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  הקודש גרתיא

 

  פתיחה

 

 לאחד ל"צז נו משה בר נחמןרב הגאון המקובל הקדוש הגאון רבה ששלח הקודש אגרת

  .אשתו אל האדם חיבור ענייןב החברים

 

 יראת ידיעת תדע מהם אשר הדרכים על לחקור ומהיר זריז היותךל ,אחי וישמרך' ה יברכך

 המכשלת האפלה מדרך שתנצל כדי, המנורה פני מול אל ורההא בדרכי ללכת ותוכל, שמים

 .המזהירות המאורות פני ראו לא אשר וריםיוהע את

 

 שמים לשם כולם ויהיו צרכיו לעשות האדם יוכל שבה הדרך לך להורות אחי ממני בקשת הנה

 מלכות עול את לקבל יםיראו הוראה בעלי לבנים לזכות כדי, אשתו אל האדם חיבור ענייןב

 שתשיג ענייןב צדק שערי לך אראה אני, האמת דרך על שהלכת מחשבותיך ובראותי. שמים

 . הנאמנה יתעלה השם בתורת הכוונה

 

 בזה הקדמות לך ואקדים. מסודרים פרקים דברים לך אסדר, מהם בקשתך שתשיג וכדי

 .הפרק

 

 

 א פרק

 מכל הקדושה בתורתו נוהבדיל ש"י,ל מיוחדת ישראל נואומת בהיות כי ,אחי ישמרך ה' דע

 ,תהילתי יספרו" לי יצרתי זו עם" כאומרו .שזולתו מה מכל נבדל יתברך הוא כאשר ,האומות

 שאנו וזה. בצורהאחד  – "אחד' ה" אחר במקום אמרנוקום זה "עם זו יצרתי לי",    מ         אמר ב  

 להיות והבדלתי לי ,כלומר ,"בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי ,אחד ושמך אחד אתה" אומרים

 . "לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל" :מרווכא לכבודו, מיוחד

 

 יתעלה נה ה'וה, אדוניהםל בהנהגת ראויים שהם מה כפי הנהגתם העבדים כי ידעת וכבר

 הוא כאשר קדושים להיות נואות ווהיוצ, וכמוה שאין קדוש הוא ,עבדיו ואנו אדוננו שהוא

 .קדוש היה אתה אף קדוש הוא מה -" בדרכיו והלכת" בפסוק ל"ז כמו שאמרו חכמינו. קדוש

 על תדומיוס הנהגותיהם שכל ישראל ונמצא חר כךוא. וכו' חנון היה אתה אף חנון הוא מה

 והתקדשתםלפי שמתדמים אליו בכל מעשיהם, והוא אמרו יתעלה: ", יתעלה השם יחוד
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 םמקדשי אנו, והישר הטוב עושים מה שאנחנו שכל נמצא. "'ה אני קדוש כי קדושים והייתם

 מתדמים שאנו לפי, "צדיקים ומשפטים קיםוח לו אשר גדול גוי ומי" :מרווכא הגדול שמו

 . ויתעלה יתברך לבוראנו

 אחר, שמים שם בהם םמחללי אנו, מקולקלים ונעשה מעשים כשורה נתנהג שלא זמן וכל

 :יומא במסכת אמרו זה ועל .מכוערים מעשינו והנה לו מתדמים אנואין ש

 לי ויאמר' :אומר הכתוב עליו בשוק נאה, ומתנו ומשאו ,ושונה קורא שאדם בזמן"

 ,נאה בשוק ואין ושונה קורא שאדם בזמן אבל '.אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי

ם וכמה מקולקלי כמה ,בן פלוני שלמד תורה פלוני ראיתם :אומרים עליו ני אדםמה ב

 ונמצא ',יצאו ומארצו אלה' ה עםר להם ובאמ' :אומר הכתוב עליו .מכוערים מעשיו

 . "מתחלל שמים שם

 תלוי לולויוח השם קדושת הנה במעשינו לו םמתדמי שאנו מאחרש שאמרו זה כל על והטעם

 . במעשינו

 

 תכונת מצד טוב או רע היותו בתיס וטבעו אדםה חומר בהיותש דע, זה שהודענוך ואחר

 הבנים כפי לולויח או 'ה קדושת בתיס האדם חיבור ונמצא, ממנה שנתהווה טיפהה כפי ,המזג

 הקבלה באה כאשר ,תשמיש בשעת עצמנו לקדש והזהירנו אותנו הוויצועל זה , ולידהש

 צדיקים להוליד בהיסה היא אתשז מפני ".מטומאתם ישראל בני את והזרתם" :בפסוק

 . שמים שם מחללים רשעים או ,שמים שם מקדשים

. תשמיש בשעת עצמו לקדש האדם צריךש חז"ל  שאמרו מה לדעת תצטרך, כן שהדבר ואחר

  :יםדרכ לחמשה נחלקת את, כי היאזה קדושהלמה היא הו

 

 ]חמשת חלקי הקדושה[

 . האדם חיבור במהות ,הראשון הדרך

 . חיבורה בזמן ,השני הדרך

 . חיבורל הראוי ןזמב ,השלישי הדרך

 . חיבורה ןוויבכ, הרביעי הדרך

 . החיבור באיכות ,החמישי הדרך

 

מהם  אחד כל ואביא ,תךכוונ אל שיספיק בעניין הדברים כל אחד מאלה לבאר נכנס והנני

 .בפרק מיוחד
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  חיבורה במהות - הראשון דרךב: ב פרק

 

 אדם וכל .ובדעת הראויה ,הראוי ובזמן ,שראוי מה כפי הדבר כשהיה ,ונקי קדוש הוא חיבורה

. ולא לחינם נקרא ידיעה נקרא הראוי חיבורשה לילה וחס,ח ,וכיעור גנאי יש חיבורב כי שיאמר

 . "אשתו חנה את אלקנה וידע" כאומרו:ידיעה, 

 אשר והבינה תהדע שכתומ ,ובטהרה קדושהב נמשכת תהיהכש הזרע פתיטכי  :סודה וזהו

 . ידיעה חיבורל קורין היוי לא ,גדולה קדושה דברה היהי לא שאלו עודיו. מוחב

 

 ]נגד אריסטו ורמב"ם המדברים בגנות החיבור[

 מה על סטוילאר משבח בהיותו ,הנבוכים במורה ל"ז המורה הרב חשב כאשר הדבר איןש

 וניויהמזה ש לפי, וניוהי שאמר כמו הדבר אין, חלילה. לנו חרפה הוא המשוש חוש כי שאמר

 זה אומר היה לא ,דעהב מחודש שהעולם מאמין היה שאלו, מורגש שאינו מינות שמץ יש

 . הבליעל וניוהי

 ברא ולא, חכמתו שגזרה מה כפי הכל ברא יתברך שהשםמאמינים  תורהה בעלי כת אבל

 הם המשגל כלי הנה, הוא גנאי של דבר חיבורהכי  אמרנ שאם .כיעור ולא גנאי בו שיהיה דבר

 ל"זמרו וא ",ויכוננך עשך הוא" :כמו שנאמר ,בראםם יתעלה הוא שהש והרי, הגנות כלי

 על פסוק אמר קהלת ובמדרש. "באדם כונניות הוא ברוך הקדוש עשהש"מלמד  חולין במסכת

 על והשיבושכך הוא  ואבר אבר כל על נמנו דינו ובית שהוא מלמד -" עשוהו כבר אשראת "

