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 מתורתו של
 כ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל וכו'

 חקיצ לוי' ר
 זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
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• 
 

 תדפיס

 חלק רביעי – ת"מילקוט לוי יצחק עה
 יתרו–על פרשיות שמות

 

 

 

תדפיס
מילקוט לוי יצחק עה"ת – חלק חמישי

על פרשיות בשלח, יתרו, משפטים



פתח דבר

לכבוד יום ההילולא של כ"ק הרה״ג הרה״ח המקובל ר׳ לוי יצחק ז״ל, 
אביו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, כ"ף מנחם-אב ע"ו שנה -

מצורף בזה ליקוט צרור פירושים, תדפיס מילקוט לוי יצחק עה״ת חלק 
חמישי על פרשיות בשלח, יתרו, משפטים, שי"ל לקראת כ' אב השתא ע״י 

קה״ת. 

מערכת 'אוצר החסידים'

 מוצאי תשעה באב, ה'תש"פ
ברוקלין, נ.י.
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  תוכן ומפתח: 
  ...................................... .................רלוי"צשל הר ב ידותעצם כסימן צ' ב

ויבאו בני    –  טז,  שמות יד ידך על הים ובקעהו  ואתה הרם את מטך ונטה את 
  ישראל בתוך הים ביבשה

 סימן ה
 ז'גילוי תורת הנגלה, לעתיד (ישעי' יא, טו) יהי' בקיעה  –קריעות  ב" יבקריעת ים סוף הי' 

  –שניהם ביחד  חיבורכסלו הוא  י"ט-גילוי תורת הנסתר, וגילוי תורת החסידות ב –נחלים 
 ............. ל דברי אביו הררלוי"צ ז"לובביאור כ"ק אדמו"ר ע, וביאורו / י"ט" = ז+  יב"
  

על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם  ראו כי ה' נתן לכם השבת    –  כט, שמות טז
  יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי 

 סימן לא
רב ביחד, לעשות את  עַ פעולתו הוא ל – רמז בתוכן ואותיות "עירוב" שהוא בחי' "תפארת" 

  ........................... המקום שמחוץ לתחום (בחי' גבורה) שיהא בתוך התחום (בחי' חסד)
  

בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו    –  א,  שמות יט
  מדבר סיני 

 סימן נז

סיון מתן תורה, ו"מסירת נפש" השלישי  חודש    –"  השלישי", ביאור מעלת " השלישי"בחדש  
  ................... כסלו, וכן הנס דנסתר דתורה "יט כסלו" השלישיעל קיום התורה הי' בחודש 

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי    –  ה,  שמות יט
  סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ 

 סגסימן 
בחג השבועות הוא  – עבדו לי' עגלא תילתא" ביאור מאחז"ל (פסחים סח, ב) "ר' יוסף בעצרת 

  עולם התיקון.................................................................  –הנישואין בין הקב"ה ובנ"י 

  אנכי ה' אלקיך וגו' – ה, שמות יט

 פוסימן 
קאי על  –, "שלום יעשה לי" נגלה דתורהקאי על  –ביאור מש"כ על תורה "יעשה שלום לי" 

  .................................................................................................... פנימיות דתורה
 

 צסימן 
ביאור סיפור בזהר (ח"א דף קצ, א), אופן לימוד התורה דרבי חייא ותלמידיו, ומבאר ומתרץ  
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  ............................... לט, מ יםעפ"י מש"כ בתניא פרק –יותר מ"עשרים" שאלות ודיוקים 
 

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן    –  יט ,  שמות כא
  ורפא ירפא 

 דסימן ק
  ......................... שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא)  א, שבת יב(ל "למארז' רמז בפ

כי היא כסותה לבדה היא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק    –  כו,  שמות כב
  ון אני נ אלי ושמעתי כי ח

 קיבסימן 
כי יצעק עלי  ' והי' "דתפילת העני שוברת שערים ומתקבלת שנא, ביאור דיוק לשון הזהר

  ובביאור כ"ק אדמו"ר על / עני פועלת גם בנוגע שאר תפלות וכו' ", וגם שתפילת ושמעתי
  ................................................................................... דברי אביו הררלוי"צ ז"ל

המקום    אלך  לשמרך בדרך ולהביאך  הנה אנוכי שולח מלאך לפני  –  כ,  שמות כג
  י אשר הכינות

כי לא ישא לפשעכם  מפניו ושמע בקולו אל השמר    –  כא בו  כי שמי    תמר 
  בקרבו

 קיגסימן 
אותיות  " מטטרון"ל "ש האריז"י מ"עפ", אל תמר בו) "מהפנימיות" (מפניוהשמר ' "רמז בפ

  ....................... ' הוא החיצוניות וכו "מרון"ואותיות ", בקרבושמי "הפנימית הוא ה – טט
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ויבאו בני    –  טז,  שמות יד ידך על הים ובקעהו  ואתה הרם את מטך ונטה את 
  ישראל בתוך הים ביבשה

  ה
 ז'גילוי תורת הנגלה, לעתיד (ישעי' יא, טו) יהי' בקיעה  –קריעות  ב" יבקריעת ים סוף הי' 

  –שניהם ביחד  חיבורכסלו הוא  י"ט-גילוי תורת הנסתר, וגילוי תורת החסידות ב –נחלים 
  , וביאורו י"ט" = ז+  יב"

דתורה   ונגלה  דתורה,  נסתר  בתורה,  בחי'  ב'  ונגלה   –יש  . 1קבלה 
והתחברותם יחד הוא ענין גילוי אור החסידות, שהוא מה שהנסתר דתורה 

יושגו בהפשטתן לשכל עמוקים  היותר  דנגלה   הסודות  כמו ההשגה  ע"ד 
דתורה. משא"כ קבלה אינה מושגת לשכל אנושי כי היא רק בדרך קבלה 
מקבלה   גבוה  יותר  בחי'  הוא  החסידות  אור  גילוי  משא"כ  בלבד.  ואמונה 
ונגלה, שלכן בכחה לחבר ב' הבחי' גם יחד, שהנסתר והרז גופא יהי' מושג  

  בנגלה. 
  3תהי' בבחי' דעת, וכמו מ"ש ורעה אמונה, שהאמונה גופא    2והוא ע"ד 

בבחי'   תהי'  גופא  שאמונת  הוא  שהפירוש  ודעת.  חכמת  כו'  אמונת  והי' 
במס' תורה  על  זה  פסוק  דרשו  שרז"ל  וידוע  ודעת.  והיינו    4חכמת  שבת, 

  הבחי' דתורה המחברת ב' הבחינות יחדו.
, התחברות 5ובזה יובן שלגילוי אור החסידות שהוא הבחי' היותר גבוה

 6י"ב דוקא הכולל ב' הבחי' די"ט  חד, הי' גאולתו בי"ט כסלו, בב' הבחי' י
  יחד. 8ג' דהכאת הנהר,  7ז' דקריעת הים, ו

  לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רכג ואילך 

  ביאור על הנ"ל: 
אף שעיקר גילוי סודות התורה יהי' לע"ל ע"י משיח, ישקני מנשיקות 

הרי כבר נתגלה בימי רשב"י וכו' באופן של   –פיהו (שה"ש א, ב ובפרש"י)  
רפ"ב), ובדוגמת מה שגם לפני מ"ת (אצל   ."הבל" עכ"פ (ראה קה"ר ספי"א

  האבות כו') הי' לימוד התורה באופן של "ריחות" (שהש"ר פ"א, ג (א)).
שגילוי  ו רכד)  ע'  (אגרות  יצחק  לוי  בלקוטי  מ"ש  לבאר  יש  עפ"ז 

החסידות שבי"ט כסלו הוא גבוה יותר מגילוי פנימיות התורה כו' שתתגלה  
ד"לתורת  ביותר),  גדול  העלם  הי'  לזה  (ולכן כהקדמה  צדקנו  ע"י משיח 

 
 ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קעג.   –) בהבא לקמן 1       

תהלים לז, ג. ראה מאמר ד"ה ואתה תצוה ה'תשמ"א (קונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב) סעיף ג'    )2
 ספר המאמרים מלוקט ח"ג עמוד לה ואילך).  –(נדפס בתורת מנחם 

 ישעי' לג, ו.  )3
עתיך חוסן ישועות חכמה    ת"אמר ר"ל מאי דכתיב (ישעי' לג, ד) והי' אמונ ראה שבת לא, א    )4

דר זרעים, עתיך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין,  ודעת וגו', אמונת זה ס
שההתחלה הוא אמונת זה סדר זרעים, והסיום הוא ודעת    חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר טהרות. 

  זה סדר טהרות. 
.  , עדיף מחכמהדעת, שעל אמונת האדם סומך להפריש מעשרותיו כראוי.  סדר זרעיםפירש"י:  

 לג.  מןט לוי יצחק עה"ת חלק א סיוראה ילקו 
  . 36הערה  388) ראה גם לקוטי שיחות חלק כו עמוד  5       

ג.    )6 ראה פרקי דרבי אליעזר פרק מב. תורת חיים שמות ח"א (הוצאת תשס"ג) קנח, א. קפה, 
 מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא חלק א עמוד רכא. ועוד. 

 ם תשי"ז ע' קצט ואילך. ועוד.  ספר המאמרי –ישעי' יא, טו. ראה תורת מנחם  )7
 ע"י) תורת החסידות.    –) היינו, שלשתם יחד: תורת הנגלה, תורת הקבלה, ו(התחברותם יחד 8       
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ויבאו בני    –  טז,  שמות יד ידך על הים ובקעהו  ואתה הרם את מטך ונטה את 
  ישראל בתוך הים ביבשה

  ה
 ז'גילוי תורת הנגלה, לעתיד (ישעי' יא, טו) יהי' בקיעה  –קריעות  ב" יבקריעת ים סוף הי' 

  –שניהם ביחד  חיבורכסלו הוא  י"ט-גילוי תורת הנסתר, וגילוי תורת החסידות ב –נחלים 
  , וביאורו י"ט" = ז+  יב"

דתורה   ונגלה  דתורה,  נסתר  בתורה,  בחי'  ב'  ונגלה   –יש  . 1קבלה 
והתחברותם יחד הוא ענין גילוי אור החסידות, שהוא מה שהנסתר דתורה 

יושגו בהפשטתן לשכל עמוקים  היותר  דנגלה   הסודות  כמו ההשגה  ע"ד 
דתורה. משא"כ קבלה אינה מושגת לשכל אנושי כי היא רק בדרך קבלה 
מקבלה   גבוה  יותר  בחי'  הוא  החסידות  אור  גילוי  משא"כ  בלבד.  ואמונה 
ונגלה, שלכן בכחה לחבר ב' הבחי' גם יחד, שהנסתר והרז גופא יהי' מושג  

  בנגלה. 
  3תהי' בבחי' דעת, וכמו מ"ש ורעה אמונה, שהאמונה גופא    2והוא ע"ד 

בבחי'   תהי'  גופא  שאמונת  הוא  שהפירוש  ודעת.  חכמת  כו'  אמונת  והי' 
במס' תורה  על  זה  פסוק  דרשו  שרז"ל  וידוע  ודעת.  והיינו    4חכמת  שבת, 

  הבחי' דתורה המחברת ב' הבחינות יחדו.
, התחברות 5ובזה יובן שלגילוי אור החסידות שהוא הבחי' היותר גבוה

 6י"ב דוקא הכולל ב' הבחי' די"ט  חד, הי' גאולתו בי"ט כסלו, בב' הבחי' י
  יחד. 8ג' דהכאת הנהר,  7ז' דקריעת הים, ו

  לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רכג ואילך 

  ביאור על הנ"ל: 
אף שעיקר גילוי סודות התורה יהי' לע"ל ע"י משיח, ישקני מנשיקות 

הרי כבר נתגלה בימי רשב"י וכו' באופן של   –פיהו (שה"ש א, ב ובפרש"י)  
רפ"ב), ובדוגמת מה שגם לפני מ"ת (אצל   ."הבל" עכ"פ (ראה קה"ר ספי"א

  האבות כו') הי' לימוד התורה באופן של "ריחות" (שהש"ר פ"א, ג (א)).
שגילוי  ו רכד)  ע'  (אגרות  יצחק  לוי  בלקוטי  מ"ש  לבאר  יש  עפ"ז 

החסידות שבי"ט כסלו הוא גבוה יותר מגילוי פנימיות התורה כו' שתתגלה  
ד"לתורת  ביותר),  גדול  העלם  הי'  לזה  (ולכן כהקדמה  צדקנו  ע"י משיח 

 
 ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קעג.   –) בהבא לקמן 1       

תהלים לז, ג. ראה מאמר ד"ה ואתה תצוה ה'תשמ"א (קונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב) סעיף ג'    )2
 ספר המאמרים מלוקט ח"ג עמוד לה ואילך).  –(נדפס בתורת מנחם 

 ישעי' לג, ו.  )3
עתיך חוסן ישועות חכמה    ת"אמר ר"ל מאי דכתיב (ישעי' לג, ד) והי' אמונ ראה שבת לא, א    )4

דר זרעים, עתיך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין,  ודעת וגו', אמונת זה ס
שההתחלה הוא אמונת זה סדר זרעים, והסיום הוא ודעת    חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר טהרות. 

  זה סדר טהרות. 
.  , עדיף מחכמהדעת, שעל אמונת האדם סומך להפריש מעשרותיו כראוי.  סדר זרעיםפירש"י:  

 לג.  מןט לוי יצחק עה"ת חלק א סיוראה ילקו 
  . 36הערה  388) ראה גם לקוטי שיחות חלק כו עמוד  5       

ג.    )6 ראה פרקי דרבי אליעזר פרק מב. תורת חיים שמות ח"א (הוצאת תשס"ג) קנח, א. קפה, 
 מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא חלק א עמוד רכא. ועוד. 

 ם תשי"ז ע' קצט ואילך. ועוד.  ספר המאמרי –ישעי' יא, טו. ראה תורת מנחם  )7
 ע"י) תורת החסידות.    –) היינו, שלשתם יחד: תורת הנגלה, תורת הקבלה, ו(התחברותם יחד 8       
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ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם    –  כט, שמות טז
  יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי 

 לא
רב ביחד, לעשות את  עַ פעולתו הוא ל – רמז בתוכן ואותיות "עירוב" שהוא בחי' "תפארת" 

  לתחום (בחי' גבורה) שיהא בתוך התחום (בחי' חסד) המקום שמחוץ 
ופעולתו הוא לעשות את המקום שמחוץ לתחום שיהא   10ענין העירוב

  בתוך התחום.
והיינו, שהתחום מתחיל ממקום העירוב, א"כ פעולתו דהעירוב הוא 

לַערֵ  תערובות,  מלשון  עירוב  ב את המקום שעד לחבר ולערבב שלכן נק' 
התחום,   התחום בתוך  נחשב  הוא  גם  שיהא  לתחום  שמחוץ  המקום  עם 

מקום  הוא  התחום  שמחוץ  המקום  שהוא    11והיינו  וזהו  והפירוד,  הרבוי 
מקום הקליפות, וע"י העירוב עושין התאחדות בהרבוי שיהא נחשב כאילו 

  .12הוא בתוך התחום
 14רב חסד ע"ב עם גבורההמעַ   13זהו מה שעירוב קאי על בחי' תפארת

ע"ש, כי המקום שעד התחום שהוא    15ו כמ"ש במאורי אור מע' עירוב רי"
מקום  שהוא  לתחום  שמחוץ  והמקום  חסדים.  בחי'  הוא  דקדושה  סטרא 

  הקליפות, 
פרה דקבילת מן   16הנה הקליפות יניקתם הוא רק מגבורות כידוע בענין

גבורה ממתיק את  שמאלא, הנה העירוב שהוא תפארת המערב חסד עם 
ם ויוחזרו הגבורות שם החיצונים, שלא יינקו משנים שיינקו מהגבורות והדי

 
  בסימן זה כמה פרטים ב"עירוב", והם: ) מבאר 10

  . "עירוב"  של התיבה עצמה "פירוש" א) ה     
  של האותיות "עירוב".  "כללי"ה  "גימטריא" ה בב) מרומז ענין ה"עירוב" גם      
  של האותיות "עירוב".   "פרטי" ה "גימטריא" ג) בהנ"ל, מרומז ענין העירוב גם בה      
 של האותיות.   "סדר" ה"עירוב" גם בהענין תוכן ) מרומז ד      

 ראה תניא סוף פרק לג. ) 11
 ואילך.  70  מודראה לקוטי שיחות חלק יא ע) 12
ספר המאמרים ה'תש"כ ע' קפה וז"ל: עירוב רשויות, ענינו קו האמצעי,    –ראה תורת מנחם  )  13

  תפארת, שענינו בעבודת האדם הוא מדת הרחמים, שמצדה נמשכת השפעת החסד גם במקום כזה 
שמצד מדת הגבורה לא היתה יכולה להיות השפעת החסד, ונמצא, שזהו ענין שאין עליו מנגד, והיינו  
לפי שענינו של קו האמצעי (קו התפארת), שכולל הן את הטעמים דקו הגבורה והן את הטעמים דקו  

ת  החסד, ולאח"ז בא לידי הכרעת המסקנא באופן של החלטה אחת הכוללת את ב' הקוים. וזהו כללו 
הענין דעירוב רשויות, כמרומז גם בתיבת עירוב שהיא תיבה אחת שכוללת האותיות ע"ב רי"ו, ע"ב  
ולכן חסד עם הכולל   יותר, כידוע ששם ע"ב הוא בחכמה, מקור החסד,  בגימטריא חסד (ולמעלה 
עירוב   ותיבת  הגבורה),  שורש  שהיא  בינה  גם  (כולל  גבורה  בגימטריא  ורי"ו  חכמה),  בגימטריא 

ת שניהם הו"ע קו האמצעי, דעת ותפארת, שמאחד (חכמה ובינה, ואח"כ גם) חסד וגבורה.  שכולל
 עי"ש. 

לעיל סימן י. לקמן סימן לב. מה. נו.   –: ראה עוד בזה ש"גבורה" מספר רי"ו גבורה, רי"ו ) 14      
  קג. 

כז וז"ל:  )  15 המעַ   עירובמאורי אור אות ע' סעיף  תפארת  וזהו    גבור"ה ע"ב    חס"דב  רֵ נק'  רי"ו 
  . 11עירוב. עי"ש. ראה הערה  

וראה שם ביאיר נתיב וז"ל: סוד עירוב, עיין בכוונת של ערב שבת ענין עירוב, ועיין בת"ז ריש  
 תיקון כ"ד וז"ל ערוב איהו עמודא דאמצעית'. עי"ש. 
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הנגלה הי' מקודם קרי"ס שנקרע לי"ב קרעים, ולנסתר דתורה שע"י משיח  
מקודם קריעת הנהר לז' נחלים", וגילוי אור החסידות שלמעלה  צדקנו יהי'  

  –  כסלו, שכולל ב' הבחי' די"ב וז'י"ט  משניהם הי' הגאולה ב 
(גילוי תורת החסידות   ז' ו  י"בדלכאורה: א) איך אפ"ל חיבור ב' הבחי' ד

כסלו), קודם שתהי' הבקיעה לז' עצמה (שזו תהי' רק לע"ל)?, ב) הרי   י"טב
אצל רשב"י כו'   –ו גם לפני הבקיעה לז' נחלים (דלעתיד)  נסתר דתורה ישנ

  ומזמן האריז"ל ואילך וכו'? 
של  כבר באופן  נתגלתה  נסתר שע"י משיח צדקנו  אלא שגילוי בחי' 
הבל (עכ"פ) בזמן רשב"י וכו', ומזה מובן שברוחניות (עכ"פ) בזמן רשב"י  

  . 9וכו', כבר היתה הקריעה לז' נחלים
  56הערה  199עמוד לקוטי שיחות חלק טז 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ועד"ז הוא בנוגע איחוד נגלה ונסתר שהי' אצל רשב"י (ראה  ובשוה"ג שבלקו"ש שבפנים: "  )9

בשוה"ג). אבל עפ"ז שמשווה (בלקולוי"צ שם)    45הערה    39  מודהנסמן בלקוטי שיחות חלק טז ע 
, אולי אפ"ל שגילוי תורת החסידות בי"ט כסלו הוא  דלעתידהגילוי די"ט כסלו לקריעה לז' נחלים  

לא רק באופן של "הבל" (כרשב"י כו'), כ"א שכבר "ניתן" ונמשך למטה ע"י אדמו"ר הזקן (אף שגם  
שה"ז לימוד ע"ד ראי' (עיין ש'   –' באופן נעלה מאשר עתה תורת החסידות שבתורתו של משיח תהי

דתורה    לנסתרשהיא הקדמה) רק    –  בפועל האמונה פ"ס)) ולכן לע"ל יש צורך בההקדמה (דבקיעה  
משיח)   של  ל  –(שבתורתו  "י"ט")    –נחלים    ז'בקיעה  של  (ענין  החסידות  לתורת  תורת    –ולא  כי 

   ." החסידות כבר נמשכה ע"י אדה"ז
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ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם    –  כט, שמות טז
  יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי 

 לא
רב ביחד, לעשות את  עַ פעולתו הוא ל – רמז בתוכן ואותיות "עירוב" שהוא בחי' "תפארת" 

  לתחום (בחי' גבורה) שיהא בתוך התחום (בחי' חסד) המקום שמחוץ 
ופעולתו הוא לעשות את המקום שמחוץ לתחום שיהא   10ענין העירוב

  בתוך התחום.
והיינו, שהתחום מתחיל ממקום העירוב, א"כ פעולתו דהעירוב הוא 

לַערֵ  תערובות,  מלשון  עירוב  ב את המקום שעד לחבר ולערבב שלכן נק' 
התחום,   התחום בתוך  נחשב  הוא  גם  שיהא  לתחום  שמחוץ  המקום  עם 

מקום  הוא  התחום  שמחוץ  המקום  שהוא    11והיינו  וזהו  והפירוד,  הרבוי 
מקום הקליפות, וע"י העירוב עושין התאחדות בהרבוי שיהא נחשב כאילו 

  .12הוא בתוך התחום
 14רב חסד ע"ב עם גבורההמעַ   13זהו מה שעירוב קאי על בחי' תפארת

ע"ש, כי המקום שעד התחום שהוא    15ו כמ"ש במאורי אור מע' עירוב רי"
מקום  שהוא  לתחום  שמחוץ  והמקום  חסדים.  בחי'  הוא  דקדושה  סטרא 

  הקליפות, 
פרה דקבילת מן   16הנה הקליפות יניקתם הוא רק מגבורות כידוע בענין

גבורה ממתיק את  שמאלא, הנה העירוב שהוא תפארת המערב חסד עם 
ם ויוחזרו הגבורות שם החיצונים, שלא יינקו משנים שיינקו מהגבורות והדי

 
  בסימן זה כמה פרטים ב"עירוב", והם: ) מבאר 10

  . "עירוב"  של התיבה עצמה "פירוש" א) ה     
  של האותיות "עירוב".  "כללי"ה  "גימטריא" ה בב) מרומז ענין ה"עירוב" גם      
  של האותיות "עירוב".   "פרטי" ה "גימטריא" ג) בהנ"ל, מרומז ענין העירוב גם בה      
 של האותיות.   "סדר" ה"עירוב" גם בהענין תוכן ) מרומז ד      

 ראה תניא סוף פרק לג. ) 11
 ואילך.  70  מודראה לקוטי שיחות חלק יא ע) 12
ספר המאמרים ה'תש"כ ע' קפה וז"ל: עירוב רשויות, ענינו קו האמצעי,    –ראה תורת מנחם  )  13

  תפארת, שענינו בעבודת האדם הוא מדת הרחמים, שמצדה נמשכת השפעת החסד גם במקום כזה 
שמצד מדת הגבורה לא היתה יכולה להיות השפעת החסד, ונמצא, שזהו ענין שאין עליו מנגד, והיינו  
לפי שענינו של קו האמצעי (קו התפארת), שכולל הן את הטעמים דקו הגבורה והן את הטעמים דקו  

ת  החסד, ולאח"ז בא לידי הכרעת המסקנא באופן של החלטה אחת הכוללת את ב' הקוים. וזהו כללו 
הענין דעירוב רשויות, כמרומז גם בתיבת עירוב שהיא תיבה אחת שכוללת האותיות ע"ב רי"ו, ע"ב  
ולכן חסד עם הכולל   יותר, כידוע ששם ע"ב הוא בחכמה, מקור החסד,  בגימטריא חסד (ולמעלה 
עירוב   ותיבת  הגבורה),  שורש  שהיא  בינה  גם  (כולל  גבורה  בגימטריא  ורי"ו  חכמה),  בגימטריא 

ת שניהם הו"ע קו האמצעי, דעת ותפארת, שמאחד (חכמה ובינה, ואח"כ גם) חסד וגבורה.  שכולל
 עי"ש. 

לעיל סימן י. לקמן סימן לב. מה. נו.   –: ראה עוד בזה ש"גבורה" מספר רי"ו גבורה, רי"ו ) 14      
  קג. 

כז וז"ל:  )  15 המעַ   עירובמאורי אור אות ע' סעיף  תפארת  וזהו    גבור"ה ע"ב    חס"דב  רֵ נק'  רי"ו 
  . 11עירוב. עי"ש. ראה הערה  

וראה שם ביאיר נתיב וז"ל: סוד עירוב, עיין בכוונת של ערב שבת ענין עירוב, ועיין בת"ז ריש  
 תיקון כ"ד וז"ל ערוב איהו עמודא דאמצעית'. עי"ש. 
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הנגלה הי' מקודם קרי"ס שנקרע לי"ב קרעים, ולנסתר דתורה שע"י משיח  
מקודם קריעת הנהר לז' נחלים", וגילוי אור החסידות שלמעלה  צדקנו יהי'  

  –  כסלו, שכולל ב' הבחי' די"ב וז'י"ט  משניהם הי' הגאולה ב 
(גילוי תורת החסידות   ז' ו  י"בדלכאורה: א) איך אפ"ל חיבור ב' הבחי' ד

כסלו), קודם שתהי' הבקיעה לז' עצמה (שזו תהי' רק לע"ל)?, ב) הרי   י"טב
אצל רשב"י כו'   –ו גם לפני הבקיעה לז' נחלים (דלעתיד)  נסתר דתורה ישנ

  ומזמן האריז"ל ואילך וכו'? 
של  כבר באופן  נתגלתה  נסתר שע"י משיח צדקנו  אלא שגילוי בחי' 
הבל (עכ"פ) בזמן רשב"י וכו', ומזה מובן שברוחניות (עכ"פ) בזמן רשב"י  

  . 9וכו', כבר היתה הקריעה לז' נחלים
  56הערה  199עמוד לקוטי שיחות חלק טז 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ועד"ז הוא בנוגע איחוד נגלה ונסתר שהי' אצל רשב"י (ראה  ובשוה"ג שבלקו"ש שבפנים: "  )9

בשוה"ג). אבל עפ"ז שמשווה (בלקולוי"צ שם)    45הערה    39  מודהנסמן בלקוטי שיחות חלק טז ע 
, אולי אפ"ל שגילוי תורת החסידות בי"ט כסלו הוא  דלעתידהגילוי די"ט כסלו לקריעה לז' נחלים  

לא רק באופן של "הבל" (כרשב"י כו'), כ"א שכבר "ניתן" ונמשך למטה ע"י אדמו"ר הזקן (אף שגם  
שה"ז לימוד ע"ד ראי' (עיין ש'   –' באופן נעלה מאשר עתה תורת החסידות שבתורתו של משיח תהי

דתורה    לנסתרשהיא הקדמה) רק    –  בפועל האמונה פ"ס)) ולכן לע"ל יש צורך בההקדמה (דבקיעה  
משיח)   של  ל  –(שבתורתו  "י"ט")    –נחלים    ז'בקיעה  של  (ענין  החסידות  לתורת  תורת    –ולא  כי 

   ." החסידות כבר נמשכה ע"י אדה"ז



ליקוט פירושים  |   20
  8        ילקוט לוי יצחק על התורה                              

 

Kovetz Limmud Chof Av 5780 =      Page 8 
 

באו  בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה    –  א,  שמות יט
מדבר סיני 

 נז
סיון מתן תורה, ו"מסירת   השלישיחודש  – "השלישי"", ביאור מעלת השלישי"בחדש 

  כסלו, וכן הנס דנסתר דתורה "יט כסלו"  השלישינפש" על קיום התורה הי' בחודש 
השלישי  התיקון  1מספר  ענין  על  נתנה 2רומז  ידו  שעל  שמשה  וזהו   ,

, 4הבחיר, ומטתו שלימה 3קב הואהתורה הי' שלישי לבטן, וכן בהאבות יע
  הוקדש לעבודת ה'.  5ובבני יעקב השלישי לוי

רומז על ענין התיקון, וזהו שמתן תורה   6וכן בחדשים החודש השלישי 
  סיון, שהוא שלישי מניסן.  –הי' בחודש השלישי  

 
  בחי' תיקון, ומקשר כמה דברים ביחד, והם:  –מבאר ומרמז מעלת מספר "השלישי"  ) 1

  א) מספר "שלישי" עצמו מורה על בחי' תיקון.      
  ב) משה הי' "שלישי" לבטן.     
  ה"שלישי".  –בחיר האבות  –ג) יעקב     
  ה"שלישי".  –שהוקדש לעבודת ה'  –ד) לוי      
  ה"שלישי".  –מתן תורה   –ה) חודש סיון     
  על תורה, נס חנוכה.  מסירת נפש –ו) חודש כסלו ה"שלישי"     
  ז) הנס דחנוכה בחודש כסלו ה"שלישי" היו ע"י כהנים משבט לוי ה"שלישי" לבטן.     
  י"ט כסלו.  –התורה  פנימיותגילוי  –ח) חודש כסלו ה"שלישי"      

 סג. סט.  מןראה גם לקמן סי 
ידוע שעיקר ההפרש בין עולם התהו לעולם  ראה תורה אור  )  2 וז"ל:  ריש פרשת וישלח כד, ד 

התקון, שבעולם התהו היו הספירות מפורדים זה תחת זה אבל בעולם התקון הם בציור קוין דהיינו  
ג' קוין ימין ושמאל ואמצע שהקו האמצעי הוא המחבר ומייחד ג"כ ב' הקוין דימין ושמאל להיות  

ארת הוא הממוצע בין חו"ג ומחברים יחד, ולכך ישראל שהם בבחי' התקון  מתכללים יחד כידוע דתפ
אומרים ג' פעמים קדוש דוקא וכתיב בהם ג"כ והייתם לי סגולה שהסגו"ל הוא ג' נקודות בחינת ימין  
ושמאל ואמצע כו' אבל בעולם התהו שהיו בבחי' פירוד זה תחת זה ולא נתייחדו יחד, ה"ז רק בחי'  

  א בפ"ע והגבורה הוא בפ"ע. ב' קוין שהחסד הו
וכמ"ש ביאור הדברים במ"א שהענין הוא לפי שבתהו היו האורות מרובים והכלים מועטים ולכן  
מצד קוטן הכלי לפ"ע האור ע"כ אין הכלי יכולה להכיל ב' הפכים חו"ג יחד עד"מ באדם מי ששכלו  

כל לחוב ולא יסבול שום  קטן לא יכיל ב' הפכים כלל אלא אם יטה שכלו לזכות לא ימצא אז שום ש 
נטי' לחוב בלבו אלא רק טוב וחסד בלבד. ובהיפוך כאשר יטה לחוב לא יסבול כלל נטי' לזכות ונמצא  
והרי הקוין מפורדים   אינו אלא בקו א' תמיד פעמים בקו הימין לזכות ופעמים בקו השמאל לחוב 

בחינת ב' קוין שהחסד הוא    שכשהוא בבחי' חסד לא יוכל לסבול בחי' דין וכן להיפוך, וזהו הנק' 
  בפני עצמו והגבורה בפני עצמה. 

