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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

 . ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא, אההערות -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

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

 חדושים.

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

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

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

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

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

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

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורההפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 (להצליח יותר

 
 

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

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות עיין חיי מוהר"ן  ג

  .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל ּפַ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיוִמּנִ צֶּׁ ן  ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל ּוכְּ

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

משם שכתב בהקדמתו  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה  הנ"ל את הכתוב

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את רבי אליעזר מגרמיזא שם ביד פרשת כי תשא שכתב  על התורה כתב רבינו אפרים

ה מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש  שפתי כהן ועיין הדין עכ"ל.

אות טו  צדוק הכהןלר'  מחשבות חרוץבספר ועיין      .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל. שכתב שיש גם

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

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

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

  שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

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

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר  .ע רק מה שצריך לו ולא יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם

מזה שהיו לו כמה  שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן
 .כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

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



 מוהר"ן         יז.               אשרי העם יג   תהלה לדוד יב                     ליקוטי               

, זה ת"ח שד יהודאין. וזה בר ליליתא, כמובא ליליתא

במדרש )שוחר טוב תהלים יט( איך ידע משה בין יום ללילה 

כשהיה ברקיע, ומובא, כשלמד עמו תורה שבע"פ ידע שהוא 

והוה לילה. וזה בר ליליתא, שעיקר הלמדן מתורה שבע"פ. 
יהודאין , זה צדיק הדור. שת"ח שד רהיט אקופא דשורא

' זת הצדיק הדור שנמשל לחומה, כמאמר חז"ל )ב"ב רודף א

, ורהיט פרשאת"ח אין צריך לנטירותא ע"ש.  א(אע"

, זה התנא שחידש זאת התורה פרשא ,לפי תומו ב"יפירש

לאור תעלומה. גם אותו רודף, אבל  גוהוציאופירשה אותה יפה, 

וזאת  ,לפי תומו. כי ת"ח שד יהודי, אינו מכוין לרדוף את התנא

, כי כי רכיב סוסיא מתתאיפה נעשה ממילא. הרדי

י שלומד תורת התנא, עי"ז מחזיר נפשו של התנא "הלמדן ע

לתוך גופו של התנא. החזרת נפש לגוף, כמו רכיבת הסוס, 

(. וזה מתתאי, כי התחתונים גורמים דשהסוס טפילה לו )

בלימודם להרכיב נפש התנא על סוסו, על גופו, כמ"ש שפתותיו 

'. אבל ולא יכיל לו, שהתנא לא יכול לסבול דובבות וכו

, ונעתרות נשיקות שונא, כי נבילה טובה הימנו, הנשיקותו

ואם יקשה לך, איך הוא אינו מחזיר תורתו  : והתנא בורח ממנו

של התנא ללמדן למוטב, ואדרבא שנתוסף לו גדלות ביותר. 

ואיך בא זה, שמתורה הקדושה של התנא, יכול הלמדן להכשל. 

נא חדא הוי מסרגין ליה תרתי מיזץ ע"ז, ותיר
, כי לפעמים התנא נופל לאיזה שגיאה דקה מן הדקה, חיותא

כדי שעי"ז ימשיך לעולם תרתי חיותא. כי יש שני מיני חיות, 

עושר  בשמאלה. וחיות גשמי, אורך ימים בימינהחיות רוחני, 

. והתנא מחמת דביקותו העצומה בחיות הרוחני, אינו וכבוד

"ע ח"ו מכל וכל מחיות הרוחני. ומחמת שהוא נפל מתיר א

קיימין , בשביל חיות גשמי. [שלא לשמה]ולבחי' הלימוד 
, כמו אדם אתרי גשרי דדונג, ושוור מהאי להאי

שעומד על גשר של שעוה, ואינו יכול לעמוד, קופץ על גשר 

השני. ומחמת שגם השני של שעוה, קופץ על הראשונה. קופץ 

נא עיקר לימודו תמיד לשמה. ומחמת מהאי להאי, כן הת

אותו ללימוד שלא  זשצריך להמשיך חיות גשמי לעולם, מפילין

לשמה, אזי נוטלין ממנו לימוד בחי' לשמה, ושוור מלשמה 

שוור וקופץ משלא  ,לשלא לשמה. ומחמת קדושתו ופרישותו

לשמה ללשמה. כי זאת הבחי' אצלו כמו גשר של דונג, שאין 

. שוור לתוך לשמה, ומלשמה מחמת הכרח יכולים לעמוד עליו

אצלו עכשיו כמו  חאילטובת העולם, שוור מהגשר הזאת, שה

גשר של דונג, ושוור מזה לזה, ומזה לזה. ועי"ז יש בתורתו בחי' 

ונקיט תרי כסא התיקון לכל הנ"ל,  : ופושעים יכשלו בם
שני בחי' יין, בחי' תורה שבע"פ,  ט, כי ישדחמרא בידי'

)אסתר א'(. ובחי' בינה לבא שמחת הלב,  לכות רביין מבחי' 

, ומורק מהאי להאי, גם הוא בחי' יין. [י] ויין ישמח לבב

כנ"ל.  וירק את חניכיו, בבחי' יאלהאי מהאי ,שימשיך קו ירוק

וזה חיבוק, שיקבל באהבה את הרדיפה, וישמח ביסורין. עי"ז 

אני  [יג] תורה שבע"פ היא בבחי' חיבוק, בבחי' יבהשכינה שהוא

ולא וזה  ., ירוקה כחבצלת, שיהיה החיבוק בשלימותידחבצלתכ
ואותו היום יעלו שמים  ,נטפא מינייהו לארעא

, היינו שהשכינה ישבה בין תרין הוה [טו] ירדו תהומות

, זה בחי' ירדו תהומות. יעלו שמיםצדיקיא, צדיק עליון זה בחי' 

כנ"ל.  נוטפות מור עוברצדיק תחתון. זה בחי' נשיקין, בחי' 

י ", ענוטפות מור עוברועל ידי מה נעשית בחי' נשיקין, בחי' 

היינו שישכיל  ושמע מלכותא וקטליה,החכמה כנ"ל. וזה 

. וישכיל [טז] וישמע את התורה שבע"פ הנקרא מלכות פה

מצירופיו היוצאים מת"ח שד יהודי, ישמע וישכיל בשעה 

די, היוצאים מפה ת"ח שד יהו יזששומע החירופין והגידופים

ישמע תורה שבע"פ. עי"ז קטליה, כי עיקר חיות של הקליפות 

כל זמן שהיא אינה  ,[כ] יטאינם אלא מניצוצי השכינה יחוהשדין

ויש לה איזה חסרון, אזי יש להם חיות. כשמעלין  כאבשלימות

וכשנבנית כג ,[כב] אותה לבחי' חכמה, ששם עיקר בניינה

 : בשלימות, עי"ז וקטליה לשד יהודי

 "ש, כמכהרבובי. תהלה לשון ע[כד] לדודתהלה  פ"וז

, זה בחי' תורה דוד. [כו] ובמלאכיו ישים תהלה)איוב ד'( 

ונתערבב לצירופים  כזשבע"פ. היינו כשהתורה שבע"פ נופלת

 ,, התרוממות שלהאלוקי המלךכחארוממך אחרים כנ"ל. 

, המלך)תהלים נב(  ,כל היום לחסד א, בחי' כטאלוקיי "ע

 פש כמלך במלחמה )ספר יצירה פ"ולבחי' בינה לבא. שהלב בנ

, היינו אח"כ מעלה את התורה שבע"פ ואברכה שמך(. [ל]

אן. כי החכמה, לבחי' חכמה כנ"ל הנקרא ברוך ע"ש ריבוי דברכ

 : (לאהיא מקור הברכה )
 

 . העם יודעי תרועה וכו' אשריט( )תהלים פ [לב] יג
 

השגחה שלימה, א"א אלא עד שישבר תאוות  להמשיךא 

בזוהר )פינחס דף  י צדקה. כי איתא"בירתה הוא עממון. וש

רוחא נחית לשכך חמימא דליבא, וכד נחית רוחא  ([לג] ע"א דרכ

. רוחא, זה בחי' צדקה, [לד] דליואי בא מקבל ליה בחדוה דנגונאל  

, על ידו מקררין חמימות תאוות ממון. [לו] רוח נדיבה להאישה

, שהרוח ממעט תאות נגידים יבצור רוחוזה בחי' )תהלים ע"ו( 

אי, זה בחי' משא ומתן באמונה, והנגידות והעשירות. נגונא דלי

הנגינה זה המשא . כי [לח] אץ להעשירואינו  [לז] ששמח בחלקו

. חדוה, זה שאו זמרה ותנו תוףא( , כמ"ש )שם פ[לט] ומתן

עם  , שמקשר חימום הלב[מ] וזה בחי' קטרת : ששמח בחלקו

ג( , וזה בחי' )דברים ללב קטרת ישמחז( הרוח. וזה )משלי כ

י בחי' קטרת הנ"ל, נתבטל בחי' "שע, ישימו קטרה באפך

. וזה בחי' התגלות משיח, בזעת אפך תאכל מא()בראשית ג

ביום  מד(, כמ"ש )ישעיה ב'[מג] יתבטל חמדת הממון מבשאזי

 ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי

 

                                         
 בתקפא )ב"ב ח' ע"ב( ובתשכט תוקן א
 פיר"ש -בתשכט  ב
 ה ציא -בתרלו ג
 פנחס רכח ע"ב [רע"מ]עיין זהר  ד
 וצ"ע אולי נשיקותיו בכל הנוקדים נשיָקתו ה
 והרנ"ת בתקפא מ ו
 מפילים -בתרלד ז
 שהוא -, ומתרלושהיא -לדתרדפו"ר ובגם  ח
 שיבתרלד נמחק תיבת  ט
 תהילים קד טו י

 מתרצו נשמט תיבת להאי יא
 שהיא -תרלדב יב
 שה"ש ב' א' יג
חבצלת  -ומתרלו  ,כחבצלת –גם בדפו"ר ותרלד  יד

 )כלשון הפסוק( 
 לשה"כ תהילים קז כו טו
 פתח אליהו טז
 והגידופין -בתרלד יז
 תוקן. , ובלוה"ת שם תיבת והשדין חסר -בתרלד יח

                                         
  השכינה -, ובלוה"ת שם הקדושה -בתרלד יט
פרי עץ חיים שער ק"ש פ"ג, ילקוט ראובני  כ

 בראשית אות תקג, עמק המלך טז יח. 
 בשלימות -בשלמות, ובלוה"ת שם -בתרלד כא
 .כנ"ל אות ד' עי"ש כב
 כשנבנית -בתרלד כג
 תהילים קמה א'. כד
 עירבוב -ערבוב, ובלוה"ת שם -בתרלד כה
כנראה עפ"י קהלת ב' בינו שם באיוב זה פירוש ר כו

באך סב' לשחוק אמרתי מהולל ועפ"י ישעיה א' כב 
 מהול ביין 

 נפלה -בתרלד כז
 אלהי -בתרלד כח
 אלהי -בתרלד כט
 משנה ד' ל

עיין זהר תרומה קסב. האזינו רפט.  לא
]מח  ובבחיי פרשת ויחי]דף קכ:[  ובתיקון ע'

 ]טז לג[ ופרשת בשלחג[ 

                                         
נת תקס"ד שחל אז ביום נאמרה בראש השנה ש לב

שבת וביום ראשון. ולא נודע לנו שיחות השייכים 
)כמבואר  לשון רבינו ז"לתורה זו  למאמר זה )פל"ח(

^ עיין בסוף הספר כל  בתורה יד סוף אות יא(
 התורה הזאת מכת"י רבינו ז"ל בעצמו בנוסח אחר.

)ושם העיר מוהרנ"ת שהנדפס כאן הוא לשונו 
פל"ח  ןעייו) (אמר בלשה"קש שנכתב ע"י אחר מפיו

תורה יב אות ב' שלשון רבינו הכוונה שכתב בעצמו אבל ע"י 
לחלק בין שאמר ויש , לא נחשב לשון רבינושתרגם אחר 

]עיין פל"ח  (באידיש והכותב תרגם לבין שאמר בלשה"ק
יא ושיש"ק ח"ה אות כא שכנראה בכוונה כאן אות 

 . [ממה שכתב בעצמושינה רבינו הנדפס כאן 
 רע"מ שם ]ועי"ש שרבינו כאן שינה מלשונו[ לג
הרוח יורד להחליש חמימות הלב וכאשר  -תרגום לד

 יורד הרוח הלב מקבלו בחדוה של ניגון הלווים
 שהוא -שהיא ומתרצו  -גם בדפו"ר תרלד ותרלו לה
 לשה"כ תהילים נא יד לו
 אבות ד' א' לז
 'לשה"כ משלי כח כ לח
  ן ג' ה'יעיין לק"ה שותפ לט
 ה.  יומא כו. קטורת מעשרת עשירות דקדוש מ

                                         
 בתקפא )בראשית לג( ובתשכט תוקן  מא
 שאז -תרלדב מב
 ספורי מעשיות סוף מעשה יב מבעל תפילה מג
 בתקפא )ישעיהו ג( ובתשכט תוקן  מד

 תורה אור
ְכֵלי  קֹות ב ִּ אסתר א )ז( ְוַהש ְ
ים ְוֵיין  ֹונִּ ים ש  לִּ כ ֵ ים מִּ ָזָהב ְוֵכלִּ

ְך: לֶּ ֶּ ַיד ַהמ   ַמְלכו ת ָרב כ ְ
ן ח  תהלים קד )טו( ְוַייִּ ַ מ  ְיש ַ

ים  נִּ ָ יל פ  ְלַבב ֱאנֹוש  ְלַהְצהִּ
ם ְלַבב ֱאנֹוש   חֶּ ן ְולֶּ מֶּ ָ ש   מִּ

ְסָעד:  יִּ
י  שיר השירים ב )א( ֲאנִּ

ת  נ ַ ֹוש ַ רֹון ש  ָ ת ַהש   לֶּ ֲחַבצ ֶּ
ים:  ָהֲעָמקִּ

ד  ה ְלָדוִּ ָ ל  הִּ תהלים קמה )א( ת ְ
ְך  לֶּ ֶּ ְמָך ֱאלֹוַהי ַהמ  ֲארֹומִּ

ד: ְמָך ְלעֹוָלם ָועֶּ  ַוֲאָבֲרָכה ש ִּ
ֲעָבָדיו ֹלא איו ב ד )יח( ֵהן ב ַ

ֳהָלה: ָ ים ת  ְבַמְלָאָכיו ָיש ִּ ין ו   ַיֲאמִּ
ל  ֵ ְתַהל  תהלים נב )ג( ַמה ת ִּ
ל  ד ֵאל כ ָ סֶּ ֹור חֶּ ב  ָרָעה ַהג ִּ ב ְ

 ַהי ֹום:
ֵרי ָהָעם  (טז)תהלים פט  ַאש ְ

אֹור  ָעה ְיֹקָוק ב ְ יֹוְדֵעי ְתרו 
ן: כו  ֵ יָך ְיַהל  נֶּ ָ  פ 

ְבֹצר רו חַ   תהלים עו )יג( יִּ
ץ: ים נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָארֶּ ידִּ  ְנגִּ

נֹות  יש  ֱאמו  משלי כח )כ( אִּ
יר ֹלא  ָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעש ִּ ַרב ב ְ

ה: קֶּ נ ָ  יִּ
ְמָרה  או  זִּ תהלים פא )ג( ש ְ
ל: ם ָנבֶּ ים עִּ ֹור ָנעִּ נ  ְתנו  ֹתף כ ִּ  ו 

ת  ְקֹטרֶּ ן ו  מֶּ משלי כז )ט( ש ֶּ
ק ֵרֵעהו  ֵמֲעַצת  תֶּ מֶּ ח ֵלב ו  ַ מ  ְיש ַ

: ש   ָנפֶּ
)י( לג וזאת הברכה  דברים

יָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך  טֶּ ָ פ  ש ְ יֹורו  מִּ
ָך  ֶּ ַאפ  ימו  ְקטֹוָרה ב ְ ָרֵאל ָיש ִּ ש ְ ְליִּ

ָך: חֶּ ְזב ְ יל ַעל מִּ  ְוָכלִּ
יָך  (יט)בראשית ג  ֶּ ֵזַעת ַאפ  ב ְ

ל  ְבָך אֶּ ו  ם ַעד ש  חֶּ ֹאַכל לֶּ ת 
י  ְחת ָ כ ִּ ה ֻלק ָ נ ָ ֶּ מ  י מִּ ָהֲאָדָמה כ ִּ

ל עָ  ה ְואֶּ ו ב:ָעָפר ַאת ָ ש  ָ  ָפר ת 
י ֹום ַההו א  ישעיהו ב )כ( ב ַ
יֵלי  יְך ָהָאָדם ֵאת ֱאלִּ לִּ ַיש ְ
ר  יֵלי ְזָהבֹו ֲאש ֶּ ֹו ְוֵאת ֱאלִּ ַכְספ 
ֹר  ֲחֹות ַלְחפ  ַ ת  ש ְ ו  לֹו ְלהִּ ָעש 

ים: פִּ ֵ רֹות ְוָלֲעַטל  ֵ  פ 

 



 מוהר"ן                        אשרי העם יג                    קוטי          יל       יז:    

וכל זמן שיש ע"ז    , רוח אפינו משיח ה'וזה בחי' )איכה ד(    . זהבו

. וכפי הביטול של  [ב] (אשל ממון בעולם, חרון אף בעולם )  זאת

  רוח אפינו משיח ה' , כן נתבטל החרון אף, בבחי'  [ג]   ע"ז זאת

יח(  [ד] )תהלים  בבחי'  בעולם,  חסד  ונתמשך  חסד .  ועושה 

הדעלמשיחו יתמשך  הזה  חסד  וכשיתגלה  בנין   הת.  שהיא 

ה'(   )שם  בבחי'  אבאהבית,  חסדך  ברוב  כמ"ש  ביתך  וואני   .

 י מקדשא בוימינא דא זמין למיבנא    , כ ע"ב( נחס ד' ריבזוהר )פ

לג.([ז] )ברכות  חז"ל  כמאמר  בית  בחי'  הוא  הדעת  כי  מי   [ח], 

 : שיש בו דיעה כאלו נבנה בית המקדש וכו'

לבוזה    טב לעתיד  של  התורה  התגלות  כבחינות  מובא א, 

( סתימאהיבזוהר  דעתיקא  אורייתא  יתגלה  שלעתיד  כי  [יא]   (   .

ע קבלת התורה  כמ"ש    , [יב]  י השכל, שהוא משה משיח"עיקר 

כא( חכם  [יג])משלי  עלה  גבורים  משה  עיר  בחי'  לו  שיש  ומי   .

ללמד   התורה  הארת  להמשיך  ויכול  תורה,  לקבל  יוכל  משיח 

דקב"ה  מיחודא  בא  התורה  התגלות  כי  אדם.  בני  שאר 

, אביך דא שמע בני מוסר אביך וכו'ושכינתיה. כמ"ש )שם א'(  

ישראל   כנסת  דא  ואמך  ריג. } קוב"ה,  פנחס  פה.  יתרו  .  { זוהר 

. והחכם יכול [יד]   י העלאת נפשות ישראל בבחי' מ"נ"ויחודם ע

הנפשות   יליקח  )שם  בבחי'  מ"נ,  בבחי'  ולוקח  א(  ולהעלותם 

וכשעולה החכם . ועל ידי היחוד הזה נולד התורה.  נפשות חכם

בבחי'   הנפשות  חכם   עירעם  עלה  עי"ז  גבורים  עוז  ,  ויורד 

 :  מבטחה

. שכל אלו בני אדם הבאים לחכם  [טו]  זה בחי' רצון  ונפשג  

איזהו לו  יש  ואחד  כל אחד  כל [יז]   רצון  טזהדור,  לוקח  והצדיק   .

ואח"כ   עמהם,  ועולה  מבטחההרצונות,  עוז  בבחי'  ויורד   .

א'(   וש)יחזקאל  רצוא  הנפשות.  ובוהחיות  בעליות  רצוא,   ,

התורה התגלות  עם  הנפשות  בחזרת  שמובא    :   ושוב,  וזה 

רצוא דא נוריא', ושוב    ([יט] ט ע"אזוהר )תיקון ע' דף ק  יחבתקוני

,  : כגכזוהר בראשית  }שר הפנים. נוריא', דא נור דלוק    דא מט"ט

דא    {[כא] ע'    ןותיקו ושוב  ממון.  תאות  ר  שט"ט  מבחמימות 

רשים  ה דאיהו  שהוא [  כב]   מש"הבשם  פנים,  משיח.  דאיהו 

אפינו נ[כג]   רוח  ידו  שעל  וזה    כדשכךת,    "הכ  כ  ש  כההחמימות. 

, שהוא משכך אלילי כסף  [כח]  כז{ א. רלפנחס  }זהר    משהגי'    ,[כו]

דא משה שמקבל    :   וזהב ושוב,  רצון, שהוא הנפש.  דא  רצוא, 

 :התורה

היא    י"ועד   התורה  כי  השגחה.  נמשך  התורה  המשכת 

שהם תלת גוונין דעינא ובת עין. וזה שמתחלת  , [ל]  כט"ט"נ"ת"א

(, תמן ראשי  [לא]   ח ע"א רה בבראשית )תקונים תקון ד' דף יהתו

ו'(. שהאבות    אלה ראשי בית אבותםתמן בת. ראשי   )שמות 

כשחכם   נמצא,  עין.  בת  דא  בת,  תמן  דעינא.  גוונין  תלת  הם 

מביא תורה כנ"ל, נמצא שמביא כח הראות של השגחת הש"י  

  כל אחד כפי קירובו אל התורה, כן השגחת הש"י עליועלינו. ו

הנראה[לב] בדבר  שמכה  מחמת  הראות,  כח  עיקר  כי  ,  [לג]  . 

ונצטייר  לעיניים,  ההכאה  מחמת  הראות  הכח  הדבר   לדוחוזר 

העינ ואז  בעיניים.  כי יהנראה  הנראה,  הדבר  את  רואים  ים 

העיניים לתוך  הדבר  את  מביא  כשהדבר [לה]  הראות  אבל   .

חוק, אז קודם שיגיע כח הראות להדבר הנראה  הנראה הוא ר

הדבר.  על  בהכאה  מגיע  ואין  ונתעכר,  האויר  בתוך  מתפזר 

ועי"ז אין חוזר הראות לעיניים, ואז אין העיניים רואין, כי עיקר 

פ'(   )תהלים  וזה  ההכאה.  מחמת  הוא  הבט הראות  נא  שוב 

ישוב עוראה  משמים י ", שישוב הבטה שמביט משמים עלינו, 

השבת , כי הראיה ע"י  ראהוישוב הראות לעיניו, ואז    ההכאה, 

בחי'   וזה  ושובההבטה.  רצוא  התורה  והחיות  היינו  והחיות   ,

,  ושוב.  [לז]   , בבחי' הבטה מעילא לתתארצוא,  [לו]   חייםשהיא ה

ונצטייר    רוונחזלחבבחי' הכאת הראות בדבר הנראה,   לעיניים 

בהם   שנתראה  לטושה,  כמראה  הם  העיניים  כי  כל בעיניים. 

וע כנגדו.  שעומד  שאנחנו  "דבר  נמצא   ןקרובילטי  התורה,  אל 

קרובי נחז  מאכחאל    מןשאנחנו  הראות  כח  ועי"ז   מבר והראות. 

העכו"ם  אבל  בעיניו.  אנחנו  ונצטיירים  ונתראים    מגלעיניו, 

מחמת שהם רחוקים מהתורה, הם רחוקים מהשגחתו, והשגחתו  

בחצ העכו"ם  על  השגחתו  נמצא  בהכאה.  עליהם  מגיע  י  אין 

 : הראות, בבחי' רצוא, ועלינו השגחתו בשלימות

.  [מד]   בחי' תקונא דמרכבתא עלאה ומרכבתא תתאה  וזהוה  

,  ויורד עוז מבטחהועולה עמהם    , י החכם שלוקח הנפשות "שע

ארבע חיות בבחי' נפש,    כי יש     :  נתתקנו שני המרכבות 

שבבחי' נפש, זה בחי' )ש"ה  ארי'    : [מה]   וכסא, ויושב על הכסא

זה בחי'  ריתי מורי עם בשמיאה'(   )שמואל   מרת נפש. מורי, 

. זה בחינות פגם הנפש,  נפשה מרה להא(, בחי' )מלכים ב' ד'( ו

ומרה  פגם  הוא  הרצון  זה  תאוה,  דבר  כשרוצה  הרצון.  פגם 

ורצונו,  נפשו  עם  הדור  לחכם  האדם  זה  כשבא  ועכשיו  לנפש. 

הרצונות,   כל  לוקח  הדור  לאחדוהחכם  אחד  אותם  [  מו]   ולוקט 

כדי להעלות אותם כנ"ל. ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות  

וזהו  לקט   מזשנפלו.  לשון  ארי',  . שמלקט מרת הנפש,  [מח]   בחי' 

הטוב הרצון  עם  בשמי,  עם  הנפש,  פגם  ריח   , היינו  שמעלה 

שור    : טוב שנתוסף    ובחי'  המצוחצח  האור  זה  שבנפש, 

  ואז מאיר הנפשבנפש מחמת הקיבוץ שנתקבץ פיזורי הנפש,  

הנפש   אזי  מאיר,  אין  כי כשהרצון  רעבהבבחי'  ביותר,    ונפש 

)יומא [מט] חז"ל  כמ"ש  האור.  העדר  מחמת  הרעב  עיקר  כי   .

, מכאן שהסומא אינו  [נ]  ויענך וירעיבך ויאכילך את המן(  : ע"ד

השובע עיקר  כי  וע  [נא]   שבע.  בעיניו.  שיראה  האור  י  "מחמת 

רצונו,   היינו  נפשו,  נתמלא  אין  רואה  מראה כי  שאינו  טוב 

נפש מהלך  בצחצחות    עיניים  נפשו  וכשמצחצח  ו'(.  )קהלת 

טוב  אזי ,  [נב]   האור מלא  רעבה  בבחי'    ונפש  קז(,  )תהלים 

. וזה בחי' שור, לשון  [נג]  והשביע בצחצחות נפשך)ישעיה נח(  

שבבחי'    ונשר  :   מראה עיניים מהלך נפש, בחי'  [נד]   הסתכלות

זה החידוש שנתחדש הנפש בעלייתה בבחי'  וזה    נפש,  עיבור. 

נשר,   נעוריכיבחי'  כנשר  קג(  תתחדש    ואדם     : [נה]  )תהלים 
. כי האדם  ויהי האדם לנפש חיהשבנפש, זה בחי' )בראשית ב'(  

ע"ב(   י"ג  דף  הזוהר  )בהקדמת  כמ"ש  ועתירי,  מסכני  [  נו]בחי' 

 מסכני. כדמותינועתירי,  נעשה אדם בצלמינו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   עיין סנהדרין קיג:  א
* ע' ספרי פ' ראה פסקא מד ])נ"א    ב

דברים   שמעוני  ובילקוט  צו(  פסקא 
ובתורה   י'  ובתורה  תתפח.  רמז  פי"ג 

 יח ותורה קנה ותורה רטו[ 
כתוב   ג סח. עיין  ג"ש    ות  דיליף 

 בליעל )דברים טו( בליעל )שם יג(
ב"ר    ד חיים  להר'  החיים  ספר  }עיין 

בצלאל אחי המהר"ל מפרג ח"ב פ"ה  
וכו'   יחשב  ע"ז  בכלל  הכסף  עבודת 
וכל עוד לא בטל הזעם הזה יתעכבו  

 עקבות רגלי משיח. 
 הדעת  -הדעה, ובלוה"ת שם  -בתרלד  ה
 אבוא -גם בדפו"ר אבא, ומתרצו   ו

 
והפירוש  עי"  ז ע"ב  סוף  בימין    –ש 

הקב"ה   עתיד  החסד  מדת  דהיינו 
 לבנות את בית המקדש 

 סנהדרין צב.  ח
נ  ט שם  שבתרלד  ובלוה"ת  ב',  אות  מט 

 תוקן
 עיין זהר בהעלותך קנב.  י

מז  יא ה'  המלך  עמק  ועיין  לקמן  . 
ו  אות  ריש  לג  ובתורה  טו  תורה  סוף 

ז' ו'  אות  מט  ותורה  ה'  ועיין    ,ד' 
לק"ה פו"ר ואישות א' אות יב שהיא  

 תורה בלי שום לבוש. 
 . ז* זהר בראשית כה: כ יב
רבה    יג וויקרא  והגר"א  פרש"י  עי"ש 

 לא ה'. 
תורה    יד עיין  והפירוש  נוקבין  מיין 

קפה ותורה עה  גם עיין זוהר ויקרא  
 דף יג. ד"ה וההיא איילתא 

ח  טו כג  בראשית  את    ' עיין  יש  אם 
 נפשכם 

 איזה -בתרלד  טז
 טובים ורעים כדלקמן אות ה' יז
 בתיקוני  -מתרלו יח

 
 בדפים שלנו קיט:  יט
 כו ע"ב ובתשכט תוקן  -בתרלו כ

 ( הנ"ל)דף קיט:  כא
אור    כב עי"ש  ריט.  פנחס  ע"מ  זהר 

 יקר רע"מ שער ה' סימן כ' דף קז 
 לשה"כ איכה ד' כ' הנ"ל  כג
כן הלשון בכל המהדורות שאינן    כד

)דפו"ר תקפא תרלד תרלו  מנוקדות 
רבנו    תשכט(  תרצו בכת"י  וגם 

הספר. הנחל  שבסוף    -תיקן  במשך 
החדש הורוביץ  ובקרן  חזר    נשתכך, 

 נתשכך  -ותיקן
הנחל   כה ובכל  ֶשָכָכה  -במשך   .

   המנוקדים מחקו את המרכאות
זלשה"כ    כו פנחס  וב  ' י  ' אסתר  זהר 

ציין גם לאשרי העם  רלא ובהר קיא  
 . ה לו תהילים קמד טוכ  כ  ש  
 כט תוקן פנחס רלד. ובתש -בתרלו כז
 : קיאף בהר ד  * ועיין זהר כח
 ט"נ ת"א  -בתרלד  כט
אותיות    "ת ר  ל תגין  נקודות  טעמים 

 עיין זוהר בראשית טו: 
 בדפים שלנו יח:  לא

 
 תיקון ו' דף קמה.  לב
ועץ    ,ותורה עו  , 'עיין תורה סה ג  לג

וספר הברית    , פ"א מ"ת  ' חיים שער ח
היענה ד"ה  פ"ח  יד  מאמר    , ח"א 

ז  שער  הק'  ובשל"ה    ,פ"א  'ופרדס 
אות  האכילה  קדושת  האותיות    שער 

מנחם   לרבי  המצוות  טעמי  בשם  טו 
 . קנטיר
שםונצייר   -בתרלד   לד ובלוה"ת   ,-  

 ונצטייר 
ג'  לה יז  ח"א  הברית  ספר    . עיין 
אלדבי  ו מאיר  לרבי  אמונה  שבילי 

נתיב ד' )בדפוס וורשא תרף דף לו:(  
הראות   כח  אם  המחקרים  מחלוקת 
אל   בא  הדבר  צורת  או  מהעין  יוצא 

רמ.  העין  סימן  הר"ן  שיחות  ב  ועיין 
ובכוחו   שהולך  ממש  ראות  כח  שיש 

 להזיק. 
 ערובין נד.  'וע   ,משלי ד' כב לו
 לך לך טו ה'  ה -וגור אריפרש"י   לז
  –ונחזור, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   לח

 , וכן הגרסא בכת"י רבנו ונחזר 

 
  -קרובין, בתרלד ומתרלו  -גם בדפו"ר   לט

 קרובים 
 קרובים   -קרובין, ומתרלו   -גם בדפו"ר  מ

תר   מא בדפו"ר  ותרלו  גם  כח    -לד  אל 
ומתרצו הראות  -הראות,  נמחק )  אל 

 תיבת כח( 
בדפו"ר   מב בתרלד   -גם    , חוזר   -נחזור, 

 נחזר  -ומתרלו ובלוה"ת שם 
 בעכו"ם  -בתרלד  מג
}ברית מנוחה )דף כז: טור ב' ודף    מד

 כח: טור א'. בדפוס ירושלים. 
  ' כו ולעיל תורה ו  ' עיין יחזקאל א  מה

 ' אות ה
 לשון הכתוב ישעיה כז יב   מו
 וזה -בתרלד  מז
א   מח שביעית  וברטנורא    ' ב  'משנה 

נוצר    . שם ד"ה  נד.  ערובין  ועיין 
 תאנה ופרש"י שם  

 לקמן  תהלים קז  מט
ג'  נ ח'  עו    וכן   , דברים  תורה  לקמן 

שביומא   אע"פ  זה  פסוק  רבנו  הביא 
עד: למדו מהפסוק דברים ח' טז אבל  

 
ועיין    בעין יעקב מובא שני הפסוקים. 

 סוק טז תורה רעו שם הביא רבנו פ
עו  נא תורה  מז    עיין  בתורה  וכן 

ואמת   מדת  הארת  ע"י  השובע 
 .דהיינו הארת פני ה'

ח  נב כד  תורה  עיין  פרדס    'צחצחות 
רמונים שער הצחצחות ושער הכנויים  

 פי"ח 
 אוצרות חיים שער עתיק ספ"ה  נג
אשורנו  נד יז  כד  א'  במדבר  תורה   .

)ועיין תורה עו ע"י     ותורה נה אות ד' 
 ל ושובע(הסתכלות נעשה גבו 

או    נה לשנה  אחת  נוצתו  שמחליף 
עיין פרש"י ומצודות שם    עשר שנים

 מצודות על מיכה א' טז וב
 בראשית א' כו   נו

 תורה אור 
יַח   ינּו ְמש ִׁ איכה ד )כ( רּוַח ַאּפֵּ
ר  ֲאש   ם  יתֹות  חִׁ ש ְ ּבִׁ ד  ְלּכַ נִׁ ק  ְיקֹו 

ם: ס  ה ַבּגֹויִׁ ְחי  ּלֹו נִׁ צִׁ ַמְרנּו ּבְ  א 
ַמגְ  יל  תהלים יח )נא( מגדל  ּדִׁ

ד   ס  ח  ה  ְועֹש   ַמְלּכֹו  ּועֹות  ְיש 
ַעד   ּוְלַזְרעֹו  ד  וִׁ ְלד  יחֹו  ְמש ִׁ לִׁ

ם:   עֹול 
ה   רֹב  תהילים  ּבְ י  ַוֲאנִׁ )ח( 

ה   ֲחו  ּתַ ש ְ א  ך   ית  בֵּ בֹוא  א  ך   ַחְסּדְ
 : ך  ת  ְרא  יִׁ ך  ּבְ ְדש ְ יַכל ק  ל הֵּ  א 

ים   ּבֹרִׁ ּגִׁ יר  עִׁ )כב(  כא  משלי 
ה:  ח  ְבט  ד עֹז מִׁ ם ַוּיֹר  כ  ה ח  ל   ע 

י מּוַסר משל נִׁ ּבְ ַמע  י א )ח( ש ְ
 : ך  ּמ  ּטֹש  ּתֹוַרת אִׁ יך  ְוַאל ּתִׁ בִׁ  א 

ץ  עֵּ יק  ַצּדִׁ י  רִׁ ּפְ )ל(  יא  משלי 
ם:  כ  ֹות ח  ש  ַח ְנפ  ים ְולֹקֵּ  ַחּיִׁ

צֹוא   יחזקאל א )יד( ְוַהַחּיֹות ר 
ק:  ז  ה ַהּב  ַמְראֵּ ֹוב ּכְ ש   ו 

ן  מ  ה  ת  א  ְתלּו  ַוּיִׁ )י(  ז  אסתר 
ְלמ   ין  כִׁ הֵּ ר  ֲאש   ץ  עֵּ ה  י  ַעל  כ  ְרּדֳּ

ה: פ  כ  כ  ְך ש   ל   ַוֲחַמת ַהּמ 
ם  ע  י ה  רֵּ תהלים קמד )טו( ַאש ְ
ק   יֲקֹו  ש   ם  ע  י ה  רֵּ ַאש ְ ּלֹו  ה  כ  ּכ  ש  

יו:   ֱאלֹה 
ה ו  וארא    שמות ּל  אֵּ )יד( 

ן  ְראּובֵּ י  נֵּ ּבְ ם  ֲאבֹת  ית  בֵּ י  אש ֵּ ר 
ּוַפּלּוא   ֲחנֹוְך  ל  אֵּ ר  ש ְ יִׁ ֹכר  ּבְ
חֹת   ּפְ ש ְ מִׁ ה  ּל  אֵּ י  ְוַכְרמִׁ ְצרֹון  ח 

ן:רְ   אּובֵּ
אֹות   ים ְצב  תהלים פ )טו( ֱאלֹהִׁ
ה  ּוְראֵּ ם  ַמיִׁ ש ּ  מִׁ ט  ַהּבֵּ א  נ  ּוב  ש 

ן זֹאת:  פ   ּוְפקֹד ּג 
ם   הֵּ ים  ַחּיִׁ י  ּכִׁ )כב(  ד  משלי 
א:  רֹו ַמְרּפֵּ ש   ל ּבְ ם ּוְלכ  יה   ְלמְֹצאֵּ

י   אתִׁ ּב  )א(  ה  השירים  שיר 
י   י מֹורִׁ יתִׁ רִׁ ה א  ַכּל  י  ֲאחֹתִׁ י  ְלַגּנִׁ

ַכְלּתִׁ  א  י  מִׁ ש   ּבְ ם  ם  עִׁ עִׁ י  ַיְערִׁ י 
י  בִׁ ֲחל  ם  עִׁ י  ינִׁ יֵּ י  יתִׁ תִׁ ש   י  ְבש ִׁ ּדִׁ
ְכרּו  ְוש ִׁ תּו  ש ְ ים  עִׁ רֵּ ְכלּו  אִׁ

ים: ס   ּדֹודִׁ
ַרת  -שמואל מ  יא  ְוהִׁ )י(  א  א 

ֹכה   ק ּוב  ל ַעל ְיקֹו  ּלֵּ ְתּפַ ש  ַוּתִׁ פ  נ 
ה:  ְבּכ   תִׁ
)כז(-מלכים ד  ל    ב  א  בֹא  ַוּת 

ק   ֲחזֵּ ר ַוּתַ ה  ל ה  ים א  ֱאלֹהִׁ יש  ה  אִׁ
וַ  יו  ַרְגל  ּה  ּבְ ְדפ  ְלה  י  יֲחזִׁ ּגֵּ ש   ּגַ ּיִׁ

ה   ַהְרּפֵּ ים  ֱאלֹהִׁ ה  יש   אִׁ ר  ַוּיֹאמ 
ק   ּה ַויקֹו  ה ל  ר  ּה מ  י ַנְפש   ּכִׁ ּה  ל 

י:  יד לִׁ ּגִׁ י ְולֹא הִׁ ּנִׁ ּמ  ים מִׁ ְעלִׁ    ה 
)יב( כז  ּיֹום    ישעיה  ּבַ ה  י  ְוה 

ת   ּבֹל  ִׁ ש ּ מִׁ ד  ְידֹו  ַיְחּבֹט  ַההּוא 
ם   ְוַאּת  ם  יִׁ ְצר  מִׁ ַנַחל  ַעד  ר  ה  ַהּנ 

ל   י ּתְ נֵּ ּבְ ד  ח  א  ְלַאַחד  טּו  ּקְ
ל: אֵּ ר  ש ְ  יִׁ
ך  ח  עקב    דברים ַוְיַעּנְ )ג( 

ן  ַהּמ  ת  א  ְלך   ֲאכִׁ ַוּיַ ך   ב  ְרעִׁ ַוּיַ
ְדעּון  י  ְולֹא  ַדְעּת   י  לֹא  ר  ֲאש  
לֹא   י  ּכִׁ ֲעך   הֹודִׁ ְלַמַען  יך   ֲאבֹת 
ם   ד  א  ה  ְחי ה  יִׁ ְלַבּדֹו  ם  ח  ַהּל  ַעל 
ק   ְיקֹו  י  פִׁ א  מֹוצ  ל  ּכ  ַעל  י  ּכִׁ

חְ  ם: יִׁ ד  א  ה ה   י 
ה  ַמְראֵּ טֹוב  )ט(  ו  קהלת 
ה   ז  ם  ּגַ ש   פ  נ  ְך  ֲהל  מֵּ ם  יַניִׁ עֵּ

ל ּוְרעּות רּוַח:  ב   ה 
יַע   ּבִׁ ש ְ הִׁ י  ּכִׁ )ט(  קז  תהלים 
א   ּלֵּ ה מִׁ ב  ש  ְרעֵּ פ  ה ְונ  ק  ֹקֵּ ש  ש  פ  נ 

 טֹוב:
ק   ְיקֹו  ֲחך   ְונ  )יא(  נח  ישעיהו 
חֹות   ַצְחצ  ּבְ יַע  ּבִׁ ש ְ ְוהִׁ יד  מִׁ ּת 

ְוַעְצמֹת   ך   ית   ַנְפש   יִׁ ְוה  יץ  ַיֲחלִׁ יך  
ר  ֲאש   ם  ַמיִׁ א  ּוְכמֹוצ  ה  ו  ר  ַגן  ּכְ

יו:  ימ  בּו מֵּ  לֹא ְיַכּזְ
ּטֹוב   יַע ּבַ ּבִׁ ש ְ תהלים קג )ה( ַהּמַ
י:  ְיכִׁ ר ְנעּור  ש   ּנ  ש  ּכַ ְתַחּדֵּ ְך ּתִׁ ְדיֵּ  ע 

ק  ב  בראשית   ְיקֹו  ר  יצ  ַוּיִׁ )ז( 
ן  מִׁ ר  פ  ע  ם  ד  א  ה  ת  א  ים  ֱאלֹהִׁ

אַ  ּבְ ח  ּפַ ַוּיִׁ ה  מ  ֲאד  ַמת ה  ש ְ נִׁ יו  ּפ 
ה:  ש  ַחּי  פ  ם ְלנ  ד  א  י ה  ים ַוְיהִׁ  ַחּיִׁ

ר  א  בראשית   ַוּיֹאמ  )כו( 
נּו  ַצְלמֵּ ּבְ ם  ד  א  ה  ַנֲעש   ים  ֱאלֹהִׁ
ם   ַהּי  ְדַגת  בִׁ ְרּדּו  ְויִׁ נּו  ְדמּותֵּ ּכִׁ
ל   ּוְבכ  ה  מ  הֵּ ּוַבּבְ ם  ַמיִׁ ַהש ּ  ּוְבעֹוף 
ש  ַעל   רֹמֵּ ש  ה  מ  ר  ל ה  ץ ּוְבכ  ר  א  ה 

ץ: ר  א   ה 

 



 יג                          מוהר"ן         יח.אשרי העם                             ליקוטי               

וכשנתלקטו הנפשות, אזי הם בבחי' אדם, נפשות גדולות 

הן הגופין. כי עיקר  ואופנים:  וקטנות, בבחי' מסכני ועתירי

שהנפש  ,פעולותיהן של הגופין אינו אלא מן החיות שבנפש

י איברי הגוף, ואין לגוף שום תנועה "מראה פעולותיה ע

שבבחי' נפש, הוא  וכסא:  י כחות הנפש"עצמיית, והכל ע

, יקרה היא מפניניםנפש החכם שנתכסה, בבחי' )משלי ג'( 
)כשדרז"ל סוטה ד' ע"ב מכה"ג שנכנס לפני ולפנים( כי מחמת א

שנפש החכם הוא יקר, הוא נתכסה לפני ולפנים, וכל הנפשות 

היושב על הכסא, הוא דעתו  והאדם:  נעשין לבושין אצלה

 וישב:  ט()משלי י ,גם בלא דעת נפש לא טובשל החכם, כי 
, [ג] עוזשבתורה, כי התורה נקרא  ארי' : ארבע החיות בתורה

שבתורה, זה בחי'  ושור:  ד()שופטים י מארי ומה עז, [ג]

שבתורה, זה בחי' חידושין  ונשר:  רו  ו  ש  ים י  ר  בי ש   )משלי ח'( 

שבתורה, זה בחי'  ואדם: [ד] תתחדש כנשרדאורייתא, בבחי' 

לות וחמורות, שהם . ויש בה קזאת התורה אדםט( )במדבר י

ורה, הם דברים שכסה שבבחי' ת וכסא:  מסכני ועתירי הבחי'

, והם מכסים {וע' זוהר בהעלותך קנב. .פסחים קיט}עתיק יומין 

, הוא עתיק ויושב על הכסא:  את עצמן בסיפורי התורה

 ואופנים:  יומין יתיב ועתיק, בבחי' )דניאל ז'( [ו] יומין

 :(זשבתורה, הן הן גופי הלכות )

כד הוה מעשה דר' יונה,  ,שמביא בתענית )כ"ג ע"ב( וזה
איצטריך עלמא למיטרא, אמר איזיל ואייתי 
בזוזא עיבורא. והוי קאי באתרא עמיקי, 
באתרא צניעא, מיכסי שקא, ועי"ז ואתי 

, היינו עלמא למיטרא חכד הוה מצטריך  :מיטרא

אמר איזיל . יערוף כמטר לקחיב( לתורה, כמ"ש )דברים ל
 ,(ט, זה בחי' ע"ב רי"ו )עיבור . אייתי בזוזא עיבוראו

זה בחי' תאוות  בזוזא,ע"ב הוא שיכוך, רי"ו זה בחי' חמימות. 

והוה קאי  : ממון, היינו דאזיל לשכך תאוות ממון כנ"ל
י ששיכך תאוות ממון, זכה לאתרא ", עבאתרא עמיקי

עמיקי, שהוא בחי' חסד, כמראה החמה עמוקה מן הצל 

יומם יצוה ב( אור יום, כמ"ש )תהלים מ , וחסד הוא{:ושבועות }

י החסד זכה לבנין הבית, לבחי' שכל כנ"ל. וזה "וע : ה' חסדו

שהוא השכל, כמ"ש )משלי  שהוא ביהמ"ק ,אתרא צניעא

, זה בחי' והוה מיכסי שקא : ואת צנועים חכמהא( י

. ולוקח נפשות חכםלקיחת הנפשות להעלות אותם כנ"ל 

ות, הם מכונים בשם שק, כי הם מתעדנים וכלליות הנפש

. ועי"ז והשביע בצחצחות נפשך, בבחי' [י] משקיי' דנחלא

 : ויורד עוז מבטחהשהמשיך תורה, בבחי'  מטרא ואתי

צריך לבקש מאד, ולחזור אחר חכם כזה, ולבקש מהש"י  אךו 

ולוקח נפשות שיזכה למצוא חכם כזה, שיקבץ הנפשות בבחי' 

. כי גם החכם בעצמו, [יא] יורד עמהם תורה, ויעלה אותם וחכם

אי אפשר שיעשה זאת בשכל אחד. כי הם שני שכליים, מה 

שמקבץ הנפשות, הוא שכל אחד. ומה שמעלה אותם ומוריד 

וזה בחי' שין של ג' ראשים, ושין  : , הוא שכל אחרמבטחה יבעז

 : יד, שהשני שינין הם השני שכליים[יג] של ד' ראשים

 טו                               

אמר רבה בר  [טז]וז"פ 
אישתעו לי  יזאבר חנ

נחותי ימא, בין גלא 
לגלא תלת מאה פרסי 
ורומיא דגלא תלת 
מאה פרסי זימנא חדא 
הוי אזלינן באורחא 
ודלינן גלא עד דחזינן 

דכוכבא  יחהבי מרבעת
זוטא דהוי כמבזר 
ארבעין גריוא ביזרא 
דחרדלא ואי דלינן טפי 
 הוה מקלינן מהבלא

ורמיא לה גלא קלא 
לחברתה ואמרה לה 
חברתי מי שבקית מידי 

וניחרביה יטבעלמא דלא שטפית וניתי אנא 
אמרה לה פוק חזי גבורתא דמרך דאפי' כמלא 

האותי לא  [כא] שנאמר, כברוחוטא דחלא לית דע
 :[כב] תיראו נאום ה' כו'

 

  : היינו ממשיכי ימא דאורייתא לזה העולם נחותי ימא, 

 :, שהוא בחי' שין הנ"לא תלת מאה פרסיבין גלא לגל

בחי' שין שניה  כגאי, שהורומי' דגלא תלת מאה פרסי

ם הנ"ל, שהוא השכל של קיבוץ יהיינו בחי' שני השכלי]כדהנ"ל. 

הנפשות, והשכל של העלאת הנפשות להמשיך תורה. שאלו 

שני השכליים של הצדיק שהוא חכם האמת הם בחי' שני שינין 

 [כה] צהלי קולך בת גליםהנפשות, בבחי'  והגלים הם : [כנ"ל

בין גלא   :(כוד ע"ב( )הן )כשדרז"ל סנהדרין צשהיא בת אב
, אלו החכמים שהם בין גלא לגלא, היינו מחברים כל לגלא

 פרסי, תלת מאה. ולוקח נפשות חכםהנפשות, בבחי' 
תלת מאה  כחורומי' דגלא בחי' שין אחת:  כזשהיא
זימנא  : בחי' שין אחרת, היינו להעלות הנפשות זה פרסי

, היינו שאנחנו נכנסנו לעורר זיוג חדא אזלינן באורחא

ודלינן  :[כט] ארחי ורבעיהנקרא אורח, כמ"ש )תהלים קלט( 
עיר גבורים עלה היינו שדלינן הנפשות למעלה, בבחי'  גלא,

 : חכם
 

                                          
 הוספת מוהרנ"ת בתקפא א
 ש' עם שתי נקודות ימנית ושמאלית -בתקפא  ב
 תהילים כט יא זבחים קטז. זהר ויקרא דף יג. ג
 תהילים קג ה' ד
 בתרלד נשמט תיבת בחי' ובלוה"ת שם תוקן ה
 זהר חדש תיקונים פו: ו
 עיין זהר הנ"ל ז
 מיצטריך -מתרצו אצטריְך,  -בתרלו ח
 ]דף נה:[ ותיקון כא ]דף כה:[ עיין תיקון י' ט

 ]דף צט:[ ותיקון סט
 זהר תרומה קעח. י

עיין לק"ה אבדה ומציאה ג' סוף אות ה' צדיקים  יא
גדולים בחי' משה בכוחם להמשיך תורה ממקום עליון 

ועיין בכוחה להחיות את העוסקין בה לנצח כ"כ ש
 פל"ח אות יב.

 עוז -עז, ובתרלד ומתרלו  –בדפו"ר  גם יב
עיין תיקוני זוהר דף ט. זוהר ח"א דף קכט: וח"ג  יג

רסב ושער הכוונות תפילין דרוש ד' עמק המלך שער 
 יד פרק סב

                                          
 ִשְכִלִיים -ְשָכִלים, ובקרן הורוביץ החדש  -במשך הנחל יד
-בתרלו2רשב"ם   -בתשכט1 הערות השייך לפרש"י טו

לאשמועינן  -בתרלד3 ,דקאמרינן -מתרצובתרלד ודקאמרי, 

השליכנו  -בתשכט5פרסא  -בתרלד4לאשמעינן  -ומתרצו
תהילים מב ח' 8 הכוכב -בתשכט7מרבעתא  –מתרלו 6
 קאמר לה )כגרסת הגמרא( -בתשכט 9
בבא בתרא עג. מעשה השני שסיפר שם רבב"ח.  טז

 ועיין חי"מ סימן ה.
 חנה -ומתרצו  ,חנא -ותרלד גם בדפו"ר יז
 מרבעתא -מתרלו רבעת', ובתרלד ומ -דפו"ר יח
 ונחרביה -בתרלד יט
 דעבר -מתרצו  כ

 ירמיהו ה כב כא
אמר רבב"ח ספרו לי יורדי הים שבין גל  -תרגום  כב

קמ"ל שגל שמע את חבירו במרחק  לגל יש ג' מאות פרסא
וגובהו ג' מאות פרסא  פעם אחת כה רב כדלקמן  

ותר י השליך אותנו גל דהיינו על הים הלכנו בדרך
עד שראינו מקום  משיעור גבהו למעלה עד הרקיע

שהיה כמו מקום שזורעים  שבקטנים שכיבת ככב קטן

                                          
ים יותר היינו בו ארבעים כור חרדל ואם היינו עול

הרים הגל קולו ושאל את חבירו  נשרפים מחום הככב.
האם השארת משהו בעולם שלא שטפת ואלך אני 

כך הגביה עצמו הגל מפני עוון הדור כי מאחר שכל  ואחריבו
אמרה הגל  סבר שיצא חוץ לגבול הים ושטף את העולם

השני לראשון צא וראה כח גבורתו של אדונינו שאף 
שהגבהתי כל כך אבל לצאת מגבול הים אין לי רשות 
ואיני יכול אפילו רוחב חוט ועל זה אומרת הגמרא 

 היינו דכתיב האותי לא תראו נאם ה' וכו'.
 שהוא -בתרלד ומתרלו גם בדפו"ר שהיא,  כג
)ואינה בהשמטות של  .הוספה של מוהרנ"ת בתקפא כד

  היא בלי סוגרים -ובתרלד דפו"ר(
 ישעיהו י' ל' כה
 עיין זהר ויחי דף רמט: כו
 שהוא -בתרלד כז
 דגליא -ובתרל כח
אורח צדיקים כאור  )משלי ד'( ארח פי' דרך כמ"ש כט

 עיין ודרך לשון זיווג כמ"ש דרך גבר בעלמה ,נגה
 אבל רבנו נראה שלמד מהסמיכות לרבעי. ב: ןושיקד

 תורה אור
משלי ג )טו( ְיָקָרה ִהיא 
ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך  ְ מפניים ִמפ 

: וו  ָבה   ֹלא ִיש ְ
ת  עַּ ֹלא דַּ ם ב ְ משלי יט )ב( ג ַּ
ִים  ְגלַּ רַּ ֶנֶפש  ֹלא טֹוב ְוָאץ ב ְ

 חֹוֵטא:
תהלים כט )יא( ְיֹקָוק ֹעז 

ן ְיֹקָוק  ֵ ֹו ִית  מ  ְיָבֵרְך ֶאת ְלעַּ
לֹום:  ָ ש   ֹו בַּ מ   עַּ

ֹאְמרו  לֹו  י  שופטים יד )יח( וַּ
ִביִעי  ְ ש   י ֹום הַּ י ָהִעיר ב ַּ ְנש ֵ אַּ
תֹוק  ָ ה מ  ְרָסה מַּ חַּ ֶטֶרם ָיֹבא הַּ ב ְ
י ֹאֶמר  ז ֵמֲאִרי וַּ ֶמה עַּ ש  ו  בַּ ִמד ְ
ֶעְגָלִתי  ם ב ְ ֶ ת  ש ְ ֵלא ֲחרַּ ָלֶהם לו 

 ֹלא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי:
י ש ָ  ֹרו  משלי ח )טז( ב ִ ִרים ָיש 

ְֹפֵטי ֶצֶדק: ל ש  ְנִדיִבים כ ָ  ו 
ֹוב  ט  יעַּ ב ַּ ב ִ ש ְ ַּ מ  תהלים קג )ה( הַּ
ָרְיִכי: ר ְנעו  ש ֶ נ ֶ ש  כ ַּ ד ֵ ְתחַּ  ֶעְדֵיְך ת ִ

במדבר חקת יט )יד( ֹזאת 
ֹאֶהל  י ָימו ת ב ְ ֹוָרה ָאָדם כ ִ ת  הַּ
ר  א ֶאל ָהֹאֶהל ְוָכל ֲאש ֶ ב ָ ל הַּ כ ָ

ת  ְבעַּ ֹאֶהל ִיְטָמא ש ִ  ָיִמים:ב ָ
ד  דניאל ז )ט( ָחֵזה ֲהֵוית עַּ
יק יֹוִמין  ת ִ י ָכְרָסָון ְרִמיו ְועַּ ד ִ
ר  עַּ ש ְ ר ו  ג ִחו ָ ְתלַּ ה  כ ִ ש ֵ ְיִתב ְלבו 
ְרְסֵיה   ר ְנֵקא כ ָ ֲעמַּ ה  כ ַּ ֵראש ֵ
ֹוִהי נו ר  ל  ְלג ִ י נו ר ג ַּ ִביִבין ד ִ ש ְ

ִלק:  ד ָ
דברים וזאת הברכה לב )ב( 

ָטר ִלְקִחי ת ִ  ָ מ  ֲעֹרף כ ַּ ל יַּ ַּ ט  ל כ ַּ ז ַּ
א  ִעיִרם ֲעֵלי ֶדש ֶ ש ְ ִאְמָרִתי כ ִ

ב:  ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעש ֶ
ה  ו ֶ תהלים מב )ט( יֹוָמם ְיצַּ
ְיָלה שירה  ַּ ל  בַּ ֹו ו  ְסד  ְיֹקָוק חַּ

י: י ָ ה ְלֵאל חַּ ָ ִפל  י ת ְ ירֹו ִעמ ִ  ש ִ
ֹבא  י ָ א ָזדֹון וַּ משלי יא )ב( ב ָ

ִעים ָחְכָמה:  ָקלֹון ְוֶאת ְצנו 
יק ֵעץ משלי יא ) ד ִ ִרי צַּ ְ ל( פ 

ֹות ָחָכם: ים ְוֹלֵקחַּ ְנָפש  י ִ  חַּ
ישעיהו נח )יא( ְוָנֲחָך ְיֹקָוק 
ְחָצחֹות  צַּ יעַּ ב ְ ב ִ ִמיד ְוִהש ְ ָ ת 
ֲחִליץ ְוָהִייָת  ְצֹמֶתיָך יַּ ָך ְועַּ ְפש ֶ נַּ
ר  ִים ֲאש ֶ ְכמֹוָצא מַּ ן ָרֶוה ו  גַּ כ ְ

בו  ֵמיָמיו: ז ְ  ֹלא ְיכַּ
ִֹרים ב   משלי כא )כב( ִעיר ג ִ
ֶֹרד ֹעז ִמְבֶטָחה: י   ָעָלה ָחָכם וַּ

אֹוִתי ֹלא  ירמיהו ה )כב( הַּ
י  נַּ ָ ִתיָראו  ְנֻאם ְיֹקָוק ִאם ִמפ 
י חֹול  ְמת ִ ר ש ַּ ֹלא ָתִחילו  ֲאש ֶ
ם ָחק עֹוָלם ְוֹלא  י ָ בו ל לַּ ג ְ
ָכלו   ו  ְוֹלא יו  ֲעש  ְתג ָ י ִ ְבֶרְנהו  וַּ עַּ יַּ

: ְבֻרְנהו  עַּ יו ְוֹלא יַּ ָ ל   ְוָהמו  גַּ
הֹום ֶאל תהלים  מב )ח( ת ְ

ל  ֹוֶריָך כ ָ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצנ  ת ְ
: י ָעָברו  יָך ָעלַּ ֶ ל  ֶריָך ְוגַּ ב ָ  ִמש ְ

ת  ֲהִלי קֹוֵלְך ב ַּ ישעיהו י )ל( צַּ
ה  ה ֲעִני ָ ְיש ָ יִבי לַּ ְקש ִ ים הַּ ל ִ ג ַּ

 ֲעָנתֹות:
תהלים קלט )ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי 

ה: ְנת ָ י ִהְסכ ַּ ָרכַּ  ֵזִריָת ְוָכל ד ְ
 
 

 
 

בין גלא לגלא כו', משום  1"ירש

בסמוך ורמא גלא קלא  2'דקאמרי
 3ןיעינולחבריה איצטריך לאשמ

שמע קולו של  4דמשלש מאות פרסי
דלינן גלא יותר משיעור גבהו  .חבירו

למעלה עד לרקיע. א"נ  5יהשליכנ
הבלא דרקיע נפיש עד מהלך קרוב 
 .לת"ק שנה שיש מן הרקיע לארץ

זוטא, דכוכבא  ה., שכיב6המרבעת
ביזרא, בית זרע  .כוכב קטן שבקטנים

ארבעים כור של חרדל דנפישי מכל 
מקלינן מהבלא, נשרפין  .שאר זרעים
ורמא ליה גלא, נתן  .7יםמחום הכוכב

תהם אל קולו, כלומר צעק כדוגמת 
, ושמא [8] תהם קורא לקול וגו'

 .המלאכים הממונים עליהם הם
שבקית מידי בעלמא וכו', מפני 

כ היה סבור שיצא חוץ שהגביה כ"
 .לשפת הים ושטף את העולם

אמר ליה  .ונחרביה, מפני עון הדור
פוק חזי גבורתא דמרך  ,גלא לחבריה

כלומר אין לי רשות לצאת כמלא  ,וכו'
חוטא דחלא, כמלא רוחב החוט איני 

שנאמר  .יכול לצאת חוץ מן החול
 .9, תלמודא קאמרהאותי לא תיראו

 

 
 

 –ביאור עפ"י רבינו 
מר רבב"ח ספרו לי ממשיכי התורה לעולם שהחכם א

לקבצם צריך שכל אחד בחי' כדי הנמצא בין הנפשות 
שין של ג' ראשין ולהעלותם מ"ן להוריד תורה צריך 

פעם אחת נכנסנו  .לשכל שני בחי' שין של ד' ראשין
לעורר זיווג עליון והעלינו הנפשות למעלה למ"ן ועי"ז 

ווג השכינה נעשית נקודה גרמנו זיווג עליון ובשעת הזי
זעירא ואזי הזיווג בבחי' יסוד דקטנות ואח"כ היא 
גדלה ואזי הוא זיווג שלם לכן תחילה יוצאת בבחי' 
טיפת דם כחרדל דהיינו בחי' הסיגים וחלק הסט"א 
ואח"כ יוצאת התורה והיא הולכת בבחי' ארבעים יום 
עד שיורדת  ואם היו באים יותר נפשות לצדיק 

בעולם יותר השגחה  נמשך היהיבור אזי להעלותם בע
ואזי לא היה צדיק ורע לו שעי"ז מתפקרים רבים  
ואחרי שחזרו הנפשות מהעיבור אזי נתווספה בהם 
אהבה זה לזה ע"י העיבור ושאלה נפש גדולה את 
חבירת הקטנה האם ע"י העיבור בטלו ממך כל 
התאוות וענתה לה חברתה שאפילו כחוט השערה לא 

קודש ואעפ"כ העלה אותה הצדיק יצאה מחול אל ה
בעיבור אע"פ שידוע שכדי להיות עולה בעיבור כזה 

 צריך להיות צדיק גמור

 
 



 מוהר"ן                   אשרי יג להמשיך שלום יד              יקוטי      ל         יח:

, היינו עד דחזינן בי מרבעתא דכוכבא זוטא

ארחי , זה בחי' זווג, כמ"ש מרבעתאשגרמנו זווגא עלאה. 

בא זוטא, כמובא . שכינתא נקראת בשעת זווג כוכ[א] ורבעי

איתעבידת נקודה זעירא מגו  [ב]א ע"א(בזוהר )בלק דף קצ

והוה כמבזר  : מתא כדין אתחברא בבעלה ע"שירח
, כמובא בזוהר דחרדלא גריווא ביזרא ןיארבעג

האי חיה כד איתעברא אסתתמת ולא  [ד])פינחס דף רמט ע"ב(

כדין  לאולדא עד דאתיא נחש ונשיך בערייתא היכילת

שתית לדמא. וזה בחי' ביזרא  ואואתפתחת ונפיק מינה דמא וה

דנפיק מינה מחמת  [ז] דחרדלא היינו בחי' טפת דם כחרדל

בית זרע. ואח"כ י "רשחהנשיכה בבית הזרע. ביזרא פי' 

הזאת היא התורה כנ"ל. והתורה הזאת היא  טולדההאולידת, וה

הולכת דרך ארבעים יום, היינו בחי' שאר חיותא שהם 

ארבעים, עשרה לכל סטר, כמובא שם )בדף הנ"ל(. וזה בחי' 

, בחי' ארבעין חיותא, שהם ארבעים יום של יארבעין גריוא

 ,ינן מהבלאהוה מקלואי דלינן טפי    :[יא] התורה
צדיקים  יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר ישכי )קהלת ח'( יב

י ההבל הזה רבים "וע ,אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים וכו'

. ואי דלינן [יד] , שרואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו[יג] נתפקרו

, מהבלא, טוהרבה נפשות, אזי בוודאי הוה מקלינן לשון קולא

ורמיא   : קשה על העולם מהבל הזה, ולא היה הבל הזה כ"כ
, חברתי, מי שבקית מידי גלא קלא לחברתה

. בעלמא דלא שטפתיה, וניתי אנא וניחרביה

י "היינו כשאח"כ, כשכל אלו הנפשות חוזרים מעיבור הנ"ל, וע

אלו לאלו,  טזםזה. ואז מעוררילהכלליות נתוסף בהם אהבה זה 

איזה ואומרים זה לזה, ומזכירין זה את זה. אחי, שמא שבקת 

מושלת עליך, ואין אתה יכול יזמדה בעולם הזה, שעדיין היא 

. היינו אסייע לך, יחוניתי אנא וניחרביה : להתגבר עליה

פוק חזי לכלות את המדה הזאת ממך. והשיב לו, 
ראה כמה שהוא החכם הנ"ל.  ,[יט] גבורתא דמרך

, כדאפי' כמלא חוטא דחלא לית דעבר, כחו גדול

מן  כבחב החוט לא יכולתי לצאת חוץאפי' כמלא רו "ירשכא פי'

החול. פי' את שואלת אותי, שמא שבקתי מדה בעולם, שעדיין 

לא תקנתי אותה. תדע חברתי, שעדיין אני משוקע בכל 

התאוות, ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש אפי' כמלא חוט. 

, היינו דעבר ליתובוודאי מי שהוא במדרגה כזאת, בוודאי 

פוק חזי (. ואעפ"כ, כד)[כג]ות עיבור הנ"ל ינשא"א לו לבא לבח
, היינו כח החכם, שכ"כ כחו חזק, שאפילו גבורתא דמרך

 :[כה] נפש שלי העלה בעיבור

יודעי  :זה בחי' השגחה אשרי העם, [כו] וז"פ
(, שהוא בחי' צדקה, כמ"ש )תהלים כז, זה בחי' יעקב )תרועה

 ,הוויותכח, זה בחי' ה' :משפט וצדקה ביעקב אתה עשיתצט( 

, זה בחי' השכל, כמ"ש )קהלת ח'( באור פניך :בחי' חסדים

מהלך  [כט] אלו הנפשות, בחי' יהלכון,. חכמת אדם תאיר פניו

 : נפש
כת"י רבינו ז"ל ששייך להתורה הנ"ל, אך לאעוד מצאתי )ל

הנייר ולא נכתב שם רק סופו של ענין וחסר  לבמצאתי רק קצה

 : התחלת הענין. וזהו(

, זה [לד] כל בשר יחדיויה טנת"א כנ"ל, בחי' רא לגשהיאהתורה 

[ לו] לוקח נפשות חכםכולם בבחי'  [לה] בחי' לקיטת הנפשות

י רוח נדיבה כנ"ל. ", כל זה נעשה ע[לז] כי פי ד' דברכנ"ל. 

   : )עד כאן לשונו ז"ל( : זו צדקה בפיך[ לח], כשחז"ל פי ד'שהוא 

ר ונגלה כבוד ה' וראו כל בש [לט] ומובן הדבר, שמביא המקרא

. ומבאר כל המאמר הנ"ל שהוא מפורש יחדיו כי פי ה' דבר

 : [מ] בפסוק זה. אך בעו"ה חסר פי' רישי' דקרא

 

 מבבחודש שופר בכסא תקעוא( )תהלים פ  [ מא] יד
 .וכו'[ מג]

שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקב"ה  להמשיךא 

ליראה את השם ח( רשו, היינו ליראה, כמ"ש )דברים כלש

  : הנכבד

. [מד] ת חסדתורי "להעלות את הכבוד, אלא ע "אואב 

ט ע"ב( זהו הלומד תורה על מנת , אחז"ל )סוכה מותורת חסד

 [מה]ט ע"א(ר כבודו, כמובא בזוהר )יתרו דף סללמדה. כי זה עיק

בשעתא דשאר עכו"ם אתיין ואודן לקוב"ה, כדין אסתלק 

. כמו גבי יתרו [מז] עילא ותתא מוואתייקר שמא דקוב"ה

, עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים [מח] מר יתרובשעתא דא

כדין אסתלק ואתייקר שמא דקוב"ה. נמצא זהו כבודו, כשבני 

 , מקרבין את עצמן לפנים מהקדושהמטאדם שהם מחוץ לקדושה

שמגיירין, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ,  נא. הן גרים[נ]

 : וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו

הכבוד בגלות, כי עיקר הכבוד אצל העכו"ם, ואנחנו  ועכשיו

כבודו מבין  שיתגלה נבאי ישראל שפלים ונבזים. ולעתיד לבבנ

יטו  כי אז, [נג] ונגלה כבוד ה' וכו'( םהחשך, כמ"ש )ישעיה מ

לכו ונלכה  [נה] אז יאמרו בגוים, [נד] לעבדו שכם אחד כולם

ג( אל מ, כמ"ש )יחזק[נו] וכבוד נקרא אור )שם ב'(. באור ה'

 :והארץ האירה מכבודו

לקרב את הגרים עם בעלי התשובה, אלא  ואי אפשר ג 

, שצריך יפוצו מעינותיך חוצהעל ידי תורה. כמ"ש )משלי ה'( 

. [נז] להם הדרך ילכו בהלהשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע 

 וזהו:  אין כבוד אלא תורה [נח]וזה שאמרו חז"ל )אבות פ' ו'(

אלו  [נט], ואחז"ל )ב"מ פ"ה.(יקר מזוללאם תוציא ו( )ירמיה ט

, יקרסקרא מוציא ן בני אדם לעבודת הש"י. כי זהו נשמקרבי

רם על ג( : וזה )תהלים קי , מזילותא דגלותאמזוללהיינו כבוד, 

על ומשבחין ליה, אזי  סאן, היינו כשהעכו"ם מודכל גוים ה'

 , אזי השמים כבודו
 

                           
וכתיב במדבר כג י' ומספר רבע  א

 ישראל
ב

סימן ד'  'אור יקר כרך יד שער ח 

דף קמו ושער הכונות תפילין דרוש 
 'ה
ג

 בדפו"ר ארבעין בתקפא כתוב ארבע ן 
ד

אור יקר שער י' סימן יז עמ' רלז,   
ובלשם , יבשער הכוונות פסח דרוש 

 'ענף ב 'ב דרוש ה"הדע"ה ח-שבו ואחלמה

  '.סימן ז
 יכלית -בתרלד ה
ו

)ובלוח דמא  תוהוא שתי -בדפו"ר 

תקונים של דפו"ר ציין שצ"ל לדמא( 

לא ברור שני של שתית ' בדפו"ר ת)

והוא  -(, בתרלדהואפשר לקרא שתי

שתית  והיא –מתרלו שתיא לדמא, ו

ה )כנראה כיון ששתית לשון נקב לדמא

אבל צ"ע כי מבואר שם במפרשים 

שהחיצונים יונקים מהסיגים דהיינו 

הדם, ולפ"ז הנחש שותה את דם. ועיין 

בגרסת הכת"י שבסוף הספר גם שם 

כתוב והוא שתית לדמה וכן בגרסת 

                           
כת"י המיוחס בטעות נוסחאות ה

 למוהרנ"ת
ז

לשון חז"ל שאפילו טיפת דם נדה  
עיין נדה טז: ושם כחרדל מטמאה 

 סו.
ח

 ר"ש -בתשכט  
ט

 -וההולדה, ומתרצו  –גם בדפו"ר  

 והתולדה
י

 גריווא -גם בדפו"ר גריוא ומתרצו  
יא

 שמות כד יח 
יב

  כי -, ובלוה"ת שםפי' -בתרלד 
יג

עיין פל"ח אות י' ביאור העניין  
יב  'עיין לק"ה ר"ח ווהקשר להנ"ל, ו

שקושיא זו שרש לכל עקמומיות 

. . ועיין תורה נה אות ג' ד'הלב
רה נו ]דף סז.[ ותורה ה' תנינא ותו

 אות טו ]דף יא.[
יד

 ברכות ז. 
טו

 קולה -בתרלד 
טז

 מעוררין -בתשכט  
יז

 -, ובלוה"ת שםמוטלת -בתרלד 

 מושלת
יח

 ונחרביה -בתרלד 

                           
יט

 פי' צא תראה גבורת אדונך 
כ

 דעבר  -, ובלוה"ת שםדעבד -בתרלד 
כא

 ר"ש -בתשכט  
כב

 -ובלוה"ת שם ,לצאת מן -בתרלד 

 לצאת חוץ 
כג

יין גרסת תורה זו בסוף הספר ע 
שם משמע חידוש גדול יותר שאפילו 
מי שכן יצא מכל התאוות רק נשאר 

בו כחוט השערה מהחול זה מעכבו 
 מלבוא בעיבור.

כד
עיין זהר ויקהל דף קצה: ודף  

 ריג:
כה

עיין לק"ה קריאת התורה ו' לז  
גודל החיוב להכלל ולקשר עצמו עם 

 הציבור המקושר לצדיק האמת וכו'
כו

 תהילים פט טז הנ"ל 
כז
 ]דף פח:[ עיין תיקון נה 
כח

 -ההוויות, ובלוה"ת שם -בתרלד 

 הוויות
 קהלת ו' ט' כט
ל

. בתרלד רנ"ת בתקפאההוספה של מו 

 אינה מוקפת סוגרים.
לא
 כת"י  -בכ"י, ובלוה"ת שם -בתרלד 

                           
לב
 קצה -, ובלוה"ת שםקצת -בתרלד 
לג
 שהוא -בתרלד 
לד

 ישעיהו מ' ה' 
לה

עם בחי' בשר תורה כב אות ו' ה 
 כלפי הצדיק

לו
 הנ"ל 'משלי יא ל 
לז

 סוף הפסוק הנ"ל כל בשר יחדיו 
לח

ובתוס' בראש השנה ו. כמבואר  

שבפיך הכתוב בדברים כג כד שם 
ישעיהו דכתיב בלרבות צדקה כנדר 

 יצא מפי צדקה מה כג
לט

 ישעיהו מ' ה' 
מ

^ עיין בסוף הספר בנוסח אחר של  
כתב יד רבינו ז"ל בעצמו מובא כל 

 פסוק הזה.ה
]עיין שם שכת"י הנ"ל הוא העתק 

 ממנו ורק חסר תיבות באמצע[
מא

לשון רבינו ז"ל נאמרה בשבת  
 חנוכה תקסד

מב
משך הנחל תיקן כסה כאן ובכל  

הקרן מהדו' ו.המקומות שהחליף רבינו 

הורוביץ החדשים תיקן בכולם כלשון 

  .רבינו

                           
מג

"פ בלקוטי מוהר"ן חפסוק זה חוזר  
 ק"מ תנינא תורהובל דף יט:בו כאן

]דף  ח' ]דף ז: יא:[ ה' ]דף א. ג.[ א'
ג.  מדףבכל המקומות לבד  טו: יט.[

 .החליף רבינו כסא במקום כסה

. שכסה לשון כסאועי"ש פרש"י 
כלשון רבינו נמצא בהרבה ספרי ו

כגון פרי הארץ מכתב ט' חסידות 

ומאור ושמש אור המאיר אמרי פנחס 
 צ"ע כי אע"פ שכותב רבנו)ו ועוד רבים.

תורה גם עיין כסא בא' דורש מלשון כסוי. ו

 שדורש כסא לשון כסוי(אות ה' ו' 
מד

 לשה"כ משלי לא כו 
מה

 עי"ש גם סז: וסח. 
 דקוב"א -בתרלד מו
מז

בשעה שעובדי ככבים  –תרגום  
ומזלות באים ומודים להקב"ה אז 

עולה ומתכבד שמו של הקב"ה 
 למעלה ולמטה. 

מח
 שמות יח יא 
 -"ת שם, ובלוהלקדושא -בתרלד מט

 לקדושה

                           
נ

עיין לקוטי עצות כבוד אות ד' שם  
עקר הכבוד כשהרחוקים  -הלשון

 ביותר מקרבין את עצמן להש"י.
בדפו"ר כאן ובכל התורה הזו במקום  נא

עצמם תחת כנפי  המכניסין גרים כתוב

ובלוח טעויות כאן ציין השכינה. 

ועיין שצריך לתקן בכל התורה הזו 

 תורה יז אות ד'
נב

 בואל -מתרצו  
נג

 זהר סוף משפטים דף קכו. 
נד

 * צפניה ג ט' 
נה

 תהילים קכו ב' 
נו

ראשית חכמה שער היראה פ"ב  
 ד"ה עוד בחינה ג'

נז
 לשה"כ שמות יח כ' 
נח

תנא דבי אליהו רבה פרק ב ד"ה  
 הבו לה'

נט
 תוספתא הוריות ב' ג' 

, ובלוה"ת יקרנשמט תיבת  -בתרלד ס

 שם תוקן
סא

 -מודן, בתרלד -גם בדפו"ר ותרלו 

 מודין -ומתרצו ובלוה"ת שם ונין, מ

 תורה אור
ר  קהלת ח )יד( ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ר ֵיׁש  ֶרץ ֲאׁשֶ אָׂ ה ַעל הָׂ ַנֲעש ָׂ
יַע ֲאֵלֶהם  ר ַמג ִּ ים ֲאׁשֶ יקִּ ַצד ִּ
ים  עִּ ׁשָׂ ֵיׁש רְּ ים וְּ עִּ ׁשָׂ רְּ ה הָׂ ַמֲעש ֵ כ ְּ
ה  ַמֲעש ֵ יַע ֲאֵלֶהם כ ְּ ג ִּ ַ מ  ׁשֶ
ם ֶזה  ג ַ י ׁשֶ ת ִּ ַמרְּ ים אָׂ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ

ֶבל  :הָׂ
ם  עָׂ ֵרי הָׂ תהלים פט )טז( ַאׁשְּ
אֹור  ק ב ְּ ֹקוָׂ ה יְּ עָׂ רו  ֵעי תְּ יֹודְּ

ן: כו  ֵ ַהל  ֶניךָׂ יְּ ָׂ  פ 
ֹעז ֶמֶלךְּ  תהלים צט )ד( וְּ
 ָׂ ת  ֹוַננְּ ה כ  ָׂ ֵהב ַאת  ט אָׂ ָׂ פ  ׁשְּ מִּ
ַיֲעֹקב  ה ב ְּ קָׂ דָׂ צְּ ט ו  ָׂ פ  ׁשְּ ים מִּ רִּ ֵמיׁשָׂ

: יתָׂ ש ִּ ה עָׂ ָׂ  ַאת 
י  מִּ ם ו  כָׂ ֶהחָׂ י כ ְּ קהלת ח )א( מִּ

ר ד ָׂ  ׁשֶ ֵ ם יֹוֵדַע פ  דָׂ ַמת אָׂ כְּ ר חָׂ בָׂ
א: נ ֶ ׁשֻׁ יו יְּ נָׂ ָׂ ֹעז פ  יו וְּ נָׂ ָׂ יר פ  אִּ ָׂ  ת 

ֵאה  קהלת ו )ט( טֹוב ַמרְּ
ם ֶזה  ֶפׁש ג ַ ךְּ נָׂ ם ֵמֲהלָׂ ֵעיַניִּ

ַח: עו ת רו  רְּ  ֶהֶבל ו 
בֹוד  ה כ ְּ לָׂ גְּ נִּ ישעיהו מ )ה( וְּ
י  ו כ ִּ ד ָׂ ר ַיחְּ ש ָׂ ל ב ָׂ או  כָׂ רָׂ ק וְּ ֹקוָׂ יְּ

ר: ס ֵ ב  ק ד ִּ ֹקוָׂ י יְּ ִּ  פ 
י (ל)משלי יא  רִּ ְּ יק ֵעץ  פ  ַצד ִּ

ם: כָׂ ׁשֹות חָׂ פָׂ ֹלֵקַח נְּ ים וְּ  ַחי ִּ
 (כד)כג כי תצא דברים 

יתָׂ  ש ִּ עָׂ ֹמר וְּ ׁשְּ ֶתיךָׂ ת ִּ פָׂ א ש ְּ מֹוצָׂ
ק ֱאֹלֶהיךָׂ  ָׂ ַליֹקוָׂ ת  ַדרְּ ר נָׂ ֲאׁשֶ כ ַ

: ס יךָׂ פִּ ָׂ ב ְּ ת  רְּ ב ַ ר ד ִּ ה ֲאׁשֶ בָׂ דָׂ  נְּ
י  ת ִּ עְּ ב ַ ׁשְּ י נִּ ישעיהו מה )כג( ב ִּ
ֹלא  ר וְּ בָׂ ה ד ָׂ קָׂ דָׂ י צְּ ִּ פ  א מִּ צָׂ יָׂ

ֶרךְּ יָׂ  ֶ ל ב  ַרע כ ָׂ כְּ י ת ִּ י לִּ ב כ ִּ ׁשו 
ׁשֹון: ל לָׂ ַבע כ ָׂ ָׂ ׁש   ת ִּ

 
 תורה יד

עו  ַבֹחֶדׁש  קְּ תהלים פא )ד( ת ִּ
: נו  יֹום ַחג ֵ ֶסה לְּ ֵ כ  ר ב ַ  ׁשֹופָׂ

ה  (כו)משלי לא  חָׂ תְּ ָׂ יהָׂ פ  ִּ פ 
תֹוַרת ֶחֶסד ַעל  ה וְּ מָׂ כְּ חָׂ בְּ

: ה  ׁשֹונָׂ  לְּ
ה יח יתרו  שמות ָׂ )יא( ַעת 

דֹול יְּ  י גָׂ י כ ִּ ת ִּ ַדעְּ ל יָׂ כ ָׂ ק מִּ ֹקוָׂ
דו   ר זָׂ ר ֲאׁשֶ בָׂ י ַבד ָׂ ים כ ִּ ֱאֹלהִּ הָׂ

 ֲעֵליֶהם:
בֹוד  ה כ ְּ לָׂ גְּ נִּ ישעיהו מ )ה( וְּ
י  ו כ ִּ ד ָׂ ר ַיחְּ ש ָׂ ל ב ָׂ או  כָׂ רָׂ ק וְּ ֹקוָׂ יְּ

ר: ס ֵ ב  ק ד ִּ ֹקוָׂ י יְּ ִּ  פ 
ֹךְּ  צפניה ג פ  ז ֶאהְּ י אָׂ )ט( כ ִּ

ֹרא  קְּ ה לִּ רָׂ רו  ה בְּ פָׂ ים ש ָׂ ֶאל ַעמ ִּ
ד בְּ עָׂ ק לְּ ֹקוָׂ ם יְּ ׁשֵ ם ב ְּ ָׂ ל  ֶכם כֻׁ ֹו ׁשְּ

ד:  ֶאחָׂ
ֵלא  ָׂ מ  ז יִּ תהלים קכו )ב( אָׂ
ז  ה אָׂ נ ָׂ ׁשֹוֵננו  רִּ לְּ ינו  ו  ִּ חֹוק פ  ש ְּ
ק  ֹקוָׂ יל יְּ ד ִּ גְּ ם הִּ ֹויִּ רו  ַבג  ֹיאמְּ

ה: ֶ ם ֵאל  ֹות עִּ  ַלֲעש 
כו   ית ַיֲעֹקב לְּ ֵ ישעיהו ב )ה( ב 

ק: ֹקוָׂ אֹור יְּ ה ב ְּ כָׂ ֵנלְּ  וְּ
בֹוד  ה כ ְּ נ ֵ הִּ יחזקאל מג )ב( וְּ

ֵאל ב ָׂ  רָׂ ש ְּ ֶרךְּ ֱאֹלֵהי יִּ ד ֶ א מִּ
ם  קֹול ַמיִּ קֹולֹו כ ְּ ים וְּ דִּ ַהק ָׂ

ֹבדֹו: כ ְּ ה מִּ ירָׂ ֶרץ ֵהאִּ אָׂ הָׂ ים וְּ  ַרב ִּ
ֹנֶתיךָׂ  יְּ צו  ַמעְּ פו  משלי ה )טז( יָׂ

ם: יִּ ֵגי מָׂ לְּ ַ ֹחבֹות פ  רְּ ה ב ָׂ צָׂ  חו 
ה יח יתרו  שמות ָׂ ת  ַהרְּ זְּ הִּ )כ( וְּ

ֶאת  ים וְּ ק ִּ ֶהם ֶאת ַהחֻׁ ֶאתְּ
ֶהם ֶאת  ָׂ לָׂ ת  הֹוַדעְּ ֹוֹרת וְּ ַהת 

ֶרךְּ  ה  ַהד ֶ ֲעש ֶ ַ ֶאת ַהמ  ה  וְּ כו  בָׂ ֵילְּ
ן: ו  ר ַיֲעש   ֲאׁשֶ

ַמר  ֹה אָׂ ֵכן כ  ירמיהו טו )יט( לָׂ
ַני  פָׂ ךָׂ לְּ יבְּ ב ַוֲאׁשִּ ׁשו  ָׂ ם ת  ק אִּ ֹקוָׂ יְּ
ֹוֵלל  ז  ר מִּ קָׂ יא יָׂ ֹוצִּ ם ת  אִּ ֲעֹמד וְּ ַ ת 
ה ֵאֶליךָׂ  ָׂ בו  ֵהמ  ׁשֻׁ ֶיה יָׂ הְּ י תִּ פִּ כ ְּ

ב ֲאֵליֶהם: ׁשו  ה ֹלא תָׂ ָׂ ַאת   וְּ
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  אשרי העם אשרי העם מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

נו   ְלׁשֹון ֵּ    ז"ל  ַרב 
  ובסוף העתקנו את הכתב יד רבנו שנמצא בתקפד

 זמן אמירת התורה 
שנת השנה  בראש  תקס"ד    נאמרה 

ראשון.   וביום  שבת  ביום  אז  שחל 
 )פל"ח( 

 

 פתיחה
לתורה כאן מבאר כיצד הצדיק מהפך רצונות   ובזיונות  אחרי שבאר בתורה יב כיצד הצדיק מהפך חרופים

 רעים של ע"ז של תאות ממון לתורה הגבוהה ביותר תורה דעתיקא.
בות לב עד שמבטל כל המדות  ומבואר תחילה כיצד הצדיק מתקן את עצמו ע"י שמתגבר מאד במדת נדי

הרעות וזוכה לבחי' משיח ודעת גדול כמו שיהיה לעתיד לבוא. ואזי פונה לתקן את כל ישראל ע"י שמעלה  
את נפשותם דהיינו רצונותיהם למיין נוקבין לעורר יחוד עליון מאד שעל ידו מוריד תורה דעתיקא לעולם  

 והקרוב קרוב לתורה זוכה להשגחה יותר.  בע.שהיא בחי' עיני ה' שעל ידם משגיח בהשגחה שמעל הט
שאומרים אחרי התקיעות אשרי העם יודעי תרועה וכו' כפי ו נאמרה בראש השנה ורמוזה בפסוק תורה ז

שיתבאר. ומבואר יסוד נפלא של יחוד דקטנות שהוא סוד קר"ע שט"ן בחי' לידה שע"י נשיכת נחש, והוא  
 עות ששה פסוקים בראשי תיבות קרע שטן. סוד תקיעת שופר שעל כן אומרים לפני התקי

לע במי מריבה ועל כן אחרי תורה זו למדתי תורה כ' שגם היא עוסקת בעניין הזה של המשכת  ס )סוד זה הוא גם סוד הכאת משה ב
  עהיודעי תרו   וגם היא נאמרה על הפסוק אשרי העם ונאמרה גם היא בראש השנה שנה אחרי זו דהיינו תקסהתורה על ידי הצדיקים  

 (הנ"ל והיא ביאור לחטא משה במי מריבה 

 

 קוטי הלכות יל
   אות אחתאו"ח א דף ו השכמת בקר ב 

)א( שבועות נקרא עצרת לשון אסיפה מרמז לאסיפת הנפשות פסח בחי' חסד בחי' צדקה  ח אותיות   או"ח ג  דף קעא  שבועות א    

לתחת המנין והמספר וזה    נז )ב( ספירת העומר בחי' אסיפת הנפשות  בחי' שבירת תאוות ממון מצה בחי' צדקה כמבואר בתורה 
עו כדי  מע"י  ישנים  סיני בלב שלם באחדות בשבועות לא  נעשו בהר  ועי"ז  )ג(  מורי עם בשמי  ר שעורים שהוא בחי אריתי 

ן ההשגחה על  לעורר השגחה מעינא דלא נאים ונידוד שינה הוא בחי' שיבור תאוות ממון )ד( טעם שאוכלים חלב הפרש בי

הממון  כי מתאוות  )ה( התורה שמוריד הצדיק היא מבחי' הנפשות עצמן שהוציאם מתאוות ממון    ישראל להשגחה על עכו"ם

מבאר שתיקון שתי המרכבות הן בחי' שני השכלים והם בחי' שני   -בחי' תיקונא דמרכבתא)ז( ספירת העומר   תורהנעשה נהפך 
ג' ושל ד' ראשין   וז' מידות שסופרים בחי'  השין שבתפילין של  ימים  ימי הספירה ובחי' הז'  ז' של  ז' פעמים  ז' בחי'  ויחד הם 

עליונים   ימים  בחי'  גם  הם  וז' שבועות  הספירה  ימי  ז' מט  פעמים  ז'  דהיינו  ז'  גם  וסופרים שבועות  ז'  דהיינו  ימים  שסופרים 
כי כל שכל ם תחתונים כנגד מרכבתא תתאה עי"ש  כמבואר בזהר נמצא שסופרים ז' ימים עליונים כנגד מרכבתא עלאה וז ימי

וכל מרכבה כלולה מבחינת ז' ימים וז' מדות כידוע. ומחמת שצריכין לקבל התורה על ידי ב' שכליות הנ"ל שהם שכל עליון  
בשבועות  ושכל תחתון על כן סופרין ימים ושבועות הם בחינת ז' ימים וז' ימים בחינת ב' השכליות הנ"ל ואז זוכין לקבל התורה 

 בשבועות רות  טעם שקורין)ח( כנ"ל. 

הקדוש ומשכך תאוות ממון שהיא    )ב( פרוטה של קדושין בחי' פרוטה לצדקה עי"ז נעשה יחודכג אותות   אהע"ז דף מד: קדושין ג'   

והצדקה   ניאוף  תאוות  תחילה  שמשבר  ע"י  אלא  ממון  תאוות  לשבר  א"א  ולכן  כג  בתורה  כמבואר  ניאוף  מתאוות  נמשכת 
שבר תאוות ממון ממילא משבר גם תאוות הניאוף )ג( מבאר הקושי שרבינו אומר שתאוות ממון היא עיקר הנסיון ומאידך  שמ

תאוות ממון היא הקשה ביותר )ד( רואים בחוש כל זמן שלא נפל לתאוות ממון עוד אפשר לדבר עמו אבל כשנפל לממון אזי  
נעשה נצרך להרבה יותר מה שיש לו ולעולם לא משיג היש את החסר )ה(  אין עם מי לדבר כל כך עסוק ברדיפה אחריו כי מיד 

הולדת נפשות ישראל ע"י זיווג דקדושה הוא בחי' הורדת התורה לכן הקדושין בפרוטה בחי' צדקה לשכך התאווה )ו( כסף מנא  
והניצוצות השייכים לש פזורי הנפשות  כל  צריך קחת  כי  נפשות חכם  ולוקח  בחי'  זה  וכו'  קיחה  ולהביאם אל האשה  לן  רשם 

)טו(   בקדושה  ישראל  נפשות  נולדים  שיהיו  כדי  ולחדשם  להעלותם  כדי  חי  כל  אם  בחי'  הנפשות  כל  שורש  ה' שהיא  יראת 
רוחא דשביק  כתובה מאתים   בחי' ההוא  )טז(  בחי' צדקה  ידו כל המ"ן שאח"כ  כלי בביאה ראשונה שעל  אותה  גבה העושה 

אלפים ועדין הוא רבוי אור וצריך לחלק האלפים למאות והעיקר כשהשפע שהוא בחי'    בשרש השפע הוא בחי' מה ואח"כ בחי'
אור נכפלת בבחי' רצוא ושוב לכן כתובה מאתים )יז( כתובה בכתב דייקא איש ואשה תורה שבכתב ושבע"פ רצוא ושוב בחי'  

נת"א )יח( כתב ובע"פ בחי' ידיעה  כתב ובע"פ אור ישר ואור חוזר ואח"כ נכלל הכל באור הישר בתורה שבכתב ששם עיקר הט
בכלל ובפרט וכמה שמשיג יותר בפרטיות צריך לחזור ולכלול בחי' הכלל שה' הוא האלקים וזה בחי' כלל ופרט וכלל והפרט  

אפילו לגדול  כבוד מחזק את הכלל בבחי' כלל שהוא צריך לפרט )יט( כלל ופרט כתב ובע"פ בחי' נגלה ונסתר  )כא( אין לחלוק  
ם ולסלק ספרי החקירות שלו מהבית כגון מי שכופר במציאות השדים וכוחות הרע וצריך להדפיס הרבה ספרים כנגד שבגדולי

חז" עפ"י  התורה  דרך  עפ"י  ההולך  קדוש  ספר  שום  על  להלעיג  ואסור  האפיקורסות  ספרי  )כב(    לכל  האריז"ל  וכתבי  וזהר 
כו',  ף שלם כמה פעמים זה בחי' קיבוץ ווכשמדפיס בבת אחת ד  הדפסת ספרים בחי' קיבוץ הנפשות כי הנפשות הם בחי' אותיות

צדקה להדפסה גבוה מהכל כי היא גם הדפסה וגם לקיבוץ הנפשות ועי"ז ממשיך תורה דעתיקא סתימאה והשגחה )כג( שימני  
 כחותם על לבך בחי' שין של תפילין בחי' הדפסה 

 
 הפסקה מחמת צרת הבת פיגא( אב  בחודש  )במראקש שבמרוקו  בגיליז ש  ז תשריעד  בארץ  תשעג  כ' תמוז              )הפסקה גדולה באמצע(  תשסב  טבת אייר א
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כשנמשך השגחה שלימה אזי נתתקן הכל בשלימות    ח' מבאר ענין חנוכה  אות ה ו' ז' טז אותיות    חו"מ ב דף נב: אבידה ומציאה ג   

וכו' הוא עיכוב מחמת שרחוק מהשי"ת דהיינו מהתורה.  ועי"ש עוד שמבאר מצוות פריקה   כי כל היסורין והצער והיגיעות 
בחי'  וטעינה,   ממנו  גם  ולבטל  להכניע  יכול  אזי  הפרנסה  ליגיעת  שנפל  מי  עם  חסד  שעושה  שע"י  אפיך"  ומחדש  "בזיעת 

דהיינו שעד כאן למדנו שע"י צדקה מקרר מעצמו התאווה ועיקר התיקון ע"י שיש לו חלק   ולהמשיך עליו השגחה שלימה.