 ,גנות או חסרון או מום בו שיש דבר 'תים הש ברא היאך, גנאיהם דבר  המשגל כלי ואם. "כנו

 :ואומר. "פעלו תמים הצור" :מכריזוהרי אדון הנביאים  ,תמימות פעולותיו א"כ נמצא שאין

 . "מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלוהים וירא"

 

 גנאי ולא קלקולעניין  לפניו אין ,ברע מראות םיעיני טהור הוא 'תי םשהש כמו הוא ענייןה אבל

 ולא ,מתכונתם על םניוהכ שבהם ואבר אבר כל וברא לבטלה, ואשה איש ברא לאו ,עוריולא כ

 האדם ערומים שניהם ויהיו" :בראשית במעשה שאמר מה הברורה והעדות. גנאי דבר ברא

, לשמים נתםוכו וכל במושכלות םעסוקי שהיו לפי ,שחטאו קודם זה כלו, "יתבוששו ולא ואשתו

 . הגוף אברי שארכו וידיים םיכעיני אלא בעיניהםכלי המשגל  היו ולא

 

, "ערומים כי" עליהם אמר, שמים לשם נתכוונו ולא הגופניות ותתאוה אחר כשנטו אמנם

 עושות ואם ונשגבות, ומשובחות מכובדות הם ת"ס ותשכותב בעת יםהידי כאשר ובאור זה כי

. שחטאו קודם ולאשתו לאדם המשגל כלי יוה כך, ומכוערות מגונות הם מהנבלויות ותנבל
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, הרע ובעשות עוריוכ וגנאי ,הטוב ובעשות ושבח מהלל מהאברים ואבר אבר בכל שיש וכמו

 . המשגל בכלי ולחוה לאדם אירע כך

 

שכל  ונמצא, ונקיות וטהרה משפט דרכיו כלו תמים פועלו 'שם יתשה נמצאא"כ בדרך זה 

 עשה אשר מצאתי זה ראה לבד" ה"ע שלמה אמר זה עלו. האדם פעולת מצד הוא עוריהכ

 כי ,קלקול גנאי או דבר הבריאה מצד האדם אברי בכל אין כלומר, "ישר האדם את אלוהיםה

 שאין בדברים כיעורה מביאחוטא  בהיות האדם אבל, מתוקןוטוב  דבר העליונ בחכמה הכל

 . מאוד זה והבן. מתחלה כיעור בהם

 

 ]סוד הכרובים[

 תבונהה חכמהה בסוד כלול האדם היותשב הוא ו אומרים לךשאנמה  תידיע סוד והנה

וזה  ,הדעת סוד הוא הטהור בוריוהח ,התבונה סוד והאשה ,החכמה הוא האדם כי, דעתהו

 ואכשה גדולעילוי  עניין ואה חיבורה הנה כ"וא. הפנימית הקבלה דרכי בסודסוד איש ואשה 

. ונקבה זכר דמיוןב בזה זה מעורים שהיו בכרובים גדול סוד הזה הגדול והסוד. הראוי כפי

 היותר במקום אותם ולשום ככה לעשות עולם של בונויר והומצ היה לא גנאי הדבר היה ואילו

 תגלהו ואל הזה הסוד ושמור. דומא עמוק סוד על שהוא אלא .הישוב שבכל וטהור קדוש

  .לו וראוי הגון הוא כן אם אלא אדם לשום

 

 אישכ - "וליות איש כמער" :שכתוב שלמה יןניעב הראוי חיבורל עשוי סוד ראהת מכאן כי

 כשהרגישו :"ואנושה לבי שברה חרפה" :ה"ע המלך דוד אמר זה ועל .שלו ותבלי המעורה

 תבין ואם. הכרובים ענייןב וגידפו חירפו כמה הם ,אלו של היהםואל ראו ואמרו עמונים

 :ל"ז שאמרו מה תדע, הםימבינ נשמע והקול םהכרובי

 . ביניהם שרויה שכינה - בקדושה אשתו עם מתחבר שאדם בשעה

  .אש ושארנו ,מביניהם מסתלקת שכינה - נתחממואיש ואשה  :והסוד

 כי גילתי לך הסוד. ,והבן זה

 

ואמרו  ."ועליהם הקב"ה ,איש ואשה :שותפים הם באדם שלושה"ל זה נתכוונו באומרם ז"ל או

 דרתי כאילו עליהם אני מעלה :אומר הוא ברוך הקדוש ,ואמו אביו את מכבד" ,קידושין ראבגמ

 . גנאי שהוא בדבר ת"השי את כוללים היו היאך ,גנאי הדבר היה ואם. "וכבדוני ביניהם

 

, "בן לך ממנה נתתי וגם אותה וברכתי" :יצחק תמולד ענייןב לאברהם אמר ת"השי והנה

, "רחמה את ויפתח" :אמר רחל ענייןוב, "אשתו כחולנ' לה יצחק ויעתר" :אומר רבקה ענייןוב

 ועקרה משכלה תהיה לא" :בכלל ואמר. "'ה ויזכרה אשתו חנה את אלקנה וידע" :נהח ענייןוב
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 ...ביד הקב"ה מפתחות שלש" :ואמרו רבותינו במסכת חגיגה. "בארצך את מספר ימיך אמלא

 לעשותו ה"להקב לו מה, גנאי בדבר היה ואלו'. וגו "רחמה את ויפתח :שנאמר מפתח של חיה

 . שליח ע"י עצמו ולא ע"י

 

 למלאך הוא ברוך הקדוש רמז, לעבור יהודה קשיב" -' הדרך אל אליה ויט' ענייןב וכבר אמרו

 שניהם נולדו כך ולפי. זה בוריבח היה וחפצו הקב"ה כוונתש להודיע ".והוהתא על הממונה

 . וזרח פרץ, וירח שמש דוגמתו, טהורים שניהם צדיקים שניהם תאומים

 

ותלד  ריוןיה לה' ה ויתן" :נאמר רות ענייןוב. פרטםבו כללםב יבראו עולם סדרי צורתב כי והבן

 םיעיני טהור" :וכתיב ."אוכל לא עמל אל והבט" :נאמר כבר הרי ,איגנ דברה היה ואלו ."בן

 . "ברע מראות

 

 אין ,שמים לשם חיבורה כשיהיה והוא .אחד מצד בטליםהבלים,  היוני דברי נמצאו כ"או

 . מנומ למעלה ונקי טהור

 

 סוד בנין העולם וישותו[ –]החיבור 

 אל הצדיק צורת ייחס הנה, "ידעתיך בבטן אצרך בטרם" :הצדיקים חיבורב נאמר ועל זה

 אבל ,"בבטן אצרך בטרם" אמרי .הצדיק מן הנמשכת הזרע פתיט מצייר הוא כאילו' ית הבורא

 רשעים זורו" :עליו אמרו, בה חלק 'שם יתל אין ,טמאה כולה טיפהה אותהש הפריץ ברשע

 , 'שם יתה חלק ואינם ונכרים זרים שהם, זה הבןו. "מרחם

 משפיע בסוד ונקבות זכרים ודוגמת ,נויובני עולם מערכת סוד הם שאמרנו הדברים כל והנה

 . השפע ומקבל

 

