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וכל קרבנין : .)דף סגא "תיקון כ(מובא בתיקוני הזוהר 
אינון , מוחא וליבא וריאה :אלין רמיזין בגופא דבר נש

טחול , כלב חמור נץ :וןקטרוגא דלה .אריה שור נשר
  .כ"ע. דאינון משחית אף וחמה, מרה וכבד

כי יש שלש קליפות טמאות הנקראות נץ כלב , נמצא
    .וחמור

אשר , "נץ"במאמר זה נתמקד בענין הקליפה השלישית 
שהיא כנגד יעקב אבינו  )שם(עליה כותב בתיקוני הזוהר 

 ,קרבן העוף, של ערבית –הקרבן השלישי : ל התרגום"וז
שאם , "'שתי תורים או שני בני יונה וגו"שנאמר בהם 

ואם לא הנשר , זכו הנשר של יעקב יורד לקבל אותם
  . כ"ע. 'של צד הטומאה נץ ליונה וכו

 )פרשת תולדות(ק אמרי נעם "וכדברים הללו מובא בספה
שהאבות הקדושים בקדושתם כשתיקנו לנו את שלוש 

יש : ל"התפילות ביטלו את אותן שלוש קליפות וז
. "רונץ כלב חמ"לעומת זה שלש קליפות הנקראים 

 שלשלות ביטלו היוהנה אבות הקדושים שתקנו התפ
והמשיכו חיות הקדושה שבמרכבה , ל"קליפות הנ

ולזה יצחק אבינו . "אריה שור נשר"שהמה , עליונה
ואלה תולדות יצחק : "ו שנאמרכמ, הנקרא בן אברהם

אשר אז , ר"חמב "כלעולה " בן אברהם" "ם"ן אברה"ב
ח וחו של אברהם ומכוהיה ביטול שתי קליפות אלו מכ

ועתה התפלל יצחק שיהיה לו בן אשר על ידו . יצחק
ה "ק להוי"ר יצח"על כן ויעת. תתבטל גם קליפת נץ

כי , "לנכח אשתו"וזהו . ך"רבתי דמנצפ' ץ בצ"עולה נ
ו ראשי תיבות "אשת, מר'לב ח'ץ כ'ח ראשי תיבות נ"נכ
להמשיך , קליפות' שביטל כל הג, יונה'ור ו'תור 'ריה ש'א

  .ל"עכ .החיות שבמרכבה

כי יעקב אבינו בגודל קדושתו ביטל את , ומתבאר
  ".נץ"הקליפה הנקראת 

מה עניינה " נץ"ויש להבין מהי אותה קליפה הנקראת 
  . וכיצד יעקב אבינו מבטלה, ומה תפקידה

כמו , מתפרשת כמריבה" נץ"שמילת , ונראה לפרש
וכאשר שני , )'ו, ג"שמות כ(" וכי ינצו אנשים"ו שמצינ

הם מעוררים את אותה קליפה  ,אנשים רבים ביניהם
  ". נץ"טמאה הנקראת 

כמו שמצינו , אולם ישנה מריבה שהיא טובה וראויה
אשרי הגבר אשר : ")'ה, ז"תהילים קכ(ואומר : :)קידושין ל(

מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים 
אמר רבי חייא בר  ?"את אויבים בשער"מאי  ,"בשער
האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה  לואפי :אבא

ואינם זזים משם  ,נעשים אויבים זה את זה ,בשער אחד
: )ד"י, א"חוקת כ( שנאמר ,עד שנעשים אוהבים זה את זה

  .אל תקרי בסופה אלא בסופה "בסופה את והב"

תורה כדי לברר כי המריבה הבאה בלימוד ה, ומתבאר
, והראיה, היא המריבה הראויה, את האמת להלכה

. שאינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה
הלומד תורה עם חברותא ומחמת ריתחא , ולפיכך

על ידי זה מתקן את , דאורייתא מתווכח ורב עמו
  . שמתעוררת על ידי אנשים שרבים ביניהם" נץ"הקליפה 

שהוא עמוד התורה כדברי יעקב אבינו , מעתה יש לומר
על שלושה דברים העולם : :)פרשת ויצא דף קמו(ק "הזוה
. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, עומד

