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חיי מוהר"ן (אות ס) ובראש השנה נאמר  1

מאמר חדי רבי שמעון סימן ס"א ושם מבאר 

ביותר ענין זה שנוסעין על ראש השנה 

לצדיקים, וענין כלהו במחשבה אתברירו רק 

שבכאן בסימן רי"א מרמז גם מענין נסיעה על 

קברי צדיקים בבחינת ויקח משה את עצמות 

  יוסף וכו':

מוהרנ"ת (ח"א אות כה) עד שהגיע ימי 

ראש השנה שנת תקס"ח, שחל אז ביום שבת 

קדש בראש השנה שמעתי מפיו הקדוש תורה 

הקדושה "חדי רבי שמעון וכו' (לקוטי מוהר"ן 

סימן ס"א), ושם, באותה התורה, גלה מענין 

הספר שנעשה על ידי מחלקת בחינת, וספר 

 ז:כתב איש ריבי וכו', ולא ידענו אז מה מרמ

ואחר כך זכינו שבאותו השנה נדפס ספרו 

הקדוש "לקוטי מוהר"ן", ומעשה שהיה כך 

  היה וכו'.
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, ְיכֹוִלין 2[א] ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים
  . 3ְלהֹוִציא ִמְׁשָּפֵטנּו ָלאֹור

                                                             
  הגדרתו –לאו דלא תסור  2

הנה מצוות אמונת חכמים כתובה בתורה 

בעשה ולא תעשה 'ועשית ככל אשר יורוך' 

ו'לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך', ומכאן 

דברי חכמים. אמנם בלאו  למדו שמצוה לשמוע

זה יש מחלוקת גדולה בראשונים, לדעת 

הרמב"ם כל מצוה דרבנן כרוכה בעשה ולא 

תעשה מדאורייתא וכל הקולות שהקילו הוא 

רק כי רבנן לכתחילה תקנו כן כן שבספיקות 

  יקילו וידחה משום כבוד הבריות וכו', 

מאידך הרמב"ן ס"ל שאין עשה ולאו זה 

תושבע"פ שקיבלנו הלכה אמורים אלא על 

למשה מסיני, אבל המצוות והגדרים שתיקנו 

  חז"ל אינם מה"ת.

וגם הרמב"ם מודה שרק מה שתיקנו 

בסנהדרין הגדולה בלשכת הגזית, נכלל בלא 

תסור ואפי' תקנות אושא ויבנה אינם בכלל, 

כמ"ש (דברים י"ז ח') 'ועלית' אל המקום אשר 

המנח"ח יבחר ה'' (כן דייקו המרגניתא טבא ו

בדבריו,) ודעת החינוך שכל בי"ד שבכל דור 

בכלל הזה כאמרם יפתח בדורו כשמואל 

  בדורו.

ויש להקשות בזה דבאותו החלק שלא 

יכלל בלאו זה דאפי' לדעת החינוך דבר שתלוי 

במנהג המקומות לפי המרא דאתרא של המקום 

לכאורה יודה של"ש בזה לא תסור, א"כ מהיכי 

להאמין בכל מה שאומרים תיתי לחייב כל אחד 

החכמים ולשמוע להם כיון שלא כתוב 

  בתורה?!

והגר"ח מבריסק ביאר בזה דהרמב"ן מודה 

שיש לאו כללי לקיים דברי חכמים אלא 

  ִּכי ִמְׁשָּפט הּוא ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא. 

דהרמב"ם פליג וס"ל דכל מצוה ומצוה דרבנן 

  בפ"ע כלול בלאו ועשה,

  מצוות דרבנן הם מצד רצון הבורא

) יז –אולם בקוב"ש (קונטרס ד"ס סי' א 

ביאר דכמו דהוסיף משה יום אחד מדעתו 

שהסכימה דעתו לדעת המקום, נמצא דהוא 

דרבנן ומחוייבים לקיימם מצד שזהו דעת 

ורצון הבורא ית"ש, כמו"כ כל מה שמצווים 

החכמים אנו מחויבים לקיימם אע"פ שאי"ז 

  מצוה בתורה מ"מ זהו רצון השי"ת!

  אמונת חכמים הוא שורש כל התורה

יש לבאר העומק בזה ע"פ ודברי שניהם 

  מה שביאר הרמב"ן בדעת הסמ"ג,

שאנכי אינו מכלל התרי"ג מצוות "לפי 

שאין מנין תרי"ג מצוות אלא גזירותיו יתעלה 

שגזר עלינו לעשות, אבל האמונה במציאותו 

שהודיע אותה אלינו באותות ומופתים ובגילוי 

השכינה לעינינו, הוא העיקר והשורש שממנו 

לא ימנה בחשבונם, וכאמרם נולדו המצוות 

(מכילתא שמות כ' ג') "אמרו לו גזור עליהם 

גזירות א"ל לאו, כשיקבלו מלכותי אגזור 

  עליהם גזירות" עכ"ל.

וכמו"כ יש לומר באמונת חכמים שהוא 

שורש ועילה לכל התושבע"פ שאחר שאנו 

מאמינים בהם שבזה תלוי מציאות קיומינו, אז 

  שגוזרים.הם מצווים וגוזרים עלינו מה 

וע"כ ל"ש ציווי בפרטיות על זה כי אף 

שכתוב לא תסור וכו' כל אחד יכול לומר שהוא 

חכם יותר וכו' אלא שזהו השורש הכללי 

שרצון השי"ת שנאמין בחכמים ונקבל מהם 

ועי"ז תיקוננו, ואח"כ באים כל הפרטים של 
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תקנות החכמים ומצוותיהם, ובזה יתיישב הכל 

  על מקומו.

יטב מה שהאמונת חכמים הוא ובזה מובן ה

"העיקר והיסוד שהכל תלוי בו" (ליקו"מ קכג) 

כיון שהוא שורש כל המצוות שבתושבע"פ 

אשר עליהם אנו חיים, והוא למעלה מכל 

מצוות אלו, כמו האמונה שהיא שורש כל 

 המצוות.
ע"י ראש השנה מוציאים משפטנו  3

  לאור

כאמור תורה זו נאמרה בר"ה, וראה איך 

ענין ר"ה בפשטות ממש, כי בר"ה אז שזה כל 

אנו צריכים שיצא משפטנו לאור, כמ"ש בפיוט 

  היום הרת עולם.

ועיי' בחכמת שלמה (או"ח תקפא ס"ד) 

שמבאר מה שאנו בטוחים שיצא משפטנו לאור 

ושמחים כ"כ, כי בכל ראש השנה יש קיטרוג 

כמו בתחילת הבריאה מי יפול בחלקו יתברך. 

שה גורל ונפלו כמו שבתחילת הבריאה נע

ישראל בחלקו, כמ"ש יעקב חבל נחלתו, 

כמו"כ בכל שנה כשמחדש עולמו נעשה גורל, 

ואוה"ע נכנסים ומקטרגים שישליך השי"ת 

אותנו ויבחר אותם, ובזה אנו בטוחים שבוודאי 

  יזכו ישראל בדין בלי ספק, ע"כ,

ולפי דבריו שיש דין מיוחד על עצם בחירת 

הות חג זה שניתן כלל ישראל, יש לומר שזה מ

לישראל, שאנו שמחים על שבחר השי"ת בנו 

מצד תחילת הבריאה, ובזכות וכח חג זה אנו 

זוכים בדין, והשי"ת בוחר בנו מחדש שנמליך 

  אותו.

  

  

  ראש השנה הוא אמונת חכמים

נמצא שע"י החג ראש השנה מצד עצם 

קדושת היום יוצא משפטינו לאור, והנה מהות 

נת חכמים, כי כל חג חג זה במיוחד הוא אמו

הוא ידוע לזמן מסוים בחודש, וניכר בגודל 

הלבנה, ורק ר"ה הוא בתחילת החודש 

כשהלבנה מתכסית ואיננו רואים ואין אנו 

יודעים זמנו, ואז יש חלוקת העצה ואין יודעים 

מה לעשות, ובשחרית אומרים שיר של חול, 

כמבואר בגמרא, (ר"ה ל: וברש"י) עד שבי"ד 

ם החודש ע"פ עדים, ותיכף עצמם מקדשי

בשעת הקידוש נעשה חג ראש השנה. נמצא 

שכל מהות היו"ט תלוי בקביעתם, ובכל הארץ 

ובחו"ל עושים ב' ימים ע"פ חכמים דהיינו שכל 

היו"ט מיוסד על אמונת חכמים, משא"כ בשאר 

היו"ט יודעים התאריך של היו"ט אלא 

שמתחיל עם אמונה בתחילת החודש. אבל ר"ה 

ם ידיעה כלל רק צריכים להאמין אין שו

בחכמים נמצא מה שכתב ע"י אמונת חכמים 

וכו' זהו בפשיטות כל היו"ט של ר"ה שאנו 

מאמינים בחכמים וחוגגים בשעה שהלבנה 

מכוסה ולא רואים בעינים, ועי"ז יוצא 

  משפטינו לאור.

  תקיעת שופר הוא אמונת חכמים

גם מצוות שופר שבר"ה שבתורה לא כתוב 

רון תרועה', ובפרשת פנחס 'יום אלא 'זכ

תרועה', ורק חז"ל פירשו איך לעשותו באופן 

של תשר"ת תש"ת תר"ת, נמצא שכולו מבוסס 

על אמונת חכמים, גם עקידת יצחק שאנו 

מזכירים ע"י השופר, שם האמונת חכמים 

הראשון, שיצחק האמין בציווי שאמר השי"ת 

  לאברהם.
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ַהְינּו ְּבִחיַנת ֶּדֶר� ַהְמֻמָּצע, ֶׁשֵאינֹו נֹוֶטה 
ֹמאל   . 4ְלָיִמין ְוִלֹשְ

 ְוֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶׁשהּוא
ְּבִחיַנת (ְּדָבִרים י"ז): "�א ָּתסּור ִמן 

ֹמאל".    ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל� ָיִמין ּוֹשְ

ְוַעל ֵּכן, ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵצא ַהִּמְׁשָּפט ָּברּור 
  ַּכַּנ"ל, ִּבְבִחיַנת: "ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת". 

ַהְינּו, ִּכי ָכל ַהִּלּמּוִדים ֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד, 
ְּיַקֵּבל ְויֹוִציא ֵמֶהם ִמְׁשְּפֵטי ָצִרי� ׁשֶ 

                                                             
וזהו סוד יעקב אבינו סוד הת"ת קו  4

 האמצעי, עי' תורה נז קמא והמסתעף שם.
ויובן מ"ש במתן תורה (שמות יט ט)  5

ויאמר הוי' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב 

הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך 

יאמינו לעולם וגו'. והיינו כמו שתורה שבכתב 

לולי האמונה בתורה שבע"פ הוי צדוקי וטועה, 

הבין את שהתורה שבע"פ מבארת ומגלה ל

התורה שבכתב שלא יטעה וכו', כמו כן לפמ"ש 

כאן לולי הוגם בך יאמינו לעולם האמונת 

חכמים אפשר לטעות בתורת הוי' אפילו 

  בתורה שבע"פ ולהוציא משפט מעוקל.

 
  המשפט דייקא על ידי אמונת חכמים 6

כי המניעה להוציא המשפט היא לא מחמת 

העדר קיומה בנפשו, אלא מחמת ריבוי 

הבלבולים והעיקולים שסביבה שבאים מחמת 

נטיות גופו ורצונותיו הנפולים שעי"ז מתקשה 

להגיע לעצת האמת, לידע איך להתקרב 

להשי"ת ממקום שהוא, וע"כ העצה להאמין 

השופט הכולל שבבריאה שהוא זכה  –בחכם 

ֱאֶמת, ֶׁש�א ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ִמְׁשָּפט 
  . 5ְמֻעָּקל

ְּדַהְינּו, ֶׁשְּיַקֵּבל ְוִיְלַמד ִמָּכל ַהִּלּמּוִדים 
  ֶׁשּלֹוֵמד, ִמְׁשְּפֵטי ַהְנָהגֹות. 

ֶׁשֵּיַדע ֵאי� ְלִהְתַנֵהג, ֵהן ְלַעְצמֹו, ֵהן 
ַלֲאֵחִרים ֶׁשִּמְתַנֲהִגים ְלִפי ַּדְעּתֹו, ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ְּבִחיָנתֹו, ְּכִפי ַהֶּמְמָׁשָלה 

  ְוָהַרָּבנּות ֶׁשֵּיׁש לֹו, ֵהן ְלַרב אֹו ִלְמַעט. 

, 6ְוָכל ֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים
  הּוא ְּבִחיַנת: "�א ָתסּור" ְוכּו'. ׁשֶ 

להכניע גופו לגבי נשמתו ולברר המשפט, 

 ואמונה פירושה ביטול שמבטל עצמו דהיינו

בלבוליו ונטיותיו שנוטה לימין ולשמאל ועי"ז 

  נתגלה המשפט שבו.

וזהו הלשון "אמונת חכמים" כי החכם 

היינו החכמה שבמוח כלליות ישראל, ואצלינו 

החכמה נסתרת ומעוקלת, אבל אצלו היא 

בגילוי ואינה נוטה לימין ולשמאל, וזהו אמונת 

למח,  –חכמים שאז נכלל גופו ושייך לחכם 

  לו הנהגות ישרות.ויוצא אצ

אבל להאמין בעצמו בלא הצדיק אין 

מספיק (הגם שזה מוכרח כמובא בסוף התורה, 

והא בהא תליא) כיון שאצלו הגוף מוגבר ואין 

מוצא 'עצמו' ע"כ צריך להאמין בזה הבעל 

בחירה שההעלמה אצלו נתגלתה והוא השופט 

אותו, וע"כ אין די גם באמונה בהשי"ת לבד 

צריך להכניע ולבטל גופו לגבי בלי צדיקים, כי 

נשמתו, וזה א"א רק בכח הצדיק שביטל גופו 

עי"ז זוכה גם הוא לבטל גופו, אבל כשאומר 

שמאמין בהשי"ת לבד, דהיינו שיודע שאין 

הגוף והתאוות התכלית רק הנשמה, מ"מ הגוף 
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ְוָאז יּוַכל ְלהֹוִציא ִמְׁשְּפֵטי ַהְנָהגֹות 
ְיָׁשרֹות, ִּבְבִחיַנת ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת, ֶׁשֵאינֹו 

ֹמאל ַּכַּנ"ל ֲאָבל ְּכֶׁשּפֹוֵגם  נֹוֶטה ְלָיִמין ּוֹשְ
ר,  ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֲאַזי ִנּדֹון ִּביִגיַעת ָּבֹשָ

  מֹוָתרֹות. ַהְינּו ּבְ 

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
(ֵערּוִבין כ"א): 'ַהּלֹוֵעג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 
ִנּדֹון ְּבצֹוָאה רֹוַתַחת', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

ר".    "ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגיַעת ָּבֹשָ

, ִּכי הּוא ֵאינֹו 7ְוהּוא ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה
, ּוַמְלִעיג ֲעֵליֶהם, 8ַמֲאִמין ְּבִדְבֵריֶהם

ְוִדְבֵריֶהם ֵהם ַא� ְלמֹוָתר ֶאְצלֹו, ַעל ֵּכן 
  . 9ִנּדֹון ְּבמֹוָתרֹות

ְוָכל ַהִּמְׁשָּפִטים ֵהן ִמן ַהֹּמַח, ִּבְבִחיַנת 
(ְמָלִכים א ג): "ַוִּייְראּו ִמְּפֵני ַהֶּמֶל� ִּכי 

ְרּבֹו ַלֲעֹשֹות ָראּו ִּכי ָחְכַמת ֱא�ִקים ְּבִק 
  ִמְׁשָּפט". 

                                                             
גובר בפועל עד שיתקשר לצדיק שהכניע 

בפועל, עי"ז יכול לידע שגם בתוך גופו 

 שם יכול לעבוד את השי"ת, ודייקא משם.המגו
  המושג אמונת חכמים 7

יש ללמוד מזה ההיפוך דאמונת חכמים 

פירושה, לא מיבעיא שמאמין שדבריהם אמת. 

אלא שדבריהם חשובים לו ומאמין שחיותו 

  מהם בלבד.
  קושי באמונת חכמיםה 8

שחושבם  –כי הוא אינו מאמין בדבריהם 

חשובונות כמוהו כמוהו שגם הם יש להם 

ונוטים לימין ושמאל ואין לדבריהם חשיבות 

ואמת נצחית, וגם בענין האמונה בעצמו הא 

ְוַהֹּמַח, הּוא ְלִפי ַהָּמזֹון. ּוְכֶׁשַהּגּוף ָנִקי, 
  ֲאַזי ַהֹּמַח ָּברּור. 

ַוֲאַזי ָיכֹול ְלהֹוִציא ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת, 
  ַהְנָהגֹות ְיָׁשרֹות. 

ֲאָבל ְּכֶׁשִּנּדֹון ְּבמֹוָתרֹות, ַעל ְיֵדי ְּפַגם 
ֲאַזי עֹוִלים ֲעָׁשִנים ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ַּכַּנ"ל. 

ְסרּוִחים ֶאל ַהֹּמַח, ּוְמַעְרְּבִבים 
  ּוְמַבְלְּבִלין ַּדְעּתֹו. 

ַוֲאַזי ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת, 
  ַוֲאַזי יֹוֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל. 

ִּבְבִחיַנת (ֲחַבּקּוק א): "ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר 
א ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל", ֶאת ַהַּצִּדיק ַעל ֵּכן ֵיצֵ 

ַהְינּו, ַעל ְיֵדי ֶׁשָהֲעָׁשִנים ְסרּוִחים 
ְמַסְּבִבין ּוַמִּקיִפין ַהֹּמַח, ּוְמַבְלְּבִלין 
אֹותֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל, 

בהא תליא שאינו מאמין בעצמו שהוא עושה 

שעשועים למעלה בחושבו שבסך הכל עושה 

 אותם מחמת חשבונותיו ולא מצד רצון ה'.
  טעם העונש במותרות 9

ף מותרות הם החלק מהגו –נידון במותרות 

הכלה ונפסד כיון שאינו מאמין בעצת החכמים 

המועילה לנצח, דהיינו כיון שהפריד עצמו מן 

האמת והלך אחרי ראות עיניו השקריות נעשה 

כולו פסולת ומותר. והתוצאה מזה היא 

שמרגיש בעצמו שכל פעולותיו מיותרים, ואינו 

מחובר לתועלת התכלית שלהם שהוא כבוד 

  שמים, דהיינו עצתו חלוקה.



  חדי ר' שמעון –תורה סא   ו
 

ִּבְבִחיַנת (ְּתִהִּלים קמ"ז): "ִמְׁשָּפִטים ַּבל 
  :10ְיָדעּום", ַהְינּו ִּבְלּבּול ַהּמֹוִחין

ְודֹוֵאג, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּלּמּודֹו ָהָיה ִמְּבִחיַנת 
, ִּבְבִחיַנת ַהֶּנֱאָמר 11ֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות

ְּבדֹוֵאג (ְׁשמּוֵאל א כ"א): "ְוָׁשם ִאיׁש 
ֵמַעְבֵדי ָׁשאּול ֶנֱעָצר ִלְפֵני ה' ּוְׁשמֹו 
ּדֹוֵאג" ְוכּו' ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: 'עֹוֵצר ַעְצמֹו 

  ּתֹוָרה'. ְוכּו' ַלֲעֹסק ּבַ 

                                                             
  סדר התורה 10

אמונת חכמים הוא  –כלל הדברים 

ההתחלה ועי"ז זוכין למח ברור ועי"ז למשפט 

אמת ולהנהגות ישרות דהיינו שעיקר עבודתינו 

הוא תיקון האמונה והמלכות וממילא מתקנים 

המוחין והמידות (משפט ועצות). וכן בעונש 

נידון במותרות שהם היונקים מהמלכות, 

 שפט.וממילא נפגם המוח והמ
  והעם –המנהיג  11

כי ענין האמו"ח הוא משני  –ודואג ע"י וכו' 

'מצד הרב שמנהיג את העם ע"י מח  -צדדים 

ברור ע"י שיאמין ברבותיו ובעצמו, ולא יהי' 

לימודו מבחי' מותרות, ומצד העם שהרב לא 

יהי' אצלם מיותר ויאמינו בו ועי"ז יוכל 

 להוציא אצלם הנהגות ישרות.
  דוד ודואג 12

דוד הוא  –ע"כ הי' דן שאין דוד וכו' ו

מלכות אמונה, וע"כ דואג שכנגדו טען שדוד 

 דרכהמקהל ישראל, ע"י שאומר ש'מיותר' 

של אשה לקדם לנשים וע"כ גם מואביות 

אסורות (יבמות עו:), דהיינו שלא השכיל 

  הממוצע והאמיתי. הדרךלהבין 

ִּכי ִלּמּודֹו ָהָיה ִמְּבִחיַנת ֲעִצירּות, ְּבִחיַנת 
מֹוָתרֹות. ַעל ְיֵדי ֶזה, �א ָהָיה מֹוִציא 
ִמִּלּמּודֹו ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת, ַרק ִמְׁשָּפט 
ְמֻעָּקל. ְוַעל ֵּכן ָהָיה ָּדן ֶׁשֵאין ָּדִוד ָראּוי 

, , ְוֶזה ָהָיה12ָלבֹוא ְּבָקָהל (ְיָבמֹות ע"ו:)
   :13ַעל ְיֵדי ֶׁשִּלּמּודֹו ָהָיה ִמּמֹוָתרֹות ַּכַּנ"ל

****  

[ב] ְוֵיׁש ַמְנִהיִגים ֶׁשִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ַרִּבי,  
  . 14ֶׁשִּלּמּוָדם ֵמֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות

והבן דוד בחי' מלכות והיינו אמונה,  13

דן משפט מעוקל נגד הישר  ויתבאר שדואג

בתכלית השלימות והינה 'דוד מלכא משיחא', 

וכן בשורש פגם (בחי' אות ה', תורה שבע"פ) 

באמה של מלכות 'רות' אותיות 'תורה', שורש 

  אמונת חכמים.

וי"ל הלא אמרו חז"ל (יבמות עו:) עמוני 

ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, והיינו לולי 

ואה במה לחלק בין אמונת חכמים הלא אין ר

עמוני ועמונית ולכן יוצא המשפט מעוקל, אך 

ע"י אמונת חכמים יוצא משפט אמת החילוק 

בין עמוני ועמונית וכמ"ש (שם) דמפרש טעמא 

דקרא על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים 

דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה 

לקדם, ולולי האמונת חכמים בהיותו צדוקי 

  וטו.ובייתוס היה כפש
  אמונה תלוי במנהיג 14

כבכלליות כן בפרטיות (העם תלוי 

במנהיג) שאם המנהיג יש לו מח מעוקל 

ממותרות העם המונהגים ממנו אין להם הנהגה 

ישרה, וכשהמנהיג הוא מח ישר שיש בעצמו 

בחי' אמונת חכמים אזי העם המאמינים בו 
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ּלּו ְלַהְנִהיג יְו�א ַּדי ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ֲאפִ 

ם ֶאת ַעְצָמן ַּכַּנ"ל, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאינָ 
ְיכֹוִלים ְלַהְנִהיג ֶאת ֲאֵחִרים, ְוֵהם 
  נֹוְטִלים ְּגֻדָּלה ְלַעְצָמן, ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם. 

, 15ָצִרי� ִלְראֹות ֶׁש�א ְלַהְסִמי� אֹוָתם
ֶׁש�א ִלֵּתן ָלֶהם ֹתֶקף ָוֹעז, ֶׁש�א ִיְהיּו 

  ְמֻכִּנים ְּבֵׁשם ַרִּבי. 

ל ָּכ�, ִּכי ֵיׁש ִּכי ֵהם ַעְצָמן ֵאיָנם ַחָּיִבים ּכָ 
  ָלֶהם ֵיֶצר ָהָרע ָּגדֹול ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם. 

