מגרמיזא יד פרשת כי תשא שכתב משם  על התורה כתב רבינו אפריםעוד עי"ש בשם ספר 

למוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה  שפתי כהן ועיין כותבו עתיד ליתן את הדין עכ"ל.

מחשבות בספר ועיין      .ו שחייב מיתהה שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתמובינה לבאר ולפרש 

אות טו שכתב שיש גם חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם,  צדוק הכהןלר'  חרוץ
    ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.

לכן אולי   תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר קהילות יעקבעוד עיין בספר 
 ר כולו.ע"י הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספ

פני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה להוראה ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' של
הרת למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך.
היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו  עכ"פ אם טעינו והזהרתם

  שאסורה.

מי' הרוגי  שרשב"גשסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כןומאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודעוד עי"ש סימן פד שמנכין לו מזכויותיו מלכות תלה בזה סיבת הריגתו

ו שמם לא ינהגו כובד ראש ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינשצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 לעורר על חשיבות העיון בתורה של רבינו
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ מֹד ש  ָפָריו ִללְּ ים סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י מְּ דֵּ ה ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ  ש 
ַעל ה-ּבְּ עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון ִללְּ דֹול ּבְּ י. ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו וְּ סְּ ן. ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום וְּ ר ּבְּ ה ַאחֵּ ַין ִמּזֶּׁ ִענְּ ם מֵּ קּות ֹעצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה ַהּקְּ  וְּ
ֹאד ין ַעד מְּ ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור חכמה ובינה אות לו לבאר דברי רבינו בסוף תורה  תורה קה תנינאועיין 
התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינו  כה שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד

 מסוגל ביותר להכניע ולתקן את המדמה.

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.   -תקכאסימן חי"מ ועיין 

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

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

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

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

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

ריך עכ"פ לפ"ז צ.  מוהר"ן יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
נבואת משה במציאות הנבואה וב כופרמה שנקט לשון אפיקורס דהיינו  .זהירות גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר  .תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמע רק מה שצריך לו ולא יותרבנראה כוונתו כיון שאמר  ,('ח 'תשובה גרמב"ם )
 מטיל פגם בצדיק .שרבינו אומר תורה גבוהה הוא 

את ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן אמר בככבי אור שרק עשרת אלפים שנה אחרי התחיה אולי יבין קצת בספר, פשוט שכל כוונתו להבין כפי שהבין ז
 י לא שייך לנו.רבינו דהיינו את כל עומק דברי רבינו וזה ודא

וטו מי שיש לו קצת הרגשה בלקוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפש
פירושים על הספר  יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותביםו .ממש ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספר של רבינו יותר מגאונים גדולים

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש  ,אעפ"כ רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו
 ביטול אזי ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי בספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.
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 זיתורה 



 כא:              ליקוטי                        טז יז יח יט                מוהר"ן תנינא

את המלך בשעת קטנות כגון בשעה שמקטין א"ע ומחשב א"ע 

שקופה של שרצים תלויה מאחוריו וכיוצא כנ"ל. אבל עכשיו 

שנותנין הפרנסה ע"י סיבובים, נמצא שבאה בעתים מיוחדים 

כי לכל סיבה צריכה עת מיוחד עד שתצא הפרנסה אליו. וע"כ 

אין כנ"ל. כי  אולא יבא לראות את המלך בקטנותו רק ביפי

נותנין לו הפרנסה תיכף, רק בעת מיוחד, באופן שלא יראהו 

כי ע"י הפרנסה רואין המלך  מלך ביופיו וכו'רק ביפיו בבחי' 

עיני כל בעטרה כנ"ל: וזה הסוד מרומז בפסוק )תהלים קמה( 

אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו. פותח את ידיך 

נו, עיני כל אליך ישברו, עיני כל וכו' זהו הקשיא הנ"ל. היי וכו'.

ואתה נותן להם את אכלם בעתו. דהיינו שמבקשין על פרנסה 

ח את ידיך ותפואין נותנין תיכף רק בעתו כנ"ל. והתירוץ 

 : . )ולא סיים(ומשביע לכל חי רצון

כי  [ד] להיות שמח וטוב לב בשבת גדוליזהר מא צריך [ב] יז

ובפרט בר"ח  כמובא הדומעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מא

. וראוי ונכון ללמוד בראשית [ו] בשער הקדושה בתחילתו עי"ש

הנאמרים חכמה בשער הנ"ל ולשום לבו היטב על כל הדברים 

שם בענין קדושת ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים 

פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת כי כל ענין ומעלה 

כדי  זטבהנאמר שם על שבת הוא דבר בפ"ע והבן שם הי

שיתלהב לבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי. ועי"ז 

היראה בשלימות דהיינו עם דעת. כי בחול אפשר שיהיה 

)איוב ד( ועיקר  הלא יראתך כסלתךהיראה עם כסילות בבחי' 

הכסילות הוא מחמת השיעבוד שיש בחול. כי ע"י השיעבוד אין 

ו וכו' ובגולה שאנן מואב מנעורי [ח]במואב "ש הדעת שלם, וכ

וכשארז"ל )מגילה יב ע"ב( כי  ע"כ עמד טעמו בו וכו' לא הלך

ע"י שיעבוד וגלות, הדעת מבולבל. אבל בשבת הוא חירות, 

כנ"ל.  [ט] וכשיש חירות ואין שיעבוד וגלות אזי הדעת שלם

ועיקר החירות, ע"י התענוג והשמחה של שבת בחי' )ישעיה 

נעשה חירות בבחי'  הנאמר בשבת. ועי"ז אז תתענג על ה'נח( 

שע"י שמחה יוצאין לחירות. וכשיש  כי בשמחה תצאו)שם נה( 

חירות הדעת בשלימות כנ"ל. ואזי היראה כראוי בבחי' ירא 

כי אז היראה בלי כסילות שיש בימי החול.  ([י] שבת )ת"ז תי' ט

כי עיקר הכסילות מחמת השיעבוד כנ"ל. ובזה מעלין היראות 

. כי ע"י [יא] אים לפעמים משר וכדומההנפולות, דהיינו מה שיר

הדעת מרימין אותן, ועיקר הדעת הוא בשבת ע"י השמחה 

 : שעי"ז יש חירות ואזי הדעת בשלימות כנ"ל

ולבלי  [יב] שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודשוהכלל 

ולהרבות  להתענג על ה'להראות שום עצבות ודאגה כלל רק 

ה ושתיה הן מלבושים בתענוגי שבת בכל מיני תענוג הן אכיל

כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה רוחניות כולו קודש 

ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול כמבואר במקום אחר 

 :{[יד] , ובסי' רעז, וע' זוהר ויקהל ריח ובמק"מ שםיגזלעיל סי' נ}

השם יתברך להביט על הטובות שעושין ואף שנמצא  דרך

ש )במדבר ", כ[טו] ינו מסתכל ע"זבהם ג"כ מה שאינו טוב, א

ש שהאדם אסור לו להביט "(. מכטז) לא הביט און ביעקבכג( 

על חבירו לרעה למצוא בו דווקא מה שאינו טוב ולחפש למצוא 

פגמים בעבודת חבירו. רק אדרבא מחויב להביט רק על הטוב. 

, כי כשהאדם עושה [יז] ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה

. וכשהוא אינו טוב ואם היה [יח] ותו בהשגחהטוב, אזי מנהיג א

. [יט] מנהיג אותו בהשגחה לא היה יכול להגיע לו שום טובה

ויכול להיות שיהיה לו טובות ע"פ  [כ] אזי מניח אותו על הטבע

. ואם לא היה רק השגחה היה אפשר שתתבטל [כא] הטבע

ההשגחה לגמרי כי כשהיה רואה ית' שאין האדם מתנהג 

ס והיה מסיר ההשגחה לגמרי. אבל עכשיו מניחו כראוי היה כוע

ע"פ הטבע, וכשהוא חוזר למוטב משגיח עליו כנ"ל: ובאמת אין 

כי באמת גם הטבע היא  אנו יכולין להבין מהו טבע והשגחה,

וזה א"א לאדם להבין ב' דברים כאחד, דהיינו  : השגחתו ית'

 : הטבע שבאמת היא השגחתו ית'

מפורסם ולהנהיג העולם. לא גדולה להיות  סכנה [כב] יח

. רק אפי' [כג] מבעיא כשאינו ראוי כלל ולובש טלית שאינו שלו

עובדי ה' באמת גדולי הדור יש עליהם סכנות נוראות בהנהגת 

העולם כי איש פשוט רחוק מאד שיעבור על רציחה, אפי' אם 

אינו איש כשר כי אין לו תאוה לזה ואפילו כשמגיע ח"ו לתאוה 

בא לידו ויש לו כמה מניעות לזה. ואפי' אם יעבור כזו ר"ל אינו 

לא יעבור כ"א לעתים רחוקות, וקרוב שלא יעבור רק פ"א כל 

ימיו. אבל בהנהגת העולם ובחידושין דאורייתא שמחדשין 

בכל רגע  בכל פעם[ כד] גנב ונאף ורצחיכולים לעבור ממש 

  [:כה]ר"ל 

התכלית והשלימות הוא רק לעבוד ה'  עיקר [כו] יט

מימות גמור בלי שום חכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים בת

שעיקר התכלית והעוה"ב הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא 

ומפני מה עומד כזכגון לידע הכוכב כמו שהוא לידע מהותו 

דהיינו הכח  [כח] במקום ההוא: כי יש משכיל ומושכל ושכל

 המשכיל, והשכל בעצמו, והדבר המושכל. וזהו התכלית והעולם

. [כט] הבא אצלם, שיהיה נעשה אחד מהמשכיל והמושכל והשכל

והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות 

שזהו התכלית אצלם. וזהו בעצמו העוה"ב לדעתם, רק 

שבעוה"ז שמלובשין בגוף אין להם תענוג כל כך מן החקירות 

מזה. ולדעתם  לדוובעולם הבא שיתפשטו מהגוף יתענגו מא

חקירות וחכמות  על ידיהרעה עיקר השגת התכלית הוא 

עיקר השגת התכלית  לאחיצוניות שלהם. אבל באמת אצלנו

אמונה ומצוות מעשיות לעבוד ה' ע"פ התורה  על ידיהוא רק 

עין . ועי"ז בעצמו זוכין למה שזוכין [לב] בתמימות ובפשיטות

, ראשית חכמה יראת ה'ש )תהלים קיא( "כ [לג] לא ראתה וכו'

שעיקר ראשית וקדימת החכמה, הוא רק יראת ה' שצריך 

 להקדים היראה להחכמה. ותדע שאין הדבר כדעתם ח"ו 
 

                                        
 יפיב -ו' חלש ונראהבתקפא  א
מר רבינו בסוף תורה זו אחת משמונה התורות שא ב

ונאמרה בליל שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג( 
עיין שיחות הר"ן סימן קנה. ועיין לק"ה שבת קדש 
שמתורה י' עד תורה יז היו  - 'אות ז 'ר"ה הלכה ו

ולא זכינו לקבל ממנה רק  ,תורה אחת אצל רבינו
פסקי פסקי ועי"ש בהמשך ההלכה הנ"ל מוהרנ"ת 

ועיין לק"ה  תורות.מבאר את הקשר שבין אלו ה
יד כיצד רמוז כאן השאלה ששאל -ע"ת ו' אות יא

ר"ז את ר"י מדוע עין התרנגול נסגרת מלמטה 
 למעלה.

 מאד -מתרלובתרלד ו ג
עין שבת פח. ותורה כב אות ט' שהכתרים שקבלו  ד

ישראל כשאמרו נעשה ונשמע הם בחי' שמחה ועיין 
 בשם (ד"ה ודקדק לומר)אור החיים דברים לג ג' 

 ישראל. חוזרים העטרות לראששבכל שבת האריז"ל 
 מאד -מתרלו  ה
 בספר ראשית חכמה שער הקדושה פרק ב' וג' ו
 הטיב -בתרלד ז
 ירמיה מח*  ח
 עיין תורה קיט ט

                                        
 דף כד: גם עיין דף ה: יב. סט. עז: י

 בלק"מ קמאותורה קפה עיין תורה טו  יא
ת שולט מזל בעיין יערות דבש ח"ב דרוש ב' שבש יב

ועיין רבינו בחיי  ,עצבים בשבתשבתאי ע"כ הגויים 
נו בשבת הוא הפך וישופטים יח י' שכל מה שנצטו

מזל שבתאי השולט בשבת עי"ש ועיין זוהר רע"מ 
 עקב דף רעב:

 בכל המהדורות כתוב כאן בטעות סי' נו  יג
בדף שם , )נמצא סה"כ להאריז"למה שהעתיק מ יד

חזק את משאכילת חול הרוב לחיצונים ו:( הרכ
לת שבת הכל רוחני וכמה שיאכל הכל היצה"ר ואכי

 בהערה, תורה קכהסוף לעיל  הובאנבלע באברים 
רעו וחיי מוהר"ן סימן לב ולקוטי תורה גם עיין 

 תפילות על תורה רעז )אות תתרמב(
עיין לק"ה שבת ז' אות מ"ה שבשבת מתבטלים  טו

 כל הדינים ואזי מסתכל הקב"ה רק על הטוב עי"ש.
נה ואולי כיוון בזה לחזק את ועיין שיחות הר"ן אות ק

 מוהרנ"ת שנפל לעצבות על זה שאינו שמח עי"ש.
[ ח]שמעוני פרשת בלק רמז תשס עיין ילקוט טז

 פ"א ]*רבה[ובתנא דבי אליהו 

                                        
רכה: ועיין זוהר פקודי  לק"ה מילה ה' כד. עיין יז

. ועיין יערות דבש ח"א אמצע דרוש מה היא השגחה
 .יא ד"ה וזהו אמרם בקש דוד לעע"ז

רמב"ן ויקרא כו יא מה לרופא בבית עושי עיין  יח
 רצון השם.

שבסוף הספר ד"ה נוסח הכת"י של תורה יג  עיין יט
ע"י שהיה רוב העולם טוב עי"ז היה טוב לצדיקים, 

 משמע רק לצדיקים.
חים פ"ד כשם ת פסורמב"ם פרוש המשניעיין  כ

 החולי מחייב רפואת רופאשרעב מחייב לאכול כן 
סימן ועיין ט"ז יו"ד  (172מאליהו ח"ג עמ' )עיין מכתב 

 .הא דרפואה רשות ומצוה תרץשלו סעיף א' שמ
עיין פתחי שערים נתיב אורות דנקודים סוף פתח טו  כא

 ובפתח ה'
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין שיש"ק  כב

 ח"א סימן תקכח
מי על בלשון זה נמצא בכמה ספרים הבטוי הזה  כג

של אחרים בשם עצמו ואולי שאומר דברי תורה 
ב"ב צח. כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו המקור ב

עיין סוטה כב: דחפו גונדי ובפרש"י  כעין זהו .ת"ח
 שם ד"ה ומטמרא. 

                                        
 ('ב ')והושע ד 'ט 'לשה"כ ירמיהו ז כד
* עיין הקדמת הזוהר דף ה. ]תלמיד שלא הגיע  כה

להוראה ומורה נותן כח לקליפה להרוג ע"י חדושיו[ 
גם עיין זוהר ויקרא כג. אשר נשיא יחטא מקשה ]

מדוע לא כתיב ואם נשיא יחטא ומתרץ יחטא ודאי 
 דלבו גס ביה והעם הולך אחריו עי"ש[

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כו
 ומפי -בתרלד כז
ספר הברית ח"ב מאמר ח' פ"י. ספר העקרים  כח

מאמר ג' פכ"ה. שבילי אמונה נתיב א. שני לוחות 
בית  –להשל"ה הקדש )תולדות האדם  הברית

 }דגל מחנה אפרים וישלח הבחירה אות ב(
ד"ה גם עיין גבורות ה' למהר"ל בהקדמה שניה  כט

 ועתה ראה שהם אומרים שעצמותו שכל מופשט
 מאד -מתרלו  ל

 אצלינו -מתרלו  לא
ותפארת ישראל  ,עיין כוזרי ח"ב אות מה עד נ' לב

מש"כ על  'ח דרוש אוהערבי נחל וישל ,פרק ו' ט' י' יא
 הפילוסופים

 'ישעיהו סד ג לג

 תורה אור
ָיְפיֹו  ישעיה לג )יז( ֶמֶלְך ב ְ
ְרֶאיָנה ֶאֶרץ  ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ת ִּ ֶ ת 

ים:  ַמְרַחק ִּ
תהלים קמה )טו( ֵעיֵני ֹכל 
ה נֹוֵתן ָלֶהם  ָ רו  ְוַאת  ֵ ב  ֵאֶליָך ְיש ַ

ֹו: ת  עִּ ֹוֵתַח  ֶאת ָאְכָלם ב ְ )טז( פ 
יַע ְלָכל ַחי ֶאת ָיֶדָך ו   ב ִּ ַמש ְ

 ָרצֹון:
 תורה יז

ְרָאְתָך  איוב ד )ו( ֲהלֹא יִּ
ָרֶכיָך: ְקָוְתָך ְוֹתם ד ְ ְסָלֶתָך ת ִּ  כ ִּ

ֲאַנן מֹוָאב  ירמיה מח )יא( ש ַ
א ֶאל  ֵֹקט הו  ָריו ְוש  עו  נ ְ מִּ
י ֶאל  לִּ כ ְ ַרק מִּ ָמָריו ְולֹא הו  ש ְ
ן  ֵ ֹוָלה לֹא ָהָלְך ַעל כ  ַבג  י ו  לִּ ֶ כ 

ֹו ְוֵריחֹו לֹא ָעַמד ַטְעמוֹ   ב 
 ָנָמר:

ג  ְתַענ ַ ישעיהו נח )יד( ָאז ת ִּ
יָך ַעל  ְבת ִּ ְרכ ַ ַעל ְיקָֹוק ְוהִּ
יָך  ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלת ִּ במותי ב ָ
י  ִּ י פ  יָך כ ִּ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאבִּ

ר: ס ֵ ב   ְיקָֹוק ד ִּ
ְמָחה  י ְבש ִּ ישעיה נה )יב( כ ִּ
ים  ן ֶהָהרִּ ָבלו  ו  לֹום ת  ְבש ָ ֵתֵצאו  ו 

ה ְוהַ  נ ָ ְפֵניֶכם רִּ ְפְצחו  לִּ ָבעֹות יִּ ג ְ
ְמֲחאו  ָכף: ֶדה יִּ ָ  ְוָכל ֲעֵצי ַהש  

יט  ב ִּ במדבר כג )כא( לֹא הִּ
ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל  ָאֶון ב ְ
ֹו  מ  ָרֵאל ְידָֹוד ֱאלָֹהיו עִּ ש ְ יִּ ב ְ

ֹו: ַעת ֶמֶלְך ב  ְתרו   ו 
 תורה יח

ירמיהו ז )ט( ֲהָגֹנב ָרצַֹח 
ֵבַע  ָ ש   ר ְוָנאֹף ְוהִּ ֵ ֶקר ְוַקט  ֶ ַלש  

ים  ַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלֹהִּ ַלב ָ
ם: ֶ ר לֹא ְיַדְעת  ים ֲאש ֶ  ֲאֵחרִּ

 תורה יט
ֵמעֹוָלם לֹא  ישעיהו סד )ג( ו 
ן לֹא  ינו  ַעיִּ ְמעו  לֹא ֶהֱאזִּ ש ָ
ה  ָלְתָך ַיֲעש ֶ ים זו  ָרָאָתה ֱאלֹהִּ

ה לֹו: ֵ ְמַחכ    לִּ
ית  תהילים קיא )י( ֵראש ִּ

ְרַאת ְידֹוָ  ֶכל טֹוב ָחְכָמה יִּ ד ש ֵ
תֹו עֶֹמֶדת  ָ ל  הִּ יֶהם ת ְ ְלָכל עֹש ֵ

 ַעד:לָ 
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  שמח בשבתשמח בשבתלהיזהר מאד להיות להיזהר מאד להיות מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ןקוטי מוהר"ןיימספה"ק למספה"ק ל

 
 תשעח ירושלים ' אדרזעד שבט כט 

 

 זמן אמירת התורה
סוף שנת תקסח  בליל שבת קדש נאמר

כנראה  לעמבערג(היא בחזרתו מלבוב )
  .בין ט' באב לר"ה

 
 פתיחה

והאריכות בזה שולח לעיין בראשית חכמה ועפ"י המבואר שם היכן אחיזת רבינו בתורה זו מבאר גודל קדושת השבת, 
שעולות לעולם האצילות לאבא ואמא העליונים, ששם רק שמחה ואין שם שום מסטין ומקטרג  נשמות ישראל בשבת

אפשר גם לנו בגופינו להצטרף לאותה  ,שום דאגהוחב לב ומבאר שע"י שמחה גדולה בשבת ור רק שמחה עצומה, לפ"ז
 עניין רוחניהכך שורה ומתלבש בו אותו  ,שמחה עליונה )כי הכלל תמיד שכפי הכנת האדם להתדמות לעניין רוחני

 ( , בין לטוב ובין ח"ו לרעהדומה לו
לעיני המלך ועל א ל שחוטא"א להשגיח על מי שאינו ראוי כי אדרבה גורם חרון גדוועל כן טוב שיש השגחה וטבע כי 

 , כן מניחים אותו בהנהגת הטבע דהיינו שעכ"פ יקבל חיותו מבחי' העורף ככל הגויים. ובטבע גם יש השגחה נעלמת
חת השבת כן מוציא מוהאדם בעצמו כפי שמכין עצמו לשבת ומצליח להתגבר בה על העצבות וטרדת החול, ונכנס בש

  עצמו מהנהגת הטבע להנהגת ההשגחה.
שם שהיא הראשונה, כי תורה זו אחרונה משמונה התורות שאמר בחזרתו מלעמברג ויש לה קשר קצת עם תורה י' 

דיבר מישוב הדעת ע"י שיוצא ממרה שחורה לשמחה שהיא עולם החירות, וכעין זה כאן מבאר שע"י השמחה של שבת 
 .דעת, ותיהיה יראתו שלימהשרשה בזוכה לחירות ויכול להעלות את היראה ל

ואע"פ שסוף דבר כאן היא היראה, והשמחה לכאורה רק היכי תמצי לזכות לחירות הדעת שעי"ז היראה שלימה, אבל 
כמבואר לקמן בשיחות  והעיקר בשבת היא השמחה. ,כי היראה יכולה להפיל מהשמחה ,באמת צריך להתגבר בשמחה יותר

 הר"ן.

 
 שיחות השייך לתורה זו

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

ְנָיָנא -קנה סימן )הוצאת אבן שתיה( שיחות הר"ן  "ִלּקּוֵטי ּתִ ְך ְלִסיָמן י"ז ּבְ ּיָ ַ ְמָחה ש  ש ִ ֵהר ְמֹאד ִלְהיֹות ּבְ ְתִחיל: ָצִריְך ִלזָּ " ַהּמַ
ת קֶֹדש   ּבָ ַ ֵליל ש  ל ֶזה ָאַמר ּבְ ת ְוכּו', ּכָ ּבָ ַ ש  י: ֲאִני ִלְפָעִמים ִנְתעֹוֵרר  \א/ּבְ ְבּתִ ַ ת? ֵהש  ּבָ ַ ש  ֵמַח ּבְ ה ש ָ ַאל אֹוִתי: ַהַאּתָ ה ש ָ ּוִבְתִחּלָ

ּקוֹ  ֶ ת )ש  ּבָ ַ ש  ין ַאָמאל ְפרּום\ב/ִרין ְפרּוםָעַלי ֵאיֶזה ִיְרָאה ּבְ ֹון: ִאיְך ּבִ ש  זֹו ַהּלָ י לֹו ּבְ יב: \ג/(. ְוָאַמְרּתִ ר ל. ְוֵהש ִ ְך הּוא, ָהִעּקָ א ּכָ
ְמָחה. ְדפָּ  הּוא ש ִ ל ָהִעְנָין ַהּנִ ת. ְוָאז ָאַמר ּכָ ּבָ ַ ש  ְיָקא ּבְ ְמָחה ּדַ ש ִ ה ִלְהיֹות ּבְ "ִלּקוּ ְוָאז הֹוִכיַח אֹוִתי ַהְרּבֵ ְנָיָנא"ס ּבְ ֵמִעְנַין  \ד/ֵטי ּתִ

ת. ְוִנְכלַ  ּבָ ַ ש  ְמָחה ּבְ ִ ר הּוא ַרק ַמֲעַלת ַהש ּ ִעּקַ ֶ ְיָקא, ַהְינּו ש  ת ּדַ ּבָ ַ ל ש  ֶ ְמָחה ש  ִ ָתּה ַעל ְיֵדי ַהש ּ ר ֲעִלּיָ ְרָאה ִעּקַ ם ַהּיִ ּגַ ֶ ם ש  ל ש ָ
חִ  הּוא ּבְ ֶ ְרָאה ש  ְיָקא עֹוָלה ַהּיִ ת. ְוָאז ּדַ ּבָ ַ ש  ְמָחה ּבְ ִ ה ַהזֹּאת ְוהֹוִכיַח ַהש ּ דֹוש ָ יָחה ַהּקְ ִ ש ּ ה ּבַ ּקֹוִרין ְפרּום. ְוֶהֱאִריְך ַהְרּבֵ ֶ יַנת ַמה ש ּ

ת ְוכּו' כַּ  ּבָ ַ ַתֲענּוֵגי ש  ת ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ּבָ ַ ש  ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ּבְ ר ִלְהיֹות ש ָ ּבֵ יֹוֵתר ְלִהְתּגַ ם. ְוָאַמר: הֲ אֹוָתנּו ְואֹוִתי ּבְ ס ש ָ ְדּפַ ללּנִ  א ּכָ
תֹות ְויֹום טֹוב ְוכוּ  ּבָ ַ ל ָאָדם ְקצּוִבין חּוץ ֵמהֹוָצאֹות ש  ֶ ת לְוָאַמר: הֲ  \ה'/הֹוָצאֹוָתיו ש  ּבָ ַ ש  ֵמַח ּבְ ּוט הּוא ש ָ ש  ִית ּפָ ַעל ַהּבַ ם ּבַ א ּגַ

יֶצא ִגים ְוַהזּ'ּוּפִ ַהּדָ ּלֹו. \ו/ּבְ ֶ  ש 
ְהיֹות בְּ  ה ּלִ ה ְיֵהא ְלָך ִמּמַ ְך ָאַמר ִלי: ַעּתָ ְמָחה ְוַאַחר ּכָ ש ִ ה ִלְהיֹות ּבְ הֹוִכיַח אֹוִתי ַהְרּבֵ ֶ י ֵמַאַחר ש  ָנתֹו, ּכִ ּוָ חֹוָרה. ּכַ ָמָרה ש ְ

ִריִכין לִ  ּצְ ֶ ַעְצמֹו, ֵמֲחַמת ש  יֹוֵתר ִמזֶּה ּבְ חֹוָרה ּבְ ָמָרה ש ְ לֹום, ּבְ ֶאְהֶיה ַחס ְוש ָ ֶ ת ָיכֹול ִלְהיֹות ש  ּבָ ַ ש  ת ְוֵאינִ ּבְ ּבָ ַ ש  ְמָחה ּבְ ש ִ י ְהיֹות ּבְ
ר ְלֵעיל ִהְתִחיל  ְזּכָ ל ַהּנִ ֵעת ֲאִמיָרתֹו ּכָ ֶכף ּבְ י ּתֵ ֶזה ּכִ י ּבָ ְבּתִ ַ ן ְמֹאד ְלַמֲחש  ּוֵ ָאגֹות זֹוֶכה ָלֶזה. )ּוֶבֱאֶמת ּכִ י ּדְ ְבּתִ ַ ַלֲעלֹות ַעל ַמֲחש 

ים ָהֵאּלּו "עַ  דֹוש ִ ּבּוָריו ַהּקְ ָאַמר ּדִ ֶ ת(. ּוָבֶזה ש  ּבָ ַ ש  ְמָחה ּבְ ַעל ֵאיְך זֹוִכין ְלש ִ ֶ ה ש  ֶזה ִנֵחם ְוִחזֵּק אֹוִתי ַהְרּבֵ ה ִיְהֶיה ְלָך" ְוכּו'. ּבָ ּתָ
ִנים  ל ּפָ "ל:לּכָ ת ְוַכּנַ ּבָ ַ ש  מַֹח ּבְ ב ִלש ְ ֲאִני ְמֻחּיָ ֶ ַעְצמֹו ש  חֹוָרה ִמזֶּה ּבְ  א ִיְהֶיה ִלי ָמָרה ש ְ

ֵמחַ  ה ְלהֹוִכיַח אֹוִתי ַעל ֶזה ִלְהיֹות ש ָ ָהָיה ַמְרּבֶ ֶ ֵעת ש  ם ּבְ ְמָחה ּגַ ש ִ י ֲאִני ָחֵפץ ְורֹוֶצה ְמֹאד ִלְהיֹות ּבְ ת ָאז ָעִניִתי ְוָאַמְרּתִ ּבָ ַ ש   ּבְ

                                              
 שיחה זו נאמרה בין תשעה באב לראש השנה תקסח כשחזר מלבוב )חיי מוהר"ן נט( א
 ירא שמים  ב
 יראה במובן של חרדה יתרה מהעונש שאינה מאפשרת לשמוח -אני לפעמים ירא  ג
 תורה יז תנינא כנ"ל. ד
נה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים וכו' שאם פחת פוחתין ביצה טז. "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש הש ה

"כל מה שעתיד להשתכר בשנה, שיהא נזון משם קצוב לו, כך וכך  -לו ואם הוסיף מוסיפין לו. ופרש"י שם "כך מזונותיו של אדם" 
 תבוא, אלא לפי מה שרגיל ממציאים לו וכו'"ישתכר בשנה זו... חוץ מהוצאת שבתות, אותה לא פסקו לו מה ישתכר לצרכה ומהיכן 

 מרק, גם ז'ופיצא מעיל )של שבת(. -זופיצא ו



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              2כא:

ְמחָ  ש ִ ִנים ֲאִני רֹוֶצה ְמֹאד ִלְהיֹות ּבְ ל ּפָ ת ַעל ּכָ ּבָ ַ ש  ְמָחה ּבְ ָנִתי ָהָיה ִאם ֵאיִני זֹוֶכה ְלש ִ ת )ְוַכּוָ ּבָ ַ ש  ה ּבְ י ַהְרּבֵ ַמְעּתִ ָ ה. ּוְכָבר ש 
ּנּו מִ  ּסּוִפין ְוכּו'ִמּמֶ ֶדל ַמֲעַלת ָהָרצֹון ְוַהּכִ ר!\ח/ָעָנה ְוָאַמר ְלָהעֹוָלם \ז/ּגֹ ּבֵ ר ּדִ ֶ הּוא אֹוֵמר? ֵהיֵטב ֲאש  ֶ ם ַמה ש ּ ַמְעּתֶ ם . : ַהש ְ ּגַ

ה ת ַהְרּבֵ ּבָ ַ ש  ר ְזִמירֹות ּבְ ְלָחן  \ט/הֹוִכיַח אֹוָתנּו ָאז ְלַזּמֵ ֻ ִבים ַעל ַהש ּ ֵני ָאָדם ַהּיֹוש ְ ּום מֹוֵנַע ֵמֵאיֶזה ּבְ ל ַעל ש  ּכֵ , ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ
ל יֹום  ְלָחן ּכָ ֻ ְמָחה, ּוְלַהְנִהיג ַהש ּ ש ִ ר ְזִמירֹות ּבְ ֶזה, ַרק ְלִהְתַחזֵּק ְלַזּמֵ ֵאין ְרצֹוָנם ּבָ ֶ ְדֶמה לֹו ש  ּנִ ֶ דֹוָלה, ש  ְמָחה ּגְ ש ִ ת ּבְ ּבָ ַ י ַהש ּ ּכִ

ת: ּבָ ַ ש  ְמָחה ּבְ ִ ר הּוא ַהש ּ  ִעּקָ

 
 ליקוטי הלכות

  –להיות שמח בשבת 
תוּ  - מהאות או"ח שבת ז  ּכָ ֶ מֹו ש  ת ּכְ ּבָ ַ ש  ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ּבְ ֵהר ְמאֹד ִלְהיֹות שָֹ ִריִכין ִלזָּ ּצְ ֶ ְמָחה, ש  ת הּוא שִֹ ּבָ ַ ת ש  ַ ר ְקֻדש ּ ִדבְ ְוִעּקַ ֹבָאר ּבְ ִסיָמן יז( ְוַכּמְ ֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ב )ּבְ

ר הַ  י ִעּקַ ת. ּכִ ּבָ ַ ת ש  ַ ִנים ַעל ְיֵדי ְקֻדש ּ ּקְ ְתּתַ ּנִ ֶ ּוָבה ש  ש  ְרֵכי ַהּתְ ּקּון ּדַ ר ּתִ ה, ְוֶזה ִעּקַ ִאְתַנְטִלית ִלְבָרָכה ַהְרּבֵ ִריַקת ַלֲאַתר ּדְ ִאְזּדְ ְבִחיַנת ַזְרָקא ּדְ ּה ּבִ ָ ְרש  ָ ֹו ְלש  ּוב ַנְפש  ּוָבה ָלש  ש  ן ּתְ ּמָ ִמּתַ
ִסיָמן לה ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א(,  תּוב ּבְ ּכָ ֶ מֹו ש  ְמָחה,)ּכְ ִחיַנת שִֹׁ ָרֵאל הּוא ּבְ ת ִישְֹׁ ִריְך הּוא.  ְוׁשֶֹׁרׁש ַנְפׁשוֹׁ א ּבְ ָ קּוְדש  ָבה ּדְ ָ ְחש  ּמַ ם ּבַ ָ ְרש  ָ י ש  ר ּכִ ם ְמקוֹׁ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ִחּלָ ָבה ּתְ ֲחׁשָ ּמַ ָרֵאל ָעלּו ּבַ י ִישְֹׁ ּכִ

ְמָחה, ְמקֹומֹו,  ַהּשִֹׁ תּוב, עֹז ְוֶחְדָוה ּבִ ּכָ ֶ מֹו ש  םּכְ קוֹׁ י ֵאין ַעְצבּות ִלְפֵני ַהּמָ ִחיַנת ַעְצבּות, ּכִ ל ָהֲעֵברֹות הּוא ּבְ ַגם ּכָ ר ּפְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוָכל ִעּקַ ֶ מֹו ש   ..., ּכְ
ְך ָעָליו ם, ִנְמׁשַ לוֹׁ ֵבר ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ עוֹׁ כַּ  ּוְכׁשֶ תּוב ּבַ ּכָ מוֹׁ ׁשֶ ִחיַנת ס"ם ְונּוְקֵביּה, ּכְ ֵהם ּבְ ן ַוֲאָנָחה ׁשֶ ִחיַנת ָיגוֹׁ אִתי ּבְ ִחיַנת ֶאְדַאג ֵמַחּטָ ת,ַעְצבּות ּבְ נוֹׁ רּות  ּוָ ּבְ ּוֵמֲחַמת ִהְתּגַ

ן ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ְולֹא "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּוב ָהַעְצבּות יֹוֵתר ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה יֹוֵתר ּכַ ָנה ָלש  ּקָ ּום ּתַ קּודֹות .   ָהָיה ש  כֹוִלין ְלעֹוֵרר ַהּנְ ּיְ ֶ יִקים ש  ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּוָבה ַעל ְיֵדי ּגְ ש  ר ַהּתְ ן ִעּקַ ַעל ּכֵ
דֹוִלים וּ  יִקים ַהּגְ ּדִ ים ַהּצַ שִֹ ֶהם ְמַחּפְ ם ּבָ רּוִעים ַהְמֵלִאים ֲעֵברֹות ּגַ ַהּגְ ָרֵאל ֲאִפּלּו ּבְ ִישְֹ ּבְ ֶ ִרּמֹון טֹובֹות ש  ָרֵאל ְמֵלִאים ִמְצוֹות ּכְ ֵעי ִישְֹ י ֲאִפּלּו ּפֹוש ְ ֶהם ְנקּודֹות טֹובֹות, ּכִ מֹוְצִאים ּבָ

ְכנִ  ּמַ ֶ ים, ַעד ש  ֲאֵרי ְמקֹומֹות ַרּבִ ַ ע ִסיָמן רפב ְוכּו'( ּוְבש  ָ ַהּתֹוָרה ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרש  תּוב ּבְ ּכָ ֶ ם ֵהם ִישְֹ )ּוְכמֹו ש  ּגַ ֶ ֶהם ש  ֹוֵתיֶהם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם מֹוִציִאים אֹוָתם יִסים ּבָ ְמחּו ַנְפש 
ּוָבה,  ְתש  ָגִמים ּוַמֲחִזיִרים אֹוָתם ּבִ ת מִ ֵמֲעֵברֹות ּוִמּפְ ּבָ ׁשַ י ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה. ּכִ ִחיַנת שִֹׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ "ל, ּכִ ּנַ ִדיִעים ָלֶהם ּכַ ּמוֹׁ ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ ִחיַנת ְקֻדׁשּ לִ ְוֶזה ּבְ ּטְ מוֹׁ ְתּבַ יִנים, ּכְ ל ַהּדִ ים ּכָ