השי"ת עושה עמנו    )ו(  בתורה של הצדיק וכאן מחדש שגם יכול כן לפעול אצל חבירו ע"י החסד שעושה כשעוזר לו ביגיעתו.

בהצדיקים אמתיים שבכל דור שיקבצו ויעלו כל הצדקות שישראל נותנין ועי"ז ונותן כח  נסים ונפלאות גדולות בכל דור ודור  

 שלא תתפשט כ"כ שלא תשתכח תורה מישראל ח"ו.  הם משברין ומבטלין תאות ממון מישראל

שומר  ומבאר שהשמירה היא רק ע"י שהש"י  )ב(  ענין ד' שומרים ושמירה בבעלים פטור  ה אותיות    חו"מ ב דף קצא: שאלה א   

 העיקר לשבר תאות ממון אזי ממונו נשמר. שושמירתו היינו השגחתו ממשיכין ע"י המבואר כאן 

אדם   וכל  אדם  בכל  היא  זו  בחי'  תורה  ולהמשיך  ולהעלותם  נפשות  ליקח  הנ"ל  במאמר  שנא'  מה  דהיינו  זו  בחי'  באמת  כי 
שלוקח נפשות ישראל ומעלה אותם וממשיך להם  כי אע"פ שדברי רבינו הנ"ל נאמרים לענין חכם הדור    מחוייב לעסוק בזה,

תורה אעפ"כ דברי רבינו ז"ל הם כלליות גדול והם שייכים בכל אדם. כי כ"א מישראל יש לו חלק בתורה וכ"א כפי חלקו שיש  
לו בהתורה כמו כן הוא צריך להשתדל בכל עת להמשיך תורה בכ"פ כי אנו צריכין להמשיך את התורה ולקבלה בכ"פ בכל  

ודור ובכל אדם וכל זמן וכמו שאנו מברכין נותן התורה לשון הוה לא נתן לשון עבר וכמובא בספרים. והעיקר ע"י שמשבר דור 
ע"י  כ    תאוות ממון. הן  נפשות  ומעלה  הוא מברר  ובטהרה  עושה בקדושה  והעובדות שהוא  ע"י כל העשיות  כ"א מישראל  י 

ג"כ לעשות נמצא שכ"א מישראל צריך ם בקדושה כדי לברר הנפשות שיש שם.  מצות ומע"ט ואפילו בעובדין דחול צריכין 

 . להעלות נפשות בבחי' ולוקח נפשות חכם הנ"ל

)ב( הגנב שעשה עין של מעלה כאילו אינה רואה פגם בהשגחה שהיא אור ישר וחוזר בחי' כפל ד אותיות         חו"מ ב קצג: גנבה א

בהשפעה וכל עשירות האדם היא בחי' השפעה לכן הגנב משלם כפל   והשגחה היא בחי' השפעה לעולם והשגחתו ית' מלובשת
שזה בחי' השפעה כפולה בחי' השגחה שלימה שהיא כפילת הראות )ג( התורה שהיא השגחה מצוותיה שנים שנים נתון תתן  

ין כפל אלא פתוח תפתח הענק תעניק כדי להמשיך השגחה שהיא כפילת הראות. כלל כל העבירות שבתורה בגניבה. )ד( אין דנ
בא"י ששם ההשגחה ובבי"ד סמוכין ג' דייקא בחי' ראשי בית אבותם בחי' תלת גווני דעינא והתורה בת עין כי רק הם יכולין  

 לתקן פגם ההגחה ע"י הכפל  

 
 שיחות השייך לתורה זו 

כמבואר במקום    אפשר לבאר מה שיש בלבי על זה, כי כל דבריו היו במשקל גדול ונפלא,-...ואי-חיי מוהר"ן, סימן פ
אחר. וגם אז ראיתי זאת, כי מקודם בשבת לא גילה כלל על המקרא "ויהי מקץ", כי התגלות התורה הוא כפי הנפשות  

"אשרי"   בהתורה  כמבואר  לפניו  אז  כ'    -שנמצא  סימן  תיקונין"  "ט'  בהתורה  וכן  י"ג.  בסימן  ח"א,  מוהר"ן  בליקוטי 
 ומובא להלן בתורה ב' תנינא(:   בליקוטי מוהר"ן ח"א. )עיין פנים כל הענין, 

אמר פעם רבי נחמן טולטשינער בדרך צחות, על הפסוק )תהילים קמה(: "אשרי העם שככה      -שיש"ק ח"ג, סעיף ר"ס
  ' כן "אשרי", כי "אשרי  -פי-על-פי שעובר עלינו מה שעובר, כל אחד כפי ענינו, אף-על-דהיינו: שאף  –לו, אשרי" ְוכו 

 אשרי העם שה' אלהיו.   –שרי העם שככה לו העם שה' אלהיו", וזהו א
ִלְבָרָכה בתורה י"ג, "שככה" בגימטריא "משה", וזהו "אשרי  -וכן פירש על פי המובא בזוהר, והובא בדברי רבינו ִזְכרֹונוֹ 

ידי זה  -שככה לו, ועל   –העם" המקורבים לצדיק הדור שהוא בחינת משה שהוא בגימטריא "שככה", וזהו: אשרי העם  
עם שה' אלהיו", כי אשרי העם שמקורב לצדיק המקרבו לה' יתברך בדרך אמת, כמבואר בליקוטי מוהר"ן )ח"א  "אשרי ה

לנקד תיבה זו והזוהר מביא על מאמר זה את שני    ועיין בפנים שהמדפיסים נחלקו כיצד  סימן כ"ה( עייין שם:  
 הפסוקים גם חמת המלך שככה וגם אשרי העם שככה לו.

ִזְכרֹונוֹ -יד אשר הועתק מכתיבת-ראיתי נוסח כתיבת   -אשיש"ק ח"ה, סעיף כ" היינו    -ִלְבָרָכה המאמר הזה )-יד רבינו 
המאמר שבסימן י"ג(, ושם יש כמה ענינים שנכתבו בשינוי קצת ממה שמבואר בכאן בנוסח שנדפס, כי גם נוסח זה הוא  

כך  -ִלְבָרָכה הנוסח אחר-שבכוונה שינה רבינו ִזְכרֹונוֹ   ִלְבָרָכה בעצמו, כמבואר סוף סימן י"ד. ונראה-לשון רבינו ִזְכרֹונוֹ 
 פל"ח תו' זו, סי"א, עיי"ש עוד(.   -בעת שנתן להעתיקו שהוא הנוסח שנדפס: )

לז ו,  ִא -ליקו"ה או"ח ח"א, הל' קריאה"ת   ָ ְרת  ַ ִיס  ָעֹון  ַעל  תֹוָכחֹות  "ב ְ ב(  ב,  ָבִרים רבה  )ד ְ ה  ָ ַרב  ְדָרׁש  מ ִ ַ ב  ָאְמרו   ׁשֶ יׁש"  ...ְוֶזה 
ַאת ַהצ   ָ ל ַהכ  ִביל ָעֹון ֶאָחד ַקל ׁשֶ ׁשְ ב ִ ה" )במדבר יב, ג(, ׁשֶ , "ְוָהִאיׁש מׁשֶ יה  ֵּ ְכִתיב ב  ה, ד ִ ְרת ָ אֹותֹו.  )תהלים לט, יב(, ֶזה מׁשֶ ַ ר ִיס  ו 

ָחַמד ְמֹאד ִלְכֹנס לְ  תֹו ׁשֶ ָ ֶחְמד ָ ְלת  ַ ִבט  ָ ו  ַמְסת  הֵּ דֹו" )תהלים שם(, ׁשֶ ָעׁש ַחמו  ָ ֶמס כ  ֶ ב  "ַות  ל ָאָדם ִנצ ָ ָ ל ֶהֶבל כ  ָ ל, "ַאְך כ  ָראֵּ ֶאֶרץ ִיש ְ
ר ַ ְזכ  נ ִ ַ ', ַהְינו  כ  ל ֲהָבִלים" ְוכו  ל ֶהֶבל", "ֲהבֵּ ָ אי "כ  ַוד ַ ם ב ְ י ָאָדם הֵּ נֵּ ָאר ב ְ ְ ׁש  יר  -ֶסָלה )תהלים שם(", ׁשֶ ְדָרׁש ְלַהְזכ ִ ַנת ַהמ ִ ו ָ ַ כ  יל; ׁשֶ ְלעֵּ

ְפַקח עַ  י ִ ׁשֶ ְלַהְזִהיר ֶאת ָהָאָדם  ָעְלָמא ד ֵּ ו  ל, ב ְ צֵּ ִריְך ְלִהנ ָ צ ָ ֶ ׁש  ה  ַ ל ִממ  צֵּ ָלה ְלַנְפׁשֹו ְלִהנ ָ ו  ְחב  ַ ׁש ת  ָרָכיו, ְוָיחֹוס ַעל ַעְצמֹו ְלַבק ֵּ ין  ל ד ְ
ַקל ְלֹמד  י ִ ׁשֶ ִהְזִהירו   ׁשֶ ְוֶזה  י.  ָאתֵּ ד ְ ְבָעְלָמא  ְלֶאֶרץ -ו  ִנְכַנס  לֹא  ַקל  ָעֹון  ִביל  ׁשְ ב ִ ׁשֶ  , נו  ֵּ ַרב  ה  ׁשֶ ִממ  ָהָיה  -ָוֹחֶמר  ָגמֹו  ְ פ  ְוָכל  ל,  ָראֵּ ִיש ְ
ר ַ ְזכ  נ ִ ַ ו ר כ  ב  ר ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהצ ִ ֵּ ֹא ִקׁש  ל  אי ֶהֶבל. ְוַעל-ׁשֶ ַוד ַ א ֲעֹונֹות הו א ב ְ לֵּ ָ מ  ל ָאָדם ׁשֶ ָ ן כ  ֵּ כ  ן ְוָכל ׁשֶ ֵּ כ  ל ׁשֶ ָ יל, ִמכ  אי  -ְלעֵּ ַוד ַ ן ב ְ ֵּ כ 

ׁש  ל ָיָמיו ְלַבק ֵּ ָ ל כ  ד ֵּ ַ ת  ׁשְ י ִ ָנתֹו ׁשֶ ק ָ ַ ל ת  ָ יק ָהֱאֶמת,  כ  ד ִ ִרים ְלַהצ ַ ָ ל ַהְמֻקׁש  ָראֵּ תֹוְך ַנְפׁשֹות ִיש ְ ר, ב ְ ו  ב  תֹוְך ַהצ ִ  ַעל ַנְפׁשֹו ִלְהיֹות ִנְכָלל ב ְ
י ַרק ַעל ָליו ַיַחד, כ ִ ָרם אֵּ ְ ְלַקׁש  ָצם ו  ִמיד ְלַקב ְ ק ת ָ י-ָהעֹוסֵּ ב ִ -ְידֵּ ַ ל כ  ן אֵּ י "הֵּ דֹוָלה, כ ִ ְקָוה ג ְ ן ת ִ ֵּ ם כ  ׁש לֹו ג ַ יר לֹא ִיְמָאס" )איוב  ֶזה יֵּ

ֲעֹונֹות ְמֹאד, ְוַכְמבֹ  ַ ָמה ב  גו  ְ ם ַנְפׁשֹו, ַאף ִאם ִהיא פ  יק ג ַ ד ִ ָלל ַיֲעֶלה ַהצ ַ ְבתֹוְך ַהכ ְ ְדָבָריו ִזְכרֹונוֹ לו, ה; ראה ברכות ח.(, ו  -ָאר ב ִ
ָהָעם י  רֵּ "ַאׁשְ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ב  תו  ָ כ  ׁשֶ ְכמֹו  ו  ֶזה,  ָ ב  ה  ֵּ ַהְרב  "ָאִריִתי  ַהׁשְ -ִלְבָרָכה  א(  ה,  )שיה"ש  ק,  סו  ָ פ  ַעל  ה'(  )סעיף  י"ג  ִסיָמן  ָחה"  ג ָ

ֶזה:    ָ דֹוׁש ב  יו ַהק ָ ִ י ִמפ  ַמְעת ִ ָ ׁש  ְכמֹו ׁשֶ ם ו  ן ׁשָ ', ַעי ֵּ ִמי" ְוכו  ש ָ  מֹוִרי ִעם ב ְ

גן עדן,  ...ועל כן אפילו לאחר הסתלקות הצדיק שאז הוא בחינת לילה, ונסתמו תרעין )=שערי( ד-זפל"ח תו' זו, אות  
כן יכול כל אחד להשיב את נפשו ולהחיות את עצמו  -פי-על-ונסתלק הדעת הקדוש הזה שהוא בחינת משה משיח, אף

לעיל בחיים חיותם, שזה בחינת )משלי ל"א(  -בהתגלות התורה הקדושה, שהמשיכו אלינו הצדיקים הגדולים הנזכרים
ם הוא ממקום עליון וגבוה מאוד, מבחינת התגלות התורה  "טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה", כי התגלות תורת 

חזקים   ברצונות  להתגבר  העיקר  רק  זה,  במאמר  כמבואר   ,' ְוכו  סתימאה"  דעתיקא  "אורייתא  בחינת  לעתיד,  שיתגלה 
ר ְזכ ָ ַהנ ִ זה  רצון כמבואר במאמר  נפש הוא בחינת  כי  נפשו כל מה שיוכל,  ולהשתדל בתיקון  אז  -לעבודת השם,  יל,  ְלעֵּ

ֹח לחדש את נפשו לטובה וממילא מובן כי  ג ֹח הצדיק וחידושי תורתו כל כך, עד שגם לאחר הסתלקותו יש לו כ  דול כ 
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יותר להמשיך כח התיקונים הנזכרים יחד על ראש-בנקל  השנה הקדוש, ומשתטחים  -לעיל לאותם הבאים ומתקבצים 
ראש וכי-בערב  ורצונות  בתחנונים  שם  ומרבים  הקדוש,  קברו  על  להשםהשנה  מאוד  חזקים  ולעבודתו  -סופין  יתברך 

נפשות   בתיקון  חיותו  בחיים  שעסק  הזה,  הקדוש  הצדיק  וזכות  וכח  הארת  עליהם  להמשיך  בזה  ומשתדלים  הקדושה, 
על  ולהמשיך  לטובה,  שם  נפשותם  ולחדש  עיבור,  בבחינת  ולהעלותם  גם  -ידי-ישראל,  ובוודאי  התורה,  התגלות  זה 

הבא נפשות  בתיקון  עוסק  עכשיו  עכשיו  גם  בוודאי  אזי  הקדוש,  בזכותו  ונשענים  הקדוש,  ציונו  מקום  על  להתפלל  ים 
בבחינת   החברים,  בין  אז  שנתוסף  חדש  והתעוררות  האהבה  מענין  בחוש  נראה  שזה  וכמעט  לטובה,  נפשם  נתחדש 

כל אחד  "ורמיא לה גלא קלא לחברתה" המבואר במאמר זה, ומסתמא נעשה ברוחניות גם התיקון של המשכת התורה ל
וישכיל כל זה    לפי בחינתו, ואי אפשר לבאר כל כך בדברים רוחניים כאלה, רק כל חד כפום מה דמשער בלביה יבין 

   ויותר מזה מדעתו:  

הצדיקים הגדולים שהם בחי' משה הם ממשיכין חידושי תורתם ע"י עליית הנפשות    -לק"ה מציאה ואבדה ג' סוף אות ה
עליון נורא ונשגב כזה בשכל נפלא כזה עד שיש כח בתורתם להשיב ולהחיות כל    כנ"ל, והם ממשיכים התורה ממקום

כנ"ל,   הנפשות  שהעלות  ע"י  הי'  תורתם  התגלות  כי  לנצח.  בתורתם  שיעסקו  כל  הנפשות  את  גם  העלו  כחם  ובגודל 

והמשיכו   פה.  איננו  אשר  ואת  פה  ישנו  אשר  את  כי  וכו'  לבדכם  אתכם  ולא  בבחי'  לבוא  העתידין  התורה  הנפשות 
אפילתו לצאת מחשכת  התורה  לו  בתורתם תאיר  מי שיעסוק  עד שכל  כזאת  ואור    בקדושה  דבריך  לרגלי  נר  בבחי' 

התחדשות  לנתיבתי.   מעליית  נמשכת  התורה  שזאת  מחמת  עיבור  בבחי'  נפשו  ונתחדש  חוזר  בהתורה  עוסקו  ע"י  כי 

יכבה בלילה נרה, שאפילו בלילה דהיינו אחר  וזה בחי' טעמה כי טוב סחרה לא    הנפשות את אשר ישנו פה ואת וכו'. 
הסתלקותו לא תכבה נרו לעולם ועד מחמת שסחורתו לא תכבה נרו לעולם ועד מחמת שסחורתו דהיינו תורתו טובה  
מאד בחי' טעמה כי טוב סחרכה וכו' כי המשיך תורתו בשכליות כאלה בבחי' ולוקח נפשות חכם בחי' עיר גבורים עלה  

ין של ג' ראשים ושי"ן של ד' ראשים וכו' שעי"ז נתורתו יש לה כח להאיר גם בלילה ולא תכבה נרו  חכם וכעו' בבחי' ש
 לעולם ועד:  

ִחיַנת ְרָמִזים.    -  לק"ה נטילת ידים לסעודה הלכה ו סוף אות פט ְרָקה' ב ְ ם )ְזַכְרָיה יו ד( 'ֶאׁשְ צֵּ ְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקב ְ ִחיַנת ֶאׁשְ ְוֶזה ב ְ
ר ַהק ִ  י ִעק ַ ר ָהְרָמִזים ׁשֶ כ ִ "ל. .... ְוִעק ַ י ָהְרָמִזים ְוַכנ ַ ל ֶזה ָהעֹוָלם הו א ַעל ְידֵּ ה ׁשֶ ָ ְלָחָמה ָהֲאֻרכ  מ ִ ַ ָמם ב  ו  ו ץ ְוִקי  ַעת  ב  ו ם ַהד ַ ם ִקי  הֵּ

ָבאָ  ַמִים ו  ָ ׁש  ַ י כל ב  ִחיַנת כ ִ הו א ב ְ ה ׁשֶ ִחיַנת מׁשֶ יק ב ְ ד ִ ל ַהצ ַ ֹוָרה ׁשֶ י ַהת  י  ָלֶנַצח הו א ַעל ְידֵּ ְוָדרֵּ י ַמְעָלה  ָדרֵּ כֹול ְלָהִאיר ב ְ י ָ ׁשֶ ֶרץ 
וֹ  ל  ׁשֶ ל  ָראֵּ ִיש ְ ַנְפׁשֹות  ֶרׁש  ִמׁש  ִנְלָקח  י  כ ִ ו ת  ָלִלי  כ ְ הו א  ֹוָרתֹו  ת  י  ׁשֵּ ו  ִחד  ׁשֶ ֲחַמת  מֵּ ַיַחד  ְלָכְלָלם  ו  ה  ָ קֶדם  ַמט  ַיַחד  ָצם  ְמַקב ְ ו  ְקָחם 

)כ ְ  ָחָכם  ְנָפׁשֹות  ַח  ְולקֵּ ְבִחיַנת  ב ִ ׁש  רו  ִהוא  ַהד ְ ׁשֶ ִמְבֶטָחה,  עז  ֶרד  ַוי  ָחָכם  ָעָלה  ִרים  ב  ג ִ ִעיר  ֶזה  י  ְידֵּ ְוַעל  יג(  ִסיָמן  בָאר  מ ְ ׁשֶ מֹו 
ְוַקי ָ  ים  ַחי ִ ים  דֹוׁשִ ַהק ְ ְדָבָריו  ו  ֹורֹוָתיו  ת  י  כ ִ ִמְבֶטָחה,  עז  זאת  ָ כ  ית  ֲאִמת ִ ֹוָרה  ת  את  ִנְקרֵּ ן  ֵּ כ  ְוַעל  ֹוָרה.  ְלעֹוְלמֵּ ַהת  ו  ָלַעד   ' ְוכו  י  ִמים 

ַהק ִ  תֹוְך  ב ְ ְלָחָמה  מ ִ ַ ב  ם  ַקי ָ ר  אֵּ ָ ִלׁש  ְרָמָזיו  ו  ֹורֹוָתיו  ת  י  ְלִדְברֵּ ב  לֵּ ים  ש ִ ֵּ ַהמ  ְלָכל  עז  ִמְבַטח  ם  ְוהֵּ ַמה  עֹוָלִמים.  ָכל  ב ְ דֹוׁש  ַהק ָ ו ץ  ב 
י   נֵּ ִמב ְ ו  ק  סו  ָ פ  ַעל  נא(  אֹות  )ב ְ יל  ְלעֵּ בָאר  מ ְ ֶ ׁש  ַמה  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ׁשֶ ָעָליו,  ֲעבר  י ַ ֶ ה  ׁש  ֲעש ֶ י ַ ַמה  ָלַדַעת  ים  ָלִעת ִ ִביָנה  י  יֹוְדעֵּ ָכר  ש ְ ָ ִיׁש 

ם:     ן ׁשָ ', ַעי ֵּ ל ְוכו  ָראֵּ  ִיש ְ

ל לגמרי תאוות ממון בחי' ביום ההוא  טתימאה יהיו ע"י משיח שיב ס וכן כל עיקר התגלות אורייתא דעתיקא    -מי הנחל  
יה הוא שיהיה ומה שהתחיל בעת יציאת מצרים  ישליך אדם אלילי כספו וכו' המב"פ כי משיח דא משה בחי' מה שה 

יגמור לעתיד לבא שיבטל לגמרי תאוות ממון ויתמשך על ידו חסד שהוא בנין הבית שיבנה לעתיד לבא בנין עדי עד  
שלא יחרבו לעולם ובית המקדש הוא הדעת וע"י הדעת הזה יעלה הנפשות ויתגלה אורייתא דע"ס ואז ימשך על כל  

בגישראל הש שלימה  כעשן  חה  כי השמים  פסוק  על  ר"נ  בסי'  לקמן  כ"ש  לגמרי  הטבע  תתבטל  אז  כי  נפלא  שלימות 
נמלחו והארץ כבגד תבלה כי אז לא יהיו שום מזל רק השגחה לבד אשרי המחכה ויגיע לימים אלה אשר משיח יעלה  

ידי ויהיו לו חלק בנעימות עריבות מתיקות  ויוריד להם עוז מבטחה אורייתא דע"ס  נפשו  דות האורייתא דע"ס  ויחדש 
כאשר מובן בהמאמר הזה כשאדם בעצמו אצל הצדיק האמת בשעת אמירת התורה נתחדש ונתעלה נפשו אז ויש לו  
נמשך השגחה שלימה מבחי' אור ההשגחה שיתגלה לעתיד לבא   מובן מכאן שע"י שבאים להצדיק  גם  הלק בחתורה 

 . בעת ביאת משיחנו בבי"א

 

 סיכום לפי אותיות
נעשה שמח  ש  ,צדקהנדיבות לב של  להשגחה שלימה ע"י שיבור תאוות ממון ע"י  צדיקים  כיצד זוכים    באות א מבאר

  למלכות  נמשך חסד שהיא הארת האמת ו וזה בחי' התגלות משיח וביטול החרון אף  בחלקו הפך תאות ממון  
 ועי"ז דעת וכאילו נבנה ביהמ"ק בימיו. 

ב' מבאר   בחי' התגלות"עשבאות  זוכים  י  הנ"ל  היא  להתגלות תורה דלעתיד לבא תורה דעתיקא סתימאה    משיח  כי 
עליון  הוד  חיהשמעלה את נפשות ישראל מ"ן ומעורר    ,בחי' משה משיחל  הנ"ל שזכה כנ"ל מתגלית ע"י צדיק  

 ומוריד תורה 
נוריאל  שבאות ג' מבאר   הצדיק לוקח את הנפשות דהיינו רצונות של הבאים אליו ומעלה אותן מ"ן בעלייתן הן בחי' 

 בחי' חמימות תאות ממון ובירידתן בחי' מטט' ששמו משה שמשכך תאוות ממון.  
וב לתורה קרוב לעיני הש"י וזוכה  רכי התורה היא עיני הש"י והק  באות ד' מבאר שע"י המשכת התורה נמשך השגחה

 להשגחה 
וע שבנפש  חיות  ד'  דהיינו  העליונה  המרכבה  תיקון  נעשה  הנפשות  קיבוץ  שע"י  מבאר  ה'  והורדת  באות  העלאתן  "י 

 התורה נעשה תיקון מרכבתא תתאה דהיינו ד' חיות שבתורה 
 ומבאר מעשה דרבי יונה בתענית כג: 
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קבץ הנפשות  יודע לבאות ו' מבאר שצריך לבקש מאד ולחזור אחר חכם כזה ולבקש מהש"י שיזכה למצא חכם כזה ש
שכלים    לכן החכם עושה זאת בשני  \ב/ שזה שכל עצום ונבדל מהשכל השניתורה    וגם להעלותם מ"ן ולהוריד

 והם בחי' שין של ג' ושין של ד' ראשין 
דהיינו ממשיכי התורה לעולם,    ומבאר את המעשה השני שסיפר רבב"ח בבא בתרא עג שספרו לו יורדי הים 

ולא יכולה ללדת  בגלל עוונות ישראל איילתא שרחמה צר המלכות שכשהיא בקטנות מכונה ובו מתבאר סוד 
יסוד דקטנותנשיכ   יאלא ע"  סוד  ואח"כ    המטה שנהפך לנחש.בחי'    ת הנחש שהוא  יוצא דם  ועל כן תחילה 

 . עם סיגים  תורה

 
 הקדמה 

ד' עפ"י   ומבאר באות  רבינו כיצד להמשיך השגחת עיני ה' על העולם  יג השגחה מבאר בה    י תיקונ תורה 
נ מצא שע"י שהצדיק מוריד תורה  הזוהר כיצד התורה שהיא טנת"א היא בחי' תלת גוונין דעינא ובת עין 

יותר להשגחה. זוכה  יותר אל התורה  והקרוב  ה' להשגיח  עיני  לעוה"ז ממשיך את  אותם    דעתיקא  ובפרט 
בלק"ה   מזה מתחדש  ויותר  בהורדת התורה,  ומציאה נפשות שנשתתפו  ה'   )אבדה  גם הלומדים את התורה  (  ג' 
עיין   לעורר היחוד שעל ידו נולדה התורה הזו.לעולם יש להם חלק בהורדתה כי הצדיק העלה גם אותם מ"ן 

)בסוף התורה יתבאר שהשגחה אינה סוף דבר אלא שהיא לצורך ביטול ההבל שיש        .בזה פל"ח אות יג
דהיינו   ע"י  בארץ  העולם  את  הש"י  הנהגת  משפטי  על  שיש  הנוראה  וכו'  ההסתרה  לו  ורע  צדיק  קושיית 

 נמצא לפ"ז .  )לק"ה(  י היא שרש לכל הקושיות שעל הש"יכ  שהיא קושייה שמחלשת את האמונה אצל כולם
 אצל החלשים( בעולם ובפרט לחיזוק האמונה שההשגחה היא 

 
 השגחה מה היא 

וכן    האמתייםתמידית עליו ועל צרכיו    תבהסתכלושהיא שהקב"ה מנהיג את האדם  מבואר בתורה יז תנינא  
בהנהגה    ןשהחיסרורך לא טבעית כלל, אלא  מצינו בדור המדבר כיצד דאג להם למים ולחם ובגדים וצל בד

כי הוא כחוטא בבית המלך לכן מי שלא ראוי להשגחה אזי   יותר  דינו חמור  זו היא למי שאינו ראוי אזי 
הקב"ה מפנה פניו ממנו אבל לא סר ממנו לגמרי אלא יש עליו השגחה טבעית שהיא בדרך של חק נתן ולא  

 ומזלות.  םהכוכביה ותחתיה יעבור שמנהיג את העולם ע"י מרכבה העליונ 
 
 שני סוגי יחוד   הצדיק והעם

ו ואח"כ הלך  מבסוף אות ה' מבאר רבינו מעשה דרבי יונה )תענית כג( ושם מבואר שתחילה תיקן את עצ
הראשון באות א'  מהלך    .  לתקן את העולם ומשמע שהתורה מתחלקת לשני מהלכים וכן מבואר גם בלק"ה

לתורה ד זוכים  כיצד  רבינו  נעשה  מבאר  ואזי  גדולה  בנין המלכות עד שנעשית  של  בדרך הישרה  עתיקא 
יחוד וזוכה לתורה דעתיקא כמו שיזכו לה בעתיד כשיבור העולם על תיקונו. ומאות ב' מבאר רבינו כיצד 

  דהייחוהצדיק מוריד לעולם תורה דעתיקא ע"י שמעלה את נפשות דהיינו רצונות אנשיו מיין נוקבין עורר  
הנורא הנ"ל   ד הייחותורה דעתיקא שתתגלה לעתיד לבוא. נמצא שבמהלך הזה מעורר את  שעל ידו נמשכת

המלכות   עם  יחוד  שמעורר  שפירושו  פגומים  ורצונות  נפשות  ע"י  לבוא  שלעתיד  תורה  נמשכת  ידו  שעל 
 במצב שהיא בקטנות מאד. 

 
 יש בכל מהלך קושיא גדולה מאד

הראשון לבטל    במהלך  זוכה  שהצדיק  וזוכה  ממ  תתאוומבואר  משיח  בחי'  לתקן  זוכה  ועי"ז  צדקה  ע"י  ון 
לחסד ועי"ז לדעת ועי"ז לבנין בית המקדש בבחי' שיבנה לעתיד לבוא כשיתקיים ומלאה הארץ דעה את ה'  

 כמים לים מכסים. 
דעתיקא  לתורה  עד  המדרגות  לכל  זוכה  האדם  הצדקה  מעשה  של  הלב  נדיבות  שע"י  למעשה  נמצא 

ובתורה לג מבואר שזוכין לזה ע"י הכנעת הרע  ק מי שיצא לגמרי מגבול,  שמבואר בתורה טו שזוכה לה ר
נתגלה התורה   זה  ידי  ועל  ומבטל הרע ששוכן על הטוב  זה מכניע  ידי  יצרו על  דהינו שע"י שמתגבר על 
  המכוסה ונעלמת בין לשונות העמים ואז על ידי זה זוכה כנ"ל לאורייתא דעתיקא סתימאה )עיין שם היטב(

)עי"ש שזה בחי' ומטה האלקים    רה עט שמשה רבינו זכה לבחי' משיח ע"י שיצא מכל התאוותגם עיין תו
  ( ובזה יתבאר כיצד זוכה לתורה דעתיקא שהיא בטול הבחירה כמבואר בתורה כא  בידי בחי' ביטול הבחירה

 ואילו כאן משמע שע"י צדקה יוצא רק מתאוות ממון.   
 

א בקטנות מאד עד שאיבדה את כל מדרגותיה ולא נשאר קשה להבין כיצד המלכות כשהי  במהלך השני
אלא אל הכתר דהיינו למעשה רק נשאר לה הרצון להמליך את הקב"ה אבל למעשה היא ממליכה דבר  
והולדת   יחוד  ואיך שייך במצב כזה שיהיה עמה  ואפילו פחות מזה  כמו עובר  נמצא שהמלכות היא  אחר. 

 תורה כזו עצומה תורה דעתיקא.
 

 
 באמת איזה שכל גדול יותר הראשון או השני.  עי"ש   ב
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תירצתי תירוץ דחוק והיא לאיזה עניין מביא רבינו את עניין תיקון המרכבה ושנתקשיתי    ן קושיא עוד יש כא
המרכבה   ע"י  העולם  את  מנהיג  שהקב"ה  שכיון  את  ותירצתי  מונהג    ם הכוכבישמנהגת  ידן  שעל  ומזלות 

ל  צריך גם לתקן את המרכבה שעדהיינו שהטבע נעשה משרת לו,  נמצא שמי שרוצה השגחה  העולם בטבע  
 הקב"ה.   מונהג הטבע ע"יידה 

 
קושיא כאן  יש  ש  עוד  לאלו מה  ואז מעוררים אלו  רבינו  לשון  וכן  קלא לחברתה  גלא  רמיא  רבב"ח  לשון 

קוטים מקשה אם היא בעצמה לא  יומזכירין זה את זה וכו' משמע שכולן מבקשות לעזור זו לזו והביאור הל
כן יצאו  צאה, ולכן מתרץ שמוכרח שהגדולות  כן י  השחבירת   הזכתה לצאת מחול לקדש כלום מדוע סבר

 שואלות את הקטנות.  והן 
 

וא"כ קשה    מעוד קושיאונ"ל שזה מוכרח   בהן אהבה  לזו היא שנתווסף  זו  כי רבנו מבאר שסיבת שאלתן 
מדוע אומרות שלא יצאו מחול לקדש הרי ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה וכולל את כל התורה  

עשה דרבי והגר שרצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת וא"ל דעלך סני לחברך כמבואר בשבת לא. במ
אלא מוכרח שרק וכן בארנו לקמן בזה כיצד אומר רבינו שע"י צדקה לבד מתקן כל המדות.  לא תעביד.  

   .הקטנות אומרות שלא יצאו מחול אל הקדש
מספרות לנפשות הגדולות משמע  נמצא שהנפשות הקטנות דייקא יותר מגלות את גבורת הצדיק ועוד שגם ו

 שהגדולות לא יודעות מזה כמו הקטנות.  

 
בעניין העלאת הנפשות בעיבור לעורר היחוד שעל ידו נולדת התורה מבואר שזה בחי'    עוד יש כאן קושיא

בירידה, ומשמע שבעליתן ברצוא זוכות להארת הצחצחות ובשוב לא נשאר  ה ושוב  ירצוא ושוב רצוא בעל
הרושם אלא  כח  להן  מזה  ומקבלות  ממון,  התאוות  עי"ז  מהן  נחלש  וגם  ביניהן,  אהבה  נעשה  ידו  שעל   ,

להתגבר עליה. וצ"ע מתי כל זה נעשה והאם נעשה בפעם אחת, עוד צ"ע האם זה נכון שבהחלשת התאווה  
אצלן זה ע"י אור הצחצחות שנפשותם רואות או שבאופן אחר כי זה לא מפורש בתורה רק שבשוב נשתכך 

באות    התאווה כמ"ש  הצדיק  שככה.  גע"י  גמט'  משה  חמימות '  בחי'  נוריאל  בחי'  הן  שברצוא  ומבואר 
וזה   בו אז  מהן דהיינו ע"י אור הצחצחות שזוכים  נמצא שלכאורה בזמן העיבור נשתכך התאווה  התאווה 
מתאים מאד למבואר בספורי מעשיות מבעל תפלה שמבואר שם בסופו שביטול תאוות ממון הוא רק ע"י  

בדרכו של הגיבור  שריח העולה מתבשיל  ה כוחושעולה  בקיך הנמצא  בפנים מעמק   לחדש  וכפי שהבאנו 
לנפש רצון טוב שיש  הן  נוקבין  מיין  בחי' תבשילין, אלא שא"כ קשה מאד הרי  יש   , המלך שבעתיקא שם 

המלכות אל  הצדיק  מעלה  ית'  ,אותו  לפניו  בו  מעוררועי"  ,שתתפאר  רק  ז  ואם  לה,  להשפיע  אותו  ת 
  , קשה נמצא שבשעת עליית המ"ן הצדיק מעלה רצונות רעים  ,פשות בעיבור בטל מהן התאווה קצתכשהנ

ממון תאות  להן  שיש  זה  על  תשובה  הרהורי  בנפשות  מעורר  שהצדיק  שמבאר  פל"ח  הרהורי    ,ועיין  ואת 
נוקבין.   מיין  הצדיק  מעלה  האלו  בשעה  התשובה  או  התורה  אמירת  בשעת  האם  נעשה  זה  כל  מתי  וצ"ע 

ועיין תורה  שמכין   לומר תורה משתמש    \ג/ כ'עצמו הצדיק לומר תורה,  שם מבואר שבשעה שמכין עצמו 
וצ"ע אם אפשר ללמוד משם או לא עכ"פ אם כן אזי  במטה עוזו שהן מעשיו הטובים להכניע הרע שבעדה,  

 צ"ע. עצמה. ו צ"ל שע"י מטה עוזו מכניס בהן הרהורי תשובה כנ"ל ואח"כ בעיבור זוכות לשיכוך התאווה 
 

ונ"ל ממה שמבואר שזוכים   בעניין הקושיא הראשונה כיצד יתכן שזוכים לכל המדרגות ע"י צדקה בלבד. 
ונ"ל שכוונתו בזה להרחיב את   עי"ז ליציאה מגבול בזה יתבאר מדוע רבינו מכנה את הצדקה רוח נדיבה 

נדיבה בחי' צדיק  מעשה הצדקה להנהגה כללית שכוללת את כל המדות וכל הנהגת האדם שכולו רק רוח  
חונן ונותן וכל מחשבתו רק כיצד לתת ולא חושב על עצמו כלל אלא רק כיצד לתת את עצמו להש"י ולבני 

 וממש עד כדי מסירת נפש ממש  וזה יציאה מגבול שעל ידה זוכים להנהגה שלא בגבול הטבע.    \ד/ אדם
ע"י מגבול ויזכו לתורה דעתיקא    שכולם יצאוידיעת ההפכים אחת ואפשר ללמוד מהעתיד לבוא שאז  מ  וגם

שיתבטא בזה שכולם יזרקו את הממון ויתביישו בו מאד עד כדי שמי שיש לו ממון    וכו'  עהומלאה הארץ ד
בו בושה    ריחפור  מרוב  בס)לקבור עצמו  תפלהיכמבואר  מהבעל  מעשה  סוף  מעשיות  יד   .(פורי  בתורה  מבואר  ועוד 

שכו דהיינו  ומתן  המשא  לגמרי  יתבטל  גם  כל  שאז  כמה  עד  להדיא  שיתגלה  אחת  משפחה  כמו  יהיו  לם 
ירגיש   כי  לשלימותו  מדאגה  רק  תמורה  בלא  לו  החסר  את  לחבירו  יתן  אחד  וכל  אחד  גוף  זה  שישראל 

שלו.   גם השלימות  להכרה  בעצמו  מי שבא  להפך  שגם  נלמד  לבוא  מזה  מדרגת שלעתיד  בבחי'  הוא  הזו 
   שהיא יציאה מגבול.

 
עקר המשכת התורה כפי רבוי הנפשות שעומדים בשעת הדרוש    -וזה לשון לק"ה שעליה הלכות סעודה ד' אות ט'    כ'עיין תורה    ג

פשותם בשעת התפלה שעל ידי זה הוא ממשיך תורה הרבה כפי  שהצדיק מכניע הרע שלהם על ידי המטה עז שלו ומקשר עצמו עם נ 
רבוי הנפשות, שכמו כן מתרבה הקדשה למעלה וכו' כנ"ל. נמצא, שעקר המשכת התורה על ידי הנפשות שמכניע הרע שלהם, דהינו  

 שמחזירם בתשובה.

שכינה אותה נדיבות לב גם גמילות חסדים  גדולה גמילות חסדים מן הצדקה וכו' ולפי הנ"ל כלל רבנו בצדקה ע"י    עיין סוכה מט.  ד
 בכל מאודו ונפשו. כנ"ל.



 6יז.          מוהר"ן          ליקוטי                               תורה יג                                                       

ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך  שמקשה על מה שכתוב )  (ר"ה עד)ושמעתי מהרב בעניין זה   ֶ ֶמר ְלָך פ  ָ דברים טו ט( ִהׁש 
ן לֹו ְוָקָרא ֵּ ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתת  יְנָך ב ְ ה ְוָרָעה עֵּ ָ ִמט  ְ ַנת ַהׁש  ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהׁש  אֹמר ָקְרָבה ׁשְ ַעל לֵּ ָעֶליָך ֶאל ְיֹדָוד    ְבִלי ַ

ְטא: ממנו   הלואתושהשמיטה תשמט  אר שמי שלא נותן הלוואה סמוך לשמיטה כיון שחושש  מבו  ְוָהָיה ְבָך חֵּ
כל  שגם בתפיסת עוה"ז  כספו נקרא איש בליעל דהיינו מופקר בלי עול, ונקרא חוטא. מוכח    יחזור אליו  ולא

הרב(  )ע"כ  והתורה מחייבת לתת לעני הנצרך בלא חשבון עצמי כלל אפילו אם יאבדו עי"ז.    \ה/ כספו אינו שלו

נן ונותן הכל ובוטח ואבל צדיק ח  ,ואף שגזרו באושא שלא לתת יותר מחומש שמא יעני כל זה דרך ארץ)
צרכו כל  לו  שיחזיר  בש"ע    \ו/בהקב"ה  רמז(  וכמבואר  סימן  צדקה  הלכות  ריש  ממ אדם    איןעולם  ל)יו"ד  ן עני 

היך עבידא הוה  ומרת הגמ'  פ"ט הלכה ד' על הפסוק לא תקום ולא תטור אועיין ירושלמי נדרים  .  ( הצדקה
לידיה. ותמחי  תחזור  לידוי  סכינא  ומחת  קופד  את     מקטע  תכה  אדם  אחת של  יד  סל"ד שאם  וכי  דהיינו 

מבואר שהיא מצוה מן התורה לכל אדם לתפוס את כל ישראל כחלק מגופו ממש. חבירתה היא תחזיר לה.  
וא אזי כולם יתפסו שכל ישראל אחד ואם במהלכי שכל של עוה"ז זה כך ק"ו במהלכי שכל של לעתיד לב

וזה מבואר היטב בביאור הרבב"ח שבשוב   לי יותר מלחבירי.  שייך ממש ממילא לא שייך תאוות ממון כי לא  
, והטעם ברור כי ברצוא נוספה אהבה גדולה בין הנפשות זו לזו עד שרוצות מאד לעזור זו לזו לתקן מדותיה

ת הקב"ה וישראל והתורה ובשוב נשאר להן רושם נפלא מזה  זכו לאור הצחצות שהוא התגלות האמת אחדו
 . ות כל אחת חלק מחברתהשישמרג

את כל    ולפי זה מובן קצת כיצד ע"י רוח נדיבה בשלימות האדם יוצא מגבול עצמו לגמרי כי הכוונה שנותן
ה לבחי' משיח  ממנו כלום ויצא מגבול. והנוהג כך אזי זוכ  ריישאכולו לזולתו ובמסירות נפש ממש, עד שלא  

ולהשפעת חסד עצומה ואזי המלכות מתמלאת בחסדים ונעשית גדולה וזוכה לדעת דהיינו לדביקות שלימה 
 ל גמור בבחי' יחודא עילאה שעל ידו זוכים לתורה דעתיקא. ובו ית'. בביט

 תאוות ממון
יותר מדוע רבינו תפס את עיקר המניעה על זה בתאוות ממון דווקא,  בשאר תאוות כי ולא    ולפי זה מובן 

ת אסיפת ממון להיות מבטח לעצמו זה תמיד על  ובאמת בוודאי שכל תאווה היא גשמיות וגבול אבל תאו
 ל ידה יוצאים מגבול. עוזה תכלית ההפך מרוח נדיבה הנ"ל ש חשבון חבריו

דווקא תאוות הממון היא עיקר המניעה על ההשגחה ה'    ,עוד מדוע  א'    מבואר שכיווןעיין לק"ה שבועות 
מאד   גבוה  הממון  סח(  ששרש  תורה  כג  )עיין  בתורה  וכמבואר  הצחצחות  אור  שם  דעתיקא,  בתורה  דהיינו 

הרבב"ח(   שפע)בביאור  הוא  בשרשו  ומצוחצח  שהממון  הנוראה  ,  צח  לתאווה  הממון  נעשה  בנפילתו  כן  ועל 
לאת הנפשות  וכן להפך ע"י תיקונו דהיינו העביותר שהכי קשה לצאת ממנה כמבואר במעשה מבעל תפלה,  

דעתיקא   נוראה  תורה  ונעשה  חוזר  ממון  מהתאוות  דייקא  אזי  חזי  מזלי  בבחי'  הצחצחות  באור  לחזות 
 סתימאה וכמבואר בתורה נו שדייקא בהסתרה הגדולה ביותר נסתרת תורה גבוהה ביותר.

צם  אמנם אין הכוונה שאצל נפשות מתבטל תאוות ממון לגמרי אלא רק לשעה וכמבואר בסוף התורה שבע 
 לא יצאו מן החול אל הקדש אפילו כמלא חוט השערה,  

  , ולפי זה צ"ל שאמנם בשוב מעלית \ז/ מי הספירהיו  עניין אור פסח   שהואועניין זה יבואר לקמן עפ"י הלשם  
ועצום  נפלא  אור אמת  להן מאור הצחצחות שהוא  חוזרות לתאוות הממון אבל הרושם שנשאר  הנפשות 

 
משלי יעקב להמגיד מדובנא על פרשת ראה מדוע מצות צדקה בלשון שלילה לא תאמץ ולא תקפוץ ידך כי באמת העשיר    עיין בזה   ה 

.    עוד אריכות בעניין עיין  י רק צינור לשפע של העני לכן המצוות היא רק שלא יעצור את השפע מלהגיע לעני שהוא בעליו האמית 
 .יוהנסבורג פרשת שופטים תשעד   במאמר יב ממאמרי לצוות לזה 

ו  ָלך: עיין כתובות נ. שלמדו מכאן תקנת אושא המבזבז אל יבזבז יותר מחומ כתיב    ו  ֶרנ  ְ ר ֲאַעש   ֵּ ן ִלי ַעש   ֶ ת  ר ת ִ ְוֹכל ֲאׁשֶ ש   בפרשת ויצא 

עוד בזה    שזה לא נאמר לגבי תלמוד תורה.כתובות נ.    מאורות הדף יצא סח עוד בזה עיין  ו   מסביב לשלחן ועיין מאמרים והדינים בזה  

עוד מקשה    כיצד אמרו שיבזבז כל ממונו כדי לישא בת ת"ח הרי אסור לבזבז יותר מחומש על מצוות עשה   סז דן ויצא    מעדני אשר 
מדוע לתלמוד תורה  ושם ויצא עא    .תרוצים עי"ש   שם מדוע גזרו הרי אין אדם מעני מהצדקה, ותרץ ובמכתבים לפרשת וישלח כמה 

וכן מבואר בדברי רבי    .שאמר שהאיסור אל יבזבז נאמר רק לי שאצלו זה בזבוז   הבעש"ט עוד ראיתי בשם    מותר לבזבז יותר מחומש.

ו חטא אבל  שאל יבזבז נאמר רק למי שאין ל   בעל התניא באגרת התשובה עוד ראיתי בשם    .11לוי יצחק בנדר זצ"ל קסטה ב' דקה  
גדולה ליתן  לצורך כפרה מותר  ונ"ל לפי המבואר כאן שרבנו סובר כהבעש"ט ממילא לצורך תיקון שהכל תלוי בו בוודאי מצווה   .

שהיו הולכים במדבר וראו שני בני אדם שמצאו    מרבי יוסי ורבי חייא )שמעתי מהרב כ"פ(  יותר ואף הכל. ועיין מעשה בזוהר ח"ג דף קי:  
והאחד אמר חיי קודמים והשני נתן כל אשר לו וחבירו הזהירו שלא יתן לו משלו כלום כיון שלא חס על עצמו,  נוטה למות מרעב  

ולבסוף נתברר שנגזר עליו למות מנחש ונעשה לו נס שניצל בזכות הצדקה ובאו הם והאכילוהו. מבואר שם שטוב לתת אפילו על  
 חשבון עצמו כיון שאין לו לדאוג על הרגע הבא.   

ג'    ליקוטי הלכות או"ח ראש חדש ין  עי  ז  ְך הו א    -הלכה ג אות  ָ ח כ  סַּ ּפֶׁ ת  ינַּ ְבחִּ ּבִּ ה  ׁשוּבָּ ל ּתְ ּה ׁשֶׁ ְרּכָּ ַוֲאַזי הו א יֹום    ּדַּ ְיִציַאת ִמְצַרִים.  הו א  ׁשֶ
ִהְתע  א  ָ ב  ה  ָ ְתִחל  ב ִ י  כ ִ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  יְנַתִים  בֵּ ו  עֹות  בו  ׁשָ ל  ׁשֶ טֹוב  יֹום  הו א  ְך  ָ כ  ְוַאַחר  ת  טֹוב  ו  ל  ִהְתג ַ י  ְידֵּ ַעל  ַמְעָלה  ְ ִמל  ָבה  ׁשו  ַהת ְ ת  ֹוְררו 
ךְ  ילֵּ יִחין אֹותֹו לֵּ ְך ַמנ ִ ָ ָבה ְוַאַחר כ  ְתׁשו  ִמְתעֹוְרִרין ב ִ ז ו  רו  י ֶזה ׁשֹוְמִעין קֹול ַהכ ְ ַעל ְידֵּ ָרה, ׁשֶ ָ א    ַהַהְסת  ְרג ָ ְך ִמד ַ ילֵּ ב ְולֵּ ִריְך ַלֲחזֹר ְוָלׁשו  צ ָ ַעְצמֹו, ׁשֶ מֵּ

ִמְצַרִים,  ְלַדְרג ָ  ְיִציַאת  ֶכף ַאַחר  ֵּ ת  ִהיא  ׁשֶ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִחיַנת  ב ְ ה  ז ֶ ׁשֶ יֹום,  ֹום ֶאל  ִמי  ַעְצמֹו  ׁש  ְלַקד ֵּ ו  ר  ְלַטהֵּ ָבה  א  ׁשו  ַהת ְ ת  ִהְתעֹוְררו  ָהָיה  ָאז  ׁשֶ
ךְ  ָ "ל ְוַאַחר כ  נ ַ ַ ָרה כ  ָ ת ַהַהְסת  ו  ל  ל ִהְתג ַ ז ׁשֶ רו  י קֹול ַהכ ְ ַמְעָלה ַעל ְידֵּ ְ ׁש    ִמל  י ְלַקד ֵּ דֵּ ה כ ְ ד ָ ל ַהנ ִ ים ׁשֶ מֹו ְסִפיַרת ְנִקי ִ עֹות כ ְ בו  ְבָעה ׁשָ ֹר ׁשִ ְצִריִכין ִלְספ 

ְוֶעְליוֹ  דֹול  ג ָ ַעת  ד ַ הו א  ׁשֶ עֹות,  בו  ְלׁשָ זֹוִכין  ְך  ָ כ  ְוַאַחר  א  ְלַדְרג ָ א  ְרג ָ ִמד ַ יֹום  ֶאל  ֹום  ִמי  ַעְצמֹו  ר  ְלַטהֵּ ִמְק ו  ִחיַנת  ב ְ ְמֹאד   ַ ְוָגבֹה  עֹות  ן  בו  ׁשָ ל  ׁשֶ ֶוה 
ׁשֶ  זֹו  ִבְבִחיָנה  ו  י  ָראו  ָ כ  ת  מו  לֵּ ׁשְ ב ִ ָבה  ׁשו  ַהת ְ ל  ׁשֶ ן  ו  ק  ַהת ִ ר  ִעק ַ הו א  ָאז  ׁשֶ "ל,  ַהנ ַ ֲאָמר  ַ מ  ַ ב  ם  ׁשָ ַתב  ָ כ  ַהְינו   ׁשֶ ד ְ ְסִפיָרה,  ְבֶאְמַצע  ו  עֹות  בו  ְוׁשָ ַסח  ֶ פ  ל 

וֹ  ַבס  ה ו  ָ ְתִחל  ל יֹום טֹוב ב ִ ה ׁשֶ ָ ׁש ְקֻדׁש  י ֵּ ְך הו  ׁשֶ ָ ַסח ְוַאַחר כ  ֶ ל פ  ָבה ְוהו א יֹום טֹוב ׁשֶ ׁשו  ת ַהת ְ ל ִהְתעֹוְררו  ה ׁשֶ ָ ֻדׁש  ה ִהיא ַהק ְ ָ ְתִחל  ב ִ ַהְינו  ׁשֶ א  ף, ד ְ
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)כפי בארנו  , וכן צ"ל במעשה מבעל תפילה  \ח/ לאט לאט על התאווה  ולהבאממנו יש להם כח להתגבר מכאן  

ג'(   לאות  בהקדמה  הג)מטבח(  העולה מהקיך  שריח התבשילין  באריכות  עולה  מן הצד שבה  בור לחדש  ישבדרך 
בעתיקא  כוחו המאיר  הצחצחות  אור  לגמרי  הוא  נתרפאו  עשירות  של  המדינה  שאנשי  מבואר  ושם   ,

 ל שמהריח הנ"ל נשאר רושם שממנו קבלו כח להתגבר במשך הזמן. לומר כנ"חך כר למהתאווה עי"ז, וע

 
האיילה   בסוד  רמט:  פנחס  בזוהר  מבואר  זה  בקטנות,  כשהמלכות  יחוד  יתכן  כיצד  השניה  הקושיא  בענין 
היא   בה  נושך  שנחש  וע"י  בלידה  מתקשה  היא  כיצד  מבואר  ושם  בקטנות  כשהיא  למלכות  כינוי  שהוא 

יחוד והוא  שבו    יולדת,  בלשם  ומצאתי  בכהאריז"ל  כמבואר  נחש.  המכונה  דקטנות  יסוד  ע"י  שבקטנות 
יחוד    ,ואחלמה ביאור נפלא על סוגיא זו ובו מתבאר נפלא העניין הזה וגם הנ"ל דהיינו שיש שני סוגי יחוד

 ויחוד דקטנות שע"י בחי' נשיכת נחש. ,השלם שהוא כסדר

וזהו קיצור דבריו בראשי פרקים   – 'סימן ז  ' ענף ב  'דרוש ה -ב "ספר הדע"ה ח -  ספר לשם שבו ואחלמהעיין 
לידה ולא  עיבור  בחי'  הוא  הסדר  ליל  של  שהאור  מעלה  )  .מבאר  שהצדיק  הנפשות  זוכות  מה  יובן  ולפ"ז 

בעיבור שזוכות לביטול הבחירה לשעה ובשוב חוזרות לקטנות שהיו בה בתחילה, לבחי' שלא יצאו מחול 
 .(ערה, דהיינו למצב שא"א ללדתקדש אפילו כחוט הש ה לא

זוכה להיות צדיק גמור שתיקן את  .א מבאר שהמציא הקב"ה דרך של הולדה מחודש כדי שגם מי שלא 
 לבחי' משיח בשלימות יוכל לזכות ללידת המוחין הנפלאים של תורה דעתיקא. ועי"זהמלכות 

הק .ב המציא  לכן  הנ"ל  הנפלא  האור  לידת  ע"י  הבחירה  תתבטל  שלא  שכדי  בקטנות,  מבואר  לידה  ב"ה 
כח יניקה וע"י יניקה זו תיוולד התורה  לקליפות  שמכח הקטנות של זו"ן דייקא דהיינו גבורות ודינים יש  

 עם סיגים ולא יהיה ביטול הבחירה.  

מבואר שיסוד דקטנות של ז"א נקרא נחש ושל נוק' נקרא צור, ויחוד דקטנות הוא בסוד הפסוק דרך נחש   .ג
 עלי צור. 

זמן .ד שכל  נ  מבואר  תערובת  יש  עדיין  כי  ברורים  מבררת  שהמלכות  זמן  הוא  הקדושה  יהגלות  צוצי 
אבל לעתיד שיתבררו כל הנצוצות אזי כולם יזכו    ,בקליפות ואז רק צדיקים גדולים זוכים ליחוד השלם 

 ליחוד השלם על ידי יסוד דגדלות בלבד.

ונראה שכאן )  .שט בה מז"אמבואר שבזמן שיש זכות אזי נמשך חסד ליסוד המלכות מהחסד שבה המתפ .ה
מבואר עניין החסד המבואר אצלינו בסוף אות א' שזוכה מי שתיקן בחי' משיח אזי מתקיים בו סוד עושה  
חסד למשיחו, דהיינו שאז יש ביסוד דז"א חסדים ומתפשטים למלכות וליסוד שבה, שעי"ז הוא היחוד  

 . ( השלם

דקטנות שלו ושלה דהיינו נחש וצור ויסוד זה יש    ותמבואר שבזמן שאין זכות אזי נעשה לידה בסוד יסוד .ו
י -שד  , ה באחור גמ' דם-י אלא שהוא בקטנות בחי' אהי-בו שתי הפכים כי הוא יסוד דקדושה בחי' שד

גמט' נחש ועם הכולל גמט' שטן. וכן היסוד שלה יש בו דמים טהורים וטמאים בסוד הברור טהור    דם
יניקה יש  ע"כ  בעשיה  הם  והברורים  נעשה    מטמא,  ובזה  דקדושה,  יסוד  הוא  עצמו  מצד  אבל  לקליפה 

יניקת  יש  ועי"ז מתאפשרת הלידה אלא שמכח הקטנות  תיקון הנ"ל שמכח הקדושה מתבטלת הקליפה 
י ועי"ז לא  יונקת הקליפה  יוצא דם ממנו  ותחילה  לידה  נשיכה דהיינו חבלי  נקת מהוולד והקליפה בחי' 

החדוש הוא מה שהיסוד מעורב בו חסד ודין ולכן מצד החסד  עיקר    .אבל מכח הקטנות יש בוולד סיגים
בגלל   הנשיכה הוא  ועניין  סיגים,  יוצאת התורה עם  שבו  הוא מבטל את הקליפות אבל מצד הגבורות 
הקטנות   מחמת  והדם  שהנשיכה  נמצא  בקטנות  שנוק'  ממה  נובע  שזה  אותו  לקרוע  צריך  צר  שהרחם 

א ע"י קריעה ע"י נשיכה. וע"כ נתחדש יסוד דקטנות שהוא  הנוק' שעל כן אין אפשרות לפתוח הלידה אל
נחש מעורב טוב ורע שהטוב מגרש הקליפות והרע נושך לקרוע הפתח ומחמת שהיסוד מעורב טוב ורע  

 אזי גם הוולד מעורב בסיגים נמצא שהחדוש דנחש הואיל רק שלא תתאחז הקליפה בכל הוולד.  

 
ת.   מו  לֵּ ׁשְ ב ִ ָבה  ׁשו  ַהת ְ ן  ו  ק  ת ִ ִחיַנת  ב ְ ִמְקֶוה,  ִחיַנת  ב ְ הו א  ׁשֶ ְמֹאד,  דֹול  ג ָ ַעת  ד ַ ִחיַנת  ב ְ הו א  ׁשֶ עֹות,  בו  בְ ׁשָ ֶהם  ו  ָ ב  ׁשֶ ַהחֹל  י  ְימֵּ ם  הֵּ ׁשֶ ְסִפיָרה,  ֶאְמַצע 

ת ב ְ  ו  ִבְפָרִטי  ְכָלל ו  ִחיָנה ִהוא ב ִ "ל. ְוזֹאת ַהב ְ נ ַ ַ עֹות כ  בו  ֹות ְלׁשָ י ִלְזכ  דֵּ ין ַעְצָמן כ ְ ׁשִ ְמַקד ְ ָבא.ְמַטֲהִרין ו  ו  מ  ַ ְבָכל ְזַמן כ   ָכל ָאָדם ו 

 קטנות מבאר שבשביעי של פסח היה יחוד דקטנות עי"ש.בביאור עניין היחוד ד   ועיין לקמן בלשם שבו ואחלמה 
והנה כל המשכת המוחין דגדלות שני אשר    -סימן ו  ריש  דרוש ה ענף ב    -ספר הדע"ה חלק ב    בלשם שבו ואחלמה   מבואר היטב   ח

ח הנה היה כ"ז רק  נמשכו אז בזו"ן וכן כל הופעת אור קדושה של מעלה וגילויו ית"ש אשר הופיע ונתגלה אז בישראל בליל א' של פס 
בהזווג   הזו"ן  נזדווגו אז  עי"ז  כי  ועיבור  זווג  לבחי'  היה אז  הנה  בהזו"ן  נמשך  שני אשר  דגדלות  המוחין  כי  והיינו  לבד.  הכנה  בבחי' 
המעולה דפב"פ ונתעברה אז הנוק' בהאורות עליונים אשר בהם תלוי כל חמדת ישראל. אמנם הלידה שהוא גמר יציאתם לחוץ הנה  

דיין באותו הלילה כלל וזה היה רק בליל ז' של פסח. והנה בהיות שאחר יום א' של פסח חזרו הזו"ן לקטנותן כנודע והרי  לא היה ע 
היתה הנוק' אז בסוד בתולה שעיברה שפתחה סתום כי בקטנות הנה שולטים הדינין ולכן פתחה סתום שלא ינקו החיצונים משם וכ"ז  

ולכן תיכף אחר שנגאלו חזרו למדרגתן הראשונה כדי שיחזור מעתה להתתקן הכל רק  ות  היה משום שהרי כל הגאולה היה שלא בזכ 

ע"י מעשיהם. אמנם נשאר בהם רושם גדול מהאורות דליל א' של פסח. והוא אור הקדושה שנתחדש ונשאר בהם לעולם כדי שיהא  
לחלק ה' עמו כרצונו ית"ש מהם. אבל  להיות    אפשר להם להתתקן ולהתקדש בקדושה של מעלה ע"י הזכות ומעשים טובים מעתה 

יום א' של פסח וכן חזרו גם הזו"ן לקטנותן ובבחי' דינין ונעשה רחמה צר ופתחה סתום   עיקר האורות הנה חזר ונסתלק מהם אחר 
 ובסוד בתולה שעיברה כנז': 
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חטא  .ז מחמת  נתחדש  זה  מחודש  לידה  שסוג  בנים    מבואר  תלדי  בעצב  קללת  והוא  בחבלי  חוה  דהייינו 
 שבעצם הוא תיקון שנתחדש שאפשר ללדת אפילו בקטנות וחוסר זכות. לידה 

הנקודים   .ח עולם  סוד  שהוא  ומחריבן  עולמות  בונה  בבחי'  הוא  בקטנות  הלידה  המצאת  ששרש  מבואר 
 שקדם לעולם התיקון והוא המצאת בחי' רע בעולם לצורך הבחירה והשכר.  

 
גם בהמוחין דגדלות שני ונתייחדו בהיחוד דסב"פ העיקרי   -שם  ן הלשם שבו ואחלמהזה לשוו בליל א' של פסח נתגדלו הזו"ן 

שיתקנו   הצורך  והיה  דישראל  טובים  ומעשים  זכות  ע"י  כ"ז  היה  שלא  משום  אך  ישראל  דחמדת  האורות  בכל  הנוק'  אז  ונתעברה 
ג"כ היה מתבטל   ישראל את כל זה בזכותם עצמן לכן לא היה נעשה כי אלו שהיה אז הלידה  ולא הלידה.  אז אלא העיבור לבד 

. ולכן לא נעשה אז רק העיבור לבד ותיכף אחר יום א' של פסח חזרו הזו"ן ולא היה אז לא זכות ולא חובה מעתה  היצה"ר מכל וכל

 והגבורות דקטנות וכנ"ל:  לקטנותן והיתה הנוק' בסוד בתולה שעיברה אשר רחמה צר ופתחה סתום מחמת תוקף הדינין
ה ובשוב חוזרות  עד כאן נתבאר שהאור של ליל הסדר הוא בחי' עיבור ולא לידה ולפ"ז יובן מה זוכות הנפשות שהצדיק מעלה בעיבור שזוכות לביטול הבחירה לשע

 , דהיינו למצב שא"א ללדת. כחוט השערה לקטנות שהיו בה בתחילה, לבחי' שלא יצאו מחול לקדש אפילו

ה להניח כך ולהמתין על זכותן של ישראל הרי הוא ג"כ דבר שלא ניתן להאמר כי לזה צריך זכות גדול כי הרי גם אדם הראשון והנ
לא עמד בזה כנ"ל ובפרט שהרי לא ניתן להם עדיין התורה כלל ולא היה אפשר להם לעלות למדרגה גבוה כזו לתקן במעשיהם את  

.  יה הצורך שיעשה הכל עדיין ע"י המאציל ית"ש בעצמו והיה הלידה ג"כ על ידו ית"ש בעצמו המוחין דגדלות שני בהזו"ן ולכן הנה ה
 אמנם הנה נעשה אז בעת הלידה כל הג' הבחנות שאמרנו לעיל סי' ד' ה' ע"ש הנה נעשה עתה בעת הלידה כולם יחד.  

ל לזכות ללידת המוחין  כ שתיקן את המלכות וזכה לבחי' משיח בשלימות יונתבאר שהמציא הקב"ה דרך של הולדה מחודש כדי שגם מי שלא זוכה להיות צדיק גמור  
 הנפלאים של תורה דעתיקא.

והוא הענין דקריעת ים סוף שהוא סוד הלידה שהיה בליל ז' של פסח כמ"ש הרב. והיה נעשה אז כל הג' הבחנות כולם כי בליל א' של 
על ישראל ונדחו כל הקליפות כולם והוסרו ונתעקרו מישראל וכמעט   פסח הנה האיר והבריק אור גדול נפלא ונורא מקדושתו ית"ש

שהיה נתבטל אז מהם כח הבחירה ואלו שהיה נתעכב האור בהם עוד איזה זמן היה נתבטל היצה"ר מהם מכל וכל כי היה נזדכך גופם  
הופיע בהם אור קדושת בית המקדש    וכמ"ש התרגום יונתן בפ' יתרו בפסוק אתם ראיתם כו' ואביא אתכם אלי. כי באותו הלילה  ג"כ.

ונתייחדו בו ושם אכלו את הפסח. והרי היה עומד להתבטל מהם מאז כל כח הבחירה לגמרי וכמו שאמרנו לעיל כי אלו שהתעכבו  
במצרים עוד רגע אחת היה מתבטל היצה"ר מכל וכל ולכן הנה נסתלק מהם האור הגדול הזה תיכף אחר יום א' של פסח ולא נשאר  

 ק רושם לבד בהם ר

וכן היה למעלה כי בליל א' של פסח נתגדלו הזו"ן בכל המוחין דגדלות שני ונזדווגו בהזווג דפב"פ העיקרי ונתעברה הנוק' בהאורות  
יוצאים אותן האורות למטה ונתפשטו בישראל היה נתבטל מהם היצה"ר וכח   היותר גדולים אך לא היה ההולדה אז כי באם שהיו 

ותיכף אחר יום א' פסח חזרו לקטנותן ובבחי' גבורות ודינין והלידה היה  לא היה נעשה אז רק הזווג והעיבור לבד  לכן    הבחירה לגמרי

רק בליל ז' של פסח והנה אז נתחדש ונעשה כל אותן הג' הבחנות שאמרנו לעיל סי' ד' ה' והיינו כי נתחדש ונעשה אז כח יניקה חדשה  
ותן אורות הגדולים שנתעברה מהם בליל א' של פסח וכדי שלא יתבטל עי"ז היצה"ר וכח להרע ג"כ כי משום שהיה אז הלידה לכל א 

 הבחירה לגמרי הנה היה הצורך לחדש אז כח יניקה חדשה להרע ג"כ. 
 והנה נעשה זה ע"י שהיה כל הלידה בהיותן בעת הקטנות עצמן.  

כח  לידה בקטנות, שמכח הקטנות של זו"ן דייקא דהיינו גבורות ודינים יש  קב"ה  שכדי שלא תתבטל הבחירה ע"י לידת האור הנפלא הנ"ל לכן המציא ה  מבואר 
  .וולד התורה עם סיגים ולא יהיה ביטול הבחירהייניקה לקליפות וע"י יניקה זו ת

ור"ל כי הרי לפי הנראה הנה היה הצורך שיתגדלו אז בעת הלידה ג"כ כי אי אפשר ללדת בעת שרחמה צר ופתחה סתום מהתגברות  
דינין שלא יתאחזו החיצונים באותן האורות ח"ו. והרי היה הצורך שיתגדלו אז ג"כ כי המוחין דגדלות דוחין כל החיצונים כנודע אבל  ה

יתאחזו החיצונים ח"ו באותן האורות הגדולים. שנולדו   גופה. אך כדי שלא  כאן הנה לא היה כן אלא שהיה ההולדה בעת הקטנות 

עי"ז הנה נתחדש הנה עשה המאציל ית"ש ענין אחר אשר עי"ז ניצלו האורות משום מגע זר ח"ו וכן  ויצאו לחוץ להתפשט בישראל.  

 ונעשה כח חדש ליניקת הרע ג"כ ונעשה אז שני הפכים יחד: 
י"ט. דרך נחש עלי צור. ואמר הרב בלק"ת פ' חקת וכן בשער הפסוקים שם. שב'   והנה הענין אשר נעשה. הוא סוד הכתוב משלי ל' 

. כמ"ש בתיקונים תיקון כ"א מ"ד  היסוד דקטנות דז"א הוא הנחש. כי בגדלות נקרא בשם לויתןדקטנות הוא הנחש עלי צור כי    יסודות
רע"ב. לויתן לעילא דא צדיק. וכן בזוהר פ' אחרי מות נ"ח ע"א ובכ"מ. והוא על שם כי אז הוא נכנס בתוך כל הים כולו ומבריח מן  

בשם נחש כי אינו נכנס אלא הוא רק בסוד נשיכה. וכן לויתן הוא על שם היחוד והחיבור. הפעם  הקצה אל הקצה אבל בקטנות נקרא  
המוחין   ע"י  והוא  ולייחד  להדביק  הוא  דרכן  אשר  החסדים  שם  על  והוא  ל"ו(  ז'  א'  )מלכים  וליות  איש  כמער  וכן  אלי.  אישי  ילוה 

 דגדלות.  

ולכן נקרא ה  יסוד דקטנות בשם נחש כי אין בו אז רק הגבורות מאחוריים דאהיה אבל נחש הוא על שם הגבורות שדרכן להתפרד 
 שהוא גימ' ד"ם. והיסוד בו הוא השם שדי ועם ד"ם הוא גימ' נחש. ועכ"פ הוא כי היסוד דז"א דקטנות נקרא בשם נחש. 

המלכות שהיא אדני כאשר    כי סלע הוא גימ' יסוד אדני יה. כמ"ש בספר קה"י. כי  וכן היסוד דנוק' הנה בעת הגדלות נקרא בשם סלע

וכן נקרא אז שהיא נשלמה בהמוחין דגדלות מאו"א שהם יה אז נקרא היסוד שלה בשם סלע להורות שהוא שלם בהאורות דגדלות.  

)כי  ג"כ בשם באר. והוא באר שבע. יסוד דהמלכות. והוא להורות שהוא נשלם בכל האורות   וזו"ן שהם הויה אלהים  כולם דהאו"א 
אלהים חיים כנודע( הויה אדני גימ' באר. וכן הויה דההי"ן ואהיה דההי"ן הם גימ' באר. ע' שער הכוונות נ"ז ע"ד ושער    הבינה הרי היא

 הפסוקים ל"ד ע"ג ושעה"ק מ"ג ע"ד. 

ר  והוא אלהים דההי"ן עם הכולל גימ' צור והוא דינין כמ"ש בשער ז"א רפ"ד וכן בשע  אך היסוד דקטנות דהנוק' הוא נקרא בשם צור.
הפסוקים בשלח דף ע"א א' וכן הוא בזוה"ק דף ס"ד ע"א. בכל אתר צור גבורה כו' ע"ש כל הענין. וכן בהשמטות דף רע"א ורע"ב ]אך  

 שם הוא משובש וחסר וע' בזוהר חדש במדרש הנעלם פ' בשלח[: 
 ך נחש עלי צור.נקרא צור, ויחוד דקטנות הוא בסוד הפסוק דר   ' מבואר שיסוד דקטנות של ז"א נקרא נחש ושל נוק

והנה בכל זמן הגלות אשר ישנם עדיין כמה וכמה ניצוצי קדושה בתוך הקליפה רח"ל הנה נודע הוא כי השכינה הקדושה היא יורד 
תמיד ומברר בירורין מתוך הסיגים והם עולות בסוד מ"ן תוך בטן המלכות ונתקנים שם בסוד עיבור ושם נגמר הבירור בסוד דם טוהר  

   ודם טמא.
שבחסד ולכ ע"ב  שם  ע"י  והוא  דהחסדים  האורות  בגילוי  ההולדה  נעשה  בדור  גדולים  צדיקים  שיש  בזמן  הנה  הלידה  עת  בהגיע  ן 

כי כמו שהחסד דדכורא גניז בפומא דאמה יסוד שבו כמ"ש באד"ר קמ"ב א' כן גנוז החסד ביסוד    שנתגלה בהיסוד שבה ונפתח רחמה.
 בו"ש ופע"ח שם(  שלה ג"כ )ע' שער הכוונות דף ק"א ע"ג ובמ

ם אבל לעתיד  מבואר שכל זמן הגלות הוא זמן שהמלכות מבררת ברורים כי עדיין יש תערובת נצוצי הקדושה בקליפות ואז רק צדיקים גדולים זוכים ליחוד השל 
 על ידי יסוד דגדלות בלבד.  שיתבררו כל הנצוצות אזי כולם יזכו ליחוד השלם 

כמש"כ בשעה"כ דף ק"א ע"ב וכן    ד שלה. הנמשך מהחסד שבה המתפשט בה מהחסד דז"א.ובעת הזכות והרצון מתגלה החסד שביסו 
הוא בזוהר פ' בא ל"ו ע"א בסוד הכתוב והוא יושב פתח האוהל. דהוא אשרי בגלויא דא חסד בצדק. ודא הוא פתחא דמשכנא עלאה  



 9יז.          מוהר"ן          ליקוטי                               תורה יג                                                       

ולכן הוא כי בעת  ישא כתרא עשיראה ע"ש.  קדישא כו' כד אתגלייא האי יו"ד. אתבסם ואתברך בפתח האהל כו' דא הוא פתחא קד 

והוא אשר  כמ"ש בתיקונים תיקון נ"א  הזכות נעשה ההולדה באור החסד והוא השם ע"ב דויסע ויבא ויט שבו נולדו נשמות הצדיקים  

 יקים: והנה כ"ז הוא רק בעת הזכות והוא כאשר נעשה הלידה ע"י מעשה הצד נתגלה ג"כ בעת קריעת ים סוף שאז היה הלידה כנז'.
נראה שכאן מבואר עניין החסד המבואר אצלינו בסוף אות א' שזוכה מי  מבואר שבזמן שיש זכות אזי נמשך חסד ליסוד המלכות מהחסד שבה המתפשט בה מז"א ו

 . הוא היחוד השלם , שעי"ז, דהיינו שאז יש ביסוד דז"א חסדים ומתפשטים למלכות וליסוד שבהשתיקן בחי' משיח אזי מתקיים בו סוד עושה חסד למשיחו
 יעת ים סוף היה ע"י יסוד דקטנות בסוד הנחש ר צ"ע כי לעיל אמר שבקמה שכתב שזה נתגלה בקריעת ים סוף 

הנה נעשה אז הלידה רק באור הגבורה והוא    אמנם כאשר שאין זכות בתחתונים. והשכינה הקדושה הרי הוא מברר בירורים תמיד
שנאמר לפתח חטאת רובץ. והוא כי הרי ע"י העיבור מתבררים סוד הי' מיני דמים ה' דם  בשם קר"ע שט"ן. אמנם הנה אז נתקיים מה  

טוהר וה' דם טמא כמ"ש בכוונת פסח. וכשמתפשטים בעשיה יונקים הקליפות מהה' דם טמא וכמ"ש בשער הפסוקים וכן בלק"ת תהלים  

כי בעת שאין זכות בתחתונים ועומד הנוק' בסוד הקטנות    מ"ה. והנה הוא סוד הכתוב בעצב תלדי בנים וכמ"ש בזוה"ק ויקהל רי"ט ע"ב.

רחם האילה  דקטנות הקורע את  דקדושה  קר"ע שט"ן. שהוא הנחש  באור הגבורה דשם  ונעשה אז הלידה  צר  ורחמה    ופתחה סתום 
דף נ"ז ע"א    . וכמ"ש בתיקונים נחש עם הכולל גימ' שטן ונעשה הלידה בשם קר"ע שט"ןוכמ"ש במאמרי רשב"י בריש אד"ר ע"ש. כי  

והוא יסוד דז"א    והוא הנחש דקדושה מבחינת אלהים קדושים דקטנות דיניקהוכן בתזה"ח ל"ו א' כי בשם קר"ע שט"ן ביה קרע ימא.  

בעת שהוא בהקטנות דיניקה אשר נקרא אז היסוד שלו בשם נחש. ומתייחד הוא עם הנוק' דיניקה אשר נקרא אז היסוד שלה בשם צור 
כי היה  והוא הנחש הנושך ברחם האילה כי א' הוה זיווגו רק בסוד נשיכה ובנשיכה הזו קורע את רחם האילה    צור.והוא דרך נחש עלי  

.  פתחה סתום מפחד החיצונים שלא ינקו ממנה מאור הקדושה שבה אבל בשם קר"ע שט"ן מדחה את החיצונים ונפתח רחמה ויולדת
ירור והעיבור שנעשה אז בעת שאין זכות בתחתונים הרי הוא הכל בבחי'  אך עכ"ז הנה באשר שהם שניהם אז בסוד הקטנות וכל הב

היסוד דז"א שפתח את רחמה הרי הוא עתה  דינין ולכן מתבררים עי"ז בהעיבור הי' מיני דמים ה' דם טוהר וה' דם טמא ומה גם כי הרי  

באותו הרגע לצורך הלידה כנז' עכ"ז הנה   ג"כ רק מבחי' דינין וגבורות שהם שורש להחיצונים לכן הוא כי הנה הגם שמדחה אותם
 והוא מסוד הדם טמא הנתברר בהעיבור הזה וכשמתפשטים בעשיה אז יונקים מהם.    נעשה להם מקום יניקה ג"כ

ולא עוד כי באשר שיש להם שייכות אז בהיסוד דז"א ג"כ כי הגבורות ודינין הוא שורשם כנודע ויונק הנחש הטמא מהנחש דקדושה  
עכ"פ   מתפשט  מרחוק  הוא  אלהים  שהשם  הוא  נודע  הנה  האילה  ברחם  ונושך  קדושים  אלהים  שהוא  דקדושה  הנחש  כשבא  ולכן 

א'. כי אחר שמתפשט עד ק"כ צרופי אלהים דקדושה שבסוף העשיה. הנה   וכמ"ש בפ' משפטים צ"ו  ושבילין.  ומתפלג לכמה ארחין 
תפללים והאלילים כרות יכרתון. ובעת שליטת הדינין והגבורות  מתחיל שם אלהים אחרים שהם אלילים גימט' קכ"א אשר ע"ז אנו מ

וביסוד שלה. הנה נכללים ח"ו.   ביסוד שלו  ונעשה אז היחוד דאלהים דקדושה אשר  וכשמתייחד הנחש דקדושה בסוד הנשיכה כנז' 

' אחרי ע"ד א'. כי ע"י וכאשר אלו האלהים אחרים שבסיומן. עולים ונכללים עמהם אז אטעמת הנוק' מסטרא אחרא מרירא כמ"ש בפ
וכמו שהאריך הרב בזה במאמרי רשב"י דף מ' וכן בשער    הכלילות שבסופן טעמה טעמא מרירא בראשן. והוא סוד נחש שבא על חוה

 הקדמות דף ל"ו. וע' עוד כ"ז בשער החשמל ספ"א ובמבו"ש שער הקליפות פ"ב דף נ"ז סע"א: 

דשם קר"ע שט"ן הנה נעשה אז שני הפכים יחד כי בבחי' אחד הוא דוחה את  והרי נמצא כי כאשר נעשה הלידה רק באור הגבורה  
החיצונים מהיסוד שלה כי הרי הוא הנחש דקדושה אבל באשר שהרי מהנחש דקדושה הנה ממנו יונק הנחש הטמא. כמ"ש בחשמל  

רי נעשה אז הלידה ע"י שניהם יחד ספ"א ובמבו"ש הנז'. ועי"ז הרי היא טועמת טעמא מרירא ג"כ והוא סוד נחש שבא על חוה כנז' וה
רחמ"ל כי נעשה נשיכת הרחם מהנחש דקדושה וכן מבחי' הנחש הטמא ג"כ והוא ע"י הכלילות אשר בסיומן דאלהים קדושים וכנז'. 

 והוא שני הפכים אשר נעשה מיסוד דידיה.  
יקון אבל מציאות הדם טמא שמתפשטים אז  וכן נעשה שני הפכים מיסוד שלה כי הרי הלידה שנעשה ע"י כל הנז' הרי הוא בירור ות

ג"כ וכנ"ל הרי הוא פגם וקלקול. והנה כ"ז נעשה מהבירורים שנתבררו בכל משך זמן הגלות. כאשר שנעשה הבירור בלתי זכות ומעשי  
 התחתונים רק ע"י סוד גלות השכינה לבד. כמ"ש בשער המלכים ספ"ז ובספר הגלגולים פ"א 

י אלא שהוא  -עשה לידה בסוד יסוד דקטנות שלו ושלה דהיינו נחש וצור ויסוד זה יש בו שתי הפכים כי הוא יסוד דקדושה בחי' שדאזי נמבואר שבזמן שאין זכות  
וכן היסוד שלה יש בו דמים טהורים וטמאים בסוד הברור טהור מטמא, והברורים  ה באחור גמ' דם סה"כ גמט' נחש ועם הכולל גמט' שטן.  -בקטנות בחי' אהי

ובזה נעשה תיקון הנ"ל שמכח הקדושה מתבטלת הקליפה ועי"ז מתאפשרת הלידה אלא  ה ע"כ יש יניקה לקליפה אבל מצד עצמו הוא יסוד דקדושה,  הם בעשי
   סיגים  ועי"ז לא ינקת מהוולד אבל מכח הקטנות יש בוולד שמכח הקטנות יש יניקת הקליפה בחי' נשיכה דהיינו חבלי לידה ותחילה יוצא דם ממנו יונקת הקליפה 

וזהו הענין מה שאמרו בזוה"ק ויקהל רי"ט ב' בסוד הכתוב בעצב תלדי בנים. איך שהוא שייך למעלה. ואמרו שם כי הוא ע"פ דברינו  
הנ"ל כי בעת שהם שניהם בקטנות הנה אז הוא לפתח חטאת רובץ ונעשה אז הלידה בנשיכת הנחש הטמא ג"כ והוא ע"י כלילות כנ"ל.  

לט היצה"ר באדם משום שהוא משתתף בפעולת ההולדה. והוא כמ"ש ג"כ בסנהדרין צ"א ע"ב מאימתי יצה"ר  ואמרו שם כי עי"ז שו
וכמו   ניתן באמת מקודם  הוא  היצה"ר  וכח  סוד הדברים שאמרנו.  ע"פ  והוא  רובץ  יציאה שנאמר לפתח חטאת  שולט באדם משעת 

. אך שליטתו בהאדם מה שמתחדש ומתגבר עליו בכל יום עד  שכתוב הן בעון חוללתי כו' והוא השאור שבעיסה. וכמו שכתבתי במ"א
 שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו וכמ"ש בקידושין ל' ע"ב הנה זה נעשה רק משעת יציאה.  

 כות. שנתחדש שאפשר ללדת אפילו בקטנות וחוסר זמבואר שסוג לידה מחודש זה נתחדש מחמת חטא חוה והוא קללת בעצב תלדי בנים שבעצם הוא תיקון 
ועכ"ז הנה אמרו בזוהר שם כי בעת שנולד איזה נשמה עליונה וגבוה הנה נדחה הנחש הטמא משם ולית ליה רשו בההיא נשמתא כי  
ואז נדחו החיצונים מכל וכל אך הדברים הנאמרים הוא רק בהנשמות   נשמה גדולה היורד למטה הנה הוא ע"י הגילוי דאור החסד 

 דסתם בני אדם.  
 וד מחשבתו הנעלמה ית"ש ע"פ מה שעלה במחשבה לפניו מסוד עולם הנקודות וכמו שאמרנו לעיל בכ"מ: וכ"ז הנה הוא מס

בונה עולמות ומחריבן שהוא סוד עולם הנקודים שקדם לעולם התיקון והוא המצאת בחי' רע בעולם   לצורך  מבואר ששרש המצאת הלידה בקטנות הוא בבחי' 
 הבחירה והשכר.

 
 הנפקא מינה למעשה 

בבחי' עיר גבורים עלה חכם  י העיקר הוא ללמוד מכאן שכל תיקונינו תלוי בצדיק כזה גדול שהוא  בוודא
ו לחסד  וזכה  משיח  בחי'  שתיקן  עד  השלימות  בתכלית  לב  לנדיבות  עכשיו  שזכה  שתתגלה  זוכה  לדעת 

"פ שאיהו וכשאנו לומדים תורתו שהוריד אזי עולות נפשותינו בעיבור וזוכות בבחי' אע  .לעתיד לבואלכולם  
א סתימאה ומהרושם שנשאר לנו בשוב זוכים לאהבת ישראל בחי'  קלא חזי מזלי חזי לאור הצחצחות בעתי

 וזוכים להשגחה מעל הטבע. יסוד כל התורה )שבת לא.(  ואהבת לרעך כמוך שהוא הכלל הגדול בתורה

והיא המרחיקה ביותר עוד עיקר חשוב ללמוד מכאן עד כמה יש חרון אף והסתרה למי שיש בו תאוות ממון  
שכל פרוטה שמניח לעצמו לסמוך עליה לשעת הדחק  וממה שנקראת ע"ז של תאות ממון מבואר  מהקב"ה  

ית' לבטוח בכח   ואיתא בגמ' שאפילו הסתכלות על מטבע פוגם  ,  הממוןזה כבר ע"ז כי פונה מהבטחון בו 
נועם  עיין עיין בזה ), צורתא דמטבעאיזה בנן של קדושים דלא ידע ב( ע"ז נ.) בגמ' הנפש מקדושתה כמבואר

 ("זה יתנועה"פ " כי תשאאלימלך 
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  בשיחות הר"ן סימן רפט כשמלווה כי אפילו הלוואה לצורך מו"מ דהיינו שיש צד שירויח ויחזיר מבואר    וכן
.  עכ"פ כל זה מצד גדר הדבר  \ט/ וכמבואר בתורה כג שע"ז נקראת חובה  זה כבר לא נקרא מו"מ באמונהש

למעשה למקסימום  אבל  ולשאוף  בטחונו,  מדריגת  לפי  להתנהג  אחד  כל  צריך  ועליה    בוודאי  בתפילה 
קפיצות. בלי  למדרגה  לכ  ממדרגה  מדרגתו  ידע  כיצד  ד'  הלכה  מו"מ  לק"ה  ביחס  וועיין  ההשתדלות  וין 

   לבטחון.

  .שלעולם כל העוסק בתורת הצדיק הזה מתחדשת נפשו כנ"ל לק"ה אבדה ומציאהבמבאר מוהרנ"ת עוד 
שם   לשונו  ה(הלכה  )וזה  אות  סוף  עליית    -ג'  ע"י  תורתם  חידושי  ממשיכין  הם  משה  בחי'  שהם  הגדולים  הצדיקים 

להשיב   בתורתם  כח  שיש  עד  כזה  נפלא  בשכל  כזה  ונשגב  נורא  עליון  ממקום  התורה  ממשיכים  והם  כנ"ל,  הנפשות 

ובגודל כחם העלו  ,  העלות הנפשות כנ"לולהחיות כל הנפשות שיעסקו בתורתם לנצח. כי התגלות תורתם הי' ע"י ש

גם את כל הנפשות העתידין לבוא בבחי' ולא אתכם לבדכם וכו' כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. 
אפילתו מחשכת  לצאת  התורה  לו  תאיר  בתורתם  שיעסוק  מי  שכל  עד  כזאת  בקדושה  התורה    והמשיכו 

בהתורה חוזר ונתחדש נפשו בבחי' עיבור מחמת שזאת  כי ע"י עוסקו  בבחי' נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי.  

 התורה נמשכת מעליית התחדשות הנפשות את אשר ישנו פה ואת וכו'

ג' כב( הדפסת ספרים בחי' קיבוץ הנפשות כי הנפשות הם בחי' אותיות וכשמדפיס  )  קדושיןבלק"ה  עוד כתב  
גב וכו', צדקה להדפסה  קיבוץ  בחי'  זה  פעמים  דף שלם כמה  וגם  בבת אחת  גם הדפסה  היא  כי  וה מהכל 

  לקיבוץ הנפשות ועי"ז ממשיך תורה דעתיקא סתימאה והשגחה

  -אות ב   'שאלה א  (ב דף קצא:)ח"חו"מ    שם  עייןמבאר שיש בכל אחד מישראל בחי' עיר גבורים עלה חכם  בלק"ה  ו
זו היא בכל אדם וכל אדם  באמת בחי' זו דהיינו מה שנא' במאמר הנ"ל ליקח נפשות ולהעלותם ולהמשיך תורה בחי'  

מחוייב לעסוק בזה, כי אע"פ שדברי רבינו הנ"ל נאמרים לענין חכם הדור שלוקח נפשות ישראל ומעלה אותם וממשיך  

כי כ"א מישראל יש לו חלק בתורה וכ"א    אעפ"כ דברי רבינו ז"ל הם כלליות גדול והם שייכים בכל אדם.להם תורה  

כי אנו צריכין להמשיך את התורה  א צריך להשתדל בכל עת להמשיך תורה בכ"פ  כפי חלקו שיש לו בהתורה כמו כן הו

לשון הוה לא נתן לשון עבר וכמובא    ולקבלה בכ"פ בכל דור ודור ובכל אדם וכל זמן וכמו שאנו מברכין נותן התורה 
קדושה ובטהרה  בספרים. והעיקר ע"י שמשבר תאוות ממון.  כי כ"א מישראל ע"י כל העשיות והעובדות שהוא עושה ב

הוא מברר ומעלה נפשות הן ע"י מצות ומע"ט ואפילו בעובדין דחול צריכין ג"כ לעשותם בקדושה כדי לברר הנפשות  
 ע"כ לשון מוהרנ"ת.  שיש שם. נמצא שכ"א מישראל צריך להעלות נפשות בבחי' ולוקח נפשות חכם הנ"ל.

רה ולגלותה בעוה"ז והנפשות שמעלה כדי  שכל אחד כפי הכנעתו את תאות הממון כן זוכה לקבל תומבואר 
ונראה כוונתו   לעורר היחוד הזה שעל ידו נשפעת התורה הם נצוצות הקדושים שמברר כל המצוות שעושה.

קודב  כשעוסק נצוצות  שברר  ממה  לו  שנשפעת  תורה  זו  ותירוץ  וקושיא  הבנה  לו  ומתנוצץ  ים  שתורה 
ועבע המצוות  עליון  שיית  יחוד  לעורר  ומומסתמ הנ"ל  לו  עיצה  כשצריך  נמי  הכי  עיצה  א  במוחי  תנוצץ 

 .כנ"ל בחי' תורה שנשפעת לי גם זוהנכונה 

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
  [י]   יגתורה 

 תורה זו נאמרה בראש השנה ורבנו מצא רמז לנאמר בה בפסוק שאומרים אחרי התקיעות בר"ה. 