 נוטה כה אמר ה' צבאות"ואמר:  ,וארץ שמים דמיוןב ,כראוי אשתו אל האדם חיבור והנה

 אגודה והםהוא , "יסדה ארץ על ואגודתו" :ואומר, "בקרבו אדם רוח ויוצר ארץ ויוסד שמים

, האדם בבריאת שותף אני גם כלומר ".בצלמנו אדם נעשה" סוד , והואזה אדם תאילבר אחת

 ויפח" :מרווכא, נשמה בו זורק 'שם יתוה הגוף סדר כל משכן והאם האב, ההז והשותפות

  ."נתנה אשר אלוהיםה אל תשוב והרוח הארץ על העפר וישוב" :ואמר, "חיים נשמת באפיו

 . בו שותף 'שם יתשה בדבר גנות יש אם ראו, עיניים בעלי אתםו

 

 נעשה האדם כי, ותוישו העולם יןיבנ סוד שהוא כראוי כשהוא לאשתו האדם חיבור כן אם

 לאשתו מתחבר שהאדם בזמן שאמרנו זה סוד והנה .בראשית במעשה ה"להקב שותף
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 נתחממו" :שאמרו ומה .רחם כל פטר ווזה, ואשה איש בסוד ביניהם שכינה ,ובטהרה בקדושה

 . מאד זה והבן ."מרחם רשעים זורו" סוד והוא אש בסוד -" מביניהם מסתלקת שכינה

 

 הפך והוא השני הדרך ודיעךא, חיבורה מן האחד מהות הדרך סוד על נוךעוררש ואחר

 .הראשון

 'שם יתל אין, סרוחה פהיט היא הנמשך הזרע אותו ,שמים לשם ןומתכו אדם שאין בזמן כי

, לע"ז עגל ומפטם אשרה ונוטע, הללבה כלה והנה, הארץ על דרכו משחית ונקרא, בה חלק

חלק  'שם יתשאין ל ממאיר סלון רק נשמה בה נזרקה שלא טיפהו מקולקל זרעמזריע  בהיותו

 :עכ"ז ואמר בתורה 'שם יתה והיצ והנה. כאשר אמרנו מרחם רשעים זורו בה, ועליו נאמר:

 . אני קדוש כי קדושים והייתם

 .הבאים בפרקים זה אבאר ועוד

 

  חיבורה בזמן - השני הדרך: ג פרק

 

 בתורה האמורה עונהה. "יגרע לא ועונתה כסותהו שארה" :בתורה אמר השם יתברך

 שאר תובעונ לדבר נניח ועכשיו. אדם בני כל כפי משתנות העונותש מפני תלמודנתפרשה ב

 . שבת ערבל שבת רבעמ אישה, הראוי כמיםחלמידי ת בעונת ונדבר אדם בני

 

 ]עונת תלמידי חכמים[

 לא שאילו, בגוף אשר נקיוה בחרנה הדם הואש זהרו ומאור הגוף חיי הוא האדם זרע כי עודי

, ואבר אבר מכל חלק לו ויש הגוף מחלק הוא הזרע הנהו. בו אדם צורת הייתה לא כן היה

 שלא, כמוהו רחא מטבע נמשך אבר כל רק, עיןמ זןוא ולא זןואמעין  יולד לאכי  הוא ידועש

 .שור אושה  או חמור אדם מזרע לאו עדשיםלא ו םפולי יםטיהח מזרע וולדי

 

 לחוש איןד .נולד הוא שממנו ידוע חווכ מיוחד טבע לו יש וצורה צורה וכל ואבר אבר כל ם כן,א

 אבר מכל חלק הוא הזרעש כ"וא .בגוף לוהכלאיבר ב מצוי האברכוח  כי ,פקח ולידיש לסומא

 היהי אז כי ,כתרנגול תמיד אשתו אצל מצוי להיות ראוי אדםשום  אין ,האדם מאברי ואבר

 חיבורה בהיות אבל. ודלים הולכים איבריו חלקי וכל מתמעט עיניו ומאור ונלאה תשכוחו 

 בשבעת ואחור פנים הגלגלים חזרת סוד שהוא, שבת ילליל שבת ימליל שהיא הידועה בעונה

 החולש ממנו נחלש שיהיה דבר יחסר לא והוא ,בזולתו וכוח להשפיע יוכל אז, השבוע ימי

, "בעתו יתן פריו אשר" :הכתוב אמר ולפיכך. ממנו להשפיע שיוכלכוח  קבל שכבר לפי, נראית

לא הביא לו חולשה על זה,  כלומר, "יבול לא ועלהו" ליה וסמיך ,ללילי שבת שבת ימליל והיינו

 . הצלחה לידי אוויב שמים לשם חיבורהאז וסמיך ליה "וכל אשר יעשה יצליח", כלומר 
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 הנפשות עולם חכמת אווה עולם יסוד הוא שהשבת לפי, שבת לליל שבת מליל היותו וטעם

 ,השכלית לנפש נתםוכו להיות ,שבת לילב תלמידי חכמים בעונת נהכווהו'. לה שבת טעםמ

 :מרווכא .טהורה עליונה שכלית נשמה בעלת ,עלהשם יתה לעבודת הראויה צורה דהיינו

 . תלמידי חכמים בעונת לזה נהוהכו הייתה הנה. "וינפש שבת השביעי וביום"

 ביום אם כי ,המעשה ימי ששת דהיינו ,םיהגופני םימי תום בעונעונת שמו לאש, דומא זה והבן

 . לך וייטב והבן. הנפשות עולםהוא ו שבת שכולו

 

 ]זמן החיבור[

 נחלק חיבורה זמן כי ונאמר, רובאל כוונתנו הייתהש למה נחזור, זה על עוררנוך אשר ואחר

  :חלקים שלשהל

 . בימים עונה זמן חד,הא החלק

 . המזון מצד עונה זמן ,השני החלק

 . השעות מצד עונה זמן ,שלישיה החלק

 . זה בפרק ארובמ כבר ראשוןה החלק אמנם

 

 שהוא העונה מצד המזון השני והחלק

 ומדרגה מטחן מיני שלשה להיות עובר הוא צריךמה שתצטרך לדעת שהמזון שאדם ניזון 

 סמוך טתוימ האדם ישמש םוא. הגוף את מפרנס לבן לדם או לזרע נהפך רביעית הואה

 אותה והנה, וצלול זך ואינו מעורבו עכור והדם רותח הגוף טבע זמן באותו הנה, לאכילה

 טהורה ולא נקיה צלולה ולא אינה, ומטונפת סרוחה, מלוכלכת עכורה מנומ הנמשכת פהיהט

 נאמר עליוו ,ומטונף עכור מיסוד מיוסד טיפה מאותה הוולד הנוצרנמצא ואם כן . ולא זכה

 מחייב טיפהה מזג שטבע ינפמ ."מרחם רשעים זורו" אמרעל זה נו ."שקר וילד עמל הרה"

 . ומטונף משוקץ ממנה הנוצר להיות

 

 הגוף יטבע ויטשקיו ,עליו מיושבת שנפשו בשעה שתהיה חיבורה שעת ןולכו האדם צריך ןלכ

 יהיו האדם גוף יסודותו, הטבעי למקומם השמרים וירדו הדם כךונזד ,שאכל המזון מרתיחת

 . האחרון הלילה לחצי סמוך הוא ,ווהש נכון סדרעל  יםמסודר

 