ַרְך ִמְסתַּ  ּה, ַוה' ִיְתּבָ רּו ִמּנָ ן ַעְרִקין ְוִאְתַעּבְ הוֹׁ ּלְ ִדיָנא ּכֻ ְלָטֵני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ּדְ תּוב, ְוָכל ׁשֻ ּכָ ת ׁשֶ ַ יְך ַעל ַעְצמוֹׁ ְקֻדׁשּ ְמׁשִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ָרֵאל. ַעל ּכֵ ִישְֹׁ ּבְ ב ׁשֶ ל ָאז ַרק ַעל ַהּטוֹׁ ּכֵ
מְ  ׁשוּ שִֹׁ ַדְרֵכי ַהּתְ ת ֵליֵלְך ּבְ ל ִלְזּכוֹׁ יֵקי ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ֶזה ָיכוֹׁ ּדִ כַֹׁח ַהּצַ ם ָעָליו ּבְ ְך ּגַ ְמׁשַ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ "ל,ַחת ׁשַ ָנִפיק ְוכּו' ָבה ַהּנַ ִקי ּבְ ל ּבָ ַעּיֵ ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ "ל ּבְ ִקיאּות ַהּנַ ִחיַנת ּבְ ֵהם ּבְ ֶ  .......ש 

ֱאֶמת ִעקַּ  ן ּבֶ ְרכֵ ְוַעל ּכֵ ֵהם מֹוִרים ָלנּו ּדַ ֶ "ל ש  יִקים ַהּנַ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ י ִאם ַעל ְיֵדי ּגְ ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ָ ּוָבה ִאי ֶאְפש  ש  ְרֵכי ַהּתְ ֲהָלָכה, ר ּדַ ִקיאּות ּבַ ִחיַנת ּבְ ּוָבה ּבְ ש  ת י ַהּתְ ַ ר ַעל ְיֵדי ְקֻדׁשּ ְוָהִעּקָ
ָאז ְמָחה, ׁשֶ ר ַהּשִֹׁ הּוא ְמקוֹׁ ת ׁשֶ ּבָ ם  ׁשַ ֵ "ל:ַהׁשּ ּנַ ב ְוכּו' ּכַ ל ַרק ַעל ַהּטוֹׁ ּכֵ ַרְך ִמְסּתַ  ִיְתּבָ

 -'מאות  'או"ח ע"ת ה
 -'ג 'או"ח ע"ת ו

 שלימות היראה היא דעת
צּוי בַּ ) -יו"ד בכור בהמה טהורה ד' כ' ּמָ לֹום ּכַ ָ לֹום ְוִלְפָעִמים ִלְכִפירֹות ַחס ְוש  ָ ֲחַמת ִיְרַאת ָהעֶֹנש  נֹוֵפל ְלַעְצבּות ַחס ְוש  ּמֵ ֶ י ֵיש  ש  ִבין ַעל ִסְפֵרי כ( ּכִ ּיֹוש ְ ֶ ש  ים ּכְ ים ַרּבִ ֲאָנש ִ

לֹום וְ  ָ ִאין ְלַעְצבּות ַחס ְוש  ים ֵהם ּבָ ִרין ֵמעֶֹצם ָהֳעָנש ִ ַדּבְ ּמְ ֶ לֹום, ֲאָבל מּוָסר ש  ָ יל ֶאת ִיְשָרֵאל ַחס ְוש  ַנת ָהָמן ְלַהּפִ ּוָ לֹום ְוכּו'. ְוֶזה ָהָיה ּכַ ָ ַכי הּוא כּו' ְונֹוְפִלים יֹוֵתר ַחס ְוש  ָמְרּדְ
בֹׁאּו ִליֵדי ִשְמָחה ֲעצוּ  ּיָ ל ְלַהְכִניס ִיְרַאת ָהעֶֹׁנׁש ַעד ׁשֶ כוֹׁ ּיָ ְך ׁשֶ ל ּכָ ָרא ּכָ ן ְונוֹׁ ִחיַנת ֵשֶכל ֶעְליוֹׁ ּיּוַכל ִלְמצֹׁא ֶאת ה' ּבְ עֶֹׁמק ְנִפיָלתוֹׁ ׁשֶ ֵתן ְלָכל ֶאָחד ּבְ ּנוֹׁ ת ׁשֶ ֶדל ָהֵעצוֹׁ ָמה ַעל ְיֵדי ּגֹׁ

תִ  ִהיא ִיְרַאת ָהעֶֹׁנׁש ּכְ ָכָחה ׁשֶ ף ַהּתוֹׁ סוֹׁ ן ּבְ . ְוַעל ּכֵ ָנתוֹׁ ּקָ ר ּתַ ִשְמָחה ְוֶזה ִעּקַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ַרְך ַעד ׁשֶ ר לֹׁא ָעַבְדתָּ ִיְתּבָ ַחת ֲאׁשֶ ִשְמָחה ְוכּו'. יב, ּתַ ר  ֶאת ה' ּבְ י ֶזה ָהִעּקָ ְוָהֵבן ֵהיֵטב ּכִ
מַּ  ֶ ים ש  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ם ּדִ ַחד ָהעֶֹנש  ִיְתַחזֵּק ְלַקּיֵ ּלֹא ִיּפֹל ַעל ְיֵדי ִיְרַאת ָהעֶֹנש  ַרק ִמּפַ ֶ ַהנְּ ש  ִשְמָחה ּבְ רּוִעים ִלְהיֹות ּבְ ּגְ ּבַ ֶ רּוַע ש  ַעְצמֹו ְזִהיִרין ֶאת ַהּגָ ּמֹוֵצא ּבְ ֶ ֻקּדֹות טֹובֹות ש 

נִּ  ֶ ל ּפּוִרים ש  ֶ ְמָחה ש  ִחיַנת ּתֶֹקף ַהּשִ ִסיָמן רפב(. ְוֶזה ּבְ ָרה ְוכּו' ְוכּו' )ּבְ סּוק ֲאַזּמְ ְמֹבָאר ַעל ּפָ ָאה ִיְרָאה נִ ֲעַדִין ּכַ ם ּבָ ָ ש ּ ּמִ ֶ פּוִרים ש  ּלֶה ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ ֶכל ֶעְליֹון ְונֹוָרא ש  ְך ִמּשֵ ָ ַעל ְמש  ֶ ְפָלָאה ש 
י ת ַהּיֹום, ּכִ ַ ִפי ְקֻדש ּ דֹוָלה ּכְ ְך ִיְרָאה ּגְ ָ ים ִנְמש  ִמים ְקדֹוש ִ ָכל ַהּיָ י ּבְ דֹוָלה, ּכִ א ִשְמָחה ּגְ ת, ַהְינּו  ְיֵדי ֶזה ּבָ ּבָ ַ ְבִחיַנת ָיֵרא ש  ְרָאה ְמאֹד ּבִ ִמים ָאז ְמִאיָרה ַהּיִ ל ַהּיָ דֹוש  ִמּכָ ּקָ ֶ ת ש  ּבָ ַ ש 

ְר  ָאז ַהּיִ ֶ ְמֹבָארש  ְסָלֶתָך, ּכַ ְבִחיַנת ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ ִסילּות ּבִ ְרָאה ִעם ּכְ יֵמי ַהחֹל ִלְפָעִמים ַהּיִ י ּבִ ַעת, ּכִ ְנָיָנא ִסיָמן יז.  ָאה ִעם ּדַ ִלּקּוֵטי ּתִ  ּבְ

 -חו"מ הרשאה ג' יא

  – אכילת שבת
ָבְרִכין ַעל  - ג' ד' ברכת הריחאו"ח  ּמְ ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ ַתכְ ְוֶזה ּבְ ה' ּבְ ִקין ּבַ ּבְ ִגין ַעל ה' ּוִמְתּדַ א. ְוָאז ִמְתַעּנְ ת ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ַ י ש  ת, ּכִ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ֵבקּות ָהֵריַח ּבְ ִלית ַהּדְ

ת ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהבָּ  ּבָ ַ י ש  ָראּוי, ּכִ ת ּכָ ּבָ ַ ת ש  ַ זֹּוֶכה ִלְקֻדש ּ ֶ ַרְך ִמי ש  ּטּול ֵאָליו ִיְתּבָ יְוַהּבִ תּוב, ִאְכלּוהּו ַהּיֹום ּכִ ּכָ ֶ מֹו ש  ת, ּכְ ּבָ ַ ש  דֹוָלה ֶלֱאֹכל ּבְ ן ִמְצָוה ּגְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּלֹו טֹוב ְוכּו' ּכַ  א ּכֻ
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה בְּ  ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ מֹו ש  ּה ֱאלֹקּות, ּכְ ּלָ ת קֶֹדש  ִהיא ּכֻ ּבַ ַ י ֲאִכיַלת ש  ת ַהּיֹום ַלה'. ּכִ ּבָ ַ א ָאז זֹוִכין ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ַלֲחזֹות ָמקוֹ ש  ִהוא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ֶ ת ש  ּבָ ַ י ש  ם ַאֵחר, ּכִ

בָּ  ַ ּיֹוֵצא ַהש ּ ֶ ש  ן ּכְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּתּו ְוכּו' ּכַ ש ְ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹקים ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ִחיַנת ַוּיֶ ֹנַעם ה', ּבְ ָמה ַהְיֵתָר ּבְ ָ ש  ָקה ַהּנְ ּלְ ִחיַנת עֹוָלם ת ְוִנְסּתַ ּטּול ִמּבְ ִבין ִמן ַהּבִ ָ ש ּ ֶ ִחיַנת ש  ת. ֶזה ּבְ ּבָ ַ ל ש  ֶ ה ש 
יָמה ּוְזִר  ִחיַנת ְרש ִ הּוא ּבְ ֶ ין ַעְצָמן ַעל ְיֵדי ָהֵריַח טֹוב ש  ימּו. ֲאַזי ְמַחּיִ ָאר ַרק ָהְרש ִ א ַוֲאַזי לֹא ִנש ְ ָאַרח ֵריָחא וְ ַהּבָ ָמאן ּדְ ּטּול ּכְ ִחיַנת ַהּבִ ִבין יָחה ִמּבְ ָ ש ּ ֶ י ַאַחר ש  "ל. ּכִ ּנַ כּו' ּכַ

ִחיַנת רֵ  "ל ְוֶזהּו ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ ימּו ּכַ ין ַעְצָמן ַרק ַעל ְיֵדי ֶהָאַרת ָהְרש ִ ּטּול ְמַחּיִ ִחיַנת ַהּבִ "ל:ִמּבְ ּנַ ת ּכַ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ן ְמָבְרִכין ַעל ָהֵריַח ּבְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ  יַח ּכַ

  –דרך השם ית' 
, ומבאר שזה בחי' הצדיקים שדרכם למעלה מבאר שם את השאלה ששאל רבי זירא את רבי יהודה מדוע עין התרנגול נסגרת מלמטה – יד-או"ח ע"ת ו' יא

 מדים עליהם זכות ומעלים אותם כמבואר בתורה רפב אזמרה.לתכל רק על הטוב שזה בחי' מה שישראל הם למעלה ועי"ז מסלה

 
 הקדמה

חלקים שתחילה מדבר על מעלת השבת כפי המבואר בראשית חכמה עד היכן אפשר ג' לחלק את התורה לאולי אפשר 
להיות קשור ע"י השמחה של שבת ביראה ודעת. כי נשמות ישראל עולות לאבא ואמא ומאיר בהם אריך והן באצילות 

 ומקטרג אלא רק שמחה גדולה מאד. ןיטסמששם אין 

מחה הזו ע"י שמסיר מעצמו את העצבות וטרדת החול וכל דאגה ומתחזק בחלק השני מבאר כיצד מצטרפים לש
ית'  םלישב דעתו ולהעלות את היראה לשרשה בדעת להיות ירא רק מהש לוכיוה בן חורין שעגדולה עד שנ החבשמ

 בלבד.

י האופנים שהקב"ה משפיע נבחלק השלישי מבאר מה נעשה עם מי שלא זוכה להצטרף לשמחה הזו, ולזה מבאר ש
שהשגחה היא השפעה עם מאור פנים וכפי הזמן וההצטרכות של האדם, יות לעולם דרך של השגחה ודרך של טבע. ח

 אבל טבע הוא חק הגלגלים ומזלות שעל ידם הקב"ה מנהיג עולמו בהסתרה ואזי השפע מגיע לפי חק וסדר הגלגלים.

                                              
כוונתו למה שכתוב לעיל בשיחה יב' "אלו הרוצים להיות אנשים כשרים וכו' ואזי יש להם בלבולים, ..דע שזה בעצמו שהם מתיגעים  ז

אינם יכולים לגמור כראוי זה בעצמו שהם מתיגעים ולהוטים ולהוטים לעשות איזה עבודה ולקדש עצמו באיזה קדושה אף על פי ש
 אחר זה הוא בחינת קרבנות וכו'. עוד עיין לעיל סימנים יד נא ולקמן סימן רס. ובליקטי מוהר"ן תורה לא.

 לציבור שהיו לפניו ח
"כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת ומי שלא שמע אותו כשהיה מזמר בשבת  -חיי מוהר"ן סימן תקכ ט

 "אזמר בשבחין" בליל שבת וכו' לא שמע טוב מעולם וכו'"
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ה גבול וזמן נכון לצרכיו וזה צרכיו אפשר שיגיעו )עיין תורה עו החילוק בין מי שיש לו ביטחון למי שאין לו, שזה עוש
 אחר שנה ושנתיים עי"ש(

סורים בלא חטא, וזה יאבל באמת גם בהנהגת הטבע מסתתרת השגחה, שעל כן אמרו חז"ל אין מתה בלא עוון ולא י
זה, דהיינו  גם למי שהוא במדרגה נמוכה שהרי לא חילקו בזה חז"ל. ונ"ל שבזה רמז לנו רבינו כיצד אנו שייכים לכל

הכל  ,ההשגחה שבתוך הטבע יכולה להיות גדולה יותר ויותרדייקא ע"י שהטבע והשגחה מעורבים, לכן שרוצה לומר ש
הנהגת הטבע שתתגבר הנהגת ההשגחה על כך הוא גורם  ,עד כמה מכין עצמו להיות ראוי להשגחה ,תלוי באדם עצמו

זה תלוי בעיקר בעבודה של שבת עד כמה מצליח להצטרף כלפיו, עד שיכול לצאת לגמרי מטבע להשגחה בלבד. ו
   לשמחה העליונה של שבת. ולזכות לדעת ויראה, ממילא אח"כ גם ימי החול שלו פחות מגושמים. 

תמצי לזכות ליראה כי ע"י  גש כאן היא השמחה בשבת אעפ"כ במהלך התורה השמחה היא רק היכידאע"פ שעיקר ה
שמחה בשמחת השבת יש חירות הלב ויכול לישב דעתו ולהעלות את היראה לשרשה בדעת. נמצא העיקר הוא הדעת. 

 אעפ"כ כיון שהכל תלוי בשמחה עיקר הדגש וההזהרה בתורה זו הוא להיות בשמחה בשבת. 

עמך כי אם ליראה", דהיינו ששלימות העבודה "ועתה מה ה' אלקיך שואל מנראה להקדים מה שכתוב בעניין היראה ו
דמשמע שזה  "כי אם". וכבר שאלו בגמ' מאי שהיא הרגשת מציאותו העצומה ית' כל רגע ,היא לזכות ליראת שמים

 דבר קטן, והרי זה דבר גדול מאד שמעטים זוכים, ואומרת הגמ' כן לגבי משה שאמר זאת לישראל, זה דבר קטן.
יודע כמה זה קשה למי שלא זכה למדרגתו העצומה שהיא השגת ה' באספקלריא המאירה, ועדין קשה, האם משה לא 

 שעל כן יראה היא אצלו דבר קטן.
כן מי שנמצא לגבי משה דהיינו קרוב  הפירוש, "אין לגבי משה היא מלתא זוטרתי"ושמעתי מתרצים מה שאמרה הגמ' 

 גם אצלו זה דבר קטן. ,לצדיק אמת
שכיון שהיגון ואנחה הם ס"מ ונוקביה ועצבות ומרה שחורה הן  ,על תורה זו ,מהאות שבת ז'  ובאמת כך מבואר בלק"ה

להעלות את האדם מאחיזה זו ע"י לימוד זכות  יםעל כן רק הצדיקים יכולשאוחזת באדם בגלל עוונותיו, סטרא אחרא, 
  כמבואר בתורה רפב, ולהביאו לשמחה שעל ידה יזכה ליראה כנ"ל.

ת יכול כל אדם לזכות ליראה שלימה, כי בשבת אין טרדת הימי חול ועסק הגשמיות ועל כן בנו שבשוכאן מבאר רבי
להיות בשמחה גדולה שהיא עולם החירות ועי"ז לישב דעתו כמבואר לעיל בתורה י' תנינא, ועי"ז להעלות את  יכול

כל אדם יכול שהיראה תיהיה  ולזכות לשלימות היראה, נמצא שבשבת גם היראה לשרשה בדעת )כמבואר בתורה טו(
 אצלו מלתא זוטרתי, כמו מי שנמצא אצל משה. 

 ובאמת גם הצדיק נקרא שבת כדאיתא בזוהר שאמרו על רשב"י אנת הוא שבת דכולא יומא. 
בראשיהם  \יא/כשאמרו ישראל נעשה ונשמע ירדו מלאכים והניחו עטרות הוד של שמחה \י/פח. בשבתעוד איתא 

חז"ל שכל האורות שניטלו מכלל ישראל שם דרשו  "ויקח משה את האהלוכתיב "ונטלום מהם, באו  וכשחטאו בעגל
את עטרות השמחה האלו רבנו מחזיר משה שבכל שבת  \יב/מובאויכך קרן עור פניו )תוס' שם(. פול ,קבל משה רבנו

 , נמצא שבכל שבת אפשר לשמוח בהקב"ה בשלימות וחירות הדעת כמו לפני החטא.לישראל
, שמח כראויאא או עכ"פ לא טאחשמא כשאני ירא ועדיין מי שיאמר אדרבה בגלל רוב היראה שיש בשבת, איך אשמח 

רבנו שבשבת אין לדאוג אומר על זה  .(')בכור בהמה טהורה ד' כובלק"ה  על מוהרנ"תהנ"ל, סימן קנה ן "וכמובא בשיחות הר
כלל וכל שרוצה להצטרף לשמחת השבת הוא כבר נכלל קצת וכפי  מצד השבת עצמה אין מקטרג ומסטיןכי  ,כלל

של עינא חד דרחמי שלא מסתכלים על הרע של  שנכלל כן זוכה לאורות הנפלאים של שבת ולהשגחה בעין טובה
ועל ומצד מה שלא מצליח אזי אעפ"כ הוא לא נמסר לבעלי הדין אלא להנהגת הטבע. האדם אלא על הטוב שעושה, 
 כלל רק להיות בשמחה גדולה. אדם מישראל לדאוג בשבתלשום  כן אין

                                              
דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל  .בת דף פחש י

ני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום שנאמר קשרו לו ש
ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב אמר רבי חמא ברבי חנינא בחורב טענו בחורב פרקו בחורב טענו כדאמרן בחורב פרקו 

כולן זכה משה ונטלן דסמיך ליה ומשה יקח את האהל אמר ריש לקיש עתיד הקדוש דכתיב ויתנצלו בני ישראל וגו' אמר רבי יוחנן ו
 ל ראשם.  ברוך הוא להחזירן לנו שנאמר ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם שמחה שמעולם ע

ָ  -אות ט'  עיין תורה כב יא ש  ת פ"ח(: ּבְ ּבָ ַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ש  ֶֹ מֹו ש  ְמָחה; ּכְ ִחיַנת ַהּשִֹ הּוא ּבְ ֶֹ ָמע, ש  ְ ה ְוִנש  ָרֵאל ַנֲעֹשֶֹ ָאְמרּו ִיֹשְ ֶֹ ָעה ש 
ָחד  ל אֶֹ ֹראש  ּכָ ֵני ֲעָטרֹות ּבְ ְ ים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים ְוָנְתנּו ש  ִ ש ּ ִ ָמע, ָיְרדּו ש  ְ ה ְוִנש  רּוְך הּוא ַנֲעֹשֶֹ דֹוש  ּבָ ָחְטאּו ִנְלְקחּו ְוכּו', ְוָעִתיד ַהּקָ ֶֹ ְוכּו', ּוְכש 

ְמָחה, בְּ  ִחיַנת ֹשִ ָמע ֵהם ּבְ ְ ה ְוִנש  ֲעֹשֶֹ ּנַ ֶֹ ם". ִנְמָצא ש  ָ ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראש  ֱאַמר: "ְוֹשִ ּנֶֹ ֶֹ ם, ש  נַּ ְלַהֲחִזיָרם ָלהֶֹ ם" ּכַ ָ ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראש   "ל:ִחיַנת "ְוֹשִ
שלשון תפלת שחרית של שבת ישמח משה במתנת חלקו הכוונה שבשת יש לו חלקו בלבד כיון  –דברים לג ג'  אור החייםעיין  יב

 שהחזיר לישראל את העטרות של נעשה ונשמע שהם שמחת עולם על ראשם הנ"ל שניטלו מהם.

שה במתנת חלקו, שנותנין לו במתנה בכל ז"ל על ישמח מ בסידור האר"יסוד הנשמה יתירה, כמו שכתוב  -אות לז יתרו  בעש"טעיין 
שבת אלף חלקי האור, בסוד תוספות נשמה יתירה, ועל ידי זה, כי עבד נאמן קראת לו, להחזיר לישראל אותן הכתרים, והם עדיים 

 .שהתנצלו בחטא עגל, וזהו כליל תפארת אשר בראשו נתת לו ע"ש
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בעניין השגחת עינא חד דרחמי צ"ע אם עינא חד דרחמי הכוונה שלא רואים רע כלל כי ההסתכלות מצד שרש א"כ לא 
שייך כלל כעס ואילו כאן מדבר מהשגחה רק על מי שראוי וא"כ זה לא רק חד עינא. מאידך כיון שחד עינא נקרא 

לות יש חילוק בין ראוי ללא ראוי, ובפרט שהרי מבואר בתורה קה הקושי לזכות להשגחה כזו, אמנם השגחה והסתכ
ממה שמבואר בסוגיית מה תצעק אלי שהיא השגחה גם על מי שלא ראוי כגון שעובד ע"ז כמשאחז"ל שם אלו ואלו 

שם שזכו ע"י מסירות נפש ובזה עע"ז, נראה שהמניעות על ההשגחה הזו הן בעצמן שוות במעלתן על פגם הע"ז וכגון 
ומונח  גרום כעס לא יזכה לזהלביטלו את הקטרוג על ע"ז. ואולי הכי נמי כאן אמנם מי שלא ראוי ממש עד שיכול 

אבל מי שמשתדל אזי ע"י שמתגבר בשמחה על אף כל המניעות שיש על זה, בתוספת סגולת יום השבת  על הטבע,
 שאינו צדיק גמור הראוי להנהגה כזו.בעצמו, זה מבטל את הקטרוג שיש עליו 

, כמבואר בזוהר , ובעיקר ששמח בחלקו ומעלה על לבו שלא חסר לו כלוםונ"ל כי שכר השמחה בשבת הוא עצום
לבד ממה שהיגון ואנחה הם ס"מ ונוקביה והעצבות סט"א נמצא שבשמחה ו .חומר המתפלל על גשמיות בשבת \יגחדש/

, \יד/שבשבת שולט מזל שבתאי ע"כ הגויים עצבים בשבת, עיין יערות דבש ח"ב דרוש ב'הורג אותם, עוד גם מבואר 
נמצא שאע"פ שמבואר  .ועיין רבינו בחיי שופטים יח י' שכל מה שנצטווינו בשבת הוא הפך מזל שבתאי השולט בשבת

ההשגחה אבל  בכל הספרים המעלה העצומה של ישראל בשבת שהיא ממש מעין עוה"ב בחי' בשמחה תצאו, זה מצד
מצד הטבע ממש להפך ושבת הוא זמן עצבות, ועל כן הזוכה להתגבר ולהתחבר אל השמחה שמעל הטבע זוכה לכל 

מבטל את מדת הדין אפילו על בהתגברות גדול כנ"ל שמסירות נפש שאדם יוצא מטבעו  האורות הנפלאים של שבת.
וזו העצה שנתן הקב"ה  על פסל מיכה שהיה עמהם.כמו ישראל שנכנסו לים ביטל את הקטרוג  מזיד כ"ש על שוגג.

 למשה רבנו אז. דבר אל בני ישראל ויסעו לתוך הים כי רק זה יבטל את הדין על ע"ז.

לחם בכל יואפילו מי שלא זוכה אלא מונח על הנהגת הטבע, אזי יכול להגיע לו טובה מצד הזמן, אבל בוודאי צריך לה
כל מה שיכול כדי לצאת מהעצבות וזה שאומר רבנו שירבה במאכלי שבת  כוחו בעצבות שהיא הטבע בשבת, ולעשות

וכנ"ל כמה שעולה יותר בשמחה יותר נכלל בשמחת  כפי כוחו, העיקר לצאת מהעצבות אע"פ שלא זוכה לשמחה כראוי.
 יוצא מטבע להשגחה.יותר הנשמה היכן שנמצאת, וכך 

מי שטרח בערב אמר כמו שבעוה"ב ושבת מעין עוה"ב, כי  ,ועל כן צריך להכין עצמו היטב לפני שבת ובכניסת שבת
הגוף  רקאזי  ,מי שטרח רק על תענוגי הגוף ,שבת יאכל בשבת ומי שלא טרח לא יזכה לכל התענוגים הכי נמי בשבת

לא ירגיש את כל התענוגים הנפלאים שהוא נמצא  ,אבל כיון שהאדם לא הרגיל עצמו בתענוגים רוחניים ,יקבל חלקו
אחד ירגיש כל תענוגי עולם  \טו/וכמו שרבנו אמר בתורה קצא אפשר ששנים ישבו באותו מקום בג"ע ,בשבת בתוכם

 וחבירו לא ירגיש כלום, כי הכל תלוי בהכנת הלב, בששת ימי המעשה.
וזה מגלה לנו כאן רבנו שהכל מתחיל מההשתדלות לשמוח מאד בשבת, וצריך להבין לבד שצריך להכין עצמו לזה כבר 

השבוע, אבל העיקר בשבת עצמה להסיר כל דאגת וטרדת הבלי ימי החול, ולהתבונן כיצד להתענג על ה' דייקא, כל 
 רק כדי שלא יפריע לתענוגי הנפש על ה'.  ולהעזר בתענוגי הגוף

 ועיין בשיחות הנ"ל שעל כל פנים צריך לכסוף לזה וזו גם כבר מעלה גדולה.

 

                                              
ת נאמר עבד בחינת שהוא ט"במט כי ּוֵבהּ  ואמר וממשיךזוהר חדש תיקונים דף קכז )במתוק מדבש( עיין  יג ש ֶׁ ֲעבד ָיִמים ש ֵ יתָ  ּתַּ ל ְוָעש ִ ךָ  ּכָ אְכּתֶׁ  ְמלַּ

 ְוֵלית כי, החול בימות ישראל תפלות להעלות היא ועבודתו, ידו על נשפעים ההשפעות כל החול ימי בששת כי, להתחתונים מזון שפע להשפיע היא מלאכתו הנה
א ֲעבֹוָדה ּלָ ֵבהּ , (תפלה זו אומר הוי, שבלב עבודה איזהו, לבבכם בכל ולעבדו( יג יא דברים) הכתוב על, תענית' מס בריש ל"חז שדרשו כמו) תפלה אלא עבודה ואין ְצלֹוָתא אֶׁ  בבחינת כי ּדְ

ר ָצִריךְ , עבד שהוא ט"מט ֱהֵוי ָנש   ּבַּ ד להיות התפלה של הראשונות ברכות בשלש, החול בימות האדם צריך ְלמֶׁ בֶׁ עֶׁ ר ּכְ ּדֵ ְמסַּ ָבָחיו הַּ ּבוֹ  ִלְפֵני ש ְ  ברכות ב"ובי, רַּ

ד להיות צריך האמצעיות בֶׁ ֹוֵאל ּוְכעֶׁ ש ּ ָרס הַּ ּבוֹ  ּפְ ד להיות צריך האחרונות ברכות ובשלש, ֵמרַּ בֶׁ ל ּוְכעֶׁ ּבֵ ְמקַּ ָרס הַּ ּבוֹ  ּפְ ת ֲאָבל .לוֹ  ְוהֹוֵלךְ  ֵמרַּ ּבַּ ש ַּ ָתא ּבְ ְלּכְ  מַּ
ְלָטא ש ָ יהּ  ּדְ יֵּי ִאיָלָנא ּבֵ חַּ ת ֵעץ ְוֹלא, שבאצילות החיים העץ בה ששולט המלכה בשבת אבל ּדְ עַּ ּדַּ  ל"חז ביארו אֹוְקמּוהּ , החול בימי השולט ע"שבבי ָוָרע טֹוב הַּ

ֵאין ין ּדְ ש ִ ּמְ ּתַּ ִאיָלן ִמש ְ ּום ּבָ ּמּוש   ש   וכן, כלל חסרון שום אין באצילות כי, ע"בבי האצילות את להלביש יגרום ישאל שאם, גופו צרכי בשבת אדם ישאל שלא' פי ש ִ

ש   ְוָכל נאמר זה על ּמֵ ּתַּ ש ְ ּמִ ָתָגא הַּ  ולכן, העליון מיחוד הספירות את הפריד כאילו ל"ור, בנטיעות קצץ כאילו לו ונחשב, ע"בבי האצילות את שמלביש לפי ֲחָלף ּבְ

 .ו"ח העולם מן ועובר חולף
כל העכו"ם הם  -זולת עם ישראל דהם נשגבים למעלה מהמזל  -אמנם בשבת ידוע  -דרוש ב  -"בחלרבי יונתן איבשיץ יערות דבש  יד

יושבים תחת מזל שבתאי, שמורה על ביטול וחורבן ושממה ועצבות כנודע, ולכך רוב עכו"ם על פני אדמה מתעצבים ומקוננים ביום 
ו לגויי הארצות, כי להם השבת לעצבון גדול, השבת, כי המזל מוליד עצבון בטבע והירוס בכל ענינים, ולכך נוסח התפלה, ולא נתת

ולכך ביום השביעי לא היה למלך אחשורוש טוב לבב, כי מזל משמים הסיב ללבו לעצבון, כטיב משטרי שבתאי, ולכך הוצרך להטיב 
, והיינו ביום וזהו שאמרו ]אסתר רבה ג' יא[ עכו"ם אין להם טובה, דכתיב כטוב לב ולא טוב ממש   לבבו ביין כי היה מלא עצבות:

השבת, כי אז לא יועילו תחבולות אדם לבטל משטרי מזל רק במקצת כנודע, אבל לא יצא לגמרי פעולת המזל, ולכך אי אפשר לעמים 
 להיות להם בשבת טוב לב לגמרי רק כטוב לבב וא"ש:

שישבו שנים באותו מקום אם הם צ"ע הרי מדובר בעוה"ב שהוא מעל הזמן והמקום וא"כ המקום הוא לפי ההשגה א"כ איך יתכן   טו
לא באותה השגה. אבל באמת זה נמצא בכל יום שבת שאנו נמצאים במעין עוה"ב ובקושי מרגישים הבדל מיום חול, אע"פ שאנו 
נמצאים במקום שכל תענוגי עולם נמצאים בו ורק כיון שלא הורגלנו לעונג רוחני אנו כסומא בארובה לא רואים ולא מתענגים באמת 

 אפשר.כפי ש



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              5כא:

* 
 [טז] יזתורה 

את  בשבת מחזיר משה רבנו לישראל \יט/[יח] להיות שמח וטוב לב בשבת יזדוליזהר מא צריך

ועפ"י הסוד נשמות ישראל עולות לעולם השמחה והחירות בעולם העטרות של נעשה ונשמע שהן שמחת עולם, 
 ,להיות בשמחה גדולהברוחניות בשבת יש את כל התנאים שנמצא , שהוא בחי' בשמחה תצאו האצילות בחי' מעין עוה"ב

 כדוכי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאלו,  ניםה שנות"ומי שלא מנצל זאת הוא שוטה המאבד מ
בשער הקדושה  בראשית חכמה )לרבי אליהו וידאש מתלמידי הרמ"ק( ובפרט בר"ח פריםבס כמובא

. וראוי ונכון ללמוד \כב/מהזוהר על מעלת השבת ומה שמביא [כא] עי"שפרקים ב' ג' בתחילתו 

                                              
שמתורה י' עד תורה יז היו  -ת ז תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג( ועיין שיחות הר"ן סימן קנה. ועיין לק"ה ר"ה הלכה ו או טז

 קשר שבין אלו התורות.תורה אחת אצל רבינו ולא זכינו לקבל ממנה רק פסקי פסקי ועי"ש בהמשך ההלכה הנ"ל מוהרנ"ת מבאר את ה
 מאד -מתרלובתרלד ו יז
שם האריז"ל שבכל שבת חוזרים עין שבת פח. ותורה כב אות ט' שהכתרים שקבלו ישראל כשאמרו נעשה ונשמע הם בחי' שמחה ועיין אור החיים דברים לג ג' )ד"ה ודקדק לומר( ב יח

 העטרות לראש ישראל.

בשביעי ישב הקב"ה על כסא שמחה והעביר לפניו שר של מים בשמחה  -אות טו  סדר רבה דבראשית -בתי מדרשות חלק א עיין  יט
גדולה שר של נהרות בשמחה גדולה )שר של לבנה בשמחה גדולה( שר של הרים בשמחה גדולה שר של גבעות בשמחה גדולה שר 

חה גדולה שר של כימה של תהומות בשמחה גדולה שר של מדברות בשמחה גדולה שר של חמה בשמחה גדולה שר של לבנה בשמ
בשמחה גדולה שר של כסיל בשמחה גדולה שר של דשאים בשמחה גדולה שר של גן עדן בשמחה גדולה שר של גיהנם בשמחה 
גדולה שר של אילנות בשמחה גדולה שר של רמשים בשמחה גדולה שר של חיות בשמחה גדולה שר של בהמות בשמחה גדולה שר 

ים בשמחה גדולה שר של עופות בשמחה גדולה שר של מלאכים בשמחה גדולה שר של רקיע של דגים בשמחה גדולה שר של חגב
ורקיע בשמחה גדולה שר של גדוד וגדוד בשמחה גדולה שר של חיות הקדש בשמחה גדולה שר של כרובי הכבוד בשמחה גדולה שר 

עין של שמחה ומשמחים ומרקדים ומרננים של אופנים ושאר כל שר ושר נכבד ונורא ונערץ והיו כולם עומדים בשמחה גדולה במ
ומקלסים לפניו בכל מיני קלוס וכל מיני זמר שבח והלל והיו מלאכי השרת פותחים את פיהם ואומרים יהי כבוד ה' לעולם וכולם עונים 

נה שירה אחריהם ישמח ה' במעשיו והיה רקיע ערבות מלא שמחה וקול הדר ועוז ותוקף וגבורה וגאוה ותפארת וגדולה תהלה ור
וצהלה נצח ויושר כבוד והודאות באותה שעה שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה ותפארת במקדשו הוד והדר נגד שבת עוז ותפארת 
נגד וינפש באותה שעה הביא הקב"ה שרה של שבת והושיבה על כסא הכבוד והביא לפניה שירה כל שר ושר של כל רקיע ורקיע ושל 

ומשמחין לפניה ואומרים שבת הוא לה' ושאר כל השרים הגדולים אומרים לה' הוא שבת ואף אדם  כל תהום ותהום והיו מרקדין
  הראשון העלה אותו הקב"ה לשמי מרומים לשמים העליונים לשוש ולשמוח בשמחתה של שבת:

ה שעה עשה הקב"ה חנוכה של שמים וארץ והכל שמחים בה ואף אדם הראשון שש ושמח בשמחתה של שבת באות טזשם אות 
כשראה אדה"ר שבחה של שבת יקר ורבותה של שבת שמחתה וגדולתה של שבת שהכל היו שמחים בה והיא היתה תחלה וראש כל 
השמחות מיד פתחו פיהם ואמר מזמור שיר ליום השבת אמר הקב"ה לשבת אתה אומר מזמור ולי מזמור שאני אלוה השבת עד 

 ב להודות לה' וכל סדרי בראשית השיבו ולזמר לשמך עליון:שעמדה השבת על רגליה ונפלה על פניה ואמרה טו
 ועיין עוד ירושלמי מגילה א' ד', זוהר פקודי רנה. ושם אמור צד ותיקון כד דף סט ותיקון מח דף פה. 