 \יא/.העם יודעי תרועה וכו' אשרי)תהלים פט( 

 
בירו הן חובה אבל  ח שבין אדם ל כי כשיש לאדם חובה אחרת מחובתו להקב"ה זו פניה מעבודתו, ובוודאי של מצוות    ונ"ל הביאור   ט 

 ויש לדחות ואעפ"כ נ"ל אמת.  הבו דלא לוסיף עלה אלא חובות לשמים.
^    )כמבואר בתורה יד סוף אות יא(  לשון רבינו ז"ל תורה זו    נאמרה בראש השנה שנת תקס"ד שחל אז ביום שבת וביום ראשון. ולא נודע לנו שיחות השייכים למאמר זה )פל"ח(  י

ועיין פל"ח תורה יב אות  )ושם העיר מוהרנ"ת שהנדפס כאן הוא לשונו שנכתב ע"י אחר מפיו שאמר בלשה"ק( )   ר כל התורה הזאת מכת"י רבינו ז"ל בעצמו בנוסח אחר.עיין בסוף הספ 
והכותב תרגם לבין ויש  ,  ב' שלשון רבינו הכוונה שכתב בעצמו אבל ע"י אחר שתרגם לא נחשב לשון רבינו יא ושיש"ק ח"ה אות כא  כאן אות  ]עיין פל"ח    (שאמר בלשה"ק   לחלק בין שאמר באידיש 

 .  [ ממה שכתב בעצמו שכנראה בכוונה שינה רבינו הנדפס כאן  

ן:  תהלים פט   יא כו  ֵּ ֶניָך ְיַהל  ָ אֹור פ  ָעה ְיהָֹוה ב ְ י ְתרו  י ָהָעם יְֹדעֵּ רֵּ  )טז( ַאׁשְ

 ועה שמסדרים עליה מלכיות זכרונות ושופרות:  שיודעין לרצות את בוראם בראש השנה בתר   -)טז( יודעי תרועה    -  "י רש פ 

 המה ילכו באור התשועה הבאה מלפניך:   -היודעים להתחבר ולהדבק במקום. באור פניך    -)טז( יודעי תרועה    -  דוד   מצודות 

 ענין התחברות וריעות וכן ותרועת מלך בו )במדבר כג(:   -)טז( תרועה    מצודות ציון 

ביאור   ו   המלבי"ם ועיין  זה  פסוק  הבא  על  :   –הפסוק  מו  ָירו  ְבִצְדָקְתָך  ו  ֹום  ַהי  ל  ָ כ  ן  ְיִגילו  ְמָך  ׁשִ ב ְ מדברים    -  )יז(  אלה  שפסוקים  שמבאר 
ההשגחה   על  התמידית  מהשמחה  לבד  הפלאית  בהשגחה  התמידית  ישראל  של  הגילה  ועל  ישראל  לעם  שיש  מיוחדת  בהשגחה 

 -הטבעית. וזה לשונו 
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 בשופר בראש השנה דהיינו התקיעות ועה רש"י פירש פסוק זה על התר 
אבל המצודות פי' תרועה לשון תרין רעין דלא מתפרשין דהיינו לשון רעות וחיבור אשרי העם שהוא  

 ברעות וחיבור לבוראו. 
לשני הפירושים כי תורה זו אמר בר"ה ובוודאי רמז בזה לתקיעות של ראש  וולפי רבינו נראה שכוונת

רועע תאוות ממון ועי"ז זוכים לדעת  לחיבור עימו ית' ע"י שיודעים לשבר והשנה שעל ידן אנו זוכים ל
 וחיבור ורעות עימו ית'. 

 -כולו ועיין בסוף התורה כיצד רמוזה תורה זו בפסוק זה
   "אשרי העם יודעי תרועה באור פניך יהלכון"

היינו דעת   פניך באורבחי' יעקב בחי' תפארת רחמים וצדקה  תרועה .לשון אשורנו דהיינו השגחה אשרי

בחי' מהלך נפש בחי' הנפשות שהצדיק מעלה   יהלכון שיבור תאוות ממוןהחסד שמתגלה ע"י שזוכים ע"י  
    לעורר יחוד עליון שעל ידו מוריד תורה ועי"ז את עיני ה' דהיינו השגחה.

 

 אאות 
 תאוות ממון.ת אמונע ההשגחה דהיינו שגחה ותחילה מבאר כיצד להסיר את ה לרבינו מבאר כיצד זוכים 

משך יבאר שע"י המשכת תורה שלעתיד לבוא נמשכים עיני ה' אלינו והקרוב לתורה שהיא עיני ה'  הוב
)בסוף התורה יתבאר שהשגחה אינה סוף דבר אלא שהיא לצורך ביטול ההבל שיש בארץ   קרוב להשגחה.

 ( דהיינו לחיזוק האמונה גם אצל החלשים ת צדיק ורע לו וכו'ידהיינו קושי
)כפי שהארכתי ע"י נדיבות לב בשלימות ילה כאן באות א' מבאר כיצד הצדיק הגדול זוכה לתקן עצמו תח

ן בחי'  קעד שיוצא לגמרי מכל תאווה וזוכה לת( כיצד שלימות המדות היא הנדיבות לב בהקדמה לבאר
ועי"ז זוכה   משיח שלו ועי"ז זוכה שנמשך חסד למלכות והיא נעשית גדולה ומתייחדת יחוד שלם עם הקב"ה,

והוא זוכה   לדעת שיהיה לעתיד לבוא כמ"ש מלאה הארץ דיעה ואזי כאילו נבנה בית המקדש בימיו
ר יחוד עליון מאד רע"י שמעו. ולקמן יתבאר שרק צדיק כזה יכול להמשיך השגחה לעולם להשגחה שלימה

תאוות. ובסוף התורה  ומוריד תורה דעתיקא ע"י שמעלה מ"ן את נפשות ישראל אפילו שהן פגומות ומלאי 
יכת נחש וכמבואר בזוהר פנחס  י נשלכן יולדת בקושי ע"יתבאר שיחוד כזה הוא בסוד האיילתא שרחמה צר 

 ובאריכות בהקדמה.  אתי בסוף התורה.בשם שבו ואחלמה שהלרמט ויתבאר באריכות היטב ב

  "א אלאא, \יב/ דהיינו השגחת הקב"ה בפנים מאירות שלא בדרך הטבע השגחה שלימה להמשיך

ממון  \יד/שישבר  \יג /עד התאווה    \טו/תאוות  בטוח  היא עיקר  להיות  כדי  ממון  שאוסף  ואפילו מה   ,

 
ההנהגה הכללית בשני חלקיה, שב לדבר על הנהגה השגחיית פרטיית המיוחדת ומסוגלת  אחר שדבר על כל פרטי    -)טז( אשרי העם  

לעם ה', אשר המה בלתי נתונים תחת הנהגת המציאות הכללי ואל החסד והאמת או הצדק והמשפט הכללי, רק אל חסד ואמת וצדק  
והוא שיתחברו עם    -היודעים תרועת מלך  ומשפט פרטי השגחיי נעלה ומרומם מן הכללי ומיוחד אליהם לבדם, ועז"א אשרי העם  

לא ע"י    -ריעם ודודם העליון, כמ"ש ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו, עד שימשכו השפע מאתו בלא אמצעי, כי אז באור פניך יהלכון  
   צבא השמים, ולא ע"י סוד קדושים שהם המלאכים, רק מונהגים ע"י ה' בעצמו בבלי אמצעי: 

ה'    ואז יקבלו שני   -)יז( בשמך   יגילון כל היום, שם  מציין    -מיני ההנהגות האלה בדרך נפלא מאד, עד שבהנהגה הטבעיית בשמך 
ההנהגה   ע"י  פרסומו  שהוא  תמיד  הקבוע  הוא  שהשם  ודור,  לדור  זכרך  ה'  לעולם  שמך  ה'  )שעז"א  הקבועה  הטבעיית  ההנהגה 

שיעשה לפרקים   המעשה  הוא  והזכר  שינוי,  בלי  לעולם  קבוע  קבוע  הטבעיית שהוא  אינו  שזה  והפלא  הנס  יזכרו אותו שהוא  שע"י 
כמו מציאה   על דבר מתחדש  הוא  וגיל  היא השמחה התמידית,  וגיל, ששמחה  בין שמחה  הבדל  ויש  הדור(,  לפי  רק מתחדש  תמיד 

ה, שאינו  בשורה טובה ודומיה, ולפ"ז מהראוי שישמחו על ההנהגה הטבעיית, ויגילו על הנס והפלא, רצוני שעל הטבע לא שייך גיל 
דבר מתחדש רק מתמיד ורגיל, ולא יצדק לומר שיגיל אדם על שיש לו שתי ידים ושתי עינים והוא בריא אולם, שזה מגדר השמחה  
על דבר מתמיד, ולא יתכן גילה רק על הנס שהוא דבר מתחדש לפי שעה, ולא בהנהגה הטבעיית הפשוטה, לא כן בהנהגה הטבעיית  

ה' התמידית, יצוייר בה גילה, כמשל הבן האהוב לפי אביו והוא מפקח עליו תמיד בכל רגע לתת לו    המיוחדת לעם ה' שהיא בהשגחת 
טרף חקו הקבוע בעצמו, שיגיל בכל עת על אהבת אביו והשגחתו עליו המתחדשת בכל רגע, והיא נבדלת מן הגילה על הנס והפלא  

יגילון   יתמיד כל היום, כי הפלא אינו מתמיד, אבל בשמך  ונגד ההנהגה הפלאיית אמר    -כל היום  שזה לא  זו מתמדת,  כי השגחה 
שגדר הצדקה הבא אצל ה' הוא מה שיעשה ה' מצד אלהותו שלא בהשקף על מעשי בני אדם והכנתם, וצדקה זו    -בצדקתך ירומו  

 בכל עת למעלה ראש:   -אין לה גבול כמו שה' ית' בלתי ב"ת, ועז"א בצדקתך ירומו  
ת   יב יז  תורה  שמסר    נינא כמבואר בסוף  היא  הטבע  הנהגת  כי  והביאור  הטבע,  להנהגת  אותו  מניחין  אזי  להשגחה  ראוי  שלא  שמי 

לדעת   יכול  האיצטגננות  חכמת  היודע  כן  שעל  הרקיע,  גלגלי  בחק  העולם  את  להנהיג  העולם  שר  למט"ט  העולם  הנהגת  הקב"ה 
הש"י מה שפונה עורף למי שאינו ראוי להשגחה כדי    עתידות, והיא מקום לטעות בעכו"ם דהינו עבודת כוכבים ומזלות. והוא חסד 

שאינה   תנועה  כל  המלכים,  מלכי  מלך  וכ"ש  מלך  השגחת  תחת  בוודאי  כי  המלך  בבית  חוטא  שהוא  הדין  מדת  עליו  תקטרג  שלא 
רשעים   על  אבל  הצד,  מן  מסתכל  כמו  שלימה  שאינה  השגחה  משגיח  הקב"ה  עליו  לכן  גדול.  וענשו  במלך  מרידה  נחשב  כרצונו 
משגיח אחר כתפיה. ועיין תורה ב' שכל תפילותינו שיפנה פניו אלינו. אבל באמת כנ"ל כיון שזה חסד ה' שפונה, לכן עיקר התפלה  
שע"י   ההשגחה  את  שמונעת  ביותר  החשובה  מידה  איזה  כאן  מבואר  וזה  מאירות.  בפנים  להשגחה  ראויים  שניהיה  להיות  צריך 

מע ע"י שיבור תאוות אכילה, אמנם שם לא נקט לשון השגחה אלא הארת הפנים שעי"ז  שמשבר אותה זוכה להשגחה. ובתורה מז מש 
עושה מופתים. ובתורה נא כתב שהשגחה זוכים ע"י ששומר עצמו משקר אפילו בטעות.  עוד בעניין השגחה עיין לקמן בסוף ביאור  

 עמוד זה ]יז עמוד א[ 
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מועט   אם  רב  אם  הממון  את  עושה  כי  ממון,  תאוות  קצת  זו  בטוח  להיות  כדי  ממון  מעט  אצלו  המשאיר 

בוגד מחסרון בטחון בהש"י ו  \טז/ י צדקה"ושבירתה הוא ע.  למבטח  דווקא צדקה    לאלכאורה  משמע 

לו יהיה  ואינו משבר את התאווהשישתדל שלא  בריחה מהממון  זו  כי  ונותן משלו  \יז/ ,  לו  דווקא שיש  כי   ,

 
היא בחי' שנמצא בבית המלך תחת עינו והשגחתו ואע"פ שעי"ז הוא  כי השגחה  הטעם לזה    –  אלא עד שישבר תאוות ממון   -מ"ק   יג

בבחי' אין חסר בבית המלך כמ"ש אין מחסור ליראיו, דהינו ששם כל הטוב והשמחה. זה דווקא ליראיו, אבל מאידך הנמצא בבית  
ית המלך )כמבואר בתורה כג  המלך ואין בו יראה שלימה מהמלך ואזי הוא בבית המלך ואעפ"כ הוא חסר ופונה לממון שהוא ע"ז בב 

שכל עבודות זרות תחובות בתאוות ממון והיא הפך ממש מהארת פני ה דהיינו השגחה עי"ש( אזי עי"ז מעורר על עצמו דין יותר גדול  
 ממי שחוטא מחוץ לבית המלך.   

 ה' לשונות נקט רבינו, שיבור, שיכוך, בצירה, מיעוט, ביטול   יד

בתורה זו את הממון בתשעה כינויים: חמימות תאוות ממון, תאווה לנגידות ועשירות, מו"מ שאינו    רבינו מכנה   –  תאוות ממון   -מ"ק   טו 
באמונה, שאינו שמח בחלקו, אץ להעשיר, חמדת ממון, אלילי כסף ואלילי זהב, ע"ז של ממון, בזעת אפיך תאכל לחם.    ומוהרנ"ת  

"ל שכל כינוי מבאר פן בתאווה זו ואעפ"כ זה לא כולה שהרי בתורה כג  מוסיף עוד : יגיעות וטרחות וטרדות, אין לו נחת מעשרו.  וצ 
המשכת השגחת הש"י עלינו וכנ"ל  וכאן מבאר שבזה תלוי  ופנים חשוכות,  שיש בתאווה זו    הדגש על השקר מוסיף עוד פנים בה ושם  

היא בחי' השגחה ואצלינו עי"ז  שאצל הצדיק עי"ז נעשה חכם בשני השכלים המבוארים לקבץ הנפשות ולהעלותן ולהוריד תורה ש 
   .חד הצדיק יחוד עליון כדי להוריד תורה י נכלל בקיבוץ של הצדיק שעל ידו מי 

, אבל רבינו מבאר שעיקר הוא הרוח נדיבה דהינו מה  לא לתת לאסוף ממון ו הרעה  תאוותו  הרי ע"י שנותן משבר    כפשוטו   -מ"ק   טז 
והיינו דמבואר בחינוך מצוה    מעורר נדיבות לב הנעלמת ע"י תאוות הממון,  שבנתינתו מעורר את נדיבות ליבו, נמצא המעשה הגשמי  

 טז שאדם נפעל כפי פעולותיו דהיינו שאפילו רשע אם יתמיד בעסק התורה אפילו שלא לישמה מעשיו ימיתו את יצרו הרע עי"ש.

ה וממתיק את החרון אף העולה ע"י  המובא כאן רבינו מבאר שיש בזה סגולה עמוקה שהרוח נדיבה שמתעורר לתת עול   עפ"י הזהר ו 
 .תאוות ממון 

שע"י צדקה מתקן אצל עצמו את התאווה לממון וכמבואר בתורה כג מלח ממון חסר וכן עפ"י המבואר כאן שהרוח    בפשטות הכוונה 

ה יכול גם  הלכה ג' סוף אות טז שע"י שנותן לחבירו צדק לק"ה אבידה ומציאה  נדיבה מבטל את החמימות של תאוות ממון אבל עיין  
לבטל מהחבר את התאווה דהיינו בחי' בזעת אפיך תאכל לחם עי"ש וצ"ע הרי חבירו לא חיסר מעצמו כלום וגם לא התעורר ברוח  

   .נדיבה אלא רק מקבל שזה דייקא בחי' מיתה כמ"ש שונא מתנות יחיה 

       -עיין מה שכתבתי על הקיצור לק"מ השלם אות א    ענין הצדקה בכלליות 

חסרון שגורמת תאוות הממון,  וכן האמונה שמצרף  ה   הרגשת העיקר בצדקה כאן היא מה שנותן משלו שזה היפך  לליות  בכ   –  צדקה 
לזה במה שאמרו חז"ל "לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום"  

על הפסוק "האיש אשר    הזהר ה כשמעלים עיניו )שם(     והיא גדר אדם כדרשת  )ש"ע יו"ד סימן רמז(  והיא מצוות עשה,   ולא תעש 
לז ותורה  שרות אמרה אני עשיתי אותו לאיש במה שקבלתי ממנו צדקה )תורה  עשיתי היינו כמ"ש נעשה אדם דהיינו  עשיתי עמו"  

 רכה(     

למעל   ולכן נברא  החסד  יתעורר  שלמטה  הצדקה  ידי  שעל  כדי  כך שיש חסרים  לבחי' ארץ  העולם  הגשמי,  הזה  לעולם  להשפיע  ה 

ג' ב   כמבואר     שהיא בחי' עני כלפי בחי' השמים. אין צורך בהשתדלות כי מה    תורה ד' ח"ב אות  נעשה שכבר  זה דייקא  ידי  שעל 
ידי הצדקה   העולם אבל על  קיום  לעורר הלט מלאכות שבמשכן שנותן חיות למעשה בראשית שהוא  כדי  זה  מועילה  שהשתדלות 

ר בחי' עולם חסד יבנה.   עוד מבואר שם שצדקה היא בחי' רחמים בחי' יעקב בחי משפט בחי' אמת בחי' הקו הישר,    וזהו  מתעור 
ההיפך משורש לכל הסטיות שבעולם שזה הע"ז שהוא תחוב בתאוות ממון ולכן היא התיקון לזה, כי היא בחי' רחמים בחי' דעת ועל  

 בנין השכל דקדושה.  ידה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו דהיינו 

 .      כמבואר בתורה כג  א השקר הגדול ביותר שיש בעולם י ה ש אוות ממון  ההפך מת   שצדקה בחי' אמת   תורה רנא   עוד עיין 

מוכח שצדקה הוא    שע"י הפרשת מעשר מבטל החסרון של יש לו מנה רוצה מאתים, ונעשה לו מידת ההסתפקות.  תורה רכא ועיין  

 שהתיקון תלוי בתיקון הברית,         בתורה כג  ועיין אוות ממון.      התיקון לכל הקלקולים שיש בת 

שצדקה לעני הגון היא תיקון הברית  אבל לעני שאינו הגון זה פגה"ב והנותן נפגם יותר עי"ז.    כי ידוע שניאוף זה    תורה רסד ועיין  
ולכן  דייקא  מאברהם  ויצא  ישמעאל  גבי  וכמבואר  דקליפה  חסד  כרא   בחי'  שאינה  נואפים  צדקה  שיש  וזהו  החסד,  מקליפת  היא  וי 

צדקה   כי  גדולים  חסד  שהם בעלי  כוונתו שסוף המעשה    תית י אמ גדולים  צריך שיהיה  כי  בחי' חסד לעצמו  ולא  בבחי' רחמים  היא 
  את   קושר יגרום לתוספת כבוד שמים, בלי שיכוון לקבל מזה שום תועלת עצמית ככבוד או שליטה.    כי שמירת הברית הוא הדבר ש 

 גם בכל מעשיו.  הקב"ה האדם בברית עם  
 

 -ח"ב דף קיח הלכות פקדון וד' שומרים הלכה ג אות י    ליקוטי הלכות חשן משפט ענין גודל התיקון שבצדקה דווקא עיין    עוד להבין 

ודינים כידוע  כי הממון נמשך מבחי' חלל הפנוי שהוא סוד הצמצום שהוא שורש כל הדינים שמשם כל הממון שהוא בחי' צמצומים  
כי חלל   )ירמי' א( מצפון תפתח הרעה.  ודין הנמשך מחלל הפנוי בבחי'  זהב יאתה, צפון הוא בחי' צמצום  )איוב ל"ז( מצפון  בבחי' 
לו   פותחין  לטמא  הבא  בחי'  והוא  הס"א  כל  אחיזת  משם  כי  הרעה  משם תפתח  וע"כ  ית'  מאלקותו  ופתוח  פנוי  כביכול  הוא  הפנוי 

 עוד עי"ש מה שמאריך גם באותיות יא יב.  ב( יש לו פתחים הרבה בחי' )בראשית ד( לפתח חטאת רובץ.וארז"ל )יומא ל"ח ע" 
דף נ. שמי שלא מסתכל כלל אפילו בצורת מטבע נקרא בנן של קדשים, דהיינו שזה לא שייך אלא אם גם אבותיו    אבל עיין גמ' ע"ז   יז 

 היו קדושים. )עי"ש תוס'(   

איתא בגמרא כמין מטבע של אש הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה מתחת כסא הכבוד ואמר    " זה יתנועה"פ "   –  נועם אלימלך ועיין  
בגמרא   דאיתא  ע"פ  רמז  יתנו  כזה  נ.(  לו  של  )ע"ז  בנן  נקרא  למה  התוס'  ומקשה  דמטבע  בצורתא  ידע  דלא  קדושים  של  בנן  איזה 

ידע כו' מסתמא גם אבותיו היו קדושים ע"ש # י"ל כוונת  קדושים ומאי ראיה הוא על אבותיו אשר היו קדושים ומתרצין מאחר דלא  
וזהו        דבריהם דהנה הצדיק הגמור בוודאי גם בגלגול ראשון היה צדיק גמור והגלגול ראשון נקרא אב לגלגול שני שנתגלגל עתה: 
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טחון שהיא שכל  ידת הביועיין תורה רכה שצדקה צריכה להיות במ  .בנדיבות לב זה המשכך תאוות ממון
וכן   ג'  לקמן    מבוארגדול מאד,  וכן \יח/ת ממוןותאורק ע"י דעת גדול שיתגלה לעתיד מתבטלת  שאות ב'   ,

. , וכן עניין ההשגחה יתבאר לקמן אות ד' שזה ע"י שהצדיק מוריד תורהמבואר בסוף מעשה מבעל תפלה

רוחא נחית לשכך חמימא דליבא, וכד נחית    \כ/([יט]   ע"א  כי איתא בזוהר )פינחס דף רכד
לִּ  חמימוהרוח    -תרגום  \כב/[כא]   בא מקבל ליה בחדוה דנגונא דליואירוחא  להחליש  הלב יורד  ת 

 
ם כי הצורה של המטבע  והטע כוונת התוספות מאחר שלא יודע עתה בצורה כלל גם אבותיו הוא הגלגול הראשון גם כן היה צדיק  

לזה אמר השם הטוב כזה יתנו    הוא מכבה אור נשמת האדם כאשר יבין מדעתו אם נותן דעתו על המטבע נכבה אור השכל ממנו 
דהיינו שיתנהגו עם כספיהם כזה שהוא אש מתחת כסא הכבוד דאש שורף ואש מחמם דהיינו אם ח"ו מתנהג בכספו שלא כהוגן אז  

ה בצדקה בלב שלם וגמילות חסדים אזי המצוה הזאת מגעת עד כסא הכבוד ומחמתו מגיע לעונג רב בזה  שורפתו ואם מתנהג כשור 
 ובבא אמן: 

שרק רצוא דא נוריאל על שם חמימות תאוות ממון של הנפשות אבל בשוב הוא מט"ט וזהו משה גמט' שככה כי הוא    עיין אות ג'   יח
 ות ועי"ז מבטל מהן התאווה. ועיין לקמן בהקדמה לאות ב'.משכך התאווה. משמע שהצדיק מאיר בנפשות מאור הצחצח 

 רע"מ שם ]ועי"ש שרבינו כאן שינה מלשונו[   יט 

הּוָדה ָאַמר    ַצו    -זוהר פנחס דף רכד.  כ יְּ ִאַשי ֵריַח ִניֹחִחי, ַרִבי  ִמי לְּ ָבִני ַלחְּ ָת ֲאֵליֶהם ֶאת ָקרְּ ָאַמרְּ ָרֵאל וְּ נֵי ִישְּ י לקמן דף רמב ע"א בזהר  )זהו מאמרו של רבי יודאֶאת בְּ

ָבנָא(, ועל זה בא הרעיא מהימנא להוסיף כדלקמן(,  תכח)בביאורינו עמ'   ָקרְּ ִאית)מלות  ִאית ָעָשן    בְּ ִאית "ג, הגר"א(  ל   ֵריחַ   וְּ ִדינָא    ָעָשן  ומפרשֵריַח ִניֹחַח    וְּ ָרא דְּ   העשןִאיהּו ִמִסטְּ
ִתיב    ָהָדא הוא מצד הדין,   ַשן ַאף יהו"ה,    ִכישכתוב    זהוהּוא ִדכְּ ֵאש ִמִּפיו ת   ָעָלהכתוב    ועוד ָאז ֶיעְּ ַאּפֹו וְּ מעורר    הואִניֹחִחי, ַרֲחֵמי    ֵריחַ שכתוב    ומה,  אֵכלָעָשן בְּ
ֵריחַ רחמים, כמ"ש   ַכַתּפּו  וְּ חג"ת    ותפוח  ִחיםַאֵּפְך  התפוח(,  רומז על  של  כגוונים  ירוק,  אדום  לבן  הריח    והם)שגווניהם  וזה  ניחוח שמעורר רחמים, בא  בחינת רחמים, 

 הרעיא מהימנא להוסיף.     באלהמתיק את הדינים הנרמזים בעשן. עד כאן מאמרו של רבי יהודה, ועל זה  

נָא    ָאַמר ֵהימְּ ָיא מְּ ָהאהרעיא מהימנא על דברי רבי יהודה, ואמר    הקשהַרעְּ ַאף    וְּ ֵריַח ִאיּנּון בְּ יהּו ָעָשן וְּ ַוויְּ ָרִאין ם עולים באף,  שניהם העשן והריח ה  והריַתרְּ  ּוקְּ
ָיינָא    ָעָלה שהוא העשן עולה באף, כמ"ש    אחד   ַחדעל זה, כי    מוכיחים  והפסוקיםָסֲהִדין   ִתנְּ וְּ ַאּפֹו,  ֵריחַ השני שהוא הריח עולה באף, כמ"ש    וגםָעָשן בְּ ַאֵּפְך   וְּ

ַאַמאי הריח הוא באף, אם כן    הריַכַתּפּוִחים   ֵרי ַחד ָעָשן ִדינָ   וְּ קְּ ָיינָא ַרֲחֵמי  ִאתְּ ִתנְּ   ומשיב האחד שהוא העשן נקרא דין, והשני שהוא הריח נקרא רחמים.     למהא, וְּ
ַחלֹוִנין    ֶאָלא ֵרין  תְּ ִאית  חֹוָטָמא  ַמרבחוטם יש שני חלונות, שהם ב' נקבי האף,    אלאבְּ ִאתְּ ַאּפֹו    וְּ ָעָשן בְּ ָעָלה  ָמאָלא  בנקב השמאלי עלה עשן באפו,    ונאמרִבשְּ
ָמאָלא ָלֳקֵבל גְּ   ֶאָלא עלה העשן, ואמר    מאיפהָעָלה    ַמאי  ומפרשסוד הדין,    שהוא ִאיהּו ִבשְּ מן הלב שהוא בשמאל, שהוא כנגד הגבורה, עולה    אלא  בּוָרהִמִלָבא דְּ

עולה אל סוד הדעת שהוא החוטם,    מצד רוע קלקול המעשים, אז עולה התעוררות הגבורה אל הבינה שהיא הלב, ומשם  הגבורההעשן, והיינו כשיתעורר למטה  

ַגֵביּה    ִמיִמינָא  כךכי החוטם כועס ומתעורר משם הדין, ואחר   ָרא הימין יורד אליו רוח, והיינו הריח ניחוח,    מצד נִָחית רּוָחא לְּ ַקרְּ ֵזיּה    לְּ ָכא רּוגְּ ַשכְּ   כדיֵליּה ּולְּ
עולות תפלות הצדיקים, והקב"ה מרחם על בריותיו וממתיק הדין מעליהם, על ידי    , אזלמטהלקרר אותו ולהשקיט כעסו, והיינו כאשר ישראל שבים בתשובה  

ָרא שמעורר את החסד שמצד הימין, ומפרש   ַתָמן מֹוָחא   ִמִסטְּ ֶחֶסד דְּ  ששם המוח.      שבימיןהחסד    מצד דְּ

ָמהמבאר בחינה אחרת, שיש גם עשן טוב המעורר רחמים, ואמר    ועתה )במס' בבא בתרא דף כה  היא בראש קו ימין, ועליה אמרו חז"ל  החכמה ש  היאִליִמינָא    ָחכְּ

ִכים  ָהרֹוֶצהע"ב(  7 ַהחְּ ִרים    לְּ שבימין,    הריַידְּ היא בדרום  ָמאָלא    ִבינָההחכמה  שְּ ַלֵּפי  כְּ ִלָבא  חז"ל    הבינהבְּ ועליה אמרו  קו שמאל,  כנגד   ָהרֹוֶצה )שם(  היא בלב 
ִּפין   ַיצְּ ַהֲעִשיר  ִגיןהבינה יפנה לצד צפון, הרי הבינה היא בצפון שבשמאל,    מןלהשיג עשירות    הרוצהלְּ ַאּפוֹ   ָעָשן  ָעָלהזה נאמר    ובשביל ָדא    ּובְּ  ִבינָה  ִמן  דהיינו  בְּ

ִליִמינָא   ִאיִהי  דְּ ָמה  ָחכְּ ַגֵבי  שהיא    העשןלְּ הבינה  מן  להשפיע,    בשמאל עולה  לעוררה  בימין  שהיא  החכמה  ַקֵבלאל  בְּ   ּומְּ ָוה  ֶחדְּ בְּ ֵליָוֵאי  ֵליּה  דְּ   והחכמהִנגּונָא 
, כי בשיר שאומרים הלוים על הקרבן היו ממתיקים את הדין ומעוררים  הלויםהמעורר את היחוד למעלה, בנגון של    שמאל מקבלת את העשן בשמחה, בבחינת ה

 מ' נב פירוש הרמ"ק הוא באור יקר כרך טו ע )רמ"ק ומפרשים(   את השמחה, בסוד קשר הבינה אל החכמה על דרך זה.  

ידי    והנה על  הוא  הטוב,  העשן  בחינת  לעורר  אבל  אחרות,  ומצות  חסדים  גמילות  מצות  ידי  על  באה  הימין,  מצד  ניחוח  ריח  המעלה  הבחינה 
ַהאי   שאמרההתלהבות שמתלהב האדם בחשק העבודה ועסק התורה, וזה   ֵדי ַעל יְּ   ֶאָלא העשן של הנחת רוח אינו עולה להקב"ה,    וזהָעָשן ָלא ָסִליק    וְּ

ָיין ִּפּקּוִדין    ֵאש ִאיּנּון ֵאָבִרים ַמלְּ ֵעִצים דְּ ִליק בְּ ַאדְּ כנגד עצי    שהםעֹוָלה    ֲעֵצימצות,    המלאיםעל ידי אש ההתלהבות הנדלקת בעצים שהם האברים    אלאדְּ
ואמר   וממשיך  העשן,  עולה  ידם  בתורה,    בעלי  ָרהתוֹ   ָמאֵרי העולה שעל  העוסקים  חכמים  תלמידי  יָתא אוֹ התורה שהם  ֵאש   ַריְּ הֹון  בְּ ִליַקת  ַאדְּ ִאיִהי  דְּ

ָּפא   תּוקְּ בּוָרה בְּ ָעָלהשלומדים מדלקת בהם אש, מחמת שעוסקים בה בחוזק ובגבורה,    התורה  ִדגְּ הֹון ַבִבינָה    וְּ ידי זה עולה עשן הבל תורתם    ועלָעָשן בְּ
 )רמ"ק ומפרשים(   הקרבנות.   של  ָכהַהַמֲערָ   ֲעַשןבבינה, ר"ל שמעורר את הבינה אל היחוד העליון, כעין 

ִליַקת טֶרת    ּוִמִדסְּ ֵרי קְּ קְּ ַאף ִאתְּ ִתיב    ָהָדא שעלה העשן לאף של ז"א ונמתק שם נקרא קטרת,    ומעתלְּ ַאֶּפָך    ָיִשימּושכתוב    זהוהּוא ִדכְּ טֹוָרה בְּ הקטרת    ואזקְּ
ֵליתמבטלת את כל הדינים, ואמר   ָבִטיל    וְּ ָמא ַכּקְּ   מֹוָתנָאדְּ ָעלְּ ִאיהּודבר שיבטל את המגפה מן העולם כמו הקטרת,    ואיןטֶרת  בְּ ַרֲחֵמי   דְּ ִדינָא בְּ ִקשּוָרא דְּ

ַאף    ִעם מקשרת את הדין ברחמים וממתיקה אותו,    שהיא  שהוא מצד הימין של האף, כי שאר דברים העולים מן    הנזכר הריח הניחוח    עםֵריַח ִניחֹוַח בְּ
,  הקטרתושאר מצות, אינם מתקנים כראוי, מפני שאפשר שלא יוכלו מימי החסד לבטל אש הגבורה, אבל על ידי  הימין על ידי מצות גמילות חסדים  

גּוםהגבורה ממש מתעוררת בעשן הנזכר להקשר בריח שבימין, לעורר את היחוד והרחמים, ואמר כי   ִטירּו    ַתרְּ ֶקֶשר קְּ הוא קטירו    קשרשל    התרגוםדְּ
ָייא    ָאַמרהדין ברחמים,    קשירתת מורה על  לשון קטרת, הרי שעצם שם קטר  ַגלְּ ִאתְּ בְּ ִתיִמין  סְּ ִמִלין  נָא  ַרַּווחְּ דְּ חּוָלָקנָא  ַזָכָאה  הּוָדה,  יְּ חלקינו    אשריַרִבי 

 דברים סתומים להבין אותם בגלוי.    וחנושהרו
ָבַתראמר המאור הקדוש שהוא רבי שמעון,    עודָאַמר בּוִצינָא ַקִדיָשא    עֹוד נָא  ִד   דְּ בְּ ָקרְּ לֹוָתא ִאיִהי כְּ שהתפלה היא חשובה כהקרבת הקרבן, לכן    מאחרצְּ
ָדִוד    ַמאן ִהָלה לְּ טֶרת ָבַתר תְּ ֵייָמא ִּפּטּום ַהּקְּ שיאמר פטום הקטרת אחר תהלה לדוד שאומרים אחר תפלת העמידה, נחשב לו כאילו הקטיר קטרת    מידְּ

מן הבית, וממשכת כל מיני השפעות טובות.    המגפה מבטל את    הואמֹוָתנָא ִמֵביָתא    ָבִטילה, לכן  בבית המקדש, והיא פועלת בסגולה לבטל את המגפ 
 )רמ"ק ומפרשים(   

 הרוח יורד להחליש חמימות הלב וכאשר יורד הרוח הלב מקבלו בחדוה של ניגון הלווים   -תרגום   כא 

בזהר שבא למתק את העשן הרע של הכעס ואילו בחדוא    משמע שרבינו הרכיב שני פרושים כי רוחא נחית מדובר   עיין זוהר הנ"ל   כב 
   .דניגונא דלואי מדובר בעשן הטוב העולה מבינה אל החכמה והחכמה מקבל אותו בשמחה 

ועוד צ"ע שבזהר החכמה היא המקבל את העשן העולה מבינה בחדווא דניגונא דלואי ואילו רבינו כתב שהלב הוא שמקבל את הרוח  
    .בניגונא דלואי 
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קמן הפירוש שהרוח נדיבה של  לבאר  תוכפי שי  .  \כג/ וכאשר יורד הרוח הלב מקבלו בחדוה של ניגון הלווים 
הצדקה יורד לשכך את חמימות הלב לתאוות ממון וכאשר הרוח יורד הלב מקבל אותו בשמחה שמתבטאת  

 .  ההסתפקות דהיינו ששמח בחלקו ועי"ז עושה משא ומתן באמונה תבמיד

בחרו זה  צדקה, שהחא,  נדיבה  כדא יי'  ידו מקררין\כו/ [כה]   רוח  על  תאוות   \כח/ חמימות  \כז/, 
ע"ו( )תהלים  בחי'  וזה  זמן  נגידים  רוח  יבצור  \כט/ממון.  שיהיה  מדבר  הפסוק  שיתגלה    \ל/ פשט 

 
הוא על ניסוך היין בשעת הקרבת הבהמיות על המזבח ויין שאומרים עליו שירה הוא בחי' יין המשמח שבבינה    וניגון הלווים   -  מ"ק   כג 

דהיינו שע"י הכנעת הבהמיות אזי מתעורר בחי' שמחה המאיר מהבינה ושמחה היא בלב כי היא בחי' התפעלות הלב אבל מהארת  
 בינה בבחי' יין המשמח אבל הביטוי הוא בלב הבינה דייקא דהיינו ששורש השמחה הוא ב 

היא    ועיין בזהר  הזהר באופן שהרישא  נ"ל שרבינו תפס את הלמעשה לכן ביאר את  דמי אבל  נראה דלא  שמביא כמקור לכאורה 
הבחי' אתערותא דלתתא דהיינו שתחילה האדם צריך לעורר מעצמו רוח נדיבה והיא יורדת לשכך חמימות רתיחת הדמים הבוערים  

השיג ממון )וזה בחי' הקרבן הבהמיות על המזבח( ולזה מרמז הזהר שריח ניחוח ממתיק את העשן כי זו התוצאה העולה מהמעשה  ל 
   .התחתונים שמשברים תאוות ממון 

בניגונא דלוואי דהיינו התעוררות הבינה אל היחוד כי כשעולה    ועי"ז  זוכה למבואר שם בסיפא שהחכמה מקבלת את העשן הטוב 
חתונים שחוזרים בתשובה אזי יש למעלה התעוררות אל היחוד כמבואר שם בזהר ולענינינו זה נעשה ע"י שיכוך התאוות  מעשה הת 

 ממון ע"י הרוח נדיבה כנ"ל אזי הרוח נדיבה עולה לבינה וחכמה ומעורר יחוד חו"ב  

אסוף ממון אזי זוכה להמתיק הדין  ולמעשה מבאר רבינו לקמן שהכוונה שע"י שמתעורר ברוח נדיבה לשכך חמימות הלב הבוער ל 
 ולבטל ממנו בחי' מאורות חסר ומאיר לו השמחה והסתפקות מהבינה ונעשה שמח בחלקו ]דהיינו ביטול התאווה לגמרי[ 

)וכה"ג מצינו בהרבה שבאמת ע"י שמעורר בעצמו רוח נדיבה אזי יורד עליו מלמעלה רוח נדיבה שעל ידה מקרר התאווה    ואולי אפ"ל 

 יקר הבחירה היא על התעוררות שעושה עצמו מרכבה למידה עליונה ואזי מקבל ממנה כח להשלים אותה עיין תורה ו אות ב(מקומות שע
 שהוא   -שהיא ומתרצו    -גם בדפו"ר תרלד ותרלו   כד

 לשה"כ תהילים נא יד   כה 

צדקה מבואר שם שרבינו ביאר את  עיין בסוף התורה כל זה נעשה ע"י רוח נדיבה כנ"ל שהוא פי ה' כ"ש חז"ל בפיך זו    רוח נדיבה   כו 
בישעיהו   רמוזה  כיצד  דיבר" ה   ' מ ) התורה  ה'  פי  "כי  עמי  '(  נחמו  נחמו  הפטרת  הנחל    , שהוא  באיבי  ועיין  ונאבד  חסר  שם  והעיקר 
 שמשלים הביאור עפ"י דעתו 

,  יבא באש תעבירו באש   רבינו כותב כל אשר    'צ"ע כי בתורה ד' אות ו   –  על ידי הצדקה מקררין את חמימות תאוות ממון   -מ"ק   כז 
שגם כאן הרוח נדיבה היא התעוררות הלב דהיינו התפעלות  לומר  ונראה    חום דקדושה.     ,זה   התיקון הוא דייקא בחום הלעומת לפ"ז  

שהכוונה בכל ליבו כי שתי    ח " יצ עיין ספר המידות שיתן צדקה בשתי ידיו וביאר הר   .שנותן בכל ליבו ולא נתינה קרה בבחי' שכל קר 
שבהם המידה פועלת  מעורר בחי' יד שלישית כמבואר בתורה מו דהיינו שנותן בבחי' קו האמצעי בכל ליבו ולא בבחי' הצדדים  ידיו  

 . וכן מבואר בגמ' )ב"ב ט( שיתן במאור פנים דייקא ולא בפנים קרות וחתומות )עיין ריש תורה לא( כמבואר החילוק בין רחמים לחסד 

ברות על התאווה או ההתגברות לרוח כי מנין יש רוח אם לא התגבר על התאווה ונראה שיש  הרוח נדיבה להתג  צ"ע מה קדם למה 
 התעוררות מצד המקיף וע"י שנותן בפועל נעשה פנימי 

שם הכוונה שיתגלה הקב"ה ומאימתו יבצר ממילא הרוח גסה של הנגידים א"כ הכא    " יבצור רוח נדיבים " שרבינו מביא    פסוק ועיין ב 
וזה מה שמשכך את התאווה לממוןנמי הרוח נדיבה הי  ע   , א מהתגלות האמת  לו    יין אבל  משמע    " נדרו ושלמו לה"א " בפסוק שקדם 

שבאמת הרוח נדיבה היא ההתפעלות  דהיינו כנ"ל  ואפשר  .    שההתעוררות שנדרו ושלמו זה מה שעורר אח"כ את השפעת האמת 
הי  דלתתא  אתערותא  שכל  כידוע  מהבינה  האמת  בו  שמאיר  מכח  צדקה  שמאיר  לתת  אמת  הארת  באיזה  מלמעלה  שורשה  גם  א 

 .לאדם בחי' מקיף מהבינה 

צ"ע מדוע נקרא חמימות. ונראה אע"פ שבאמת תאוות ממון חלק עיקרי בה זה מה שמוחו עסוק כל הזמן    -חמימות תאות ממון   כח
ן וליבו מתפעל מאד מכל איזה  בתכנון כיצד להוסיף ממון, ושכל הוא קר ויבש אעפ"כ עיקר התאווה היא מה שרץ בפועל לאסוף ממו 

 ממון שנתווסף לו והתפעלות הלב נקראת חמימות התאווה.

גם צ"ע עיין תורה כג שתאוות ממון בחי' עצבות והרי עצבות בחי' עצלות וקור וכיווץ היפך החמימות והריצה שאנו רואים אצל בעלי  
סרון גורם לו לרוץ לחפש מילוי וזה  י הח הרגשת  צוב אבל  התאוות ממון.  ונראה שזו תאווה שפועלת על המדמה ותמיד הוא חסר וע 

 .בחי' החום שיש לו שמפעיל אותו לחפש מילוי בדמיונו המעופף לחפש כסף תועפות וברגליו לרוץ ליריד למו"מ 

ֹוָרא:   תהילים פרק עו   כט  י ַלמ  ל ְסִביָביו יֹוִבילו  ׁשַ ָ יֶכם כ  מו  ַלידָֹוד ֶאלֹהֵּ ל ְ ים יִּ )יג(    )יב( ִנְדרו  ְוׁשַ ידִּ י אָ   ְבצֹר רוּחַּ ְנגִּ  רץ: נֹוָרא ְלַמְלכֵּ

ימעט כמ"ש "לא יבצר מהם" )בראשית יא( והמצודות פירש ימנע כמ"ש "לא יבצר מהם". והאבן עזרא    -יזער. ורש"י פירש    -התרגום 
כי תבצור כרמך.   פירשו לשון כריתה כמו  ומלבי"ם  רומז לשמ ורד"ק  בענבים  היא  שבצירה  כיון  תאוות  )אולי אפשר לרמוז  ביטול  שנעשית ע"י  חה 

 ו הנעלם בתוכו( נגידות וממון ושמחה שרשה ביין המשמח שבבינה, וזהו בצירת הענב המסתיר בתוכו את היין, כך תאות ממון מסתיר את אורות הבינה דהיינו שרש 

ה מגולגלות בארון או כשהיה בית  פירש על שהיו עצמות יהוד   )יוסף תהלות(פי' בזמן סנחריב ורד"ק פי' בגוג ומגוג והחיד"א  מצודות    ל
 המקדש קיים.



 15יז.          מוהר"ן          ליקוטי                               תורה יג                                                       

רוחם הגסה של מלכי   ימעט את  ית'  ואזי האימה ופחד ממנו  (\לא)כנראה ע"י ניסים שיהיו אז/   רוממות הקב"ה

 .  \לב/שהרוח ממעט תאות הנגידות והעשירותיבצור הרוח את הנגידים ורש ורבינו ד, הארץ
  אץ להעשיר ואינו    \לה/   [לד]  , זה בחי' משא ומתן באמונה, ששמח בחלקו\לג /נגונא דליואי

ומתן\לז/  [לו] המשא  זה  הנגינה  כי  פא(  \לח/.  )שם  כמ"ש  תוף,  ותנו  זמרה  נמצא    .\לט/ שאו 
ומתן משא  זה  אמונהו וליו  ,שנגונא  זה  הקב"ה  כ  ,אי  אל  ומחובר  נלווה  לשון  הלווים  מחוזקי    אמונהה  וזה 
ש וכידוע  להם  בעגלרק  שהיה  חטא  לא  לוי  נתפרנסו .  שבט  אלא  לעבוד  קרקע  קבל  לא  לוי  ששבט  ועוד 

   ., בחי' אמונה ובטחוןממתנות הלווים

 
 הוא בחי' התגלות האמת בעולם שמעוררת אימה וממעטת רוח גסה של שרים ונגידים       וגילוי הנס הזה  לא

 משמע לפ"ז שהרוח נדיבה היא בחי' התגלות אמת שמעורר יראה ועי"ז משכך התאווה וצ"ע 

ונראה שזו הרוח   נדיבה שאומר שבוצרת את הנגידות   וצ"ע אם יש תיקון יותר דווקא כשנודר  בפסוק יב כתוב נדרו ושלמו לה"א 
 קודם ואח"כ משלם 

ב )  מלבי"ם עיין    לב  כח  על    –'( יחזקאל  נגיד  בית האלהים,  נגיד  כמו  להנהיג,  כל הממונה  כולל  מלך, שהנגיד  ובין  נגיד  בין  יש הבדל 
)ש"ב סי' ו' וסי' ז'(, וכן קרא לשאול )ש"א ט' ט"ז י' א'(, ולירבעם    אוצרות, וקרא לדוד בשם נגיד בעוד לא הובטח לו המלכות בירושה 

   .מטעם זה, ומזה מבואר שנגיד צור אינו המלך שמוזכר בפסוק י"ב   ד )מ"א י"ד( נגי 

 הנגיד הוא יותר מן השר. שמצאנוהו על המלך ומשחהו לנגיד )ש"א ט' ט"ו, י' ב' ובכ"מ(,    ( כט י ) איוב    על   עוד מלבי"ם 

בין נגידות ועשירות הרי מדבר מתאוות ממון משמע שהתאוות ממון שמדובר כאן היא לא עצם האיסוף ממון המבואר  צ"ע הקשר  ו 
בתורה כג אלא העשירות כמכשיר להיות נגיד ומצווה דהיינו כבוד וצ"ע כי מבאר שהתאוות ממון גורם חרון אף ואולי רוצה לומר  

אשר יענה את הכל אלא אפילו תאוות ממון שרק עמ"נ להשיג כבוד גם זה    תאוות ממון שהיא ע"ז שבוטח בכסף   כל שכן דלא רק 
 מונע את ההשגחה אבל צ"ע דזה לא נקרא תאוות ממון אלא תאוות כבוד לכן כנראה לאו דווקא וצ"ע 

הממון    שרוצה לומר שהתאוות ממון לא רק שתאב למבטח בע"ז של ממון אלא גם תאב להיות בעצמו ע"ז  דהיינו כי ע"י   ונראה יותר 
נהפך בעצמו לבעל הכוחות כולם לכן נקרא נגידות ועשירות  ועיין במעשה מבעל תפילה שבמדינה של תאוות ממון אזי הבעל ממון  

 .בעצמו נעשה אלוה כפי רוב הממון שהיה לו 

   .שהקריבו את הבהמיות   זה בחי' ניגון וניגון הלווים היה ניגון קדוש מבחי' יין המשמח ששרו על ניסוך היין אחר   משא ומתן   -מ"ק    לג
 .דהיינו ש"וליבא מקבל ליה בחדווה דניגונא דלואי" הכוונה שאחר שביטל תאוות ממון אזי עושה מו"מ באמונה ששמח בחלקו 

 אבות ד' א'  לד

ומתן -מ"ק    לה  כי משא  משמע    צ"ע  בחלקו  ואילו שמח  לשם שמים  שתיהיה  תיקונה  גמור של התאווה אלא  ביטול  לא  זה  באמונה 
 .מרי תאוות ממון שביטל לג

יד  בתורה  משמע  הר   וכן  וביאר  הרצונות  משתווים  כי  לגמרי  המו"מ  מתבטל  עוה"ב  כי    8נד   ח " יצ שבבחי'  החסרון  ביטול  שהכוונה 
 המו"מ הוא כיוון ששניהם חסרים אבל בבחי' מאורות מלא אזי האדם רוצה רק לתת ונראה שיש בזה בחינות ומדרגות 

אמת התיקון הוא להפוך את התאווה לשמחה כי גם שמחה היא חום וצריך דייקא שלא לבטל  בפרפראות לחכמה שב   אבל עיין לקמן 
 ממון את החום אלא להפוך אותו לחום דקדושה של שמחה במקום חום לתאוות  

 'לשה"כ משלי כח כ   לו

רץ להעשיר ולכאורה  דהיינו שעושה המו"מ באמונה יש בו שתי בחי' ביטול הרגשת החסרון ושאינו    מבואר שביטול התאווה   -מ"ק    לז 
זה דבר אחד שבגלל החסרון היה רץ וכשבטל החסרון אינו רץ אבל צ"ע מדוע נקט רבינו שניהם אם הם אחד עוד צ"ע פירוש אץ  

   .להעשיר האם הכוונה שרץ למקום אחר או שמזדרז במקומו 

בריחוק מקום וכן מבואר בזהר עה"פ    הכוונה שלבד מהרגשת החסרון גם התאווה מפילה לדמיון שמילוי החסרון נמצא   ואולי באמת 
שטו ולקטו וכן מדרש שחסרי האמונה ירד המן להם בריחוק מקום ומסתמא אין זה עונש אלא כיוון שזו הבחי' שלהם דהיינו להיות  

 .מחפסים תמיד המילוי בריחוק מקום ולכן נקט רבינו שניהם שמח בחלקו ואץ להעשיר 

וזהו שמח זבולון שמח דייקא כי ע"י מו"מ בקדושה כזו שמחזיק את הת"ח עי"ז זוכה  ח' תנינא(  ג' ה' )עפ"י תורה    עיין לק"ה שותפין   לח
להוציא ע"י המטה עוז כל נצוצות הקדושה מן הס"א שעי"ז זוכין לשיר ונגון שיתער לעתיד שאז תגדל השמחה מאד וכמבואר שם  

י"ג ליק"א( שמו"מ הוא בחי' שאו זמרה ותנו תוף שהוא בחי'  וזהו שכתב רבינו ז"ל במ"א )סי'     בהתורה הנ"ל ע"ש היטב עד הסוף.  
 משא ומתן היינו כנ"ל. כי ע"י מו"מ שעי"ז מבררין הנצוצות על ידי המטה עוז כנ"ל עי"ז זוכין לשיר ונגון שיתער לעתיד כנ"ל.  

ו הכאה בתוף או תנו תוף להכות בו.  האם רק משום דמיון המילים, ונראה כי שאו זמרא פי' הרימו קול זמרא ותנו תוף היינו תנ  צ"ע   לט 
וצ"ע הקשר של זה למשא ומתן ובאמת גם במו"מ צ"ע מאי משא דבשלמא מתן מובן כי זה מהות המו"מ שאחד נותן לשני אבל משא  
מאי. ונראה כי עיקר המשא ומתן הוא להעלות ולברר ניצוצות הדבר שנותן לחבירו כיון שניצוצות השייכים לו כבר נגמרו ועכשיו  
דהיינו   משא  לצורך  הוא  המתן  נמצא  ג'  אות  נד  בתורה  כמבואר  להעלותם,  לו  השייכים  ניצוצות  בדבר  שיש  לחבירו  לעבור  צריך 

 להעלות הניצוצות מהדבר.

אולי  ו   .  איך זה נמצא בניגוןא"כ  ו   '.   צ"ע כי משא ומתן זה בחי' משפיע ומקבל קונה ומוכר עיין תורה נד אות ג  -מ"ק   –  עוד אולי אפ"ל 
או זמרה בחי' משפיע כמבואר שם שצדיק נקרא משא והתוף בחי' מתן כי זמרה בפה והתוף הוא כלי נגינה והניגון הוא ע"י שניהם  ש 

    .ביחד והתוף בטל ומשרת  לזמרה ומקבל ממנו 
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שמחה  חדוה בחלקודהיינו  זה ששמח  ע  \מ/ ,  חוזר  כי  אזי  ממון  התאוות  את  מיעט  נדיבה  שהרוח  "י 
ש אחת  חסרונות  בה  יש  ממון  תאוות  כי  בחלקו.  שמח  ונעשה  על   מחמתלאמונה  מבטחו  שם  אמונה  פגם 

הממון במקום על הקב"ה דהיינו עבודה זרה, ועוד שמחמת התאווה נעשה אוהב כסף לא ישבע כסף ויש לו  
ושמח    . ושני חסרונות אלה מבטל הרוח נדיבה של הצדקה שגורם לליבו להיות מאמיןמנה נכסף למאתים

   : בחלקו, דהיינו חדוא דניגונא דליואי
וט' מתחלפות  [מא]   וזה בחי' קטרת כי ש'    , שמקשר חימום הלב עם הרוח \מב/קטורת כמו קשורת 

אלומשמע שהקט הצדקה  של  נדיבה  הרוח  את  קושרת  למח  רת  התאווה  אותהימות  ולקרר  ,  \מד/   \מג/ שכך 
שלמד מכאן ל בלקוטי עצות ממון ה' מבואר  , אב\מה/ דהיינו שהקטורת רק מסייעת להשלים תיקון הצדקה

א קושרת את  שע"י שהי,  קטרת ישמח לב  \מז/ . וזה )משלי כז(\מו/ שע"י צדקה נחשב כמקטיר קטורת
 . ה אזי מתמלא הלב בשמחה, נמצא הקטורת גרמה לזהו ואהרוח נדיבה לחמימות הת

 
ליותר מחלק   שמח בחלקו   מ לשאוף  תמיד  צריך  ברוחניות  גשמיים אבל  דווקא בדברים  זה  ו. אבל  דהיינו מדת ההסתפקות לכאורה 

באמת גם ברוחניות אע"פ שצריך לשאוף להרבה יותר מחלקו אבל לשמוח צריך תמיד בחלקו, אלא שברוחניות השמחה החלקו היא  
 לא מדת ההסתפקות כמו בגשמיות.

חלק   בכל  לשמוח  צריך  רק  שלם,  שיהיה  א"א  עוה"ז  כי  ואולי  בו.  שמח  ואעפ"כ  שלם  שאינו  דמשמע  צ"ע  בחלקו  שמח  חז"ל  לשון 
 ים ממנו שעל ידו יהיה נשלם הכלים לעוה"ב.שלוקח 

 יומא כו. קטורת מעשרת עשירות דקדושה.     מא 

ולקמן    טרת.ותקשר וק על  תרגום  כה קשורות,    רשו אברבנאל ורד"ק פי –בארבעת מקצעת החצר חצרות קטרות  (  מו כב )   יחזקאל עיין    מב
 תורה יד בביאור הרבב"ח הר תבור הר שבור 

בלק"ה   מג מבואר  הלכה    כך  טז  תפלה  אות  ִחיַנת    -ד'  ב ְ הו א  ׁשֶ ָממֹון,  ֲאַות  ַ ת  ֶפְך  הֵּ כז(  י  לֵּ )ִמׁשְ ב  לֵּ ח  ַ מ  ְיש ַ ְקטֶֹרת  י  כ ִ ְקטֶֹרת,  ִחיַנת  ב ְ ְוֶזהו  
י ָהָעם )ִס  רֵּ ֹוָרה ַאׁשְ ַהת  ן ְמבָֹאר ב ְ ה. ְוכֵּ ֹאֲכֶלנ ָ בֹון ת  ִעצ ָ ית ג( ב ְ אׁשִ רֵּ ִחיַנת )ב ְ חֹוָרה, ב ְ ָמָרה ׁשְ ת ו  ִחיַנת    יָמן יג( ַעְצבו  ֲאַות ָממֹון הו א ב ְ ַ ִביַרת ת  ְ ׁש  ׁשֶ

ב.   ח לֵּ ַ מ  ת ּתַּ ְקטֶֹרת ְיש ַ ירַּ בִּ ר ׁשְ ּקַּ עִּ "ל ׁשֶׁ ּנַּ ים הַּ לִּ ֲאכָּ ּמַּ ל הַּ ֵריחַּ ׁשֶׁ ת הָּ ינַּ חִּ ה ּבְ דֹוׁש, זֶׁ ּקָּ ֵריחַּ הַּ ת הָּ ינַּ חִּ ת ֵהם ּבְ טֹרֶׁ ּקְ ר הַּ ּקַּ ל ְיֵדי  ְועִּ מֹון הוּא עַּ ת מָּ ֲאוַּ

ה. ְמעַ   זֶׁ ִחיַנת ְקטֶֹרת  ב ְ זֶ ְוֶזה  י  כ ִ ָממֹון,  ֲאַות  ַ ת  ִביַרת  ׁשְ ִחיַנת  ב ְ הו א  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדׁש  ד ִ ת  ירו  ָהֲעׁשִ ן  ו  ק  ת ִ ִחיַנת  ב ְ ַהְינו   )יֹוָמא כו(,  ֶרת  ֶ ְלַתֲאַות  ׁש  ל  ֹופֵּ ַהנ  ה 
ׁש לוֹ  י ֵּ ֶ ׁש  ְוָכל ַמה  ְלַתֲאָותֹו.  ִמיד  ָ ַעל חֹוב ת  ַ ב  י הו א  כ ִ ת ְלעֹוָלם,  ירו  ֲעׁשִ ם  ׁשו  ין לֹו  ה  ָממֹון אֵּ ֶ ַמְרב  ִחיַנת )ָאבֹות פ"ב(  ר. ב ְ ְויֹותֵּ ר  יֹותֵּ ב ְ ר לֹו   ָחסֵּ

ַמאֲ  ֲאַות ָממֹון ו  ַ ר ת  ֵּ ב  ׁשַ ְ מ  ׁשֶ י ִאם כ ְ ֱאֶמת כ ִ ֶ ת ב  ירו  ין ָאָדם זֹוֶכה ַלֲעׁשִ '. ְואֵּ ָאָגה ְוכו  ה ד ְ ֶ ה ְנָכִסים ַמְרב  ָ ִסב  ְרָנָסתֹו ב ְ ַ ְזִמין לֹו פ  י ַ ַרְך ׁשֶ ָ ם ִיְתב  ֵּ ַהׁש    ִמין ב ְ
ם פ"  ינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁשָ ֹותֵּ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶ ת. כ ְ ירו  ר ָהֲעׁשִ הו  ִעק ַ ז ֶ ֶחְלקֹו. ׁשֶ ַח ב ְ מֵּ ה ְוהו א ש ָ ָ ל  ַקל  ָ ְמבָֹאר כ  ַ ֶחְלקֹו, כ  ַח ב ְ מֵּ ָ יר ַהש  יֶזהו  ָעׁשִ ד(, אֵּ

כ ָ  ה  ָ ְקֻדׁש  ד ִ ת  ירו  ְוָהֲעׁשִ "ל  ַהנ ַ ֶצֶדק  יָת  ִצו ִ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ב,  ֶזה  לֵּ ח  ַ מ  ְיש ַ ִחיַנת ְקטֶֹרת  ב ְ ְקטֶֹרת  י  ְידֵּ ַעל  זֹוִכין  ָממֹון  ֲאַות  ַ ת  ִביַרת  ׁשְ ִחיַנת  ב ְ הו א  ׁשֶ זֹאת 
"ל:  נ ַ ַ ֶרת כ  ֶ ִחיַנת ְקטֶֹרת ְמַעׁש   ב ְ

הפשוט   מד כך  מלשון    לכאורה  שמדייק  פל"ח  עיין  אבל  ממון  תאוות  חמימות  את  ומבטל  מקרר  הצדקה  של  נדיבה  שהרוח  הפשוט 
חימום הלב עם הרוח ולא כתב שמבטל חימום הלב, משמע שמשתמש עם החימום לטוב ולא שמבטלו. כי גם למו"מ באמונה    מקשר 

צריך חום הלב דאל"ה לא יעשה כלל מו"מ וכמו שיהיה באמת לעתיד לבוא כמבואר בתורה יד שיבטל המו"מ לגמרי אבל עכשיו  
 "י שנעשה באמונה.מחמת קללת בזעת אפיך צריך מו"מ אלא שצריך לתקנו ע 

וזה בחי' קטרת שמקשר חימום הלב עם הרוח וכו' וזה בחינת ישימו קטורה באפיך גם זה מובא בזוהר שם    -אות ג'    וזה לשון הפל"ח 
ומדסליקת לאף אתקרי קטרת, הדא הוא דכתיב )דברים ל"ג( ישימו קטרה באפך וכו', קטרת איהו קשורא דדינא ברחמי וכו', תרגום  

   .דקשר קטורי 

ולא שיתבטל בחינת חימום הלב לגמרי, אך לענינינו הענין הוא,   עם הרוח,  דייקא לקשר חימום הלב  בכדי    כי עיקר השלימות הוא 
שיוכל לעשות על ידי זה משא ומתן באמונה, שנעשין על ידי זה תיקונים גדולים ועליית הניצוצות הקדושות הרבה, כמבואר בדברי  

 ' נ"ד מקץ זכרון מבואר שעל ידי משא ומתן באמונה נעשה יחוד צדיק וכנסת ישראל,  רבינו ז"ל הרבה בזה ועיין בסי 

ועל כן ביאר גם כאן וכד נחית רוחא ליבא מקבל ליה בחדווא דניגוני דלוואי, זה בחינת משא ומתן באמונה ששמח בחלקו ואינו אץ  
ידי זה משא ומתן, רק מחמת שמקושר החימום הלב עם    להעשיר וכו', כי אז נעשה תיקון גדול גם על ידי חימום הלב, כי עושה על 

הרוח שזה בחינת קשורא דדינא ברחמי, על ידי זה אינו אץ להעשיר ושמח בחלקו, ועושה המשא ומתן שלו באמונה ובכשרות, עד  
עשה על ידי  שנעשה על ידי המשא ומתן שלו תיקונים גדולים למעלה ועליית ניצוצות הקדושה הרבה, שזה ממש בחינת התיקון שנ 

  קטרת כידוע:
כי קטרת הם בבחי' המשכת כח הצדקה אל    , וזהו בחי' קטרת שאומרים אז  -  ' ג'  חשן משפט אבידה ומציאה ג  ליקוטי הלכות עיין    מה 

 .הלב לשכח חמימות הלב לבטל תאות ממון כ"ש שם שזהו בחי' תיקון העשי' כנ"ל 

ע"י צדקה ניצול מקללת תאוות ממון ונחשב כמקטיר קטורת וצ"ע אם ניצול  תורה יג סוף אות א עי"ש ש   עיין קיצור לקוטי מוהר"ן   מו 
 -אני מעתיק מה שכתבתי על הקיצור לק"מ שם .    מכל הרע שמתאר שם מה צריך עוד להחשב כמקטיר קטורת 

י הוא סמוך  לשון קשורת שיורד עד מדריגות הנמוכות ביותר שבין הקליפות וקושרם לגבוה ומעלה אותם.   והענ   –  כמקריב קטורת 
וזהו   וע"י שנותן לו צדקה מעלה אותו מזה,  והוא היפך השמחה  ואין עני אלא מדעת  דלית לה מגרמא כלום  לקליפות בחי' מלכות 

 שצדקה כקטורת.

והתורה הגבוהה שבו    ועיין לק"ה שבועות  ומבואר שעי"ז כל שורש הנפשות שבו  נפל הממון לקליפות,  ה' כי בתאוות ממון הרי  א' 
לת  העלאין  נהפכה  הגוונין  כל  את  הקליפות  מעמקי  ומוציא  הקליפה  משבר  הרי  ממון  תאוות  שמשבר  צדקה  ע"י  אבל  ממון,  אוות 

 התורה והנפשות הגבוהים שיש שם. והיינו שצדקה כקטורת.

נותן צדקה הוא בחי' עשן המתמתק ע"י חסדים היורדים מהמוח וכן  )פנחס רכד הנ"ל(  ומבואר בזהר   הוא  שחמימות הלב שעל ידה 
 דומה צדקה לקטורת.  ה הקטורת היא בחי' עשן ממותק בריח טוב העולה ממטה למעלה ומברר הטוב מבין הקליפות. וגם בז 
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הקללה בחי'  י בחי' קטרת הנ"ל, נתבטל  " , שעישימו קטרה באפך  \מח/וזה בחי' )דברים לג(

  זעה היינו השתדלות   בזעת אפך תאכל  \נא/נ()בראשית ג  \מט/ שנתקלל אדם על אכילתו מעץ הדעת
כי בזעת אפך היא קללה שנתקלל האדם  רומז לחרון אף שגורמת ההשתדלות היתירה,    \נג/ ך יואפ  \נב/ יתירה

ממון תאוות  עליו  ההשתדלות    \נד/ שתתגבר  תאוות  שטות  עליו  יתגבר  הפרנסה  ועי"ז  שטו  במן  ש  כמ"על 
בזוהר וביארו  זוכה   סג.(  בשלח )  ולקטו  אזי  כנ"ל  ממון  תאוות  שמבטל  קטרת  ע"י  אבל  בשטותא,  דהיינו 

 . \נה/ ומתבטל הקללה לאמונה ובטחון בהקב"ה

 
ח' ח"ב שסוד הקטורת הוא שנדמה לסט"א כאחד מהם ודייקא עי"ז יכול לירד לעומק הקליפות ושם    ובלק"ה ערלה ג'  ה' על תורה 

ה שבלעו.  וכן כאן כי מו"מ באמונה כלפי חוץ נראה בחי' צאתך כמ"ש "שמח זבולון  להתקע להם בגרון ויפלטו אותו עם כל הקדוש 
בצאתך" דהיינו חיצוניות והסט"א חושבת לבלוע אותו אבל ע"י שמתחזק באמונה הקדושה אזי להיפך יוצא בשלום עם כל הנצוצות  

חי' שמחה ומשתמש בחום של הרגש וההתפעלות  הקדושים הטמונים בגשמיות העוה"ז.   ועוד שיורד לבחי' המידות ומברר אותם לב 
נלווה   להיות  המושך  ביהמ"ק  של  הקדוש  הניגון  שהוא  דלוואי  דניגונה  חדווה  בחי'  בהשי"ת  לב  לשמחת  אותו  ומעלה  בלב  שיש 

עשה  להשי"ת כמו הלווים שלעולם לא נתקו ממנו ית' גם בחטא העגל.     ואזי זוכה לדעת שהוא היפך תאוות ממון פנים חשוכים ונ 
פנים חשוכים.   בחי'  בזיעת אפיך שהוא  של  הקללה  ומתקן  באפיך"  קטורה  "ישימו  כמ"ש  הפנים  כי הקטורת מתקן  פנים מאירות  לו 

 והיינו שמו"מ באמונה הוא כקטורת.

זוכה להוציא הנצוצות דק   ועיין לק"ה שותפין ג'  דושה  ה' )ע"פ תורה ח' ח"ב( שע"י משא ומתן באמונה דהיינו להחזיק לומדי תורה 
וכן   תוף"  ותנו  זמרה  "שאו  בחי'  הוא  שמו"מ  כאן  שכתב  וזהו  השמחה  תגדל  שאז  לבוא  לעתיד  שיתער  לשיר  זוכה  שעי"ז  מהסט"א 
שעי"ז מתגלה בחי' משיח דהיינו בחי' השיר שיתער לעת"ל שהוא בחי' קול המוכיח שיהיה למשיח. והוא עוד בחי' שמו"מ באמונה  

 הוא כקטורת.

מֶ   )כז   משלי   מז  ֲעַצת ָנֶפׁש: ט( ׁשֶ הו  מֵּ עֵּ ֶמֶתק רֵּ ב ו  ח לֵּ ַ מ  ְקטֶֹרת ְיש ַ  ן ו 

   .ה' שע"י הקטורת מוציאים הנצוצות הקדושים מהסט"א וזוכין לבחי' שמחה שלעתיד לבוא   לק"ה שותפין ג' עיין  

ִוי ָאַמר  ' ח לג  )   דברים    מח ְללֵּ ָראֵּ וכו' .... ( ו  ֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְתָך ְלִיש ְ ָ פ  ֶחָך: )י( יֹורו  ִמׁשְ ָך ְוָכִליל ַעל ִמְזב ְ ֶ ַאפ  ימו  ְקטֹוָרה ב ְ  ל ָיש ִ

 )י( ישימו קטורה באפיך. באפיך כנוי אל הפנים, כמו בזיעת אפיך,   -  והקבלה   הכתב 

 קטורה. בגימטריא כמו מעשיר.  ישימו   ( לג י ) על דברים    הטורים   בעל 

תנא מעולם לא שנה אדם בה מאי    -גמרא מבארת ה יסו:  הפייס השלישי חדשים לקטרת באו והפ   -משנה על ה   .יומא דף כו וכמבואר ב 
אמר ליה רב פפא לאביי מאי טעמא אילימא משום דכתיב ישימו קטרה באפך וכתיב בתריה    .טעמא אמר רבי חנינא מפני שמעשרת 

ומסתבר שהחיל ועושר  -  )פרש"י  אי הכי עולה נמי הכתיב וכליל על מזבחך אמר ליה הא שכיחא והא לא שכיחא ,  )דהיינו עשירות(  לו ברך ה' חי 

   מתייחס לדבר הפחות שכיח דאל"ה נמצא כולם עשירים( 

עושר השמור לבעליו לרעתו הקטרת  ש   לומר נראה  ו ולא  ממון  ש   נמצא א"כ   .מעשירה הכוונה לעושר דקדושה  היא מבטלת תאוות 
 .זהו עשיר השמח בחלקו אבל עשירות דקדושה היא בחי' אי  .יש לו מנה רוצה מאתים  דהיינו שעל ידו העושר שמור לרעה  

זו קללת אדה"ר על חטאו   לכאורה קשה   מט נחש   .הרי  גמורים הוא בעטיו של  כמו שהמוות אפילו לצדיקים  זו היא    , א"כ  גם קללה 
 אמנם זה מתקיים בקושי עמל התורה, מי שזוכה.  בעטיו של נחש ואין לה תיקון אלא הזעה בעצמה.

וכן מבואר בתורה יד    היא עכ"פ כלולה בקללה של בזעת אפיך תאכל לחם.  דיקים, ת צ עוד נראה כי מו"מ באמונה אע"פ שהיא מדרג 
 שלעתיד יתבטל המשא ומתן לגמרי ע"י שיתוקן חטא אדה"ר שאז תמלא הארץ דיעה.  

 בתקפא )בראשית לג( ובתשכט תוקן    נ

ְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה כ ִ   בראשית פרק ג   נא ֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשו  יָך ת  ֶ ַעת ַאפ  זֵּ ב: )יט( ב ְ ׁשו  ָ ה ְוֶאל ָעָפר ת  י ָעָפר ַאת ָ ָ כ ִ ְחת  ה ֻלק ָ נ ָ ֶ  י ִממ 
 עד שיבואו לידי זיעה.  –לאחר שתטריח בו הרבה. ועיין אבן עזרא    עיין פרש"י   נב
 הכוונה לפנים שהאף בכלל הפנים כמבואר ברד"ק שם אבל לפי רבינו נראה הכוונה לחרון אף.  על פי הפשט   נג
לקלל   צ"ע מה הקשר   נד נפל    ה והרי הקב"ה מעניש מדה כנגד מדה.  בין החטא  ואזי ממילא  גרם להסתרת האמת  ונראה כי החטא 

 אות ממון.ת מהאמונה לע"ז ממילא גם ל 

מדוע  אפיך   צ"ע  זיעת  נקרא  ממון  כמבואר  ואולי    .  תאות  ממון  בתאוות  שנופל  למי  חשוכות  פנים  יש  פניו  תאיר  אדם  חכמת  כנגד 
 בתורה כג.  

אפיך היינו פסולת הפנים דהיינו פסולת הארת הפנים דהיינו חשכות הפנים, והקללה היא כי קודם החטא  שזיעת    ואולי אפשר לומר 
ע"י השמאל   המזון שיהיה  נעשה הכרח לגשם  תחיה את בעליה,  אבל אחרי החטא  בחי' החכמה  ה',  פני  מבחי' הארת  ניזון האדם 

 הבנת התורה שהם בחי' אחת ששתיהן מבחי' חשכות הפנים.   שבתורה כנ"ל בתורה יב ומשם גם נשתלשל דאגת הפרנסה וכן קושי  

כי זיעת אפיך הוא    , כותב שהבחי' בזיעת אפיך נתקן ע"י קטורת כמ"ש "ישימו קטורה באפיך" שע"י בחי' קטורת ישמח לב   וזהו שרבינו 
וזהו   ולהעלותן,  נצוצות  משם  ולברר  הקליפה  לעומק  לרדת  הכח  היא  וקטורת  ועצבות.    חשוכים  בחי'  פנים  הוא  באמונה  שמו"מ 

לכן בכוחו לרדת לעמקי הקליפה בהעלם בלי    ,רק בהעלם בליבו הוא כולו קודש ע"י האמונה   ,קטורת כי כלפי חוץ הוא מו"מ רגיל 
ועי"ז יוצא האדם מעצבות שגורמת    , צוצות יחד ומעלם י קטרוג רק מתדמה להם כאחד מהם ואעפ"כ הוא קשור ללמעלה וקושר כל הנ 

דהיינו זיעת    , היפך הפנים החשוכות והעצובות שהיו לו   , כי ע"י אמונה נעשה שמח בחלקו ועי"ז נעשה פנים מאירות   ,ון לו התאוות ממ 
 הפנים הנ"ל. ועכשיו נתבטל ונעשה שמחה ואור פנים.

יקה  קללה לחוה שלא נתבטלה גם אצל צדקניות, כגון אל אשך תשוקתך או מאמחז"ל שנר של שבת היא מדל   צ"ע דמצינו בחז"ל   נה 
כיון שהיא כבתה נרו של עולם וכן מצוות חלה על האשה כיון שהיא פגמה בחלתו של עולם וכיו"ב ומאידך איתא בחז"ל שבעצב  
צדיקים   על  נגזרה  מצינו קללה שלא  הכא  בעניין קללת האדם  נמי  והכי  צדקניות,  על  נגזר  לא  לידה  חבלי  דהיינו צער  בנים  תלדי 

ון לבטל קללת בזעת אפיך. ויש לדחות כי משא ומתן באמונה היא גם מדת צדיקים ואעפ"כ  דהיינו שאפשר ע"י שבירת תאוות ממ 
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בחי' התגלות משיח הדעת  וזה  התגלות  שאזי\נו/ דהיינו  כי   \ס/  [נט]הממון  \נח/ יתבטל חמדת  נז, 
ו הדעת  כנגד  הדבר שעומד  הוא  ממון  ד'התאוות  אות  ל'  בתורה  גם  דהיינו שתיקון המלכות    \סא/ כמבואר 

זה עצמי  על  הקב"ה  המלכת  בצע  שלימות  שונא  בתכלית  ע"י  הממון  שנאת  )ישעיה דהיינו  כמ"ש   ,
 ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי ביום   \סג / סב( ב'

 
תורה   עול  עליו  המקבל  ה'(  ג'  )אבות  כחז"ל  התורה,  לימוד  בטורח  להחליפה  אפשר  אמנם  לחם,  תאכל  אפיך  בזעת  מגזרת  היא 

 מה.ברכות לה:  שנחלקו רבי ישמעאל ורשב"י עד כ   מעבירין ממנו עול דרך ארץ. ועיין 

. כמו שעל ידי שבירת תאות ממון זוכין לדעת גדול ונפלא מאד, כמבאר בפנים, כמו כן להפך  ' י  אות ערך ממון    -  עצות ישרות   עיין  נו 
השמנים   כל  שטמאו  יון,  מלכות  בחינת  שזה  והדעת,  המחין  כל  ונתקלקלין  נפגמין  זה  ידי  על  ושלום,  חס  ממון,  תאות  כשמתגבר 

ון מתגברת על רב העולם להשכיחם התורה לגמרי, רחמנא לצלן כנראה בחוש שרב בטול ושכחת  הקדושים, כי לא די שתאות ממ 
התורה הוא על ידי תאות וטרדות הממון והפרנסה, אף גם אותן שנשאר להם איזה דעת קצת ועוסקים בתורה, גם עליהם מתגברת  

ות זרות שמבלבלין אותם מעבודתם, שרובם הם  תאות ממון, עד שפוגמת גם את דעתם, וצריכין להלחם מאד עם הפניות והמחשב 
מתאות ממון, ועל כן באמת כפי התגברות והתפשטות תאות הממון כמעט שנשתכחה תורה מישראל, ועקר התקון הוא רק על ידי  

י זה  הצדיקי אמת שבכל דור ודור, והם מאספין ומקבצין ומעלין כח וזכות של הצדקה וחסד, שישראל עושין בכל דור ודור, ועל יד 
הם ממשיכין רוח נדיבה לשכך ולבטל ושבר תאות ממון מישראל, ואז לא די שלא תשתכח התורה מישראל, חס ושלום אף גם הם  

 זוכין על ידי זה להמשיך התחדשות התורה בכל דור ודור. )הלכות אבדה ומציאה, הלכה ג', אות ז(: 
 שאז   -תרלד ב   נז

ין טור חשן משפט סימן רנט ביאור החילוק בין לא תתאוה ללא תחמד שהתאוה  נקט חמדת ממון ולא תאוות ממון ועי   צ"ע מדוע   נח
היא שעושה מעשה להשיג   וחמדה  נמצא לפ"ז שתאווה היא בלא מעשה  בו למכור שלא ברצונו,  והחמדה היא שמפציר  בלב לבד 

 כלל.    ממון ולפ"ז לכאורה חמדה היא נפילה יותר מתאווה לבד, וצ"ע אם כיוון רבינו לזה או שלא חילק 
 ספורי מעשיות סוף מעשה יב מבעל תפילה   נט 

ולקח הגבור את אלו האנשים, שהם נקראים אלקות במדינתם מחמת עשרם,  ...  -מהבעל תפלה  מעשה יב  סוף    –  סיפורי מעשיות   ס
הריח של  כנ"ל, והוליך אותם בדרך הנ"ל, והביא אותם עד הקעך של המאכלים הנ"ל ובתחלה הוליך אותם כנגד הרוח, והגיע להם  

שיש   לצעק  והתחילו  הרוח,  מכנגד  אותם  הוליך  כך  אחר  הללו.  הטובים  מהמאכלים  להם  שיתן  מאד,  לבקשו  והתחילו  המאכלים, 
סרחה גדולה, חזר והביא אותם כנגד הרוח, ושוב הגיע להם הריח הטוב של המאכלים, וחזרו ובקשו אותו, שיתן להם מן המאכלים.  

הלא אתם רואים, שאין      חזרו וצעקו, שיש סרחה גדולה מאד. ענה ואמר להם הגבור להאנשים הנ"ל: חזר והוליך אותם מכנגד הרוח, ו 
כאן שום דבר שיסריח, בהכרח צריכים לומר בודאי שאתם בעצמכם מסריחים, כי בכאן אין שום דבר שיסריח. אחר כך נתן להם מן  

ותכף כשאכלו מאלו המאכלים, התחילו תכף להשליך ול  וזהבם, וכל אחד חפר לעצמו חפירה  המאכלים הנ"ל  זרק מהם את כספם 
וקבר, וקבר את עצמו בתוך החפירה מחמת גדל הבושה, שנתבישו על ידי שהרגישו גדל הסרחון של הממון )שהוא מסריח כמו צואה  

תביש אחד מחברו,  ממש( מחמת שטעמו מן המאכלים הנ"ל, וקרעו את פניהם, וקברו את עצמן, ולא היו יכולים להרים פניהם כלל. ונ 

כי שם באותו המקום, הממון הוא הבושה הגדולה מכל הבושות, ומי שרוצה לדבר דברי בזוי לחברו, הוא אומר לו שיש לו ממון, כי  
יש יותר. על כן קברו את עצמן מגדל הבושה, וכל אחד לא היה  י ממון הוא בושה גדולה מאד שם, וכל מי שיש לו יותר ממון מתב 

בור הנ"ל. וכל מי שהיה מוצא אצלו עוד איזה דינר או גדול, היה מבער אותו  י לו בפני חברו, מכל שכן בפני הג י אפ  יכול להרים פניו 
 פזון גדול: י מיד ומשליכו ממנו למרחוק בח 

  רא עוד י בואו עמי! כי עתה אינכם צריכים להתי     בור, והוציא אותם )מן החפירות והקברים הנ"ל( ואמר להם: י אחר כך בא אליהם הג  
בור שיתן להם מן  י בור )כנ"ל(. ובקשו מן הגי ראים ממנו כנ"ל( כי אני אני הוא הגי בור, )שהיו כל בני המדינה של עשירות מתי י מן הג

וה זו של  ו דאי יהיו ממאסים מאד בממון, אך רצו שגם כל בני המדינה יצאו מתא ו המאכלים הללו, כדי להוליך למדינתם. כי הם בו 
כלים, והוליכו אל המדינה שלהם, ותכף כשנתנו להם מאלו המאכלים התחילו תכף להשליך את כספם  ממון. ונתן להם מאלו המא 

וזהבם כנ"ל, וטמנו עצמן במחלות עפר מגדל הבושה. והעשירים הגדולים והאלקות הנ"ל, נתבישו ביותר. וגם הקטנים שהיו נקראים  
נתבי  כנ"ל,  רעות"  "חיות  הנ י אצלם  עד  שהיו  על  כן,  גם  בעצמן  נתגלה  שו  עתה  כי  ממון.  להם  שאין  מחמת  עצמן  בעיני  קטנים  ה 

בממון מאד. כי מרגיש סרחון    שאדרבא, הממון הוא עקר הבושה. כי אלו המאכלים הנ"ל יש להם סגולה זו שמי שאוכל מהם ממאס 
הנ תפלה  הבעל  את  לשם  שלחו  כך  ואחר  זהבם.  ואלילי  כספם  אלילי  השליכו  ואזי  ממש.  וטנוף  צואה  כמו  להם  הממון  ונתן  "ל, 

   קונים, וטהר אותם.י תשובות ות 

ל"א(   ישעיה  )הינו  הנ"ל  הקפיטל  בתוך  כולה  רמוזה  היא  סוף  ועד  כולה מראש  זכרונו לברכה בפרוש שכל המעשה  רבנו  וכך אמר 
וכיוצא:  במקראות  למצא  יכולים  כולם  הנ"ל  המעשה  של  הדברים  שכל  אפוד     ואמר  ואת  כספך  פסילי  צפוי  את  "וטמאתם  ת  ]כגון 

"ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת    מסכת זהבך תזרם כמו דוה צא תאמר לו". )ישעיה למ"ד( וכמו שכתוב )ישעיה ב(: 
תאו  שישליכו  הינו  וכו'.  הצורים"  בנקרות  לבוא  וכו'  פרות  לחפר  וכו'  זהבו  עצמן  ו אלילי  ויטמינו  ממש.  זרה  עבודה  שהיא  ממון  ת 

. כי הממון הוא מסריח כמו צואה ממש. כמו שכתוב: "תזרם כמו דוה צא תאמר לו". וכן כיוצא  בחפירות וכו' כמבאר במעשה הנ"ל 
 בזה. יכולים למצא כל דברי המעשה הנ"ל במקראות וכיוצא[: 

נָ   -  תורה לא אות ד'   סא שְֹ י ִ ׁשֶ ַצע,  ֶ א ב  י שֹֹונֵּ ְידֵּ י ִאם ַעל  כ ִ ר  ה, ִאי ֶאְפׁשָ ַהז ֶ ֹון  ְחת  ַ ֶכל ַהת  ֵֹּ ֲעָרא  ְוָלבֹוא ְלַהש  י שַֹ ְנָאה. כ ִ ִֹ ַתְכִלית ַהש  ב ְ מֹון  ָ ַהמ  א 
ַמלְ  ְטָרא ד ְ ַצע, הו א ִמס ִ ֶ א ב  ן שֹֹונֵּ ת. ְוכֵּ ַמְלכו  ְטָרא ד ְ ֹון, הו א ִמס ִ ְחת  ַ ֶכל ַהת  ֵֹּ ִחיַנת ַהש  הו א ב ְ ָמא, ׁשֶ ָ ִחינֹות  ֻאכ  ֹון הו א ב ְ ְחת  ַ ֶכל ַהת  ֵֹּ י ַהש  ת )ב(. כ ִ כו 

ִחינ  ב ְ הו א  ׁשֶ ת,  ַ ַמְלכו  ְוַהמ  ַהַהְנָהָגה  ל  ׁשֶ ֶכל  ֵֹּ ַהש  ה  ז ֶ ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ַמְנִהיג אֹותֹו  הו א  ׁשֶ ְועֹוָלם,  עֹוָלם  ָכל  ב ְ ׁשֶ ָאה  ָ ת  ַ ת  ָחְכָמה  ִחיַנת  ֹות  ב ְ הו א  ת,  ְלכו 
ת:  גֹות ֱאלֹקו  ָֹ ל ַהש  ֶכל ׁשֶ ֵֹּ ֶנֶגד ַהש  ֹון, כ ְ ְחת  ַ ֶכל ת  אֵּ     ָחְכָמה ְושֵֹּ מו  ׁשְ יֹומֹוי ד ִ ן ב ְ ֵּ ל א  ְוַעל כ  מו אֵּ ב )ׁשְ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶ מֹון, כ ְ ָ ֹור ֶאל ַהמ  י ַהד  ְפלו  ָראׁשֵּ נ ָ ׁשֶ ל 

מָ  ֹאִתי  י  "כ ִ ם(  )ׁשָ ב  תו  ָ כ  ׁשֶ מֹו  כ ְ ה.  ָ ְקֻדׁש  ד ִ ת  ַמְלכו  ב ְ ְגמו   ָ פ  ֶכף  ֵּ ת  ן  ֵּ כ  ַעל  ַצע",  ָ ַהב  י  ַאֲחרֵּ ו   ט  "ַוי ִ כָ ח'(:  כ ְ ֶמֶלְך  ָלֶהם  ֲאלו   ְוׁשָ יֶהם,  ֲעלֵּ לְֹך  ְ ִממ  ל  ֲאסו  
ְמכֹוָנה   ָנה  ו  ו  ק  ה ַעל ת ִ ָ ְקֻדׁש  ת ד ִ ב )ג(. ָהָיה ַמְלכו  ֶסף ֶנֱחׁשָ ֶ ין כ  אֵּ לֹמֹה ׁשֶ ׁשְ ְביֹומֹוי ד ִ "ם". ו  ו   .ָהַעכ 

 בתקפא )ישעיהו ג( ובתשכט תוקן    סב 

וְ   ישעיהו ב'   סג  ֶהָהִרים  רֹאׁש  ב ְ ְיהָֹוה  ית  ֵּ ב  ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ִמים  ַהי ָ ַאֲחִרית  ב ְ ְוָהָיה  ת  )ב(  ְבהו  ג ַ ח  ְוׁשַ )יז(  ֹוִים:  ַהג  ל  ָ כ  ָליו  אֵּ ְוָנֲהרו   ָבעֹות  ִמג ְ א  ָ ִנש  
ֹום ַההו א:  י  ַ ֹו ב  ב ְיהָֹוה ְלַבד  ג ַ ים ְוִנש ְ ם ֲאָנׁשִ ל רו  פֵּ ִליל ַיֲחלֹף:   ָהָאָדם ְוׁשָ ָ ַחד   )יח( ְוָהֱאִליִלים כ  ַ י פ  נֵּ ְ ֹות ָעָפר ִמפ  ִבְמִחל  ְמָערֹות ֻצִרים ו  ָבאו  ב ִ   )יט( ו 
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 * 
 להשלמת הדף נביא את הקיצור לקוטי מוהר"ן השלם השייך לו עם ביאור שלנו עליו.

 
   -השלם וביאור לצוות לזה עליו עיין קיצור לק"מ 

יִכין  -ַעל   -אות א ֲאַות ָממֹון ַמְמׁשִ ַ ִרין ת  ב ְ ׁשַ מ ְ י ׁשֶ הְידֵּ חָּ ּגָּ ׁשְ ִביָרָתה  ִהיא ַעל  הַּ ׁשְ ָמה. ו  לֵּ י ַעל-ׁשְ י ְצָדָקה כ ִ י ְצָדָקה ְמָקְרִרין  -ְידֵּ ְידֵּ

ימוּת  מֹון   ֲחמִּ ת מָּ ֲאוַּ ֲאַות הַ   ּתַּ ַ ִרין ת  ב ְ ְמׁשַ ָנה ְוִלְהיֹות ו  ֱאמו  ֶ ן ב  ָ ַמת  א ו  ָ ֹות ַמש   ירו ת. ְוזֹוֶכה ַלֲעש  ִגידו ת ְוָהֲעׁשִ ׁש לֹו    נ ְ ֶחְלקֹו ְויֵּ ַח ב ְ מֵּ ש ָ

 " ל  ׁשֶ ָלָלה  ַהק ְ ִמן  ֹול  ְוִנצ  יר.  ְלַהֲעׁשִ ָאץ  ינֹו  ְואֵּ ה'  ֲחָננֹו  ׁשֶ ה  ֶ מ  ַ ב  ַח  רו  ם" ַנַחת  חֶׁ לֶׁ ל  ּתאכַּ יךָּ  ּפֶׁ אַּ ת  ֵזעַּ ִמְתַקי ֶ   ּבְ ִהיא  ע  ׁשֶ ק ָ ְמׁשֻ ַ ב  ֶמת 

רֹו ַרֲחמָ  ָעׁשְ ַח מֵּ ין לֹו ַנַחת רו  דֹולֹות ְואֵּ ְטָרדֹות ג ְ ְטָרחֹות ו  יִגיעֹות ו  ִמיד ב ִ ע ת ָ הו א ָיגֵּ ַתֲאַות ָממֹון, ׁשֶ י  -ָנא ִלְצָלן. ְוַעלב ְ ה  ְידֵּ קָּ ְצדָּ

ה  ֹוִלין ִמז ֶ תִנצ  יר ְקטרֶׁ ְקטִּ מַּ ב ּכְ ֱחׁשָּ  )לק"ע ממון ה' בשינוי מעט( : ְונֶׁ
 

ד' דמיום שחרב ביהמ"ק    –  רותעשי סימן  יהיה  נפלה  עיין שיחות הר"ן  וקשה שלאיש כשר  העשירות בעמקי הקליפות 
 .   ובהכרח שקודם שיבוא לו ממון יהיה לו ירידה בעבודת השם. הרבה ממון מזומן

 
 ה' לשונות נקט רבינו, שיבור, שיכוך, בצירה, מיעוט, ביטול.  

 
ון נמשך ממקום גבוה מאד וכן רואים בחוש שטמון בו כוחות רוחניים עצומים.  וכמו  עיין תורה סח שהממ  –  תאוות ממון 

כפול ומכופל כי למעשה יכול לקנות רק    כי יש בו בכח את כל מה שאפשר לקנות בו  שאומרים הכסף יענה את הכל.  
מון על נפשו ורוחו כי  דבר אחד בשוויו אבל בכח יכול לקנות כל מה שבשוויו )רנ"ל(    והבכח הזה פועל על בעל המ

תיכף שיש לו ממון הוא נעשה חסר בפועל את כל מה שאפשר לקנות בממון וכן שכלו מתרחב ומעופף בדמיונו פי שנים  
ס'(           עיין תורה  כלי להתבוננות עמוקה בתורה  הממון עושה  )אמנם בקדושה  לך".   "כסף תועפות  כמ"ש  לו  ממה שיש 

,  וזהב לשון זה הב, כי יש לו מנה רוצה מאתים דהיינו שהמנה גורם לכסוף לפי שנים(   )וזהו שנקרא כסף לשון כיסופים 
 כסף בחי' חסד מרמז לכיסופים גם בטווח רחוק וזהב בחי' דין בחי' זה דהיינו למה שלפניו(   אולי הרמז )

תחוב כל העבודה    וזהו בשורש התאווה שהיא לכח שבממון שנותן לו מבטח ומשען שלכן רבינו אומר בתורה כג שבו
אבל בדקות יותר גם מה שאדם לא שמח בחלקו הגשמי זה נמשך מתאוות ממון,  כי שמח בחלקו הוא      זרה שבעולם.