אבל בתקון שהתפארת מכריע בין חו"ג היינו שגם בשעת הדין יוכל להיות ג"כ נטי' לזכות וכן  
להיפך, לפי שבתקון האורות מועטים והכלים מרובים נמצא הכלי רחב לקבל גם ב' הפכים, וכמו  

יחד וישכנו במוחו ולבו שמצד זה יש סברא לזכות אע"פ  באדם שדעתו רחבה יוכל לסבול ב' הפכים 
  "ג יחדו וזהו ענין ג' קוין. ע"ש. שמצד אחר יש סברא לחוב כו' והרי בתקון מתייחדים חו 

). חלק  52ס הערה   מן(מובא לקמן סי 277וראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו חלק ב' עמוד 
 סג. סד. סה. סט. ועוד.  מן . לקמן סי14יז (תשט"ז חלק ג) עמוד  

ראה בראשית רבה ריש פע"ו "הבחור שבאבות זה יעקב, שנא' (תהלים קלה, ד) כי יעקב בחר  )  3
 ה". זהר חלק א' דף קיט, ב. שער הפסוקים להאריז"ל תולדות כז, כה. -לו י

 ורה פרשת תולדות (בראשית כרך ו) תשצט, א ואילך. ויקרא רבה פל"ו, ה. ראה אור הת) 4
ב' סימן לב טעם ש)  5 יצחק עה"ת חלק  לוי  ילקוט  יג. ראה  יב.  ג,  קראה שמו,    הקב"הבמדבר 

 משא"כ שאר השבטים. ועייג"כ סימן לא שם. 
  205  מוד ואילך. תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ג ע  233ראה לקוטי שיחות חלק ח עמוד  )  6

 ואילך. ועוד. 
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לסטרא דקדושה להתחבר בהחסדים ולהתכלל בהם, שיהא נחשב המקום  
  הזה ג"כ בתוך התחום דקדושה. 

שהלוים  כמו  יקיפום   17ע"ד  והחסדים  בכהנים,  ונכללים  מתחברים 
מאחור  ולא  מפנים  לא  צד,  משום  מהגבורות  יניקה  יהא  שלא  מסביב, 

ואשמיד פריו ממעל ושרשיו    19והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. וכמו  18כמא'
  מתחת.

שבתיבת   מה  ה עירו"בזהו  את    20ע"ב,  מקיף  מפנים   רי"וחסד  גבורה 
  ומאחור.

  קודש סוף עמוד שמט   לקוטי לוי יצחק, אגרות

 
 ראה אור התורה פ' קרח (במדבר כרך ב) ע' תשכ. ) 17
 תפילת ערבית.  –ברכת השכיבנו ) 18
 עמוס ב, ט. ) 19
  סדר ). ומדוייק  216גבורה (   "גימטריא" ). אותיות רי"ו ב 72חסד (   "גימטריא" אותיות ע"ב ב )  20

 ה"גבורה" כדי להמתיקו.  מקיףהאותיות, ד"חסד" 
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באו  בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה    –  א,  שמות יט
מדבר סיני 

 נז
סיון מתן תורה, ו"מסירת   השלישיחודש  – "השלישי"", ביאור מעלת השלישי"בחדש 

  כסלו, וכן הנס דנסתר דתורה "יט כסלו"  השלישינפש" על קיום התורה הי' בחודש 
השלישי  התיקון  1מספר  ענין  על  נתנה 2רומז  ידו  שעל  שמשה  וזהו   ,

, 4הבחיר, ומטתו שלימה 3קב הואהתורה הי' שלישי לבטן, וכן בהאבות יע
  הוקדש לעבודת ה'.  5ובבני יעקב השלישי לוי

רומז על ענין התיקון, וזהו שמתן תורה   6וכן בחדשים החודש השלישי 
  סיון, שהוא שלישי מניסן.  –הי' בחודש השלישי  

 
  בחי' תיקון, ומקשר כמה דברים ביחד, והם:  –מבאר ומרמז מעלת מספר "השלישי"  ) 1

  א) מספר "שלישי" עצמו מורה על בחי' תיקון.      
  ב) משה הי' "שלישי" לבטן.     
  ה"שלישי".  –בחיר האבות  –ג) יעקב     
  ה"שלישי".  –שהוקדש לעבודת ה'  –ד) לוי      
  ה"שלישי".  –מתן תורה   –ה) חודש סיון     
  על תורה, נס חנוכה.  מסירת נפש –ו) חודש כסלו ה"שלישי"     
  ז) הנס דחנוכה בחודש כסלו ה"שלישי" היו ע"י כהנים משבט לוי ה"שלישי" לבטן.     
  י"ט כסלו.  –התורה  פנימיותגילוי  –ח) חודש כסלו ה"שלישי"      

 סג. סט.  מןראה גם לקמן סי 
ידוע שעיקר ההפרש בין עולם התהו לעולם  ראה תורה אור  )  2 וז"ל:  ריש פרשת וישלח כד, ד 

התקון, שבעולם התהו היו הספירות מפורדים זה תחת זה אבל בעולם התקון הם בציור קוין דהיינו  
ג' קוין ימין ושמאל ואמצע שהקו האמצעי הוא המחבר ומייחד ג"כ ב' הקוין דימין ושמאל להיות  

ארת הוא הממוצע בין חו"ג ומחברים יחד, ולכך ישראל שהם בבחי' התקון  מתכללים יחד כידוע דתפ
אומרים ג' פעמים קדוש דוקא וכתיב בהם ג"כ והייתם לי סגולה שהסגו"ל הוא ג' נקודות בחינת ימין  
ושמאל ואמצע כו' אבל בעולם התהו שהיו בבחי' פירוד זה תחת זה ולא נתייחדו יחד, ה"ז רק בחי'  

  א בפ"ע והגבורה הוא בפ"ע. ב' קוין שהחסד הו
וכמ"ש ביאור הדברים במ"א שהענין הוא לפי שבתהו היו האורות מרובים והכלים מועטים ולכן  
מצד קוטן הכלי לפ"ע האור ע"כ אין הכלי יכולה להכיל ב' הפכים חו"ג יחד עד"מ באדם מי ששכלו  

כל לחוב ולא יסבול שום  קטן לא יכיל ב' הפכים כלל אלא אם יטה שכלו לזכות לא ימצא אז שום ש 
נטי' לחוב בלבו אלא רק טוב וחסד בלבד. ובהיפוך כאשר יטה לחוב לא יסבול כלל נטי' לזכות ונמצא  
והרי הקוין מפורדים   אינו אלא בקו א' תמיד פעמים בקו הימין לזכות ופעמים בקו השמאל לחוב 

בחינת ב' קוין שהחסד הוא    שכשהוא בבחי' חסד לא יוכל לסבול בחי' דין וכן להיפוך, וזהו הנק' 
  בפני עצמו והגבורה בפני עצמה. 

אבל בתקון שהתפארת מכריע בין חו"ג היינו שגם בשעת הדין יוכל להיות ג"כ נטי' לזכות וכן  
להיפך, לפי שבתקון האורות מועטים והכלים מרובים נמצא הכלי רחב לקבל גם ב' הפכים, וכמו  

יחד וישכנו במוחו ולבו שמצד זה יש סברא לזכות אע"פ  באדם שדעתו רחבה יוכל לסבול ב' הפכים 
  "ג יחדו וזהו ענין ג' קוין. ע"ש. שמצד אחר יש סברא לחוב כו' והרי בתקון מתייחדים חו 

). חלק  52ס הערה   מן(מובא לקמן סי 277וראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו חלק ב' עמוד 
 סג. סד. סה. סט. ועוד.  מן . לקמן סי14יז (תשט"ז חלק ג) עמוד  

ראה בראשית רבה ריש פע"ו "הבחור שבאבות זה יעקב, שנא' (תהלים קלה, ד) כי יעקב בחר  )  3
 ה". זהר חלק א' דף קיט, ב. שער הפסוקים להאריז"ל תולדות כז, כה. -לו י

 ורה פרשת תולדות (בראשית כרך ו) תשצט, א ואילך. ויקרא רבה פל"ו, ה. ראה אור הת) 4
ב' סימן לב טעם ש)  5 יצחק עה"ת חלק  לוי  ילקוט  יג. ראה  יב.  ג,  קראה שמו,    הקב"הבמדבר 

 משא"כ שאר השבטים. ועייג"כ סימן לא שם. 
  205  מוד ואילך. תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ג ע  233ראה לקוטי שיחות חלק ח עמוד  )  6

 ואילך. ועוד. 
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לסטרא דקדושה להתחבר בהחסדים ולהתכלל בהם, שיהא נחשב המקום  
  הזה ג"כ בתוך התחום דקדושה. 

שהלוים  כמו  יקיפום   17ע"ד  והחסדים  בכהנים,  ונכללים  מתחברים 
מאחור  ולא  מפנים  לא  צד,  משום  מהגבורות  יניקה  יהא  שלא  מסביב, 

ואשמיד פריו ממעל ושרשיו    19והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. וכמו  18כמא'
  מתחת.

שבתיבת   מה  ה עירו"בזהו  את    20ע"ב,  מקיף  מפנים   רי"וחסד  גבורה 
  ומאחור.

  קודש סוף עמוד שמט   לקוטי לוי יצחק, אגרות

 
 ראה אור התורה פ' קרח (במדבר כרך ב) ע' תשכ. ) 17
 תפילת ערבית.  –ברכת השכיבנו ) 18
 עמוס ב, ט. ) 19
  סדר ). ומדוייק  216גבורה (   "גימטריא" ). אותיות רי"ו ב 72חסד (   "גימטריא" אותיות ע"ב ב )  20

 ה"גבורה" כדי להמתיקו.  מקיףהאותיות, ד"חסד" 
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ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי    –  ה,  שמות יט
  סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ 

 סג
בחג השבועות הוא  – ) "ר' יוסף בעצרת עבדו לי' עגלא תילתא" , בביאור מאחז"ל (פסחים סח

  עולם התיקון –הנישואין בין הקב"ה ובנ"י 
  ביומא דעצרתא אמר, עבדו לי עגלא תילתא.  1ר' יוסף

  פסחים סח, ב 

  שלישי לבטן ומובחר הוא..  תילתא
  י' מצוה לאנשי ביתו להכין לו סעודה.. העביד לי' 

  רש"י

רב    2רב  הוא  והעושה  דוקא,  תלתא  תלתא,  עגלא  עביד  בעצרת  יוסף 
  יוסף.

השבועות  עולם   3דבחג  והו"ע  לישראל,  הקב"ה  של  הנשואין  הוא 
  קווין. 4התיקון, ובתיקון הוא ג'

 
בועות אמר לאנשי ביתו, הכינו לי עגל שלישי לבטן,  ר' יוסף ביום טוב של ש: [תרגום ללה"ק]) 1

   שנולד השלישי, דמובחר הוא ביותר. 
  ) מבאר כאן כמה שאלות, והם:2

   " דוקא?יוסףמה קשר הבקשה, לר' "  א)      
  " לבטן דוקא? שלישילמה ביקש ר' יוסף "תילתא" דוקא, מהו הכוונה " ב)      
  בחג השבועות שביקש "עגלא תילתא"?  –" בעצרתאג) מה הטעם, דוקא "      

תענית פרק ד משנה ח "ביום חתונתו זה מתן תורה". ראה סידור עם דא"ח קלו, ד [בהוצאת  )  3
רד, ד]. מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתקיט. מאמרי אדמו"ר    –תשע"ט  

יט. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק  האמצעי בראשית ע' ריט. ויקרא חלק א' ע' דש. במדבר חלק ב' ע' ת
  לא. ועוד.   מןסי ד

  ג' ' לב   מספר   וז"ל: החילוק שבין  277ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו חלק ב עמוד  )  4
  הוא החילוק שבין עולם התוהו לעולם התיקון. 

  ביאור הענין:
ר יעקב  , כידוע שעולם התוהו הוא בב' קוין, וכפי שמצינו שכאשהתוהו' מורה על עולם ב מספר 

מחנות" (וישלח לב, ח), "מאחר שבתוהו היו רק    לשניהלך לפגוש את עשו, אזי "ויחץ את העם גו'  
לעיל סי' נז הערה  מובא    – "כ בדוגמא זו" (תו"א וישלח כד, ד  ב' קוין . . הוצרך יעקב לעשות עצמו ג

  . ובכ"מ);8ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן נח הערה . ב2
מורה על עולם התיקון, כידוע שעולם התיקון הוא בג' קוין, ובלשון המשנה (אבות פ"א    ג'ומספר  

וכפי שמצינו שב"ד צריך להיות שלשה דוקא (ריש מס'   מ"ב): "על שלשה דברים העולם עומד", 
(הקב"ה)   לבעלה  ישראל)  (כנסת  אשה  קדושי  ה"ד),  פ"א  סנהדרין  הל'  רמב"ם  וראה    –סנהדרין. 

בכסף בשטר ובביאה" (ריש מס' קידושין. וראה הל' אישות פ"א ה"ב), שהם כנגד    "בשלשה דרכים . . 
גמ"ח, ובשטר    –בשלח א, רע"ג. ובכ"מ): בכסף    ליהם העולם עומד (כש"ט ס"י. לקו"תג' הדברים שע 

עבודת התפלה, שעל ידה נעשה החיבור והיחוד כו', וכיו"ב בשאר עניני    – אותיות התורה, ובביאה    –
  מספר ג', עולם התיקון. קדושה שהם ב 

  –דרכים"    בשתידרכים" ל"קונה את עצמה    ה"שלש"בוזהו גם טעם החילוק בין "האשה נקנית  
דרכים", בהתאם לכך שעולם    השלשכי: "האשה נקנית" הו"ע של בנין ותיקון, ולכן, נעשה הדבר ב"

נעשה ולכן,  וחורבן,  הרס  של  הו"ע  עצמה"  את  "קונה  אבל  קוין.  בג'  הוא  ב"  התיקון    שתי הדבר 
  דרכים", בהתאם לכך שעולם התוהו הוא בב' קוין. ע"ש. 
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כסלו הוא  מתשרי  השלישי  ו7והחודש  נפש,  התורה   מסירת  קיום  על 
מחקי   ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  רצו  היונים  כי  בכסלו,  הי'  והמצוה 
לוי הבן השלישי, והוא על  רצונך, והנס דחנוכה הי' ע"י הכהנים משבט 

  נגלה דתורה. 
  חודש השלישי.  –הי' בכסלו  נסתר דתורהוכן הנס על 

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד ריז

 
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק  (סעיפים טז. יז).    75לקוטי שיחות חלק א עמוד  ראה    )7

שיחות קודש  .  528. ה'תשמ"ז חלק א' עמוד  ואילך  382ואילך. ה'תש"נ חלק א' עמוד    353א עמוד  
 ה'תשמ"א ש"פ תבוא סעיף יט. ועוד. 
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ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי    –  ה,  שמות יט
  סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ 

 סג
בחג השבועות הוא  – ) "ר' יוסף בעצרת עבדו לי' עגלא תילתא" , בביאור מאחז"ל (פסחים סח

  עולם התיקון –הנישואין בין הקב"ה ובנ"י 
  ביומא דעצרתא אמר, עבדו לי עגלא תילתא.  1ר' יוסף

  פסחים סח, ב 

  שלישי לבטן ומובחר הוא..  תילתא
  י' מצוה לאנשי ביתו להכין לו סעודה.. העביד לי' 

  רש"י

רב    2רב  הוא  והעושה  דוקא,  תלתא  תלתא,  עגלא  עביד  בעצרת  יוסף 
  יוסף.

השבועות  עולם   3דבחג  והו"ע  לישראל,  הקב"ה  של  הנשואין  הוא 
  קווין. 4התיקון, ובתיקון הוא ג'

 
בועות אמר לאנשי ביתו, הכינו לי עגל שלישי לבטן,  ר' יוסף ביום טוב של ש: [תרגום ללה"ק]) 1

   שנולד השלישי, דמובחר הוא ביותר. 
  ) מבאר כאן כמה שאלות, והם:2

   " דוקא?יוסףמה קשר הבקשה, לר' "  א)      
  " לבטן דוקא? שלישילמה ביקש ר' יוסף "תילתא" דוקא, מהו הכוונה " ב)      
  בחג השבועות שביקש "עגלא תילתא"?  –" בעצרתאג) מה הטעם, דוקא "      

תענית פרק ד משנה ח "ביום חתונתו זה מתן תורה". ראה סידור עם דא"ח קלו, ד [בהוצאת  )  3
רד, ד]. מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתקיט. מאמרי אדמו"ר    –תשע"ט  

יט. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק  האמצעי בראשית ע' ריט. ויקרא חלק א' ע' דש. במדבר חלק ב' ע' ת
  לא. ועוד.   מןסי ד

  ג' ' לב   מספר   וז"ל: החילוק שבין  277ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו חלק ב עמוד  )  4
  הוא החילוק שבין עולם התוהו לעולם התיקון. 

  ביאור הענין:
ר יעקב  , כידוע שעולם התוהו הוא בב' קוין, וכפי שמצינו שכאשהתוהו' מורה על עולם ב מספר 

מחנות" (וישלח לב, ח), "מאחר שבתוהו היו רק    לשניהלך לפגוש את עשו, אזי "ויחץ את העם גו'  
לעיל סי' נז הערה  מובא    – "כ בדוגמא זו" (תו"א וישלח כד, ד  ב' קוין . . הוצרך יעקב לעשות עצמו ג

  . ובכ"מ);8ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן נח הערה . ב2
מורה על עולם התיקון, כידוע שעולם התיקון הוא בג' קוין, ובלשון המשנה (אבות פ"א    ג'ומספר  

וכפי שמצינו שב"ד צריך להיות שלשה דוקא (ריש מס'   מ"ב): "על שלשה דברים העולם עומד", 
(הקב"ה)   לבעלה  ישראל)  (כנסת  אשה  קדושי  ה"ד),  פ"א  סנהדרין  הל'  רמב"ם  וראה    –סנהדרין. 

בכסף בשטר ובביאה" (ריש מס' קידושין. וראה הל' אישות פ"א ה"ב), שהם כנגד    "בשלשה דרכים . . 
גמ"ח, ובשטר    –בשלח א, רע"ג. ובכ"מ): בכסף    ליהם העולם עומד (כש"ט ס"י. לקו"תג' הדברים שע 

עבודת התפלה, שעל ידה נעשה החיבור והיחוד כו', וכיו"ב בשאר עניני    – אותיות התורה, ובביאה    –
  מספר ג', עולם התיקון. קדושה שהם ב 

  –דרכים"    בשתידרכים" ל"קונה את עצמה    ה"שלש"בוזהו גם טעם החילוק בין "האשה נקנית  
דרכים", בהתאם לכך שעולם    השלשכי: "האשה נקנית" הו"ע של בנין ותיקון, ולכן, נעשה הדבר ב"

נעשה ולכן,  וחורבן,  הרס  של  הו"ע  עצמה"  את  "קונה  אבל  קוין.  בג'  הוא  ב"  התיקון    שתי הדבר 
  דרכים", בהתאם לכך שעולם התוהו הוא בב' קוין. ע"ש. 
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כסלו הוא  מתשרי  השלישי  ו7והחודש  נפש,  התורה   מסירת  קיום  על 
מחקי   ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  רצו  היונים  כי  בכסלו,  הי'  והמצוה 
לוי הבן השלישי, והוא על  רצונך, והנס דחנוכה הי' ע"י הכהנים משבט 

  נגלה דתורה. 
  חודש השלישי.  –הי' בכסלו  נסתר דתורהוכן הנס על 

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד ריז

 
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק  (סעיפים טז. יז).    75לקוטי שיחות חלק א עמוד  ראה    )7

שיחות קודש  .  528. ה'תשמ"ז חלק א' עמוד  ואילך  382ואילך. ה'תש"נ חלק א' עמוד    353א עמוד  
 ה'תשמ"א ש"פ תבוא סעיף יט. ועוד. 



ליקוט פירושים  |   24
  12        ילקוט לוי יצחק על התורה                              

 

Kovetz Limmud Chof Av 5780 =      Page 12 
 

  וגו'אנכי ה' אלקיך  – ה, שמות יט

 פו
קאי על  –, "שלום יעשה לי" נגלה דתורהקאי על  –ביאור מש"כ על תורה "יעשה שלום לי" 

  פנימיות דתורה
של    א"ר בפמליא  שלום  משים  לשמה,  בתורה  העוסק  כל  אלכסנדרי 

או  ה)  כז,  יעשה  יזֵ חֲ יַ   1מעלה ובפמליא של מטה שנאמר (ישעי'  במעוזי  ק 
  שלום לי שלום יעשה לי. 

  סנהדרין צט, ב

  תורה.  מעוזי, 
  תרתי זימני אחד מלמעלה ואחד למטה.  שלום שלום, 

  רש"י

  , 2ק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי יאו יחז  נאמרש

ם, ישלום, הוא, כי העסק בתורה צ"ל פעמי  ב' פעמיםהנה כתיב כאן  
כתיב  ולכן  בנסתר,  ופעם שני  בנגלה  פעם ראשון  תלמודו שנית,  שיחזור 

  ב"פ שלום. 
, רעטוב ו  4עץ הדעת הוא העסק בבירור הניצוצין, בחי'    3ונגלה דתורה 

שצריך מתחלה להסיר את הקליפות המעלימים ומכסים והו"ע הקושיות,  

 
היא  1 ויחזיקו "במעוזי"  ישובו בנ"י מדרכם הרעה,  ) פירוש הפסוק, הנביא ישעי' אומר, שאם 

  התורה, אז יהי' שלום: ומבאר כאן "ארבעה" שאלות: 
  בפסוק?  "שלום" א) מהו הב' פעמים       
  ?"שלום יעשה לי" , ואח"כ מהפך הסדר  "יעשה שלום לי" ב) למה בתחלה כתוב      
  "? לשמהג) מהו הדיוק "כל העוסק בתורה      
 ד) מהו החילוק בין "פמליא של מעלה" ו"פמליא של מטה"?      

 פז. פח.  מןראה גם לקמן סי )2
סעיף יא וז"ל: ברע"מ פ' נשא  (לאדמו"ר מוהרש"ב)  חיים  ה ראה קונטרס עץ    ונגלה דתורה:)  3

התורה עצמה שהיא ח"ו בחי' אילנא  דקכ"ד ע"ב דתושבע"פ היא אילנא דטו"ר. אמנם אין הכוונה על  
דטו"ר אלא מצד ההתלבשות שלה וכמ"ש באגה"ק (סי' כו) על מא' רע"מ הנ"ל כי הלכות התורה  
נתלבשו בדברים גשמיים כו' המחליף פרה בחמור ושנים אוחזין בטלית, כן כל ההלכות הם בדברים  

בחי' יש ודבר ויוכל לשכוח  הגשמיים וכשלומד ההלכות ה"ה עוסק בענינים גשמיים יכול להיות ב
שהמברר   לפי  דטו"ר  אילנא  נק'  ומשו"ז  כו'.  ית'  ורצונו  חכמתו  וישכח שהיא  התורה  נותן  ה'  על 

  .  .  מתלבש בלבושי המתברר ונק' ע"ש המתברר כו'
סעיף יג) והנה עץ החיים הוא בחי' פנימיות התורה וכמ"ש ברע"מ דפ' נשא ובגין דעתידין ישראל  

דאיהו האי ספר הזהר כו'. ובאגה"ק בביאור מא' הנ"ל בסופו למטעם מאילנא    למטעם מאילנא דחיי
 . דהנה  הוא  והענין  כו'.  והמצוה  התורה  פנימיות  שהיא  נתלבשה   דחיי  שלא  התורה  בפנימיות   .

וגם   בכלל  ובענינים אלקות  רוחניים בסדר ההשתל'  בלבושים גשמיים שהרי היא מדברת מענינים 
רוחניות ונרגש בה האור האלקי וכל ענינה הוא לידע את ה' ולבוא    השכל וההשגה בזה ה"ה השגה

ולכן פנימיות התו' היא בחי' עה"ח שהיא גילוי אלקות והיא המביאה ללב שלם היינו   .  לידי אהוי"ר .
  לאהוי"ר שהוא העיקר בכל עסק התורה והמצות כו'. 

אגה"ק סי' כ"ו הנ"ל בשם  ומשו"ז נתגלה עיקר פנימיות התורה בדורות האחרונים דוקא וכמ"ש ב
. ולכן מצוה וחובה על כאו"א    האריז"ל דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכ' .

 ללמוד פנימיות התורה. עי"ש כל הביאור. 
ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל ע' קכט וז"ל: הנסתר דתורה, פנימיות התורה  )  4

ועיין  נקרא טוב עץ   כו',  ורע  החיים שכולו טוב, משא"כ הנגלה דתורה מתלבשת בעץ הדעת טוב 
  באגה"ק בד"ה ברע"מ פרשת נשא כו' ע"ש. 
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שבתורה    5והיינו בחי'  ג'  המשכת  ולנגד  תלתאי,  ועם  תלתאי  אוריין 
עם תלתאי,   –'  אוריין תלתאי, יש בהמקבל דישראל ג"כ ג' בחי  –מהקב"ה  

  , ג' נקודות. 6דוקא  סגוללי סגולה,  והייתם
, המייחד ז"א ונוקבא, וכמו"כ בשבועות נשואי 8הוא בחי' יסוד  7ויוסף

  .9הקב"ה (ז"א) עם בנ"י (מלכות)
  מלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעח

 
ראה גם לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש ריש עמוד תטז. שיחות קודש ה'תשל"ד ש"פ תולדות סעיף  
ב. ה'תשל"ה ש"פ משפטים סעיף ה. ה'תשל"ח ש"פ חוקת סעיף כג. ה'תשמ"א ש"פ בהעלותך סעיף  

 . 42נד. ספר המאמרים תשל"ד עמוד  
שבת פח, א. "בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי )  5

נח. נט. סוף סי'    מןואילך. לקמן סי  11  מודבירחא תליתאי", ע"ש. ראה תו"מ התוועדויות חלק יז ע
 ואילך.   232ס. לקוטי שיחות חלק ח עמוד  

בחינת סגול (שיש בו ג'  רכט, וז"ל:    מודספר המאמרים מלוקט חלק ג ע   –ראה תורת מנחם    )6
בחינת סגולתא    ), ועי"זרומז על עבודת הבירורים (היינו ירידת המלכות למטה לברר בירוריםנקודות)  

לי סגולה מכל העמים, דע"י הבירור  ש ו(שגם בסגולתא יש ג' נקודות), בחינת סגולה. כמ"  הייתם 
- (שמואל  תרד מאד  *שאמר יהונתן לדוד ושלשת   ו זהל העמים, עי"ז והייתם לי סגולה.  שמבררים מכ

. (ראה  , שע"י הירידה לבחינת סגול לברר בירורים יתעלה לבחינת סגולתא וסגולה, ע"ש א ב, יט)
  . )54לקמן סי' ס הערה 

) ראה גם ספר המאמרים תקס"ז ע' נו. סב ואילך. אור התורה בראשית כא, ב ואילך. שיר השירים  *
 ב. ועוד. -קמא
א מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא  מָ ְׁש עפ"י מאחז"ל "   "יוסף" ם  ׁשֵ אר ומקשר המב  יוסף:  )7

 פג, ב. זהר חלק א דף ו, א. חלק ב קעט, ב. 
ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי    ויוסף הוא בחי' יסוד:)  8

יסוד, הי' לו נסיון    –חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף    , צדיק". וראה בתורת לוי יצחק
"שיוסף    :בראשית עמוד רפדלזהר  עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות 

  פעמים הוי' כי הוא המדה השישית". בחי' יסוד מספרו ו' 
וז"ל: "שיוסף    21, ובהערה  15מוד  תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עוראה  

ראה ביאורי    –הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות (האבות) בבי"ע  
[ובהוצאה החדשה  אדמו"ר האמצעי  מהזהר   ואילך  ד  כט,  ואילך].    – ויחי  ד  ויחי  עה,  התורה  אור 

  ע"ש.  "א ואילך., אא ואילך. תתשכ, תתקצא
 מאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד עמוד קז ואילך. ועוד. ספר ה –תורת מנחם 

ואילך, ביאור המאחז"ל, והקשר להסוגיא שם בפסחים    211  מוד) ראה לקוטי שיחות חלק טז ע9
תחתונים ועליונים ע"ש. וראה גם לקוטי שיחות חלק ב ע'  יחוד  –דכו"ע מודים דבעצרת בענין לכם 

  ועוד.. 887. חלק ג ע'  560
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  וגו'אנכי ה' אלקיך  – ה, שמות יט

 פו
קאי על  –, "שלום יעשה לי" נגלה דתורהקאי על  –ביאור מש"כ על תורה "יעשה שלום לי" 

  פנימיות דתורה
של    א"ר בפמליא  שלום  משים  לשמה,  בתורה  העוסק  כל  אלכסנדרי 

או  ה)  כז,  יעשה  יזֵ חֲ יַ   1מעלה ובפמליא של מטה שנאמר (ישעי'  במעוזי  ק 
  שלום לי שלום יעשה לי. 

  סנהדרין צט, ב

  תורה.  מעוזי, 
  תרתי זימני אחד מלמעלה ואחד למטה.  שלום שלום, 

  רש"י

  , 2ק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי יאו יחז  נאמרש

ם, ישלום, הוא, כי העסק בתורה צ"ל פעמי  ב' פעמיםהנה כתיב כאן  
כתיב  ולכן  בנסתר,  ופעם שני  בנגלה  פעם ראשון  תלמודו שנית,  שיחזור 

  ב"פ שלום. 
, רעטוב ו  4עץ הדעת הוא העסק בבירור הניצוצין, בחי'    3ונגלה דתורה 

שצריך מתחלה להסיר את הקליפות המעלימים ומכסים והו"ע הקושיות,  

 
היא  1 ויחזיקו "במעוזי"  ישובו בנ"י מדרכם הרעה,  ) פירוש הפסוק, הנביא ישעי' אומר, שאם 

  התורה, אז יהי' שלום: ומבאר כאן "ארבעה" שאלות: 
  בפסוק?  "שלום" א) מהו הב' פעמים       
  ?"שלום יעשה לי" , ואח"כ מהפך הסדר  "יעשה שלום לי" ב) למה בתחלה כתוב      
  "? לשמהג) מהו הדיוק "כל העוסק בתורה      
 ד) מהו החילוק בין "פמליא של מעלה" ו"פמליא של מטה"?      