 מאד -מתרלו  כ
 בספר ראשית חכמה שער הקדושה פרק ב' וג' כא

ר -זוהר אמור צד:עיין  כב י ָאמַּ ּבִ ְדָווָתא, ְיהּוָדה רַּ יֹוָמא ּוְנִטירּוָתא חֶׁ ָתא ּדְ ּבְ ש ַּ ל ּדְ א עַּ  על אפילו הכל על היא, השבת יום של והשמירה השמחה הּוא ּכּלָ

אי ּוְבִגין, כדלקמן שבגיהנם הרשעים הַּ א ִאְתֲעָטר יֹוָמא ּדְ ּבָ אַּ א ּבְ  את ומלבישים עולים ן"זו כי, ואימא באבא מתעטר א"ז סוד שהוא היום שזה ולפי ְוִאיּמָ

ף זה ידי ועל, קומתם שיעור בכל א"או עצמות ה ְוִאּתֹוסַּ ל ְקדּוש ָ ֵתיהּ  עַּ ָ ה, מהם המוחין קבלת ידי על, קדושתו על קדושה נתוסף ְקדּוש ּ ָלא מַּ ח ּדְ כַּ ּתְ  ָהִכי ִאש ְ
ָאר ש ְ ָהא, טובים ימים בשאר כן נמצא שלא מה יֹוֵמי ּבִ ש   הּוא ּדְ ר קדֶׁ ּטָ ש   ְוִאְתעַּ ּקדֶׁ  א"מאו במוחין דהיינו, בקדש שמתעטר ידי על, קדש בעצמו נעשה א"ז כי ּבַּ

ה ְואֹוִסיף, במקומם בהיותו ל ְקדּוש ָ ֵתיהּ  עַּ ָ ִגין, קדושתו על קדושה ומוסיף ְקדּוש ּ ךְ  ּבְ אי ּכָ ְדָווָתא יֹוָמא הַּ ֵאי חֶׁ ִעּלָ ֵאי ּדְ ּתָ  שמחת הוא הזה יום זה בשביל ְותַּ

א, והתחתונים העליונים יהּ  ֲחָדאן ּכּלָ ְרָכאן ָמֵלי, הגיהנם רשעי אפילו בו שמחים כולם ּבֵ הוּ  ּבִ ֻכּלְ  הנמשך משפע העולמות בכל ברכות מלא הוא כי ָעְלִמין ּבְ

הֹון, א"מאו אליו ּלְ יהּ  ּכֻ אי, השבת מברכת נזונים החול ימי ששת כל ִאְתָזנוּ  ִמּנֵ הַּ ְייָחא יֹוָמא ּבְ ֵאי נַּ ִעּלָ ֵאי ּדְ ּתָ אי, ותחתונים לעליונים מנוחה יש הזה ביום ְותַּ הַּ  ּבְ
ְייָחא יֹוָמא יָּא נַּ יבַּ יָּ חַּ ם ּדְ ֵגיִהּנָ  .  הגיהנם לרשעי אפילו מנוחה יש הזה ביום ּדְ

א ְלּכָ ד ְלמַּ ֲעבַּ (, בשבת המלכות עם המתיחד א"ז סוד שהוא) יחידו לבנו נשואין שמחת שעשה(, מלך הנקרא אבא כללות שהם עלאין א"או דהיינו) למלך משל ְיִחיָדִאי ִלְבֵריהּ  ִהּלּוָלא ּדַּ

ֲעָטר ִעְטָרא ֵליהּ  אַּ ָאה ּבְ א ֵליהּ  ָמֵני(, א"דאו במוחין דהיינו) עליונה בעטרה אותו והעטיר ִעּלָ ְלּכָ ל מַּ א עַּ  על הוא העולמות הנהגות כל כי) הכל על המלך אותו והפקיד ּכּלָ

אי(, בשבת מאבא שמקבלים השפע מכח, ן"זו ידי הַּ ְדָווָתא יֹוָמא ּבְ א חֶׁ ד הנה, המדינה בני לכל שמחה יש הזה ביום לכן ְלכּלָ ְנִטיָרא חַּ ד סַּ קַּ ִאְתּפְ ל ּדְ יָנא עַּ ְבֵני ּדִ א ּדִ  ָנש ָ
יֵדיהּ  ֲהווֹ (, החול בימות עונשים מיני כל נפעלים ידו שעל, הגדול המקטרג מ"הס הוא), אדם בני דיני על הממונה אחד שוטר ְעָיין ּגּוְבִרין ּבִ בַּ  אנשים ידו תחת היו ָקטּוָלא ּדְ

ְעָיין ּגּוְבִרין, הריגה המחויבים בַּ ְלָקָאה ּדְ ִגין הנה, מלקות המחויבים ואנשים ְלאַּ אי ְיָקָרא ּבְ הַּ ְדָווָתא יֹוָמא ּדְ חֶׁ א ּדְ ְלּכָ מַּ  של הזה( השבת) יום כבוד בשביל ּדְ

ִביק, המלך שמחת ינֹוי ש ָ ר(, לקטרג רשות לו אין כי), שלו הדינים את עזב ּדִ ְדָווָתא ְוָנטַּ א ְלחֶׁ ְלּכָ מַּ  .  אדם לשום יצער שלא, המלך שמחת את ושמר ּדְ

ךְ  הּוא, הנמשל הוא ּכָ א ִהּלּוָלא יֹוָמא הַּ ְלּכָ מַּ ְטרֹוִניָתא ּדְ מַּ ְדָווָתא, הגדולים ן"זו יחוד שיש דהיינו, המלכה עם המלך שמחת הוא, השבת ביום ּבְ א חֶׁ ּבָ אַּ  ּדְ
א ְדָווָתא לכן, העולמות לכל שפע נמשך ומשם, א"או עצמות על ומלבישים עולים ן"זו כי, עליו ואימא אבא של והשמחה ֲעֵליהּ  ְוִאיּמָ ִאין חֶׁ ִעּלָ ִאין ּדְ ּתָ  יש ְותַּ

ְדָווָתא כי, ותחתונים לעליונים ומנוחה שמחה חֶׁ א ּבְ ְלּכָ מַּ הוּ  ּדְ ּלְ אן ּכֻ ּדָ ֲערּון ְוָלא, לשמוח צריכים הכל המלך בשמחת חַּ יהּ  ִיְצטַּ  והזק צער משום בו יצטערו ולא ּבֵ

ל, והפסד א עַּ ת ְוָקָראתָ  נאמר זה על ְכִתיב ּדָ ּבָ ַּ ש ּ ג לַּ  מן דין ומקבלין שמתרגמינן, זה אל זה וקרא כמו) קבלה ולשון(, ויקרא' פ בריש י"כפרש) חיבה לשון הוא וקראת מלת ענֶׁ

אי ושואל, א"מאו מוחין שפע מקבלים שבת' בחי שהם ן"שזו והיינו(, דין ג מַּ א( ק"הרמ ג"ה) ומשיב, עונג מהו ענֶׁ ּלָ ג אֶׁ ח ָלא ענֶׁ כַּ ּתְ א ִאש ְ ּלָ א אֶׁ  לא עונג אלא ְלֵעיּלָ

ר, למעלה אלא נמצא ֲאתַּ ש   ּבַּ קדֶׁ ָאה ּדְ אֵרי ִעּלָ ָמה, קדש הנקראים א"באו דהיינו, העליון קדש ששורה במקום ש ָ תְּ  ּכְ ר ְדאַּ ג ָאז שנאמר כמו ָאמַּ ּנַּ ְתעַּ ל ּתִ  עַּ
אי דהיינו ה"יהו הַּ ג ּדְ ל ענֶׁ אי, ה"יהו הנקרא א"מז ולמעלה על שהם א"באו הוא הענג זה כי הּוא ה"יהו עַּ הּוא יֹוָמא ְוהַּ א ִהּלּוָלא ּדְ ְלּכָ מַּ הּוא ִאְתֲעָטר ּדְ הַּ  ּבְ

ג ִעְטָרא ענֶׁ  ְוָקָראתָ  שכתוב זהו ִדְכִתיב הּוא ָהָדא, א"דאו במוחין כלומר, ההוא עונג של בעטרה בו מתעטר הוא, המלך שמחת יום שהוא השבת היום וזה ּדְ
ת ּבָ ַּ ש ּ ג לַּ ה, א"דאו במוחין א"ז מתענג חיבה של קריאה מחמת דהיינו ענֶׁ ָלא מַּ ח ּדְ כַּ ּתְ ָאר ָהִכי ִאש ְ ש ְ  אז שאף הגם, המועדים בשאר כן נמצא שלא מה יֹוִמין ּבִ

 (  ומפרשים מ"ומק ק"רמ). התחתונים ותפלות הזמנה ידי על רק הוא אבל, מאבא גם מוחין מקבלים



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              6כא:

שם בענין קדושת הנאמרים בראשית חכמה בשער הנ"ל ולשום לבו היטב על כל הדברים 
ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת כי כל 

 \כד/כדי שיתלהב לבו כגענין ומעלה הנאמר שם על שבת הוא דבר בפ"ע והבן שם היטב
 לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי. 

 
. \כהששרש היראה הוא בדעת/)בחלק ראשון( תורה טו לעיל עיין  עי"ז היראה בשלימות דהיינו עם דעתו

הנ"ל של שבת הכוונה שתיהיה מתוך יראה, ואע"פ שיראה ושמחה נראה כתרתי דסתרי, כי איך ורוצה לומר שהשמחה 
, היא דייקא לכור ולשמוח שהוא וכל ענייניו תחת השגחת , אעפ"כ שלימות השמחה\כו/ישמח כשהוא בפחד ויראה

כי בחול אפשר שיהיה היראה אבל בימי החול קשה מאד לקיים זאת . הקב"ה ועי"ז להסיר כל דאגה מלבו
יראת העונש יש בזה מדרגות יש ירא מהקב"ה , ואפילו כשירא מעבירה יראה נפולה שירא מדבר אחר עם כסילות

הרגשת מציאותו ית' שמצייר לפניו את הקב"ה וכ"ש לא מצוות אנשים מלומדה, ולא מתוך מהש"ע, בבחי' ויש ירא 

ועיקר הכסילות הוא  \כז/)איוב ד( הלא יראתך כסלתךבבחי'  הנמצאת אצלו, ויראה כזו היא כסילות
 תמצד הזמן ומצד טרד, ושולט בו העצבות שטרוד בפרנסתו והשלמת חסרונותיו מחמת השיעבוד שיש בחול

 . , וע"כ לא מצליח לישב דעתו וכנ"ל בתורה י' תנינא\כחם בפרנסתם/העול

שאנן מואב מנעוריו וכו' ובגולה לא  \ל/[כט]במואב "ש כי ע"י השיעבוד אין הדעת שלם, וכ

שחכמי ישראל אמרו לאחשורש שכיון שגלו  וכשארז"ל )מגילה יב ע"ב( ע"כ עמד טעמו בו וכו' הלך

עצה מחכמי מואב שלא גלו ולא חל עליהם שיעבוד גלויות ולכן  לכן שישאל ,עצה מיושבתדעה ולהם  מארצם אין

 כי ע"י שיעבוד וגלות, הדעת מבולבל.  עצתם מיושבתדעתם ו
, וכשיש חירות ואין שיעבוד וגלות אזי בחי' יובל \לאבחי' בינה/ הוא חירותע"י השמחה אבל בשבת 
 \לג/כנ"ל. ועיקר החירות, ע"י התענוג והשמחה של שבת בחי' )ישעיה נח( \לב/הדעת שלם

                                                                                                                                             
מבאר שביום חול שולט עץ הדעת טוב ורע אבל ביום השבת שולט עץ החיים וישראל  זוהר חדש תיקונים דף קכז )במתוק מדבש(עיין 

 עולים לאצילות לכן אסור לבקש בקשות כי שם אין מחסור כלל ומי שמבקש בקשה מלביש את האצילות בבי"ע עולם הפירוד עי"ש.

 מועתק בסוף התורה עי"ש.יומא דשבתא חדוה איהו.... - עוד שםרוחא נשיב מעתיקא קדישא וכו'. – יקהל רה.עוד שם ו

  זוהר יתרו פט.גם עיין שם 
 הטיב -בתרלד כג

 שיתלהב לבו וכנ"ל שאמר לשום לבו כד
הביאור נ"ל כי דעת הוא חיבור, ושרש וסיבת היראה הנכונה נובעת מהחיבור עם הקב"ה שירא ממציאותו העצומה והנפלאה של  כה

הקב"ה, שמרגיש שנמצאת בסמוך, ולא רק מהש"ע המחייב יראה, וכ"ש לא יראה נפולה שירא מאיזה דבר אחר ולא מהקב"ה, 
 וכדלקמן שירא משר או חיה רעה.

לֹום ) אותד' הלכה ר בהמה טהורה בכועיין לק"ה  כו ָ לֹום ְוִלְפָעִמים ִלְכִפירֹות ַחס ְוש  ָ ש  נֹוֵפל ְלַעְצבּות ַחס ְוש  ֲחַמת ִיְרַאת ָהֹענֶֹ ּמֵ ֶֹ י ֵיש  ש  כ( ּכִ
ִאין  ים ֵהם ּבָ ִ ם ָהֳעָנש  ִרין ֵמֹעצֶֹ ַדּבְ ּמְ ֶֹ ִבין ַעל ִסְפֵרי מּוָסר ש  ְ ּיֹוש  ֶֹ ש  ים ּכְ ים ַרּבִ ִ ֲאָנש  צּוי ּבַ ּמָ לֹום ְוכּו'. ּכַ ָ לֹום ְוכּו' ְונֹוְפִלים יֹוֵתר ַחס ְוש  ָ ְלַעְצבּות ַחס ְוש 

לֹום, ֲאָבל  ָ ת ִיְשָרֵאל ַחס ְוש  יל אֶֹ ַנת ָהָמן ְלַהּפִ ּוָ ה ָהָיה ּכַ יָּכֹול ְלַהְכִניס ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ַעד ְוזֶֹ ְך ׁשֶ ל ּכָ ִחיַנת ֵשֶכל ֶעְליֹון ְונֹוָרא ּכָ ַכי הּוא ּבְ ָמְרּדְ

יָּ  יּּוַכל ִלְמצֹא ֶאת ה' ׁשֶ עֶֹמק ְנִפיָלתֹו ׁשֶ ּנֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ּבְ ר בֹאּו ִליֵדי ִשְמָחה ֲעצּוָמה ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ָהֵעצֹות ׁשֶ ִשְמָחה ְוֶזה ִעּקַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ַרְך ַעד ׁשֶ ִיְתּבָ
ִתיב, ּתַ  ִהיא ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ּכְ סֹוף ַהּתֹוָכָחה ׁשֶ ן ּבְ ָנתֹו. ְוַעל ּכֵ ּקָ ִשְמָחה ְוכּו'.ּתַ ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ּבְ ּלֹא ִיּפֹל  ַחת ֲאׁשֶ ֶֹ ר ש  ה ָהִעּקָ י זֶֹ ְוָהֵבן ֵהיֵטב ּכִ

ת  ְזִהיִרין אֶֹ ּמַ ֶֹ ים ש  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ם ּדִ ק ְלַקּיֵ ש  ִיְתַחּזֵ ַחד ָהעֹנֶֹ ש  ַרק ִמּפַ רּוִעים לִ ַעל ְיֵדי ִיְרַאת ָהֹענֶֹ ּגְ ּבַ ֶֹ רּוַע ש  ֻקּדֹות ַהּגָ ַהּנְ ִשְמָחה ּבְ ְהיֹות ּבְ
ף ִחיַנת ּתֹקֶֹ ה ּבְ ִסיָמן רפב(. ְוזֶֹ ָרה ְוכּו' ְוכּו' )ּבְ סּוק ֲאַזּמְ ְמֹבָאר ַעל ּפָ ַעְצמֹו ֲעַדִין ּכַ ּמֹוֵצא ּבְ ֶֹ ְליֹון  טֹובֹות ש  ל עֶֹ כֶֹ ְך ִמּשֵ ָ ְמש  ּנִ ֶֹ ל ּפּוִרים ש  ֶֹ ְמָחה ש  ַהּשִ

 ֶֹ פּוִרים ש  ה ּבְ ּלֶֹ ְתּגַ ּמִ ֶֹ ְך ִיְרָאהְונֹוָרא ש  ָ ים ִנְמש  ִ ִמים ְקדֹוש  ָכל ַהּיָ י ּבְ דֹוָלה, ּכִ א ִשְמָחה ּגְ ה ּבָ ַעל ְיֵדי זֶֹ ֶֹ ָאה ִיְרָאה ִנְפָלָאה ש  ם ּבָ ָ ש ּ ת  ּמִ ַ ִפי ְקֻדש ּ דֹוָלה ּכְ ּגְ
בָּ  ַ ְבִחיַנת ָיֵרא ש  ְרָאה ְמֹאד ּבִ ִמים ָאז ְמִאיָרה ַהּיִ ל ַהּיָ דֹוש  ִמּכָ ּקָ ֶֹ ת ש  ּבָ ַ י ש  ְרָאה ַהּיֹום, ּכִ יֵמי ַהֹחל ִלְפָעִמים ַהּיִ י ּבִ ַעת, ּכִ ְרָאה ִעם ּדַ ָאז ַהּיִ ֶֹ ת, ַהְינּו ש 

ְנָיָנא ִסיָמן יז. ִלּקּוֵטי ּתִ ְמֹבָאר ּבְ ָך, ּכַ ְסָלתֶֹ ְבִחיַנת ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ ִסילּות ּבִ  ִעם ּכְ
יךָ  כז ָרכֶֹ ְקָוְתָך ְוֹתם ּדְ ָך ּתִ ְסָלתֶֹ  :איוב ד )ו( ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ
 לצאת מהעיר להתבודדות כי טרדת העולם מפריע אע"פ שבעצמו לא טרוד. שצריך תורה נבכמבואר ב כח

ֶֹ .... -תורה נב  ּיֹום, ַעל ְיֵדי ש  י ּבַ ה ּכִ ת ָהעֹוָלם ַהּזֶֹ ְרּדַ נּוי ִמּטִ ָהעֹוָלם ּפָ ֶֹ ֵעת ש  ְיָלה, ּבְ ּלַ ר ַהִהְתּבֹוְדדּות הּוא ּבַ ָהעֹוָלם ַאַחר ָהעֹוָלם ַהזֶֹּה  רֹוְדִפיןִעּקַ
ַעְצמֹו אֵ  ַרְך ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֵלל ּבְ ק ּוְלִהּכָ ּבֵ ִהְתּדַ ת ָהָאָדם ִמּלְ ל אֶֹ ל ּוְמַבְלּבֵ ָהעֹוָלם הּוא ְמַבּטֵ ֶֹ י ֵכן ֵמַאַחר ש  ינֹו ָטרּוד ַאף ַעל ּפִ

ָמקֹום ְמֻיָחד ּדְ ְטרּוִדים ָאז, ְורֹוְדִפים ָאז ַאַחר ַהְבֵלי ָהעוֹ  ה ַהִהְתּבֹוְדדּות ּבְ ְהיֶֹ ּיִ ֶֹ ּטּול ְוַגם ְצִריִכין ש  ה ָאז ָלבֹוא ִליֵדי ּבִ ֶֹ ה ָקש  ה ַעל ְיֵדי זֶֹ ַהְינּו ָלם ַהּזֶֹ
ֵני ָאָד  ם ּבְ ָ הֹוְלִכים ש  ֶֹ ָמקֹום ש  י ּבְ ֵני ָאָדם ּכִ ם ּבְ ָ ֵאין הֹוְלִכים ש  ֶֹ ָמקֹום ש  ְך ְיִחיִדי, ּבְ רֶֹ דֶֹ ה ַאף ַעל חּוץ ֵמָהִעיר ּבְ ּיֹום, ָהרֹוְדִפים ַאַחר ָהעֹוָלם ַהּזֶֹ ם ּבַ

ן ַהִהְתּבֹוְדדּות, ם ּכֵ ל ּגַ ם הּוא ְמַבְלּבֵ ָ ֵעת ֵאיָנם הֹוְלִכים ש  ּכָ ֶֹ י ש   ּפִ
 ירמיה מח*  כט

ִלי וּ  ל ל ּכֶֹ ִלי אֶֹ ָמָריו ְולֹא הּוַרק ִמּכְ ְ ל ש  ֵֹקט הּוא אֶֹ עּוָריו ְוש  ֲאַנן מֹוָאב ִמּנְ ַ ן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוֵריחֹו לֹא ירמיה מח )יא( ש  ַבּגֹוָלה לֹא ָהָלְך ַעל ּכֵ
 ָנָמר:

דיקנא כו' כמ"ש שי"ג דואמר דאלין ימי קדם כולהו מתתקנן בתיקוני ( ד"ה דא -דף קלד ע"ב ) )לרבי יצחק חבר(בית עולמים עיין  לא
יכלות הראשונים עד היכל הרצון הם ו' ובהיכל הרצון תיקונים הנ"ל נק' ימי קדם והענין כמ"ש שי"ב תיקונים ראשונים הם נגד ו' ה

ותיקון י"ג הוא יום שביעי שבת כולל כל ו' עצמו ו' הרי י"ב והוא סוד ו"ו כפולה והם ו' ימי השבוע י"ב שלכן הפה תיקון י"ב כוללם 

 .תייבין כולהו לאתרייהו יומין והן שבתא דיומא ודליליא הם י"ב דכלילין בתיקון י"ג וידוע כי שבת הוא בבינה יובלא ששם
 עיין תורה קיט שבשבת נמשך דעת לכל אחד. וצ"ע שכאן משמע דווקא ע"י שמחה, ואולי גם שם לזה כוונה. -בשבת הדעת שלם לב
ג ַעל ְיֹדָוד לג ְתַעּנַ ֳמוֵתי  ישעיה פרק נח )יד( ָאז ּתִ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ֳמֵתי\ְוִהְרּכַ ר\}ּבָ ּבֶֹ י ְיֹדָוד ּדִ י ּפִ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ּכִ ץ ְוַהֲאַכְלּתִ   :{ ָארֶֹ



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              7כא:

 בחי' כתר דהקב"ה שהם \לד/אבא ואמאל כי בשבת אנו עוליםעל ה' דייקא  הנאמר בשבת אז תתענג על ה'

כי  \לה/)שם נה(הגאולה העתידה מה שהבטיח הנביא על . ועי"ז נעשה חירות בבחי' )זוהר אמור צד: הנ"ל(

שע"י שמחה יוצאין לחירות. וכשיש ורבנו מבאר שהשמחה בעצמה היא כבר גאולה  בשמחה תצאו
כנ"ל ע"י חירות השכל זוכים לישוב הדעת ועי"ז מעלים את היראה חירות הדעת בשלימות כנ"ל. ואזי 

יראה מה' ולא יראה נפולה מאיזה דבר אחר וזה זוכים ע"י השמחה של שבת היראה כראוי לשרשה בדעת ואזי 

כי  רמז ליראה שזוכים בשבת \לז/([לו] ירא שבת )ת"ז תי' ט המבואר בתיקוני הזוהר שבראשי"ת אותיות בבחי'
. כי עיקר שעל כן בימי החול היראה אינה שלימה אלא נפולה, אז היראה בלי כסילות שיש בימי החול

יהם הגשמיים וימי החול הם ימי שיעבוד כי רובא דעלמא טרודים למלא חסרונותהכסילות מחמת השיעבוד 

מעלין היראות הנפולות, דהיינו מה שיראים ששמחים בשבת וזוכים לדעת עי"ז כנ"ל. ובזה 
. כי ע"י הדעת מרימין אותן, ועיקר הדעת הוא בשבת ע"י \לט/[לח] לפעמים משר וכדומה

 : השמחה שעי"ז יש חירות ואזי הדעת בשלימות כנ"ל

ולבלי להראות שום עצבות ודאגה  [מ] שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודשוהכלל 

על ה' דייקא כי  להתענג על ה'רק  והעיקר להיות שמח בחלקו לגמור בלבו שלא חסר לא כלום \מא/כלל

מכל המיצרים וכל הצרות רק  , חירותבשבת אפשר לעלות לאמא עילאה שהיא מעל הקב"ה ואזי אנו בעולם החירות

 \מב/ושתיה הן מלבושים תענוג הן אכילה ולהרבות בתענוגי שבת בכל מינירוחב לב ושמחה 
ולהשתדל מאד שיהיה התענוג על ה' ולא רק על הנאת גרון כי עיקר  כפי מה שיכול לתת לגוף העכור חלקו

                                                                                                                                             
כשתעשה כן אז ישפיע לך טובה הרבה ותתענג על ה' ור"ל לא תתענג לעדון הגוף כ"א להעמיד  -)יד( אז תתענג על ה'  מצודות דוד

ר"ל לך תהיה הארץ אשר  -ר"ל תהיה ברום המעלה והממשלה. והאכלתיך  -ל בתורת ה'. והרכבתיך הגוף במצב הראוי להשכי
הנחלתי ליעקב אביך ואמר יעקב לפי שלו ולבניו נתנה הנחלה ולא לישמעאל בן אברהם ולא לעשו בן יצחק וכן נאמר ויעמידיה 

 וכיון שהוא דבר יקיים: -בר ליעקב לחוק וכו' לאמר לך אתן את ארץ כנען )תהלים קה(. כי פי ה' ד
דמסככה על בניה, ושם יחוד שנקרא לאמא ליחוד עולים מפחד החיצונים  שלצורך הניסור מפיל תרדמה על זעיר ואזי זו"ןבזוהר שבשבת עולים לאבא ואמא ואיתא בכהאריז"ל מבואר  לד

הכוונה לניסור כי אנו עולים למקום מה שאין שליטה לחיצונים וצ"ע האם גם בשבת מלווה כלים לנוק' וזה בעצמו הניסור מה שנוק' אינה צריכה לזעיר.  אמא בחי' אחור, ולצורך הניסור
אינו כך כי שבת אינה תרדמה אלא אדרבה ונראה פשוט ש .אלא ע"י שאמא מסככא אזי אנו שמורים מכל מזיקכמבואר בתורה כה, לכאורה היה צריך לעורר דין גדול ש ,שלא הורגלנו בו

  מוחין גבוהים ודעת גדול כמבואר בתורה קיט שעולים לאצילות לבחי' עוה"ב. בבחי' אשת חיל עטרת בעלה. כמבואר בזוהר.
ם ִר  לה ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניכֶֹ ָהִרים ְוַהּגְ לֹום ּתּוָבלּון הֶֹ ָ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבש  י ְבש ִ ה ִיְמֲחאּו ָכף:ישעיה פרק נה )יב( ּכִ דֶֹ ָ ה ְוָכל ֲעֵצי ַהש ּ   ּנָ

 שיתנו לכם פריים וצמחם ויהנו )ירוננו( יושביה': -מן הגלות. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה  -)יב( כי בשמחה תצאו  רש"יפ

היא ענין  -וכו' וזהו ההבטחה אשר תצאו מן הגולה בשמחה ותובלון לארצכם בשלום. יפצחו  -)יב( כי בשמחה תצאו  מצודות דוד
 יכו בכפיהם לשמוח וגם זה ענין מליצה: -מליצה כי כשהאדם בשמחה דומה לו שכל העולם שמח עמו. ימחאו כף 

 דף כד: גם עיין דף ה: יב. סט. עז: לו

י (ב"ע כד דף) תשיעאה תקונא/  זהר תיקוני לז ֵראש ִ בָּ  א"ָירֵ  אותיות ת"ּבְ ִאיִהי, השבת מן שתתירא ת"ש ַּ א ּדְ ִכיְנּתָ ֲעָלהּ , שבת הנקראת השכינה היא ש ְ  ּדַּ
ר מַּ יהָ  נאמר שעליה ִאּתְ ְללֶׁ ָעאלוּ  ומפרש יּוָמת מֹות ְמחַּ ָחָלל אֹוְיִבים ּדְ יָלהּ  ּבֶׁ ִאיהוּ  ּדִ ש   ּדְ ים קדֶׁ  ל"ור, הקדשים קדש שהוא שלה בחלל האויבים שנכנסו ָקָדש ִ

ר, שם ליכנס זוגיה ובת מ"ס שהם האויבים יכלו אז, מהשכינה וריק חלל ונשאר הקדשים מקדש השכינה שנסתלקה אחר מַּ הֹון ְוִאּתְ ת, דקליפה ן"בזו ונאמר ּבְ  אֶׁ
ש   א ה"יהו ִמְקּדַּ ל כתיב ועוד, למקדש טמאים שנכנסו על ִטּמֵ ְמָלָכה ִחּלֵ יהָ , המלכות את שחללו מַּ רֶׁ  ואז, בגלות עמה שיצאו המלכות ומלאכי חיילות הם ְוש ָ

ְפָחה ת ְוש ִ ר ָעאלַּ ֲאתַּ ְגִביָרה ּבַּ ִאיִהי מ"דס שהנוקבא ומפרש, השכינה של במקומה במקדש שנכנסה ל"ור, גבירתה במקום נכנסה מ"דס הנוקבא שהיא השפחה ּדִ  ּדְ
ה ְפָחה ִנּדָ ת, ממנה טומאתם מקבלות וכולן, יחד הטמאות אלו ככל מרובה שטומאתה זֹוָנה ּגֹוָיה ש ִ ְתָרָהא ְוָסִאיבַּ  בית שהיא השכינה של מקומה את וטמאה אַּ

ן, המקדש ּמָ תַּ א ְנָייָחא ֲהָוה ּדְ ִכיְנּתָ ר ָנִחית ֲהָוה ְוָקָלא, קיים היה המקדש כשבית השכינה שרתה ששם ל"ור, השכינה מנוחת היתה ששם ִדש ְ ת ְיֵרא ְוָאמַּ ּבָ  ש ַּ
ת ָלא ְוִאיִהי, שבת הנקראת מהשכינה לירא לך היה ל"ור, שבת ירא ואמר השמים מן ירד כרוז וקול ךְ  ָעְבדַּ א, מהשכינה יראה לא כי כך עשתה לא והשפחה ּכָ ּלָ  אֶׁ
ל ְמָלָכה ִחּלֵ יהָ  מַּ רֶׁ ת, וחיילותיה השכינה את שחללה אלא ְוש ָ א ּוָבְרחַּ ִכיְנּתָ ן ש ְ ּמָ , שם ליכנס להשפחה רשות ניתנה ישראל בעונות כי, משם השכינה ברחה ואז ִמּתַּ

 . הקליפה עם יחד לשבת יכלה לא והשכינה
 בלק"מ קמאותורה קפה עיין תורה טו  לח

ה  -אות ב' עיין תורה טו לט ין ְלַמּטָ י 'ִאם ֵאין ּדִ ֹוְפִטין אֹותֹו ְלַמְעָלה, ּכִ ִנין ְוש  ת ַעְצמֹו, ֲאַזי ּדָ ֹוֵפט אֶֹ ן ְוש  ֵאין ָאָדם ּדָ ֶֹ ש  י ּכְ ין ְלַמְעָלה' ּכִ ֵיש  ּדִ
ֹוְפִטין  ש ּ ֶֹ ה ה(; ּוְכש  ָבִרים ַרּבָ לּוִחים לַ )ּדְ ְ ים ש  ָבִרים ַנֲעֹשִ ָבִרים, ְוָכל ַהּדְ ָכל ַהּדְ ש  ּבְ ין ִנְתַלּבֵ א, ֲאַזי ַהּדִ ְלֵעּלָ ט ּדִ ּפָ ְ ִמש  ת ָהָאָדם ּבְ קֹום ַלֲעֹשֹות אֶֹ ּמָ

טֶֹ  ּפָ ְ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְנָדִרים מא(: '"ְלִמש  ֶֹ מֹו ש  תּוב, ּכְ ט ּכָ ּפָ ְ ה ָהִאיש  ִמש  זֶֹ ה ָהָאָדם'. ּבְ זֶֹ ין ּבְ יָך" ַלֲעֹשֹות ּדִ יָך ָעְמדּו", ֲאַזי "ַהּכֹל ֲעָבדֶֹ
ּום ּדָ  ש  ש  ּבְ ְרָאה ִמְתַלּבֵ ין ְלַמְעָלה, ְוֵאין ַהּיִ ה ֵאין ּדִ ין ְלַמּטָ ש  ּדִ ּיֵ ֶֹ ת ַעְצמֹו, ּוְכש  ֹוֵפט אֶֹ ש ּ ֶֹ ש  ַעְצמֹו ִנְתעֹוֵררֲאָבל ּכְ י הּוא ּבְ ת ָהָאָדם, ּכִ . ָבר ְלעֹוֵרר אֶֹ

ּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה סוֹ  ְרש  ּדָ ֶֹ מֹו ש  ם ָאְרחֹוָתיו )ּכְ ּשָֹ ֶֹ ְך" ִמי ש  רֶֹ ם ּדֶֹ ים נ(: "ְוֹשָ ִהּלִ הּו )ּתְ תּוב ְוזֶֹ ּכָ ֶֹ מֹו ש  ֹוֵפט ָאְרחֹוָתיו, ּכְ ש ּ ֶֹ ָטה ה:(, ַהְינּו ש 
ים" )א(, ַעל יְ  ֹשִ ר ּתָ ֶֹ ִטים ֲאש  ּפָ ְ ש  ה ַהּמִ מֹות כ"א(: "ְוֵאּלֶֹ ְ ת )ש  ת י"ב(: "אֶֹ לֶֹ תּוב )ֹקהֶֹ ּכָ ֶֹ מֹו ש  ִחיַנת ִיְרָאה, ּכְ ה ּבְ ע ֱאלִֹקים" זֶֹ ַ ֵיש  ּנּו ּבְ ה "ַאְראֶֹ ֵדי זֶֹ

ה ָהְיָתה ִחּלָ י ִמּתְ ט, ּכִ ּפָ ְ ה ּוֵמָהֻאּמֹות ַעל ְיֵדי ִמש  ִלּפָ ִחיַנת ִיְרָאה עֹוָלה ֵמַהּקְ ה. ְוזֶֹ  ָהֱאלִֹקים ְיָרא"; ַהְינּו ּבְ ִלּפָ ּקְ ש  ּבַ ת ִנְתַלּבֵ ָהָאָדם ְמַפֵחד אֶֹ ֶֹ הּו ש 
י  ָבר, ּכִ ה ַהּדָ זֶֹ ש  ּבְ ְרָאה ִנְתַלּבֵ ַהּיִ ֶֹ ה הּוא ש  ָחִדים זֶֹ ָאר ּפְ ְ ִבים ּוש  ּנָ ר אֹו ִמּגַ ה ָדָבר, ִמּשַֹ ָבר, לֹא ַעְצמֹו ֵמֵאיזֶֹ ה ַהּדָ זֶֹ ְרָאה ּבְ ש  ַהּיִ ִאם לֹא ָהָיה ִנְתַלּבֵ

ת הָ  ָבר ְלַהְפִחיד אֶֹ ה ַהּדָ זֶֹ  ָאָדם:ָהָיה ּכַֹח ּבְ
נו בשבת הוא הפך מזל שבתאי השולט בשבת עי"ש ויועיין רבינו בחיי שופטים יח י' שכל מה שנצטו ,ת שולט מזל שבתאי ע"כ הגויים עצבים בשבתבעיין יערות דבש ח"ב דרוש ב' שבש מ

 ועיין זוהר רע"מ עקב דף רעב:
י ַחייְקל - א תקנט"ח שיח שרפי קודשעיין  מא ַבת אֹוי, ְוָאַמר לֹו  ַרּבִ ן לֹו לֹוַמר ּתֵ ּמֵ ּגּון ִהְזּדַ ש  ּוְבתֹוְך ַהּנִ ת ֹקדֶֹ ּבַ ַ ש  ן ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ְמַנּגֵ

ל, שם סעיף ְרזֶֹ י"ָה ּבַ ת ֵאין אֹוְמִרים 'אֹוי' ". )ֲאָבנֶֹ ּבָ ַ ש  נּו ְזצּוַק"ל: "ּבְ  סו( ַרּבֵ
נה הלא גם בע"ב פשוט שמח בדגים והזופיצע שלו. זופיצע דייקא תרתי משמע מרק עיין לעיל בשיחות הר"ן ק -שתיה ומלבושים  מב

 ומעיל, שתיה ומלבושים. ומסתמא הכוונה שנשים שמחתן במלבושים ואנשים באכילה כמבואר בפסחים קט. לעניין שמחת הרגל.  



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              8כא:

. כי אכילת \מד/להתענג בשכלו על ה' כמבואר בבעש"ט עה"ת \מג/כוונת האכילה לתת לגוף חלקו כדי שלא יפריע לו
ואין ממנה חלק לחיצונים, כי אין לחיצונים שליטה כלל בשבת  \מה/שבת היא כולה רוחניות כולו קודש

לעיל סי' } \מו/ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול כמבואר במקום אחר כנ"ל בזוהר
ובהערה שם  \נגועיין תורה קכה/ {\נב/[נא] ובמק"מ שם \נ/, וע' זוהר ויקהל ריח\מט/, ובסי' רעז\מח/מזזנ

 : \נדשהביא המקדש מלך, גם עיין לק"ה בציעת הפת/ בסוף העתיק דברי האריז"ל

                                              
מילתא דשטותא אבל בשבת נראה  עיין לעיל תורה י' תנינא שלישוב הדעת צריך לצאת ממרה שחורה ושם נתבאר שזה ע"י מג

שהעצה היא שטוב יותר לצאת ממרה שחורה ועצבות ע"י אכילת מעדני שבת וע"י מלבושי שבת, אבל מילתא דשטותא נראה שבקל 
מפיל לדברוי חול וכתיב דבר דבר ודרשו שלא יהיה דבורך בשבת כדבורך בחול, ואיתא בירושלמי בקושי התירו לומר שלום בשבת כי 

 אורח ערוך בשולחן - .לח אות יתרו עה"ת פ' בעש"טריך לשמור את הדבור בשבת. ק"ו דברים בטלים שצריך להזהר.  עיין כל כך צ
 תמוה והוא, בחול כמו בשבת לספרם מותר להם עונג הוא חידושים ודברי שמועות שסיפור אדם שבני א"רמ כתב( ז"ש סימן) חיים

', וכו בשבת בטלים דברים לדבר שכן כל', וכו חול של כדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא( ב ג"קי שבת) שאמרו ס"הש נגד שהוא
 ו"ל דף פענח צפנת): חן חכם פי ודברי', וכו לצרעתו זבל שיתנו אחד וביקש, מבוקשתו אחד לכל שיתנו שצוה למלך משל ל"ז ממורי שמעתי

  (ג"ע
עוד הביא משל זה בתוי"י פ' תבא דר"ג ע"ג וכתב וזה לשונו,  -סט( שם אות מקור מים חיים אות פו ב בעש"ט עה"ת בראשיתעיין  מד

שמעתי ממורי משל לבן מלך שנשתלח למרחקים לכפר אחד בין פחותי ערך, ובהאריך הזמן שמה הגיעו כתב מאביו המלך, ורצה 
מה עשה בן המלך, קרא לבני לשמוח בו מאוד, אך חשש מבני הכפר שילעיגו עליו באמרם מה' זה יום מיומיים ושמחה מה זו עושה, 

הכפר וקנה להם יי"ש ושאר מיני יין המשכרים, עד ששמחו בעסק היין, והוא מצא עת הכושר לשמוח מאוד בשמחת אביו ודפח"ח. 