ַא� ָצִרי� ִלְׁשֹמר ְמֹאד, ֶׁש�א ִלֵּתן ָלֶהם 
ֹּתֶקף ָוֹעז, ִּכי ֵאּלּו ַהּנֹוְתִנים ָלֶהם ֹּתֶקף ָוֹעז 
ְוִנְסָמִכים ַעל ָיָדם ֶׁשִּיְהיּו ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 

  ן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון: ַרִּבי, ֵהם ֲעִתיִדין ִלּתֵ 

                                                             
וסומכים אותו נעשה בחי' אמונה לחכמה שלו, 

 אור.ויוצא משפטם ל
  מנהיג אמיתי 15

אע"פ שהם לכאו' מאד חכמים כגון דואג 

שהיה ראש הסנהדרין. מ"מ לא שייך בהם 

אמונת חכמים, כי עצם ענין אמונת חכמים הוא 

להוציא המשפט לאור וכיון שאצלו יוצא 

משפט מעוקל שאין חיבור נשמה וגוף להוציא 

לאור תעלומות חכמה ע"כ לא שייך אמונת 

 חכמים.
  זירהמהות הג 16

צריך להבין מהו גודל הגזירה של הכתב 

שמשמע כאילו זה גזירת שמד ח"ו, ויש לדייק 

שיש כאן שני גזירות א' שלא יהי' תוקף לכתב 

שלנו ב' שנוכרח ללמוד שלהם, כי הכתב 

מבטא המהות של העם נמצא שלא רק שנחלש 

ְוַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְסִמיִכין ַרִּבי ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶנֱחָלׁש ְּכַתב ָיֵדנּו, ְוֵאין לֹו ׁשּום 

  ֹּתֶקף, ְונֹוְתִנין ֹּכַח ִּבְכַתב ָיָדם. 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ּגֹוְזִרין ֶׁש�א ִיְהֶיה ֹּתֶקף 
י ִאם ַלְּכָתִבים ֶׁשָּלֶהם, ַלְּכָתִבים ֶׁשָּלנּו, ּכִ 

ָרֵאל ִיְהיּו ֻמְכָרִחין ִלְלֹמד ְּכָתב  ְוִיֹשְ
  . 16ֶׁשָּלֶהם

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּגֹוְזִרין ַּגם ֵּכן ְלָגֵרׁש ְּבֵני 
ָרֵאל ִמְּמקֹום ַהִּיּׁשּוב, ֶׁשִּנְתַיְּׁשבּו ָׁשם  ִיֹשְ
ָרֵאל ְּכָבר, ֶאל ְמקֹומֹות ֶׁש�א ָהיּו ָׁשם  ִיֹשְ

   :17ָרֵאל ֵמעֹוָלםִיֹשְ 

ִּכי ַהְּסִמיָכה ֶׁשּסֹוְמִכין ֶאת ָהַרב, ְוַהְּכָתב, 
  . 18ֵהם ִמְּבִחיָנה ַאַחת

כוחנו, אלא שהם שולטים עלינו ואנו 

 משועבדים לקליפה שלהם ח"ו.
  גילוי הנצחיות 17

עוד יש לבאר בגזירות הנ"ל שהם מנתקים 

גילוי נצחיותינו שיש לנו דברים שקיימים 

מבריאת העולם ושייכים לנו שהם א"י, וגם 

הכתב נברא בע"ש ביה"ש, (נשמה וגוף, הכתב 

הוא הנשמה של הבריאה וע"כ נברא אז כמו 

 השדים שאין להם גוף מחמת שנבראו אז).
  לנצחהסמיכה והכתב הם  18

יש לומר שכל הדברים הנפעלים ונוצרים 

בידים לבסוף נאבדים ואין נשאר מהם קיום 

לאורך זמן משא"כ הכתב והסמיכה נשארים 

אלפי שנים כיון שאינם מהמידות שבתוך 

הבריאה אלא מהחכמה שהוא שורש הבריאה 

ואע"פ שבימינו נתבטלה הסמיכה מ"מ היא 

עצמה נמשכת ע"י הכתב בספרים שיש לנו, 



  חדי ר' שמעון –תורה סא   ח
 

ִּכי ַהְּסִמיָכה ְּבָיַדִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְּדָבִרים 
ל"ד): "ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה 

  ִּכי ָסַמ� מֶׁשה ֶאת ָיָדיו ָעָליו". 

  . 19יַנת ַהְּכָתב, ְּבִחיַנת ָיד ּכֹוֶתֶבתְוהּוא ְּבִח 

, 20ִּכי ַהְּכָתב הּוא ַּגם ֵּכן ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה
ִּכי אֹוִתּיֹות ַהְּכָתב, ָּבֶהם ִנְבְראּו ָּכל 

  ָהעֹוָלמֹות. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְּתִהִּלים ל"ג): "ִּבְדַבר ה' 
ָׁשַמִים ַנֲעֹשּו" ְוכּו', ּוְכִתיב (ָׁשם ק"ד): 

יָת".    "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעֹשִ

ִּכי ֵיׁש ְּבָכל אֹות ָואֹות ָחְכָמה, ֶׁשִחְּיָבה 
ָחְכָמתֹו ִיְתָּבַר� ֶׁשָהאֹות ַהּזֹו ִיְהֶיה 

ְהֶיה ִנְבָרא ֶזה ִּבְתמּוָנה זֹו, ְוַעל ָידֹו יִ 
ָהעֹוָלם ְּבֹזאת ַהְּתמּוָנה, ּוְלִהְתַנֵהג ְּבאֹותֹו 

  ַהַהְנָהָגה ֶׁשֵּיׁש ְּבאֹותֹו ָהעֹוָלם. 

                                                             
והם תלויים בעצות אמת שמועילים לנצח 

  כמבואר בסוף אות ג' ואות ד'.

  סמיכה וכתב

 –כי הסמיכה והכתב הם מבחי' אחת וכו' 

שניהם הם להמשיך החכמה לתוך העשיה 

לידים, הסמיכה הוא אור והכתיבה בבחי' כלי 

 אליו.
  תיקון המותרות בידים 19

מקום אחיזת המותרות בגוף הם באצבעות 

ים ששם גדלים הצפרנים, וע"כ הידים ורגל

תיקון המותרות תלוי בכתב וסמיכה שהם 

באצבעות היד, וגם תיקון העצה שהוא ברגלים 

ההולכים אחר עצתך)  –(העם אשר ברגליך 

 ע"י תיקון המותרות

ְוֵכן ְׁשָאר ָהעֹוָלמֹות ִּבְתמּוָנה ְוַהְנָהָגה 
ַאֶחֶרת, ַעל ְיֵדי ְּתמּוַנת אֹות ַאֵחר, ִּכי ֵכן 

  ְּגֵזַרת ָחְכָמתֹו ִיְתָּבַר�:

ּוְכֶׁשֶהָחָכם ָהָראּוי ִלְסִמיָכה, ִנְסָמ� ְּבֵׁשם 
ַרִּבי, ֶׁשַהְנָהָגתֹו ִּבְבִחיַנת ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת 

  ַּכַּנ"ל. 

ֲאַזי ַעל ְיֵדי ַהְּסִמיָכה, ֶׁשֲאַזי ְמַקֵּבל 
, ִּבְבִחיַנת: 21ָחְכָמתֹו ִמְּבִחיַנת ַיד ה'

' "ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה" ְוכּו
  ַּכַּנ"ל. 

  הכתב רומז לחכמה 20

כי הכתב הוא ג"כ מבחי' חכמה. ידוע 

המוחין הם למעלה משבעת ימי הבנין, וע"כ 

חכמה בעולם שהוא הכתב הוא הביטוי של ה

דבר מופשט כי אין לו שום חשיבות ממשית 

בעולם הזה והוא רק כמו רמז בתוך העולם על 

 השורש של הבריאה.
  חכמתו 21

כי יש חכמת  –מקבל חכמתו מבחי' יד ה' 

אוה"ע שאינה למעשה ואין מועיל להם כלום 

לתכלית. אבל הוא מקבל מיד ה' שעי"ז יכול 

ר (כמ"ש ותאחז במשפט להוציא המשפט לאו

 ידי) שרק זה נק' חכמה.



  ט   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
, 22ֲאַזי ֵמִביא ֶהָאָרה ְוֹכַח ִּבְכַתב ָיֵדנּו

  . 23ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ַּכַּנ"ל

ִּבְבִחיַנת (ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א כ"ח): "ַהֹּכל 
ִּכיל", ֶׁשַעל ְיֵדי  ִּבְכָתב ִמַּיד ה' ָעַלי ִהֹשְ

ֶכל ֶׁשְּמַקֵּבל ִמַּיד ה', ֶׁשֶּזה ְּבִח  יַנת ַהֹּשֵ
ְסִמיָכה, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִביא ֶהָאָרה ְוֹכַח 

  ַּבְּכָתב ַּכַּנ"ל. 

                                                             
  הכתב ועמלק 22

בתורה מוזכר ענין הכתב לגבי עמלק (חוץ 

מזה כמעט לא מוזכר רק לענין כתיבת התורה) 

כתוב 'זאת זיכרון בספר' (שמות יז יד), ופי' 

בתרגום יונתן, וכן באבן עזרא, שהוא ספר 

קדמון של מלחמות ה', כיון שעמלק הוא 

ית עד לעתיד לבא לכן המלחמה מלחמה נצח

הוא בכתב שנשאר קיים כנ"ל. ודווקא עמלק 

שהוא ראשית גוים שהם המתנגדים לכתב 

  שלנו.

  
  הכתב בימי עזרא 23

בסנהדרין (כ"א) ישנה מחלוקת בענין 

הכתב אשורית, דעת ר' יוסי שהתורה ניתנה 

בכתב עברי (כתב עבר הנהר הנק' כתב 

אשורית  ליבונאה) ובימי עזרא נתחדש כתב

דכתיב וכתב הנשתוון, וכתיב את משנה התורה 

כתב הראוי להשתנות. (הריטב"א  –הזאת 

(מגילה ב:) ביאר דהלוחות כן נכתבו בכתב 

אשורית מהא דמ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו 

עומדין, אבל המהרש"א מביא מהירושלמי 

דלפי דעה זו היה האות ע' עומד בנס, ומוכח 

רי). אבל מ"מ כל דגם הלוחות היו בכתב עב

ְוֶזה ְּבִחיַנת (ַּבִּמְדָּבר י"א): "ַוָּתַנח 
ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ְוֵהָּמה ַּבְּכתּוִבים, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶׁשִּנְסְמכּו ָאז, ְוִקְּבלּו ָהרּוַח ָחְכָמה, ַעל 

תּוִבים, ַהְינּו ְיֵדי ֶזה ֵהִביאּו ֶהָאָרה ַּבּכְ 
  . 24ִּבְכַתב ָיֵדנּו ַּכַּנ"ל

ְוַאַזי, �א ַּדי ֶׁשֵאין ְּכַתב ָיֵדנּו ִנְכָנע 
ְלִמְׁשָּפָטם, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ֶׁשָּכל ִמְׁשְּפֵטי 
ַהְנָהגֹות ֶׁשָּלֶהם, ֻּכָּלם ַעל ְיֵדי ְּכַתב ָיֵדנּו, 

הספרים נכתבו בעברי וכ"ש דברי חול, ובימי 

  עזרא התחילו לכתוב הכל בכתב אשורית.

ודעת רבי שניתן באשורית וכשחטאו בבית 

ראשון ניטלה מהם וחזרה וניתנה להם בימי 

  עזרא.

נמצא דהכתב תלוי באמונת חכמים 

בתושבע"פ שהרי נתחדש בימי עזרא שהוא 

דווקא בבבל קבלו את תחילת תושבע"פ וע"כ 

הכתב אשורית. כי כח התושבע"פ הוא ע"י 

  בירור ניצוה"ק בגלות, כמו ר"ע שהי' בן גרים.

גם רואים גודל חשיבות וקדושת הכתב 

שכשחטאו ישראל עוד קודם החורבן נלקח 

 לדעת רבי. –הכתב 
  קבלת התורה ע"י כתב 24

הלשון של רבי יוסי "ראוי הי' עזרא 

ל ידו וכו' ואע"פ שלא שתנתן תורה לישראל ע

ניתנה ע"י, מ"מ על ידו נשתנה הכתב", רואים 

מזה שהכתב הוא כמו נתינת תושבע"פ, בתורה 

  שבע"פ הוא כתב, כעין קבלת תשוב"כ.

והוא ענין המבואר (באות ו') דשלימות 

התורה שבכתב היא על ידי התורה שבעל פה 

וריבוי הספרים דהיינו כתב גרידא חוץ 

 מתושב"כ.



  חדי ר' שמעון –תורה סא   י
 

ִּבְבִחיַנת (ְּתִהִּלים קמ"ט): "ַלֲעֹשֹות 
  :25ָּפט ָּכתּובָּבֶהם ִמְׁש 

ֲאָבל ְּכֶׁשַּמְסִמיִכין ַרִּבי ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ַעל 
, ְונֹוְתִנין ֹּתֶקף 26ְיֵדי ֶזה ֶנֱחָלׁש ְּכַתב ָיֵדנּו

, ְוָכל ַהִּמְׁשָּפִטים ְצִריִכים 27ַלְּכָתב ֶׁשָּלֶהם
ִלְהיֹות ַעל ְיֵדי ְּכָתִבים ֶׁשָּלֶהם ַּדְוָקא, 

ים ַּבל ְיָדעּום", ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת "ִמְׁשָּפִט 
  ְּבִחיַנת ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל ַּכַּנ"ל:

ָרֵאל  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּגֹוְזִרין ְלָגֵרׁש ֶאת ִיֹשְ
  ִמָּמקֹום ֶׁשִּנְתַיְּׁשבּו ְּכָבר. 

                                                             
  בבל בכתב שלנו משפט 25

רש"י מבאר שהכתב נתחדש כשנרשם על 

הקיר ביד מנא מנא תקל ופרסין בכתב 

אשורית, והוא הוא המבואר בתורה זו 

שכשהחכם הראוי לסמיכה נסמך בשם רבי אז 

מביא הארה בכתב ידינו ואז אפי' משפטי 

הנהגות שלהם על ידינו, שאז כשנתגלה 

אמונת חכמים, וניתן הארה  –התושבע"פ 

ונזכר ושב כתב שלנו ונחרץ משפט  כתב ידב

 בבל הרשעה עי"ז.
  העלמת הכתב 26

כיון שמבטלים החכמה שבישראל ואין 

מאמינים בו נתבטל כח הכתב שהוא ביטוי 

החכמה בבריאה, כיון שניתק החכמה מגופו 

נתגבר העלמת הבריאה וא"א לגלות המוחין 

שבה ע"י כתב שהוא המגלה המוחין כנ"ל, 

משפט מעוקל דייקא ע"י כתב  וממילא נתגבר

  הגויים.

  

  

 

ָרֵאל יֹוְׁשִבין ָׁשם ִמְּכָבר,  ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשִּיֹשְ
ֲאִפּלּו ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, הּוא ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת 

ָרֵאל, ְּבִחיַנת (ְיֶחְזֵקאל י"א): אֶ  ֶרץ ִיֹשְ
  "ִמְקָּדׁש ְמַעט". 

ָרֵאל יֹוְׁשִבין ָׁשם, ִנְתַקֵּדׁש  ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיֹשְ
ָרֵאל.    ָהֲאִויר ִּבְבִחיַנת ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיֹשְ

ִּכי ַעל ְיֵדי ְּכַתב ָיֵדנּו, ִנְתַקֵּדׁש ָהֲאִויר 
ָרֵאל ִּבְבִחיַנת 'ֲאִויָרא ְּדֶאֶר  ץ ִיֹשְ

(ָּבָבא ַּבְתָרא קנ"ח: ֹזַהר  28ַמְחִּכים'
  ִּפיְנָחס רמ"ה ּוְבִתּקּון כ"ב). 

  החילוק בכתב שלנו ושלהם 27

כתב שלנו מימין לשמאל כי המיצוע הנכון 

הוא להטות כלפי ימין שהעיקר הוא ימין 

והשמאל כלי אליו, ואע"פ דבעלמא כל פינות 

לימין, כאן שאין העיקר הפעולה אלא מציאות 

  הכתב שנשאר קיים, ע"כ מתחיל בימין.

ם מתחיל בשמאל והיינו משפט וכתב שלה

מעוקל, ויש לרמוז שהרי טעם מה שכותבים כן 

כי כך יותר קל שמושך היד אליו ואין נמרח 

הדיו, כיון שבכתב שלהם אין פנימיות המוחין 

ואינו אלא סימן, ממילא יש התגברות הגוף 

והולכים לפי נטייתו, אבל אנו מאמינים 

במציאות האותיות שלנו שבהם מונח חכמת 

 הבריאה ע"כ אנו מתייחסים לתוצאה הכתובה.
  ארץ ישראל כלי לחכמה 28

וע"י כתב ידינו נתקדש האויר בבחי' אוירא 

הוא הגוף שבתוכו מצטמצם  –דא"י וכו' 

החכמה ובזמן הגאולה הוא ארץ ממש, ובזמן 

הגלות נפעל ע"י האויר שנתקדש. וכשפוגמין 

בהמשכת החכמה ע"י שמסמיכין וכו' ממילא 

 לי, ומגרשים אותנו מא"י.נאבד הכ



  יא   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ִּכי ַהְּכָתב הּוא ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות 
ַמְחִּכימֹות, ְוַעל ְיֵדי ְּתנּועֹות ַהֻּקְלמֹוס 
ָּבֲאִויר ִּבְׁשַעת ְּכִתיָבה, ֶנֱחָקִקים ְּבִחיַנת 

  ְּבתֹו� ָהֲאִויר. ָהאֹוִתּיֹות ַמְחִּכימֹות 

ְוַעל ָידֹו ִנְתַקֵּדׁש ָהֲאִויר, ִּבְבִחיַנת 'ֲאִויָרא 
ָרֵאל ַמְחִּכים'.    ְּדֶאֶרץ ִיֹשְ

ְוַעל ְיֵדי ֶׁשּפֹוְגִמין ִּבְכַתב ָיֵדנּו, ַעל ְיֵדי 
ַהְּסִמיָכה ֶׁשַּמְסִמיִכין ַרִּבי ֶׁשֵאינֹו ָהגּון 

ָרֵאל ִמן ַּכַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמָגְרִׁשין ִיֹשְ 
ַהִּיּׁשּוב, ִמָּמקֹום ֶׁשָּיְׁשבּו ָׁשם ִמְּכָבר, 

                                                             
  סמיכת יעקב למנשה ואפרים 29

יעקב הוא עמודא דאמצעותא והוא המשיך 

אמונת חכמים ע"י וידר יעקב נדר מה שלא הי' 

קודם (עי' תורה נז קמא אות ד), וע"כ הוא 

המשיך כח הסמיכה שסמך ידיו על מנשה 

ואפרים ובזה נתן כח לישראל לימי הגלות 

דושת א"י, וע"כ אמר שיהיו קשורים תמיד בק

בך יברך ישראל כי ממנשה ואפרים יתפשט 

לכל ישראל, ונזהר שלא להסמיך מי שאינו 

הגון וע"כ שאל מי אלה, משום שנולדו בחו"ל 

ואין להם הכח של הנשמה הכוללת שגופה היא 

מאוירא דא"י, והשיב לו יוסף ע"י שהראה לו 

שטר אירוסין, שנכתב בכתב ישראל ועי"ז 

יר בקדושת א"י, וע"כ שיכל את נתקדש האו

ידיו להמשיך כח אמו"ח אפי' אומר לך על 

 שמאל שהוא ימין.
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יש להקשות מנין לו שזה קשור לסוד 

העיבור ועיין תוס' בכתובות (קיא ע"א), בגמ' 

שם מייתי ג' שבועות ואחד מהם שלא יגלו 

הסוד לנכרים ופירשו התוס' דהיינו סוד 

ָרֵאל  ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיֹשְ
  . 29ַּכַּנ"ל

ּוְמָגְרִׁשין אֹוָתם ִמָּׁשם, ֶאל ְמקֹום ִמְדַּבר 
ְׁשָמָמה, ֶׁשֵאין ָׁשם ׁשּום ְקֻדָּׁשה, ִּכי �א 

ָרֵאל ֵמעֹוָלם ּכַ      ַּנ"ל:ָיְׁשבּו ָׁשם ִיֹשְ

***  

[ג] ְוַעל ְיֵדי ֶזה, ִנְלָקח ִמֶּמּנּו ָחְכַמת 
, ֵליַדע ָּכל 30ַּתֲהלּוֵכי ַּגְלַּגֵּלי ָהָרִקיעַ 

ַהִהְׁשַּתּנּות ַוֲעִתידֹות ַהָּבִאין ַעל ְיֵדי 
  . 32, ְוִנְמָסר ָלֶהם31ַּגְלַּגֵּלי ָהָרִקיעַ 

יבור והמקור מהגמ' בשבת ע"ה שמובא הע

בתורה בפנים, ומעתיק שם איזהו חכמה ובינה 

וכו' זהו סוד העיבור, דלא כגירסא שלנו 'זהו 

 חישוב תקופות ומזלות'.
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ועיי' בפי' הרד"ל על פרקי דר"א בפ"ח 

שמביא מספר עבודת הקודש שם מבאר ענין 

ם יחוד הנעלם ומזה היו זה הסוד שהיו יודעי

יודעים כל תהלוכות חמה ולבנה וכוחותיהם 

ובזה היו מכוונים עיבור השנים ומציין שם 

לזוה"ק (תיקונים דף נ"ט) שם איתא דהשכינה 

היא חשבון תקופות ומזלות ועיבורים, ובו 

צריך להשוות החמה עם הלבנה ולאחד אותם 

במהלך האמצע שהוא עמודא דאמצעותא ובזה 

ה אבא ואמא ברא וברתא הה"ד -ה בו-י ישוון

כי היא חכמתכם ובינתכם וגו'. וזהו ענין אמונת 

חכמים המוב"פ, חכם הוא השמש והעם 

המאמין הוא הירח וצריך ליחדם, ע"י שיוציא 

  אצלם משפטי אמת בדרך הממוצע.
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ִּכי ִמְּתִחָּלה ֹזאת ַהָחְכָמה ִנְמְסָרה ַרק ָלנּו, 
מֹו ֶׁשָּכתּוב (ְּדָבִרים ד): "ִּכי ִהוא ּכְ 

ָחְכַמְתֶכם ּוִבַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים", 
ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַׁשָּבת 
ע"ה): 'ֵאיזֹו ָחְכָמה ּוִביָנה ֶׁשִהיא ְלֵעיֵני 
ָהַעִּמים, ֶהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ִחּׁשּוב ְּתקּופֹות 

  ּוַמָּזלֹות':

ֶכל, ֶׁשִּיָּׁשֵאר ַהּסֹוד ֶאְצֵלנּו, ּכִ  י ֵיׁש ָּבֶזה ֹשֵ
  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמֹוִדיִעין ָלֶהם ַהָחְכָמה. 

ִּכי ְּבַוַּדאי ָצִרי� ְלהֹוִדיַע ָלֶהם ַהָחְכָמה, 
ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֵמָחְכָמֵתנּו, ֶׁשָאנּו יֹוְדִעין 
ָחְכָמה זֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ִהיא 

  ְתֶכם" ְוכּו'. ָחְכמַ 

ְוִאם ֵּכן, ֵמַאַחר ֶׁשּמֹוִדיִעין ָלֶהם, ֵאינֹו 
  סֹוד, ִּכי ֲה�א ַּגם ֵהם יֹוְדִעין. 

ֶכל, ֶׁשְּיכֹוִלין ְלהֹוִדיַע ָלֶהם  ַא� ֵיׁש ָּבֶזה ֹשֵ
ַהָחְכָמה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיָּׁשֵאר ַהסֹוד 

  ֶאְצֵלנּו. 

                                                             
בודאי אין הכוונה שמשיגים סוד העיבור 

וד, אלא שמבינים ע"פ חכמותיהם דא"כ אינו ס

באסטרונומיה ואסטרולוגיה, מה שבעבר לא 

היו מבינים כ"כ, וזה עצם המסירה להם מה 

שנעשה מסוד העיבור חכמה בעלמא הוא 

 קלקול גדול.
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חכמת הרקיע דווקא היא לעיני העמים 

ודווקא היא הסוד יותר מכל התורה ולכאו' זה 

ע"פ מש"כ (תורה ע"ח  שני הפכים, ויש לבאר

בתרא) שקודם מ"ת היו מקבלים חיותם 

מהתורה הנעלמת, נמצא שדווקא בענין זה 

ְוֶזה ְּבִחיַנת: "ִּכי ִהיא ָחְכַמְתֶכם ּוִבַנְתֶכם 
  ְלֵעיֵני ָהַעִּמים". 