ה' שלא שוכח ולא מקפח אותו וכל הנצרך לו לעבודת ה' הוא דואג לו.    וממילא כל דבר שחסר לו נתפס  ששבוטח  
 כסיבה לתפילה ולא לכאב לב או השתדלות.  

 

גם    הרמב"ן   –  ה השגח  יש  אדם  בבני  אבל  החיים  בבעלי  והיא  בלבד  המין  על  כללית  שיש השגחה  כתב  וירא  פרשת 
 השגחה פרטית על מעשיהם ואילו בצדיקים יש גם השגחה להצילם מן המקרים. 

שמיישב הקושיות שיש בזה וכותב:  אבל על ידי תפילה אפשר לכל אדם שיזכה להשגחה פרטית ועל    קהלת יעקב ועיין  
 ידי זכות גדול יכול גם להינצל מן המקרים. 

ע"י   והוא  שווה  הכל  וגדול  קטן  כולם  העולמות  בכל  שנעשה  מה  מכל  פרטים  ופרטי  פרט  שכל  לומר שפשוט  ונראה 
השי"ת שלא נעלם ממנו כלום ולא הניח למשרתיו לעשות שום דבר מעצמם אבל כל החילוק בין השגחה להסתרה היא  

עלמין ואין חוצץ ומסתיר על פניו אלא שיש שההנהגה איתנו היא נגלית לנו שמאיר לנו    מצידינו כי הקב"ה ממלא כל 
פניו ואזי ההנהגה אתנו מובנת ואינה תלויה בשום חוק מוטבע רק כפי מעשינו ממש.    אבל מאידך הנהגה כזו היא כמו  

לעיני המלך שהפג זה כחוטא  הרי  חוטא  ח"ו  ואם  של מלך  הזמן בפלטין  כל  נמצא  מאד  שאדם  גדול  בכבוד המלך  ם 
 ומכריח עונש גדול לכפר כי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.

לכן מי שאינו ראוי כל כך ועלול לחטוא אזי ההשגחה עליו היא נסתרת דהיינו שמתלבשת בבחי' חוקי הטבע וזו נקראת  
יותר בב כל כך בהשי"ת ועבודתו  ואזי אדם כזה אין לו השגה  כי כדי שלא יצטרך  הנהגה ע"י שרי המלך  חי' אמונה 

השי"ת להענישו לעיתים קרובות )או להמיתו ח"ו כי על חילול השם רק מיתה מכפרת( לכן מתנהג כאילו אינו מסתכל  
עליו דהיינו מתנהג איתו בהנהגה של הסתרה שעל ידי שאין לאדם כל כך השגה בו ית' כי נסתר ממנו אזי אין כל כך  

ר לומר שחטא בגלל ההסתרה, וזה מה שכתב הרמב"ן שמניחו על המקרים וזה גם כוונת  חרון אף עליו כשחוטא כי אפש
יז ח"ב שכתב כמה טוב שיש טבע כי אם לא כן כשהיה כועס היה מסיר ההשגחה לגמרי דהיינו מעניש   רבינו בתורה 

אבל כאילו מאחרי  ועכשיו עכ"פ משגיח עליו על ידי הטבע,  דהיינו שאף שמשגיח על כל פרט ואף הקטן ביותר שלו  
 מסך המסתיר זאת מן האדם. 

יהיה להם דעת כבני   זה כיוון שאי אפשר להאיר להם פנים דאם כן  ידי השר  )ומה שהבהמות אף שאינן חוטאות השגחתן היא על 
 אדם( 

רק  דיחוד ה' שאנו מייחדים פעמים ביום שמע ישראל פירושו שהשי"ת לא    56אות ג' עמ'    ספר הזכרונות לר' צדוק ועיין  
הנבראים   כל  ידיעת  הוא  עצמותו  וידיעת  הימצאו  מצד  הוא  מציאותם  כל  אלא  ודם  בשר  כמלך  העולם  על  משגיח 

עמ'   א'  אות  עוד  ועי"ש  הבריאה.     לפני  כמו  יחיד בעולמו אחרי הבריאה  והוא  חוץ לעצמיותו.      48שאינם דברים 
 שמצידו ית' אין חילוק בהשגחתו על קטן כמו על גדול והכל רק מצידנו שנסתר או נגלה לנו. והיינו כנ"ל.  

 
מֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ:  קו  אֹונֹו ב ְ ֲהַדר ג ְ מֵּ ֲחֹות ַלְחפ ֹ   ְיהָֹוה ו  ַ ת  ו  לֹו ְלִהׁשְ ר ָעש  י ְזָהבֹו ֲאׁשֶ ת ֱאִלילֵּ ֹו ְואֵּ י ַכְספ  ת ֱאִלילֵּ ִליְך ָהָאָדם אֵּ ֹום ַההו א ַיׁשְ י  ַ ר  )כ( ב 

ִפים:  ֵּ רֹות ְוָלֲעַטל  ֵּ י הַ   פ  ִבְסִעפֵּ ִרים ו  ִנְקרֹות ַהצ ֻ מֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ: )כא( ָלבֹוא ב ְ קו  אֹונֹו ב ְ ֲהַדר ג ְ מֵּ ַחד ְיהָֹוה ו  ַ י פ  נֵּ ְ ָלִעים ִמפ   ס ְ

 



 20יז.          מוהר"ן          ליקוטי                               תורה יג                                                       

ואם כן מה שכתב כאן שעל ידי שיבור תאוות ממון זוכה להשגחה הפירוש שכיוון שתאוות ממון היא עבודה זרה הרי  
לו פנים בלי פחד שיהיה כחוטא בבית המלך    המשבר אותה הוא המאמין בה' ואזי בטל החרון אף ממנו ואפשר להאיר 

 כנ"ל ואזי נגלה לו השגחת השי"ת על כל פרט.  וכפי אמונתו גם זוכה לעלות מעל לחוקי הטבע כנ"ל בתורה ז',   

מצליח להתעלות על הדמיון שהטבע הוא המציאות אזי גם בגשמיות בטל הטבע לגביו    ובשכלו כי מי שאמונתו חזקה  
 ידלוק יאמר לחומץ. בחי' מי שאמר לשמן ש

כי ע"י שקר השי"ת מסיר ההשגחה ממנו.   תורה נא  ועיין   כתב שתאוות ממון היא    ובתורה כג שהשגחה תלוי באמת 
השקר הכי גדול.   ועי"ש בתורה נא שכשיש השגחה אזי אפילו אחר הפעולה שהוציא הקב"ה מכח אל הפועל אעפ"כ  

 חבר בחי' בן לאב ונעשה כמו קודם הבריאה.כל הדברים הם באחדות עמו ע"י ההשגחה וחוזר ונת

צדוק ועיין   לר'  צדק  שהצדיק   13עמ'    דובר  משמע  וכאן  יחידה,  למדריגת  שזכה  למי  רק  היא  בשלימות  כזו    שהשגה 
הגדול שזכה לזה יכול להאיר משהו מזה גם לנו ואפילו הקטן שבאנשיו וכו', רק שיהיה דבק בו באמת דהיינו שנקרא  

 מתאוות ממון כן ישיג יותר.   אנשיו וכפי ריחוקו 
 

העיקר בצדקה כאן היא מה שנותן משלו שזה היפך הבחי' חסרון שגורמת תאוות הממון,  וכן האמונה שמצרף    –  צדקה 
לזה במה שאמרו חז"ל "לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה שנאמר והיה מעשה  

ז(  והיא מצוות עשה,   ולא תעשה כשמעלים עיניו )שם(     והיא גדר אדם כדרשת  הצדקה שלום" )ש"ע יו"ד סימן רמ
חז"ל על הפסוק "האיש אשר עשיתי עמו" שרות אמרה אני עשיתי אותו לאיש במה שקבלתי ממנו צדקה )תורה רכה(     

הזה הגשמי,    ולכן נברא העולם כך שיש חסרים כדי שעל ידי הצדקה שלמטה יתעורר החסד למעלה להשפיע לעולם
 לבחי' ארץ שהיא בחי' עני כלפי בחי' השמים. 

נעשה שכבר אין צורך בהשתדלות כי מה שהשתדלות מועילה זה כדי   ג' שעל ידי זה דייקא  ועיין תורה ד' ח"ב אות 
בחי'   ידי הצדקה מתעורר  על  אבל  העולם  קיום  שהוא  בראשית  למעשה  חיות  שנותן  מלאכות שבמשכן  הלט  לעורר 

נה.   עוד מבואר שם שצדקה היא בחי' רחמים בחי' יעקב בחי משפט בחי' אמת בחי' הקו הישר,    וזהו  עולם חסד יב 
ההיפך משורש לכל הסטיות שבעולם שזה הע"ז שהוא תחוב בתאוות ממון ולכן היא התיקון לזה, כי היא בחי' רחמים  

 בחי' דעת ועל ידה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו דהיינו בנין השכל דקדושה. 

.      כמבואר בתורה כג  א השקר הגדול ביותר שיש בעולםי השאוות ממון  ההפך מת  עוד עיין תורה רנא שצדקה בחי' אמת 
 ועיין תורה רכא שע"י הפרשת מעשר מבטל החסרון של יש לו מנה רוצה מאתים, ונעשה לו מידת ההסתפקות. 

ממון.       בתאוות  שיש  הקלקולים  לכל  התיקון  הוא  שצדקה  הברית,         ןועיימוכח  בתיקון  תלוי  שהתיקון  כג  בתורה 
ועיין תורה רסד שצדקה לעני הגון היא תיקון הברית  אבל לעני שאינו הגון זה פגה"ב והנותן נפגם יותר עי"ז.    כי ידוע  

ולכן  דייקא  מאברהם  ויצא  ישמעאל  גבי  וכמבואר  דקליפה  חסד  בחי'  זה  מקליפת    שניאוף  היא  כראוי  שאינה  צדקה 
וזהו שיש נואפים גדולים שהם בעלי חסד גדולים כי צדקה אמיתית היא בבחי' רחמים ולא בחי' חסד לעצמו כי  החסד,  

יגרום לתוספת כבוד שמים, בלי שיכוון לקבל מזה שום תועלת עצמית ככבוד או   כוונתו שסוף המעשה  צריך שיהיה 
 גם בכל מעשיו.  שליטה.    כי שמירת הברית הוא הדבר שעושה את האדם בברית עם השי"ת

ניאוף, כי שתי תאוות    –  חמימות תאוות ממון ג' ב' שהחמימות הזו היא בעצמה החמימות לתאוות  עיין לק"ה קידושין 
אלו הן בחי' אחת,  וכל אחת תלויה בחבירתה כמובא בתורה כג שתאוות ממון נמשך מתאוות ניאוף ולכן מה שנאמר  

שגם משברת תאוות ניאוף.   כי אי אפשר לשבר תאוות ממון אלא    שצדקה מבטלת החמימות לממון נכלל בזה ממילא 
 אם משבר תאוות ניאוף. 

יותר ממנו   ג ובהשייך לאות ג בסוף התורה   שכל החולק על מי ששומר הברית  עוד כתב שם רבינו בתורה כג אות 
 הקב"ה מפילו לתאוות ממון. 

ניאוף היא עיקר הנסיון בעוה"ז ובתיקונה  ועי"ש עוד שמתרץ הקושיא דמחד גיסא כותב רבינו בכמה תורות   שתאוות 
ויותר קשה   ניאוף  גרוע אפילו מתאוות  ואילו בסיפורי מעשיות מבעל תפילה משמע שתאוות ממון היא  תלוי הכל.   
ניאוף   מתאוות  מתחיל  שהכל  ר"ל  ובקיצור  הענין  כל  באריכות  ועי"ש  האחרות.    התאוות  מכל  מאשר  ממנה  לצאת 

שבשבילו בא האדם לעוה"ז ובו תלוי כל ההתקרבות להשי"ת ולהבין דברי הצדיקים וכו', אבל מי  שהיא עיקר הנסיון  
שפוגם הברית ח"ו אזי מפילים אותו לתאוות ממון וטרדת הפרנסה ואזי אחרי שנפל כבר קשה מאד מאד שיצא מזה.    

רתו כמבואר בסיפורי מעשיות  רק ע"י צדיק גדול ונורא כזה שיודע מהדרך שיש להחרב שהגיבור מקבל משם כח גבו
 .שם

ולהמשיכו   ועי"ש עוד דברי מוהרנ"ת שרואים בחוש שעד שנופל לתאוות ממון עוד אפשר לדבר איתו ביראת שמים 
ולקרבו להשי"ת אבל כיוון שנפל ונשקע בתאוות ממון כבר אין עם מי לדבר כי נהפך לכל כך חסר וכל מה שנוסף לו  

 עוד מגנות תאוות ממון באריכות. גורם ליותר חיסרון.     ועי"ש 

ניאוף הוא שורש לכל הסטיות והוא גורם לפגם במוח והסטיה היא בסופו של דבר לממון ואזי הממון   ונ"ל לבאר כי 
כאן   לא  הוא  כי  לדבר  מי  עם  אין  כבר  ואזי  ממון  רווח  של  בתוכניות  מעופף  ונעשה  המגושם  ושכלו  דמיונו  מרחיב 

 ם הוא. כמבואר בתורה כא היכן ששכלו ש

ההתלהבות שבה הוא אץ להעשיר נקראת חמימות אף שאינו דומה לניאוף ששם הפעולה היא בלי שכל רק    –  חמימות
 התלהבות היצר אבל בממון זה עוות השכל כי משתמש בו לתכנן רווח ובטחון המחר. 

כמו שהמוות אפילו    לכאורה קשה הרי זו קללת אדה"ר על חטאו א"כ   –  וניצול מן הקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם 
 לצדיקים גמורים הוא בעטיו של נחש גם קללה זו היא בעטיו של נחש ואין לה תיקון אלא הזעה בעצמה. 

 אמנם זה מתקיים בקושי עמל התורה, מי שזוכה. 



 21יז.          מוהר"ן          ליקוטי                               תורה יג                                                       

וכן מו"מ באמונה הוא בחי' זיעת אפיך כי מבואר בתורה יד שלעתיד לבוא יתבטל גם זה, כשיתוקן חטא אדם הראשון  
הארץ דיעה.   ומשמע מרבינו שתולה הקושי היותר ממה שבעטיו של נחש, בתאוות ממון ,  וצ"ע כי לכאורה    ותמלא

לא זה היה סיבת הקללה.  ועוד צ"ע מדוע נקרא זיעת אפיך ולא זיעת כל הגוף ובפרט שמובא בהלכה שדייקא מכאן  
 לומדים שזיעת הפנים פחות מזיקה.

הפ לטרדת  הכוונה  עיקר  שאמנם  יותר  ונראה  מיוחדת  זו  שתאווה  כנ"ל  אבל  הגוף  כל  זיעת  בחי'  הוא  ובאמת  רנסה 
כג   בתורה  שמובא  ועוד  יותר.  הפנים  זיעת  כאן  נתייחד  לכן  ואולי  פעיל  באופן  משתתף  המוח  גם  שבה  מהאחרות 

הפנים  שתאוות ממון הוא בחי' פנים חשוכים, ואולי אפשר לומר שזיעת אפיך היינו פסולת הפנים דהיינו פסולת הארת  
תחיה את בעליה,    בחי' החכמה  ה',  פני  ניזון האדם מבחי' הארת  קודם החטא  כי  היא  והקללה  דהיינו חשכות הפנים, 
נשתלשל דאגת   גם  ומשם  יב  כנ"ל בתורה  ע"י השמאל שבתורה  נעשה הכרח לגשם המזון שיהיה  אבל אחרי החטא 

 ת הפנים.   הפרנסה וכן קושי הבנת התורה שהם בחי' אחת ששתיהן מבחי' חשכו

וזהו שרבינו כותב שהבחי' בזיעת אפיך נתקן ע"י קטורת כמ"ש "ישימו קטורה באפיך" שע"י בחי' קטורת ישמח לב כי  
זיעת אפיך הוא פנים חשוכים ועצבות.   וקטורת היא הכח לרדת לעומק הקליפה ולברר משם נצוצות ולהעלותן, וזהו  

א מו"מ רגיל רק בהעלם בליבו הוא כולו קודש ע"י האמונה לכן בכוחו  שמו"מ באמונה הוא בחי' קטורת כי כלפי חוץ הו
לרדת לעמקי הקליפה בהעלם בלי קטרוג רק מתדמה להם כאחד מהם ואעפ"כ הוא קשור ללמעלה וקושר כל הנצוצות  
ועי"ז יוצא האדם מעצבות שגורמת לו התאוות ממון כי ע"י אמונה נעשה שמח בחלקו ועי"ז נעשה פנים    יחד ומעלם 

 מאירות היפך הפנים החשוכות והעצובות שהיו לו דהיינו זיעת הפנים הנ"ל. ועכשיו נתבטל ונעשה שמחה ואור פנים. 

לשון קשורת שיורד עד מדריגות הנמוכות ביותר שבין הקליפות וקושרם לגבוה ומעלה אותם.   והעני    –  כמקריב קטורת 
ן עני אלא מדעת והוא היפך השמחה וע"י שנותן לו צדקה  הוא סמוך לקליפות בחי' מלכות דלית לה מגרמא כלום ואי 

 מעלה אותו מזה, וזהו שצדקה כקטורת. 

כי בתאוות ממון הרי נפל הממון לקליפות, ומבואר שעי"ז כל שורש הנפשות שבו והתורה    ועיין לק"ה שבועות א' ה'
ליפה ומוציא מעמקי הקליפות  הגבוהה שבו נהפכה לתאוות ממון, אבל ע"י צדקה שמשבר תאוות ממון הרי משבר הק

 את כל הגוונין העלאין התורה והנפשות הגבוהים שיש שם. והיינו שצדקה כקטורת. 

הוא   וכן  מהמוח  היורדים  חסדים  ע"י  המתמתק  עשן  בחי'  הוא  צדקה  נותן  ידה  שעל  הלב  שחמימות  בזהר  ומבואר 
מ הטוב  ומברר  למעלה  ממטה  העולה  טוב  בריח  ממותק  עשן  בחי'  היא  בזהקטורת  וגם  הקליפות.  צדקה    הבין  דומה 

 לקטורת. 

ג' ה' יכול לירד לעומק    ובלק"ה ערלה  ודייקא עי"ז  ח' ח"ב שסוד הקטורת הוא שנדמה לסט"א כאחד מהם  על תורה 
הקליפות ושם להתקע להם בגרון ויפלטו אותו עם כל הקדושה שבלעו.  וכן כאן כי מו"מ באמונה כלפי חוץ נראה בחי'  

בולון בצאתך" דהיינו חיצוניות והסט"א חושבת לבלוע אותו אבל ע"י שמתחזק באמונה הקדושה  צאתך כמ"ש "שמח ז
ומברר   המידות  לבחי'  שיורד  ועוד  העוה"ז.    בגשמיות  הטמונים  הקדושים  הנצוצות  כל  עם  בשלום  יוצא  להיפך  אזי 

ב לב  לשמחת  אותו  ומעלה  בלב  שיש  וההתפעלות  הרגש  של  בחום  ומשתמש  לבחי' שמחה  חדווה  אותם  בחי'  השי"ת 
דניגונה דלוואי שהוא הניגון הקדוש של ביהמ"ק המושך להיות נלווה להשי"ת כמו הלווים שלעולם לא נתקו ממנו ית'  
גם בחטא העגל.     ואזי זוכה לדעת שהוא היפך תאוות ממון פנים חשוכים ונעשה לו פנים מאירות כי הקטורת מתקן  

"ישימו קטורה באפיך" ומת קן הקללה של בזיעת אפיך שהוא בחי' פנים חשוכים. והיינו שמו"מ באמונה  הפנים כמ"ש 
 הוא כקטורת. 

ה'ועיין   ג'  שותפין  להוציא    לק"ה  זוכה  תורה  לומדי  להחזיק  דהיינו  באמונה  ומתן  משא  שע"י  ח"ב(  ח'  תורה  )ע"פ 
ב כאן שמו"מ הוא בחי'  הנצוצות דקדושה מהסט"א שעי"ז זוכה לשיר שיתער לעתיד לבוא שאז תגדל השמחה וזהו שכת

"שאו זמרה ותנו תוף" וכן שעי"ז מתגלה בחי' משיח דהיינו בחי' השיר שיתער לעת"ל שהוא בחי' קול המוכיח שיהיה  
 למשיח. והוא עוד בחי' שמו"מ באמונה הוא כקטורת. 

 

ׁשֶ   עבודת השם סימן תע  חיי מוהר"ןעיין    עוד על תאוות ממון ֲאָוה  ַ ַהת  ו  ַעְכׁשָ ָאַמר,  ַהְינו   )כז(  ָהעֹוָלם,  ְוַהְנָהגֹות  ָממֹון  ל 
אֲ  ִמת ַ ו  ַעְכׁשָ דֹוָלה  ג ְ ִהיא  ֲאָוה  ַ ַהת  זאת  ָכבֹוד,  ב ְ ָהעֹוָלם  ְוַיְנִהיג  ת,  ירו  ַוֲעׁשִ ָממֹון  לֹו  ְהֶיה  י ִ ׁשֶ ֲאָוה  ַ רֹוִאין  ַהת  ָאנו   ׁשֶ ְוֶזה  ף.  ִנאו  ַות 

י לֵּ ַהק ַ ם  ג ַ ׁשֶ ׁש,  חו  ָהעֹוְסִקין  -ב ְ גֹון  כ ְ םעֹוָלם,  ג ַ ְלַעְצָמם  ים  א, עֹוש ִ ֹוצֵּ ְוַכי  ]סֹוְכִנים[  ִפיְדַראְציֶקעס  ֹוִרין  ק  ׁשֶ ְך[  ו  ו  ]ת ִ ִפיְדָראד  ן  -ב ְ ֵּ כ 
י ְואֵּ ְכִלית,  ַ ת  ֹות  ַלֲעש  י  דֵּ כ ְ יֶהם  ִלְנׁשֹותֵּ יָתם  ְלבֵּ ׁשֹוְלִחים  ְרִויִחין  ַ מ  ׁשֶ מֹון  ָ ַהמ  ְוָכל  מֹון,  ָ ַהמ  ִמן  ְכִלית  ַ מוֹ ת  ָ ַהמ  ִרים  ְמַפז ְ ִביל  ָנם  ׁשְ ב ִ ן 
ר ִמ  דֹוָלה יֹותֵּ ל ָממֹון ְוַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ג ְ ֲאָוה ׁשֶ ַ ו זאת ַהת  י ַעְכׁשָ ֶדם( כ ִ ֲהגו  ִמק  נ ָ מֹו ׁשֶ יֶהם )כ ְ ֲאוֹותֵּ ַ "ל: ת  ֲאָוה ַהנ ַ ַ  ת 

 תר שיש גם היום להיפך שנדמה שאין להם תאוות ממון וזה רק כי שקועים בתאווה אחרת יו -אות נושיחות הר"ן  ועיין 

ֲאַות ָממֹון ַאף    -אות קטו  שיחות הר"ן גם עיין   ַ ו  ת  ף ַוֲאִפל  ל ִנאו  ַתֲאָוה ַהז את ׁשֶ ה הו א ב ְ עֹוָלם ַהז ֶ ָ ל ָאָדם ב  ָ ל כ  יֹון ׁשֶ ָ ס  ר ַהנ ִ ִעק ַ
ׁש, ַאף ָ ' ְוִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַממ  ' ְוכו  ָעה ְמאד ְוכו  רו  ֲאָוה ג ְ ַ ִהיא ת  י ׁשֶ ִ י-ַעל-ַעל פ  ִ ן ִעק ַ -פ  ֲאָוה ַהז את: כֵּ ַ ת  ַ יֹון הו א ב  ָ ס   ר ַהנ ִ

 



 מוהר"ן                            יג    תורה                          קוטי          יל                 1יז: 

מציאות   \א/זהבו את  ירגישו  שכולם  דהיינו  דעה  הארץ  שתמלא  עד  לכולם  דעת  ויאיר  ילמד  משיח  כי 
  . שמרו לעצמם ממון לבטוח בו במקום בהקב"השבטחו מבטח בוגד שקב"ה מאד, ועי"ז יתביישו מאד על  ה

תתגלה  הדעת הזו היא    ,שמבאר שמש"כ ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים  \ב/ א' ה'  ועיין לק"ה שבועות
הפנ תתגלה  ואז  מאד  גבוה  בשרשו  הממון  כי  ממון  תאוות  הביטול  ע"י  דהיינו  ידייקא  דבר  כל  של  מיות 

, והכי נמי התורה שהצדיק מוריד  התורה נעלמת בשרש הממון, וזה ע"י ביטול התאווה לחיצוניות של הממון

   .עלמת בשרש הממוןנהיא התורה הכמבואר לקמן ע"י שמבטל מאנשיו תאוות ממון 
פסוק זה הוא קינת ירמיהו על הריגת המלך יאשיהו, ועיין   רוח אפינו משיח ה'  \ג /וזה בחי' )איכה ד(

אפינו  שתרגום   רוח  הנביא  אותו  שמכנה  מהכינוי  לומד  ורבינו  חיים,  רוח  כנשמת  עליהם  חביב  שהיה  פי' 
  של צדקה  לרוח נדיבה דהיינו שרוח אפינו רומז, הוא בחי' התגלות משיח רוח אפינו שנמתקש רמז  ה' ומשיח

בזעת אפך  ממון  המבטל את  משיח ששל תאוות  ועי"ז התגלות  ע"י  כנ"ל  ,  נדיבה  מתגלה  של הצדקה  רוח 
  שמבטלת את חרון האף שיש על עבודה זרה של תאות ממון דהיינו קללת בזעת אפך תאכל לחם, דהיינו

ע"ז  פגם דהיינו  אף  \ד/ אמונה  החרון  עיקר  זה  של    \ה/ זמן שיש ע"ז זאתוכל    במדרשכמבואר    , שעל 
חרון אף יש  ,  כדי להיות בטוח ולא סומך על הש"י בלבד  \ז/ שהאדם שומר ממוןדהיינו כ  בעולם  \ו/ ממון

 
מדוע כספו וזהבו ולא עציו ואבניו ועיין לקמן סוף אות ג' מה שבארנו למה האריכות הזו אלילי כספו ואלילי    ם צ"ע לפי הפשטני   א

 זהבו.

ִאֲמרֹות ה' ְוכוּ   ליקוטי הלכות שבועות הלכה א ה(   ב ֶ ְבָעָתִים, ַהְינּו ש  ִ ק ש  ֶסף ָצרּוף ְוכּו' ְמֻזּקָ ִחיַנת ִאֲמרֹות ה' ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ּכֶ ַהְינּו  ְוֶזה ּבְ ', ּדְ

ְוכּו',   ָצרּוף  ֶסף  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  זֹוִכין  וּמ ּתֹוָרה,  ירוּת  ִ ֲאַות ֲעש  ּתַ ִרין  ּבְּ ַ ש  ּמְּ ֶׁ נוּ ש  ַהיְּ ּדְּ ָהב,  ַהזָּ וְּ ף  סֶׁ ַהּכֶׁ ִקין  ַזּקְּ וּמְּ ִפין  ָצרְּ ּמְּ ֶׁ ֵדי ש  יְּ ַעל  ֶׁ נוּ ש  ַהיְּ ֹוִציִאין  ּדְּ

יצֹוצֹות, ַעל יְּ  ַהּנִ ֹות וְּ ָפש  ל ַהּנְּ ם ּכָ ָ ֵרי ָהעָ ִמש ּ ְּ ַמֲאַמר "ַאש  ָרָכה ּבְּ רֹונֹו ִלבְּ נוּ ִזכְּ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ ּ מֹו ַמה ש  ַעצְּ הוּ ּבְּ זֶׁ "ל. וְּ ּנַ ּכַ ה ַהּתֹוָרה  ה ַנֲעשֶׁ "ל,  ֵדי זֶׁ ם" ַהּנַ
ה ּתֹוָרה,  ַלֲעשֹות ִמזֶּׁ ֹות וְּ ָפש  ח נְּ כֹוִלין ִלּקַ ֲאַות ָממֹון יְּ ִביַרת ּתַ ְּ ֵדי ש  ַעל יְּ ֶׁ ה    ש  ם ִמזֶּׁ י ּגַ נוּ ּכִ ֲאַות ָממֹון,  ַהיְּ ִביַרת ּתַ ְּ ּ נוּ ִמש  ה ּתֹוָרה, ַהיְּ מֹו ַנֲעשֶׁ ַעצְּ ּבְּ

י  ֲאַות ָממֹון הוּא מֹוִציא ַהּנִ ר ּתַ ּבֵ ַ ש  יק מְּ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ש  מֹון וּכְּ תֹוךְּ ַהּמָ יצֹוצֹות ֵהם ּבְּ ַהּנִ ֹות וְּ ָפש  ל ַהּנְּ י ּכָ ם ּתֹוָרה, ּכִ ה ֵמהֶׁ עֹושֶׁ ם וְּ ָ בָֹאר    צֹוצֹות ִמש ּ ּמְ ֶ מֹו ש  )ּכְ
ל   ְוֶזה  ּכָ נו(.  ִסיָמן  ּבְ ם  ָ ש  ן  ַעּיֵ ְלכּות,  ַהּמַ ְלתֹוְך  ָיִמים  ֲאִריכּות  יְך  ִ ְלַהְמש  ּכּוִרים",  ַהּבִ "ּוְביֹום  ַמֲאַמר  ּבְ ,  ֶזה  ֶפש  ַהּנֶ ּזּור  ִמּפִ יֵלִני  ַהּצִ ֶהָחָכם,  ָאַמר  ֶ ש 

ּזּור ַהנֶּ  ר ַהּפִ י ִעּקַ ִרין, ּכִ ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ְנָכִסין ְמֻפּזָ ֶ ַהְינּו ש  ה  ּדְ ֲאָמר ַהּזֶ ּמַ ּבַ ֱאַמר  ֹות ַהּנֶ ָפש  ַהּנְ ן ְלִקיַחת ּוְלִקיַטת  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ מֹון ּכַ תֹוְך ַהּמָ ֶפש  הּוא ּבְ
ירוּ  ִ ֲאַות ָהֲעש  ר ְלִקיָטָתם הּוא ִמּתֹוְך ּתַ "ל, ִעּקַ ּנַ ָשִמי ּכַ ְבִחיַנת ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ "ל ּבִ ֵרי ָהָעם ַהּנַ ְ ם ְנפִ ַאש  ָ ש ּ ֶ לֹום,  ת ש  ָ ֹות ַחס ְוש  ָפש  ל ַהּנְ יַלת ּכָ

מֹון   ם הּוא מֹוִציָאם ִמּתֹוְך ַהּמָ ָ י ִמש ּ ֹות, ּכִ ח ְנָפש  ֵדי ִלּקַ ֲאַות ָממֹון ּכְ ּבֹר ּתַ ְ ן ָצִריְך ֶהָחָכם ִלש  ַעְצמֹו ַנֲעֶשה ּתֹוָרה,  ְוַעל ּכֵ מֹון ּבְ ַהּמָ ֶ "ל. ִנְמָצא, ש  ּנַ ּכַ
בֵּ  ַ ש  ּמְ ֶ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ש  ָטם, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ּתֹוָרה ּדְ ם ּוְמַלּקְ ָ ָהיּו ש  ֶ ים ש  ִ דֹוש  יצֹוצֹות ַהּקְ ְך ּוְמָצֵרף ַהּנִ ֲאַות ָממֹון ּוְמַזּכֵ ֶסף    ר ּתַ ִחיַנת ּכֶ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ּכַ

ֶסף ָצרּוף, ַעל ְיֵדי ֵצרּוף ְוִזּקוּ  ִחיַנת ּכֶ ִאֲמרֹות ה' ְוכּו' ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ּבְ ֶ "ל.  ָצרּוף ש  ּנַ ֹות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ּתֹוָרה ּכַ ָפש  ם ַהּנְ ָ ּמֹוִציא ִמש ּ ֶ ֶסף ש  ק ַהּכֶ
ֶהם  ּבָ ֶ ִפיָרה ש  ל ְיֵמי ַהּסְ ֶ בּועֹות ש  ָ ַבע ש  ֶ ִחיַנת ש  ַבע ּבְ ֶ ָעִמים ש  ַבע ּפְ ֶ ְבָעָתִים", ַהְינּו ש  ִ ק ש  ֹות ּוְמבִ   ְוֶזהּו "ְמֻזּקָ ָפש  ִצים ַהּנְ ִטים ּוְמַקּבְ יִאים אֹוָתם  ְמַלּקְ
פִ  ַהּסְ ְיֵמי  מ"ט  ּבְ ֶ ִנְמָצא ש  "ל.  ּנַ ּכַ ֶסף  ַהּכֶ ְלִקיָטָתם הּוא ִמּתֹוְך  ר  ְוִעּקַ "ל,  ּנַ ּכַ ְנָין  ְוַהּמִ ִפיָרה  ַהּסְ ַחת  ֶסף  ּתַ ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ֶסף.  ַהּכֶ ְוִנְצָטֵרף  ְך  ּכֵ ִנְזּדַ יָרה 

"ל, ְוָאז ַנֲעֶשה  ּנַ ּכַ ְבָעָתִים  ִ ק ש  ְבחֹן אֶ   ָצרּוף ְמֻזּקָ ים ּכִ ִחיַנת ּוְבַחְנּתִ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ּכַ בּועֹות  ָ הּוא ש  ֶ ים, ש  ִ ּיֹום ַהֲחִמש ּ ִלין ּבַ ַקּבְ ּמְ ֶ ה ּתֹוָרה ש  ָהב  ִמּזֶ ת ַהּזָ
ְבִחיַנת ֵצרוּ  ֹות ִיְשָרֵאל הּוא ּבִ ל ַנְפש  ֶ רּוף ש  ִחיָנה ְוַהּצֵ ר ַהּבְ ִעּקַ ֶ ֶסף, ש  ְצרֹף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ "ל.  ּוְצַרְפּתִ ּנַ ֹות ּכַ ָפש  ל ַהּנְ ים ּכָ ִ ש  ם ְמֻלּבָ ָ י ש  ֶסף ְוָזָהב, ּכִ ף ּכֶ

ִביַר  ְ ַעל ְיֵדי ש  ֶ ְיָקא, ש  יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף , 'ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף' ּדַ ִחיַנת טֹוב ִלי ּתֹוַרת ּפִ ּבְ ֶסף ְוָזָהב, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ּתֹוָרה  ְוֶזהּו  ּכֶ ֲאַות  ת ּתַ
ּמ  ֶ "ל: ש  ּנַ ם ְועֹוִשין ֵמֶהם ּתֹוָרה ּכַ ָ ֹות ִמש ּ ָפש   ֹוִציִאין ַהּנְ

ִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים:   איכה  ג  ר ָאַמְרנּו ּבְ ֶ ִחיתֹוָתם ֲאש  ְ ש  ד ּבִ יַח ְיהָֹוה ִנְלּכַ ִ ינּו ְמש   פרק ד )כ( רּוַח ַאּפֵ

 בגומות שחפרו:   -מיהו על יאשיהו. בשחיתותם  הוא יאשיהו כמו שנאמר )דברי הימים ב ל"א( ויקונן יר   -)כ( משיח ה'    -  "י רש 

ובורות שחפרו. אשר אמרנו בצלו    וביאור הפסוק  נלכד בשיחות  ה'  יאשיהו המלך שהיה רוח אפינו משיח  עפ"י איכה המפורש הוא 
 נחיה בגויים.  

ב  " אר בדברי הימים סוף פ מהגויים אבל לא היה כן אלא שהוא נלכד בשחיתותם כמבו   ל דהיינו בצלו של יאשיהו נצליח לחיות ולהינצ 
באשור ועברו דרך יהודה ויאשיהו יצא אליהם למלחמה אע"פ שמצרים אמר לו שבשם ה' הוא יוצא להלחם    ם שמצרים יצאו להילח 

באשור ושלא יפריע לו ויאשיהו לא שמע אליו ונהרג במלחמה זו ואז נתנו חוק שבכל קינות ישראל יזכירו גם הריגת יאשיהו כי היה  
ב  -מלכים גדול כי היה בן אמון בן מנשה שהיו רשעים והוא מלך אחריהם וביטל הע"ז והחזיר את העם בתשובה כמבואר  מלך צדיק  

 כה.פרק כג  

ס ובמקור מים  –בעש"ט עה"ת עקב נז  )   עה"פ וסרתם ועבדתם שכל מעט הסרת המחשבה מהקב"ה היא כבר בחי' ע"ז.  כמובא בשם הבעש"ט   ד

 הובא בתורה סב תנינא.(  רים תרומה פכ"ו עה"פ ועשית את הקרשים הובא במקור מים חיים תרומה ס"ק ה'.חיים שם ס"ק מג. ודגל מחנה אפ 
. ואולי כיון שבאמת צ"ע מדוע נקט תאוות ממון הרי החרון אף שעל תאוות ממון הוא בגלל  מיותרת   "זאת" צ"ע לכאורה התיבה    ה 

על התאוות ממון דווקא, וכיון שרבינו מדבר כאן בעיקר מתאוות    הע"ז שתחוב בה א"כ צ"ל שהחרון אף הוא על הפגם אמונה ולא 
ממון נקט זאת דייקא. ואולי רוצה לומר שאפילו המתחזק באמונה אבל כשמשבר תאוות ממון יותר קרוב לשלימות האמונה כי שיבור  

 יקא שיתבאר לקמן.  תאוות ממון הוא בחי' בטחון שהוא פרי ושלימות האמונה ובזה דייקא תלוי בחי' משיח ותורה דעת 
כל זמן שרשע בעולם ובמדרש הלשון כל זמן שע"ז בעולם אבל איזה ע"ז זה כבר פירוש של רבינו. ועיין תורה י' שם    בגמ' הלשון   ו 

 פירש ע"ז של גאווה.

י מדרגתו  שנקראת ע"ז אזי כל פרוטה ששומר כדי לסמוך עליה היא ע"ז. אבל למעשה זה תלוי בכל אדם לפ   מצד גדר התאוות ממון   ז 
ורבינו בנסיעתם   וכדמצינו בבעש"ט  גדולים לא השאירו אצלם כלל ממון רק כל שפע שהגיע מיד חלקו,  בבטחון, דהיינו שצדיקים 
לא"י שלא השאירו אצלם אלא ממון כדי להגיע לאכסניא הבאה.  ועניין זה של השתדלות ובטחון כיצד ידע כל אחד להתנהג בזה  

 למעשה עיין לק"ה מו"מ ד'.



 מוהר"ן                            יג    תורה                          קוטי          יל                 2יז: 

ובגין דא ע  \יא/[י]\ט/ (חבעולם )  יצפין  זוהר פנחס רכד הנ"ל הרוצה להעשיר  . )פל"ח(  ה עשן באפולעיין 
דהיינו ע"י    [יב]   אפינו משיח ה'  רוחוכפי הביטול של ע"ז זאת, כן נתבטל החרון אף, בבחי'  

  .\יג/ תיקון רוח אפינו דהיינו ביטול חרון אף של ע"ז עי"ז התגלות משיח ה' 
חסד משיח  בעולם  ונתמשך  בחי'  התגלות  בעולם  שיש  ע"י  שנמשך  לעולם  טובה  השפעה  כי  דהיינו   ,

וכ דין שעצר את השפעת החסד  ממון שעורר  אף על תאות  חרון  היה  נמתק   נתבטל החרוןשבתחילה  אף 

פשט הפסוק היא שדוד המלך מכנה   ועושה חסד למשיחו  \יד/, בבחי' )תהלים יח(הדין ונמשך חסד
, ורבינו מצא  רצון שכן יעשה גם לזרעו  העצמו מלכו ומשיחו ומודה להש"י על החסד שעשה עימו ושיהי

שנתבטל הדין    , וכנ"ל כי התגלות משיח היא ע"יכאן רמז להנ"ל שהחסד נמשך להיכן שיש התגלות משיח

 . של החרון אף על הע"ז של ממון
מבואר לקמן בסוף התורה במה שהבאנו ביאור הלשם שבו ואחלמה בביאור יחוד דקטנות ע"י    עומק העניין 

יסוד דקטנות   כי ע"י שיצא  הנחש שהוא  יחוד שלם  נעשה  ידו  בין צדיק השלם שעל  נתבאר החילוק  ושם 
ואזי היא גדולה ומתייחדת פנים בפנים עם הקב"ה וזה יהיה    מכל התאוות אזי המלכות מאיר בה החסדים 

לעתיד לבוא ונעשה בפרטיות רק אצל צדיקים גמורים וכגון הצדיק שעליו מדברים כאן שזה לתיקון בחי'  
לבוא לעתיד  לדעת שתתגלה  ידו  ועל  ולחסד  אלא שבכח  משיח  הזה  לחסד  זוכה  לא  העולם  אבל שאר   .

חוד דקטנות, ע"י יסוד דקטנות שהוא בחי' יחוד שע"י נשכית הנחש דהיינו הגדול של הצדיק הנ"ל זוכים לי
 בקושי גדול כפי שיתבאר לקמן.

הדעת  \טו/וכשיתגלה יתמשך  הזה  היא  דהיינו    טזחסד  החסד  האמת שהשפעת  והתגלות  הארת 

ית'   חזקה במציאות הקב"ה  דהיינו  שעי"ז מלאה הארץ דעהמציאותו  כי    שהיא בנין הבית,  \יז/ הרגשה 
ר בנין הבית המקדש היה צוואר לעולם שבו מאיר שמים בארץ שעי"ז היה לכל העולם יותר הרגשה  עיק

 
    עיין סנהדרין קיג:  ח 

עקיבא אומר לא תבנה עוד לכמות    רבי   -משנה אחרונה במסכת מדברת מעיר הנדחת ובסופה של המשנה    : דף קיא עיין סנהדרין    ט
זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם   ידבק בידך מאומה מן החרם שכל  ולא  ופרדסים  גנות  נעשית היא  נבנית אבל  שהיתה אינה 

 ם נסתלק חרון אף מן העולם: אבדו רשעים מן העול 

, כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם וכו'. מאן רשעים?  (דברים י"ג)   ולא ידבק בידך מאומה מן החרם   -בגמרא   : סנהדרין דף קיג 
בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה, רשע    ( משלי י"ח ) חרון בא לעולם, שנאמר    -אמר רב יוסף: גנבי. תנו רבנן: רשע בא לעולם  

 ובאבד רשעים רנה.  ( משלי י"א ) טובה באה לעולם, שנאמר    -  בד מן העולם א 

 כי גנב רשע הוא זה שגונב בגלל תאוות ממון   , ציין לגמרא זוכוונת הטשרינער רב ש   אולי וצ"ע  

 .מדוע אמר רב יוסף גנבי הרי מדובר כאן דייקא בעבודה זרה של עיר הנדחת   צ"ע אבל  
 [ יח ותורה קנה ותורה רטו י' אות ו' ואות ט' ובתורה  פסקא צו( ובילקוט שמעוני דברים פי"ג רמז תתפח. ובתורה  )נ"א  ]   ראה פסקא מד   'ספרי פ   '* ע   י

דברים   יא ראה   ספרי  הנדחת(   פרשת  עיר  אף    -מד פיסקא    )בפרשיית  חרון  בעולם  זרה  שעבודה  זמן  כל  אפו,  מחרון  ה'  ישוב  למען 
 ן העולם.בעולם נסתלקה עבודה זרה מן העולם נסתלק חרון אף מ 

 ת רגלי משיח.}עיין ספר החיים להר' חיים ב"ר בצלאל אחי המהר"ל מפרג ח"ב פ"ה עבודת הכסף בכלל ע"ז יחשב וכו' וכל עוד לא בטל הזעם הזה יתעכבו עקבו   יב 

מבואר בכמה תורות    צ"ע מדוע דווקא תאוות ממון   יג רעות  שהרי  ותאוות  יותר מכל שאר מידות  ביאת משיח    עייןהיא המעכבת 
כולל כל המידות הרעות ובפרט תיקון    לפ"ז   .תורה עח שביאת משיח תלוי בתיקון כל קומת המלכות ב הוא שורש המלכות ו ש תורה נד  

 .כלל המדורה של כל הע' תאוות רעות   פגה"ב הוא הברית כמבואר בתורה לב תנינא ועיין תורה יט הטעם כי  

מטהר עצמו מניאוף. ובתורה סו מבואר שבחי' משיח תלוי בהמתקת מדת  מבואר שלבחי' משיח זוכה כפי מה ש   עיין תורה לב תנינא 
כאן   שמבואר  נראה  העניין  וכלל  בתפלה.  השלימה  הכוונה  דהיינו  בשלימות  תפלה  היא  משיח  שבחי'  מבואר  ב'  ובתורה  הכעס, 

עיקר המפסיד את בחי'  שמשיח הוא שלימות הדעת שכל הנ"ל תלוי בזה. וא"כ צ"ע מדוע תפס כאן רבינו את תאוות הממון שהיא  
 משיח.

אות ד' שתיקון המלכות הוא ע"י ששונא את הממון בתכלית השנאה. גם עיין תורה כג ולק"ה קדושין ג' אות ב' ואות ג'    ועיין תורה ל 
ניאוף. נמצא שבאמת כדי לצאת מתאוות ממון צריך לצאת ממדורת שבעים המדות הרעות שעיקרן   שתאוות ממון שרשה בתאוות 

כ  להתגלות  ניאוף  דעתידה  סתימאה  דעתיקא  תורה  מהמשכת  שמדבר  כיוון  נראה  ממון  דווקא  כאן  שנקט  ומה  יט.  תורה  עפ"י  נ"ל 
לעתיד לבוא )כמבואר לקמן באות ב'( שאז יתגלה הדעת ומציאות הש"י בבחי' ולא יכנף מוריך שעי"ז תתגבר האמונה כל כך שכל מי  

אז ברור שכל מבטח בוגד אפילו בשווה פרוטה הוא כפירה ממש שזו תיהיה אז    שיהיה אצלו איזה מטבע יתבייש בו מאד כי יהיה 
 הבושה הגדולה ביותר כי האמת תיהיה גלויה כמים לים מכסים.

ָרה:   תהילים פרק יח   יד ְמָך ֲאַזּמֵ ִ ן אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְידָֹוד ּוְלש  ִ  )נ( ַעל ּכֵ ה ֶחֶסד ִלְמש  ּועֹות ַמְלּכֹו ְועֹש ֶ ל ְיש     לם: יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עוֹ )נא( ַמְגּדִ

)נא( מגדל ישועות. מגדל, ובספר שמואל )ב כב, נא(, מגדול, והוא תאר, והענין אחד. מלכו ועשה חסד למשיחו. מלכו ומשיחו    -רד"ק  
 הוא אומר על עצמו. לדוד ולזרעו עד עולם, וכמו שהגדיל ישועותיו ועשה לו חסד כן יעשה לזרעו עד עולם: 

 יל נקט לשון נתמשך וכאן הלשון נתגלה לע   טו 
 הדעת  -הדעה, ובלוה"ת שם   -בתרלד   טז

שמחבר חכמה ובינה במוחו שעי"ז יודע בשכלו את מציאות הקב"ה ומחבר מח ללב שעי"ז מרגיש את מציאות הקב"ה    דהיינו דעת   יז 
 .בחוזק 
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דוד המלך  פשט הפסוק הוא ש ביתך כואני ברוב חסדך אבא  \יט/, בבחי' )שם ה'(\יחבמציאות הקב"ה/ 
ה  דוד המלך אומר להקב"ה שע"י שאת אני אבוא לביתך להודות לך, ולפי רבינו    אויביאם תאבד את  אומר  

נחס ד' רכ י. כמ"ש בזוהר )פשזה כמו שאני בא לבית המקדש  ,דעתחסד עי"ז אני זוכה לְ לי רוב  משפיע  
למיבנא    ,\כא/ ע"ב( זמין  דא  מקדשאב וימינא  עתיד    -והפירוש  [כב]   י  החסד  מדת  דהיינו  בימין 

מי   \כה/[כד]כמאמר חז"ל )ברכות לג.( \כג /, כי הדעת הוא בחי' ביתהקב"ה לבנות את בית המקדש
 :\כז/ וכו' \כו/ש בו דיעה כאלו נבנה בית המקדששי

 
 כחבאות 

זוכה לדעת גדול  עי"ז מתבטל החרון אף ואחרי שנתבאר שע"י רוח נדיבה של הצדקה מבטל תאוות ממון ו
בחי' משה דהיינו בחי' התגלות משיח, עתה מבאר רבנו שהדעת הזו היא בחי' תורה שתתגלה לעתיד לבוא  

שדעת כזו א"א להשיג בגוף, ממילא מבואר כאן שלא כפשוטו שהצדקה לבד  וזה ברור אחר תחיית המתים, 
הצדקה  אבל רוב העולם זוכים לזה רק ע"י הצדיק ו  ,\כט/ דאולי הצדיק בעצמו זוכה ע"י צדקהפעלה כל זאת, 

 
כי שם המפורש מותר לומר רק כשאומר    בבית המקדש עצמו מרוב הרגשה שהיתה בו מותר היה לומר את השם המפורש   ועל כן   יח

 אותו באמת מתוך דעת והרגשה. ולכן גם ההשתחוויה בבית המקדש היתה בפישוט ידים ורגלים דהיינו בביטול גמור.
ה   יט  פרק  ְידָֹוד:  תהילים  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִמים  ּדָ ִאיש   ָכָזב  ּדְֹבֵרי  ד  ַאּבֵ ּתְ בֵ   )ז(  ָאבֹוא  ָך  ַחְסּדְ רֹב  ּבְ ַוֲאִני  ָך  )ח(  ְ ָקְדש  ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  ּתַ ְ ֶאש  יֶתָך 

ִיְרָאֶתָך:     ּבְ

 אבא ביתך להודות לך ברב חסדך שהפלאת עלינו להראותינו נקמה מהם:   -)ח( ואני    -  רש"י 
 אבוא  -גם בדפו"ר אבא, ומתרצו    כ 

נותן  דיק דלעילא נותן  כמה דצ   שהיא השכינה דהיינוהנני נותן לו את בריתי    לפי רצון הכך אמר    ומשה   -זוהר פנחס רכ:    כא כמו שצדיקו של מעלה 

מתנה עמ"נ להחזיר גם נקראת מתנה  ומה  מתנה למהדר מתנה איהי.    שהיא  מתנה לפנחס אוף אנא הנני נותן    רשות להשכינה שתשרה על הצדיקים שבזה העולם 

ופנחס בשביל ברית הזו שהיא השכינה השורה עליו הרויח את  ה עלאה.  ובגין ברית דא רווח כהונ שכתוב שלום פירושו כמו היסוד שנקרא שלום נותן, כן גם אני נותן  

דהא ברית דבקא איהו תדיר בימינא  לא אתקשר פנחס בדרגא דכהונה עלאה    ואם לא הייתה השכינה עמוואי לא תהא בהדיה  הכהונה הגדולה  
והחסד שבימין עתיד לבנות את  ,  בי מקדשא דאיהו ברית  י מין למבנ וימינא עלאה דא ז   כי הברית שהיא המלכות דבוקה תמיד בחסד שבימין העליון דז"א   עלאה 

 כוננו ידיך והכהונה הגדולה תלויה בחסד.  'בית המקדש שהוא הברית. דהיינו החסדים מכוננים את היסוד דנוק' בסוד מקדש ה

 .אות ד' שכתב כי החסדים מכוננים את יסוד דנוקבא בסוד מקדש ה' כוננו ידך   עיין הגהות מהרח"ו 
 בימין דהיינו מדת החסד עתיד הקב"ה לבנות את בית המקדש   –עי"ש סוף ע"ב והפירוש    כב 

כשהמח שלם והדעת שלם הוא מגן בפני התאווה הזאת כי יש ג' מוחין וכ"א ואחד הוא בחי' מחיצה    ' אות ב   תנינא '  עיין תורה ח   כג
וג' מחיצות הם בחי' בית כי הרביעית היא פתח כמב  ואר בסוכה וכן יעקב כשיצא לחרן ולן במקום ההוא  פרוסה בפני זאת התאווה 

 .עשה סביבו ג' מחיצות כמרזב לשמור עצמו 
 סנהדרין צב.  כד

בחונן הדעת מאי טעמא אמר רב יוסף מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה ורבנן אמרי מתוך שהיא חול    הבדלה    ברכות לג.  כה 
בת  שנתנה  דעה  גדולה  אמי  רב  חול אמר  בברכת  קבעוה  חול  לפיכך  של  ברכה  שתי    ואמר    חלת  בין  שנתנה  דעה  גדולה  אמי  רב 

אותיות שנאמר כי אל דעות ה' וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו אמר  

דעה כאילו נבנה בית    בו ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש  רבי אלעזר גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה' מקדש ה'  

מתקיף לה רב אחא קרחינאה אלא מעתה גדולה נקמה שנתנה    המקדש בימיו דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות 
גדולה היא והיינו דאמר עולא שתי נקמות הללו למה אחת לטובה    בין שתי אותיות שנאמר אל נקמות ה' אמר ליה אין במילתה מיהא 

 דכתיב הופיע מהר פארן לרעה דכתיב אל נקמות ה' אל נקמות הופיע:   בה טו ואחת לרעה ל 

   .עפ"י פרש"י בכי תשא משמע שדעה הכוונה לרוח הקודש עוד עי"ש שמבאר מדוע שם ה' נקרא אות   מהרש"א עיין  

א נתונה בין שתי  ל דעות הכוונה לדין הכוונה שמי שחננו ה דעת צלולה הי -שם בעין יעקב מבאר עפ"י הרשב"א שא   עץ יוסף ועיין  
   .ל והויה ר"ל כי בדעה זו יודע כי גם הדינים נמשכים מאתו ית' -אותיות כלומר בין שני שמות א 

   .בתחילת שעיקר הדעת היא שיודע שכל מאורעותיו לטובה דהיינו באלקים אהלל דבר בה' אהלל דבר   תורה ד' ועיין  

יוסף ועיין   וידוע שדעת  ה דהיינ -שם שמבאר ששתי אותיות הכוונה לי   ענף  ו חו"ב ולכן נקראו אותיות כי השמות מרמזים לאותיות 
   .הוא בקו האמצעי בין חו"ב 

הוא צוואר העולם מצד המקום ומצד צורת בנייתו שנבנה בצורה של מעלה ועי"ז נעשה מרכבה למקדש העליון    כי הבית המקדש   כו 
נוסף  מה  דעת  בחי'  הוא  שהבית  כיון  וצ"ע  לעולם  דעת  שפע  נשפע  הבית    ועי"ז  נבנה  כאילו  דעת  לו  שיש  שמי  במה שמבאר  יותר 

 דמשמע שבניין הבית אפילו רק ברוחניות מצד הדעת שזכה האדם יש בו עוד תועלת, וצ"ע מה היא.

 שהשומר הברית כאילו נבנה ההיכל בימיו.  ועיין פסחים פז.  כז 
 בתרלד נשמט אות ב', ובלוה"ת שם תוקן  כח 

א' משמע שהצדיק בעצמו זוכה ע"י צדקה לבטל תאוות ממון ועי"ז לדעת גדול ושכל שעל ידו  שאלה ריש הלכה    עיין לק"ה הלכות   כט 
לותן בעיבור וכו'. וצ"ע בזה  ע עולה ומוריד תורה. וכן משמע במעשה דרבי יונתן לקמן שתחילה תיקן עצמו ואח"כ התכסי בנפשות לה 

 ן כפי שיתבאר.  עכ"פ אנשיו נראה פשוט שאינו כן אלא ע"י שמעלה נפשותם מיין נוקבי
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היא רק בחי' אתערותא דלתתא שלנו, אבל העיקר נעשה ע"י צדיק גדול מאד שכבר זכה להשגחה הנ"ל ע"י  
   .תאוות ויצה"ר הגשמישיצא מכל ה

וכאן מבאר רבינו כיצד יש צדיק גדול בעל דעת גדול מאד שבכוחו להעלות את נפשות הבאים אליו  
ומשיג   ,ואע"פ שהם לא רואים אבל מזלם רואה ,לשמוע תורה למיין נוקבין לבינה עילאה שהיא בחי' עוה"ב

של הרגשת  בהתחדשות נפלאה  ובשוב חוזרות הנפשותתורה דעתיקא סתימאה שתתגלה לעתיד לבוא, 
ת ממון וי' חמימות תאוכמבואר לקמן באות ג' שרק רצוא דא נוריאל בח בטל מהם תאוות ממוןמהאמת ש

וצ"ע מהמבואר בסוף ביאור הרבב"ח פוק  שככה שמשכך תאות ממון 'בחי' משה גמטבשוב הוא מטט' אבל 
דוש של היחוד הזה הוא שנעשה דייקא  )שם יתבאר באריכות דאדרבה כל החי עי"ש \לחזי גבורתא דמרך/ 

בשעת קטנות של המלכות ועי"ש מה הבאנו ביאור הלשם שבו ואחלמה שלקיום הבחירה לכן ביטול  
 .לשעתו לעורר חרטה על התאווה אבל לא שנתבטל לגמרי( התאוות מון הוא רק

"א אלא ע"י ריח פורי מעשיות סוף מעשה מבעל תפלה שתאוות ממון היא הקשה ביותר לבטל, ואיבס עיין
)ונ"ל לבאר עפ"י   .\ לא/ חדש כוחולדרך שבה עולה הגיבור להמאכלים יש בקיך הנמצא בדרך מן הצד שיש 

סיון י, והכח הזה הוא דעת כמבואר בתורה עב מי שיש לו דעת אין לו נאבות איזהו גיבור הכובש את יצרו
שממתיק הדינים ועולה ונכלל בא"ס,   כלל ביצה"ר גשמי, ועדיין יש לו יצה"ר מלאך וגם עליו מתגבר ע"י

שהיא עתיקא סתימאה שבבינה עילאה לשם עולה לחדש כוחו ע"י עיבור בבינה עילאה ושם הוא שרש  
הדינים דהיינו שרש לחום שלמטה הוא חימום תאוות ממון, וזהו החום ומבשל שם תבשילין, שהריח שלהם  

אות   ז מתבטל תאוות ממון כמבואר בתורה כגהיא השגת הממון בשרשו היכן שהוא אור צח ומצחצח שעי"
 (\ לב/ה' ד"ה בסילותא דכדנייתא

נמצא לפ"ז שבוודאי א"א לומר שע"י צדקה לבד מתבטל תאוות ממון, אלא רק ע"י אור גבוה מאד שרק  
בור יכול לעלות לשם, וזהו שמבואר כאן שרק ע"י בחי' "עיר גבורים עלה חכם" אפשר לתקן את הנפשות  יג

)שהיא עיר גבורים כי רק גבורים גדולים מאד יכולים   נוקבין להוריד תורה מעתיקא סתימאה שיהיו מיין
לעורר שם זיווג שעל ידו יקבלו תורה ועיין לקמן סוף ביאור הרבב"ח פוק חזי גבורתא דמרך   להגיע לשם

רעים  שעיקר הגבורה היא למצא טוב ברע של הנפשות וזה ע"י שמעורר בהן חרטה על שיש להן רצונות 
  (עי"ש

)נמוך   הנגלית לכתבם בספר בצמצום נפלא )ב"ר מד יז( להלביש אותה בנובלות התורהיורד עז מבטחה" ו"
הארה מתורה    ,התעוררות לתשובהשהלומד ומעיין בהם יוכל להפשיט הלבוש ולהרגיש   (\לגביותר שאפשר/

 . סתימאה דעתיקא
גם את כל הנפשות  היא שבגודל כוחו העלה  ובלק"ה אבדה ומציאה ג' ה' מבאר עוד שהתורה של רבינו 

העתידין לבוא בבחי' ולא אתכם לבדכם וכו' כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. והמשיכו התורה  
כי ע"י עוסקו   ... בקדושה כזאת עד שכל מי שיעסוק בתורתם תאיר לו התורה לצאת מחשכת אפילתו 

התורה נמשכת מעליית התחדשות הנפשות את    בהתורה חוזר ונתחדש נפשו בבחי' עיבור מחמת שזאת
 אשר ישנו פה ואת וכו'. 

הנ"לוזה   ממון  הדעת  תאוות  ביטול  ע"י  לעתיד היא    שמתגלה  של  התורה  התגלות  בחינות 

)  דהיינו,  \לד/לבא בזוהר  אורייתא דעתיקא סתימאה  \לו/(להכמובא  יתגלה    \לח/[לז]   שלעתיד 

 
 מבואר שלא יצאו אפילו כחוט מהחול ואעפ"כ העלה אותן לעורר היחוד.  צ"ע דבסוף הרבב"ח   ל

עיין חיי מוהר"ן אות תקפה שע"י ניגון של א"י אפשר לבטל תאוות ממון, ואולי כוונתו שניגון של א"י כל כך גבוה עד    לכאורה צ"ע   לא
 המעתיק בעניין שפע כפולה.שהוא בחי' הארה מעתיק וצ"ע. עוד עי"ש הערת  

שמבאר   לב היותר    עי"ש  התיקון  זה  דייקא  אזי  הצדיק  ע"י  מחדש  שכאן  ונראה  הברית  לתקן  תחילה  שצריך  כיוון  קשה  תיקון  שזה 
 מועיל, וכמבואר במעשה הנ"ל.

סֶֹלת ְוִהיא נְ   -  אות שס   -חיי מוהר"ן    עיין   לג י ִאם ַהּפְ ִפי ַמה  ָאַמר ֵאיִני אֹוֵמר ָלֶכם ִמּתֹוָרִתי ּכִ י ִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות ִמּכְ מּוָכה ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ָמקֹום ַאֵחר:  ה ּבְ ם ִמּזֶ ַ יָגּה, ְוֵאיִני ָיכֹול לֹוַמר ָנמֹוְך יֹוֵתר ּוְכָבר ִנְרש  ֲאִני ַמּשִ ֶ    ש ּ

ִלי לְ   -  אות שסאעוד עי"ש   ּבְ ש  לֹו ּתֹורֹות  ּיֵ ֶ ָבר ש  ָאַמר ּכְ ֶ מֹו ש  ְ ש  י ּבִ ַמְעּתִ ָ א  ש  ְוָאַמר ְקָרא ַאְסַמְכּתָ  . ּום ְלבּוש  ש  יש  אֹוָתּה ּבְ ָיכֹול ְלַהְלּבִ ֵאינֹו  ֶ , ש  רּוש  ים. ּפֵ ִ בּוש 
ּלֹו גָּ  ֶ ן ַהּתֹוָרה ש  ָבר ְוכּו' ּכֵ ּסֹוְמִכין ַעל ֵאיֶזה ּדָ ֶ מֹו ש  ְקָרא ּכְ ּסֹוֵמְך ַהּתֹוָרה ַעל ַהּמִ ֶ ָעְלָמא הּוא, ש  ֵאיָנהּ ּבְ ֶ א בֹוּהַ ְמֹאד, ַעד ש  ֶרְך ַאְסַמְכּתָ י ִאם ּדֶ ש  ּכִ  ְיכֹוָלה ְלִהְתַלּבֵ

ָעְלָמא, ְוָהֵבן: ֶ         ּבְ גֹות ַהּתֹוָרה ש  ה לֹו ְמֹאד ְלהֹוִריד ַהּשָ ֶ ש  ּקָ ֶ ְך קֶֹדם ַהּתֹוָרה הּוא ֵמֲחַמת ש  ל ּכָ ַע ּכָ ְתַיּגֵ ּמִ ֶ ה ש ּ ּמַ ֶ ּיּוַכל ְלָאְמ ְוָאַמר ש  ֶ ים ְוִדּבּוִרים ש  ִ ְלבּוש  ָרּה  ּלֹו ּבִ
ִלְבָר  ִזְכרֹונֹו  ְרּכֹו  ּדַ י  ּכִ ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ָלֶזה.  דֹולֹות  ּגְ ְיִגיעֹות  ָצִריְך  ן  ּכֵ ַעל  ְוָהָיה  ּוְלַגּלֹוָתּה,  ִים  ּתַ ְ ּוש  ָעה  ָ מֹו ש  ּכְ נּו  ִעּמָ ב  ֵ יֹוש  ָהָיה  ֶ ָכה ָהָיה קֶֹדם ַהּתֹוָרה ש 

נּועֹות  ה ּתְ ַכּמָ ַע ְמֹאד ּבְ דֹולֹות ְמֹאד. ְואַ ִמְתַיּגֵ ש  לֹו ְיִגיעֹות ּגְ ּיֵ ֶ נּועֹוָתיו ש  ר ִמּתְ ִתיָקה ָהָיה ִנּכָ ְ ש  ב ּבִ ַ ש  ּיָ ֶ י ש  יו ְוִהְתִחיל לֹוַמר: ּוְגִניחֹות. ְוַאף ַעל ּפִ ַתח ּפִ ְך ּפָ  ַחר ּכָ

רגות הצדיקים להבין לשון  על מסכת סנהדרין שם מבאר חילוקי מד   שער מאמרי רז"ל תתגלה לעתיד לבוא עיין    להבין איזה תורה   לד
כת ג' גדולה מב'    -חז"ל שאמרו כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב ויש שאמרו עליו שהוא בן עוה"ב ויש שאמרו עליו מזמן לעוה"ב  

ועל אלו נאמר מזומן לחיי העה"ב והענין הוא כי זה מדבר לעוה"ב עיקרי שאינו אחר פטירת האדם אלא מדבר לעת"ל  כתות הנז'  

והיה אור הלבנה כאור החמה כו' והענין הוא כי אז יחזרו או"א פעם אחרת לעלות בסוד העבור בתוך א"א כמו שהיה  שאז כתיב  
בעת בריאת העולם ונודע כי כל חזרת העבור הוא לחדש מוחין שלהם ועי"כ יהי' בהם כח להגדיל אור הלבנ' כאור החמ' שהם זו"ן  

בסוד מ"ש רז"ל המניח תפלין מאריך ימים    שלהם כנודע כי המוחין נק' חיי המלך   והנה המוחין ההם נק' חיי העוה"ב כי הם החיות 
שנא' ה' עליהם יחיו כי הם החיים הנמשכים אל העוה"ב שהיא אימא ולכן מי שיהיה אז כדאי והגון לעלות בסוד מ"ן למעלה )ע"ב(  

   .מזומן לחיי עוה"ב   בא"א לעורר הזווג העליון שבא"א לצורך עבור המוחין של או"א עליו נאמר שהוא 



 מוהר"ן                            יג    תורה                          קוטי          יל                 5יז: 

ש ולהתבונן    \לט/לבוא  לעתידדהיינו  להסתכל  תחיית עתידים  אחר  כי  התורה,  של  הנשמה  של  בנשמה 

 .  מהותההמתים עתיד הקב"ה לדרוש תורה חדשה בסודות נעלמים, מה שאי אפשר בזמן הזה לידע 

 
ובזה תבין ענין שמואל הנביא ע"ה שאמר למה הרגזתני לעלות אותי שנתיירא מיום הדין הגדול לעת"ל שאף עפ"י שכבר ידע שהוא  

 מבני העה"ב כנז' עדיין היה מסופק אם היה כדאי להיות מן המוזמנים לעה"ב.
 עיין זהר בהעלותך קנב.  לה 

י   -  זוהר בהעלותך קנב.  לו  ִ ש  א ּבְּ   ן ִטּפְּ ּלָ ֵלי אֶׁ ּכְּ ּתַ ָמא ָלא ִמסְּ ָעלְּ יָתא    ַההוּא ּדְּ אֹוַריְּ ִאיהוּ ִסּפוּר ּדְּ א ּדְּ ָ בוּש  שבעולם אינם מסתכלים    הטפשים לְּ

ָלא אלא בזה הלבוש שהוא הסיפורים שבתורה,   יר    וְּ ֵעי ַיּתִ ָלא יודעים יותר,    ואינם ָידְּ א   וְּ ָ בוּש  חֹות ַההוּא לְּ ִאיהוּ ּתְּ ָמה ּדְּ ֵלי ּבְּ ּכְּ ּתַ   ואינם  ִמסְּ

יר    ִאיּנוּן,  הלבוש מסתכלים במה שיש תחת זה   ַיּתִ ִעין  ָידְּ א אֶׁ   ָלא שיודעים יותר,    אלו ּדְּ ָ בוּש  לְּ ּבִ ָלן  ּכְּ ּתַ א ִמסְּ חֹות ַההוּא    ּלָ ּתְּ ִאיהוּ  ּדְּ גוָּפא  ּבְּ

א   ָ בוּש  יִמיןמסתכלים בלבוש, אלא בהגוף שהוא תחת אותו הלבוש,    אינם לְּ א    ַחּכִ ּכָ ַמלְּ ּדְּ ֵדי  אָ ַעבְּ עבדים של מלך    החכמים   ה ִעּלָ שהם 

ִסיַני    ִאיּנוּן העליון,   ּדְּ טוָּרא  ימוּ ּבְּ ַקיְּ ש     ָלא שעמדו על הר סיני,    אותם ּדְּ יָתא ַמּמָ א אֹוַריְּ כּלָ ָרא ּדְּ ִאיִהי ִעּקָ ָתא ּדְּ מְּ ְּ ִנש  ּבְּ א  ּלָ ֵלי אֶׁ ּכְּ ּתַ   אינם ִמסְּ
שיודעים שבסי   התורה מסתכלים אלא בנשמת   יש פנימיות, שהם רזי  שהיא עיקר כל התורה ממש, כלומר  בגופי התורה  וגם  פורים 

ומצוה,   מצוה  בכל  לכוין  שצריך  והכונות  ָנא התורה  ִזמְּ ּתַ   וּלְּ ִאסְּ לְּ ִמיִנין  זְּ ָאֵתי  ָלא ּדְּ ָתא    ּכְּ מְּ ְּ ִנש  ָתא ּבְּ מְּ ְּ ִנש  יָתא    ּדְּ אֹוַריְּ הם    ולעתיד ּדְּ לבוא 
המתים   תחיית  אחר  כי  התורה,  של  הנשמה  של  בנשמה  ולהתבונן  להסתכל  בסודות  עתידים  חדשה  תורה  לדרוש  הקב"ה  עתיד 

    .מהותה נעלמים, מה שאי אפשר בזמן הזה לידע  

 )עי"ש בפנים שמבאר את כל הזהר הזה ואני מעתיק רק קטע קטן(    פרק מז   -  ' שער ה   -  ספר עמק המלך ב עיין ביאור הזוהר  

ה נחלקה להם בסודי התורה ל'את אשר ישנו פה  חכימין עבדי דמלכא עילאה, אינון דקיימו בטורא דסיני', שם פסקה זוהמתן והירוש 
ו[, סוד עדיים שהתנצלו בהר   וזהו ]שמות ל"ג  ואת אשר איננו פה' מה שנוגע לחלקו לחדש סודי התורה. גם שם נאבדה הגשמיות, 

שנברא  חורב בעון העגל, 'אינון לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עקרא דכלא, אורייתא ממש', תורה קדומה, שלא נתגשמה קודם  
העולם של לבושין. ואלפים שנה הוא נגזר מלשון 'ואאלפך חכמה' ]איוב ל"ג ל"ג[ שני לימודים שהם משונים זו מזו, וזו לפנים מזו,  

]העליונות[.   וכלל העיונות  וצירופיהם בפרט  לנשמתא, דהיינו העולמות  ונשמתא  הנשמה  דרך  ב' דרכי הסוד שהוא  ועתיקא  דהיינו 

התבשילין ממתיק  אדם.קדישא  בני  שיבינו  כדי  להלבישם,  טעם  בהם  ונותן  דנשמתא    ,  בנשמתא  לאסתכל  זמינין  דאתי  'ולעלמא 
דאורייתא', כמו שהוא בזוהר שלח לך, 'שמעו תרין מילין ברזי דעתיקא דעתיקין, דבאנו עלמין וחריב עלמין' ]זוהר במדבר קס"ב ב'[,  

 והמבין יבין.

, אולי יש בזה רמז למסופר במעשה מבעל תפילה הנ"ל,  וכו'  ותן בהם טעם להלבישם מה שכתב ועתיקא קדישא ממתיק התבשילין ונ 
ממון. ואולי    שם מספר שבדרך שהגיבור עולה לחדש כוחו יש דרך מן הצד ששם יש מקום לבישול תבשילין שעל ידם מתבטל תאוות 

ם יש בחי' תבשילין כמבואר בעמק המלך  אפ"ל שהגיבור לכבוש יצרו היה מקבל כוחו מהתכללות בא"ס דהיינו בעתיקא קדישא וש 
 הנ"ל שעל ידם מתבטל תאוות ממון.

זרה של ממון, כנ"ל,  ...   -  וזה לשונו שם  הגבור עם המלך אודות בני המדינה, שנפלו אל העבודה  ואמר הגבור להמלך: איך  ודבר 

  שנשקע בעבודה זרה של תאות ממון.  ששמעתי מפיכם, שעל ידי הדרך שיש לי אל החרב הנ"ל, על ידי זה יכולים להוציא את מי 
השיב לו המלך: כן הדבר. והודיע המלך להגבור; היות שבדרך, שהוא עולה אל החרב הנ"ל, יש דרך מן הצד, ובאים באותו הדרך אל  

ועים  הר של אש, ועל ההר רבוץ אריה, והאריה, כשהוא צריך לאכל, הוא הולך ונופל על העדרים ולוקח לו צאן ובהמות ואוכלם, והר 
נופל על העדרים,   יודעים מזה, ושומרים מאד את הצאן מפניו, אבל האריה אינו משגיח כלל על זה, רק כשהוא רוצה לאכל, הוא 
והרועים הם מכים ומרעישים עליו, אבל האריה אינו שומע זאת כלל, רק הוא לוקח לעצמו צאן ובהמות והומה ואוכלם. ואותו ההר  

ועוד מן הצד יש עוד דרך אחר, ובאים באותו הדרך אל מקום, הנקרא קעך )הינו בית הבשול(, ושם,         של אש הנ"ל אינו נראה כלל: 

באותו הקעך, יש כל מיני מאכלים, ובאותו הקעך אין שום אש כלל, רק המאכלים מתבשלים על ידי ההר של אש הנ"ל, וההר של  
אש אל הקעך הנ"ל, ועל ידי זה מתבשלים שם כל המאכלים  אש הוא רחוק משם הרבה, רק שהולכים שבילים וצנורות מן ההר של  

וגם הקעך הזאת אינה נראה כלל, רק שיש סימן, שעומדים שם צפרים על אותה הקעך, ועל ידי זה יודעים, ששם הוא הקעך,    הנ"ל.
פרים הם מבעירים  ואלו הצפרים הם מרחפים בכנפיהם, ועל ידי זה הם מבעירים האש ומכבים האש, הינו, על ידי הרחיפה של הצ 

יותר מדי. והם מלהיבים האש כפי המאכלים; שלצ  רך מאכל  ו ומלהיבים האש וגם על ידי זה בעצמו הם מכבים האש שלא יתלהב 
פלוני צריכים להלהיב האש כך, ולצרך מאכל אחר צריכים להלהיב האש כך הכל כפי המאכל, כן הם מלהיבים את האש )כל זה  

כן תוליך אותם )הינו את אלו האנשים הנ"ל שנפלו בעבודה זרה של ממון, שהם האלקות של המדינה  ב הוא דברי המלך אל הגבור(.  

של עשירות הנ"ל, שהלכו עמהם, כנ"ל( תחלה נגד הרוח, כדי שיגיע אליהם ריח המאכלים הנ"ל, אחר כך, כשתתן להם מן המאכלים  
 הנ"ל, בודאי ישליכו תאוה זו של ממון: 

)עיין ביאור הריצ"ח תורה מט שיעור יד דקה  ורה לג אות ד' ה' ותורה מט אות ו' ז' ועיין לק"ה פו"ר ואישות א' אות יב שהיא תורה בלי שום לבוש  לקמן סוף תורה טו ובת   לז
43) 

 שסודות התורה שיתגלו לעתיד הם אור הגנוז, וזוכים לזה ע"י שמעלים את היראה לשרשה שבדעת, וזה ע"י משפט.    עיין תורה טו   לח
כי  שני זמנים ומושגים שונים כמבואר בע"ח שער טו פ"ה ובשער מאמרי רז"ל סנהדרין.     הם אין הכוונה לעוה"ב כי    ד לבוא לעתי   לט 

 הכוונה שבא עכשיו כי זוהי השגה שיכול להשיג בעוה"ז.        " הבא " , ו " עולם " עוה"ב הוא שזעיר מקבל מתבונה שנקראת  

ר הלבנה כאור החמה כשיתחדשו או"א בעיבור באריך כמו בבריאת העולם ויגדל  הוא בעולם התיקון כשיחזור או   " לעתיד לבא " אבל  
, כי אז ז"א יקבל מבינה אחר שנתחדש מוחה באריך ואז יתעלו זו"ן בעילוי אין קץ בבחי' והיה  מוחם, ומוחין אלו נקראים חיי עוה"ב 

וכו'  זיווג העליון לצורך עיבור המוחין    .  ומי שיהיה ראוי והגון לעלות בסוד מ"ן למעלה באריך אור החמה שבעתים  או"א  ד לעורר 
 עליו נאמר שהוא מזומן לחיי עוה"ב.        

יזכו  ומשמע   בעתיד  ואעפ"כ  לזה  שגם  מעטים  להעלות  יש  רק  התורה  זאת  שגילה  הגדול  הצדיק  נפשות  בכח  אליו  כל הבאים  את 
ולהמשיך  כדי לחדש מוחין של או"א כמו בבריאת העולם  לעורר יחוד באריך  עד לבחי' כזו גבוהה    אפילו רשעים,   לשמוע תורה מפיו 

פלא. והוא  הנפשות.  וחידוש  תורה  בסוף    משם  עי"ש  מבואר  יותר  זו  תורה  של  הכת"י  ובגרסת  דמרך  גבורתא  חזי  פוק  לקמן  ועיין 
וז"ל תדע חברתי שעדיין אני משוקע בכל התאוות ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש אפי' כמלא חו  וזה ידוע לך  שעושה ק"ו  ט 

שמי שהוא בחול אזי הוא בבחי' אין יכול לבא אל הקודש וזה בחי' כמלא חוטא דחלא לית דעבר היינו מי שהוא בחול אפי' כמלא  
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כי מבואר בכתבי   .ורה דעתיקא דעתידא להתגלות לעתיד לבוא צריך ביאור גדולת עניין זה של התגלות  
רק    ,לחיי עוה"ב שהיא המעלה היותר גדולה שיש  האריז"ל שרק צדיקים גדולים מאד שעליהם נאמר מזומן

בפטירת  זכו  לבוא    םהם  לעתיד  להיות  ועתיד  העולם  בבריאת  שהיה  כמו  כזה  ועצום  נורא  יחוד  לעורר 

ומוחין    כשיתחדשו או"א בעיבור באריך כמו בבריאת העולם ויגדל מוחם,כשיחזור אור הלבנה כאור החמה  
מבינה אחר שנתחדש מוחה באריך ואז יתעלו זו"ן בעילוי אין קץ    , כי אז ז"א יקבלאלו נקראים חיי עוה"ב

.  ומי שיהיה ראוי והגון לעלות בסוד מ"ן למעלה באריך לעורר זיווג  בבחי' והיה אור החמה שבעתים וכו'

לעת"ל אחר והוא ענין זווג או"א    ,או"א עליו נאמר שהוא מזומן לחיי עוה"בדהעליון לצורך עיבור המוחין  

מרץ לאין קץ ומי  נכי אז נאמר והיה אור הלבנה כאור החמה וגו' כי אז יתעלו זו"ן בעילוי    בע"ה  שיבנה ב"ה
 . \מ/לוי הנפלאי יוכל אז לעשות זווג עליון של או"א בהיותם בתכלית הע

כזו   תורה  ולהוריד  לעלות  כדי  גדול  כך  כל  צדיק  צריך  מדוע  יובן  ע ובזה  עיקר קבלת התורה  י  " כי 
ועצומיםוכפי שיתבאר ל  השכל שרק שמי שיש לו שכלים כאלה גדולים    קמן שהוא שני שכלים גדולים 

שהוא כנ"ל  של לעתיד לבוא  דהיינו דעת  ,  תורה דעתיקאיכול להיות בבחי' עיר גבורים עלה חכם ויורד  
משיח בזוהר  \מב/ [מא]   משה  כנ"ל  בידי  האלקים  מטה  היצה"ר  בחי'  את  שהרג  שבת  של  תשובה  ובחי' 

 
אל הקודש אפי' כמלא רוחב    חוט עי"ז לית דעבר אין יכול לבא בבחי' עיבור כ"ש אני שאני משוקע בחול שלא יכולתי לצאת מן החול 

ני ראוי לבא אל הקודש בבחי' עיבור אבל פוק חזי גבורתיה דמרך היינו כח החכם שכל כך כוחו חזק שאפילו נפש  החוט כ"ש שאין א 
 .( לעורר יחוד כזה גבוה באריך ) שלי העלה בעיבור  

הנ"ל שעל זה אמר שמואל לשאול כשהעלה אותו באוב למה הרגזתני כי פחד שהגיע הדין הגדול    ומבואר שם בשער מאמרי רז"ל 
 לברר מי ראוי לעלות למ"ן ביחוד הזה בשער הגלגולים גם מבאר ענין זה    שיהיה 

 )צ"ע דמשמע שהצדיקים לא יודעים מה קורה בעולם שהרי ודאי לא היה מצב ישראל טוב בכדי שתבוא הגאולה( 

י' לעתיד לבוא הוא אחר  ועיין לעיל שהדעת גדול בחי' עושה חסד למשיחו הוא בחי' בנין ביהמ"ק וכן בחי' מזומן לחיי עוה"ב שזה בח 
 .שיבנה ביהמ"ק כמבואר בשער מאמרי חז"ל הנ"ל 

זו מתבטלת ממנו    צ"ע כי מבואר בתורה כא   מ שתורה דעתיקא היא ישוב על קושית הידיעה והבחירה נמצא שמיש שזוכה לתורה 
   הבחירה בעוה"ז. א"כ כיצד אפשר לומר שהצדיק מוריד תורה כזו לכל ישראל.

הן משער החמישים שהמשיך מעתיקא  ש   ידוע שכל התורות  רבינו  בחיי  ל  מבואר  גם  ואמנם  כאן בתורה שלנו.  וכמבואר  סתימאה 
מוהר"ן סימן תטו שלרבינו היה תירוץ כתוב לתרץ קושית הידיעה והבחירה )ונ"ל פשוט שאע"פ שהיה כתוב אין הכוונה שכל הלומד  

זה א"א בעוה"ז, אלא שכתוב באופן שצדי  זוכה להבין כי  ואמנם צדיק כמו רבינו זכה למדרגת משה  אותו  גדול כמו רבינו מבין(  ק 
אבל התורות  יזכה רק משיח.    ה משיח וכדאיתא בחיי מוהר"ן שאמר שזכה ליחידה דיחידה שהיא מעלה הגדולה ביותר שאפשר ול 

שכ  מי  שרק  דהיינו  דעתיקא  לתורה  לבוש  רק  הן  משם  לנו  פנימיות  ו שנתן  להשיג  זוכה  מאד  הרבה  יצרו  תורה  פה  שהיא  תורתו 
לג עי"ש.  דעתיקא  וכן משמע בתורה  נחמן    ,  זה אמר אברהם בן  אולי רבוא שנים אחר  שהיה מגדולי המעיינים בתורת רבנו ש ועל 
אם מתמיד    , להבין שיחות החולין של רבנו אבל את התורות עצמן לא שיער שיבין פעם. ואעפ"כ כל הלומד תורות אלו זכה  י התחיה  
ויזכה לברור המדמה ול לו מרחוק    ר בהן מאי  נוקבין לעורר  צ אור הצחצחות המלובש בהן  את מתאוותיו וכנ"ל שרבינו העלה למיין 

באמת רק צדיק עצום  ש כפי שמבואר בכתבי האריז"ל  ו   יחוד עליון שממנו התורה שלו גם את כל המעניינים בתורתו שיהיו בעתיד.
זוכה לתורה דעתיקא שתתגלה לעתיד לבוא ממילא מובן שמה שמבואר    יחיד בכמה דורות יש בכוחו לעורר יחוד נפלא כזה שעל ידו 

כאן שהצדיק מעלה את נפשות הבאים אליו ועי"ז מעורר את היחוד הזה הכוונה כפי שרמוז במעשה דרבי יונה לקמן אות ה' שהוא  
הם חלק בהתעוררות היחוד  אותן ואמנם יש בזה גם בחי' שיש ל   בעצמו עולה אלא שמכסה ומחפה עצמו בנפשות הבאים כדי לזכות 

הזה וכדמצינו בזוהר ריש פרשת יתרו שבזכות יתרו היה מתן תורה, נמצא שאע"פ שעיר גבורים עלה חכם והוריד עז מבטחה לכ"ע  
ביותר  רחוקים  מקרוב  הוא  הכבוד  עיקר  בבחי'  בה  להתפאר  יתרו  נפש  את  כנראה שהעלה  אבל  תורה  במתן  רבינו  למשה    הכוונה 

גם   ועי"ז  ומה שזוכות הנפשות העולות  דייקא,  בוודאי אינו  ליתרו היה חלק במתן תורה, עד שזכה שפרשה בתורה תקרא על שמו. 
אבל הנפשות שמעלה הצדיק אינם זוכים ממש אלא    לתורה דעתיקא ממש,   דומה לצדיק שמעלה את מעשי עצמו שאז בעצמו זוכה 

ועצום אבל אינו דומה כלל למוחין של חיי עוה"ב שזוכה הצדיק    בבחי' מזלי חזי ובשוב נשאר להם רק רושם שאמנם הוא דבר נפלא 
 עצמו.  

 .ז * זהר בראשית כה: כ   מא 

ָבר   -זוהר בראשית כה.    מב  ֹון    ּדָ יַח ִראש  ִ א ָמש  ה, ּדָ דֶׁ ָ יַח ַהש ּ כל ש ִ ם משיח בן דוד,    שהוא ַאֵחר וְּ רֶׁ ָעא    טֶׁ ַארְּ ה ּבְּ יֶׁ שנתגלה בעולם,    טרם ִיהְּ

ָכל  ם    וְּ רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ ָ ב ַהש ּ ִני  ֵעש ֶׁ ֵ יַח ש  ִ א ָמש  ָמח, ּדָ ה ,  עדייןמשיח בן יוסף שגם הוא לא נתגלה    היינו ִיצְּ ָלּמָ ִגין נתגלו הב' משיחין,    לא   וְּ ֵלית    ּבְּ ּדְּ

ה   ֶׁ ן מש  ּמָ ַלח תתלבש בהם,    שנשמתו ּתַ ִמפְּ א    לְּ ּתָ ִכינְּ ְּ ֲעֵליהּ לתקן את השכינה להכינה ליחוד העליון,    כדי ִלש  ַמר,    ּדַ ָאָדם ִאּתְּ ֹוד  ַאִין ַלֲעב   וְּ

ָהֲאָדָמה   ת  הנקראת אדמה,    שמשה אֶׁ השכינה  שיתקן את  כדי  היה  לא  עדיין  אדם  ָרָזא הנקרא  א    וְּ ּדָ ִמיהוָּדה,  ט  בֶׁ ֵ ש  ָיסוּר  לֹא  ה,  ִמּלָ דְּ

ִוד   ּדָ ן  ּבֶׁ יַח  ִ חֹוֵקק מיהודה,    שיצא ָמש  ן יֹוֵסף    וּמְּ ּבֶׁ יַח  ִ ָמש  א  ּדָ ָליו,  ַרגְּ ין  ּדָ   ַעד ,  מיוסף  שיצא ִמּבֵ ילֹה  ִ ָיבא ש  י  ה  ּכִ ֶׁ ן כי    ומפרש א מש  ּבַ ְּ א    ֻחש  ּדָ

ָדא   ל "ה בגי' מש"ה,  שיל ּכְּ ָה"ת  וְּ ֵלִו"י קְּ ָוון וְּ ים, ַאתְּ ַה"ת ַעּמִ על תקון לוי וקהת ועמרם הנרמז במלת עמי"ם שיהיה אז על ידי    לרמז "ֹו ִיקְּ
 )מפרשים(     )כמו שכתוב בזהר ח"ב דף יט ע"א, וז"ל מאי טעמא נקרא עמרם שיצא ממנו עם רם על כל רמים(.   משה,

ָבר יא   ּדָ יַקיָּ ין ַצּדִ ה, ִאּלֵ דֶׁ ָ יַח ַהש ּ כל ש ִ ִאּנוּןהם רומזים על נשמות הצדיקים,    אילנות  ַאֵחר וְּ ִמין    ּדְּ יק ַחי ָעלְּ ַצּדִ ָרא ּדְּ טְּ נמשכים מהיסוד הנקרא    שהםִמּסִ

י חי העולמים, ומפרש כי   ִאיָלנָ ש   והיינו  ' ח"יש   נוטריקון  "חַ ש ִ ין ּדְּ ּפִ ַלת ַענְּ ִאּנוּןלומר ג' ענפי אילן העליון שהוא ז"א,    רצה  א ' ּתְּ חג"ת דז"א    שהם  ג' ֲאָבָהן  וְּ

ִמין  וִּמןשמשם שורש נשמות הצדיקים,   מהחג"ת ביסוד דז"א והוא מוסרם בסוד היחוד למלכות ומתעברות בה וממנה יוצאות ויורדות לעולם    ונמשכות  ח"י ָעלְּ

ֹוןהזה.   ָכל   ואמרחר,  הנ"ל מפרש בלשון א  ענין  ַאֵחר  ָלש  ה  וְּ דֶׁ ָ ב ַהש ּ ַלת   והיינו  "ב ש'ע עש"ב נוטריקון    מלת  ֵעש ֶׁ ִאּנוּן ש'  ּתְּ אות ש' היא כנגד    פירוש  ָעִלין ּדְּ
' פסוקים של ויסע ויבא ויט שבכל פסוק יש ע"ב אותיות, וכל ג' אותיות דהיינו אות  מהג ג' עלים של עשב והם גם כן חג"ת, וכל אחד מחג"ת יש בו ע"ב אותיות  

לומר כי הוי"ה הוא בחסד ואדנ"י בגבורה ומשולבים    רצה  "ייאהדונה ,  במלכותחת מכל פסוק מהג' פסוקים עושות שם אחד עד שנעשים ע"ב שמות היורדים  א
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בתורההגשמי   הבחירה  דהיינו  \מגעט/   כמבואר  ביטול  כא(  ,\מד/ בחי'  )משלי  גבורים    \מה/ כמ"ש  עיר 
ג  עלה חכם דייקא הוא שיכול לעלות לעיר  )שהם המלאכים המקטרגים על מסירת התורה  בורים  יחכם 

 .  להוריד משם תורהעמ"נ לאדם( 

 
ִאּנוּן בתפארת,   הֹון  ב ע"   וְּ ָיין ּבְּ ַתלְּ ין ּדְּ ּפִ ן "ב שמות שהם ע"ב ענפים התלוים בחג"ת,  והע  ַענְּ ּבַ ְּ חוּש  אותיות של ג' פסוקי ויסע ויבא  כחשבון ע"ב    שהם  "ב ע   ּכְּ

הוּ ויט,   ּלְּ ַאֲחִדין  ּכֻ ָרא מתאחדים ומתחברים    םאינ   כולם  ָלא ִמתְּ ַאתְּ א   ּבְּ ּתָ ִכינְּ ְּ ִאיִהי ש  ֵייֵתי    ַעד במלכות לצורך היחוד,    היינו  ּדְּ ֵרי ָאָדם  ַההוּא ּדְּ ִאקְּ   שהוא   ּדְּ

ִאיהוּ ז"א,   ת ָהֲאָדָמה   ַאִין "ם גי' מ"ה שהוא ז"א,  שאד ִאיהּו ְוָאָדם    ְוָדא מלכות,  את ה  ןבז"א יש שם מ"ה והוא מתק   כי  יו"ד ה"א וא"ו ה"א   ּדְּ   לא  ַלֲעבֹוד אֶׁ

לצורך היחוד,    היה כדי לתקן את המלכות  ִגיןעדיין מתוקן  יהּ   וּבְּ ּבֵ ַמר  ִאּתְּ א  ָכל "א,  בז   ּדָ ָמח   וְּ ִיצְּ ם  רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ ָ ַהש ּ ב  יכולים להצמיח    שענפי  ֵעש ֶׁ החג"ת אינם 

ַמח   ַעד נשמות   ִיצְּ יק   ּדְּ  )מפרשים(   שיצמח ויתתקן צדיק העליון שהוא היסוד דז"א המתיחד עם המלכות.    עד   היינו  ַצּדִ

יהּ  ָמח    וִּמּנֵ צְּ ץ ּתִ רֶׁ ת ֵמאֶׁ ַמר כשיצמח צדיק העליון אז גם משה שהוא צדיק התחתון גם כן יצמח ויתעלה מן הגלות, ומפרש    ואז ֱאמֶׁ ִאּתְּ   ּדְּ

ָצה   ת ַארְּ ֵלךְּ ֱאמֶׁ ְּ ַתש  וְּ יּה  ִמיֵדימושלך בגלות עד לעפר,    שמשה ּבֵ ַתלְּ ָגלוָּתא    ֲחָכִמים   וְּ ּבְּ ִחין  ִאין ָלא ָצמְּ ָ ש  ִאּנוּן ּדְּ להם צמיחה ועליה    אין ּדְּ

ָמח    ַעד בגלות,   צְּ ץ ּתִ רֶׁ ת ֵמאֶׁ ֱאמֶׁ ָדא   ומפרש ּדֶׁ יּה    וְּ ַמר ּבֵ ִאּתְּ ה ּדְּ ֶׁ ת   ּתֹוַרת מש  ָתה   ֱאמֶׁ ִפיהוּ   ָהיְּ דף  "ט  ס)בת"ז תי'  שנאמר במשה אמת, ואיתא    הרי   ּבְּ

ע"א(   אז התלמידי חכמים גם    משה דמשה בכל דרא ודרא בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא, וכשיתגלה ויתעלה    דאתפשטותיה קיב 

יתעלו,   ָלא כן  ָוֵתיּה    ּדְּ ּכְּ א  ּתָ ִכינְּ ְּ ִלש  ָדִריש   ּדְּ ַמאן  ֵהא  כמו   כי יְּ השכינה  לתקן את  מי שמבקש  ִגין,  תו אין  א    וּבְּ נאמר    על ּדָ ָאָדם זה  ַאִין    וְּ

ד בא שיתקן ויעלה את השכינה מן הגלות,    לא האדמה, פירוש שמשה עדיין    את ֲעבֹוד  לַ  ִאיהוּ ֵייֵתי    וִּמיָּ ד כשיבא משה,    ומיד ּדְּ ֵא"ד    ִמיָּ וְּ

ה ִמן   ץ   )דף כו ע"א( ַיֲעלֶׁ ֲעִביד אותם,    מעלה ו' דז"א שהוא סוד משה    אות "ד ִמן אדנ"י, ָסִליק ֵליּה ו'  א אותיות    היינו   ָהָארֶׁ ִאתְּ   ועל ּה  בַּ   וְּ

המלכות,   נעשית  זה  ץ    ֲאדֹון ידי  ָהָארֶׁ ל  אדנ"י,    ששולטת ּכָ בשם  ונקראת  הארץ  ד בכל  ָהֲאָדָמה    ִמיָּ ֵני  ּפְּ ל  ּכָ ת  אֶׁ ָקה  ְּ ִהש  יהּ   ומפרש וְּ   ִמּנֵ

ָיין ִאתְּ  ּקְּ ַ ין    ש  ּפִ ַאנְּ ע'  ּבְּ א  ַתּתָ ָרֵאל לְּ יָתא ִיש ְּ אֹוַריְּ להשיג ע' פנים בתורה.    ידי המלכות הנקראת פני האדמה יהיו ישראל נשפעים   שעל   ּדְּ
 )מפרשים(  

יִבין   ִאם אבל    -ז.  זוהר בראשית כ  יְּ א    ּתַ ּתָ יוּבְּ תְּ ַמר עושים תשובה על שעברו על התורה,    אם ּבִ ַויֹּוֵרהוּ יהו"ה ֵעץ    ִאּתְּ הֹון  ָדא   ומפרש ּבְּ   וְּ

ים   ִים    וֵּביהּ התורה,    הוא ֵעץ ַחיִּ קוּ ַהּמָ ּתְּ מְּ מדבש ונופת צופים, והיא סם    ומתוקים רה, כמו שכתוב  ידי זה יזכו ללמוד במתיקות התו   ועל ַויִּ

ָדא חיים למיימינים בה. ומפרש עוד את ענין עץ החיים, ואמר   ה    וְּ ֶׁ שבכתב הנקראת עץ    ה הוא מבחינת התפארת סוד התור   משה מש 

יחַ חיים,   ִ מַ בביאת המשיח שאז יתגלה העץ חיים פירוש הארת התפארת,    תתגלה לומר שנשמתו    רצה   ָמש  ִאּתְּ יּה    ר ּדְּ במשה    שנאמר ּבֵ

במדבר,   ה בהיותו  ָיִדי    וַּמּטֵ ּבְּ ה הפסוק    ומפרש ָהאלהי"ם  מטטרו"ן    ַמּטֶׁ א  הגלות,    השולט ּדָ ֵריהּ בעת  טְּ ים   ִמּסִ ִמיָתה    ַחיִּ ֵריּה  טְּ   מצדו וִּמּסִ

ה    ד כַּ נמשך חיים להראוים לחיים, וגם המות להחייבים מיתה, כי עולמו של מט"ט כלול מטוב ורע ומחיים וממות,   ַמּטֶׁ ךְּ לְּ ַהּפַ   כשזה ִאתְּ

זכיות   ידי  על  למטה  מתהפך  טֹוב    ִאיהוּ ,  ישראל המלאך  דְּ ָרא  טְּ ִמּסִ ר  שבו,    הוא ֵעזֶׁ הטוב  מצד  בגלות  למשה  ד עזר  ךְּ   ּכַ ַהּפַ ָיא    ִאתְּ ִחוְּ לְּ

ישראל,    וכשמתהפך  עונות  מצד  ּדֹו    ִאיהוּ לנחש  גְּ נֶׁ בגלות,    הוא ּכְּ משה  כנגד  ד עומד  ִמפָּ   ִמיָּ ה  ֶׁ מש  ָנס  שיהיה    שלא ָניו  ַויָּ העונות  יגרמו 
   )מפרשים( להנחש איזה אחיזה בו.