והנמשל מובן כי הנשמה בושה לשמוח בשבת בתענוגים של אביה המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בהנשמה יתירה שהוא לו 
ביו, מחמת הגוף שהוא כבן כפר, לכך צוותה התורה לענג את הגוף בשבת ויום טוב, ואז כשהגוף שמח בשמחת אגרת שלומים מא

, ועיין לקמן בפרשת תרומה בסוף הגה ג' ע"ש. ובתוי"י הגוף אז יש פנאי לנשמה לשמוח בשמחת דבקות המלך הקדוש ברוך הוא, עכ"ל
ע"ד, כתב וז"ל, שמעתי משל זה ממורי לבן מלך שהיה בין אנשי הכפרים ובא לו אגרת שלום מאביו ורצה לשמוח והיה  פ' נשא דק"ל

בוש וירא מאנשי הכפר, וציוה לתת להם יי"ש, ושמחו הם בשמחתם והוא שמח בשמחת אביו, כך החומר והצורה של אנשי סגולה וכו' 
ע"א וע"ב, בהר דקי"ט ע"ד, שופטים דקצ"ב ע"ג. ובפ' שלח דקמ"ז סוף ע"ב וז"ל, שמעתי ודפח"ח, עכ"ל, וכן הוא שם בפ' משפטים ד"ע 

ממורי בענין שבת שיש מצוה באכילה ושתיה על פי משל לבן מלך שהיה בשביה והגיע כתב יד אביו המלך ורצה לשמוח, ולכך הרבה 
בואר כי הנשמה אי אפשר לשמוח ברוחניי עד שישמח להמוניים מיני משקה, שישמחו הם, ואז יוכל הוא לשמוח בשמחתו, והנמשל מ
 החומר הגשמיי וכו' ודפח"ח, עכ"ל, ועוד עיין לקמן פ' תשא אות ד' ואות ה' ע"ש:

והנה השבת לא ניתן לתענוג אכילה ושתיה לבד,  - אות לזיתרו  קצת צ"ע נראה אולי שרבנו קצת חולק על הבעש"ט עיין בעש"ט
כפירוש רמ"א על פסוק )ישעיה נ"ת( וקראת לשבת עונג, שלא אמר וקראת לאכילה ושתייה עונג, אלא לעסוק מז( בתורה ותפלה, 

 וכו'...   
נּו ַז"ל ְמֹאד ְמֹאד -אות מ'  'הלכה ה ערובי תחומיןלק"ה עיין  מה ר ִהְזִהיָרנּו ַרּבֵ ֶֹ ֲאש  ת ּכַ ּבָ ַ ש  ֹמַח ּבְ ר הּוא ִלֹשְ י  ָהִעּקָ ת, ּכִ ּבָ ַ ָכל ש  ֹמַח ְמֹאד ּבְ ִלֹשְ

ְמחָ  ֹשִ ֲענּוִגים ּבְ ָכל ַהּתַ ג ּבְ ת ּוְלִהְתַעּנֵ ּבָ ַ ש  מַֹח ְמֹאד ּבְ ּתֹות ְוִלֹשְ ְ ֱאֹכל ְוִלש  ת הּוא לֶֹ ּבָ ַ ר ִמְצַות ש  ִסיָמן ִעּקַ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה )ּבְ ֹבָאר ּבְ ּמְ ה ּוְבטּוב ֵלָבב, ּכַ

ם. יז( ּוִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ַעיֵּ  ָ ִצְמצוִּמים ִנְפָלִאים ן ש  ּלוּת ֱאלֹקּות ּבְ הוּא ִהְתּגַ ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ י ִמּגֶֹדל ְקֻדׁשּ ת ְיָקָרה ְמֹאד, ּכִ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ ים ּכִ רּוָחִניִּ

ְבִחיַנת ְוִהשְֹ  דֹוָלה ּבִ ה ּגְ ָ ְקֻדׁשּ ת קֶֹדׁש ּבִ ּבַ ל ׁשַ ן ָהֲאִכיָלה ׁשֶ ִכין ִמְלַמְעָלה, ַעל ּכֵ ְמׁשָ ָך ְוכּו',ַהּנִ ַצֲחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ  (אות ג' )עיין תורה כד ותורה ה' תנינא ּבִ
ת ֲאִכילַ  ּבָ ַ ש  דֹוִלים נֹוָרִאים ְמֹאד, ֲאָבל ּבְ יִקים ּגְ י ִאם ַצּדִ זֹאת ּכִ ה ּכָ ָ ֹחל ֵאין זֹוִכין ַלֲאִכיָלה ְקדֹוש  י ּבַ ְבִחיַנתּכִ ְבִחיָנה ֹזאת, ּבִ ָרֵאל הּוא ּבִ ל ִיֹשְ  ת ּכָ

הֵ  ֶֹ ְיָקא, ש  ג ַעל ה', ַעל ה' ּדַ ְתַעּנֵ ִחיַנת ָאז ּתִ ָך ּבְ ֶֹ ַצֲחָצחֹות ַנְפש  יַע ּבְ ּבִ ִחיַנת ְוִהֹשְ ִפירֹות ַצִדיק אֹוֵכל ְוכּו', ּבְ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּסְ ֶֹ ֲחָצחֹות ש  ם ַהּצַ
דּוַע. ּיָ ם ה' ּכַ ֵ ש  לּוִלים ּבְ  )עיין שעה"כ עמידה ה' דרוש ב'( ַהּכְ

ת -ר"ן חיי מוהעיין  מו ּבָ ַ ִסיָמן נ"ז ּוְבִסיָמן רע"ז ְלִעְנַין ַמֲעַלת ֲאִכיַלת ש  ים ּבְ ִ דֹוש  ְסָפָריו ַהּקְ ס ּבִ ְדּפָ ִעְנָין ַהּנִ ש   אות לב )לב( ּבָ ּה ֹקדֶֹ ּלָ ִהיא ּכֻ ֶֹ ש 
 ַ ש  ֱאֹכל ּבְ ה ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו לֶֹ ה ַהְרּבֵ נּו ִמּזֶֹ ר ִעּמָ ּבֵ ה ְלָמקֹום ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ּדִ מֹות ט"ז(, "ִאְכלּוהּו ְועֹולֶֹ ְ ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה )ש  ֶֹ מֹו ש  מַֹח ְוכּו' ּכְ ת ְוִלֹשְ ּבָ

ִני ָבר אֹוְמִרים ִאְכלּו ּבָ ּכְ ֶֹ ש  ער. ]ּכְ ְסט ִקיְנדֶֹ ֹוין עֶֹ ען ָזאְגט ש  ִנים ַאז מֶֹ ת ַהּיֹום," ִאְכלּו ּבָ ּבָ ַ י ש  ה ֵאין ְיכֹוִלין ַהּיֹום ּכִ ת זֶֹ ם אֶֹ ְך ָאַמר ּגַ ם[ ַאַחר ּכָ
ם:  ְלַקּיֵ

 בכל המהדורות כתוב כאן בטעות סי' נו  מז

ְטָר  ]ה[תורה נז אות  מח ן ַהּסִ ם ּכֵ ה ּגַ ּנָ ה ִמּמֶֹ ֱהנֶֹ י ֲאִכיַלת ְיֵמי ַהֹחל, נֶֹ ה. ּכִ ָ ְקֻדש ּ ִחיַנת ֲאִכיָלה ּבִ ה ּבְ ה, זֶֹ ת ַהּזֶֹ ּבָ ַ ג ש  א ָאֳחָרא. ֲאָבל ֵמֲאִכיַלת ְוֹענֶֹ
ְטָרא ק ַלּסִ ת, ֵאין ֵחלֶֹ ּבָ ַ מֹות ט"ז(: "ִאְכלּוהּו ַהּיֹום  ש  ְ תּוב )ש  ּכָ ֶֹ מֹו ש  ת, ּכְ ּבָ ַ ה אֹוָתנּו ַעל ֲאִכיַלת ש  ּוָ ּצִ ֶֹ ה ש  ָלל ּוְכָלל. ְוזֶֹ ת ַהּיֹום ַלה'". ָאֳחָרא ּכְ ּבָ ַ י ש  ּכִ

ָלל. ְוָיכוֹ  ת ִסיִגים ּכְ ֲעֹרבֶֹ לֹא ּתַ מּור, ּבְ ֱאלֹקּות ּגָ ה וֶֹ ָ ה ְקֻדש ּ ת, ַנֲעֹשֶֹ ּבָ ַ י ֲאִכיַלת ש  יל ּכִ ַתֲעִנית, ַהְינּו ְלַהּפִ ּפֹוֵעל ּבְ ֶֹ ת, ַמה ש ּ ּבָ ַ ֲאִכיַלת ש  ל ִלְפֹעל ּבַ
תֹו "לְ  ְסֻגּלָ י ּבִ ת, ּכִ ּבָ ַ ה ִנְקָרא ש  ם זֶֹ ֵ צֹום. ְוַעל ש  ּפֹוֵעל ּבְ ֶֹ מֹו ש  ת, ּכְ ּבָ ַ ג ש  ְזכּות ֹענֶֹ ים ח(:אֹוְיָביו ְלָפָניו, ּבִ ִהּלִ ם" )ּתְ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ ְ  ַהש 

מֹות ט"ז(: - ורה רעזת מט ְ תּוב )ש  ּכָ ֶֹ מֹו ש  ת ִהיא ָהֲאִכיָלה, ּכְ ּבָ ַ בֹוד ש  ר ּכְ ִעּקַ ֶֹ ּלֹו   ְוַדע ש  י הּוא ּכֻ ת ְיָקָרה ְמֹאד, ּכִ ּבָ ַ י ֲאִכיַלת ש  "ִאְכלּוהּו ַהּיֹום", ּכִ
דוֹ  ן ִמְצָוה ּגְ ִסיָמן נ"ז(. ְוַעל ּכֵ , ְוַכְמֹבָאר )ְלֵעיל ּבְ ש  ּלֹו ֹקדֶֹ ת ִאי ֱאלֹהּות ּכֻ ּבָ ַ י ֵמִחּלּול ש  ת, ּכִ ּבָ ַ ּקּון ְלִחּלּול ש  ת, ְוהּוא ּתִ ּבָ ַ ת ש  ְסֻעּדַ ָלה ְלַהְרּבֹות ּבִ

לֹום: ָ ת, ַחס ְוש  ּבָ ַ ִחּלּול ש  ל ּבְ ֵ ש  ר ְלִהּכָ ָ ְפש  ַקל אֶֹ י ּבְ ֵהר. ּכִ ר ִלּזָ ָ ְפש   אֶֹ
אי ִסיָמָנא ִאיּנּון (א"הד ג"ה) ושואל -זוהר ויקהל דף ריח.  נ ְעָמא מַּ  ואמר, וענינו טעמו מה המזון ברכת של מהברכות נהנית שהשכינה שאמרנו הסימן זה טַּ

ִגין ְמזֹוָנא ּבְ ה ִאיהוּ  ּדִ י ָקש ֶׁ ּמֵ א קַּ ִריךְ  ֻקְדש ָ  ממנה למעלה אלא בידיה המזונות מקור שאין לפי, השכינה שהוא ה"הקב לפני קשה המזון שהשפעת לפי הּוא ּבְ
 ובפירושנו, ב"ע רז דף ויגש' בפ סודו' ועי, סוף ים כקריעת אדם של מזונותיו קשין (א"ע קיח פסחים) ל"כמחז). ליתן מה לה אין, לה משפיעים לא ואם, עלאה במזלא

ר ְוֵכיָון, (שם בַּ ֵתי ָאִכיל ָנש   ּדְ ִהיא, המזון ברכת ומברך ושותה אוכל שהאדם וכיון ְמָבֵרךְ  ְוָקא ְוש ָ ְרָכָתא הַּ , השכינה מקום עד עולה ההיא ברכה ָסְלָקא ּבִ

ין ֵמִאיּנּון ְוִאְתֲהֵני ְבָעא ִמּלִ ש ָ ָסְלִקין ּדְ  ד"המ שהוא מזון שפע לה נשפע ז"ועי, ן"מ בסוד אליה העולים השובע על הנאמרים הדברים מאלו נהנית והיא ּדְ
ח, התחתונים לצורך אליה מלמעלה היורד כַּ ּתְ ִאְתֲהֵני ְוִאש ְ זֹוָנא ּדְ א ִמּמְ ּתָ א ִמּתַּ ֵעיּלָ  אליה היורד ומשפע, למטה עליו שמברכים מהמזון שנהנית ונמצא ּוִמּלְ

ֵבין ָרָזא ִאיהוּ  ְוָדא, מלמעלה יָּיא ּדְ ְברַּ  .  החברים שבין סוד וזהו חַּ

חֹול ָרָזא כי ואמר הּוא ִאְתֲהֵני ָלא ּבַּ ר הַּ א נהנית השכינה שאין הוא החול בימות הסוד ֲאתַּ ּלָ ין ֵמִאיּנּון אֶׁ ָסְלִקין ִמּלִ ְבָעא ִמּגוֹ  ּדְ  דברי אותם מתוך אלא ש ָ

הוּ , המזון מברכת דהיינו, השובע מתוך העולים הברכות ין ְוֻכּלְ ָרן ִמּלִ ּטְ ְבִעין ְוָרָוון, להשכינה מוחין ונעשים מתעטרים המזון ברכת של הדבורים וכל ִמְתעַּ  ְוש ָ
ֵחידוּ  הּוא, בשמחה אותה משביעות והם ּבְ ר ְוהַּ ְייהוּ  ִאְתֲהֵני ֲאתַּ ת אבל. מהם נהנית והשכינה ִמּנַּ ּבָ ש ַּ ְמזֹוָנא כי, לגמרי אחר סוד הוא בשבת ָאֳחָרא ָרָזא ִאיהוּ  ּבְ  ּבִ
ש   ּמָ הּוא מַּ ְדָוה ּוְבהַּ ְמזֹוָנא חֶׁ ִמְצָוה ּדִ ת ּדְ ּבָ ש ַּ א, השכינה נהנית שבת סעודות מצות של המזון של ההיא ובשמחה, ממש הגשמי במזון ּדְ ח ּוְבכּלָ כַּ ּתְ ִליָלא ִאש ְ  ּכְ

א א ֵמֵעיּלָ ּתָ א ְוָרָזא, המזון ומברכת הגשמי ממזון נהנית היא בשבת כלומר, ומלמטה מלמעלה כלולה השכינה נמצאת דבר ובכל ְותַּ י שכתוב מה זה וסוד ּדָ  ּכִ
ךָ  ּכל ִמּמְ ְדךָ  הַּ ּנוּ  ּוִמיָּ אי, ָלךְ  ָנתַּ ּדַּ ֲהָנאּוֵתיהּ  וַּ א לַּ הּוא, השכינה להנאת נאמר זה ודאי( ג"ה) ּדָ ְדָוה ּוְבהַּ ְמזֹוָנא חֶׁ ִמְצָוה ּדִ ת ּדְ ּבָ ש ַּ  של שבמזון השמחה ובאותה ּדְ
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 מכאן מתחיל כביכול עניין חדש וצ"ע הקשר בינו לעניין הקודם. 

 זו שאינה לפי המעשים. היא שדרכו של הקב"ה להביט רק על הטוב שישראל עושים וצ"ע איזו השגחה אומר כאןרבנו 
לא "ובפרט שרבנו מביא את הפסוק שאמר בלעם . חייותרו וכל האומר הקב"ה וותרן יו)ב"ק נ.( קשה הרי אחז"ל גם ו

 , ושמעתי מבארים שרצה בזה להכשיל את ישראל, לבטל מהם יראת העונש.  "הביט און ביעקב
  .וגם ידוע שהנהגת הקב"ה היא מדה כנגד מדה

ו נשערה מאד" חז"ל עה"פ )תהלים נ' ג'( "סביביאמרו  ר ראוי להשגחה אזי להפךתאדרבה כמה שהאדם יועוד צ"ע 
 שמדקדק עם צדיקים ביותר עד חוט השערה.

כי יש מדרגת אית רחמים ואית רחמים(  \נה:/)עיין זוהר נשא קלזבהנהגת ההשגחה, יש שתי מדרגות, אבל באמת 
הוא הנקרא הקב"ה ומדתו משפט ואמת ורחמים ותפארת ורחמנות שלו היא במשפט ועל פי השגחה של זעיר אנפין 

                                                                                                                                             
ָמה, ומלמטה מלמעלה השכינה נהנית זה ידי על כי, שבת סעודות מצות אֹוְקמּוהּ  ּכְ  המזון שפע כל כי' פי" הכל ממך" כי, הוא הפסוק' ופי, החברים שפירשו כמו ּדְ

 .  שבת סעודת ידי על השכינה את ומשמחים מהנים שאנו במה לך מחזירים אנו' פי" לך נתנו, "מידך שקבלנו ממה היינו" ומידך, "השכינה ידי על לנו בא
   ש("עיי מ"מק. )באברים נבלע הכל הצורך מן יותר שאוכל פי על ואף, רוחני הוא אוכל שהוא מה כל בשבת אבל, החיצונים אל הולך גופו לקיום הצורך מן יותר האדם שאוכל מה כל בחול כי, ל"האריז כתב

 ז )אות תתרמב(מה שהעתיק מספר הכוונות, )נמצא בדף רכד:( ועיין גם לעיל תורה קכה ורעו ובחיי מוהר"ן סימן לב ולקוטי תפילות ח"א תפלה קז על תורה רע נא

וזה לשון הרב בסה"כ דע כי כל מה שאדם אוכל בחול  - המקדש מלך על ויקהל ריח נמצא בדפוסים הישנים בדף רכה: עי"ש שכתב נב
הרוב הולך לחיצונים ואין רוחניות כי אם מה שהוא הכרחי למען הנפש כדי שלא תתפרד והמותר מוסיף כח לחיצונים וליצר הרע. וכל 

 מה שאוכל בשבת הוא רוחני אף על פי שאוכל יותר מן הצורך הכל נבלע באברים, וכו'.

עיין בספר נגיד  -וכן הביאו המתוק מדבש כנ"ל בביאור הזוהר ויקהל דף ריח. ועיין לעיל סוף תורה קכה הערת הטשרינער רב שם וז"ל

שכתב להדיא שאעפ"י שיאכל בשבת יותר מהצורך אינו הולך לחיצונים  ]על התפילות מסכת ליל שבת פ"ד אות ז[ומצוה להאריז"ל וכן במשנת חסידים 
כולו נבלע באברים. וכן הלשון במשנת חסידים מהדורא  -באברים וכן תוקן כאן בהגה זו מתרצו ע]כך כתב בתרלו אבל בפל"ח כתוב כולו נבל לא כאלו נבלע באבריםכמו בחול א

 תקכד[
ת ַהּיֹום ַלה' ְוכּו', ְוָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו, זִ  - תורה קכה נג ּבָ ַ י ש  ה ִאְכלּוהּו ַהּיֹום ּכִ ֶֹ ר מש  לש  ַוּיֹאמֶֹ ָ ֱאֹכל ש  ב לֶֹ ַחּיָ ֶֹ אן, ש  ת קיז:(: 'ִמּכָ ּבָ ַ ְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ש 

ִתיב ַהּיֹום, לְ  לש  ְסֻעּדֹות ּכְ ָ ה ִמש ּ ל ְסֻעּדָ ַעל ּכָ ֶֹ ִתיִבי'. ִנְמָצא ש  ָלָתא "ַהּיֹום" ּכְ י ּתְ ת, ּכִ ּבָ ַ ש  ת ַרק ְסֻעּדֹות ּבְ ּבָ ַ ל ש  ֶֹ ה ש  ֻעּדָ ּסְ ֱאֹכל ּבַ ּלֹא לֶֹ ֶֹ ז ש  ַרּמֵ
בִ  ְ ש  ּלֹא ְיֵהא ָרֵעב ְלָמָחר, אַ ּבִ ֶֹ ִביל ש  ְ ש  ְתמֹול, ְוִלְפָעִמים ּבִ ָרֵעב ֵמאֶֹ ֶֹ ִביל ש  ְ ש  י ִלְפָעִמים אֹוְכִלים ּבִ ל יל ַהּיֹום. ּכִ ֶֹ לש  ְסֻעּדֹות ש  ָ ה ִמש ּ ָכל ְסֻעּדָ ְך ּבְ

ִביל קֹ  ְ ש  ה זֹו לֹא ּבִ ִביל ַהּיֹום, ַהְינּו ְסֻעּדָ ְ ש  י ִאם ּבִ ת, לֹא ֹיאַכל ּכִ ּבָ ַ ְך:ש  ִביל ַאַחר ּכָ ְ ש  ם ְולֹא ּבִ  דֶֹ
 ָ ש ּ ֶֹ מֹו ש  יו ּכְ מֹו, ּוְכַתְבּתִ ְ ָאַמר ִמש ּ ֶֹ י ַאֵחר ש  ַעְצמֹו, ַרק ִמּפִ דֹוש  ּבְ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ה ָהִעְנָין לֹא ש  י ִעּמֹו, ִזְכרֹונֹו ]זֶֹ ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶֹ ן ש  ּמֵ ְך ִנְזּדַ י. ַאַחר ּכָ ַמְעּתִ

ה, ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו, ִלְבָרָכה, ֵמִעְנָין זֶֹ ָכל ּדִ ת ְיָקָרה ְמֹאד ְמֹאד, ְוַכְמֹבָאר ּבְ ּבָ ַ ה ְוָאַמר: ֲהלֹא ֲאִכיַלת ש  ַעְצמֹו ַעל זֶֹ ּק ּבְ ת  ּוִפְקּפֵ ּבָ ַ ש  ּבְ ֶֹ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ש 
ֵאין כַּ  ֶֹ י ש  ים. ְוֵהַבְנּתִ ַמֲעַדּנִ ּתֹות ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ְ ֱאֹכל ְוִלש  ְוָקא לֶֹ ָנתֹו ְצִריִכין ּדַ ּוָ ן ּכַ לֹום. ְוֹתכֶֹ ָ ת, ַחס ְוש  ּבָ ַ ֲאִכיַלת ש  "ל, ְלַמֵעט ּבַ ה ַהּנַ ַמֲאָמר זֶֹ ָנתֹו ּבְ ּוָ

ַמְענּו ִמּפִ  ָ ְך ש  ה. ַרק ַאַחר ּכָ ֲאָמר זֶֹ ר ִעּמֹו עֹוד ִמּמַ י לֹא ָזִכיִתי ְלַדּבֵ ָלל, ּכִ ֵאר ִלי ּכְ ה לֹא ּבֵ ַמֲאָמר זֶֹ , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרכָ ּבְ דֹוש  ה יו ַהּקָ ה ְוַכּמָ ּמָ ה, ּכַ
ת ְלַהְר  ּבָ ַ ש  ִריִכין ּבְ ּצְ ֶֹ ֵפרּוש  ש  ָקָרה ְמֹאד, ְוָאַמר ּבְ ּיְ ֶֹ ת ש  ּבָ ַ ת ֲאִכיַלת ש  ַ י ֲאִכיַלת ּתֹורֹות ַעל ִעְנַין ַמֲעַלת ְקֻדש ּ ּוטֹו, ּכִ ְפש  ה ּכִ ּתֶֹ ְ ַמֲאָכל ּוְבִמש  ּבֹות ּבְ

ש  ְוכוּ  ּה ֹקדֶֹ ּלָ ּה ֱאלֹקּות ּכֻ ּלָ ת ִהיא ּכֻ ּבָ ַ  'ש 
ַ  ט(אות הלכה ה  לק"ה בציעת הפת נד ש  י ּבְ ת, ּכִ ּבָ ַ בֹוד ש  ר ּכְ ה ִעּקַ ֱאֹכל ְוזֶֹ דֹוָלה לֶֹ ָאז ִמְצָוה ּגְ ֶֹ א ש  ִהוא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ֶֹ ת ש  ּבָ ַ ִחיַנת ש  ה ּבְ ת ְוזֶֹ ּבָ

ָגִדים ִחיַנת ּבְ ֵהם ּבְ ֶֹ ְטָרא ָאֳחָרא, ש  ן. ְוֵאין ְלַהּסִ ל ּפֹוֲעֵלי ָאוֶֹ ְרדּו ּכָ י ֲאִכיַלת  ִיְתּפָ ת. ּכִ ּבָ ַ ל ש  ֶֹ ֲאָכל ש  ַהּמַ ּום ֲאִחיָזה ִויִניָקה ּבְ ם ש  צֹוִאים, ֵאין ָלהֶֹ
ין  ִחיַנת ְרִחיַצת ַחּמִ ה ּבְ ק א(. ְוזֶֹ ִסיָמן נז ִלּקּוֵטי ֵחלֶֹ ָמקֹום ַאֵחר )ּבְ ֹבָאר ּבְ ּמְ ֶֹ מֹו ש  ש  ּכְ ּלֹו ֹקדֶֹ ת ּכֻ ּבָ ַ ְך ש  ת. ְוַאַחר ּכָ ּבָ ַ ב ש  רֶֹ עֶֹ ְגֵדי ּוְטִביָלה ּבְ ין ּבִ ִ לֹוְבש 

נֹות ִצּיֹון ת צֹוַאת ּבְ ְבִחיַנת ִאם ָרַחץ ה' אֶֹ ָגִדים ַהּצֹוִאים ּבִ ִחיַנת ַהּבְ י רֹוֲחִצין ַעְצָמן ִמּבְ , ּכִ ש  ת ֹקדֶֹ ּבַ ַ ת  ש  ּבָ ַ ְגֵדי ש  ין ּבִ ִ ְך לֹוְבש  ּמּוָבא. ְוַאַחר ּכָ ּכַ
ָגִדים ְלָבִנים. ִחיַנת ּבְ ים ּבְ ָגִדים ְנִקּיִ ֵהם ּבְ ֶֹ ְבִחיַנת ֹיאְכלוּ  ש  ה, ּבִ ָ ְקֻדש ּ ְבִחיַנת ֲאִכיָלה ּדִ רּור ּבִ ֵלמּות ַהּבֵ ְ ְכִלית ש  ָאז ּתַ ֶֹ א ש  ת ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ַ י ש   ּכִ

 ֶֹ ה ש  נֶֹ ְ ם ִמש  חֶֹ ִחיַנת לֶֹ ה ּבְ "ל. ְוזֶֹ ּנַ ָעִתיד ְוכּו' ּכַ ל לֶֹ ֶֹ ה ש  ֻעּדָ ִחיַנת ַהּסְ הּו ּבְ ּזֶֹ ֶֹ עּו ְוכּו'. ש  חֹל ַעל ְיֵדי  לֲעָנִוים ְוִיְשּבָ ָבְרִרין ּבְ ּמְ ֶֹ רּוִרים ש  ל ַהּבֵ י ּכָ ת, ּכִ ּבָ ַ ש 
ת ּבָ ַ ש  ֵטִלים ּבְ ם ּבְ ּלָ ֵהם ַהּזֹוֵרַע ְוַהחֹוֵרש  ְוַהּקֹוֵצר ְוכּו', ּכֻ ֶֹ ם ש  חֶֹ ִעְנַין ַהּלֶֹ ן ּבְ ֻרּבָ ֶֹ ל ַהְמָלאכֹות ש  ֶֹ ּכָ ש  ֵ ל ש  ֶֹ רּוִרים ש  ל ַהּבֵ ּכָ ֶֹ רּור ַרק ש  ת ֵאין ּבֵ ּבָ ַ ש  י ּבְ ת , ּכִ

ית ִ ֵראש  ְבִחיַנת ּבְ ְרָאה ּבִ ִהוא ַהּיִ ֶֹ ֵלמּות ש  ְ ַתְכִלית ַהש ּ ת ּבְ ּבָ ַ ש  ָלִמים ּבְ ְ ת ְיֵמי  ְיֵמי ַהֹחל עֹוִלים ִלְמנּוָחָתם ְוִנש  ֶֹ ש  ֵ ש  ל ַהּכַֹח ְלָבֵרר ּבְ ת. ְוַגם ּכָ ּבָ ַ ָיֵרא ש 
ת  ֶֹ ש  ֵ יִכין ְלש  ִ ְמש  ּמַ ֶֹ ת ש  ּבָ ַ ת ש  ַ ֵהם ַהֹחל ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ְקֻדש ּ ֶֹ ה ש  נֶֹ ְ ם ִמש  חֶֹ ת לֶֹ ּבָ ַ ש  ִרין ּבְ ן ְמַסּדְ א יֹוִמין ְוַעל ּכֵ ּתָ ִ ל ש  ְרָכָאן ּכָ ּה ִמְתּבָ י ִמּנֵ ְיֵמי ַהֹחל, ּכִ

ְך. ְוִלְפעָ  ל ּכָ ֵלם ֲאָבל ֵאינֹו ִחּיּוב ּכָ ָ ִרין ַאַחר ַהש ּ ַהּדְ ּמְ ֶֹ י ש  ֹחל ַאף ַעל ּפִ י ּבְ ֵלִמים, ּכִ ְ ֵני ְלָחִמים ש  ְ ֹחל ֵיש  ֲאִחיַזת ִמים ְמָבְרכִ ש  י ּבְ רּוָסה, ּכִ ין ַעל ַהּפְ
א, ּדְ  ְלּגָ ְבִחיַנת ּפַ רּור ַהּכֹל ּבִ ם ַהּבֵ י ֹקדֶֹ ֵלמּות, ּכִ ְ ה ֵאין ש  ַעל ְיֵדי זֶֹ ֶֹ ָגִדים צֹוִאים ש  ֵהם ַהּבְ ֶֹ "ל. ַהִחיצֹוִנים ש  ּנַ ֵלמּות ּכַ ְ ְסרֹון ַהש ּ  ַהְינּו חֶֹ

ָנא )עם ביאור המתוק מדבש( :דף קלזח"ג זוהר  נה ְצִניעּוָתא ּתָ ִסְפָרא ּבִ הוּ , דצניעותא בספרא למדנו ּדְ יךָ  הכתוב של פירושו מה מַּ ָנה ֵעינֶׁ ָלִים ִתְראֶׁ ה ְירּוש ָ  ָנוֶׁ
ֲאָנן ָלִים ְוִכי קשה כי ש ַּ ה, המלכות סוד שהיא ְירּוש ָ ֲאָנן ָנוֶׁ ק כתוב והרי ְכִתיב ְוָהא, הדינים אחיזת בה ואין הּוא ש ַּ דֶׁ הּ  ָיִלין צֶׁ ר, ּבָ ֲאתַּ ח ּובַּ כַּ ּתְ ִאש ְ ק ּדְ דֶׁ  צֶׁ

ִקיט ָלאו, דין בחינת שהיא צדק שנמצא ובמקום ֲאָנן ְוָלאו ש ָ א ומשיב, שאנן ולא שקט שם אין הּוא ש ַּ ּלָ יךָ  שכתוב מה אֶׁ ָנה ֵעינֶׁ ָלִים ִתְראֶׁ ה ְירּוש ָ ֲאָנן ָנוֶׁ , ש ַּ
ה ֲאָנן ָנוֶׁ יק ש ַּ ּתִ ר יֹוִמין ְלעַּ מַּ  עיניך ממך בבקשה, שאנן נוה הנקרא א"לא אמר הנביא וכאילו, ו"ח דין בחינת שום בו שאין א"א שהוא יומין לעתיק נאמר זה ִאּתְ

הּוא, הדינים בה יתאחזו שלא המלכות על חמלתך בעין ותשגיח, ירושלים את תראינה הַּ ִקיט ֵעיָנא ּדְ ֲאָנן ש ָ ֲחֵמי ֵעיָנא, ושאננה שקטה היא העין זו כי ְוש ַּ רַּ  ּדְ
ָלא ֵעיָנא, רחמים המעוררת עין והיא חּוָתא ָנִטיל ּדְ ּגָ ש ְ א ֵמאַּ חּוָתא ּדָ ּגָ ש ְ ֲחָרא ְלאַּ  א"ז כעיני, דין להשגחת רחמים מהשגחת ומשתנית נוסעת שאינה עין אַּ

ךְ  ּוְבִגין, התחתונים מעשה מחמת שמשתנות ִתיב ּכַּ ךָ  כתוב ולכך ּכְ יָנה ֵעינֶׁ יךָ  ְוָלא, ד"יוֹ  ָחֵסר ִתְראֶׁ  עיניו ששתי א"א עין על שקאי להורות, ד"ביו מלאה ֵעינֶׁ

ה, רחמים הם ששתיהם לפי, לאחת נחשבות ר ּומַּ ָאמַּ ָלִים ּדְ  ִאְצְטִריךְ  ָהִכי", ציון חזה" הפסוק בתחלת שכתוב כמו, ציון תראינה עינך אמר ולא ִציֹּון ְוָלא, ְירּוש ָ
ָייא, ירושלם לכתוב צריך כך ְכּפְ ח ְלִדיָנא (ב"ע קלז דף) ְלאַּ כַּ ּתְ ִאש ְ ה ּדְ  בהיותה והיינו, ירושלים שנקראת בזמן, בה הנמצא הדין את ולהכניע לכפות כדי ּבָ

ֲחָמא, היסוד תחת נקודה בבחינת  .  פרצוף בבחינת ולבנותה להגדילה עליה לרחם וגם ָעָלהּ  ּוְלרַּ

ְכִתיב, ולמדנו ְוָתאָנא (א"הנ לפי נתבאר) ק ּדִ דֶׁ הּ  ָיִלין צֶׁ ָבהּ  דהיינו ּבָ ָכחוּ  ּדְ ּתְ ְזֵרי ִאש ְ  קשים דינים בה יש כלומר, הדינים גזרות נמצאות במלכות שבה ִדיִנין ּגִ

יר, היסוד תחת נקודה בסוד בהיותה צדק הנקראים ּתִ ל יַּ ר ִמּכָ אַּ ְתֵרי ש ְ  להיות שלה השביעית למדרגה שתעלה שעד הגם, ומדרגותיה מקומותיה שאר מכל יותר אַּ

 גם נקראת היא מדרגותיה שאר בכל אבל, ירושלים נקראת היא שאז נקודה בסוד בהיותה כמו כך כל לא אבל, המדרגות בכל דינים בה יש, א"ז ככתר שוה כתרה
 .  ציון בשם

ִתיב כי, ולמדנו ְוָתאָנא הּ  ך"אלהי ה"יהו ֵעיֵני תמיד אותה דורש ך"אלהי' ה אשר ארץ ּכְ  שהיא דיליה בנוקבא ומאירות משגיחות ה"הוי הנקרא א"ז עיני פירוש ּבָ

ית, ישראל ארץ בחינת ָנה ֵמֵרש ִ ָ ש ּ ד(, מכתרה גדול כתרו רק א"ז עם שלימה בקומה פ"פב עומדת בהיותה שהיא) בגלות לה שיש והעליונה הראשונה ממדרגתה הַּ ֲחִרית ְועַּ ָנה אַּ  ש ָ
א שאמר וזה(, ב"ופ א"פ ו"בשל זה כל כמבואר, שלו היסוד תחת נקודה בסוד בהיותה שהיא) והתחתונה, האחרונה מדרגתה עד ּתָ ש ְ הּ  ך"אלהי ה"יהו ֵעיֵני הַּ  בזמן עתה היינו ּבָ

ִקיחּוָתא אז כי ּוְכֵדין רבים בלשון עיני וכתוב, בה מאיר א"ז הגלות ְייִנין ּפְ עַּ הּ  ּדְ ב ּבָ  א"שז להורות שבא כלומר, ולרעה לטובה בה העינים פקיחת ּוְלִביש   ְלטַּ

ִגין, ובדין ברחמים בה משגיח ִאית ּבְ הוּ  ּדְ ָמאָלא ְיִמיָנא ּבְ ֲחֵמי ִדיָנא ּוש ְ ָאֵתי ּוְלִזְמָנא אבל, ורחמים דין שהם ושמאל ימין א"ז בעיני שיש לפי ְורַּ ח ּדְ כַּ ּתְ הּ  ִיש ְ  ּבָ
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בעינא סבא דסבין והיא רחמים גדולים אריך אנפין  השגחה שתיהיה לעתיד לבוא ע"יומודד מדה כנגד מדה. ויש  הדין
ע"כ לא זוכים להשגחה  ,הפקרח"ו יהיה העולם הנהגה כזו בכ ". אבל אבלא דין כלל רק טוב עין שרואהחד דרחמי 

נפש  תגם אדם פשוט ע"י מסירולזכות בה ול ולשעה קלה יכ צדיקים גדולים מאד.רק כזו אלא לעתיד לבא ובעוה"ז 
 לכבודו ית'. גדולה

עורר רחמים גדולים על שמכיר גדולת הבורא במדרגה עצומה יכול צדיק גדול מאד שועיין בזה בתורה קה בחלק א' 
ע"כ צריך לבקש מהקב"ה דהיינו זעיר אנפין שיתפלל לאריך אנפין  \נואבל בעוונותינו אין בדור הזה צדיק כזה/ ,ישראל

שזכה ע"י התורה לתשובה ששם הרחמים גדולים שירחם על ישראל ברחמיו הגדולים וגם לזה צריך צדיק גדול מאד 
וכ"ש לבקש הנהגה כזו על  ,לרחם עליו רחמים גדולים אבל מי שלא זכה לדעת שלם א"א, שלימה ועי"ז לדעת שלם

 .אסור לרחם עליו ,כי מי שאין בו דעת ל ישראל,כל
שאמר הקב"ה למשה כשהיו ישראל על  "מה תצעק אלי"שביארו עה"פ  כמו ובשעת הדין אפילו משה רבנו לא יכול

שפת ים סוף ומצרים רודפים אחריהם, שכיוון שמדת הדין קטרגה מאד לכן אפילו תפילת משה לא התקבלה כי אזני 
דבר אל "לכן א"ל סכותה בענן לך מעבור תפלה( )איכה ג' מד( זעיר אנפין שאליו עולות התפילות היו סתומות )בבחי' 

כך  לתוך הים במסירות נפש.בני ישראל יסעו ששום תפלה לא תועיל אלא מסירות נפש ש ודהיינ "בני ישראל ויסעו
דהיינו  אבל עיין זוהר בשלח מח. משמע ויסעו הכוונה שיסעו מלהתפלל לת"ת אלא יתפללו לעתיק)פירש האור החיים 

  .(לאריך אנפין

של רחמים גדולים על היא השגחה שה, דהיינו לא מסתכל על הרעיש הנהגה כזו שהקב"ה מתי הקב"ה צ"ע וא"כ 
 ישראל?