 פז. פח.  מןראה גם לקמן סי )2
סעיף יא וז"ל: ברע"מ פ' נשא  (לאדמו"ר מוהרש"ב)  חיים  ה ראה קונטרס עץ    ונגלה דתורה:)  3

התורה עצמה שהיא ח"ו בחי' אילנא  דקכ"ד ע"ב דתושבע"פ היא אילנא דטו"ר. אמנם אין הכוונה על  
דטו"ר אלא מצד ההתלבשות שלה וכמ"ש באגה"ק (סי' כו) על מא' רע"מ הנ"ל כי הלכות התורה  
נתלבשו בדברים גשמיים כו' המחליף פרה בחמור ושנים אוחזין בטלית, כן כל ההלכות הם בדברים  

בחי' יש ודבר ויוכל לשכוח  הגשמיים וכשלומד ההלכות ה"ה עוסק בענינים גשמיים יכול להיות ב
שהמברר   לפי  דטו"ר  אילנא  נק'  ומשו"ז  כו'.  ית'  ורצונו  חכמתו  וישכח שהיא  התורה  נותן  ה'  על 

  .  .  מתלבש בלבושי המתברר ונק' ע"ש המתברר כו'
סעיף יג) והנה עץ החיים הוא בחי' פנימיות התורה וכמ"ש ברע"מ דפ' נשא ובגין דעתידין ישראל  

דאיהו האי ספר הזהר כו'. ובאגה"ק בביאור מא' הנ"ל בסופו למטעם מאילנא    למטעם מאילנא דחיי
 . דהנה  הוא  והענין  כו'.  והמצוה  התורה  פנימיות  שהיא  נתלבשה   דחיי  שלא  התורה  בפנימיות   .

וגם   בכלל  ובענינים אלקות  רוחניים בסדר ההשתל'  בלבושים גשמיים שהרי היא מדברת מענינים 
רוחניות ונרגש בה האור האלקי וכל ענינה הוא לידע את ה' ולבוא    השכל וההשגה בזה ה"ה השגה

ולכן פנימיות התו' היא בחי' עה"ח שהיא גילוי אלקות והיא המביאה ללב שלם היינו   .  לידי אהוי"ר .
  לאהוי"ר שהוא העיקר בכל עסק התורה והמצות כו'. 

אגה"ק סי' כ"ו הנ"ל בשם  ומשו"ז נתגלה עיקר פנימיות התורה בדורות האחרונים דוקא וכמ"ש ב
. ולכן מצוה וחובה על כאו"א    האריז"ל דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכ' .

 ללמוד פנימיות התורה. עי"ש כל הביאור. 
ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל ע' קכט וז"ל: הנסתר דתורה, פנימיות התורה  )  4

ועיין  נקרא טוב עץ   כו',  ורע  החיים שכולו טוב, משא"כ הנגלה דתורה מתלבשת בעץ הדעת טוב 
  באגה"ק בד"ה ברע"מ פרשת נשא כו' ע"ש. 
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שבתורה    5והיינו בחי'  ג'  המשכת  ולנגד  תלתאי,  ועם  תלתאי  אוריין 
עם תלתאי,   –'  אוריין תלתאי, יש בהמקבל דישראל ג"כ ג' בחי  –מהקב"ה  

  , ג' נקודות. 6דוקא  סגוללי סגולה,  והייתם
, המייחד ז"א ונוקבא, וכמו"כ בשבועות נשואי 8הוא בחי' יסוד  7ויוסף

  .9הקב"ה (ז"א) עם בנ"י (מלכות)
  מלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעח

 
ראה גם לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש ריש עמוד תטז. שיחות קודש ה'תשל"ד ש"פ תולדות סעיף  
ב. ה'תשל"ה ש"פ משפטים סעיף ה. ה'תשל"ח ש"פ חוקת סעיף כג. ה'תשמ"א ש"פ בהעלותך סעיף  

 . 42נד. ספר המאמרים תשל"ד עמוד  
שבת פח, א. "בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי )  5

נח. נט. סוף סי'    מןואילך. לקמן סי  11  מודבירחא תליתאי", ע"ש. ראה תו"מ התוועדויות חלק יז ע
 ואילך.   232ס. לקוטי שיחות חלק ח עמוד  

בחינת סגול (שיש בו ג'  רכט, וז"ל:    מודספר המאמרים מלוקט חלק ג ע   –ראה תורת מנחם    )6
בחינת סגולתא    ), ועי"זרומז על עבודת הבירורים (היינו ירידת המלכות למטה לברר בירוריםנקודות)  

לי סגולה מכל העמים, דע"י הבירור  ש ו(שגם בסגולתא יש ג' נקודות), בחינת סגולה. כמ"  הייתם 
- (שמואל  תרד מאד  *שאמר יהונתן לדוד ושלשת   ו זהל העמים, עי"ז והייתם לי סגולה.  שמבררים מכ

. (ראה  , שע"י הירידה לבחינת סגול לברר בירורים יתעלה לבחינת סגולתא וסגולה, ע"ש א ב, יט)
  . )54לקמן סי' ס הערה 

) ראה גם ספר המאמרים תקס"ז ע' נו. סב ואילך. אור התורה בראשית כא, ב ואילך. שיר השירים  *
 ב. ועוד. -קמא
א מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא  מָ ְׁש עפ"י מאחז"ל "   "יוסף" ם  ׁשֵ אר ומקשר המב  יוסף:  )7

 פג, ב. זהר חלק א דף ו, א. חלק ב קעט, ב. 
ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי    ויוסף הוא בחי' יסוד:)  8

יסוד, הי' לו נסיון    –חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף    , צדיק". וראה בתורת לוי יצחק
"שיוסף    :בראשית עמוד רפדלזהר  עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות 

  פעמים הוי' כי הוא המדה השישית". בחי' יסוד מספרו ו' 
וז"ל: "שיוסף    21, ובהערה  15מוד  תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עוראה  

ראה ביאורי    –הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות (האבות) בבי"ע  
[ובהוצאה החדשה  אדמו"ר האמצעי  מהזהר   ואילך  ד  כט,  ואילך].    – ויחי  ד  ויחי  עה,  התורה  אור 

  ע"ש.  "א ואילך., אא ואילך. תתשכ, תתקצא
 מאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד עמוד קז ואילך. ועוד. ספר ה –תורת מנחם 

ואילך, ביאור המאחז"ל, והקשר להסוגיא שם בפסחים    211  מוד) ראה לקוטי שיחות חלק טז ע9
תחתונים ועליונים ע"ש. וראה גם לקוטי שיחות חלק ב ע'  יחוד  –דכו"ע מודים דבעצרת בענין לכם 
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 צ

ביאור סיפור בזהר (ח"א דף קצ, א), אופן לימוד התורה דרבי חייא ותלמידיו, ומבאר ומתרץ  
  לט, מ.  יםעפ"י מש"כ בתניא פרק  –" שאלות ודיוקים עשריםיותר מ"

י ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְלֵמיַזל ְּבהּו, ְּבִגין  ִאיּנּון ַצִּדיַקָּיא ְּדָיְדֵעי ָאְרחוֹ   1ַזָּכִאין
ֵמי  ַרְייָתא יוֹ ַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ְּדָכל ַמאן ְּדִאְׁשַּתַּדל ְּבאוֹ ְּדִאיּנּון ִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאוֹ 

  ְלָמא ִעָּלָאה ְוָעְלָמא ַּתָּתָאה וכו'. ְוֵליֵלי, ַאְחִסין ְּתֵרין ָעְלִמין, עָ 
ְּבאוֹ   2ְּדָהא ָקָרא  ְדִיְׂשָרֵאל,  ְלַאְרָעא  ֵמָהָתם  ֲאָתא  ַּכד  ִחָּייא  ַעד ַרִּבי  ַרְייָתא 

ֲהווֹ ַאְנּפוֹ   ַּדֲהווֹ  ְוַכד  ְּכִׁשְמָׁשא,  ְנִהיִרין  ְּדָלָעאן    י  ִאיּנּון  ָּכל  ַקֵּמיּה  ָקְייִמין 
ַרְייָתא ִלְׁשָמּה, ְוָדא ָלא ִאְׁשַּתַּדל ִלְׁשָמּה,  ר ָּדא ִאְׁשַּתַּדל ְּבאוֹ ַרְייָתא, ֲהָוה ָאמַ ְּבאוֹ 

ַוֲהָוה ַצֵּלי ַעל ַההּוא ְּדִאְתַעַּסק ִלְׁשָמּה ְּדֶליֱהֵוי ָהִכי ָּתִדיר, ְוִיְזֵּכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, 
ְלאִ  ְּדֵייֵתי  ִלְׁשָמּה  ְּדָלא ִאְתַעַּסק ָּבּה  ַעל ַההּוא  ִלְׁשָמּה, ְוִיְזֵּכי  ְוַצֵּלי  ָּבּה  ְתַעְּסָקא 

  ְלַחֵּיי ָעְלָמא. 
ְּבאוֹ   3ָמאיוֹ  ָלֵעי  ַּדֲהָוה  ַּתְלִמיד  ְוַאְנּפוֹ ַחד ָחָמא ַחד  מוֹ ַרְייָתא  ָאַמר י  ִריָקן, 

ֲעֵליּה   ְוַאְמִׁשי�  ְלַקֵּמיּה  ֵליּה  ָאִחיד  ְּדָנא,  ִאיהּו  ְּבֶחְטָאה  ְמַהְרֵהר  ְּבִמִּלין  ַוַּדאי 
יוֹ ְּדאוֹ  ַההּוא  ִמן  ְּבַגֵּויּה,  רּוֵחיּה  ְּדִאְתַייַּׁשב  ַעד  ַעל  ַרְייָתא,  ַׁשֵּוי  ּוְלָהְלָאה  ָמא 

  ַרְייָתא ִלְׁשָמּה. רּוֵחיּה ְּדָלא ִיְרֹּדף ָּבַתר ִאיּנּון ִהְרהּוִרין ִּביִׁשין, ְוִיְׁשַּתַּדל ְּבאוֹ 
  ספר הזהר חלק א דף קצ, א 

את   4חייא   רבי קרא כד  דישראל,  לארעא  מהתם  דהוו    א  עד  באורייתא 
  שמשא וכו'. כאנפוי נהירין 

 
אשריהם  (  י ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְלֵמיַזל ְּבהּווֹ ַזָּכִאין ִאיּנּון ַצִּדיַקָּיא ְּדָיְדֵעי ָאְרח  :) [תרגום ללה"ק]1

יודעים ללכת בדרכיו של הקב"ה ְּבא),  הצדיקים שהם  ִמְׁשַּתְּדֵלי  ְּדִאיּנּון  ְיָממָ וֹ ְּבִגין  ְוֵליְלָיא ַרְייָתא   א 
יומם ולילה( ְּדִאְׁשַּתַּדל),  לפי שהם משתדלים בתורה  ַמאן  יוֹ ְּבא  ְּדָכל  ְוֵליֵליוֹ ַרְייָתא  ְּתֵרין   ֵמי  ַאְחִסין 

  ָמא ִעָּלָאה ְוָעְלָמא ַּתָּתָאה וכו' ָעלְ ),  כי כל מי שמשתדל בתורה יום ולילה יורש שני עולמות(   ָעְלִמין
 . ) התחתוןעולם העליון ועולם (

כי רבי חייא כשבא מבבל  (   ְּדָהא ַרִּבי ִחָּייא ַּכד ֲאָתא ֵמָהָתם ְלַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל  :) [תרגום ללה"ק]2
למד בתורה עד שהיו פניו מאירות  (  י ְנִהיִרין ְּכִׁשְמָׁשאוֹ ַאְנּפ   וֹ ַרְייָתא ַעד ַּדֲהו וֹ ָקָרא ְּבא),  לארץ ישראל

וכשהיו עומדים לפניו כל אלו שלמדו  (  ַרְייָתאָקְייִמין ַקֵּמיּה ָּכל ִאיּנּון ְּדָלָעאן ְּבאו  וֹ ְוַכד ֲהו),  כהשמש
ְּבא),  בתורה ִאְׁשַּתַּדל  ָּדא  ָאַמר  ִלְׁשָמּה וֹ ֲהָוה  ָלא  ),  היה אומר זה השתדל בתורה לשמה(  ַרְייָתא  ְוָדא 

ַצּלֵ ),  וזה לא השתדל לשמה (  ִאְׁשַּתַּדל ִלְׁשָמּה  ָמּה ְּדֶליֱהֵוי ָהִכי ָּתִדירי ַעל ַההּוא ְּדִאְתַעַּסק ִלׁשְ ַוֲהָוה 
(והיה מתפלל על זה שעוסק בתורה לשמה שיהיה כן תמיד ויזכה לעולם הבא),    ְוִיְזֵּכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

והתפלל על  (  ִיְזֵּכי ְלַחֵּיי ָעְלָמאְוַצֵּלי ַעל ַההּוא ְּדָלא ִאְתַעַּסק ָּבּה ִלְׁשָמּה ְּדֵייֵתי ְלִאְתַעְּסָקא ָּבּה ִלְׁשָמּה, וְ 
 . ) זה שלא עסק בה לשמה שיבא לעסוק בה לשמה, ויזכה לחיי עולם

יום אחד  ( ןִריקָ וֹ י מוֹ ַרְייָתא ְוַאְנּפ◌ֹוֹ ָמא ַחד ָחָמא ַחד ַּתְלִמיד ַּדֲהָוה ָלֵעי ְּבא◌ֹוֹ י :) [תרגום ללה"ק]3
אמר  (  ָאַמר ַוַּדאי ְמַהְרֵהר ְּבֶחְטָאה ִאיהּו ְּדָנא,  )ראה תלמיד אחד שהיה לומד תורה ופניו היו מוריקות

ַעד ְּדִאְתַייַּׁשב רּוֵחיּה    אַרְייתָ ָאִחיד ֵליּה ְלַקֵּמיּה ְוַאְמִׁשי� ֲעֵליּה ְּבִמִּלין ְּדאו),  ודאי זה הוא מהרהר בחטא
רוחו  (  ְּבַגֵּויּה שנתישב  עד  תורה  בדברי  אותו  והמשיך  לפניו  אותו  יו),  בקרבוהעלהו  ַההּוא  ָמא ִמן 

מאותו  (  ַרְייָתא ִלְׁשָמּהוֹ ּוְלָהְלָאה ַׁשֵּוי ַעל רּוֵחיּה ְּדָלא ִיְרֹּדף ָּבַתר ִאיּנּון ִהְרהּוִרין ִּביִׁשין, ְוִיְׁשַּתַּדל ְּבא
 . )יום ולהלאה שם על רוחו ר"ל קבל על עצמו שלא ירדוף אחר הרהורים רעים, וישתדל בתורה לשמה

מ  בסימן  )4 יותר  הזהר  בלשון  מבאר  מדוייק    "עשרים" זה  ותיבה  תיבה  דכל  ודיוקים,  שאלות 
  בתכלית, והם: 

  ?"רבי חייא" למה הי' הסיפור הזה דוקא עם    "רבי חייא כשבא מבבל לא"י",א) 
כשמשא" ב)   נהירין  אנפוי  דהוו  עד  באורייתא  מאירות    "קרא  פניו  שהיו  עד  בתורה  (למד 

  אירו? ה "פניו" כהשמש), מהו הענין ד
  " דוקא? כהשמשג) בהמשך לשאלה ב, מה הענין "שהיו פניו מאירות  

"כשבא מבבל    –דוקא    ל רץ ישראאד) בהנ"ל, למה היו פניו מאירות כהשמש כשלמד תורה של  
  "? לארץ ישראל 
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ורב בחי'  כמו  והוא  השלום,  מתגלה  ריבוי    5ואח"כ  ורב  שמבחי'  שלום, 
  ופירוד עושה שלום. 

(והיינו מתחלה הוא בחי' מלחמה, מלחמתה של תורה, ואח"כ נעשה  
 7) בסופה, וכן ואהבת(אותיות    את והבבספר מלחמות ה',    6כמ"ש אהבה, ו

  בקידושין דף ל' ע"ב),  8לא יבושו כי ידברו את אויביו בשער, וכדאיתא 
דהיינו שמתקן ומעביר את החויא   יעשה, מתחלה  יעשה שלום ליזהו  

  , שלום שהם הקליפות המעלימים, ואח"כ הוא 
דתורה דנסתר  העסק  הוא  מלחמה   ,ואח"כ  אין  ששם  תורה  של  יינה 
שלום יעשה  , שלוםלז"א, שם קדים  9ועסק הבירורים, והוא המשכה מבינה

    ע"ב ע"ש. 10בפ' ויקרא די"ד [בזהר] לקמן . ועיין לי
  ת לזהר בראשית עמוד קפט לקוטי לוי יצחק, הערו

 
וראה תניא אגרת הקדש סימן כו (קמב, א ואילך). אור התורה (בראשית כרך ג) פ' נח תקצז, ב  

 וד. יו"ט של ר"ה ה'תרס"ו (הוצאת תשע"א) עמוד קיד. וע –ואילך. ספר המאמרים 
 . 19לעיל סימן לט הערה    עד"זישעי' נד, יג. ראה  )5
 ה". פָ ּוב בסהֵ וָ "על כן יאמר בספר מלחמת ה' את  במדבר כא, יד –) ל' הכתוב 6
 ) תהלים קכז, ה. 7
) "אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין בתורה בשער אחד נעשה  8

עשים אוהבים זה את זה שנא' את והב בסופה, אל תקרי  אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנ
 פה" עי"ש. ֹופה אלא בסּובס

תורה בבחי' בינה הוא נסתר דתורה, תורה בבחי' ז"א (המדות) הוא נגלה דתורה (ראה   פירוש: )9
  "המשכת"), וכשלומד תלמודו (נגלה) בפעם שני' עפ"י "נסתר" דתורה, אזי הוא  4הנסמן בסוף הערה  

  ז"א (נגלה). בינה (נסתר) ל
וז"ל: מ"ש על תורה  (לקמן סי' פז)  דברים ע' תנז  -לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמותגם  ראה  

ק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. ב' בחי' שלום. הוא יחוד חו"ב ויחוד זו"נ. ועיין  יאו יחז
  "ש. ע מטות פו, ב] בהביאור דהחלצובלקו"ת [ 

המשכה מיסוד ז"א במל', בחי' והנגלות ו"ה נגלות, וע"י נסתר דתורה  וי"ל ע"י נגלה דתורה הוא  
 הוא המשכה מיסוד אבא בבינה, בחי' הנסתרות לה' אלקינו. עי"ש. 

יעשה שלום לי (אם יחזיק בתורתי הנקראת עוז, אז)    זיוק במעיזֵ או יחוז"ל: (ישעיה כז, ה)  )  10
ב כאן בפסוק זה שתי פעמים מלת שלום,  (למה כתו  תרין שלמין אמאי הכא(ושואל)    ,שלום יעשה לי

שלום (משרה ומיחד את זו"ן),    דאשרי דכר ונוקבא(היינו)    יעשה שלום לי(מש"כ)    אלאומשיב)  
  חכמה ובינה).  –ם ב ואֵ (שמתברכים האבות שהם ַא דמתברכאן אבהן(היינו)  יעשה לי

זו"ן שמקדים עשיה לשל   מאי איכא בינייהו(ושואל)   יחוד  בין  יעשה  (מה ההפרש  ום, שאמר 
אמר רבי יוסי כד מתברכאן  שלום לי, וביחוד או"א מקדים שלום לעשיה, שאמר שלום יעשה לי),  

כתוב)    אבהן אז  או"א  ומתיחדים  לי(כשמתברכים  יעשה  בכלה (דהיינו)    שלום  שלמא    דאקדים 
  (לכן שלום קדים לעשיה).  ובגין כך שלום קדים(שמקדים את השלום), 

(מה הטעם שלא הקדים כאן    מאי טעמא לא אקדים שלום הכא(שואל)    יעשה שלום לי(ומש"כ)  
(אלא לפי שצריכים    אלא בגין דיתעבר חויא דשריא בנוקבא בקדמיתא וכו'מלת שלום, ומשיב)  

הנחש   תחילה  ורע  מ  –להשתדל שיסתלק  הדעת טוב  בנוקבא),    –עץ  ואחוז  דכורא וייתי  השורה 
  ובגין כך יעשה אקדים ולבתר שלום (ויבא הזכר שהוא ז"א להתייחד עם המלכות),    למשרי באתריה 

ז"א   יבא  ואח"כ  הקליפה,  אחיזת  את  ממנה  להפריד  תחילה  שצריכים  תחילה,  עשיה  הקדים  (לכן 
 להתיחד עמה. (רמ"ק ושע"ר ומפרשים)). עי"ש. 
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 צ

ביאור סיפור בזהר (ח"א דף קצ, א), אופן לימוד התורה דרבי חייא ותלמידיו, ומבאר ומתרץ  
  לט, מ.  יםעפ"י מש"כ בתניא פרק  –" שאלות ודיוקים עשריםיותר מ"

י ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְלֵמיַזל ְּבהּו, ְּבִגין  ִאיּנּון ַצִּדיַקָּיא ְּדָיְדֵעי ָאְרחוֹ   1ַזָּכִאין
ֵמי  ַרְייָתא יוֹ ַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ְּדָכל ַמאן ְּדִאְׁשַּתַּדל ְּבאוֹ ְּדִאיּנּון ִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאוֹ 

  ְלָמא ִעָּלָאה ְוָעְלָמא ַּתָּתָאה וכו'. ְוֵליֵלי, ַאְחִסין ְּתֵרין ָעְלִמין, עָ 
ְּבאוֹ   2ְּדָהא ָקָרא  ְדִיְׂשָרֵאל,  ְלַאְרָעא  ֵמָהָתם  ֲאָתא  ַּכד  ִחָּייא  ַעד ַרִּבי  ַרְייָתא 

ֲהווֹ ַאְנּפוֹ   ַּדֲהווֹ  ְוַכד  ְּכִׁשְמָׁשא,  ְנִהיִרין  ְּדָלָעאן    י  ִאיּנּון  ָּכל  ַקֵּמיּה  ָקְייִמין 
ַרְייָתא ִלְׁשָמּה, ְוָדא ָלא ִאְׁשַּתַּדל ִלְׁשָמּה,  ר ָּדא ִאְׁשַּתַּדל ְּבאוֹ ַרְייָתא, ֲהָוה ָאמַ ְּבאוֹ 

ַוֲהָוה ַצֵּלי ַעל ַההּוא ְּדִאְתַעַּסק ִלְׁשָמּה ְּדֶליֱהֵוי ָהִכי ָּתִדיר, ְוִיְזֵּכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, 
ְלאִ  ְּדֵייֵתי  ִלְׁשָמּה  ְּדָלא ִאְתַעַּסק ָּבּה  ַעל ַההּוא  ִלְׁשָמּה, ְוִיְזֵּכי  ְוַצֵּלי  ָּבּה  ְתַעְּסָקא 

  ְלַחֵּיי ָעְלָמא. 
ְּבאוֹ   3ָמאיוֹ  ָלֵעי  ַּדֲהָוה  ַּתְלִמיד  ְוַאְנּפוֹ ַחד ָחָמא ַחד  מוֹ ַרְייָתא  ָאַמר י  ִריָקן, 

ֲעֵליּה   ְוַאְמִׁשי�  ְלַקֵּמיּה  ֵליּה  ָאִחיד  ְּדָנא,  ִאיהּו  ְּבֶחְטָאה  ְמַהְרֵהר  ְּבִמִּלין  ַוַּדאי 
יוֹ ְּדאוֹ  ַההּוא  ִמן  ְּבַגֵּויּה,  רּוֵחיּה  ְּדִאְתַייַּׁשב  ַעד  ַעל  ַרְייָתא,  ַׁשֵּוי  ּוְלָהְלָאה  ָמא 

  ַרְייָתא ִלְׁשָמּה. רּוֵחיּה ְּדָלא ִיְרֹּדף ָּבַתר ִאיּנּון ִהְרהּוִרין ִּביִׁשין, ְוִיְׁשַּתַּדל ְּבאוֹ 
  ספר הזהר חלק א דף קצ, א 

את   4חייא   רבי קרא כד  דישראל,  לארעא  מהתם  דהוו    א  עד  באורייתא 
  שמשא וכו'. כאנפוי נהירין 

 
אשריהם  (  י ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ְלֵמיַזל ְּבהּווֹ ַזָּכִאין ִאיּנּון ַצִּדיַקָּיא ְּדָיְדֵעי ָאְרח  :) [תרגום ללה"ק]1

יודעים ללכת בדרכיו של הקב"ה ְּבא),  הצדיקים שהם  ִמְׁשַּתְּדֵלי  ְּדִאיּנּון  ְיָממָ וֹ ְּבִגין  ְוֵליְלָיא ַרְייָתא   א 
יומם ולילה( ְּדִאְׁשַּתַּדל),  לפי שהם משתדלים בתורה  ַמאן  יוֹ ְּבא  ְּדָכל  ְוֵליֵליוֹ ַרְייָתא  ְּתֵרין   ֵמי  ַאְחִסין 

  ָמא ִעָּלָאה ְוָעְלָמא ַּתָּתָאה וכו' ָעלְ ),  כי כל מי שמשתדל בתורה יום ולילה יורש שני עולמות(   ָעְלִמין
 . ) התחתוןעולם העליון ועולם (

כי רבי חייא כשבא מבבל  (   ְּדָהא ַרִּבי ִחָּייא ַּכד ֲאָתא ֵמָהָתם ְלַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל  :) [תרגום ללה"ק]2
למד בתורה עד שהיו פניו מאירות  (  י ְנִהיִרין ְּכִׁשְמָׁשאוֹ ַאְנּפ   וֹ ַרְייָתא ַעד ַּדֲהו וֹ ָקָרא ְּבא),  לארץ ישראל

וכשהיו עומדים לפניו כל אלו שלמדו  (  ַרְייָתאָקְייִמין ַקֵּמיּה ָּכל ִאיּנּון ְּדָלָעאן ְּבאו  וֹ ְוַכד ֲהו),  כהשמש
ְּבא),  בתורה ִאְׁשַּתַּדל  ָּדא  ָאַמר  ִלְׁשָמּה וֹ ֲהָוה  ָלא  ),  היה אומר זה השתדל בתורה לשמה(  ַרְייָתא  ְוָדא 

ַצּלֵ ),  וזה לא השתדל לשמה (  ִאְׁשַּתַּדל ִלְׁשָמּה  ָמּה ְּדֶליֱהֵוי ָהִכי ָּתִדירי ַעל ַההּוא ְּדִאְתַעַּסק ִלׁשְ ַוֲהָוה 
(והיה מתפלל על זה שעוסק בתורה לשמה שיהיה כן תמיד ויזכה לעולם הבא),    ְוִיְזֵּכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי

והתפלל על  (  ִיְזֵּכי ְלַחֵּיי ָעְלָמאְוַצֵּלי ַעל ַההּוא ְּדָלא ִאְתַעַּסק ָּבּה ִלְׁשָמּה ְּדֵייֵתי ְלִאְתַעְּסָקא ָּבּה ִלְׁשָמּה, וְ 
 . ) זה שלא עסק בה לשמה שיבא לעסוק בה לשמה, ויזכה לחיי עולם

יום אחד  ( ןִריקָ וֹ י מוֹ ַרְייָתא ְוַאְנּפ◌ֹוֹ ָמא ַחד ָחָמא ַחד ַּתְלִמיד ַּדֲהָוה ָלֵעי ְּבא◌ֹוֹ י :) [תרגום ללה"ק]3
אמר  (  ָאַמר ַוַּדאי ְמַהְרֵהר ְּבֶחְטָאה ִאיהּו ְּדָנא,  )ראה תלמיד אחד שהיה לומד תורה ופניו היו מוריקות

ַעד ְּדִאְתַייַּׁשב רּוֵחיּה    אַרְייתָ ָאִחיד ֵליּה ְלַקֵּמיּה ְוַאְמִׁשי� ֲעֵליּה ְּבִמִּלין ְּדאו),  ודאי זה הוא מהרהר בחטא
רוחו  (  ְּבַגֵּויּה שנתישב  עד  תורה  בדברי  אותו  והמשיך  לפניו  אותו  יו),  בקרבוהעלהו  ַההּוא  ָמא ִמן 

מאותו  (  ַרְייָתא ִלְׁשָמּהוֹ ּוְלָהְלָאה ַׁשֵּוי ַעל רּוֵחיּה ְּדָלא ִיְרֹּדף ָּבַתר ִאיּנּון ִהְרהּוִרין ִּביִׁשין, ְוִיְׁשַּתַּדל ְּבא
 . )יום ולהלאה שם על רוחו ר"ל קבל על עצמו שלא ירדוף אחר הרהורים רעים, וישתדל בתורה לשמה

מ  בסימן  )4 יותר  הזהר  בלשון  מבאר  מדוייק    "עשרים" זה  ותיבה  תיבה  דכל  ודיוקים,  שאלות 
  בתכלית, והם: 

  ?"רבי חייא" למה הי' הסיפור הזה דוקא עם    "רבי חייא כשבא מבבל לא"י",א) 
כשמשא" ב)   נהירין  אנפוי  דהוו  עד  באורייתא  מאירות    "קרא  פניו  שהיו  עד  בתורה  (למד 

  אירו? ה "פניו" כהשמש), מהו הענין ד
  " דוקא? כהשמשג) בהמשך לשאלה ב, מה הענין "שהיו פניו מאירות  

"כשבא מבבל    –דוקא    ל רץ ישראאד) בהנ"ל, למה היו פניו מאירות כהשמש כשלמד תורה של  
  "? לארץ ישראל 
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ורב בחי'  כמו  והוא  השלום,  מתגלה  ריבוי    5ואח"כ  ורב  שמבחי'  שלום, 
  ופירוד עושה שלום. 

(והיינו מתחלה הוא בחי' מלחמה, מלחמתה של תורה, ואח"כ נעשה  
 7) בסופה, וכן ואהבת(אותיות    את והבבספר מלחמות ה',    6כמ"ש אהבה, ו

  בקידושין דף ל' ע"ב),  8לא יבושו כי ידברו את אויביו בשער, וכדאיתא 
דהיינו שמתקן ומעביר את החויא   יעשה, מתחלה  יעשה שלום ליזהו  

  , שלום שהם הקליפות המעלימים, ואח"כ הוא 
דתורה דנסתר  העסק  הוא  מלחמה   ,ואח"כ  אין  ששם  תורה  של  יינה 
שלום יעשה  , שלוםלז"א, שם קדים  9ועסק הבירורים, והוא המשכה מבינה

    ע"ב ע"ש. 10בפ' ויקרא די"ד [בזהר] לקמן . ועיין לי
  ת לזהר בראשית עמוד קפט לקוטי לוי יצחק, הערו

 
וראה תניא אגרת הקדש סימן כו (קמב, א ואילך). אור התורה (בראשית כרך ג) פ' נח תקצז, ב  

 וד. יו"ט של ר"ה ה'תרס"ו (הוצאת תשע"א) עמוד קיד. וע –ואילך. ספר המאמרים 
 . 19לעיל סימן לט הערה    עד"זישעי' נד, יג. ראה  )5
 ה". פָ ּוב בסהֵ וָ "על כן יאמר בספר מלחמת ה' את  במדבר כא, יד –) ל' הכתוב 6
 ) תהלים קכז, ה. 7
) "אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין בתורה בשער אחד נעשה  8

עשים אוהבים זה את זה שנא' את והב בסופה, אל תקרי  אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנ
 פה" עי"ש. ֹופה אלא בסּובס

תורה בבחי' בינה הוא נסתר דתורה, תורה בבחי' ז"א (המדות) הוא נגלה דתורה (ראה   פירוש: )9
  "המשכת"), וכשלומד תלמודו (נגלה) בפעם שני' עפ"י "נסתר" דתורה, אזי הוא  4הנסמן בסוף הערה  

  ז"א (נגלה). בינה (נסתר) ל
וז"ל: מ"ש על תורה  (לקמן סי' פז)  דברים ע' תנז  -לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמותגם  ראה  

ק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. ב' בחי' שלום. הוא יחוד חו"ב ויחוד זו"נ. ועיין  יאו יחז
  "ש. ע מטות פו, ב] בהביאור דהחלצובלקו"ת [ 

המשכה מיסוד ז"א במל', בחי' והנגלות ו"ה נגלות, וע"י נסתר דתורה  וי"ל ע"י נגלה דתורה הוא  
 הוא המשכה מיסוד אבא בבינה, בחי' הנסתרות לה' אלקינו. עי"ש. 