ּוָבה   -תורה עט    מג ש  ּתְ ַהְינּו ַלֲעשֹֹות  יָחא, ּדְ ִ ּדֹו לֹא ִיְהֶיה ִעּכּוב ְמש  ּצִ ּמִ ֶ ל ָאָדם ִלְראֹות ש  ִריְך ּכָ ּצָ ֶ ָלל, ש  ה ַהּכְ יו. ּוְבָכל    ִהּנֵ ן ַמֲעשָֹ ֵלָמה ּוְלַתּקֵ ְ ש 
יק,  ְוַצּדִ יק  ִמ   ַצּדִ ּבֹו  ֵיש   יַח,  ִ ָמש  ּלּות  ִהְתּגַ ּבֹו  ֵאין  ֶ ש  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  יַח.  ִ ָמש  ּלּות  ִהְתּגַ ּבֹו  ֵיש   ֱאֶמת,  ּבֶ יק  ַצּדִ הּוא  ֶ ִחיַנת  ִמי ש  ּבְ הּוא  ֶ יַח, ש  ִ ָמש  ל  ֶ ה ש  ּדָ

ף כה:(:  ית ּדַ ִ ֵראש  דֹוש  )ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ ֶ ה'  מש  ֶ א מש  יַח ּדָ ִ ְפלּותֹו  'ָמש  ִ י ָיַדע ש  ָרֵאל, ּכִ ַעד ִישְֹ ֹו ּבְ ה ָמַסר ַנְפש  ֶ י מש  . ּכִ ֲאָפֵרש  ֶ מֹו ש  , ּכְ
ִמכֹּ  ְמֹאד  ָעָנו  ה  ֶ "ְוָהִאיש  מש  י"ב(:  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִישְֹ ּוְגֻדּלֹות  יבּות  ִ ֲחש  ְוָיַדע  ֱאֶמת,  ֹו  ּבֶ ַנְפש  ָמַסר  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָהָאָדם",  ְוִחּיּותֹו  ל 

ָרֵאל, ָיכֹול ִלְמסֹר ֶאת ַנפְ  יבּות ִישְֹ ִ יר ֲחש  ְפלּותֹו, ְוַיּכִ ִ ֱאֶמת, ְויֹוֵדַע ש  יק ּבֶ הּוא ַצּדִ ֶ ֲעָדם. ָלֵכן ִמי ש  ֲעָדם: ּבַ ֹו ּבַ    ........ש 

ן ְוה   ....... א ּוַמּתָ ין ַמּשָֹ עֹושִֹ ֶ ֵני ָאָדם ש  ּובֹות. ַאַחת, ֵיש  ּבְ ש  ֵני ּתְ ְ י ֵיש  ש  ּוָבה, ְוַאַחר  ּכִ ש  ה. ּוְבֶאְמָצעּות נֹוֵפל לֹו ִהְרהּוֵרי ּתְ ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ֹוְלִכין ּבְ
ִחינֹות )ְיֶחְזֵקאל א(:  ֹון. ְוֶזהּו ּבְ ְך חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו ָהִראש  ר וּ     ּכָ ֵ ש  ַעם ָטֵמא ּוַפַעם ָטהֹור, ּכָ י ּפַ ֵאין לֹו ַנְיָחא, ּכִ ֶ ֹוב", ש  ָפסּול, ָאסּור  "ַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוש 

ש  לֹו ַנְיָחא. כִּ  ּיֵ ֶ ת, ש  ּבָ ַ ִחינֹות ש  ֵלָמה הּוא ּבְ ְ ּוָבה ש  ש  ת ְיֵמי חֹול. ֲאָבל ּתְ ֶ ש  ֵ ִחינֹות ש  ר, ְוֶזהּו ּבְ ש  לֹו ְמנּוָחה  ּוֻמּתָ ּיֵ ֶ א ְמנּוָחה' )א(. ש  ת ּבָ ּבָ ַ א ש  י 'ּבָ
   ִמּכֹל ָוֹכל, ְוִנְדֶחה ָהַרע ְלַגְמֵרי: 

.... ֶ ש  'וַ ְוֶזהּו  ְוכּו'  ֵעֶדן"  ְבַגן  יֵחהּו  ּנִ ַוּיַ ָהָאָדם  ֶאת  ַקח  "ַוּיִ סּוק:  ּפָ ַעל  ף כ"ז(  ּדַ ית  ִ ֵראש  )ּבְ דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ֵלּה  ּכָ ְנַטל  א  ֶאּלָ ֵלּה,  ְנַטל  ֵמָאן  ַקח'  ּיִ
א  ּבְ ּוִמְתֲעִסק  א  ְתיּוְבּתָ ּבִ ָתב  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ְוכּו'.  יֵלּה  ּדִ ְיסֹוִדין  ע  ֵרד",  ֵמַאְרּבַ ִיּפָ ם  ָ "ּוִמש ּ ִאְתַמר  ַוֲעֵלּה  ן.  ּמָ ִמּתַ ֵלּה  ְנַטל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ָ ֻקְדש  ֹוַרְיָתא, 

לֹא ַתעֲ  ִפּקּוִדין ּדְ ְמָרּה ּבְ ָ ה, ּוְלש  ֲעשֵֹ ִפּקּוִדין ּדַ יְלהֹון ְוכּו'. ְלָעְבָדּה ּבְ ֲאָוה ּדִ ּה ִמּתַ ֵ ה ְוכּו'. ְוִאי ָעַבר ַעל אֹוַריְ ַאְפִריש  ַנְפש  ִרירּו  שֶֹ ְקָיה ִמּמְ ַ ָתא, ִאְתש 
א ֵעץ ַהַחיִּ  הֹון "ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ", ּדָ א, ִאְתַמר ּבְ ְתיּוְבּתָ ְיִבין ּבִ ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע. ְוִאם ּתָ ִאיָלָנא ָרע, ּדְ יַח,  ּדְ ִ ה ָמש  ֶ ִים". ְוָדא מש  קּו ַהּמָ ְמּתְ ים, ּוֵבּה "ַוּיִ

ה ָהֱאלִֹקים בְּ  ּה "ּוַמּטֵ ִאְתַמר ּבֵ ֹונֹו: ּדְ אן ְלש  ְטֵרּה ִמיָתה ַעד ּכָ ים ּוִמּסִ ְטֵרּה ַחּיִ א ְמט"ט, ִמּסִ ה ּדָ  ָיִדי". ַמּטֶ

טֹוב,   ּלֹו  ּכֻ ה  ְוַנֲעשֶֹ ְלַגְמֵרי  ָהָרע  ְדֶחה  ּיִ ֶ ש  ֵלָמה,  ְ ש  ּוָבה  ש  ּתְ ה  עֹושֶֹ ֶ ש  ּכְ ַהְינּו  נּו,  ְ ַרש  ּפֵ ֶ ש  מֹו  ּכְ ִאְתמַ ְוֶזה  ּדְ יַח,  ִ ָמש  ה  ֶ מש  ִחינֹות  ּבְ ה  ֶזהּו  "ּוַמּטֵ ּה  ּבֵ ר 
ְטֵר  ים ּוִמּסִ ְטֵרּה ַחּיִ א ְמט"ט, ִמּסִ ה ּדָ ָידֹו ַלֲהֹפְך ]ֵמַרע ְלטֹוב[. ּוַמּטֵ ָהָיה ּבְ ֶ ָיִדי", ַהְינּו ש  ה  ָהֱאלִֹקים ּבְ ּזֶ ֶ ָנה, ש  ְ ִחינֹות ִמש  י מט"ט הּוא ּבְ ּה ִמיָתה. ּכִ

ה  ָ ש ּ ִ ִחינֹות ש  ֵהם ּבְ ֶ ת ְיֵמי ַהחֹל, ש  ֶ ש  ֵ ִחינֹות ש  ּנֹוַדע:   ּבְ ר ּכַ ר ּוָפסּול ָטֵמא ְוָטהֹור ָאסּור ּוֻמּתָ ֵ ש  ִחינֹות ּכָ ה ּבְ ָ ש ּ ִ לּוִלים ִמש ּ ּכְ ֶ ֶנה, ש  ְ    ִסְדֵרי ִמש 

ּדַ ...... ַ ִחינֹות ש  ָידֹו ַלֲהֹפְך ֵמַרע ְלטֹוב, ְוִנְדֶחה ָהַרע ְלַגְמֵרי, ְוֶזהּו ּבְ ָהָיה ּבְ ֶ יַח, ש  ִ ה ָמש  ֶ ִחיַנת מש  ִחיַנת מט"ט  ש  לֹו ַנְיָחא ִמּכֹל ָוֹכל.  י, ְויֵ ְוֶזהּו ּבְ וּבְּ

ֵמי ַהחֹל. ֲאָבל  ת יְּ ֶׁ ש  ֵ ש  הוּ ּבְּ ָנה, זֶׁ ְּ ִחינֹות מט"ט הוּא ִמש  ּבְּ ֶׁ נוּ ש  ָאַמרְּ ֶׁ י ש  י, ַאף ַעל ּפִ ּדַ ַ ִחינֹות ש  ן ּבְּ ם ּכֵ ל    ּגַ ּבֹת ִמּכָ ְּ ש  נוָּחה, "ַויִּ א מְּ ת ּבָ ּבָ ַ א ש  ּבָ ֶׁ ש  ּכְּ
ִחינַ  הוּ ּבְּ זֶׁ ּתֹו", וְּ ַלאכְּ "י(.מְּ ּדַ ַ ִחיַנת ש  בְּ ָלל מט"ט ּבִ י. )ֲאַזי ִנכְּ ּדַ ַ  ת ש 

וזה בחי' מה שנצטוו לאחר מחלוקת קרח ליקח המטות של כל נשיאי ישראל ומטה אהרן וכו'    -אות טו   'ליקוטי הלכות מזוזה ד עיין    מד

מטה משה שנתהפך ממטה לנחש  מטה הוא בחי' הבחירה שהוא בחי'  ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי וכו'.  

ומנחש למטה כמובן בתיקונים וכמובא בדברי אדמו"ר ז"ל בהתורה בטח בה' ועשה טוב בסי' ע"ט. ומשה זכה במראה הסנה להפשיט  
גופו לגמרי כמובא בת"ז ואז נאמר בו אח"כ ומטה האלקים בידי בידי דייקא שהיתה הבחירה בידו לגמרי בבחי' צדיקים לבן ברשותן  

ע"ש   כמובא  בה'  בטח  הש"י    בהתורה  שצוה  וזה  כשרז"ל.  כזה  זה  שקולים  שניהם  ואהרן  משה  כי  לזה  ג"כ  זכה  בודאי  אהרן  וכן 
להראות אות ומופת נורא ע"י המטות דייקא להורות מעלת הארן שאע"פ שזכה לתכלית השלימות שכבר שבר הבחירה לגמרי וזכה  

ומטה האלקים בידי דהיינו שכבר לבו ברשותו לגמרי בבחי' לא יאונה לצדיק    שמטה שלו דהיינו הבחירה הי' בבחי' מטה משה בבחי' 
 כל און ואינו מתירא עוד מהיצה"ר הגשמי של תאות עוה"ז 

ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד:   משלי פרק כא   מה  ּבִֹרים ָעָלה ָחָכם ַוּיֶֹרד עֹז ִמְבֶטָחה:   )כא( רֵֹדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחּיִ    )כב( ִעיר ּגִ
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יוכל לקבל תורה, ויכול להמשיך הארת התורה    דעתדהיינו  ומי שיש לו בחי' משה משיח  
ע"י שמעלה נפשותם מיין נוקבין ועי"ז מוריד    ללמד שאר בני אדםמיות התורה  ירה דייקא דהיינו פנהא

 .  תורה
רבנו שבסוף הספר    \מו/כי התגלות התורה בא מיחודא דקב"ה ושכינתיה יד  נוסח הכתב   –ועין 

, אביך דא קוב"ה, ואמך דא  שמע בני מוסר אביך וכו'. כמ"ש )שם א'(  מיחודא דאבא ואמא
יתרו פה.}ת ישראל  כנס ריג.   \מז/ זוהר  אבא    {\מחפנחס  שנקראים  ובינה  מחכמה  יוצאת  התורה  כי 

עואמא ויחודם  מ"נ".  בבחי'  ישראל  נפשות  העלאת  הנפשות [מט]   י  ליקח  יכול  והחכם   .
היא דהיינו שמעלה אותן למלכות ובזה    ולוקח נפשות חכםולהעלותם בבחי' מ"נ, בבחי' )שם יא(  

 
   זה משה רבינו שעלה לבין המלאכים גבורי כח )ויורד וגו', תורה(:   -)כב( עיר גבורים עלה חכם    רש"י 

גבורי כח    -  ביאור הגר"א  זה השמים ששם  גיבורים  ואמרו רז"ל עיר  כלומר המובחר שבמבטחה  העוז שבמבטחה  וגו' מבטחה  עיר 
שבהכל שכולם שוקקו אליה וגם היא נק' עוז כמ"ש ה' עוז    עושי דברו עלה חכם זה משה ויורד עוז מבטחה זה התורה שהיא מובחר 

לעמו יתן וגו' ונק' בטח כמ"ש ושומע לי ישכון בטח. ועוד עיר גבורים זה השמים עלה חכם כל חכם וצדיק עולה בכל לילה ולומד שם  
יד עוז מבטחה מובחר שבמבטחה  ויש מהן צדיקים גדולים שהיו עולין אפי' בהקיץ וביום כמו הנביאים ורנבה"ק וריב"ח וכל א' הור 

 כמו ישעיה הנביא הביא הקדושה ויחזקאל הביא ברוך כבוד ה' ממקומו: 

)ה( ר' יהושע דסכנין בשם ר' אחא אמר )משלי כא( עיר גבורים עלה חכם גברים כתיב שכלם    -פרשה לא פסקה ה    מדרש רבה ויקרא 
ומשה  יט(  )שמות  שנאמר  זה משה  חכם  נקבה עלה  ואין בהם  ור'    גברים  יהודה  ר'  עוז מבטחה  ויורד  כא(  )משלי  עלה אל האלהים 

נחמיה ורבנן רבי יהודה אומר עוז זו תורה מבטחה שבטחונן של מלאכים שהיו סבורין שלהם נתנה התורה עד שאמר להם הקדוש  
זו תורה    ברוך הוא ולא תמצא בארץ החיים ור' נחמיה אומר עוז זו תורה מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה ורבנן אמרו עוז 

מבטחה שכל מי שיגע בה בטוח שגוזר ואחרים מקיימין כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה הרבה יגעת בתורה אלא תהא גוזר וישראל  
 מקיימין הה"ד צו את בני ישראל: 

דבסמוך   מו  שת   צ"ע  בתורה  שמדובר  לעיל  שאמר  מה  לפי  ועוד  ובינה  חכמה  שם  ואמא  לאבא  שהכוונה  הזוהר  עפ"י  תגלה  מבאר 
 לעתיד לבוא ולעיל נתבאר שהכוונה ליחוד חכמה ובינה שיתחדשו באריך וצ"ע מדוע כאן כתב שהכוונה לקב"ה ושכינתיה.

צ"ע עיין לק"ה או"ח שבועות א' אות ה' מבואר שהתורה והנפשות בחי' אחת, ושהנפשות    -התגלות התורה מיחוד קב"ה ושכינתיה  
ומ  ממון  תאוות  שיבור  ע"י  מתבררות  חמימות  עצמן  גבי  ג'  באות  לקמן  יובא  עי"ש  א'  בלק"ה שאלה  משמע  וכן  התורה.   נעשה  הן 

תאוות ממון.    ואמנם מצינו שע"י שיבור תאות ממון זוכה לשכל ובחי' משה משיח כנ"ל סוף אות א עושה חסד למשיחו אבל שם זה  
 תם כמבואר לקמן.לא התורה שמוריד החכם אלא זה השכל שעל ידו החכם מקבץ את הנפשות ומעלה או 

לק"ה שאלה  כאן    ועיין  המבואר  המהלך  עפ"י  תורה  המשכת  ענין  בפרטיות  נעשה  שעושה  המצוות  במעשה  כל אדם  אצל  איך  א' 
 ואולי באמת בפרטיות אצל כל אדם זה נעשה באופן המבואר בלק"ה דהיינו שהנפשות העולות מהממון הן בחי' התורה וצ"ע.

התורה היא בחי' הממון בשרשו ומתגלית ע"י שיבור התאווה שזוכים הנפשות כשמאיר בהן אור  ובאמת אינה קושיא כלל כי אע"פ ש 
הצחצחות אבל אעפ"כ כל זה נעשה רק ע"י העיבור של הנפשות בבטן הבינה וע"י שהחכמה מאיר לבינה דהיינו יחוד חכמה ובינה  

 הנ"ל.

פה.    מז  יתרו  ְוגוֹ   ָאנִכי   -זוהר  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאשֶׁ ָפַתח  ה' אלהי"ך  ְלָעָזר  אֶׁ ַרִבי  ָך    מּוַסר   ְבִני  ְשַמע זו עם הפסוק    פרשה',  ִאמֶׁ תֹוַרת  ִתּטֹוש  ְוַאל   מּוַסר  ְבִני  ְשַמע   ואמרָאִביָך 
הּוא   ְבִריְך  ֻקְדָשא  ָדא  ִיְשָרֵאל    ְוַאל שבשמים,    אבינוז"א שהוא    היינוָאִביָך,  ת  ְכנֶׁסֶׁ ָדא  ָך,  ִאמֶׁ תֹוַרת  ת ְכנֶׁ   ַמאן   מפרשוִתּטֹוש    ָדא נקרא כנסת ישראל, ואמר    מיִיְשָרֵאל    סֶׁ

ִבינָה    ְכָמה הבינה שממנה נמשכה התורה שבכתב שהיא ז"א,    היאִבינָה   ששורש התורה הוא בבינה, לכן היא נקראת כנסת ישראל על שם    הריִדְכִתיב ְלָהִבין ִאְמֵרי 
 ל.   שהיא כונסת בתוכה את התורה שהיא ז"א הנקרא ישרא

ָאַמר    ַרִבי ָחְכָמה    מּוַסר   בני  שמע "כ  מש ְיהּוָדה  ִהיא  ָדא  ִבינָה    ְוַאל אבא שבו שורש התורה שבכתב,    שהיאָאִביָך,  ִהיא  ָדא  ָך,  ִאמֶׁ תֹוַרת  אימא שבה שורש    שהיאִתּטֹוש 
 התורה שבעל פה.   

שניהם על ידי דבר אחד ר"ל מברייתא אחת מתבארים לדעת מהיכן הוא    דבריִמָלה ִאְתְפָרשּו    ַחד הודה  דברי ר' אלעזר ובין דברי ר' י  ביןִיְצָחק ָאַמר, ָהא ְוָהא    ַרִבי
  אימא שהיא    מבינהיֹוֵסי ָאַמר, ִמִבינָה נְָפַקת    ַרִבימעלה שהיא אבא,    ל יצאה מחכמה ש  התורהֵמָחְכָמה ִדְלֵעיָלא נְָפַקת    אֹוַרְייָתא בברייתא    שלמדנו  ִדְתִנינַן שורש התורה,  
ָך    ִדְכִתיב יצאה התורה,   ואמר    פליגַרִבי ְיהּוָדה    ָאַמר שהתורה נקראת על שם אימא שהיא בינה כי בה הוא שורשה.    הרי ְלָהִבין ִאְמֵרי ִבינָה, ּוְכִתיב ְוַאל ִתּטֹוש תֹוַרת ִאמֶׁ

ָאִביָך ְוַאל ִתּטֹוש    מּוַסר   ְבִני  ְשַמע   ִדְכִתיב ,  נה נכללת מחכמה ובי  התורהה ּוִבינָה ִאְתְכִליַלת  ֵמָחְכמָ   אֹוַרְייָתא לדברי ר' יוסי שהתורה יצאה מאימא, אבל עכ"ז    אפילוכי  
ָך    ר' יהודה למעלה שהוא כנגד אבא ואימא, והיינו לפי ששורש התורה הוא בשניהם.     פירשזה    שעל תֹוַרת ִאמֶׁ

ִאְתְכִליַלת    ְדֵכיָון ,  רותנכללה בכל הספי   התורה ִאְתְכִליַלת    ְבכָלא להוסיף ולומר, כי    באַאָבא ָאַמר    ַרִבי ְתֵרין  שנכללה באלו השנים דהיינו באו"א כמו    שכיון ִדְבִאֵלין 
בכולם    ודאיְבכָלא    ִאְתְכִליַלת שאמרת,   ד נכללה  סֶׁ ְבַרֲחֵמי  ְבחֶׁ ְבִדינָא,  שבז"א,    בחסד ,  קוים  הג'  ובת"ת שהם  ִמָלה  שְ   ְבכְֻלהּו ובגבורה  ְדִאְצְטִריְך  נכללה    וגםֵלימּוָתא 

המלך    אםַמְלָכא ּוַמְטרֹוִניָתא ִמְסַתְכִמין כָלא ִמְסַתְכִמין    ִאיצריך, והיינו גם במלכות שעל ידה נשלמות כל המדות, וטעם הדבר הוא כי    שהדברהתורה בכל השלימות  
שאו"א נמצאים שם כולם נמצאים, כי כל הספירות    במקום ְדִאֵלין ִמְשַתְכִחין כָלא ִמְשַתְכִחין    ַבֲאַתר ים,  אז כולם מסכימ  פעולה והמלכה שהם או"א מסכימים לאיזו  

ור' יהודה, כי ר' יהודה לשיטתו שסבר שהתורה נכללת מאו"א לכן פירש שמוסר אביך היינו מוסר הנמשך    אלעזרמושרשות ויוצאות מאו"א. וזהו הפלוגתא של ר'  
ור' אלעזר שסבר כמו ר' יוסי שהתורה יצאה מאימא כמ"ש תורת אמך, לכן    התורהותורת אמך היינו התורה הנמשכת מאימא, כי שורש    מאבא, הוא בשניהם, 

 פירש מוסר אביך היינו ז"א.   

ואל תטוש תורת  יי' אל משה לאמר. פנחס בן אלעזר וגו'. רבי אלעזר פתח ואמר שמע בני מוסר אביך    וידבר   -  .דף ריג   "ג זוהר ח   מח
אמך. שמע בני מוסר אביך דא קב"ה. ואל תטוש תורת אמך דא כנסת ישראל. מאי מוסר אביך מוסר דא אורייתא דאית בה כמה  
תוכחין כמה עונשין כד"א מוסר יי' בני אל תמאס ואל תקוף בתוכחתו ובגין דכל מאן דאשתדל באורייתא בהאי עלמא זכי דיפתחון  

 מא כמה נהורין.ליה כמה תרעין לההוא על 
 מיין נוקבין והפירוש עיין תורה קפה ותורה עה  גם עיין זוהר ויקרא דף יג. ד"ה וההיא איילתא   מט 
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חזי . ועל ידי היחוד הזה  לה תורה  עלעוררו להשפי  \נ/ ברא קאתינא לגבך במה    באה אל המלך בבחי' 
ועי"ז היחוד נולד התורה שהיא עץ חיים וזה בחי' "פרי צדיק עץ חיים    –נוסח הכתב יד רבנו    נולד התורה

 . ולוקח נפשות חכם"
לו הוא חכם שדהיינו שאם  ,  גבורים עלה חכם  עיר בבחי'    \נא/ וכשעולה החכם עם הנפשות יש 

 : דהיינו שיורד עם תורה  ויורד עוז מבטחה עי"ז הנ"ל בחי' משה משיח  \נב/ השכל

 
 גאות 

יחוד עליון  עתה יבאר כיצד הצדיק מעלה את הנפשות דהיינו שהרצון שלהם נעשה מיין נוקבין לעורר את 
השפעת התורה למלכות העליונה, ומבאר שמעלה אותם עם התאוות ממון ורק בשוב מכח ההארה  שעל ידו 

 שקבלו בעלייתן מתבטל התאווה מהם. 
וצ"ע בזה כי בודאי א"א להעלות רצון רע ממש אלא את הטוב שבו ואולי בזה יתבאר קושיא כאן בעניין 

רבות וכאן לכאורה רק רצוא בעליה ושוב בירידה. ואולי   הרצוא ושוב שבמקורו ביחזקאל מדובר בפעמים
ר הוא הרצוא ובזה יתבאר כיצד הצדיק מעלה  אפ"ל שבאמת בעליה עצמה יש רצוא ושוב אלא שהעיק

הרצונות הרעים אלא שמעלה אותן ומאיר להם מאור הצחצחות ואזי מתעורר בהן הרהור תשובה  
 והתמרמרות על התאות ממון שבהם ואת זה חוזר הצדיק ומעלה לעורר היחוד. 

ון ע' ובפרפראות לחכמה בתחילת תיקיין לק"ה ועל ושוב בחי' מטט' ו יאנור עוד מבאר רבינו שהרצוא בחי'

שבחיצוניותו אותיות מרון הן אותיות רמון ואזי   מטטרוןעי"ש נפלא שהנפשות נכללות במלאך חנוך שהוא 
הוא בחי' המלאך נוריאל שורש התאווה של ממון הוא המעלה כל הרצונות לעיבור ובירידת התורה הן  

ר"מ רמון מצא קליפתו זרק ותוכו אכל, וע"י היינו  נכללות בפנימיות מטטרון שהן ט"ט )טובה גנוז בתוכו(
בחי' מטטרון שהוא רשים בשם משה משיח )והוא רבו של משה קה"י( נשתכך תאוות ממון שלא יהיה  

אחיזה להסט"א בחימום הלב אלא יהיה במו"מ באמונה בחי' קטורת וצריך בשעה שלומד ללמוד עם רצונות  
 יתיים והבנה נכונה בתורה ולשיכוך התאווה. טובים שיעלו רצונותיו מ"ן ויזכה לביאורים אמ

רצון  ונפש  בחי'  נוקבין  .  \נד/[נג ]   זה  מיין  הנפשות  את  מעלה  שהצדיק  לעיל  שנתבאר  שמה  דהיינו 

דהיינו    [נו]   רצון  נהשכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזהוהכוונה  

 
ין נוּ   -אות ו'    לז  עיין תורה   נ ְבִחיַנת ַמּיִ ִכיָנה ּבִ ְ ִחיַנת ִניצֹוצֹות. ְועֹוָלה ְלַהש ּ י ָהָאֶרץ, ֵהם ּבְ ֵני ַעּמֵ ים ּבְ ֵהם ְמַגּלִ ֶ ְבִחיַנת: 'ֲחִזי  ְקבִ ְוַהּתֹוָרה ש  ין, ּבִ

ָדם  ִביל ֶזה ָצִריְך ְלַכּבְ ְ ָרא ָקָאֵתיָנא'. ּוִבש  ַמאי ּבְ  .  ּבְ

בהן.        נא מתלבש  שהוא  באופן  הנפשות  עם  עולה  שהצדיק  משמע  בשקא  מכסי  ד"ה  יונה  דרבי  מעשה  בביאור  ה'  אות  לקמן  עיין 
רדת התורה אזי עושה זאת בהתקשרות כל נשמותיהן אליו באופן  וכעין זה עיין בסוף תורה כ' תקונא רביעא כשהצדיק מתפלל על הו 

המלאכים   מקנאת  להנצל  כדי  אזי  תורה  להוריד  משה  כשעלה  תנינא  א'  תורה  עיין  זה  וכעין  עי"ש.      צד  מכל  אותו  מחפין  שהן 
 דהיינו שרש נמשות ישראל.אחוז בכסא כבודי  אזי אמר לו הקב"ה  וקטרוגם  

אר לעיל שמדובר ביחוד נורא ועצום וגובה שאבא ואמא עולים לעיבור באריך כפי שיהיה לעתיד לבוא  והביאור בזה אולי כיון שנתב 
והוא יחוד שרק נפש צדיק גמור יכול לעורר לכן בהכרח שהצדיק בעצמו עולה לעורר יחוד זה אלא שכוחו הגדול הוא שיכול לעלות  

 עימו גם נפשות פגומות אבל אין הכוונה שמעלה אותן לבדן.

ולקמן באות ו' יתבאר שהם שני שכלים ואולי ע"כ נקט כאן שני פסוקים המדברים בחכם לוקח נפשות חכם הוא שכל אחד ועיר    נב
 גבורים עלה חכם הוא השכל השני כפי שיתבאר לקמן.

 אם יש את נפשכם   'עיין בראשית כג ח   נג

נופש ומתלבש בדם )ואולי גם בבחי' דיבור  היא חלק אלוק ממעל דהיינו נפש מנר"ן ח"י דהיינו הנמוך שבהם ש   כי נפש   נד בבחי' קו 
כמ"ש נפשי יצאה בדברו( אבל בבחי' מקיף מקיף את כל הקומה, ובכל הרוח נשמה חיה יחידה אין לנו תפיסה ואפילו בנפש אין אנו  

רט במחשבתו כמה  פועלים בה מתוך ידיעה אלא הרצון לבדו כפי שמכוון אותו לאיזה אבר שירצה מיד מפעיל אותה בלא שצריך לפ 
 וכיצד.  

אבר מסוים שמתלבש בו והוא בחי' הנפש    עיין ספר טל אורות ח"א פ"א אות י' יא שמבאר כיצד הרצון מקיף את כל האדם ואין לו 
  -צור  ובקי בהוספות לעיון(   ד'  תורה  )ראשי פרקים נמצא בסוף  )שיעור זהר בפרשת נח תשנב(  שבאדם. ביאור הדברים באריכות יותר ביאר הריצ"ח  

כן הוא רוצה לא  סוד הרצון שהוא בנפש האדם בבחי' מקיף הסובב את האדם על כן לא מתלבש בשום אבר מסויים כי תשאל אדם הי 
אבל כשרוצה להניע אצבע הרצון הזה אינו בלב(    , כי זה רצון פרטי שנקרא תשוקת הלב   , זה טעות   , ידע )אע"פ שנדמה שהרצון בלב 

ינו נפש  י הוא הדם דה   , בלי שיצטרך לחשוב כיצד להניעו, כי כל אבר יש בו בחי' הנפש   , מתנועעכי ברגע שרוצה להניע אבר מיד  
אבר, אבל את הכח לנוע מקבלים כל האברים מבחי' נפש הכללית שמקיפה את האדם והיא בחי' הרצון  וחיות פרטי השייך לאותו  

דהיינו מה שגבוה    , ויש רצון שברצונות    .האבר שהוא הכלי כי בכולם מאירה בשווה כפי יכולת    , ולגבה אין שום חילוק בין האברים 
   להתחבר אליו זה רק בכח ההתכללות בצדיק.הזה ומבואר כאן שלזכות    , מהרצון המקיף את האדם והוא שרש לרצון

 איזה   -בתרלד   נה 
 טובים ורעים כדלקמן אות ה'   נו
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מכניס הרהור תשובה בלב  . והצדיק  \נז/ שרוצה לחזור בתשובה ואע"פ שלא מצליח להתגבר על תאוותיו

,  \נח/ אפילו מי שרק רוצה לרצות לשובשנתעוררו בלבו לשוב,    לוקח כל הרצונות( ואזי  ה'  כל אחד )פל"ח
ועי"ז ישפיע לה תורה  ועולה עמהם , ואח"כ ומעלה את הרצונות לשכינה שתתפאר בהם לפני הקב"ה 

פסוק    והחיות רצוא ושוב  \נט/ י' )יחזקאל א'(בבחועלית וירידת הצדיק הזו היא  .  ויורד עוז מבטחה
כפי שיתבאר באריכות לקמן באות    ,את מעשה המרכבה שראה הנביא  זה הוא ביחזקאל פרק א' שם מתאר  

רצוא, להנ"ל  שרצוא ושוב רומז  ורבנו מבאר  ,  שעלית הצדיק עם הנפשות כנ"ל היא תיקון המרכבה הזו,  ה'
  : \ס/תגלות התורהבעליות הנפשות. ושוב, בחזרת הנפשות עם ה

ע' דף קט ע"א  סאוזה שמובא בתקוני  )תיקון  נוריא'   \סג /([סב]   זוהר  שווה    רצוא דא  גמט'  והם 

גמט' מטטרו"  , ושוב דא מט"ט שר הפנים297 =  שוב  בתיקון הנ"ל  314ן  נור  כמבואר  . נוריא', דא 
בראשית  }דלוק   ותיקו\סה/:כגסדזוהר  ]   ן,  הזוהר  [{סוע'  לשון  ש  כך  ביאר  ע'  חנוך  ובתיקון  בן  הוא 
נקרא    \סזאנוש/ זה  ועל  לפיד אש  והוא  בשם  שנעשה  הקב"ה    'מטטהמלאך  נוריאל  כי  שר העולם  שנקרא 

העולם הנהגת  בידו  מפרש    ,\סח/ מסר  רומזורבינו  נוריאל  דהיינו   בחמימות תאות ממון  דדליק  ששמו 
ומבאר ת ממון  של תאוו  \סט/ שעל ידו מעלה הצדיק את נפשות הבאים אליו אע"פ שיש בהם רצונות רעים

 
"פ שיש עמו רצון רע.  וכן מבואר בסוף התורה שאומר  באות ה' אריתי מורי עם בשמי, שהצדיק מעלה את הטוב אע   כמבואר לקמן   נז 
גל לחבירו דהיינו נפש אחת לחברתה שאע"פ שלא יצאה מן החול אל הקדש העלה אותה הצדיק מ"ן לעורר היחוד הקדוש. והפל"ח  ה 

 .  מבאר שהצדיק מעורר חרטה בלב הנפשות ואת החרטה וההתמרמרות על שיש להם תאוה את זה הוא מעלה למיין נוקבין 

נק   עיין לקמן   נח יח:[ בביאור הרבב"ח ד"ה  ידו מוריד  ]בריש דף  זעירא מבואר שמדובר כאן שהמלכות בשעת היחוד הזה שעל  ודה 
בזה   וההכוונה  רצון  בחי'  הוא  שהכתר  וידוע  הכתר  נקודת  אלא  מדרגותיה  מכל  נשאר  שלא  עד  מאד  בקטנות  היא  תורה  הצדיק 

 יך את הקב"ה ולא נשאר בה אלא הרצון להמליכו.שהמלכות כל כך כנפלה עד שאין בה כח להמל 

מו  )   -  הר"ן חיי  ר  ֵ ש  ּכָ ִאיש   ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְוָאַמר,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִעּמֹו  ר  ּבֵ ּדִ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  )קמט(  ֵאיין  אות תקצב  ַזיין  ִוויל  ִאיְך 
ִזְכרֹונוֹ  נּו  ַרּבֵ לֹו  יב  ִ ְוֵהש  יּוד(.  ]רֹוֶצה ֶעְרִליֶכער  ֶוועְלן(  ער  ָאּבֶ )ִוויְלְסטּו  ִלְבָרָכה  ַהּמּוָעִטים      ֵאּלּו  ּבּוִרים  ּדִ י  ּכִ ָיִבין  יל  ּכִ שְֹ ְוַהּמַ ִלְרצֹות[.  ה  ַאּתָ

 ֶ ְפָלִאים ְמֹאד. ְיִהי ָרצֹון ש  ים ְוַהּנִ ִ דֹוש  יחֹוָתיו ַהּקְ שִֹ ן ּבְ דּוַע ּומּוָבן ַלְמַעּיֵ ּיָ ה ְמֹאד ּכַ ָמם ָאֵמן: נִּ ַמֲחִזיִקים ַהְרּבֵ ה ְלַקּיְ  ְזּכֶ

חזו  לכו  במאמר  נובע  שם    עיין  נח  רבינו  ואילו  שבוק  שרשוהי  רק  נאמר  שעליו  רשב"י  על  רבינו  מעלת  שזו  הריצ"ח  ביאור  הבאנו 
 שבכוחו לתקן גם את השרשים דהיינו שיש לו תיקון גם למי שרק רוצה לרצות.

ֹוב כְּ   נט  ָזק: יחזקאל פרק א )יד( ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוש   ַמְרֵאה ַהּבָ
יחזקאל ורצוא ושוב דהכא כי שם הוא פעמים הרבה והכא משמע פעם אחת. וצ"ע אולי גם  שאינו דומה הרצוא ושוב שב   משמע   ס

ולא   התורה  את  השגתו  בזמן  נעשה  זה  כל  שהרי  תורה  ומוריד  הנפשות  את  לגמרי  שמזכך  עד  ויורד  שעולה  פעמים  כמה  זה  כאן 
באים, והאם דווקא אותם שבאו בפועל או  צ"ע האם הי המוגבל בהשגת תורה רק כשבאו אליו ולפי ה בשעת האמירה. ובאמת גם זה  

 שהיה מעלה את כלל הבטלים אליו, גם שלא באו בפועל.  

 הביטול ברצוא והתחדשות התורה שזוכה בשוב ע"י הרשימו והשמחה שזוכה בשוב עיין תורה סה אות ד'.  עוד בעניין 
 בתיקוני   -מתרלו   סא 
 ים שלנו קיט: בדפ   סב 

,  אש  ללפיד   בשרו  שנהפך  ט" מט  שהוא  ֵאש  ְלַלִפיד  ְבָשרוֹ   ְדנְֶׁהַפְך  ן"מטטרו  ִאיהּו,  מאנוש  שיצא  ֵמֱאנֹוש  ְדנִָפק  ירד   בן  ֲחנֹוְך  עוד   ואמר  -תיקון ע' דף קיט:    סג 
 .   דליק  נור  לשון  שהוא,  ל "נוריא   נקרא  הוא  ולכן  ל" נוריא ְוִאיהּו,  לשמים  בגופו  ועלה

  של   המספר  כמו  הוא   א"רצו   מספר  כי  ל" נוריא  ָדא  א "ָרצוֹ   ומפרש  ָושֹוב   ָרצֹוא   ְוַהַחּיֹות   נאמר  ל "ונוריא  ט "מט  ת שמו  שני  ועל   ִאְתַמר   ַתְרַוְייהּו   ְוַעל   ואמר  שיךוממ
  כמו  מספרו  עולה  ב "ושו  כי  ְבחּוְשָבן   ְלִקיןסָ   ָהִכי ,  ן"מטטרו  ָדא  ב "ָושוֹ ,  מערכם  למעלה  השגות  להשיג  אדם  בני  רצים   מצדו  כי  רצוא  במלת  ונרמז,  ל "נוריא 
  עם  ק"ַהָבזָ   ה" ְכַמְראֵ   וכן,  מערכם  למעלה  להשיג  להם  אפשר  שאי  מבינים  כי,  להשיג  מלעלות  אדם  בני  שבים  מצדו  כי,  ושוב  במלת  ונרמז,  ן "מטטרו  של   רהמספ 
 .   ל "נוריא  ך"חנו  כמספר  עולה  הכולל 

 כו ע"ב ובתשכט תוקן -בתרלו סד
ית כג: זַהר ּבְּ   סה  ִ קא נחית ביומין דחולא לקבלא בגדפהא צלותא דליליא, ודא נוריאל,    אפתח פומיה בצלותא דערבית, נשרא   וכד   ֵראש 

 אתקרי אוריאל מסטרא דחס"ד, ונוריאל מסטרא דגבורה, דאיהו נור דליק דאתמר ביה )דניאל ז י( נהר דינור וגו', 
 )הנ"ל(  קיט:   דף   סו

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהים ְוֵאיֶנּנּו  כד( וַ   ' בראשית ה דכתיב ביה )   סז  ְתַהּלֵ י ָלַקח ֹאתֹו ֱאלִֹהים: ּיִ ובתיקון ע' דף קיט: מבואר כיצד לקח אותו ע"י    ּכִ
 שנעשה לפיד אש ונהפך למלאך מטט ועל שם האש נקרא גם נוריאל.

יכו אותו על אף ההסתרה. ותחילת  כי את העולם ברא כדי להעלים את אלקותו כדי להרבות שכר לישראל שימל   הביאור בזה נ"ל   סח
ה שמסר ההנהגה למלאך והמלאך מנהיג את העולם בחק המזלות וגלגלי הרקיע, שבזה טעו עובדי העכו"ם  ההסתרה למעלה היא במ 

 וגם מי שזכה לעלות לפרד"ס שם צריך התגברות גדול כדי לא לטעות שמטט' הוא הקב"ה, כמבואר בחגיגה טו. שבזה טעה אחר.

ות מיין נוקבין שמעוררות היחוד הקדוש, ומבואר לעיל ובסוף  צוא הוא בעליית הנפשות לעורר יחוד קדוש ע"י שהן נעש כי ר   צ"ע   סט 
התורה שיחוד כזה קדוש שעל ידו מתגלה תורה דעתיקא יכול לעורר רק נפש צדיק גמור שעולה ונעשית מיין נוקבין. ואע"פ שנתבאר  

יח  לעורר  שיכול  כח הצדיק  בוודאי בסוף התורה שזה  פגומות אבל  נפשות  עם  ע"י שעולה  כזה אפילו  הכוונה שהרע שבהן    וד  אין 
 בעצמו מעורר את היחוד אלא שהצדיק מוצא בהן טוב שעולה ממנו ובו ומתפארת השכינה לפניו ית' דהיינו מיין נוקבין.  



 מוהר"ן                              יג    תורה                      קוטי           יל                  11יז: 

צוצות  ישכיון שתאוות ממון בשרשה היא לצורך גבוה לעשות משא ומתן באמונה לברר נ  \ע/ הפל"ח אות ד' 
שעל  צוצות המתבררים בו שהן בעצמן בחי' נפשות  ימעלה הצדיק את הנ  \עא/בכל משא ומתןלכן    ,קדושים

נד בתורה  כמבואר  ושכינתיה  קב"ה  יחוד  נעשה  מוידן  שכל  וכיון  בו",  יש  הנצוצות    מ  לכן  חמימות  בחי' 

נוריאל בחי'  הם  ידו  על  ושוב דא  העולין  [ עב]   מש"הפנים, דאיהו רשים בשם  הר  ש ט"ט  מ . 

שהוא   משיח.  אפינודאיהו  נתשכך[עג ]   רוח  ידו  שעל  נ"ל   \עה/החמימות  עד,  העניין  ביאור 
זה כאשר רבו  שמו כשם רבו וביארו שכתיב ביה כי שמי בקרבו כי    'מטט מלאך  שאות ה'    כמבואר בתורה יא

בו העולם  מתלבש  הכא  להנהיג  נמי  והכי  משה,  בשם  רשים  איהו  הפנים  שר  הכוונה    ,מה שאמר שמטט' 
עולה    'עלייתו מלובש במטטבכדי לעלות ולהוריד תורה ו  'הצדיק שהוא בחי' משה משיח מתלבש במטטש

 
ו    ליקוטי הלכות   עיין  הפת הלכה  ובציעת  ידים לסעודה  תנינא   מ אות  נטילת  ז'  ת'  כַּ (  )עפ"י  ּבַ ַהְמבָֹאר  ְעָלם  ַהּנֶ ַהּסֹוד  ִחיַנת  ּבְ ל  ְוֶזה  ֶ ש  נֹות  ּוָ

ַים   ְקִריַעת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהְינּו  ְוכּו',  יְך  ִ ָנש  ּדְ ָנָחש   סֹוד ַההּוא  ּבְ ָהָיה  סּוף  ַים  ִריַעת  ּקְ ֶ ַסח ש  ּפֶ ל  ֶ ש  ִביִעי  ְ ְמֹאד  ש  דֹול  ַהּגָ ֹכחֹו  ּבְ נּו  ַרּבֵ ה  ֶ ּמֹש  ֶ ש  ָהָיה  סּוף 
 ִ ן וְ ְמֹאד ִהְמש  ל ּבֵ ֶ "ל ש  דֹוש  ַהּנַ ַעת ַהּקָ ְחּתֹוָנה ְמֹאד  יְך ֶזה ַהּדַ יֹוָטא ַהּתַ ּדְ ִחים ּבַ ּנָ הֹוִדיַע ֲאִפּלּו ְלַהּמֻ ֶ ה ְמֹאד ְמֹאד. ַעד ש  ה ְלַמּטָ ַתְלִמיד ַעד ְלַמּטָ

י  ּכִ ֲעַדִין  ם  ִאּתָ ה'  י  ּכִ ֵיְדעּו  ֵהם  ם  ּגַ ֶ ש  יו  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ש ּ הֵ   ּבִ ם  ּגַ ֶ ש  ַעד  ְוכּו'  בֹודֹו  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ִחיַנת  ְמלֹא  ּבְ ֵאיֶזה  ּבְ ִמְתעֹוְרִרים  ם 
ַרְך, כִּ  ִיְתּבָ ּוָעיו  ֲעש  ַ ר ש  ִעּקַ ה  ּזֶ ֶ ה ַעְבּדֹו ש  ֶ ּוְבמֹש  ה'  ּבַ ְוַיֲאִמינּו  ְדעּו  ּיֵ ֶ ַעד ש  א  ְלַתּתָ ּדִ ָהעֶ ִאְתָערּוָתא  ל  ּכָ יַח  ַמּנִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶ מֹו ש  ּכְ ְליֹוִנים ַמְלָאִכים  י 

"ל.  ּוְשָרִפים ְוכּו' ְורֹוֶצה ּדַ  ּנַ ים ְוכּו' ּכַ ִמּיִ ְ ש  ֵני ָאָדם ַהּגַ ֲעבֹוַדת ּבְ ה  ְיָקא ּבַ ֵאיזֶׁ ם ּבְּ ָ ִרים ִמש ּ עֹורְּ תְּ ּמִ ֶׁ ש  יֹוֵתר ּכְּ חוָּתה ּבְּ מוָּכה וּפְּ ֵרָגה נְּ דְּ ַהּמַ ֶׁ ל ַמה ש  ן ּכָ ּכֵ

ה   ה ִמזֶּׁ הוּא ַנֲעשֶׁ ֶׁ ל ש  רוּת ּכָ עֹורְּ ָלה ִהתְּ ַמעְּ ָלִאים לְּ וִּעים ִנפְּ ֲעש  ַ ְבִחיַנת כַּ   ש  ִריְך הּוא ְוכּו',  ּבִ א ּבְ ָ ֻקְדש  ָמא ּדְ ְ ה ש  ר ְוִאְתַעּלֶ ֵדין ִאְתַיּקַ ד ָאֵתי ִיְתרֹו ּכְ
הּוא סוֹ  ֶ חּוד ש  ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ַהּיִ ֶ ָחש  ש  יַכת ַהּנָ ִ ִחיַנת ְנש  ָמקֹום ַאֵחר. ְוֶזה ּבְ בָֹאר ּבְ ּמְ ֶ מֹו ש  נוֹ ּכְ ּוָ ּכַ  ת: ד ְקִריַעת ַים סּוף ְוכּו' ַהְמבָֹאר ּבַ

דֹוש  ֵמֵעין ֶזה  ֵרי ָהָעם" ִסיָמן יג( ַמֲאַמר ַהּזַֹהר ַהּקָ ְ ַהּתֹוָרה "ַאש  ְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ּבְ ּבִ י מּוָבא  ם    ּכִ ָ ַרת ְוכּו' ְוש  ד ִאְתַעּבְ ה ּכַ ַחּיָ הּוא ַהאי  ֶ ש 
יְ  ּדַ ֶ ַמֲעָלה, ְמבָֹאר ּומּוָבן ש  דֹול ּבְ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ ֶ ִחיַנת ֶנֶפש  ְרֵעָבה ְוכּו'    ָקא ַעל ְיֵדי ש  ִחיַנת ָמַרת ָנֶפש  ּבְ ֵהם ּבְ ֶ גּומֹות ְמֹאד ְמֹאד ש  ֹות ַהּפְ ָפש  ַמֲעֶלה ַהּנְ

ים ּוַמֲעֶלה אוֹ  ִ דֹוש  ֹות ַהּקְ ָפש  ָאֵרי ַהּנְ ְ ָלִלּיּות ש  תֹוְך ּכְ ן ּבְ ם ּכֵ ְבִחיַנת ִעּבּור ְוכּו' ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ּוַמְכִניס אֹוָתם ּגַ ְפָלא ְוכּו'  ָתם ּבִ חּוד ַהּנִ ְיָקא ַנֲעֶשה ַהּיִ
ְמלֹא חּוָטא ּדְ  ֲאִפּלּו ּכִ ָמָרְך ּדַ א ּדְ בּוְרּתָ ר ָחָנה ּפּוק ֲחִזי ּגְ ר ּבַ ה ּבַ ם ַעל ַמֲאַמר ַרּבָ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶ ם ּוְכמֹו ש  ָ ן ש  ָעַבר ְוכּו', ַעּיֵ ַעְצמֹו  ָחָלא ֵלית ּדְ . ְוֶזהּו ּבְ

ִחינַ סֹוד ְקִריַעת ַים סּוף ַהְמבֹ  ֵהם ּבְ ֶ יַכת ָנָחש  ְוכּו'. ש  ִ ִעְנַין ְנש  "ל ּבְ דֹוש  ַהּנַ י ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ הּוא ַעל ּפִ ֶ נֹות ש  ּוָ ּכַ מֹו  ָאר ּבַ ַקְטנּות ְוכּו' ּכְ ת מִֹחין ּדְ
ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ֶ ש  ַהְינּו  ם,  ָ ש  בָֹאר  ּמְ ֶ ֲאִפּלוּ   ש  ֶ ש  ְמֹאד  ְמֹאד  גּומֹות  ַהּפְ ֹות  ָפש  ָחש   ַהּנְ ַהּנָ ִחיַנת  ּבְ י  ּכִ ַקְטנּות,  ּדְ מִֹחין  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  אֹוָתם  ֲעִלין  ּמַ ֶ ש  ּכְ  

ְמאֹ  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ ה  ֶ ִחיַנת מֹש  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ חּוד  ַהּיִ ַנֲעֶשה  ְיָקא  ּדַ ָיָדם  ְוַעל  ְמֹאד  ֶהם  ּבָ ַמה  ֶנֱאָחז  ם,  ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ ּבְ הּו  ּזֶ ֶ ְצַעק  ד ש  ּתִ
יקָ  ִחיַנת ַעּתִ י ִאם ַעל ְיֵדי ּבְ ָנם ְוכּו' ּכִ ר ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַתּקְ ָ י ִאי ֶאְפש  ָתא, ּכִ ְלָיא ִמּלְ יָקא ּתַ ַעּתִ יָקא ְסִתיָמָאה  ֵאָלי ּבְ ַעּתִ ַהְינּו ַעל ְיֵדי אֹוַרְיָתא ּדְ א, ּדְ

ְוַכְמ  בְּ ְוכּו'  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְדָבָריו  ּבִ ּומּוָבן  יָעם  בָֹאר  ִ ְלהֹוש  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  יֹוֵתר.  ּבְ ֶפש   ַהּנֶ ֳחִלי  ּבָ ַהחֹוִלים  ֶ ש  ְמקֹומֹות  ָאר  ְ ּוִבש  ָרא"  ְ "ֵמיש  ַהּתֹוָרה 
כֹול ְלהָ  ּיָ ֶ ְמֹאד ש  דֹול  ּגָ י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  י ִאם  ּכִ דֹוש   ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ֶהם  ּבָ ִחינַ ּוְלָהִאיר  ִמּבְ ְמֹאד  בֹּהַ  ּגָ ִחיָנה  ִמּבְ ֶהם  ּבָ ְסִתיָמָאה  ִאיר  יָקא  ַעּתִ ּדְ ת אֹוַרְיָתא 

"ל:  ּנַ    ַהְינּו ּכַ

לכאורה אינו מובן לכנות החמימות לתאוות ממון    -  אות ד   פל"ח עיין  הרצונות לתאווה ושוב בביטול החמימות,     רצוא בחמימות   ע
   .בשם המלאך הקדוש נוריאל ובשם רצוא 

גימטריא רצוא ושוב גימטריא מטטרו"ן, ועיין בליקוטי תורה להאר"י ז"ל    הנ"ל הוא כפשוטו כידוע, כי נוריאל   ה ענין רצוא ושוב והנ 
מאותיות   רמון  גימטריא  והוא  החיצונים  אל  אחיזה  לפעמים  יש  בנוריאל  והנה  שם,  שכתב  ושוב  רצוא  והחיות  פסוק  על  ביחזקאל 

, וזה סוד ר' מאיר רמון מצא תוכו אכל  ע"ש, אבל הפנימיות שהם אותיות ט"ט שם אין אחיזה להם מטטרו"ן, ובגימטריא טוב ורע וכו'  
קליפתו זרק וכו', ובזה מבואר הענין קצת ולענינינו כי אף על פי שגם החימום הלב בשרשו העליון הוא קדוש מאוד, כי נמשך מבחינת  

רצוא,    נשתלשל למטה הוא בבחינת המלאך הקדוש נוריאל ובבחינת הגבורות הקדושות שבבינה לבא כנ"ל בשם הזוה"ק, ואפילו כש 

כי הרצון והתשוקה של הנפש לממון הוא בשרשו רק בשביל הקדושה לעשות בזה רצונו יתברך, לעשות משא ומתן באמונה ולעלות  
בחינת רצוא אך מחמת ששו   ניצוצות קדושות,  הוא בבחינת העבודה של  והתשוקה הזאת  רש החמימות הלב  ועל כן בשרשו הרצון 

יניקת הסטרא אחרא כידוע, על כן יש להם אחיזה בבחינה הזאת עד שיכולין  הוא מבחינת גבורות ודינים שמשם משתל  של שורש 
   .להפיל את האדם לתאוות ממון ממש, עד שיהיה ממונו בבחינת אלילי כסף וזהב חס ושלום, עד שיהיה על ידי זה חרון אף חס ושלום 

שיח שהוא רוח אפינו, על ידי זה נשתכך החמימות  יבה שהוא בחינת מט"ט שר הפנים דאיהו רשים בשם משה מ אך על ידי הרוח נד 
להסטרא   אחיזה  יהיה  שלא  היינו  וזהב  כסף  אלילי  משכך  שהוא  משה,  גימטטריא  שככה  המלך  וחמת  בבחינת  אף  החרון  ונתבטל 

רות  של תאוות ממון חס ושלום, רק שיהיה נעשה על ידי התקש אחרא בהחימום הלב עד שיהיה נעשה על ידי זה בחינת העבודה זרה  
חימום הלב עם הרוח, בחינת חדווה דניגוני דלוואי בחינת משא ומתן באמונה, ואז גם החמימות הלב עולה לשרשו ונעשה בבחינת  

ידי זה בעצמו גם כן התיקון של עליית הנפשות והמשכת התורה, שזה ג ם כן בחינת רצוא ושוב  נוריאל ובבחינת רצוא, ונעשה על 
הניצו  כי  זה  באות  לעיל  הנפשות  כמבואר  עליית  בחינת  ממש  היינו  ומתן,  המשא  עשיית  ידי  על  ומתבררין  העולין  הקדושות  צות 

הקדושות, ונפש הוא בחינת רצון )כמו שכתוב אם יש את נפשיכם(, כי אז גם הרצון שיש להממון הוא גם כן בקדושה כנ"ל, ועל ידי  
וש כמבואר בסימן נ"ד וממילא נעשה על ידי זה גם כן בחינת  צות והנפשות שעל ידי המשא ומתן נעשה גם כן יחוד הקד עליית הניצו 

 המשכת התורה )ואולי זה גם כן בכלל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'(: 

ה   צ"ע   עא יש ע"י  כך לכן  הוא  מעורר אותם לעשות מו"מ באמונה או שכיון שבשרשו  לנצוצות  אם כוונתו שהצדיק  גם  צדיק עליה 
 מונה. אלא רק שלא ברמאות.המתבררים במו"מ שלאו דווקא בא 

 זהר ע"מ פנחס ריט. עי"ש אור יקר רע"מ שער ה' סימן כ' דף קז   עב 

 לשה"כ איכה ד' כ' הנ"ל   עג

 נתשכך   -ןחזר ותיק   נשתכך, ובקרן הורוביץ החדש  -תיקן   משך הנחלב  וגם בכת"י רבנו שבסוף הספר.   כן הלשון בכל המהדורות שאינן מנוקדות )דפו"ר תקפא תרלד תרלו תרצו תשכט(  עד

, להיות התפעלות וחום דקדושה ביראה  שמבטל שליטת הלב שהוא חם ולח ומשליט השכל שהוא קר ויבש, על חום הלב דהיינו    עה 
 ואהבת ה' דהיינו דעת.
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מיין ויש בהם תאוות ממון לכן    עם הנפשות שמעלה  נוריאל  'מטטאז  נוקבין  )כנ"ל שהם מלאך    \עו/מכונה 
נתבטל מהם תאוות ממון ואזי חזר    \עז/ ובשוב אחרי שהנפשות הריחו ריח דאורייתא דעתיקא סתימאה  אחד(

  ' ', אבל בין בעליה ובין בירידה הוא רשום בשם משה משיח, כי כל הכח הזה להתלבש במטטלו שמו מטט
במדרגת משה רבינו שזכה    חכם וגבור  צדיקצריך    לזה  ,ולעלות להוריד תורה בבחי' עיר גבורים עלה חכם

תאוות   של  זרה  העבודה  על  שיש  אף  החרון  את  לגמרי  להמתיק  דהיינו  ה'  משיח  אפינו  רוח  ,  ממוןלבחי' 

 .  תחילה מעצמו ומכח זה גם מכל הנפשות הבאות אליו לשמוע תורה

אסתר  [עח]  "הכָ כָ שָ וזה   מגילת  שָ חו"  -כלשון  המלך  }זהר    משהגי'    "כהכש"וכן  ,  \עט/ " הכָ כָ מת 

וזהברמז  ,  \פג /[פב]  \פא/פרלא.{פנחס   כסף  אלילי  מ"ן   \פד/שהוא משכך  הנפשות  שמעלה  ע"י  כי 
לעיבור בבינה משם מאיר להן אור הצחצחות תורה דעתיקא שהוא ריח התבשילין שבעתיקא ועי"ז בשוב  

  : הרושם שנשאר םהן מבטל תאוות ממון
דהיינו שהעולים הם רצונות   תורה שמקבל ה  \פה/רצוא, דא רצון, שהוא הנפש. ושוב, דא משה

והחוזרים הם דעת    ואעפ"כ זה נקרא רצוא כי רץ להכלל בא"ס  דהיינו תאוות דהיינו רוח שטות בלא דעת
משה הנשאר    של  הרושם  רק  היא  כי  שוב  נקרא  כמבואר  הא"ס  מהארתואעפ"כ  התורה  השגת  שממנו   ,

 :  בתורה סה אות ד'

 
 דאות 

באר שזוכים לה ע"י ביטול תאוות ממון וכאן מתבאר  יל בתחילת התורהלע .עתה יבאר רבנו עניין ההשגחה
רק הסור מרע   עדיין זהאבל  ,שאע"פ שבאמת א"א שתיהיה השגחה על מי ששקוע בע"ז של תאוות ממון

וההכנה לזה, ואילו למעשה ההשגחה היא המשכת עיני הש"י אלינו וזה נעשה ע"י התורה שמוריד הצדיק 
והיא בחי'  שהצדיק מלביש אותה ברמז דרש ופשט  תידה להתגלות לעתיד לבואתורה דעתיקא דעכנ"ל 

והצדיק מלביש אותה בלבושים רבים עד שגם אנחנו נוכל לעסוק בה ועי"ז ניהיה קרובים לעיניו   עיני ה'.
 ונזכה להשגחה. 

הינו עתיקא  והתורה היא בחי' עין ה' )אולי אפ"ל שהיא דייקא עין אחת בחי' עינא חד דרחמי שיש באריך ד
על רע כלל אלא רק סתימאה ששם אין דין כלל רק רחמים פשוטים ולכן עין הבאה משם אין לה הסתכלות 

 
וריאל, אמנם עדיין זה בחי' ממצע ורק אח"כ זכה  שחנוך תחילה בהיותו כולו בוער להש"י נעשה לפיד אש מלאך נ  צ"ע אולי אפ"ל   עו 

להיות מלאך מטט' שהוא גבוה יותר כי ככלל נראה שמלאך הוא שכל וידוע שתכונת השכל הוא קר ויבש, וא"כ לכאורה לא  יותר  
רע של  שייך בשכל עניין לפיד אש, אלא שהיה בבחי' ממוצע בין אדם למלאך, וכשהצדיק מתלבש בו להעלות נפשות שמעורב בהם  

 הנמוכה שלו ששייכת לזה דהיינו נוריאל. וצ"ע. והוא רחום יכפר עוון.חמימות תאוות ממון אזי הוא מתלבש במטט בבחי'  

 עפ"י סיפורי מעשיות מבעל תפלה ועפ"י עמק המלך שעתיקא קדישא מבשל התבשילין,   כנ"ל   עז 
 אשרי העם שככה לו תהילים קמד טו עיין מי הנחל לשה"כ באסתר ז י אבל עיין זהר פנחס הנ"ל שציין גם ל   עח 

סוק אשרי העם שככה לו וצ"ע כי מדובר כאן מעניין שמשה משכך דהיינו ממעט התאווה והחרון, ואילו שככה  ציין גם לפ בזוהר    עט 
השמח   בחי'  וזה  מאורעותיו  מכל  מרוצה  שתמיד  שהיינו  לו  שככה  מי  אשרי  אנ"ש  לפירוש  בזה  רמז  ואולי  שיכוך.  מלשון  אינו  לו 

ואדרבה הם משלימין זה את זה כי חמת המלך שככה רומז לביטול    קו, נמצא שגם הפסוק שככה לו רומז לביטול תאוות ממון בחל 
 החרון אף שבתאוות ממון ושככה לו רומז לביטול החוסר הסתפקות ונעשה שמח בחלקו.

 פנחס רלד. ובתשכט תוקן  -בתרלו   פ 

אשרי העם    , ך שככה ישא ודאי רעיא מהימנא דרגא דילך איהי דביה וחמת המל בוצינא קד   אמר   .רעיא מהימנא פנחס דף רלד זוהר    פא
אולי אפ"ל לפי רבינו מובן יותר מדוע בזוהר גם אשרי העם שככה לו רומז לחמת המלך שככה, כי עיקר השככה היא החרון       .שככ"ה בגימטריא משה 

   לו. כפירוש אנ"ש. אף שעל הע"ז של ממון שעי"ז נעשה שמח בחלקו דהינו ששמח איך שככה  
 : קיא ף  בהר ד   * ועיין זהר   פב 

מארי מתיבתא ואמרו אשרי העם שככה בגימטריא משה. קם רעיא מהימנא ואמר אשרי    קמו   : רעיא מהימנא בהר דף קיא ר  זוהַ   פג 
 העם שיי' אלקיו: 

ואמר אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי' אלקיו. אשרי העם   קם   .ג דף קלג " זוהר ח ועיין   יוסי פתח  לו.    ר'  שככה לו. מהו שככה 
 .רוגזיה כד"א וחמת המלך שככה שכיך מ 

המים, שהיו נובעין מן התהום וינוחו, מלשון וחמת המלך שככה )אסתר ז    וישכו   -  '(ד   'ח פרשת נח  ) רמב"ן  עיין    פירוש המילה שככה 

 . י(, שנחה או לשון הסתר הדבר והבלעו, ללמד שנבלעו מי התהום במקומם 

ומז לאלילי החסד ודין, דהיינו מה שיש אצלו חילוק בין  אלילי כספו ואלילי זהבו, וצ"ע האריכות הזו, ואולי ר באות א'    וכן לעיל   פד
ד' שזה פגם   שני אלהים, כמבואר בתורה  לו שני כוחות  נמצא שיש  הדין אינה לטובה כהנהגת החסד,  לדין, שכביכול הנהגת  חסד 

זוכ  כי  וזהבו  נקט כאן שישכך אלילי כספו  לכן  דהיינו בה'  ים לזה ע"י הדעת כנ"ל שהיא מה שיודע שכל מאורעותיו  הדעת  לטובה 
 אהלל דבר באלקים אהלל דבר דהיינו שיודע שהנהגת החסד והנהגת הדין שניהם מאלקים אחד.   

שוב  שברצוא עיקר הוא הרצון והצדיק אע"פ שהוא המעלה את הרצונות יש בחי' שהוא טפל להן )שעולה לתקנן( אבל ב   אולי רומז   פה 
 הצדיק עיקר כי מרוב דעת הן נכללות בו.
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כי התורה יש בה   השגחה טובה ורחמים אלא שמי שזוכה בה ואינו ראוי אזי יש עליו קטרוג למטה יותר( 
ואיתא בזוהר שבעין יש ג'   .אותיות ניקוד ותגים שעל האותיות וטעמים דהינו הניגון שבו קוראים אותה

ומבאר הזוהר שהטנת"א הנ"ל שבתורה הם  גוונין מסביב לעיגול השחור שדרכו רואים והוא נקרא בת עין, 
והתורה היא פשט כנגד  כנגד הג' גוונין ובת עין, לכן התורה היא בחי' עין ה' המביט עלינו ומשגיח. 

יותר כי האות  לפ"ז ונראה לבאר נגד הטעמים, האותיות, דרש כנגד הניקוד, רמז כנגד התגים, וסוד כ
רומזים להכח   דהיינו דרש רמז סוד הםוהניקוד תגים וטעמים שהיא גוף התורה היא בחי' הבת עין והפשט  

אותיות התורה כדי להיות תחת השגחתו ית'  פשט וה דייקא בתחילה ולכן צריך לעסוק הראיה הפנימי יותר, 
כדי לחזק את הכח הראיה ביחס  אמנם צריך לעסוק גם בשאר   הראיה. אות בחי' בת עין שדרכופשט והכי ה

 אלי.

והיא בחי' טעמי התורה בחי'    נמשך השגחה   כנ"ל  המשכת התורה  י"וע כי נמשך תורה דעתיקא 

. כי התורה  ניגון והצדיק מלביש אותה באותיות ובלבושים רבים להוריד אותה באופן שיהיה בה גם פשט
יינו שיש בה טעמים שהם הניגון שבו קוראים אותה ויש בה ניקוד שעל ידו דה  \פח/ [פז]   פוהיא "ט"נ"ת"א 

על אותיות שעטנז הם ג'  יודעים כיצד לקרא אותה ויש בה תגים שהם סימן קטן שיש על חלק מהאותיות  
, ויש בה  ועוד  ד' וה' ויודאות  , ויש אותיות שיש עליהן תג אחד כגון בראש  כמו אות ז' קטנה  תגים צורתן

נמצא    , שהם תלת גוונין דעינא ובת עין , וכנגדן יש בתורה פשט רמז דרש סוד דהיינו פרד"סאותיות
עלינו המשגיחות  הקב"ה  עיני  היא  שראוי  שהתורה  שמי  דהיינו  דרחמי  חד  עינא  שם  דעתיקא  ותורה   ,

רחמים שכולה  בעין  עליו  משגיח  הקב"ה  אזי  בבראשית  להשגחה  התורה  שמתחלת  וזה  )גרסת . 
  , כי היא בחי' כל התורה  \פט/ ובתיבת בראשית רמוז כל התורהשהתורה נקראת בראשית(  וזה    -הכת"י רבנו

הזוהר  כל  רמוז ש  לכן בבראשית בתקוני  עין כמבואר  בחי'  היא    )תקונים תקון ד' דף יח ע"א התורה 
בתת  "בראשי,\צא/([צ] תמן  ראשי  בת  תמן  ראשי  אותיות  בראשית  מהמילה  ראשי  אותיות  .  דהיינו 

אבותם  בפסוק  רמוזבראשית   בית  ראשי  ו'(  אלה  פרש  \צב/)שמות  בריש  מונה    תהפסוק  בו  וארא 
סדר   לפי  ותולדותם  השבטים  את  ולוילותהתורה  מראובן שמעון  ומתחילה  את   \צג/ דתם  דורש  רבנו  אבל 

הם   שהאבות  וזהו  אבותשלשת השראשי רומז ל  דהיינו .  הפסוק ללמוד ממנו שהאבות הם נקראים ראשי
תמן בת, דא בת עין. נמצא, כשחכם מביא ואותיות בת שבבראשית  עינא.  תלת גוונין דבחי'  

כנ"ל טנת"  תורה  כנ"שהיא  סוד א  דרש  רמז  פשט  בה  וכלול  של  ל  הראות  כח  שמביא  נמצא   ,
עלינו הש"י  התורה   \צד/ השגחת  פנמיות  דרך  דהיינו  והפשט  ה  המביט  התורה  אותיות  שהיא  עין  בת 

, כן השגחת הש"י נו שעוסק בה ולומד אותה בתמידותדהיי  . וכל אחד כפי קירובו אל התורהשבה
משמע    .\צו/[צה]  עליו וכאן  ממון  תאוות  בביטול  תלויה  שההשגחה  משמע  התורה  בתחילת  דלעיל  וצ"ע 

 
 ט"נ ת"א   -ד בתרל  פו

 טעמים נקודות תגין אותיות עיין זוהר בראשית טו:   "ת ר   פז

כי מדובר בתורה דעתיקא כנ"ל וא"כ אין בה אותיות שהרי היא תורה שבלא לבוש כנ"ל. ונראה שאותיות רוחניות    לכאורה צ"ע   פח
נו כאן לתורה שמוריד הצדיק  ה היא צרופי אותיות ברלא שערים. אבל אולי כוונת רבי יש תמיד כדאיתא בעמק המלך שתורה קדומ 

 באותיות ממש אלא שמלובש בה תורה דעתיקא הרמוזה בבחי' התגים וטעמים שבה.

שרומז לעתיקא סתימאה דייקא שהיא תורה דלעילא  )שכולל את כל המאמרות(  בראשית מאמר סתום    עוד עיין תורה יב תנינא   פט 
 ות התורה שלנו שהיא רק נובלות התורה דלעילא.פנימי 

 ם שלנו יח: בדפי   צ

דאתמר בהו אלה  ,  כנגד חג"ת  אינון תלת אבהן  לבן אודם וירוק  גווני עינא   תלת   -עם ביאור המתוק מדבש בשם שע"ר    בתיקון יח עי"ש    צא
כי לעולם המלכות דבוקה באחורי חג"ת    ת באבהן , דא שכינתא דאשתתפ הנקודה השחורה שבעין  ראשי בית אבותם, בת עין דאיהי דקיקא זעירא 

 : היא המלכות תמן ב"ת  הם האבות , וכלא ברזא דבראשית, תמן ראש"ידהיינו המלכות  עין  עלה אתמר שמרני כאישון בתו, דז"א 
ָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמ   צב ֹכר ִיש ְ ֵני ְראּוֵבן ּבְ י ֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ֵ ה ָראש  חֹת ְראּוֵבן: }יד{  ֵאּלֶ ּפְ ְ ה ִמש   י ֵאּלֶ
ף פירושו על התורה שלנו מבאר איך פשט הפסוק עולה בקנה אחד עם הדרש של רבינו  שהכוונה לג' שבטים  בסו   עיין מי הנחל   צג

ראשונים שהם הראשי בית אבותם ומבואר בלק"ה שהם כלליות השבטים ובחי' עלית הנפשות ועי"ז יורדת התורה בבחי' תמן ראשי  
גווני ובת עין תמן ב  וזה לשונו  ת בחי' תלת  ג'  נראה לפענ"   -.   ד כי לפי פשוטו של הפסוק אלה ראשי בית אבותם קאי הוא רק על 

עיבור   בבחי'  הנפשות  עליית  בבחי'  הם  ג' שבטים הראשונים  ומציאה הלכה  לק"ה אבדה  ועיין  בפרשה  עיין שם  שבטים הראשונים 
ונין דעינא נמצא כי הכל אחד  א תלת גוונין דעינא ובת עין והאבות הם גם כן תלת גו ועי"ז נעשה הולדת התורה והתורה היא טנת" 

ע"י אלה ראשי בית אבותם שהם ג' שבטים הראשונים שהם בחי' עליית הנפשות בבחי' עיבור נולד התורה שהוא תלת גוונין דעינא  
   שזה ג"כ בחי' אלה ראשי בית אבותם שהאבות הם ג"כ תלת גוונין דעינא כנ"ל.

תורה ובחי' ניגון אבל הצדיק מלביש אותה באותיות ומשלים עד שיש בה  אע"פ שמביא תורה דעתיקא שהיא בחי' טעמי ה   וכנ"ל   צד
 גם פשט דרש ורמז לתורה דעתיקא.

 תיקון ו' דף קמה.  צה 
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אם  וצ"ע    \צז/ ת ממון אין עסק התורה מועיל לו להשגחה ו, ולפ"ז משמע שהשקוע בתאושתלוי בעסק התורה
תאוות ממון הרי הוא קרוב לעיני ה' ומדוע לא יזכה להשגחה.    כנ"ל שהתורה עיני ה' א"כ מה בכך שיש לו

לכן נראה שכוונת רבינו קרוב לתורה היינו לקיום התורה ולא רק לעסק בה ובבחי' זאת התורה אדם שצריך  
לתורה  קרוב  נקרא  לא  מקיים  ולא  אותו אבל הלומד  באופן שמחייב  בתורה  וכיון שעיקר תמצית  לעסוק   ,

, נמצא השקוע  והעמיד את כל התורה על האמונה חבקוקאיתא בחז"ל גמ' מכות בא התורה היא האמונה כד
אבל בדרך כלל השקוע בתאוות ממון אין לו ראש וזמן  . \צח/ בע"ז של תאות ממון זה תכלית הריחוק מהתורה

 .לעסוק בתורה כי זו התאוות שתופסת את כל האדם כל מחשבתו וזמנו לגמרי לתכנן כיצד עשות עוד כסף

 יבאר כח הראות כיצד הוא פועל ובמה תלויעתה 
 ורבנו מבאר זאת בלשון המחקרים של תקופתו שהתייחסו לפנימיות הכח הרואה ולא לטכניקה החיצונית 

שבגשמיות העין בנויה כמו מצלמה והשחור שבעין הוא כמו צמצם  ים יותר חרהמאו ידוע לפי המחקרים  כי 
לו על גבי המסך שמאחור בצורה הפוכה וכל זה נעשה  שקרני האור עוברות דרכו ומצטייר הדבר שממו

ממילא ולא תלוי כלל בכח הראות אלא קרני השמש או כל מקור אור אחר פוגעות החפץ וחוזרות לעין  
ומצטייר בהן החפץ שממולו וא"כ כח הראות אין הכוונה לזה אלא לכח הריכוז ששולח האדם אל החפץ  

 . בחכמתו את ציור הדבר שמביט בו שרוצה לראות ועי"ז קורא בדמיונו ומשיג

ומרכז מחשבתו לראות  כי עיקר כח הראות )כי באמת כל מה שנמצא לפני העין    דהיינו מה שמכווין 
ליבו לראות אלא מה ש  כנ"ל,  יר בהימצט וכלשון הזוהר שוריינא   לראות  בול  כוויןמאבל אין האדם שם 

תליא(נדעי בליבא  הנראהא  בדבר  שמכה  מחמת  לראותודהיינו    [צט]   ,  לבו  אליו  שמכווין  ,  בדבר 
ונצטייר  לעיניים,  ההכאה  מחמת  הראות  הכח  בעיניים  קוחוזר  הנראה  בכח    הדבר  דהיינו 

לראיה השייך  לשכל  המדמה  ציור  כי הראות  שמתרגם  רואים את הדבר הנראה,  העיניים  ואז   .
ע  . אבל כשהדבר הנראה הוא רחוק, אז קודם שיגי\קב/[קא]   מביא את הדבר לתוך העיניים

הדבר.   על  בהכאה  מגיע  ואין  ונתעכר,  האויר  בתוך  מתפזר  הנראה  להדבר  הראות  כח 
מחמת   הוא  הראות  עיקר  כי  רואין,  העיניים  אין  ואז  לעיניים,  הראות  חוזר  אין  ועי"ז 

 ההכאה.  
 

הזוהר    צו  ו'עיין תקוני  תיקון  אֹוַרְייָתא    ְוַעְייִנין עוד    ואמר   –  דף קמה.  ָנֲהִרין ב ְ בתורתוהמ  ועיניםד ְ עינינו  מאיר  כשהקב"ה  ור"ל  בתורה,    ְייהו  ֲעלַ ,  אירות 
ַמר   רו     ֵעיֵני  נאמר   עליהםִאת ְ ב ֵ ולכן    שמצפיםכל ֵאֶליָך ְיש ַ ה להבין דברי התורה,  וֹ ,  לחמו של תורה   דהיינו ָאְכָלם    ת נֹוֵתן ָלֶהם אֶ   ְוַאת ָ ִעת  ידי השכינה    על  ב ְ

ר ָנׁש ְלִאְתַעס ְ   ְוָצִריךְ ,  הנקראת עת ִדיר ב ַ ָ הֹון ת  ִמיד,  ָובֶקר  ֶעֶרב ת תמיד, דהיינו  האדם לעסוק בשתי התורו  וצריך ָקא ב ְ ָ ָלא ְוָצֳהָרִים ת  כ ְ ַ א   ְלִאְסת  ָבה  ֻקְדׁשָ
ֵעינֹוי   א ב ְ ִריְך הו  א ִדְכִתיב    ָהָדא ,  הקב"ה בהשכינה בעיניו  שיסתכל ב ְ ית    ֵעיֵני"תמיד"    שכתוב  זהו הו  ה  ֵמֵראׁשִ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית  יהו"ה אלהי"ך ב ָ ָ ַהׁש 

ָנה   . בהשכינה בסוד יחוד פב"פ תמיד התורה עיני ה' מאירות "ל על ידי למוד ורׁשָ

ֹוָרה    ְוֵסֶפר   עוד   ואמר  ֵרי,  תורה הוא סוד העין של ז"א הנקרא ספר תורה  ספר   ַעִין   ִאיהו    ( : )דף קמה ת  ְנֵפי ֵעיָנא    ת ְ ֵרי   העפעפים של העין, הם כנגד  שתי כ ַ   ת ְ

חֵ  ַמר   ַוֲעַלְייהו  ,  עובר דרך אלו השערים  למלכותק, שהשפע של ז"א  לוחות שהם סוד נצח והוד דז"א הנקראים שערי צד  שניי  לו  ִמיד   נאמר  ועליהם  ִאת ְ ָ ֵעיֵני יהו"ה    ת 
ָנה    ך אלהי"  ָ ית ַהׁש  ה  ֵמֵראׁשִ ַמאי  ד ספר התורה תאיר בה, ושואל שמקיימים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, גורמים שעיני ז"א שהוא סו   ידיעל    פירוש ב ָ ה     ו    מהוב ָ

ַבת   "בה", ומשיב "כ  מש א  ב ְ ִכיְנת ָ ִאיִהי ׁשְ ַמר  ֲעַלְייהו    העין ועפעפי  ֵעיָנא   ְוַכְנֵפי,  עין שהיא סוד השכינה בבת ַעִין ד ְ ְתחו    נאמר   עליהםִאת ְ ִ ֲעֵרי ֶצֶדק   פ  ִלי ׁשַ

    . הם שערי הבת עין שדרכם עובר השפע מז"א למלכות כי
בווד   דווקא להשגחה   צז  לתיקון המדות  מועיל אבל  פי  לא  על  נפעל  טז שאדם  מצוה  החינוך  וכן בספר  וכמבואר בשיחות  מועיל  אי 

 מעשיו עי"ש.
אין הכוונה ממש    גם בעל תאוות ממון העוסק בתורה יש עליו השגחה אלא שהיא לרעתו כי הוא כחוטא בבית המלך.  או שבאמת   צח

בוודאי הלומד תורה יותר קרוב לעיני ה' ועי"ז יש  ו כי באמת כל אדם נידון לפי השגתו את חומרת העוון ו כפשוטו אלא שיש בחי' כז 
 לו גם יותר הבנה בחומרת העוון.

האכילה אות טו בשם    פ"א ובשל"ה הק' שער האותיות קדושת   'עיין תורה סה ג ותורה עו ועץ חיים שער ח פ"א מ"ת וספר הברית ח"א מאמר יד פ"ח ד"ה היענה ופרדס שער ז   צט 
 טי ספר טעמי המצוות לרבי מנחם ריקנ 

 ונצטייר   -, ובלוה"ת שם ונצייר   -בתרלד  ק 
ועיין שיחות הר"ן סימן רמב  .  שבילי אמונה לרבי מאיר אלדבי נתיב ד' )בדפוס וורשא תרף דף לו:( מחלוקת המחקרים אם כח הראות יוצא מהעין או צורת הדבר בא אל העין   קא 

 שהולך ובכוחו להזיק.  שיש כח ראות ממש

ה, בְּ   -  עיין תורה עו   קב  ּדָ ִהּנֵ ִלְראֹות  יַע  ּוְבַהּגִ ר  ָ ש  ַהּיָ טּות ָהְראּות, הּוא אֹור  ְ ש ּ ִהְתּפַ ּדְ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר  ָ ש  ַהּיָ לּות ֵיש  אֹור  ּכְ ָחֵפץ, הּוא  ִהְסּתַ ֶ ָבר ש 
ּכַח ָהְרא  ֶ ר ּכַח ָהְראּות, ֵמֲחַמת ש  י ִעּקַ ָבר ַהנִּ אֹור ַהחֹוֵזר ]ּכִ ּדָ ה ּבַ ט ּוַמּכֶ ֵ ש ּ ָאה, ָלֵעיַנִים,  ּות הֹוֵלְך ּוִמְתּפַ ְרֶאה, ְוחֹוֵזר ַהּכַח ָהְראּות, ֵמֲחַמת ַהַהּכָ

ם( נִ  ָ ן ש  ְרֶאה )ְלֵעיל ִסיָמן י"ג אֹות ד ַעּיֵ ָבר ַהּנִ ֵעיַנִים, ְוָאז ָהֵעיַנִים רֹוִאין ֶאת ַהּדָ ָבר ּבָ ר ַהּדָ ש  ְוִנְצַטּיֵ ּיֵ ֶ ר    ְמָצא, ש  ָ ש  ִחיַנת אֹור ַהּיָ כַח ָהְראּות ּבְ ּבְ
ַאת ָהְראוּ ְואֹור   ְוַהּכָ ר  ָ ש  ַהּיָ ִחיַנת אֹור  ּבְ ְרֶאה, ֶזהּו  ַהּנִ ָבר  טּות ָהְראּות ֵמֵעיָניו ְלַהּדָ ְ ש ּ י ּכַח ִהְתּפַ ּכִ ַעל ַהחֹוֵזר  ֶ ְרֶאה, ש  ַהּנִ ָבר  ּדָ ּבַ ֶזה חֹוֵזר  -ְיֵדי -ת 

ר בְּ  ָבר ְלֵעיָניו ְוִנְצַטּיֵ ַעל ַהּדָ ֶ ה כַּ -ְיֵדי -ֵעיָניו, ש  ר ָהְרִאּיָ ִעּקַ "ל[:  ֶזה  ּנַ ּכַ ב ָהְראּות ְלֵעיָניו  ָ חֹוֵזר ְוש  ֶ ִחיַנת אֹור ַהחֹוֵזר, ש  ּבְ "ל, ֶזהּו  ַרְך    ּנַ ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהש ּ
ר ָהאֶזן, ֶנֱאַמר ּבֹו גַּ  ּבֵ ֵדי ְלש ַ ה, ַאְך ּכְ ּום ִמּדָ ש  ס ּבְ ֵאינֹו ִנְתּפָ ֶ רּוְך הּוא ַאף ש  ָפל  ּבָ ָ י ָרם ה' ְוש  ים קל"ח(: "ּכִ ִהּלִ ן )ּתְ ְרָחק ֵיָדע"  ם ּכֵ ִיְרֶאה ְוָגבֹוּה ִמּמֶ

מַ  ֵליַדע  ַהְיִדיָעה,  ר  ִעּקַ י  ]ּכִ ַהחֹוֵזר.  אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֵיָדע',  ְרָחק  'ִמּמֶ ר  ָ ש  ַהּיָ אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַעל 'ִיְרֶאה',  הּוא  רֹוֶאה,  ֶ ש ּ אֹור  -ה  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי 
חֹוֵזר ַהּכַח הָ הַ  ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ ִהיא ּבְ ֶ , ְוַאף חֹוֵזר, ש  ש  ֵעיָניו ַמּמָ ָבר ּבְ ן ִלְפָעִמים ָהָאָדם רֹוֶאה ֵאיֶזה ּדָ י -ַעל -ְראּות ְלֵעיָניו ְוַעל ּכֵ ֵכן ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה  -ּפִ

ְמִהירוּ  ָבר ִלְפֵני ֵעיָניו ּבִ ֲעִביִרין ֵאיֶזה ּדָ ּמַ ֶ ש  גֹון ּכְ ֶ הּוא רֹוֶאה, ּכְ ַנאי ש  ּפְ ּלא ָהָיה  ֶ דֹול ְוֶזה ֵמֲחַמת ש  ּגָ ָבר  ת  ר ַהּדָ ֲחזר ַהּכַח ָהְראּות ְלֵעיָניו, ִויַצּיֵ ּיַ
 ֶ ּיֹוֵדַע ַמה ש ּ ֶ ַהְיִדיָעה ַמה ש ּ ֶ ם ִנְמָצא ש  ָ ן ש  ִסיָמן ס"ה אֹות ג' ַעּיֵ ַדע אֹותֹו, ְוַכְמבָאר ּבְ ּיֵ ֶ ַדְעּתֹו ַעד ש  ִחיַנת ּבְ  'אֹור ַהחֹוֵזר'[: הּוא רֹוֶאה, ֶזה ּבְ
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נו ג' ידהי,  וראה  שוב נא הבט משמים  \קג /)תהלים פ'(בלשון דוד המלך  מהקב"ה  שאנו מבקשים  וזה  

ההכאה, ישוב  י  "שישוב הבטה שמביט משמים עלינו, ישוב עדהיינו    "ראה"ו  "בטה"ו  "שוב"בחי'  
ואז   ורק השבה    השבת ההבטה, כי הראיה ע"י  וראההראות לעיניו,  תמיד  יש  משמע שהבטה 

ולכאורה צ"ע לפי הנ"ל שההשבה היא את כח הראות דהיינו ריכוז המחשבה וכוונת הלב לדבר  .  \קד /חסר
אלא עוסק  מה שייכות עניין זה אצל הקב"ה שאין כוחו מוגבל    ,אים נגד עיניומסויים מכלל הדברים הנמצ 

אחת  תמיד בעת  ושונים  רבים  רבים    בעניינים  כשהם  גם  בעיניו  כל המצטייר  את  לראות  יכול  לא  ומדוע 
וצ"ל כעין דלעיל כי עיני ה' אל יראיו ורק העוסק בתורה באופן שמביא אותו ליראה ואמונה    .   ורחוקים

 . כווין הש"י את ליבו כביכול ואע"פ שרואה הכל עושה עצמו כלא רואה אלא את יראיואליו מ
הסתכלות  ורמוז בזה גם    והחיות רצוא ושובנבואת יחזקאל פרק א' שראה את המרכבה ואמר  וזה בחי'  

עלינו ה\קה/ הקב"ה  שהיא  התורה  היינו  והחיות  השגחה   \קז/ [קו]   חיים,  בבחי'  רצוא,  \קח/ דהיינו   ,
ע"י הצדיק   [קט]   לתתאהבטה מעילא   יורדת אלינו  רצוא  בבחי'  דהיינו השגחה  חיים  דהיינו שהתורת 

מבטחה עז  ויורד  חכם  עלה  גבורים  עיר  בבחי'  הנראה ושוב.  כנ"ל  בדבר  הראות  הכאת  בבחי'   ,  
 של הש"י   לעיניים  רוונחזקיא,  שעל ידו הוריד הצדיק את התורה  \קי/ דהיינו בנפשות שעל ידן נעשה היחוד

 . כי העיניים הם כמראה לטושה, שנתראה בהם כל דבר שעומד כנגדו \קיב/ ייםונצטייר בעינ 
 . יותר כנ"ל בהשגחהאבל לראות רואה את הקרוב ראיה 

  ן קרוביקיג   הנפשות לשנו העלה הצדיק בעיבור ליחוד שעל ידו הוריד את התורה עי"ז אנו  י שאנחנו"וע
דהיינו   הראות  קטוכחאל    קידןובי, נמצא שאנחנו קרשהיא עיני ה' וכח הראות שלו ית'   אל התורה

 
ֶפן זֹאת:)טו( ֱאלִֹהים ְצָבא   תהלים פ'    קג  ַמִים ּוְרֵאה ּוְפקֹד ּגֶ ָ ט ִמש ּ ּוב ָנא ַהּבֵ    ֹות ש 

 השגיח על הגפן הזאת:   -פקוד    שוב עתה אלינו.  -)טו( שוב נא    -  דוד   מצודות 

 עיין ילקוט שמעוני ירמיה אות רפה אין הבטה אלא למעלה למטה    –הבט 

שדוד המלך פונה לבחי' הליכה ויציאה של הקב"ה אילינו    ים צבאות שהוא השם של ספירת ההוד בחי' רגלין דהיינו אלק   נ"ל שנקט 
 , דהיינו ג' בחי', כמו שהולך רבינו ומבאר.וראה   , הבט   , שוב   -להשגיח ומבקש 

גם על עכו"ם כמבואר לקמן  הכתוב שעל ארץ ישראל עיני ה' אלקיך בה תמיד וכו' אם הכוונה רק להבטה הרי זה יש    צ"ע לפ"ז   קד
יש  וא"כ  וצ"ל פשוט שיש מדרגות    אלא הכוונה להשבה,  גם טבע,  רק השגחה אלא  ולא רואים  והרי אנו בארץ  בה תמיד השגחה, 

   שבארץ משלים מדה כנגד מדה יותר מבשאר ארצות.  במ"א בהשגחה. ובארץ באופן יחסי יש יותר השגחה, כמבואר  

הוּ ּוְלָך ה' ַהחָ   -  עיין תורה קפז ַמֲעשֵֹ ּכְ ְלִאיש   ם  ּלֵ ַ ש  ּתְ ה  ַאּתָ י  ּכִ ם    ֶסד  ּלֵ ַ הּוא ְמש  ֶ ַרְך ש  ִיְתּבָ ם  ֵ דֹול ֵמֵאת ַהש ּ ּגָ הּוא ֶחֶסד  ֶ ַהְינּו ש  ים ס"ב(,  ִהּלִ )ּתְ
ַגם   ּפָ ֶ ַהֵחְטא ש  ְוֵליַדע  יו  ַמֲעשָֹ ּבְ ש   ּפֵ ְ ְיֵדי ֶזה הּוא ֵמִבין ְלַפש  ַעל  ֶ ה, ש  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ר ְלָאָדם  ִעּקַ ֶ ע, ש  ּדַ ּוָבה, ַאְך  ְתש  ּבִ ּוב  ְוָלש  ם    ּבֹו  ּלֵ ַ ש  ּמְ ֶ ַמה ש ּ

ְואֶ  ֲעֹונֹו  ַמִים  ָ "ְיַגּלּו ש  כ(:  )ִאּיֹוב  תּוב  ּכָ ֶ ש  ָמה  ּכְ ָרֵאל,  ִישְֹ ֶאֶרץ  ּבְ ה, הּוא  ִמּדָ ּבְ ה  ִמּדָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ִחינֹות ֶאֶרץ  ַהש ּ ּבְ ַהְינּו  'ֶאֶרץ'  ִמְתקֹוֶמָמה לֹו",  ֶרץ 
עֲ ִישְֹ  ה  ּלֶ ִנְתּגַ ם  ָ ְוש  ִמְתקֹוְמָמה לֹו  ִהיא  ָראֵ ָרֵאל,  ִישְֹ ַעל ֶאֶרץ  תּוב  ּכָ ֶ ְוֶזה ש  ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ הּו,  ַמֲעשֵֹ ּכְ ְלִאיש   ם  ּלֵ ַ ְלש  ִקין  ְמַדְקּדְ ם  ָ ש  י  ּכִ ל  וֹונֹו, 

ר י"ג(:  ִמְדּבַ לֵּ     )ּבְ ַ ה ְתש  בֹות ַאּתָ י ּתֵ ֵ ֶביָה", ָראש  ְ ן ַהיּ "ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוש  "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ הּו ּכַ ַמֲעשֵֹ ָרֵאל ֵיש  ָלֶהם ַעל  ם ְלִאיש  ּכְ ֶאֶרץ ִישְֹ ּבְ ם  ָ ִבים ש  ְ ֹוש 
הּו:  ַמֲעשֵֹ ם ְלִאיש  ּכְ ּלֵ ַ ם ְלש  ָ ַמֲהִרין ש  ּמְ ֶ  ָהרֹב ִיּסּוִרין, ֵמֲחַמת ש 

מטה ושוב כלפי מעלה כשחוזר הראות  שרצוא ושוב הוא עלית הנפשות והורדת התורה. והכא להפך הרצוא הוא כלפי    לעיל אמר   קה 
 להקב"ה.