'ְלֵעיֵני ָהַעִּמים' ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ֶׁשִהיא ַרק 
ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ְּבָׁשָעה ֶׁשּמֹוִדיִעין ָלֶהם, 
ְוֵתֶכף ַאַחר ָּכ� ֵאיָנן יֹוְדִעין ְּכָלל, ַרק 

  . 33ּויֹוְדִעין ֶׁשַהּסֹוד ֶאְצֵלנ

ִּכי ֵאין ָאנּו מֹוִדיִעין ָלֶהם ֹזאת ַהָחְכָמה 
ְּבֶעֶצם, ֶׁשִהיא סֹוד ָהִעּבּור, ַרק ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה 
ֶכל, ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַהְראֹות ֹזאת ַהָחְכָמה  ֹשֵ
ְלֵעיֵניֶהם ְלַבד, ְלַמַען ֵיְדעּו ֶׁשֹּזאת 
ַהָחְכָמה ִהיא ֶאְצֵלנּו, ֲאָבל ֶעֶצם סֹוד 

  ָאר ֶאְצֵלנּו:ַהָחְכָמה ִנְׁש 

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת סֹוד ָהִעּבּור, ֶׁשֵאינֹו ִנְמָסר 
, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְנָׁשמֹות 34ַרק ִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור

  ְּגדֹולֹות. 

ִּכי ַּתֲהלּוכֹות ַהַּגְלַּגִּלים הּוא ַעל ְיֵדי 
ְכִלִּיים, ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים.    ֹשִ

שהוא מחיצוניות הבריאה ללא תורה שם טמון 

תורת הנסתר והסוד. ועיין בפרד"א פ"ח שיש 

שם אריכות על מסירת סוד העיבור מזמן 

אדה"ר עד שירדו למצרים, רואים מזה שהוא 

רות שקודם מ"ת, ועיי' המחי' את הכ"ו דו

ברש"י (כתובות קי"א ד"ה שלא יגלו הסוד), 

אמרי לה סוד העבור ואמרי לה סוד  –וז"ל 

 טעמי התורה. ולפי"ז שניהם אחד.
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ואעפ"כ כל ישראל שייכים לזה ע"י 

האמונה לבד בחכמים בלי להשיג את זה, אבל 

אוה"ע שאין להם שייכות לאמונת חכמים 
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ֶכל ְמיָֻחד,  ְוָכל ַּגְלַּגל ְוַגְלַּגל ֵיׁש לֹו ֹשֵ

  ְּדַהְינּו ַמְלָא�, ֶׁשִּמְתַנֵהג ַעל ָידֹו. 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִהְׁשַּתּנּות ִהּלּו� 
ַהַּגְלַּגִּלים, ֶׁשֶּזה ַהַּגְלַּגל ְמַהֵּל� ְּבֹחֶדׁש, 

אֹו  ּוְבֶזה ַהֵּסֶדר, ְוֶזה ַהַּגְלַּגל ְמַהֵּל� ְּבָׁשָנה
יֹוֵתר, ְוֵיׁש ַּגְלַּגל ֶׁשָּצִרי� ְזַמן ַרב ַּכָּמה 

  ֲאָלִפים ָׁשִנים ַעד ֶׁשְּמַסֵּבב. 

ְכִלִּיים, ֶׁשֵהם  ְוַהֹּכל ְלִפי ִהְׁשַּתּנּות ַהֹּשִ
ִמְׁשַּתִּנים ְלִפי ִרחּוָקם ֵמָהִעָּלה, ּוְכמֹו ֵכן 

  ִמְתַנֲהִגים ַהַּגְלַּגִּלים. 

ְכלִ  ִּיים, ֻּכָּלם ְמַקְּבִלים ְוָכל ֵאּלּו ַהֹּשִ
ֶכל ַהּכֹוֵלל,  ֵמַהַּמְנִהיג ַהּכֹוֵלל, ֶׁשהּוא ֹשֵ
ֶׁשִהיא ַהְּנָׁשָמה, ֶׁשֻּכָּלם ִמְתַנֲהִגים ַעל 

  ָיָדּה. 

ִּבְבִחיַנת (ִאּיֹוב ל"ב): "ְוִנְׁשַמת ַׁשַּדי 
ֶכל ָּבֶהם.    ְּתִביֵנם", ֶׁשַהְּנָׁשָמה ׁשֹוֵפַע ַהֹּשֵ

                                                             
חלק  –(שנק' אמונה בעצמו שרק שייך בנו 

אלוק ממעל) אין להם שייכות לסוד העיבור 

  כלל שרק רואים שאנו יודעים זאת החכמה.
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בפסוק בישעי' נק' גוף בשם פרי הארץ, 

ברש"י פי' על בני הצדיקים ובמצודות על 

משיח, עכ"פ שם המקור שהגוף גודל מהארץ 

  .והוא מושפע ממנו

ויש לומר שכל חלקת ארץ הוא גוף לגלגל 

אחר ומתרקמים שם לפי"ז הגופים שהם כלים 

ָמה ִנְקֵראת ָׁשַמִים, ֶׁשהּוא ְוַעל ֵּכן ַהְּנׁשָ 
  ְּכָלִלּיּות ַהַּגְלַּגִּלים. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְּתִהִּלים נ): "ִיְקָרא ֶאל 
ַהָּׁשַמִים ֵמָעל", זֹו ַהְּנָׁשָמה (ַסְנֶהְדִרין 
צ"א:). ִּכי ַהְּנָׁשָמה הּוא ַמְנִהיג ַהּכֹוֵלל, 

  ֶׁשל ָּכל ַהַּגְלַּגִּלים ַּכַּנ"ל. 

ַהְּנָׁשָמה ִנְקֵראת ַּגְלַּגְלָּתא, ַעל ֵׁשם  ְוַעל ֵּכן
  ַּגְלַּגֵּלי ָהָרִקיַע ֶׁשִּמְתַנֲהִגים ַעל ָיָדּה. 

ְוַעל ֵּכן ֵאּלּו ַהְּנָׁשמֹות ַהְּגדֹולֹות, ְּבִקיִאין 
ְּבסֹוד ָהִעּבּור, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ַהְנָהָגָתם ְּכמֹו 

   ַהַּמְנִהיג:

לֹות ְצִריִכין ֶׁשִּיְהֶיה ְוֵאּלּו ַהְּנָׁשמֹות ַהְּגדוֹ 
ָלֶהם ּגּוף ִּבְבִחינֹות (ְיַׁשְעָיה ד): "ְּפִרי 

ָרֵאל. 35ָהָאֶרץ"   , ְּבִחינֹות ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיֹשְ

ִּכי ְּכֶׁשָהֲאִויר ִמְתַקֵּדׁש ִּבְבִחינֹות ֲאִויָרא 
ָרֵאל, ֲאַזי ָּכל ַהֵּפרֹות ְוַהְּתבּוָאה  ְּדֶאֶרץ ִיֹשְ

ֵּמֶהם ִנּזֹון ָהָאָדם, ּוִמָּׁשם ַהָּגֵדל ָׁשם, ׁשֶ 

לשכליים, דהיינו כמו שהגוף הוא כלי לשכל 

כמו"כ הארץ הוא כלי לגלגל. וכמו שידוע שיש 

שבעה אקלימים שמושפעים מז' כוכבי לכת. 

וכשאין קדושת א"י מתרקמים גופים לשכליים 

עי"ז אין משיגים פרטיים ולא לשכל הכולל, ו

שורש הנהגת הגלגלים רק התוצאה 

  והמונהגים.

(וזה הי' הע"ז בימי אנוש שבמקום להאמין 

בשכל הכולל עבדו ע"י אמצעים שהם שכליים 

פרטיים) וע"כ אין מזל לישראל לפי שאנו 

  מאמינים בנשמה הכוללת.
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ָּבא ַהִּטָּפה ַזְרִעּיּות, ַהֹּכל הּוא ִּבְבִחינֹות 
ָרֵאל   . 36ֶאֶרץ ִיֹשְ

ּוִמָּׁשם ִנְרָקם ַהּגּוף, ִּבְבִחינֹות (ְּתִהִּלים 
קל"ט): "ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ", 

ָרֵאל, ַוֲאַזי ַהּגּוף ִּבְבִחי ַנת ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ִיֹשְ
  ְּפִרי ָהָאֶרץ. 

ַוֲאַזי ָראּוי ְלַקֵּבל ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, 
ִּבְבִחיַנת: "ִיְקָרא ֶאל ַהָּׁשַמִים ֵמַעל" 'ֶזה 
ַהְּנָׁשָמה', "ְוֶאל ָהָאֶרץ" 'ֶזה ַהּגּוף' (ָׁשם 

  ַסְנֶהְדִרין). 

ִּכי ַהְּנָׁשָמה ְלִפי ַהּגּוף, ְּכֶׁשַהּגּוף ַז� ְוָנִקי, 
  ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, ְוֵכן ְלֵהֶפ�.  ָיכֹול ְלַקֵּבל

ְכָלם ָעב ּוְמֻגָּׁשם,  ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְמִדינֹות ֶׁשֹּשִ
ְכָלם ַז� ְוָצלּול.   ְוֵכן ֵיׁש ְמִדינֹות ֶׁשֹּשִ
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אוירא דא"י מחכים היינו שהארץ עצמו 

הוא כלי וגוף לקבלת החכמה של מעלה 

ומתבטא ויוצא מפנימיותה לאויר ומשם 

משפיע לפירות, וע"כ שבח א"י בתורה הוא 

זבת חלב ודבש, עיי' במלבי"ם (בשה"ש) 

עה"פ דבש וחלב תחת לשונך שמבאר שם 

שדבש וחלב מורה על התהפכות נפש הצומת 

ם זכים וטובים לדרגת מדבר. והחיונית לדברי

דהיינו שהבהמות והפרות בא"י יש בכוחם 

להתהפך מגשמיותם לשכל, ועי' גם בסיפו"מ 

(מעשה יב) שמובא שם שהי' כת שאמרו 

שהתכלית שיהיו ניזונים ממזונות דקים שלא 

כדרך העולם ובחרו למלך תינוק שהי' יושב 

  .חלבבים של 

ְוַהֹּכל ְלִפי ַהְּמִדיָנה, ְלִפי ַהָּמזֹון ַהּיֹוֵצא  
  ִמֶּמָּנה. 

יַנת ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגְרִׁשין ִמְּבִח 
ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת  ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיֹשְ
ַהַּנ"ל, ֲאַזי ֵאין ְיכֹוִלין ְלִהְתַרֵּקם ּגּוִפים 
ַזִּכים, ְוֵאין ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, 

  :37ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְלַקח סֹוד ָהִעּבּור ֵמִאָּתנּו

ִלְבָרָכה ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם 
(ְּכֻתּבֹות קי"ב) "ְוָהְיָתה ָיִדי ֶאל ַהְּנִביִאים 
ַהחֹוִזים ָׁשְוא ְוגֹו' ְּבסֹוד ַעִּמי �א ִיְהיּו" 

  'ֶזה סֹוד ָהִעּבּור'. 

ָרֵאל �א ִיָּכֵתבּו" 'ֶזה  "ּוִבְכַתב ֵּבית ִיֹשְ
  ְסִמיָכה'. 

וחין ועיי' בסה"מ (אלמן ה) מי שלימודו במ

והמן טעמו כצפיחית  –זכים אכילתו בבחי' מן 

  בדבש. 

ועיי' ברמב"ן (שמות ג'), שפי' ארץ טובה 

 שיש לה אויר טוב, נמצא שזה עיקר שבח א"י.
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ע"י שנתגרשין וכו'. לכאו' נראה שהוא 

פרט בעלמא שחסר גוף ולכן נעלם סוד 

חכמים  העיבור, ויש לומר שכל ענין אמונת

תלוי דייקא בגוף שכח החכם הוא מהמאמינים 

בו, שהרי נק' סוד העיבור וסוד הוא אמונה מה 

שאין השכל משיג בחי' גוף, ובאמת גם בחכם 

עצמו מוכרח בחי' אמונה שהוא אמונה בעצמו, 

 וזהו עצם סוד העיבור.

 



  טו   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ָרֵאל �א ָיבֹואּו"  "ְוֶאל ַאְדַמת ְּבֵני ִיֹשְ

  ֹו. ְּכַמְׁשָמע

ָרֵאל �א ִיָּכֵתבּו ֶזה  ַהְינּו ַּכַּנ"ל, 'ִּבְכַתב ִיֹשְ
ְסִמיָכה', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ְסִמיָכה ֶׁשַּמְסִמיִכין 
ְּבֵׁשם ַרִּבי, ֶאת ֶׁשֵאיָנם ֲהגּוִנים, ַעל ְיֵדי ֶזה 

ָרֵאל ַּכַּנ"ל.    ַמֲחִליִׁשין ְּכַתב ִיֹשְ

ָרֵאל �א ָיב ֹואּו", ְוֶזהּו: 'ְוֶאל ַאְדַמת ִיֹשְ
ַהְינּו ֶׁשִּנְתָּגְרִׁשין ִמְּבִחיַנת ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ 

ָרֵאל ַּכַּנ"ל.    ִיֹשְ
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עי' בסנהדרין (דף פז) "יועץ זה עיבור 

נים וקביעות חודשים" הרי מפורש בהדיא ש

שסוד העיבור נקרא עצה, וע"כ כשהעצה 

  חלוקה אז נעלם סוד העיבור.

ומזה יובן עומק ענין העצה שאינו שכל 

בעלמא אלא בסוד הכתר, כמ"ש עצות פלא, 

ועיי"ש ברש"י שביאר הקשר בין עצה לעיבור 

שנים, שעיבור שנים קרוי סוד, והבין 

ד הוא דבר אחד, כי העצה בפשיטות שעצה וסו

הוא דבר נעלם שלמעלה מהשכל שבכוחו 

להעלות אדם למעלה מהמקום בו הוא נמצא, 

  ולהוציאו מאפילה לאורה.

  רק לישראל יש כח העצה

 –ויש לבאר בזה סמיכות הפסוקים 

(תהלים לג') "ה' הפיר עצת גוים הניא 

מחשבות עמים, עצת ה' לעולם תעמוד וגו', 

אלקיו העם בחר לנחלה  אשרי הגוי אשר ה'

לו", כי מחמת שהעצה הוא דבר גבוה וכח 

עליון כ"כ אין לגוים אחיזה בזה, כי לית 

שמאלא בעתיקא, וכמ"ש בתורה הזאת בענין 

ְוֶזהּו 'ְּבסֹוד ַעִּמי �א ִיְהיּו ֶזה סֹוד 
ָהִעּבּור', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְלַקח ֵמִאָּתנּו סֹוד 
ָהִעּבּור ַּכַּנ"ל: ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי ַהּמֹוָתרֹות 

  ַהַּנ"ל: 

****  

[ד] ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין לֹו ֵעָצה ְׁשֵלָמה  
, ְוָתִמיד ֵאינֹו ָיכֹול ָלֵתת ֵעָצה 38ְלעֹוָלם

  ְלַנְפׁשֹו, ְּוהּוא ָּתִמיד ְמֻסָּפק. 

סוד העיבור שאין יכולים להשיגו, רק עצת ה' 

  תעמוד. 

וע"כ אשרי הגוי וכו' שה' בחר בעם ישראל 

להיות כמותו בעלי בחירה, ונתן לנו כח 

אמונת חכמים וסוד העיבור שבסוד הכתר, ה

  שעי"ז אנו נכללים בעצה העליונה. 

  הבחירה בכח העצה

וע"כ דייקא בענין סוד העיבור שם כח 

הבחירה של החכמים שיהי' התורה נעשית על 

ידם, שכל היו"ט תלויים בהם, כי בסוד העיבור 

שם עניין העצה והבחירה שנתן לנו ה' במיוחד, 

מופלגים יחידי הדורות שהם וזה כח הצדיקים ה

מתעסקים לעזור לבעל בחירה דייקא בכח 

העצות פלא, כי סופו נעוץ בתחילתו שמכח 

הסוד שבכתר אפשר לרדת עד הבחירה 

התחתונה לעזור שנוכל לבחור בעצמינו ולצאת 

  מן הרע לטוב.

  

  



  חדי ר' שמעון –תורה סא   טז
 

ִּכי ָּכל ֲעצֹוָתיו ִּבְבִחיַנת ֵעצֹות ִנְבָערֹות. 
  . 39ֲעַצת ָנִׁשים
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איתא (ב"מ נט) "אמר רב כל ההולך אחר 

בגיהנום, שנאמר רק לא היה  עצת אשתו נופל

כאחאב וגו', א"ל רב פפא לאביי, והא אמרי 

אינשי איתתך גוצא גחון ולחיש לה, פירש"י 

"אשתך קטנה כפוף עצמך ושמע עצתה", לא 

קשיא הא במילי דעלמא הא במילי דשמיא." 

  עכ"ל הגמרא.

ובתורה מ"ט מובא מימרא זו דאיתתך 

נת גוצא, ומבאר שם שאשה יראת ה' היא בחי

עצה, ובהמשך כאן מבואר שתושבע"פ עי"ז 

התיקון ע"י המים של המחלוקת, בחי' שו"ת, 

ומובן דזה דייקא עי' בחינת אשה שהיא 

  התושבע"פ.

  תיקון עצתה כשהיא בצמצומה הנכון

ויש לבאר ע"פ מש"כ לעיל שע"י פגם 

אמונת חכמים אין יכול להתרקם גופים זכים, 

ן מבואר ואינו מקבל נשמה גדולה, וגם לקמ

שדייקא במקום שורש הצמצום באבן שתי' שם 

חכמה  –ההמתקה, כי שם נמשך השכל הגבוה 

  עילאה.

ולפי"ז א"ש שכשהיא המייעצת במילי 

לל"ק) דהיינו  –דשמיא (או במילי דעלמא 

בעניינים שגבוהים ממדרגתה והצמצום שלה 

  אזי אינה כלי וצמצום לתת עצה לנשמתו.

, בבחי' ואז אדרבה בה נעשה הקלקול

שבירת הכלים, שאומרת אנא אמלוך (כמ"ש 

להלך שמלכות זה עצה) והיא בבחינת מלכות 

היורדת לבין הקליפות, כמ"ש רגליה יורדות 

מות, אבל כשמתקנת ונכנסת לצמצום שלה 

במילי דביתא (או דעלמא) אזי אדרבה היא 

הכלי אליו להוציא משפטו לאור לתת לו עצות 

  בבחי' תושבע"פ.

  מוציאה לאור מה שבעלה מכניסהאשה 

וכמ"ש המהרש"א (סנהדרין  כב) דבגמ' 

איתא כל שמתה אשתו ראשונה עולם חשך 

בעדו, ר' אבהו אמר נפלה עצתו, ופי' 

עולם חשך בעדו כמ"ש ביבמות  –המהרש"א 

(סג.) ששאל ר' יוסי את אליהו זל"ט מה 

במה עוזרתו, א"ל  –הפירוש אעשה לו עזר 

ן צריך לכסוס החיטין אדם מביא חטין ופשת

כמו שהם, וללבוש את הפשתן כמו שהוא, 

נמצא מאירה את עיניו, ומעמידתו על רגליו, 

היינו שהיא בחינת תושבע"פ שלו המפרשת 

ומוציאה לאור לעובדא ולמעשה מה שהוא 

  מכניס.

  שלימות העצה רק על ידה

גם פי' המהרש"א שם מש"כ נפלה עצתו 

ה' היא תקום, כי איש ואשה השם ביניהם ועצת 

אבל כשמתה אשתו נסתלק השם י"ק מביניהם 

  עכ"ל. –ועצתו נופלת שאין כאן עצת ה' 

היינו שהיא בחינת התושבע"פ שנצטמצם 

ושורה שכינתו למטה, שזה עצמו בחי' שלימות 

העצה. ובזה יבואר גם מה שאיתא שם בגמ' על 

מי שמתה אשתו, שפסיעותיו מתקצרות, כי 

ושם אחיזת הקלי'  הרגלין הם בחינת עצות

וכשיש לו אשה טובה היא מעמידתו על רגליו 

ומשלימה אותו בעצות ואם לאו פסיעותיו 

  מתקצרות.

וזה מקושר גם למ"ש לעיל שע"י אמונת 

חכמים יכולים להבין בכל מקום שלומד 

להוציא משם הנהגות ישרות, כי זה כח 



  יז   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
                                                             

החכמים לתקן בכל דור תקנות כפי מצב הדור 

ו לקיום התורה למעשה, כדי שעי"ז יבוא

והאשה שהיא בחי' אמונת חכמים על ידה 

מפרש כל הדברים למעשה לעצמו כענין 

החטים שהיא מורידה אותם בשביל גופו 

  למעשה שיוכל לאכלם ולשבוע מהם.

  חטא אדה"ר ע"י עצת חוה

ובזה תלוי החטא והתיקון של אדה"ר 

שהוא בראש השנה, שהכל התחיל איך שהנחש 

תה את האשה שהיא בחי' אמונת שורש הקלי' פ

חכמים והטיל בה זוהמא ואח"כ הלכה היא 

ויעצה לאדה"ר שיאכל, נמצא שהכל נמשך 

מעצת נשים, וגם כל החטא הוא בעץ שהיינו 

  עצה.

א) שפירש  –ועיי' במד"ר (בראשית פ"כ 

במהות השם חוה בתחילה חוה שהיתה חיותו 

ולבסוף חיויא שיעצתו כחיויא, פירוש 

ייקא היא היתה לו לעזר ולחיים שבתחילה ד

שיהי' בבחי' נשמה בגוף למטה, שרק זה נק' 

חיים כי תיכף כשנתפרדה הנשמה מהגוף הרי 

הוא מת. אבל לבסוף כשעברה על צמצומה 

הנכון ויעצתו במילי דשמיא, אז נקראת ע"ש 

הנחש שהוא פגם העצות וקלקול הכלים 

וכמ"ש בתורה ז' (ח"א) עה"פ הנחש השיאני, 

לה עצות מהנחש ובזה נעשה נישואין שקיב

  דקליפה, והטיל בה זוהמא.

  לית לה מגרמה כלום

ועיי' בעץ חיים בשער הקלי' שם מבואר 

שהנוק' בקדושה גרועה מהנוק' בקלי' כי 

בקדושה יש לה רק נקודה אחת, דלית ליה 

מגרמה כלום רק המלכות שבה, ובקלי' היא 

קומה שלימה, ולפי מש"נ מבואר שפיר שכל 

חי' עצת האשה טובה רק כשהיא בטילה ב

לגמרי דהיינו במילי דביתא שבית הוא המלכות 

והכלי, אבל אם מייעצת בעניינים גבוהים בחי' 

  הט"ס שלה ה"ז מהקליפה.

  עצת נשים באיזבל

ובגמ' שם בב"מ מבואר שלומדים עצת 

נשים מאחאב דכתיב (מ"א כא)'רק לא היה 

ו' כאחאב וגו' אשר הסתה אותו איזבל אשת

שהוא היה הגרוע שבמלכים יותר מירבעם, 

והכל מחמת שהלך אחר אשתו, ולפי"ז מבואר 

שפיר מדוע נקראת איזבל דווקא, כי עצת נשים 

הוא בבית הכסא והוא מבחינת מותרות 

המוב"פ, וכן פירש הרמח"ל שקרויה איזבל 

ע"ש הזבל, וכן מבואר מהא דכתיב בעונש 

גם יונתן שלה שהתי' לדומן על פני השדה, ותר

זבל. היינו כי עצת נשים הם בחי' מותרות  –

וזבל,. וברמ"ד וואלי (מ"א טז) מבואר 

זבל ע"ש הי"א ספירות שבקליפה  אישנקראת 

שכנגדם הי"א סממני הקטורת, כי הקליפה 

מעשר,  יותריניקתה ממותרות ועל כן יש לה 

ולפי המבואר כאן שעצת נשים דווקא באים 

דווקא היא נקראת ממותרות מקושר מאד מה ש

  כן.