בשבת אע"פ ש שמבאר ובראשית חכמה הנ"ל \נח, ובזוהר/\נז/לק"הכמבואר ב ,ונראה שכוונת רבנו כאן ליום השבת דייקא
שליטת עץ מקום , אצילותעולם הל אנו עוליםמצד הנשמות של ישראל שנדמה שאנו בעוה"ז אבל באמת ברוחניות 

  ,\סבעולם השומרת על ישראל מכל מקטרג ומסטין/רוח קדושה נפלאה מאריך אנפין ושורה  \נט/החיים

                                                                                                                                             
ד ֵעיָנא ֲחֵמי חַּ רַּ יָקא ֵעיָנא, רחמים של אחת עין בנוקבא תאיר המשיח בביאת לבוא לעתיד אבל ּדְ ּתִ עַּ יִקין ּדְ ּתִ עַּ  זהו ִדְכִתיב הּוא ָהָדא, א"א של עין היינו ּדְ

ֲחִמים שכתוב דֹוִלים ּוְברַּ ֵצךְ  ּגְ ּבְ יָון ושואל, א"א של ברחמים היינו ֲאקַּ ר ּכֵ ָאמַּ ֲחִמים ּדְ הוּ , רַּ דֹוִלים מַּ א ומשיב, לרבות בא מה ּגְ ּלָ ֲחֵמי ִאית אֶׁ ֲחֵמי ְוִאית רַּ  יש רַּ

ֲחֵמי והיינו, רחמים ויש רחמים יק רַּ ּתִ עַּ יִקין ּדְ ּתִ עַּ ֲחִמים ִאְקרּון ִאיּנּון, א"א של רחמים יש ּדְ דֹוִלים רַּ ֲחֵמי, גדולים רחמים נקראים הם ּגְ ְזֵעיר רַּ ין ּדִ ְנּפִ  אַּ
ֲחִמים ִאְקרּון ךְ  ּוְבִגין, סתם רחמים נקראים שהם א"ז של רחמים ויש ְסָתם רַּ ֲחִמים הכתוב אמר ולכך ּכָ דֹוִלים ּוְברַּ ֵצךְ  ּגְ ּבְ יק דהיינו ֲאקַּ ּתִ עַּ  ברחמים יֹוִמין ּדְ

 .  א"א של
צ"ע עיין תורה כב אות י' שיש צדיק שזוכה לתפילת ה' ממש וקיימ"ל שכל השגה שרבינו דיבר ממנה גם אחז בה וא"כ למה אמר  נו

 .התפלל לעתיקאשאין וא"כ מי שזכה לתפילת ה' הרי כמו שזעיר יכול להתפלל לעתיקא גם מי שזכה לתפילת ה' יכול ל
ְלָטנֵ  - לק"ה שבת ז' מה נז תּוב, ְוָכל ׁשֻ ּכָ מֹו ׁשֶ יִנים, ּכְ ל ַהּדִ ִלים ּכָ ּטְ ת ִמְתּבַ ּבָ ׁשַ י ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה. ּכִ ִחיַנת ֹשִ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ִדיָנא ּכִ י רּוְגִזין ּוָמאֵרי ּדְ

רוּ  הֹון ַעְרִקין ְוִאְתַעּבְ ּלְ יְך ַעל ַעְצמֹו ְק ּכֻ ְמׁשִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ָרֵאל. ַעל ּכֵ ִיֹשְ ּבְ ל ָאז ַרק ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ ַרְך ִמְסּתַ ּה, ַוה' ִיְתּבָ ת  ִמּנָ ּבָ ְמַחת ׁשַ ת ֹשִ ַ ֻדׁשּ
ַדְרֵכי ַהּתְ  יֵקי ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ִלְזּכֹות ֵליֵלְך ּבְ ּדִ ֹכַח ַהּצַ ם ָעָליו ּבְ ְך ּגַ ְמׁשַ ּנִ "ל,ׁשֶ ִקי  ׁשוָּבה ַהּנַ ל ּבָ ַעּיֵ ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ "ל ּבְ ִקיאּות ַהּנַ ִחיַנת ּבְ ֵהם ּבְ ֶֹ ש 

ש   ַעל ּתְ ַהּבַ ֶֹ י ש  י ַאף ַעל ּפִ , ּכִ ּךָ אֹול ִהּנֶֹ ְ יָעה ש  ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ָ ַמִים ש  ָ ק ש  ּסַ ִחיַנת ִאם אֶֹ ָנִפיק ְוכּו', ּבְ הּבְ ם  ּוָבה ָצִריְך ִלְצעֹק ְוִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ֵ ִלְפֵני ַהש ּ
י כֵ  ה, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ה ֱאלִֹקים לֹא ִתְבזֶֹ ר ְוִנְדּכֶֹ ּבָ ְ תּוב, ֵלב ִנש  ּכָ ֶֹ מֹו ש  ר ִלּבֹו ְמֹאד, ּכְ ּבֵ ַ ַרְך ּוְלש  ּלֹא ִיְתַרֵחק ַחס ִיְתּבָ ֶֹ ֲהָלָכה ש  ִקי ּבַ ן ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ

ה, כִּ  ַרְך יֹוֵתר ַעל ְיֵדי זֶֹ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום ֵמַהש ּ ָ לּו בָּ ְוש  ְ ש  ִעים ִיּכָ ְ ִחיַנת ּפֹוש  ְך ּבְ ם ְוַהֵהפֶֹ יִקים ֵיְלכּו ּבָ ִחיַנת ַצּדִ ם ּבְ הֶֹ ה ֵיש  ּבָ ָ ֻדש ּ ְרֵכי ַהּקְ ָכל ּדַ ִחיַנת י ּבְ ם, ּבְ
ְזיֹונֹות וּ  ּוָבה ִלְסּבֹל ּבִ ש  ַעל ּתְ אי ָצִריְך ַהּבַ ַוּדַ י ּבְ ים לֹא ָזָכה ְוכּו', ּכִ ה לֹו ַסם ַחּיִ "ל, ָזָכה ַנֲעֹשָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֹבָאר ּבְ ִחינֹות ְוַכּמְ ה ּבְ ַכּמָ ִמים ּבְ ִפיכּות ּדָ ְ ש 

ה הּוא גַּ  ם ּדֹם ַלה' ְוכּו', ּוִבְכַלל זֶֹ ּתֹק ִויַקּיֵ ְ ְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיש  ַמע ּבִ ְ ש  ּיִ ֶֹ ש  ּוָבה הּוא ּכְ ש  ר ַהּתְ ִעּקַ ֶֹ ִפיכש  ְ ְזיֹונֹות ּוש  ִריְך ִלְסּבֹל ּבִ ּצָ ֶֹ ן ַמה ש ּ ִמים ם ּכֵ ּות ּדָ
 ֶֹ ַעְצמֹו ֵמֲעוֹונֹוָתיו ּוְפָגָמיו ַעד ש  ש  ּבְ ּיֵ י ָצִריְך ְלִהְתּבַ י ְוכּו', ּכִ ְבָרה ִלּבִ ָ ה ש  ְרּפָ ְבִחיַנת חֶֹ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֵמַעְצמֹו ּבִ ֶֹ ִקְרּבֹו ּוְכמֹו ש  ָמיו ּבְ ְך ּדָ ּפַ ְ ה ִנש  ְהיֶֹ ּיִ

ל ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה וּ  ֲהָלָכה זֹאת ְמאֹ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכָ ִקי ּבַ י ֵכן ְצִריִכין ִלְהיֹות ּבָ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ּה מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ ש  ּבָ ּיֵ ּלֹא ִמְתּבַ ֶֹ ד ש 
ה, ְוָאַמר ִהְזִהיר ַאְדמֹו"ר ַז"ל ַעל זֶֹ ֶֹ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּוְכמֹו ש  חֹוָרה ּדְ ְ ה ְלַעְצבּות ּוָמָרה ש  ר הּוא ִעְנַין ַאֵחר ֵמַעְצבּות.  ָיֹבא ַעל ְיֵדי זֶֹ ּבָ ְ ב ִנש  ּלֵ ֶֹ ש 

ל ַהּיוֹ  ה ּכָ ְהיֶֹ ּיִ ֶֹ ר ש  ּבֵ ן ִהְזִהיר ְלִהְתּגַ ר, ַעל ּכֵ ּבָ ְ ב ִנש  ּלֹא ִיְתַאֵחז ָהַעְצבּות ֵמַהּלֵ ֶֹ ֵהר ש  ֹות, ַרק ּוְצִריִכין ִלּזָ דֹוש  ְרֵכי ֵעצֹוָתיו ַהּקְ ָכל ּדַ ְמָחה ּבְ ֹשִ ם ּבְ
ת יִ  דֶֹ ָעה ְמֻיחֶֹ ָ ש  ְבִחיַנת בָּ ּבְ לּול ּבִ ה ּכָ ן ִלְפֵני ָאִביו ְוכּו', ְוָכל זֶֹ בֶֹ ַרְך ּכְ יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ר ְלָפֵרש  ֹשִ ּבָ ְ ה לֹו ֵלב ִנש  ת ְהיֶֹ ֱאמֶֹ ן ּבֶֹ "ל, ְוַעל ּכֵ ֲהָלָכה ַהּנַ ִקי ּבַ

דֹוֵלי ַהצַּ  י ִאם ַעל ְיֵדי ּגְ ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ָ ְפש  ּוָבה ִאי אֶֹ ש  ְרֵכי ַהּתְ ר ּדַ ֲהָלָכה, ִעּקַ ִקיאּות ּבַ ִחיַנת ּבְ ּוָבה ּבְ ש  ְרֵכי ַהּתְ ֵהם מֹוִרים ָלנּו ּדַ ֶֹ "ל ש  יִקים ַהּנַ ר ּדִ ְוָהִעּקָ

ָאז ְמָחה, ׁשֶ הּוא ְמקֹור ַהּשִֹ ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ "ל: ַעל ְיֵדי ְקֻדׁשּ ּנַ ל ַרק ַעל ַהּטֹוב ְוכּו' ּכַ ּכֵ ַרְך ִמְסּתַ ם ִיְתּבָ ֵ  ַהׁשּ

ת קֶֹדׁש  - אות ג'הלכה ו  ערובי תחומיןועיין לק"ה  ּבַ ׁשַ ֵלמוּת ּבְ ׁשְ "ל ֵמִאיר ּבִ ָרה ְוכּו' ַהּנַ ל ֲאַזּמְ ֶרְך ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ר ֶזה ַהּדֶ י ִעּקַ ל , ּכִ ּטֵ י ָאז ִמְתּבַ ּכִ

ִחיַנת ֵהם ּבְ חֹוָרה, ׁשֶ ָרה ׁשְ ל ָהַעְצבוּת ְוַהּמָ ל ּכָ ּטֵ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהִחיצֹוִנים ְוִנְתּבַ ִליַטת ַהּסִ ְלָטֵני ֻרְגִזין ּוָמאֵרי  ׁשְ ְבִחיַנת ְוָכל ׁשֻ ִדיָנא, ּבִ א ּדְ ְקּפָ ּתֻ
ּה ְוכּו' רּו ִמּנֵ הּו ַעְרִקין ְוִאְתַעּבְ ּלְ ִדיָנא ּכֻ י ָאז  ּדְ ח. ּכִ ּכַ ּתַ ְ יםְוָכל חירו ִאש  דֹוִלים ְוַרֲחִמים ַרּבִ ת ִנְתעֹוְרִרין ֲחָסִדים ּגְ ּבָ ׁשַ עּור ּבְ ִלי ׁשִ לִּ  ּבְ ין ְוָאז ִנְתּגַ

ל  ּכֵ ַרְך הוּא ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ְרּכֹו ִיְתּבָ ר ּדַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ֲאׁשֶ ים וְּמִאיִרין ּבְ ּיִ ְרֵכי ה' ַוֲחָסָדיו ָהֲאִמּתִ ל ַעל ּדַ ּכֵ יט וְּלִהְסּתַ ל ָהָאָדם ַרק ְלַהּבִ ַעל ָהַרע ׁשֶ
י לֹא  ִלּבִ תוּב, "ָאֶון ִאם ָרִאיִתי ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּבֹו, ּכְ ַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ְוכּו'ַהּטֹוב ׁשֶ יט ָאֶון ּבְ תוּב, לֹא ִהּבִ ּכָ ַמע ֱאלִֹקים ְוכּו'". ּוְכמֹו ׁשֶ ַמע ה' ָאֵכן ׁשָ . ִיׁשְ

בָּ  ַ ת ש  ַ ֻדש ּ ם ִמּקְ ָ ר ש  ַדּבֵ ּמְ ֶֹ ַרְך" ְוכּו'( ש  ְך ה' ִיְתּבָ רֶֹ ְנָיָנא "ּדֶֹ ִלּקּוֵטי ּתִ ִסיָמן יז ּבְ בָֹאר ּבְ ּמְ ֶֹ ם. וְ ּוְכמֹו ש  ָ ן ש  ְצֹות ת ַעּיֵ ל ַהּמִ ת ַמְתִחיִלין ּכָ ּבָ ַ ש  ן ָאז ּבְ ַעל ּכֵ
ֵהם ָהַעְצבּות ֶֹ ִלּפֹות, ש  ם ֲאִחיַזת ַהּקְ ל ֵמהֶֹ ּטֵ י ִנְתּבַ ַרְך, ּכִ ֵאר ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ ל ִיְשָרֵאל ֵליֵלְך ּוְלִהְתּפָ ֶֹ ה ִיְקַרת  ש  ּלֶֹ ְצָוה ְוָאז ִנְתּגַ ַרְגֵלי ַהּמִ ֱאָחִזין ּבְ ַהּנֶֹ

קֻ  ת ַהּנְ ַ ֶֹ ְקֻדש ּ ה ַלּכֹל ש  ָ בּוש  ְך ּכְ רֶֹ ַרְך ְועֹוִשין ּדֶֹ ֲאִרין ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ הֹוְלִכין ּוִמְתּפָ ֶֹ ְצֹות ַעד ש  ל ַהּמִ ֶֹ ַרְך ּדֹות טֹובֹות ש  ל ָאָדם ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ּיּוַכל ּכָ

ָרה ֵלאלֹ  ל ֲאַזּמְ "ל ׁשֶ ֶרְך ַהּנַ ֵלמּות ּדֶ ׁשְ ת ֵמִאיר ּבִ ּבָ ׁשַ ן ָאז ּבְ ִלּפֹות ְלַכּסֹות ְוַעל ּכֵ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּקְ ָאז ֵאין ְיכֹוִלין ַהּסִ "ל ֵמֲחַמת ׁשֶ עֹוִדי ַהּנַ ַקי ּבְ
ֵהם ַהנְּ  י ָאז ֵמִאיר ַרק ַהּטֹוב, ׁשֶ לֹום, ּכִ יל ַעְצבוּת ַחס ְוׁשָ ְצֹות וְ ּוְלַהֲעִלים ֶאת ַהּטֹוב ַעל ְיֵדי ִרּבוּי ָהַרע ּוְלַהּפִ ּמִ ּבַ ַעל ְיֵדי ֶזה ָהַרע ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ
יר לְ  ְבִחיַנת ִמְזמֹור ׁשִ ַרְך ּבִ חֹות ַלה' ִיְתּבָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ַער ְזִמירֹות ׁשִ ַח ְוָהַעְצבוּת נֹוֵפל ְלַגְמֵרי ְוָאז ִאּתְ ּבֵ ִביִעי ְמׁשַ ְ ִחיַנת ְויֹום ַהׁשּ ת, ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ

 וכו' ...'. ְואֹוֵמר ְוכו
, ואפילו גיהנם לא שליט ולא אוקיד בשבת, ובגין דא )שם לה ג( לא ואין מזיק שליט ביומא דשבתא ואין שטן .ג דף רעג"זוהר ח נח

תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ודא אש נוכראה, אלא אש דקרבנא אש דקדושה, ולית לארכאה בבציעא דלהון, דהא 
 אתמר לעילא:



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              11כא:

 .\סב/וצ"ע .\סא, ברצוא ושוב/, שם היא עינא חד דרחמימעתיקא קדישא רחמים גדוליםמאיר בנו נראה לומר שעי"ז ו
אפשר בשבת שירחם ברחמים גדולים, בתורה קה לפי הנ"ל גם וא"כ  .שך דעת לכל אחדמשבשבת נ \סג/ועיין תורה קיט

עוד גם לפי הנ"ל שלעתיד לבוא תיהיה השגחה בעינא חד דרחמי ואמרו חז"ל ששבת מעין  .\סד/בעינא חד דרחמי
 גחה כזו.שעוה"ב א"כ גם בשבת יש מעין ה

 \סה/אזי כדי שלא יגרום כעסשמי שלא ראוי  לקמןכמבואר ו ,המצטרף לשמחה העליונה של הנשמותאבל רק להראוי 
  הנהגת הטבע.על מניחין אותו 

ששבת  קשה לשמוח מצד הטבע כנ"לשועל כן דייקא בשבת  וראוי הוא מסתמא מי ששומר שבת וגם שמח בשבת. 
  .על טבעו ולשמוח אפשר שיזכה לרחמים גדולים תגברהבשליטת מזל שבתאי שממנו העצבות ע"כ מי שמצליח ל

                                                                                                                                             
ת ֲאָבל -זוהר חדש תיקונים דף קכז )במתוק מדבש( עיין  נט ב ַׁ ש ַׁ ָתא ב ְּ כ ְּ לְּ ָטא מַׁ לְּ ש ָ יה   ד ְּ ֵּ י ִאיָלָנא ב  י ֵּ חַׁ  העץ בה ששולט המלכה בשבת אבל ד ְּ

ֹלא, שבאצילות החיים ץ וְּ ת עֵּ עַׁ ד ַׁ  .ולהח בימי השולט ע"שבבי ָוָרע טֹוב הַׁ
אי -עיין זוהר ויקהל דף רה.  ס ֲחָרא רּוָחא לֹון ִאית ֵליְלָיא ּוְבהַּ א אַּ יש ָ ּדִ ָאה קַּ ָנֲחָתא ִעּלָ ָכל ִלְבֵני ּדְ ין רוחא דנשיב מעתיקא ּדְ יש ִ ּדִ יִקין קַּ ּתִ  וזה עַּ

ה ְלגוֹ  ְוָנֲחָתא ,ל"כנ א"א שהוא הזקנים מזקן ונמשך נושב הרוח ָאה ְנקּוּדָ ּתָ ב המלכות שהיא התחתונה נקודה לתוך ויורד ּתַּ הּ  ְלֵמיהַּ ְייָחא ּבָ א נַּ  בה לתת ְלכּלָ

ִליג ְוָדא, ישראל לכל השבת מנוחת א ִסְטִרין ְלָכל ִאְתּפְ א ְלֵעיּלָ ּתָ ָמה, ישראל לבני ולמטה להמלכות למעלה הצדדים לכל נחלק הזה ורוח ְותַּ תְּ  ּכְ אַּ ר ּדְ  ָאמַּ
יִני נחלק הרוח שזה אומרת שהמלכות ֵני ּוֵבין ּבֵ ָרֵאל ּבְ ל, העולם על שורה השבת קדושת של הרוח שזה כיון...... .  לעיל כנזכר ִיש ְ ין רּוִחין ּכָ יש ִ  ְוָכל ּבִ
ְטְרִגין ין ְמקַּ יש ִ ָלקוּ  ּבִ ן ְוָלא, העולם מן מסתלקים הרעים המקטרגים וכל הרעות רוחות כל ֵמָעְלָמא ִאְסּתַּ ֵעינַּ ָאה ּבָ ּלָ ל ְלצַּ  להתפלל צריכים אנו ואין ְנטּוָרא עַּ

ִגין, השכיבנו בברכת שמירה על ָרֵאל ּבְ ִיש ְ הּוא ְנִטיִרין ִאיּנּון ּדְ הַּ ת, הרוח זה בכח ופחד דין' בחי מכל שמורים הם שישראל לפי רּוָחא ּבְ לֹום ְוֻסּכַּ  שהיא ש ָ

ת השכינה ִריסַּ ְדָפָהא ּפְ ְייהוּ  ּגַּ א ְנִטיִרין ְוִאיּנּון, עליהם כנפיה פורסת ֲעלַּ  והוא שבת ליל של ערבית תפלת קודם לומר אין לכן, רע פגע מכל שמורים והם ִמּכּלָ
 למלכות לפקדון השינה בעת נפשותינו כשעולות העליון מדין שמירה שהוא, השכיבנו שבברכת ובואנו צאתנו ושמור לומר אין וכן, מהמזיקים שמירה שהוא, רחום

 .בשבת אותו ושומרת עמו השורה השכינה בכבוד בזה פוגם הוא, תשמרהו שהשכינה שמירה על מתפלל אם כי(, ז"רס' סי ח"או' ועי, א"ס דף בהוספות, צבי בעטרת' ועי)

ָתא יֹוָמא כי יצחק רבי עוד ואמר- סוף עמוד א עוד שם ּבְ שַּ ְדָוה ּדְ א ִאיהוּ  חֶׁ א, העולמות בכל שמחה יש השבת ביום ְלכּלָ א ִאְתְנָטר ְוכּלָ א ְלֵעיּלָ ּתָ  ְותַּ
ר ְוכלָּא' הגי ז"בד), למטה לשלוט יכולים החיצונים ואין, למעלה כלל מתעורר דין שום אין השבת ביום כי, ולמטה למעלה נשמר והכל  מתעטר שהכל שפירושו ִאְתֲעטָּ

ָאה ּוְנהֹוָרא(, ולמטה למעלה ּתָ ֲהָרא ּתַּ ְלָקא נַּ א ְלסַּ ִפירוּ , למעלה לעלות ומאירה מתעוררת המלכות שהוא התחתון ואור ְלֵעיּלָ ש ְ ִעְטִרין ּבִ ְבִעין ּדְ יר חּוָלִקין ש ַּ ּתִ  יַּ
ָכל ְוָסָבא, מבחול יותר חלקים שבעים שהם יפות בעטרות ר ָסִבין ּדְ  .  העטרות אלו לה להשפיע מתעורר א"א שהוא הזקנים וזקן ִאְתעַּ

' ע הם הכללות שעם ן"וההי ן"ואלפי ן"דיודי ה"אהי' וג, ב"עסמ של ת"הויו' ד שהם, השבת ביום מקבלת שהמלכות ולבושיהם המוחין הארות הם עטרות השבעים אלו סוד כי, א"ע עג דף כ"בשעה ל"האריז כתב
 המלכות כי, ל"וז ב"בע עוד שם וכתב. א"או כמו ה"י שם' בבחי הם גם ואז א"או במקום ן"זו עליית ענין הוא שבת סוד כי, הוא ה"י שם וענין, ת"שב כמספר הם וביחד ה"י שם עליהם ותוסיף, ז"תרפ' גי והם, אותיות

 .  ממש שבת יום של העיקרית קדושה היא שעתה לרמוז, ת"שב' גי והם, ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל ל"א עתה ונקראת, א"תרע' שגי במלוי י"אדנ ונעשית קדושה תוספת בה גם נתוספה עתה י"אדנ ל"א הנקראת

אָנא -יתרו פט. זוהר עיין  סא אי ּתָ הַּ ל יֹוָמא ּבְ ָמֵתיהֹון ּכָ יָּיא ִנש ְ יקַּ ּדִ צַּ  הבריאה שבעולם העליון ע"בג נחים שהם הצדיקים נשמות כל השבת שביום למדנו ּדְ

ִנין כולן, הנשמות מדור ששם ּדְ ְפנּוֵקי ִמְתעַּ תַּ יָקא ּבְ ּתִ א עַּ יש ָ ּדִ ָכל ְסִתיָמא קַּ  מכל הסתום פרצוף שהוא קדישא עתיקא של בתענוגים שם מתעדנות ְסִתיִמין ּדְ

הּוא ֵמִעּנּוָגא ֲחָדא ְורּוָחא, השבת עונג של באור אליהן המאיר( ן"זו תוך ומלובשים סתומים שהם א"או תוך ומלובש סתום הוא כי) הסתומים הַּ יָקא ּדְ ּתִ א עַּ יש ָ ּדִ  אחד ורוח קַּ

ָטא, יתירה הנשמה שהוא העליון עדן לגן קדישא עתיקא של מעונג שנמשך ש ְ הוּ  ִמְתּפַּ ֻכּלְ ָטא ְוָנֲחָתא ְוָסְלָקא, ע"בי העולמות בכל מתפשט ָעְלִמין ּבְ ְ ש ּ  ּוִמְתּפַּ
הוּ  ֵני ְלֻכּלְ ין ּבְ יש ִ ּדִ הוּ , הקדושים ישראל בני לכל ומתפשט ושוב רצוא בסוד ויורד ועולה קַּ ְייָתא ְנטּוֵרי ְלֻכּלְ ְייִחין, התורה שומרי לכל אֹורַּ ְייָחא ְונַּ נַּ ִלים ּבְ  ש ְ

י, שלימה במנוחה ז"עי ונחים הוּ  ּוִמְתְנש ֵ ּלְ ל ִמּכֻ ל, כעס מיני כל מהם אחד מכל ונשכחים רּוְגִזין ּכָ יִנין ּכָ  .ומיתה חולי עצב של הדינים התגברות מיני כל ּדִ
 ךשמנו א"זמ ךירא ריאמ תבש לש החנמב פ"כעש ראובמו תבש תונווכב ל"זיראה ירבד ראבמש םייח ףסוי יברל הנובתו תעד ןייע סב
ונה של יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם, גם צריך עוד להודיעך בענין הכ -('ב רוט .כ ףד) 'א קרפב םש ל"זו – ש"יע םילודג םימחר

שכתב מוה"ר זלה"ה בספר הכונות במנחת שבת. וז"ל, והנה ישראל בצאתם ממצרים אמרו היש ה' בקרבנו אם אין, וביארו באדרא 
עתה בודאי  נשא כי רצו לידע ולהכיר את השפעתם מהיכן היתה נמשכת להם אם מז"א הנקרא הוי"ה או מן א"א הנקרא אין, ואמר כי

יכירו בניך שהם ישראל וידעו כי מאתך היא מנוחתם. ומלת מאתך היא מאת ך' והוא הכתר משם נמשך להם מנוחתם עתה בשעה זו. 
עכ"ל ז"ל. ע"ש. הנה גם בזה אין הכונה שיש באיזה עת השפעה והמשכת שפע שלא על ידי ז"א, כי זה לא יתכן כלל, כי באמת הנהגת 

א בכל עת וזמן ואפילו במנחת שבת, אך הכונה כי עתה במנחת שבת עולה ז"א במקום גבוה והוא במקום א"א, העולם היא על ידי ז"
שלכן עתה נקרא הז"א אחד כמו א"א, בסוד אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, וכנז' בספר הכונות, על כן 

ז"א, כי הם מקבלים הארה ממנו דהיינו מז"א שעלה עד שם וכל הדינין נמצא אמת נשפעים עתה מן א"א, אך הנה הוא גם כן על ידי 
 אתכפיין, ומתגלה הרצון ונעשה כמו א"א וממנו הם מקבלים, כי כל ההנהגה והמשכת השפע הוא בידו כידוע והבן היטב:

ת יב - קיט עיין תורה סג ּבָ ַ ַרֵחם )ש  ּתְ ֶֹ ת אֹוֵמר: ְיכֹוָלה ִהיא ש  ּבָ ַ ש  ה ּבְ ת ַהחֹולֶֹ ר אֶֹ ְכָנס ְלַבּקֵ ֹוֵלַח ַהּנִ ַרְך ש  ם ִיְתּבָ ֵ ָאָדם ָצִריְך ְלַרֲחִמים, ַהש ּ ֶֹ ש  י ּכְ (. ּכִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלבְ  ֶֹ מֹו ש  ה ְמַרֲחִמין ָעָליו. ּכְ הּוא ְיַרֵחם ַעל ַאֵחר, ְוַעל ְיֵדי זֶֹ ֶֹ ת קנא:(:לֹו ַרֲחָמנּות, ש  ּבָ ַ ִרּיֹות  ָרָכה )ש  ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ 'ּכָ

ַדַעת, ְמַרֲחִמ  לּוי ּבְ ת ָהַרֲחָמנּות ּתָ יָך. ּוִמּדַ ָבִרים י"ג(: "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרֲחמֶֹ תּוב )ּדְ ּכָ ֶֹ ַעס ין ָעָליו', ּוְכמֹו ש  י ּכַ ָעה ֵיש  לֹו ַרֲחָמנּות. ּכִ ש  לֹו ּדֵ ּיֵ ֶֹ ִמי ש 
תּוב )קֹ  ּכָ ֶֹ מֹו ש  ִסילּות, ּכְ ְך ָהַרֲחָמנּות, הּוא ֵמֲחַמת ּכְ פֶֹ ִהיא הֶֹ ֶֹ ת ז(:ש  לֶֹ ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  הֶֹ ִסיִלים ָינּוַח". ְוַעל ּכֵ ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ "ּכַ

י כַּ  ָעה ֵאין ּבֹו ַרֲחָמנּות, ּכִ י ִאם ֵאין ּבֹו ּדֵ ָעה ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו', ּכִ ֵאין ּבֹו ּדֵ ֶֹ ל ִמי ש  ָרכֹות לג(: 'ּכָ ִסיִלים ָינוּ )ּבְ ֵחיק ּכְ ן ָאסּור ְלַרֵחם ַעס ּבְ ַח. ַעל ּכֵ
ה הַ  "ל, ֲאָבל ִאם ֵאין ּבֹו ַרֲחָמנּות ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו. ִנְמָצא זֶֹ ּנַ ל ַהְמַרֵחם ְמַרֲחִמין ָעָליו' ּכַ י 'ּכָ ה לֹו ָעָליו, ּכִ ְהיֶֹ ּיִ ֶֹ ִריְך ְלַרֲחִמים, ָצִריְך ש  ּצָ ֶֹ ה ש  חֹולֶֹ

ַדַעת כַּ  לּוי ּבְ ה ּתָ "ל. ַרֲחִמים ַעל ֲאֵחִרים, ְוזֶֹ טוָּתא, ּנַ ׁשְ טּו ָהָעם ְוָלְקטוּ" ּבִ ר י"א(: "ׁשָ ִמְדּבַ ִתיב )ּבְ ל ְימֹות ַהחֹל ּכְ י ּכָ ַעת, ּכִ ִחינֹות ּדַ ת ִהיא ּבְ ּבָ ְוׁשַ

ַעת ְלָכל ֶאָחד. ְך ַהּדַ ת ִנְמׁשָ ּבָ ׁשַ ף ס"ג(, ֲאָבל ּבְ ח ּדַ ּלַ ׁשַ זַֹּהר )ּבְ תוּב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ אֹוְמִרין ַהְמבַ  ּכְ ֶֹ ה ש  ַרֵחם, ַהְינּו ְוזֶֹ ּתְ ֶֹ ה, ְיכֹוָלה ִהיא ש  ִרים ְלַהחֹולֶֹ ּקְ
ה ְלָך  ְהיֶֹ ּיִ ֶֹ ה, ש  ַרֵחם ַאּתָ ּתְ ֶֹ ֹון נֹוֵכַח, ַהְינּו ש  ַרֵחם, ְלש  ּתְ ֶֹ ַעת, ְיכֹוָלה ש  ִחינֹות ּדַ הּוא ּבְ ֶֹ ת ש  ּבָ ַ ַהש ּ ֶֹ ש  ְלָך ש  ּיֵ ֶֹ ַעת ש  ַרֲחִמים ַעל ֲאֵחִרים, ַעל ְיֵדי ַהּדַ

בָּ  ַ ִחינֹות ש  "ל:ִמּבְ ּנַ ל ַהְמַרֵחם ְוכּו' ּכַ י ּכָ ַמִים, ּכִ ָ יָך ִמן ַהש ּ אי ְיַרֲחמּו ָעלֶֹ ַוּדַ ה ְלָך ַרֲחִמים ּבְ ְהיֶֹ ּיִ ֶֹ  ת. ְוֵכיָון ש 
צ"ע אם עינא חד דרחמי הכוונה שלא רואים רע כלל כי ההסתכלות מצד שרש א"כ לא שייך כלל כעס ואילו כאן מדבר מהשגחה  סד

רק חד עינא. מאידך כיון שחד עינא נקרא השגחה והסתכלות יש חילוק בין ראוי ללא ראוי, ובפרט שהרי רק על מי שראוי וא"כ זה לא 
מבואר בתורה קה הקושי לזכות להשגחה כזו, אמנם ממה שמבואר בסוגיית מה תצעק אלי שהיא השגחה גם על מי שלא ראוי כגון 

שגחה הזו הן בעצמן שוות במעלתן על פגם הע"ז וכגון שם שזכו שעובד ע"ז כמשאחז"ל שם אלו ואלו עע"ז, נראה שהמניעות על הה
ע"י מסירות נפש ובזה ביטלו את הקטרוג על ע"ז. ואולי הכי נמי כאן אמנם מי שלא ראוי ממש עד שיכול גרום כעס לא יזכה לזה אבל 

צמו, זה מבטל את הקטרוג שיש מי שמשתדל אזי ע"י שמתגבר בשמחה על אף כל המניעות שיש על זה, בתוספת סגולת יום השבת בע
 עליו שאינו צדיק גמור הראוי להנהגה כזו.

אע"פ שבהנהגת הרחמים גדולים לא שייך כעס, נ"ל כיון שבשבת מאיר אריך רק ברצוא ושוב כמבואר בזוהר יתרו פט. הנ"ל לכן  סה
 שייך גם כעס עכ"פ ברצוא ושוב. ומסתמא רק על מי שממש לא ראוי. וצ"ע. 
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 לתת לו חלקו במעדנים ומאכלים ולהשתדל לשמוח בה' ולהתענג על ה'ועיקר העצבות היא מצד הגוף על כן מצווה 
 .נ"לכ

להביט על הטובות שעושין ואף שנמצא בהם ג"כ מה שאינו  \סו/(בשבת)יתברך השם  דרך

כי הוא ית' טוב  \ע/(סט) לא הביט און ביעקב \סח/ש )במדבר כג(", כ[סז] טוב, אינו מסתכל ע"ז

ובשבת אנו וכשגובר הדין הוא ית' רק מסיר השגחתו, ומיטיב כולו רק טוב, ואת הרע רואים רק המקטרגים בעלי הדין 

ש שהאדם אסור לו להביט על חבירו לרעה למצוא בו "מכ .עולים אליו ית' והם נשארים למטה
ט . רק אדרבא מחויב להבי\עא/דווקא מה שאינו טוב ולחפש למצוא פגמים בעבודת חבירו

להביט על חבירו לא מצליח  םא ,סתכל על חבירויהשגחתו ולא  ילך בדרכיו ית' ויסירולכל היותר  \עב/רק על הטוב

 ולחפש למצא בו זכות וטוב תמיד, ועל ידי זה יהיה לו שלום עם הכל )ח"ב. יז(: -הוסיף יא. אות ערך שלום  -לקוטי עצות ב. לטובה

 

, וצ"ע אם הקב"ה מביט רק על הטובות מדוע צריך טבע שיש טבע והשגחהרבנו ממשיך ומבאר שלזה טובה גדולה 
  .ה מניח אותו על השגחה"יכעס עליו הקב אזי כדי שלא מתנהג שלא כראויבאר שכשהאדם ומ

 ואעפ"כ גם בטבע יש השגחה נעלמת שא"א להבין אותה.
 .וצריך להבין מה היא השגחה ומה היא טבע

גיח ומשפיע לכל אחד לפי שכיצד משפיע הקב"ה חיות ושפע לעולם, שהשגחה היא שמוהביאור הוא שהן שתי אופנים 
וכך משפיע הקב"ה  ,דהיינו שפונה לו עורף וזורק לו לאחוריו שלא פי מעשיו ,מעשיו, וטבע היא השפעה בלא השגחה

שפיע לפי כל אומות העולם שלא מקימים מצוות, אבל לישראל המקימים מצוות משגיח ומלחיות לבעלי חיים ו
 מעשיהם.  

                                              
הרחמים סתם שמודד מדה כנגד מדה, שגם זה רחמים כאב המחנך את בנו וכדי שנקבל שכר בלא בושה. וגם יא הנהגת אבל בחול ה סו

בזה יש השגחה וטבע שמי שפונה מהקב"ה גם הקב"ה פונה ממנו וכמבואר בתורה קח וכן מבואר בתורה עו החילוק בין מי שבטחונו 
 רק בה' למי שבטחונו גם בדברים אחרים.

ועיין שיחות הר"ן אות קנה ואולי כיוון בזה לחזק את מוהרנ"ת שנפל לעצבות על זה שאינו שמח  "ה שבת ז' אות מ"ה שבשבת מתבטלים כל הדינים ואזי מסתכל הקב"ה רק על הטוב עי"ש.עיין לק סז
 עי"ש. 