גמילות חסדים דא , העבודה דא יצחק, התורה דא יעקב
לכן . )'בדברינו לפרשת תולדות אות מ' ועי(כ "ע. אברהם

יפה יעקב אבינו על ידי לימוד התורה שמקדשת את הקל
  . ביטלה לגמרי, "נץ"הטמאה הנקראת 

על  )פרשת בחוקתי(לה עמוקות גק מ"והנה כתב בספה
, "תערוך לפני שולחן נגד צוררי" )'ה, ג"תהילים כ(הפסוק 

לרמז לקליפה , ץ"ראשי תיבות נ" נגד צוררי"כי 
  .ש"יעו. הנזכרת

פירש פסוק  )ד"פרשת קרח מאמר י(ק פרי צדיק "ובספה
 "ערוך לפני שלחןת: "ל"וז, קדושהזה לענין התורה ה

הרי  :.)קידושין מו(וכמו שדרשו  ,ונתו על דברי תורהוכ
: וזהו שאמר. 'וכועל דברי תורה ' שלחן והרי בשר וכו

פרשת מקץ דף (כמו שאמר בזוהר הקדוש  ,"נגד צוררי"

 



  ! לכל השואלים ולכל המצפים
  בשיר ושבח לבורא כל עולמים יצא לאור הכרך הרביעי מסדרת הספרים         

   נחלת שדה על חומש ויקרא
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 .דהא לית לך מלה לתברא יצר הרע אלא אורייתא :).רב
יצר הרע ובראתי לו  בראתי :):קידושין ל(וכמו שאמרו 

  .ל"עכ .תורה תבלין

 ,כי על ידי לימוד התורה בחברותא, ולדרכינו יש לומר
  . זוכה להכרית ולבטל את קליפת נץ

על פי דברינו יש לתת ביאור חדש לדברי קדשו של 
ס גיטין דף "עמ(ע בספרו בן יהוידע "רבינו יוסף חיים זי

רוחות  ארבע: על דברי הגמרא שם שאומרת :)לא
 ,נשבות בכל יום ורוח צפונית מנשבת עם כולןמ

ורוח  .שאלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת
מחרבת , ואלמלא בן נץ מעמידה ,דרומית קשה מכולן

מבינתך " )ו"כ, ט"איוב ל( שנאמר ,כל העולם כולו מפניה
רוח : י"ופירש רש. כ"ע". יאבר נץ יפרש כנפיו לתימן

נוחה היא לא חמה ולא צוננת וממתקת את  ,צפונית
 ,מעמידה .מלאך העשוי כנץ ,בן נץ .שאר הרוחות

  .כ"ע. בכנפיו

אולם רבינו יוסף חיים מפרש את דברי הגמרא על פי 
שיש , אומרת .)מב(שהגמרא במסכת סוטה , הדרש

וסימנם . ארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינה
. הרע וליצניםמדברי לשון  ,שקרנים ,חנפנים ,ל"חשמ

  . וחטאים אלו נעשים על ידי דיבור

ארבע סוגי החוטאים " ארבע רוחות מנשבות"וזהו 
נות וועו. דיבור –הנזכרים שחטאם נעשה על ידי רוח 

אדם ונות שוהם עכי , אלו מצויים בכל יום אצל האדם
   ".מנשבות בכל יום"ולזה אמר , דש בעקביו

עה החטאים רוחות כנגד ארבהוהוא מבאר כיצד ארבע 
דערבים לשומעין , רמז לליצנות "מערביתרוח : "הנזכרים

כי , רמז ללשון הרע "רוח דרומית"ו, ומשחקים בהם
דלשון הרע קטיל תלתא , דרומית הוא אותיות דר מות

, רמז לשקר "רוח צפונית"ו. :)ערכין טו( כנזכר בגמרא
רוח "ו... כף שהוא שקרישאינו ניכר ת, שהוא צפון