יעשה שלום לי (אם יחזיק בתורתי הנקראת עוז, אז)    זיוק במעיזֵ או יחוז"ל: (ישעיה כז, ה)  )  10
ב כאן בפסוק זה שתי פעמים מלת שלום,  (למה כתו  תרין שלמין אמאי הכא(ושואל)    ,שלום יעשה לי

שלום (משרה ומיחד את זו"ן),    דאשרי דכר ונוקבא(היינו)    יעשה שלום לי(מש"כ)    אלאומשיב)  
  חכמה ובינה).  –ם ב ואֵ (שמתברכים האבות שהם ַא דמתברכאן אבהן(היינו)  יעשה לי

זו"ן שמקדים עשיה לשל   מאי איכא בינייהו(ושואל)   יחוד  בין  יעשה  (מה ההפרש  ום, שאמר 
אמר רבי יוסי כד מתברכאן  שלום לי, וביחוד או"א מקדים שלום לעשיה, שאמר שלום יעשה לי),  

כתוב)    אבהן אז  או"א  ומתיחדים  לי(כשמתברכים  יעשה  בכלה (דהיינו)    שלום  שלמא    דאקדים 
  (לכן שלום קדים לעשיה).  ובגין כך שלום קדים(שמקדים את השלום), 

(מה הטעם שלא הקדים כאן    מאי טעמא לא אקדים שלום הכא(שואל)    יעשה שלום לי(ומש"כ)  
(אלא לפי שצריכים    אלא בגין דיתעבר חויא דשריא בנוקבא בקדמיתא וכו'מלת שלום, ומשיב)  

הנחש   תחילה  ורע  מ  –להשתדל שיסתלק  הדעת טוב  בנוקבא),    –עץ  ואחוז  דכורא וייתי  השורה 
  ובגין כך יעשה אקדים ולבתר שלום (ויבא הזכר שהוא ז"א להתייחד עם המלכות),    למשרי באתריה 

ז"א   יבא  ואח"כ  הקליפה,  אחיזת  את  ממנה  להפריד  תחילה  שצריכים  תחילה,  עשיה  הקדים  (לכן 
 להתיחד עמה. (רמ"ק ושע"ר ומפרשים)). עי"ש. 
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בארץ ישראל דוקא נעשה אנפוי נהירין כשקרא באורייתא, ולא בבבל, 
כמארז"ל  מחשכים  נק'  בבלי  תלמוד  במחשכים    5כי  כ"ד  דף  בסנהדרין 

  ע"ש.  6הושיבני זה תלמוד בבלי 
יסוד, כשמו חייא מלשון חי שקאי על יסוד, ועיין  8הוא בחי' 7ור' חייא

ג  חלק  בזהר  לקמן  רבא  האדרא  בריש  אורות  (חייא9בנצוצי   י חהוא    10, 
באורייתאאהו"ה  י יסוד הוא מחברם), וקרא  כי  תפארת עד דהוו   11דנ"י, 

כשמש  הוא  כשמשא  דתפארת   12אנפוי נהירין  כי תורה הוא מאור  13הוי'   ,
כי באור פניך נתת   15פארת זה מתן תורה, וכמא' והת  14הפנים דתפארת כמא' 

  .16לנו תורת חיים, והוא ע"ד שנעשה כמשה שפני משה כפני חמה

 
"וישתדל   כתוב  חייא  ר'  שהעלה  בהתלמיד  ג)  סעיף  (סוף  לקמן  וכן  לשמה",    באורייתא אשתדל 

  לשמה"? 
 ויבואר הכל בפנים. 

 (איכה ג, ו) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר ר' ירמי' זה תלמודה של בבל.  ) דף כד, ב. 5
 ם "בבל". ׁשֵ , ביאור ה50ראה לעיל סי' לב הערה   )6
א מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב.  מָ ְׁש עפ"י מאחז"ל "  "חייא" ם ר'  ׁשֵ מבאר ומרמז    )7

 זהר חלק א דף ו, א. חלק ב קעט, ב. 
  – חייא (שהוא נוט' ח"י י' א'    באותיותחייא" מרומז בחי' "יסוד", הן  ) מבאר ומרמז דבשמו "8

  בפירוש(יסוד) מחבר שניהם ביחד), והן    "חי" דני (ארץ), דאהו' (שמים)  יר"ת השמות    י"אאותיות  
השם מלשון חי. וראה גם לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' כה וז"ל: חייא הוא בחי' יסוד  

דנ"י ונרמז זה בשמו חייא, שהוא חייא, חי הוא בחי' יסוד הנק' אבר חי וכו' ע"ש.  א   המחבר זו"ן הוי'
ובמאורי אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד, ונק' יסוד חי, בעת הזווג נעשה מאבר מת חי  

  עיי"ש. 
'  . חלק ד' סי24. קסח הערה  3. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' נא הערה  אועיג"כ לעיל סי' ע

  ב. טו. 
 (:ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סימן נח.  עד"זראה  המחבר הוי' אדנ"י 
 דף קכז, א.  )9

ם  ׁשֵ שהוא ר"ת    י), והוא מחבר  8הוא יסוד (כנ"ל הערה    ח"יאותיות "חייא" נוט',    "חייא":  )10
 יסוד. דנ"י, יחוד הוי' אדנ"י, והחיבור והיחוד הוא ע"י בחי' אם  ׁשֵ ר"ת  א הו"ה, עם אות י

וז"ל: וכידוע דהתו'  פח, סע"ג ואילך    תשס"ד]   הוצאת[ לאדמו"ר האמצעי) ראה פירוש המלות 11
באה בבחי' ההתכללות דג' קוין ימין ושמאל ואמצע וכמ"ש מימינו אש דת כו' כאש שחורה ע"ג אש  

והלכה שיש  לבנה כו' והן ה"ח וה"ג מ"ע ול"ת שמור וזכור דכלולי' זע"ז כמו שאנו רואים בכל דין  
חייב וזכאי כו'    הור טמא ובה פנים לכאן ופנים לכאן לחו"ג ובאופן זה כשר ובאופן זה פסול וכן בט

שזהו עיקר ענין הבירור שיהי' מזג ומשקל במדה נכונה בב' הקוין דחו"ג כמ"ש מי מדד בשעלו מים  
ן בקו המשקולת  כו' שהתו' שרשה בקו המדה שהוא קו האמצעי הכולל לב' הקוין במדה ומשקל מכוו

ולא יהי' נטי' לימין ושמאל ביותר מכפי המדה כמ"ש לא תסור ימין ושמאל ולא להטות כלפי חסד  
שבימין יותר מכפי המדה ולא להטות כלפי דין שבקו השמאל בכל דין והלכה כמ"ש אל תוסף על  

  דבריו כו' משום דכל אמרת אלוק צרופה כו'. 
לנטות לצד מן הצדדים וממילא לא יבוא מזה שום אופן שנק'  והוא בחי' התיקון דאדם ישר שלא 

חיצוני' כלל כי נבדל הפסול מן הכשר והטמא מן הטהור לא יקבל רק כפי הצורך כו' משא"כ בב'  
בענין   כידוע  הגבו'  מותרות  יוצא  השמאל  ובקו  החסדים  מותרות  יוצא  יותר  לימין  שנוטה  הקוין  

  , עי"ש. אברהם שיצא ממנו ישמעאל כו'
 ונטרס עץ החיים (לאדמו"ר מוהרש"ב) סעיף יא ואילך.  ק
 כמ"ש "כי שמש ומגן הוי' אלקים".  )12
אגרת הקדש סי' יב (קיז, א). לקוטי תורה פרשת תזריע כג, ג.    – ראה תניא    הוי' דתפארת:   )13

 . 14ועוד. וראה גם לעיל סי' עא הערה  
ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק    . פד. פה  ראה גם לעיל סי' עא. עג. עח. פא. פב. פג. ברכות נח, א.  )14

 ב' סי' ח. חלק ג' סי' טז. קי. קכה. חלק ד' סי' טו. 
   נוסח ברכת "שים שלום" בתפילת העמידה.  )15
 בבא בתרא עה, א.  )16

  15        ילקוט לוי יצחק על התורה                              
 

Kovetz Limmud Chof Av 5780 =      Page 15 
 

 
(וכשהיו עומדים    "וכד הוו קיימין קמי' כל אינון דלעאן באורייתא"ה) כתוב בהמשך הסיפור  

לפניו, למה לא כתוב    עומדיםכשהיו    – "  קיימין קמי'לפניו כל אלו שלמדו בתורה), מהו הדיוק "הוו 
  ?"עומדים"   –קיימין" " "וכד הוו קמי'", מהו הדיוק 
 " דיוק הלשון  יבואר  אינון דלעאן    כלו)  קיימין קמי'  ולא כתוב "הוו  אינון דלעאן באורייתא", 

  ? "כל" בוי באורייתא", מהו הרי
(הי' אומר זה השתדל    "הוה אמר דא אשתדל באורייתא לשמה ודא לא אשתדל לשמה"ז) כתוב  

"ודא לא אשתדל לשמה" היינו דלא השתדל   דיוק הלשון  וזה לא השתדל לשמה),  בתורה לשמה 
, היינו דיש מציאות אדם  "לא לשמה" לשמה, אבל אינו כתוב "ודא אשתדל שלא לשמה" דלמד ש 

, מהו  שלא לשמהשלא השתדל לשמה, אלא שלמד בסתם, ועדיין אינו נקרא שלמד    הלומד באופן
  הביאור?

(והי' מתפלל על זה שעוסק בתורה    "והוה צלי על ההוא דאתעסק לשמה דלהוי הכי תדיר" ח)  
שיהי' כן תדיר, מהיכי תיתי שלא יהא    לשמהלשמה שיהי' כן תמיד), למה התפלל על התלמיד שלמד  

  על זה?  כן, שצריך להתפלל
"והוה צלי על ההוא דאתעסק לשמה דליהוי הכי תדיר ויזכי לעלמא ט) בהמשך לשאלה ח',  

(והי' מתפלל על זה שעוסק בתורה לשמה שיהי' כן תמיד ויזכה לעולם הבא), דמשמע מלשון    דאתי" 
ד  ) אז יזכה לעולם הבא, והיינו דזה דהתלמיתמיד" (שיהי' כן  תדירהזהר, דדוקא ע"י "דליהוי הכי  

עדיין אינו מספיק שיזכה לעולם הבא, וצריך שיהי' כן "תדיר", ולכאורה ע"י שעסק    " לשמה"עסק  
"ואחסין ההוא    קודם לכן)  30כבר זכה לעלמא דאתי, וכמ"ש בזהר (מובא לקמן הערה    לשמהבתורה  

ימים לעולם   ימים בימינה דזוכה לאריכות  עלמא עלאה כד אתעסק בה בר נש לשמה וכמ"ש ארך 
  , אז דוקא "יזכי לעלמא דאתי"? תדיר הבא", ומהו הדיוק דע"י שיהי' כן 

"וצלי על ההוא דלא אתעסק בה לשמה, דייתי לאתעסקא בה לשמה, ויזכי  י) ממשיך בהסיפור  
על זה שלא עסק בה לשמה שיבוא לעסוק בה לשמה ויזכה לחיי עולם), דיוק  (והתפלל  לחיי עלמא" 
ולא כתוב  שינוי הלשון "ההוא דאתעסק לשמה"  (כנ"ל שאלה ח')  כתוב  , בהתלמיד דעסק לשמה 

לשמה", מה    בהלשמה", ועל התלמיד שלא עסק לשמה כתוב "ההוא דלא אתעסק    בה "דאתעסק  
לשמה", ולא כתוב "דייתי לאתעסקא לשמה", למה    בה   טעם השינוי?, וכן לקמן "דייתי לאתעסקא

  בהתלמיד שלא עסק לשמה?  "בה" מוסיף תיבה 
", ובהתלמיד שלא עסק  דאתייא) דיוק שינוי הלשון, בהתלמיד שעסק לשמה כתוב "ויזכי לעלמא  

  ", מה טעם השינוי? דאתי", למה לא כתוב "ויזכי לחיי עלמא עלמאבה לשמה כתוב "ויזכי  לחיי 
דאתי",   לעלמא משך לשאלה יא, דיוק שינוי הלשון, בהתלמיד שעסק לשמה כתוב "ויזכי  יב) בה

"ויזכי   כתוב  לשמה  בה  עסק  שלא  טעם    חיילובהתלמיד  מה  "לחיי",  תיבת  כאן  מוסיף  עלמא", 
  השינוי?

יג) דיוק הלשון (ע"ד כנ"ל שאלה ז) "וצלי על ההוא דלא אתעסק בה לשמה", ולא כתוב "אתעסק  
מה    –ג"כ לא, אלא למד בסתם    שלא לשמה", היינו דהתלמיד לא עסק לשמה, אך  שלא לשמה בה  

  הכוונה? 
לשמה", ואח"כ    אשתדל ודא לא    –לשמה    אשתדלהזהר, מתחלה נקט "דא    שינוי לשוןיד) דיוק  

בה לשמה", למה מתחלה נקט    אתעסקוצלי על ההוא דלא     .   לשמה .  דאתעסק"והוו צלי על ההוא  
  "?אתעסק " ואח"כ נקט " אשתדלהלשון "

ג)   "יומא חד חמא חד תלמיד דהוה לעי באורייתא ואנפי מוריקן,  טו) ממשיך בהזהר (סעיף 
, (יום אחד ראה תלמיד אחד שהי' לומד תורה ופניו היו מוריקות, אמר  אמר ודאי מהרהר בחטאה"

  וריקות? ודאי זה מהרהר בחטא), למה הי' פניו מ
  , לאיזה חטא הכוונה? "מהרהר בחטאה"טז) בהנ"ל  

להתלמיד,   חייא  רבי  עשה  מה  ממשיך,  והזהר  במלין  יז)  עלי'  ואמשיך  לקמי'  ליה  "אחיד 
(העלהו אותו לפניו והמשיך אותו בדברי תורה), למה בהתלמידים דעסקו לשמה ודלא    דאורייתא" 

  עליו?  א התפלללה מהרהר בחטאה  עליהם רבי חייא, ועל התלמיד דהו התפללעסקו לשמה 
(העלהו אותו לפניו),    "אחיד לי' לקמי'" יח) בהנ"ל שאלה יז, מהו השני דברים שעשה ר"ח, א)  

  (והמשיך אותו בדברי תורה)?  "ואמשיך עלי' במלין דאורייתא" ב) 
  שהעלה התלמיד שהי' פניו מוריקות וכו'? בר' חייאיט) למה הי' הסיפור דוקא 

באורייתא לשמה", דיוק הלשון   וישתדל.  מן ההוא יומא והלאה שוי על רוחי' .כ) הזהר מסיים "
באורייתא"?, (וע"ד כנ"ל שאלה    דיתעסק באורייתא, ולא כתוב "   "ישתדל"שר"ח פעל על התלמיד ש

  יד). 
אשתדל   "דא  ב)  (בסעיף  הזהר  לשון  דיוק  יומתק  יצחק,  לוי  הלקוטי  ביאור  דעפ"י  י"ל,  כא) 

  באורייתא א אשתדל לשמה", למה דוקא בהתלמיד שלמד לשמה מדייק "לשמה ודא ל  באורייתא
לשמה" רק "ודא לא    באורייתאלשמה", ועל התלמיד דלא אשתדל לשמה, לא כתוב "דלא אשתדל  



29  |   כ"ף מנחם אב תש"פ
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בארץ ישראל דוקא נעשה אנפוי נהירין כשקרא באורייתא, ולא בבבל, 
כמארז"ל  מחשכים  נק'  בבלי  תלמוד  במחשכים    5כי  כ"ד  דף  בסנהדרין 

  ע"ש.  6הושיבני זה תלמוד בבלי 
יסוד, כשמו חייא מלשון חי שקאי על יסוד, ועיין  8הוא בחי' 7ור' חייא

ג  חלק  בזהר  לקמן  רבא  האדרא  בריש  אורות  (חייא9בנצוצי   י חהוא    10, 
באורייתאאהו"ה  י יסוד הוא מחברם), וקרא  כי  תפארת עד דהוו   11דנ"י, 

כשמש  הוא  כשמשא  דתפארת   12אנפוי נהירין  כי תורה הוא מאור  13הוי'   ,
כי באור פניך נתת   15פארת זה מתן תורה, וכמא' והת  14הפנים דתפארת כמא' 

  .16לנו תורת חיים, והוא ע"ד שנעשה כמשה שפני משה כפני חמה

 
"וישתדל   כתוב  חייא  ר'  שהעלה  בהתלמיד  ג)  סעיף  (סוף  לקמן  וכן  לשמה",    באורייתא אשתדל 

  לשמה"? 
 ויבואר הכל בפנים. 

 (איכה ג, ו) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר ר' ירמי' זה תלמודה של בבל.  ) דף כד, ב. 5
 ם "בבל". ׁשֵ , ביאור ה50ראה לעיל סי' לב הערה   )6
א מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב.  מָ ְׁש עפ"י מאחז"ל "  "חייא" ם ר'  ׁשֵ מבאר ומרמז    )7

 זהר חלק א דף ו, א. חלק ב קעט, ב. 
  – חייא (שהוא נוט' ח"י י' א'    באותיותחייא" מרומז בחי' "יסוד", הן  ) מבאר ומרמז דבשמו "8

  בפירוש(יסוד) מחבר שניהם ביחד), והן    "חי" דני (ארץ), דאהו' (שמים)  יר"ת השמות    י"אאותיות  
השם מלשון חי. וראה גם לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' כה וז"ל: חייא הוא בחי' יסוד  

דנ"י ונרמז זה בשמו חייא, שהוא חייא, חי הוא בחי' יסוד הנק' אבר חי וכו' ע"ש.  א   המחבר זו"ן הוי'
ובמאורי אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד, ונק' יסוד חי, בעת הזווג נעשה מאבר מת חי  

  עיי"ש. 
'  . חלק ד' סי24. קסח הערה  3. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' נא הערה  אועיג"כ לעיל סי' ע

  ב. טו. 
 (:ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סימן נח.  עד"זראה  המחבר הוי' אדנ"י 
 דף קכז, א.  )9

ם  ׁשֵ שהוא ר"ת    י), והוא מחבר  8הוא יסוד (כנ"ל הערה    ח"יאותיות "חייא" נוט',    "חייא":  )10
 יסוד. דנ"י, יחוד הוי' אדנ"י, והחיבור והיחוד הוא ע"י בחי' אם  ׁשֵ ר"ת  א הו"ה, עם אות י

וז"ל: וכידוע דהתו'  פח, סע"ג ואילך    תשס"ד]   הוצאת[ לאדמו"ר האמצעי) ראה פירוש המלות 11
באה בבחי' ההתכללות דג' קוין ימין ושמאל ואמצע וכמ"ש מימינו אש דת כו' כאש שחורה ע"ג אש  

והלכה שיש  לבנה כו' והן ה"ח וה"ג מ"ע ול"ת שמור וזכור דכלולי' זע"ז כמו שאנו רואים בכל דין  
חייב וזכאי כו'    הור טמא ובה פנים לכאן ופנים לכאן לחו"ג ובאופן זה כשר ובאופן זה פסול וכן בט

שזהו עיקר ענין הבירור שיהי' מזג ומשקל במדה נכונה בב' הקוין דחו"ג כמ"ש מי מדד בשעלו מים  
ן בקו המשקולת  כו' שהתו' שרשה בקו המדה שהוא קו האמצעי הכולל לב' הקוין במדה ומשקל מכוו

ולא יהי' נטי' לימין ושמאל ביותר מכפי המדה כמ"ש לא תסור ימין ושמאל ולא להטות כלפי חסד  
שבימין יותר מכפי המדה ולא להטות כלפי דין שבקו השמאל בכל דין והלכה כמ"ש אל תוסף על  

  דבריו כו' משום דכל אמרת אלוק צרופה כו'. 
לנטות לצד מן הצדדים וממילא לא יבוא מזה שום אופן שנק'  והוא בחי' התיקון דאדם ישר שלא 

חיצוני' כלל כי נבדל הפסול מן הכשר והטמא מן הטהור לא יקבל רק כפי הצורך כו' משא"כ בב'  
בענין   כידוע  הגבו'  מותרות  יוצא  השמאל  ובקו  החסדים  מותרות  יוצא  יותר  לימין  שנוטה  הקוין  

  , עי"ש. אברהם שיצא ממנו ישמעאל כו'
 ונטרס עץ החיים (לאדמו"ר מוהרש"ב) סעיף יא ואילך.  ק
 כמ"ש "כי שמש ומגן הוי' אלקים".  )12
אגרת הקדש סי' יב (קיז, א). לקוטי תורה פרשת תזריע כג, ג.    – ראה תניא    הוי' דתפארת:   )13

 . 14ועוד. וראה גם לעיל סי' עא הערה  
ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק    . פד. פה  ראה גם לעיל סי' עא. עג. עח. פא. פב. פג. ברכות נח, א.  )14

 ב' סי' ח. חלק ג' סי' טז. קי. קכה. חלק ד' סי' טו. 
   נוסח ברכת "שים שלום" בתפילת העמידה.  )15
 בבא בתרא עה, א.  )16
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(וכשהיו עומדים    "וכד הוו קיימין קמי' כל אינון דלעאן באורייתא"ה) כתוב בהמשך הסיפור  

לפניו, למה לא כתוב    עומדיםכשהיו    – "  קיימין קמי'לפניו כל אלו שלמדו בתורה), מהו הדיוק "הוו 
  ?"עומדים"   –קיימין" " "וכד הוו קמי'", מהו הדיוק 
 " דיוק הלשון  יבואר  אינון דלעאן    כלו)  קיימין קמי'  ולא כתוב "הוו  אינון דלעאן באורייתא", 

  ? "כל" בוי באורייתא", מהו הרי
(הי' אומר זה השתדל    "הוה אמר דא אשתדל באורייתא לשמה ודא לא אשתדל לשמה"ז) כתוב  

"ודא לא אשתדל לשמה" היינו דלא השתדל   דיוק הלשון  וזה לא השתדל לשמה),  בתורה לשמה 
, היינו דיש מציאות אדם  "לא לשמה" לשמה, אבל אינו כתוב "ודא אשתדל שלא לשמה" דלמד ש 

, מהו  שלא לשמהשלא השתדל לשמה, אלא שלמד בסתם, ועדיין אינו נקרא שלמד    הלומד באופן
  הביאור?

(והי' מתפלל על זה שעוסק בתורה    "והוה צלי על ההוא דאתעסק לשמה דלהוי הכי תדיר" ח)  
שיהי' כן תדיר, מהיכי תיתי שלא יהא    לשמהלשמה שיהי' כן תמיד), למה התפלל על התלמיד שלמד  

  על זה?  כן, שצריך להתפלל
"והוה צלי על ההוא דאתעסק לשמה דליהוי הכי תדיר ויזכי לעלמא ט) בהמשך לשאלה ח',  

(והי' מתפלל על זה שעוסק בתורה לשמה שיהי' כן תמיד ויזכה לעולם הבא), דמשמע מלשון    דאתי" 
ד  ) אז יזכה לעולם הבא, והיינו דזה דהתלמיתמיד" (שיהי' כן  תדירהזהר, דדוקא ע"י "דליהוי הכי  

עדיין אינו מספיק שיזכה לעולם הבא, וצריך שיהי' כן "תדיר", ולכאורה ע"י שעסק    " לשמה"עסק  
"ואחסין ההוא    קודם לכן)  30כבר זכה לעלמא דאתי, וכמ"ש בזהר (מובא לקמן הערה    לשמהבתורה  

ימים לעולם   ימים בימינה דזוכה לאריכות  עלמא עלאה כד אתעסק בה בר נש לשמה וכמ"ש ארך 
  , אז דוקא "יזכי לעלמא דאתי"? תדיר הבא", ומהו הדיוק דע"י שיהי' כן 

"וצלי על ההוא דלא אתעסק בה לשמה, דייתי לאתעסקא בה לשמה, ויזכי  י) ממשיך בהסיפור  
על זה שלא עסק בה לשמה שיבוא לעסוק בה לשמה ויזכה לחיי עולם), דיוק  (והתפלל  לחיי עלמא" 
ולא כתוב  שינוי הלשון "ההוא דאתעסק לשמה"  (כנ"ל שאלה ח')  כתוב  , בהתלמיד דעסק לשמה 

לשמה", מה    בהלשמה", ועל התלמיד שלא עסק לשמה כתוב "ההוא דלא אתעסק    בה "דאתעסק  
לשמה", ולא כתוב "דייתי לאתעסקא לשמה", למה    בה   טעם השינוי?, וכן לקמן "דייתי לאתעסקא

  בהתלמיד שלא עסק לשמה?  "בה" מוסיף תיבה 
", ובהתלמיד שלא עסק  דאתייא) דיוק שינוי הלשון, בהתלמיד שעסק לשמה כתוב "ויזכי לעלמא  

  ", מה טעם השינוי? דאתי", למה לא כתוב "ויזכי לחיי עלמא עלמאבה לשמה כתוב "ויזכי  לחיי 
דאתי",   לעלמא משך לשאלה יא, דיוק שינוי הלשון, בהתלמיד שעסק לשמה כתוב "ויזכי  יב) בה

"ויזכי   כתוב  לשמה  בה  עסק  שלא  טעם    חיילובהתלמיד  מה  "לחיי",  תיבת  כאן  מוסיף  עלמא", 
  השינוי?

יג) דיוק הלשון (ע"ד כנ"ל שאלה ז) "וצלי על ההוא דלא אתעסק בה לשמה", ולא כתוב "אתעסק  
מה    –ג"כ לא, אלא למד בסתם    שלא לשמה", היינו דהתלמיד לא עסק לשמה, אך  שלא לשמה בה  

  הכוונה? 
לשמה", ואח"כ    אשתדל ודא לא    –לשמה    אשתדלהזהר, מתחלה נקט "דא    שינוי לשוןיד) דיוק  

בה לשמה", למה מתחלה נקט    אתעסקוצלי על ההוא דלא     .   לשמה .  דאתעסק"והוו צלי על ההוא  
  "?אתעסק " ואח"כ נקט " אשתדלהלשון "

ג)   "יומא חד חמא חד תלמיד דהוה לעי באורייתא ואנפי מוריקן,  טו) ממשיך בהזהר (סעיף 
, (יום אחד ראה תלמיד אחד שהי' לומד תורה ופניו היו מוריקות, אמר  אמר ודאי מהרהר בחטאה"

  וריקות? ודאי זה מהרהר בחטא), למה הי' פניו מ
  , לאיזה חטא הכוונה? "מהרהר בחטאה"טז) בהנ"ל  

להתלמיד,   חייא  רבי  עשה  מה  ממשיך,  והזהר  במלין  יז)  עלי'  ואמשיך  לקמי'  ליה  "אחיד 
(העלהו אותו לפניו והמשיך אותו בדברי תורה), למה בהתלמידים דעסקו לשמה ודלא    דאורייתא" 

  עליו?  א התפלללה מהרהר בחטאה  עליהם רבי חייא, ועל התלמיד דהו התפללעסקו לשמה 
(העלהו אותו לפניו),    "אחיד לי' לקמי'" יח) בהנ"ל שאלה יז, מהו השני דברים שעשה ר"ח, א)  

  (והמשיך אותו בדברי תורה)?  "ואמשיך עלי' במלין דאורייתא" ב) 
  שהעלה התלמיד שהי' פניו מוריקות וכו'? בר' חייאיט) למה הי' הסיפור דוקא 

באורייתא לשמה", דיוק הלשון   וישתדל.  מן ההוא יומא והלאה שוי על רוחי' .כ) הזהר מסיים "
באורייתא"?, (וע"ד כנ"ל שאלה    דיתעסק באורייתא, ולא כתוב "   "ישתדל"שר"ח פעל על התלמיד ש

  יד). 
אשתדל   "דא  ב)  (בסעיף  הזהר  לשון  דיוק  יומתק  יצחק,  לוי  הלקוטי  ביאור  דעפ"י  י"ל,  כא) 

  באורייתא א אשתדל לשמה", למה דוקא בהתלמיד שלמד לשמה מדייק "לשמה ודא ל  באורייתא
לשמה" רק "ודא לא    באורייתאלשמה", ועל התלמיד דלא אשתדל לשמה, לא כתוב "דלא אשתדל  
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  התפלל עליו רבי חייא  פירה ס  עולם  ן הלימודאופ  

תלמוד תורה של  
   רבי חייא

  עולם האצילות   תורתו אומנתו 

  

  ---   חכמה  

התלמיד  
ד"אשתדל  
באורייתא  

   לשמה"

  עולם הבריאה   למד לשמה 

  

  שיהי' כן תמיד   בינה

התלמיד "דלא  
  אשתדל לשמה"

  
  עולם היצירה   למד בסתם 

  

שיתעסק לשמה ויזכה    ז"א 
  לעלמא דאתי 

התלמיד שפניו  
   מוריקותהיו 

למד שלא  
לשמה ממש  
כגון להיות  

  ת"ח 

  עולם העשי' 

  

  מל' 
ר"ח העלהו אותו לפניו,  

והמשיך עליו בדברי תורה  
  שיתעסק וישתדל לשמה 

  

  ופ"מ, מבואר שם שיש ג' בחי':  23יש לומר עפמ"ש בתניא פל"ט

 
צירה מאירות שם מדותיו של א"ס ב"ה לבדן שהן אהבתו ופחדו ויראתו כו'.  בעולם היוז"ל:  )23

  .   וכמ"ש [בתיקונים וע"ח] דשית ספירין מקננין ביצירה .
ואם   המדות  מקור  ב"ה שהן  של א"ס  ודעתו  ובינתו  חכמתו  הבריאה מאירות שם  בעולם  אבל 

שהוא עולם הבריאה ולכן  ושרש להן וכדאיתא בתיקונים דאימא עילאה מקננא בתלת ספירן בכרסיא 
  . . הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי ה' בדחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת דגדולת א"ס ב"ה  

ועולם האצילות שהוא למעלה מהשכל וההשגה וההבנה לשכל נברא כי חכמתו ובינתו ודעתו  
ז לאין קץ מבעולם  של א"ס ב"ה מיוחדות שם בו בתכלית היחוד ביחוד עצום ונפלא ביתר שאת ויתר ע

  .   הבריאה .
ורחימו   דחילו  מבחי'  אפי'  מעלה  למעלה  היא  שעבודתם  הגדולים  לצדיקי'  מדור  הוא  לכן 
הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו ית' כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחי' בינה ודעת  

ת ולהכלל באורו  לשכל נברא אלא עבודתם היתה בבחי' מרכבה ממש לא"ס ב"ה וליבטל אליו במציאו
ית' הם וכל אשר להם ע"י קיום התורה והמצות ע"ד שאמרו האבות הן הן המרכבה והיינו לפי שכל  

  . .  ימיהם היתה זאת עבודתם
והנה שכר מצוה מצוה פי' שמשכרה נדע מהותה ומדרגתה ואין לנו עסק בנסתרות שהם צדיקי'  

ומדרגת  דם ימשוך לידע נאמנה מהות  הגדולים שהם בבחי' מרכבה רק הנגלו' לנו שאחריהם כל א 
ה' בדחילו ורחימו בהתגלות לבו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולת א"ס ב"ה מקומה בי"ס    עבודת

  . חימו הטבעיים שבמוחו בי"ס דיצירהדבריאה ועבודה בדחילו ור 
אבל עבודה בלי התעוררות דחילו ורחימו אפי' במוחו בבחי' גילוי דהיינו לעורר האהבה הטבעית  
המסותרת בלב להוציאה מההעלם והסתר הלב אל הגילוי אפי' במוחו ותעלומות לבו עכ"פ רק היא  
בעולם   למטה  נשארת  זו  עבודה  הרי  העבודה  קודם  שהיתה  כמו  כתולדתה  בלב  מסותרת  נשארת 
הפירוד הנק' חיצוניות העולמות ואין בה כח לעלות וליכלל ביחודו ית' שהן עשר ספי' הקדושות  

  נים דבלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא ולא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה'.  וכמ"ש בתיקו
והיינו אפי' אם אינו עוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה ח"ו אלא כמ"ש ותהי יראתם אותי  
ה'   ורבו לירא את  ולימדו אביו  פי' מחמת הרגל שהורגל מקטנותו שהרגילו  מצות אנשי' מלומדה 

מש כי לשמה ממש אי אפשר בלא התעוררות דחילו ורחימו הטבעיים  ולעבדו ואינו עוסק לשמה מ
  . ל הגילוי במוח ותעלומות לבו עכ"פעכ"פ להוציאן מהסתר הלב א 
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הוא התלמידי חכמים  וכד הוו קיימין קמי' כל אינון דלעאן באורייתא, 
והוד   נצח  א"כ  כשמשא,  שנעשה  לתפארת  עלה  חייא  ר'  כי  והוד,  דנצח 

דוקא,   (קיימין  קמי'  הם קיימין  והוד  נצח  כי  שהוא    17שעומדין,  רגלים) 
  למעלה מהם, הכיר בהם מי שלמד לשמה ושלא לשמה. 