ולכן מפטירים אותה בשבועות שהיא קבלת    נחל עיין מי ה  ענין התורה שלנו  כל  כאן מבאר שיחזקאל פ"א השיג באותו הפרק את 
 התורה ולכן זה דייקא אחר פסח כמבואר בתורה א תנינא שבפסח מבטלים תאוות ממון 

 ערובין נד.  'וע    , משלי ד' כב   קו

 צאיהם ודרשו חז"ל למוציאהם בפה.. והובא תורה יא אות א' חיים היא למו יתא בערובין נד כדא   קז 

 שהשגחת ה' בחי' מוחין שנכנסים ע"י תפילין ובוקעים מהעינים עי"ש.  גם עיין תורה מ' תנינא   קח
 לך לך טו ה'  ה  -וגור ארי פרש"י  עיין    קט 

וא בבחי'  א ע"י שבגודל כוחו העלה גם את כל הנפשות העתידין לב ג' ה' מבאר עוד שהתורה של רבינו הי   בלק"ה אבדה ומציאה   קי
ולא אתכם לבדכם וכו' כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. והמשיכו התורה בקדושה כזאת עד שכל מי שיעסוק בתורתם תאיר  

נפשו בבחי' עיבור מחמת שז  ונתחדש  ... כי ע"י עוסקו בהתורה חוזר  את התורה נמשכת מעליית  לו התורה לצאת מחשכת אפילתו 
 פה ואת וכו'.התחדשות הנפשות את אשר ישנו  

 ונחזר   -ונחזור, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  קיא 

האם הנפשות או התורה או שהם דבר אחד. ואם התורה האם הכוונה שדווקא תורה לישמה עולה אליו ית'    צ"ע מה נחזר לעינים   קיב
 י תלוי בלימוד לישמה המבואר בתורה קנט. עי"ש.בבחי' כח הראות החוזר ונעשה השגחה, וא"כ אול 

 קרובים   -ומתרלו בתרלד  קרובין,   -בדפו"ר גם   קיג

 קרובים   -קרובין, ומתרלו  -גם בדפו"ר   קיד

 נמחק תיבת כח()   אל הראות  -אל כח הראות, ומתרצו   -גם בדפו"ר תרלד ותרלו   קטו



 מוהר"ן                              יג    תורה                      קוטי           יל                  16יז: 

ההשגחה ועי"ז כח הראות  אל  בקלות  .  ומיד  בנו  ונצטיירים  קטזר ונחזפוגע  ונתראים    \קיז/ לעיניו, 
 .  (שהם כמראות הצובאות כביכול -בכתב יד רבנו הוסיף כאן) אנחנו בעיניו
העכו"ם  מהתורה  \קיט/קיחאבל  רחוקים  שהם  והשגחתו \קכ/ מחמת  מהשגחתו,  רחוקים  הם   ,
. נמצא השגחתו על  כי עד שמגיע כח הראות אליהם מתפזר בדרך ונחלש הם בהכאהאין מגיע עלי

 : , בבחי' רצוא, ועלינו השגחתו בשלימות\קכא/ העכו"ם בחצי הראות
 -וזה לשונו מה שכתב בזהאות יא לסיכום אני מעתיק את הפל"ח 

שם וביאר  שלימה,  השגחה  להמשיך  לזכות  איך  בענין  זה  במאמר  עוסק  ז"ל  רבינו  כי   והנה  הענין  מקור 
השגחה שלימה הוא בחינת הבטה והשבת ההבטה וכו', ועל העכו"ם השגחתו הוא רק בחצי הראות בחינת 
בהשגחה   היינו  ההשגחה  פי  על  העולם  הנהגת  ענין  שורש  תבין  ומזה  ההבטה  בהשבת  ולא  לבד  הבטה 

דיק כצדקתו ועם  שלימה בחינת הבטה והשבת ההבטה, ואז בוודאי מתנהג העולם כראוי שמתנהג עם הצ
והנהגת   פי הטבע,  העולם על  הנהגת  כביכול  יתברך  מניח השם  זוכין שאז  הדור  וכשאין  הרשע כרשעתו 
הטבע הוא גם כן השגחה רק שהוא בבחינת חצי הראות כנ"ל וזה מובן וידוע והנה במאמר זה מבואר שעל  

א כח הראות של השגחת  ידי המשכת התורה נמשך השגחה וכו', נמצא כשהחכם מביא תורה נמצא שמבי
השם יתברך עלינו, וכל אחד כפי קירובו אל התורה כן השגחת השם יתברך עליו בשלימות בבחינת הבטה  
מבואר  עיבור  לבחינת  ידי העלאת הנפשות  על  כבר שהוא  מבואר  והמשכת התורה  וכו',  והשבת ההבטה 

ביותר,   גדול  היחוד  היה  אזי  ביותר  הרבה  נפשות  מעלה  היה  שאם  התורה  ממילא  המשכת  ממשיך  והיה 
ביותר, ועל ידי זה היה נמשך השגחה שלימה ביותר, ואז היה מתנהג העולם כראוי צדיק וטוב לו רשע ורע  
לו וממילא לא היה ההבל אשר נעשה על הארץ קשה כל כך על העולם נמצא מובן ממילא טעם הענין וגם  

ין מאמר זה שהוא להמשיך השגחה שלימה  השייכות שיש לזה עם קשר המאמר הנ"ל, כי הלא זה יסוד ענ
ומה שהארכתי קצת בזה הוא מחמת שראיתי בנוסח כתיבת יד אשר הועתק מכתיבת יד רבינו ז"ל המאמר 
הזה, ושם יש כמה ענינים שנכתבו בשינוי קצת ממה שמבואר בכאן בנוסח שנדפס, כי גם נוסח זה הוא לשון  

)ונרא י"ד  סי'  בסוף  כמבואר  בעצמו  ז"ל  שנתן  רבינו  בעת  כך  אחר  הנוסח  ז"ל  רבינו  שינה  שבכוונה  ה 
וכו'   הארץ  על  נעשה  אשר  ההבל  שענין  מבואר  יד  כתיבת  בנוסח  ושם  שנדפס(,  הנוסח  שהוא  להעתיקו 
מחמת שהעולם נידונין אחר רובו וכו' ולכאורה אינו מובן גם כן כי הלא בדור אחד יש צדיק וטוב לו וצדיק  

 אר זה הענין קצת כנ"ל:ורע לו וכו', ועל פי הנ"ל מבו

 
 האות 

עניין מרכבה   .)ד' חיות שבתורה( תחתונהמרכבה ו )ד' חיות שבנפש( עתה יבאר עניין המרכבה העליונה
כי כל מציאות רוחנית עליונה שואפת להתלבש במציאות תחתונה מגושמת ממנה   .הוא עניין התלבשות

  \קכבליוצרם/ כי ע"י שמתדמים  רכבה למקום,וזה עניין מה שאמרו חז"ל צדיקים מ שתהווה לה כמו גוף, 
לג' מדות חסד  דהיינו  (\קכג/ )ב"ר מז ח' וזוהר צו כח:  מרכבההן הן האבות  ה וזהו מאמחז"ל נעשים לו מרכבה.

 למו במעשיהם כל אחד במידה השייכת לו נעשו מרכבה לה.  ש גבורה ותפארת. כי ע"י שנ
דאיתא בזוהר )זוהר  \קכה/ ד' חיות שבמרכבה העליונהסוד  \קכד/ויסוד העניין גילה יחזקאל בנבואתו בפרק א'

שהיו כולם פני אדם אלא שבמבט ראשון היה נדמה   חדש תיקונים דף קיד: ועי"ש מתוק מדבש בשם הרמ"ק(

 
 נחזר   -ומתרלו  ובלוה"ת שם    ,חוזר   -נחזור, בתרלד  -גם בדפו"ר   קטז

 כפל הלשון וצ"ע מדוע לא קודם נצטירים צ"ע    קיז 
 "ם בעכו   -בתרלד   קיח 

  .וצ"ע אולי כאן חשש לצנזור נמצא השגחתו על אומות העולם.     -וכן לקמן אבל אומות העולם.    -בנוסח הכתב יד רבנו גרס כאן   קיט 
 ולפ"ז קצת משמע שאת הכתב יד התכווין שלא להדפיס.

גוי העוסק בתור   קכ הו העכו"ם רחוק מהתורה בתכלית כי  תורה  גם מומר אע"פ שחייב בתלמוד  חייב מיתה אבל  א רחוק מקיומה  ה 
וכן השקוע בשאר תאוות אלא שתאוות ממון    והכי נמי לכאורה עפ"י הנ"ל כל השקוע בתאוות ממון גם הוא מרוחק מהתורה ביותר.

)אע"פ שדייקא על השוקעים בתאוות    ., ויותר רחוק מלהיות שותף ביחוד הנ"ל שעל ידו מוריד הצדיק את התורה בעיקר כי ע"ז ביותר 
מעלה את נפשותיהם לעורר היחוד הנ"ל, נראה שכיון שהקדים שהתנאי להשגחה הוא יציאה מתאוות ממון משמע  ממון דיבר רבנו ש 

שהיא המעכבת ביותר, אע"פ שכל תאווה יש בה בחינה שהיא גרועה מהאחרות כאן שם רבינו את הדגש על הע"ז של תאות ממון  
 דווקא( 

חצי אין כאן. ועיין תורה סה שלפעמים מעבירין דבר במהירות לפי העין    צ"ע למה נחשב חצי והרי כיוון שלא חזר לעין אפילו   קכא
והוא אינו יודע כיון שלא הספיק הדעת להביאו אל העין, אבל משמע שמזלי כן חזי רק איהו לא חזי, נמצא שיש כאן בחי' חצי ראות  

 יינו השגחה היא חצי ראות.לי חזי היא בחי' ראות, אלא שכלפי הראות על ישראל דה וכל שכן אצל הקב"ה שבחי' מז 

 ככבי אור פתיחה לששון ושמחה.  קכב

 ושם ביאר המתוק מדבש שחג"ת מרכבה לבינה   קכג
ַחת ְוֹנַגהּ   יחזקאל פרק א   קכד דֹול ְוֵאש  ִמְתַלּקַ פֹון ָעָנן ּגָ ָאה ִמן ַהּצָ ה רּוַח ְסָעָרה ּבָ ַמל ִמּת )ד( ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ ְ ֵעין ַהַחש  :  לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ּכְ   ֹוְך ָהֵאש 

ה: )ה(   ָלֵהּנָ ָאָדם  מוּת  ּדְּ ן  ֵאיהֶׁ ַמרְּ ה  זֶׁ וְּ ַחיֹּות  ע  ּבַ ַארְּ מוּת  ּדְּ ָלֶהם:   וִּמּתֹוָכּה  ְלַאַחת  ָנַפִים  ּכְ ע  ְוַאְרּבַ ְלֶאָחת  ָפִנים  ָעה  ְוַאְרּבָ ֶרֶגל    )ו(  ְוַרְגֵליֶהם  )ז( 
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כל אחד לאיזה חיה דהיינו אדם נשר ואריה ושור, ואיתא שם שהם מרכבה לספירות חכמה בינה וחסד ודין,  
 .מרכבה לתפארת נצח הוד יסודשהם נשר  אריה ושור ויש מרכבה תחתונה יותר של אדם 

מי שנ"ל ו .וכמבואר במלבי"ם יחזקאל פ"א ונראה הכוונה שע"י שתי מרכבות אלה מנהיג הקב"ה את העולם
שזוכה לתקן את המרכבות דהיינו לעורר עניין למטה הדומה להן אזי נעשה ההנהגה לפי מעשיו ונראה  

 . וצ"ע שמתבטא בסיעתא דשמיא גדולה
נמצא לפ"ז מה שמבאר כאן שקבוץ הנפשות הוא בחי' אריה שבמרכבה דהיינו שהחכם מתגבר במדת 

החסד למצא כל טוב שיש בנפשות, וכביאור הפל"ח אות ה' שמעלה את הרצונות הטובים שיש לכל אחד  
  י.להתקרב להש"י עם המרירות והחרטה שיש לכל אחד על תאוותיו הרעות, וזה בחי' אריתי מורי עם בשמ

ה ואריתי הוא ליקוט שמלקט הצדיק את הרצונות הרעים ע"י שמוצא בהם טוב וזה  -אריתי אותיות ארי
 . \קכוה הוא בחי' חסד/ -ממדת החסד והארי

ומרכבתא תתאה  וזהו ואפנים    [קכז]   בחי' תקונא דמרכבתא עלאה  חיות  ד'  שיש  שיבאר  כפי 

סוד  ל. ונראה הכוונה  נו מרכבתא תתאהבתורה דהייכן  וכסא ויושב על כסא בנפש דהיינו מרכבתא עלאה ו
עי"ש  העולם   הנהגת במלבי"ם  ומבואר  א'  בפרק  הנביא  יחזקאל  שגילה  המנהיג    .\קכח/ וכפי  אדם  בחי'  יש 

 
ָרה ְוַכף ַרגְ  ָ ֶ ְיש  ֵעין ְנחש  ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ְוֹנְצִצים ּכְ ַעת ִרְבֵעיֶהם ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם  \ }ִויֵדי \)ח( ִויֵדו    ת ָקָלל: ֵליֶהם ּכְ ְנֵפיֶהם ַעל ַאְרּבַ ַחת ּכַ { ָאָדם ִמּתַ

ם:  ְעּתָ ֶאל   ְלַאְרּבַ ִאיש   ן  ְבֶלְכּתָ ּבּו  ִיּסַ לֹא  ְנֵפיֶהם  ּכַ ֲאחֹוָתּה  ֶאל  ה  ָ ִאש ּ חְֹברֹת  ֵיֵלכּו:   )ט(  ָניו  ּפָ ּפְּ )י(    ֵעֶבר  ם  ֵניהֶׁ ּפְּ מוּת  ל  וּדְּ ֵיה אֶׁ ַארְּ ֵני  וּפְּ ָאָדם  ֵני 

ן:  ּתָ עְּ ּבַ ַארְּ ר לְּ ֶׁ ֵני נֶׁש  ן וּפְּ ּתָ עְּ ּבַ ַארְּ מֹאול לְּ ְּ ֹור ֵמַהש ּ ֵני ש  ם וּפְּ ּתָ עְּ ּבַ ַארְּ ִמין לְּ  ...... ַהיָּ

ביטול תאוות ממון זוכין לעלות הנפשות בבחי' רצוא  שיחזקאל השיג בנבואה זו את סוד התורה שלנו שע"י    מי הנחל   עיין פירוש   קכה
 תורה והשגחה בבחי' ושוב.  ול 

ע"כ מפטירין המרכבה של יחזקאל בשבועות יום קבלת התורה כי הכל אחד וע"כ זכו אחר    -שמבאר וזה לשונו    במי הנחל   עוד עיי"ש 
כי מצרים הוא תאוות ממון כמובן במעשה מבעל התפי  לה שמרומז בישעיה לא הוי היורדים מצרים  יציאת מצרים לקבלת התורה 

וע"כ   הנפשות  לעזרה  ממון העלה משה  תאוות  ביטול  בחי'  שזה  כל המצרים  משיח שנאבדו  שהוא  ע"י משה  שיצאו ממצרים  אחר 
בבחי' עיר גבורים עלה חכם שדרשו חז"ל על משה בעת קבלת התורה ויורד להם עוז מבטחה הוא התורה עד שהמשיך להם השגחה  

שיח שיבטל לגמרי תאוות ממון בחי' ביום ההוא ישליך אדם אלילי  וכן כל עיקר התגלות תורה דעתיקא סתימאה יהיו ע"י מ   שלימה 
   .כספו וכו'  כי משיח דא משה וכו' עי"ש 

ה חסד. ותירץ כי חסד היא מדת השפעה  -ה טורף ושור חורש בשדה מדוע השור דין וארי -שמקשים הרי ארי   שמעתי מהריצ"ח   קכו 
לעומ -והארי  אותה  עוצר  ואינו  לטרוף  מדתו  את  לפועל  מוציא  מארי ה  חזק  שהוא  אע"פ  השור  עד  -תו  גבורתו  את  עוצר  הוא  ה 

 שאפשר לכבוש אותו לחרישה וזו מדת הדין שעוצר את ההשפעה ולא נותן לה להתבטא.
 }ברית מנוחה )דף כז: טור ב' ודף כח: טור א'. בדפוס ירושלים.  קכז

)   מלבי"ם   קכח א  פרק  וארא  יחזקאל  יחז   -ד(  שראה  שהמרכבה  קדושים,  מסוד  ידענו  עולם  כבר  שהוא  היצירה  בעולם  היה  קאל 

המלאכים, והיה המראה ההוא למטה ממחזה המרכבה שראה ישעיה שהיתה בעולם הכסא, כי באשר ישעיה ראה את המלך בעוד  
ים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה, לכן ראה  שהיתה השכינה במקומה וישראל על אדמתם, אז היתה ההנהגה ע"י ה' בעצמו, וה' בשמ 

יו  המלך  שהשרפים  את  לו,  ממעל  עומדים  שרפים  וראה  אמצעי,  בבלי  מאתו  היתה  המערכה  הנהגת  שגם  ונשא,  רם  כסא  על  שב 

אבל  עומדים ברום עולם בעולם הכסא שהוא למעלה מעולם החיות שראה יחזקאל, כמלך היושב בביתו ושרי מלכותו עומדים לפניו.  

שלטון בדרך הפלאיי הנסיי, רק ינהיג ע"פ סדר הטבע והמערכת שהם  "ל, שאז לא ינהיג לעשות דבר מלך  ו ראהו בגולה בח   קאל יחז 
החיות   עולם  והנה  לעומתם.  מתנשאים  והאופנים  הקדש  חיות  ראה  לכן  המלאכים,  שהם  המערכת  מניעי  ע"י  נעשה  שזה  האופנים, 

ל  בין עולם הכסא אשר  הוא ממוצע  עולם האופנים שהוא עולם הגלגלים אשר שהם המלאכים  ובין  והם    מעלה ממנו  למטה מהם, 
 מקבלים כח ושפע מכסא מלכות ה' אשר למעלה וינהיגו בכח זה ויניעו האופנים למטה,  

לכן יספר תחלה ההשגה שהשיג בהחיות עצמם, ואח"ז יספר איך יניעו וימשיכו את האופנים אשר תחתיהם, ואח"כ יספר איך יקבלו  
מאמר חמישי( שהנביאים ישיגו את השם בצורות מתחלפות מיוחסות  ותעצומות מן הכסא אשר למעלה מהם. וכבר באר בכוזרי ) עוז  

אל הפעולה שיעשה בעת ההיא, בעת שהוא מהעדה מלכין ומהקם מלכין ראה דניאל )דניאל ז'( עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב,  
יחזקאל   ראהו  בגולה  שנסע  הנסיעה  שיכינ ובעת  למקום  ממקום  בנסעם  המלכים  כמנהג  במרכבה,  לדרך,  רוכב  לצאת  מרכבה  לו  ו 

והמשיל כמנהג בני אדם שהמרכבה הגשמיית נמשכת מארבע חיות שיניעו את אופני המרכבה שהמלך יושב עליה. וכן ראה יחזקאל  
הרו  יהיה שם  נושאות המרכבה אל אשר  חיות  וד'  בגולה  הכבוד  נוסע מלך  חז"ל שישעיה  את המרכבה שבה  וכבר אמרו  ח ללכת, 

ת המלך ויחזקאל נדמה כבן כפר שראה את המלך, שבן כרך יראהו בהיכלו יושב על כסא מלכותו ומשרתיו  נדמה כבן כרך שראה א 
עושי רצונו עומדים סביביו, כן ראהו ישעיה בעיר מלכותו יושב על כסאו ובן הכפר יראהו בעת יסע המלך דרך הכפר ממקום למקום,  

 האופנים אשר יוליכו את המלך ויספר את אשר ראה.  על המרכבה ועל החיות ו   ראהו נוסע במרכבה, וישים לבו שי 

והנה ראה את המרכבה באה מן הצפון, שזה מורה שאין זה תחלת ביאתו מא"י, שא"י היא דרומית לבבל, רק כבר היה שם עם הגולה  
וסע על דעת  תה נוסע מצפון לדרום לשוב מבבל אל א"י, אבל ראהו שנ שישבו בצפון בתל אביב שהיה בצפון מנהר כבר, וראהו ע 

מתלקחת   ואש  וענן  סערה  רוח  המרכבה  סביב  ראה  כי  היכלו,  את  ולשרוף  ציון  את  והשחתה    -להחריב  חורבן  על  מורים  שכולם 
פע בתוך החשך להאיר  שהנוגה הוא מקבל האור ומאיר ואינו שורף שהוא מדת החסד השו   -ושרפה, רק שראה שסביב האש יש נוגה  

ר"ל שהשרפה הזאת לא יהיה ע"י המערכת    -שהוא מחנה שכינה, שהיא בתוך האש    -ת החשמל  השיג א   -את הלילה, ומתוך הנוגה  
 רק ע"י ה' לבדו, ושעמו ג"כ הרחמים להאיר את החשך ולהציל את הדבקים בקדושה בנוגה סביב.

חרי הרוח רעש  ג"כ כמראה הזה, רוח גדולה וחזק שהוא הרוח סערה, וא   )וגם אליהו שראה את המרכבה חוץ למקומה בח"ל ראה   
)שהרעש בא מן הענן(, ואחרי הרעש אש שהיא אש מתלקחת, ובכל אלה לא היתה עדיין מחנה שכינה כמ"ש לא ברוח ה' וכו' לא  

 באש ה', ואחרי האש קול דממה דקה 



 מוהר"ן                              יג    תורה                      קוטי           יל                  18יז: 

ן  בהן וד' חיות ה  לנוע( ולכסא יש אופנים  והצדיק המתלבש בו  היושב על כסא ההנהגה )נראה שהוא מטט'
כדאיתא בתורה ל' אות ו' שחכמה   למטה והיא התורה ומרכבתא תתאה היא דוגמא לזה ןאות ךליוומ המניע

מנהגת   שעהעולםאת  תתאה  הנפשות".  שלוקח  החכם  עמהם    ,י  מבטחה ועולה  עוז  ,  ויורד 
דהיינו שהקבוץ נפשות והעלאתם מתקן מרכבתא עלאה והורדת התורה מתקן   נתתקנו שני המרכבות

 :  מרכבתא תתאה
דהיינו שבנפש  עילאה  מרכבתא  מבאר  חיות    יש   כי  ותחילה  וכסא,  ואפנים  ארבע  נפש,  בבחי' 

דהיינו בבחי' הנפשות שהחכם מלקט יש ד' בחי' שהן בחי' ד' החיות שבמרכבה    [קכט]   ויושב על הכסא
המרכבה   את  בזה  מתקן  להעלותן  הנפשות  כשמלקט  הצדיק  כן  ואזי  ועל  למעלה  כעין  למטה  נעשה  כי 

  :גוף   מתלבש העליון בתחתון ומתחזק העליון ע"י שיש לו בחי'
בחי'    \קלאאריתי פי' ליקטתי/ ,  אריתי מורי עם בשמי  \קל/שבבחי' נפש, זה בחי' )ש"ה ה'(ארי'  

ה -ה לאריתי, ונ"ל הכוונה כי ידוע שארי-ובוודאי אין הכוונה מצד דמיון המילים של ארי  .אסיפת הנפשות

 
ה חש  , ר"ל מורכב מן קול ודממה, כמ"ש דממה וקול אשמע, שז שהוא החשמל, חש מענין שתיקה ומל מענין דבור, שזה קול דממה 

מל, והם הד' קליפות הסובבים את האגוז ששלשה מהם קשים ומרים, ואחד היא הרכה הדבוקה אל הפרי שמעורב מן טוב ורע שהיא  
ולהב    -דול, סופה וסערה  וקול ג  -קליפת נוגה, וזה הדקה שראה אליהו. וכן אמר )ישעיה כ"ט ו'( מעם ה' צבאות תפקד ברעם ורעש  

 ודות רוח מים אש(: אש אוכלה, שהוא הרע שבג' יס 

כבר הודיעונו הצופים במראות אלהים כי ארבע מחנות מלאכים סובבים את הכסא,    -ומתוכה דמות ארבע חיות    -  פסוק ה   עוד עי"ש 
ממעל לו בעולם הכסא לעשות משלחתם    וסימנך מרכבו ארגמן, וכבר בארנו כי ישעיה ראה את המלך בבית מלכותו ושרפים עומדים 

רק בדרך הפלאיי,  שלא באמצעות האופ  והמערכת  יחזקאל   נים שהוא הטבע  בעולם    אבל  וצפה את המרכבה  ראהו שלא במקומו, 

והמערכת שהם האופנים  המלאכים,   לפי סדר הצבא  ינהיג ההנהגה  כי  הנגלה,  ופלא  הנס  יעשה דברו על דרך  הגלות לא  בזמן  כי 

ויוליכה ע"י החיות שהם משרתיו עושי רצונו העומדים למעלה    כשירצה להנהיג המערכת לפי רצונו בנסים נסתרים יניעה והגלגלים, ו 
המרכבה,   מוליכי  החיות  באמצעות  המרכבה  אופני  שינהיג  במרכבה  הנוסע  כדמיון  אותם,  ומוליכים  האופנים  שהחיות  מן  באופן 

ל הם מוליכי  חם למטה מכח השרפים שעושים דבר עליון בלא אמצעי, אב שראה יחזקאל הם למטה מן השרפים שראה ישעיה, וכ 
מהם,   למעלה  אשר  מהאדם  במדרגה  למטה  שהם  חיות  בדמות  אותם  צייר  וע"כ  האופנים,  באמצעות  רק  יעשו  ולא  המלך  מרכבת 

כת, וכח ה' תלבש  ובאשר הנהגה זו להנהיג באמצעות המערכת היא קבועה בעת הגלות שאז שרי האומות מושלים כפי חיוב המער 
ובעת ההיא החל ממשלת הארבע מלכיות אשר התעתדו למשול עד עת קץ שתשוב  .    ונו בם להטות את ממשלתם והנהגתם כפי רצ 

סביב   העומדים  השרפים  באמצעות  להנהיג  שלם  וכסאו  שלם  שמו  שיהיה  ה'  ממלכת  הראשונה  הממלכה  ותחזור  למקומה  הכסא 
 הכסא 

מ  ובית  בהיכלו  עליה  ישב  מוליכי המר והמלך  חיות  לכן התלבשה אז ההנהגה בארבע  זה, שמהם  לכותו,  ענינם אחר  כבה שיתבאר 
 יושפעו שרי האומות כ"א מחיה מיוחדת אשר משם יניקתם וישפיעו על האומה למטה כפי הוראת האופן המתיחס אליו,  

שכל אחד ממשלתו מתגברת ברוח מיוחד,  וכבר בארתי בנבואת זכריה )סימן ב'( כי הארבע מלכיות יתיחסו לארבע רוחות השמים,  
מרוחות   רוח  אחד  וכל  מאופן  והיינו  והצלחתו,  שרשו  אליו שמשם  המתיחס  הגלגל  רבעי  מארבע  מאחד  ושפעו  כחו  מושך  העולם 

על האומה אשר   באמצעות האופן  ישפיע השר  וכן  חיות המנהגת אותו,  מד'  החיה  עם  מקושר  חיותו  וכל אופן  האופנים,  מארבעה 
 וישקיע ויעלה האופן האחר במקומו.  ימי זריחת כוכב הצלחתה עד יסוב וירץ הגלגל אל הבור   תחתיו כל 

שהגם שקראם בשם חיות כי יש לכל אחד פני אריה ופני שור ופני נשר, בכ"ז אחר שיש לכל אחד גם    -וזה מראיהן דמות אדם להנה  
דמותו הכולל, שדמות  פניו רק מצד  לקרותו בשם מצד  נוכל  לא  ותבניתו, כי הולכת היא על    פני אדם  החיה משונה מדמות האדם 

וכן היו מלאים  א  ידים למו,  ושתי  על שתי רגלים  ניצב הקומה  גופם כאדם,  ותבנית  והם היו דמות  ואין לה שכל,  ופניה למטה  רבע 
בבנין הגוף. נמצא פני חיה לא  ורק בהפנים  ותבונה כאדם,  כי       חכמה  והמליצה  יש להם שכל טוב  וע"כ אמר שדמות אדם להנה, 

 בונה בהמה להשכיל את יוצרם ולשבחו ולתת כבוד לשמו: והילדים האלה ארבעתם נתן ה' חכמה ות 

   –חזה הוית עד די כרסון רמיו    -פסוק ט  חלק באור הענין    -"ם על דניאל פרק ז פסוק ט  מלבי עוד עיין להבין ענין הכסא ומרכבה  
 'אות ה   'כו ולעיל תורה ו   'עיין יחזקאל א   קכט 

י ֲאחִֹתי כָ פסוק    שיר השירים ה'  קל אִתי ְלַגּנִ תּו  א( ּבָ ְ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ש  ָ י ש  ִ ְבש  י ַיְעִרי ִעם ּדִ ִמי ָאַכְלּתִ ש ָ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ּלָ
ְכרּו ּדֹוִדים: ִ    ְוש 

קרא  וסלו ואף לשון מ   (דהיינו כרוחב המלקט )  נה כמלא אורה לקטתי והוא לשון מש   -בימי חנוכת הבית. אריתי    -)א( באתי לגני    פרש"י 
ונאמר על שם הקטורת שהקטירו קטורת יחיד הנשיאים על מזבח החיצון    (דהיינו לקטוה כל עוברי דרך ))תהלים מ( וארוה כל עוברי דרך  

ים כענין שנאמר )שמואל ה ו(  עם דבשי יש דבש שהוא גדל בקנ   רי ונתקבלה והוא דבר שאינו נוהג לדורות ועל כן נאמר אכלתי יע 
שון קנה כמו )שמות ב( ותשם בסוף ושויתיה ביערא ומוצצין הדבש ומשליכין העץ ואני מרוב חיבה אכלתי  ביערת הדבש ויערת היא ל 

שהקרי  חטאת  שעירי  וכן  נדבה  קטרת  הראוי  עם  ראוי  שאינו  הדבש את  עם  הקנה  דבשי אכלתי  עם  חטאת    בו יערי  ואין  הנשיאים 
באהל מועד אהרן ובניו    -מתקו וצחו מחלב. אכלו רעים    -חלבי    הם הנסכים. עם   -ה ואני קבלתים בו ביום. שתיתי ייני  קריבת נדב 

 :  אלו ישראל אוכלי בשר זבח השלמים שהקריבו לחנוכת המזבח   -ובית עולמים הכהנים כולם. שתו ושכרו דודים  

ט כי מור הוא  נות רעים ומרים עם רצונות טובים ולכאורה זה הפך הפש כי רבינו לקמן מפרש מורי עם בשמי דהיינו רצו   לכאורה צ"ע 
גם בושם אבל עיין פרש"י שם על ההמשך אכלתי יערי עם דבשי שהכוונה לקנה סוכר שאכל הקנה עם הסוכר ולפי רבינו גם מורי  

 .עם דבשי זה כה"ג אלא שזה לא פשט אלא כפל הדרש עם הפשט 
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לשור  שבמרכבה   ביחס  חסד  דיןשבמרכבה  מדתו  דה\קלב/שמדתו  שאריתי  לומר  יש  ולפ"ז  ליקוט  ,  יינו 
שמשפיע    זה נעשה בקו החסדת הרעים  נומה שמכניס בהם חרטה על הרצוהרצונות שנעשה ע"י הצדיק  

נראה פשוט שתיקון המרכבה    ה שבמרכבה שמדתו-, לכן מתקן את האריהארת האמתנפשות  ב כי  חסד. 
    למעלה.  הוא ע"י שנעשה למטה כעין

)בסמוך לעלי    בשילה  נה כשהתפללה במשכןחעל  שנאמר    \קלג /)שמואל א(  מרת נפשמורי, זה בחי'  

חבקוק שנולד בנה  כשבאה לבקש על  על השונמית    אמר אלישעשמה  בחי'  וזה גם  ,  שתזכה לבן  (\קלד/ הכהן

נמצא פסוק אחד הוא מרירות על חסרון בן והשני   נפשה מרה להו  \קלה/)מלכים ב' ד'(  ומת  מברכתו
נקרא בנים כדאיתא  צונות שמעלה הצדיק לשכינה  דהיינו הר, ונראה הטעם כי המיין נוקבין  ל אבידת בןע

  \קלו/פי' ראה באיזה בנים באתי לפניך   חזי ברא במה קאתינא לגבך לפניו ית'  בזוהר שהשכינה מתפארת בהם  
נאבד בן שחסר או  דהיינו רצון רע הוא ממש כמו מרירות על  זה בחינות    .נמצא שהמרירות על תאוה 

  רוצה דבר תאוה, זה הרצון הוא פגם ומרה לנפש כשכי  פגם הרצון.  שמר לה על  פגם הנפש,  
.  היא רצון שנפל וזה מר לנפשרעה  תאוה  רצון  כי הנפש מצד עצמה היא חלק אלוק שרוצה רק את הקב"ה ו

עם רצון טוב עם    -נוסח הכת"י רבנו  \קלז/ ועכשיו כשבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו ורצונו

  לוקח כל הרצונות, ולוקט אותם אחד לאחד   (והצדיק  -רבנו  י)נוסח כת"  , והחכם הדורנפש טוב
בפני עצמה  \קלט[/קלח] קשה  עבודה  הוא  מהנפשות  אחד  בזה שכל  שרומז  על    \קמ/ נראה  חרטה  בו  לעורר 

לכאורה    כדי להעלות אותם כנ"ל. ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו  תאוותיו הרעים
את זה הצדיק מלקט ומעלה    וות ממוןהכוונה לרצונות רעים דהיינו שרוצה דבר תאווה כגון תאש  משמע
כביאור  אבל  מ"ן, הכוונה  אלא  ית'.  לפניו  בזה  לשכינה  יהיה  התפארות  איזה  כי  כך  לומר  הפל"ח    א"א 

  את זה דייקא מעלה הצדיק   ,מר על שיש לו רצונות רעיםעורר בו הצדיק להיות מתמרשהכוונה למרירות ש
בבחי' אם לא נפלתי לא ו  ,חי' זדונות נהפכים לזכויות)אמנם עי"ז אזי גם הרצון הרע בעצמו נהפך לטוב בב

בבחי' במקום שבע"ת עומדים אין הצדיק   ,כי כל תקומה היא למקום גבוה ממה שהיה קודם שנפל  \קמא/קמתי

 .  (שצדיק לא יכול להגיענמוך  כי הם מעלים ניצוצות ממקום  ,יכול לעמוד
דהיינו שאחרי שיש    ו פגם הנפש. שמלקט מרת הנפש, היינ[קמג ]   בחי' ארי', לשון לקט  קמבוזהו

 ,  מרירות על פגם הנפש אזי גם לפגם יש עליה 

 
גודר בתמרים,  המלקט תאנים    -  ואר במשנה שביעית א' ב'. ברטנורא שם הוא המלקט תאנים כמב   לשון אורה   קלא קרוי אורה, כמו 

נקרא    ובוצר בענבים:  גם  החיתוך  לכן  ואוסף בסל  שחותך  שזה נעשה כאחת  כיון  וכנראה  ולא המלקט,  הענבים  את  הקוצר  הוא  בוצר  כי לכאורה  צ"ע  קצת 
 ליקוט. 

בחי' אריתי  אר בערובין נד.(  )כמבו שיש בהם בשלות ובוסר באותו זמן    , תאנים דייקא   דהיינו כלוקט   , נקט אורה דייקא רבנו    ואולי לכן 
 .מורי עם בשמי 

נותן  -לאות ה' שארי   כנ"ל בהקדמה   קלב ה אין בכוחו לעצור את כוחו לטרוף כשהוא רעב והיינו חסד בחי' השפעה, ושור עוצר לא 
 י' עצירת השפע.כובש אותו כפי רצון בעליו שזה בחי' דין בח   א לכחו להתפרץ אל 

ָמַרת    ' פרק א   א -שמואל   קלג ְוִהיא  ה: )י(  ִתְבּכֶ ּוָבֹכה  ְידָֹוד  ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ַוּתִ ֳעִני    ָנֶפש   ּבָ ִתְרֶאה  ָרֹאה  ִאם  ְצָבאֹות  ְידָֹוד  ַוּתֹאַמר  ֶנֶדר  ּדֹר  ַוּתִ )יא( 
ה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע  ח ֶאת ֲאָמֶתָך ְוָנַתּתָ ּכַ ְ ִני ְולֹא ִתש  י   ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרּתַ ל ְיֵמי ַחּיָ יו ַלידָֹוד ּכָ ים ּוְנַתּתִ ִ ֹו: ֲאָנש   ו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאש 

 שליקט את תפילתה והעלה אותה שתתקבל.  בחי' הצדיק   קלד
יֲחִזי ְלָהְדָפּה ַוּיֹאמֶ   ב -מלכים   קלה  ש  ּגֵ ּגַ ַרְגָליו ַוּיִ ֲחֵזק ּבְ בֹא ֶאל ִאיש  ָהֱאלִֹהים ֶאל ָהָהר ַוּתַ ּה  פרק ד )כז( ַוּתָ ָ י ַנְפש  ה ָלּה ּכִ ר ִאיש  ָהֱאלִֹהים ַהְרּפֵ

יד ִלי:  י ְולֹא ִהּגִ ּנִ  ָמָרה ָלּה ַוידָֹוד ֶהְעִלים ִמּמֶ

את הקשר בין שני פסוקים אלה למרירות שיש לנפשות על רצונותם הרעים. דהיינו שהצדיק מעלה אותן להיות מיין    כך נ"ל לבאר   קלו 
רע הוא ממש כמו מרירות על בן    ית' כדי שיאיר בה מאור פניו, נמצא שהמרירות על רצון נוקבין לשכינה והיא מתפארת בהם לפניו  

 שחסר או נאבד.

 לעיל בריש אות ג'    קלז 
 לשה"כ ישעיה כז יב   קלח

טּו   ישעיה פרק כז   קלט  ֻלּקְ ם ּתְ ָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים ְוַאּתֶ ּבֶֹלת ַהּנָ ִ ּיֹום ַההּוא ַיְחּבֹט ְידָֹוד ִמש ּ ָרֵאל: )יב( ְוָהָיה ּבַ ֵני ִיש ְ  ְלַאַחד ֶאָחד ּבְ
שבמרכבה בחי' מסכני ועתירי דהיינו שבנפשות שהצדיק מעלה מ"ן אזי איש פשוט חשוב לתיקון המרכבה ממש    אדם   ועיין לקמן   קמ

  כמו איש צדיק. ועיין לקמן אות ו' מה שהעתקנו מעלים לתרופה שלז הקושי העצום להכניס הרהור תשובה לבעל בחירה. כי רק צדיק 
 שות ירודות עי"ש.שהוא האדם היושב על כסא המרכבה הוא יכול להחיות נפ 

אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, אלולא שנפלתי לא קמתי, כי אשב בחשך ה' אור  ....  -ה רמז תרכח פ" תהלים    ילקוט שמעוני   קמא
 לי אלולא שישבתי בחשך לא היה אור לי: 

 וזה  -בתרלד  קמב 
 א שם  ועיין ערובין נד. ד"ה נוצר תאנה ופרש"י שם  וברטנור   'ב   'משנה שביעית א   קמג
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הטוב  הרצון  עם  בשמי,  לנ  עם  שיש  הטובים  הרצונות  הקב"ה  פדהיינו  רצון  לעשות  ישראל  שות 

דהיינו שמה שעולה מ"ן לשכינה זה ההתפארות שיש    שמעלה ריח טוב  ,ולהמליכו וגלות כבודו בעולם

   :  ונות הטוביםצטוב העולה מהריח  בטוב הזה דהיינו בחי' ר

כי שור לשון   (\קמד/ )דהיינו שקו של ממטה למעלה  דהיינו מדת הדין שבמרכבה  שבנפש  ובחי' שור

מגבעות אשורנו, לכן שור רומז להסתכלות בשרש הממון ששם הוא    \קמה/ (במדבר כג ט')הסתכלות כמ"ש  

תוסף בנפש מחמת הקיבוץ  שנ  \קמז/ , זה האור המצוחצח\קמואור צח כמבואר בתורה כג אות ה'/ 
שהצדיק  וע"י    והוא מחיה את התאוות ממון  כי בכל נפש יש ניצוץ קדוש שנפל  שנתקבץ פיזורי הנפש

הנפשות מקבלים זה מזה ואזי מאיר בכל אחד    מעלה אצל כל אחד את הנצוץ ע"י החרטה שמכניס בו אזי

דהיינו בלא הקיבוץ שאז    ראין מאי  \קמח/ואז מאיר הנפש ביותר, כי כשהרצון,  צוצות כולםיכל הנ

ולכן   [קנ]  \קמט/ ונפש רעבהבבחי'  , אזי הנפש  ומחיה אותן  יש לכל אחד רק נצוץ אחד שנפל לתאוות

על העדר  . כי עיקר הרעב מחמת העדר האור. כמ"ש חז"ל  הוא רודף תמיד למלא חסרונו בממון

כילת המן במדבר  דהיינו שא  [קנב]   ויענך וירעיבך ויאכילך את המן  \קנא/ (:)יומא ע"דהאור הגשמי  

 
 שדין הוא החזרת הדברים לשרשם.כידוע    קמד
ָ בספר    פרשת בלק   קמה  ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחש ּ ְ ּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיש  ָבעֹות ֲאש  י ֵמרֹאש  ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמּגְ  ב: במדבר פרק כג )ט( ּכִ
קּ ִא ....  -   תורה כג אות ה'   קמו  ַמאי ּתִ ֲאַות ָממֹון, ּבְ ּקּון ְלַתֲאַות  ם ָנַפל ְלִסְרחֹון ּתַ ּתִ ֱאֶמת ֵיש  עֹוד  י ּבֶ ּכִ ַכְדַנְיָתא  ִסילּוָתא ּדְ יב ָלֶהם: ּבְ ִ ּונֹו. ְוֵהש 

עֹות. ְוַעל ְיֵדי הִ  ּפָ ְ מֹון ְוָכל ַהַהש  ל ַהּמָ א ּכָ ם ּבָ ָ ש ּ ּמִ ֶ , ש  ֶֹרש  ל ַלש ּ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ֶ ֲאָותֹו. כִּ ָממֹון, ַהְינּו ש  ל ּתַ ּטֵ ם, ִיְתּבַ ָ לּותֹו ש  ּכְ ּלֹו  ְסּתַ ַפע ּכֻ ֶ ּה, ַהש ּ ָ ְרש  ָ ש  ם ּבְ ָ י ש 
ִתי ָיסוּ  ַהּפֶ ּוִמי הּוא  ה.  א ְלַמּטָ ה כת"י( ֶאּלָ ה )נ"א ִמְתַעּבֶ ְוֵאין ִמְתַאּוֶ ְוַתֲענּוג רּוָחִני,  ּוְמֻצְחָצח,  ֲענּוג רּוָחִני, אֹור ַצח  ּתַ ִליְך  ְ ה, ְלַהש  ֵהּנָ ח    ר  ְוִלּקַ

ֲענּוג ָעב:  כְּ     ּתַ ִריתוֹ ֲאָבל ְלזֹאת ַהִהְסּתַ ן ּבְ ַתּקֵ ּיְ ֶ א ַעד ש  ר ָלבֹוא, ֶאּלָ ָ  .לּות, ִאי ֶאְפש 
ומשמע שכבר בקיבוץ הנפשות  שבבינה  בעתיקא סתימאה  וונת רבינו לאור הצחצחות שמקורו  נראה פשוט שכ   -האור המצוחצח   קמז 

הצחצחות   אור  בהם  כש מאיר  רק  לכאורה  ה וצ"ע  אור  בהם  מאיר  אז  עילאה  בבינה  בעיבור  הנפשות  לומר  צח עולות  וא"א  צחות, 
ו' שהם שני שכלים הקיבוץ נפשות ואח"כ העלאתם לבינה,    ץ שהקיבו  גם את עלית הנפשות כי מבואר לקמן באות  וא"כ כבר  כולל 

איז  אחת  בכל  שיש  משמע  הקיבוץ  מכח  ודייקא  הצחצחות  מאור  הצדיק  בהם  מאיר  הנפשות  ע"י  בקיבוץ  ודייקא  זה  מאור  ניצוץ  ה 
הניצ  כל  מזו.הקיבוץ מתקבצים  זו  וכולן מקבלין  גדול,  א   וצות לאור  על    ולפי המבואר בלק"ה שאלה  שורה  תאות הממון  שקליפת 

תאוות הממון  ב משמע ש   שמתאוות ממון נעשית התורה שמוריד הצדיק,   שבועות א' אות ה' בלק"ה  ו   הנפשות ומעלימה מהן את שרשן 
הוא צח ומצוחצח כמבואר בתורה כג אות ה' ורק למטה  שבשרשו    ,נפשות טמון האור הצחצחות כי הוא שרש הממון ה בעצמה של  

כנראה ע"י שמקבלין דידן מן דין בכח    ת אבל בקיבוץ הנפשו   , התאוות ממון  ונהפך לחיות אצל כל נפש לבדה הוא ניצוץ לבד שנפל  
ו  גדול שבכוחו  על זה אומר בסוף התור הפוק חזי גבורתא דמרך הצדיק ה הצדיק עי"ז כבר מאיר בהם שרש הממון ומבטל התאווה 

הממון   משרש  בהם  שמאיר  ע"י  פגומות  נפשות  העלאת  ע"י  לבוא  לעתיד  שיהיה  היחוד  דוגמת  שהוא  הנורא  יחוד  לעורר  להעלות 
 ומביא אותן לחרטה והתמרמרות על מצבן הנפול.

הצחצחות   קמח השתוקק   אור  לשון  הוא  שלכאורה  רצון  ועיין נקרא  שיש,  משובח  היותר  המילוי  הוא  ובאמת  וחסרון  שכך    ות  לקמן 
 תכונת אור מעתיקא שיש בו תמיד שני הפכים כאחד, שההשתוקקות אליו ית' אע"פ שאין לה קץ היא תכלית המילוי.

 שבע נפשו  קודם תוספת האור נפש רעבה משמע שאור הצחצחות הוא בחי' דעת קנית מה חסרת ובחי' צדיק אוכל ל   ממה שנקרא  קמט

ֵלי י" ְיֵדי הַ -ְוַעל   ג   תורה ה תנינא אות ועיין   ְ תּוב )ִמש  ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ ָמה,  ָ ש  ַהּנְ ִביל  ְ ש  ּבִ ַרק  יק הּוא  ּדִ ַהּצַ י ֲאִכיַלת  ּכִ ֹו,  ַנְפש  ְרָנָסה הּוא ְמַצְחֵצַח  ג(:  ּפַ
חְ  ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֶפש   ַהּנֶ ִביַעת  ּוש ְ ֹו",  ַנְפש  ַבע  ְלש  אֹוֵכל  יק  ַעל "ַצּדִ ָמתֹו  ְ ִנש  ַצְחֵצַח  ּמְ ֶ ש  ֲאִכי -ָצחֹות,  יַע  ְיֵדי  ּבִ "ְוִהש ְ נ"ח(:  ְעָיה  ַ )ְיש  ְבִחיַנת  ּבִ ָלתֹו, 

ּתְ  י  ּדַ ַ ַמת ש  ְ ִחיַנת: "ְוִנש  ּבְ בּונֹות,  ּתְ ָמתֹו, ֲאַזי הּוא ִאיש   ְ ִנש  ַצְחֵצַח  ּמְ ֶ ש  ּכְ ַוֲאַזי  ָך"  ֶ ַנְפש  ַצְחָצחֹות  ְוַעל ּבְ "ל  ּנַ ּכַ "ל  -ְיֵדי -ִביֵנם"  ּנַ ּכַ ין ָהֵעצֹות  ּלִ ִנְתּגַ ֶזה 
ֵד  ם ּגְ ָ "ל: ּוִמש  ּנַ  ָלה ָהֱאמּוָנה ְוכּו' ּכַ

י' ועיין   אות  תנינא  ז  מאור    תורה  היא  זו  רצון  שהארת  יא  ב'  הכרם  כלאי  לק"ה  ועיין  דייקא  האכילה  בשעת  הרצון  הארת  שיש 
 הצחצחות בחי' והשביע בצחצחות נפשך בחי' צדיק אוכל לשבע נפשו  

אור  אבל באמת    ,רוצה מלוי והשתוקקות לאיזה דבר שחסר לו ו רצון  ממה שנקרא הארת הרצון נשמע כביכול שהוא בחי'    ולכאורה
ונראה    לכן דומה לרצון שאין לו מילוי,    שרוצה את הש"י שלזה אין סוף כיוון  אלא    , לוי בקדושה י הוא שלימות המ   הצחצחות אדרבה 

ואעפ"כ היא התענוג ומילוי  עתיק בעוה"ז דהיינו שזו השתוקקות שבאמת אין לה סוף  כל ההארות מ מו  שיש בזה בחי' דבר והיפוכו כ 
 עוה"ז. בבחי' דעת קנית מה חסרת.  כל החסרונות של  

 כמ"ש נפש רעבה מלא טוב. לקמן   קנ

סוק ג'  כי בדברים ח' יש שני פסוקים ובגרסת הגמ' שלנו הובא פ הגמרא והביא פסוק אחר  מגרסת  שרבינו שינה מ   שם בגמ' עיין    קנא
 ועיין תורה רעו שם הביא רבנו פסו קטז.ובגרסת העין יעקב מובא שני הפסוקים.  רעיבך"  "ויענך וי ורבינו הביא פסוק ח' "למען ענותך"  

חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת  נחלקו מדוע אכילת המן נקרא עינוי    רבי אמי ורבי אסי  " מן במדבר למען ענתך  המאכלך "   -  : יומא דף עד 

למ  ואוכ בסלו  מי שרואה  דומה  אינו  וחד אמר  לו פת בסלו  שאין  ואוכל י  רואה  למי שאינו  יוסף     .ל  רב  סומא  אמר  רמז    שהיה  מכאן 

מאי קרא טוב    אמר רבי זירא       .אלא ביממא   ליכלה הלכך מאן דאית ליה סעודתא לא    אמר אביי       .לסומין שאוכלין ואין שבעין 

   .נפש   הלך ים באשה יותר מגופו של מעשה שנאמר טוב מראה עינים מ טוב מראה עינ   אמר ריש לקיש       .מראה עינים מהלך נפש 

 אכילת המן טועם טעם כל המינים ואינו רואה אלא מן:   -רואה ואוכל    אינו   -"י  רש פ 

דאין אדם שבע    בפשטות נראה  כן  רואים שאינו  בחוש  באמת  עינים שהרי למד מאותו פסוק אבל  טוב מראה  שגם בתאות אכילה 
מבאר הפסוק טוב מראה עינים שעל ידו נעשה מהלך נפש  תורה עו רבינו  גם  קא בניאוף שכולה רק דמיון. ועיין  מראיה לבד כי זה דוו 



 מוהר"ן                              יג    תורה                      קוטי           יל                  21יז: 

בגמ'  וחז"ל  ,  מכל שרצו לאכול אלא רק טעמו את טעמומנחשב עינוי רעב כיון שלא ראו בגשמיות את ה

ראיה   שבעהביאו  אינו  שהסומא  על .  \קנג /מכאן  גם  משם  לומד  ורבינו  בגשמיות  הגמ'  כוונת  עיקר 

בזה  רבינו    \קנה/ בתורה עוו  מחמת האור שיראה בעיניו  [קנד]   כי עיקר השובעשובע רוחני   מאריך 

 י שאינו רואה אין נתמלא נפשו, היינו רצונו, ". ועכיצד הראיה הרוחנית עושה גבול לשפע הרוחני
בע בלא ראית העין  ווכמו שבגשמיות אין ש  )קהלת ו'(  כי טוב מראה עיניים מהלך נפש  כמו שכתוב

לשפע גבול  שעושה  רוחני  ,הגשמי  ושובע  הסתפקות  אין  השכל  בעין  האמת  ראית  בלא  . לנפש  כך 
נפשו בצחצחות האור אור    \קנז/[קנו]  וכשמצחצח  לו  כשמאיר  סתימאהת  והצחצחדהיינו    . מעתיקא 

 
דהיינו שבע לנפשו וצ"ל שבאכילה הכוונה שהמראה עינים משלים את האכילה הגשמית ובלא זה חסר בשבע, בין בגשמיות בתאות  

 אכילה  ובין ברוחניות בצדיק האוכל לשבע נפשו.
ֲאִכְלךָ בגרסת הגמ' שלנו הובא פסוק טז    ם ח' ג'דברי   קנב  ַ ַאֲחִריֶתָך: ַהמ  ֶֹתָך ְלֵהיִטְבָך ב ְ ְלַמַען ַנס  ְתָך ו  ֹ ן ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען ַענ  ר לֹא ָיְדעו  ר ֲאׁשֶ ְדב ָ מ ִ וכן בתורה רעו הביא רבנו פסוק זה     ָמן ב ַ

 ובגרסת העין יעקב הובאו שני הפסוקים 

ורבינו מדבר ברוחניות על ראיה רוחנית  מדברת בגשמיות שהראיה הגשמית עושה בחי' גבול ושובע  ביומא    הגמרא הנ"ל   -מ"ק    קנג
הרצון   הארת  בחי'  הצחצחות  אור  שרואה  רוחנית  ראיה  הוא  האמיתי  והשובע  רבינו  של  הרעב  הוא  הגמרא  של  שהשובע  דהיינו 

ום  שובע גשמי דהיינו מילוי הבטן בגשמיות שאין יותר מק   באכילה כי לא על הלחם לבדו וכו' כי על מוצא פי ה' עיין תורה יט כי יש 
 .להכיל ויש שובע רוחני כשאוכל את מוצא פי ה' שבאוכל ולזכות לאכילה כזו צריך בחי' ראיה של הארת הרצון 

 וכן בתורה מז השובע ע"י הארת מדת ואמת דהיינו הארת פני ה'  עיין תורה עו   קנד

לּות   -תורה עו    קנה  ּכְ ִהְסּתַ ֶ י   ְוַדע, ש  בּול ּוְזַמן. ּכִ ַהְינּו ּגְ ִלי, ּדְ ה ּכְ בּול.    עֹושָֹ ה לֹו ּגְ ָבר, ַנֲעשֶֹ רֹוֶאה ַהּדָ ֶ בּול. ּוְכש  לֹא ּגְ ָבר, הּוא ּבְ ִמּקֶֹדם ְראֹותֹו ַהּדָ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא ע"ד(:  ֶ ֲאִכיְלָך אֶ   ְוֶזהּו ש  ְרִעיֶבָך ַוּיַ ָך ַוּיַ רֹוֶאה ְואוֹ "ַוְיַעּנְ ֶ י ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִמי ש  ן", ּכִ ּסּוָמא  ת ַהּמָ ֶ אן ש  ֵכל ְוכּו', ִמּכָ

ְגָמָרא, ַמאי ְקָרא:  "ל. ּוַמְסָקָנא ּדִ ּנַ בּול ּכַ ֵאינֹו רֹוֶאה ֵאין לֹו ּגְ ֶ י ִמי ש  ֹכַח ָהְראּות, עֹושֶֹ   ֵאין לֹו שַֹבע. ּכִ י ּבְ ". ּכִ ה  "טֹוב ַמְרֵאה ֵעיַנִים ֵמֲהָלְך ָנֶפש 
בּול:  ַהּגְ ְוהּוא  ֹו,  ְלַנְפש  ְלהַ ְוזֶ        ִהּלּוְך  ֵעיָניו  ּבְ ְוצֹוֶפה  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֶ לּות, ש  ּכְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ חֹון הּוא  ּטָ ַהּבִ י  ּכִ חֹון.  ּטָ ַהּבִ ַמֲעַלת  ִחיַנת  ּבְ ַרְך  הּו  ִיְתּבָ ם  ֵ ש ּ

ים קמ"ה(: "ֵעיֵני כֹ  ִהּלִ ְבִחיַנת )ּתְ י ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ְלַבד, ּובֹוֵטַח ּבֹו, ּבִ רּו". ּכִ ּבֵ י  ל ֵאֶליָך ְישַֹ בּול ּוְזַמן. ּכִ ַהְינּו ּגְ ִלי, ּדְ ה ּכְ ן עֹושֶֹ ם ּכֵ חֹון ּגַ ִבּטָ לּות ּבְ ּכְ
ָיבוֹ  ו,  ָ ַעְכש  לֹו  ִריְך  ּצָ ֶ ש  ָבר  ּדָ ִלְפָעִמים  י  ּכִ ְזַמן.  לֹא  ּבְ ִהיא  ֶ ש  ַאְך  ִמיד,  ּתָ ַמְעָלה  ִמּלְ יֹוֶרֶדת  ָעה  ּפָ ְ ְיֵדי    א ַהַהש  ַעל  ַאְך  ִנים.  ָ ש  לש   ָ ש  אֹו  ִים  ּתַ ְ ש  ּבִ

וְ  הּוא ָצִריְך.  ֶ ּוְזַמן ש  ֵעת  ּבְ ַפע  ֶ בֹוא ַהש ּ ּתָ ֶ ּוְזַמן, ש  בּול  ּגְ ָעה  ּפָ ְ ה ְלַהַהש  חֹון, עֹושֶֹ ִבּטָ ּבְ לּות  ּכְ רּו", ַעל  ִהְסּתַ ּבֵ סּוק: "ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְישַֹ ַהּפָ רּוש   ֶזה ּפֵ
: ְיֵדי ֶזה, "נֹוֵתן לָ  רּוש  ִעּתֹו". ּפֵ ִהְסּתַ   ֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו", עַ ּבְ ּבֵ ִחיַנת: "ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְישַֹ חֹון, ּבְ ּטָ ִחינֹות ּבִ ַהְינּו ּבְ ַרְך, ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיָניו ְלַהש ּ לּותֹו ּבְ ל  ּכְ

ְיָקא, ּדְ   ְיֵדי ֶזה:  ִעּתֹו' ּדַ ִעּתֹו". 'ּבְ ּבְ ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם  י ַהבִּ "ַאּתָ הּוא ָצִריְך. ּכִ ֶ ֵעת ּוְזַמן ש  ִלי  ַהְינּו ּבְ ה ּכְ לּות, עֹושֶֹ ּכְ ִחיַנת ִהְסּתַ ּבְ הּוא  ֶ חֹון ש  ּטָ
"ל:  ּנַ יִקים   ּוְגבּול ּוְזַמן ּכַ ִחיַנת ַמֲעַלת ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ  .וכו'..  ְוֶזה ּבְ

 י"ח פרדס רמונים שער הצחצחות ושער הכנויים פ   'צחצחות עיין תורה כד ח   קנו

הנה המאציל העליון אשר האציל    -ח"ג שער א    –למהרח"ו    שערי קדושה יין  ע מה הוא    להבין בכלליות את המושג אור הצחצחות   קנז 
בו.   אסור  ההרהור  אפילו  ולכן  כלל,  האותיות  בקוצי  ואפילו  באות  ולא  בשם  לא  תמונה  שום  בו  ואין  סוף  אין  נקרא  העולמות  כל 

ון י"ט ובריש תיקון ע' ובכמה מקומות(  אדם הקדמון הנזכר בספר התקונים )בתק וזה לזה, והן,    והאציל חמשה עולמות, זה נשמה לזה 

השני עולם האצילות, השלישי עולם הבריאה, הרביעי עולם היצירה, החמישי עולם העשיה. ואלו  ובלשון הגאונים נקרא צחצחות,  
ק  ]אדם  יו"ד הוא א"ק  נקראו הוי"ה אחת, כי קוצו של  יצ החמשה עולמות  והוא"ו  וה"א ראשונה בריאה  ירה,  דמון[, והיו"ד אצילות, 

וה"א אחרונה עשיה. ולפי שא"ק לרוב העלמו אין לו תמונת אות אלא קוצו של יו"ד כי האין סוף אפילו תמונת קוץ אין לו לכן אין  
 ם יחד נקראים שם הוי"ה: אנו מזכירין לעולם אלא ארבעה עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, כי הם אותיות גמורות וארבעת 

ְכִלית ַהְיִדיָעה ְוַדע   תורה כד אות ח.ועיין   י ּתַ ְכִלית ַהְיִדיָעה, ּכִ ה ּתַ ּזֶ ֶ י  -, ש  ָך"; ּכִ ֶ ַצְחָצחֹות ַנְפש  יַע ּבְ ּבִ ְעָיה נ"ח(: "'ְוִהש ְ ַ ִחיַנת )ְיש  לא ֵיַדע ְוֶזה ּבְ ּדְ
ֵמהַ  ְלַמְעָלה  ֵהם  ֶ ש  ְחָצחֹות,  ַהּצַ ֵהם  ֵאּלּו,  ֵר אֹורֹות  ְ ַאש  רמונים שער הצחצחות(,  )עיין פרדס  ִפירֹות  יג  ּסְ ִ ְלַהש ּ ְבּתֹו  ַ ַמֲחש  ְרּדף  ּיִ ֶ ש  ּזֹוֶכה  ֶ ש  ִמי  י 

גֹות ֵאּלּו, ַאף  ָ ִקין ְוָלא ְיִדיָען:  -ַעל -ַהש ּ ּבְ י ָלא ִמְתּדַ יג אֹוָתם, ּכִ ִ ֶכל ְלַהש ּ ֵ ַיד ַהש ּ ֵאין ְיכֶלת ּבְ ֶ י ש   ּפִ

והשביע בצחצחות נפשך דא  )דף קמ"א.( וז"ל    לרמ"ק שער כג פרק יח צחצחות פי' בזהר פ' תולדות   נים בפרדס רמו   ערכי הכנויים ועיין  

הנשמות   כל  הבינה שאליה תשוקות  על  ודאי  והכונה  עכ"ל.  בגויה  ולאתענגא  לאסתכלא  דכל נשמתין אתהנן  דנהרא  אספקלריא 
 : לכל נשמה צח אחד   ונקראים צחצחות מפני שיוצאין ממנה ניצוצות הרבה לפי שיעור הנשמות 

רמונים להרמ"ק ועיין   ה   -פרדס  ....  שער  ד  בין האבן  פרק  וחזק באופן שאין  יחוד אמיתי  ומיוחד בו  נעלם בתוך האבן  האש ההוא 

והאש שבתוכה חלוק ופרוד כלל. כן הדבר בעצם האלקות הפשוט קודם התפשטות לנהל התחתונים היו הספירות מתיחדים בעצמותו  
ל אלא יחוד האמיתי. והיחוד הזה והדקות הנזכר הוא  יץ וחזק עד שכמעט לא יוצדק בו שם מציאות הספירות כל וקשורים בו קשר אמ 

לשון   אפי'  עדיין  בהן  יצדק  צחצחות אחרות שלא  עוד  נאצלו  מהן  עליונות אשר  צחצחות  הנקראות  בתוכו  הנעלמים  הספי'  מקור 
 צחצחות כאשר יתבאר בשער הצחצחות בס"ד.

מבואר   עי"ש  אור עוד  ג'  בבחי'  ספירות  העשר  בחי'  הם  תכלית  באריכות שהצחצחות  מלשון  צח  במאציל  הכלולים  מאד  דקים  ות 
 הלובן והם אור קדמון ותחתיו אור צח ותחתיו אור מצוחצח )שער יא פ"ז( ותחתיהם אור הכתר ושאר ספירות  

מעלה בכתר מציאות כל הספירות, הם הנקראות אל  חלק ו פרק ד )שער י"א( ל"ג, צריך עוד שידע שיש ל   -  אור נערב להרמ"ק ועיין  
ים עשר צחצחות, והם כלולות בשלושה כשם שהספירות נכללות בחסד דין ורחמים, והם העלם הענפים בשרשם שהם, נצח  המקובל 

ם נקראות  והם סוד כח"ב שבכתר. וה בחסד, וחסד בחכמה. וכן הוד בגבורה, וגבורה בבינה. וכן מלכות ויסוד עם הת"ת, וכלם בכתר.  

כתר חכמה  הם    והמזכירים אותם קדמון צח ומצוחצח,   אור חוזר, דעת ובינה והשכל.  אור קדמו"ן, אור מצוחצח, ואור צ"ח, על סדר

אלו    ובינה. ושלש  בינה.  חכמה  כתר  שהם  הספירות  שרשי  אל  שורש  ואלו  למאד,  ונשגב  נעלם  אלו  בצחצחות  הספירות  והשגת 
 דפוס העליונות: נמצאים במלכות גם כן מפני שהיא  

 ת הוא בבינה שהצחצחו בחלק הכנויים בכלליות    ועי"ש 
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,  \קנח/ ונקרא צחצחות כי הוא אור צח ביותר למעלה מהספירות והעולמות היכן שעדיין כלולים בבורא ית'
  , דהיינו נפש שהיתה רעבה נתמלאה בטוב ונעשית שבעה   \קנט/)תהלים קז(  אזי ונפש רעבה מלא טוב

הפשט הוא שהשביע אותך כאשר היית    \קסב/[קסא]  והשביע בצחצחות נפשך  \קס/בבחי' )ישעיה נח(
ויב דהצח  מים,  יש  של  לחלוחית  מכל  נקי  המילויוינו  הוא  הצחצחות  להיפך  רבינו  נפש  כנ"ל  והיינו    ,לפי 

הצחצחות באור  מילא  מאור  וחסרה  צחה  נפש  דהיינו  טוב  מילא  לשון  \קסג/ רעבה  שור,  בחי'  וזה   .
מראה   \קסה(/ טוב)  בקהלת כנ"ל הכתוב  , בחי'  כנ"ל   כמ"ש )בלק כג ט'( מגבעות אשורנו  [קסד]  לותהסתכ

  :דהיינו שמראה עיני השכל באור הצחצחות הוא מהלך שובע לנפש  עיניים מהלך נפש

הנפש    ונשר שנתחדש  החידוש  זה  נפש,  האמת  שבבחי'  הארת  בבחי'  בתוספת  בעלייתה 

בינה  במלכות  עיבור ו \קסו/העליונה  נשר,  .  בחי'  בו  זה  נעוריכידכתיב  כנשר  )תהלים   תתחדש 
למטה מתקן    \קסט/ בתשובהימיו  חדש  כונת הנשר היא התחדשות לכן כל המשתכיון  נמצא    [קסח]  \קסז/קג(

   :את הנשר שבמרכבה למעלה 
 

דף נ עמוד א )כו( עיקר התלבשות הא"ס שהוא מטיבור א"ק ולמטה הוא ברישא דל"א שהוא עתיק אמנם גם    -  חסדי דוד ועיין ספר  
שב  אף  הא"ס  עצמות  בהם  מתלבש  רישין  נקרא  הם  שגם  כיון  ומו"ס  גולגולתא  שהם  דא"א  וחכמה  מסך  בכתר  דרך  האור  להם  א 

 א"א ולמטה בא להם האור דרך מסך ממש כי אין יכולים לקבל עצמות האור: דרישא עילאה הנזכר אמנם מבינה ד 

מן   אלינו  המושג  כי  ר"ל  יומין  עתיק  נקרא  הנזכר  והז"ת  שבו  ז"ת  רק  בא"א  נתלבשו  לא  יען  דעתיק  ראשונות  הג'  הם  רדל"א  )כז( 
יתיידעו אפי' לא"א כי נשארו למעלה מן  מין דיליה ע"י שנתלבשו בא"א משא"כ בג"ר דעתיק דלא א העתיק הם הז"ת דיליה הנק' ו' יו 

הפרסא. הי"ס דעתיק הנזכר הם י' צחצחות שע"ג כתר העליון שהוא א"א וטעם שנקרא צחצחות יען יש ספק אם יש בראשו צח א'  
 עם חו"ב דכתר דמ"ה והם ב' צחות: מכתרים דמ"ה וב"ן או אם עלו גם הכתרים דחו"ב דב"ן ונתחברו בראשו  

הם ג' אורות קדם צח ומצוחצח שהם שרש לג' ספירות כתר חכמה בינה, אבל לפי האריז"ל יש בזה ספק עם    נראה שלפי' הרמ"ק   קנח
רות  הוא אור אחד צח או שני אורות דהיינו צחות. ומדובר קודם הספירות שם הכל כלול בו ית' ממילא אין הכוונה לג' או ב' או א' או 

 ממש אלא רק בבחי' הבכח כשלהבת הטמונה בגפרור  

פסוק ט', הוא המזמור על ארבעה שצריכין להודות שהם ארבעה מיני גאולה מד' מיני צרות והראשון הוא הולכי    תהלים קז   -מ"ק    קנט 
יודו לו על ש   " ללכת אל עיר מושב " והש"י מדריכם    " רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף " מדבר   נ " ואזי  פש שוקקה ונפש  השביע 

ע"י שהש"י מדריך ומעלה אותנו על דרך אל עיר מושב דרך המלך ואזי ממילא אנו נעשים    דהיינו שהשובע הוא ".    רעבה מילא טוב 
 .שבעים כי מאיר לנו את האור למצא הדרך אליו ועי"ז אנו שבעים ממילא בבחי' דעת קנית מה חסרת 

ִמיד וְ   ישעיה נח  קס ָך ְוַעְצמֶֹתיךָ )יא( ְוָנֲחָך ְיהָֹוה ּתָ ֶ ַצְחָצחֹות ַנְפש  יַע ּבְ ּבִ בּו ֵמיָמיו: ִהש ְ ר לֹא ְיַכּזְ ֶ ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאש    ַיֲחִליץ ְוָהִייָת ּכְ

 יזיין כמו חלוצי צבא )במדבר לא(    -בעת צמאון ובצורת כך ת"י. יחליץ    -)יא( בצחצחות    -  רש"י פ 

   שת: ה כמו צחה צמא כמו והשביע בצחצחות נפשך יבו צחיח   ומלת   -  ( סח ז ) על תהילים    אבן עזרא 

מלשון צח שהוראתו הזכות היתרה זוהר וההארה )דודי צח ואדום(, כענין והשביע בצחצחות    נצח   -  ( כא ו ) על שמות    ב והקבלה הכת 
 ך: נפש 

ישעיה    מלבי"ם  יא ) על  הצח    -  והשביע   -  ( נח  האור  בצחצחות  נפשך  ישביע  כי  מאד  גדול  יהיה  הנפשי  ומדרגה  האושר  ומצוחצח 
 ול: היותר גד 

 ספ"ה   אוצרות חיים שער עתיק   קסא 

העולה מכל זה הוא שלסיבת כל אלו הספקות נק' העתיק יומין רישא דלא אתידע, כי אין נודע  ...  -שער עתיק  סוף    –  אוצרות חיים   קסב
שעיה נ"ח י"א[ והשביע בצחצחות  מה הבחינות שיש בו. והנה ישעיה הנביא ע"ה נסתפק גם הוא בספקות האלו ועליהם רמז באומרו ]י 

[ צח חד צחות תרין, וביאורו הוא כי היה הדבר הזה בספק אליו אם יש בעתיק חד צח או  : פקודי ]ובויחי רכד   נפשך, ודרשו בזוהר פ' 
, והענין כי  כי בחי'( הצחצחות הם בעתיק יומין וזכור זה. והנה יש בו ספק אם לוקח צח א' או ב' צחות   -תרין צחות כנודע כי ב' )נ"א  

בחינות מ"ה וב"ן שהם בגי' צ"ח עם הכולל. והיה אפשר לומר שאין ברישא דעתיק רק כתר  כבר ביארנו שעתיק יומין הוא מורכב מב'  
דב"ן וכתר דמ"ה והם צח א'. או אם נאמר שג"כ עולים חכמה ובינה דב"ן והם מתחברים עם חכמה ובינה דמ"ה, והרי צח א' והם ב'  

 יך ואו"א יתבאר ענין עתיק יומין יותר, ע"כ הספקות: צחות. ובענין אר 

 , והפשט משלים את הדרש.הוא המילויהצחות    ולפי הדרש חסרון    בפשט הצחות הוא   נמצא  קסג
 )ועיין תורה עו ע"י הסתכלות נעשה גבול ושובע(    . תורה א' ותורה נה אות ד'במדבר כד יז אשורנו   קסד

פשוט   קסה  טוב   נראה  תיבת  השמיט  בכוונה  דהיינו שביעת   שרבנו  נפש  הוא המהלך  עינים  לומר שהמראה  ולשון מהלך    הנפש.  כדי 
עו   עיין תורה  כאן מהלך  דהיינו הליכה  ונ"ל שלאפוקי מנפילת הנפש לתאווה אומר  נפש היינו הגבול שנעשה ע"י הראיה,  שמהלך 

 .נפש אליו ית' 

בנים הוא המ"ן שמעלה לבעלה כמבואר  בור להולדת  עי שמעלה הצדיק למלכות הוא בחי' בנים שלה כי חלק הנוקבה ב   כי המ"ן   קסו 
 יא אות ז' )ד"ה צפרתא( שאדם נתהווה ממיין נוקבין ודוכרין.  בתורה 

ר ְנעּוָרְיִכי:    תהילים פרק קג   קסז  ֶ ש  ּנֶ ש  ּכַ ְתַחּדֵ ּטֹוב ֶעְדֵיְך ּתִ יַע ּבַ ּבִ ש ְ  )ה( ַהּמַ

וזר  צה משנה לשנה, ויש מדרש אגדה על מין נשר שכשמזקין ח כנשר הזה שמחדש כנפיו ונו   -)ה( תתחדש כנשר נעוריכי     -פרש"י  
 לנערותו:  

כמו הנשר מחדש כנפיו מעשר שנים לעשר שנים חוזר הוא לימי נעוריו כן תתחדש ימי נעורים באמיץ כח    -)ה( כנשר    מצודות דוד 
 ובבריאות:  
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ב'(    ואדם )בראשית  בחי'  זה  חיהשבנפש,  לנפש  האדם  ממללא  ויהי  לנפש  הוא    , התרגום 

היא  וגמילות חסדים  ולפ"ז נראה שרומז רבנו שעיקר הנתינה  . כח הדבור באדםדהיינו שפסוק זה הוא נתינת  
רה, ופעמים רבות מילה טובה  אפילו צדקה בלא מילה טובה היא חסש)ב"ב ט:(  בכח הדבור וכמבואר בגמ'  

. כי האדם בחי' מסכני ועתירי, כמ"ש נכונה עולה על הכל ועצה, וחיזוק עולה הרבה על צדקה בממון
הז ע"ב()בהקדמת  י"ג  דף  בצלמינו  [קעא]  \קע/והר  אדם  אלקים ב  נעשה  עתירי,   היינו  צלם 

 \קעב/בעיקר בגשמיות  כי המסכן נשלם ע"י העשיר , הכוונה  מסכני  היינו  דומה לצלם אלקיםוה  כדמותינו
ויותר נשלם העשיר ע"י העני כי רק הגומל חסד    \קעג/בעיקר ברוחניות  ם ע"י שמשפיע למסכןלוהעשיר נש

כ אדם  צלם  לו  הנ"ליש  הזוהר  בהקדמת  גזרה   מבואר  שם  ודרשו  עמו",  עשיתי  אשר  "האיש  ברות  עה"פ 
שווה עם הפסוק "נעשה אדם" ודרשו שכוונת רות היה לומר אני עשיתי את בועז לאיש ע"י שקבלתי ממנו  

 .\קעה/ \קעד/ יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני עושה העני עם הבעל בית ואמרו חז"לצדקה. 

 
רחה רחבה כנשר הזה אשר אחת לעשר שנים יגביה  עשי לך ק   -הרחיבי קרחתך כנשר    -מצודות דוד  בביאור ה )טז(    מיכה פרק א עיין  

 האויר העליון סמוך לגלגל האש ומרוב החום ימרטו כנפיו ותפול נוצתו וישאר קרח קרחות רחבות.  לעוף עד 
 עיין פרש"י ומצודות שם ועיין מצודות על מיכה א' טז   שמחליף נוצתו אחת לשנה או לעשר שנים   קסח 

א -ְיֵדי -ְוַעל   -י' ובקיצור השלם אות ח'    הישן תורה יב אות   קיצור לק"מ   עיין   קסט  ּבָ ֶ ם(    ֶזה ש  ָ א טֹוב" )ש  ם ָאז "ְוֶנֶפש  ְרֵעָבה ִמּלֵ ְלֶהָחָכם ִיְתַקּיֵ
 ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ְנעּוָריו  ר  ֶ ש  ּנֶ ּכַ ש   ִויַחּדֵ יא(.  נ"ח  ְעָיה  ַ )ְיש  ָך"  ֶ ַנְפש  ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ "ְוִהש ְ ּבֹו  ם  ְויִ ְוִיְתַקּיֵ ּו  ש  ְתַחּדְ ךְ ּיִ ֶ חש  ּבַ ָעְברּו  ֶ ש  ְנעּוָריו  ְיֵמי  נּו  ּקְ ְוָאז    ְתּתַ

ש  ַעל  ה ְוִיְתַחּדֵ א ְלֶהָחָכם:  -ְיֵדי -ִנְקָרא ָאָדם. ְוַגם ּגּופֹו ִיְתַעּלֶ ּבָ ֶ    ֶזה ש 

 ימיו שעברו בחושך.  רבינו מביא פסוק זה לעניין תשובה לחדש  ם  תורה יב אות ג' ש וזה עפ"י  

ּקוּ   -הקדמת הזוהר דף יג:  קע יָעָאה    ָדאּפִּ ש ִּ ֵמיַחןהתשיעית,   מצוהּתְּ ּכְּ   לְּ סְּ מִּ ֵמיַהב ולרחם על העניים,    לחוןֵני  לְּ א    ּולְּ ּפָ יב להם מזון די מחסורם,    ולתתלֹון ַטרְּ תִּ כְּ שכתוב    כמו   ּדִּ

ה  ֵמנוּ ָאָדם    ַנֲעש ֶׂ ַצלְּ מּוֵתנּו    ּבְּ דְּ ה כתוב    לכןּכִּ ָפארבים, דהיינו    בלשוןָאָדם    ַנֲעש ֶׂ ּוּתְּ ש  ַלל ת,  בשותפו   נעשה  ּבְּ א    ּכְּ ּבָ נּוקְּ וְּ ַכר  כי  זוזכר ונקבה שהם    הכוללּדְּ ֵמנוּ "ן,  ַצלְּ   היינו   ּבְּ

יֵרי מּוֵתנוּ , כי צלם הוא בז"א שהוא עשיר בשפע רב, לכן ממנו יוצאים העשירים,  יריםהעש   הם  ֲעתִּ דְּ ֵני  היינו  ּכִּ ּכְּ סְּ העניים, כי דמות היא במלכות שהיא בחינת דלה ועניה, לכן    הם  מִּ

ָהאהעניים, ומפרש    ממנה יוצאים כּוָרא ֲעתִּ   ּדְּ דְּ ָרא ּדִּ טְּ ּסִּ יוצאים העשירים,    שהוא  רהזכ  מצדיֵרי  מִּ ָראז"א  טְּ ּסִּ ֵני    ּומִּ ּכְּ סְּ א מִּ ּבָ נּוקְּ הנקבה שהיא המלכות יוצאים העניים,    ומצדּדְּ

ָמה ואמר   ָפא ֲחָדא    ּכְּ ּוּתְּ ש  ּנּון ּבְּ אִּ ָחס שזו"ן הם בשותפות אחת,    כמודְּ א    וְּ א ַעל ּדָ יבבחינת מדת הרחמים,  ה על זה, דהיינו ז"א חס על המלכות מצד התפארת שהוא  ז  וחסּדָ ָיהִּ  וְּ
ָדא   א לְּ יל זה לזה מצד הגבורה שבה העושר,    ונותןּדָ ָגמִּ יבּו    וְּ י"א גומל לה חסד מצד החסד המשפיע שפע רב,  וזֵליּה טִּ יךְּ   ָהכִּ רִּ טְּ צְּ ָנא    אִּ ּכְּ סְּ יָרא ּומִּ ֱהֵוי ֲעתִּ מֶׂ א לְּ ַתּתָ ר ָנש  לְּ ּבַ

ּבּוָרא ֲחָדא  ּבְּ  ֵמיַהב עני בהתחברות אחת,  צריך האדם למטה להיות העשיר וה  כךחִּ א  ּולְּ ָדא    ּדָ ָלָאה זה לזה, ר"ל שיתן העשיר לעני בתורת צדקה,    ולתתלְּ ַגמְּ ָדא   ּולְּ א לְּ טּוָבא ּדָ
 )רמ"ק ורא"ג(   . והלואה חסד זה לזה בתורת גמילות חסד  ולגמול

ּדוּ שכתוב    ומה רְּ יִּ ַגת ַהיָּ   וְּ דְּ ָרא ּדִּ בִּ פְּ סִּ ַנן ֲחֵמיַנן ּבְּ גֹוֵמר, ָרָזא דְּ א  ם וְּ ּכָ לֹמה ַמלְּ ָכל של שלמה המלך,    ספרוזה ראינו ב   סודש ְּ ָחס ַמאן    ּדְּ ֵני    ּדְּ ּכְּ סְּ מי שחס ומרחם על    שכלַעל מִּ

עּוָתאהעניים לתת להם די מחסורם,   רְּ א    ּבִּ ּבָ לִּ יֹּוקְּ   ָלא  וכדומה, אז  התפארותלהם ברצון לבבו לשם שמים ולא לשם    ונותןדְּ ּדִּ ָעָלם מִּ ֵניּה לְּ יֹוקְּ י דִּ ּנֵ ּתַ ש ְּ ָאָדם  מִּ   לא)ה"ג הרמ"ק(  ָנא ּדְּ
"ם שבו שעל ידו נקרא "אדם", אינו מסתלק ממנו, לפי ששם אדם כולל זכר ונקבה, שהם סוד עשיר ועני, לכן העשיר הנותן  אלהימשתנה דיוקנו לעולם מדיוקן "אדם", ור"ל הצלם  

ֵכיָוןרת אדם,  משתנה מצו  צורתולעני אין   ש ִּ   וְּ רְּ תְּ ָאָדם אִּ ָנא דְּ יֹּוקְּ דִּ יהּ ים  ּדְּ ֵליטשצלם אדם נרשם בו, לכך    וכיון  ּבֵ ָנא    ש ָ יֹוקְּ ַההּוא ּדִּ ָמא ּבְּ ָעלְּ ין ּדְּ יָּ רִּ ל ּבְּ שולט על כל    הואַעל ּכָ

יב    ָהָדאדם שבו על כל הבריות,  "ל כמו שפני אדם שבמרכבה שולט על פני שאר החיות, כן הוא שולט בצלם אורהבריות שבעולם באותו הצלם,   תִּ כְּ ם ב  שכתו  זהוהּוא דִּ   ּומֹוַרֲאכֶׂ
גֹוֵמר   וְּ ץ  ל ַחיַּת ָהָארֶׂ יֶׂה ַעל ּכָ הְּ יִּ ם  כֶׂ ּתְּ חִּ הוּ בכח הצלם אלהי"ם שבכם,    פירוש וְּ ּלְּ ָנא    ּכֻּ יֹוקְּ ּדִּ ין ֵמַההּוא  ָדֲחלִּ וְּ ין  ים ָזעִּ ש ִּ רְּ תְּ אִּ יּה    ּדְּ ויראים מאותו הצלם    כלּבֵ רועדים  הבריות 

יןבו, שנרשם  גִּ אִּ  ּבְּ ָיא, לְּ ַעלְּ ּקּוָדא מְּ ָדא הּוא ּפִּ ֵניּה ּדְּ יֹּוקְּ דִּ ר ָנש  ּבְּ ָקא ּבַ ּלָ ּתַ ָאָדםסְּ ין  ּדְּ ּקּודִּ ָאר ּפִּ ל ש ְּ שמצות צדקה היא מצוה חשובה, לעלות על ידה בצורת "אדם",   לפיַעל ּכָ

ָנאות לזכות על ידה לצלם אלהי"ם.   , לפי שמצוה זו יש בה סגולה יותר משאר מצ מצות ולזכות לצלם אלהי"ם, יותר משאר   ר דבר זה, ואמר  לנו    מנין ָלן    מְּ ּצַ נֶׂ בּוַכדְּ ּנְּ   ַאף ,  הרשע  מִּ
ָמא   לְּ ָחַלם ַההּוא חֶׂ ב ּדְּ ל שבע שנים, אבל    אדםעל פי שחלם אותו החלום, שיהיה נטרד מבני    אףַעל ּגַ ֵמיּה    ּכָ לְּ ָרא ֲעֵליּה חֶׂ ֵני ָלא ש ָ ּכְּ סְּ מִּ ֲהָוה ֵמיַחן לְּ ָנא ּדַ מְּ כל זמן שחנן    בלאזִּ

יָון,  חלומובשראה    גזרה את העניים לא חלה עליו ה ֵני    ּכֵ ּכְּ סְּ מִּ ֵמיַחן לְּ ָלא לְּ א ּדְּ יש ָ יל ֵעיָנא בִּ ַאּטִּ יב   ַמה שהטיל עין רעה שלא לחונן את העניים וחדל לתת להם צדקה,    כיוןּדְּ תִּ ּכְּ
גֹוֵמר    עֹוד כתוב שם    מה א וְּ ּכָ פּום ַמלְּ ָתא ּבְּ ּלְּ יָּד בדניאל פרק ד(,    וארכמב)דברי גאוה    שאמרמִּ יֹוקְּ   מִּ ֵני ּדִּ ּתַ ש ְּ ֵני  אִּ ן ּבְּ יד מִּ רִּ ַאטְּ אֵניּה וְּ ש ָ נשתנתה צורתו לצורת חיה, ונטרד מבני    מיד  נְּ

יןאדם,   גִּ ךְּ    ּובְּ ה זה כתוב    ובשבילּכָ יב הצדקה, כי    מעשה כתוב נברא אדם, כדי לרמז על    ולאָאָדם    ַנֲעש ֶׂ תִּ יָּה    ּכְּ יב עשיה,    כאן לשון   כתובָהָכא ֲעש ִּ תִּ שם אצל רות    וכתובָהָתם    ּוכְּ

ם י   ש ֵ ּמֹו ַהיֹּום  ָהאִּ י" עִּ יתִּ ר "ָעש ִּ )ויקרא  ששם מלת עשיתי היינו צדקה, כך נעשה אדם היינו צדקה, והיינו "אשר עשיתי" ר"ל אני עשיתי עמו צדקה, כמאמר חז"ל    וכמו  ּבֹוַעז ש  ֲאש ֶׂ

שר עשיתי עמו", פירוש שעל ידי הצדקה שנתן לי, עשיתי עמו שיהיה  שכתוב "שם האיש א  מהי עושה עם בעל הבית, ועוד רומז ממה שבעל הבית עושה עם העני, הענ  יותרלד י(    רבה
 )רמ"ק ורא"ג וכ"פ( בצורת איש ואדם. 