ָרֵאל ְיֹדָוד ֱאלֹ סח ִיש ְ ַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ ן ּבְ יט ָאוֶֹ ְך ּבֹו:במדבר כג )כא( לֹא ִהּבִ לֶֹ  ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת מֶֹ
 פ"א ]*רבה[ ובתנא דבי אליהו[ ח]שמעוני פרשת בלק רמז תשס עיין ילקוט סט

אמר בלעם: אינו מסתכל בעבירות שבידם אלא במצות שלהם. אמר ליה: לכה  -לא הביט און ביעקב  - ילקוט שמעוני בלק תשסח ע
להזיקו, או אם ישן לו השומר הגנב נכנס, ואלו ישראל: הנה לא ינום ולא יישן שומר נא ארה לי פרדס שאין לו שומר הגנב יכול 
א"ל בלק: אם אין אתה יכול ליגע בהן מפני משה משמשן, ראה זה שעומד אחריו מה  -ישראל והיאך אני יכול להזיקן?! ה' אלהיו עמו 

אמרת לי: הנה עם יצא ממצרים,  -חומה. אל מוציאו ממצרים תוקע ומריע ומפיל ה -יהיה? א"ל: אף הוא קשה כמותו. ותרועת מלך בו 
כך הוא מדתו, חטאו קימעא מורידן כעוף, שנאמר: אפרים כעוף יתעופף. זכו למעלן,  -אינו כן הוא בעצמו הוציאן. כתועפות ראם לו 

  מעלן ומרוממן כעוף, שנאמר: מי אלה כעב תעופינה.

הוא שמכיר בראש מה שיהיה בסוף ומגיד מראשית אחרית מקדם אשר נעשה ויודע מה  ברוך המקום ברוך - פ"א תנא דבי אליהו רבה
שנעשה ומה שעתיד לעשות וצופה לטובה ואינו צופה לרעה עשיר ושמח בחלקו ובחכמתו ובתבונתו ברא עולמו והכינו ואח"כ ברא בו 

מר אם אני משמר לו חובות הראשונים אין העולם אדם והשליכו לפניו והיה מדקדק עד סוף כל הדורות וצפה שתולדותיו מקציפות. א
עומד. עלי להעביר ראשונות וכך עשה. ומנין תדע לך שהוא כך כשהיו ישראל במדבר סרחו במעשיהם עמד להעביר את כל אשר 

ך שהוא כך עשו שנאמר ויעבור ה' על פניו ויקרא )שמות לד( אל תקרי ויעבור אלא ויעביר מלמד שהעביר כל רעתם מנגד פניו. תדע ל
מרדכי בשעה שדברה עמו אסתר שלא כהוגן קצף עליה ואלו הן הדברים שדברה שלא כהוגן שאמרה ואני לא נקראתי לבא אל 
המלך וגו' השיב לה כי אם החרש תחרישי וגו' וכשחזרה ודברה עמו כהוגן הודה לדבריה ואלו הן הדברים שדברה לו כהוגן לך כנוס 

 ה שנאמר ויעבור מרדכי )אסתר ה( ואומר מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע )מיכה ז(:את כל היהודים העביר כל דברי

בבית המדרש הגדול שלו וצדיקים יושבים לפניו ואומר להם  )תהילים קלט( מה תלמוד לומר עתיד הקב"ה לישב גלמי ראו עיניך וגו'
בני דור פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה ואדם פלוני כך עשה תורה וכך עשיתי עמו צדקה אבל איני זוכר עונותיו ואינן 

ה(. ימים יוצרו ולא אחד בהם עולין על לבי שנאמר אל תזכרו ראשונות וגו' )ישעיה מג( ואומר ולא תזכרנה הראשונות וגו' )שם ס
)תהילים קלט( זה יום השבת לישראל כיצד אדם עושה מלאכה כל ששה ונח בשביעי נתרצה עם בניו ועם בני ביתו שוב אדם עושה 
מלאכה בפני אויביו כל ששה ימים ונח בשביעי שוכח כל צער שהיה לו כך הוא מדתו של אדם יום טובה משכח יום רעה. יום רעה 

טובה. אמר להם הקב"ה לישראל לא כתבתי לכם בתורתי לא ימוש ספר התורה הזה מפיך )יהושע א( אע"פ שאתם עושים  משכח יום
מלאכה כל ששה ימים שבת יעשה כולו תורה. מכאן אמרו ישכים אדם וישנה בשבת וילך לבית הכנסת ולבית המדרש. ויקרא בתורה 

ים מה שנאמר לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך )קהלת ט( לפי שאין לו וישנה בנביאים ואח"כ ילך לביתו ויאכל וישתה לקי
מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד לפי שנאמר ואת כל אלה ידי עשתה וגו' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי 

שעה שאומרים לו עמוד וערוך מקרא שקרית )ישעיה סו(. מכאן אמרו שיקרא אדם שיהא תפוס בידו כדי שלא תשיגנו בושה וכלימה ב
 וערוך משנה ששנית וכך הוא מפורש בקבלה על ידי דוד מלך ישראל ה' בוקר תשמע קולי וגו' )תהילים ה(:

, אלא אם רואה רע ילמד זכות ויוכיח את החבירו ורק אם יכול אלא דייקא להביט לרעה אסוראין הכוונה שאסור לראות רע כלל  עא
 בריו נשמעים. ואם לא אזי יקיים והלכת בדרכיו ויעשה עצמו כלא רואה.באופן שיהיו ד

צ"ע כי בלק"ה מבואר שרק בשבת דרך ה' שלא להביט על הרע, וא"כ מה הלימוד מזה לאדם שתמיד אסור להסתכל על חברו  עב
צון להטיב כי ישראל וקב"ה לרעה. אבל באמת גם בחול את אשר יאהב ה' יוכיח וכל ההסתכלות של הקב"ה היא תמיד מתוך אהבה ור

אחד, וכך גם אנו צריכים להסתכל על כל אחד מישראל כי כל ישראל גוף אחד וקומה אחת והפוגע בחבירו כפוגע בעצמו וכמבואר 
 בירושלמי נדרים על מצוות לא תקום ולא תטור שלא יעלה על הדעת שידו האחת של אדם שפגעה בידו השניה, תחזיר לה. 
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זה מצד ההשפעה בדרך של השגחה, אבל השגחה עצמה בוודאי שהיא שמירה גדולה, כאב המשגיח על בנו שלא יארע 
לו רע, ושומר עליו מכל מזיק, ורק כשמתנהג רע אזי מסיר השגחתו, דהיינו שעושה עצמו שלא רואה, וכמו מביט 

 א גם השמירה בהסתר. למהצד. וממי

אבל  ,לא היה נמשך לו שום שפע ,אזי כשהיה פונה ממנו ,גם טבע כי אם היתה רק הנהגה של השגחה ולכן טוב שיש
אזי עכ"פ מגיע לו שפע כמו לשאר אומות ובהמות שמקבלים בבחי'  ,אזי כשפונה ממנו ,הנהגת טבעגם שיש  ע"י

 וכפי חק הטבע שמנהיג הקב"ה את העולם ע"י גלגלי הרקיע ומזלות. מאחרי כתפיה.
ת מאיר השגחה של רחמים גדולים בחי' עין חדא דרחמי אלא שצריך זכות גדולה לזכות בזה בועיין לעיל נתבאר שבש

 בגלוי, וזוכים לזה בזכות השבת שאין בה שום מסטין ומקטרג ומזיק ובזכות שמירת שבת בשמחה ויראה.
ם של שבת, אבל בלא שמחה אזי אע"פ וכה לכל האורות הנפלאיזרוצה לומר שרק מי שבשבת הוא בשמחה גדולה הוא ה

אין לו כלים  ,חה ולזכות לאורות עצומיםמשברוחניות הוא נמצא בזמן שיש בו את כל ההכנות והסגולות להיות בש
 להרגיש אותם והוא שוטה המאבד מה שנותנין לו. 

בעלה וע"י שמחה  אשת חיל עטרתבחי'  \עגעוה"ב/ כי בשבת ישראל נמצאים בבחי' עולם הבא ועולים לבחי' ניצוץ
, אבל מי \עה/, בבחי' לא זז מחבבה עד שקראן אמי\עדאפשר להתענג על ה', על דייקא כי אנו ממש בבחי' מעל ה'/

שמחמת ההרגל העננין המכסין על עינא ממשיך לאחוז בהרגלי עוה"ז וטרדותיו מפסיד כל זה, ודומה למי שנמצא 
שאפשר ששנים ישבו באותו מקום בג"ע האחד ירגיש כל  \עו/בעוה"ב בג"ע ולא מרגיש כלום כמבואר בתורה קצא

 התענוגים שבעולם והשני לא ירגיש כלום.

, נמצא שמי שעושה רע לא מביט בו אלא פונה על הטובות שעושים ולא על הרעכיון שכנ"ל דרך ה' להביט רק ולזה 

טבע היא הנהגת  [עז] טובה גדולה שיש טבע והשגחהלכן זו  לעיני המלך, אלו עורף כדי שלא יהיה כחוט
, ואזי השפע הנשפע הוא בחי' שפע בהמה כמו וסדר מהלך הככבים \עח/הקב"ה בהשגחה נעלמת עפ"י חק הגלגלים

השגחה היא שהקב"ה בוחן את האדם בכל אבל . כמי שזורקים לו מזונו בלא פנים םהגוייוכל  שמקבלים כל הבריות
בהארת ובין רב ובין מעט הוא , \עטמזיק מאחר שראוי להשגחה/ ושומר עליו מכל, רגע ומשפיע לו בדיוק כפי מעשיו

                                              
והוא סדר הזמן שמסור להם כמ"ש, אשר תקראו )עמ' עד במהדו' ישנה( עולם התיקון פתח יח נתיב עיין פתחי שערים )לרבי יצחק חבר(  עג

אותם במועדם, והוא מ"ש, מקדש ישראל והזמנים, ואמרו שבת קדישא וקיימא, אבל מועדים קדושתם תלוי ביד בית דין. והוא סוד 
בת בראשית שקדושתו תלוי ביד המאציל ב"ה, שהוא סוד התיקון שהוכן בתחלה להיות כל ו' ימי עמוק מאד, כי שבת הוא מסוד ש

כל מע"ב יהיו שובתים ונוחים ביום השבת שהוא ענין עליית שם ב"ן לשם ס"ג, שאף שעיקר המעשה שהם מסוד ו"ק של התוהו שבהם 

ולא יהיה עוד רע כלל, מ"מ בפרטות נעשה ענין זה בכל  הארת שם ס"ג הוא באלף השביעי יום שכולו שבת שאז יהיה גמר התיקון
וע"י ישרים שבדור מתקנים , שכל הו' ימים פועלים המלכים של ו"ק עניינם בסוד הקלקול והתיקון, שבוע ושבוע מו' אלפים שנים

מגלותא והיא יציאתה  הפרטים של הו"ק הנוגע לאותו השבוע להיות נתקן ומוכן לשלמות עוה"ב, והוא סוד השבת שאז עולה הנוקבא
 מאתלטיא להיות עטרת בראש בעלה:

כמו כן שבת של כל ימי וכמו שבעוה"ב באלף השביעי אז יתבטל הבחירה והעבודה והוא זמן קיבול שכר ואינו תלוי בתחתונים, 

מעין עוה"ב  השבוע תיקונו הוכן בתחלה בימי בראשית שמאיר בו בחינת ניצוץ מהארת אלף השביעי, והוא סוד מ"ש ששבת הוא
 ולא כמו המועדות שתלוי בב"ד. עי"ש. ולכן הוא תלוי בהקב"ה. והוא זמן העונג, וקראת לשבת ענג

עיין תורה מח ותתפלל חנה על ה', על ה' דייקא, עיין זוהר אחרי מות עט: הפירוש שזכתה בתפלתה לעורר רחמים גדולים שהם  עד
 שהוא זעיר אנפין. באריך אנפין שהוא כתר דזעיר שבבינה שהיא מעל ה'

עיין לעיל תורה טז ביאור המדרש ושער הכוונות לפסוק בשיר השירים "בעטרה שעיטרה לו אמו", שהכוונה שכנסת ישראל עלתה  עה
 למדרגה של אשת חיל עטרת בעלה לבחי' בינה אמא עילאה בבחי' מעל הקב"ה, כמו שיהיה לעתיד לבוא ששם ב"ן יעלה לשם ס"ג. 

ֲעש   -קצא  עיין תורה עו ַ ֲענּוִגים ְוַהש ּ ל ַהּתַ ה ִיְהיּו ּכָ ן, ְוָלזֶֹ ַגן ֵעדֶֹ ָחד ּבְ ָמקֹום אֶֹ ל ֲחֵברֹו ּבְ ָחד ֵאצֶֹ ב אֶֹ ֵ ש  ּיֵ ֶֹ ר ש  ָ ְפש  אֶֹ ֶֹ ע ש  "י עֹוָלמֹות, ּדַ ַ ּוִעים ְוָכל ַהש ּ
ֲענּוג, ּום ּתַ ה לֹו ש  לּום ְולֹא ִיְהיֶֹ יש  ּכְ  ....ַוֲחֵברֹו לֹא ַיְרּגִ

ר  ..... ִעּקַ ֶֹ ִדינוֹ ִנְמָצא ש  ל ַהּמְ ְך ַעל ּכָ לֶֹ הּוא מֶֹ ֶֹ ִלּבֹו ש  ּיֹוֵדַע ּבְ ֶֹ ב, ש  ּלֵ ְלּתֹו הּוא ַרק ּבַ ַ ְמש  ְך ְוַתֲענּוגֹו ּומֶֹ לֶֹ ֻדּלֹות ַהּמֶֹ ְרצֹון ִלּבֹו ּגְ ם ּכִ ֻכּלָ ל ּבְ ֵ ה ּומֹוש  ת ָהֵאּלֶֹ
ל הַ  ה לֹו ּכָ ְהיֶֹ ּיִ ֶֹ ר ש  ָ ְפש  ה אֶֹ זֶֹ ּלָ ֶֹ ִבין ֵמַעְצְמָך, ש  ה ּתָ ְפצֹו, ּוֵמַעּתָ "ל, ְוחֶֹ ּנַ ר ּכַ ר ְוֵאין ִמְסּפָ ְמקֹומֹו ַעד ֵאין ֵחקֶֹ ב ָיכֹול ִלְתּפֹס ּבִ י ַהּלֵ ִלּבֹו ּכִ "י עֹוָלמֹות ּבְ ַ ש ּ

י  לּום ּכִ יש  ּכְ ְצלֹו לֹא ַיְרּגִ ב אֶֹ ֵ ּיֹוש  ֶֹ י ש  ּוִעים, ַוֲחֵברֹו ַאף ַעל ּפִ ֲעש  ַ ֲענּוִגים ְוַהש ּ ל ַהּתַ ה לֹו ּכָ ל זֶֹ ְוִיְהיֶֹ ּוִעים ִלּבֹו ָחֵסר ִמּכָ ֲעש  ַ ל ַהּטֹובֹות ְוַהש ּ ה, ִמּכָ
א ְוכָ  ֲעשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ַ ֲענּוג ְוש  ת ּתַ ַ ש  ר ַהְרּגָ י ִעּקַ ֵרי לֹו, ּכִ ְ תֹוְך ִלּבֹו, ַאש  יק ּבְ ּדִ ש  ַלֲחֵברֹו ַהּצַ ּיֵ ֶֹ "ל:ש  ּנַ ב ּכַ ּלֵ "י עֹוָלמֹות ַהּכֹל הּוא ּבַ ַ  ל ַהש ּ

 מה היא השגחהרכה: י ועיין זוהר פקוד לק"ה מילה ה' כד. עיין עז

כי כל השפע והברכות באים  - בלשון מוהרנ"ת ד"ה ושלימות כל הדברים תורה לאועיין לעיל  .פ"א 'ח"א מאמר ב ספר הבריתעיין  עח

 רמב"ן. ועיין ברכת הראיה ושאר ברכות פרטיות ד' יא לק"הועיין  על ידי הגלגלים, כי על ידם מנהיג הקדוש ברוך הוא העולם כידוע.

)תענית כה. ד"ה רבי בשם אמת ליעקב )עמ' רלח(  ילקוט ביאורים נדה טז: מתיבתאין יעו .שם שבת קכט: שוטנשטין. ועיין גמ' דברים יח ט'

שתחילה הקב"ה קובע מה יהיה ואח"כ המלאך הממונה על ההריון עושה שלפי זה יוולד במזל המורה לזה.  נמצא שהמזל רק  אליעזר(

  .מי שנולד במזל צדק וכו' ועי"ש שיש שנולד במזל להיות גנב שבת קט.עיין . ואת קביעת הקב"ה מעלים בטבע והחוקיות
א ומתרץ-זוהר פקודי רכה:  עיין  עט ּלָ איש בדבר זה סוד, והיינו  אלאָרָזא ָהָכא  אֶׁ רִ  ּתָ ל ִאיּנּון ּבְ ָעְלָמא  ָייןֲחֵזי ּכָ וראה כל הבריות שבעולם, שהם  באּדְ

הוּ , שבעולםהבהמות והחיות טהורות וטמאות, וכן כל האנשים  ּלְ א  ּכֻ א ּוֵבין ְלִסְטָרא ּדָ ין ְלִסְטָרא ּדָ א ּבֵ מֹוְדָעאן ְלֵעיּלָ ּתְ הם נודעים למעלה בין לצד  כולםִאש ְ

ה  ִאיּנּוןלצד הטומאה,  ןהקדושה ובי ָ ְקדּוש ּ ְלִסְטָרא ּדִ תְּ ּדִ יּה  מֹוְדָעאןִאש ְ ּבֵ א ְלגַּ חּוָתאשלצד הקדושה ניכרים למעלה אליו יתברך,  אלוְלֵעיּלָ ּגָ ש ְ יֵליּה  ְואַּ ּדִ
ְייהּו  ִדיר ֲעלַּ ְלִסְטָרא ְוִאיּנּוןשלו תמיד עליהם לשומרם מאחיזת החיצונים,  וההשגחהּתָ יּה  ּדִ ּבֵ מֹוְדָעאן ְלגַּ ּתְ שלצד הטומאה ניכרים אל צד  ואלוְמָסֲאָבא ִאש ְ

חּוָתאהטומאה,  ּגָ ש ְ ְייהּו  ְואַּ ִדיר ֲעלַּ יֵליּה ּתָ רשלו תמיד עליהם,  וההשגחהּדִ ֲאתַּ ִהיא  ּובַּ ְלָטא הַּ ש ָ חּוָתאּדְ ּגָ ש ְ ה  אַּ ָ ְקדּוש ּ ִסְטָרא ּדִ ששולטת אותה  ובמקוםּדְ

ח ֲעֵליּה ִסְטָרא  ָלאהחיצונים כנ"ל, ההשגחה מצד הקדושה, ור"ל אלו שהם בצד הקדושה, והקב"ה שומרם מאחיזת  ּגַּ ש ְ ֲחָראאַּ הסטרא אחרא משגיח עליו,  אין אַּ

יּה ְלָעְלִמין  ְוָלא ּבֵ ב ְלגַּ ִאיהּו ָעֵביד  ְוָלא, עולםיקרב אליו ל ולאִיְקרַּ ה ּדְ ָכל מַּ א ּבְ כּלָ ְתֵריּה ּבְ ְחָייא ֵליּה ֵמאַּ בשום דבר  ממקומויכול לדחותו  ואינוָיִכיל ְלדַּ

לשהוא עושה, לפי שיש לו שמירה עליונה,  בכל מה א  ְועַּ יִקים ְוגֹו'  ֵעיֵניזה כתוב  ועלּדָ ּדִ ל צַּ ִגיןבקדושתם,  לשמרםיהו"ה אֶׁ ֲחָרא ָלא  ּבְ א ִסְטָרא אַּ  ָיִכילּדָ



 מוהר"ן תנינא                ליקוטי                        תורה יז              14כא:

 כי כשהאדם עושה טוב, אזי מנהיג אותו בהשגחה הן לטובת ישראל ושתי ההנהגות האלה ,\פ/פנים
לפי מעשיו . וכשהוא אינו טוב ואם היה מנהיג אותו בהשגחה ומנהיג אותו לפי מעשיו הטובים [פא]

ויכול להיות שיהיה  [פג] . אזי מניח אותו על הטבע[פב] לא היה יכול להגיע לו שום טובה
. ואם לא היה רק השגחה היה אפשר שתתבטל ההשגחה \פה/[פד] הטבעחק לו טובות ע"פ 

שהרי בהשגחה אזי החוטא לגמרי כי כשהיה רואה ית' שאין האדם מתנהג כראוי היה כועס 

. אבל עכשיו מניחו "י בעלי הדיןעקשה ואזי היה נענש  והיה מסיר ההשגחה לגמריהמלך  לעיניכחוטא 
וניצל מעונש וגם אפשר שיגיע לו טובות שעפ"י הטבע הנקבע ע"י הנהגת הגלגלים שבהם מנהיג  ע"פ הטבע

 , וכשהוא חוזר למוטב משגיח עליו כנ"ל: לם בטבעעואת ההקב"ה 
 

רוצה  כי באמת גם הטבע היא השגחתו ית' ובאמת אין אנו יכולין להבין מהו טבע והשגחה,

אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא  שבת נה:וכן מוכח ממה שאמרו חז"ל  ,לומר שגם הטבע מונהג בהשגחה נעלמת
מבואר בספרים שרואים בחוש מי שעוסק בשידוכים שגם אצל  גם , ולא חילקו בין מי שראוי למי שאינו ראוי.ןועו

. וכן רואים גם היום השגחה נפלאה בשמירה פלאהאנשים פשוטים המונחים בהנהגת הטבע נעשה השידוך בהשגחה נ
, כגון מה על עם ישראל בארצו וניסים בדרך הטבע ושלא בדרך הטבע לעם ישראל גם במצבו החשוך של עכשיו

השגחה בכל  מספר כיצד יד השגחה מסיטה את הטילים שלהם מהמטרה. וכן שמענו המוני ספוריבעצמו שהאוייב 

  : , הרי שבהנהגת הטבע מעורב הרבה השגחהאסון שהיו בו יהודים כגון נפילת התאומים ועוד הרבה כיו"ב
כי הטבע  וזה א"א לאדם להבין ב' דברים כאחד, דהיינו הטבע שבאמת היא השגחתו ית'

הוא הקב"ה אבל בנגלה שרש הכל , דהיינו אע"פ שגבוה מעל גבוה לבדו הוא רק חק קבוע של סיבה ומסובב גשמי
ואילו ההשגחה היא לפי מעשי בני האדם, ואיך יתכן  .ע"י שנדמה לחק קבוע עפ"י הטבע היא דייקא הסתרת ההשגחה

 : הקבוע שאדם בבחירתו בטוב ישנה את מהלך חק הטבע
 

                                                                                                                                             
ָטָאה ֲעֵליּה  ּלְ א, ואמר רבי אלעזר זה אין הסטרא אחרא יכול לשלוט עליו, אבל הרשעים מבחירתם ורצונם הרע נדחים מהקדושה בשבילְלש ַּ ּתָ ש ְ א  ְוהַּ יְעּתָ ִסיַּּ

יָּא ָהָכא  מַּ ש ְ א ָהָכא  ְוָכליש כאן סייעתא דשמיא, שאנחנו כולנו נמצאים כאן,  ועתהּדִ ְלֵעיּלָ חּוָתא ָטָבא ּדִ ּגָ ש ְ  ְוָכל, ןההשגחה הטובה של מעלה היא כא וכלאַּ
א  יש ָ ה ּבִ ֲחָרא ְוָכל ִמּלָ טָ  ָלאִסְטָרא אַּ ּלְ ְייכּו ָיִכיל ְלש ַּ הסטרא אחרא וכל דבר רע אינו יכול לשלוט עליכם, הרי מש"כ עיני ה' אל צדיקים, הכונה  וכלָאה ֲעלַּ

 .  בהםשהקב"ה משגיח עליהם שהסטרא אחרא לא ישלוט 
ר א  ָאמַּ ּבָ י אַּ ּבִ ְבָכל למדנו, הריאֹוִליְפָנא  ָהא, אלעזר לרבירַּ ְרָיא  ּדִ ה ש ַּ ָ ְקדּוש ּ ִסְטָרא ּדִ ר ּדְ ף, מקום שצד הקדושה שורה עליו שבכלֲעלֹוי ֲאתַּ ב  אַּ ל ּגַּ עַּ

ָקְייָמא  ָנאּדְ ּבָ חּוש ְ ְרָכָתאעל פי שעומד בחשבון,  אף ּבְ ן  ּבִ ּמָ ע ִמּתַּ ר, משם עתהברכה נמנ איןָלא ִאְתְמּנַּ ְלָעָזר  ָאמַּ י אֶׁ ּבִ אי אבא לרבירַּ ּדַּ  ודאיָהִכי הּוא  וַּ

 .  כך הוא כדבריך
ָראּוי,  -קפג: תרגום זוהר חקת עיין  פ ה ּכָ ר ַמֲעש ֵ ּיֹוֵדַע ְלַסּדֵ ֶֹ ל ִמי ש  ָבר. ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ ה ְלַגּלֹות ּדָ אן ֲאִני רֹוצֶֹ ְמעֹון, ּכָ ִ י ש  ר ָאַמר ַרּבִ ּוְלַסּדֵ

ְליוֹ  ָבִרים עֶֹ יְך ּדְ ִ ש  רּוְך הּוא ְלַהּמְ דֹוש  ּבָ ת ַהּקָ עֹוְרִרים אֶֹ ּמְ ֶֹ אי ש  ָראּוי, ֲהֵרי ַוּדַ ּבּוִרים ּכָ ן, ֲהֵרי ּדִ ם. ְוִאם ּכֵ ה ֲאֵליהֶֹ ִרים. ְוִאם לֹא, ֵאינֹו ִמְתַרצֶֹ ָ ִנים ְיש 
יִקים, ַהּיֹוְדעִ  ל ַהַצּדִ ֶֹ ם, ש  הֶֹ ּלָ ֶֹ יבּות ש  ִ ּבּוִרים, ַמהּו ַהֲחש  ר ּדִ ה ּוְלַסּדֵ ר ַמֲעש ֵ ל ָהעֹוָלם יֹוְדִעים ְלַסּדֵ ן הַ ּכָ ה, ְויֹוְדִעים ְלַכּוֵ ֲעש ֶֹ ּבּור ְוַהּמַ ש  ַהּדִ ֹרֶֹ ב ים ש  ּלֵ

ש  הַ  ֹרֶֹ ֵאיָנם יֹוְדִעים ש  ֶֹ א ֵאּלּו ש  ּלָ יב, אֶֹ ִ ְך. ּוֵמש  ל ּכָ ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכָ ֶֹ ְלָבד ְולֹא ְוָהָרצֹון יֹוֵתר ֵמֵאּלּו ָהֲאֵחִרים ש  א ַרק ִסּדּור ּבִ ּלָ ְך, אֶֹ ל ּכָ ה ּכָ ֲעש ֶֹ ּמַ
ל ַהקָּ  ֶֹ ֵתָפיו ש  ַאַחר ּכְ ּלְ ֶֹ יָכה ש  ִ ם ְמש  ִכים ֲעֵליהֶֹ ְ זֹּו ִהיא יֹוֵתר, מֹוש  ֶֹ לֹוָמר, ש  ָחה. ּכְ ּגָ ְ ְקָרא ַהש  ֲאִויר, ַהּנִ ָתם ּפֹוַרַחת ּבָ ִפּלָ ֵאין ּתְ ֶֹ רּוְך הּוא, ש  דֹוש  ּבָ

ִנים  ֵתַפִים. ְוֵאּלּו ַהּיֹוְדִעים ּוְמַכּוְ א ִלְבִחיָנת ֵמֲאחֹוֵרי ּכְ ּלָ ִנים, ְוֵהם ֵאיָנם ְראּוִים אֶֹ ל ּפָ ֶֹ ָחה ש  ּגָ ְ ב ְוָהָרצֹון, מַהש  קֹום ַהּלֵ ָרכֹות ִמּמָ ֹוִציִאים ּבְ
ָראוּ  ָרה ּכָ ָ ְך ְיש  רֶֹ דֶֹ ְדֵרגֹות ּבְ ל ַהּמַ ֶֹ ים ש  ִ ָרש  ָ ָזִעים ְוַהש ּ ָכל ַהּגְ ִהיא ָחְכָמה, ְויֹוְצִאים ּבְ ֶֹ ָבה, ש  ָ ֲחש  ם ַהּמַ ֵ ְחּתֹוִנים ְוַהש ּ ְליֹוִנים ְוַהּתַ ְרִכים ָהעֶֹ ְתּבָ ּמִ ֶֹ י, ַעד ש 

ֵרְך  ְליֹון ִמְתּבָ דֹוש  ָהעֶֹ ּקֹוְרִאיםַהּקָ ֶֹ ָעה ש  ָ ְגָדם, ּוְבש  נֶֹ ם ּוְמזּוָמן ּכְ רּוְך הּוא ָקרֹוב ֲאֵליהֶֹ דֹוש  ּבָ י ַהּקָ ְלָקם, ּכִ ֵרי חֶֹ ְ ם. ַאש  ֵאָליו הּוא מּוָכן  ַעל ְיֵדיהֶֹ
''ש   א. זֶֹ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶֹ ָדם ּבָ ְצָלם, הּוא ְמַכּבְ ָצָרה, הּוא אֶֹ ֵהם ּבְ ֶֹ ָעה ש  ָ ם, ּוְבש  ִמי.ֲאֵליהֶֹ ְ י ָיַדע ש  ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאש ַ ק ַוֲאַפּלְ ַ י ִבי ָחש   ּכִ

 רמב"ן ויקרא כו יא מה לרופא בבית עושי רצון השם.עיין  פא
 שבסוף הספר ד"ה ע"י שהיה רוב העולם טוב עי"ז היה טוב לצדיקים, משמע רק לצדיקים.נוסח הכת"י של תורה יג  עיין פב
הא דרפואה  תרץשלו סעיף א' שמסימן ועיין ט"ז יו"ד ( 172)עיין מכתב מאליהו ח"ג עמ' רמב"ם פרוש המשניות פסחים פ"ד כשם שרעב מחייב לאכול כן החולי מחייב רפואת רופא עיין  פג

 .רשות ומצוה
, ואילו הפתחי שערים כתבנו שעורף הוא הנהגת טבעעיי"ש נ"ל כוונתו קצת שונה ממה ש  עיין פתחי שערים נתיב אורות דנקודים סוף פתח טו ובפתח ה' פד

, ונ"ל כוונתו כמו שיש אומר שעורף הוא סילוק גמור של השגחה, ואילו בהשגחה עצמה יש שתי בחי' השגחה ממש והשגחה כללית
על אומות  , ואזי היא רק השגחה כללית כמוהסתכלות עם כוונה ויש לפעמים שמסתכל על איזה דבר אבל במחשבתו הוא במקום אחר

העולם שמשפיע אבל בלא מאור פנים, ולפי רבנו נ"ל גם כשפונה עורף משגיח בדרך נעלמת בהשגחה כללית. )ואולי כל החילוק הוא 
 רק בדרך ההסבר ולא בעצם העניין וצ"ע.(

ולפי שעיקר האור הנמשך לנקודים הוא מעינים דא"ק,  -פתח טו סוף  –נתיב אורות דנקודים )לרבי יצחק חבר(  פתחי שערים עיין פה
שהעינים הולכים תמיד לפנים, והוא ההשגחה ברצון. והיינו, שהנקודים לפי מצבם שמוציאים כל הקלקולים. וכן הנבראים התחתונים 

דאים לכך ע"פ עומק כשהם מקולקלים ע"י הסט"א המתגבר בהם. מ"מ, נמשך להם קיום וחיים ברצונו ית' להשפיע להם אע"פ שאין כ
 מדה"ד, אלא הוא למען חסדו ורצונו ית', וזה נקרא הארת פנים:

ואם היה ההארה עיקרית נמשכת להם ע"י הסתרת פנים וכן הוא סוד הנהגת או"ה עובדי כוכבים ומזלות אע"פ שמקלקלים מעשיהם. 

הוא בהשגחה כלליות לקיום העולם בהנהגת העליונים אלא מבחינת אחוריים, לא היו מתקיימים כלל. לכן עיקר ההארה שלהם 
, סוד הארת המצח שהוא בסוד כשהעולם בתיקון אלא מבחינת עינים, השגחה הטבע, הנמשך קצת מאור פניו. רק שאינו ברצון ושמחה

וכן , לקיום לבד. ולכן עיקר עמידתם בצד פנים דא"ק, רק שבמקרה נמשך להם הארה גם מאחוריים, שהרי גם בעת שהנבראים בקלקול

הנהגת הטבע, יש בהם חילוק זמן פעם לחסד פעם לשבט כפי עומק מחשבתו ית' בשביל התיקון המעותד ע"י, שהוא סוד שינוי הנהגת 
לצורך הנהגת ישראל כמ"ש, החרבתי ערים נשמו פינותם, אמרתי אך תיראו אותי תקחו מוסר  או"ה עובדי כוכבים ומזלות ע"פ המזל,

 קים בענינים אלו. והבן מאוד מאוד:וגו'. וכן כמה דרכים עמו
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 כפי כוחנו. עד כאן ביאור התורה

 ?מבין באמת את דברי רבנויכול לומר שכי מי הוא זה ש ,בדרך אפשר בלבדהם כל דברינו  ,בהודעה שבראש החברותאכאמור 
כדבריו  ,הכוונה באופן שישאר הקדמות , נ"לנמוך יותר לומרשא"א בחיי מוהר"ן שס כי מה שאמר רבינו  ,כל דברינו לקרב קצת לשכלו

  וע' פנים תורה.לפי הבנתו אבל בדרך פרטי אפשר לבאר בכמה אופנים כל אחד  ,רק הקדמות שהתורות שאמר הןבשיחות הר"ן אות ר' 
 והוא רחום יכפר עוון אם טעיתי 

 אשמח אם יעיר ויאירבהבנה גם ומי שמוצא טעות 

 

* 
 

 הוספות השייך לתורה זו
 
 

בהן המעשה מרבי זירא שראה את  רמוזביאר שהתורות האלה שאמר בחזרתו מלעמברג  תנינא לעיל בסוף תורה יב
וקיבל והבין שיכול לשאול ממנו כל חללי דעלמא ושאל אותו כמה שאלות סתומות  רבי יהודה דבדיחא דעתיה

אר יב ובאות יא עד ידביאר עוד קצת בלק"ה ערובי תחומין ו' ורבינו מבאר קצת ומוהרנ"ת תשובות יותר סתומות 
 עפ"י התורה שלנו שאלה ותירוץ משם

א אות ערובי תחומין הלכה ו לק"ה עיין  וא, ַמאי ַטֲעמָּ ה ַהַּנ"ל ְוהִּ דָּ ַאגָּ ה ַאַחת ֵמהָּ ה עֹוד ְׁשֵאלָּ אָּ תֹו ַהּנֹורָּ יׁשּועָּ ֵאר בִּ בֹוא ְלבָּ ה נָּ יא( ַעתָּ
א  ְתַעְורָּ א מִּ ֵיל קּוְטרָּ י עָּ א ְואִּ א ְדַדְיֵרי ַאַדפָּ א ְלֵעלָּ יְדלָּ א מִּ א ְדַתְרְנגֹולָּ יְמרָּ יְד פַהאי תִּ א מִּ א ְדַתְרְנגֹולָּ יְמרָּ "י תִּ ן ַרׁשִּ ל ַעיִּ יס ׁשֶׁ א, רִּ א ְלֵעלָּ לָּ

ה ַבֵלילֹות עֹולֶׁ ּׁשּום ְדַדֵיר ַאַדֵפּה ׁשֶׁ ְליֹון ְוכּו', מִּ עֶׁ ן הָּ ה מִּ ה ְלַמְעלָּ יו עֹולֶׁ עֹוֵצם ֵעינָּ ים ְוַהקֹורֹות ְוכּו'. ַהַתְחתֹון ְכׁשֶׁ ׁשִּ  ַעל ַהְקרָּ
ה" ַהַנ"ל ְוַעל  ה "ֲאַזְמרָּ ֵאר ַעל ִפי ַהּתֹורָּ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב בְ ֶזה ִיְתבָּ ֵהר ְמֹאד ִלְהיֹות שָּ ִריְך ִלזָּ ן י"ז ַהַמְתִחיל, צָּ נָּא ְבִסימָּ ר ְבִלּקּוֵטי ִּתְניָּ ת ִפי ַמה ֶשְמֹבאָּ ַשבָּ

ֶהם ַגם כֵ  א בָּ ַרְך ְלַהִביט ַעל ַהּטֹובֹות ֶשעֹוִשין ְוַאף ֶשִנְמצָּ ם, ֶדֶרְך ה' ִיְתבָּ א שָּ תּוב, "לֹא ְוכּו'. ּוַבּסֹוף ִאיתָּ ן ַמה ֶשֵאינֹו טֹוב ֵאינֹו ִמְסַּתֵכל ַעל ֶזה, ְכמֹו ֶשכָּ
ה ֶשֵיש ֶטַבע  ֶזה טֹובָּ ם ְמֻחיָּב ְלַהִביט ַרק ַעל ַהּטֹוב ְולָּ דָּ אָּ ל ֶשֵכן ֶשהָּ ֶון ְבַיֲעֹקב ְוכּו'". ִמכָּ ה הּוא ִהִביט אָּ ר ִגלָּ ם. ּוְכבָּ ה. ְוכּו' ַעֵין שָּ חָּ ה ְוַהְשגָּ כָּ ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ
א,  א ְלֵעלָּ א ִמיְדלָּ א ְדַתְרְנגֹולָּ א ִּתיְמרָּ ה זֹאת ֶשל ַמאי ַטֲעמָּ ן ֶזה ֵיש לֹו ַשיָּכּות ִלְשֵאלָּ ֵאר ְבַעְצמֹו ֶשִעְניָּ ִכינּו ֶשְיבָּ ן י"ב ַהַנ"ל, ַאְך לֹא זָּ ר ֵאֶצל ִסימָּ ַכִנְדַפס ְכבָּ