, הוא  18הוא התלמיד חכם דנצח שמימין דא אשתדל באורייתא לשמה, 
תורה  של  ימינא  שהוא  לשמה  דהוד    ודא,  19אשתדל  חכם  לא  התלמיד 

  כי הוד הוא בשמאל, א"כ השתדלותו בתורה הי' בשמאלה.   אשתדל לשמה, 
דס"ג ע"ש,  20תפלה המגעת בבינה כמ"ש בזוה"ק פ' בשלח  והוה צלי, 

דנצח והוד, על העוסק לשמה שיהא הכי תדיר, ועל   21שבינה היא השרש 
לעלמא  שיזכו  כדי  הוא  ובשניהם  לשמה.  שיתעסק  לשמה  שלא  העוסק 

  דאתי, לבינה שלָׁשם הי' הצלותא שלו. 
לשמה, ולא אמר תיבת בה, , בהמתעסק לשמה נקט רק  22ודוק בלישנא

דייתי   בה,  ועל דלא מתעסק לשמה נקט בה לשמה. וכן אח"כ נקט תיבת 
ובדלא   דאתי,  לעלמא  נקט  לשמה  בהמתעסק  גם  לשמה.  בה  לאתעסקא 
מתעסק בה לשמה שייתי לאתעסקא בה לשמה, נקט לחיי עלמא, הוסיף 

  תיבת לחיי ולא נקט תיבת אתי.
  

  טבלא (א) לפי פירוש הראשון 
  

 
  מבואר בחסידות דהאדם נחלק לג' חלקים: פירוש:  נצח והוד הם רגלים: )17

  מקום השכל, בחי' חב"ד. הם הַאב והֵאם.  –א) הראש        
ב) חלק האמצע הלב (ועיקר הגוף) מקום המדות בחי' חג"ת, דהראש חב"ד מוליד המדות         

  (כמ"ש בתניא פ"ג). 
נה"י, החלק שלמטה ואחר הגוף         נק'  הוא    –ג) הרגלים  נה"י  של    הפעולההמדות, שבחי' 

  המדות הנק' לבר מגופא כידוע. 
י צה, ב. אור התורה שיר השירים ע' תשלז. בראשית יח, ב. ובענין רגל  וראה לקוטי תורה פ' מסע

ראה גם אור התורה משפטים סוף עמוד א'קעד. ויצא (בראשית כרך א) רה, ב. ילקוט לוי    –בחי' נה"י  
 יצחק עה"ת חלק ד' סימן קכח. ועוד. 

ה הוד). ראה  כידוע "נצח" הוא מקו הימין (חכמה חסד נצח), "הוד" מקו שמאל (בינה גבור  )18
 ועוד.   .לקוטי תורה פרשת מסעי צ, ד

 . 30כוונתו למה שמובא לעיל בהזהר. ראה הערה   . בתורה הי' בשמאלה:  ימינא של תורה . )19
(ולמה צריך    שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהו"ה, מאי בעי ממעמקיםדף סג, ב וז"ל:    )20

(אלא כך למדנו כל אדם    בעותיה קמי מלכאאלא הכי תאנא כל בר נש דבעי  שיהיה ממעמקים),  
ורעותא מעיקרא דכל עקריןשמבקש בקשתו לפני המלך ב"ה),   (צריך לכוין    בעי לכוונא דעתא 

לאמשכא  דעתו ורצונו לבקש משורש כל השרשים של המשכות הברכות למטה, וסדר ההמשכה הוא)  
עומק    ברכאן מעמקא דבירא ברכות מיסוד דאימא הנקרא  בינה  בח  –(להמשיך  בגין  הבאר),    –י' 

(כדי שאימא תמשיך הברכות ממקור כל הברכות, עי"ש). וראה לעיל    דינגיד ברכאן ממבועא דכלא
 סי' כו. 
אגרת הקדש סי' טו (קכב, ב) וז"ל: נצח והוד    –ראה תניא    שבינה היא השרש דנצח והוד:  )21

מהמוח דהיינו דבר חכמה  שהן כליות יועצות והן תרין ביעין המבשלים הזרע שהיא הטפה הנמשכת 
ושכל הנמשך משכל האב שלא יומשך כמו שהוא שכל דק מאד במוחו ושכלו רק ישתנה קצת מדקות  
והוא ממש עד"מ כטפה   כדי שיוכל הבן לקבל במוחו והבנתו  דק כ"כ  ויתהווה שכל שאינו  שכלו 

ן וגם נו"ה  היורדת מהמוח שהיא דקה מאד [מאד] ונעשית גסה וחומרית ממש בכליות ותרין ביעי
החטים   שמפרר  עד"מ  ברחיים  [חטים]  הטוחן  כמו  לצדיקים  מן  ששוחקים  ורחיים  שחקים  נקרא 
לחלקים דקים מאד כך צריך האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקם לחלקים  

 רבים ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת. עי"ש. 
 כנ"ל שאלות יא. יב.  )22
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  התפלל עליו רבי חייא  פירה ס  עולם  ן הלימודאופ  

תלמוד תורה של  
   רבי חייא

  עולם האצילות   תורתו אומנתו 

  

  ---   חכמה  

התלמיד  
ד"אשתדל  
באורייתא  

   לשמה"

  עולם הבריאה   למד לשמה 

  

  שיהי' כן תמיד   בינה

התלמיד "דלא  
  אשתדל לשמה"

  
  עולם היצירה   למד בסתם 

  

שיתעסק לשמה ויזכה    ז"א 
  לעלמא דאתי 

התלמיד שפניו  
   מוריקותהיו 

למד שלא  
לשמה ממש  
כגון להיות  

  ת"ח 

  עולם העשי' 

  

  מל' 
ר"ח העלהו אותו לפניו,  

והמשיך עליו בדברי תורה  
  שיתעסק וישתדל לשמה 

  

  ופ"מ, מבואר שם שיש ג' בחי':  23יש לומר עפמ"ש בתניא פל"ט

 
צירה מאירות שם מדותיו של א"ס ב"ה לבדן שהן אהבתו ופחדו ויראתו כו'.  בעולם היוז"ל:  )23

  .   וכמ"ש [בתיקונים וע"ח] דשית ספירין מקננין ביצירה .
ואם   המדות  מקור  ב"ה שהן  של א"ס  ודעתו  ובינתו  חכמתו  הבריאה מאירות שם  בעולם  אבל 

שהוא עולם הבריאה ולכן  ושרש להן וכדאיתא בתיקונים דאימא עילאה מקננא בתלת ספירן בכרסיא 
  . . הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי ה' בדחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת דגדולת א"ס ב"ה  

ועולם האצילות שהוא למעלה מהשכל וההשגה וההבנה לשכל נברא כי חכמתו ובינתו ודעתו  
ז לאין קץ מבעולם  של א"ס ב"ה מיוחדות שם בו בתכלית היחוד ביחוד עצום ונפלא ביתר שאת ויתר ע

  .   הבריאה .
ורחימו   דחילו  מבחי'  אפי'  מעלה  למעלה  היא  שעבודתם  הגדולים  לצדיקי'  מדור  הוא  לכן 
הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו ית' כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחי' בינה ודעת  

ת ולהכלל באורו  לשכל נברא אלא עבודתם היתה בבחי' מרכבה ממש לא"ס ב"ה וליבטל אליו במציאו
ית' הם וכל אשר להם ע"י קיום התורה והמצות ע"ד שאמרו האבות הן הן המרכבה והיינו לפי שכל  

  . .  ימיהם היתה זאת עבודתם
והנה שכר מצוה מצוה פי' שמשכרה נדע מהותה ומדרגתה ואין לנו עסק בנסתרות שהם צדיקי'  

ומדרגת  דם ימשוך לידע נאמנה מהות  הגדולים שהם בבחי' מרכבה רק הנגלו' לנו שאחריהם כל א 
ה' בדחילו ורחימו בהתגלות לבו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולת א"ס ב"ה מקומה בי"ס    עבודת

  . חימו הטבעיים שבמוחו בי"ס דיצירהדבריאה ועבודה בדחילו ור 
אבל עבודה בלי התעוררות דחילו ורחימו אפי' במוחו בבחי' גילוי דהיינו לעורר האהבה הטבעית  
המסותרת בלב להוציאה מההעלם והסתר הלב אל הגילוי אפי' במוחו ותעלומות לבו עכ"פ רק היא  
בעולם   למטה  נשארת  זו  עבודה  הרי  העבודה  קודם  שהיתה  כמו  כתולדתה  בלב  מסותרת  נשארת 
הפירוד הנק' חיצוניות העולמות ואין בה כח לעלות וליכלל ביחודו ית' שהן עשר ספי' הקדושות  

  נים דבלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא ולא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה'.  וכמ"ש בתיקו
והיינו אפי' אם אינו עוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה ח"ו אלא כמ"ש ותהי יראתם אותי  
ה'   ורבו לירא את  ולימדו אביו  פי' מחמת הרגל שהורגל מקטנותו שהרגילו  מצות אנשי' מלומדה 

מש כי לשמה ממש אי אפשר בלא התעוררות דחילו ורחימו הטבעיים  ולעבדו ואינו עוסק לשמה מ
  . ל הגילוי במוח ותעלומות לבו עכ"פעכ"פ להוציאן מהסתר הלב א 
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הוא התלמידי חכמים  וכד הוו קיימין קמי' כל אינון דלעאן באורייתא, 
והוד   נצח  א"כ  כשמשא,  שנעשה  לתפארת  עלה  חייא  ר'  כי  והוד,  דנצח 

דוקא,   (קיימין  קמי'  הם קיימין  והוד  נצח  כי  שהוא    17שעומדין,  רגלים) 
  למעלה מהם, הכיר בהם מי שלמד לשמה ושלא לשמה. 

, הוא  18הוא התלמיד חכם דנצח שמימין דא אשתדל באורייתא לשמה, 
תורה  של  ימינא  שהוא  לשמה  דהוד    ודא,  19אשתדל  חכם  לא  התלמיד 

  כי הוד הוא בשמאל, א"כ השתדלותו בתורה הי' בשמאלה.   אשתדל לשמה, 
דס"ג ע"ש,  20תפלה המגעת בבינה כמ"ש בזוה"ק פ' בשלח  והוה צלי, 

דנצח והוד, על העוסק לשמה שיהא הכי תדיר, ועל   21שבינה היא השרש 
לעלמא  שיזכו  כדי  הוא  ובשניהם  לשמה.  שיתעסק  לשמה  שלא  העוסק 

  דאתי, לבינה שלָׁשם הי' הצלותא שלו. 
לשמה, ולא אמר תיבת בה, , בהמתעסק לשמה נקט רק  22ודוק בלישנא

דייתי   בה,  ועל דלא מתעסק לשמה נקט בה לשמה. וכן אח"כ נקט תיבת 
ובדלא   דאתי,  לעלמא  נקט  לשמה  בהמתעסק  גם  לשמה.  בה  לאתעסקא 
מתעסק בה לשמה שייתי לאתעסקא בה לשמה, נקט לחיי עלמא, הוסיף 

  תיבת לחיי ולא נקט תיבת אתי.
  

  טבלא (א) לפי פירוש הראשון 
  

 
  מבואר בחסידות דהאדם נחלק לג' חלקים: פירוש:  נצח והוד הם רגלים: )17

  מקום השכל, בחי' חב"ד. הם הַאב והֵאם.  –א) הראש        
ב) חלק האמצע הלב (ועיקר הגוף) מקום המדות בחי' חג"ת, דהראש חב"ד מוליד המדות         

  (כמ"ש בתניא פ"ג). 
נה"י, החלק שלמטה ואחר הגוף         נק'  הוא    –ג) הרגלים  נה"י  של    הפעולההמדות, שבחי' 

  המדות הנק' לבר מגופא כידוע. 
י צה, ב. אור התורה שיר השירים ע' תשלז. בראשית יח, ב. ובענין רגל  וראה לקוטי תורה פ' מסע

ראה גם אור התורה משפטים סוף עמוד א'קעד. ויצא (בראשית כרך א) רה, ב. ילקוט לוי    –בחי' נה"י  
 יצחק עה"ת חלק ד' סימן קכח. ועוד. 

ה הוד). ראה  כידוע "נצח" הוא מקו הימין (חכמה חסד נצח), "הוד" מקו שמאל (בינה גבור  )18
 ועוד.   .לקוטי תורה פרשת מסעי צ, ד

 . 30כוונתו למה שמובא לעיל בהזהר. ראה הערה   . בתורה הי' בשמאלה:  ימינא של תורה . )19
(ולמה צריך    שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהו"ה, מאי בעי ממעמקיםדף סג, ב וז"ל:    )20

(אלא כך למדנו כל אדם    בעותיה קמי מלכאאלא הכי תאנא כל בר נש דבעי  שיהיה ממעמקים),  
ורעותא מעיקרא דכל עקריןשמבקש בקשתו לפני המלך ב"ה),   (צריך לכוין    בעי לכוונא דעתא 

לאמשכא  דעתו ורצונו לבקש משורש כל השרשים של המשכות הברכות למטה, וסדר ההמשכה הוא)  
עומק    ברכאן מעמקא דבירא ברכות מיסוד דאימא הנקרא  בינה  בח  –(להמשיך  בגין  הבאר),    –י' 

(כדי שאימא תמשיך הברכות ממקור כל הברכות, עי"ש). וראה לעיל    דינגיד ברכאן ממבועא דכלא
 סי' כו. 
אגרת הקדש סי' טו (קכב, ב) וז"ל: נצח והוד    –ראה תניא    שבינה היא השרש דנצח והוד:  )21

מהמוח דהיינו דבר חכמה  שהן כליות יועצות והן תרין ביעין המבשלים הזרע שהיא הטפה הנמשכת 
ושכל הנמשך משכל האב שלא יומשך כמו שהוא שכל דק מאד במוחו ושכלו רק ישתנה קצת מדקות  
והוא ממש עד"מ כטפה   כדי שיוכל הבן לקבל במוחו והבנתו  דק כ"כ  ויתהווה שכל שאינו  שכלו 

ן וגם נו"ה  היורדת מהמוח שהיא דקה מאד [מאד] ונעשית גסה וחומרית ממש בכליות ותרין ביעי
החטים   שמפרר  עד"מ  ברחיים  [חטים]  הטוחן  כמו  לצדיקים  מן  ששוחקים  ורחיים  שחקים  נקרא 
לחלקים דקים מאד כך צריך האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקם לחלקים  

 רבים ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת. עי"ש. 
 כנ"ל שאלות יא. יב.  )22
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יגורך   26ורחימו שכליים, שזהו באצי' שם אין חשש כלל ח"ו כי באצי' לא
חטא, ועיין באגה"ק בד"ה  רע, ובהם תורתן אומנתן, ושם אין שייך חשש  

וחיוהי לצדיקים    27איהו  לעוה"ז  דאצי'  הנר"נ  שירדו  לאחר  גם  ואף 
הראשונים אפשר שלא נשתנה מהותן להיות דבר נפרד מאלקות ולכן היו  

  מסתלקות כשרצו לחטוא בטרם יחטאו ע"ש. 
  ,28גם י"ל 

    לפי פירוש השני   ) ב (   טבלא 
  

  
אופני לימוד 

  התורה 
  חייא התפלל עליו ר'   ספירה   עולם

תלמוד תורה של  
  רבי חייא 

תורתו אומנתו  
  ממש  לשמה

  ---   חכמה   אצילות

התלמיד 
ד"אשתדל 
באורייתא  

  לשמה"

  –"לשמה" 
בדחילו ורחימו  

  שכליים
  ---   בינה  עולם הבריאה 

התלמיד ד"לא  
  לשמה" אשתדל 

 –למד לשמה 
בדחילו ורחימו  

  טבעיים 
  ז"א  עולם היצירה 

שילמוד בדחילו ורחימו  
ויעלה לעולם  –שכליים 

  הבריאה 

התלמיד דלא 
" בה  אתעסיק"

  לשמה
  למד בסתם 

בהיכלות 
ומדורין 
  דיצירה 

 --  
שילמוד בדחילו ורחימו  

ויעלה   – עכ"פ יים טבע
  לעולם היצירה 

התלמיד דלעי  
באורייתא ופניו 

  מוריקות 
  מל'  עולם העשי'  לשמה שלאלמד 

ר"ח העלה אותו לפניו  
והמשיך אותו בדברי תורה 

 שישתדלופעל עליו  –
  באורייתא 

  
לשמה   שעסק  מי  על  הוא  לשמה,  בה  שעסק  מי  על  שהתפלל  מה 
בי"ס   רק  עולה  תורתם  שאז  בלבד,  טבעיים  ורחימו  דחילו  בהתעוררות 

 
 ) תהלים ה, ה. ראה גם לקמן סי' קטז. 26
 ) דף קל, א. 27
ע  פירוש:  )28 צלי  "והוה  בזהר  מש"כ  הראשון,  הפי'  על  דלפי  קאי  לשמה"  דאתעסיק  ההוא  ל 

"דא אשתדל באורייתא לשמה", והתפלל עליו דליהוי תדיר, ומש"כ    –וכנגד מש"כ מקודם    –התלמיד  
"ודא דלא אשתדל    –וכנגד מש"כ מקודם    –"וצלי על ההוא דלא אתעסיק בה לשמה" קאי על התלמיד  

  . לעיל באים כמקביל להשני תלמידים ד שמה", והיינו השני פעמים "וצלי" ל
התפלל ר"ח עליו,    לא  משא"כ לפי הפירוש השני, הנה התלמיד ד"אשתדל באורייתא לשמה"     

שניהם ,  על ההוא דלא אתעסיק בה לשמה"  וצליעל ההוא דאתעסיק לשמה . .    צליומש"כ "והוה  
 לשמה" וכדלקמן.   אשתדלעל הסוג תלמידים דלעיל "ודא לא  קאי 
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  א', מי שעוסק לשמה ממש, 
  ב', מי שעוסק סתם, לא לשמה, ולא שלא לשמה, 

שלא לשמה ממש כגון להיות תלמיד חכם וכהאי גוונא ג', מי שעוסק  
שאז תורתו היא בבחי' גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד אשר יעשה תשובה 

  כו' שאז גם תורתו ָׁשָבה עמו.
ומבואר שם, שבהבחי' הב' מי שעוסק סתם אז מיד שחוזר ולומד דבר 
גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחא   זה לשמה, הרי 

  עילא, מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה ע"ש. ל
  הנה הג' בחי' הללו מבוארים גם כאן. 

והיינו, היו בהלעאן באורייתא מי שהשתדל בה לשמה ממש, והיו מי 
שלא השתדלו בה לשמה, אך לא אשתדלו גם שלא לשמה, (וזהו דקדוק 

לא נקט , ודלא אתעסק בה לשמה, וכן אח"כ ודא לא אשתדל לשמה הלשון 
לא   לשמה  שרק  והיינו  לשמה,  שלא  בה  אתעסק  לשמה,  שלא  אשתדל 

  אשתדל ולא אתעסק בה, אך שלא לשמה ג"כ לא), אלא בסתם.
שלעי באורייתא ואנפוי מוריקן ואמר ודאי מהרהר  והי' עוד תלמיד א',  

, התלמיד הזה למד שלא לשמה ממש כגון להיות תלמיד  בחטאה איהו דנא
גוונא, שתורתו היא בבחי' גלות בתוך הקליפה, זהו שמהרהר  חכם וכהאי  

בחטאה איהו, הוא שמהרהר להיות תלמיד חכם שהוא פני' שמצד הקליפה,  
  24והיו פניו מוריקות מצד הקליפה שהיא הגורמת הורקת פנים, (ע"ד הטיפה

דמלאך המות שממנה פניו מוריקות, כי שלא לשמה ממש הוא סם המות,  
  סמא דמותא), היפך דאנפוי דרבי חייא שהיו נהירין כשמשא.  25כמארז"ל 

דליהוי הכי תדיר ויזכי   ייאחבי  צלי ר  ,ממשהנה על מי שעסק לשמה  
  דבינה המתלבשת בבריאה ששם הוא גן עדן העליון. לעלמא דאתי

, מהיכי תיתי שלא דליהוי הכי תדיר(ומה שהי' צריך להתפלל עליהם  
הו ע"ז,  כן שצריך להתפלל  עכ"פ  יהא  שם  שיש  בבריאה  שהם  מאחר  א, 

מיעוט רע, יכול להיות שיפרשו מלימוד התורה ח"ו או שלא יתעסקו בה 
מדחילו   גם  שלמעלה  לאלקות  מרכבה  בבחי'  שהוא  מי  דוקא  כי  לשמה, 

 
כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חבירו למלאת רצונו אא"כ אוהבו או ירא ממנו כך אי אפשר    יכ

אהב והתעוררות  זכרון  בלי  לבד  רצונו  למלאת  באמת  ית'  לשמו  במוחו  לעשות  כלל  ויראתו  תו 
א  ומחשבתו ותעלומות לבו עכ"פ וגם אהבה לבדה אינה נק' בשם עבודה בלי יראה תתאה לפחות שהי

  . מסותרת בלב כל ישראל כמ"ש לקמן 
וכשעוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה לכבוד עצמו כגון להיות ת"ח וכהאי גוונא אזי אותה 

בתורתו והתורה היא בבחי' גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד  פניה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת  
. אך כשעושה סתם   .  אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם שבשובו אל ה' גם תורתו שבה עמו 

לא לשמה ולא שלא לשמה אין הדבר תלוי בתשובה אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה הרי גם  
לעילא מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה    מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחא

  .    דנוגה ולכן לעולם יעסוק אדם כו' .
אבל תורה שלא לשמה ממש כגון להיות ת"ח וכה"ג אינה עולה כלל למעלה אפי' להיכלו' ומדור  

 המלאכים דקדושה אלא נשארת למטה בעוה"ז הגשמי שהוא מדור הקליפות, עיי"ש. 
עליו על מלאך המות בשעת פטירתו של חולה עומד מול ראשותיו  ראה עבודה זרה כ, ב "אמרו    )24

וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלוי' בו, כיון שחולה רואה אותו מזדעזע, ופותח פיו וזורקה  
 מסריח, ממנה פניו מוריקות", ע"ש. לתוך פיו, ממנה מת, ממנה 

אמר רבא למיימינין בה סמא דחיי והיינו ד   שבת פח, ב "דברי תורה יש בם כח להמית ולהחיות   )25
. קונטרס עץ החיים (לאדמו"ר  ך סמא דמותא". ראה גם זהר ח"ג דף קעט, ב ואיל  בה  למשמאילים

 לקמן סי' צא.מוהרש"ב) סעיף ג' ואילך.  
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יגורך   26ורחימו שכליים, שזהו באצי' שם אין חשש כלל ח"ו כי באצי' לא
חטא, ועיין באגה"ק בד"ה  רע, ובהם תורתן אומנתן, ושם אין שייך חשש  

וחיוהי לצדיקים    27איהו  לעוה"ז  דאצי'  הנר"נ  שירדו  לאחר  גם  ואף 
הראשונים אפשר שלא נשתנה מהותן להיות דבר נפרד מאלקות ולכן היו  

  מסתלקות כשרצו לחטוא בטרם יחטאו ע"ש. 
  ,28גם י"ל 

    לפי פירוש השני   ) ב (   טבלא 
  

  
אופני לימוד 

  התורה 
  חייא התפלל עליו ר'   ספירה   עולם

תלמוד תורה של  
  רבי חייא 

תורתו אומנתו  
  ממש  לשמה

  ---   חכמה   אצילות

התלמיד 
ד"אשתדל 
באורייתא  

  לשמה"

  –"לשמה" 
בדחילו ורחימו  

  שכליים
  ---   בינה  עולם הבריאה 

התלמיד ד"לא  
  לשמה" אשתדל 

 –למד לשמה 
בדחילו ורחימו  

  טבעיים 
  ז"א  עולם היצירה 

שילמוד בדחילו ורחימו  
ויעלה לעולם  –שכליים 

  הבריאה 

התלמיד דלא 
" בה  אתעסיק"

  לשמה
  למד בסתם 

בהיכלות 
ומדורין 
  דיצירה 

 --  
שילמוד בדחילו ורחימו  

ויעלה   – עכ"פ יים טבע
  לעולם היצירה 

התלמיד דלעי  
באורייתא ופניו 

  מוריקות 
  מל'  עולם העשי'  לשמה שלאלמד 

ר"ח העלה אותו לפניו  
והמשיך אותו בדברי תורה 

 שישתדלופעל עליו  –
  באורייתא 

  
לשמה   שעסק  מי  על  הוא  לשמה,  בה  שעסק  מי  על  שהתפלל  מה 
בי"ס   רק  עולה  תורתם  שאז  בלבד,  טבעיים  ורחימו  דחילו  בהתעוררות 

 
 ) תהלים ה, ה. ראה גם לקמן סי' קטז. 26
 ) דף קל, א. 27
ע  פירוש:  )28 צלי  "והוה  בזהר  מש"כ  הראשון,  הפי'  על  דלפי  קאי  לשמה"  דאתעסיק  ההוא  ל 

"דא אשתדל באורייתא לשמה", והתפלל עליו דליהוי תדיר, ומש"כ    –וכנגד מש"כ מקודם    –התלמיד  
"ודא דלא אשתדל    –וכנגד מש"כ מקודם    –"וצלי על ההוא דלא אתעסיק בה לשמה" קאי על התלמיד  

  . לעיל באים כמקביל להשני תלמידים ד שמה", והיינו השני פעמים "וצלי" ל
התפלל ר"ח עליו,    לא  משא"כ לפי הפירוש השני, הנה התלמיד ד"אשתדל באורייתא לשמה"     

שניהם ,  על ההוא דלא אתעסיק בה לשמה"  וצליעל ההוא דאתעסיק לשמה . .    צליומש"כ "והוה  
 לשמה" וכדלקמן.   אשתדלעל הסוג תלמידים דלעיל "ודא לא  קאי 

  19        ילקוט לוי יצחק על התורה                              
 

Kovetz Limmud Chof Av 5780 =      Page 19 
 

  א', מי שעוסק לשמה ממש, 
  ב', מי שעוסק סתם, לא לשמה, ולא שלא לשמה, 

שלא לשמה ממש כגון להיות תלמיד חכם וכהאי גוונא ג', מי שעוסק  
שאז תורתו היא בבחי' גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד אשר יעשה תשובה 

  כו' שאז גם תורתו ָׁשָבה עמו.
ומבואר שם, שבהבחי' הב' מי שעוסק סתם אז מיד שחוזר ולומד דבר 
גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחא   זה לשמה, הרי 

  עילא, מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה ע"ש. ל
  הנה הג' בחי' הללו מבוארים גם כאן. 

והיינו, היו בהלעאן באורייתא מי שהשתדל בה לשמה ממש, והיו מי 
שלא השתדלו בה לשמה, אך לא אשתדלו גם שלא לשמה, (וזהו דקדוק 

לא נקט , ודלא אתעסק בה לשמה, וכן אח"כ ודא לא אשתדל לשמה הלשון 
לא   לשמה  שרק  והיינו  לשמה,  שלא  בה  אתעסק  לשמה,  שלא  אשתדל 

  אשתדל ולא אתעסק בה, אך שלא לשמה ג"כ לא), אלא בסתם.
שלעי באורייתא ואנפוי מוריקן ואמר ודאי מהרהר  והי' עוד תלמיד א',  

, התלמיד הזה למד שלא לשמה ממש כגון להיות תלמיד  בחטאה איהו דנא
גוונא, שתורתו היא בבחי' גלות בתוך הקליפה, זהו שמהרהר  חכם וכהאי  

בחטאה איהו, הוא שמהרהר להיות תלמיד חכם שהוא פני' שמצד הקליפה,  
  24והיו פניו מוריקות מצד הקליפה שהיא הגורמת הורקת פנים, (ע"ד הטיפה

דמלאך המות שממנה פניו מוריקות, כי שלא לשמה ממש הוא סם המות,  
  סמא דמותא), היפך דאנפוי דרבי חייא שהיו נהירין כשמשא.  25כמארז"ל 

דליהוי הכי תדיר ויזכי   ייאחבי  צלי ר  ,ממשהנה על מי שעסק לשמה  
  דבינה המתלבשת בבריאה ששם הוא גן עדן העליון. לעלמא דאתי

, מהיכי תיתי שלא דליהוי הכי תדיר(ומה שהי' צריך להתפלל עליהם  
הו ע"ז,  כן שצריך להתפלל  עכ"פ  יהא  שם  שיש  בבריאה  שהם  מאחר  א, 

מיעוט רע, יכול להיות שיפרשו מלימוד התורה ח"ו או שלא יתעסקו בה 
מדחילו   גם  שלמעלה  לאלקות  מרכבה  בבחי'  שהוא  מי  דוקא  כי  לשמה, 

 
כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חבירו למלאת רצונו אא"כ אוהבו או ירא ממנו כך אי אפשר    יכ

אהב והתעוררות  זכרון  בלי  לבד  רצונו  למלאת  באמת  ית'  לשמו  במוחו  לעשות  כלל  ויראתו  תו 
א  ומחשבתו ותעלומות לבו עכ"פ וגם אהבה לבדה אינה נק' בשם עבודה בלי יראה תתאה לפחות שהי

  . מסותרת בלב כל ישראל כמ"ש לקמן 
וכשעוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה לכבוד עצמו כגון להיות ת"ח וכהאי גוונא אזי אותה 

בתורתו והתורה היא בבחי' גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד  פניה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת  
. אך כשעושה סתם   .  אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם שבשובו אל ה' גם תורתו שבה עמו 

לא לשמה ולא שלא לשמה אין הדבר תלוי בתשובה אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה הרי גם  
לעילא מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה    מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחא

  .    דנוגה ולכן לעולם יעסוק אדם כו' .
אבל תורה שלא לשמה ממש כגון להיות ת"ח וכה"ג אינה עולה כלל למעלה אפי' להיכלו' ומדור  

 המלאכים דקדושה אלא נשארת למטה בעוה"ז הגשמי שהוא מדור הקליפות, עיי"ש. 
עליו על מלאך המות בשעת פטירתו של חולה עומד מול ראשותיו  ראה עבודה זרה כ, ב "אמרו    )24

וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלוי' בו, כיון שחולה רואה אותו מזדעזע, ופותח פיו וזורקה  
 מסריח, ממנה פניו מוריקות", ע"ש. לתוך פיו, ממנה מת, ממנה 

אמר רבא למיימינין בה סמא דחיי והיינו ד   שבת פח, ב "דברי תורה יש בם כח להמית ולהחיות   )25
. קונטרס עץ החיים (לאדמו"ר  ך סמא דמותא". ראה גם זהר ח"ג דף קעט, ב ואיל  בה  למשמאילים

 לקמן סי' צא.מוהרש"ב) סעיף ג' ואילך.  