  התגברות המן ע"י עצת זרש

וגם מפלת והכנעת המן היה ע"י עצת זרש 

אשתו שיעצה לו לעשות עץ גבוה נ' אמה, 

דווקא עץ כדי להפילו לעצות דקליפה, מבחי' 

עץ הדעת טו"ר, שע"י שתגביה אותו לחמישים 

אמה למעלה ממדרגתו מבחי' הצמצום שלו 

  המן ונתלה. תכניע אותו, ומשם דווקא נפל

המן העץ,  –וזהו המן מן התורה מנין 

שמשם אחיזתו שרצה להפיל את ישראל מבחי' 

העצה, וע"כ אמר לאחשוורוש 'אלקיהם של 

אלו ישן הוא' שהוא הצמצום והנסירה של ר"ה 

  שבזה רצה להתגבר.
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ִּכי ַהִּטֹּנֶפת ֶׁשל ַהּמֹוָתרֹות עֹוָלה ֶאל 
ְבִחיַנת (ְיֶחְזֵקאל י"ד): "ֶהֱעלּו , ּבִ 40ַהֵּלב

  . 41ִּגּלּוֵליֶהם ַעל ִלָּבם"

                                                             
ועיי' באסת"ר (ט ב) שהי' לו שס"ה יועצים 

וכולם לא היו יודעים עצה כזרש אשתו, שהיא 

היתה ראש העצות שבקליפה והיא השיגה סוד 

  העץ ששם העצה משער הנ' שבקלי', 

גם הקדים השי"ת רפואה למכה ע"י עצה, 

שיעץ המן בעצמו להרוג את ושתי אשת המלך, 

וע"ז הפיל עצת הקלי' שבא מהנשים שהרי 

ושתי יעצה לו להפסיק בנין ביהמ"ק, והוא המן 

ת הפילה, ועי"ז מלכה אסתר שהיא אשה ירא

ה' בחי' איתתך גוצא וחזר העצות לקדושה 

  ועי"ז נושעו לבסוף.

  נפלו בעצה –ג' מלכים וד' הדיוטות 

ודאתינן להכא יש לבאר המשנה בחלק, ג' 

מלכים וד' הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, 

ירבעם אחאב ומנשה, בלעם דואג אחיתופל 

וגיחזי, שכולם נענשו ע"י שפגמו בעצות 

  ואמונת חכמים.

בלעם נענש ע"י שיעץ לפרעה במצרים  כי

כמ"ש בסוטה (יא.) בלעם שיעץ נהרג, גם 

בפרשת בלק יעץ להחטיאם ע"י בעל פעור, 

כמ"ש (במדבר כ"ד יד') לכה איעצך, ופירש"י 

שיעץ להכשילם בזימה. וכן דואג מפורש 

בפנים שלימודו מבחי' המותרות והוא היפך 

 אמונת חכמים, וכן אחיתופל היה חטאו שיעץ

  עצה להרוג את דוד, שהוא אמונת חכמים. 

וכן אחאב הלך אחר עצת אשתו כנ"ל, וכן 

ירבעם איתא (תנחומא תולדות יב) שלא נענש 

עד ששלח ידו בנביא ה', וגם עיקר פגמו הי' 

מליבו לעגלי הזהב, שזה  בדאבענין החג אשר 

נמשך מבחי' תושבע"פ, זה לעומת זה. וכן 

ציית לאלישע.  גיחזי פגם באמונת חכמים שלא

ויש לבאר בזה ע"פ מ"ש להלן שנכללים 

בחכמה עילאה ע"י תושבע"פ דווקא ואלו 

 –שפגמו בזה אין להם עולם הבא היינו עדן 

חכמה עילאה. וזהו הלשון 'חלק' דווקא שכ"א 

 כפי הצמצום שלו יש לו חלק בעוה"ב.
  משפט במח ועצה בלב 40

יש להקשות דבתחילה כתב שכשנידון 

ומבלבלים  המוחלים עשנים אל במותרות עו

אותו. ועתה כותב שהפסולת והמותרות בלב, 

וי"ל דהתם דיבר לענין המשפט. שהוא יוצא מן 

המח, כמ"ש בפסוקים "חכמת אלקים לעשות 

משפט", "ומשפטים בל ידעום" המוב"פ. וכאן 

מדבר מעצות שהם בלב, כי הם הגמר שלמטה 

 במלכות, והמלכות יוצאה מהת"ת שבז"א, וכן

 איתא בפדר"א שהאשה נבראת מן הלב.
כדי לעשות אחדות צריך בירור  41

  מהפסולת

ועי"ז אין לו עצה וצריך לבאר הקשר, וי"ל 

דכיון שהטינופת לא מתברר, הדמים אינם 

מזוככים, והלב שהוא לוקח תמצית בירור 

הדמים, אינו יכול להוציא מזה כלום, כיון 

העצה חלוקת היפך  אחדותשלעצות צריך 

מו שיבואר להלן שהתיקון לפגם העצה הוא וכ

ע"י המחלוקת, שמתקנים אותו בשרשו, ומזה 

נעשה לבסוף שלום שנכללים כולם למעלה, 

וכו', נמצא שתיקון העצה הוא אחדות ופגם 

העצה הוא פירוד, וגם מבואר ממש''כ בתחילת 

התורה שע''י אמונת חכמים זוכים לדרך 

ציא הממוצע שבין ימין ושמאל ועי"ז להו
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ה ִלּבֹו ְמֻטָּנף ְּכמֹו ֵּבית ַהִּכֵּסא , 42ְוַנֲעֹשָ

  ֶׁשהּוא ְמקֹום ֲעַצת ַהָּנִׁשים. 

ְּכַמֲאַמר ַרב ִעיָלׁש (ִּגִּטין מ"ה): 'ָנֵׁשי ָּכל 
ִמֵּלי ְמַסְּדִרין ְּבֵבית ַהִּכֵּסא', ֶׁשָּׁשם ָּכל 

  ֲעָצָתם:

                                                             
הנהגות ישרות דהיינו עצות, נמצא שחלוקת 

העצה הוא שיש פירוד בין ימין ושמאל והעצה 

  היא הכרעה ושלום ביניהם.

וכדי לחבר הימין ושמאל, לאחדם צריך 

בירור מהפסולת, כי דבר מעורב ומבולבל א"א 

לאחד כנראה בחוש שדבק כשהוא מלוכלך 

אינו נדבק, וכן איתא בפרי הארץ שכשרוצים 

  ד ב' דברים צריך להסיר הלכלוך מקודם,.לאח

והמותרות של הגוף הם הם המפרידים 

ומפריעים לאחדות השלם, כמ"ש בבית יוסף 

(סי' לח) שמשמע מהירושלמי שגוף נקי 

לתפילין היינו ממחשבה רעה, ונפסק בשו"ע 

ליזהר בזה, נמצא כשהגוף נקי ממותרות היינו 

מעירוב ומפסולת המחשבות שבדמים, אז 

 המחשבה יכולה להתאחד להגיע לידי עצה.
  פגם העצה בלב 42

כבר נתבאר לעיל שעצת האשה טובה 

במילי דביתא אבל לא במילי דשמיא וע"כ 

כשנכנס ללב זהו הפגם כי שם מקום המילי 

דשמיא, כאמרם 'דבר המסור ללב נאמר בו 

 ויראת' ושם צריך להחזיק נקי ממותרות.
  התיקון בחטא אדה"ר ע"י הנהרות 43

כאמור מרומז כאן בתורה כל ענין חטא 

אדה"ר שהיה בר"ה, ועיי' בהלכות פיקדון ה' 

שם ביאר קצת חטא אדה"ר ע"פ תורה זו, ועל 

כן התיקון הוא במים, שאנו רואים שהאריכה 

התורה קודם החטא דווקא בענין הנהרות 

****  

[ה] ַא� ִמי ֶׁשְּכָבר ִנְׁשָקע ְּבֵאּלּו  
ַהּמֹוָתרֹות, ֵיׁש ַמִים ֶׁשהּוא ְמַטֵהר ִמֹּזאת 

, ִּבְבִחיַנת (ְיֶחְזֵקאל ל"ו): 43ַהִּטֹּנֶפת
"ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 

שיוצאים מגן עדן לד' ראשים, ולא בכדי הוא. 

כה, כי מרומז בזה הקדמת רפואה למ

שכשיחטא ויתגרש מגן עדן יהי' לו המים 

שיוצאים משם ובזה יהיה לו כח התשובה 

  והתיקון.

וזה סוד מה שהטהרה לכל הטומאות הוא 

במים, כי כל הטומאות שרשם מחטא אדה"ר 

שירד זוהמא לעולם, והתיקון הוא ע"י המים 

ששרשם מגן עדן, ועיי' במדרש רבה (בראשית 

ם כל מימי ו) שם איתא דעץ החיי –טו 

בראשית מתפלגין מתחתיו והנה השי"ת אמר 

אחר החטא (בראשית ג' כב')"פן ישלח ידו 

ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם" ובשביל 

זה שיכן מקדם לגן עדן את להט החרב 

המתהפכת, והוא פתחון פה בשבילנו שנדע 

שיש לנו תיקון בכח העץ החיים, כעין שדרשו 

שה אחר חטא רז"ל במה שאמר השי"ת למ

העג' ועתה הניחה לי שנתן לו פתחון פה שיכול 

  שלא להניח אלא להתפלל ועי"ז יתכפר.

כמו"כ לענין עץ החיים נתן פתחון פה 

שיהי' לנו תיקון משם, וזהו המים היוצאים 

מתחת עץ החיים שבכוחם אפשר לתקן פגם 

  האמונת חכמים והמותרות.

וזהו הלשון 'מתפלגין' דייקא דהיינו 

קת שזהו התיקון של המים כדלקמן, וכן מחלו

י) -הוא הלשון של הפסוק בהדיא (שם ב

"ומשם יפרד" שבמים של התיקון יש כח 
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ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר 
  . 44ְתֶכם"אֶ 

                                                             
הפירוד והמחלוקת ועי"ז התיקון (וכ"ה  נזיקין 

ה ג), ודווקא מחמת זה שיש להם בחינת פירוד 

עי"ז יכולים לרדת לכל המקומות הרחוקים 

אין לו ולהעלות את כולם משם, שהרי עכשיו 

אמונת חכמים ואיך ישוב לאמונה, אלא שע"י 

המחלוקת שנכנס למקום שלו יכול לשוב 

  ולעלות.

  אדה"ר עשה תשובה במי גיחון

וזה מה שאיתא בפדר"א שאדה"ר כשעשה 

תשובה על החטא ישב עד צווארו במי גיחון 

העליון מ"ט יום עד שנעשה גופו כליבו, כי 

גופו  במים שם דווקא התיקון לחטא, ונעשה

כליבו הוא ממש תשובת המשקל, כי החטא הי' 

באכילה ובפגם המותרות שעי"ז עולה הפסולת 

אל הלב, והוא ניקה וזיכך את כל גפו שיהי' נקי 

  כמו ליבו.

ודווקא בגיחון שהוא כשם אחד מהד' 

נהרות שמשם שורש התשובה כנ"ל (ואע"ג 

שמבואר ברש"י (ברכות יא.) שאינו מהד' 

בגו ובודאי יש לזה  נהרות מ"מ דברים

  שייכות).

ודווקא מ"ט יום שהם ז' שבועות היינו כלל 

הצמצומים כמו שידוע בענין ספיה"ע שאז הוא 

ממש צמצומים, כי ענין התיקון הוא דווקא ע"י 

  הצמצומים כמ"ש להלן,

(וכן ביצי"מ שעסקו אז בתיקון חטא 

אדה"ר כמבואר בכתבים, ע"כ נטהרו אז מ"ט 

עד למ"ת שקיבלו לוחות  יום כנגד הצמצומים

  אבן שמשם ההמתקה כמ"ש כ"ז להלן).

ַוֲאַזי ָּבא ְלֵעָצה ְׁשֵלָמה, ִּבְבִחיַנת (ָׁשם 
ל"ז): "ְו�א ֵיָחצּו ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד, 

  . 45ְו�א ִיַּטְּמאּו עֹוד ְּבִגּלּוֵליֶהם"

ודווקא מי גיחון העליון ששם נעשה שלמה 

מלך היינו ששם נתקן המלכות והעצה של 

תושבע"פ, שהוא כל חייו  –מלכות בית דוד 

  מאדה"ר, כידוע.

ועי' בזית רענן שפירש שמי גיחון המייתו 

 מרובה כמו בגיחון מהד' נהרות שפירש"י כן,

והיינו בחי' המחלוקת והרדיפות שהם מטהרים 

מהטינופת, וע"כ סתמו חזקי' לגיחון שלא יינקו 

סנחריב וחילותיו ממנו כי שם  –החיצונים 

  מחלוקת ופירוד ויש יניקה לס"א.

  ומעין יצא מבית ה'

וכן במעין המטהר היוצא מבית ק"ק (יומא 

עח) איתא שם שרדיפי מיא כ"כ שאפי' ספינה 

ר אינה יכולה לעברה, זהו ענין גדולה ביות

המחלוקת של המים שמשם הטהרה, ודווקא 

לעתיד לבא יהיה זה בעת התיקון, (ועיין להלן 

שמבואר הסוד של ניסוך המים דווקא בשיתין, 

וגם הוא לוקחין אותו ממי השילוח שהוא מי 

א בתרגום יונתן) שהוא תיקון  –גיחון (מ''א 

  חטא אדה"ר).
  תשליך דר"ה 44

בראש השנה הולכים אל הנהר וע"כ 

ואומרים ותשליך במצולות ים כל חטאתם, כי 

 אז נעשה בחי' המים שמטהרים מהטינופת.
  עבודת יחזקאל לאחד הממלכות 45

אי"ז סמך בעלמא מן הפסוק, אלא כל 

הנבואה שם עוסקת בענין זה לאחד הממלכות 

שכולם יהיו תחת דוד מלכא משיחא, והוא 

ל לעתיד כמ"ש יחזקאל שעסק בטהרת ישרא
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ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְטָהִרין ֵמַהִּגּלּוִלין ְוַהִּטֹּנֶפת 

י , ַעל ְיֵדי ֶזה, ְו�א ֵיָחצּו ִלְׁשּתֵ 46ַהַּנ"ל
  ,47ַמְמָלכֹות, ְּבִחיַנת ֵעצֹות

                                                             
בכמה מקומות ע"י שלח ה' נבואה זו שיתאחדו 

 ישראל ותתתקן עצתם.
  קידוש ידים ורגלים 46

בביהמ"ק צריך לרחוץ ידים ורגלים במים, 

כי שם מקום המותרות בסוף הידים והרגלים, 

  לכן דווקא אותם צריך לטהר במים.
  עצה חלוקה אינה עצה 47

עצה היינו מלוכה וכמו שבמלוכה אינו 

וכה כלל כשהיא חלוקה, שהרי מלוכה מל

מהותה אחדות וכתר, ואם יש ב' צדדים שכ"א 

רוצה למלוך, באמת אין כאן מלך, כמו"כ 

העצה כשהיא חלוקה אינה עצה כלל שכל 

מהות העצה היא רק שיש לו אחדות בשכל 

 ויודע מה הוא רוצה.
  כח המלך הוא עצה 48

הפסוק בדניאל שם מייעץ דניאל 

  צדקה ועי"ז לא יענש, לנבוכדנאצר ליתן

וִמִלּכי פירש"י עצתי, וכן בכל מקום 

התרגום של עצה הוא מלך, וכן מה שיש בחז"ל 

הלשון נמלך הוא ג"כ לשון עצה, וצריך להבין 

  ענין זה שהמייעץ נקרא מלך,

וי"ל דהמלך הוא הכח לאחד כל הנפרדים 

לאחדות ורצון אחד, כדוגמת הכתר שהוא 

למעלה מהם, וכמו למעלה מחכמה ובינה הוא 

שפירש"י (שמות יא) העם אשר ברגליך, 

ההולכים אחר עצתך, היינו שבזה הוא מנהיג 

ומלך עליהם בזה שהולכים אחר עצתו, כי זה 

עיקר כח המלוכה, כי מה שנותן פרנסה או 

שמסדר כל מיני עניניים זה אפשרי גם ע"י 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ָּדִנֵּיאל ד): "ִמְלִּכי ִיְׁשַּפר 
  . 48ֲעָל�", ַהְינּו ֶׁשּזֹוֶכה ְלֵעָצה ְׁשֵלָמה

שרים ושופטים, אבל לתת עצה לעם א"א כי 

דם, כי העצה אינו שכל אם ע"י המלך שמאח

בעלמא, אלא כח סגולי גבוה מהאדם שעל ידו 

יוצא ממצבו, וזה כח המלוכה, ורק בזה נחשב 

באמת גבוה מכולם, שהעם נמצאים במקום 

חשכותם וצמצומם והוא יורד אליהם ומגלה 

  רצונם הפנימי ומתקנם.

  אין מלך בלא עם

וזהו אין מלך בלא עם שכל מהות מלכותו 

לשון  –כח העצה לעזור להם מחמת שיש לו 

עוממות, כי סופו נעוץ בתחילתו ומחמת שהוא 

הראש והכתר הגבוה ביותר יש לו כח להעלות 

  גם העם הפשוטים להית באחדות המלוכה.

  נמלך בנשמותיהם של צדיקים

וע"כ קודם הבריאה נמלך בנשמותיהם של 

צדיקים, כי בלא כח הצדיקים אין תועלת 

רא משנברא, אבל אז בבריאה ונוח לו שלא נב

נתן השי"ת כח לצדיקים שיוכלו לתת עצות 

לישראל שעי"ז יתתקנו ויחזור ויתגלה כבוד 

השי"ת ביותר ממקום הצמצום, ע"י האמונת 

  חכמים שנאמין בהם.

  תרי"ג עצות של מלך

וע"כ התרי"ג מצוות נקראים בזוה"ק 

תרי"ג עטין, דהיינו שבזה השי"ת שהוא מלך 

בזה הוא מלך עלינו,  מלכי המלכים הקב"ה,

שנותן לנו מצוות שהם העצות להתקרב אליו 

  מתוך העולם המגושם.

  

  



  חדי ר' שמעון –תורה סא   כב
 

ים ֶאְצלֹו  ִּכי ַעל ְיֵדי ַהַּמִים ַהַּנ"ל, ַנֲעֹשִ
, ִּבְבִחיַנת (ִמְׁשֵלי כ): 49ֵעצֹות ְׁשֵלמֹות

  :50ֵלב ִאיׁש""ַמִים ֲעֻמִּקים ֵעָצה ּבְ 

                                                             
  בזמן השופטים איש הישר בעיניו

וזהו המעלה המיוחדת שצריך מלך 

בישראל כמ"ש (דברים יח) 'שום תשים עליך 

מלך' כי בזמן השופטים היה 'איש הישר בעיניו 

 יעשה' (שופטים כא כה) כי השופט אין לו כח

רק לעורר את העם שיעשו הישר אבל כל אחד 

ישר בעיניו דבר אחר לפי שכלו כי כשם 

שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, ואין 

בזה אחדות, רק המלך יש לו כח לגלות עצה 

והנהגה אחת לכל העם ע"י שמגלה הרצון 

  והכתר שמהותה אחד.

ולפי"ז י"ל מה שאומרים בתפילה 'השיבה 

ויועצינו כבתחילה'  שופטינו כבראשונה

שהשופטים שהם המוחין בהם נאמר ראשונה 

שהוא בתוך המנין שראשון משמע שיש גם 

שני אבל היועצים הם בבחי' כתר שהוא תחילה 

  עוד קודם התהוות המנין.

  חלוקת המלכות ע"י עצת רחבעם

וע"כ פסקה המלכות מישראל בעצה שהלך 

רחבעם בעצת הילדים ולא שמע לעצת הזקנים, 

ה פגם בשורש המלכות שהיא עצה וממילא ובז

נחלקה המלכות ממנו ובטלה, והי' זה דווקא 

ע"י שאמרו לו לילך עם העם בקושי שזהו 

היפך ענין המובא לעיל שצריך לרדת לעם 

ועי"ז מאחדם וכמ"ש הרמב"ם שצריך לצאת 

ולבוא בחפציהם ובטובתם ולחוס על כבוד קטן 

שלא  ו) ועי"ז –שבקטנים, (הל' מלכים פ"ד 

  עשה כן פגם בענין העצה.

וע"כ נפרדו יהודה ויוסף, כי יהודה מלאה 

שהיא דינים קשים ויוסף מרחל שאצלה הדינים 

ממותקים יותר, וע"כ כשלא סבלו את מלכות 

בית דוד מחמת קשיות רחבעם שלא רצה  

לכלול את כל העם, הלכו העם ונפרדו למלוכה 

  נוחה יותר.

מענין  ובזה הוא מקושר להמבואר לעיל

חיבור הנשמה והגוף שע"י אמונת חכמים שזה 

מהות העצה ותפקיד המלוכה שיוציא הגוף 

לאור רצון הנשמה וכמו"כ החלשים שבעם 

 יתכללו ברצון אחד עם המעולים יותר.
  מים ועצות 49

יש לבאר הקשר בין מים לעצות כי טבע 

המים שאינם מוגבלים ומצומצמים בתוך מקום 

ם למקום הנמוך ביותר ומדרגה אחת אלא יורדי

וממלאים הכל במקיף ובפנים, כמו"כ עצות 

אמיתיות פירושם שאינם איזה השגה רק 

לדרגה מסוימת אלא דרך כללית ביותר 

 השייכת לכל המדרגות וכוללת כל ההשגות.
  מים וצמצומים 50

להלן מבואר שהעצות הם צמצומים והנה 

הצורה של מים בעולם הוא בצורה של 

צם המים הם מחיים כל צמצומים, כי בע

העולם, כל הצומח ובעלי החיים, אבל מ"מ אין 

  ניכר פעולתו בגילוי רק בצמצום מאד.

כגון גשמים שהם יורדים ונכנסים לאדמה 

ונעלמים, ומעתה רואים רק איך שהזרעים 

והאילנות הולכים וגדלים, אבל המים שבהם 

נעלמים, ואפי' אם יסחוט העץ או החיטה לא 

  ובאמת הכל גדל בכח המים. יצא ממנו מים



  כג   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
, 51ְוֵאּלּו ַהַּמִים, ֵהם ְּבִחיַנת ַמֲח�ֶקת

  . 52ְּבִחיַנת (ַּבִּמְדָּבר כ): "ֵמי ְמִריָבה"

                                                             
וכן המים שמכניסים לעיסה שרק בכח מים 

אלו אפשר לשבוע מהחיטה, מ"מ הוא נבלע 

  ואין רואים אותו כלל.

ומ"ש בלב איש, י"ל כמו שהטינופת בלב 

 כך גם העצה היא בלב
והבן שורשו מיום השני לששת ימי  51

בראשית (בראשית א ז) ויעש אלהים את 

ים אשר מתחת לרקיע הרקיע ויבדל בין המ

ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן: ומשם 

  שייכות המים למחלוקות וכמ"ש שדרשו חז"ל.

ועוד י"ל שנבראו ביום השני ומהותו נחלק 

  מיום  הראשון שמהות אחדות.

  יסוד המים שייך במהותו חלוקה

יסוד המים בו דווקא שייך מחלוקת 

והבדלה, כי יבש מובדל ועומד ואפילו אם הוא 

מקובץ נחשב הרבה חלקים נפרדים המקובצים 

יחד, אבל הלח בטבעו מחובר הכל יחד ונחשב 

לאחדות אחד (כמו לענין זריעה והשקה, וכן 

בטומאה וטהרה תמיד נשארים ראשון 

לטומאה) וע"כ בהם שייך מחלוקת שמקודם 

יו מים העליונים והתחתונים באחדות אחד ה

  ועתה נחלקו. 

וי"ל דע"כ מקודם נחלקו המים ביום ב' 

ואח"כ ביום ג' נראית היבשה, שרק אחר 

 –שעשה השי"ת פירוד ביסוד הרוחני יותר 

המים, אז היה יכול להתגלות העפר שהוא 

לגמרי נפרד.דהיינו שיהיה הצמצום בהדרגה 

י"ז יכול מקודם המים ואח"כ העפר, וע

להתגלות האור למטה מאחר שכבר התרגל 

  מקודם בכלים זכים יותר.