נּו ְבֵפרּוש. ְוַחְסֵדי ה' לֹא יו  לָּ מֹותָּ ה ַעל ִפי ַהְקדָּ ת ַהְשֵאלָּ ֵאר ְקצָּ ֲעצּוִמים ְלבָּ יו הָּ ַרְך ְבַרֲחמָּ נּו ה' ִיְתבָּ רָּ ְמנּו ּוַבֲעִניּוֵתנּו ֲעזָּ ִאים ְמֹאד, ִכי תָּ ַהְּקדֹוִשים ְוַהנֹורָּ
ה ֵלאֹלַקי ְבעֹוִדי, ֶזהּו ה ַהַנ"ל ֶשל ֲאַזְמרָּ ה ַהְּקדֹושָּ ֵעצָּ ם ֻמנָּח ְבַדְעּתֹו ְבַקְטנּות ְוִשְפלּות ַעד ֶשֵאינֹו יָּכֹול ִעְנַין ַהֶדֶרְך ְוהָּ דָּ  ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ִכי ְכֶשאָּ

ִריְך ְלִהְתעֹוֵרר ִמְשנָּתֹו ַעל ְיֵדי הָּ  ה ְוצָּ ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה, ֶזהּו ְבִחיַנת ֵשנָּ שּוב ַלה' ִיְתבָּ ה ַהַנ"ְלִהְתַפֵלל ְולָּ ה ְוכּו' ַכַנ"ל, ְדַהְינּו ֶשְיַבֵּקש ִויַחֵפש ַעד ֵעצָּ ל ֶשל ֲאַזְמרָּ
ע ְוכּו' ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַחֶיה ֶאת עַ  שָּ א ְבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְנֻקדֹות טֹובֹות ִבְבִחיַנת ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין רָּ תֹו. ִבְבִחיַנת ֶשִיְמצָּ ַכְבִּתי ְצמֹו ְוִיְתעֹוֵרר ִמְשנָּתֹו ּוְנִפילָּ ֲאִני שָּ

ה ְכבֹוִדי  נָּה ֱהִקיצֹוִתי ִכי ה' ִיְסְמֵכִני ְוכּו', ְבִחיַנת ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעְמָך. ְוֶזה ְבִחיַנת עּורָּ ִאישָּ ל וָּ ה ֶשְבכָּ ה טֹובָּ ַחר, ִכי ַהְנֻקדָּ ה שָּ ִעירָּ ה ַהֶנֶבל ְוִכנֹור אָּ עּורָּ
ד הּוא ִבְבִחיַנת ַשַחר, ְבִח  ה ֲאנִ ֶאחָּ ה ֲאִני ְבַמֲעַשי,ְונָּאוָּ ם. ְוֶזה ְבִחיַנת ְשחֹורָּ ה ְוכּו', ְכמֹו ֶשֵפֵרש ַרִש"י שָּ ה ֲאִני ְונָּאוָּ ן, ִכי יַנת ְשחֹורָּ ַמת ַהִמְשכָּ י ַבֲהקָּ

ן ֶשִנְבנָּה ִמ  ַמת ַהִמְשכָּ ֵרינּו ַהְנֻקדֹות טֹובֹות ֶשְמַחְפִשין ּומֹוְצִאין ֶזה ְבִחיַנת ֲהקָּ ל ֶזה ִבְדבָּ א ִמֶזה ְלֵעיל. ְוַעֵין כָּ ֵאל, ַכמּובָּ ל ַהְנֻקדֹות טֹובֹות ֶשְבִיְשרָּ כָּ
ל ֶזה הּוא ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ְבִחי ן ֵהיֵטב ֵאיְך כָּ ִעְניָּ ר הָּ ם ְמֹבאָּ ַמת ַהֹבֶקר, שָּ א ַנת ִקיַמת ֲחצֹות ְוכּו' ְוַכנַ ְבִהְלכֹות ַהְשכָּ א ִּתיְמרָּ "ל. ְוֶזהּו 'ַמאי ַטֲעמָּ

א', ַּתְרְנגֹול, ֶזה ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ִכי ַּתְרְנגֹול ְמֻמֶנה ַעל ֶזה ְלע א ְלֵעלָּ א ִמיְדלָּ ְמרּו ַרבֹוֵתינּו ְדַתְרְנגֹולָּ ה, ְכמֹו ֶשאָּ ם ֵמַהֵשנָּה ַבֲחצֹות ַלְילָּ דָּ ֹוֵרר ְבֵני אָּ
ם לִ  ה ֶשל ַהַּתְרְנגֹול הּוא ְבִעְניַ ִזְכרֹונָּ ל ַהִשירָּ ַתן ַלֶשְכִוי ִבינָּה ְוכּו'. ְוַעל ֵכן כָּ תּוב, ִמי נָּ ה ּוְכמֹו ֶשכָּ כָּ ה ֶפֶרק ְברָּ תּוב ְבֶפֶרק ִשירָּ ן ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ְכמֹו ֶשכָּ

רּוְך ה דֹוש בָּ א ַהּקָּ ה ֶשבָּ עָּ ז ַגם הּוד' ַּתְרְנגֹול אֹוֵמר, ְבשָּ ִמים ּוְמַרְנִנין ּוְמַשְבִחים ְואָּ ֵני ַגן ֵעֶדן ְבשָּ ל ִאילָּ א ִמְתעֹוֵרר ּוא ֵאֶצל ַהַצִדיִקים ְבַגן ֵעֶדן זֹוְלִפין כָּ
אֵשיֶכם ְוכּו'". ְבקֹול ֵשִני אֹוֵמר, "ְשאּו ב' ְוכּו'". בְ  ִרים רָּ ה ְכֵדי ֶשִיְהֶיה ּוְמַשֵבַח ְבקֹול ִראשֹון אֹוֵמר, "ְשאּו ְשעָּ קֹול ְשִליִשי, "ִעְמדּו ַצִדיִקים ְוִעְסקּו ַבּתֹורָּ

תַ  ְתָך ִקִּויִתי ה'". ְבקֹול ֲחִמִשי אֹוֵמר, "ַעד מָּ א". ְבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמר, "ִלישּועָּ ם ַהבָּ עֹולָּ פּול לָּ ְתָך". בְ ְשַכְרֶכם כָּ קּום ִמְשנָּ ַתי ּתָּ ֵצל ִּתְשַכב מָּ קֹול ִשִשי י עָּ
ֵרש ְפַקח ֵעיֶניָך ְשַבע ֶלֶחם". ְבקֹול ְשִביִעי אֹוֵמר, "ֵעת ַלֲעשֹות ַלה' ֵהֵפר ה ֶפן ִּתּוָּ ה אֹוֵמר, "ַאל ֶּתֱאַהב ֵשנָּ ל ַהִשְבעָּ ל ֵאלּו ַהִשירֹות ֶשאֹוֵמר ְבכָּ ֶתָך". ְוכָּ ּו ּתֹורָּ

נִ קֹולֹות ֵהם ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה שֶ  ל פָּ ש ַעל כָּ ה ַעד אֹור ַהיֹום ֶשִמי ֶשֵאינֹו ִמְתעֹוֵרר ַבֲחצֹות ַממָּ ים ִיְתעֹוֵרר עֹוֵסק ְלעֹוֵרר ֵמַהֵשנָּה ֵמֲחצֹות ַלְילָּ
ְך וְ  ה ַאַחר כָּ עָּ ִנים ִיְתעֹוֵרר עֹוד שָּ ל פָּ ז לֹא ִיְתעֹוֵרר, ַעל כָּ ה ַאַחר ֲחצֹות ְוִאם ַגם אָּ עָּ ה קֹולֹות ֵמַהֵשנָּה שָּ ֵכן קֹוֵרא קֹול ַאַחר קֹול ַעד אֹור ַהיֹום, ֶשֵהם ִשְבעָּ

ם ֵהם ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה:  ְוֻכלָּ
ֵני גַ  ל ִאילָּ רּוְך הּוא ֵאֶצל ַהַצִדיִקים ְבַגן ֵעֶדן ְמַזְלִפין כָּ דֹוש בָּ א ַהּקָּ ה ֶשבָּ עָּ ִמ יב( ְוֶזה ְבִחיַנת ְבשָּ ה ִנְתעֹוְרִרים  ים.ן ֵעֶדן ְבשָּ ֶזהּו ְבִחיַנת ַמה ֶשַבֲחצֹות ַלְילָּ

ד ְנֻקדֹות טֹובֹות, ֶשֶזה ְבִחיַנת עּו ל ֶאחָּ ֵאל ַעל ְיֵדי ֶשְמַחְפִשין ּומֹוְצִאין ְבכָּ ִדים ְגדֹוִלים ַעל ִיְשרָּ יו. ֶשַהּקָּ ֲחסָּ מָּ ִפיִחי ַגִני ִיְזלּו ְבשָּ ן הָּ פֹון ּובֹוִאי ֵּתימָּ דֹוש ִרי צָּ
טּוַע ִמִמְצַות ּוַמֲעִשים טֹו ִפיחּו ִויַנְשבּו ְבַגן ֵעֶדן ַהנָּ ם ֶשיָּ עֹולָּ רּוְך הּוא ְמַצֶּוה ְלַאְרַבע רּוחֹות הָּ תֹו בָּ יו ַהּטֹוִבים ְותֹורָּ ד ְכִפי ַמֲעשָּ ל ֶאחָּ ֵאל, ִכי כָּ ִבים ֶשל ִיְשרָּ

ִבים וְ  יו, ְכמֹו ֵכן הּוא נֹוֵטַע ֲעשָּ רֹו, ֶשֶזהּו בְ ּוִמְצֹותָּ ְך הּוא ִמְתַעֵנג ְבֶחְלקֹו ְבַגן ֵעֶדן ְבֵעת ִקבּול ְשכָּ נֹות ְקדֹוִשים ְבַגן ֵעֶדן ְוַאַחר כָּ ּה ִאילָּ ְמרָּ ּה ּוְלשָּ ְבדָּ ִחיַנת ְלעָּ
ּה' ְבִפּקּוִדין ְבדָּ ה, 'ְלעָּ כָּ ם ִלְברָּ ְרשּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ם, ֶשדָּ דָּ אָּ ם עֹוֵבד ֶאת  ַהֶנֱאַמר ַעל הָּ דָּ אָּ ּה' ְבִפּקּוִדין ְדלֹא ַּתֲעֶשה, ַהְינּו ַכַנ"ל, ֶשְכמֹו ֶשהָּ ְמרָּ ַדֲעֵשה. 'ּוְלשָּ

ַרְך ְבִמְצֹות ֲעֵשה ְושֹוֵמר ֶאת ַעְצמֹו ִמלא ַּתֲעֶשה, ְכמֹו ֵכן הּוא עֹוֵבד ְושֹוֵמר ֶאת ַהַגן ֵעֶדן ְוַכנַ  רֹום "ל. ְוַעל ֵכן ְמַצּוֶ ה' ִיְתבָּ פֹון ְודָּ רּוחֹות צָּ ַרְך לָּ ה ה' ִיְתבָּ
ל ַהְנקֻ  יו, ַהְינּו ֶשְיעֹוְררּו ֹכַח ּוְזכּות ֶשל כָּ מָּ ֵאל ֶשִיְּתנּו ֵריֵחיֶהם ֶשִיְתעֹוְררּו ִויַנְשבּו ְבַהַגן ֵעֶדן, ֶשִיְזלּו ְבשָּ ד ִמִיְשרָּ ל ֶאחָּ דֹות טֹובֹות ֶשל ַהִמְצֹות ֶשל כָּ

ֵאל ֵמֵריַח טֹוב ַהֶזה ֶשל ְנֻקדֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות ְכֵדי ֶשִיְתעֹוְררּו ַהּטֹו ְשאּו בֹות ְכֵדי ֶשַיִגיַע ַעל ַנְפשֹות ִיְשרָּ ם ְמַרְנִנים, "ְוִהנָּ ז ֻכלָּ ם ַעל ְיֵדי ֶזה ְוַכַנ"ל ְואָּ ִמְשנָּתָּ
בֹוד ִמי ֶזה ֶמֶלְך ם ְויָּבֹא ֶמֶלְך ַהכָּ ל ֶזה ְמַדֵבר ֵמִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ְכמֹו ֶשאֹוְמִרים ְפסּוִקים ֵאלּו ְבִתּקּון ֲחצֹות ְד ִפְתֵחי עֹולָּ בֹוד ְוכּו'". ְוכָּ ַהְינּו  ַהכָּ

ש, ֶשֵהם ְבִחיַנת ַשֲעֵרי ְק  ִרים ֶשל ַהֵבית ַהִמְקדָּ ִחים ְוַהְשעָּ ִחין ַהְפתָּ ַרְך, ֶשֶזהּו ֶשְמַבְּקִשים ֶשִיְהיּו ִנְפּתָּ ֶהם ְלַגֵדל ְכבֹודֹו ִיְתבָּ ֵאל ִלְכֹנס בָּ ה ֶשיּוְכלּו ִיְשרָּ ֻדשָּ
מּוַּה ְמֹאד, מַ  א ַהֶזה ּתָּ בֹוד ְוכּו'. ְוַהִמְקרָּ בֹוד. ְוֶזהּו ְבִחיַנת ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ בֹוד ְבִחיַנת ְויָּבֹא ֶמֶלְך ַהכָּ ִשיב ה ֶזה ְשֵאַלת ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ ְוכּו'. ַעד ֶשֻהְצַרְך ְלהָּ

ִעְניָּן הּוא ַעל פִ  ַרְך?! ַאְך הָּ בֹוד הּוא ה' ִיְתבָּ נּו יֹוְדִעין ֶשֶמֶלְך ַהכָּ ֵאל ה' ִעזּוז ְוִגבֹור ְוכּו', ְוִכי ֵאין אָּ ַרְך הּוא ַעל ְיֵדי ִיְשרָּ י ַהַנ"ל, ִכי ִעַּקר ִהְתַגלּות ְכבֹודֹו ִיְתבָּ
לֹום, ּוְכִפי ַמֲעשֵ  ֵאל עֹוְבִדים אֹותֹו ַחס ְושָּ ַרְך ּוְכֶשֵאין ִיְשרָּ ֵאל ֵכן ִנְתַגֶלה ְכבֹודֹו ִיְתבָּ ם יֶהם ַהּטֹוִבים ֶשל ִיְשרָּ עֹולָּ ַרְך ֵמהָּ לֹום, ִנְתַעֵלם ְכבֹודֹו ִיְתבָּ ֲאַזי ַחס ְושָּ

ַרְך ַעל ְיֵדי ַמֲעֵשיֶהםְוַעל ֵכן ֵּתֶכף ֶשַמְתִחיל ִלְצֹעק ּוְלִהְתַפֵלל ְשאּו ְשעָּ  בֹוד ְוכּו', ְדַהְינּו ֶשִיְתַגֶלה ְכבֹודֹו ִיְתבָּ אֵשיֶכם ְוכּו' ְויָּבֹא ֶמֶלְך ַהכָּ ַהּטֹוִבים ֶשל  ִרים רָּ
בֹוד", ַהְינּו ֶשַחס ֵאל, ֲאַזי ֵּתֶכף ִנְתעֹוֵרר ְשֵאַלת ַהְמַקְטֵרִגים ְואֹוְמִרים, "ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ בֹוד ֵמַאַחר  ִיְשרָּ ַרְך ְבֵשם ֶמֶלְך ַהכָּ אּוי ִלְקרֹותֹו ִיְתבָּ לֹום, ֵאין רָּ ְושָּ

ֶהם ִמיָּד אּוי ְוַכַנ"ל. ַוֲאַזי ְמִשיִבים לָּ רָּ ֶפה ְוֵאין ְמַגְדִלים ְכבֹודֹו כָּ ֵאל ֵאין ַמֲעֵשיֶהם עֹוִלים יָּ ה". ַהיְ ֶשִיְשרָּ מָּ ַרְך , "ה' ִעזּוז ְוִגבֹור ה' ִגבֹור ִמְלחָּ נּו ֶשה' ִיְתבָּ
תֹו ּוִמְלַחְמּתֹו ִהוא ְלַהְכִניַע ּוְלַבּטֵ  ל ֻעזֹו ּוְגבּורָּ ִמיד ַעל ִעזּוז ְוִגבֹור ְוכּו' ְוִיְגֹמר ֶאת ֶשלֹו ְבַוַדאי ְוכָּ ם ּתָּ ה ְלַנְצחָּ מָּ ֵאל. ְוהּוא ִגבֹור ִמְלחָּ ל ַהִּקְטרּוִגים ֶשַעל ִיְשרָּ

ֶזה ַעד ֶשְיכֹוִלים ִלְמצֹא ְיֵדי ֹגֶדל ַהֹכַח שֶ  ְך ִבְמִסיַרת ֶנֶפש כָּ ל כָּ ם כָּ תָּ ְרחּו ַבֲעבֹודָּ ְגעּו ְוטָּ ֵאל ֲאִפלּו ל ְגדֹוֵלי ַהַצִדיִקים ֶשיָּ ד ִמִיְשרָּ ל ֶאחָּ ַהְנֻקדֹות טֹובֹות ְבכָּ
לֹום, ְוַעל ֵכן ַשיָּ  א ַהַּתְחּתֹונָּה ְמֹאד ַחס ְושָּ בֹוד, ִכי הּוא ִעזּוז ְוִגבֹור ְוכּו' ְלַנֵצַח ַהִּקְטרּוִגים ּולְ ְכֶשֵהם ַבְדיֹוטָּ ִמיד ְבֵשם ֶמֶלְך ַהכָּ ַרְך ּתָּ ַגלֹות ְך ִלְקרֹותֹו ִיְתבָּ

ֵאל ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגֶלה ְכבֹודֹו ְוַכַנ"ל. ְוֶזהּו ַגם ֵכן ְבִחיַנת קֹול ַהֵשִני ֶשְמ  ֵאל, ֶשהּוא ַהּטֹוב ֶשְבִיְשרָּ ַדֵבר ַגם ֵכן ִמֶזה, ִכי ְצִריִכין ְלעֹוֵרר ַהּטֹוב ֶשְבִיְשרָּ
ל ַפַעם ֵמַהֵשנָּה ֶשִמְת  ם ְבכָּ ַרְך, ְצִריִכים ְלעֹוְררֹו ַפַעם ַאַחר ַפַעם ְכֵדי ְלעֹוְררָּ ד ַכיָּדּוַע. ְועִ ְבִחיַנת ְכבֹודֹו ִיְתבָּ ל ֶאחָּ ה ַגֶבֶרת ְמֹאד ַעל כָּ ַּקר ַהִהְתעֹוְררּות ֵמַהֵשנָּ

ֵאש ַעְצמֹו  ִניּות ֶשלֹא ִיֹפל ְבַדְעּתֹו ְולֹא ִיְתיָּ ל ַפַעם ְבַגְשִמיּות ֶשלֹא ִייַשן ַהְרֵבה יֹוֵתר ִמַדאי ּוְברּוחָּ ר הּוא ַעל ְיֵדי ַהְנֻקדֹות טֹובֹות ֶשמֹוְצִאין ְבכָּ ִעּקָּ ם. הָּ ְלעֹולָּ
ה ַכַנ"ל. ְוֶזה בֹוד ֶנַצח ֶסלָּ ַרְך הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ ה". ְדַהְינּו ֶשהּוא ִיְתבָּ בֹוד ֶסלָּ אֹות הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ ה ְוִיְגֹמר ֶאת ּו ֶשְמַסֵים, "ה' ְצבָּ ֶעְליֹונָּ ם יָּדֹו ַעל הָּ ֶעד, ִכי ְלעֹולָּ וָּ

ִמיד, ֵאלּו ֶשיּו ֶשלֹו ּתָּ יּו ַצִדיִקים ְגדֹוִלים כָּ ר הָּ ִמיד, ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַגֶלה ְכבֹודֹוִכי ְכבָּ ֵאל ּוְלַלֵמד ְזכּות ֲעֵליֶהם ּתָּ ד ִמִיְשרָּ ל ֶאחָּ  ְכלּו ִלְמצֹא ַהּטֹוב ֶשְבכָּ
ה' ְוַכַנ"ל: בֹוד ֶסלָּ אֹות הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ ַרְך. ְוַעל ֵכן 'ה' ְצבָּ  ִיְתבָּ

ְמרּו ַרביג רֹון ִלְכֹנס ִביֵמי ְשֹלֹמה, ְכמֹו ֶשאָּ אָּ ִרים ֶאת הָּ ִוד ְכֵדי ֶשַיִניחּו ַהְשעָּ ל ֶזה ִהְתַפֵלל דָּ ה ( ְוכָּ עָּ ם. ִכי ְבשָּ ה ּוְכמֹו ֶשֵפֵרש ַרִש"י שָּ כָּ ם ִלְברָּ ֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ
מַ  רֹון ְוכּו' אָּ אָּ ִוד ַעְבֶדָך ְוכּו'". ִכי ִעַּקר ַהְשרָּ ֶשִבֵּקש ְשֹלֹמה ְלַהְכִניס הָּ ה ְלַחְסֵדי דָּ ְכרָּ ַמר, "זָּ נֹות ְולֹא ַנֲענָּה, ַעד ֶשאָּ ַאת ַהְשִכינָּה ְבֵבית ר ֶעְשִרים ְוַאְרַבע ְרנָּ

ה ֶשְכֶשִנְכַנס שָּ רָּ ם ַבפָּ ר שָּ רֹון ִלְמקֹומֹו, ַכְמֹבאָּ אָּ יָּה ַעל ְיֵדי ְכִניַסת הָּ ש הָּ רֹון  ַהִמְקדָּ אָּ צּו ְלַהְכִניס הָּ ִרים ְבֵעת ֶשרָּ ְבקּו ַהְשעָּ ן ְוכּו'. ְוַעל ֵכן דָּ נָּ ה ֶהעָּ רֹון ִכּסָּ אָּ הָּ
רֹון ִלְמקֹומֹו ֶשִּתְשֶרה ֲעֵליֶהם ַהְשִכינָּה, ִכי  אָּ ֵאל ְראּוִיים ְלַהְכִניס הָּ ְמרּו ֶשֵאין ִיְשרָּ אּו ֶשֲעִתיִדין ַלֲחטֹא עַ ִלְמקֹומֹו, ִכי אָּ ש. רָּ ד ֶשִיְהֶיה ֶנֱחַרב ַהֵבית ַהִמְקדָּ

וִ  ה ְלַחְסֵדי דָּ ְכרָּ ַמר, 'זָּ ִוד, ֶשאָּ נֹות לֹא ַנֲענָּה ַעד ֶשִהְזִכיר ֶאת דָּ ַמר ְשֹלֹמה ְּתִפלֹות ּוְרנָּ ל ַמה ֶשאָּ ד ַעְבֶדָך', ַהְינּו ַכַנ"ל, ִכי ֲעבֹוַדת ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ְוכָּ
ִוד ַהֶמֶלְך, ֶשהּוא בְ ִלְלֹמד ְזכּו ל ֶזה ְבִחיַנת ֲעבֹוַדת דָּ ה ַהַנ"ל, כָּ ִמיד ֶשהּוא ַהֶדֶרְך ֶשל ֲאַזְמרָּ ֵאל ּתָּ ל ת ַעל ִיְשרָּ ִשיב כָּ ִשיַח, ֶשהּוא ִיְגֹמר ַהִּתּקּון ְויָּ ִחיַנת מָּ

ִוד הּוא ְנִעים ְזִמיר ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה. ִכי דָּ ֵאל ַלה' ִיְתבָּ ה ַהנַ ִיְשרָּ ם ְבַהּתֹורָּ ר שָּ ל ַהְזִמירֹות ְוַהִשירֹות ַנֲעִשים ַעל ְיֵדי ֵברּור ַהּטֹוב, ְכמֹו ֶשְמֹבאָּ ֵאל ְוכָּ "ל, ֹות ִיְשרָּ
ִוד, ם. ְוַעל ֵכן ְכֶשִהְזִכיר ֶאת דָּ א, ַעֵין שָּ ה' ַדְיקָּ ה ֵלאֹלַקי ְבעֹוִדי, 'ֲאַזְמרָּ ל סֹוף ִיְגֹמר ַהִּתּקּון ַעל ְיֵדי שֶ  ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ֲאַזְמרָּ ִשיַח ֶשּסֹוף כָּ הּוא ְבִחיַנת מָּ
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לּות ַעד ֶשַיֲחֹזר ְוִיְבֶנה ֵבית ִמ  ִמים ְבסֹוף ַהגָּ ֵאל ֲאִפלּו ְבַאֲחִרית ַהיָּ א ְנֻקדֹות טֹובֹות ְבִיְשרָּ רֹון ַעל ְמקֹומֹו, ַעל ֵכן אָּ ֶשִיְמצָּ אָּ ֵשנּו ְויִָּשיב הָּ ז ִנְפְּתחּו ְקדָּ
ִרים רָּ  ִוד ֶשִהְקִדים ְלִהְתַפֵלל ַעל ֶזה, "ְשאּו ְשעָּ רֹון ִלְכֹנס ַעל ְיֵדי ְּתִפלֹות דָּ אָּ ִרים ְוִהִניחּו הָּ ִשיַח, ְלַגלֹות ַהְשעָּ ִוד, ְבִחיַנת מָּ ר ִהְקִדים דָּ אֵשיֶכם ְוכּו'", ִכי ְכבָּ

ם ַעל ְיֵדי ֹכַח ַהַצִדיִקים ֶשְיכֹולִ ֶשה' ִעזּוז ְוִגבֹור ְוכּו' ְוהּוא מֶ  ַמר ְוִיְגֹמר, ִכי ְכבֹודֹו ִיְתַגֵדל ְלעֹולָּ ה, ֶשהּוא גָּ בֹוד ֶסלָּ ִמיד ֶלְך ַהכָּ ֵאל ּתָּ ים ְלעֹוֵרר ַהּטֹוב ֶשְבִיְשרָּ
ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה ְוַכַנ"ל. ְוֶזהּו ְבקֹול ְשִליִשי אֹו יּו ּוְלַגֵדל ְכבֹודֹו ִיְתבָּ ה ַאף ַעל ִפי ֶשֵהם הָּ ֵמר, "ִעְמדּו ַצִדיִקים ְוכּו'", ֶשְמעֹוֵרר ַגם ַהַצִדיִקים ַלֲעֹסק ַבּתֹורָּ

ֵאל ִמים ִמְתַגֵבר ֲעֵליֶהם ַגם ֵכן ְבִחיַנת ֵשנָּה ֵמֲחַמת ֲעֹונֹות ִיְשרָּ ם, ַאְך ַאף ַעל ִפי ֵכן ִלְפעָּ ִמים ֵמַעְצמָּ לֹום, כְ  קָּ ֶשֵאין יֹוְדִעים ְלַלֵמד ֲעֵליֶהם ְזכּות, ַחס ְושָּ
ם ַגם ֵכן ֶשַיעַ  ז ֵהם ִבְבִחיַנת ֵשנָּה, ִבְבִחיַנת ִהְסַּתְלקּות ַהֹמִחין ַכיָּדּוַע ְוַעל ֵכן ְמעֹוֵרר אֹותָּ ה ֵיְדעּו ֵאיְך ְלַלֵמד ֶשאָּ ה ַעד ֶשְבֹגֶדל ֹכַח ַהּתֹורָּ ְמדּו ְוַיַעְסקּו ַבּתֹורָּ

א, ִכי ִיְזכּו לְ ְזכ פּול' ַדְיקָּ א, 'כָּ ם ַהבָּ עֹולָּ פּול לָּ ִמיד. ְוֶזהּו ְכֵדי ֶשִיְהֶיה ְשַכְרֶכם כָּ ֵאל ּתָּ ם, ֶשִהוא ְבִחיַנת ּתֹוַרת ּות ַעל ִיְשרָּ תָּ פּול ֵמַאַחר ֶשַעל ְיֵדי ּתֹורָּ ר כָּ כָּ שָּ
ם  ֵאל ֵמַהֵשנָּה ּוְלַהֲחִזירָּ כּו ְלעֹוֵרר ִיְשרָּ ֵאל ֶשחָּ ֶחֶסד, זָּ ד ִמִיְשרָּ ל ֶאחָּ ֶהם ְבכָּ ם ְוֵחֶלק ֶשֵיש לָּ פּול, ִכי ְיַקְבלּו ֶחְלקָּ ם כָּ רָּ ב, ַעל ֵכן ְבַוַדאי ְשכָּ ְזרּו ַלה' ְלמּוטָּ

ְתָך ִקִּויִתי ה'", ֶזהּו ַגם ֵכן ְבִחינָּה ַהַנ"ל, כִ  ם. ְוֶזה ְבקֹול ְרִביִעי אֹוֵמר, "ִלישּועָּ ַרְך ַעל יָּדָּ לּות ִיְתבָּ ט ְכֶשֵהם ַבגָּ ל ּוִבְפרָּ ֵאל ִבְכלָּ ל ִיְשרָּ א ֶנֱאַמר ַעל כָּ י ַהִמְקרָּ
בִ  ִשים ֶשַיֲעֹקב אָּ א ַבִמְדרָּ ִמיד ְוַכמּובָּ ה ֶשַעל ְיֵדי ִשְמשֹון לֹא ִּתְהֶיה ִבְבִחיַנת ֵשנָּה, ֶשַאף ַעל ִפי ֵכן ְצִריִכין ְלַקּוֹות ִלישּוַעת ה' ּתָּ אָּ ה, ינּו רָּ ה ְשֵלמָּ ַהְגֻאלָּ

ֵאלּו ֶשְיע ְתָך ֶשִיְהיּו ְצִריִכים כָּ ְתָך ִקִּויִתי ה'", ֶשַאף ַעל ִפי ֵכן ֲאִני ְמַקֶּוה ִלישּועָּ ַמר, "ִלישּועָּ ַרְך, אָּ ם ַלה' ִיְתבָּ ִשיבּו אֹותָּ ִמיד ְויָּ ֵאל ּתָּ ֹוְררּו ַהּטֹוב ֶשְבִיְשרָּ
סּוק ֶזה לֹום, ַרק ִיְזֶכה ְלִה  ְוַעל ֵכן אֹוְמִרים פָּ ה ַחס ְושָּ ה. ְכֵדי ֶשלֹא ִיֹפל ְלֵשנָּה ְגמּורָּ תֹו ַעל ְיֵדי ְישּוַעת ֹקֶדם ַהֵשנָּה ִבְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִמּטָּ ְתעֹוֵרר ִמְשנָּ

ִמיד ֲאִפלּו ֵאיְך ֶשהּוא ְוַכַנ"ל. ְוֶזהּו קֹול ה' וְ  יו ּתָּ נּו ְמַקִּוים ֵאלָּ ַתי ה' ֶשאָּ ֵצל ִּתְשַכב מָּ ַתי עָּ תּוב, "ַעד מָּ כּו' ֶשְמַדֵבר ְבֵפרּוש ֵמִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ְכמֹו ֶשכָּ
ְתָך ַאל ֶּתֱאַהב ֵשנָּה ְוכּו' ְפַקח ֵעיֶניָך ְשַבע ְלַחם". קּום ִבְשנָּ ְתָך ְוִתְשַבע 'ְפַקח ֵעיֶניָך', ֶשֲעַדִין ֵיש ְבָך ְנֻקדֹות טֹובֹות ַהְרֵבה  ּתָּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתעֹוֵרר ִמְשנָּ

ֶתָך". ַהְינּו ְכמֹו שֶ  ה ְוַכַנ"ל. ְוֶזהּו ְבקֹול ְשִביִעי אֹוֵמר, "ֵעת ַלֲעשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹורָּ ּה ֶשל ּתֹורָּ ה, ֶשִבֵּקש ַלְחמָּ ם, ֶשֶזה ֶנֱאַמר ַעל ַבֲעֵלי ְּתשּובָּ ֵפֵרש ַרִש"י שָּ
וִ  ִשיַח מדָּ ִוד, ְבִחיַנת מָּ ֶתָך, ַהְינּו ַכַנ"ל, ֶשדָּ ם ֶשֵהֵפרּו ּתֹורָּ ַרְך ֶשיֹוֵרהּו ַמה ַיֲעשּו אֹותָּ ַרְך ד ֵמה' ִיְתבָּ חֹוק ֵמה' ִיְתבָּ רָּ ֵאל הָּ ד ִמִיְשרָּ ל ֶאחָּ ֹוֵסר ַנְפשֹו ִבְשִביל כָּ

א בֹו טֹוב ְכֵדי ְלעֹוְררֹו ִמְשנָּתֹו ּולְ  ה ַעל ְיֵדי ַהֶדֶרְך שֶ ֶשִיְמצָּ א, ֶשַּתְרְנגֹול הּוא ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּ ַרְך ְוַכַנ"ל. ִנְמצָּ ה ַהַנ"ל:ַהֲחִזירֹו ַלה' ִיְתבָּ  ל ֲאַזְמרָּ
היד(  ל ֵעינֹו ְמַכסֶׁ יס ׁשֶׁ רִּ א, ְדַהְינּו ׁשֶׁ יְדֵלי ְלֵעלָּ א מִּ א ְדַתְרְנגֹולָּ א ַתְמרָּ הּו ַמאי ַטֲעמָּ ה, ַהְינּו  ְוזֶׁ יט ְלַמטָּ ה ְולֹא ַיבִּ יט ְלַמְעלָּ ַיבִּ ה ְכֵדי ׁשֶׁ ה ְלַמְעלָּ ַמטָּ ֵעינֹו מִּ

י יטִּ ם ַמבִּ ם ֵמַהֵּׁשנָּה. ֵעיֵניהֶׁ ֵאל, ְלעֹוְררָּ ְשרָּ ְביִּ יט ַעל ַהטֹוב ׁשֶׁ ה ְלַהבִּ ְך זֶׁ רֶׁ ים ְבדֶׁ ים ַההֹוְלכִּ יקִּ ַהַצדִּ ה, ַהְינּו ַעל ַהטֹוב ׁשֶׁ ׁשֶׁ יד ְלַמְעלָּ מִּ הּוא ם תָּ ֵאל ׁשֶׁ ְשרָּ ְביִּ
יַנת י ַהטֹוב ְבחִּ ם, כִּ הֶׁ לָּ ַרע ׁשֶׁ ה, ְדַהְינּו ַעל הָּ יט ְלַמטָּ ל ְלַהבִּ ים ְכלָּ ם רֹוצִּ ה ְוֵאינָּ ה ְלַמְעלָּ ה ְלַמְעלָּ ה, עֹולֶׁ יַנת ַמטָּ ַרע ְבחִּ ה, ְוהָּ ִבְבִחיַנת ִמי יֹוֵדַע רּוַח  ַמְעלָּ

ה ְור ה ִהיא ְלַמְעלָּ עֹולָּ ם הָּ דָּ אָּ א ֶשֵעיֵניהֶ ְבֵני הָּ א ִמיְדֵלי ְלֵעלָּ א ְדַתְרְנגֹולָּ א ַּתְמרָּ ה ְוכּו'. ְוֶזהּו ַמאי ַטֲעמָּ ה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמּטָּ ם ֶשל ַהַצִדיִקים ּוַח ַהְבֵהמָּ
ה,  א. ּוְלַמּטָּ ה ַעל ַהּטֹוב, ְבִחיַנת מידלי ְלֵעלָּ ִמיד ְלַמְעלָּ יּו ֵעיֵניֶהם ַהְמעֹוְרִרים ֵמַהֵשנָּה ֵהם ַמִביִטים ּתָּ ל ְכִאלּו הָּ ַרע ֵאינָּם רֹוִצים ְלַהִביט ְכלָּ ְדַהְינּו ַעל הָּ

ה ְבִריֵסי ֵעיֵניֶהם ְוַכַנ"ל,  יַנת קֹורֹוְמֻכּסֹות ִמְלַמּטָּ ן, ְבחִּ ְׁשכָּ ַמת ַהמִּ יַנת ֲהקָּ הּו ְבחִּ ים ְוקֹורֹות. זֶׁ ׁשִּ "י, ְקרָּ ּׁשּום ְדַדְיֵרי ַאַדֵפּה, ֵפֵרׁש ַרׁשִּ ים מִּ זִּ ֵתינּו ֲארָּ ת בָּ
ֵאל, ְשרָּ ל יִּ ל ַהְּנֻקדֹות טֹובֹות ׁשֶׁ כָּ ה ְוהּוַקם מִּ ְבנָּ ּנִּ ן ׁשֶׁ ְׁשכָּ ֱאַמר ַעל ַהמִּ ּנֶׁ ים, ׁשֶׁ יֵטינּו ְברֹותִּ הִּ ה ֲאִני  רָּ ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָּה, ִבְבִחיַנת ְשחֹורָּ

ַמת הַ  ה ֲאִני ַבֲהקָּ ם ֵהם ְבִעְנַיןְבַמֲעַשי, ְונָּאוָּ תָּ ם ְוִדירָּ ל ִעְסקָּ ן ְוַכַנ"ל. ַהְינּו ֵמֲחַמת ֶשֵאלּו ַהַצִדיִקים ַדְיֵרי ַאַדֵפּה, ֶשכָּ ן, ֶשהּוא דפי, ְבִחיַנת  ִמְשכָּ ִבְנַין ַהִמְשכָּ
ִמיד ִלְבנֹות  ן ַכַנ"ל, ִכי ֵהם עֹוְסִקים ּתָּ ִשים ְוקֹורֹות ֶשל ַהִמְשכָּ ם, ֶשֵאלּו ְקרָּ ר שָּ ה ַהַנ"ל, ְכמֹו ֶשְמֹבאָּ ן, ֶשהּוא ְבִחיַנת ַהֶדֶרְך ַהֹּקֶדש ֶשל ֲאַזְמרָּ ַהִמְשכָּ