ליקוט פירושים  |   34
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יהי' זה תדיר ויזכי לעלמא דאתי לגעה"ע דבריאה, (משא"כ בדו"ר טבעיים 
  הוא רק ביצירה),  

ועל ההוא דלא אתעסק בה לשמה אלא עסק בסתם, התפלל שיתעסקו 
כ"פ לשמה בדו"ר טבעיים, ויזכי לחיי עלמא דיצירה עכ"פ (ולא לעלמא ע

דאתי דבריאה), כי בלא"ה תורתו אינה נכללת בי"ס דיצירה כמ"ש בתניא 
  שם. 

  והיינו, על כל א' מהב' בחי' התפלל שיעלה דרגא אחת,  
על מי שעסקו בדו"ר טבעיים, שישתדלו בתורה בדו"ר שכליים שיעלו  

  מיצירה לבריאה, 
טבעיים,  וע בדו"ר  עכ"פ לשמה דהיינו  בסתם, שיעסקו  שעסקו  מי  ל 

  ויזכי לחיי עלמא דיצירה ע"י שתורתם תהא נכללת בי"ס דיצירה, וכמובן), 
לשמה בה  אתעסק  דלא  ההוא  על  בסתם    וצלי  שלמד  דייתי  אלא 

דוקא, היינו לא רק  בה, דקדק לומר לאתעסקא בה לשמה ויזכי לחיי עלמא
ב והלאה  מהיום  שבתורה  שיתעסק  הדבר  אלא  לשמה,  בתורה  אחר  ענין 

מה   גם  שאז  לשמה  גופא  הזה  בהדבר  ויעסוק  יחזור  לשמה,  למדו  שלא 
שלמדו  בתורה  גם  היינו  עלמא,  לחיי  ויזכי  לעילא,  פרחא  בסתם  שלמד 
מתחלה בסתם, זכי לחיי עלמא מאחר שעתה הוא פרחא לעילא. אך מאחר 

ולא לעלמא דאתי, והיינו    שבתחלה הי' בסתם זוכה בו רק לחיי עלמא סתם,
ע"י   (משא"כ  גופא,  דאתי  עלמא  ולא  דאתי  מעלמא  הנמשכים  החיים 
לכתחילה   שלומדים  אחרים  ענינים  ע"י  וכן  לשמה,  עצמו  השני  הלימוד 

  לשמה הוא זוכה לעלמא דאתי).
וי"ל עוד, מה שאמר לחיי הוא למעליותא, הוא, מאחר שמתחלה הדבר  

  , דיין, (אם כי גם שום קליפה אין בו)שלמד בסתם לא הי' נכלל בקדושה ע
ועתה העלהו וכללו בקדושה, בזה יש יתרון מעלה מן הדבר שמתחלה עלה 

לאור שיש בזה יתרון מן    32ונכלל בקדושה. ובדוגמא כמו התהפכות חשך
שעלה  דסתם  הלימוד  ע"י  היינו  דוקא  עי"ז  לכן  אור,  שהי' מתחלה  דבר 

זוכ הוא  לשמה,  ולמדו  כשחזר  בי"ס  עלמא,  ונכלל  לחיי  דוקא   לחייה 
שלמעלה מן עלמא עצמו. ונקט כאן עלמא סתם, הוא מה שתורה היא חיי 
כמו  נצחיות,  מלשון  אלא  וועלט,  עולם  פירושו  אין  דכאן  ועלמא  עולם, 

  .33ועבדו לעולם 
כי  סתם.  עלמא  הוא  יצירה  הנה  ביצירה,  הוא  עלמא  שחיי  (ולהנ"ל 

מא תתאה עוה"ז הוא מלכות  עלמא דאתי עוה"ב, הוא בינה שבבריאה, ועל
  34שבעשי', ועלמא סתם הוא ז"א שביצירה, שבאמצע, ותורה היא המוחין 

  דז"א. זהו שהיא חיי עולם, וד"ל. 

 
"אם כי על לימוד בסתם לא שייך לומר חשך ח"ו, אך לגבי לימוד לשמה הוא כמו חשך לגבי  )32

פירוד, משא"כ לימוד לשמה נכלל בי"ס  אור, כי לימוד בסתם הוא בחיצוניות העולמות שהם בחי'  
 הקדושות שהן אלקות" (לקוטי לוי יצחק כאן). 

 משפטים כא, ו.  )33
ח"ג   בשעה שהקדימו ה'תער"ב  –ספר המאמרים  ראה הביאור ב  ותורה היא המוחין דז"א:  )34

חכמה   שהיא  פי'  דז"א  חב"ד  בחי'  ה"ז  מוחין,  בחי'  שהיא  הגם  התורה  דהנה  וז"ל:  א'רנא  עמוד 
גת המדות כו', שהרי התורה הנגלית היא פסקי המדות כשר פסול טמא טהור חייב זכאי שהן  שבהנה

דבר למעלה  ' החסד וימין מקרבת שיתעלה אותו הבחי' המדות, דהיינו כשר מותר וטהור הן מבחי
ויהי' נכלל באלקות, ופסול אסור וטמא הוא מבחי' הגבו' דשמאל דוחה שא"א להתעלות והבירור  

י הדחי' דוקא כו', וכמ"ש בסש"ב בפי' מותר ואסור כו', וזהו שהן שתא סדרי משנה  שלהם הוא ע"
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מן   הנמשכות  שכליים  בדו"ר  בתורה  שיתעסקו  עליהם  התפלל  דיצירה, 
הוא מספר חכמ"ה בינ"ה   29, תדי"ר דליהוי הכי תדירזהו    חב"ד דבריאה,

  דע"ת במכוון, ואז יזכי לעלמא דאתי געה"ע דבריאה. 
ואח"כ ,  ולא אשתדל  ,אשתדלויומתק זה בדקדוק הלשון, מתחלה נקט  

  . דייתי לאתעסקא ,דלא אתעסק ,אתעסקנקט 
בתורה הוא ביגיעה ודרישה עצומה ויהגה בה יומם    השתדלותוהיינו,  

יכול   30ולילה שזה א"א אלא כשיש בו דו"ר שכליים, משא"כ עסק בתורה
להיות בדו"ר טבעיים בלבד, ועסק בתורה יכול להיות גם בלי התעוררות  

  דו"ר טבעיים אלא מחמת הרגל שהרגילו אביו ורבו. 
דל דוקא לשמה אשת  דא אשתדל באורייתא לשמה, הנה מתחלה אמר  
לא אשתדל דוקא אבל עסק   , דא לא אשתדל לשמהווהוא בדו"ר שכליים,  

דהיינו  לשמה,  עכ"פ  שעסק  מי  א',  חלוקות,  ב'  יש  גופא  ובזה  בתורה, 
בהתעוררות דו"ר טבעיים, ב', מי שלא עסק ג"כ לשמה אלא עסק בתורה  

  בסתם לא לשמה ולא שלא לשמה. 
בדו"ר שכליים, לא התפלל   הנה על מי שאשתדל בתורה לשמה דהיינו

ר"ח כלל דליהוי הכי תדיר ויזכי לעלמא דאתי, כי בלא"ה הם משתדלים 
הקב"ה   של  כבודו  בכסא  נוגע  (כי אין רע  כן לעולם,  ויהי'  בתורה תמיד, 

), ובלא"ה יזכי לעלמא דאתי געה"ע 31שהוא געה"ע דבריאה, לא רק באצי'
  דבריאה מאחר שלומדים בדו"ר שכליים, 

, לא אשתדל דוקא בדו"ר  לא אשתדל לשמההתפלל הוא על דועל מי  
  – שכליים אבל עסקו עכ"פ בתורה. ויש בהם ב' בחי' 

  , מי שעסק עכ"פ בדו"ר טבעיים, א' 
  , מי שעסק בסתם.ב' 

על מי שעסק עכ"פ לשמה בדו"ר טבעיים, עליו התפלל דליהוי הכי 
שאז   שכליים  בדו"ר  שילמדו  והיינו  בתורה  הוא ההשתדלות  תדיר  תדיר, 

 
 במכוון.  614) = 474(  דע"ת) +  67( בינ"ה) + 73(בגי'   חכמ"ה, וכן 614בגי'  תדי"ר  )29
בתורה, י"ל דגם יובן דיוק    "עסק" בתורה ובין    "השתדלות" עפ"י המבואר כאן החילוק בין    )30

זכאין אינון צדיקיא דידעי ארחוי דקדשא בריך הוא למיזל  לשון הזהר קודם הסיפור עם ר"ח וז"ל: 
בגין דאינון משתדלי באורייתא ים שהם יודעים ללכת בדרכיו של הקב"ה),  (אשריהם הצדיק  בהו

דכל מאן דאשתדל באורייתא יומי ולילי  ),  לפי שהם משתדלים בתורה יומם ולילה(  יממא וליליא
עלמא עלאה ועלמא ), כי כל מי שמשתדל בתורה יומם ולילה יורש שני עולמות(   אחסין תרין עלמין

 אחסין האי עלמא אף על גב דלא אתעסק בה בר נש לשמה)  ועולם התחתוןעולם העליון  (  תתאה
ואחסין ההוא עלמא עלאה כד אתעסק  ),  הוא יורש עולם הזה אף על פי שלא עסק בה האדם לשמה(

תא חזי מה כתיב ארך ימים בימינה ),  ויורש עולם הבא כשעוסק בה האדם לשמה(  בה בר נש לשמה
מי שהולך לימינה  ( ימים בימינה, מאן דאזיל ימינא דאורייתא ארך) פירושו( בשמאלה עשר וכבוד 

התורה דאתי),  של  לעלמא  איהו  דחיין  הבא (  ארכא  לעולם  היינו  ימים  ליקרא  ),  ארך  תמן  דזכי 
שהתורה היא כבוד  (  דאיהו יקרא וכתרא לאתעטרא על כלא),  וזוכה שם לכבוד התורה(  דאורייתא

שכתרה  (  דכתרא דאורייתא בההוא עלמא איהו),  צותוכתר להתעטר על ידה יותר מעל ידי כל המ
לזה זוכה בעולם  (  בשמאלה עשר וכבוד, בהאי עלמא)  ושכרה של תורה הוא בעולם הבא, ומש"כ

זכי בהאי עלמא  ),  שאף על פי שלא עסק בה לשמה(   דאף על גב דלא אתעסק בה לשמה),  הזה
 (זוכה בעולם הזה לעושר וכבוד). עי"ש.  בעותרא ויקרא

לשון הזהר דכתוב "דא אשתדל   יומתק  י י"ל בדא"פ, דעפ"י ביאור הלקוטי לוי יצחק כאן,אול  )31
"  באורייתאודא לא אשתדל לשמה", היינו דרק בהתלמיד דאשתדל לשמה מוסיף "  לשמה  באורייתא

אלא עסק    –לשון "אור" כידוע, וכמ"ש לקמן "ותורה אור", משא"כ בהתלמיד דלא אשתדל לשמה    –
 לא כתוב "באורייתא".  –בדו"ר טבעיים או סתם 



35  |   כ"ף מנחם אב תש"פ
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יהי' זה תדיר ויזכי לעלמא דאתי לגעה"ע דבריאה, (משא"כ בדו"ר טבעיים 
  הוא רק ביצירה),  

ועל ההוא דלא אתעסק בה לשמה אלא עסק בסתם, התפלל שיתעסקו 
כ"פ לשמה בדו"ר טבעיים, ויזכי לחיי עלמא דיצירה עכ"פ (ולא לעלמא ע

דאתי דבריאה), כי בלא"ה תורתו אינה נכללת בי"ס דיצירה כמ"ש בתניא 
  שם. 

  והיינו, על כל א' מהב' בחי' התפלל שיעלה דרגא אחת,  
על מי שעסקו בדו"ר טבעיים, שישתדלו בתורה בדו"ר שכליים שיעלו  

  מיצירה לבריאה, 
טבעיים,  וע בדו"ר  עכ"פ לשמה דהיינו  בסתם, שיעסקו  שעסקו  מי  ל 

  ויזכי לחיי עלמא דיצירה ע"י שתורתם תהא נכללת בי"ס דיצירה, וכמובן), 
לשמה בה  אתעסק  דלא  ההוא  על  בסתם    וצלי  שלמד  דייתי  אלא 

דוקא, היינו לא רק  בה, דקדק לומר לאתעסקא בה לשמה ויזכי לחיי עלמא
ב והלאה  מהיום  שבתורה  שיתעסק  הדבר  אלא  לשמה,  בתורה  אחר  ענין 

מה   גם  שאז  לשמה  גופא  הזה  בהדבר  ויעסוק  יחזור  לשמה,  למדו  שלא 
שלמדו  בתורה  גם  היינו  עלמא,  לחיי  ויזכי  לעילא,  פרחא  בסתם  שלמד 
מתחלה בסתם, זכי לחיי עלמא מאחר שעתה הוא פרחא לעילא. אך מאחר 

ולא לעלמא דאתי, והיינו    שבתחלה הי' בסתם זוכה בו רק לחיי עלמא סתם,
ע"י   (משא"כ  גופא,  דאתי  עלמא  ולא  דאתי  מעלמא  הנמשכים  החיים 
לכתחילה   שלומדים  אחרים  ענינים  ע"י  וכן  לשמה,  עצמו  השני  הלימוד 

  לשמה הוא זוכה לעלמא דאתי).
וי"ל עוד, מה שאמר לחיי הוא למעליותא, הוא, מאחר שמתחלה הדבר  

  , דיין, (אם כי גם שום קליפה אין בו)שלמד בסתם לא הי' נכלל בקדושה ע
ועתה העלהו וכללו בקדושה, בזה יש יתרון מעלה מן הדבר שמתחלה עלה 

לאור שיש בזה יתרון מן    32ונכלל בקדושה. ובדוגמא כמו התהפכות חשך
שעלה  דסתם  הלימוד  ע"י  היינו  דוקא  עי"ז  לכן  אור,  שהי' מתחלה  דבר 

זוכ הוא  לשמה,  ולמדו  כשחזר  בי"ס  עלמא,  ונכלל  לחיי  דוקא   לחייה 
שלמעלה מן עלמא עצמו. ונקט כאן עלמא סתם, הוא מה שתורה היא חיי 
כמו  נצחיות,  מלשון  אלא  וועלט,  עולם  פירושו  אין  דכאן  ועלמא  עולם, 

  .33ועבדו לעולם 
כי  סתם.  עלמא  הוא  יצירה  הנה  ביצירה,  הוא  עלמא  שחיי  (ולהנ"ל 

מא תתאה עוה"ז הוא מלכות  עלמא דאתי עוה"ב, הוא בינה שבבריאה, ועל
  34שבעשי', ועלמא סתם הוא ז"א שביצירה, שבאמצע, ותורה היא המוחין 

  דז"א. זהו שהיא חיי עולם, וד"ל. 

 
"אם כי על לימוד בסתם לא שייך לומר חשך ח"ו, אך לגבי לימוד לשמה הוא כמו חשך לגבי  )32

פירוד, משא"כ לימוד לשמה נכלל בי"ס  אור, כי לימוד בסתם הוא בחיצוניות העולמות שהם בחי'  
 הקדושות שהן אלקות" (לקוטי לוי יצחק כאן). 

 משפטים כא, ו.  )33
ח"ג   בשעה שהקדימו ה'תער"ב  –ספר המאמרים  ראה הביאור ב  ותורה היא המוחין דז"א:  )34

חכמה   שהיא  פי'  דז"א  חב"ד  בחי'  ה"ז  מוחין,  בחי'  שהיא  הגם  התורה  דהנה  וז"ל:  א'רנא  עמוד 
גת המדות כו', שהרי התורה הנגלית היא פסקי המדות כשר פסול טמא טהור חייב זכאי שהן  שבהנה

דבר למעלה  ' החסד וימין מקרבת שיתעלה אותו הבחי' המדות, דהיינו כשר מותר וטהור הן מבחי
ויהי' נכלל באלקות, ופסול אסור וטמא הוא מבחי' הגבו' דשמאל דוחה שא"א להתעלות והבירור  

י הדחי' דוקא כו', וכמ"ש בסש"ב בפי' מותר ואסור כו', וזהו שהן שתא סדרי משנה  שלהם הוא ע"

  21        ילקוט לוי יצחק על התורה                              
 

Kovetz Limmud Chof Av 5780 =      Page 21 
 

מן   הנמשכות  שכליים  בדו"ר  בתורה  שיתעסקו  עליהם  התפלל  דיצירה, 
הוא מספר חכמ"ה בינ"ה   29, תדי"ר דליהוי הכי תדירזהו    חב"ד דבריאה,

  דע"ת במכוון, ואז יזכי לעלמא דאתי געה"ע דבריאה. 
ואח"כ ,  ולא אשתדל  ,אשתדלויומתק זה בדקדוק הלשון, מתחלה נקט  

  . דייתי לאתעסקא ,דלא אתעסק ,אתעסקנקט 
בתורה הוא ביגיעה ודרישה עצומה ויהגה בה יומם    השתדלותוהיינו,  

יכול   30ולילה שזה א"א אלא כשיש בו דו"ר שכליים, משא"כ עסק בתורה
להיות בדו"ר טבעיים בלבד, ועסק בתורה יכול להיות גם בלי התעוררות  

  דו"ר טבעיים אלא מחמת הרגל שהרגילו אביו ורבו. 
דל דוקא לשמה אשת  דא אשתדל באורייתא לשמה, הנה מתחלה אמר  
לא אשתדל דוקא אבל עסק   , דא לא אשתדל לשמהווהוא בדו"ר שכליים,  

דהיינו  לשמה,  עכ"פ  שעסק  מי  א',  חלוקות,  ב'  יש  גופא  ובזה  בתורה, 
בהתעוררות דו"ר טבעיים, ב', מי שלא עסק ג"כ לשמה אלא עסק בתורה  

  בסתם לא לשמה ולא שלא לשמה. 
בדו"ר שכליים, לא התפלל   הנה על מי שאשתדל בתורה לשמה דהיינו

ר"ח כלל דליהוי הכי תדיר ויזכי לעלמא דאתי, כי בלא"ה הם משתדלים 
הקב"ה   של  כבודו  בכסא  נוגע  (כי אין רע  כן לעולם,  ויהי'  בתורה תמיד, 

), ובלא"ה יזכי לעלמא דאתי געה"ע 31שהוא געה"ע דבריאה, לא רק באצי'
  דבריאה מאחר שלומדים בדו"ר שכליים, 

, לא אשתדל דוקא בדו"ר  לא אשתדל לשמההתפלל הוא על דועל מי  
  – שכליים אבל עסקו עכ"פ בתורה. ויש בהם ב' בחי' 

  , מי שעסק עכ"פ בדו"ר טבעיים, א' 
  , מי שעסק בסתם.ב' 

על מי שעסק עכ"פ לשמה בדו"ר טבעיים, עליו התפלל דליהוי הכי 
שאז   שכליים  בדו"ר  שילמדו  והיינו  בתורה  הוא ההשתדלות  תדיר  תדיר, 

 
 במכוון.  614) = 474(  דע"ת) +  67( בינ"ה) + 73(בגי'   חכמ"ה, וכן 614בגי'  תדי"ר  )29
בתורה, י"ל דגם יובן דיוק    "עסק" בתורה ובין    "השתדלות" עפ"י המבואר כאן החילוק בין    )30

זכאין אינון צדיקיא דידעי ארחוי דקדשא בריך הוא למיזל  לשון הזהר קודם הסיפור עם ר"ח וז"ל: 
בגין דאינון משתדלי באורייתא ים שהם יודעים ללכת בדרכיו של הקב"ה),  (אשריהם הצדיק  בהו

דכל מאן דאשתדל באורייתא יומי ולילי  ),  לפי שהם משתדלים בתורה יומם ולילה(  יממא וליליא
עלמא עלאה ועלמא ), כי כל מי שמשתדל בתורה יומם ולילה יורש שני עולמות(   אחסין תרין עלמין

 אחסין האי עלמא אף על גב דלא אתעסק בה בר נש לשמה)  ועולם התחתוןעולם העליון  (  תתאה
ואחסין ההוא עלמא עלאה כד אתעסק  ),  הוא יורש עולם הזה אף על פי שלא עסק בה האדם לשמה(

תא חזי מה כתיב ארך ימים בימינה ),  ויורש עולם הבא כשעוסק בה האדם לשמה(  בה בר נש לשמה
מי שהולך לימינה  ( ימים בימינה, מאן דאזיל ימינא דאורייתא ארך) פירושו( בשמאלה עשר וכבוד 

התורה דאתי),  של  לעלמא  איהו  דחיין  הבא (  ארכא  לעולם  היינו  ימים  ליקרא  ),  ארך  תמן  דזכי 
שהתורה היא כבוד  (  דאיהו יקרא וכתרא לאתעטרא על כלא),  וזוכה שם לכבוד התורה(  דאורייתא

שכתרה  (  דכתרא דאורייתא בההוא עלמא איהו),  צותוכתר להתעטר על ידה יותר מעל ידי כל המ
לזה זוכה בעולם  (  בשמאלה עשר וכבוד, בהאי עלמא)  ושכרה של תורה הוא בעולם הבא, ומש"כ

זכי בהאי עלמא  ),  שאף על פי שלא עסק בה לשמה(   דאף על גב דלא אתעסק בה לשמה),  הזה
 (זוכה בעולם הזה לעושר וכבוד). עי"ש.  בעותרא ויקרא

לשון הזהר דכתוב "דא אשתדל   יומתק  י י"ל בדא"פ, דעפ"י ביאור הלקוטי לוי יצחק כאן,אול  )31
"  באורייתאודא לא אשתדל לשמה", היינו דרק בהתלמיד דאשתדל לשמה מוסיף "  לשמה  באורייתא

אלא עסק    –לשון "אור" כידוע, וכמ"ש לקמן "ותורה אור", משא"כ בהתלמיד דלא אשתדל לשמה    –
 לא כתוב "באורייתא".  –בדו"ר טבעיים או סתם 
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בכוונת הד' בנים ובמשנת חסידים מס' סדר ליל פסח פ"ט   40שער חהמ"צ 
מ"ג ד' ה' בענין מה שסמך בן רשע שבעשי' ששם הוא הקליפות לבן חכם  

  שבאצי' להאיר עליו ע"ש. 
בתורה   שעסק  בחטאה  הרהר  כי  מוריקות  פניו  שהי'  התלמיד  עד"ז, 
שהוא   הגשמי  בעוה"ז  למטה  נשאר  ותורתו  הוא  שאז  לשמה ממש  שלא 

יפות כמ"ש בתניא שם, לכן לתקנו הי' צריך שר"ח שהוא ותורתו  מדור הקל
הם מבחי' אצי', אחיד אותו לקמי' שיוסמך אליו לר"ח, שהוא ר"ח אנפוי 
נהירין כשמשא, הנה מפני תוקף האור דר"ח שהוא כשמשא יתוקן התלמיד 
בחטאה   עוד  יהרהר  שלא  דקדושה  לסט'  ויוחזר  מוריקות  פניו  שהי' 

וי בישין  דפנים  והרהורין  הנהירו  תוקף  מפני  פנים  המורקת  ממנו  סתלק 
  דר"ח שהוא כשמשא. 

מן היום ההוא ולהלאה שוי על רוחי' דלא ירדוף בתר אינון  ש וכן הי',  
לשמה,  באורייתא  וישתדל  בישין  שלא    הרהורין  ילמוד  שלא  רק  לא  היינו 

שבהיכלות   בסתם  ויתעסק  ילמוד  לא  אפילו  אלא  שבעשי',  ממש,  לשמה 
בי"ס  דיצירה, ואפ ילו לא יתעסק לשמה בדו"ר טבעיים שביצירה שנכלל 

לשמה, ישתדל דוקא שהוא בדו"ר שכליים שמגיע זה    ישתדלדיצירה, אלא  
  בי"ס דבריאה. 

ואנפוי  באורייתא  קרא  שהוא  דוקא  ר"ח  לעשות  יכול  הי'  הנ"ל  וכל 
דלעאן  כל  על  לומר  יכול  הי'  דוקא  הוא  באצי',  שזהו  כשמשא  נהירין 

שהם   אשתדל  באורייתא  דא  עליו  שאמר  מי  בהם  והי'  הם,  מי  בבי"ע 
באורייתא לשמה הוא בדו"ר שכליים בבריאה, ודא לא אשתדל לשמה, לא 
אשתדל דוקא שאינו בבריאה אלא ביצירה, ובהם גופא יש ב' בחי', א', מי  
שעסק עכ"פ בתורה לשמה בדו"ר טבעיים, שתורתו נכללת בי"ס דיצירה,  

טבעיים אפילו, אלא עסק בסתם, שתורתו   ב', מי שלא עסק לשמה בדו"ר
ומספיק  די  והי'  ר"ח  התפלל  ועליהם  דיצירה,  ומדורין  בהיכלות  היא 

  בתפלתו בלבד, מאחר שהם ותורתם אינם בקליפות ח"ו. 
הוא  הוא,  בחטאה  שמהרהר  אמר  מוריקות  פניו  שהי'  התלמיד  ועל 

ן תורה שלא לשמה ממש שנשארת בעשי' הגשמי מדור הקליפות אותו תיק
ע"י שאחיד לי' לקמי' ואמשיך עלי' במילין דאורייתא שהאיר עליו מאצי', 

  ועי"ז שב התלמיד ואשתדל באורייתא לשמה. וכאמור לעיל.
  לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנח 

תפארת לוי יצחק בראשית סימן נז. סג   – ראה תורת מנחם  

 
הריבוי בלשון אף,  כאן, והוא הדבר שלמעלה מהשלש בחי' הללו וגבוה ונעלה מהם. ויש לומר, ש

שמורה רק על הריבוי בלבד, מבלי להורות על מדריגה מסויימת, שלא נתפרשה כמו שאר המדריגות  
שלפנ"ז, הוא לפי שמדריגה זו היא בעילוי שבאין ערוך לגבי המדריגות שלפנ"ז, שלכן אינה יכולה  

מדריגה זו ההוא בבחי'   ריבוי זה נסמך לעשיתיו (אף עשיתיו) דוקא, לפי שעיקר גילוילהתפרש כו'. ו
והיינו, שע"י מעשה בפועל (עשיתיו) ממשיכים בחי' אף, בחי' הרביעית, ועד   עשי' גשמית דוקא. 

 לבחי' הכתר שלמעלה מאצילות. עי"ש. 
וז"ל: כנגד ד' בנים וכו', אלו ד' בנים, רומזים כנגד ד' עולמות    שער (כא) חג המצות פרק ז  )40

חכ"ם באצילות. רש"ע בעשי', שהקליפה קרובה שם. ת"ם בבריאה,  אבי"ע, וכוללן ארבעתן זה בזה, 
ושאינו יודע לישאל ביצירה וכוללם יחד. ולמה אצילות סמוך לעשי', לפי שעשי' צריכה אור גדול,  

  כי אין מספיק לו אור היצירה, לכן המשיך לו מלמעלה מן אצילות. ע"ש. 
לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (קה"ת  . הגדה של פסח עם  247עמוד    וראה לקוטי שיחות חלק א

 תשמ"ו ואילך) ח"א עמוד קכד. 
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וי"ל עוד, מתחלה כשלמד בסתם, תורתו היא בהעולם עצמו דיצירה 
ומדורין ולומדו   35בהיכלות  כשחוזר  ועתה  שם,  בתניא  כמ"ש  דיצירה, 

  ל בהי"ס דיצירה שהם החיים דיצירה, וכמובן).לשמה הרי הוא עולה ונכל
ואנפוי מוריקןחאח"כ   התלמיד    , מא חד תלמיד דהוה לעי באורייתא 

הזה עסק שלא לשמה ממש לשום איזה פני' שמצד הקליפה, לכן אמר רבי  
חייא שמהרהר בחטאה דנא, כי הפני' שמצד הקליפה היא חטא, ומצד זה 

, והמוריקין הוא מצד הקליפה כנ"ל.  פניו מוריקות, כי סימן לעבירה ירקון
כי בכאן תפלה אינו מספיק, מאחר שהוא  לא צלי עלי',    חיד לי' לקמי' כו', א

שבה   תורתו  גם  ה'  אל  שבשובו  תשובה  צריך  רק  הקליפה,  בתוך  ותורתו 
עמו, והתלמיד לא עשה תשובה כי הרהר בעת עסקו בתורה בחטאה דהיינו  

  בהפני' שמצד הקליפה, 
ר"ח ותורתו הוא אור כי הי' אנפוי  ש  חיד לי' לקמי', א לכן מה עשה ר"ח  

נהירין כשמשא, ותורתו של ר"ח הי' מבחי' אצי', בחי' מרכבה שלמעלה 
גם מדו"ר שכליים שבבריאה, כי ר' חייא הי' מבני עלי', שהם מהפכים חשך 
לאור וטעמין מרירין למתקא, כדמוכח לעיל בהקדמת הזהר ד"ד ע"א וע"ב  

ר"ח שהוא באצי' אחיד לי' לקמי' שהעלהו    36עיין בתניא פ"יו ע"ש, הנה 
, ועי"ז 37אליו והמשיך עליו אור גדול מתורתו הוא שאנפוי נהירין כשמשא 

  אתיישב רוחי' בגוי'. 
  ועשה ר"ח שני דברים: 

  אליו, והוא העלאה.  העלהוהוא ש שאחיד לי' לקמי', א', 
מתורתו הוא של ר"ח, והיינו   אמשיך עלי' במילין דאורייתאב', שאח"כ  

  המשכה. 
כי כן צריך להיות כידוע, שבכל דבר צ"ל העלאה והמשכה רצוא ושוב,  

  ועי"ז תיקנו שאתיישב רוחי' בגוי'. 
שעליו   הגשמי  עוה"ז  דהיינו  הגשמי  העשי'  עולם  שלתקן  ע"ד  והוא 

הוא דוקא ע"י המשכת אור גדול דהיינו ע"י   ,הפסיק  אף  ,אף עשיתיו  38כתיב 
, אף מרבה שהוא  אףמאצי' שלמעלה גם מבריאה, והוא פירוש ד   המשכה

מי מנה עפר יעקב כו' ע"ש, ועיין בפע"ח   39בחי' אצי' ועיין בלקו"ת בד"ה

 
  מבחי' ששה מדות עליונות כו', וכ"ז הוא ע"פ החכמה שבתורה שזה יהי' כשר וזה יהי' פסול כו'. 