 ]בין צפון לדרום[

 ,ימי כלעל שני דברים הייתי מצטער  :אומר בנימין תניא ר' ברכות במסכת ל"זאמרו ח זה ועל

 הויין לדרום צפון בין ותטימ הנותןכל  יצחק' ר אמרד, לדרום צפון בין נתונה שתהא טתיימ על

 נחמן רב. לעולליהם יתרם והניחו בנים ישבעו ,בטנם תמלא וצפונך :שנאמר ,זכרים בנים לו
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 וכתיב "ישבעו בנים בטנם אלתמ" הכא כתיב, נפלים מפלת אינה אשתו אף :אמר יצחק בר

 '. וגו "ללדת ימיה וימלאו" התם

 

 המטה נתינת מפניש שיחשוב בעולם סכל ולא פתי שאין ידוע .זו דהגה על לעוררך אני וצריך

 ל שכןכו, נפלים מפלת אשתו יהתה ולא ,זכרים בנים לו להיות אדם זוכה לדרום צפון בין

. והם אמת הדבריםה אלב וידועים ונבונים חכמים אנשים עולם עמודיזאת ההגדה  שיאמרו

 . מקום בכל הטוב כמנהגם רמזיםב האלה הדברים דברואלא ש

 

 :ענייןלך ה מבאר והנני

 יודעים האמת וחכמי. דרום לפאת גדולה והחום ,צפון לפאת הוא החזק הקור כי ידוע

 הבינוניות ם מןההטובות  והישרות  ל מידותיובא ,והישר הטוב מן אינו הקצוות אלשהקרבה 

 . "הרבה צדיק תהי אל" :ה"ע שלמה אמר זה ועל. בחרותנהו

, םבה םורמזו ל"זח הסתירו, והם כשתי התכליות לחוםו לקורקצוות  שני הם ודרום שצפון לפיו

 טבעיו יוכלו אז ,הקור ובין החום בין בינוני ממוצע גופו מזג בהיות טתוימ המשמשש ואמרו

, להיתח להזריע מקדמת האשה ואז, במתון לבעול יוכל אבל, בטינוףמהם  יזריע ולא לנוח

 שמצייר מציירה דמיוןב נמצא האיש זרע כך אחר אויבכשו, החומר בדמות האשה זרע ונמצא

הצדיקים ש בשכר :ל"זמרו חשא וזה ",זכר ילדהו תזריע כי אשה" סוד אוהו ,בחומר צורה

 בנים' ה נחלת הנה" וזה נמצא באומרו .זכרים בנים להו הויין האשה בטן על עצמם משהין

 נמצאו .לדרום צפון בין נתונה טתוימ יותה סוד תבין, זה מבין בהיותךא"כ . "הבטן פרי שכר

 . ונקי זך והוא המזון מרתיחת הגוף שקט שכבר ,הלילה חצישעת ב זה

 

 פהימט שנולד מי כלש ידוע. הקורו חוםה בין לומר רצה, לדרום צפון בין ל"חז שאמרו ומה

, ן וקלוכעס חמה בעל יהיה חמה פהימט שנולד מי .געוכמו משו וסכל פתי לעולם יהיה קרה

קר רוח איש ימיושב בדעתו ו חכם לעולם יהיה ,והקור החום בין ממוצעת פהימט הנולד אבל

 זרע לאמתך ונתת" :נאמר זה ועל .הבריות עם מעורב ובדעותיו ותיומידב ויהיה ,תבונה

  ."אנשים

 כי, קצר ולא ארוך ולא ,פשיט חכם ולא לא ,חוור ולא אוכם לא ברכות מסכתב ל"ז שדרשו ומה

 .קורוחום  בין גזוימ בהיות באדם וותשאינן  דותיהמ אלו כל

 

. אורה שער לך פותח והנני. גמור עיקר דברב יש, נפלים מפלת אשתו איןחז"ל  שאמרו מהו

 לה לחשוו ,כ"ביוה שהריחה דא באשהעוב והה ענייןבבמסכת יומא  ל"זמרו שא מה ידעת כבר

 בתיס כי וידוע ,זורו רשעים מרחם :עליה יקר, דרום לפאת דע שזה נוטה  ה.שיא לחול

 אם מפלת והולתא אם ערבותל אם, הקצוות ת מןלאח הרחם בהתעורר אוה נפלים המפלת
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 - עוקלמ ענייןב הפלס בהיות כאשר, תפיל לא לעולם ממוצע הרחם בהיות כי. לקור אם לחום

 הקצה מן נוטהש ,הלחיש ולא לה לחישוד נמצא זו כן אם .םהצדדי דלאח יםיהמאזנ יטו

 הנה תאמר ואם. מפני שהריחה מדבר אסור ,הויאכיל לא אם נפל להיות קרוב והוא ,האמצעי

אבל אם הוא  .האמצעי לפלס תזרוח שהריחה פי על אףצדיק, לו הוא יא ,דע .הצדיק תא גם

ולא יכלה  ,אמנם נטתה לקצה הבהמית שבה .לא חזרה לפלס האמצעי ,רשע שהריחה

 .להתאפק בקצה האמצעי

. להוראה יםיראו לבנים זוכה היהיו מיטתו לשמש לאדם לו שראוי בזמן והתבונן וא"כ הבן

 .השעות ומצד המזון ומצד הימים מצד ותלעונכמה דברים והם סימנים  זה פרקב כללנו והנה

 

  הראוי מזוןב - השלישי הדרך: ד פרק

 

 ]אכילת בשר בעלי חיים[

 ממנה נמשך זוןשהמ החיהש ענוד המחקר ובדרך. הניזון הגוף יהיה כן, דבר כלל ע מזוןהמזג 

 נול ומה .בני אדם למאכל בהמות לשחוט והיצ ,משפט דרכיו כל 'שם יתה והנה. לחרד מאכלה

 ןולצער וחיות בהמות להפקיר לו ומה, ומגדים פירות במיני זוניםינ להיותנו לנו טוב הלא ,לזה

 ?גדול צער

 ולזה ,בריותיוכל  על מרחם והוא ,בריה לכל בימט 'שם יתהמ עולם מוסדות הם אלו כי דע

 על ואכילתן חיים בעלי שחיטת כי זה בפסוק הודיע. יומעש כל על ורחמיו לכל 'ה טוב :נאמר

 . רחמיםלו עליהם חמלהלו, עצמם חיים בעלי לטובת ,אדם בני ידי

 

 ]הקדמה: סדר העיכול[

 העליונים םילמעי יורד ן האצטומכאומ, טומכאצבאבא  מזון כלש הוא, ידועעניין והנה זה 

 והנקי דקוה והשמן ממנו בחרנוה הטוב מוצץ הכבד םאותם המעייומ, למטה מן האצטומכא

שכבר  הדבר ואותו. הרעי דרך ויוצא ניםתחתוה יםילמע אותו קדוח והשאר, מזון שבאותו

דם לכל וכשמגיע ה .כל האבריםל משלחו לבהו ,דם ומחזירו ומבשלו חוזר הכבד ,מצץ

, שומן - ובשומן, בשר - בבשר וחוזר, שלישי בבישול האבר ממין אבר בכל חוזר ,האברים

 . זוןינ הגוף ממנו כי, גידים - ובגידים ,עצמות - ובעצמות

 