ם. ְוַעל ֵכן אֵ  ן ְוכּו', ַעֵין שָּ ֵאל, ֵהם בֹוִנים ַהִמְשכָּ ִמיד ְבִיְשרָּ ל ִכי ִאם ַעל ַהּטֹוב, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ין ַמִביִטים ַעל הָּ ַהַצִדיִקים ֶשעֹוְסִקים ִלְמצֹא ַהּטֹוב ּתָּ ַרע ְכלָּ
ִאים, ֶשהֵ  ן ְבִחיַנת ְפַגם ַהֲחטָּ שָּ א' הּוא עָּ א. 'קּוְטרָּ א ִמְתַעְורָּ ֵיל קּוְטרָּ א ַכַנ"ל. ְוֶזה, ְוִאי עָּ יּו ַמִניִחים ִמיְדֵלי ְלֵעלָּ ן ְבַאפֹו, ַהְינּו ֶשִאם הָּ שָּ ה עָּ לָּ ם ְבִחיַנת עָּ

ר  ַלֲעלֹות לֹום ְוַכַנ"ל ְוַכְמֹבאָּ ה ַחס ְושָּ חָּ ה ִמְסַּתֶלֶקת ַהַהְשגָּ ְיתָּ א הָּ לֹום, ִמְתַעְורָּ ֲעֹונֹות, ַחס ְושָּ ן ֶשל הָּ שָּ ם(. ַעל ֵכן ֵהם ִמְתַיְגִעים ֶהעָּ ן י"ז ַהַנ"ל, ַעֵין שָּ ְבִסימָּ
ַרְך ְלַהִביט ַרק ַעל הַ  ם ֵליֵלְך ְבֶדֶרְך ה' ִיְתבָּ ל ֹכחָּ ם ַלה' ְבכָּ ִמיד ַעד ֶשַיַחְזרּו ֻכלָּ ֵאל ְבַכף ְזכּות ּתָּ ל ְכֵדי ְלַהְכִניס ֶאת ִיְשרָּ ַרע ְכלָּ ַרְך, ּטֹוב ְולֹא ְלַהִביט ַעל הָּ ִיְתבָּ

ֵמן: ש ַעל ְמכֹונֹו, אָּ ֶנה ֵבית ַהִמְקדָּ ֵמינּו ְוִיבָּ ה ְביָּ ה ִבְמֵהרָּ בֹוא ַהְגֻאלָּ  ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ּתָּ
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 זוהר על קדושת השבת שהובא בראשית חכמה
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א ּוְבִגין  -ויקהל רה.  יִמין ּדָ ּכִ ָיְדִעין חַּ ְעָיין, שבת ליל יחוד מעלת סוד את היודעים החכמים זה ובשביל ָרִזין ּדְ ָרא ּבַּ ּדְ א ְלסַּ ּמּוש ָ ְלהֹון ש ִ אי ּדִ הַּ  ֵליְלָיא ּבְ
אי, שבת של ליחוד דומה אינו ז"עכ, למעלה יחוד כן גם יש לילה שבכל אפילו, הזה בלילה שלהם השמוש לסדר צריכים ֲעָמא מַּ  יחוד מעלת ומהו הטעם מהו טַּ

ִגין ואמר, שבת ליל ָכל ּבְ ָתא יֹוֵמי ּדְ ּבְ שַּ ֲחָרא רּוָחא לֹון ִאית ּדְ ָרא אַּ ש ָ ל ּדְ , העולם על השורה אחר רוח החכמים לאלו יש השבוע ימי שבכל לפי ָעְלָמא עַּ

אי, מ"הס מצד ורע ט"מט מלאך מצד טוב, ורע טוב הדעת מעץ ֲחָרא רּוָחא לֹון ִאית ֵליְלָיא ּוְבהַּ א אַּ יש ָ ּדִ ָאה קַּ ָנֲחָתא ִעּלָ ין רוחא דנשיב  ִלְבֵני ּדְ יש ִ ּדִ קַּ
ָכל יִקין מעתיקא ּדְ ּתִ ה ְלגוֹ  ְוָנֲחָתא ,ל"כנ א"א שהוא הזקנים מזקן ונמשך נושב הרוח וזה עַּ ָאה ְנקּוּדָ ּתָ ב המלכות שהיא התחתונה נקודה לתוך ויורד ּתַּ  ְלֵמיהַּ

הּ  ְייָחא ּבָ א נַּ ִליג ְוָדא, ישראל לכל השבת מנוחת בה לתת ְלכּלָ א ִסְטִרין ְלָכל ִאְתּפְ א ְלֵעיּלָ ּתָ  לבני ולמטה להמלכות למעלה הצדדים לכל נחלק הזה ורוח ְותַּ

ָמה, ישראל תְּ  ּכְ אַּ ר ּדְ יִני נחלק הרוח שזה אומרת שהמלכות ָאמַּ ֵני ּוֵבין ּבֵ ָרֵאל ּבְ  .  לעיל כנזכר ִיש ְ

ד  יִמין ִאיּנּון ְוכַּ ּכִ הּוא ָיְתִבין חַּ הַּ א רּוָחא ּבְ יש ָ ּדִ ָאה רּוָחא, ההוא הקדוש ברוח ונמצאים יושבים החכמים וכשאלו קַּ  השורה א"מא הנמשך העליון רוח שהוא ִעּלָ

ָעאן,  בשבת עליהם א ּבָ ש ָ ּמְ ְייהוּ  ְלש ַּ ְרסַּ אי, מטתם לשמש צריכים אז עַּ הַּ יךְ  רּוָחא ּדְ ְמש ִ ְתֵריהּ  אַּ ּבָ א אַּ ּתָ ל ְלתַּ ָמִתין ִאיּנּון ּכָ ין ִנש ְ יש ִ ּדִ  השורה הרוח זה כי קַּ

י ְוָיְרִתין, האצילות מעולם הקדושות נשמות אותם כל למטה אחריו ממשיך עליהם יש ֵ ּדִ ְליֹוִנין קַּ אי עֶׁ הַּ ָמִתין, רּוָחא ּבְ ין ִנש ְ יש ִ ּדִ ְדָקא ִלְבֵניהֹון קַּ  ָיאּות ּכִ
 ממש מוליד אשתו עם כשמשמש האדם כי ודע, הרע יצר תערובת בלתי כראוי לבניהם אותם שמורישים קדושות נשמות, הזה רוח בכח העליונים הקדושים ויורשים
 לו כשיש בשבת כן אם, ההיא עבירה טבע בנולד מטביע, בידו עבירה ויש תשובה עשה לא אם כי, היחוד קודם שלימה תשובה לעשות וצריך, כצלמו בדמותו
 (  ומפרשים ק"רמ). האצילות מעולם נשמה הנולד אל ימשיך בכחה לכן, מרובה טובה מדה נשמה תוספת

יָון כי עוד ואמר דבריו יצחק רבי וממשיך אי ּכֵ הַּ ָרא רּוָחא ּדְ ל ש ָ ל, העולם על שורה השבת קדושת של הרוח שזה כיון ָעְלָמא עַּ ין רּוִחין ּכָ יש ִ ְטְרִגין ְוָכל ּבִ  ְמקַּ
ין יש ִ ָלקוּ  ּבִ ן ְוָלא, העולם מן מסתלקים הרעים המקטרגים וכל הרעות רוחות כל ֵמָעְלָמא ִאְסּתַּ ֵעינַּ ָאה ּבָ ּלָ ל ְלצַּ  שמירה על להתפלל צריכים אנו ואין ְנטּוָרא עַּ

ִגין, השכיבנו בברכת ָרֵאל ּבְ ִיש ְ הּוא ְנִטיִרין ִאיּנּון ּדְ הַּ ת, הרוח זה בכח ופחד דין' בחי מכל שמורים הם שישראל לפי רּוָחא ּבְ לֹום ְוֻסּכַּ ת השכינה שהיא ש ָ ִריסַּ  ּפְ
ְדָפָהא ְייהוּ  ּגַּ א ְנִטיִרין ְוִאיּנּון, עליהם כנפיה פורסת ֲעלַּ  שהוא, רחום והוא שבת ליל של ערבית תפלת קודם לומר אין לכן, רע פגע מכל שמורים והם ִמּכּלָ
 בעטרת' ועי) למלכות לפקדון השינה בעת נפשותינו כשעולות העליון מדין שמירה שהוא, השכיבנו שבברכת ובואנו צאתנו ושמור לומר אין וכן, מהמזיקים שמירה

 .  בשבת אותו ושומרת עמו השורה השכינה בכבוד בזה פוגם הוא, תשמרהו שהשכינה שמירה על מתפלל אם כי(, ז"רס' סי ח"או' ועי, א"ס דף בהוספות, צבי
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ָתא יֹוָמא כי יצחק רבי עוד ואמר- רה סוף עמוד אדף ויקהל  ּבְ שַּ ְדָוה ּדְ א ִאיהוּ  חֶׁ א, העולמות בכל שמחה יש השבת ביום ְלכּלָ א ִאְתְנָטר ְוכּלָ  ְלֵעיּלָ
א ּתָ ר ְוכלָּא' הגי ז"בד), למטה לשלוט יכולים החיצונים ואין, למעלה כלל מתעורר דין שום אין השבת ביום כי, ולמטה למעלה נשמר והכל ְותַּ  שהכל שפירושו ִאְתֲעטָּ

ָאה ּוְנהֹוָרא(, ולמטה למעלה מתעטר ּתָ ֲהָרא ּתַּ ְלָקא נַּ א ְלסַּ ִפירוּ , למעלה לעלות ומאירה מתעוררת המלכות שהוא התחתון ואור ְלֵעיּלָ ש ְ ִעְטִרין ּבִ ְבִעין ּדְ  חּוָלִקין ש ַּ
יר ּתִ ָכל ְוָסָבא, מבחול יותר חלקים שבעים שהם יפות בעטרות יַּ ר ָסִבין ּדְ  .  העטרות אלו לה להשפיע מתעורר א"א שהוא הזקנים וזקן ִאְתעַּ

 הם הכללות שעם ן"וההי ן"ואלפי ן"דיודי ה"אהי' וג, ב"עסמ של ת"הויו' ד שהם, השבת ביום מקבלת שהמלכות ולבושיהם המוחין הארות הם עטרות השבעים אלו סוד כי, א"ע עג דף כ"בשעה ל"האריז כתב
, ל"וז ב"בע עוד שם וכתב. א"או כמו ה"י שם' בבחי הם גם ואז א"או במקום ן"זו עליית ענין הוא שבת סוד כי, הוא ה"י שם וענין, ת"שב כמספר הם וביחד ה"י שם עליהם ותוסיף, ז"תרפ' גי והם, אותיות' ע
 שבת יום של העיקרית קדושה היא שעתה לרמוז, ת"שב' גי והם, ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל ל"א עתה ונקראת, א"תרע' שגי במלוי י"אדנ ונעשית קדושה תוספת בה גם נתוספה עתה י"אדנ ל"א הנקראת המלכות כי

 .  ממש

ֵדין ד ּכְ א, הבקר אור כשעולה אז ְנהֹוָרא ָסִליק ּכַּ ּמָ א עַּ יש ָ ּדִ ֵמי קַּ ּדְ א ְלֵבי ְמקַּ ּתָ ִניש ְ ְלבּוש   ּכְ ְדָוה ְיָקר ּבִ חֶׁ  כבוד בלבושי הכנסת לבית מקדימים הקדוש עם ּבְ

ָרן, השמחה מקור שבה הבינה אור התפשטות מכח בשמחה ּטְ ִעְטָרא ִמְתעַּ א ּבְ יש ָ ּדִ א קַּ ְלֵעיּלָ הּוא, שלמעלה קדושה בעטרה מתעטרים ּדִ הַּ ָקְייָמא רּוָחא ּבְ  ּדְ
ְייהוּ  א ֲעלַּ ּתָ ָחן ,א"מז הבא היום קדושת מבחינת שהוא, למטה עליהם העומד ן"הנר תוספת כללות שהוא הרוח באותו ְלתַּ ּבְ יִרין ְמש ַּ ש ִ ָחן ּבְ ּבְ  משבחים ְותּוש ְ

ָחן ְוָסְלִקין, ותשבחות בשירות ּבְ א ּתּוש ְ  לעבור צריכה שהתפלה בחול כמו ואינו, המשבח מפי כשיוצאים מיד האצילות לעולם למעלה התשבחות ועולים ְלֵעיּלָ
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ִאין, האצילות בסוד הוא הכל השבת ביום אבל, ההיכלות דרך כ"ואח העולם אויר דרך ִאין ְוִעּלָ ּתָ הוּ  ְותַּ ּלְ ְדָוה ּכֻ חֶׁ , בשמחה הם כולם ותחתונים ועליונים ּבְ

ָרן ּטְ הוּ  ּוִמְתעַּ ּלְ ֲחָדא ּכֻ ְתֵחי.  כאחד מתעטרים וכולם ּכַּ ֵאי ּפָ ִאין ְוָאְמֵרי ִעּלָ ּכָ ּתּון זַּ א אַּ ּמָ א עַּ יש ָ ּדִ ְרָעא קַּ אַּ  עם לכם אשרי ואומרים העליונים פותחים ואז ּבְ

ָמאֵריכֹון, הזה בעולם הקדוש ר ּדְ ּטָ ְייכוּ  ִאְתעַּ  ֵחיִלין ְוָכל, והחיילים ההיכלות אמצעות בלי למטה האצילות התפשטות ידי על עליכם מתעטר שקוניכם ֲעלַּ
ין יש ִ ּדִ ִרין קַּ ּטְ ִגיֵניכֹון ִמְתעַּ  דרך למטה אצילות התפשטות כי, בזכותכם השבת קדושת הארת ומקבלים בשבילכם מתעטרים מעלה של הקדושים הצבאות וכל ּבְ

 .  התחתונים ישראל בשביל הוא ההיכלות
אי ָמִתין יֹוָמא, יֹוָמא הַּ ִנש ְ גּוָפא יֹוָמא ְוָלאו, מהבינה ממקורם הנשמות נהנים שבו הנשמות של יום הוא שבת של הזה היום ִאיהוּ  ּדְ  כי, הגוף של יום ואינו ּדְ

ִגין, בעולם נשפע עב שפע אין ְלָטנוּ  ּבְ ֻ ש  ְצרֹוָרא ּדְ ָמִתין ּדִ ִנש ְ  מהשפע נהנים הנשמות לכן, בשבת השולטת הבינה שהוא הנשמות צרור שליטת שהוא לפי ִאיהוּ  ּדְ

ִאין ְוָקְייָמן, משורשם הנמשך ִאין ִעּלָ ּתָ הוּ , העולם על הממונים שהם והתחתונים, המלאכים שהם העליונים ועומדים ְותַּ ּלְ ִזּוּוָגא ּכֻ  כולם ֲחָדא (ב"ע רה דף) ּבְ

ִעְטָרא האצילות בסוד אחד ביחוד רּוָחא ּבְ ָאה ְיֵתיָרא ּדְ א ִעּלָ יש ָ ּדִ  מ"ומק ק"רמ). השבת יום של ן"הנר תוספת מכח כלומר, וקדוש עליון יתירה רוח של בעטרה קַּ

 (  ומפרשים
  

  רס עמוד ו כרך מתוק מדבש הקדוש זהר

אָנא -יתרו פט. זוהר  אי ּתָ הַּ ל יֹוָמא ּבְ ָמֵתיהֹון ּכָ יָּיא ִנש ְ יקַּ ּדִ צַּ  ששם הבריאה שבעולם העליון ע"בג נחים שהם הצדיקים נשמות כל השבת שביום למדנו ּדְ

ִנין כולן, הנשמות מדור ּדְ ְפנּוֵקי ִמְתעַּ תַּ יָקא ּבְ ּתִ א עַּ יש ָ ּדִ ָכל ְסִתיָמא קַּ  הסתומים מכל הסתום פרצוף שהוא קדישא עתיקא של בתענוגים שם מתעדנות ְסִתיִמין ּדְ

הּוא ֵמִעּנּוָגא ֲחָדא ְורּוָחא, השבת עונג של באור אליהן המאיר( ן"זו תוך ומלובשים סתומים שהם א"או תוך ומלובש סתום הוא כי) הַּ יָקא ּדְ ּתִ א עַּ יש ָ ּדִ  שנמשך אחד ורוח קַּ

ָטא, יתירה הנשמה שהוא העליון עדן לגן קדישא עתיקא של מעונג ש ְ הוּ  ִמְתּפַּ ֻכּלְ ָטא ְוָנֲחָתא ְוָסְלָקא, ע"בי העולמות בכל מתפשט ָעְלִמין ּבְ ְ ש ּ הוּ  ּוִמְתּפַּ  ְלֻכּלְ
ֵני ין ּבְ יש ִ ּדִ הוּ , הקדושים ישראל בני לכל ומתפשט ושוב רצוא בסוד ויורד ועולה קַּ ְייָתא ְנטּוֵרי ְלֻכּלְ ְייִחין, התורה שומרי לכל אֹורַּ ְייָחא ְונַּ נַּ ִלים ּבְ  ז"עי ונחים ש ְ

י, שלימה במנוחה הוּ  ּוִמְתְנש ֵ ּלְ ל ִמּכֻ ל, כעס מיני כל מהם אחד מכל ונשכחים רּוְגִזין ּכָ יִנין ּכָ  ּפּוְלָחִנין ְוָכל, ומיתה חולי עצב של הדינים התגברות מיני כל ּדִ
ין ְכִתיב הּוא ָהָדא, החול ימות של מלאכה ויגיעות קשות עבודות וכל ָקש ִ יֹום ּדִ , יתירה הנשמה י"ע מנוחה ה"הקב לך יתן השבת ביום' פי ָלךְ ' ה ָהִניחַּ  ּבְ

ךָ  ה ָהֲעבֹוָדה ּוִמן, הכעס מן ּוֵמָרְגזֶׁךָ , מהדינים ֵמָעְצּבְ ש ָ ּקָ ִגיֵני, כפשוטו הַּ ִקיל ָכךְ  ּבְ ָתא ש ָ ּבְ ְייָתא ָלֳקֵבל ש ַּ  כמו כי, התורה כל כנגד שבת שקולה זה משום אֹורַּ

ָנִטיר ְוָכל, כנפיה תחת להנכנס קדוש רוח מוספת השבת כך, אותה המקבל לגר קדוש רוח מוספת שהתורה ָתא ּדְ ּבְ ִאיּלוּ  ש ַּ ְייָתא ָנִטיר ּכְ הּ  אֹורַּ  השומר וכל ּכּוּלָ

ֵרי ּוְכִתיב, כולה התורה כל את שומר כאילו שבת ש ְ ה ֱאנֹוש   אַּ ֲעש ֶׁ ן זאת יַּ ֲחִזיק ָאָדם ּובֶׁ הּ  יַּ ֹוֵמר ּבָ ת ש  ּבָ לוֹ  ש ַּ ּלְ ֹות ָידוֹ  ְושֹוֵמר ֵמחַּ ל ֵמֲעש  ע, ָרע ּכָ מַּ ּתְ  ִאש ְ
אן נשמע מכאן מַּ ָנִטיר ּדְ ת ּדְ ּבָ אן ש ַּ מַּ ָנִטיר ּכְ ְייָתא ּדְ הּ  אֹורַּ  שבת שומר מדמה הכתוב שהרי, התורה כל את ששומר כמי לו נחשב השבת את ששומר מי כי ּכּוּלָ

 (  ל"האריז לפי מ"ומק ג"ורא ק"רמ). כזה זה ששקולים הרי, שבתורה עבירות כל על מלעבור עצמו ששומר אדם שהוא, רע כל מעשות ידו לשומר מחללו

 
* 
 

 בעניין טבע והשגחה הנ"ל.
 שהן סוד עגולים ויושר

 ההבדל בין אורות אח"פ לאור היוצא מהעינים: -עיין פתחי שערים )לרבי יצחק חבר( נתיב אורות דנקודים פתח ה' 
<אורות אח"פ )עקודים( הם הנהגה שלמעלה מגדר הזמן. לכן במדרגה זו שייכת רק הנהגת הנצחיות שהיא הנהגת היושר, משום שבעולם 

מעשיו. האור היוצא מן העינים הוא שורש לנקודים בזמן קלקולם, ולאצילות לאחר התיקון.  הנצחיות כל אחד מקבל שכרו בדין וביושר לפי
לכן במדרגה זו יש ב' בחינות. א', בחינת השגחה הכללית דעיגולים שהיא אינה לפי המעשה, וסובלת אפילו את מצב הקלקולים שהיה בנקודים 

א באה לתקן את הקלקול ע"י התורה והעבודה, והיא בעולם האצילות בסוד שם והיא בסוד שם ב"ן, וב', בחינת ההשגחה הפרטית דיושר שהי
מ"ה החדש. משום שהנהגת היושר תלויה בעבודת האדם בתורה ובמצוות, לכן הנהגה זו היא מיוחדת לישראל. משום שתכלית הבריאה היתה 

הטבע הכללית דעיגולים שהיא על פי החסד ולפנים משוה"ד, על מנת לשלם שכר טוב ליראיו בדין וביושר, לכן הנהגה זו היא העיקרית. הנהגת 
 היא טפילה להנהגת היושר>:

, מה שא"כ שאורות אח"פ הם כלים בסוד יושר לבדהפרש יש בין אורות אח"פ שהאירו בא"ק, ובין אור שיצא מן העינים שהם הנקודים. 
ובתחלה קודם התיקון, לא יצאו רק בבחינת עיגולים לבד. ואחר  אורות דנקודים שהם מן הטבור ולמטה דא"ק, הם בסוד עיגולים ויושר.

והכוונה בזה, שכבר נתבאר שענין עיגולים ויושר הוא שורש דרגא דאד"ם ובהמ"ה והם בסוד מ"ה התיקון, נתגלה גם בחינת יושר שבהם. 
 וב"ן:

ו לפי העבודה והבחירה, רק בשביל קיומם והיינו, שהשקפת א"ס ית"ש על הנבראים הוא על שני דרכים. הא', בהשקפה כלליות שאינ
והיינו, סוד שם ב"ן שהוא השגחתו ית' על כל הנבראים של  שנבראו בתחלת הבריאה מצד חסדו ית"ש למען שמו, והוא נקרא מדרגת בהמה.

ין גדול לקטן, ואין בהם דצ"ח )דומם צומח חי( ואו"ה )ואומות העולם( שאין בהם תורה ועבודה, ובהם הוא הנהגתו ית' בכללות, אין הפרש ב
והוא סוד הנהגת הטבע ע"פ המזלות שהם גלגלים בעיגולים וסובבים העולם בשוה, אין הפרש כלל בין פרט בחינת מעלה ומטה עליה וירידה. 

 לפרט:
הם ממש  אשר והוא המיוחד רק לישראל ע"פ סדר התורה והמצות תרי"ג והבחינה השניה הוא הנהגתו ית' בדרך פרט, בציור אדם ממש.

של המאורות, בסוד  וזה נקרא בחינת יושר. הכל לפי רוב המעשהבציור אדם, ובו שייך הפרש חלקים ועליה וירידה חסרון ומיעוט וריבוי ועליה 
 אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא. ומטעם זה נקראו ישראל ישורון. 
ומשתנית ע"פ ישראל ע"פ הנהגת היושר  הנהגת הטבע היא טפלה אליהוהוא הנהגה העליונה המלובש בפנימיות הנהגת הגלגלים ומזלות, ש

 גם באו"ה ובדצ"ח, שזה סוד בחינת יושר שהוא עומד בפנימיות העיגולים:
הוא בכלל למעלה מושרש בא"ק הזה, שאורות אח"פ שהם ההכנות אל מאורות וסדרי הפעולות של האצילות שהם רק בסוד קיבול  והנה, כל זה

רגת הזמן ורק בבחינת נצחיות, וזה אינו תלוי רק בעבודה כמו שיהיה לע"ל אחר התחיה, שלא ישארו רק נשמות ישראל שכר למעלה ממד
 יושר לבד, ואין שייך שם בחינת עיגולים כלל.  ונפשות שלהם שנזדככו בסטרא דקדושה, לכן הם רק בבחינת

שנין, שבזה יש ב' מדרגות. א', בחינת השגחה כלליות שאינו לפי שהוא המסודר לפי סדר הנהגת הזמן של שית אלפי  מה שא"כ באצילות
 המעשה, והיינו, אפילו לפי הקלקולים הנמצאים בהם, זה בחינת עיגולים שלהם, שהוא בסוד ב"ן. והיינו, קודם התיקון לפי ענין השבירה שהיה

 ו שית' בס"ד בנתיבים הבאים. בשביל התכלית שיוצא מהם, והיינו התיקון אשר נעשה, שהקלקול היה ע"מ לתקן, כמ
שעד אברהם, בכדי להוציא מהם האבות וישראל, כמ"ש עשרה דורות מאדם כו', עשרה  והוא ג"כ סוד ההשפעה שהגיע לדורות הראשונים

 דורות מנח כו', וז"ס יציאתם בתחלה מן העינים בבחינת עיגולים לבד. 
, שהוא העיקר בכוונה, והיינו, התיקון שהיה אחר הקלקול. והוא סוד ההנהגה שנתחדש בעת שבא אברהם לעולם, וכן ואח"כ הוא הסדר השני

האבות ומשה רע"ה ודור המדבר והנהגת ישראל וצדיקים שבכל דור, שהכל בדקדוק עצום בכל פרט ופרט לפי המעשה, שגם הטבע משועבד לו 
לפי ציור אדם בתרי"ג מצות שבו. והוא הארת הרצון שנתגלה מן המצח, והוא היושר שנתחבר עם  והוא סוד עולם התיקון, הכל ונשתנה ע"י:

  העיגולים. והוא סוד חיבור מ"ה וב"ן.
ולכן אורות דאח"פ שהם רק בבחינת קיבול שכר ונצחיות, אין שייכות בהם בחינת עיגול כלל, ואינם נמשכים רק ביושר בבחינת הפנים של א"ק 

פניו אליך, ע"י התדבקות רצונו ית' אל ברואיו, מה שא"כ בבחינת אחוריים שלו שאין הנבראים פונים למלאות רצון קונם, אין בסוד ישא ה' 
 שייך בזה קיבול שכר כלל. ולכן אין להם בחינת נצחיות כלל. עיין בביאורי רבינו הגדול הגר"א ז"ל לספד"צ, סוף פ"ה, ותבין מ"ש. 

ינים שהוא לפי בחינת הכלים, אף שעומדים להוציא הקלקולים, הוא בהנהגת הזמן של שית אלפי שנין לפי מה שא"כ אורות הנמשכים מהע
, גם מאחוריו ולכן כתב הרב זללה"ה שאור העינים מסבב ב' צדדי א"קבחינת השגחה כלליות בטבע גם באחוריים שייך המשכת השפע הזה. 

 והוא בחינת עיגולים ממש. והבן:
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. מה שא"כ אורות דנקודים שהם מצומצמים ואינם יוצאים אורות אח"פ יוצאים דרך צינורות פתוחים ממש, לכן הם ישרים ועוד טעם שני, כי
דרך פתח פתוח, רק דרך נקבי העור דרך גומות ושערות שבו, לכן הם בבחינת נקודים ועיגולים. והוא מ"ש שאורות אח"פ הם בהשפעה גדולה 

י של א"ס ית' הגנוז בא"ק הזה, שאינו לפי ערך הצמצום של הנהגת הזמן, רק במדרגה יותר גדולה בבחינת ובהארה מרובה בגילוי רצון הפנימ
 נצחיות שזהו קיבול השכר. לכן אינו אלא לבעלי העבודה, למי שהוא במדרגת אדם ממש, והשלים רצונו ית' בתכלית בריאתו:

ום גדול ובהסתר פנים ממש ע"י מסכים ומחיצות רבות של כלים ומדות העתה, שהוא בא בצמצ מה שא"כ הארת הנקודים שהיא הנהגת הזמן
וגבולים לפי ענין הנהגה שאינו לפי העבודה, רק מצד חסדו ית', וגם מצד התכלית שכיון בהם ית' בכדי להיות שמירה לישראל ורצועת מרדות, 

משקיף עליהם לדקדק לפי רוב המעשה כמ"ש. והוא גם כן מ"ש או בשביל קיום ישראל, וכמה דרכים לפניו, לכן הם בעיגולים ואין השגחה זאת 
הרב )האר"י(, שאור היוצא להאיר לנקודים הוצרך לצאת בדוחק גדול, ומכה בהאורות ההם עד שנעשו עיגולים מסביב. כי התגלות הרצון 

"א מתגבר ומרבים לחטוא, ואעפ"כ, שפע הפנימי במדרגת הנקודים, אינו ע"פ המעשה, שהרי השפע נשפע בהם אף שהקלקול גובר בעולם, והסט
החיים נשפע להם, שלא ברצון הגלוי כביכול, אלא צריך להעביר הקטרוג ולעשות לפנים משוה"ד. ולכן אינו בבחינת יושר, רק בדרך שפע 

 כלליות לקיום העולם לבד. והבן:

* 
 

 י גלגלי השמים והמזלותבעניין טבע והשגחה מה שהטבע היא הנהגת חק קבוע שמנהיג הקב"ה את העולם ע"
נמצא הז' רקיעין הם עשר ספירות דעשייה. אמנם צריך שתדע שהם י'  -פרק ד  -חלק א מאמר א מוסדות שמים  -ספר הברית 

ויושר אין  ספירות מקיפי יושר דעשיה, לא י"ס דיושר עצמו דעשייה כדאיתא בעץ חיים )שער ציור עולמות בפרק ב'(, וענין מקיפין
 כאן מקום ביאורן ויבוקש הדבר וימצא כתוב על ספר עץ חיים בדרוש עגולים ויושר )בשער היכלות ענף ג' מהדורא קמא(,

מה שאומר שהרקיעין הם מקיפי היושר, אולי רומז למה שנתבאר שטבע הוא מבחי' עגולים דהיינו מקיפים שמאירים בשווה לכל ולא בהשגחה 
 שאומר שהם מקיפי היושר ולא סתם מקיפים אולי רומז להשגחה שהיא מבחי' היושר והיא נעלמת בטבע. שהיא לפי המעשה, ומה

 
 פרק א: -חוג השמים  'א מאמר בח"ספר הברית 

כאשר זכרנו בפרק הקודם, בו קבועים כל הגלגלים והכוכבים ועשרה  דע שהששי הנקרא רקיע אשר הוא סוד יסוד דשמים דעשיה
 גלגלים הידועים הם בחינת עשר ספירות דיסוד זה, ואלו הם, 

 העליון נקרא גלגל השכל שהוא הרקיע עצמו הוא בחינת כתר דיסוד זה. 
כוכבים כי תנועת כל הכוכבים שהוא היומי על שהוא מקיף בכל יום ממזרח למערב הפך תנועת כל ה גלגל המקיףהב' נקרא 

במסלותם היא ממערב למזרח והוא מגלגל את כלם עמו ממזרח למערב הפך תנועתם לכן נראים שמש וירח וכל הכוכבים כאלו 
 הם הולכים ממזרח למערב, 

זבוב עמו. ואין והדמיון בזה זבוב ההולך ונוסע על האופן לצד זה והאופן מתהפך ומתגלגל לאחוריו וירוץ הגלגל ומוליך ומביא ה
 בגלגל המקיף היומי הזה לא כוכב ולא צורה מן כוכבים כלל, והוא בחינת חכמה דיסוד זה. 

הוא בחינת בינה שבו קבועים כל הכוכבים הקיימין מאירין ושאינן מאירין המתחלקים לי"ב צורות  גלגל המזלותהג' נקרא 
אומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים, וגלגל הנקראים י"ב מזלות הידועים ששמן על שם צורתן, טלה שור ת

המזלות הזה נקרא בלשונם )עקליפטוק צאדיאקוס( ובל"א )טהיר קרייז( והוא הולך אל דרום וסובב אל צפון על סביבותיו של קו 
לה, הם ששה מזלות משוה היום הנקרא )עקוואטאר( ההולך ממזרח למערב, וששה משמותם טלה שור תאומים סרטן אריה בתו

הצפוניים. ואת שמות הששה הנותרים מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים הם מזלות דרומיים, ולנוכח טלה שור תאומים תתראה 
השמש רביע ראשון מהשנה הנקרא אביב, ולנוכח סרטן אריה בתולה תתראה רביע השני מהשנה הנקרא קיץ, ולנוכח מאזנים 

 שנה הנקרא בציר, ולנוכח גדי דלי דגים תתראה רביע אחרון מהשנה הנקרא חורף: עקרב קשת תתראה רביע שלישי מה
עוד בו ל"ו צורות משני צדי חגורת המזלות מפה ומפה, סך הכל המה מ"ח צורות המבוארים בספרים ואין כאן מקומן להזכירם. 

אשר בכל גלגל כוכב אחד, ונקראים שבעה ותחת גלגל מזלות אשר בו הכוכבים הקיימים הנקראים )פיקס שטערין( יש ז' גלגלים 
כוכבי לכת על שהם הולכים סביבותם הנקראים )וואנדיל שטערין( ושמם שצ"ם חנכ"ל, ר"ל שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב 
לבנה, וככה סדורן ג"כ מלמעלה למטה והם בחינת חג"ת נהי"ם דיסוד זה ר"ל חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, וכל אחד 

ש לו מלאך שהוא נפשו, ואלה שמותם, שבתאי מלאכו שהוא נפשו נקרא קפציאל, צדק מלאכו שהוא נפשו צדקיאל, מאדים סמאל, י
חמה רפאל, נוגה ענאל, כוכב מיכאל, לבנה גבריאל, כדאיתא בעץ חיים הנדפס )שער קצור אבי"ע פרק ח'( ובעץ חיים כתב יד 

קובלים ומסכים לדעת הפילוסופים האומרים שהמלאכים מניעים את הגלגלים, ועל הוא בשער קליפת נוגה )פרק ח'( זהו דעת המ
כל כוכב מז' כוכבי לכת שולטים ב' מזלות מהכוכבים הקיימין מלבד חמה ולבנה שעל כל אחד מהם שולט אחד מן המזלות, על 

וכב תאומים ובתולה, ועל שבתאי גדי חמה שולט אריה, ועל לבנה סרטן, ועל מאדים טלה ועקרב, ועל נוגה שור ומאזנים, ועל כ
ודלי, ועל צדק דגים וקשת. וכל הגלגלים והכוכבים והמזלות וכוכבי לכת הכל ברקיע הששי הנקרא רקיע שהוא הששי מלמעלה 
למטה כמה שכתוב ויתן אותם אלהים ברקיע השמים )בראשית א'( כמו שאמרו חז"ל )פ' אין דורשין( שחקים שבו שוחקים מן 

קיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות. ואלה עשרה גלגלים אשר המה עשר ספירות דיסוד זה המה מכוונים נגד י"ס אשר לצדיקים ר
בכללות הז' רקיעים הנזכר בסוף מאמר הקודם באופן זה, נגד ערבות הכולל ג' ראשונות הוא גלגל השכל והיומי והמזלות, ונגד 

 ם הכולל שנים חמה ונוגה, ונגד רקיע כוכב, ונגד וילון לבנה:מכון מעון זבול, שבתאי צדק מאדים, ונגד שחקי
ועוד יש הרבה כוכבי לכת למעלה מכוכב )אוראנוס( וגבוה מעל גבוה מה שעדיין לא השיג אותם חוש הראות ולא שזפתם עין איש 

וישיגו אותם עם שיהיו ע"י שום כלי מחזה, ואפשר כי בדור אחר שיבא אחרי הדור הזה יתגלה להם עוד כוכבי לכת ממין הזה 
לאחרונים כלי הבטה וכלי מחזה הנקראים )פערן גלעזער( יותר טובים מאלה אשר בידינו, והיה באחרית הימים ידעו הרבה כוכבי 
לכת, וחכמי ישראל הקדמונים כלם ידעו מהם והשיגו אותם לא בעין בשר ולא ע"י כלי אבל ע"י ההופעה ורוח הקודש או מסורה 

אך לא זכרו ולא פקדו אותם בעבור שאין הכוכבי לכת אשר למעלה משבתאי פועלים בארץ הנשמה הלזו כי אם מאבות העולם, 
אבל הז' כוכבי לכת התחתונים מכלם שהם משבתאי ולמטה להיותם קרובים מעט מזעיר ולעתים רחוקות ובדברים פרטיים, 

תם תמיד, כמו השמש והירח פועלים בכל הצמחים לארץ פועלים בארץ אשר אנחנו יושבים עליה הרבה ונודע וניכר פעול
והנצנים כמה שכתוב וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים )דברים ל"ג(, וכן שאר החמשה נודע לכל שפועלים בכל הארץ 

לכן לא זכרו אותם חכמי ישראל הקדמונים כי אין שייכות  ובכל צאצאיה הם הז' מיני מתכות שהם הדומם וכן בצומח חי מדבר,
לנו בהם, וע"כ לא זכרו גם הגלגלים שלהם, אמנם גלגל המזלות שבו קבועים כל הכוכבים הקיימים המאירים לארץ ולדרים עליה 
בלילות הנקראים בלשונם )פיקס שטערן( בא בחשבון בעבור פעולה ההיא כנאמר ואת הכוכבים ויתן אותם אלהים ברקיע השמים 

י הוא הגורם כל הפעולות, וגלגל השכל הוא הנותן כח בכלם לפעול פעולתם, לכן באו להאיר על הארץ )בראשית א'(, וגלגל היומ
 גם הם בחשבון ומנו אותם ויהי מספרם לגלגלותם עשרה לא יותר, ומספר כוכבי לכת שבעה לא יותר:
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