וע"כ בשני בו נברא אש של גיהנום 

(פסחים נד. א"ר בנאה מפני מה בשני לא נאמר 

בו כי טוב וכו') כי אז נתהווה המחלוקת שהוא 

היפך אמונת חכמים ועונשו בצואה רותחת 

 שהוא מאש הגיהנום.
אה את כלב בן הבאר בזכות מרים, שנש 52

יפונה משבט יהודה (עי' סוטה יא:). והיא אמה 

של מלכות דוד ושלמה. וע"כ מרים לשון 

מרירות שאותה ממתיקים הצדיקים כדלקמן 

  בסוף התורה.

וע"כ נסמכה לפרשת פרה אדומה שהיא 

  המים טהורים. הקושיות ע"י הכאת הצור

ודווקא ע"י בחינת מי מריבה הוא התיקון, 

קראו כן כשהכה משה בצור, כי מי מריבה נ

ואיתא בתיקונים (תיקון כא, מד) אלמלא הכה 

משה בצור לא הוי טרחי רבנן בשמעתתא, 

דהיינו שכל הקושיות והתירוצים באים מהכאת 

  ממי מריבה. –משה 

  משם נלמד אמונת חכמים

ועיי' בסנהדרין (קי.) "א"ר חמא ברבי 

חנינא כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם 

שנאמר המה מי מריבה אשר רבו בני שכינה. 

ישראל את ה'", נמצא שמה שמובא כאן פסוק 

זה של מי מריבה כי מכאן נלמד ענין הפלגת 

אמונת חכמים והמחלוקת עליהם, ואי"ז ראיה 

בעלמא שמים הם מחלוקת ,כי במי מריבה 

 תלוי כל ענין האמונת חכמים.



  חדי ר' שמעון –תורה סא   כד
 

ְוַעל ֵּכן ַמֲח�ֶקת ִנְקָרא ְּפֻלְגָּתא, ְּבִחיַנת 
(ְּתִהִּלים ס"ה): "ֶּפֶלג ֱא�ִקים ָמֵלא 

  . 53ָמִים"

                                                             
  פלגי מים ע"ש חלוקתם 53

אמר ר' יוחנן  ד) –עיי' בראשית רבה (פ"ד 

נטל הקב"ה כל מי בראשית ונתנם חצים 

ברקיע וחציים באוקיינוס, הה"ד פלג אלקים 

  פלגא, עכ"ל. –מלא מים 

נמצא דמשום זה גופא נקראים המים פלג 

אלקים, משום שנתחלקו בתחילת הבריאה לכך 

  נקראים לעולם פלגים.

  גשמים שבא"י בחינת שלום

ויש לומר שזהו שבח הגשמים שבא"י 

כמ"ש (דברים י"א י') "לא כארץ מצרים היא 

וגו' למטר השמים תשתה מים", כי הגשמים 

יורדים מהשמים שהם מים העליונים אל הארץ 

מקום המים התחתונים והם עושים שלום 

ביניהם כמ"ש לעיל שבא"י מתרקם גוף זך 

  שיכול לקבל נשמה גדולה.

פירושו שבא"י יש שלום בין הנשמה 

המחלוקות נמשך להגוף, ששורש כל 

מהמחלוקת שבין הנשמה להגוף שהם בחינת 

מים עליונים ותחתונים, והגשם שבא"י הוא 

עושה שלום ביניהם והוא גם הגורם לשלום 

  בין הנשמה והגוף.
  מטהר טמאים ומטמא טהורים 54

עצם המחלוקת הוא ענין מגונה מאד והוא 

עצם פגם האמונת חכמים אך משם נמשך 

קים עליו הוא שב התיקון ע"י שמי שחול

  בתשובה וחוזר לאמונת חכמים כדלקמן.

וכמו בטהרת המי חטאת של הפרה אדומה, 

שזהו שמזים עליו נטהר מטומאה חמורה של 

ה ֵסֶפר ת , ְּבִחינַ 54ִּכי ִמָּכל ַמֲח�ֶקת ַנֲעֹשֶ
  . 55ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות

טומאת מת אבל הנוגע בהם או נושא אותם, 

אדרבה, הוא נטמא טומאה חמורה לטמא בגדים 

  שעליו (אם נושא את המים).

וע"ז אמר שלמה אמרתי אחכמה והיא 

 וקה ממני כמ"ש בגמרא (יומא דף יד.)רח
  תושבע"פ לעולם במקום קושיא 55

ואע"פ שלפעמים כותבים סתם חידושים 

בלא שום קושיא מ"מ נקרא שאלות ותשובות 

כי כל דבר שאדם מחדש וכותב קודמת לו 

קושיא, ורוצה שהשני כשיגיע למקום זה לא 

יקשה לו ועל כן כותב התירוץ, ואע"פ שאינו 

נדמה לו סתם חידוש באמת מרגיש בזה ו

קדמתו קושיא, אבל זה רק בספרים של 

תושבע"פ, משא"כ תושב"כ הוא עצם חכמתו 

יתברך בלי שום קושיא, רק תושבע"פ נוצר 

ע"י שקשה מקודם ואז צריכים לתרץ וליישב. 

גם כל התקנות והגזירות של חכמים הם כענין 

זה שהי' מקודם רק התושב"כ ואז נעשה קשה 

זה חיסרון לפי מצב הדור והיו ע"י שיש אי

צריכים לתרץ ולתקן ענין חדש כדי להמשיך 

  קיום התורה אף בדור זה.

וזה יסוד כל ענין תושבע"פ שנעשה רק על 

ידי מחלוקת וקושיא שבלא קושיות אין 

תושבע"פ כלל. וכמו שבסיפור יצי"מ ידוע 

שאחד מההגדרות שנקרא סיפור ולא זכירה 

ובה. ספר מחמת שהוא בדרך שאלה ותש

וסיפור הוא ענין אחד, וגם ספר הוא דייקא ע"י 

שיש שאלות ותשובות, שבזה הוא יותר כללי 

  ויש בו כח להמתיק הצמצומים כדלקמן.

  



  כה   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ִּכי ַהַּמֲח�ֶקת ִהיא ְׁשֵאָלה ְוֻקְׁשָיא, 

  ֶׁשַּמְקִׁשין ְוׁשֹוֲאִלין ָעָליו. 

, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא 56ְוהּוא ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה
ה ִמֶּזה  ֵמִׁשיב ּוְמָתֵרץ ַהְּׁשֵאָלה, ְוַנֲעֹשֶ

  . 57ְּבִחיַנת ֵסֶפר ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות

                                                             
  החדרת ענין הוא בדרך שאלה

וההבנה בזה כמו שרוצים להחדיר בלב 

הבן שיעניין אותו יציאת מצרים ויתחבר לזה, 

לו  עושים זאת ע"י דברים תמוהים שנהי'

קושיא ואז רואה שצריך תשובה, ונכנס בלבו 

אמונת יצי"מ, כמו"כ בענין האמונת חכמים 

הוא נשלם ע"י שיש שאלה ותמיהה וצריך 

  תשובה ועי"ז נחשב ונעשה אצלו ספר.

  ספירת העומר בדרך שו"ת

וע"כ בספירת העומר שאז מודגש ענין 

האמונת חכמים ולהוציא מליבן של צדוקים 

בת כפשוטו, כי אז שפירשו ממחרת הש

עוסקים בצמצומים לקראת מתן תורה שהם 

בבחי' תושבע"פ, לכך היה קצירת העומר 

בפירסום בדרך שאלה ותשובה דווקא, כמ"ש 

אקצור? מגל זו?  –במשנה (מנחות סב) ששאל 

  קופה זו? והם אומרים הן.
  תשובה במקום שבא משם 56

תשובה משמעותה שהי' בעבר במקום זה 

כי באמת כל אחד יש לו  ופנה משם וחזר,

בפנימיותו נקודת אמונת חכמים אלא שנשכח 

ממנו מחמת פגם חטא אדה"ר, וע"י המחלוקת 

חוזר וניעור אצלו כמש"נ בענין סיפור יציאת 

  מצרים שע"י הקושיא מתחבר להדבר.

  

 

ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִּכי ַעל 
  :58ִנְתַחְּדִׁשים ֶאְצלֹו ַּכָּמה ְסָפִרים

ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְסָפִרים ַעְכָׁשו, ְוַגם ֲעִתיִדים 
ִלְהיֹות עֹוד ַּכָּמה ְסָפִרים, ְוֻכָּלם ְצִריִכים 

  ְלָהעֹוָלם. 

  במקום הגירוש שם נתחדש תורה 57

מבואר לעיל שע"י פגם האמונת חכמים 

אה שדייקא בזה מתגרשין מעל אדמתם, ונר

נעשה המחלוקת והקושיות, כמו שמובא 

בתורה (ע"א תניינא) שהת"ח שבחו"ל חובלים 

זה בזה, וזהו כעין מ"ש לא גלו ישראל אלא 

כדי שיתוספו עליהם גרים, כמו"כ ע"י מה 

שגלו נעשה מחלוקת ונתרבים הרבה ספרים, 

שנתחדשים במקומות חדשים תורה ונעשה עוד 

גם מה שנאבד מאיתנו  תושבע"פ ועי"ז שבים,

הסמיכה כמבואר לעיל זה גם גורם לריבוי 

ספרים שצריך לכתוב כדי שלא תשתכח 

 התורה.
קושיותו וריחוקו מהשי"ת נתתרץ  58

  ע"י עצת הצדיק

ועי"ז חוזר לעצה שלימה, כי כשמאמין 

בקושיות ותירוצים של החכמים אז נתתרצים 

אצלו כל הקושיות, שכל מקומות הריחוק 

שלו שאינו יודע איך להתקרב שם והסתימה 

להשי"ת נעשה שם תירוץ ועצה איך להתקרב 

להשי"ת בכח החכם שמגלה פירוש חדש 

בתורה שיכול לרדת למקום שלו ולישבו, כי 

קושיא היינו ריחוק מהשי"ת שאינו רואה 

התגלות אלוקותו במקום זה, ומזה נעשה 

מחלוקת שמקשים על מהותו שתמוה ונעלם 

שם אלוקותו, ותירוץ היינו מחמת שלא נמצא 

שנתגלה אלוקותו במקומו וחוזר ומתקרב, וזהו 



  חדי ר' שמעון –תורה סא   כו
 

ּוַבְּתִחָּלה ְּכֶׁש�א ָהָיה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, 
יּו ָּכל ַהְּסָפִרים ֶאְצלֹו ְּכ�א, ִּכי ָהָיה ֲאַזי הָ 

ַמְלִעיג ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ֹקֶהֶלת 
י"ב): "ֲעֹשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ 
ְוַלַהג ַהְרֵּבה" ְוכּו', ְּדַהְינּו ֶׁשַּמְלִעיג ַעל 

  . 59ִרּבּוי ִסְפֵריֶהם, ַוֲאַזי ֻּכָּלם ְּכ�א ֶאְצלוֹ 

                                                             
תרתי משמע, שע"י התירוץ  –תשובה 

  והתשובה שב להשי"ת ולאמונת חכמים.
  חושב שמסתדר לבד 59

כי חושב שמסתדר לבד ואינו רואה את 

עצמו שהוא צריך לפירושי התורה של 

החכמים, ומזה בא החלוקת העצה שאינו יודע 

להסתדר מכיון שהוא יש ואינו מבוטל למי איך 

שרוצה לסדר אותו, ולעזור לו, וע"ז העצה 

שע"י השי"ת שיש עליו מחלוקת ואינו מסתדר 

בעולם, ואז הוא מוכרח לתשובות של החכמים 

שיורדים למקום הקושיא שלו ונותנים לו 

  מענה ומיישבים אותו.

  תיקון אדה"ר ע"י ספר כריתות

שחשב שיכול  וזה מה שהי' עם אדה"ר

לאכול מן העץ ולברוא  –להסתדר לבד 

כמו השי"ת ותיקונו הי' שהשי"ת  –עולמות 

גירשו מגן עדן שגירושין הוא ע"י ספר כמ"ש 

בפרשת גירושין (דברים כ"ד א') "וכתב לה 

ספר כריתות ושלחה מביתו" וגו' שזהו בחי' 

מחלוקת ושו"ת שחלקו עליו וגירשוהו מג"ע 

ץ לגן עדן אנו מוכרחים ועי"ז שאנו עתה מחו

לשוב ולהאמין בחכמים שבכל דור, שעי"ז 

נתתקן החטא בכל דור בפרט ע"י דוד המלך 

שהוא האמונת חכמים והוא נשמת אדה"ר 

  כידוע, ובשלימות ע"י משיח בן דוד בב"א.

  

ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֶזה, ֲאַזי ִנְתַחֵּדׁש  ּוְכֶׁשָּׁשב
, ִּכי חֹוְזִרים 60ֶאְצלֹו ְּבָכל ַּפַעם ֵסֶפר

ְוֶנֱחָׁשִבים ֶאְצלֹו ָּכל ְּסָפִרים ֶׁשַּבְּתִחָּלה 
  . 61ָהיּו ְּבֵעיָניו ְּכ�א

ְוַהֹּכל ְלִפי ַהַּמֲח�ֶקת, ִּכי הּוא ִמְסַּתֵּכל 
ָמה ֵהם  ּוִמְתּבֹוֵנן ְּבַהַּמֲח�ֶקת, ִמְּפֵני

  גירושין למזרח הוא שורש התשובה

ועיין בשם משמואל שגירשו דווקא לצד 

) "ויגרש את מזרח כמ"ש (בראשית ג' כד'

האדם וישכן מקדם לגן עדן" כי צד מזרח מרמז 

ב  –על התחלה חדשה כאמרם (דברים רבה 

הזרח שמש לרוצח וכו'  –כט) מזרחה שמש 

שלא יאבד, וביאר שם האבני נזיר שמחמת 

שחטא בחיים אבדה חיותו ואין לו דמים ותקנת 

ערי מקלט שישיג חיים חדשים ע"י שיהי' נטפל 

בענין אדה"ר שנקנסה עליו ללויים, כמו"כ 

מיתה ואיבד חיותו, תקנתו הוא ע"י הגירוש 

למזרח שמשם מקבל חיים חדשים ונעשה 

כבריה חדשה שזה ענין התשובה ועי"ז זכה 

להתתקן בסוד א'דם ד'וד מ'שיח, עכתו"ד 

 בקיצור.
  גילוי חדש בתורה 60

ועי"ז נעשה גילוי חדש בתושבע"פ כפי 

יו, שבמקום הצמצום והמחלוקת שהי' לו עכש

זה היה נעלם ממנו אלוקותו וחזר והאמין 

שהצדיקים מדברים במקום זה אליו, עי"ז 

 נעשה תורה חדשה במקום זה.
  ריבוי הספרים לטובה 61

בפשטות נראה שהריבוי ספרים הוא כמו 

בדיעבד שבעוה"ר מחמת שנתגברה השכחה 

מוכרחים לכתוב וכמה שפחות יותר טוב, 

תנה ליכתב, אבל שהרי בעצם תושבע"פ לא ני

מכאן נראה שאדרבה ריבוי הספרים הוא טובה 



  כז   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
חֹוְלִקים ָּכ�, ְּבֵאּלּו ַהִּדּבּוִרים, ְו�א ְּבֹאֶפן 

  ַאֵחר. 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּבֹוֵנן ֵאי� ָלׁשּוב 
  ִּבְתׁשּוָבה, ּוְלַתֵּקן ָהֱאמּוַנת ֲחָכִמים. 

ִּכי ִמָּׁשם ִנְמַׁש� ַהַּמֲח�ֶקת, ַעל ְיֵדי ֶׁשָּפַגם 
  ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים. 

ׁשּוָבה, ְלִפי ַהַּמֲח�ֶקת, ֵּכן הּוא ּוְלִפי ַהְּת 
  חֹוֵזר ְוָׁשב ֶאל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. 

                                                             
 –לעולם, ועיין ביאורו בהלכות יין נסך (ה"ג 

ה) שם כתב באריכות שמחמת שכבר התירו 

לכתוב כדי שלא תשכח התורה דייקא מחמת 

זה צריכים להרבות מאד בספרים, כי מקום 

הנסיון לכתוב את התושבע"פ מחמת שאפשר 

ים לקבלם במסורת על פה, לעוות מאד ומוכרח

כי מפה אל פה אפשר לבאר היטב האמת 

לאמיתו כל דיני התורה ודרכיה ועצותיה, אבל 

עתה שכבר כותבים צריך לכתוב כמה שיותר, 

ובכל דור נתחדשים עוד ועוד ספרים לבאר 

ולפרש כל דבר על אמיתתו, וכן בעבודת ה' 

נתרבים כל פעם ספרים חדשים כדי לגלות 

העצות והדרך ילכו בה להוציא  ולפרש יותר

מליבן של הטועים והכופרים שלא יוכלו 

  להפוך מן האמת וכו' עיי"ש.

  שכחת התורה וכתיבתה בחינת שו"ת

ולפי"ז תבין שכל אריכות הגלות ושכחת 

התורה הוא בחי' שאלה וקושיא וכתיבת 

התורה הוא בחי' התשובה שכותבים ספרים 

זרים דווקא במקום השאלה בגלות ועי"ז חו

ּוְכמֹו ֵכן ִנְתַחֵּדׁש ֶאְצלֹו ֵסֶפר, ִּכי חֹוֵזר 
ְוֶנֱחָׁשב ְּבֵעיָניו ַמה ֶּׁשָהָיה ַּבְּתִחָּלה 

  ְּבֵעיָניו ְּכ�א. 

ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם ְלִפי ַהַּמֲח�ֶקת, ֵּכן 
ֶׁשָּׁשב ְוחֹוֵזר ֶאל ָהֱאמּוַנת ַהְּתׁשּוָבה, 

  . 62ֲחָכִמים

ּוְכמֹו ֵכן ִנְתַחֵּדׁש ֶאְצלֹו ֵסֶפר ַאֵחר, ִּכי 
חֹוֵזר ְוֶנֱחָׁשב ְּבֵעיָניו עֹוד ֵאיֶזה ֵסֶפר 
ַאֵחר, ֶׁשִּבְתִחָּלה ָהָיה ַמְלִעיג ָעָליו, ְוָהָיה 

  ְּבֵעיָניו ְּכ�א ַּכַּנ"ל. 

ה ֵסֶפרְוַעל ֵּכן, ַעל ְיֵדי ַהַּמֲח�קֶ    . 63ת ַנֲעֹשֶ

וממשיכים אמונת חכמים הנעלם בגלות כמו 

שמבואר בתחילת התורה, שע"י סמיכת 

המנהיג ההגון שיש לו אמונת חכמים על תיקונו 

ונקי ממותרות עי"ז מאירין ונותנין כח בידי 

 הכתיבה שלנו, שהם בחי' הספרים.
  כל פעם גילוי אחר 62

מדגיש שבכל פעם נעשה שו"ת וספר אחר 

בתושבע"פ לפי המחלוקת בחינת גילוי חדש 

והתשובה שעובר עליו, שאין כל יום דומה 

לחבירו, וכל קושי ומחלוקת שעובר עליו הוא 

 גילוי אחר חדש בתושבע"פ.
  זה ספר תולדות אדם 63

 –בתורה כתוב לראשונה התיבה ספר 

(בראשית ה' א') "זה ספר תולדות אדם", 

לפי"ז פירושו שכל אדם במשך חייו הוא עובר 

ותשובות, שיש לו כמה מיני נסיונות שאלות 

וקושיות ובכולם מרחם עליו השי"ת ומקרבו 

בכל מיני התקרבות מכל מקום שהוא ונעשה 

תירוץ, ומזה נעשה ספר חידושי תורה וזה 



  חדי ר' שמעון –תורה סא   כח
 

ְוֶזה ְּבִחיַנת (ִאּיֹוב ל"א): "ְוֵסֶפר ָּכַתב 
ִאיׁש ִריִבי", ֶׁשַעל ְיֵדי ִריב ּוַמֲח�ֶקת 

ה ֵסֶפר   :64ַנֲעֹשֶ

                                                             
השארתו לנצח בעולם וזה נקרא התולדות 

  שלו.

ובפרקי דר"א איתא זה ספר תולדות אדם 

זהו סוד העיבור שנמסר לאדם והוא מסרו 

לחנוך וכו' נמצא שזהו עצמו סוד העיבור 

דלעיל ענין תירוץ הקושיות של כל אחד שבכח 

  החכמים.

  דור דור ודורשיו –ספרא דאדה"ר 

ובגמרא סנהדרין (לח) אמר ריש לקיש 

מאי דכתיב זה ספר תולדות אדם, מלמד 

שהראה לו הקב"ה לאדם הראשון דור דור 

בא ודורשיו וכו' כיון שהגיע לדורו של ר' עקי

  שמח בתורתו ונתעצב במיתתו.

ויש לפרש דהיינו שהראה לו הקושיא 

והתירוץ הכללי של הבריאה שהוא בחי' ספר, 

שכל דור יש כל מיני ריחוקים ונסיונות 

ומעברים שונים שהם בחינת קושיות והראה 

לו החכמים שבכל דור שבכח תורתם הם 

מאירים לישראל ומנהיגים אותם בדרך ילכו 

בו ויתקרבו אליו, ועל כן דווקא בה שעי"ז ישו

בר"ע שהוא שלימות התושבע"פ שאפי' משה 

ביקש שתנתן תורה על ידו, בו שמח שהוא 

יאיר מאד לדורות הגלות בכח תורתו, אבל 

נתעצב במיתתו היינו שראה צדיק ורע לו שזה 

בחי' כלליות הקושיות שבבריאה, שאפי' משה 

נתקשה בזה, וזהו חלק הקושיות של ספר 

  דות אדם.תול

וע"כ דווקא אז כשהראה לו הספר, ראה 

את דוד שאין לו חיים ונתן לו במתנה (ילקו"ש 

רמז מא) כי אז נתגלה התושבע"פ שהוא בחינת 

ְוֵיׁש ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ֶׁשֱאמּוָנָתם ְׁשֵלָמה 
ְּבַוַּדאי, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ֲעֵליֶהם 

  ַמֲח�ֶקת. 

דוד ע"י הספר שו"ת שהוא האמונת חכמים 

 ותושבע"פ, והוא הורה תשובה לדורות.
  ספר תהילים כנגד ה' חומשי תורה 64

א וזהו ספר תהילים שחיבר דוד שהו

מחולק לה' ספרים כנגד ה' חומשי תורה שהוא 

הספר המשלים את התורה (כדלקמן שע"י 

הספרים שלימות התורה) ע"י דוד שהוא 

תושבע"פ, וספר תהילים הוא ממש  –מלכות 

בחי' וספר כתב איש ריבי, כי כל הספר נעשה 

מרדיפות ומחלוקות שעבר עליו וממה שמצא 

 את השי"ת והתפלל אליו בכל המקומות

שעבר, וע"כ הוא זכה לשלימות העצה 

  והמלוכה על כל ישראל לנצח.

וזה ענין זמירות ושירים שהם כלולים 

מעליות וירידות כמ"ש בתורה נ"ד, וע"כ ספר 

  תהילים נקרא מזמורים.

וע"כ דווקא בדוד מוצאים שהי' לו אמונה 

בעצמו מאד, כמ"ש שמרה נפשי כי חסיד אני 

ם, כי הוא (תהלים פ"ו) ועוד הרבה פסוקי

  שלימות האמונת חכמים ושו''ת.

דוד מתקן האמונת חכמים שלנו, והוא 

בעצמו בודאי לא היה לו חיסרון באמונה אלא 

שהוא היה צריך לתקן אצל הדור האמונת 

חכמים, שהוא הוריש לעולם ענין זה והוא תיקן 

חטא אדה"ר שפגם בזה, ועל כן חלקו עליו כדי 

האמונת חכמים שיחבר ספר תהלים ועי"ז יתקן 

וכמ"ש בפנים שע"י המחלוקת מתקן האמונת 

חכמים אצל ההמון עם, וע"כ תהלים מסוגל 

 לתשובה, כי בו שאלות ותשובות.