 בהמהה גוף ממדרגת שעלתה, היה טובהכי ל ,מאכל האדםל שנשחטה בהמה נמצאת כן ואם

 מקורות םשה, התחתון עולםמה ותיסוד מורכב מארבע לכל דרך וזהו. אדםה גוף למדרגת

ובעלי  ;יסודותמה םניזוני והצמחים המקורות .המדבריםו ,מדברים שאינם חיים ובעלי וצמחים

 מדברים םשאינ חייםב משתמש ,המדבר והחי ;צמחיםה ומן יסודותה ןמ ניזוניםהחיים 

 ועל .ואחור פנים חוזר שהגלגל עד ,מעלה מעלה הולך דברה וכן. יסודותוה המקורותו צמחיםו

http://www.daat.ac.il/


 12                        אתר דעת         *    מהדורה מעוצבת    *     ר' משה בן נחמןמיוחס ל   *     אגרת הקודש 

 

 

 ,םמהגדולה  למעלה יםעול היסודות לרמוז כי, "ורחמיו על כל מעשיו לכל 'ה טוב "אמר זה

 למעלה םעולי הצמחיםו .הצמחים והם ,גדולה מהם ים למעלהעול והמקורות .המקורותם וה

 ארבעמ מורכבים והם וצומחים מתנועעיםו מדברים שאינם חיים בעלי והם ,םמהגדולה 

 שיש ,המדברים החיים והם מהם גדולה למעלה עולים ,מדברים נםשאי חיים בעליהו .יסודות

 םלוכ הדברים נמצאו כן אםו. יסודות ארבעמ והרכבה צמיחה חווכ תנועה חווכ דיבור בהם

 . מדרגתם על הגדול למעלה לעלות ,זולתם מזוןל ונעש

 

 המזון טבע כפי הוא והדם, לגוף ונהפך גוףל מזון הדם שבהיות דע, אתזה הקדמה ואחר

 יהיה ,וטהור נקיוזך  הוא המזון ואם, ועכור עב הדם יהיה ועכור עב המזון ואם, ממנו שנעשה

 מאכלות מכמה הקדושה בתורתו יתברךה'  הבדילנו ולפיכך. זך ונקי וטהור כמוהו הדם

 כחיות הפניםם זיישמע וקצת, ודם כחלב הלב את םמטמטמיש קצתם, עלינו םשאסר אסורות

 חזירהו שפןהו כארנבת ,והתבונה החכמה םריבושש וקצתם, םהדורסי בהמותכו ועופות

 . בכלל והמים הארץ ץכשר ,קשיםרעים  יםילוח מיני כמה םשמולידי וקצתן, ורמשים

 האל כלש הודיע הריא"כ  ".נפשותיכם את תשקצו אל" :הכתוב אמר לםוכ על דבר סוף

 . פורעניות מיניל מוכן רע דם מולידים ,ונמאסים נתעבים הדברים

 

 ]השפעת המזון על הזרע[

 כי ,ה זובקדוש תלוי המזון גםש הנה, תשמיש בשעת עצמו לקדש אדם צריך כשאמרו כן אם

 המולידים דברים והם, הקורוהחום  בין ממוצעיםוה הגוניםאכלים ומזונות מ לאכול לאדם ראוי

 יסוד להיות עתיד והוא הזרע פתילט נהפך להיות עתיד הדם שאותו אחרו ,וטהור וזך נקי דם

 עבהג"כ  פהיהט תהיה ,ועכורועב  רע המזון שאם יהיה, חיבור מאותו הנולד וולדהיל ובנין

 או פתי או חכם להיות בהיהוא ס חיבורהנלקח טרם ה המזוןש נמצא כן ואם. ועכורה מטונפתו

 . רשע או צדיק

 

 . גדול מפתח בידך מוסר והנני

 לא תזריע כי אשה פרשת הבתור הקב"ה סמך, אומרים שאנו כמו הדבר בהיות כי ,דע

 החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין להבדיל" :ואמר ,אסורותה מאכלותה

 . נגעים פרשת אחר מצדלה  וסמך, "וילדה זכר תזריע כי אשה" לה וסמיך, "תאכל לא אשר

 

 שאם להודיע ,באמצע "תזריע כיאשה " תפרשנתן ו. נפלאים לסודות פרשיות שלושה ואלו

 הרי ,לאו ואם .וטהורים קדושים הגונים יםזכר לו הויין ,הרעים יםהמאכלמ עצמו אדם לייבד

 .יםהאסור יםמאכלה מאותן הייתהש הזרע פתיט מצד עליהם מתחדשים גדולים וקשים נגעים
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 יםהגונ יםבמאכל גם שצריך אדם לקדש עצמו עלהודי ,ולכך נסמכו לפרשת אשה כי תזריע

 . ביארתיש כמו לדרום צפון בין ויכוון ,וטהור נקי זרעה שיהיה כדי ,לתשמיש סמוך

 

 הזרע וכפי, הזרע יהיה הדם וכפי, ממנו הנולד הדם יהיה המזון כפי כי ךתיהודעכבר  והנה

אלא  ,ממנו כדי מילוי הגוף חתועוד אומר לך שאע"פ כן מהמזון הטוב אין צריך לק .לדוהו יהיה

כי בהיותו רב המזון אינו נטחן  .דבר בינוני שיוכל הטבע לטחון אותו וימהר להתהפך דם נקי

 עכוריםה הדבריםאם יהיה מן  המעט מן יותר ,ומטונף רע חוזר ויהיה ,באצטומכא יפה

 . המזוןבאיכות  גוףה יזהרש מוכ ,המזון בשיעור שמרילה ראוי לפיכך. הרעים

 .המזון מדברי שהוא זהעיקר  שמורו

 

  חיבורה בכוונת - הרביעי דרךב: ה פרק

 

 . מעבירה קשים עבירה יהרהור :סוד ,ל"זח סוד גדול שאמרו לדעת אתה צריך

 . םיפנימי יםעניינ בכמה נסתרים והם ,עולם של כבשונו שהם בדברים עיניך מאיר והנני

 

 ]השפעת הדמיון על הנולד[

 מטבעי וטבע טבע כל ונתן .תמימה בחכמה פעולותיו התקיןו דעות אלהוא  'שם יתשה ,דע

. יוןסינ בדרך ולא נודע זה רק .ספק בלי משמרתל לו ןונתה הדבר פועל מיוחדכוח  העולם

 מצד גם נדעהו זה ודבר. מדמה שהוא בדבר כיוצא להוליד האדם בדמיוןכוח  נתן והנה

 . שכלה

 

 דותיומ ובינה חכמהדבר ב עסוקים ומחשבתו דמיונו אם, אשתול תחברמהאדם שכ והנה

 בשעת מדמה פי שיהיהכ ,הזרע בטיפת הצורה לציירכוח  נודמיוב יהיה לו ,והגונות טובות

 "המקלות אל הצאן ויחמו" :ואומר' וגו "לבנה מקל יעקב לו ויקח" סוד וזהו. ספק בלי חיבורה

 '. וגו

 ןיסלק כי :אמר ,טבילה שערי ויתיב אזילו הוה יוחנן רבי :ברכות עוררו על זה במסכת ל"זחו