 בראשית א' כו    קעא 

 שע"י שמעלה אותו מעניות גשמית גם עולה מעניות הדעת   כדאיתא בלק"ה   קעב
 עשר כדי שתתעשר   כמחז"ל שמיות כי המפיע לחבירו הקב"ה משפיע לו יותר  לצלם אדם אמנם גם בג  ינו שזוכה י דה   קעג
עי"ש אריכות ומשמע שהמלאכים אכלו אצל אברהם אבינו כדי שיקבל צלם אדם שהרי לא היו צריכים    -  ויקרא רבה לד ח' עיין    קעד

לא   שישראל  ואע"פ  ומים  בלחם  ישראל  את  קדמו  לכןלא  אדם  צלם  בהם  היה  לא  ומואב  ועמו  שהיו  אוכל.  כלל  לזה  צריכים  היו 
ֵני  שותים מבאר מרים. ויתרו זכה לצלם אדם כשאמר לבנותיו קראן לו ויאכל לחם. ומסיים שם המדרש  מוקפים עננים ואוכלים מן ו  ּתָ

כֵּ  ֶ ִית, ש  ַעל ַהּבַ ה ִעם ּבַ ה ִעם ֶהָעִני ֶהָעִני עֹוש ֶ ִית עֹוש ֶ ַעל ַהּבַ ּבַ ֶ ה ש ּ ַע, יֹוֵתר ִמּמַ ֻ י ְיהֹוש  ם ָהִא ַרּבִ ֵ ר  ן רּות אֹוֶמֶרת ְלָנֳעִמי )רות ב, יט(: ש  ֶ יש  ֲאש 
יִתי ִעּמֹו, ָאְמָרה ָלּה ַהְרבֵּ  ר ָעש ִ ֶ א ֲאש  אן, ֶאּלָ ִתיב ּכָ י ֵאין ּכְ ה ִעּמִ ר ָעש ָ ֶ יִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבַֹעז, ֲאש  ִביל  ָעש ִ ְ ש  יִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבִ ֻעּלֹות ְוטֹובֹות ָעש ִ ה ּפְ

 ֶ רּוָסה ש  ַתן ִלי.  ּפְ  ּנָ

ר' תנחום כך היה עושה בשעה שהיתה אמו לוקחה לו אגודה אחת ירק מן  .....רמז תרסה    -  פרק כה   -  ילקוט שמעוני ויקרא   עיין   קעה 
השוק היתה לוקחת שתים אחת לו ואחת לעניים על שם גם את זה לעומת זה עשה האלהים, עניים ועשירים כדי שיהו זוכים אלו עם  

, עני, אביון, מסכן, רש, דל, דך, מך, והלך. עני כמשמעו.  עם אלו לפיכך משה מזהיר וכו'. שמונה שמות נקראו לו  אלו ומתכפרים אלו 
אביון שהוא מתאוה לכל. מסכן שהוא בזוי פני הכל כמה דאת אמר וחכמת מסכן בזויה. רש שהוא רש מן הנכסים. ]דל מדולדל[, דך  

תונה. הלך שכל נכסיו  ואינו שותה. מך שהוא מך לכל שהוא עשוי כאסקופה התח   שהוא מדוכדך רואה דבר ואינו אוכל רואה דבר 

אדם אומר לחברו זכי בי זכי  הלכו לו לפיכך משה מזהיר וכו'. רבי זעירא אמר אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה היא כיצד  

' אלעזר מי שהוא עושה חסד וכו' )לעל בפסוק  א"ד[ זכי בי סכי בי מה הוינא ואסתכל בי מה אנא. ר' סימון אמר בשם ר גרמך בי. ] 



 מוהר"ן                              יג    תורה                      קוטי           יל                  24יז: 

 

 
תני בשם רבי יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית, שכן  ד עליהם תחת העץ ויאכלו(.  והוא עומ 

  בשביל פרוסה שנתן לה, למדתך תורה דרך ארץ רות אמרה לנעמי שם האיש אשר עשה עמי אין כתיב כאן אלא אשר עשיתי עמו  
 ....וכו'   שכשאדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שלם ושמח 
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ועתירי  מסכני  בבחי'  וקטנות,  גדולות  נפשות  אדם,  בבחי'  הם  אזי  הנפשות,   וכשנתלקטו 
כי לא כל הרצונות שוות כי יש מי שרוצה דבר גדול ויש מי שרוצה דבר    -)בנוסח הכת"י רבנו הוסיף כאן

כי בפירוד לא מקבלין דין מן דין אלא   .  אדם דהיינו לא מסכני ועתירימשמע שקודם הליקוט הן לא  (  \א/ קטן
משפיע ומקבל ולכן ע"י    \ב/ הם בפיזור כל אחד לעצמו בבחי' פלגא דגופא כי אדם נקרא דווקא איש ואשה

כולם   ביחד  מזה  זה  שמקבלין  שלהם  וההתכללות  עצמו  שהקיבוץ  דהיינו  בזהר  כנ"ל  איש  נעשה  צדקה 

 : נעשים בבחי' תיקון צורת אדם במרכבה
החיות    ואופנים לחיות כי  .  \ג / של הנפשות הבאים אל הצדיק  הן הגופיןשתחת    האפנים הם מרכבה 

ת  כי עיקר פעולותיהן של הגופין אינו אלא מן החיו  כמו גוף האדם שהוא מרכבה לנפש שבו    הנ"ל
י איברי הגוף, ואין לגוף שום תנועה  "מראה פעולותיה ע אבל  בגוף  נעלמת  שהנפש    ,שבנפש

וארבע אופנים שבגוף הן ארבע    -יף כאןסבנוסח כת"י רבינו הו   :    כחות הנפשי  "עצמיית, והכל ע

 .יסודות
שנתכסה    -נוסח הכת"י רבינו)  , הוא נפש החכם שנתכסההנ"ל  שמעל החיות  \ד/שבבחי' נפש  וכסא

)משלי    בשבח התורההכתוב  , בבחי'  ( נפש החכם בנפשות ההם בבחי' ומיכסי שקא כי יקרה היא מפנינים
מפנינים  יקרה היא מפנינים   \ה/ג'( וקרי  מפניים  הפסוק    ,כתיב  דהיינופשט  יקרה  שהתורה    עפ"י הקרי 

תר  ועפ"י הכתיב מפניים שהיא יקרה יותר מהאדם היחיד שמנו רוב ממון וחז"ל דרשו  ימאבנים טובות דהי

בשנהילה פעם  הקדשים  לקדש  ע"בו    כנס  ד'  סוטה  שיקרהעל    \ז/)כשדרז"ל  מכה"ג    אפילו  התורה 
ולפנים לפני  ההיכלדהיינו    שנכנס  שבתוך  קדשים  קדש  דהיינו  ממחיצה  לפנים  מחמת  מחיצה  כי   )

ולפנים לפני  נתכסה  הוא  יקר,  הוא  בבינה  דהיינו    שנפש החכם  מתכסה  ועמהם  ישראל  בנפשות 

כי   )עילאה  עילאה  בבינה  הנעלמת  לחכמה  היאעולה  בינה  ע   כי  שהוא  דז"א  סתימאה(תכתר  וכל  יקא   ,
)וכדלקמן    דהיינו אצל נפש החכם  נעשין לבושין אצלה  יש להם העליה הזו כיהבאים לחכם    ותהנפש

בנפשות( דהיינו  בשקא  כסי  יונה  דרבי  ועו  ,במעשה  בו  נכללים  לחכם  הביטול  ע"י  לעתיקא לכי  עימו    ים 
בהקדמה לאות ב'  )וכנ"ל    \ח/שעי"ז מתבטל מהם תאוות ממון  וזוכים להארה מאור הצחצחות ששם  סתימאה

שם הוא בחי' הקיך המסופר במעשה מבעל תפלה שריח התבשילים שבו מבטל תאוות    שבעתיקא סתימאה

 :   ממון(

גם בלא דעת  כי  בחי' שדעתו יושב על נפשו  היושב על הכסא, הוא דעתו של החכם,    והאדם

טוב לא  יט(  ,נפש  גודל    \ט/)משלי  מחמת  זה  כנ"ל  יקרה  שהיא  החכם  של  הנפש  מעלת  שכל  דהיינו 

 
ונ"ל כוונתו אדרבה כי באמת עיקר המסכנות זה מי  דעתירי ומסכני אינו בדווקא עניין של משפיע ומקבל.  בזה דמשמע    צ"ע הכוונה   א

וצריך לקבל דעת   ביותר  העני מדעת  והוא  הנמוכה  ליה במדרגתו  ניחא  לגדולות אלא  שואף  להיות הצדיק  שלא  מהעשיר ששואף 
   .הגדול ביותר 

מהכא כל דיוקנא דלא    -בראשית ה' ב' ויקרא את שמם אדם. ועיין זוהר ח"א דף נה סוף עמוד ב' עה"פ זכר ונקבה בראם    כמ"ש   ב
ר ונוקבא  אשתכח ביה דכר ונוקבא לאו איהו דיוקנא עלאה כדקא חזי, וברזא דמתניתין אוקימנא. תא חזי, בכל אתר דלא אשתכחו דכ 

כחדא, קב"ה לא שוי מדוריה בההוא אתר, וברכאן לא אשתכחו אלא באתר דאשתכח דכר ונוקבא, דכתיב ויברך אותם ויקרא את  
 .  שמם אדם ביום הבראם, ולא כתיב ויברך אותו ויקרא את שמו אדם, דאפילו אדם לא אקרי אלא דכר ונוקבא כחדא 

 ק שאפילו הגוף המגושם של אנשיו נעשה חלק מהמרכבה העליונה.כאן שמכאן רואים גדולת הצדי   עיין מי הנחל   ג
   של הנפש   וכסא של החיות   -נוסח הכת"י רבנו  ד
בּוָאָתּה:   משלי ג'  ה  ֶסף ּוֵמָחרּוץ ּתְ ּכָ ַחר  ּסְ י טֹוב ַסְחָרּה מִּ וּו    )יד( ּכִּ ְ ש  ים{ ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא יִּ ינִּ נִּ ּפְ ים }מִּ יִּ נִּ ּפְ יא מִּ ים    ָבּה: )טו( ְיָקָרה הִּ )טז( ֹאֶרְך ָימִּ

ר ְוָכבֹוד:  ֶ מֹאוָלּה עֹש  ש ְ יָנּה ּבִּ ימִּ  ּבִּ
 הוספת מוהרנ"ת בתקפא  ו

גסות הרוח לבסוף נכשל    : סוטה דף ד   ז  יוחנן כל אדם שיש בו  נפש יקרה תצוד אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי  ומאי ואשת איש 

אמר  רה נפש גבוהה מיבעי ליה ועוד היא תצוד מיבעי ליה אלא  באשת איש שנא' ואשת איש נפש יקרה תצוד אמר רבא האי נפש יק 

רבא כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה דכתיב בה יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים היא תצודנו לדינה של  
   .גיהנם 

ן ומהאי קרא ילפינן ליה בהוריות  דאפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ לפתוח ראשון ולברך ראשו   -מכהן גדול    -רש"י  פ 
 )דף יג(: 

 נעשה תורה כמבואר בלק"ה שבועות א' ה' כנ"ל.  ומתאות הממון   ח
יל:  משלי יט    ט  ָפָתיו ְוהּוא ְכסִּ ש  ש ְ ּקֵ ֻתּמֹו ֵמעִּ ם חֹוֵטא:  )א( טֹוב ָרש  הֹוֵלְך ּבְ ַרְגַליִּ לֹא ַדַעת ֶנֶפש  לֹא טֹוב ְוָאץ ּבְ ם ּבְ ף  )ג(    )ב( ּגַ ַסּלֵ ֶלת ָאָדם ּתְ ּוֶ אִּ

ּבֹו:  ְזַעף לִּ ְרּכֹו ְוַעל ְיהָֹוה יִּ  ּדַ
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נוסח כת"י ו  . נמצא שנפש החכם ודעתו הנישא על הכסא נע מכח נפשות אנשי הקיבוץ על ידי גופם  .דעתו

 :  אם בעל נפש אתה [י] ואדם היושב על הכסא זה החכם שהוא בעל הנפש בבחי' -רבנו 
 

שהוריד החכם  , שנעשית ע"י לימוד התורה  דהיינו תיקון מרכבתא תתאה  ארבע החיות בתורה  ויש יא

   :כנ"ל 

כי ע"י לימוד התורה   ה' עוז לעמו יתן,  (תהלים כט)כמ"ש    \יג/[יב]   עוזשבתורה, כי התורה נקרא    ארי'

דקדושה  לעזות  וחילותיו  \יד/ זוכה  היצה"ר  נגד  תקיף  עזות  \טו/להיות  ע"י  אלא  לתורה  לזכות  א"א   \טז/ וגם 

בור  יהגכדמצינו בחידה ששאל שמשון    ,כי הוא עז  , ה הוא בחי' תורה-ולכן הארי,  כמבואר בתורה ל' אות ח'
אריה והרגו ואח"כ כשירד לישא   פגש. כי כשירד לתמנע לקדש את אשתו הראשונה  הפלישתים בתמנעאת  

עז  אוכל יצא מאכל וממ"  אותה מצא דבש בגוויתו ועל זה שאל אותם בימי משתה השבע ברכות את חידתו 
  וגילתה לא יכלו להשיב ג' ימים עד שאיימו על אשתו תאמר להם וציערה אותו עד שגילה לה  ו  "יצא מתוק

חידתי   לא מצאתםואמר להם לוליא חרשתם בעגלתי    \יז/ מארי  ומה עז  מה מתוק מדבש  השיבו לולהם ו 

 :  \יח/)שופטים יד(
ח'(  ושור )משלי  בחי'  זה  ש    \יט/שבתורה,  יש  בי  הפסוק  דהיינו    \כ/  רו  ו  רים  לימוד  כפשט  שמכח 

וכן השור מלך בבהמות )חגיגה יג:( רמז שע"י התורה זוכה למלוך  ,  כח שררה ומנהיגותלהתורה זוכה האדם  

 :  \כא/תאוותיו הבהמיות ושורר על 
 

 משלי כג ב'  י
 ש' עם שתי נקודות ימנית ושמאלית  -בתקפא   יא 
 תהילים כט יא    יב 

ּיּום    -  ( עפ"י תורה ז תנינא) סוף אות פט    ' לסעודה הלכה ו   נטילת ידים עיין לק"ה    יג ֵהם קִּ ֶ ים ש  ר ָהְרָמזִּ ּקַ ַעת ָלֶנַצח הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ְועִּ ַהּדַ
ָדֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי  יר ּבְ כֹול ְלָהאִּ ּיָ ֶ ם ּוָבָאֶרץ ש  ַמיִּ ָ ש ּ י כל ּבַ יַנת ּכִּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ה ש  ֶ יַנת מש  חִּ יק ּבְ ּדִּ ל ַהּצַ ֶ י ּתֹוָרתֹו    ש  ֵ ּדּוש  חִּ ֶ ה ּוְלָכְלָלם ַיַחד ֵמֲחַמת ש  ַמּטָ

ְלָקח   י נִּ ּיּות ּכִּ ָללִּ ֶ הּוא ּכְ מֹו ש  ֹות ָחָכם )ּכְ יַנת ְולֵקַח ְנָפש  ְבחִּ רּוש  ּבִּ ָצם ַיַחד קֶדם ַהּדְ ּלֹוְקָחם ּוְמַקּבְ ֶ ָרֵאל ש  ש ְ ֹות יִּ ֶרש  ַנְפש  ש ּ יָמן יג( ְוַעל  מִּ בָאר סִּ ּמְ
ּתֹוָרה  ְקֵראת  נִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּתֹוָרה.  וא  הִּ ֶ ש  ְבֶטָחה,  מִּ עז  ַוּיֶרד  ָחָכם  ָעָלה  ים  ּברִּ ּגִּ יר  עִּ ֶזה  ּוְדָבָריו    ְיֵדי  ּתֹורֹוָתיו  י  ּכִּ ְבֶטָחה,  מִּ עז  זאת  ּכָ ית  ּתִּ ֲאמִּ

ּתֹורוֹ  ְבֵרי  ְלדִּ ֵלב  ים  ש ִּ ַהּמֵ ְלָכל  ְבַטח עז  ְוֵהם מִּ ים.  ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלמִּ ָלַעד  ְוכּו'  ים  מִּ ְוַקּיָ ים  ַחּיִּ ים  ִּ דֹוש  תֹוְך  ַהּקְ ּבְ ְלָחָמה  ּמִּ ּבַ ם  ַקּיָ ֵאר  ָ ש ּ ּוְרָמָזיו לִּ ָתיו 
ּבּוץ ַהקָּ  ש ְ ַהּקִּ ָ ש ּ ֵני יִּ ּבְ סּוק ּומִּ אֹות נא( ַעל ּפָ בָאר ְלֵעיל )ּבְ ּמְ ֶ יַנת ַמה ש ּ חִּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ֲעבר ָעָליו, ש  ּיַ ֶ ָכל ַמה ש ּ ים ָלַדַעת ַמה  דֹוש  ּבְ ּתִּ יָנה ָלעִּ ָכר יֹוְדֵעי בִּ

ם:  ָ ן ש  ָרֵאל ְוכּו', ַעּיֵ ש ְ ה יִּ ֲעש ֶ  ּיַ

)ב"ק כג.(  שגדר העזות היא בבחי' הכלבים עזי פנים דאיתא בגמ'  )עפ"י הריצ"ח(  בארנו באריכות בהקדמה לתורה כב.    עניין העזות   יד
חתורות    סתם  אצל דלתות  לה   .הכלב   הן  העזות  תכונת  זו  לו י כי  ראוי  ואינו  שלו  שאינו  למקום  בבחי'  כנס  קה.(  ,  חוצפה  )סנהדרין 

בלי שיכתירו אותו, כמו אדם הנכנ   , גא א מלכותא בלא ת  ומתנהג בו כאילו הוא הבעל  דהיינו שלוקח לעצמו מלכות  ס לבית חבירו 
 לפ"ז העזות שבארי היא מה שיוצא לטרוף כשהוא רעב דהיינו שלצורך ההכרח שלו הוא נכנס למחיצת החלש ממנו.    בית.

 הן עזין שבאומות )ביצה כה.( ש ישראל    לשבר העזות של שנגד עזות צריך עזות וזהו שהתורה היא עז    ומבואר בתורה כב 
וזהו שאמר המדרש )שם, יד(, אח נפשע מקרית עוז )משלי יח, יט( זה קרח שפשע בתורה    -על פרשת קרח    -  ספר ייטב לב   עיין   טו 

הקרויה עוז, שנאמר )תהלים כט, יא( ה' עוז לעמו יתן, כמו שאמרו )ביצה כה ע"ב( ישראל עזין שבאומות, ועם כל זה ה' יברך את עמו  
וגו' לעשות    בשלום. כי צריך האדם שיהיה לו מדת  סי' א( הוי עז כנמר  )טור או"ח  עוז, כמו שאמרו  נקרא  עזות דקדושה, שהתורה 

)זוהר פקודי   רצון אביך שבשמים )אבות פ"ה מ"כ( ואל יתבייש מפני בני אדם המלעיגים. וגם מדת בושה והכנעה לאשפלא גרמיה 
 דקדושה לעוז דקליפה.  רלג.(. אבל קרח לקח מדת עוז לחלוק על משה ואהרן, ונפשע מבחינת עוז.

שהתורה וישראל הם אחד נמצא שניהם בחי' עזות שישראל עזין שבאומות והתורה נקראת עוז ועל כן א"א להכניע    ואיתא בזוהר   טז 
עזות אין   וא"א לזכות לתורה אלא ע"י העזות של ישראל כי הכלל מבואר בתורה כב שנגד  את ישראל אלא ע"י העזות שבתורה 

 .  עיצה אלא ע"י עזות 

 רי.כא   צ"ע א"כ מדוע אמרו חז"ל הוי עז כנמר ולא   לכאורה   יז 
ּוְמ   שופטים פרק יד   יח ה  ּתֶ ְ ש  ַהּמִּ ְיֵמי  ְבַעת  ִּ י ש  ידּו אֹוָתּה לִּ ּגִּ ּתַ ד  ַהּגֵ ם  יָדה אִּ חִּ ָלֶכם  א  ּנָ ֹון ָאחּוָדה  ְמש  ִּ ש  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָלֶכם  )יב(  י  ְוָנַתּתִּ ָצאֶתם 

ים   ִּ לֹש  ְ ים ּוש  ינִּ ים ְסדִּ ִּ לֹש  ְ ים: ש  ָגדִּ ֹפת ּבְ ים ַוּיֹאְמרוּ   ֲחלִּ ָגדִּ יפֹות ּבְ ים ֲחלִּ ִּ לֹש  ְ ים ּוש  ינִּ ים ְסדִּ ִּ לֹש  ְ י ש  ם לִּ ם ַאּתֶ י ּוְנַתּתֶ יד לִּ ם לֹא תּוְכלּו ְלַהּגִּ לֹו    )יג( ְואִּ

ה:  ָמֶעּנָ ְ ש  ְונִּ יָדְתָך  חִּ ק )יד(    חּוָדה  ָמתו  ָיָצא  ו ֵמַעז  ַמֲאָכל  ָיָצא  ֵכל  ֵמָהא  ָלֶהם  יָ   ַוי  אֶמר  ים:ְולֹא  ָימִּ ת  ֶ לֹש  ְ ש  יָדה  ַהחִּ יד  ְלַהּגִּ ּיֹום    ְכלּו  ּבַ י  ַוְיהִּ )טו( 
רֹף אֹוָתְך ְוֶאת בֵּ  ש ְ ן נִּ יָדה ּפֶ ד ָלנּו ֶאת ַהחִּ ְך ְוַיּגֶ ֵ יש  י ֶאת אִּ ּתִּ ֹון ּפַ ְמש  ִּ ת ש  ֶ י ַוּיֹאְמרּו ְלֵאש  יעִּ בִּ ְ נּו ְקָראֶתם ָלנּו ֲהלֹא: ַהש ּ ֵ ֵאש  ַהְלָיְרש  יְך ּבָ )טז(    ית ָאבִּ

ְד ַוּתֵ  ּגַ הִּ לֹא  י  ְולִּ י  ַעּמִּ ְבֵני  לִּ ַחְדּתָ  יָדה  ַהחִּ י  נִּ ֲאַהְבּתָ ְולֹא  י  ֵנאַתנִּ ש ְ ַרק  ַוּתֹאֶמר  ָעָליו  ֹון  ְמש  ִּ ש  ת  ֶ ֵאש  לֹא  ְבּךְ  י  ּמִּ ּוְלאִּ י  ְלָאבִּ ה  ּנֵ הִּ ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ה  ּתָ
יד:  ַאּגִּ ְוָלְך  י  ְדּתִּ ּגַ ָהיָ   הִּ ר  ֶ ֲאש  ים  מִּ ַהּיָ ְבַעת  ִּ ש  ָעָליו  ְבּךְ  ַוּתֵ ְבֵני  )יז(  לִּ יָדה  ַהחִּ ד  ּגֵ ַוּתַ יַקְתהּו  ֱהצִּ י  ּכִּ ָלּה  ד  ּגֶ ַוּיַ י  יעִּ בִּ ְ ַהש ּ ּיֹום  ּבַ י  ַוְיהִּ ה  ּתֶ ְ ש  ַהּמִּ ָלֶהם  ה 

ּה:  ֶטֶרם ָיבֹא ַהַחְרָסה    ַעּמָ י ּבְ יעִּ בִּ ְ ּיֹום ַהש ּ יר ּבַ י ָהעִּ ֵ ַבׁש ו ֶמה ַעז ֵמֲאִרי )יח( ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאְנש  ק ִמד ְּ תו  ָ י  ַוּיֹאֶמר לָ   ַמה מ  ֶעְגָלתִּ ם ּבְ ּתֶ ְ ֶהם לּוֵלא ֲחַרש 
י:  יָדתִּ    לֹא ְמָצאֶתם חִּ

ים ְיחְֹקקּו ֶצֶדק:   משלי פרק ח   יט  ְמלֹכּו ְורְֹזנִּ ים יִּ י ְמָלכִּ ְֹפֵטי ֶצֶדק:   )טו( ּבִּ ל ש  ים ּכָ יבִּ רּו ּוְנדִּ ים ָיש  רִּ י ש ָ    )טז( ּבִּ

 יעשו שררה וממשל:   -)טז( ישורו    מצודות ציון 

דוד  שרים   מצודות  בי  תמשך    -  )טז(  התורה  בחוקות  ילכו  כאשר  כי  השופטים  שבכל  והנדיבים  השרים  ממשלת  תתקיים  ידי  על 
 ממשלתם: 
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דאורייתא  ונשר חידושין  בחי'  זה  בתורה   שבתורה,  ברמז  הנמצאות  תעלומות  להוציא  דהיינו 

, בבחי' ולגלותן מחדש, )כי הקב"ה גילה למשה רבינו כל מה שעתיד ת"ח לחדש והכל נמצא ברמז בתורה(
כנ"ל    [כב]  תתחדש כנשר נוצתו כל שנה או עשר שנים  כיון שמחדש  רומז להתחדשות  לכן כל  והנשר 

 : המחדש בתורה מתקן את בחי' הנשר שבמרכבתא תתאה  
שכמו שיש באדם רמח אברים ושסה    \כג / התורה אדם זאתשבתורה, זה בחי' )במדבר יט(  ואדם  

נו מצוות שענשן קל  ידהי  . ויש בה קלות וחמורות)כת"י(  גידין כך בתורה רמח מצוות עשה ושסה לאוין 

כנ"ל שגדר אדם הוא בחי'    מסכני ועתירי  כד, שהם בחי' כגון לאוין ומצוות שענשן חמור כגון סקילה

בחי'    איזהוחמור    מסכני ועתירי הוא עניין של משפיע ומקבל ואילו בקלכי בפשטות    צ"ע:    מסכני ועתירי
נמצא החמור מקבל    שלומדים על החמור מהקל  ,שם לכאורה זה הפוך   ,לקל וחומר  הואם הכוונ   יש,  השפעה
  , ואולי בדוחק אפ"ל שגם במסכני ועתירי יותר ממה שעושה העשיר עם העני עושה העני עם העשיר מהקל

)הקדמת הזהר יג:    כמ"ש ברות האיש אשר עשיתי עימו ודרשו בזהר  (הובא בתורה לא אות ג'  )רות רבה פ"ד
   אני עשיתי אותו לאיש. הובא בתורה לז אות ג'(

תורה  וכסא יומין\כה/שבבחי'  עתיק  דברים שכסה  הם  תורה    \כו/,  שהיא  התורה  סודות  דהיינו 

קיט}דעתיקא   קנב.   \כז/ .פסחים  בהעלותך  זוהר  והם  {\כח/וע'  הנ"ל  ,  עצמן  סודות  את  מכסים 
 :  את היושב על הכסא  \כט/ דהיינו שהכסא מכסה מעלים   בסיפורי התורה

 
ושור שבתורה זה בחינת בי שרים ישורו וכו' רוצה לומר אף על פי ששם כתוב בשין שמאלית והוא לשון שרות    -אות ז'    עיין פל"ח   כ

רי חז"ל וגם כי שור הוא גם כן בחינת שררה ומלכות כמאמר רז"ל חגיגה  ושררות, בדרך דרש מתחלף לפעמים לשין ימנית כמצוי בדב 
אינון   דיוסף  והדרא  ויקרא  ומלכותא  בכורתא  ירושלמי  ותרגום  לו,  הדר  שורו  בכור  ל"ג(  )דברים  ונאמר  שור,  שבבהמות  מלך  י"ג: 

שורו   בכור  שנאמר  מלחמה  משוח  זה  שור  לי  ויהי  ע"ה,  פ'  וישלח  פ'  רבה  במדרש  רז"ל  ערכי  ואמרו  שער  בפרד"ס  ועיין  לו,  הדר 
הכינוים, שלפעמים מרמז שור למדת המלכות, ועיין גם במדרש לפרושים חלק א' פרק ט"ו בשם מאורי אור, ועיין גם כן במאורי אור  

 עצמו בענין ד' רוחות העולם וכו', ועיין מ"ר נשא פ' י"ג בקר שנים )ותרגומו תורין תרין( אין בקר אלא מלכות וכו': 

ונראה כי אדרבה כידוע שדוד    .טבעו אדרבה להיות מונהג דייקא דלא כארי שא"א לכבוש אותו לחרישה שור  כי לכאורה ה   וצ"ע   כא
המלך תיקן את מידת המלכות דייקא מכח שהמליך על עצמו את הקב"ה הכי נמי השור תיקון המלכות מכח שממליך על עצמו את  

בהמות, כי האריה מלך החיות מבואר במדרש שמתבטא בפועל ממש שבשנים  וצ"ע במה מתבטאת מלכותו של השור על ה   האדם.
 קדמוניות היה שואג ומיד כל החיות נופלות וממתינו שיבחר לו טרף.

 תהילים קג ה'  כב 

 זאת התורה אדם כי יש בה קלות וחמורות ויש בה קומה שלימה רמ"ח אברים ושס"ה גידים.  – נוסח כת"י רבנו  כג
 בחי' ובלוה"ת שם תוקןבתרלד נשמט תיבת    כד

 וכסא של החיות של התורה   -נוסח כת"י רבינו  כה 
ועיין פסחים מב: עה"פ אמלאה החרבה שצור של אדום  צור  לעתיד לבוא כשתחרב  על    והיא נבואה הו כג יח  י ע ביש   לשון הפסוק זה    כו 

וזו   נבואת ישעיהו כיצד הצדיקים ינחלו את  היא לעומת ירושלים ואחת מתמלאת על חשבון השניה וכשתחרב צור תקום ירושלים, 
ְיהָֹוה    -פסוק יח  וב   -כל השפע שהיה של צור כשהיא תחרב   ְפֵני  לִּ ים  בִּ ְ ַלּיֹש  י  ּכִּ ֵיָחֵסן  ְולֹא  ֵיָאֵצר  ַליהָֹוה לֹא  ּה קֶֹדש   ְוֶאְתַנּנָ ַסְחָרּה  ְוָהָיה 
יק:  ה ָעתִּ ְמַכּסֶ ְבָעה ְולִּ ְהֶיה ַסְחָרּה ֶלֱאֹכל ְלש ָ להיות    -עתידים צדיקים לבוז אותה כשיבא מלך המשיח. לא יאצר    -ש לה'  קד     -פרש"י      יִּ

 למלבושי נוי, עתיק משובח כמו ידברו עתק )תהלים צד(:   -לא ינחילנה לבניהם. למכסה עתיק    -אוצר. ולא יחסן  

הפסוק  כש   וסוף  לבוא  לעתיד  הצדיקים  ינחלו  אום  גם  צור  של  המושבחים  הנוי  שמלבושי  פרש"י  עתיק  ובגמ'  ולמכסה  צור,  תחרב 
הזה   הלשון  על  שאלו  עתיק " פסחים  שכיסה   " ולמכסה  לדברים  שהכוונה  ודרשו  הוא  יומין   מה  התורה.  עתיק  סודות  נמצא    דהיינו 

שרמזו שלעתיד ינחלו הצדיקים גם את התורה הגבוה שהיא סתרי תורה שהיתה גנוזה בתוקף ההסתרה של צור של אדום וכמבואר  
הט  במקום  שדייקא  נו  ביותר.בתורה  גבוהה  תורה  נסתרת  ביותר  דעתידא    מא  דעתיקא  שתורה  שמבאר  ה'  א'  שבועות  לק"ה  ועיין 

ש  כיון  שדייקא  נו  תורה  עפ"י  ומבאר  כך  כל  גרועה  תאווה  שהיא  כיון  דייקא  ממון  התאוות  בתוקף  נעלמת  היא  ע"ז  היא  להתגלות 
      נעלמים וגבוהים ביותר. עי"ש.  ה וכפירה בה טמון סתרי תור 

זוהר עוד   בת   עיין  שלמית  הישראלית  האשה  בן  חטא  בעניין  קה:  דף  ומב   אמור  שגידף  דברים    ר זוה ה אר  דברי  שגילה  היה  שחטאו 
לסמוך   סוד  ללמוד  מצווה  המשיח  בימות  אבל  אסור  היה  בימיהם  שדווקא  הרמ"ק  בשם  מדבש  ובמתוק  עי"ש  יומין  עתיק  שכיסה 

 השכינה וכו'. עי"ש.
זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה ואיכא דאמרי    )ישעיהו כג יח(   )יומין(למכסה עתיק    מאי   קיט.  פסחים   כז 

 מעשה מרכבה ומעשה בראשית:   -תורה    סתרי   -"י  רש פ .    זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי תורה 

בהעלותך   כח דאורי   -קנב.    זוהר  דנשמתא  בנשמתא  לאסתכלא  זמינין  דאתי  וגופא  ולזמנא  לבושא  אית  לעילא  נמי  הכי  ת"ח  יתא. 
ישראל   דאיהי תפארת  לנשמתא  דמקבלא  גופא  דא  ישראל  וכנסת  לבושא  אינון  וחיליהון אלין  לנשמתא. שמיא  ונשמתא  ונשמתא 
קדישא   עתיקא  איהו  דא  לנשמתא  ונשמתא  ממש.  אורייתא  דאיהי  ישראל  תפארת  דא  דאמרן  נשמתא  לנשמתא.  גופא  איהו  וע"ד 

דא בדא. ווי לאינון חייביא דאמרי דאורייתא לאו איהי אלא ספורא בעלמא ואינון מסתכלי בלבושא דא לא יתיר זכאין    וכלא אחיד 
אינון צדיקייא דמסתכלי באורייתא כדקא יאות. חמרא לא יתיב אלא בקנקן כך אורייתא לא יתיב אלא בלבושא דא. וע"ד לא בעי  

 אינון מלין וכל אינון ספורין לבושין אינון: לאסתכלא אלא במה דאית תחות לבושא וע"ד כל  

 דלעיל בכסא שבנפש ביאר שהכסא מכוסה ונעלם ולא שמעלים את היושב עליו   צ"ע   כט 
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דהיינו    [ל]   , הוא עתיק יומין(ואדם שעל הכסא של התורה  -)נוסח הכת"י רבנו  ויושב על הכסא

ש כהקב"ה  בוכי    ך נקרא  השגה  מכל  נעתק  בבחי'  הוא  בספר  ,  ז'(המבואר  שני   \לא/)דניאל  שמספר 

דהיינו   \לב/ יומין יתיב  ועתיקחלומות שחלם על ד' מלכויות שעתידות למשול בישראל ואח"כ ראה כיצד  
שהכעיסו והציקו ביותר לבניו,    שהן יון של אנטיוכוס ורומי  הקב"ה יושב לדון על שתי המלכויות האחרונות

שהוא דהיינו  לבן  כשלג  ו  ולבושו  ישראל  עונות  שהוא  מלבן  דהיינו  נקי  כצמר  ראשו  עצמו  שער  מנקה 

 :  ע"י שמשלם להם שכרם בעוה"ז מהזכויות שיש לגויים
)  ואופנים גופי הלכות  הן  כאן  (לג שבתורה, הן  הוסיף  רבנו  כת"י  ילכו   [לד]  וזה  -)בנוסח  בלכתם 

המול  (  יעמודו  םמדובע האפנים  הן  הלכות  פסקי  דהיינו  ערוך  שהשלחן  התורהידהיינו  מרכבת  את  ,  כים 
והח  דהיינו שההלכות מוליכות את החיות  לזו(  םדושי י)שהן העזות והשררה  שעליהן הכסא    והנתינה מזה 

  : ועליו עתיק יומיןדהיינו הסוד 
כאן רבנו הוסיף  כת"י  הן ארבע    -)בנוסח  אופנים שבתורה  ומשפך משמרת  מדוארבע  ספוג  ות בתלמידים 

 ( .[לה] ונפה

 
 עתה יבאר רבינו כיצד רמוז כל הנ"ל במאמר בגמ' תענית כג:

ע"ב(  וזה )כ"ג  בתענית  יונה,    ,\לו/ שמביא  דר'  עלמא מעשה  איצטריך  הוה  כד 

בזוזא   ואייתי  איזיל  אמר  עמיקי,  למיטרא,  באתרא  קאי  והוי  עיבורא. 
ועי"ז ואתי מיטרא צריך    באתרא צניעא, מיכסי שקא,  העולם  היה  כאשר  פירוש 

יונה   מזון  לגשם אמר רבי  לנו  ו,  \לזבזוז/לבני ביתו אלך לקנות  צנוע  ועמד במקום עמוק מקום  כיסה  והלך 

    :ועי"ז ירד מטר עצמו בשק 
שרבי יונה ראה שהעולם צריך תורה אמר אלך לשכך תאוות ממון דהיינו שע"י רוח נדיבה    -ומבאר רבינו

זכה לדעת דהיינו   וע"י החסד  זכה לחסד  וע"י שביטל תאוות ממון  יתמעט חמימות תאות ממון  של צדקה 
והעלה אותן להתעדן    \לח/ קבץ הנפשות והתכסה בהן)מכסי בשקא(  ה לזה אזי  כ לבנין בית המקדש, וע"י שז

 ( דהיינו שתחילה תיקן עצמו ואח"כ את העולם) מאור הצחצחות שבבינה עילאה ועי"ז הוריד תורה.

 
 זהר חדש תיקונים פו:   ל 

יו    דניאל פרק ז   לא ָכְרָסָון ְרמִּ י  ּדִּ ר  )ט( ָחֵזה ֲהֵוית ַעד  ִחו ָ ַלג  תְּ ה  כ ִ בו ׁשֵ ִתב לְּ ִמין יְּ יו  יק  ַעת ִ ֵקא וְּ ֲעַמר נְּ ה  כ ַ ַער ֵראׁשֵ י נּור    ו ש ְּ ּדִּ ין  יבִּ בִּ ְ ְרְסֵיּה ש  ּכָ
ק:  לִּ י נּור ּדָ ּלֹוהִּ ְלּגִּ  ּגַ

כמ"ש ויודעיו לא חזו ימיו ]איוב כ"ד[    ר"ל הקב"ה שהוא נעתק מן הימים והזמן, ר"ל שאינו תחת הזמן,   -ועתיק יומין יתב    -  מלבי"ם 
ונה הישיבה כמ"ש וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו, לבושה כתלג חור ושער  כמש"פ שם, ישב על כסאו לשפוט את הארץ שזה מכ 

נקא   כעמר  כנודע,    -ראשה  לבושים  בשם  מכונים  שהמדות  הפעולה,  בעת  יתלבש  שבם  והמדות  הפעולות  את  מציינים  הלבושים 
ו  וכמש"פ שם,  נ"ט(,  )ישעיה  ישועה בראשו  וכובע  וילבש צדקה כשריון  מציין המחשבה כמ"ש  מציינים התבקעות  והראש  השערות 

תעלומות המחשבה לחוץ כמו שהשער יוצא ממותרי המוח, )כמ"ש בפי' שב"ש בפסוק קוצותיו תלתלים, ובפסוק שערך כעדר העזים(,  
ור"ל שהשם ב"ה בעצמו מלא חסד ורחמים, ולבושיו שהם מדותיו שבם יפעול אז יהיו רק צדקה ורחמים, שזה מצייר במראה הלבן,  

מורה דין ושפיכת דם כמ"ש מי זה בא מאדום חמוץ בגדים, שפירשתי שבא בבגדים לבנים וברחמים, וגם במחשבותיו  הפך האדום ש 
 .הנעלמים שיתגלו אז יהיו רק צדקה וישועה, כי אתו אין דין ואין רע רק טוב וחסד לפניו

יושב על הכסא    במרכבתא דלעילא יושב על הכסא עתיק שהיא המדרגה הגבוהה ביותר ואילו    במרכבתא דלתתא צ"ע שדייקא    לב
 אדם 

 בהעלותך  עיין זהר הנ"ל  לג

 יחזקאל א' כא   לד

 אבות ה' טו   לה 

אמר ליה רבי זריקא לרב ספרא תא חזי ]מה[ בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל חסידי דבבל רב הונא ורב    : תענית דף כג   לו 
חסדא כי הוה מצטריך עלמא למיטרא אמרי ניכניף הדדי וניבעי רחמי אפשר דמירצי הקדוש ברוך הוא דייתי מיטרא תקיפי דארעא  

ואיזיל ואייתי    )שק(   ך עלמא למיטרא הוה עייל לביתיה ואמר להו הבו לי גואלקי דישראל כגון רבי יונה אבוה דרבי מני כי הוה מצטרי 
עיבורא  בזוזא  מטר )דגן    לי  על  להתפלל  שהולך  להם  לגלות  רצה  ולא  מזון  להם  להביא  הולך  הרעב  מחמת  בדוכתא    (דהיינו  וקאי  נפיק לברא אזיל  הוה  כי 

ומכס  צניעא  בדוכתא  וקאי  ה'  קראתיך  דכתיב ממעמקים  ליה  עמיקתא  לביתיה אמרי  הוה אתי  כי  מיטרא  ואתי  ובעי רחמי  י בשקא 
)ומחר ירד המחיר וחבל שאקנה ביוקר של    אמר להו אמינא הואיל ואתא מיטרא השתא רווח עלמא   )היכן הדגן שהבטחת להביא(אייתי מר עיבורא  

 .עכשיו( 

אמר להם כך אבל הוא רצה בשפע ע"י השגחה    לא היה לו זוזא ורק להשקיט את לב בני ביתו שבטחו בכסף   נראה שבאמת   -מ"ק    לז 
לכן התחזק באמונה ותפילה או שבאמת כן היה לו זוז אלא שרצה להמשיך תורה והשגחה ע"י שיבור תאוות ממון לכן לקח דייקא  
  את הזוז ואעפ"כ לא השתמש בו כדי להראות שלא בוטח בו אלא בהש"י לבד ומה שלקח שק היה שיחשבו שיביא בו את הדגן אבל 

 באמת כוונתו היה ללבשו כדי לעורר רחמי שמים 

 .משמע בתורה שצריך לזה נפשות והרי הוא התפלל תפילת יחיד   וצ"ע  לח



     5יח.         מוהר"ן               ליקוטי                                תורה יג                                                 

כמ"ש )דברים  מטר  כ  היאכי התורה  , היינו לתורה,  עלמא למיטרא  לטכד הוה מצטריך 

  ואין לקח אלא תורה  )פרש"י(  דהיינו כמו שהמטר הוא חיים לעולם כן לקחי  יערוף כמטר לקחי  \מ/לב(

 . \מא/ כמ"ש לקח טוב נתתי לכם תורתי וכו'
ביטול    אמר איזיל ואייתי בזוזא עיבורא לזכות לבחי' משה משיח שזה ע"י  דהיינו שרצה 

א וזהו  א'  באות  כנ"ל  ממון  שיכיתאוות  בממון  אביא  דהיינו  עיבורא  בזוזא  הגברת  יתי  דהיינו  התאווה  וך 

, זה בחי' ע"ב  עיבורכי    .הגבורות שמהם חמימות התאווה  להכניע  דהיינו רוח נדיבה של צדקההחסד  

() זה קרירות(    -)בכת"י רבנו גרס כאן  , ע"ב הוא שיכוך\מג /(מברי"ו ) )בחי' רוח    כי ע"ב גמט' חסדעב 

כנ"ל( צדקה  של  רי"ו זה בחי' חמימותנדיבה  כאן  ,  הוסיף  רבנו  גבורה כידוע(    -)בכת"י  גמט'  רי"ו    כי 

מדוע נקרא זוז כי    במדבר רבה כבכדאיתא    זה בחי' תאוות ממון  בזוזא,.  )בחי' חמימות תאוות ממון(

ד'(  זזים מזה לזה  כנ"ל    דהיינו מו"מ  )תורה כג אות  יד(  שהוא מחמת התאוות ממון  דלעתיד  )ולקמן תורה 

   : , היינו דאזיל לשכך תאוות ממון כנ"ליתבטל המו"מ
י ששיכך תאוות ממון, זכה לאתרא עמיקי, שהוא בחי'  ", עוהוה קאי באתרא עמיקי

כמראה החמה עמוקה  שהוא לבן ונקרא עמוק    \מד/ בעניין הנגעכמבואר בגמ'  עמוק  והחסד נקרא  חסד,  
   : יומם יצוה ה' חסדו, וחסד הוא אור יום, כמ"ש )תהלים מב( \מה/:{שבועות ו}מן הצל 

 
 מיצטריך   -מתרצו אצטריְך,    -בתרלו  לט 

לב   מ פרק  י:  דברים  פִּ ְמֵרי  אִּ ָהָאֶרץ  ַמע  ְ ש  ְותִּ ָרה  ַוֲאַדּבֵ ם  ַמיִּ ָ ַהש ּ ינּו  ַהֲאזִּ ָטר    )א(  ּמָ ּכַ ַיֲערֹף  א  )ב(  ֶ ֶדש  ֲעֵלי  ם  ירִּ עִּ ש ְ ּכִּ י  ְמָרתִּ אִּ ל  ּטַ ּכַ ל  ּזַ ּתִּ י  ְקחִּ לִּ
ב:  ים ֲעֵלי ֵעש ֶ יבִּ ְרבִּ  ְוכִּ

זו היא העדות שתעידו שאני אומר בפניכם תורה שנתתי לישראל שהוא חיים לעולם. כמטר הזה    -)ב( יערוף כמטר לקחי    -  רש"י 
 טיף וכן ירעפו דשן יערפו טל: לשון י   -יערוף       שהוא חיים לעולם כאשר יערפו השמים טל ומטר: 

אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנאמר יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנאמר כי    .תענית דף ז  מא
 .לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו 

 ]דף צט:[  ותיקון סט  ]דף נה:[  ותיקון כא  ]דף כה:[  עיין תיקון י' מב 

ִחימּו  יואמר    משיךומ     -כה:[ תיקון י' ]דף    מג  ִחילּו ּורְּ א' אותיות י"ה, הם בחינת יראה ואהבה, שהם סוד  ב"ה ּדְּ א    ַאּבָּ ִאיּמָּ , ואהבה היא באימא  באבאיראת הרוממות היא    כיוְּ

מלך(,   בכסא  נ"ו  תיקון  בריש  לקמן  ענינו  ומבואר  להיפוך,  נזכר  א)ולפעמים  רֹועָּ א    ּדְּ אלָּ מָּ ּוש ְּ א  ִמינָּ וכן מלת    מתפשטים  והםיְּ בשמאל,  ואימא  בימין  מתפשט  אבא  כי  שמאל,  וזרוע  ימין  בזרוע 

ִקין    ֶחֶסד   היא"ר  ַויֲַּעב  לְּ סָּ ה, ּדְּ בּורָּ ןּוגְּ ּבַ חּוש ְּ וָּ   לְּ רי"ו ַאתְּ יִבין וְּ ן  ע"ב ּתֵּ הָּ מָּ ע"ב ש ְּ ' פסוקים  גע"ב מויעב"ר הם סוד ע"ב תיבות של הע"ב שמות היוצאים מצירוף    שאותיותון דְּ

אסוד חס"ד שמספרו ע"ב, וסוד גבור"ה שמספרו רי"ו,    והםבכל אחד ג' אותיות, וביחד הם רי"ו אותיות,    שיש)המפורשים בזהר פ' בשלח דף נא ע"ב, ונב ע"א(,  של ויסע ויבא ויט   דָּ זָּא  רָּ   וְּ
ַויֲַּעב"ר  יהּו ִעיּבוּ , והם אותיות  ויקרא סוד הכתוב של ויעב"ר יהו"ה על פניו  וזהו דְּ ַויְּ רְּ ל ּתַ לָּ  "א ומפרשים(   ר)הג . את שניהם את החסד ואת הגבורה שכולל"ר, ּכְּ

ּה    ִאיהוּ     -תיקון כא ]דף נה:[  ילָּ ירּוב ּדִ התפארת,  ז עֵּ א"א הוא העירוב של המלכות מצד  רָּ טְּ א    ִמּסִ אלָּ מָּ ּוש ְּ א  החסדים שבימין    מצד ִדיִמינָּ לה  שבשמאל    והגבורות שמשפיע 

ִאיּנּון הכלולים בתפארת,   ה  רי"ב  ע   ּדְּ בּורָּ ינּו ֶחֶסד ּוגְּ ַהיְּ "ו שמספרם גבור"ה, המתערבים ונמתקים זה עם זה בתפארת. ואמר  וריעירו"ב הם ע"ב שמספרם חס"ד,    שאותיות"ו ּדְּ

ִאיִהי כנגד מה שז"א הוא העירוב שלה   ִבית    וְּ יהּ ַערְּ ילֵּ   תפלתהיא הערבית שלו לפי שהיא מעורבת מן החו"ג שקבלה מתפארת דז"א, ולכן יעקב שהוא בחינת ז"א תיקן    המלכות  ּדִ

יּה ִעיבוּ חו"ג שבתפארת. ערבית כדי לתקן את המלכות הנקראת ערבית מן ה ילֵּ אותיות עירו"ב, ור"ל שהיא מעוברת ממנו על ידי החסדים   והוא המלכות היא העיבו"ר שלו  וגם "ר ּדִ

 )הגר"א ובל"ר ומפרשים(   מעוברת עמהם.   והמלכותוהגבורות שנותן לה, שמהם נבראות נשמות הצדיקים, 

ן   ומפרש   -תיקון סט ]דף צט:[  אָּ קַ   ּומֵּ לְּ ּתַ א בחינת יחוד נסתלקה השכינה, שעל ידי זה נאסר אדם הראשון בתשמיש המטה, ואמר    מאיזו ת  ֲאַתר ִאסְּ א    ִמיִמינָּ אלָּ מָּ ְּ   מזרוע ּוִמש ּ

ןימין וזרוע שמאל שהם חסד וגבורה דז"א,   ַתּמָּ ה    ּדְּ א זרועות ז"א,    שתיהיתה השכינה בסוד החיבוק בין    םש   כי ֲהוָּ דָּ ִעיּבּור    וְּ זָּא דְּ "ב  עסוד של עיבו"ר, שהיא אותיות    זהו הּוא רָּ
ה    ֶחֶסד סוד    שהם "ו  רי בּורָּ נעשה    ידו מחסד וגבורה דז"א, לכן ראוי שיאסר בתשמיש המטה שעל    ינה, ולפי שהפריד את השכ "ו רי, גבור"ה כמספר  "ב ע  כמספרחס"ד הוא    כיּגְּ

א ן, כי  עיבו"ר התחתון, וראיה לדבר שבזה תלוי עיבור התחתו  לָּ ִניִתין    וְּ י ַמתְּ ארֵּ מּוהּו מָּ א אֹוקְּ נָּ ַמּגָּ ן )במס' ברכות דף ה ע"ב(,  המשנה    חכמי אמרו    לחנם   ולא לְּ פֹון    ַהּנֹותֵּ ין צָּ תֹו ּבֵּ ִמּטָּ
רֹום   יןוגבורה וגורם סוד החיבוק לשכינה,    סד בין ח   דהיינוַלּדָּ יָּ יהּ   ַהוְּ ִרים    לֵּ כָּ ִנים זְּ התחתון תלוי על ידי המשכת שפע מהשכינה השוכנת בין  לו בנים זכרים, כי סוד עיבור    יהיו ּבָּ

 סוד חסד וגבורה של ז"א.     שהםצפון לדרום 

רוֹ   עיין ויקרא פרק יג   מד ש ָ ַגע ָעמֹק ֵמעֹור ּבְ ַגע ָהַפְך ָלָבן ּוַמְרֵאה ַהּנֶ ּנֶ ָער ּבַ ר ְוש ֵ ש ָ עֹור ַהּבָ ַגע ּבְ ְוָרָאהּו  ֶנַגע ָצַרַעת הּוא    )ג( ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּנֶ

א ֹאתֹו:  ּמֵ ועיין שתפי חכמים        )ת"כ( כל מראה לבן עמוק הוא כמראה חמה עמוקה מן הצל:   -עמוק מעור בשרו    -  פרש"י        ַהּכֵֹהן ְוטִּ
 שסיבת הדבר כי הראות היא מהשחור שבעין וצ"ע 

ן ָהע  רֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה מִּ ש ָ עֹור ּבְ וא ּבְ ֶהֶרת ְלָבָנה הִּ ם ּבַ ים: )ד( ְואִּ ְבַעת ָימִּ ִּ ַגע ש  יר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּנֶ ְסּגִּ ָעָרה לֹא ָהַפְך ָלָבן ְוהִּ   י פרש"       ֹור ּוש ְ
 .ידעתי פירושו   א ועמק אין מראה וכו' ל 

ה  פירוש  רש"י  מזרחי ועיין  מראה    -  על  יהיה  שלא  היאך אפשר  בעיניו  קשה  כי  פירושו.  ידעתי  לא  העור  מן  מראה  אין  ועמוק  )ד( 
בכתוב  הבהרת, שהיא   נאמר  ואמר, "שלא  הקושיא  תקן  ז"ל  והרמב"ן  הצל.  מן  העמוקה  העור, כמראה חמה  מן  עמוק  כשלג,  לבנה 

כמראה הנגע שהוא עמוק מן העור, אלא כשנהפך בו שיער לבן, אבל כששערה לא הפך לבן, נאמר בו, 'ועמוק אין מראה מן העור',  
, לא יהיה המראה למסתכל בו עמוק, שהשער בתולדתו שחור ומבטל  שכן מראה חמה אם יהיה במקום ההוא דבר שחור מפוזר בו 

זה לא   וזה הטעם רחוק מאד, כי  בו מרחוק".  ויראה כעמוק לכל מביט  יהיה הלובן כולו מזהיר  וכשיהפך לבן או צהוב  עומק הנגע, 
שני  שער  מיעוט  שדרשו  רז"ל  לדעת  אבל  מפוזרות.  רבות  שחורות  שערות  הנגע  בתוך  כשיהיו  אלא  הדעת  יצדק  על  יעלה  איך  ם, 

שהשתי שערות שבתוך הנגע אשר העין כמעט לא ישלוט בהן, שיבטלו עומק הנגע. ועוד, הרי בהדיא אמרו, שאם היו שתי שערות  
עוד,   ומה שאמר  טומאה.  סימן  אלו  הרי  כאן,  ואחת  כאן  מפוזרות אחת  והן  ביניהן  שחור  שיער  שיש  פי  על  אף  הנגע  בתוך  לבנות 

ואמרו רז"ל, "שאת כצמר לבן.  "שהכתוב לא אמר במ  לבנה"  לבנה, כדכתיב "שאת  מן העור", אף על פי שהיא  ראה השאת, עמוק 
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שכל מי שיש לו דעת כאילו נבנה בית  בסוף אות א'    י החסד זכה לבנין הבית, לבחי' שכל כנ"ל"וע

בימיו וזה  המקדש  יא(    ,אתרא צניעא .  )משלי  ביהמ"ק שהוא השכל, כמ"ש  ואת  שהוא 

כ  צנועים חכמה צניעא  אתרא  לחכמהילכן  הנ"ל    נוי  חסד  ע"י  שזוכים  לדעת  דעת  דהיינו  לו  שיש  ומי 

ואחרי שזכה להיות צדיק בחי'            :  דשכאילו נבנה בית המקדש בימיו נמצא אתרא צניעא הוא בית המק
 -משה משיח אזי 

כנ"ל  והוה מיכסי שקא בחי' לקיחת הנפשות להעלות אותם  זה  נפשות חכם ,    ולוקח 
כסא שבבחינת נפש  שבמרכבה עילאה  כנ"ל    כדי להעלותם  \מו/ דמשמע שהצדיק כמו מתכסה ומתלבש בהן

. וכלליות הנפשות, הם מכונים בשם וכל הנפשות נעשין לבושין אצלה  וכו'הוא נפש החכם שנתכסה,  
, בבחי' דהיינו שהנחל העליון שהוא בינה משקה אותן [מח]  , כי הם מתעדנים משקיי' דנחלא\מז/שק

שלמעלה    ג' אורות צח וצחותאור הצחצחות הוא אור נפלא מעתיקא שהוא    והשביע בצחצחות נפשך
)פרדס    כתר חכמה בינה(  בחי' שרש והבכח של  )ומכונים קדום צח וצחות שהם כשלהבת בגחלתמהספירות  

ונפשין   מרוחין  למעלה  הצחצחות(  שער  אור  לרמ"ק  הוא  שבנפש  שור  שבחי'  עילאה  במרכבה  וכנ"ל 

מחמ בנפש  שנתווסף  הקיבוץהמצוחצח  ועי"ז  ת  ויערף    שהמשיך תורה  מטרא  ואתי.  בחי'  שהיא 

 :  ויורד עוז מבטחה, בבחי' מטר כנ"ל

 
 ואות 

עתה יבאר רבנו עד כמה צריך כל אדם לחפש ולבקש ולהתפלל שיזכה להתקרב לכזה חכם שיש לו שני  
 שכלים הנ"ל כי רק עי"ז יזכה לתיקונו באמת.

 קשה דמשמע שמדובר בחיים חיותו כששומעים תורה מפיו,לפי המקובל באנ"ש שהכוונה לרבינו 
אבל עיין ליקוטי הלכות אבידה ומציאה ג' ה' וז"ל "ובגודל כוחם העלו גם את כל הנפשות העתידין לבוא  

ה בקדושה  בבחי' "ולא אתכם לבדכם" וכו' "כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה" וכו' והמשיכו התור

כי ע"י עוסקו בהתורה חוזר כזאת עד שכל מי שיעסוק בתורתם תאיר לו התורה לצאת מחשכת אפילתו. 

ונתחדש נפשו בבחי' עיבור מחמת שזאת התורה נמשכת מעלית התחדשות הנפשות אשר ישנו פה ואת  
 וכו'.

ל רבינו, ומשמע בתורה  ומשמע א"כ שעיקר תיקון הנפשות דהיינו הרצונות היום הוא ע"י לימוד התורות ש
אות ג' שבעיקר הוא תיקון לתאוות ממון שעליה נאמר בסיפורי מעשיות שהיא היותר קשה מכל התאוות  

 לצאת ממנה. 

   –בפרפראות לחכמה אות יג  ועיין בדבריו הנפלאים של הטשרינער רב
ממשיכין חידושי תורה  , שהצדיקים הגדולים שהם בחינת משה משיח הם )ג' ה'(אבידה ומציאה  בלק"העיין 

על ידי עליית הנפשות כנ"ל, ממקום עליון נורא ונשגב כזה ובשכל נפלא כזה, עד שיש כח בחידושי תורה  
  ,שלהם להשיב ולהחיות כל הנפשות שיעסקו בתורתם לנצח

כי בגודל כחם בעת שעסקו בתיקון זה להעלות הנפשות בשביל להמשיך תורה, העלו אז גם את כל 
   דין לבואהנפשות העתי

בבחינת ולא אתכם לבדכם וכו' כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, והמשיכו התורה בקדושה כזאת  
עד שכל מי שיעסוק בתורתם תאיר לו התורה הקדושה לצאת מחשכת אפילתו, בבחינת )תהלים קי"ט( נר  

נת עיבור, מחמת שזאת לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, כי על ידי עוסקו בהתורה חוזר ונתחדש נפשו בבחי
 התורה נמשכת מעליית והתחדשות הנפשות אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה וכו'  

ועל כן אפילו לאחר הסתלקות הצדיק שאז הוא בחינת לילה, ונסתמו תרעין דגן עדן ונסתלק הדעת הקדוש 
צמו בהתגלות  הזה שהוא בחינת משה משיח, אף על פי כן יכול כל אחד להשיב את נפשו ולהחיות את ע

התורה הקדושה, שהמשיכו אלינו הצדיקים הגדולים הנ"ל בחיים חיותם, שזה בחינת )משלי ל"א( טעמה כי 

 
הבהרת   ועל  השאת  על  לבן"  הפך  ושערה  העור  מן  שפל  מראה  "והנה  מאמר  ישוב  לא  למה  ידעתי  לא  ביצה".  כקרום  לה  שנייה 

יסגירנו בבית   והסגיר  בין שפל לעמוק.  יש  ומה הפרש  יראה עד סוף השבוע. פירוש, שיסגיר את בעל  האמורים למעלה,  ולא  אחד 
 הנגע בתוך בית אחד ולא יראה, ונמצא שנסגר גם הנגע עמו, לא שיכסה הנגע שלא תהא נראת, כפי משמעו: 

 . רבנן בהרת עמוקה וכן הוא אומר ומראה עמוק מן העור כמראה חמה העמוקה מן הצל   תנו   שבועות ו:   מה 

מֹוֵתיהֶ     -  ועיין כעין זה סוף תורה כ'   מו  ְ ש  ם נִּ רּות עִּ ְ ְתַקש ּ יַנת הִּ חִּ יָסא ַהְינּו ּבְ ּגִּ יָסא ּוֵמַהאי  ּגִּ ְתַחְפָין ֵמַהאי  ין אִּ ְלעִּ יָעָאה: עִּ ּקּוָנא ְרבִּ ם, ְוֵהם  ּתִּ
ל  ּכָ ין אֹותֹו מִּ  שם   וצ"ע צד.     ְמַחּפִּ

 שין ימנית, ואין פירושם שווה.כי מתעדנים משקייה צ"ע שזה בשין שמאלית וזה ב   מכונים שק   מז 
 זהר תרומה קעח.  מח 
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טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה, כי התגלות תורתם הוא ממקום עליון וגבוה מאוד מבחינת התגלות התורה  
  ,כמבואר במאמר זה שיתגלה לעתיד, בחינת אורייתא דעתיקא סתימאה וכו'

רק העיקר להתגבר ברצונות חזקים לעבודת ה' ולהשתדל בתיקון נפשו כל מה שיוכל, כי נפש הוא בחינת 
רצון כמבואר במאמר זה הנ"ל, אז גדול כח הצדיק וחידושי תורתו כל כך, עד שגם לאחר הסתלקותו יש לו  

לאותם הבאים  כח לחדש את נפשו לטובה וממילא מובן כי בנקל יותר להמשיך כח התיקונים הנ"ל 
ומתקבצים יחד על ראש השנה הקדוש ומשתטחים בערב ראש השנה על קברו הקדוש ומרבים שם  

בתחנונים ורצונות וכיסופין חזקים מאוד להשם יתברך ולעבודתו הקדושה, ומשתדלים בזה להמשיך עליהם  
ם בבחינת עיבור  הארת וכח וזכות הצדיק הקדוש הזה, שעסק בחיים חיותו בתיקון נפשות ישראל ולהעלות

ולחדש נפשותם שם לטובה, ולהמשיך על ידי זה התגלות התורה ובוודאי גם עכשיו עוסק בתיקון נפשות 
הבאים להתפלל על מקום ציונו הקדוש, ונשענים בזכותו הקדוש, אזי בוודאי גם עכשיו נתחדש נפשם  

ן החברים, בבחינת ורמיא לטובה, וכמעט שזה נראה בחוש מענין האהבה והתעוררות חדש שנתוסף אז בי
לה גלא קלא לחברתה המבואר במאמר זה ומסתמא נעשה ברוחניות גם התיקון של המשכת התורה לכל  
אחד לפי בחינתו, ואי אפשר לבאר כל כך בדברים רוחניים כאלה רק כל חד כפום מה דמשער בלביה, יבין 

 וישכיל כל זה ויותר מזה מדעתו:

כזה,   אך ולבקש מהש"י שיזכה למצוא חכם  כזה,  ולחזור אחר חכם  צריך לבקש מאד, 

חכם  כי רק    [מט]   , ויעלה אותם ויורד עמהם תורהולוקח נפשות חכםשיקבץ הנפשות בבחי'  

גם החכם בעצמו, אי אפשר   \נ/. כי(י'  יכול לתקנו ולהעלותו מכל הפגמים של כל התאוות )קל"מ  כזה
שכל אחד מהם הוא שכל נפלא ועצום שלא נמצא    י הם שני שכלייםשיעשה זאת בשכל אחד. כ

, מה  \נא/למצא  קושי כפול  זהשיש לו את שני השכלים ביחד  כזה  , כל שכן חכם  דורות בלבד  יאלא ביחיד
מה שמכניס בהם הרהורי תשובה שעי"ז מקבץ הטוב שבהם    דהיינו  שמקבץ הנפשות, הוא שכל אחד

שהנפש אומרת לחברתה  כמבואר בסוף דבריו שם    \נב/ שעל זה מכנה רבב"ח את הצדיק גבור  להעלותו מ"ן

 
 ועיין פל"ח אות יב.  עיין לק"ה אבדה ומציאה ג' סוף אות ה' צדיקים גדולים בחי' משה בכוחם להמשיך תורה ממקום עליון כ"כ שלנצח בכוחה להחיות את העוסקין בה   מט 

ונראה לבאר שליקוט הנפשות בבחי' אריתי מורי עם בשמי    ד אחר חכם כזה.האם כיון שא"א בשכל אחד לכן צריך לבקש מא צ"ע    נ
, וממה שהם שני שכלים מבואר גודל השכל הראשון, ועל כן  הוא שכל נפלא ועצום וכמבואר בסוף הרבב"ח חזי גבורתא דמרך וכו'

ריש אות ב' שגם    ועיין לעיל   .לו   את השכל השני בוודאי יש   אז   כי ,  צריך לבקש מאד אחר חכם כזה שיש לו השכל הראשון עיקר  
אבל אדרבה דייקא בגלל זה יש חידוש עצום    , השכל השני הוא שכל עצום של יחידי הדורות בלבד שנאמר בהם מזומן לחיי עוה"ב 

הראשון לעור   , בשכל  עימו  לצרף  בצדיק  כח  ששקועים    ר שיש  אע"פ  אליו  הבאים  את  גם  תורה  מוריד  ידו  שעל  הזה  היחוד  את 
 בתאוות.

שהשכל של קיבוץ הנפשות הוא בחי' השין של ג' ראשין ולזה השכל  מדבריו  משמע  ו אות ג' שמקשה כנ"ל    עיין ביאור הלקוטים אבל  
הוא בחי' שין של ד' ראשין לזה לא זכה אלא משה    ויורד עז מבטחה   אבל לשכל השני בחי' עיר גבורים עלה חכם   , האבות ג'  זכו גם  

ו  ב ולכאורה משמע מדבריו שהשכל השני דייקא גדול יותר מהראשון עד שיזכה    ת הנסתר להוריד תורת הנגלה ומשיח להוריד תור 
עיל ד"ה מעיבור שגם רבינו זכה לזה וכן מבואר בפל"ח הנ"ל אות יג  ל כי מבואר בדבריו שם  ומסתמא גם רבנו בכלל זה  רק המשיח,  

שנראה שכוונתו לתרץ קושיא זו    הפל"ח אות ט'ביאור  ועיין הערה הבאה       בבחי' ויורד עז מבטחה.שתורת רבינו מעתיקא סתימאה  
יותר קשה למצא חכם כזה שימצאו בו שניהם. לכן  נפלאים  כך  כל  זה    בדרך אמצעית שדייקא כיוון ששני השכלים  )אמנם כאמור 

 ( הנ"ל דווקא   א לתרץ קושי   הפל"ח   אפשר שלא כיוון סותר לדברי הביאה"ל וגם  

לכאורה יש להתפלא מהפלגתו בבקשת החכם ]לבקש מאד ולחזור וכו'[, מזה לבד שמוכרח      -אות ג'.     ביאור הליקוטים וזה לשון ה 
]ולא בשכל אחד[. כי הלא נראה מבואר, שגם בשכל ליקוט וחיבור הנפשות גבהה ונסתרה דעת החכם.   לעשות זאת בשני שכליים 

ואולם, מרחוק נראה לעניות דעתי מדבריו     ההפלגה הנ"ל.  ולמה זה כבדה ונכבדה יותר הדעת והשכל השני, להיות מאתו לבד כל  
גם הם, ומדריגות שכליותיהם, לא   זה. כי  גם על תלת ראשי האבות שהזכיר בענין  הקדושים, שהיא היא הפלגת משה משיח לבד, 

גלים  בת  בשם  הנפשות  בקריאת  יותר  מבאר  אורחא,  ]ואגב  הנפשות,  שבחיבור  והשכל  השין  ראשי  בתלת  זולת  בת  יהיה  שהיא   ,
 אבהן[.  

יזכה לזה רק משה משיח לבד, ]הנגלה שבה בגאולה   אבל עצם העליה, בהעלאתם לעיר גבורים, ולהוריד ולקבל עצם התורה, לא 
[. ובו לבד, נשלמים ארבע ראשי השין שניה ]ויורדים  עיין סוף תורה לג הראשונה, והנסתר שבה בגאולה האחרונה, כמובא במקום אחר  

 גלי הכסא והמרכבה[: עד למטה, בד' ר 

ר בו חכם משמע שהיא חכמה כפולה ומשני  כ שמדייק ממה שהביא רבינו על כל אחד מהשכלים האלה פסוק שנז אות ט'    עיין פל"ח   נא
 מדוע העובדא שצריך לזה שני שכלים היא סיבה יותר שצריך לבקש כל כך אחרי חכם כזה.קושיא הנ"ל  סוגים ובזה נ"ל לתרץ  

ולוקח    -  ט'וזה לשון הפל"ח אות   כמו שכתוב  לומר  רוצה  הוא שכל אחד  הנפשות  שני שכליים מה שמקבץ  כי הם  וא"ו,  שם אות 
נפשות חכם ומה שמעלה אותם ומוריד עוז מבטחה הוא שכל אחד, רוצה לומר כמו שכתוב )משלי כ"א( עיר גבורים עלה חכם וירד  

מהם הוא בחינת שכל וחכמה אחרת, והם בבחינת שני שינין    עוז מבטחה נמצא כי נאמר שם חכם בשני הבחינות האלו כי כל אחת 
 וכו': 

ּיוֹ מכתב שלז    עיין עלים לתרופה   נב ְחּתִּ ּתַ אֹול  ְ ש  הּוא ּבִּ ֶ ש  ּפל יֹוֵתר ּכְ ּלא יִּ ֶ יק ֶאת ָהָאָדם ש  ּוט ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחזִּ ש  ָבר ּפָ ּדָ ת  שכתב ֲאָבל ֵאין ֶזה 
ֶזה סוֹ  ּבָ לֹום, ַרק ֵיש   ָ ש  ַחס ְוש  ּדִּ ַמּמָ ֶ י ש  ה ַהּסֹוד ֵאין יֹוֵדַע ַרק מִּ ּזֶ ֶ נֹות ֱאלּול, ש  ּוָ ּכַ הּוא סֹוד  ֶ ר ְמאד ְמאד ש  ְסּתָ ְונִּ ְונֹוָרא, סֹוד ָעמק  דֹול  ּגָ ר  ד  ּבֵ

הָ  ה  ְנֻקּדָ יַנת  חִּ ּבְ ַעד  ֲעָלה  ַהּמַ ית  ַתְכלִּ ּבְ ָבה  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעש ֵ ַגת  ָ ַהש ּ סֹוד  יא  הִּ ֶ ש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  זאת  ה  ּלָ ָאָדם  ְוגִּ יַנת  חִּ ּבְ ים  לִּ ְ ְלַהש  ְמאד  ֶעְליֹוָנה 
י אִּ  ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּכִּ ֹות ַהְירּודֹות ְוכּו' ּבַ ָפש  ה ַהּנְ ּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעּתָ ֶ י ש  א ְוֵאין מִּ ּסֵ ב ַעל ַהּכִּ ֵ "ל ַהּיֹוש  ה ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּלָ ּגִּ ֶ י ש   .ם מִּ
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דמרך  גבורתא  חזי  שאע"פ    פוק  הצדיק  גבורת  בי  דהיינו  כלל  רעה  התאווהשנשאר  מהחול  יצאתי    , ולא 
)ובכת"י שבסוף הספר כתב שאפילו מי שיש בו מעט    לעורר זיווג עליוןובוודאי כך א"א לעלות מיין נוקבין  

.  תורהזיווג והוריד  על ידי  ועורר  אעפ"כ העלה אותי הצדיק    כבר א"א על ידו לעורר הזיווג(  ,כחוטתאווה  
ועצום שנמצא רק    גם הוא שכל נפלא \נד/ , הוא שכל אחרמבטחה נג עזומה שמעלה אותם ומוריד 

תורה   לבוא כשתתגלה  ללעתיד  כך ששייך  כל  נפלא  יחוד  לעורר עכשיו  בכוחם  כנ"ל שיש  דורות  ביחידי 
אז )לק"ה    ושני שכלים אלו הם.  דעתיקא דעתידה להתגלות  תיקון שתי המרכבות הנ"ל  א'בחי'   ( שבועות 

  :ולכן השכל הראשון הוא תיקון מרכבתא עילאה ואילו השכל השני הוא תיקון מרכבתא תתאה
ראשים ד'  של  ושין  ראשים,  ג'  של  שין  בחי'  ראש\נה/  וזה  של  התפילין  צידי  בשני   שיש 

 :לקמן בביאור הרבב"ח ויתבאר יותר \נח/ , שהשני שינין הם השני שכליים\נז/[נו]מבחוץ
 

פרשים ניסו  רמז רבה בר בר חנה בגמ' בבא בתרא דף עג. בסיפור סתום.  והרבה מכל המבואר בתורה זו 
רק רבינו מבאר הדברים בשם אמרם כפי שגילה לו רבב"ח בעצמו כמבואר בחיי וכוחם לבאר דבריו, 

 מוהר"ן סימן ה'. 
 רבה בר בר חנה שם המעשה השני שסיפר וזה  

נחותי ימא, בין גלא לגלא אישתעו לי    סאאמר רבה בר בר חנ  [נט] וז"פ  
תלת מאה פרסי ורומיא דגלא תלת מאה פרסי זימנא חדא הוי אזלינן  

דכוכבא זוטא דהוי כמבזר   סאה באורחא ודלינן גלא עד דחזינן בי מרבעת
מהבלא   מקלינן  הוה  טפי  דלינן  ואי  דחרדלא  ביזרא  גריוא  ארבעין 
מידי  שבקית  מי  חברתי  לה  ואמרה  לחברתה  קלא  גלא  לה  ורמיא 

וניחרביה אמרה לה פוק חזי גבורתא  סבבעלמא דלא שטפית וניתי אנא  
דע לית  דחלא  חוטא  כמלא  דאפי'  לא    [סד]  שנאמר,  סג בר ודמרך  האותי 

 : תיראו נאום ה' כו'
 

דקאמרי  1"ירשסה  משום  כו',  לגלא  גלא  לאשמ  2'בין  איצטריך  לחבריה  קלא  גלא  ורמא    3ןיעינ ובסמוך 

למעלה עד לרקיע. א"נ   5ידלינן גלא יותר משיעור גבהו השליכנ .שמע קולו של חבירו 4דמשלש מאות פרסי
נפיש עד מהלך קרוב לת"ק שנה שיש מן הרקיע לארץ זוטא,    ה., שכיב6המרבעת  .הבלא דרקיע  דכוכבא 

 
 עוז  -עז, ובתרלד ומתרלו   –גם בדפו"ר    נג

 דלעיל אמר שרצוא ושוב הן עלית הנפשות והורדת התורה וכאן שניהם הם השכל אחד השני.  צ"ע   נד
 הרבב"ח הם תלת פרסא מרחק בין גל לגל ותלת פרסא גובה הגל, דהיינו ששניהם תלת פרסא.  לקמן בביאור   נה 
 ר הכוונות תפילין דרוש ד' עמק המלך שער יד פרק סב עיין תיקוני זוהר דף ט. זוהר ח"א דף קכט: וח"ג רסב ושע   נו

וכשהם בז"א הם ד' דהיינו חו"ב והדעת נחלק    )בחי' שין של ג' ראשין(   תפילין דרוש ד' שמוחין דז"א הם נה"י דאמא   עיין שעה"כ   נז 
 .    והם מלבישים את נה"י דאמא   )בחי' שין של ד' ראשין(   לחו"ג

וידוע  ו   , דאמא   ג' ראשין היינו בחי' נה"י בחי'  תיקון מרכבתא עילאה(    בחי' ) של קבוץ הנפשות    ראשון ששכל  אפשר לבאר    ע אולי צ" ו 

שבו עולה    ושכל שני    ובה בנפשות ועי"ז מקבץ אותן.  ש לכן בשכל זה הצדיק מעורר חרטה ות תשובה  עולם ה בחי'  היא  אמא בינה  ש 
תיקון מרכבתא תתאה(   )בחי'  תורה  ד' ראשין  ומוריד  ידו  הוא  בחי'  על  כנ"ל(  וחו"ג שבדעת  )חו"ב  דז"א  ו מוחין  מוריד  עולה הצדיק 

 .התורה 

ששני השינים האלה הם בחי'    הנ"ל ועיין עוד בשה"כ  לכאורה שכל ראשון גדול יותר אמנם אין זה מוכרח.  עוד צ"ע כי    ולפ"ז צ"ע 
 .מוחין דקטנות וצ"ע לענינינו דמשמע להיפך 

"ת מפלפל בזה ומבאר עפ"י זה דין ספירת העומר, שהיא הכנה לקבלת התורה דהיינו השגחה  שבועות א' אות ז' שמוהרנ  עיין לק"ה   נח
    .ל , כי הם בחי' שני שכלים הנ" בשבועות, מדוע צריך למנות גם ימים וגם שבועות 

ובלק"ה אבדה ומציאה ג' יב חדוש של    שבועות א ז'כאן בלק"ה    והרב שמואל שטרן ר"י נחלי נצח, אמר לי שבפלפול עם התלמידים מצא  -אדר ב תשעו   -)הגה  
 פשות והורדת התורה( נ שגם בנפשות יש שני שכלים דהיינו שיש נפשות שייכות יותר לבחי' שכל הקיבוץ ויש נפשות ששיכות לשכל העלאת המוהרנ"ת  

 בבא בתרא עג. מעשה השני שסיפר שם רבב"ח. ועיין חי"מ סימן ה.  נט 
 חנה   -ומתרצו   ,חנא  -ותרלד   גם בדפו"ר   ס

 מרבעתא   -מרבעת', ובתרלד ומתרלו   -דפו"ר   סא 

 ונחרביה -בתרלד  סב 
 דעבר  -מתרצו   סג
 ירמיהו ה כב   סד
ומתרצו דקאמרי,  -בתרלו 2רשב"ם     -בתשכט 1  הערות השייך לפרש"י   סה  ומתרצו  -בתרלד 3דקאמרינן,    -בתרלד  מרבעתא    –מתרלו  6השליכנו    -בתשכט 5פרסא    -בתרלד 4לאשמעינן    -לאשמועינן 
 קאמר לה )כגרסת הגמרא(   -בתשכט  9תהילים מב ח' 8  הכוכב   -בתשכט 7
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קטן שבקטנים זר   .כוכב  בית  זרעים ביזרא,  מכל שאר  דנפישי  חרדל  של  כור  ארבעים  מהבלא,   .ע  מקלינן 
,  [8]  תהם אל תהם קורא לקול וגו'ורמא ליה גלא, נתן קולו, כלומר צעק כדוגמת    .\ סו/ 7יםנשרפין מחום הכוכב

שבקית מידי בעלמא וכו', מפני שהגביה כ"כ היה סבור שיצא חוץ    .ושמא המלאכים הממונים עליהם הם
 ,פוק חזי גבורתא דמרך וכו'  ,אמר ליה גלא לחבריה  .ונחרביה, מפני עון הדור  .לשפת הים ושטף את העולם 

שנאמר    .כלומר אין לי רשות לצאת כמלא חוטא דחלא, כמלא רוחב החוט איני יכול לצאת חוץ מן החול
 . 9תלמודא קאמר, האותי לא תיראו

 
קמ"ל שגל שמע את חבירו במרחק   אמר רבב"ח ספרו לי יורדי הים שבין גל לגל יש ג' מאות פרסא -תרגום 

בדרך  הלכנו  אחת  פעם  פרסא   מאות  ג'  וגובהו  כדלקמן   רב  הים  כה  על  גל  דהיינו  אותנו  יותר   השליך 
שהיה כמו מקום שזורעים בו    ים שבקטנ  עד שראינו מקום שכיבת ככב קטן  משיעור גבהו למעלה עד הרקיע

ארבעים כור חרדל ואם היינו עולים יותר היינו נשרפים מחום הככב.  הרים הגל קולו ושאל את חבירו האם  
מפני עוון הדור כי מאחר שכל כך הגביה עצמו הגל   השארת משהו בעולם שלא שטפת ואלך אני ואחריבו

השני לראשון צא וראה כח גבורתו של אדונינו  סבר שיצא חוץ לגבול הים ושטף את העולם אמרה הגל  
אומרת   זה  ועל  חוט  רוחב  יכול אפילו  ואיני  רשות  לי  אין  הים  מגבול  כך אבל לצאת  כל  שאף שהגבהתי 

 הגמרא היינו דכתיב האותי לא תראו נאם ה' וכו'. 

 

 –ביאור עפ"י רבינו 
  שני שכלים, צריך    ,הנפשות כדי לקבצםאמר רבב"ח ספרו לי ממשיכי התורה לעולם שהחכם הנמצא בין  

ולקבצם  אחד   ג' ראשין  ד' ראשין. פעם  שכל שני  בחי' שין של  להעלותם מ"ן להוריד תורה בחי' שין של 
אחת נכנסנו לעורר זיווג עליון והעלינו הנפשות למעלה למ"ן ועי"ז גרמנו זיווג עליון ובשעת הזיווג השכינה  

בבח הזיווג  ואזי  זעירא  נקודה  תחילה  נעשית  לכן  שלם  זיווג  הוא  ואזי  גדלה  היא  ואח"כ  דקטנות  יסוד  י' 
יוצאת בבחי' טיפת דם כחרדל דהיינו בחי' הסיגים וחלק הסט"א ואח"כ יוצאת התורה והיא הולכת בבחי'  

בעולם    השגחה יותר    הארבעים יום עד שיורדת  ואם היו באים יותר נפשות לצדיק להעלותם בעיבור אזי הי 
יק ורע לו שעי"ז מתפקרים רבים  ואחרי שחזרו הנפשות מהעיבור אזי נתווספה בהם אהבה  ואזי לא היה צד

הקטנה האם ע"י העיבור בטלו ממך כל התאוות וענתה    ה זה לזה ע"י העיבור ושאלה נפש גדולה את חבירת
לה חברתה שאפילו כחוט השערה לא יצאה מחול אל הקודש ואעפ"כ העלה אותה הצדיק בעיבור אע"פ  

 .ע שכדי להיות עולה בעיבור כזה צריך להיות צדיק גמורשידו

 
 

הם הצדיקים הגמורים שזכו להשגחה    היינו ממשיכי ימא דאורייתא לזה העולם   נחותי ימא, 

ועי"ז זכו לדעת ולבחי'  שלימה ע"י ששברו לגמרי תאוות ממון וזכו להמשיך חסד למלכות ולתקנה לגמרי  
בורי כח בחי' עיר גבורים עלה חכם דהיינו שיש להם החכמה  יוהם הגמשה משיח כמבואר לעיל באות א'  

ע"י שמעלים מ"ן את הנפשות ולהוריד תורה  לעורר יחוד נפלא  ועוד שכל נפלא  ישראל  ושכל לקבץ נפשות  
וזה בסוד יחוד דקטנות ע"י בחי' יסוד דקטנות שהוא בחי'    ,ואע"פ שהן עדיין שקועות בע"ז של תאוות ממון

   :ביאור התורה שהעתקתי בסוף  \סזשבו ואחלמה/ כמבואר היטב בלשם  נשיכת הנחש
 

כאן  סו  החום    מבואר  אליו  וככל שמתקרבים  אש  הוא  הככבים.  גוברשככב  אחד  היא  גם  לשמש שכידוע  קיח:    כמו המתקרב  בפסחים  מבואר  וכן 

ואזי יפרע   קישון ירדו להתקרר בנחל  חיממו את הרכב של הלוחמים כדי ש שירדו הככבים ו   במלחמת סיסרא על הפסוק הככבים נלחמו ממסילותם 
שפירש שדור )בראשית ח כא(  פרשת נח  )איבשיץ(  הקב"ה את חובו לים מקריעת ים סוף עי"ש. וצ"ע מאידך הרי גם הירח הוא ככב ועיין תפארת יהונתן  

, כידוע שיש חיים  שריפה ועל ידה יעלו לירחמגדל שממנו יוכלו לשגר ספינת אויר שבשוליה אבק    ההפלגה רצה לברוח לירח מפני המבול לכן בנו 
 .ואולי יש שורפים ויש שלא שורפים  .בירח עי"ש, הרי שסברו שאינו שורף

והנה בכל זמן הגלות אשר ישנם עדיין כמה וכמה ניצוצי קדושה בתוך הקליפה רח"ל הנה נודע הוא כי    -שם  הל   מדברי   עיין קטע   סז 

רין מתוך הסיגים והם עולות בסוד מ"ן תוך בטן המלכות ונתקנים שם בסוד עיבור ושם  השכינה הקדושה היא יורד תמיד ומברר בירו 
נגמר הבירור בסוד דם טוהר ודם טמא. ולכן בהגיע עת הלידה הנה בזמן שיש צדיקים גדולים בדור נעשה ההולדה בגילוי האורות  

החסד דדכורא גניז בפומא דאמה יסוד שבו כמ"ש  כי כמו ש   דהחסדים והוא ע"י שם ע"ב שבחסד שנתגלה בהיסוד שבה ונפתח רחמה.
 באד"ר קמ"ב א' כן גנוז החסד ביסוד שלה ג"כ )ע' שער הכוונות דף ק"א ע"ג ובמבו"ש ופע"ח שם(  

שביסוד שלה. הנמשך מהחסד שבה המתפשט בה מהחסד דז"א. כמש"כ בשעה"כ דף ק"א ע"ב וכן  ובעת הזכות והרצון מתגלה החסד  
ע"א בסוד הכתוב והוא יושב פתח האוהל. דהוא אשרי בגלויא דא חסד בצדק. ודא הוא פתחא דמשכנא עלאה  הוא בזוהר פ' בא ל"ו  

קדישא כו' כד אתגלייא האי יו"ד. אתבסם ואתברך בפתח האהל כו' דא הוא פתחא קדישא כתרא עשיראה ע"ש. ולכן הוא כי בעת  
שבו נולדו נשמות הצדיקים כמ"ש בתיקונים תיקון נ"א והוא אשר  הזכות נעשה ההולדה באור החסד והוא השם ע"ב דויסע ויבא ויט  

 נתגלה ג"כ בעת קריעת ים סוף שאז היה הלידה כנז'. והנה כ"ז הוא רק בעת הזכות והוא כאשר נעשה הלידה ע"י מעשה הצדיקים: 

והשכינה הקדושה הרי הוא מברר בירורים תמיד הנה נעשה אז הלידה רק באור הגבורה והוא    אמנם כאשר שאין זכות בתחתונים.
ע שט"ן. אמנם הנה אז נתקיים מה שנאמר לפתח חטאת רובץ. והוא כי הרי ע"י העיבור מתבררים סוד הי' מיני דמים ה' דם  " בשם קר 

הקליפ  יונקים  בעשיה  וכשמתפשטים  פסח.  בכוונת  כמ"ש  טמא  דם  וה'  בלק"ת  טוהר  וכן  הפסוקים  בשער  וכמ"ש  טמא  דם  מהה'  ות 
תהלים מ"ה. והנה הוא סוד הכתוב בעצב תלדי בנים וכמ"ש בזוה"ק ויקהל רי"ט ע"ב. כי בעת שאין זכות בתחתונים ועומד הנוק' בסוד  

ורע את רחם  הקטנות ופתחה סתום ורחמה צר ונעשה אז הלידה באור הגבורה דשם קר"ע שט"ן. שהוא הנחש דקדושה דקטנות הק 
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ושכל זה מכונה בין גלא לגלא   , שהוא בחי' שין הנ"ל בין גלא לגלא תלת מאה פרסי

לקבצן לחברן ומתלבש  ביניהן    אי שהוינו בין הנפשות כי כנ"ל הצדיק מקבץ את הנפשות להעלותן ע"ידה

   :בבחי' כסי שקא הנ"ל במעשה דרבי יונה בהם 
ראשין/בחי' שין שניה    סחאי, שהורומי' דגלא תלת מאה פרסי ד'  שהוא    הנ"ל  \סטשל 

 .  כי על ידו העלאת הנפשותדהיינו גובה הנפשות ושכל זה מכונה רומיה דגלא  דדעת. \ע/ חו"ב וחו"ג
השכל של קיבוץ הנפשות, והשכל ם הנ"ל, שהוא  יהיינו בחי' שני השכליומבאר מוהרנ"ת  ]עא

של העלאת הנפשות להמשיך תורה. שאלו שני השכליים של הצדיק שהוא חכם האמת 
  [ :הם בחי' שני שינין כנ"ל 

שהיא   \עד/[עג ]   צהלי קולך בת גליםבבחי'    \עבכי ישראל מכונים בת גלים/ והגלים הם הנפשות,  
)כשדרז"ל    הם יצחק ויעקב שעשו מצוות כגלים,זה לשון הזוהר ויחי רמט: ובגמ' פי' בת אבר בת אבהן  

   :\עז/(עו)  \עה/ סנהדרין צד ע"ב(

 
האילה וכמ"ש במאמרי רשב"י בריש אד"ר ע"ש. כי נחש עם הכולל גימ' שטן ונעשה הלידה בשם קר"ע שט"ן. וכמ"ש בתיקונים דף  
נ"ז ע"א וכן בתזה"ח ל"ו א' כי בשם קר"ע שט"ן ביה קרע ימא. והוא הנחש דקדושה מבחינת אלהים קדושים דקטנות דיניקה והוא  

נות דיניקה אשר נקרא אז היסוד שלו בשם נחש. ומתייחד הוא עם הנוק' דיניקה אשר נקרא אז היסוד  דז"א בעת שהוא בהקט   יסוד 
זיווגו רק בסוד נשיכה ובנשיכה הזו קורע את   שלה בשם צור והוא דרך נחש עלי צור. והוא הנחש הנושך ברחם האילה כי א' הוה 

אור הקדושה שבה אבל בשם קר"ע שט"ן מדחה את החיצונים  רחם האילה כי היה פתחה סתום מפחד החיצונים שלא ינקו ממנה מ 

אך עכ"ז הנה באשר שהם שניהם אז בסוד הקטנות וכל הבירור והעיבור שנעשה אז בעת שאין זכות בתחתונים  ונפתח רחמה ויולדת.  