  כט   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ַׁשְעָיה נ"ג): "ְוהּוא ֵחְטא הּוא ִּבְבִחיַנת (יְ 

א" ְוכּו', (ָׁשם): "ַוֲעוֹונוֹוָתם  ַרִּבים ָנֹשָ
הּוא ִיְסֹּבל", ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמֲח�ֶקת 

  ִּבְׁשִביל ָהעֹוָלם. 

ְוַעל ְיֵדי ַהַּמֲח�ֶקת ֶׁשֵּיׁש ָעָליו, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ְמַתֵּקן ָהֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֵאֶצל ַהֲהמֹון 

   :65ָעם
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וע"כ הצדיק האמת עוסק לחזק העם 

שיאמינו בעצמם כי רואה שאין להם אמונת 

חכמים שהרי חולקים עליו, והוא יודע בעצמו 

אי"ז מחמת חוסר האמונת חכמים שלו אלא ש

שהוא סובל עוונותינו מה שאין לנו אמונת 

חכמים, ועל כן הוא מחזק אותנו ומשריש בנו 

שנאמין בעצמינו שעי"ז נתתקן האמונת 

  חכמים.
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יש לדייק דנקט דווקא חידושי תורה ולא 

שאר עבודות שבהכל שייך אמונה, להאמין 

להשי"ת שעשועים מתפילה שלנו וכדו', שיש 

ז) שכתב שעיקר  –ועיין בליקו"ה (פיקדון ה 

האמונת חכמים שיאמין שאמונתו שמאמין 

בחכמים אמיתיים הוא יקר מאד מאד אצל 

השי"ת, ויש ללמוד זה מכאן בתורה שצריכים 

להאמין בתושבע"פ שלהם שזה יקר אצל 

  השי"ת, שתושבע"פ היינו אמונת חכמים.

ם מחדש בתושבע"פ עדיין אפשר שאף א

שיתאחז בהם המותרות שאינו מאמין 

בחשיבותם והם למותר אצלו, אך שלימות 

האמונת חכמים שיאמין שהחידושי תורה יקר 

  בעיניו יתברך.

ֵּיׁש ֲעֵליֶהם ַמֲח�ֶקת, ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ׁשֶ 
ֱאמּוָנה ְּבַעְצָמן, ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים 
ְּבִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ְמַחְּדִׁשים, 
ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵּיׁש ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 

  ַׁשֲעׁשּוִעים ְּגדֹוִלים ֵמִחּדּוִׁשים ֶׁשָּלֶהם. 

י ֶזה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה ַּבִחּדּוִׁשים ְוַעל ְיֵד 
ֶׁשל ַעְצָמן, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ִמְתַרְּׁשִלין 

  . 66ְּבַהִחּדּוִׁשין ֶׁשָּלֶהם

כי אמונת חכמים פירושו להאמין בחפץ 

השי"ת בתחתונים כי הצדוקי שאינו מאמין 

בדברי חכמים אע"פ שמאמין בהשי"ת אינו 

ן שהשי"ת בחר בתחתונים, בקרוצי חומר מאמי

שהם יגלו אותו למטה, והם יפרשו איך לעבדו 

ולקיים מצוותיו. ואמונת חכמים היא דווקא 

  בזה להאמין בבחירתו בנו.

נמצא שהצדיק שאינו מאמין בחשיבות 

חידושי תורה שלו היינו שאין מאמין בחשיבות 

אמונת חכמים שלו שהשי"ת חפץ בו שהוא 

  רתו למטה.יפרש את תו

ובזה יבואר היטב ענין פגם אדה"ר השייך 

לתורה זו של ר"ה, ושכן מבואר בהלכה הנ"ל 

שפגם אדה"ר היה באמונת חכמים שהיה לו 

להאמין בעצמו, והיינו בפשיטות שהרי השי"ת 

ברא אותו בשביל שיתכבד בו וחפץ בו ואסר 

עליו לאכול מעץ הדעת לתועלתו, וכן הוא 

ופיתה אותו ועיקם  השכל הישר, והנחש בא

אותו לחשוב שהשי"ת שונא אותו ח"ו, כלשון 

חז"ל (וברש"י) שא"ל 'כל אומן שונא בני 

אומנותו', וזה שאסר עליו לאכול אינו 

לתועלתו אלא מחמת שנאתו אותו, ממש היפך 

אמונת חכמים שיאמין שהשי"ת חפץ 

  בעבודתו.



  חדי ר' שמעון –תורה סא   ל
 

ְוַעל ֵּכן ָּבא ֲעֵליֶהם ַמֲח�ֶקת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
ֵהם ָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה, ְוחֹוְזִרים ְוֶנֱחָׁשִבים 

                                                             
  להאמין בחשיבות אמונת חכמים שלו

זה כמין חומר, ויש לבאר יותר ענין 

שהפגם היה זה עצמו שלא האמין בחשיבות 

תושבע"פ שלו ומזה בא הנחש להפילו, שהרי 

השי"ת ברא את האדם כדי שיהיה כמותו בעל 

בחירה, וכמו שאמר (בראשית א כו') 'נעשה 

אדם בצלמינו כדמותינו' שבזה אנו דומים 

כביכול אליו שיש בידינו הבחירה החופשית 

ה הנחת רוח שלו מזה לעשות כרצוננו, וז

בעצמו שאנו בעלי בחירה ואנו בוחרים בו 

ית"ש, ובזה אנו צריכים להאמין שזה יקר מאד 

אצל השי"ת מה שאנו בעלי בחירה כמותו 

בוחרים בו, שזהו ענין האמונת חכמים שהם 

בכח תורתם בוחרים ומחדשים בעצמם איך 

לעשות רצון השי"ת כמשנ"ל, וע"ז בא הנחש 

ש שאומן שונא בני אומנותו, וטען ההיפך ממ

היינו שהשי"ת שונא אותו מחמת שהוא כמוהו, 

בזה שהוא בעל בחירה,  –ובמה הוא כמוהו 

וע"כ אסר עליו לאכול מן העץ לדעת טוב ורע 

מחמת שאינו רוצה שנהיה בעל בחירה כמוהו 

לבחור בטוב או ברע ושונא אותו מחמת זה, 

ת ואדה"ר היה לו להבין שדווקא מחמת שהשי"

אוהב אותו ורוצה את בחירתו שיבחר בו 

מרצונו אינו רוצה שיקלקל בחירתו בידיעת 

  הרע שאז יפרד ממנו וירצה כבוד עצמו.

  הניסיון אצל כל אחד

ומזה נובע העקמימות שבלב כל אדם שהרי 

יש לו להבין בפשיטות שדווקא מחמת שהוא 

 –תאוה  –בעל בחירה ויש לו נסיונות בקנאה 

יש להשי"ת נחת רוח ממנו כבוד, מחמת זה 

ממעט עבודתו, ובמקום זה הוא חושב שהשי"ת 

שונא אותו וממאס בו מחמת שהוא מגושם 

כזה, וזה ממש היפך הישרות שהרי השי"ת 

ברא אותו בעל בחירה עם נסיונות כדי שיעבוד 

אותו כך, אלא שקליפת הנחש גרם שיהודי 

יחשוב בטבעיות שאין השי"ת חפץ בו כיון 

  ם כ"כ.שהוא מגוש

  בל תוסיף הוא פגם באמונת חכמים

עוד יש להתבונן בענין החטא שמהותו הוא 

פגם אמונת חכמים, כי חוה הוסיפה על ציווי 

הקב"ה באמרה "אמר אלקים לא תאכלו ממנו 

ולא תגעו בו פן תמותו (בראשית ג' ג')" 

ולכאורה קשה שהרי גם חז"ל הוסיפו הרבה 

שלא נגיע גזירות והוספות על כל מצווה כדי 

להכלל ח"ו, ועיי' ברמב"ם הלכות ממרים 

(פ"ב ה"ט) שהקשה כן, מהו איסור בל תוסיף 

שהרי מותר לבי"ד לגזור ולאסור כפי דעתם, 

אסור  –ותירץ שאם אומרים בשר עוף בחלב 

מן התורה עוברים על בל תוסיף, אבל אם 

מודיעים לעם שהם גוזרים על בשר עוף שיהא 

ייג לתורה (ובזה אסור משום הרחקה ה"ז ס

עשו  –מקיימים ושמרתם את משמרתי 

משמרת למשמרתי (מוק"ה)) ואי"ז נקרא 

  מוסיף.

וה"נ לעניינינו הבעיה היא מה שהוסיפה 

ואמרה שכן אמר השי"ת ולא בשם עצמה (או 

בשם אדם) ולפי"ז מובן שהי' לו להאמין 

בתורה שבע"פ שלה מה שהוסיפה איסור 

לא קרה כלום, נגיעה, ואפי' שראתה שנגעה ו

מ"מ זה תורת אמת, והיא לא האמינה בעצמו 

ולכן הרגישה צורך לתלות בהשי"ת שהוא 

כשם שאין מיתה  –אסר, ומזה הגיעה לכפירה 

  בנגיעה כך אין מיתה באכילה.



  לא   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ְוחֹוְזִרים  ֶאְצָלן ִחּדּוִׁשין ֶׁשָּלֶהם,

ה ִמֶּזה ֵסֶפר:   ּוְמַחְּדִׁשים, ְוַנֲעֹשֶ

ה ִמֶּזה ֵסֶפר ְלַמְעָלה,  ְוִלְפָעִמים ַנֲעֹשֶ
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשֶּזה ׁשֹוֵאל ּוַמְקֶׁשה, ְוֶזה 
ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִׁשיב 

  ּוְמָתֵרץ. 

ה ֵסֶפר ְלַמְעָלה, ִּבְבִחינַ  ת ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ
(ַמְלָאִכי ג): "ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל 

   ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ַוִּיְׁשַמע ַוִיָּכֵתב ֵסֶפר":

****  

[ו] ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּצְמצּוִמים, 
  ֶׁשֵהם ַהִּדיִנים. 

ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ִּדין ְוִצְמצּום, 
ה, ַעל ְיֵדי ִּתּקּון ֱאמּוַנת ִנְמָּתק ַעל ְיֵדי זֶ 
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ה) שמבאר  –עיי' בהלכות גיטין (ג 

באריכות ענין נדרים שיש כח לחדש תורה ע"י 

לחכמה עילאה ומשם יש כח לג' שעולים 

הדיוטות או יחיד מומחה להתיר הנדר מעיקרו, 

והבעל מיפר לאשתו הצמצום פרטי שהוא 

בחינת השכל שלה, וע"כ משם בעת שכיפר על 

חטא העג' שיבואר להלן בענין המתקת הדינים 

שהוא כח הצדיק לכפר העוונות, אז השתמש 

  בכח התרת נדרים.

  כח התושבע"פ

ד) שהקב"ה  –(שמו"ר מג כמ"ש במדרש 

נשבע זובח לאלהים יחרם, והוא התיר לו 

ֲחָכִמים, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ַהְּסָפִרים 
  ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ִּכי ָּכל ַהְמָּתקֹות ֶׁשל ָּכל ַהִּצְמצּוִמים 
ֶכל, ִּכי ֻּכָּלם  ְוַהִּדיִנים, הּוא ַעל ְיֵדי ַהֹּשֵ

  ְּבַמֲחָׁשָבה ִאְתְּבִרירּו. 

ֶכל  הּוא ֹׁשֶרׁש ַהִּדיִנים, ְוָׁשם ֶׁשַהֹּשֵ
  ִנְמָּתִקים ַהִּדיִנים. 

  ִּכי ֵאין ַהִּדין ִנְמָּתק ֶאָּלא ְּבָׁשְרׁשֹו. 

ְוָכל ִּדין ְוִצְמצּום ָצִרי� ֶׁשִּיְהֶיה ִנְמָּתק 
ֶכל ַהַּׁשָּי� לֹו, ֶׁשָּׁשם ָׁשְרׁשֹו.    ַּבֹּשֵ

ֶכל ֶׁשַעל יָ  דֹו ְוֵיׁש ְלָכל ִצְמצּום ְוִצְמצּום ֹשֵ
  ִנְמָּתק:

ַא� ֵיׁש ָחְכָמה ִעָּלָאה, ֶׁשָּכל ַהָחְכמֹות 
ְּכלּוִלים ָׁשם, ּוְמַקְּבִלין ִמָּׁשם, ְוַעל ֵּכן ָׁשם 

  . 67ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּדיִנים

כמ"ש ואשב בהר שישב להתיר נדרו של 

יוצרו, א"ל הקב"ה תוהא אני על הרעה אשר 

מותר לך,  –דברתי לעשות לעמי, אמר משה 

מותר לך! הוי ויחל משה, כמה דאת אמר "לא 

יחל דברו" ארשב"ל לפיכך נקרא שמו איש 

יר נדר לאלוקים, עכתו"ד האלקים לומר שהת

  המדרש בקיצור.

והדברים נפלאים לראות גודל הפלגת 

מעלת התושבע"פ שישראל בעלי בחירה 

כביכול כמו הקב"ה כמ"ש לעיל בענין אדה"ר, 

שהרי ישב למעלה במרום מקום שאין ישיבה 

רק להשי"ת, כמפורש במדרש שם, בבחי' 

אשת חיל עטרת בעלה, שהכתר הוא המסדר 

(תורה כד ח"א) ונקרא איש האלקים  והמיישב



  חדי ר' שמעון –תורה סא   לב
 

ְכִלִּיים ְּפָרִטִּיים, ִאי ֶאְפָׁשר  ִּכי ְּבַהֹּשִ
ֶכל ַּדְיָקא ַהַּׁשּיָ  � ְלַהְמִּתיק ִּכי ִאם ְּבֶזה ַהֹּשֵ

  ְלֶזה ַהִּצְמצּום, ֶׁשהּוא ָׁשְרׁשֹו. 

ֲאָבל ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה 
ֶׁשָּכלּול ִמֻּכָּלם, ָׁשם ִנְמָּתִקים ָּכל 

  :68ַהִּצְמצּוִמים, ְוָכל ַהִּדיִנים ֻּכָּלם

ְוַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא יֹוֵצאת ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה, 
ָנְפַקת' (ֹזַהר  ִּכי 'אֹוַרְיָתא ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה

  . 69ְּבַׁשַּלח ס"ב)

ְוֵאין ְיכֹוָלה ְלַקֵּבל ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה, ִּכי 
ִאם ְּכֶׁשֵּיׁש ָלּה ְׁשֵלמּות. ּוְׁשֵלמּות 

  . 70ַהּתֹוָרה, ִהיא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה

                                                             
ששם אלקים הוא דינים, לפי שהוא ה'צדיק 

מושל ביראת אלקים' שממתיק כל הדינים 

 בשרשן.
  ודע מה שתשיב 68

בתורה ס"ב איתא שלו"ם ר"ת ודע מה 

שתשיב לאפיקורוס, לפי"ז י"ל שכשחוזרין 

ונכללים יחד בק"ק ונעשה שלום ושם מקום 

ממילא נעשה  הספרים שהם שאלות ותשובות

 תשובה על כל קושיות האפיקורסים.
היינו תושב"כ היא רק יוצאת משם,  69

וכשנשלמת ע"י תושבע"פ אזי מקבלת שלימות 

  יתר ועולה עד לחכמה עילאה ממש.
  שלימות הכל ע"י התחתונים 70

שזה תכלית הבריאה בשביל התורה 

שנקראה ראשית שע"י מעשה התחתונים 

ִּכי ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֵאין ָלּה ְׁשֵלמּות, ִּכי ִאם 
  ְּבַעל ֶּפה. ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ׁשֶ 

ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ַהְּסָפִרים ַהַּנ"ל, 
ֶׁשִּנְתַחְּדִׁשים ַעל ְיֵדי ַהַּמֲח�ֶקת, ִּבְבִחיַנת: 
"ְוֵסֶפר ָּכַתב ִאיׁש ִריִבי", ְּבִחיַנת: 
"ֲעֹשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ", ַעל ְיֵדי 

ִּבְבִחיַנת ֶזה ִנְׁשָלם ַהּתֹוָרה. ַוֲאַזי, ַהּתֹוָרה 
(ְׁשמֹות כ"ד): "לּוחֹות ָהֶאֶבן" 

  . 71ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶהָאָרה ִמְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה

ִּכי ָּכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵיׁש לֹו ִצְמצּום ַאֵחר 
  ְּבַכּמּות ְוֵאיכּות. 

"פ עי"ז יהיה ובחירתם שהם מחדשים בתושבע

  שלימות להתורה.

ו)  –וכמ"ש במדרש לענין מילה (בר"ר יא 

שכל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך 

תיקון כגון חטים לטחון וכו' אף האדם צריך 

תיקון שימולו אותו, כמו"כ לענין התורה 

 שלימותה על ידינו דייקא בתושבע"פ.
  לוחות וס"ת בקה"ק 71

הברית  בקה"ק היה מונח הס"ת בצד ארון

ששם הלוחות כמ"ש (דברים לא כו) "לקוח את 

ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית 

ה'", נמצא שבמקום האבן שתי' משם יוצא בחי' 

לוחות האבן והספר ששני דברים אלו מונחים 

  שם.
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ְוָכל ַהִּצְמצּוִמים ֶׁשָּבעֹוָלם, ֻּכָּלם ִנְרָׁשִמים 

ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻהְׁשַּתת ָהעֹוָלם, ְּבֶאֶבן ְׁשִתָּיה, 
  . 72ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו

                                                             
  הצימצום והמיתוק 72

ויש לעיין מדוע דווקא באבן שם נרשמים 

ל או הצמצומים של העולם, ולא בעפר רגי

מים, וכן בעצם הענין שממנו הושתת העולם, 

צריך ביאור מדוע היסוד של העולם הוא אבן 

דווקא, שהרי כל הארץ בכלליות שרשה מיסוד 

  העפר, ולמה לא הושתת מעפר רגיל.

גם צריך לבאר בעצם דבריו, מה הקשר 

בין אבן שתיה לענין הצמצומים, כי בפנים 

ו מבאר רק שהוא השורש של העולם שממנ

  הושתת אבל מדוע דווקא שורש הצמצומים?!

  בן  -אב 

והנה שורש התיבה אבן הוא נוטריקון אב 

ובן, כמ"ש בפרשת ויחי (בראשית מט כד) 

"משם רועה אבן ישראל", ותרגם אונקלוס 

  'אבהן ובניו דישראל'.

וכן בפרשת שמות (שמות א טז) בפסוק 

וראיתן על ָהָאְבָנִים, ופירשו רז"ל (סוטה יא:) 

בשעה שכורעת לילד יכרותיה מצטננות 

ַּכֲאָבִנים, ופירש בעץ חיים (שער המוחין פ"ג) 

  דהיינו מלשון אב ובנים.

היינו שבאבן שתיה שם מקום הקשר של 

רב ותלמיד (כמ"ש בליקו"ת ז' אות  –אב ובן 

ד' בסופו שבן ותלמיד הוא ענין אחד) וכמו 

שמבאר בתורה הנ"ל (אות ז) שהצדיק עליו 

שתת העולם כמ"ש (שמואל א' ב ח) "כי ג"כ מו

לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל", ואבן 

שתיה הוא המקום שמשם משפיע ומתחבר לכל 

הנבראים, ולפי זה משם רועה דווקא בחי' 

  השבעה רועים שהם בבחי' אבן ישראל.

  השגות אלוקות ע"י צמצומים

וזה הקשר של הרב ותלמיד שמכניס בו 

י אם על ידי צמצומים השגות אלוקות זה א"א כ

רבים כמ"ש באריכות בתורה ל' קמא עיי"ש, 

ותוכ"ד שכשהרב רוצה להסביר שכל גדול 

לתלמיד הוא מוכרח להלביש אותו בהרבה 

הקדמות ושכליות קטנים, וצמצומים רבים 

מעילה לעלול, וכל מה שהוא רחוק יותר צריך 

רב גדול יותר שיהי' אומן כזה שיוכל להלביש 

  כ"כ וכו'.

  מונה במקום הצמצומיםא

והביאור בזה ע"פ מ"ש (בתורה ה' (תנינא 

אות טו) וז"ל "וזה בחינת רבי ותלמידים, 

שכשיש רבי אמיתי עם תלמידים, עי"ז וכו', כי 

ע"י קיבוץ התלמידים אצל הרב עי"ז נתקבץ 

ונתלקט חלקי האמונה. ועל כן נקרא הרב עם 

התלמידים ישיבה, ע"ש קיבוץ חלקי האמונה. 

א בחי' ארץ נושבת, בחי' שכן ארץ ורעה שהו

אמונה וכו', כי הרב הוא משגיח על חלקי 

האמונה של כאו"א לקבצם ולהעלותם, בבחי' 

בחי' ישיבה,  –לשבת עמדי  –עיני בנאמני ארץ 

  בחי' ארץ נושבת" עכ"ל. 

ולפי"ז מובן מה שצריך בענין הרב ותלמיד 

צמצומים דווקא, כי האמונה מתגלית דווקא 

ם הצמצומים, כי אמונה היינו אע"פ במקו

שאינו מרגיש ואינו מבין והוא סומך ומאמין. 

וזהו צמצום שהוא במקום מצומצם וחשוך 

(וז"ס יושב בסתר עליון כמ"ש בספר ושכנתי 
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בתוכם), וזהו הצורה של אבן שהוא יבש 

לגמרי יותר מעפר בעלמא ואין בו שום 

לחלוחית ושם דייקא נתגלית האמונה והקשר 

בן, וזהו ענין האמונת חכמים  –אב  של

  המוב"פ.

  קשר שאינו נפסק

דכמו שקשר של אב ובן לעולם אינו נפסק, 

דלא כאיש ואשה שאפשר עוד לנתקם ע"י גט 

רח"ל, כמו"כ האמונה אינה נפסקת לעולם, כי 

שכל או הרגש יכול להפסק ולהעלם משא"כ 

אמונה הוא דבר שורשי ונצחי, כמו אבן שהוא 

  ואינו מתפרד כעפר.חזק ביותר 

  אמונה מתוך צמצום -יצי"מ ומתן תורה 

וזהו "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים" שהוא הציווי אשר ציונו להאמין 

האלוקות שנאמין שיש שם עילה וסבה הוא 

פועל לכל הנמצאות (לשון הרמב"ם בסה"מ 

מ"ע א') וזהו דייקא ע"י יציאת מצרים שהוא 

ות ושם עברו כלל כלל המיצרים וההגבל

ישראל הרבה עינויים וסבל, הכל כדי לזכות 

אח"כ ל'אנכי ה"א' לאמונה מתוך הצמצומים 

דווקא. ועל כן גם אז במתן תורה הוזהרו כ"כ 

שלא יהרסו לעלות אל ה' שלא יהי' ריבוי אור, 

  כי כל המתן תורה תלוי בצמצומים אלו.

  עיקר הנסיון בענין ההגבלה

רו תרעו) שכתב ועיי' בשם משמואל (ית

בענין הגבל את ההר וכו' שהקב"ה סיבב על 

כל אומות העולם ושאל אותם אם רוצים לקבל 

את התורה ואמר לכל אומה מה שכתוב בה מה 

שלא יכלו לעמוד בזה, לא תגנוב או לא תרצח 

וכו', ולישראל זה הענין הי' בציווי של ההגבלה 

כי כמו שאומות העולם קשה להם להצטמצם 

התאוות שלהם, כמו"כ לישראל הניסיון בעניין 

הוא שלא לבעור יותר מהמידה אלא להצטמצם 

  כראוי.

  הסתרת משה ע"י אבן

ובתורה ה' הנ"ל באות ז' מבאר שם בענין 

י שדי באלוקותו לכל -הצמצום של שם שד

ברי', שלכל בריה יש די וגבול באלוקותו 

יתברך שאסור לילך בשכלו כי אם עד הגבול 

, וזה בחינת ושמתיך בנקרת הצור לא יותר וכו'

הנאמר במשה בעת שזכה לראות ולהשיג מה 

שהשיג, היינו שהבטיחו השי"ת להגן עליו 

שיהי' נסתר בנקרת הצור דהיינו בחי' צמצום 

שלא יצא המח לשוטט חוץ לגבול שהיה לו. 

  עכ"ל.