  ע"ש. 
 . 6מובא לעיל סי' פד הערה   –וראה לקוטי תורה שיר השירים יט, ב 

ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לספר    –ביאור החילוק בין "היכל" ו"מדור"    בהיכלות ומדורין:  )35
 התניא ע' יט. 

. מעלת צדיק גמור הוא שאמר רשב"י ראיתי בני עליה והם מועטים כו' שלכן נקראים   .וז"ל:  )36
בני עליה שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה כדאיתא בזהר בהקדמה שכשרצה רבי חייא לעלות  

ב ר"ש  וטעמין מרירו  להיכל  לנהורא  חשוכא מהפכן  די  מנכון  ואמר מאן  נפיק  קלא  יוחאי שמע  ן 
 , ע"ש.  למיתקא עד לא ייתון הכא וכו'

"ועיין בהקדמת הזהר הנ"ל שרשב"י אמר עליו שהוא נהירו דבוצינא דאורייתא, בוצינא דהיינו    )37
לי ו כג) ותורה אור" (לקוטי  נר הוא מלכות, ונהירו דבוצינא הוא יסוד שהוא האור דמלכות, וכמו (מש

   לוי יצחק כאן)
 "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".  ישעי' מג, ד. )38
ספר המאמרים ה'תשכ"ה עמוד שלו,    –ד. תורת מנחם  -ראה לקוטי תורה פרשת בלק סט, ג  )39

יו אף עשיתיו, שג'  וז"ל: בלקו"ת ד"ה מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, בענין בראתיו יצרת
, ג' עולמות בי"ע, הם כללות ההשתלשלות, ויש עוד בחי' רביעית  והמדריגות בראתיו יצרתיו עשיתי

שלמעלה מג' בחי' הנ"ל, ונרמז במלת אף, כי אף הוא לשון ריבוי, לרבות עוד דבר שאינו מפורש  



37  |   כ"ף מנחם אב תש"פ
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בכוונת הד' בנים ובמשנת חסידים מס' סדר ליל פסח פ"ט   40שער חהמ"צ 
מ"ג ד' ה' בענין מה שסמך בן רשע שבעשי' ששם הוא הקליפות לבן חכם  

  שבאצי' להאיר עליו ע"ש. 
בתורה   שעסק  בחטאה  הרהר  כי  מוריקות  פניו  שהי'  התלמיד  עד"ז, 
שהוא   הגשמי  בעוה"ז  למטה  נשאר  ותורתו  הוא  שאז  לשמה ממש  שלא 

יפות כמ"ש בתניא שם, לכן לתקנו הי' צריך שר"ח שהוא ותורתו  מדור הקל
הם מבחי' אצי', אחיד אותו לקמי' שיוסמך אליו לר"ח, שהוא ר"ח אנפוי 
נהירין כשמשא, הנה מפני תוקף האור דר"ח שהוא כשמשא יתוקן התלמיד 
בחטאה   עוד  יהרהר  שלא  דקדושה  לסט'  ויוחזר  מוריקות  פניו  שהי' 

וי בישין  דפנים  והרהורין  הנהירו  תוקף  מפני  פנים  המורקת  ממנו  סתלק 
  דר"ח שהוא כשמשא. 

מן היום ההוא ולהלאה שוי על רוחי' דלא ירדוף בתר אינון  ש וכן הי',  
לשמה,  באורייתא  וישתדל  בישין  שלא    הרהורין  ילמוד  שלא  רק  לא  היינו 

שבהיכלות   בסתם  ויתעסק  ילמוד  לא  אפילו  אלא  שבעשי',  ממש,  לשמה 
בי"ס  דיצירה, ואפ ילו לא יתעסק לשמה בדו"ר טבעיים שביצירה שנכלל 

לשמה, ישתדל דוקא שהוא בדו"ר שכליים שמגיע זה    ישתדלדיצירה, אלא  
  בי"ס דבריאה. 

ואנפוי  באורייתא  קרא  שהוא  דוקא  ר"ח  לעשות  יכול  הי'  הנ"ל  וכל 
דלעאן  כל  על  לומר  יכול  הי'  דוקא  הוא  באצי',  שזהו  כשמשא  נהירין 

שהם   אשתדל  באורייתא  דא  עליו  שאמר  מי  בהם  והי'  הם,  מי  בבי"ע 
באורייתא לשמה הוא בדו"ר שכליים בבריאה, ודא לא אשתדל לשמה, לא 
אשתדל דוקא שאינו בבריאה אלא ביצירה, ובהם גופא יש ב' בחי', א', מי  
שעסק עכ"פ בתורה לשמה בדו"ר טבעיים, שתורתו נכללת בי"ס דיצירה,  

טבעיים אפילו, אלא עסק בסתם, שתורתו   ב', מי שלא עסק לשמה בדו"ר
ומספיק  די  והי'  ר"ח  התפלל  ועליהם  דיצירה,  ומדורין  בהיכלות  היא 

  בתפלתו בלבד, מאחר שהם ותורתם אינם בקליפות ח"ו. 
הוא  הוא,  בחטאה  שמהרהר  אמר  מוריקות  פניו  שהי'  התלמיד  ועל 

ן תורה שלא לשמה ממש שנשארת בעשי' הגשמי מדור הקליפות אותו תיק
ע"י שאחיד לי' לקמי' ואמשיך עלי' במילין דאורייתא שהאיר עליו מאצי', 

  ועי"ז שב התלמיד ואשתדל באורייתא לשמה. וכאמור לעיל.
  לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנח 

תפארת לוי יצחק בראשית סימן נז. סג   – ראה תורת מנחם  

 
הריבוי בלשון אף,  כאן, והוא הדבר שלמעלה מהשלש בחי' הללו וגבוה ונעלה מהם. ויש לומר, ש

שמורה רק על הריבוי בלבד, מבלי להורות על מדריגה מסויימת, שלא נתפרשה כמו שאר המדריגות  
שלפנ"ז, הוא לפי שמדריגה זו היא בעילוי שבאין ערוך לגבי המדריגות שלפנ"ז, שלכן אינה יכולה  

מדריגה זו ההוא בבחי'   ריבוי זה נסמך לעשיתיו (אף עשיתיו) דוקא, לפי שעיקר גילוילהתפרש כו'. ו
והיינו, שע"י מעשה בפועל (עשיתיו) ממשיכים בחי' אף, בחי' הרביעית, ועד   עשי' גשמית דוקא. 

 לבחי' הכתר שלמעלה מאצילות. עי"ש. 
וז"ל: כנגד ד' בנים וכו', אלו ד' בנים, רומזים כנגד ד' עולמות    שער (כא) חג המצות פרק ז  )40

חכ"ם באצילות. רש"ע בעשי', שהקליפה קרובה שם. ת"ם בבריאה,  אבי"ע, וכוללן ארבעתן זה בזה, 
ושאינו יודע לישאל ביצירה וכוללם יחד. ולמה אצילות סמוך לעשי', לפי שעשי' צריכה אור גדול,  

  כי אין מספיק לו אור היצירה, לכן המשיך לו מלמעלה מן אצילות. ע"ש. 
לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (קה"ת  . הגדה של פסח עם  247עמוד    וראה לקוטי שיחות חלק א

 תשמ"ו ואילך) ח"א עמוד קכד. 
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וי"ל עוד, מתחלה כשלמד בסתם, תורתו היא בהעולם עצמו דיצירה 
ומדורין ולומדו   35בהיכלות  כשחוזר  ועתה  שם,  בתניא  כמ"ש  דיצירה, 

  ל בהי"ס דיצירה שהם החיים דיצירה, וכמובן).לשמה הרי הוא עולה ונכל
ואנפוי מוריקןחאח"כ   התלמיד    , מא חד תלמיד דהוה לעי באורייתא 

הזה עסק שלא לשמה ממש לשום איזה פני' שמצד הקליפה, לכן אמר רבי  
חייא שמהרהר בחטאה דנא, כי הפני' שמצד הקליפה היא חטא, ומצד זה 

, והמוריקין הוא מצד הקליפה כנ"ל.  פניו מוריקות, כי סימן לעבירה ירקון
כי בכאן תפלה אינו מספיק, מאחר שהוא  לא צלי עלי',    חיד לי' לקמי' כו', א

שבה   תורתו  גם  ה'  אל  שבשובו  תשובה  צריך  רק  הקליפה,  בתוך  ותורתו 
עמו, והתלמיד לא עשה תשובה כי הרהר בעת עסקו בתורה בחטאה דהיינו  

  בהפני' שמצד הקליפה, 
ר"ח ותורתו הוא אור כי הי' אנפוי  ש  חיד לי' לקמי', א לכן מה עשה ר"ח  

נהירין כשמשא, ותורתו של ר"ח הי' מבחי' אצי', בחי' מרכבה שלמעלה 
גם מדו"ר שכליים שבבריאה, כי ר' חייא הי' מבני עלי', שהם מהפכים חשך 
לאור וטעמין מרירין למתקא, כדמוכח לעיל בהקדמת הזהר ד"ד ע"א וע"ב  

ר"ח שהוא באצי' אחיד לי' לקמי' שהעלהו    36עיין בתניא פ"יו ע"ש, הנה 
, ועי"ז 37אליו והמשיך עליו אור גדול מתורתו הוא שאנפוי נהירין כשמשא 

  אתיישב רוחי' בגוי'. 
  ועשה ר"ח שני דברים: 

  אליו, והוא העלאה.  העלהוהוא ש שאחיד לי' לקמי', א', 
מתורתו הוא של ר"ח, והיינו   אמשיך עלי' במילין דאורייתאב', שאח"כ  

  המשכה. 
כי כן צריך להיות כידוע, שבכל דבר צ"ל העלאה והמשכה רצוא ושוב,  

  ועי"ז תיקנו שאתיישב רוחי' בגוי'. 
שעליו   הגשמי  עוה"ז  דהיינו  הגשמי  העשי'  עולם  שלתקן  ע"ד  והוא 

הוא דוקא ע"י המשכת אור גדול דהיינו ע"י   ,הפסיק  אף  ,אף עשיתיו  38כתיב 
, אף מרבה שהוא  אףמאצי' שלמעלה גם מבריאה, והוא פירוש ד   המשכה

מי מנה עפר יעקב כו' ע"ש, ועיין בפע"ח   39בחי' אצי' ועיין בלקו"ת בד"ה

 
  מבחי' ששה מדות עליונות כו', וכ"ז הוא ע"פ החכמה שבתורה שזה יהי' כשר וזה יהי' פסול כו'. 

  ע"ש. 
 . 6מובא לעיל סי' פד הערה   –וראה לקוטי תורה שיר השירים יט, ב 

ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לספר    –ביאור החילוק בין "היכל" ו"מדור"    בהיכלות ומדורין:  )35
 התניא ע' יט. 

. מעלת צדיק גמור הוא שאמר רשב"י ראיתי בני עליה והם מועטים כו' שלכן נקראים   .וז"ל:  )36
בני עליה שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה כדאיתא בזהר בהקדמה שכשרצה רבי חייא לעלות  

ב ר"ש  וטעמין מרירו  להיכל  לנהורא  חשוכא מהפכן  די  מנכון  ואמר מאן  נפיק  קלא  יוחאי שמע  ן 
 , ע"ש.  למיתקא עד לא ייתון הכא וכו'

"ועיין בהקדמת הזהר הנ"ל שרשב"י אמר עליו שהוא נהירו דבוצינא דאורייתא, בוצינא דהיינו    )37
לי ו כג) ותורה אור" (לקוטי  נר הוא מלכות, ונהירו דבוצינא הוא יסוד שהוא האור דמלכות, וכמו (מש

   לוי יצחק כאן)
 "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".  ישעי' מג, ד. )38
ספר המאמרים ה'תשכ"ה עמוד שלו,    –ד. תורת מנחם  -ראה לקוטי תורה פרשת בלק סט, ג  )39

יו אף עשיתיו, שג'  וז"ל: בלקו"ת ד"ה מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, בענין בראתיו יצרת
, ג' עולמות בי"ע, הם כללות ההשתלשלות, ויש עוד בחי' רביעית  והמדריגות בראתיו יצרתיו עשיתי

שלמעלה מג' בחי' הנ"ל, ונרמז במלת אף, כי אף הוא לשון ריבוי, לרבות עוד דבר שאינו מפורש  



ליקוט פירושים  |   38
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לערו במה ישכב והיה כי יצעק  כי היא כסותה לבדה היא שמלתו    –  כו,  שמות כב
  ון אני נ אלי ושמעתי כי ח

 קיב
כי יצעק עלי  ' והי' "דתפילת העני שוברת שערים ומתקבלת שנא, ביאור דיוק לשון הזהר

  ", וגם שתפילת עני פועלת גם בנוגע שאר תפלות וכו' ושמעתי
טֺף ְוִלְפֵני יהו"ה יֹוֵסי ָּפַתח ְוָאַמר, (תהלים קב, א) ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיעֲ   1ַרִּבי 

ַּכד   ָּדא  ָאַמר  ַמְלָּכא  ָּדִוד  ֶאָּלא  ֲאַתר,  ְּבַכָּמה  אֹוְקמּוּה  ְקָרא  ַהאי  ִׂשיחֹו,  ִיְׁשּפֺ� 
ִאְסַּתַּכל ְוָחָמא ְּבִמֵּלי ְדִמְסְּכָנא, ְוִאְסַּתַּכל ֵּביּה ַּכד ֲהָוה ָאִזיל ְוָעַרק ִמַּקֵּמי ָחמֹוי  

ְלָעִני, ָּדא ְּתִפָּלה  ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא,    ָאַמר  ְצלֹוָתא ְּדָבֵעי ִמְסְּכָנא ַקֵּמי  ָּדא ִהיא 
  ְוָדא ְצלֹוָתא ְּדַאְקִּדיַמת ְלָכל ְצלֹוְתהֹון ְּדָעְלָמא. 

ְצלֹוָתא   2ָּתא ִאיִהי  ְדִמְסְּכָנא  ּוְצלֹוָתא  ְצלֹוָתא,  ְּבֵני ָנָׁשא  ְדָכל  ְצלֹוָתא  ֲחֵזי 
ּבְ  ְּדֻקְדָׁשא  ַקֵּמיּה  ְלִאְתַקָּבָלא  ְדָקְייָמא  ְוָעאַלת  ּוִפְתִחין,  ִרי� הּוא, ְוָתַבר ַּתְרִעין 

ַקֵּמיּה, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב (שמות כב, כו) ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון  
  ָאִני, ּוְכִתיב (שם פסוק כב) ָׁשמֺע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו. 

  ספר הזהר חלק א' דף קסח, ב 

תא דקיימא קמי' דקוב"ה וכו' הה"ד והי' כי יצעק אלי וגו'  איהי צלו 
  וכתי' שמוע אשמע צעקתו: 

ב' פסוקים. בפסוק א' כתיב ושמעתי, ובפסוק א' כתיב שמוע   3הביא
  .4אשמע, הוא, כי יש ג' תפלות ערבית שחרית מנחה

 
� ֺף ְוִלְפֵני יהו"ה ִיְׁשּפ ַֺיֲעט ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי  )  לפרש מש"כ(  ֵסי ָּפַתח ְוָאַמרוֹ יַרִּבי  [תרגום ללה"ק]:    )1
סוד  (  ֶאָּלא),  פסוק זה כבר פירשו חז"ל בכמה מדרשים( ְקמּוּה ְּבַכָּמה ֲאַתרוֹ ַהאי ְקָרא א)  ואמר(  ,וֹ ִׂשיח

הוא ְדִמְסְּכָנא ),  הפסוק  ְּבִמֵּלי  ְוָחָמא  ִאְסַּתַּכל  ַּכד  ָּדא  ָאַמר  ַמְלָּכא  זה  (  ָּדִוד  מזמור  אמר  המלך  דוד 
והתבונן ולקח ראיה לעני מעצמו בראותו בצרת  ( ְוִאְסַּתַּכל ֵּביּה), ן וראה בצער ודוחק העניכשהתבונ 

כשהיה הולך ובורח מפני חמיו שאול  (  ָאַמר ָּדא ְּתִפָּלה ְלָעִני  י וֹ ה ָאִזיל ְוָעַרק ִמַּקֵּמי ָחמַּכד ֲהוָ ),  נפשו
ָתא ְּדָבֵעי וֹ ָּדא ִהיא ְצל)  ואמר  ,לעניהמלך שרצה להרגו והיה עני מדולדל אז אמר מזמור זה של תפלה  

הּוא ְּבִרי�  ֻקְדָׁשא  ַקֵּמי  ואמר(  ִמְסְּכָנא  הקב"ה,  לפני  מתפלל  שהעני  תפלה  היא  ְצל)  זו  ָתא  וֹ ְוָדא 
 (ותפלה זו היא מקדמת לעלות ולהתקבל לפני כל תפלות שבעולם).   ן ְּדָעְלָמא וֹ ְתהוֹ ְּדַאְקִּדיַמת ְלָכל ְצל

בא וראה שתפלות כל בני אדם היא  (  ָתאוֹ ָתא ְדָכל ְּבֵני ָנָׁשא ְצלוֹ ָּתא ֲחֵזי ְצל[תרגום ללה"ק]:    )2
ִאיִהי ְצלוֹ ּוְצל)  ועכ"ז  , תפלה ְּבִרי� הּואוֹ ָתא ְדִמְסְּכָנא  ַקֵּמיּה ְּדֻקְדָׁשא  אבל תפלת העני  (  ָתא ְדָקְייָמא 

ְלִאְתַקָּבָלא  ),  היא תפלה חשובה ממנה שעולה ועומדת לפני הקב"ה ְוָעאַלת  ּוִפְתִחין,  ַּתְרִעין  ְוָתַבר 
לפניו(  ַקֵּמיּה להתקבל  ונכנסת  ופתחים  שערים  ֵאַלי ),  ושוברת  ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  ִדְכִתיב  הּוא  ָהָדא 

 .וֹ ע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתָֺׁשמ ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני, ּוְכִתיב 
  בסימן זה מבאר ה' שאלות בהזהר, והם: )3

א) מה הטעם, דהזהר מביא שני פסוקים, א) "והי' כי יצעק אלי ושמעתיו", ב) "שמוע אשמע      
  צעקתו"?

, ובפסוק השני ב' פעמים  "ושמעתיו" ב) דיוק בפסוקים גופא, בפסוק ראשון כתוב פעם אחת      
  ? "שמוע אשמע" 

הפסוקים, דהזהר מביא ראשון הפסוק "והי' כי יצעק אלי" שהוא פסוק כו,    סדרג) גם יבואר      
  ואח"כ מביא הפסוק "שמוע אשמע" שהוא פסוק כב, ולמה מַשנה סדר הפסוקים?

", וקשה, דפסוק  הדא הוא דכתיבד) הזהר מבאר מעלת תפילת ה"עני" ומביא ע"ז ב' פסוקים "    
  "?עניכב בפשטות הכתובים, הוא בצעקת ותפלת "אלמנה ויתום", ולא ב"

  " דרש האי דרשה?רבי יוסיה) עפ"י המבואר בכתבי הרב המחבר, י"ל דיבואר למה דוקא "  
  ויבואר בפנים. 

תפארת לוי יצחק בראשית    –ראה שיחות קודש תשל"ז, שיחה לש"פ וישלח, מובא בתורת מנחם  )   4   
  , וז"ל:  סימן מט בתחילתו

  25        ילקוט לוי יצחק על התורה                              
 

 
Kovetz Limmud Chof Av 5780 =      Page 25 

 
 

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן    –  יט ,  שמות כא
  ורפא ירפא* 

 קד
  שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא )  א, שבת יב(ל "למארז' רמז בפ
  שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.  1אמרו רז"ל 

והוא מ"ש   יתן  יש רמז לזה בפסוק ששבת מביאה רפואה.  שבתו  רק 
, היינו כששבתו יתן, בחי' שבת, אז  שבתמלשון    שבתו. יתפרש  ורפא ירפא 

  , שמשבת נמשך רפואה.פא ירפאור
ד ושבתא  רפואה והכפל  שבתא  דמעלי  שבת  שבת,  בחי'  ב'  יש  כי   ,

  בד"ה את שבתותי תשמרו ובהביאור ע"ש.  2דיומא. ועיין בלקוטי תורה
  

ש"ס עמוד ס ב לוי יצחק, חידושים וביאורים תורת 

 
   *) ראה גם לעיל סימן כג.

 ב"ם הל' שבת פרק כד הלכה ה. שו"ע אדמו"ר הזקן שם סימן רפז.  רמ שבת יב, א.ראה  ) 1
מנחם  2      תורת  ראה  בחינות,    –)  יש שתי  וז"ל: בשבת  רמ  עמוד  א  חלק  מלוקט  ספר המאמרים 

כמאמר רז"ל (שבת קיח, ב) אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים, וידוע, דפירוש  
בכל שבת, מעלי דשבתא ויומא דשבתא . . והענין הוא, שמעלי  שתי שבתות הוא שתי השבתות שישנם  

**,  **, תחתון שבאדם*דשבתא (עליית המלכות) בעבודת האדם הוא בירור והעלאת הגוף ונה"ב
ויומא דשבתא (המשכת ז"א) הוא המשכת הגילוי דנפש האלקית, עליון שבאדם. ועל ידי שישראל  

נינים המבלבלים בעבודת ה') הן בהתחתון שבאדם  שומרים שתי שבתות, שעי"ז נעשה המנוחה (מהע
  והן בהעליון שבאדם. ע"ש כל הביאור.  

וראה לקוטי תורה פרשת בשלח ב, ג. פרשת בהר מא, א ואילך. מג, ב ואילך. אור התורה פרשת          
    נח נז, א. ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד יג.

     אור) במילואים ס"ע תרכח.כן משמע באוה"ת לתהלים (יהל )  **       
ראה ב"ר פ"ח, יא. פי"ב, ח. וראה תו"א בראשית ג, ד ואילך. קונטרס ומעין מאמר טו.  )  ***       

    . ובכ"מ.ג]-ע' תרנב – [ובהוצאה החדשה  המשך תרס"ו ע' תצה



39  |   כ"ף מנחם אב תש"פ
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לערו במה ישכב והיה כי יצעק  כי היא כסותה לבדה היא שמלתו    –  כו,  שמות כב
  ון אני נ אלי ושמעתי כי ח

 קיב
כי יצעק עלי  ' והי' "דתפילת העני שוברת שערים ומתקבלת שנא, ביאור דיוק לשון הזהר

  ", וגם שתפילת עני פועלת גם בנוגע שאר תפלות וכו' ושמעתי
טֺף ְוִלְפֵני יהו"ה יֹוֵסי ָּפַתח ְוָאַמר, (תהלים קב, א) ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיעֲ   1ַרִּבי 

ַּכד   ָּדא  ָאַמר  ַמְלָּכא  ָּדִוד  ֶאָּלא  ֲאַתר,  ְּבַכָּמה  אֹוְקמּוּה  ְקָרא  ַהאי  ִׂשיחֹו,  ִיְׁשּפֺ� 
ִאְסַּתַּכל ְוָחָמא ְּבִמֵּלי ְדִמְסְּכָנא, ְוִאְסַּתַּכל ֵּביּה ַּכד ֲהָוה ָאִזיל ְוָעַרק ִמַּקֵּמי ָחמֹוי  

ְלָעִני, ָּדא ְּתִפָּלה  ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא,    ָאַמר  ְצלֹוָתא ְּדָבֵעי ִמְסְּכָנא ַקֵּמי  ָּדא ִהיא 
  ְוָדא ְצלֹוָתא ְּדַאְקִּדיַמת ְלָכל ְצלֹוְתהֹון ְּדָעְלָמא. 

ְצלֹוָתא   2ָּתא ִאיִהי  ְדִמְסְּכָנא  ּוְצלֹוָתא  ְצלֹוָתא,  ְּבֵני ָנָׁשא  ְדָכל  ְצלֹוָתא  ֲחֵזי 
ּבְ  ְּדֻקְדָׁשא  ַקֵּמיּה  ְלִאְתַקָּבָלא  ְדָקְייָמא  ְוָעאַלת  ּוִפְתִחין,  ִרי� הּוא, ְוָתַבר ַּתְרִעין 

ַקֵּמיּה, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב (שמות כב, כו) ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון  
  ָאִני, ּוְכִתיב (שם פסוק כב) ָׁשמֺע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו. 

  ספר הזהר חלק א' דף קסח, ב 

תא דקיימא קמי' דקוב"ה וכו' הה"ד והי' כי יצעק אלי וגו'  איהי צלו 
  וכתי' שמוע אשמע צעקתו: 

ב' פסוקים. בפסוק א' כתיב ושמעתי, ובפסוק א' כתיב שמוע   3הביא
  .4אשמע, הוא, כי יש ג' תפלות ערבית שחרית מנחה

 
� ֺף ְוִלְפֵני יהו"ה ִיְׁשּפ ַֺיֲעט ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי  )  לפרש מש"כ(  ֵסי ָּפַתח ְוָאַמרוֹ יַרִּבי  [תרגום ללה"ק]:    )1
סוד  (  ֶאָּלא),  פסוק זה כבר פירשו חז"ל בכמה מדרשים( ְקמּוּה ְּבַכָּמה ֲאַתרוֹ ַהאי ְקָרא א)  ואמר(  ,וֹ ִׂשיח

הוא ְדִמְסְּכָנא ),  הפסוק  ְּבִמֵּלי  ְוָחָמא  ִאְסַּתַּכל  ַּכד  ָּדא  ָאַמר  ַמְלָּכא  זה  (  ָּדִוד  מזמור  אמר  המלך  דוד 
והתבונן ולקח ראיה לעני מעצמו בראותו בצרת  ( ְוִאְסַּתַּכל ֵּביּה), ן וראה בצער ודוחק העניכשהתבונ 

כשהיה הולך ובורח מפני חמיו שאול  (  ָאַמר ָּדא ְּתִפָּלה ְלָעִני  י וֹ ה ָאִזיל ְוָעַרק ִמַּקֵּמי ָחמַּכד ֲהוָ ),  נפשו
ָתא ְּדָבֵעי וֹ ָּדא ִהיא ְצל)  ואמר  ,לעניהמלך שרצה להרגו והיה עני מדולדל אז אמר מזמור זה של תפלה  

הּוא ְּבִרי�  ֻקְדָׁשא  ַקֵּמי  ואמר(  ִמְסְּכָנא  הקב"ה,  לפני  מתפלל  שהעני  תפלה  היא  ְצל)  זו  ָתא  וֹ ְוָדא 
 (ותפלה זו היא מקדמת לעלות ולהתקבל לפני כל תפלות שבעולם).   ן ְּדָעְלָמא וֹ ְתהוֹ ְּדַאְקִּדיַמת ְלָכל ְצל

בא וראה שתפלות כל בני אדם היא  (  ָתאוֹ ָתא ְדָכל ְּבֵני ָנָׁשא ְצלוֹ ָּתא ֲחֵזי ְצל[תרגום ללה"ק]:    )2
ִאיִהי ְצלוֹ ּוְצל)  ועכ"ז  , תפלה ְּבִרי� הּואוֹ ָתא ְדִמְסְּכָנא  ַקֵּמיּה ְּדֻקְדָׁשא  אבל תפלת העני  (  ָתא ְדָקְייָמא 

ְלִאְתַקָּבָלא  ),  היא תפלה חשובה ממנה שעולה ועומדת לפני הקב"ה ְוָעאַלת  ּוִפְתִחין,  ַּתְרִעין  ְוָתַבר 
לפניו(  ַקֵּמיּה להתקבל  ונכנסת  ופתחים  שערים  ֵאַלי ),  ושוברת  ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  ִדְכִתיב  הּוא  ָהָדא 

 .וֹ ע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתָֺׁשמ ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני, ּוְכִתיב 
  בסימן זה מבאר ה' שאלות בהזהר, והם: )3

א) מה הטעם, דהזהר מביא שני פסוקים, א) "והי' כי יצעק אלי ושמעתיו", ב) "שמוע אשמע      
  צעקתו"?

, ובפסוק השני ב' פעמים  "ושמעתיו" ב) דיוק בפסוקים גופא, בפסוק ראשון כתוב פעם אחת      
  ? "שמוע אשמע" 

הפסוקים, דהזהר מביא ראשון הפסוק "והי' כי יצעק אלי" שהוא פסוק כו,    סדרג) גם יבואר      
  ואח"כ מביא הפסוק "שמוע אשמע" שהוא פסוק כב, ולמה מַשנה סדר הפסוקים?

", וקשה, דפסוק  הדא הוא דכתיבד) הזהר מבאר מעלת תפילת ה"עני" ומביא ע"ז ב' פסוקים "    
  "?עניכב בפשטות הכתובים, הוא בצעקת ותפלת "אלמנה ויתום", ולא ב"

  " דרש האי דרשה?רבי יוסיה) עפ"י המבואר בכתבי הרב המחבר, י"ל דיבואר למה דוקא "  
  ויבואר בפנים. 

תפארת לוי יצחק בראשית    –ראה שיחות קודש תשל"ז, שיחה לש"פ וישלח, מובא בתורת מנחם  )   4   
  , וז"ל:  סימן מט בתחילתו
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אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן    –  יט ,  שמות כא
  ורפא ירפא* 

 קד
  שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא )  א, שבת יב(ל "למארז' רמז בפ
  שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.  1אמרו רז"ל 

והוא מ"ש   יתן  יש רמז לזה בפסוק ששבת מביאה רפואה.  שבתו  רק 
, היינו כששבתו יתן, בחי' שבת, אז  שבתמלשון    שבתו. יתפרש  ורפא ירפא 

  , שמשבת נמשך רפואה.פא ירפאור
ד ושבתא  רפואה והכפל  שבתא  דמעלי  שבת  שבת,  בחי'  ב'  יש  כי   ,

  בד"ה את שבתותי תשמרו ובהביאור ע"ש.  2דיומא. ועיין בלקוטי תורה
  

ש"ס עמוד ס ב לוי יצחק, חידושים וביאורים תורת 

 
   *) ראה גם לעיל סימן כג.

 ב"ם הל' שבת פרק כד הלכה ה. שו"ע אדמו"ר הזקן שם סימן רפז.  רמ שבת יב, א.ראה  ) 1
מנחם  2      תורת  ראה  בחינות,    –)  יש שתי  וז"ל: בשבת  רמ  עמוד  א  חלק  מלוקט  ספר המאמרים 

כמאמר רז"ל (שבת קיח, ב) אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים, וידוע, דפירוש  
בכל שבת, מעלי דשבתא ויומא דשבתא . . והענין הוא, שמעלי  שתי שבתות הוא שתי השבתות שישנם  

**,  **, תחתון שבאדם*דשבתא (עליית המלכות) בעבודת האדם הוא בירור והעלאת הגוף ונה"ב
ויומא דשבתא (המשכת ז"א) הוא המשכת הגילוי דנפש האלקית, עליון שבאדם. ועל ידי שישראל  

נינים המבלבלים בעבודת ה') הן בהתחתון שבאדם  שומרים שתי שבתות, שעי"ז נעשה המנוחה (מהע
  והן בהעליון שבאדם. ע"ש כל הביאור.  