על  התבונן. כוותי דשפירן בנן ו להוהוילד אהיכ כי בי לסתכלן נה,מ ישראל בנות ואתיין

 מן בעלותה פיוובי מחשבת האשה בהיות כי ,הודיע הזה החסידש, אתהז הגדולה מראהה

 ולדוהזאת המחשבה אשר בדמיונה מצייר צורת , בעלהעם  מתחברתאח"כ ו ,הטבילה

 ומידותיו כאשר ביארנו.
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 כל יהיה הדמיון טרם כאשר ,רשע או צדיק להיות ם לוולדגור ההרהור הנה ,ואחר שהדבר כן

 שבוח יהיה ולא, תשמישה בשעת הולזכות והרהוריו מחשבתו לנקות אדם אם כן צריך. זה

  .וחכמה מדע אנשי קדושים בצדיקים ויחשוב, קדושים בדברים כי אם עבירה בדבר

כדי שתהיה גם היא מסכמת עמו  ,ולשמחה בדברים המשמחים וכן יש לו ליישב דעת האשה

  זאת. והומצב אחדים שניהם ויהיו ,לצייר ציורים יפים ומחשבות טהורות

 

 ]דוגמאות[

עשה מ הביאו וכבר, יודו בזה כי הוא אמת המחקר חכמי אפילו כי, זה על תתמה ואל

 שבא עד להרגה המלך וחשב .יפים לבנים והמלך היא הייתהו ,שחור בן שילדה מטרוניתאמ

 שחורות צורות ומצאו ובדקו .שחור באדם תשמיש בשעת הרהרה שמא מר,וא אחד חכם

 הצורות באותן מסתכלת הייתה כי אמרהגם היא ו .בו ששמשה החדר אותו במשכיותבכותל 

 . ממש המקלות ענייןכ וזהו. בהן ומהרהרתבשעת תשמיש 

 

 לאותה ידוע חולי וחלה ,שוטה כלב שנשכו אדםש, בטבע נודע מזה גדול שדבר תתמה ואל

 מידש, מים לפניו להקריב ויוכל לא ברעיוניו מדמה שהוא דמיוןה תוך אותומ הנה, הנשיכה

 עד מאוד, קטנים כלבים וירא שלו בשתן וגם .רעים שוטיםקטנים  כלבים בהם ראהשי לו ידמה

 אבל אם יתנו המים בכלי זכוכית .לא ימצאו בו שום דבר ,ואם יסננו אותו השתן במסננת

רובי ההרהורים והתמהון אשר בלבו  מפני ,יראו שם גורי הכלבים ,ושהה שם שעה אחת

  .מצויירים

 . תשמיש בשעת ההרהורכוח  הגיע היכן עד וראה ,מאוד עד זה והבן

 

 ,לפועל תבואמחשבה טובה בשעת התשמיש או בהפך ההרהור באותה שעה  דבר סוף

 . אמרם ז"ל מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהמכ

 

)דרך ארץ , "ביתה יחידים מושיב" על פסוק ,ל"זח ובדברי בתורה גדול יסוד על לעוררך וצריך

 :אמרזוטא פרק י'( 

 בגדו' בה" שנאמר ,אוכלתו וחרב יוצא וחודש נכנס חודש, יופי לשם אשה הנושא כל 

 . "חלקיהם את דשוח יאכלם עתה ילדו זרים בנים כי

בתאוות  מהרהר הוא אבל ,וג"כ ההרהור אינו זך וטהור, שמים לשם אינו בוריחה והטעם כי

שרוי  יה ואין אש אשנמצאו  מביניהם מסתלקת שכינה - נתחממו .חלק בו 'שם יתואין ל ,הגוף

  .ביניהם
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, שלא יצא ממנה בן צדיק ,תואר יפת לפרשת תלוי ופרשת לכך נסמכה פרשת סורר ומורה

והיוצא מאותו . תואר יפת בניהיו  שניהם כי, ואבשלום אמנון עניין לדוד אירע נםילח לא כי ודע

 השורש הולידו כיוצא באותם ענפים.

 

  ]איך המחשבה פועלת הצורה[

 שהיא ענייןב הצורה פועלת המחשבההיאך  ענייןב גדול וסוד חשובועתה אמסור לך עיקר 

 . להלקנתק

 מצרפה ה"הקב אין רעה מחשבה :אמרוו, מעבירה קשים עבירה הרהורי אמרו ל"זח הנה

 בדברים עיניך מאיר והנני. בלבם ישראל בית את תפוש למען :שנאמר מע"ז חוץ ,למעשה

 . תלמודב באו סתומים

 ודורש יושב אלעזר ורבי ,סביביו מלהטת האש הייתהו ושונה יושב עזאי בן שהיה ל"זאמרו 

 אחת כוונה הדברים אלו כל כי לדעת ותצטרך. ה"ע רבנו משה של כקרנותיו יוצאות וקרנותיו

 .זה ענייןלך  בארא והנני, להם

 

 אל המים אותם להעלותכוח  יש, נמוך למקום גבוה ממקום נמשך בהיותו ,המים מעין כי דע

 הנפש םממקו יתההי האדם מחשבתש ,קבלה לבעלי ידוע וכן. ממנו אשיצ כנגד גבוה מקום

 אזו ,המקור אל ולהגיע עלותהול להתפשט במחשבהכוח  ויש, העליונים מן תנמשכה השכלית

 . אחד דבר היאו שהוא ענייןוב ,משם שנמשכת העליון בסוד תנדבק תהיה

 נמשך העליון האור ואותו ,אחד קו כדמיון הכל עשהי, למטה מעלהלמ חוזרת וכשהמחשבה

 נמשך הבהיר האור ואז ,מושכת השכינה למטה ואות שמושכת המחשבה חוכו ,למטה

ם מדבקי הראשונים חסידים היו ךוכ. שם יושב המחשבה שבעל המקום באותו ומתפשט

 כד הקמח וצפחת המים של אליהו וזהו. המחשבהכוח  כפי כיםרבומת םמתוספיו הדברים

  .אלישע של שמן ואסוך

 

 נדבקת ומחשבתו אשתועם  האדם בהתחבר כי לומר ל"זח הוצרכו, ךכ יםשהדבר ואחר

 שהוא פהיט אותה על שורה והוא ,למטה עליון אור מושכת המחשבה אותה הרי, בעליונים

 באור לעולם נקשרת פהיט אותה ונמצא .אסוך השמן ענייןכ, בה ומהרהר עליה ןומתכו

 אותו פתיבט הבהיר האור נקשר שכבר מפני, "ידעתיך בבטן אצרך בטרם" סוד וזהו. הבהיר

 הבהיר האור והיא מושכת, בעליונים נקשרת בה שהמחשבה לפי .חיבורה בעת צדיקה

 . למטה

 כיו. יעקב היוואל יצחק היואל אברהם היואל ענייןב גדול סוד ממנו ותבין .מאד עד זה והבן

ואמרו אם כן, והקשו חז"ל , הגוף עסקי ובשאר ובמשגל ובמשתה במאכל עוסקים שהיו שעהב

 ,שמים לשם הייתה כוונתם כל הגוף עסקי בכל גם כי התשובה הייתהו, עליה תהא מה תורה

http://www.daat.ac.il/


 16                        אתר דעת         *    מהדורה מעוצבת    *     ר' משה בן נחמןמיוחס ל   *     אגרת הקודש 