ולפי דברינו א"ש היטב שהסתירו דווקא 

, בצור דהיינו אבן ששם הוא מקום הצמצום

  וזהו 'צור' לשון ציור שהוא צמצום והגבלה.

  צור כינוי להשי"ת

ויש לומר שזה ענין הכינוי 'צור ישראל' 

שאנו מכנים את השי"ת צור, צורנו, היינו 

בחינת הצמצום שהוא מצטמצם להשרות 

שכינתו אצלינו בבחינת אבן וצור, וגם 

הפשטות שהוא לשון חוזקינו שאנו בוטחים בו 

ת שהוא מצטמצם אצלינו גם זה דייקא מחמ

כ"כ עד שאין עוד שום מציאות אחרת אצלינו 

מבלעדיו יתברך, ואין לנו ממה לירא ולפחוד, 

כי מתבטלים כל הצמצומים מפני צמצום 

  שכינת עוזו.

משלו  –וע"כ משוררים אחר האכילה 'צור 

אכלנו' כי מבואר בתורה ה' הנ"ל שכל הפרנסה 

ם, על כן הוא ע"י השגות אלוקות לתוך צמצומי

  אומרים צור דייקא בחינת צמצום.
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  שכינה בקה"ק מקום הצמצום

ועל כן השראת השכינה בזה העולם הוא 

דווקא במקום מצומצם ומוגבל מאד בקודש 

הקדשים במקום אבן שתיה, בין שני הכרובים, 

וגם הקשר שלנו הוא באופן מצומצם ביותר 

שרק הכה"ג מותר להכנס לשם ורק ביוה"כ, 

בן בקר ואיל לחטאת וכו' ככל הסדר  ורק בפר

מת. וגם כל  –האמור באחרי מות, ואם שינה 

מסכת  –הביהמ"ק הוא מקום מידות וצמצומים 

מידות. כי מחמת גודל הגילוי של השכינה 

ששם מקום היחוד השלם, מוכרח צמצומים 

  רבים למאד ועי"ז נתגלה.

  הצמצום היפך שכל אנושי

ל כמה וזהו היפך שכל אנושי האומר שכ

שיש יותר אור יש פחות כלים ושם מופשט 

יותר, אלא ההיפך הוא הנכון שכל כמה שיש 

אור יותר גדול מוכרח יותר צמצומים 

והסתרות, וכמו"כ בפרטיות אצל כ"א עיקר 

החיים ותכליתה היא מחמת שהנשמה הגבוהה 

חלק אלוק ממעל ממש. מלובשת בתוף גוף 

זה  גשמי ועכור, ואם מסתלקת נחשב למת כי

הנחת רוח שיש להשי"ת שמתוך הגוף הגשמי 

  תתגלה הנשמה הקדושה.

  איסור במות

וזהו ענין האיסור החמור של במות שהוא 

בכרת, שאחר שנבנה הבית המקדש בית 

עולמים צריך דווקא ללכת למקום היחיד שבו 

בחר ה', ורק שם להקריב הקרבנות, וזה היה 

הנסיון הגדול של ישראל בזמן בית ראשון 

אפי' בזמן אסא ועוד מלכים כשרים לא סרו ש

הבמות, כי זה קשה מאד להצטמצם ולהאמין 

  בהשראת שכינתו במקום אחד בלבד.

וענין מה שאנו צריכים לצמצם עצמינו 

לעבדו ומה שהוא ית"ש מצמצם שכינתו 

בתוכינו שניהם ענין אחד המורה על גילוי 

  שכינתו דווקא מתוך צמצום.

  מצוםהתגלות מלכותו בתוך הצ

וזה ענין במקום גדולתו שם אתה מוצא 

שדווקא מחמת גדלות ה'  –ענוותנותו 

ורוממותו הוא מגלה שכינתו בתוך צמצומים 

שהתגלות  –רבים. וזהו אין מלך בלא עם 

מלכותו הוא בדאגתו לכל פרטי וצרכי בני 

המדינה שבזה הוא מלך. כי יש שרים ויועצים 

הנהיג שיודעים סברות נפלאות ודרכים איך ל

המדינה ואיך לעשות מלחמות אבל אינם 

כוללים כל המלוכה, וכמ"ש הרמב"ם (הל' 

מלכים פ"ד ו) שצריך לצאת ולבוא בחפציהם 

  ובטובתם ולחוס על כבוד קטן שבקטנים.

  מהות האבן כלי מתוקן

ויש להוסיף עוד ביאור במהות האבן ובזה 

יובן יותר מדוע דווקא ממנו הושתת העולם 

ת הבריאה היא רק בשביל דהנה כל תכלי

לצמצם שכינתו ולעשות לו דירה בתחתונים 

לצמצם האור בתוך כלים, ומחמת שהי' ריבוי 

אור ולא יכלו הכלים לסבלו, מחמת זה נעשה 

  שבירת הכלים ונסתלק האור למעלה.

והנה ידוע שיש ד' יסודות שנשתלשלו מד' 

אש מים רוח עפר, וה' אחרונה  –אותיות הוי' 

צמצום, ממנה  –אמונה  –ת שהיא המלכו

  נשתלשל יסוד העפר.

ויש לומר שמצד שורש העפר שהוא מידת 

המלכות דלית לה מגרמה כלום, ועל כן עפר 

מאנא דכולהו, מצד זה צריכה להיות באופן של 

כלי לשאר הג' יסודות, ומחמת השבירה שע"י 

בחי' אנא אמלוך שהכלים נעשו נפרדים, מחמת 
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יסוד בפ"ע. ולא  המלכות, –זה נעשה העפר 

  בצורה של כלי.

ועתה נשוב לעניינינו שאבן הוא הצורה 

של כלי שהוא מחזיק בתוכו שאר הכוחות 

שממנו עושים אש, וממנו יוצאים המים, ולכן 

אפשר לחצוב בתוכו ולעשות ממנו בית ובנין, 

כי הוא בבחי' שלימות הכלים והצמצומים, 

  להכניס בתוכם אור.

ובנין זה לשון אחד ולפי"ז יובן גם שבן 

כח) ששניהם  –כמ"ש רש"י בנח (בראשית ה 

מורים על ענין שלימות הצמצום להכיל האור 

  כמשנ"ל בענין אב ובן זהו גם ענין הבנין.

ושאר העפר הוא מבחי' שבירת הכלים 

וע"כ א"א לעשות בו כלום כי אם בצירוף כח 

האש והמים לתוכו לגבלו ולצרפו לעשות 

  לבנים.

בזוהר ויחי (הנ"ל) שהאבן וכן מבואר 

  שתיה נעשה מכלליות ג' יסודות בתוכו.

  אבנים בביהמ"ק ובארץ ישראל

ועיי' בזוהר פקודי (דף רכב) שמבאר ענין 

התפשטות כל הארץ מאבן שתיה בג' דרגות 

שהם ביהמ"ק, ארץ ישראל ושאר ארצות, 

שככל שמתרחק יותר נעשה העפר יותר 

אור  מגושם וחשוך. היינו שאין מאיר בו

  השכינה מחמת השבירה כמש"נ.

וע"כ ביהמ"ק שהוא מקום המתוקן 

להשראת האור הוא דווקא בבנין אבנים 

שלימות וטבעיות. וע"כ בשבח ארץ ישראל 

נאמר (דברים ח ט) ארץ אשר אבניה ברזל 

ומהרריה תחצוב נחשת, כי זה שלימות העפר 

והארץ שיהי' חזק באופן שאפשר לבנות מהם 

  ולעשות כלים.

  

  אבן משכית

ובזה אפשר לבאר האיסור דאבן משכית 

שדווקא מחמת שבאבן מקום הצמצומים שם 

אחיזת הדינים והע"ז, וע"כ בביהמ"ק מותר כי 

שם תיקון האבנים מחמת ששם האבן שתיה, 

ועל כן לשון הכתוב 'בארצכם' דווקא, י"ל 

לרבותא שאפי' בא"י שיש תיקון יותר לעפר 

  שם, אפ"ה אסור.

באבנים הוא כח  לשכת הגזית

  התושבע"פ

וע"כ לשכת הסנהדרין נתיחדה בשם 

לשכת הגזית ע"ש האבנים שעשו שם לכבודם 

כמ"ש התוי"ט, ועיי"ש בתורה ס"א שמבאר 

שהמתקת הדינים בשרשם דאבן שתיה היא ע"י 

שלימות התורה בתושבע"פ שאז התורה 

בבחינת לוחות האבן שמקבלת מאבן שתיה, 

  ע"כ.

חכמים זה בחי' כי תושבע"פ ואמונת 

הצמצום שנאמין בבחירתנו בתוך הגוף החשוב 

והמצומצם, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת 

שאין בהם קנאה ושנאה ותחרות, אלא דווקא 

לנו מחמת הצמצום שלנו יש לנו כח לחדש בה 

  עפ"י הצמצומים שלנו.

  ניסוך המים בשיתין

ולכן מקום הסנהדרין נקרא ע"ש אבנים, 

מבחינת הצמצום ע"כ שנמשך מאבן שתיה 

שייך לקטע הקודם. וע"כ מקום הניסוך המים 

הוא השיתין, ששיתין ושתיה הם מאותו שורש, 

כי ניסוך המים לא כתוב בתורה והצדוקים 

אינם מודים בה, ודווקא היא נבראה מששת ימי 

בראשית (סוכה מט.), ומרומז בתיבה בראשית 

שית, כמו האבן שתיה שמתחילת -ברא

  צמצום. –נו תושבע"פ הבריאה, היי
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ודווקא במים מנסכין כמו שמוב"פ התיקון 

אמונת חכמים הוא ע"י מים טהורים שהם בחי' 

מחלוקת ושו"ת, שעי"ז חוזרים ונחשבים אצלו 

הספרים וחוזר לאמונת חכמים, עיי"ש, נמצא 

על ידם זוכים לתושבע"פ ונכללים  –שמים 

  באבן שתיה.

  פרה אדומה בכלי אבנים

מה שפרה אדומה כל מעשיה  ולפי"ז מובן

בכלי אבנים וכו' וע"ש זה נקרא מקום 

שמפרישין לשם הכה"ג 'לשכת בין האבן' 

(יומא ב), וכ"ז מחמת שהיו מטמאין אותו 

בשרץ להוציא מליבן של צדוקים, כי הפרה 

אדומה היינו המים טהורים שע"י זוכים 

לאמונת חכמים, להמשיך האור לתוך 

שנסתלקה ממנו צמצומים, היפך טומאת מת 

הנשמה מהגוף, ולכן מטמאים אותו בשרץ 

שהוא השורץ על הארץ ומחמת כן יש עליו 

טומאה, להורות שממשיכים הטהרה לתוך 

  הצמצומים, וזהו ענין האבנים דייקא. 

  נהר המטהר יוצא מקה"ק

ובזה יבואר הפלא ופלא הגמ' ביומא (עח) 

מענין מעין היוצא מבית ק"ק שהי' מתגבר 

שמגיע לפתח בית דוד ששם נעשה  ועולה עד

נחל שוטף ושם רוחצין זבין וזבות וכו' 

שממקום קה"ק שהוא מקום הצמצום משם 

יוצא המים המטהרים של האמונת חכמים, 

תושבע"פ  –ולכן דוקא בבית דוד שהוא מלכות 

  שם נטהרין מכל הטומאות.

  

  הניסיון באמונת חכמים ובצמצום

פ הוא וענין זה של הצמצומים של תושבע"

נסיון גדול כי אדם רוצה להיות עצמאי ולעשות 

ע"פ הבנת עצמו ומרגיש שבזה שהוא טבעי 

  ויותר מחובר.

אבל צריך להתבטל ולהצטמצם להאמין 

ולעשות ככל אשר יורוך, ובזה דווקא תשרה 

שכינתו יתברך אצלו. ויעשה כלי נכון, שע"ז 

יכול לקבל האור לתוך צמצומים, שבכל קשייו 

חיה עם השי"ת ויאמין שהוא עמו ומעבריו י

  איתו ואצלו שזה כל ענין המתקת הצמצומים.

  האבן של חלום נבוכדנאצר

ונסיים בדבר נפלא שרואים שלעתיד לבוא 

  שיתתקן כל הארץ יהי' זה דייקא ע"י אבן.

כמ"ש בדניאל בחלום של נבוכדנאצר, וזה 

לשון הפסוק (מתורגם ע"פ רש"י) "היית רואה 

ה אבן אחת, אשר לא בידים אשר נתחכה ונבדל

כי אם מאליה, והכתה את הצלם על רגליה של 

ברזל וחרס, והדיקה אותם. אז הודקו יחד כל 

מיני מתכת וחרס שהי' בו והיו כמוץ מגרנות 

הקיץ, ותשא אותם הרוח ולא נודע מקומה 

הראשון, והאבן אשר הכתה את הצלם נעשית 

  להר גדול ומלאה את כל הארץ".

בוא מלך המשיח יתבטלו כל ופתרונו שכשי

המלכויות ומלכות השי"ת לא תיפסק לנצח, 

שכח האבן והצמצום יבוא על תיקונו 

  בשלימות, במהרה בימינו, אמן.
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ְוָׁשם ַהְמָּתַקת ָּכל ַהִּדיִנים, ִּכי הּוא ְּבִחיַנת 
ִּכי  ָחְכָמה ִעָּלָאה, ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים:

ֶכל ִנְקָרא ֹקֶדׁש   . 73ַהֹּשֵ

י ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ְוִנְכָלִלים ִּבְבִחיַנת ָקְדׁשֵ 
ֳקָדִׁשים, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה, 

  ֶׁשָּכלּול ִמֻּכָּלם.

ּוִמָּׁשם ַהְמָּתַקת ָּכל ַהִּדיִנים, ִּבְפָרִטּיּות 
  ּוִבְכָלִלּיּות. 

ִּכי ַּגם ְּכֶׁשַּמְמִּתיִקין ַהִּדין ִּבְפָרט, ְּבֵאיֶזה 
ֶכל ֶׁשל ֵאיֶזה ִצְמצּום, ְצִריִכין ַּגם ֵּכן  ֹשֵ

ֶכל ָהֶעְליֹון ַהַּנ"ל, ְּכֵדי ְלַהְמ  ִׁשי� ֹּכַח ֵמַהֹּשֵ

                                                             
  קדושה היינו צמצום 73

קודש פירושו צמצום דהיינו הפרשה 

ט), פן תקדש המלאה, -והבדלה (דברים כב

עיי"ש ברש"י) וכמו שבזיווג איש ואשה שהוא 

ממתיק הצמצומים שלה ע"י הקדושה שלו 

לי', ופירשו בגמ'  מקודשתואומר 'הרי את 

(קידושין ב:) אסורה על כל העולם כהקדש, 

שהקדושה העליונה משפעת למטה באופן 

מאד, וכן מבואר במשנה בכלים  מצומצם

(פ"א) שעיקר העשר קדושות שבא"י הוא 

 לענין שילוח טמאים, וז"ס קה"ק כמ"ש להלן.
  נישואין ע"י השכל הכולל 74

ועיין בליקו"ה גיטין ג' (אות ג') שגיטין 

וקידושין נמשך משכל הכולל וביאורו מחמת 

שא"א להמתיק שום דין כ"א ע"י השכל 

יות שהגט הוא משם וגם הכולל, לכן מוכרח לה

החופה וקידושין משם, ועיי"ש באות טו 

שהחופה מבחי' קה"ק והבן שכל זיווג איש 

ואשה אע"פ שהם שכליים פרטיים מ"מ 

ֶכל ַהְּפָרִטי ְלַהְמִּתיק  ֶׁשִּיְהֶיה ֹּכַח ְלֶזה ַהֹּשֵ
  . 74ַהִּדין

ְוֵכן ִּבְכָלִלּיּות, ְלַהְמִּתיק ָּכל ַהִּדיִנים 
ֵמֵאיֶזה ִצְמצּום ֶׁשִּיְהֶיה, ִאי ֶאְפָׁשר 

ֶכל ְלַהְמִּתיק ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת  ַהֹּשֵ
ָהֶעְליֹון, ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים, ְּבִחיַנת 

  :75ֶאֶבן ְׁשִתָּיה. ַּכַּנ"ל

ּוְכֶׁשַהּתֹוָרה ֵיׁש ָלּה ְׁשֵלמּות ַעל ְיֵדי 
ַהְּסָפִרים ַּכַּנ"ל, ֲאַזי ְמַקֶּבֶלת ֵמָחְכָמה 
ִעָּלָאה, ִּבְבִחיַנת לּוחֹות ָהֶאֶבן, ְּבִחיַנת 

  . 76ֶאֶבן ְׁשִתָּיה

בהכרח הוא רק בכח ההתקשרות לשכל 

 הכללי, שהוא הצדיק.
  א"א לעלות תמיד לשכל הכולל 75

עיי' בהלכה הנ"ל (באות כ), שם הקשה 

י הרי אפשר להמתיק מדוע צריך השכל הפרט

לעולם ע"י השכל הכללי ומתרץ שלהשגות 

אלוקות צריך צמצומים רבים כדי שלא יהיה 

ריבוי אור וע"כ צריך שכל פרטי, רק ביוה"כ 

ע"י הכה"ג יש כח להמתיק כל הדינים ע"י 

  השכל הכללי בעצמו.
  פגם השכל הוא רק מצד התחתונים 76

הוא דבר חידוש שדייקא בכח התושבע"פ 

אפשר לקבל משכל הכללי העליון,  שלמטה

וכעי"ז לעיל שכדי לקבל נשמה גבוהה הבקיאה 

בסוד העיבור צריך אוויר זך של א"י כדי 

שיווצר גוף זך לקבל את אותה הנשמה, והצד 

השוה שבשניהם הוא שלמעלה אצל הצדיק אין 

שום פגם רק החיסרון הוא מצד שחסר שלימות 

לרדת  ע"י התחתונים ורק מחמת זה אין יכול

ולהמתיק הצמצומים שלנו, שכדי שיהי' כח 
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ֲאַזי ַמְׁשַּפַעת ְּבָכל ַהָחְכמֹות, ְוִנְמָּתִקים וַ 

  . 77ָּכל ַהִּדיִנים

ִּבְבִחיַנת (ְּתִהִּלים כ): "ִיְׁשַלח ֶעְזְר� 
ִמֹּקֶדׁש", ֶׁשִעַּקר ָהֵעֶזר ְוַהְיׁשּוָעה, ֶׁשהּוא 
 ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים, הּוא ִמֹּקֶדׁש,

ֶכל ֶׁשִּנְק    ָרא ֹקֶדׁש ַּכָּידּוַע. ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהֹּשֵ

ְוֶזה אֹוִתּיֹות ְׁשִתָּיה, ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶהן ָּתִוי 
  ַׁשַּדי ַיֲעֵנִני. 

                                                             
להוריד ולצמצם ההשגה הגבוהה למטה, צריך 

שיכללו ויתקשרו התחתונים למעלה. אם ע"י 

אמונת חכמים ותושבע"פ, או ע"י הגוף זך 

בבחינת פרי הארץ ואז אפשר לקבל הנשמה 

הגבוהה שהיא היא השכל הכללי שיודע כל 

השונים  תהלוכות הגלגלים שהם הצמצומים

  של כל מקום וזמן.

  הרבי שאינו הגון אינו חייב כ"כ

ובזה יובן גם מש"כ שעיקר הזהירות 

שצריכים במנהיגים שאינם הגונים הוא שלא 

ליתן תוקף ועוז ולא להסמיך אותם כי הם 

בעצמם אינם חייבים כ"כ, היינו כי עיקר 

ההמשכה למטה היא ע"י התכללות התחתונים 

בעצמו אינו פגם כ"כ, רק וגם הרבי שאינו הגון 

בסמיכתנו אותו שאנו מתכללים בו עי"ז נעשה 

  הפגם.

  הצדיק נתגלה בכח הצמצום

והעומק בזה דהצדיק נתגלה בכח הצמצום 

ח) שהכה"ג  –בעצמו, ועיי' בהלכות גיטין (ג 

נכנס לקה"ק רק בכח האשה שיש לו שהיא 

בחינת הצמצום שלו ובלא זה אינו יכול לכפר, 

(ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא ִאּיֹוב ל"א: "ֵהן ָּתִוי ַׁשַּדי 
  ַיֲעֵנִני ְוֵסֶפר ָּכַתב ִאיׁש ִריִבי"). 

'ֶהן ָּתִוי ַׁשַּדי', ַהְינּו ְּבִחיַנת ָהְרִׁשימֹות 
  ל ַהִּצְמצּוִמים. ֶׁשל ּכָ 

ִנְמָּתִקין ַעל ְיֵדי ֶׁשָּבִאים ְּבתֹו� ְׁשִתָּיה, 
  ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ַהַּנ"ל. 

ְוֶזה 'ַיֲעֵנִני', ְּבִחיַנת ַהַהְמָּתָקה, ִּבְבִחיַנת: 
  "ִיְׁשַלח ֶעְזְר� ִמֹּקֶדׁש" ַּכַּנ"ל:

' יהודה ס"ל שמתקינין לו אשה עד כדי כך שר

 אחרת.
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ולפי"ז יש לבאר ענין ספרי הצדיקים 

אמיתיים שהם נמשכים משכל הכולל, שכל 

תורה שלהם כלולה מכל התורה, שהצמצום 

המבואר כאן היינו הקושיות דלעיל ועל ידם 

שבים לאמונת חכמים, שהחכם הוא הממתיק 

ספרי הצדיקים אמיתים והמשיב, וע"כ רק 

נקראים ספרים בשלימות באמת, כי רק הם 

בבחי' שאלות ותשובות שזה מהות הספר 

כנ"ל, שבהם יש שכל כללי הממתיק ונותן 

עצות כלליות לכל הצמצומים וזה נקרא 

  תשובה.

אבל שאר ספרים שהם בבחינת שכליים 

פרטיים במידת מה נשאר בשאלה וקושיא 

מתשובה, כיון  ואינם כלולים בשלימות גם

שיש מקומות שעדיין הוא מצומצם, ואינו ספר, 

ושלימותו בכח הצדיק האמת שהוא משלים את 

 כולם להקרא ספר ע"י תשובתו שמשיב הכל.



  חדי ר' שמעון –תורה סא   מ
 

ִאיׁש  ְוֶזה: "ֶהן ָּתִוי ַׁשַּדי ַיֲעֵנִני ְוֵסֶפר ָּכַתב
ִריִבי", ֶׁשַעל ְיֵדי ְוֵסֶפר ָּכַתב ַּכַּנ"ל, ַהְינּו 
ין ַעל ְיֵדי ַהַּמֲח�ֶקת  ִרּבּוי ַהְּסָפִרים ֶׁשַּנֲעֹשִ
ַּכַּנ"ל, ֶׁשָאז ֵיׁש ְלַהּתֹוָרה ְׁשֵלמּות, 
ֶכל ַהּכֹוֵלל, ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה,  ּוְמַקֶּבֶלת ִמֹּשֵ

"ל, ַעל ְיֵדי ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ַּכּנַ 
ֶזה 'ֶהן ָּתִוי ַׁשַּדי ַיֲעֵנִני', ְּבִחיַנת 
ַהַהְמָּתָקה, ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת לּוחֹות ָהֶאֶבן, 

   ֶׁשְּמַקְּבִלין ֵמֶאֶבן ְׁשִתָּיה ַּכַּנ"ל:
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לכאורה אינו מובן מה הקשר בין ראש 

השנה לענין הצמצום של כל אחד, דמה שנקרא 

  תנו,יום הדין הוא מצד השי"ת שדן או

והביאור בזה הוא דכמו הנסירה שנעשית 

ביום זה שאדם ישן וחוה ננסרה ונבנית ועומדת 

בקומה שלימה ורואה את עצמה כנפרדת, 

ומלבד מה שאדה"ר ישן ונעלם מאיתה, היא גם 

בעלת בחירה ורצונות לעצמה, ויכולה לעשות 

ככל העולה על רוחה ואין מוחה בידה. כמו כן 

אה שהאא"ס האציל ממש הוא בכלליות הברי

עולמות אבי"ע ושם הוא מתגלה, כמ"ש "יושב 

בשמים", רק בכל עולם בדרגא יותר פחותה 

ונעלמת, אבל בזה העולם הגשמי דהיינו 

המלכות והנוק' הוא נעלם לגמרי וכאילו ישן 

שהרי אין רואים בעיניים הגשמיות השגחתו 

כלל בזה העולם, והעולם תוסס ועירני לגמרי 

ונפרד ממנו בבחי' החלל פנוי כאילו ננסר 

  שפינה מאלוקותו, ואין מאיר כלל.