וראה לקוטי תורה פרשת בשלח ב, ג. פרשת בהר מא, א ואילך. מג, ב ואילך. אור התורה פרשת          
    נח נז, א. ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד יג.

     אור) במילואים ס"ע תרכח.כן משמע באוה"ת לתהלים (יהל )  **       
ראה ב"ר פ"ח, יא. פי"ב, ח. וראה תו"א בראשית ג, ד ואילך. קונטרס ומעין מאמר טו.  )  ***       

    . ובכ"מ.ג]-ע' תרנב – [ובהוצאה החדשה  המשך תרס"ו ע' תצה
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 בה   יש  העבודה; ולכן  התחלת  היום,  סדר   בהתחלת  להיותה  רעג, ריש ע"ב), 
 לתפלות   בנוגע  גם   –  השערים  פתיחת  נעשית  ז"שעי  העני  דתפלת   העילוי
  . 'שלאחרי ומנחה שחרית

  , משיחת ש"פ וישלח תשל"ז
 בראשית סימן מט תפארת לוי יצחק  –תורת מנחם 
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ואח"כ   5(בסדר היום שהלילה קודם ליום הוא מתחלה תפלת ערבית
מובן    7מדת לילה מלכות  6תפלות שחרית ומנחה. ומה גם בעני שהוא סיהרא

  שקדים תפלת ערבית). 
,  שמוע אשמע צעקתוהוא בתפלת ערבית,    לי ושמעתיכי יצעק אזהו,  

דתפלת   שמיעה  א'  דשמיעה,  הכפל  זהו  ומנחה,  שחרית  בתפלות  הוא 
  שחרית, וא' שמיעה דתפלת מנחה.

  לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלז 

 *   *   *  
  אלו:  תפלות שכנגד הכתובים לסדר  בנוגע גם  ולבאר להוסיף ויש

 לפני   אני"  חנון   כי  ושמעתי  אלי  יצעק  כי'  "והי  הפסוק  מקדים  הזהר
   הכתובים! סדר היפך –צעקתו"  אשמע "שמוע הפסוק

  דתפלת   למעלה  בנוגע'  ראי  שמביא  כיון  –בפשטות    –  בזה  והביאור
  צעקת   אודות  מדובר  שבו  אלי"  יצעק  כי'  "והי  הפסוק  מקדים  לכן  העני,
 אם   כי  ב"עני",  קאי   שאינו  צעקתו"  אשמע  "שמוע  הפסוק  כ", משא העני

  אלי   יצעק  צעק  אם  כי  תענון . .  לא  ויתום  אלמנה  ("כל  ויתום"  ב"אלמנה
. . ורוחם נמוכה" (רמב"ם הל' דעות    שפלה  שנפשם  צעקתו"),  אשמע  שמוע

 העני.  בדוגמת –פ"ו ה"י) 
,  כאןויש להוסיף ביאור בטעם הבאת הפסוק "שמוע אשמע צעקתו"  

  :8העני בנוגע למעלה דתפלת 
 – היא    )כאן  בזהר  מדובר'  (שאודותי  העני  דתפלת  המיוחדת  המעלה

 ונמצא,   ו."ח  השערים  נעילת  של  מצב  ישנו  כאשר  גם  ופתחין",  תרעין  "תבר
 התפלות,  שאר  גם  שיתקבלו  פועלת   –  העני  תפלת  י"שע  השערים  שפתיחת

  העני.  תפלת י"ע  השערים נפתחו שכבר מכיון
 קאי   שאינו  אף  צעקתו",  אשמע  "שמוע  הפסוק  בהוספת  מרומז  זה  וענין

  9תפלות.  לשאר בנוגע גם פועלת העני שתפלת להורות –העני  בתפלת
 היא בדוגמת   ערבית  תפלת  התפלות:'  לג  בנוגע   גם  הוא  שכן  לומר,  ויש

בדעת" (ראה כתובות סח, סע"א. נדרים מא, רע"א. זח"ג    "עני  –העני    תפלת

 
  יש לומר:      –אודות השייכות דג' התפלות ערבית שחרית מנחה (ובסדר זה דוקא) לכאן 

על הפסוק (וישלח לב, י) "ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם ואלקי אבי    –דרשתו של ר' יוסי היא  
  יצחק".  

 – ויעקב ,מנחה תפלת  – יצחק ,שחרית תפלת תיקן אברהם: האבות י"ע נתקנו התפלות' ג ,הנהו
    (ברכות כו, ב). ערבית תפלת

  הוא   הסדר  לכן,  –"  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  יעקב  "ויאמר  נאמר   שבפסוק  ומכיון
  (יצחק). ע"ש.    ומנחה (אברהם)  שחרית  (יעקב) ערבית

 ואילך.  125ראה לקוטי שיחות חלק לה עמוד  ) 5
לית לה מגרמה כלום" (זח"א לג, ב. ח"ב רטו, א. ועוד), וכל האור    –הלבנה    –הרי "סיהרא  )  6
פר  היא מקבלת מהשמש, כדוגמת העני שצריך לקבל צדקה וכו'. (וראה ס  –שמאירה בלילה    –שלה  

 חב"ד (ח"ג) ערך אור הלבנה ס"ב סק"א. וש"נ).    –הערכים 
אר (שאלה ה') למה דוקא רבי יוסי פתח,  בו: אולי יש לומר דבזה מומה גם בעני . . מלכות)  7      

  . 44מח הערה  מן לעיל סי – ה הביאור דרבי יוסי בחי' מלכות. רא 
להעיר מהמבואר בזח"ב (פו, ב) אודות מעלת תפלת העני, ושם הובא הפסוק "ושמעתי כי  ) 8     

  חנון אני" בלבד.  
  הפרטית דפתיחת השערים.  שאינו קאי במעלה  ,) משא"כ בזח"ב שם9  
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 בה   יש  העבודה; ולכן  התחלת  היום,  סדר   בהתחלת  להיותה  רעג, ריש ע"ב), 
 לתפלות   בנוגע  גם   –  השערים  פתיחת  נעשית  ז"שעי  העני  דתפלת   העילוי
  . 'שלאחרי ומנחה שחרית

  , משיחת ש"פ וישלח תשל"ז
 בראשית סימן מט תפארת לוי יצחק  –תורת מנחם 
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ואח"כ   5(בסדר היום שהלילה קודם ליום הוא מתחלה תפלת ערבית
מובן    7מדת לילה מלכות  6תפלות שחרית ומנחה. ומה גם בעני שהוא סיהרא

  שקדים תפלת ערבית). 
,  שמוע אשמע צעקתוהוא בתפלת ערבית,    לי ושמעתיכי יצעק אזהו,  

דתפלת   שמיעה  א'  דשמיעה,  הכפל  זהו  ומנחה,  שחרית  בתפלות  הוא 
  שחרית, וא' שמיעה דתפלת מנחה.

  לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלז 

 *   *   *  
  אלו:  תפלות שכנגד הכתובים לסדר  בנוגע גם  ולבאר להוסיף ויש

 לפני   אני"  חנון   כי  ושמעתי  אלי  יצעק  כי'  "והי  הפסוק  מקדים  הזהר
   הכתובים! סדר היפך –צעקתו"  אשמע "שמוע הפסוק

  דתפלת   למעלה  בנוגע'  ראי  שמביא  כיון  –בפשטות    –  בזה  והביאור
  צעקת   אודות  מדובר  שבו  אלי"  יצעק  כי'  "והי  הפסוק  מקדים  לכן  העני,
 אם   כי  ב"עני",  קאי   שאינו  צעקתו"  אשמע  "שמוע  הפסוק  כ", משא העני

  אלי   יצעק  צעק  אם  כי  תענון . .  לא  ויתום  אלמנה  ("כל  ויתום"  ב"אלמנה
. . ורוחם נמוכה" (רמב"ם הל' דעות    שפלה  שנפשם  צעקתו"),  אשמע  שמוע

 העני.  בדוגמת –פ"ו ה"י) 
,  כאןויש להוסיף ביאור בטעם הבאת הפסוק "שמוע אשמע צעקתו"  

  :8העני בנוגע למעלה דתפלת 
 – היא    )כאן  בזהר  מדובר'  (שאודותי  העני  דתפלת  המיוחדת  המעלה

 ונמצא,   ו."ח  השערים  נעילת  של  מצב  ישנו  כאשר  גם  ופתחין",  תרעין  "תבר
 התפלות,  שאר  גם  שיתקבלו  פועלת   –  העני  תפלת  י"שע  השערים  שפתיחת

  העני.  תפלת י"ע  השערים נפתחו שכבר מכיון
 קאי   שאינו  אף  צעקתו",  אשמע  "שמוע  הפסוק  בהוספת  מרומז  זה  וענין

  9תפלות.  לשאר בנוגע גם פועלת העני שתפלת להורות –העני  בתפלת
 היא בדוגמת   ערבית  תפלת  התפלות:'  לג  בנוגע   גם  הוא  שכן  לומר,  ויש

בדעת" (ראה כתובות סח, סע"א. נדרים מא, רע"א. זח"ג    "עני  –העני    תפלת

 
  יש לומר:      –אודות השייכות דג' התפלות ערבית שחרית מנחה (ובסדר זה דוקא) לכאן 

על הפסוק (וישלח לב, י) "ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם ואלקי אבי    –דרשתו של ר' יוסי היא  
  יצחק".  

 – ויעקב ,מנחה תפלת  – יצחק ,שחרית תפלת תיקן אברהם: האבות י"ע נתקנו התפלות' ג ,הנהו
    (ברכות כו, ב). ערבית תפלת

  הוא   הסדר  לכן,  –"  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  יעקב  "ויאמר  נאמר   שבפסוק  ומכיון
  (יצחק). ע"ש.    ומנחה (אברהם)  שחרית  (יעקב) ערבית

 ואילך.  125ראה לקוטי שיחות חלק לה עמוד  ) 5
לית לה מגרמה כלום" (זח"א לג, ב. ח"ב רטו, א. ועוד), וכל האור    –הלבנה    –הרי "סיהרא  )  6
פר  היא מקבלת מהשמש, כדוגמת העני שצריך לקבל צדקה וכו'. (וראה ס  –שמאירה בלילה    –שלה  

 חב"ד (ח"ג) ערך אור הלבנה ס"ב סק"א. וש"נ).    –הערכים 
אר (שאלה ה') למה דוקא רבי יוסי פתח,  בו: אולי יש לומר דבזה מומה גם בעני . . מלכות)  7      

  . 44מח הערה  מן לעיל סי – ה הביאור דרבי יוסי בחי' מלכות. רא 
להעיר מהמבואר בזח"ב (פו, ב) אודות מעלת תפלת העני, ושם הובא הפסוק "ושמעתי כי  ) 8     

  חנון אני" בלבד.  
  הפרטית דפתיחת השערים.  שאינו קאי במעלה  ,) משא"כ בזח"ב שם9  
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רמון מצא   6בפסוק ארץ חטה כו' בענין רמון בענין מה שרב מאיר  5פ' עקב
תוכו אכל קליפתו זרק ע"ש, שמתחלה קודם שנזרקה והושלכה שלא נתגלה  
התוכיות דהיינו בחי' ט"ט דמט"ט, הי' בחי' ט"ט דהיינו התוכיות, בבחי' 

  גלות בהקליפה. 
בחי' אות   9ח"י, הוא בחי' יסוד  8, מספר 7ט"טובאמת הפנימיות דמט"ט  

ברית קדש, וכמ"ש השמר מפניו כו' אל תמר בו כי שמי שקרבו שהוא שם 
  דיסוד.  10שד"י 

דוקא דהיינו מבחי' הפנימיות שבו בחי' ט"ט   מפניווזהו השמר מפניו,  
תמר דמט"ט שהם בפנימיות התיבה,   היינו שלא תחליף ותמיר בו  11אל   ,

, ליקח את החיצוניות ח"ו, וזהו  12הפנימיות בהחיצוניות, באותיות מרו"ן
  . מרוןמלשון  אל תמר

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכב 

 
וז"ל: כשתסיר ממטטרו"ן  5 ותוכיות    ,גי' ח"י  ט"ט)  נשאר רמון, כי ט"ט באמצע מטטרון הוא 

וכן    ,משמאל והם סוד הקליפה הנק' רמון ובתוכם ח"י ט"ט ואכל וחי לעולם   רוןומימין   מ'הרמון, כי  
יפתו זרק ובחיות אין אחיזה לחיצונים אבל בלבוש והוא הרמון יש  ר"מ תוכו אכל וקל(חגיגה טו, ב) 

  עי"ש.  להם אחיזה
אור התורה בראשית  ואילך. ספר    ראה  קכא  א) עמוד  כרך  דרושים לשבועות (במדבר  ב.  תפג, 

 המאמרים פר"ת עמוד כא. לעיל סימן קג. לקמן סימן קיד. קטו.  
  –בקשר עם המותר ללמוד התורה מ"אחר" (ועי' חדא"ג למהרש"א כאן)  –ראה חגיגה טו, ב ) 6

 . 11"רבי מאיר רמון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק". ראה הערה  
  ראה גם לקוטי תורה פרשת בלק עא, א.  ט"ט מספר ח"י: ) 7   

  וז"ל: חי הוא בחי' יסוד  כה   מוד לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע ראה גם    מספר ח"י:)  8
הוא יסוד, ונק' יסוד חי, בעת  חי  הנק' אבר חי וכו' ע"ש. ובמאורי אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל:  

 .24. קסח הערה  3הזווג נעשה מאבר מת, חי. עיי"ש. ועי' ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' נא הערה  
  פתח אליהו (יז, א): "יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש".  –הזהר הקדמת   )9   

וז"ל: מלאך מט"ט, נקרא  ע' קיד    "א) ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט (הוצאת תשע  שד"י דיסוד:)  10
, וכמו הנעל שחופה על הרגל, כמו"כ בחי' מלאך מט"ט הוא חופה ומסתיר על בחי'  נעלא דשכינתא

ההתהו להיות  שיוכל  עד  דאצילות,  פ'  מלכות  רש"י  שפי'  מה  דזהו  וי"ל  כו'.  וגבול  יש  בבחי'  ות 
של העולמות שיהיו    משפטים ע"פ כי שמי בקרבו, ששמו כשם רבו, דמט"ט גימ' שדי, כי ההגבלה 

בבחי' גבול, זהו משם שדי, וכמ"ש במד"ר (לך לך פמ"ו, ג) אני הוא שאמרתי לעולמי די, והיינו ע"י  
  וו העולמות בבחי' יש וגבול ממש כו'. עי"ש. מט"ט. ולכן מט"ט גימט' שדי, שע"י נתה

  ראה תקו"ז תכ"א (סא, א). פרדס שער טז (שער אבי"ע) פ"ד. עמק המלך שער טז (שער רישא (
דז"א) פי"א (קכט, סע"ג). רמ"ז לזח"ג קפ, א. לקו"ת שה"ש מג, ג ואילך (הובא בספר המאמרים  

 . ח"ג ע' תתקעג ואילך. שה"ש ח"ב ע' תקעח ואילך ורה התר  ה'תרנ"ט ע' קיט). או
  ": ַּתֶמרמרמז שני פרטים בתיבת " )11   

    הפנימיות בחיצוניות. שלא יוחלף –מלשון "תמורה"   –" תיבת "תמר" תוכןא) ב"            
  החיצוניות וד"ל.   –" מרון" "תמר" שהוא דומה לאותיות "אותיותב" ב)           

: תיבת רמון רומז על גבורות  דברים ע' תיח וז"ל-שמותראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר  )  12
], שכל זה הוא גבורות  96[בגימטריא    " א"ל אדנ"י"הוא    מו"ן[בגימטריא] אלקים ברבוע,    ר'ודינים,  

  הביאור לקמן סי' קטו.  ראה ודינים. עי"ש. 
"  אל ֵׁשם ", ביאור החילוק בין מלאכים שסופם  יא-יוראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א עמוד  

 .  מבחי' בי"ע, ע"ש  –" רוןשהם מבחי' אצילות, ובין מלאכים שסופם " –
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המקום    אלך  לשמרך בדרך ולהביאך  הנה אנוכי שולח מלאך לפני  –  כ,  שמות כג
  י אשר הכינות

אל   –  כא בקולו  ושמע  כי לא ישא לפשעכם  השמר מפניו  בו  שמי    תמר  כי 
  בקרבו

 קיג
אותיות  " מטטרון"ל "ש האריז"י מ"עפ", אל תמר בו) "מהפנימיות" (מפניוהשמר ' "רמז בפ

  ' הוא החיצוניות וכו "מרון"ואותיות ", בקרבושמי "הפנימית הוא ה – טט
משותף  כי שמי בקרבו.   שמי  כי  מחובר לראש המקרא, השמר מפניו 

רבו.   כשם  ששמו  מטטרו"ן  זה  ב)  לח,  (סנהדרין  אמרו  ורבותינו  בו. 
  מטטרו"ן בגימטריא שדי. 

  רש"י

מט"ט,   2דחול, שבהם הוא העבודה הוא בחי'  1שביצירה שית יומין  ו"ק
 במכוון, ששתעם הכולל גי'  3מטטרו"ן שר הפנים 

ואותיות    4ט"טאותיות   טוב.  הוא  הקליפה   מרוןדמט"ט  הוא  דמט"ט 
הסובבת את הטוב, שאותה צריך להשליך וכמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל  

 
ראה אור התורה בהעלותך (במדבר כרך ב') עמוד שצט  :  שית יומין דחול . . בחי' מט"ט  )1           
"ט ו"ק  ט והוא בחי' מ  אמרוֹ   ל עולםש   רוֹ והענין הוא דכתיב נער הייתי גם זקנתי כו' וארז"ל ׂש וז"ל:  

שבחול הוא בבחי' נער בבחי'    , לם העשי' כו'ודיצירה האור שבא בבחי' ההמשכה לעולמות עד ע
זקנה שה  , הקטנות לבחי'  בא  ויו"ט  הגדלותובשבת  בתכלית  שכל    ,וא  לזקן  נער  בין  וכמו ההפרש 

  ,הכחות נפשי' שיש בזקן ישנם בנער רק שבנער המה בתכלי' הקטנות ובזקן המה בתכלית הגדלות 
וכנ"ל במה שנק' וי"ו זעירא  (ששת ימי החול  ד ונער זה דמט"ט ו"ק דיצי' בחול נמשך בבחי' הקטנות  

כו' עולה למע' בבחי  ) בחי' דל  ויו"ט  הע"ס המה בתכלית  ובשבת  זקנה בבחי' עתיקא כנ"ל שאז   '
 . עיי"ש. הגידול
ה'תרנ"ט [הוצאת ה'תשע"א] עמוד עה וז"ל:  ראה ספר המאמרים    ו"ק שביצירה . . מט"ט:  )2     

, כה) נער הייתי גם  מ"ש בזח"א דצ"ה ע"ב, ע"פ אי לך ארץ שמלכך נער*, דקאי על מ"ש (תהלים לז
אי לך ארץ הוא לפי  זקנתי, דשרו של עולם אמרו (יב מות טז, ב ובתוס' שם), והיינו מט"ט, וענין 

אמאי   א"כ  עליון,  אינו מובן, דמאחר שהוא מט"ט מלאך  ולכאורה  יניקת החיצונים.  נמשך  שמזה 
נמשך יניקת החיצונים משם. ולפי הנ"ל אתי שפיר, כי פי' נער הוא אנפי זוטרי (ראה זח"ג ריז, ב.  

, שנתמעט האור והחיות בבחי' קטנות מאד, וכמו ההפרש בין שכל של  חגיגה יג, ב), והו"ע המיעוט 
הנער לגבי אדם הגדול, וכך מדות ו"ק דיצירה לגבי מדות דאצילות הוא כמו הנער לגבי אדם הגדול,  
ויותר מזה ריחוק הערך כו'. ולכך נקרא מט"ט הדיוט, כמ"ש בזהר הדיוט איהו לגבי מארי כו', ומבואר  

הוא שנתצמצם האור מאד, עד שאינו מאיר רק הארה חיצוניות לבד כו', וע"כ  במ"א דענין הדיוט  
  מחמת מיעוט האור כ"כ, יוכלו גם החיצונים לקבל יניקה משם כו'. עי"ש. 

    . 32*) מובא לקמן סי' קטו הערה 
( 185(   הפני"ם) +  500(  ש"ר ) +  314(בגי'    מטטרון)  3 וכן  1000) =  1) + הכולל  בגי'    שש"ת . 
. אור התורה  129התוועדויות חלק לח (תשכ"ד כרך א') ע'    –ראה תורת מנחם   –. ובענין מט"ט  1000

 חנוכה (בראשית כרך ב') שב, ב. ועוד. ראה גם לעיל סי' קג. לקמן סי' קיד. קטו. קטז. 
מצד   –" מרוןמצד הקדושה, והאותיות "" הוא  טט מבאר ומרמז, דבֵׁשם "מטטרון", האותיות ") 4

 הקליפה, ורמזים בזה.  



43  |   כ"ף מנחם אב תש"פ
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רמון מצא   6בפסוק ארץ חטה כו' בענין רמון בענין מה שרב מאיר  5פ' עקב
תוכו אכל קליפתו זרק ע"ש, שמתחלה קודם שנזרקה והושלכה שלא נתגלה  
התוכיות דהיינו בחי' ט"ט דמט"ט, הי' בחי' ט"ט דהיינו התוכיות, בבחי' 

  גלות בהקליפה. 
בחי' אות   9ח"י, הוא בחי' יסוד  8, מספר 7ט"טובאמת הפנימיות דמט"ט  

ברית קדש, וכמ"ש השמר מפניו כו' אל תמר בו כי שמי שקרבו שהוא שם 
  דיסוד.  10שד"י 

דוקא דהיינו מבחי' הפנימיות שבו בחי' ט"ט   מפניווזהו השמר מפניו,  
תמר דמט"ט שהם בפנימיות התיבה,   היינו שלא תחליף ותמיר בו  11אל   ,

, ליקח את החיצוניות ח"ו, וזהו  12הפנימיות בהחיצוניות, באותיות מרו"ן
  . מרוןמלשון  אל תמר

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכב 

 
וז"ל: כשתסיר ממטטרו"ן  5 ותוכיות    ,גי' ח"י  ט"ט)  נשאר רמון, כי ט"ט באמצע מטטרון הוא 

וכן    ,משמאל והם סוד הקליפה הנק' רמון ובתוכם ח"י ט"ט ואכל וחי לעולם   רוןומימין   מ'הרמון, כי  
יפתו זרק ובחיות אין אחיזה לחיצונים אבל בלבוש והוא הרמון יש  ר"מ תוכו אכל וקל(חגיגה טו, ב) 

  עי"ש.  להם אחיזה
אור התורה בראשית  ואילך. ספר    ראה  קכא  א) עמוד  כרך  דרושים לשבועות (במדבר  ב.  תפג, 

 המאמרים פר"ת עמוד כא. לעיל סימן קג. לקמן סימן קיד. קטו.  
  –בקשר עם המותר ללמוד התורה מ"אחר" (ועי' חדא"ג למהרש"א כאן)  –ראה חגיגה טו, ב ) 6

 . 11"רבי מאיר רמון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק". ראה הערה  
  ראה גם לקוטי תורה פרשת בלק עא, א.  ט"ט מספר ח"י: ) 7   

  וז"ל: חי הוא בחי' יסוד  כה   מוד לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע ראה גם    מספר ח"י:)  8
הוא יסוד, ונק' יסוד חי, בעת  חי  הנק' אבר חי וכו' ע"ש. ובמאורי אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל:  

 .24. קסח הערה  3הזווג נעשה מאבר מת, חי. עיי"ש. ועי' ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' נא הערה  
  פתח אליהו (יז, א): "יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש".  –הזהר הקדמת   )9   

וז"ל: מלאך מט"ט, נקרא  ע' קיד    "א) ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט (הוצאת תשע  שד"י דיסוד:)  10
, וכמו הנעל שחופה על הרגל, כמו"כ בחי' מלאך מט"ט הוא חופה ומסתיר על בחי'  נעלא דשכינתא

ההתהו להיות  שיוכל  עד  דאצילות,  פ'  מלכות  רש"י  שפי'  מה  דזהו  וי"ל  כו'.  וגבול  יש  בבחי'  ות 
של העולמות שיהיו    משפטים ע"פ כי שמי בקרבו, ששמו כשם רבו, דמט"ט גימ' שדי, כי ההגבלה 

בבחי' גבול, זהו משם שדי, וכמ"ש במד"ר (לך לך פמ"ו, ג) אני הוא שאמרתי לעולמי די, והיינו ע"י  
  וו העולמות בבחי' יש וגבול ממש כו'. עי"ש. מט"ט. ולכן מט"ט גימט' שדי, שע"י נתה

  ראה תקו"ז תכ"א (סא, א). פרדס שער טז (שער אבי"ע) פ"ד. עמק המלך שער טז (שער רישא (
דז"א) פי"א (קכט, סע"ג). רמ"ז לזח"ג קפ, א. לקו"ת שה"ש מג, ג ואילך (הובא בספר המאמרים  

 . ח"ג ע' תתקעג ואילך. שה"ש ח"ב ע' תקעח ואילך ורה התר  ה'תרנ"ט ע' קיט). או
  ": ַּתֶמרמרמז שני פרטים בתיבת " )11   

    הפנימיות בחיצוניות. שלא יוחלף –מלשון "תמורה"   –" תיבת "תמר" תוכןא) ב"            
  החיצוניות וד"ל.   –" מרון" "תמר" שהוא דומה לאותיות "אותיותב" ב)           

: תיבת רמון רומז על גבורות  דברים ע' תיח וז"ל-שמותראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר  )  12
], שכל זה הוא גבורות  96[בגימטריא    " א"ל אדנ"י"הוא    מו"ן[בגימטריא] אלקים ברבוע,    ר'ודינים,  

  הביאור לקמן סי' קטו.  ראה ודינים. עי"ש. 
"  אל ֵׁשם ", ביאור החילוק בין מלאכים שסופם  יא-יוראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א עמוד  

 .  מבחי' בי"ע, ע"ש  –" רוןשהם מבחי' אצילות, ובין מלאכים שסופם " –
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המקום    אלך  לשמרך בדרך ולהביאך  הנה אנוכי שולח מלאך לפני  –  כ,  שמות כג
  י אשר הכינות

אל   –  כא בקולו  ושמע  כי לא ישא לפשעכם  השמר מפניו  בו  שמי    תמר  כי 
  בקרבו

 קיג
אותיות  " מטטרון"ל "ש האריז"י מ"עפ", אל תמר בו) "מהפנימיות" (מפניוהשמר ' "רמז בפ

  ' הוא החיצוניות וכו "מרון"ואותיות ", בקרבושמי "הפנימית הוא ה – טט
משותף  כי שמי בקרבו.   שמי  כי  מחובר לראש המקרא, השמר מפניו 

רבו.   כשם  ששמו  מטטרו"ן  זה  ב)  לח,  (סנהדרין  אמרו  ורבותינו  בו. 
  מטטרו"ן בגימטריא שדי. 

  רש"י

מט"ט,   2דחול, שבהם הוא העבודה הוא בחי'  1שביצירה שית יומין  ו"ק
 במכוון, ששתעם הכולל גי'  3מטטרו"ן שר הפנים 

ואותיות    4ט"טאותיות   טוב.  הוא  הקליפה   מרוןדמט"ט  הוא  דמט"ט 
הסובבת את הטוב, שאותה צריך להשליך וכמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל  

 
ראה אור התורה בהעלותך (במדבר כרך ב') עמוד שצט  :  שית יומין דחול . . בחי' מט"ט  )1           
"ט ו"ק  ט והוא בחי' מ  אמרוֹ   ל עולםש   רוֹ והענין הוא דכתיב נער הייתי גם זקנתי כו' וארז"ל ׂש וז"ל:  

שבחול הוא בבחי' נער בבחי'    , לם העשי' כו'ודיצירה האור שבא בבחי' ההמשכה לעולמות עד ע
זקנה שה  , הקטנות לבחי'  בא  ויו"ט  הגדלותובשבת  בתכלית  שכל    ,וא  לזקן  נער  בין  וכמו ההפרש 

  ,הכחות נפשי' שיש בזקן ישנם בנער רק שבנער המה בתכלי' הקטנות ובזקן המה בתכלית הגדלות 
וכנ"ל במה שנק' וי"ו זעירא  (ששת ימי החול  ד ונער זה דמט"ט ו"ק דיצי' בחול נמשך בבחי' הקטנות  

כו' עולה למע' בבחי  ) בחי' דל  ויו"ט  הע"ס המה בתכלית  ובשבת  זקנה בבחי' עתיקא כנ"ל שאז   '
 . עיי"ש. הגידול
ה'תרנ"ט [הוצאת ה'תשע"א] עמוד עה וז"ל:  ראה ספר המאמרים    ו"ק שביצירה . . מט"ט:  )2     

, כה) נער הייתי גם  מ"ש בזח"א דצ"ה ע"ב, ע"פ אי לך ארץ שמלכך נער*, דקאי על מ"ש (תהלים לז
אי לך ארץ הוא לפי  זקנתי, דשרו של עולם אמרו (יב מות טז, ב ובתוס' שם), והיינו מט"ט, וענין 

אמאי   א"כ  עליון,  אינו מובן, דמאחר שהוא מט"ט מלאך  ולכאורה  יניקת החיצונים.  נמשך  שמזה 
נמשך יניקת החיצונים משם. ולפי הנ"ל אתי שפיר, כי פי' נער הוא אנפי זוטרי (ראה זח"ג ריז, ב.  

, שנתמעט האור והחיות בבחי' קטנות מאד, וכמו ההפרש בין שכל של  חגיגה יג, ב), והו"ע המיעוט 
הנער לגבי אדם הגדול, וכך מדות ו"ק דיצירה לגבי מדות דאצילות הוא כמו הנער לגבי אדם הגדול,  
ויותר מזה ריחוק הערך כו'. ולכך נקרא מט"ט הדיוט, כמ"ש בזהר הדיוט איהו לגבי מארי כו', ומבואר  

הוא שנתצמצם האור מאד, עד שאינו מאיר רק הארה חיצוניות לבד כו', וע"כ  במ"א דענין הדיוט  
  מחמת מיעוט האור כ"כ, יוכלו גם החיצונים לקבל יניקה משם כו'. עי"ש. 

    . 32*) מובא לקמן סי' קטו הערה 
( 185(   הפני"ם) +  500(  ש"ר ) +  314(בגי'    מטטרון)  3 וכן  1000) =  1) + הכולל  בגי'    שש"ת . 
. אור התורה  129התוועדויות חלק לח (תשכ"ד כרך א') ע'    –ראה תורת מנחם   –. ובענין מט"ט  1000

 חנוכה (בראשית כרך ב') שב, ב. ועוד. ראה גם לעיל סי' קג. לקמן סי' קיד. קטו. קטז. 
מצד   –" מרוןמצד הקדושה, והאותיות "" הוא  טט מבאר ומרמז, דבֵׁשם "מטטרון", האותיות ") 4

 הקליפה, ורמזים בזה.  



יו"ל בהשתדלות
וועד תלמידי התמימים העולמי