 

 

 אבינו ע"ה יעקב זכה כך ומתוך. אחד רגע אפילו העליון האור מן נפרדת מחשבתם הייתה ולא

כולם היו ו, קשיבהם נפתל וע ןאי ותמימים גמורים צדיקים לםוככי  ,שבטים שנים עשר להוליד

 ן הדיבוקמ נפרדת ומחשבת הייתה שלא לפי', ה כלי נושאי עולם סדר דמיוןב להיות םראויי

 . והבן זה מאד ,והתשמיש חיבורה בשעת אפילו העליון

 

-בכל דרכיך דעהו  ,ואמרו ז"ל ",דעהו דרכיך בכל" ,במשליו הנמרצים ה"ע שלמה אמר ולכן

שהיא  ,כבר ידעת לשון ידיעה  מה היא ,דעהוומה שאמרו  .צרכי הגוף קטן וגדולאפילו לכל 

כמו דיבוק  ,האדם עם האשה חיבורכן הוא  .חיבור הנפש השכלית ודיבוקה באור העליון

וכבר ידעת שלא נקרא האדם יודע דבר פלוני עד  .והשכל שנקרא ידיעה ,הנפש בעולם השפל

 ד. והבן זה מא ,שנדבק המשכיל במושכל

 

כי האור העליון  ".והוא יישר אורחותיך"וסמיך ליה  "בכל דרכיך דעהו"התבונן סוד אמרו  ןכם א

יהיה נדבק במעשיו ויהיו כולם בסדר אחר נכון וקיים. וזה מאמר חז"ל בכל מעשיך יהיו לשם 

 שמים. 

 

 שבוח אדם בהיות כי, מעבירה קשים עבירה הרהורי בהיותוראה  התבונן, זה שהודענוך ואחר

 שהרי ,לשמים מחויבת והרי נפשו ,טינופה בעליוניםב ומחשבת נפשוו וטנפה, רשע ירכבד

ה מעלי יקלואז , משפטה אל השמים נגע לא ,למטה עבירה עשה אם אבל .אותה מאיט אוה

 . בנטיעות לקצץ קרוב והואשהוא נדבק בעליונים  ,הרע הרהורן המ יותרענשה 

 על חלה המטונפת המחשבה אותהש ,תשמישה בעת עבירהב מהרהרה סוד תבין ומכאן

ועל זה נאמר זורו רשעים  ,יםזר יםונקרא .נוףיוט ועול רשע יסוד ממנה תומיסד טיפהה

 מעשה ביןלה והנה מן המפתח הזה שמסרנו בידך תוכל. והבן אם בעל נפש אתה. מרחם

  .טבילה בשערי יושב שהיה חסיד אותו

 

 מתקיים[ –]כל דבר שהחסידים מדבקים מחשבתם בו 

הספר הזה  מכוונת השאינ פי על אף ענייןנודיע לך  ,המחשבה ענייןואחר שאנו מתעסקים ב

 . ענייןלזה ה מועיל הוא עם כל זה

ם בו ומתכוונים מחשבי שהיו דבר כל, בעליונים מחשבתם מדבקים החסידים בהיות כי דע

 של גל ונעשה בו עיניו נתן" ז"ל שאמרו זהו. רע ואם טוב אם ,מתקיים היה שעה באותה עליו

 כל" חז"ל שאמרו מה וכן, "לעפרך אמר ליה תובדההוא " ,ואמרו במסכת תענית. "עצמות

 . "עוני או מיתה או ,עיניהם חכמים שנתנו מקום

 . בעליונים דבוקה סוד הואו, והקרבנות התפלה סוד הואה ענייןהן ומ
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 היה ולפיכך .וגו' "מבורך תברך אשר את" עליו הנאמר, הרשע בלעם היה הזה ענייןהן ומ

 מחשבה עליהם ךווימש ,בעליונים מחשבתו לדבק שיוכל כדי ,שלם עיון ישראלאת  לעיין רוצה

 הוצרך ולפיכך. "לשבטיו שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם וישא" :אמר ולפיכך. רעה

 או לטוב, עליו שכוונתו יבמ לעיין צריך היה הרשעש ",אחר מקום אל אקחך נא כהל" לדקדק

 ומעיין ןומתכו ואשה מי לא עליוןכוח  ךומשל רצה הנוה .למעלה מחשבתו מדביק והיה, לרע

 . כי גלוי מעשים היה צריך ",יחזה שדי מחזה" עניין וזהו. בו

 

 חותוהכ כל אליו להכניס כדי, מזבח בכל ואיל ופר שבעה מזבחות ענייןל הרשע ןונתכו ולפיכך

 שדה ויקחהו" :אמר ולזה. והויא אשר בכל הרע חפצו לקיים כדי, מחשבתו אל ולקרבם

הוא ש 'שם יתה אבל. הרעה מחשבתו עליהם להמשיך כדי בהם צופה הרשע שהיהו, "צופים

 של לרצונו הדבר הניח לא, וקלקולה הרעה מחשבתו עוריראה ש ,המחשבות כלומבין  יודע

 ההרהורכוח  גיעי היכן עד ראהות ,בטוב זה והבן. 'שם יתאלא לרצונו של ה הרשע בלעם

 . אם לטוב ואם לרע ,המחשבהו

בהיותך יודע שיעור ההרהור עד היכן  ,"פ שאין זה מכוונת הספר תועיל לך תועלת שלמהעוא

  .חיבורותדע סוד המחשבה מה היא פועלת בשעת ה ,נוגע

ונתחיל להעריך סוד הפרק   ,בזה לנו והנעלמים די הסתומים אלו סודות על נוךעוררש ואחר

 .לו בעזרת הבורא הראוי כפי, ול הסמוך

 

  חיבורה באיכות - חמישי דרךב: ו פרק

ויש לנו לכלול אותם עם  ,חיבורה ענייןענוך בפרקים אלו הדברים שאתה צריך לידע בכבר הוד

 .ואתה שימם כחותם על לבך ,מה שאנו אומרים בפרק זה

 

 ]"להכניסה בדברים המיישבים את הלב"[

 רכה בלשון אלא מדבר אינו, מדבר כשהוא, וצנוע חסיד איש כל כי ידוע :והנני מתחיל ואומר

 נמוך וראשו כפופה בקומה - מהלך שהואן כוכ, גדולות מדבר ואינו, רוח ונחת רפה ושפה

אם עיניים לך  לעיין לך יש ואתה. בהפך דרכיו כל והרשע. מנהגיו שארב וכן, ועיניו למטה

 שכן כל, מה ראוי להתנהג, אדם בני אצל יםאבר גנות הםב שאין דבריםבש מאחר כי, לראות

 רשראוי להתנהג יות מעשה גנות שכן כלו ,בחברים שלו אדם כל אצל גנות הםש בדברים

 . בכובד ראש

 תקל ואל, ואוש ודברי ראש קלות תהי נוהג אל, אשהעם ה מתחבר אתהש זמן כל, כן ועל

וכבר ידעת מה שאמרו חז"ל במסכת . עמה בטלה שיחה תרבה ואל, האשה כנגד ראשך

אפילו שיחה קלה שבן אדם לאשתו בשעת תשמיש עתיד  ,מגיד לאדם מה שיחו" ,פסחים

ם ומיישבי לבה את םיישבישמ בדברים להיתח להכניסה ול יש ולפיכך ".ליתן עליה את הדין
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 דברים ולומר. הבכוונת ךוכוונת דעתהב דעתך שתקשר כדי, אותה םומשמחי דעתה את