  הצמצום בשביל הבחירה

וכ"ז בשביל הבחירה שנתהוית רק ע"י 

העלמה כזו שנפרדים לגמרי כביכול ואז אפשר 

לעשות מה שרוצים כאילו אין רואה ומשגיח, 

****  

[ז] ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשּנֹוְסִעין ַעל ֹראׁש 
  ַהָּׁשָנה ְלַצִּדיִקים. 

ָנה הּוא יֹוָמא ְּדִדיָנא ֶׁשל ָּכל ִּכי ֹראׁש ַהּׁשָ 
ַהָּׁשָנה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָּבא ִעם ְקֻדָּׁשתֹו 

  . 78ְוִצְמצּוָמיו ֶאל ַהַּצִּדיק ַהּדֹור

כי ברגע שיאיר השי"ת כאן בגילוי קצת תיכף 

לעשות כרצוננו יתבטל הבחירה ושוב לא נוכל 

  ולבחור בו מרצוננו,

ומזה עיקר השעשועים שלו ית"ש מזה 

הבחירה של העולם המגושם והנפרד שבכאן 

חוזרים ומגלים שבאמת אין עוד מלבדו שום 

מציאות וגם כאן "הנה לא ינום ולא יישן שומר 

ישראל" שזה יתגלה בגאולה העתידה שאז 

  יבוער רוח הטומאה מן הארץ.

  ע"י הצדיק המתקת הצמצומים

וזהו המתקת הצמצומים, שכ"א יש לו 

בליבו צמצום וחלל פנוי שכביכול השי"ת ישן 

והוא נפרד ובעל בחירה, והצדיק שהוא בחי' 

חכמה עילאה בא וממתיקו לגלות שאין לו 

מעצמו כלום והכל רק מכח הבורא יתברך 

שמו, וזהו גילוי גבוה יותר שאין אפילו 

ולגלות שאפי'  באצילות, שיכול לבחור בעצמו

  בחלל הפנוי השי"ת נמצא.

  כח הבחירה בנשמה

וזה הגילוי הוא מסוד הנשמה 'מאן דנפח 

מדיליה נפח', שמה שהתייעץ במלאכים אינו 

אלא לגבי בריאת הגוף, אבל כח הבחירה של 

  הנשמה בא רק מהשי"ת בעצמו.



  מא   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים, ְּבִחיַנת 
ֶאֶבן ְׁשִתָּיה. ִּבְבִחיַנת (ְׁשמּוֵאל א ב): "ִּכי 

  ת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל". ַלה' ְמצּוֵקי ָאֶרץ ַוָּיׁשֶ 

                                                             
  נתגלה בק"ק

וזה נתגלה בקה"ק באבן שתיה, ששם 

שבבריאה שממנו שורש הצמצומים וההעלמה 

הושתת וננסר העולם וע"כ שם תיקון והמתקת 

הצמצום ושלימות הבחירה, ושם השראת 

השכינה במקום מצומצם, וכמ"ש במדרש 

(ויקרפכ"א יב') על פסוק "וכל אדם לא יהיה 

באוהל מועד" שאפי' מלאכים ושרפים אינם 

נכנסים לשם, רק הכה"ג שלו יש שלימות 

ית השכינה ושם הצמצום והבחירה, אצלו נתגל

  יש מחילת עוונות שהוא תיקון הבריאה.

וע"כ נוסעים בר"ה להצדיק כדי להמתיק 

הצמצומים, כי אז בזמן שיש דורמיטא אנו 

עוסקים לגלות ולצעוק שאין לנו כלום והכל 

ההיפך ממה שנראה, שזה בכח  –רק מהשי"ת 

הצדיק שממנו הושתת העולם ובו תיקון 

ה כמשנ"ל הצמצומים ע"י שלימות הבחיר

  בכה"ג.

וגם במידת מה הצדיק שנשמתינו נאצלת 

מנשמתו,  הוא ישן שאין נתגלה כבודו והנהגתו 

ואנחנו ערים ועושים כרצוננו,  ובבחירתנו 

לציית לו או להיפך (וכמו שרואים שלרוב 

כשבאים להצדיק אין הרגש כראוי וכו' וגם 

בכלליות יש כל מיני הסתרות וד''ל)  ואנו 

ים אליו לר''ה ובזה חוזרים מצייתים ובא

 ומגלים האמונת חכמים ובזה ממתיק צמצומנו.
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וע"כ משה רבינו שהוא הצדיק האמת עסק 

בהמתקת הצמצומים והעוונות מעל ישראל וזה 

מה שאיתא במדרש בתפילת משה אחר חטא 

ֶׁשֵהם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֲעֵליֶהם ִנְׁשָּתת 
  . 79ָהעֹוָלם

עשה את  –ג) ויחל משה  –העג' (שמו"ר מג 

ן חילוי (שבארמית חלייא המר מתוק, ויחל לשו

הוא דבר מתוק) ואז כשהמשיך הכפרה ביוה"כ 

אז קיבלו תושבע"פ שהוא השלימות של 

התורה כשנכללת בשכל הכולל הממתיק, ואז 

  הוריד את לוחות האבן הכלולים מתושבע"פ,

  פסל לך בלוחות שניות

והוא פסלם בעצמו בבחי' תושבע"פ, 

משא"כ בלוחות הראשונות שממחצב של 

ה והם נשתברו בבחי' שבירת הכלים מעל

שהוא האבן כמשנ"ל, מחמת שהיה הפגם 

בצמצומים בתושבע"פ, האמונה במשה, ע"י 

שעשו העג', אבל לוחות שניות שנשלמו בבחי' 

  תושבע"פ הם קיימים לעולם.

  כח זה נמשך ממרה

ועיי"ש עוד במדרש דברים נפלאים "א"ר 

ברכיה בשם ר"ח בר אדא דיפו בשם ר"ש בר 

נחמן כיון שבאו ישראל למרה מה כתיב שם 

ויבואו מרתה, התחיל משה מהרהר בליבו 

ואמר, המים הללו למה נבראו מה הניה יש 

בעולם בהן מוטב היה אילו לא נבראו, ידע 

 הקב"ה מה היה מחשב בליבו, א"ל הקב"ה אל

תאמר כן, ולא מעשי ידי הם, יש דבר בעולם 

שלא נברא לצורך, אלא אני מלמדך היאך תהא 

  אומר, אמור כך, עשה את המר מתוק, 

ומנין שלימדו הקב"ה להיות אומר כך, 

ראה מה כתיב "ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ" 

ויראהו אין כתיב כאן אלא ויורהו וכו' היה 

כיון  הדבר מסורת ביד משה ולא עשה, אלא

שבאו ישראל למדבר וביקש האלקים לכלותן, 



  חדי ר' שמעון –תורה סא   מב
 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּדיִנים, ַעל ְיֵדי 
  . 80ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ַּכַּנ"ל

                                                             
א"ל משה, רבש"ע, בקשת לאבד את ישראל, 

מכלה אתה אותם מן העולם, לא כך אמרת לי 

במרה, הוי מתפלל ואמור עשה את המר מתוק, 

ואף עכשיו חלי מרירתן של ישראל ורפא 

  אותם, הוי ויחל משה" עכ"ל המדרש.

פלא וע"פ התורה הזאת מבואר כל הענין ה

ופלא, שהקב"ה לימד למשה הוא השכל הכללי 

הדינים המרים, וזה  להמתיקשיהי' לו כח 

נדרש בפסוק "ויורהו ה' עץ" שעץ הוא לשון 

עצה, שהעצות הם הם המתקת הדינים של 

הצדיקים, כמו שמובן מהתורה, ומפורש 

בליקו"ה (גיטין ג טו), ואז בשעה שהתעורר 

זה דינים על ישראל בעגל השתמש משה ב

והמתיקם, ואז ניתנו לוחות האבן ונבנה המשכן 

  וקה"ק.

ודווקא במים לימדו השי"ת ההמתקה כי 

המים הם בחי' מי המחלוקת שנעשה מהם מים 

טהורים בכח העצה, ונתגלה לו ע"י הצעקה 

כמ"ש בתורה ה' (ח"ב) שע"י הצעקה מגלים 

  המים עמוקים של העצות.

  בזמן דניאל אין המתקה

שבימי דניאל כתיב  ומסיים שם במדרש

(דניאל ט' יג') "ולא חלינו את פני ה' אלקינו" 

שלא זכו להמתיק אז העוונות, ומבואר דכיון 

שגלו מעל אדמתם אז נעלם כח הצדיק הממתיק 

שהוא הנשמה הכוללת המנהיג הגלגלים שגופו 

  מאוירא דא"י.

  מצוות שניתנו במרה

וע"כ במרה ניתנו להם שבת פרה אדומה 

זה נקודת הצדיק בבחי' חכמה  ודינים, שבת

עילאה שהוא הממתיק. פרה אדומה זה המים 

ְוֶזה ְּבִחיַנת ַאְבֵני ַיֲעֹקב, ֶׁשִּנְכְללּו ֻּכָּלם 
אִׁשית ַרָּבה ַוֵּיֵצא ְּבתֹו� ֶאֶבן ְׁשִתָּיה (ְּבֵר 

המטהרים של המחלוקת כמ"ש לעיל, ודינים 

כמשמעו, שאז קיבלו המתקת הדינים, וע"כ אז 

הבטיח להם "כל המחלה אשר שמתי במצרים 

לא אשים עליך" (בראשית ט"ו כט'), כי אז 

נמתקו המיצרים שהיה להם שם, ובמתן תורה 

עלו לשכל הכולל, אז נתרפאו כל המומין  שאז

 כפשוטו, זהו המתקת הדינים.
  שופר היינו מחלוקת 80

ויש לבאר ענין שופר של ר"ה שהוא ענין 

מחלוקת, ועיין בהלכות הו"ר ב' שם ביאר 

דהוא בחינת קול ה' על המים, ויש להוסיף 

דשופר הוא היבבה בחי' שאלה וקושיא וע"כ 

וע אחרו פעמי נלמד מאם סיסרא שהקשתה מד

מרכבותיו לבוא, דהיינו שהקשתה על 

המציאות של סיסרא שהרי הוא גדול כ"כ ולא 

  יתכן שיהרג.

(שופטים ה' לא') כן –וזה מה שסיים שם 

יאבדו כל אויביך ה', ואהביו כצאת השמש 

בגבורתו, שהאויבים כלים, ע"י שנכללים 

  ישראל באהבה, וכלה המחלוקת.

  שמע ה' קולי אקרא –קושיא 

וע"כ שופר בגימטריא מחלוקת (עם 

) ועיי' בתורה מ"ד ח"ב שם 590 –האותיות 

שמע ה' קולי אקרא,  –מבאר ר"ת קשי"א 

שכשמתגבר עליו הקושיות והמניעות בליבו 

יצעוק לאביו שבשמים בקול חזק מעמקי הלב, 

ואז השי"ת שומע קולו, ויכול להיות שמזה 

בעצמו יפלו כל הקושיות, ואין צריך רק 

  רות לה'.לק



  מג   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ָּפָרָׁשה ס"ח, ַעֵּין ֹזַהר ֹנַח ע"ב, ַוְיִחי 

  . 81רל"א)

ִּכי ַהְּנָפׁשֹות ֵהם ְּבִחיַנת ֲאָבִנים, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב (ֵאיָכה ד): "ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ַאְבֵני 

  ֹקֶדׁש". 

                                                             
וזה ענין השופר שהוא מחלוקת וקושיות, 

 –שאז אפשר רק לקרוא אל ה', שזהו השופר 

  קול בלא דיבור, ואז מתבטל המחלוקת.
לפי מה שנתבאר מובן מדוע נכללו  81

השבטים ע"י בחי' אבנים דווקא, שהבנים של 

בן, שהמשיך  –יעקב נכללו בתוך אביהם, אב 

כל  אז לדורות אחדות ישראל שיתאחדו

המשפחות עד סוף כל הדורות כולם בתוך אבן 

שתיה באמונה שלימה. ודווקא יעקב שהיתה 

מיטתו שלימה היינו שהי' לו בשלימות ענין 

אחדות אב ובן שאברהם ויצחק יש להם בנים 

  שאין מתייחסים אחריהם,

ועל כן כולנו נקראים בני ישראל,  

בנים להיות כל  -שמישראל קבלנו כח האב 

רע קודש של ישראל ולהיות שכינתו זרעינו ז

מצומצמת עלינו מתוך כל העמים. וזה מה 

שכתוב בזוהר (ויחי דף רל"א. המובא כאן 

כמקור) שיעקב הוא העמיד ושתל האבן שתיה, 

והקשה שם שהיא הרי נבראה בתחילת בריאת 

העולם, ותירץ שהוא תיקון את קיומה והוא 

  המשיך מדור של מעלה למטה.

א המשיך כלליות אב לפי"ז א"ש שהו

ובנים בחי' הצמצומים ובאותה עת המשיך 

השראת שכינתו לתוך צמצומים לבחי' בית 

שיהיה תפיסה והשגה לבני אדם (כמ"ש בתורה 

  י').

ודווקא יעקב שהוא המשיך בחי' תושבע"פ 

לעולם בכח הנדר שחידש אז בזה האבן כמ"ש 

"וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלקים עמדי 

ן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית וגו' והאב

  אלקים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך".

ע"כ יש לו כח כלליות אב ובנים 

והצמצומים שזה בחי' תושבע"פ ואמונת 

 חכמים הנמסרת מאב לבן.



  חדי ר' שמעון –תורה סא   מד
 

ְוֻכָּלם ָּבִאים ְוִנְכָלִלים ְּבתֹו� ַהַּצִּדיק 
ִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה, ְוַעל , ֶׁשהּוא ּבְ 82ַהּדֹור

  :83ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּצְמצּוִמים ַּכַּנ"ל

***  

[ח] ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשִּנְכָלִלים ַיַחד ָּכל  
ה  ַהְּנָפׁשֹות ַּכַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ

                                                             
  י"ב נוסחאות כולם דרך ק"ק 82

וע"כ יש י"ב נוסחאות התפילה ולכל אחד 

שער מיוחד, כמו שמובא בתורה ט' ח"א, ומ"מ 

כולם צריכים להעלות את התפילה דרך קודש 

הקדשים שזה שער השמים, שמזה רואים שכל 

ישראל אע"פ שלכל אחד יש נוסחא וצמצום 

אחר, מ"מ כולם נכללים בצדיק האמת ובאבן 

  שתיה כפשוטו ממש.

ויש לרמז זה בלשון הפסוק "וזה שער 

השמים" ז"ה בגימטריא י"ב, כעין שדרשו 

  י"ב שבטים יתנו. –נו רז"ל (שקלים ג:) זה ית

וע"כ הקיבוץ הזה הוא דווקא בראש 

השנה, כי יעקב נתברך ע"י יצחק בר"ה ותיכף 

אח"כ ברח אל לבן ואז בדרכו פגע בקה"ק והיה 

  מעשה זה.

  לחם לאכול ובגד ללבוש בר"ה

וע"כ אמר אז (בראשית כ"ח כ') "אם יהיה 

אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה ונתן לי לחם 

לבוש" כי אז בראש השנה הזמן לאכול ובגד ל

להתחנן על כתיבה וחתימה טובה, ודווקא לחם 

כמ"ש כי חוק לישראל הוא, ופירש בזוה"ק 

חוק לישנא דמזונא, ובגד ללבוש גם הזמן 

בר"ה, שאז ידעו אדם וחוה כי ערומים הם, 

ועשה להם השי"ת בגדים, ועל כן אז הזמן 

ְמָחה, ִּבְבִחיַנת (ִמְׁשֵלי י"ג): "אֹור  ֹשִ
ָמח".    ַצִּדיִקים ִיֹשְ

ִּכי ַהֶּנֶפׁש הּוא ְּבִחיַנת ֵנר, ִּבְבִחיַנת 
  (ִמְׁשֵלי כ): "ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם". 

ה ֵמֶהם אֹור, ְוַעל  ּוְכֶׁשִּנְכָלִלין ַיַחד ַנֲעֹשֶ
ְמָחה, ְּבִחיַנת: "אֹור  ה ֹשִ ְיֵדי ֶזה ַנֲעֹשֶ

ָמח"   :84ַצִּדיִקים ִיֹשְ

 לעסוק בתיקון הבגדים, ודווקא לשון בגד, כי

לבוש היה גם לפני זה כמ"ש  'ה' מלך גאות 

לבש' (תהלים צג'), אבל אז בעת החטא שבגדו 

  בהשי"ת הוצרכו לבגדים.

  השינה בקה"ק

וזה מש"כ שם (פסוק טז') "ויקץ יעקב 

משנתו ויאמר אם יש ה' במקום הזה ואנכי לא 

ידעתי" כי בר"ה איתא בירושלמי שלא לישן 

", וכן "מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה

ביוה"כ לא הניחו לכה"ג לישן קודם שנכנס 

לקה"ק, וע"כ יעקב כשבא למקום קה"ק ואבן 

  שתי' ירא על שישן שם.
  מזבח וקה"ק 83

וע"כ המזבח הוא מי"ב אבנים כנגד י"ב 

שבטים אבל בקה"ק כולם נכללים באבן אחת 

 כי שם השורש העליון.
  את והב בסופה 84

נמצא שהמחלוקת והצמצומים שהיה 

בתורה שבע"פ נהפך אח"כ ע"י התכללותם 

בק"ק לבחינת שמחה ואהבה כמו שמביא להלן 

"אנן בחביבותא תליא", וזהו שדרשו רז"ל 

(קידושין ל:) "מאי את אויבים בשער אפי' 

האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקים בתורה 

בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם 



  מה   חדי ר' שמעון –תורה סא 

 
ְעִּתי ְוֶזה ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר: "ה' ָׁשמַ 

  ִׁשְמֲע� ָיֵראִתי", ַּתָּמן ָיאּות ֲהֵוי ְלִמְדַחל. 

ִּכי ֲחַבּקּוק ָאַמר ְנבּוָאה זֹו ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַוֲחֵבָריו ֶׁשֵּמתּו ַעל ְיֵדי ֶׁש�א ָהָיה ָּבֶהם 
ַאֲהָבה ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם 

  ִלְבָרָכה (ְיָבמֹות ס"ב:). 

יּו ְּבִחיַנת ְּגבּורֹות ְוִצְמצּוִמים, ִּכי ֵהם הָ 
  ְו�א ִנְכְללּו ַיַחד. 

  ְו�א ִנְמְּתקּו. 

ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַוֲחֵבָריו ֶׁשָהיּו ַהִּתּקּון 
ֶׁשָּלֶהם, ַעל ֵּכן ָאַמר ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא 
ַּתְלָיא, ַהְינּו ְּבִחיַנת ָהַאֲהָבה ּוְכָללּות 

ל ְיֵדי ֶזה ַהַהְמָּתָקה ֶׁשִּנְכָלִלין ַיַחד, ְועַ 
  ְוַהִּתּקּון ַּכַּנ"ל. 

ּוִמֶּזה ָּבא ְּבִחיַנת ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַהְינּו 
ה ַעל ְיֵדי  ְמָחה, ֶׁשַּנֲעֹשֶ ְּבִחיַנת ַהֹּשִ

                                                             
זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, 

שנאמר את והב בסופה, אל תקרי בסּופה אלא 

בסֹופה", היינו שבתחילה התושבע"פ היא 

בבחינת מי מריבה ואז הם אויבים זה לזה, 

  ולבסוף נכללים יחד ונעשה אהבה ביניהם.

  במצרים התעסקו בקושיות

וזהו כל ענין יצי"מ שאמר השי"ת למשה 

(שמות ג' יב') בהוציאך את העם ממצרים 

קים על ההר הזה" שתכלית תעבדון את האל

יציאת מצרים שהיא היציאה מהצמצומים הוא 

כדי לקבל את לוחות האבן על הר סיני, ועל כל 

במצרים התעסקו בשאלות וקושיות כמ"ש 

בקושיא,  –בתיקונים (דף כח) בעבודה קשה 

בקל וחומר, כי מהקושיות אלו נעשה  –בחומר 

ַהְּכָללּות ְוָהַאֲהָבה, ְּבִחיַנת: "אֹור 
ָמח":   ַצִּדיִקים ִיֹשְ

סֹוד".  ָּפַתח ְוָאַמר: "הֹוֵל� ָרִכיל ְמַגֶּלה
'הֹוֵל� ָרִכיל ְוכּו' ְּדֵלית רּוֵחּה רּוָחא 

  ְּדִקּיּוָמא. 

  ַהְינּו רּוַח ָחְכָמה. 

ְוָלא ֲהָוה ְמֵהיָמָנא. ַהְינּו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים 
ַּכַּנ"ל, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאמּוַנת 
ֲחָכִמים, ֵאין ּבֹו רּוַח ָחְכָמה, ִּכי ִנּדֹון 

  "ל. ְּבמֹוָתרֹות ַּכּנַ 

ְמַגֶּלה סֹוד, ֶזה ְּבִחיַנת ִּבּטּול ְּכַתב ָיֵדנּו, 
ֶכל ִמיֵדי ַהְּסִמיָכה  ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלין אֹור ַהֹּשֵ

ַּכַּנ"ל, ִּבְבִחיַנת (ִאּיֹוב ל"ו): "ַעל ַּכַּפִים 
  . 85ִּכָּסה אֹור"

ֶכל,  ִּכי ָהאֹוִתּיֹות ְצִריכֹות ְלַקֵּבל אֹור ַהֹּשֵ
ַּנ"ל. ְוַעל ְיֵדי ְּפַגם ִמיֵדי ַהְּסִמיָכה ּכַ 

ספר אח"כ במתן תורה כשנכללו הצמצומים 

הכללי שהוא התשובה לכל קושיות אלו, בשכל 

וע"כ במתן תורה נראה להם כבוד אלקי 

ישראל כמעשה לבנת הספיר ופירש"י על שם 

מה שנשתעבדו במצרים בלבנים (שמות כ"ד), 

לפי"ז אתי שפיר שבכח הלבנים זכו להתגלות 

 העליונה במתן תורה.
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ה, סוד הוא אור השכל שאינו נתפס למט

ואחיזתנו בו הוא רק ע"י אמונת חכמים וכיון 

  שאין לו אמונה ממילא נסתלק הסוד,

ודווקא בבחי' מותרות נסתלק הסוד, כי 

סוד פירושו שיש אימון וחשיבות לדבר ובזה 



  חדי ר' שמעון –תורה סא   מו
 

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'הֹוֵל� 
ָרִכיל', ַעל ְיֵדי ֶזה 'ְמַגֶּלה סֹוד', ֶׁשִּנְתַּגֶּלה 
ֶכל ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ְוִנְסַּתֵּלק אֹור ַהֹּשֵ

: ְוֶנֱאַמן רּוַח 86ְּבסֹוד ַעִּמי �א ִיְהיּו ַּכַּנ"ל
  ְּדִאית ֵּבּה רּוָחא ְּדִקּיּוָמא. ְמַכֶּסה ָּדָבר, 

ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ַעל ְיֵדי 
ֶזה, ְמַכֶּסה ָּדָבר, ְּבִחיַנת 'ַעל ַּכַּפִים ִּכָּסה 

 אֹור' ַּכַּנ"ל:

                                                             
והרגשה, וע"כ  בהבנההוא מושג אצלינו ולא 

הסתלקות הסוד היינו שהוא מיותר אצלו בלא 

  ת.חשיבות שזהו המשמעות של מותרו
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וע"כ כשגילה יהודה בן גרים זה, ופגם 

בסוד ובאמונת חכמים (היינו ב'אימון') הוצרך 

רשב"י להתגרש למקום שלא הי' שם קדושה 

מעולם, שהוא תלוי בחיסרון הסוד, ושם נעשה 

קדושה חדשה מבחי' תושבע"פ ונתגלה הזוהר 

 הקדוש.