שהוא מזריח אור הכבוד על זה , לחניפות רמז "מזרחית
  . האדם שמחניף לו ומדבר בשבחו

, מנשב עם כולם, רוח צפונית שהוא השקר :ואמר עוד
כולם מלאים , ף והליצן והמספר לשון הרעישהמחנ
. השקר יותר ל ידידמלאכתם תצליח בידם ע, שקרים

שאם לא היו יודעים , ואלמלא כן אין העולם מתקיים
, הוא שקרן ומדבר שקר ון הרעמספר לשהעולם שזה ה

שזה השומע שהוא , היה יוצא מן לשון הרע נזק גדול
וכמו , בעל דבר יחרה אפו והורג את זה שספרו עליו

אך כיון , המעשה דקטיל תלתא שאמרו על לשון הרע

לא , שיודעים שדרכן של בעלי לשון הרע לדבר שקר
  . יעלה אש חמתן להשחית תכף ולכלות

, רוח דרומית זה עון לשון הרע קשה מכולם ,ואמר עוד
, עבירות חמורות' שקול כנגד ג )םש(ל "שאמרו רבותינו ז

ולפעמים הורג , עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים
ואלמלא בן נץ מעמידה נחרב כל העולם ", נפשות ממש

שיש לו רמז באותיות , זה הצדיק "בן נץ"פירוש , "כולו
ולולי זכות ', וכו י"ובאות צדן "אלפא ביתא באות נו

מכח הפגם והעון של , תורה דצדיק היה נחרב העולם
אך התורה של הצדיק , רוח דרומית שהוא לשון הרע

ודוחה החרבן שראוי להיות מן , היא המקיימת העולם
  .ל רבינו יוסף חיים"עכ. 'וכו לשון הרע

ולפי דרכינו יש להוסיף ולומר מדוע נקרא כאן הצדיק 
כי לשון הרע , "בן נץ"חורבן של לשון הרע בשם המציל מה

ובזה מעורר את הקליפה הטמאה , מגיע על ידי מריבה
אולם הצדיק הלומד תורה בחברותא מבטל את , "נץ"

  ". בן נץ"ולכן נקרא שמו , אותה קליפה

אות ', מערכת ד(א בספרו מדבר קדמות "כתב החיד, והנה
שחי שבעים שנה אדם הראשון נתן לו , דוד המלך: ל"וז )'ו

גם אמרו . והשבעים נתן לדוד, ל והיה לו לחיות אלף"תתק
ה נתן "כי אברהם אבינו ע .)שלח דף קסחיפרשת ו(ק "בזוה

ז שנה "כח שנה ויוסף הצדיק "שנים ויעקב אבינו כ' לדוד ה
לחקור דכבר אדם הראשון נתן לו שבעים שנה  שיו', הם ע

אי . 'נה וכולו עוד שבעים שואמאי הוצרכו האבות לתת 
ה לא היה ישן כלל ולא טעם טעם "שדוד המלך ע, נמי

ונמצא שחי שבעים שנה מן הימים ושבעים שנה , מיתה
  . ל"עכ. מהלילות

. מ"כי שנות חיי דוד המלך הם ק, א"נמצא לפי דברי החיד
שהיא " נץ"כי דוד בא לבטל קליפת , ונראה לומר
בלין ק רבי צדוק הכהן מלו"הרה כתבש, מ"בגימטריא ק

כי : ל"וז )א"י מראמפרשת בחקותי (ע בספרו פרי צדיק "זי
דת מלכות פה תורה יה היה מרכבה למ"דוד המלך ע

שבעל פה קרינן לה והיה עיקר שורש תורה שבעל פה 
כל הרואה אותו נזכר  )מדרש רבה ריש פרשת אחרי(ואמרו 

לכן דוד המלך בכח תורה שבעל פה  .כ"ע. 'וכו מודולתל
לכן , כדי להגיע לחקר האמת, ד בחברותאהמצריכה לימו

  . דוד המלך ביטל קליפת נץ

, וכנגדו עמדו דואג ואחיתופל שדיברו עליו לשון הרע
ומעוררת ומחזקת את , שעניינה לעורר מריבות ומדנים

אלא שבסופו גבר עליהם דוד , "נץ" –הקליפה הטמאה 
 . וביטל את קליפת נץ, המלך
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