 ליראת אותה םמושכי וקצתם, ועגבים ורצון ואהבה חיבורו בחשק אותה מכריחים קצתם

 יצאו היאך, והכשרות ותטובו חסידות נשים בדברי עמה ומספר. צניעותדרך ו וחסידות שמים

 מעשהו, והוראה ויראה תורה בעלי, עליון לכתר ראויים, וטהורים וכשרים הגונים בנים מהם

 ?לזה זכתה במה ושאלו ל"חז ראוו .גדולה בכהונה שמשו שכולם בנים' לז שזכתה קמחית

 וחסידותה צניעותהב שאריל הפליגה זה וכל .ישערקלעי  ביתי קורות מעולם לא ראו ,השיבהו

 . מעשיה ויושר

 

 ]"מהם אהבים מהם עגבים ומהם יראת שמים"[

ומהם יראת שמים וצניעות וטוהר  ,מהם אהבים מהם עגבים ,אלוויכניס אותה בדברים 

 ברכותמסכת ב באומרם ז"ל, האחרון לשליש סמוך או הלילה באמצע עמה ויספר ,מחשבה

 ,ולא יאנוס אותה ,ולא יבעלנה בעל כורחה .וכו' "אשה מספרת עם בעלה שלישית תמשמר"

ואין דעתה מסכמת  ,מפני שכוונתך הפך כוונתה ,אין השכינה שורה חיבורמפני שבאותו ה

מה "ואל תריב עמה ואל תכה אותה על עסקי תשמיש, והנה אמרו ז"ל במסכת יומא  .לדעתך

אבל הוה  ".אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בשת פנים ,ארי דורס ואוכל ואין לו בשת פנים

 . הגונה כפי שביארתיה ומחשב הגונים דברים ושאר יםתוייופ חן בדברי מושך לבה

 עם מסכמת מחשבתה ואין ,אחת םהשני כוונת שאין מפני, ישנה והיא אותה בועל תהי ואל

 . כמו שאמרנו בדברים אותה מעורר הוי אבל .מחשבתך

 דעת שתהיה עשה, שישמתל ראוי שאתה ותראה בעצמך בודק אחר שתהא אתה, דבר סוף

 . דעתךעם  מסכמת אשתך

 

 ותכנס, אשהה דעת ישבישתת כדי, והוהתא בה לעורר תמהר אל ,עמה מתחבר וכשאתה

 שלך וזרע כחומר שלה הזרע שיהיה כדי, להיתח זריעלה ותתחיל היא אהבה דרך עמה

 . "זכר וילדה תזריע כי אשה" :שנאמר ענייןכ .כצורה

 שכפאו כמי ודומה טפחיים ומכסה טפח מגלה שהיה חסיד אותו על שאמרו מה ידעת וכבר

 שמתעסק כמי בעיניו התשמיש היה מנםא, לבד תשמיש הנאתב מכוון היה שלא כלומר, שד

. בתורה האמורה עונה מצות משום לגמרו עליו מוטל חוב שהוא אלא ,מלאכתו שאינו בדבר

 והוולמצ שמים לשם מעשהו והיה, עליונה ונהוכ וןומתכ החסיד היה האיך ותראה והתבונן

 . גמורה

 

 כוונת ההנהגה"[]"אתה מדעתך תבין דרך 

 שלא דברים כמה להקיש לך יש, הפרק ובזה הקודמים בפרקים שהודענוך הדברים מכלא"כ ו

 כוונת דרך תבין מדעתךאתה ו. לםוכ הדברים כל כולל והוי, שזכרנו הדברים מן זכרנו
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 צנוע תהיה שאתה צניעות כלעל  יותר ,תשמיש בשעת בה להתנהג ראוי שאדם ההנהגה

 בשעת מתנהג שאתה ההנהגו הצניעות כפיש. ארץ ובדרך ובמשתה במאכל, בשאר הנהגתך

 . הזרע פתיט על הצורה תחול ןכ ,חיבורה

 

 'שם יתה ול שאמר אחר כלומר, "יצחק את הוליד אברהם ,אברהם בן יצחק תולדות" סוד וזהו

 דותיוימ כל על יתרה דעת חיבורה בשעת אברהם ןונתכו, "בן לך יולדת אשתך שרה אבל"

 גמור צדיק שיהיה בן להוליד ןוכוועוד שהיה מ ,בעליונים מחשבתו מדבק בהיותו, הטובות

 שהעיד עד ותצדק הגיעש. "צדיק בן צדיק" ל"זמרו או, "אברהם בן יצחק" אמרו וזהו. והכמו

 שלא ידעת וכבר. "והעלהו לעולה"שנאמר  ,בחוץ ולא בפנים לא, מום בו שאין עליו 'שם יתה

 . הטיב זה הבןו. המזבח גבי על הקרב בדבר מום שיהיה ראוי היה

, המורגשות חטאתעל ו הלב הרהור על באה והיא, קדשים קודש יתההי העולה כי ידעת וכבר

 ע"ה אברהם גרם זה וכל. תמימה עולה יצחק ונקרא וכן .וכליל תוחיונ הפשט צריכה לפיכך

 . ממש שמים לשם שנתכוון חיבורה בשעת

 

 בעליונים מחשבתם והקריבו והולמצ בהתכוונם כי, לבב אנשי החסידים בשאר נוהג הדבר וכן

 רות מגילת הוצרכה ולפיכך. תזהירוול ולטהרה לקדושה ראויים בנים יולידוש, חיבורה בשעת

נתכוון גם הוא  ,צדיק גמור ץכאשר היה פר כי להודיע ",פרץ תולדות ואלה" באחרונה לומר

 כולם צדיקים. "וישי הוליד את דוד"וכן עוד  "את רם הוליד וחצרון"וזהו  ,להוליד בן צדיק כמוהו

 עשרה שלשלת כי, למלך על ישראל עבדו בדוד 'שם יתה בחר נםיחל לאכי  בני צדיקים.

 בסוד קומה שעור בסוד עולם סדרי עשרה דמיוןב, מזה למעלה זה גמורים צדיקים דורות הם

 דוד ועד מפרץ כי, כלולות מעלות עשר וקרי ,הפוך דוד נקרא ולפיכך. בה כלול לושהכ ד"יו

 . צדיק בן צדיק, מעלות עשר

 

 אניהנה , והודיענוך ךעוררנוש כמה בהם נוהג וכשתהיה. אלו יםפרקב שכללנו מה תתן אםו

 . שמים שם מקדש צדיק בן להוליד לך ערב

 

וכן , יראתוו לעבודתו ןמוכ ןב להולידויורנו להתדבק בו , תורתו במאור עינינו יאיר 'שם יתוה

 .ואמן יה"ר ונאמר

 

 כראות אחד השרים, תומת החיבורים אז ישיר אלה השירים.

 אגרת הקדש קצרה יריעתך

 אמנם רחבה ונסכה למעלה יקרך

 גרה שבו ממטיל ברזל יקר שאתו
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 ודבר מצער בהשכל ממרבה מלים

 בבלי דעת על כן יאמרו המשלים

 יקר גוף כמותו ומדע איכותו.
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