י הרי היסוד דז"א שפתח  ומה גם כ ולכן מתבררים עי"ז בהעיבור הי' מיני דמים ה' דם טוהר וה' דם טמא  הרי הוא הכל בבחי' דינין  

וגבורות  דינין  מבחי'  רק  ג"כ  עתה  הוא  הרי  רחמה  להחיצונים    את  שורש  הרגע  שהם  באותו  אותם  הגם שמדחה  הנה  כי  הוא  לכן 

ג"כ  יניקה  מקום  הנה נעשה להם  כנז' עכ"ז  אז    לצורך הלידה  בעשיה  וכשמתפשטים  הזה  בהעיבור  הנתברר  טמא  מסוד הדם  והוא 

עוד  יונקים מהם.   דז"א ולא  הנחש הטמא    כי באשר שיש להם שייכות אז בהיסוד  ויונק  כנודע  הוא שורשם  ודינין  הגבורות  כי  ג"כ 

 ולכן כשבא הנחש דקדושה שהוא אלהים קדושים ונושך ברחם האילה מהנחש דקדושה מרחוק עכ"פ  
 שהוא   -גם בדפו"ר שהיא, בתרלד ומתרלו    סח 

 פרסי לא בארבע א"כ מדוע רבב"ח רמז גם אותה בתלת    וצ"ע   סט 
  יש כאן רמז להורדת התורה בשתי ידי משה אולי  דעת דז"א,   חו"ג שב ע"י שיסוד דאמא נעשה  וגבורה כאן נפרדים    במה שהחסד   ע

  ביד   שנעשה בדרך של חטיפה תענית  ירושלמי    . ועיין ושני לחת הברית על שתי ידי   ( טו   ' ט ) בפרשת עקב  וכמבואר    דהיינו חסד וגבורה 
)ועיין הקדמת הסמיכת חכמים  ל אותו מעשה ביקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של משה וחטפן ממנו  א כיון שעשו ישר –

)נ"ל שתמיד הולדת התורה בדרך של חטיפה ועיין לקמן     שחטפן ביד והורידן בשתים.  נמצא   לרבי נפתלי כץ שרמז בזה לשני אוחזים בטלית( 
דהיינו התגברות הדינים שבסוף חבלי הלידה ואולי זה בחי' החטיפה שהיא  למימי התורה יוצא דם ויונק הנחש  קודם  ה מזוהר פנחס רמט שבתחילה  תבסוד האיל 

ו  בחי' חרטה שאחרי הנתינה,  ביותר    זוגם  התגברות הדינים לקטרג על הנתינה שזה  חכמת הצדיק להתגבר על הדינים להמתיקם בסוף הלידה שאז מתגברים 
 בבחי' אין גיבור כמתייאש.( 

   היא בלי סוגרים   -ובתרלד   )ואינה בהשמטות של דפו"ר(   .הוספה של מוהרנ"ת בתקפא  עא 

ים  י ה הנפשות אינן גלים אלא בת גלים ועיין בסנהדרין לקמן מבואר שהאבות נקראים בת גלים כי עושין מצוות כגל   וצ"ע לפ"ז   עב
אמר ריש לקיש אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות  עה"פ בשיר השירים רקתך כפלח הרימון  שם לז.  והכי נמי כל ישראל מבואר בגמ'  

כיון    אולי אפ"ל אלא מצד הברור שכל מעשיהם מצוות,  מצוות  ואע"פ שהמהר"ל )עיין לקמן( ביאר כגלי הים לא מצד הריבוי    כרמון.
 ים.י ה שבישראל יש בחי' כזו מצד הריבוי שייך גם בהם לשון גל 

 ישעיהו י' ל'  עג

א    ישעיהו פרק י  עד ָליו: )כח( ּבָ יד ּכֵ ְכָמש  ַיְפקִּ ְגרֹון ְלמִּ מִּ ת ָעַבר ּבְ אּול ָנָסה:  ַעל ַעּיַ ָ ְבַעת ש  ַבע ָמלֹון ָלנּו ָחְרָדה ָהָרָמה ּגִּ ָרה ּגֶ   )כט( ָעְברּו ַמְעּבָ

ים )ל(   ל ִ ת ג ַ ֵלךְּ ב ַ ה ֲעָנתֹות:   ַצֲהִלי קו  ּיָ ה ֲענִּ ָ י ַלְיש  יבִּ ִּ י   ַהְקש  בִּ ֵבי ַהּגֵ ְ יזּו:)לא( ָנְדָדה ַמְדֵמָנה יֹש  ֹנב ַלֲעמֹד ְיֹנֵפף ָידֹו ַהר בית    ם ֵהעִּ )לב( עֹוד ַהּיֹום ּבְ
ם: ס  ָלִּ ָ ְבַעת ְירּוש  ּיֹון ּגִּ ת צִּ  ּבַ

עית מגרון ומכמש רמה    מונה והולך מסעות שנסע סנחרב ובא על ערי יהודה לבא ירושלים ביום מפלתו:   -)כח( בא על עית    רש"י 
 רש"י פירש בת גלים שם מקום אע"פ שבגמ' לקמן מבואר לא כך.   כולן מקומות הן:   -גבעת שאול בת גלים לישה ענתות מדמנה גבים  

י') נסע אותו רשע באותו היום, שנאמר  אמר רב הונא: עשר מסעות    : סנהדרין דף צד   עה  בא על עית עבר במגרון למכמש    ( ישעיהו 
  לי קולך בת גלים הקשיבה לישה עניה ענתות צה   ( ישעיהו י' )יפקיד כליו עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה  

 ( ישבי הגבים העיזו.  י'נדדה מדמנה  ירושלם(.    ( ישעיהו  גבעת  ציון  בת  ינפף ידו הר  הויין!    -עוד היום בנב לעמד  צהלי    -הני טובא 

   גלי הים.בתו של אברהם יצחק ויעקב שעשו מצות כ   -קולך בת גלים נביא הוא דקאמר לה לכנסת ישראל: צהלי קולך בת גלים  

שעשו מצות כגלי הים. פי' שהיו מבוררים ונכרים במצות כמו הגל הזה שהוא מבורר    -מסכת סנהדרין    -עמוד קצד    "גחדושי אגדות ח   מהר"ל 
וניכר וכך האבות היו מסוימים בעולם מצד המצות, כי כל פסיעה ופסיעה מן האבות הכל היה במצות השם יתברך ובהשגחתו. כי לא  

 סתם בני אדם שהם היו יסוד עולם, ולפיכך כל דבר מהם היה מצות השם יתברך עליהם ולפיכך הם מסוימים במצות:   היו האבות כמו 
 עיין זהר ויחי דף רמט:  עו

ובגין דכנסת ישראל קא משבחא ליה לקב"ה, אמר קרא צהלי קולך. בת גלים בת אבהן, תו בת גלים, עלמא     זהר ויחי דף רמט:  עז 
בגין דכלא קיימא ביה ואתכליל ביה תלי תלים, ונפקא מניה לכלא, תו בת גלים, כדכתיב )שיר ד יב( גל נעול, וכל  דאתי אקרי גלים,  

 .אינון גלים ומבועין כלהו נפקי מעלמא דאתי, וכנסת ישראל איהי בת גלים 
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גלא לגלא הנפשות,בין  כל  מחברים  היינו  לגלא,  גלא  בין  שהם  החכמים  אלו  כיון   , 

לזה זה  לחברם  ביניהם  שנמצא  דבק  כמו  הוא  יחד  הנפשות  מלקט  ומ  שהחכם  מתכסה  בהן  תוגם  לבש 

בנוסח כת"י רבנו הוסיף  .  ולוקח נפשות חכםבבחי'    להעלותן מ"ן כנ"ל במעשה דרבי יונה דכסי שקא

נקראים גלים לא בגלל בת גלים   תמשמע טעם שהנפשו  -\עח/ ונפשות הם גלגלים בבחי' עגולים כידוע  -כאן
 . בחי' אמונה כנ"ל אלא כי הנפש בחי' גלגל בחי' מקיפים

תפילין    בחי' שין אחת  עטשהיא   פרסי,  תלת מאה ראשין  של  ג'  כנ"ל שרומז לשכל שיש  של 

 : כנ"ל לחכם ללקט הנפשות בבחי' אריתי מורי עם בשמי 
תלתא מאה פרסה אלו חכמי הדור שהם בבחי' מה    -לא מבואר כאן מאי מאה פרסי ועיין נוסח הכתב יד  

  אל תקרי מה  [פב]  אל יתהלל בחכמתו ובגבורתו ובעשרו כי אם בזאת וכו' וכתיב  [פא]  בשלש דברים כ"ש  [פ]
מבואר שעיקר השכל הזה של קיבוץ הנפשות הוא השפלות, וע"כ הוא נקרא חכם דייקא כי   –.  \ פג/ אלא מאה

מה בחי' מה כוחי וכמבואר בתורה פג תנינא שהחכמה נקראת רחוק כי היא השגה עד כמה  -חכמה בחי' כח
חוק מלהשיג מהותו והנהגתו ית' וכמ"ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני דהינו שזו החכמה כשיודע  אני ר

ממנו רחוקה  פשהיא  בתורה  כמבואר  צריך שפלות  הנפשות  בקיבוץ  ודייקא  בגודל   ב.  רבנו  תנינא שמשה 
 . \פדל ומוצא בו אלוקות עי"ש/אלותו היה מקשר עצמו עם הפחות שבישרפש

ד'   , היינו להעלות הנפשות זה בחי' שין אחרתפרסיתלת מאה    פהורומי' דגלא  של 

נוסח כת"י רבנו  עיין  ו)גם כאן הלשון תלת מאה כנ"ל    לעלות ולהוריד תורה  אחרדהיינו עוד שכל  ראשין,  

ורומא דגלא תלת מאה פרסה היינו התרוממות הנפשות למעלה אינה אלא ע"י החכם שהוא בחי'   -לקמן

ל"מה" בחי' שפלות כמ"ש "ונחנו מה" בחי' חכמה בחי' כח מה בחי' מה  כנ"ל שמאה רומז    -תלת מאה פרסה

   : כמ"ש עיר גיבורים עלה חכם וכנ"ל  כחי שע"כ נקרא חכם דייקא
ב', היינו שאנחנו נכנסנו לעורר זיוג  זימנא חדא אזלינן באורחא חוד  ישמי  כנ"ל באות 

העלאת נפשות ישראל בבחינת מיין נוקבין, והחכם יכול    יחודם על ידייוהתורה  ונולדת  יוצאת  חכמה ובינה  
הזה    נפשותלקח ה היחוד  ידי  ועל  חכם",  נפשות  "ולקח  יא(:  )שם  בבחינת  נוקבין,  מיין  בבחינת  ולהעלותם 

התורה קלט(זיווג    , נולד  )תהלים  כמ"ש  אורח,  ורבעי  \פו/הנקרא  שדוד  [  פז]   ארחי  הפסוק  פשט 

 
לא הוא בחי' מקיף לכן ע"י הרצון  כמ"ש יש את נפשכם והרצון אין לו אבר מסויים בגוף א ריש אות ג'  כי נפש בחי' רצון כנ"ל    נ"ל   עח

 עי"ש המראה מקום לזה.  ברגע אחד מזיז האבר שרוצה כי אינו שייך למהלכי שכל.
 שהוא   -בתרלד  עט 
 כי תלינו עלינו    שמות טז ז' ונחנו מה   פ

 ירמיהו ט' כב   פא
הדרשה שם על "מה" דכתיב בדברים י' יב לעניין מאה ברכות ורבינו דורש להפך שמאה רומז ל"ונחנו מה" בשמות    מנחות מג: עפרש"י ותוס' שם וזוהר רע"מ קרח דף קעט.  פב

 טז ז'.
ד'   פג ד"ה    עיין תורה  ּכִּ   בביאור הרבב"ח  ַעת,  ַהּדַ ינֹות  חִּ ּבְ ֶזה  ָחא,  ְ ש  מִּ י  ְרּבֵ ּגַ ָחא  ְ ש  מִּ י  ְרּבֵ ּגַ ֵמָאה  ָלת  ּתְ ֵעיָנא  ּדְ ָלא  ְלּגַ ּגַ ֵמַחד  ֶמן  ּוָמְלאּו  ֶ "ש  י 

יק   ּדִּ ַהּצַ ֶ יַנת ַמה ש ּ חִּ הּוא ּבְ ֶ ה, ש  ֶ יַנת מש  חִּ ֶכל. ּוְתָלת ֵמָאה, ֶזה ּבְ יַנת שֵֹ חִּ מֹות ל(, ֶזה ּבְ ְ " )ש  ַחת קֶֹדש  ְ ש  לש   מִּ ָ ש  יַנת ָמה. ּבְ ְבחִּ ין ֶאת ַעְצמֹו, ּבִּ ַמְקטִּ
ְרְמיָ  )יִּ תּוב  ּכָ ֶ מֹו ש  ּכְ ַעְצמֹו,  ין ֶאת  ְלַהְקטִּ יְך  ָצרִּ ינֹות  חִּ יר": ּבְ ִּ ְוָעש  ּבֹור  ּגִּ ָחָכם,  ל  ְתַהּלֵ יִּ ינֹות       הּו ט(: "ַאל  חִּ ּבְ לש   ָ ֵמֵאּלּו ש  יָנה  חִּ ּבְ ָכל  ּבְ ֶ ש  ְמָצא  נִּ

וּ  ם ש  ָ ֵאין ש  ֶ אֹור ֵאין סֹוף, ש  ק ּבְ ּבֵ ּדַ ּיּות, ּומִּ מִּ ְ ש  טּות ַהּגַ ְ ש ּ ְתּפַ ה ָמה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיש  לֹו הִּ ּנּוי ָרצֹון, ֶאלָּ הּוא ַנֲעשֶֹ ִּ "ל,  ם ש  ּנַ ים, ּכַ א: ה' הּוא ָהֱאלֹקִּ
יְדָרא   אִּ ּמּוָבא ּבְ ֵעיָנא', ּכַ ָלא ּדְ ְלּגַ יַנת 'ַחד ּגַ חִּ יב. ְוֶזה ּבְ טִּ ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַרֲחֵמי',  )זַֹהר ָנשֹ ַהְינּו ּכֻ ה ֵעיָנא ַחד ּדְ ח ּבָ ּכַ ּתַ ְ ש  י יִּ ָאתִּ יְמָנא ּדְ א קלז:(: 'ּוְלזִּ

ּלֹו ַהּטֹוב וְ  יַנת ּכֻ חִּ ק ֶאת ַעְצמֹו ְלֵעיָנא ַחד ְדַרֲחֵמי, ַהְינּו ְלֵאין סֹוף, וְ ֶזה ּבְ ה ַעְצמֹו ָמה, ְמַדּבֵ יק עֹושֶֹ ּדִּ ַהּצַ ֶ ש  ְמָצא ּכְ יב. נִּ טִּ חֹוֵזר  ַהּמֵ ֶ ש  ְך ּכְ ּכָ ַאַחר 
ֶרְך הַ  ם ּדֶ ָ ּוט ש  ש  יְך ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָהַאְחדּות ָהָרצֹון ַהּפָ ִּ ֹוב, ָאז ַמְמש  יַנת ָרצֹוא ָוש  ְבחִּ ְקֵרי  ּבִּ ֱאַמר: 'ַאל ּתִּ ּנֶ ֶ מֹו ש  ה ֵמָאה, ּכְ ּמָ ה מִּ ּלֹו, ְוַנֲעשֶֹ ֶ ה ש  ּמָ

ְר  ּגַ ַהְינּו  ְכלֹו,  ּוְלשִֹּ ְלַדְעּתֹו  ה  ַהּזֶ יְך אֹור  ִּ ּוַמְמש  ָמה,  ָלת  ּתְ מִּ ֵמָאה  ָלת  ּתְ ה  ְוַנֲעשֶֹ )יא(.  ֵמָאה'  א  ֶאּלָ "ל.  ָמה  ּנַ ּכַ ֶכל,  שֵֹ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶ ש  ָחא,  ְ ש  מִּ ּדְ י  ּבֵ
יָבֵרְך ַהּטוֹ ַאּתָ  ים, וִּ ה' הּוא ָהֱאלֹקִּ ֶ ַדע ָהַאְחדּות, ש  ּיֵ ֶ יְך אֹור ֵאין סֹוף ְלַדְעּתֹו, ש  ִּ ְמש  ּמַ ֶ יד ָלבֹוא: ה ָהְרֵאיָת ָלַדַעת, ש  מֹו ֶלָעתִּ יב ַעל ַהּכֹל ּכְ טִּ  ב ְוַהּמֵ
ֶר     -  עיין תורה פב תנינא   פד ּדֶ ּוָפַתח  ל לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות  ה ְלַקּבֵ ֶ ָעָלה מש  ֶ ְיֵמי ָרצֹון, ש  י ֵהם  ּכִּ חֶֹדש  ֱאלּול,  ּבְ ּוָבה הּוא  ש  ר ַהּתְ ּקָ ה  ְועִּ ָ בּוש  ּכְ ְך 

ָר  ְ ש  יִּ ּבְ ֶ חּות ש  ּלּו ַלּפָ ר ֶאת ַעְצמֹו ֲאפִּ ַ ה ָקש  ֶ ּמש  ֶ ְך, ש  ה הּוא ּכָ ֶ ה מש  ָעשָֹ ֶ ֶרְך ש  ּה. ְוַהּדֶ מֹות ל"ב(:  ֵליֵלְך ּבָ ְ תּוב )ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ֹו ֲעֵליֶהם, ּכְ ֵאל ּוָמַסר ַנְפש 
 ֵ ּוְמַקש ּ ּוְמַיֵחד  ף  ָהָיה ְמַאּסֵ ה  ֶ ּמש  ֶ ְוכּו' ש  ה"  ֶ ְקֵהל מש  מֹות ל"ה(: "ַוּיַ ְ רּוש  )ש  ְוֶזה ּפֵ י ָנא".  ן ְמֵחנִּ ם ַאיִּ ם  "ְואִּ ּלּו עִּ ָרֵאל, ֲאפִּ שְֹ יִּ ל  ּכָ ם  ר ֶאת ַעְצמֹו עִּ

בַּ  ֶ חּות ש  ג  ַהּפָ ּסָ ֶ ָרֵאל, ש  שְֹ ּיִּ י רֹוֶאה ֶאָחד מִּ ֲאנִּ ֶ ש  ּכְ ּלּו  ו" ֲאפִּ ַיְחּדָ ּלֹו ָסג  ים נ"ג(: "ּכֻ ּלִּ הִּ רּוש  )ּתְ ְוֶזה ּפֵ ים.  חּותִּ רּוְך הּוא, ַאף  ּפְ ּבָ דֹוש   ָוֹכל ֵמַהּקָ ּכֹל  מִּ
כְּ  ּמֹו,  עִּ ר  ֵ ּוְלַקש ּ ְלַיֵחד  יְך  ָצרִּ ו  ַיְחּדָ ְהֶיה  ּנִּ ֶ ש  י  ֲאנִּ יְך  ָצרִּ ֵכן  י  ּפִּ ה: ַעל  ֶ מש  ה  ָעשָֹ ֶ ש  ּלּו       מֹו  ֲאפִּ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ יּוָטא  ּדְ ּבַ ּלּו  ֲאפִּ ֱאלֹקּות  יַנת  חִּ ּבְ ֵיש   י  ּכִּ

כְּ  יק,  ירִּ חִּ יַנת  חִּ ּבְ ְוֶזה  ָלה".  ָ ָמש  ּכֹל  ּבַ "ּוַמְלכּותֹו  ים ק"ג(:  ּלִּ הִּ )ּתְ ם  ְלַקּיֵ ְמָסֲאבּוָתא,  ּדִּ ְתֵרי  ּכִּ ָרה  ֲעשָֹ ּקּוֵני  ּבַ ּתִּ )ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ש  ַדף כח:(: מֹו  י,  ּקּון  ּתִּ    זַֹהר 
וַ  ָרֵאל ֵיש  ּבֹו ּבְ שְֹ ּיִּ חּות מִּ ּפָ ּבַ ֶ ְמָצא ש  ין'. נִּ אִּ ּתָ יְך ָלּה ַעל ּתַ א, ְלַהְמלִּ יק ְלַאְנָחָתא ָלּה ְלַתּתָ ירִּ ְהיֹות  'ּוְבחִּ י ָיכֹול לִּ אי ֵאיֶזה ֱאלֹקּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֲאנִּ ּדַ

ּלֹו ָסג ַיחְ  ּמֹו, ְוֶזה: "ּכֻ ו עִּ ו": ַיְחּדָ  ּדָ
 דגליא   -ובתרל  פה 
ה:   תהילים   פו  ְנּתָ ְסּכַ ָרַכי הִּ יָת ְוָכל ּדְ י ֵזרִּ ְבעִּ י ְורִּ  פרק קלט )ג( ָאְרחִּ

דרכי ורבצי ושכני סבבת מחיצה שאין לי לעשות דבר בלא ידיעתך, זרית לשון זר זהב סביב )שמות    -)ג( ארחי ורבעי זרית    -  רש"י 
ת  טיפת  על  ורבותינו דרשו  מנחם,  חברו  וכן  לברור את  כה(  התבואה  זורה  זרית לשון  ופירושו  מן הברור שבה  נוצר  שמיש שהולד 

 למדת:   -הפסולת שבה. הסכנתה  
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  דורשנראה שרבנו  יכול להסתיר ממך כלום, ו  דרכי ומקום רביצתי סובבת לכן אין אני  "ההמלך אומר להקב
  רבע ישראל( את  )במדבר כג י' ומספר    שאורח בחי' זיווג מדסמיך לרבעי שפירושו רביצה שהוא כינוי לזיווג 

י'   שכיבה כינוי לזיווגו  וכן פרש רשב"ם לעיל על מרבעתא דהיינו מקום שכיבה, )הרבה וכגון בראשית כו 
ואורח צדיקים כאור נגה    )משלי ד'(  אורח פי' דרך כמ"ש  כי  גם בלא סמיכותאפשר  .  ולכאורה  כמעט שכב(

   :דרך גבר בעלמה כמבואר בקדושין ב: )משלי ל יט( ודרך בחי' זיווג כמ"ש 
בנוסח    עיר גבורים עלה חכםהנפשות למעלה, בבחי'  והעלינו  היינו שדלינן    ודלינן גלא,

כאן הוסיף  רבנו  היינו -כת"י  פרסה  מאה  תלת  דגלא  ורומא  כי  כנ"ל  החכם  ע"י  הנפשות  עליית  עיקר  כי 

 -:התרוממות הנפשות למעלה אינה אלא ע"י החכם שהוא בחי' תלת מאה פרסה
לעורר   דהיינו  הנ"ל  היחוד  לעורר  נוקבין  מיין  הנפשות  את  בבינהשמעלה  להאיר  לעיל    החכמה  )נתבאר 

דעתידה   תורה  להוליד  יחוד  נעשה  ושם  לא"א  עולין  שחו"ב  סנהדרין  רז"ל  מאמרי  שער  עפ"י  ב'  באות 

 : דת התורה לשעי"ז נו להתגלות לעד"ל תורה דעתיקא(
 

 
ענין רביצה והוא השכיבה לנוח כמו ותרבץ תחת בלעם )במדבר כג( תרגומו ורבעת וקרוב    -דרכי. ורבעי    -)ג( ארחי    -  מצודות ציון

 לו לא תרביע כלאים )ויקרא י"ט(.

 כמ"ש )משלי ד'( אורח צדיקים כאור נגה, ודרך לשון זיווג כמ"ש דרך גבר בעלמה עיין קדושין ב: ארח פי' דרך    פז 



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               1יח: 

 , היינו שגרמנו זווגא עלאה.  עד דחזינן בי מרבעתא דכוכבא זוטא
שדרש רבינו שאורח לשון זיווג כיון דסמיך לרבעי כנ"ל    ארחי ורבעי, זה בחי' זווג, כמ"ש  מרבעתא

 .  גם עיין פירוש רשב"ם הנ"ל מרבעתא מקום שכיבה ,רבע ישראלאת כמ"ש ומספר שהוא לשון זיווג 
זווג כוכ  שכינתא זוטא נקראת בשעת  ד דקטנות שהוא דייקא בשעה  לזיווג הנקרא יחוהכוונה    בא 
ואז הם דבוקים אחור באחור מחשש יניקת הקליפות ולא  מאד  בקטנות    המלכותעוונות ישראל אזי  שמחמת  

  אזי היא  שיש חייבים בדור  אבל בזימנא  .\א/ ופונים זה לזה  כשהם גדוליםכי אין זיווג גופני אלא    יחוד  שייך 

 ,  מתכסה ומקטינה עצמה עד דלא נראה מכל קומתה רק נקודה אחת בלבד
 קא שם נובדברי הי \ב/ א ע"א()בלק דף קצכמובא בזוהר 

 
שזו"ן   א והוא  באחור  זיווג שנקרא אחור  יש  זיווג    אמנם  נעשה  ואזי  עליהם  ומסככת  לבינה  זיווג  עולים  ואינו  הנוק'  ניסור  סוד  והוא 

 .להולדה 

ענין תפילין דרוש ה'(, וזהו תוכן    מאמר הבא, נקדים מה שכתב האריז"ל )בשעה"כ  להבין  -)וביאור המתוק מדבש( ( דף קצא.  א זוהר הקדוש בלק )ינוק   ב 
מוחין, אבל בלילה שהמוחין מסתלקין לגמרי, כי אף הרשימו מסתלק, אז הוא זמן פירוד בין    בהםדבריו, והנה נודע כי ביום יש קירוב לז"א עם נוקביה לפי שיש  

שיש לי עמך, וזה שכתוב כי עזה כמות אהבה, ואיני יכולה להפרד    כחותם על לבך, והוא מפני רוב אהבה   שימניז"א לנוקביה, ואז היא שואלת אליו ואומרת לו,  
זו"ן, שהוא חוזר בסוד ו"ק בלבד, והיא בסוד נקודה, כי מתחילת הלילה מתחלת המלכות להתמעט, עד שבחצות הלילה    המעטת ממך לגמרי, נמצא שבלילה הוא זמן  

י עסק התורה שעוסקים ישראל הקמים בחצות לילה, הם מוסיפים בה כח, והיא עולה מעט  קודש קדשים של עולם הבריאה, ועל יד  להיכל יורד נקודת הכתר שלה 
 שבאור הבקר גמרה לעלות באצילות, עיי"ש.     שנמצאמעט, עד  

י'    נקודתד  כתב האריז"ל )בס' הלקוטים על שה"ש(, על הפסוק אל תראוני שאני שחרחורת, וז"ל דע כי כאשר אין מעשים לישראל, אז חוזרת המלכות בסו  ועוד 
וז"ש שחורה אני  ', ה  שחורה, וז"ש אל תראוני שאני שחרחורת, לכן אין לכם בי השגה וכו', והגבורה היא עושי דברו, שעושה לאות י' ה', פי' שמתפשטת הי' ונעשית

 פי' קודם הייתי שחורה כשהייתי בבחי' י', ואח"כ אני נאוה שנעשיתי בבחי' ה', עכ"ל.   

ַתח  ָּ ַמר    פ  א ְואָּ ו קָּ ה מש"כ    לפרש ַההו א ְינ  חֹורָּ ַלִים ְוגֹו'    ש ְ נֹות ְירו ש ָּ ה ב ְ אוָּ ת ְוגֹו',    ַאל כתוב    ועוד ֲאִני ְונָּ ַחְרחֹרֶׁ ֲאִני ש ְ ְראו ִני ש ֶׁ יןת ִ א אֹוְקמו ה     ִמל ִ ין הָּ ֵּ הדברים כבר    אלוִאל 

ל ביארו החברים,   אנפרש בזה האופן,   עתה   ֲאבָּ ְעת ָּ ש ַ ִאיִהי ג    ב ְ י  ד ְ י ְלַגב ֵּ א ֹו ְרִחימו  ַסג ִ הָּ וֹ שהמלכות היא בהתעוררות אהבה גדולה אל ז"א אהובה,    בשעה  ְרִחימָּ ְרִחימו     ִמג  ִחיקו  ד ִ ד ְ
אדוחק אהבתה,    מחמת לָּ ה   ד ְ ְכלָּ ל    יָּ ה   ג ַ   ַאְזִעיַרתיכולה לסבול התרחקותה מדודה, מה שהיא צריכה להתרחק ממנו בתחילת הלילה, לכן    שאינהְלִמְסב ַ ְזִעירו  ְרמָּ י    ב ִ מקטנת    היאַסג ִ

את ט' ספירותיה ללאה, לצורך יחודה עם יעקב בחצות הלילה, ורחל נשארת    והלואהעצמה במיעוט גדול, דהיינו שבחצות הלילה הראשונה רחל הולכת ומתמעטת, ונותנת בהשאלה  

ה   ַעד ר שלה בהיכל קדש קדשים דבריאה, והיינו  ממש נגמרת מעוטה, ואז יורדת נקודת הכת הלילהרק בנקודת הכתר שלה, ובחצות   א ִאְתֲחִזיַאת ִמנ ָּ לָּ אד ְ ל ָּ א   אֶׁ ה ֲחדָּ ְנקו ד ָּ ְזִעירו  ד ִ
יןי' הרומזת על חלק העשירי שלה,    אות'  י  ואמר היא,    ומהִאיִהי    ו ַמאי שלא נראית ממנה אלא נקודה אחת קטנה, היינו נקודת הכתר שלה,    עד דֵּ נקודת הכתר שלה    כשיורדת  כ ְ

ְסיָּא לבריאה,   ַ ין    ִאְתכ  ְריָּ ִ יִלין ו ַמש   ל חֵּ ה  ִמכ ָּ ילָּ ה ֲאִני    ְוִאיִהיהיא מתכסית מכל הצבאות והמחנות שלה,    אז   ד ִ חֹורָּ ְמַרת ש ְ ית   היינואָּ לֵּ ר    ד ְ אָּ ש ְ ויה  כ ִ ַגו ֵּ א ב ְ ורָּ א ִחו ָּ ת ד ָּ אָּ וןב ְ   כי ַאְתוָּ

אאותיות,  אין באות י' זו לבנונית בתוכה כמו בשאר   ה ֲאִני    ְודָּ חֹורָּ יתשאמרה שחורה אני,   וזהש ְ א ִלי ֲאַתר    ְולֵּ לָּ אי    ְלַאעָּ ָּ ְדפ  חֹות ג ַ לי מקום להכניס אתכם תחת הכנפים   ואיןְלכֹון ת ְ

י "ן. ומש"כ  משלי, כלומר ביסוד שלי ששם עולות הנשמות בסוד   ֳהלֵּ אָּ ורו  לְ   כ ְ ה  ִחו ָּ ית ב ָּ לֵּ א י', ד ְ ִניַנן ד ָּ ר, ת ְ דָּ יִריעֹותשזו אות י' שאין לבנונית בתוכה,    למדנוגֹו  קֵּ א    כ ִ לֹמה, ד ָּ ש ְ
ְך    ו ְבִגיןהיסוד שהוא ו' זעירא, שגם כן אין בה לבנונית,    היינו'  ו ָּ ְראו ִני    ַאל כתוב    ולכך כ  א   דהיינות ִ ל    לָּ לָּ י כ ְ ֱחמו ן ב ִ א מה לראות בי כלל,    לכם  איןתֶׁ ֲאנָּ א    ד ַ ירָּ ה ְזעֵּ אני    כי ְנקו ד ָּ

 )שע"ר ומפרשים(   ודה קטנה בתכלית המיעוט בעולם הבריאה. נק

, הם חיילי השכינה, ובתורתם  בתורהמאמר הבא נקדים מה שמביא השע"ר בשם האריז"ל )מכמה מקומות(, כי הצדיקים הגדולים הגבורים ביצרם, הקמים בחצות לילה ועוסקים    להבין 
ונקשרת עם אהובה ז"א בזרוע שמאלו בסוד תפילין של יד, ואז    באצילותאחר חצות הלילה הם מעלים את נקודת הכתר שלה שירדה בחצות לילה לבריאה, וכאור הבקר היא עולה  

של אותו היום, ואח"כ עולים על ידי ד' חלקי התפלה מעולם לעולם, עד שבברכת    לתקון השכינה  השייכיםהט"ס שנתנה בהשאלה ללאה יורדות עתה לבריאה לברר חלקי הברורים  
 הברורים מבי"ע בהיכל הרצון דבריאה.    כלאמת ויציב עומדות כל הט"ס שלה עם 

ה שאמר    וזה ה     מֶׁ ילָּ יִלין ד ִ יִפין ַחי ָּ ק ִ ַ ְבִרין ת  ְבִדין ג ֻּ ֲאִגין ,  הלילההחזקים החיילים שלה, שהם הצדיקים הקמים בחצות    עושים הגבורים  מהעָּ יִפין    ש ָּ ק ִ ַ ין ת  ַאְריָּ אז כאריות    שואגיםכ ְ

ה "א לרצות את המלכה ולהכניסה להיכלו,  מזחזקים בלימוד תורתם, ואחר כך הם שואגים בתפלת שחרית ומבקשים   מָּ ַמר    כ ְ ִפיִרים שנאמר    כמו ְדַאת ְ אָּ ֹוֲאגִ   ַהכ ְ ֹו    ים ש  ף, ו ִמג  רֶׁ ָּ ַלט 
ֲאִגין   ִלין ְוש ָּ יִפיןקָּ ק ִ ַ א    ת  קָּ א  מְ ד ְ ילָּ חֵּ יִפין ד ְ ק ִ ַ ִרין ת  יב ָּ ין ג ִ ַאְריָּ ֲאִגין כ ְ ַמעהצדיקים,    שהםקולות ושאגות חזקים ששואגים כאריות, הגבורים חזקי הכח    ומתוך ש ָּ א    ש ָּ יל ָּ א ְלעֵּ ְרִחימָּ

יה   ְויַָּדעשישראל עומדים בתהלות לאל עליון,  בעתות את המלכות מעולם הבריאה, האוהב שלה למעלה, היינו ז"א מתעורר להעל  שומע  ותֵּ וָּ ְרִחימו  כ ְ יה  ִהיא ב ִ תֵּ ְרִחימָּ יודע   והואד ִ

  ַעד )ה"ג בד"א ועי' בעט"צ( ע כי יוד וגם, כלומר שיודע שהמלכות היא באהבה גמורה כמותו שרוצה לעלות לאצילות ולהתייחד עמו ביחוד של שים שלום, כמותו שאהובתו היא באהבה עמו 
ל  לָּ ה  כ ְ ילָּ ירו  ד ִ ִ פ  א ְוש ַ י ֹוְקנָּ א ִאְתֲחִזיַאת ִמד ִ לָּ  )שע"ר ומפרשים(   , כי היא בבריאה בלי שום תקון פרצוף רק בסוד נקודה שחורה כנ"ל. כלום לא נראה מצורתה ויופי שלה   עדיין  ד ְ

יןואמר    וממשיך  ֲאִגין    ו ְכדֵּ ִלין ְוש ַ ֹו קָּ ה   ִמג  ילָּ א ד ִ ילָּ י חֵּ רֵּ ב ָּ ו ן ג ִ ִאינ  מתוך הקולות והשאגות של תפלות בני ישראל בשחרית,    היינו מתוך הקולות והשאגות של אותם גבורי כח שלה,    ואז ד ְ

ִפיק יה     נָּ לֵּ יכָּ ֹו הֵּ ה  ִמג  אָּ ה  ְרִחימָּ ֹודָּ "א, מתוך היכלו, דהיינו שיוצא היסוד דז"א מתוך היכלו שבאצילות, אל היכל קדש קדשים דבריאה, ששם נמצאת רחל  זדודה אהובה שהוא    יוצאד 

ה לא"ל עליון,  בתהלות  ָּ ַכמ  יִחין ו בו ְסִמין    ב ְ רֵּ ן ב ְ זָּ ה ְנִבְזב ְ ָּ ַכמ  ן ב ְ נָּ "א היורדות אליה מלובשות  מתנות בכמה דורונות בריחות ובבשמים, דהיינו בהרבה הארות מהיסודות דאו  בכמהַמת ְ

י)כמ"ש בשעה"כ בדרוש תהלות לא"ל עליון(,  דז"א    יסודתוך הארת   תֵּ פ ִ   ְואָּ א ְוש ַ י ֹוְקנָּ א ד ִ לָּ א ב ְ ירָּ ה ְזעֵּ חֹורָּ ה  ש ְ ח לָּ כ ַ ה  ְוַאש ְ ל    ירו  ְלַגב ָּ לָּ ומוצא אותה שחורה וקטנה בלא צורה ויופי    אליה ובאכ ְ

ִריב כלל, כלומר בלי שום תיקון,   ה   לְ   קָּ יק לָּ ֵּ ה  ו ְמַנש   ק לָּ ה  ְמַחב ֵּ אליה ומחבק אותה ומנשק אותה, בסוד הנשיקין הנעשים שם בהיכל קדש קדשים דבריאה בין יעקב    מתקרב  הוא ַגב ָּ

יִחין ו בו ְסִמין    ַעד (,  שם )כמ"ש ורחל   ֹו רֵּ יר ִמג  יר ְזעֵּ ַרת ְזעֵּ ִאְתעָּ ה ו בְ שהיא מתעוררת מעט מעט מחמת הריחות והבשמים,    עדד ְ ְדוָּ א  חֶׁ הָּ ְרִחימָּ ה     ד ִ ָּ ִעמ  השמחה של אהובה ז"א    ומתוךד ְ

ִניַאת הנמצא עמה,   ִדי וֹ   ִאְתב ְ א ב ְ הָּ ו נָּ ִתק  אְוִאְתֲעִביַדת ב ְ הָּ ה     ְקנָּ ילָּ ִפירו  ד ִ ש ַ ַקְדִמין  ה ב ְ ִמל ְ נבנית ונעשית בתקוניה בצורתה וביופי שלה, ונעשית אות ה' אחרונה דשם הוי"ה    היא' כ ְ

היא עולה עד אחורי הת"ת דז"א,    הראשונות, ר"ל כשהיא עולה לאצילות היא נבנית ונעשית פרצוף שלם בתכלית עלייתה, דהיינו על ידי הכריעות וזקיפות  כבתחילהליה"ו  ומתחברת  
ב' דא"ט ב"ח עד מלת באהבה, ואז עומדת עדיין  בת עשר ספירות וכל ספירה כלולה מעשר בסוד הא'  שנעשיתואח"כ בסדר כל ברכה הראשונה מתגדלת כל פרצוף דאחור שלה, עד 

"י דז"א, לכן נקראת רק אות ד', ואח"כ במלת באהבה  תנה בת עשר ספירות וכל ספירה כלולה מעשר בסוד הא' ב' דא"ט ב"ח עד מלת באהבה, ואז עומדת עדיין כנגד  שנעשית כנגד 
 )שע"ר ומפרשים(   נבנה כל פרצוף הפנים שלה, ואז היא נקראת אות ה' אחרונה דהוי"ה.   ומגן, ובמלך עוזר ומושיע נעשית הנסירה וחוזרת עם ז"א פב"פ 

א ה     ְודָּ ׂשו  לָּ י כַח עָּ ֹורֵּ ב  רו  זה עשו לה גבורי הכח, שהם בני ישראל הצדיקים המכוונים בתפלתם,   ואתג ִ ה  ְלִדי ֹוקְ   ְוַאְהד ָּ אלָּ הָּ ירו    נָּ ִ פ  ה     ְוש ַ ילָּ אותה לצורתה ויופי שלה, שבנו    והחזירו ד ִ

א אותה עד שחזרה פב"פ עם ז"א,   ָּ תו ְקפ  ִרימו    ד ְ ְלהֹון ג ְ א ד ִ א    ו ְגבו ְרת ָּ א ְכִתיב    ְוַעל והגבורה שלהם בכונת תפלתם גרמה זאת,    שהתוקףד ָּ יזה נאמר    ועלד ָּ ֹורֵּ ב  יכַח ע   ג ִ רֹו    ֹוׂשֵּ ְדבָּ
י   דהיינו  רֹו    עֹוׂשֵּ אי ְדבָּ ִנין ם "דברו" ודאי,  עושי  הם   ַוד ַ ְמַתק ְ ר    ד ִ בָּ יה  ְלַהאי ד ָּ ִריןהמלכות הנקראת דבר,    שהוא מתקנים את "דבר" הזה    כי לֵּ ה   ו ְמַהד ְ אָּ א ַקְדמָּ ה  ְלִדי ֹוְקנָּ   ומחזיריםלָּ

 אותה לצורתה הקודמת, להיותה פרצוף שלם פב"פ עם ז"א.   
ן יוָּ ֵּ ְקַנת ְוִאְתֲעִביַדת    כ  ַ ִאת  ַקְדִמין  ד ְ ִמל ְ א כ ְ ירָּ ִ פ  א ש ַ הָּ ִדיֹוְקנָּ יןשנתקנת ונעשית בצורתה יפה כבתחילה,    כיוןב ְ דֵּ ר    כ ְ אָּ ל ש ְ ו ן ְוכָּ יִליןִאינ  ִאיִהי ַאְמַרת    חֵּ מֹוַע ַמה ד ְ ְייִמין ִלש ְ   אזקָּ

דברו, דהיינו בי"ב ברכות האמצעיות היא שואלת מאת ז"א בעלה כל שאלות  , וזה שכתוב לשמוע בקול  אומרת בני ישראל הצדיקים וכל שאר צבאות המלאכים עומדים לשמוע מה שהיא  



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               2יח: 

הכונות  [ג ] מתקטנתבלילה  ש  \ד/ובשער  חצות  ש  המלכות  עד  עד  לבעלה  וגעגועים  אהבה  בחצות  מרוב 

וכך גם נעשה בשעה שיש רשעים בדור שגורמים    מתוך אהבתהמתא  יאיתעבידת נקודה זעירא מגו רח

בבעלה אינן   אתיבות כדין אתחבר  ע"ש כדין אתחברא בבעלה    כלית הקטנותתלשכינה להקטין עצמה ל
שקועים בעוונות אזי  כי כל כוונת רבינו ללמוד מהזהר הזה רק שבזמן שישראל    אלא דברי רבינוהנ"ל  בזוהר 

הוא זמן    שבזמן הקטנותאבל מה  ,  \ה/ מעלים מיין נוקבין מגדילים את זו"ןע"י שוהצדיקים  השכינה בקטנות  
וא"א לה ללדת אלא    היחוד זה חידוש שמתחדש בזוהר לקמן בפרשת פנחס דף רמט סוד האיילה שרחמה צר

ר לקמן בביאור הלשם המציא הקב"ה אופן , שהוא סוד יחוד דקטנות דהיינו שמטעם שיתבאע"י נשיכת נחש
  של יחוד שנעשה אע"פ ששניהם בקטנות מאד,

והיה    הפשט  גריווא ביזרא דחרדלא  ןיארבעוכמבזר  הולדת התורה  הזה להיחוד  והוה  

שהיא    \ז/דקטנות  יסודלידת התורה ע"י  לורבב"ח רמז בזה    ,כמו מקום שבו זורעים ארבעים כור של זרעי חרדל
בחי' נשיכת נחש כי כי בקטנות המוחין אזי יש שליטת החיצונים ומחמת זה הלידה בקושי גדול בבחי' האיילה  

  ותחילה יוצא מעט דם שרחמה צר ורק ע"י נשיכת הנחש שהוא סוד ייחוד ע"י יסוד דקטנות נעשית הלידה  
נמשך    ואח"כ   להחליש את אחיזתם בתורה שנולדת,לתת לה חלקה כדי    ת הסט"א ממנו יונק ו)בחי' דם בתולים(  

 \ח/כמובא בזוהר )פינחס דף רמט ע"ב(  ארבעים יום עד שיורדת למטה,

 
ֹו    ְוִאיִהי, ואח"כ בשים שלום נעשה סוד היחוד, ומשם נשפעות כל השפעות הקדושות לבני ישראל,  ישראלובקשות בני   א ג  ַמְלכ ָּ א כ ְ ְיימָּ יה  קָּ ילֵּ היא עומדת כמלך תוך חייליו,    ואז   חֵּ

א ר  ְודָּ י ְדבָּ אי  הו א עֹוׂשֵּ  ודאי, כי הצדיקים עושים ומתקנים   ועושי דבר  וזהו ֹו ַוד ַ

א  ַגְוונָּ א    כ ְ אזה הוא    כעין ד ָּ א    ְלַתת ָּ רָּ דָּ יִבין ב ְ ַחי ָּ א ד ְ ִזְמנָּ ְסיָּא ְוַאְזִעיַרת    ִאיִהי בדור למטה בעולם הזה,    עים שיש רש  בזמן ב ְ ַ ה  ִאְתכ  ְרמָּ מתכסית וממעטת את עצמה    השכינה   ג ַ

א  ד ְ   ַעד בעונותיהם,   ה ֲחדָּ ר ְנקו ד ָּ א ב ַ הָּ י ֹוְקנָּ ל ד ִ ָּ א ִאְתֲחִזיַאת ִמכ  ֹוט   ְוַכד מכל צורתה אלא נקודה אחת,   נראיתשלא  עדלָּ י ְקש  אֵּ ָּ י כַח ְוַזכ  ֹורֵּ ב  אן ג ִ תָּ גבורי הכח וצדיקי   וכשבאיםאָּ

ְביָּכֹול האמת, אז   ים   כ ִ ר    עֹוׂשִ בָּ יר    ְוַאְנִהיַרת בר,  הם עושים ומתקנים את השכינה הנקראת ד  כביכול ְלַהאי ד ָּ יר ְזעֵּ ירו     ְוִאְתֲעִביַדת מאירה מעט מעט,    והיאְזעֵּ ִ פ  ש ַ א ב ְ הָּ ִדי ֹוְקנָּ ב ְ
ַקְדִמין   ִמל ְ ה  ה' כ ְ ילָּ בזכות הצדיקים ואנשי מעשה שבדור חוזרת המלכות להבנות בפרצוף שלם לחזור עם    כלומרבצורתה ביופי שלה, ונעשית אות ה' דשם הוי"ה כמקודם,    ונתקנתד ִ

 )שע"ר ומפרשים( מחוברת ליה"ו דז"א.   אחרונהז"א בעלה פב"פ, להיותה ה' 
 אור יקר כרך יד שער ח סימן ד' דף קמו ושער הכונות תפילין דרוש ה   ג

הוא באופן זה כי בחצי הלילה יורדת הספי' הי' דרחל בעולם הבריאה בהיכל הז'    והענין   -   דרושי תפילין דרוש ה   - שער הכוונות    ד
העליון הנקרא היכל ק"ק דבריאה כנודע ועומדת שם עד אור הבקר וכל אותה חצות לילה יושבת ומזמרת וקוראה אל ז"א וז"ס אלהים  

מתחברות עם פרצוף לאה ועי"כ נגדלת בכל קומת  אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט אל כנז' בפ' לך לך דפ"ו ע"א וט"ס האחרות הם  
ז"א ונשארין כך עד אור הבוקר ובאור הבוקר מתמעט' לאה וחוזרת לשיעורה הא' בלבד ועומדת באחורי ז"א במקומה כנודע. ואז אותם  

הלילה ואז    הט"ס שלקחה מן רחל הם יורדות למטה גם הם בעולם הבריאה להתחבר עם אותה הנקודה עצמית של רחל שירדה בחצות 
אותה הנקודה הי' שירדה שם בחצות הלילה היא עולה עתה באצילות לפי שבתחילה דחתה אותה לאה שהיתה מתפשטת ולוקחת  
מקומה כנז' שם במקומו ועתה אשר כבר נתמעטה לאה כנז' אינה דוחה אותה ואז היא עולה למעלה באצילות. וגם ט"א יש בזה והוא  

אל הקמים אחר חצות לילה הם מוסיפם בה כח והיא עולה מעט מעט עד שנמצא כי באור הבוקר  כי ע"י עסק התורה שעוסקים ישר 

הי' הנז' היא בחי' הכתר שברחל והיא שרשית    ודע         גמרה היא לעלות באצילות אבל הט"ס ירדו למטה בבי"ע כנז':  כי הנקודה 
   .ם לה בסוד תוספת כמבואר אצלינוועיקרית בה והט"ס האחרות הם התחתונות שמן החכמה שבה ולמטה ואלו הם הבאי 

 ועיין בנוסח הכת"י רבנו שם ציין גם לזה את הזהר בפנחס    ה 
 בדפו"ר ארבעין בתקפא כתוב ארבע ן  ו

דקטנות   ז  יסוד  עניין  המתוק מדבש    אני   להבין  דברי    ל " האריז   כ " מש   נקדים ,  ד" בס   הבא   מאמר   מקצת   להבין   - במקום אחר  מעתיק 
  נקרא   היסוד   כי ,  ש" נח   שלו   היסוד   נקרא   אז  הקטנות   בסוד   הוא   א " כשז   כי (,  מ " במק   הובא ,  ב " ע  פו   דף   פסח   של   שביעי   דרוש )   כ " בשעה 
  ובהתחבר ,  ם " ד   העולה   בריבועו   ה " אהי   שם '  בחי  שהוא   א " דז   הדעת   של   האחוריים   מן   חיות  אלא   לו   אין   הקטנות   ובזמן ,  כנודע   י " שד   בשם 
  קטנות   וכל   דקטנות   יסוד   שהוא   לפי   ותקיפים   קשים   דינים   בו   יש   ז " עכ ,  שבקדושה   עליון   נחש   שהוא   ואפילו ,  נחש ' בגי   יהיה   י " שד   עם   דם 
  עם  להתיחד   א " ז   חוזר   אז ,  המלכות מן   לצאת   הראויות   הקדושות  בנשמות   החיצונים   יתאחזו   שלא  פחד  כשיש  הצורך   ולעת ,  דין'  בחי   הוא 

ולהבין יותר עומק     . )עד כאן( ההוא   הדין   מן   הנשאר   והפסולת   והזוהמא   הסיגים   יונקים   החיצונים   שיהיו   כדי ,  הקטנות  בסוד   המלכות 
 לסוגיא זו.  שבו ואחלמה   הסוד הזה עיין בסוף בהוספות לעיון העתקתי את ביאור הלשם 

ועומר(, וז"ל בקיצור, שענין האילה ההיא    מאמר הבא, נקדים מש"כ האריז"ל )בשעה"כ די"ב דפסח  להבין  -עם ביאור המתוק מדבש  זוהר פנחס דף רמט:    ח
מזדמן לה נחש אחד ונושך בערייתה ויולדת וכו', דע כי האילה הזו היא נוקבא דז"א, ובעת הקטנות רחמה צר שאין    לידתהשרחמה צר וחביבה על בעלה, ובעת  

תלד בהיותה בקטנות, והתיקון לזה הוא שז"א יתייחד עמה בבחינת  , לכן אינה יכולה לילד כדי שלא יתאחזו החיצונים בהנשמות אם  חסדיםבה רק ה"ג בלי שום  
גי'    וביחד שבו שנקרא בשם נח"ש, על שם שיש ביסודו שם שד"י, ומקבל מלבוש המוחין של האחוריים דדעת שהוא שם אהי"ה בריבועו שגי' מ"ד    דקטנותיסוד  

מן הדין ההוא של    שנשארו  ת רחמה ויולדת, ואז החיצונים יונקים הסיגים והזוהמא והפסולתנח"ש, ולכן יחוד זה מכונה בשם נשיכה, ועל ידי יחוד זה דקטנות נפתח 
 .   בקיצוריחוד הקטנות, ואינם נאחזים בנשמות אשר תוליד, וזה סוד הנחש העליון שבקדושה הנושך רחם האילה כדי שתלד, עכ"ל  

 תחילה נפרש פשט הלשון ואחר כך נבאר סוד הענין. 

א  ְעת ָּ ש ַ יַמת    ב ְ ַרת ַאְסת ִ ִאְתַעב ְ ןשהאילה מתעברת נסתמת רחמה,    בשעהד ְ יוָּ ֵּ יַלד    כ  א ְלמֵּ א ִזְמנָּ טָּ מָּ את שרחמה סתומה אינה יכולה ללדת, לכן    ומחמת שמגיע זמנה ללדת,   כיוןד ְ עָּ   ג ָּ
ַמאת א   ְורָּ לָּ ַתר קָּ א ב ָּ לָּ ִלין קָּ ִלין   ַעד , קול צועקת ומרימה קולות, קול אחר  היא קָּ ְבִעין קָּ ןשבעים קולות,  דע ש ִ ב ַ חו ש ְ יִבין   כ ְ ֵּ ַיַעְנךָּ שבעים תיבות שיש במזמור  כמספרת  יהו"ה    ד ְ

ִאיִהי   ה, ד ְ רָּ יֹום צָּ אב ְ תָּ ירָּ א    ש ִ א ד ָּ ְרת ָּ עו ב ַ אהשירה והתפלה של מעוברת הזו,    שהיאד ְ ְדש ָּ ה     ְוקֻּ ַמע לָּ ִריְך הו א ש ָּ ין"ה שומע בקשתה,  והקבב ְ ה    ְוַזמ ִ וכן אצלה להושיעה,  מ  והוא  ְלַגב ָּ

ין דֵּ ו ְך    כ ְ ש  י חָּ ֹו טו רֵּ א ִמג  יק ַחד ִחְויָּא ַרְבְרבָּ ִ י  מוציא הקב"ה נחש גדול מהרי החשך   אזַאפ  תֵּ ין טו ִרין    ְואָּ יה  בא בין ההרים,    והואב ֵּ ֵּ ו מ  א    פ  ַעְפרָּ א ב ְ י מלחך בעפר,    פיו ְמַלֲחכָּ טֵּ   מָּ
יעד האילה הזו,    ומגיע ַעד ַהאי ַאי ָּל   תֵּ יךְ   ְואָּ ש ִ י   ְונָּ י ִזְמנֵּ רֵּ ַההו א ֲאַתר ת ְ ה  ב ְ אונושך אותה באותו מקום שתי פעמים,    ובא לָּ ִחי  ִזְמנָּ א ְוִאיהו  לָּ מָּ ִפיק ד ָּ ה נָּ אָּ   ראשונה פעם ךְ ַקְדמָּ

א יוצא ממנה דם והנחש לוחך אותו,   יא    ִזְמנָּ ִפיק ַמי ָּ א נָּ ינָּ ְניָּ תו  שניה יוצאים מים,    פעםת ִ ל ִאינ    ְוש ָּ י  כ ָּ ן ד ִ ִעירָּ יאו ן ב ְ טו ַרי ָּ ַתַחת ממנו כל אותם הבהמות שעל ההרים,    ושותים  ב ְ ַ   ְוִאְתפ 



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               3יח: 

שבזמן  היא המלכות  האי חיה  הדינים ע"י יסוד דקטנות הנקרא הנחש  בשעת התגברות  שסוד היחוד הזה    [ט]

יכילת  לל אחיזת הדיניםגב  איתעברא אסתתמתכד    שרחמה צר  איילהאחיזת הדינין מכונה    יולא 
כדין אתפתחת   דהיינו סוד יחוד שע"י יסוד דקטנותונשיך בערייתא    לאולדא עד דאתיא נחש

 שתית לדמאהנחש דהיינו הסט"א    יאאווה  תחילה יוצא דםבגלל אחיזת הדין  דהיינו ש  ונפיק מינה דמא
י שנתבאר בהקדמה לתורה באריכות עניין זה שיסוד  )וכפ  ואחרי שלקח הסט"א את חלקו אז נולדת התורה

ה באחור גמט' דם שם  - י הקדוש שמגרש את הקליפה והוא שם אהי-דקטנות מעורב טוב ורע כי הוא שד
אפילו שהיא  להוליד  יכולה המלכות  ידה  לקליפה שהוא המצאה שעל  יניקה  יש  זה  הדינים שמצד  שרש 

ן תורה זו יש בה סיגים שמתבטא בקושי להבין ולברר אותה  בקטנות אלא שכיון שיש קצת אחיזה לקליפה לכ
וזה סוד התורה שהמשיך משה במי מריבה שבמקום לדבר לסלע הכה בו בסוד נשיכה ועל כן יצאה תורה  

 . (כנ"ל שיש בה קושי ליבון והבנת הסוגיה וכמבואר בתיקוני זהר דף מד.
דנפיק מינה   \יג /[יב]  היינו בחי' טפת דם כחרדל  ביזרא דחרדלאמה שרמז רבב"ח בלשון  וזה בחי'  

, וכנ"ל כיון שהוא יחוד דקטנות בסוד הנשיכת נחש לכן רחם החיה בדהיינו  מחמת הנשיכה בבית הזרע

כי .  \יד/ וכדמצינו במי מריבה כמבואר בזוהר הנ"לשהוא חלק לסט"א כדי שיקח ויסתלק,  תחילה יוצא דם  

פי'   וה "י  רשטוביזרא  ואח"כ אולידת,  זרע.  וכדמצינו    הזאת היא התורה כנ"ל  טזולדה הבית 
בפרשת חקת במי מריבה כשמשה רבנו טעה ובמקום לדבר אל הסלע הכה בו ובזה גרם שבמקום שיצאו מימי  

יחוד דקטנות ע"י יסוד דקטנות בבחי' מטה שנהפך    יצאו ע"י   ,התורה ע"י יחוד דגדלות בלא שום אחיזת הדין
שא"א להבינה היטב אלא    ן יצא תחילה דם ורק אח"כ מימי התורה וגם בה היה אחיזת הדיןלנחש ועל כ

 . )כמבואר בתיקון כא דף מד.( בטרחה גדולה ויש בה אחיזת השכחה
כי המלכות אז בקטנות בגלל תאוות ממון שכולם שקועים בה ולכן לא ממליכים   ולענייננלבאר  אולי אפשר

י יש סכנה שאם תלד כך את התורה יהיה אחיזה לחיצונים בחי' המלמד  על עצמם את הקב"ה כראוי, ואז

 
ךְ נפתחת רחמה של האילה ומולידה,    ואזְואֹוִליַדת   נָּ ךְ לדבר מש"כ    וסימן   ְוִסימָּ ִים    ַוי ַ ֲעמָּ ַ הו  פ  ֵּ ַמט  ַלע ב ְ ֶׁ ת ַהס  ת ְ כך    אחר  ו ְכִתיב על ב' הנשיכות,    רומזאֶׁ ש ְ ֵּ עֵּ   ַות  ם  הָּ ה ו ְבִעירָּ   רומז דָּ

 שתו כל הבהמות.    המים שמן 

  החיצונים מאמר הנזכר הוא, בשעה שהמלכות מתעברת בשפע נשמות, ובשפע קודש למזון המלאכים, הנה כשהוא זמן הקטנות היא סתומה כדי שלא יתאחזו    סוד   
שר, עד  מע  כלולהבהשפע שבה, כיון שמגיע זמן לידתה, ואינה יכולה לילד מפחד אחיזת החיצונים, היא מתפללת ועולה תפלתה דרך השבע ספירות שכל אחת  

, ואז הבינה מעוררת  להושיעה   שמגעת לבינה, )ותפלתה נרמזת במזמור יענך שהוא שירת ותפלת המלכות עבור צער לידתה(, והבינה שומעת קולה ומזדמנת אליה
הרים, ופה היסוד לוחך    הנקראות  הספירותאת יסוד דקטנות כנזכר בהקדמה, מתוך הגבורות דקטנות הנקראות הרי חשך, והיסוד יורד ובא מן הדעת דרך כל  

והפסולת שז"א    במלכות הנקראת עפר, ואז מתייחד עם המלכות בסוד הקטנות הנקרא נשיכה, ועל ידי זה פעם ראשונה יוצא דם )סוד דם בתולים(, דהיינו הסיגים
ולות שהם מלאכי בי"ע, ואחר כך היא מולידה  עם הגד   הקטנותמשפיעם להחיצונים, ופעם שניה יוצא מימי שפע קדוש, ושותים ומקבלים מאותו השפע כל החיות  

 נשמות לבני ישראל.   

ַההו אואמר כי  וממשיך  ה   ב ְ ס ֲעלָּ ִריְך הו א חָּ א ב ְ ְדש ָּ א ְדקֻּ א  ַעל ההוא שהקב"ה חס עליה,   בעתִזְמנָּ ש  ד ָּ חָּ נָּ א ד ְ דָּ הנחש הזה, ר"ל על אותו זמן שהקב"ה שהוא   מעשהידי   עלעֹובָּ

ִתיב    ַמה כנ"ל,    נחשלידה על ידי היסוד דקטנות הנקרא  הבינה חסה על המלכות, ומו ל ַאי ָּלֹות, ַוי ֱֶׁחׂשֹוף    קֹול נאמר על אותו הזמן,    מהכ ְ רֹות יהו"ה ְיחֹולֵּ כולו אומר    ובהיכלו  ְיעָּ

ל ַאי ָּלֹות   קֹול "כ  מש כבוד, ומפרש   ו ן יחולל היא כמו חיל כיולדה, והיינו   מלתיהו"ה ְיחֹולֵּ ִלי ִאינ  א , האילה החבלים והצירים של  הםְוִציִרין  ןֲחבָּ רָּ ִלין  ְלַאְתעָּ ְבִעין קָּ ו ן ש ִ   כדיִאינ 

רֹות    ִמי ָּד תעלה תפלתה עד הבינה, ואז    שדרכם לעורר לאותם השבעים קולות, שהם סוד השבע ספירות שכל אחת כלולה מעשר,  יחשוף היא לשון גילוי, כמו מחשוף    מלתַוי ֱֶׁחׂשֹוף ְיעָּ

רֹות    ִמי ָּד תעלה תפלתה עד הבינה, ואז   שדרכם יתגלו הלבן, ר"ל שאז  גם מלאכי העשיה הנקראים   ויזדמנו ו יחשוף היא לשון גילוי, כמו מחשוף הלבן, ר"ל שאז יתגל מלת ַוי ֱֶׁחׂשֹוף ְיעָּ

א יער, על שם מלאך סנדלפו"ן שהוא שר העשיה שגימטריא יע"ר,   רָּ ש  ַההו א    ְלַאְעב ָּ חָּ ְליָּיאחתון של הסטרא אחרא,  ולבטל כח נחש הת  להעביר   נָּ יַנְייהו     ו ְלִאְתג ַ ַהִהיא ַחי ָּה ב ֵּ
יַהְך   ללכת בין שאר החיות שהם עולמות בי"ע, להשפיע להם שפע מזונם.  שתוכל את אותה החיה,  ולגלות ְלמֵּ

 סימן יז עמ' רלז, שער הכוונות פסח דרוש יב    פנחס אור יקר    ט 

 יכלית   -בתרלד  י
)כנראה   שתית לדמא  והיא  –מתרלו ו  ,והוא שתיא לדמא  -בתרלד והוא שתית דמא )ובלוח תקונים של דפו"ר ציין שצ"ל לדמא( )בדפו"ר ת' שני של שתית לא ברור ואפשר לקרא שתיה(,  -בדפו"ר   יא 

ותה את דם. ועיין בגרסת הכת"י שבסוף הספר גם שם כתוב והוא שתית לדמה  כיון ששתית לשון נקבה אבל צ"ע כי מבואר שם במפרשים שהחיצונים יונקים מהסיגים דהיינו הדם, ולפ"ז הנחש ש 
 נפיק דמא ואיהי לחיך, אבל בפירוש מפרש שהנחש לוחך.    -. מאידך עיין בגרסת זוהר הסולם כת"י המיוחס בטעות למוהרנ"תנוסחאות  וכן בגרסת ה

 : ושם סו.עיין נדה טז   שאפילו טיפת דם נדה כחרדל מטמאה לשון חז"ל    יב 

רמז רבב"ח את יציאת הדם בלשון חרדל לרמוז לטיפה מועט כגדול החרדל, כי בביאור סוד היחוד מובא שהוא בחי' דם    צ"ע מדוע   יג
כמבואר בשתי    שמטמא אפילו במיעוט   דם נדה   אמרו חז"ל על בתולים וזה ידוע שהוא בדרך כלל יותר מרובה דאילו טיפה כחרדל  

 הסט"א יש עניין לתת להם חלק מועט מאד ולא יותר וצ"ע.  ל בחלק    שרבב"ח מדבר לשון זה.  ואולי כיון  הדוגמאות שנקטו בהן חז"ל  

טֹפּו ֲהַגם ֶלֶחם    מבואר שזה בחי' הכאת משה בצור וכתיב תהילים עח   - רמט הנ"ל   פנחס בזהר    יד ְ ִלים ִיש  זּובּו ַמִים ּוְנחָּ ה צּור ַוּיָּ )כ( ֵהן ִהּכָּ
 ְ ִכין ש  ת ִאם יָּ ר:  ודרשו חז"ל ויזובו לשון זוב דמה מדרש  יּוַכל ּתֵ הָּ ּיֹות נָּ ּצִ ְלכּו ּבַ ִים הָּ זּובּו מָּ ַתח צּור ַוּיָּ רבה  ֵאר ְלַעּמֹו: ותהילים קה )מא( ּפָּ

ולקחת ממימי היאור רמז לו שע"י דבר שיאמר אל ישראל עתידין המים להפוך לדם והוא ילקה על ידיהם שכן    - שמות פרשה ג סוף פסקה יג 
מדבר כ( שמעו נא המורים והכה הסלע והוציא שנא' )תהלים עח( הן הכה צור ויזובו מים ואין ויזובו אלא לשון דם שנאמר  כתיב )ב 

)ויקרא טו( ואשה כי יזוב זוב דמה ולכך הכה הסלע פעמים שבתחלה הוציא דם ולבסוף מים בשני האותות הראשונים את מוצא שחזרו  
ת שהיה לפי שלא רצה למחול למשה על חטא המים ומה אות היה לישראל אמר להם בזה  לכמות שהיו אבל אות הדם לא חזר לכמו 

 האות ילקו המצריים תחלה: 

 )עפ"י מק"מ ועוד ציין לעיין שעה"כ על קריעת י"ס ומשנת חסידים דק"ז ובחי דס"ג( 
 ר"ש   -בתשכט    טו

 והתולדה  -וההולדה, ומתרצו   – גם בדפו"ר    טז



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               4יח: 

תורה לתלמיד שאינו הגון,  וזה מכונה "רחמה צר" לכן נעשית ההולדה בסוד יסוד דקטנות המכונה "נחש"  
דהיינו השפעה שע"י יסורין כי ע"י היסורין עושים תשובה ואזי מתרחב הפתח דתשובה שבליבם ונעשה לידה  

ונקרא "נשיכה" דהיינו נתינת חלק לסט"א לגרשו שלא יתאחז בשפע, וזה נקרא גם "הכאת הצור"  )ר' צדוק(  
להוציא מים ומבואר במדרש שתחילה יצא דם, דהיינו חלק הסט"א, דהיינו שע"י יסוד דקטנות דהיינו השפעה  

 בדין גם עושין תשובה וגדלה המלכות הנ"ל וגם מסתלק המקטרג. 

  כדמצינו במשה רבנו שהוא החכם שעלה עיר גבורים   הולכת דרך ארבעים יוםוהתורה הזאת היא  

, היינו בחי'  )בחי' ארבעים יום של יצירת הוולד(  וירד עז מבטחה רק אחרי ארבעים יום   עם נפשות ישראל
(. \יז/ הנ"לזוהר  שהם ארבעים, עשרה לכל סטר, כמובא שם )בדף    הנזכר בזוהר הנ"ל  שאר חיותא
בחי'   בתיבות  שרמ  מהוזה  רבב"ח  גריואז  כור  יחארבעין  ארבעים  ל,  דהיינו  לרמוז  בזה  בחי'  כוונתו 

למרכבת השכינה היא לארבע רוחות שארבע עשר בחדש ניסן רומז    הנזכר בזוהר הנ"ל  ארבעין חיותא

ורבינו מבאר שרמוז כאן המשך עניין ,  עולם ובכל צד עשר מלאכים סה"כ הם ארבעים מלאכים במרכבתה

כדמצינו במשה רבינו שעלה    [יט]  ארבעים יום של התורהרמז על  שהם  הנ"ל של הולדת התורה דהיינו  

 :  \כ/ עם נפשות ישראל להוריד תורה מהר סיני שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה עד שירד עם הלוחות

בישראל ועי"ז יש קושיות על הקב"ה ועל    שיש הבל בעולם שממעט את האמונהעתה יבאר רבב"ח 
קושיית צדיק  הצדיקים ובגללו מתרחקים מהצדיק ומהקב"ה ונופלים לע"ז של תאוות ממון וההבל הזה הוא

ולא מתקרבים מתקרבים לצדיק אלא שלבטל את ההבל הזה זה רק ע"י שרבים ורע לו רשע וטוב לו וכו' 
ות תמים דעים ואעפ"כ א)ומי זוכה ומי לא זוכה זה מנפל תקנהלצדיק בגלל ההבל הזה נמצא כביכול אין 

 . (\כא/ כל אחד צריך להשתדל בכל כוחות להיות מהזוכים
נמשך   התורה הי  ו מורידאזי ע"י שמעלה יותר נפשות לייחוד שעל ידאבל אם היו מתקרבים רבים לצדיק 

ושיא ומתבטל ההבל הרע  כשיש השגחה אזי טוב לצדיק ורע לרשע ומתבטלת הקיותר השגחה בעולם ו
 הנ"ל.

שעי"ז יהיו רוב  ידון לפי רובו וא"כ עד שלא יתקרבו רוב העולם לצדיק נאלא שגם בזה יש קושי כי העולם 
 עדיין לא תיהיה השגחה כללית.העולם ראויים להשגחה  

נמצא להשגחה זוכה מי שקרוב   ,שעיני ה' המשגיחות על העולם הן התורה אות ד'כי כבר נתבאר לעיל 
 לתורה  

כל צדיק לפי  ,יחוד הנפלא בבינהיהיא תורה שהורידו הצדיקים ע"י העלאת נפשות ל ,)וצ"ע כי כל התורה
, נמצא שאין חסרון כלל איזה תורה אדם לומד כדי לזכות מקודמו ממקום יותר גבוהמדרגתו ואחרון אחרון 

  ע"י שהיהר אם היינו מעלים יותר נפשות בעיבור היה מתמעט ההבל הזה מ, וא"כ מדוע רבב"ח אובהשגחה
הרי אפשר שתיהיה השגחה ע"י תורה שכבר הורידו הצדיקים הקודמים. אבל התירוץ פשוט    ,יותר השגחה

 .כי גם אל הקודמים מתקרב רק מיעוט מחמת ההבל הנ"ל
צדיק הדור אלא בכלליות מכל הצדיקים  מנו כי מה שההבל הזה מרחיק מהצדיקים אין הכוונה בדווקא ידהי

 . (ואילו מצדיק הדור יש עוד סיבות אחרות כמבואר בהרבה מקומות אחרים
אבל המיעוט שכן מקורב לצדיק משמע שזוכה יותר כי מחמת אור הצחצחות מאיר לו הרגשת האמת עד  

, ועוד כיון שיש לו חלק בהתורה ע"י עליית נפשו בפועל הוא ביותר קרוב \כב/ שמתבטל הקושיא ממילא
 . דהיינו לעיני ה' וזוכה להשגחה לתורה

 
ש    - :  דף רמטזוהר פנחס    יז  ֹון    ו ַבחֹדֶׁ ִראש  ש    ַמאן עשר יום לחדש פסח להוי"ה, שואל    בארבעההָּ ֹון  חֹדֶׁ ִראש  א, ומשיב  הראשוןענין חדש    מה  הָּ ש     ד ָּ ,  ניסןהוא חדש    זהִאיהו  חֹדֶׁ

ַהאי יה     ד ְ יא ב ֵּ ְליָּ מצרים וגו' "אני" וגו', שהיא השכינה הנקראת אני, ואמר    בארץ  תילפדות את ישראל ממצרים, כדכתיב ועבר  החיה שהיא השכינה נגלתה בו בכחותיה  שזוַחי ָּה ִאְתג ַ

ְקַפת "אתגלייא" לפי שהיתה נסתרת בגלות עם ישראל,   ַ יה     ְוִאְתת  אבו בנסים ובגאולה,    ונתחזקה ב ֵּ ְפקָּ א    ְונָּ ְלמָּ ה   והיינו לעולם והיתה לה דירה בתחתונים עם ישראל,    ויצאה ְלעָּ עָּ ַאְרב ָּ   ב ְ
ר יֹום   ׂשָּ  נתחדשה ראשונה לכל התחתונים ממנה. )רמ"ק ומפרשים(     בעצמהניסן, שאז היתה תחילת הגאולה, וזה שכתוב "חדש הראשון" פי' חידוש הראשון, שהשכינה   בחדשעָּ

ה "כ  ומש עָּ ַאְרב ָּ א    ב ְ ותָּ יוָּ ר חֵּ אָּ ין ש ְ ֵּ ר, ִאל  ׂשָּ ו ן,  הם שאר חיות הקדש שהם מרכבת השכינה  אלועָּ ִאינ  ל ְסַטר    ד ְ ר ְלכָּ ׂשֶׁ ר עֶׁ ׂשֶׁ עעֶׁ ַאְרב ַ א    ב ְ ְלמָּ עָּ כלולות עשר עשר    שהםִסְטִרין ד ְ

 צד עשר, וביחד הם ארבעים מלאכים.   בכל לכל צד מד' רוחות העולם, אם כן מש"כ "ארבעה עשר" היינו ד' צדדים 
 גריווא   -גם בדפו"ר גריוא ומתרצו    יח 

 שמות כד יח   יט 

הבאתי באריכות כל הסוגיא של ארבעים יום כי היו ג"פ ארבעים יום ממתן תורה תחילה ביז תמוז ללחות ראשונים    עיין בתורה לו   כ
 ושברם ועלה שוב ביח' תמוז למחול חטא העגל ואח"כעלה בר"ח אלול עד יום הכפורים שקבלו לוחות שניות   

עי"ש  כי    עוד  הביאור  ונראה  עולם חדש אחריו   ליצירת  יום  בחי' ארבעים  שהוא  וכן המבול  יום  הוולד בארבעים  יצירת  בחי'  שזה 
 ארבעים בחי' ם' סתומה בחי' כלי בחי' רחם ששם נוצר הוולד ועיין סוף תורה קלה 

 וזה בחי' )אבות ג' טו( הכל צפוי והרשות נתונה.  כא
כדבר והיפוכו שאי אפשר כלל להבין בזה העולם הם בחי' שכלים גבוהים מעתיקא וע"י הצדיק  כי כל הקושיות שנראין    ועוד נ"ל   כב

 שמוריד תורה משם אזי אף שאין תירוץ ממש אבל מהרשימו אזי כבר נתבטל הקושיא כי נתחזק האמונה.



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               5יח: 

יותר מדהיינו שרבב"ח או  ,\כג /הוה מקלינן מהבלא ואי דלינן טפי   ר אם היינו מעלים 

ואזי העולם היה מתנהג בהשגחה ולא כמו    \כד/ הנ"ל אזי היינו ממשיכים יותר השגחה  נפשות לעורר היחוד

 \ כה/ )פל"ח(   היום שיש צדיק ורע לו ועי"ז היו מתבטלות הקושיות שיש לעולם על הנהגת הקב"ה את העולם
צדיקים    יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש  \כז/ )קהלת ח'(שלמה המלך אומר בספר  כי  כו

וכו' י  " וע (  והוא הדין להפך  -ו הוסיף כאן)בנוסח כת"י רבינ  ,אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים 
דהיינו   [לא]   שרואים צדיק ורע לו רשע וטוב לודהיינו ע"י  ,  \ל/ [כט]  \כח/ההבל הזה רבים נתפקרו

 
מחום הככב   פשט דברי רבב"ח   כג הינו נשרפים  יותר  גבוה  ה שאם היינו עולין  ולפי שפי' רבנו שגלא  כאן לעניין  ,  הנפשות מבאר  ם 

העלאת הנפשות בעיבור, אבל לשון מקלינן הוא בפשט כמו לקלות גרעינים דהינו לחמם דהיינו רבוי חום ורבנו דורש להפך דהינו  
 לשון קל ומיעוט ההבל הרע.

הזאת שעקר המשכת התורה כפי רבוי הנפשות שעומדים    וכמובן בהתורה   - ובלק"ה שעליה הלכות סעודה ד' אות ט'    כ' עיין תורה    כד
בשעת הדרוש שהצדיק מכניע הרע שלהם על ידי המטה עז שלו ומקשר עצמו עם נפשותם בשעת התפלה שעל ידי זה הוא ממשיך  

ניע  תורה הרבה כפי רבוי הנפשות, שכמו כן מתרבה הקדשה למעלה וכו' כנ"ל. נמצא, שעקר המשכת התורה על ידי הנפשות שמכ 
 הרע שלהם, דהינו שמחזירם בתשובה.

שם, )ואי דלינין טפי( הוה מקלינין מהבלא, כי יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו', ואי דלינין הרבה נפשות אז בוודאי   -  פל"ח אות י'  כה 
ה מעלין נפשות  מקלינין לשון קולא, מהבל הזה ולא היה ההבל הזה קשה כל כך על העולם לכאורה אינו מובן הטעם מפני מה אם הי 

הרבה לבחינת עיבור היה מקילין על ההבל הזה, וגם מה שייכות יש לענין זה עם קשר המאמר ולעניות דעתי כוונתו ז"ל כפשוטו, כי  
זה   ידי  נתפקרו היינו שכפרו על  זה רבים  ידי  ומה שעל  יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים,  יש הבל על הארץ אשר  ענין 

לדעתם אם היה מתנהג הכל בהשגחה פרטיות היה מחויב להיות טוב לצדיק ולרשע רע ובאמת אי אפשר להשיג  כי בהשגחת הבורא, 

וכבר ביארו רבותינו ז"ל    ( עיין תורה נו אות ט' דף סז.)   דרכיו יתברך כי גבהו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו ממחשבותינו, והחקר אלוה תמצא 
רבינו ז"ל בליקו"ת סי' י"ז שכתב שם, ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה, כי כשהאדם   ועיין בדברי  .בזה סודות נפלאים הרבה כידוע 

עושה טוב אזי מנהיג אותו בהשגחה ואם אינו טוב אם היה מנהיג אותו בהשגחה לא היה יכול להגיע לו שום טובה, לכן מניח אותו על  
חה היה אפשר שתתבטל ההשגחה לגמרי, כי כשהיה רואה  הטבע ויכול להיות שיהיה לו טובות על פי הטבע, ואם לא היה רק השג

יתברך שאין האדם מתנהג כראוי היה כועס והיה מסיר ההשגחה לגמרי, אבל עכשיו מניחו על פי הטבע וכשחוזר למוטב משגיח עליו  
והנה הגם שרבינו ז"ל    .  כנ"ל ובאמת אין אנו יכולין להבין מהו הטבע והשגחה כי באמת גם הטבע הוא השגחתו יתברך וכו' יעוין שם 

מבאר כאן לענין הנהגת האדם בפרט, אך עיקר ענין זה מתנהג בכלל העולם כי העולם נידונין אחר רובו כמאמר רז"ל ואם רוב העולם  
כמו   וגם צדיקי הדור היו צריכין להסתתר  ושלום,  לגמרי חס  חרב  היה העולם  הנהגת ההשגחה  פי  ושלום, אזי על  אינם כראוי חס 

צל נח שהוכרח לכנוס אל התיבה מפני מי המבול, ואז השם יתברך כביכול מעלים עין מסוררים ומניח את העולם על הנהגת  שמצינו א 
ואינו חרב לגמרי חס   קיים  זה העולם  ידי  ועל  הנהגת הטבע,  ומתלבשת בתוך  יתברך מסתתרת  הטבע, שהוא בחינת מה שהשגחתו 

יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים וכן להיפוך, וכל זה מחמת שמדריגת  ושלום, ואז מתגבר ההבל אשר נעשה על הארץ אשר  
הדור גורם שהשם יתברך כביכול מחמת רוב רחמיו וחסדיו יתברך, מעלים ומסתיר כביכול אור השגחתו יתברך בשביל טובת העולם  

תקיים העולם, ולא יחרב לגמרי חס ושלום  והנה הצדיקים בעצמם גם כן בוודאי יותר נח להם לסבול יסורים וחיי צער בזה העולם וי 
ובזה מובן קצת כפשוטו מה שאמר הקב"ה לר' פדת אי בעית דאחריב עלמא וכו' וענין זה הוא על דרך שאמר הקב"ה לך עלה מזה וכו',  

ית' כנ"ל, ועיין  כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה וכו', עיין תרגום יונתן שם ותבין כי באמת הטבע עצמה היא גם כן השגחתו 
סוכה דף כ"ט שאמרו שם ובזמן שישראל עושין רצונו יתברך אין מתיראין מכל אלו שנאמר כה אמר ה' וכו', ומאותות השמים אל  

 תחתו וכו' סמך גם כן לענינינו הנ"ל: 
   כי   - פי', ובלוה"ת שם   -בתרלד   כו

ר ִייְר )יב   קהלת פרק ח   כז  ֶ ֱאלִֹהים ֲאש  ר ִיְהֶיה ּטֹוב ְלִיְרֵאי הָּ ֶ ִני ֲאש  ם יֹוֵדַע אָּ י ּגַ ע ְמַאת ּוַמֲאִריְך לֹו ּכִ ה רָּ ר חֶֹטא עֹש ֶ ֶ יו: ( ֲאש  נָּ פָּ )יג( ְוטֹוב    אּו ִמּלְ
ְפֵני ֱאלִֹהים:  ֵרא ִמּלִ ר ֵאיֶנּנּו יָּ ֶ ל ֲאש  ּצֵ ִמים ּכַ ע ְולֹא ַיֲאִריְך יָּ ָּ ש  רָּ יַע  )יד(    לֹא ִיְהֶיה לָּ ר ַמּגִ ֶ יִקים ֲאש  ר ֵיש  ַצּדִ ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ ה ַעל הָּ ר ַנֲעש ָּ ֶ ֶיש  ֶהֶבל ֲאש 

ֶבל:  ם ֶזה הָּ ּגַ ֶ י ש  ַמְרּתִ יִקים אָּ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעש ֵ יַע ֲאֵלֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ֶ ִעים ש  ָּ ִעים ְוֵיש  ְרש  ָּ ְרש  ה הָּ ַמֲעש ֵ  ֲאֵלֶהם ּכְ

ונראה עיקר ההפקרות היא כשאדם רודף אחר     שעוזב את הקב"ה.  אדם מפקיר עצמו ע"י כי  מלשון הפקר,    א נראה שהו נתפקרו    כח
 כי זה הניתוק הגדול ביותר ממנו ית'.  הממון כנ"ל.

שהוא תורה נו ]דף סז.[  עיין  ו. ועיין תורה נה אות ג' ד'.  יב שקושיא זו שרש לכל עקמומיות הלב   'לק"ה ר"ח ו עיין פל"ח אות י' ביאור העניין והקשר להנ"ל, ועיין    כט 
 תורה ה' תנינא אות טו ]דף יא.[ ב ו "א להבין  אא ש פל

ּקּון   - אות יב  הלכה ו    ראש חדש   עיין לק"ה   ל ִחיַנת ּתִ ר ּבְ י ִעּקַ ה    ּכִ סֹוף ַהּתֹורָּ ן ֵהיֵטב ּבְ ּמּובָּ ִמימּות, ּכַ ט הּוא ַעל ְיֵדי ּתְ ּפָּ ְ ש  אֹות    ה' תנינא ַהּמִ ּבְ
ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעסֹק  ְיכֹוִלים  ם  ֵאינָּ ֶ ש  אֹוְמִרים  ֶ ש  ם  דָּ אָּ ֵני  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֵלב  ּבְ ש   ּיֵ ֶ ש  ַעְקִמיִמּיּות  הָּ ל  ּכָּ י  ּכִ אָּ   טו(,  ְ ּוש  ה  סָּ ְרנָּ ַהּפַ ֶחְסרֹון  ִיּסּוִרים  ֵמֲחַמת  ר 

לֹום,  ָּ ז ֹאת ַהק   ּוְמִניעֹות ַחס ְוש  ֶ יק ְוַרע לֹו, ש  יק ְוטֹוב לֹו, ַצד ִ ֵהם ַצד ִ ֶ ְרֵכי ה', ש  ִבין ד ַ ר ְלהָּ ָּ ִאי ֶאְפש  ֶ ְך ֵמֲחַמת ש  ָּ ל ֶזה ִנְמש  ל  כ ָּ ה ְמַבְלב ֵ בו כָּ א ְוַהמ ְ יָּ ְ ש 

ֵאינֹו ִנְכנָּס ב ְ  ֶ ו  ִמי ש  ם. ַוֲאִפל  דָּ ֵני אָּ ה ב ְ ם ְיכֹולִ ַהְרב ֵ ֵאינָּ ֶ "ל ש  נ ַ ת לֹוַמר כ ַ ִרים ְקצָּ ֵ ש  ו  ַהכ ְ ְרִגיִלים ֲאִפל  ֶ ו ִרים ש  ב  ל ַהד ִ י ֵכן כ ָּ ִ א זֹאת, ַאף ַעל פ  יָּ ְ ש  ים  ק 
ל ִממ ְ  ֵ ְלש  ַ ת  ְ ְך ְוִנש  ָּ ֹל ִנְמש  ה ְוכו ', ַהכ  סָּ ְרנָּ ַ ַרְך ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהפ  ֵרב ַלה' ִיְתב ָּ ה ו ְלִהְתקָּ ֹורָּ ת  ה זֹאת.ַלֲעסֹק ב ַ ִמימּות    בו כָּ ֶזה הּוא ַרק ּתְ ּקּון לָּ ר ַהּתִ ְוִעּקַ
ִרי  ָּ י ְיש  ל ְוֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּכִ לָּ ַרְך ּכְ יו ִיְתּבָּ ְכמֹות ְוִלְבִלי ְלַהְרֵהר ַאֲחרָּ ל ַהחָּ ִליְך ּכָּ ְ יטּות ְלַהש  ִ יו  ּוְפש  לָּ עֹוֵבר עָּ ֶ ל ַמה ש ּ כָּ ר ּבְ ּבֵ ְרֵכי ה' ְוכּו'. ּוְלִהְתּגַ ם ּדַ

"ל ַלֲחטֹ  אֹות טו ַהּנַ ם ּבְ ָּ ן ש  ֵלית ּבֹו טֹוב ְוכּו'. ְוַכּמּובָּ י ֵלית יֹום ּדְ ּיּוַכל, ּכִ ֶ ל ַמה ש ּ ל יֹום ֵאיֶזה טֹוב ּכָּ כָּ ִמימּות  ף ּבְ דֹול ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ַהּתְ יק ַהּגָּ ּדִ ַהּצַ ֶ ( ש 
ה, אֲ  יַע ְלֵאיֶזה ֲעבֹודָּ ּגִ ּמַ ֶ ש  ְכמֹות ּכְ ל ַהחָּ ִליְך ּכָּ ְ ש  ּמַ ֶ ּלֹו ש  ֶ יק ְוטֹוב לֹו ְוכּו',  ש  הּוא ַצּדִ ֶ ְרֵכי ה' ש  יג ּדַ מּורֹות ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַהּשִ ְכמֹות ּגְ ִפּלּו חָּ

ם ְיכ  ֵאינָּ ֶ ּוִטים ש  ש  ים ּפְ ִ ש  ל ֲאִפּלּו ֲאנָּ ם. ֲאבָּ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְ ֶ מֹו ש  ט, ּכְ ּפָּ ְ ש  ּקּון ַהּמִ ִחיַנת ּתִ ר ּבְ הּו ִעּקַ ּזֶ ֶ ִנים זֹוִכין ַעל  ֹוִלים ִלְזּכֹות  ש  ל ּפָּ ה זֹאת, ַעל ּכָּ גָּ ְלַהּשָּ
ַר  יו ֱאֶמת ּבְ טָּ ּפָּ ְ ְרֵכי ה' ּוִמש  ִרים ּדַ ָּ י ְיש  ה ּכִ ֵלמָּ ְ ה ש  ֱאמּונָּ ִנים ּבֶ ל ּפָּ ֲאִמינּו ַעל ּכָּ ּיַ ֶ ִמימּות ש  ה'  ְיֵדי ַהּתְ ֲאִמין ּבַ ּיַ ֶ ה ש  ֱאמּונָּ ֵלמּות הָּ ְ ר ש  י ֶזה ִעּקַ ֲחִמים. ּכִ

ֱאמּונָּ  ַרְך ּבֶ ֶטיךָּ  ִיְתּבָּ ּפָּ ְ י ִמש  ְרּתִ חָּ ה ּבָּ ֶרְך ֱאמּונָּ ִחיַנת ּדֶ ל. ְוֶזה ּבְ לָּ תֹו ּכְ גָּ יו ְוַהְנהָּ טָּ ּפָּ ְ ה ְולֹא ְיַהְרֵהר ַעל ִמש  קָּ יִתי.  ה ֲחזָּ ּוִ ִ  ש 
 ברכות ז.  לא 



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               6יח: 

אבל זה מחמת   -)בנוסח כת"י רבנו הוסיף כאן  \לבשנדמה להם שיש בהנהגת הקב"ה את העולם עיוות המשפט/ 

נראה כוונת רבינו שאם היה רוב   (שהעולם נידון אחר רובו ואז צדיקים נתפסים בעון הדור והוא הדין להיפך
מפסיד  המיעוט וכיוון שהרוב לא ראוי לכן המיעוט    גם עלעל כולם  היתה השגחה  העולם ראויים להשגחה אזי  

,  לדהרבה נפשות, אזי בוודאי הוה מקלינן לשון קולא   . ואי דלינן על הרוב  \לגנתפס/ וגם    בובגלל הר
 -)בנוסח כת"י רבנו שינה וכתב  \לה/ מהבלא, מהבל הזה, ולא היה הבל הזה כ"כ קשה על העולם

דהיינו   (היה טוב לצדיקים ולא היה הבל הזה כל כך קשה על הצדיקים  היינו שע"י שהיה רוב העולם טוב עי"ז

   : תנינא עי"ש, וכן מבואר בתורה יז שאם היה השגחה היה טוב רק לצדיקים ועכשיו שאין השגחה 

 
דל האהבה שנעשה בין הנפשות אחר שחזרו מהעיבור בבינה ושם זכו לאור  ועתה יבאר רבב"ח את ג

   ,כמו שתתגלה לעתיד להם האמת ההצחצחות שנתגל 
ומהרושם שנשאר להן בשוב נעשה ביניהם אחדות ואהבה  כיצד כל ישראל והתורה והקב"ה אחד ממש  דהיינו  

לחברתה לעזור  רוצה  אחת  שיתבאר  שכל  כפי  לקטנות  לעזור  רוצות  שהגדולות  מדוייק  לבטל    (\לו/)יותר 
הרעות כדי שיזכו ביחד ליותר הארת הדעת, ובנוסח הכת"י מבואר יותר שרוצה לבטל הרע מחבירת    מדותיה

 . \לז/ אפילו בלא סיוע
לו ומזכירין זה את זה וכו' משמע לאלשון רבב"ח רמיא גלא קלא לחברתה וכן לשון רבינו ואז מעוררים אלו 

לצאת מחול לקדש כלום   העצמה לא זכתשכולן מבקשות לעזור זו לזו והביאור הלקוטים מקשה אם היא ב
מדוע סברא שחבירתא כן יצאה, ולכן מתרץ שמוכרח שהגדולות שואלות את הקטנות. ונ"ל שזה מוכרח מעוד  

רות שלא יצאו  מהיא שנתווסף בהן אהבה וא"כ קשה מדוע או  שאלתן זו לזוקושיא כי רבנו מבאר שסיבת  
במעשה  בשבת לא. תורה וכולל את כל התורה כמבואר מחול לקדש הרי ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול ב

שרק  . אלא מוכרח  שרצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת וא"ל דעלך סני לחברך לא תעבידדרבי והגר  
הקטנות אומרות שלא יצאו מחול אל הקדש, ונמצא שדייקא הקטנות יותר מגלות גבורת הצדיק מה שאפילו 

 הגדולות לא יודעות. 
אּוי שיתוסף  עוד עיין קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם אות   ֱאֶמת רָּ יק הָּ ּדִ ִאים ְלַהּצַ ַהּנֹוְסִעים ּובָּ ים  ִ ש  ֲאנָּ יב. ֵאּלּו הָּ

ּוָּ  ה ּכַ ְיתָּ הָּ ֶ ן ש  ַרְך. ְוֶזה ִסימָּ ם ִיְתּבָּ ֵ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּבַ ֶזה ִויעֹוְררּו ְוַיְזּכִ ה ֶזה לָּ ֶהם ַאֲהבָּ ם ְרצּויָּ ּבָּ תָּ יּו  נָּ הָּ ֶ ֵעת ש  ה ּבְ
ה: ש  ְלטֹובָּ יק ְוִהְתִחילּו ְלִהְתַחּדֵ ּדִ  )לק"ע צדיק כד(  ֵאֶצל ַהּצַ

וכמעט שזה נראה בחוש מענין האהבה והתעוררות חדש שנתוסף אז בין    -שכותבאות יג  סוף  ועיין פל"ח  
התיקון של  החברים, בבחינת ורמיא לה גלא קלא לחברתה המבואר במאמר זה ומסתמא נעשה ברוחניות גם  

המשכת התורה לכל אחד לפי בחינתו, ואי אפשר לבאר כל כך בדברים רוחניים כאלה רק כל חד כפום מה 
 דמשער בלביה, יבין וישכיל כל זה ויותר מזה מדעתו: 

לחברתה קלא  גלא  כנ"ל  ורמיא  לקטנות  הגדולות  הנפשות  מי  דהיינו  חברתי,   ,

בדו שיח הזה שמתאר .  רביהשבקית מידי בעלמא דלא שטפתיה, וניתי אנא וניח

בין הנפשות החוזרות מהעיבור  ,רבב"ח לזו מחמת הרשימו   ,שיש  זו  ביניהן  רומז לאהבה הגדולה שנעשה 

אור הצחצ בהן מהשגת  בעיבור  חשנשאר  בהיותם  בו  שזכו  הנפשות היינו  ות  אלו  כשאח"כ, כשכל 

 
. לשון הגמרא כפול צדיק וטוב לו צדיק ורע  ברכות ז לפי לשון רבינו שציטט רק את תחילת המאמר אבל עי"ש בגמרא    כך משמע   לב

רשע וטוב לו רשע ורע לו, משמע לפי זה שאם תמיד היה רשע ורע לו לא היה קשה אלא הקושיא מדוע אין כאן סדר קבוע )כך שמעתי  
מדוע השמיט    מאידך באמת צ"ע   אמנם לפי נוסח הכתב יד רבנו שהוסיף "והוא הדין להפך" אפשר שגם רבינו התכווין לזה.מהריצ"ח(  

 רבנו תיבות אלה מלשונו בתורה.

להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר: +שמות ל"ג+ הודיעני נא את דרכיך; אמר  (  משה רבנו ) בקש    -   זה לשון הגמ' שם 
  - של עולם! מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו? אמר לו: משה, צדיק וטוב לו    לפניו: רבונו 

 רשע בן רשע.  - רשע בן צדיק, רשע ורע לו    - צדיק בן רשע, רשע וטוב לו    - צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו  

נעשים במקום הרוב ופירושו שלא רק מפסידים בגלל הרבו    ים נתפס   לשון רבינו   לג גם  בזמן שהצדיקים בדור    :דף לג   שם עיין    אלא 
צדיקים נתפסים על הדור אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור אמר רבי יצחק בר זעירי ואמרי לה אמר רבי שמעון  

   .ממושכנין על הרועים שמע מינה בן נזירא מאי קראה אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן וגו' ואמרינן גדיים ה 
 קולה   -בתרלד   לד

 על הצדיקים.    - צ"ל לעולם ולא על העולם. ועיין נוסח כת"י רבנו שגרס   צ"ע לכאורה   לה 
הנ"ל שנמצא בליקוט הנפשות ]להיות בהם גדולים וקטנים, מסכני ועתירי כמוב"פ[.    אות ד'. בהכרח היחוד   קוטים י עיין ביאור הל   לו 

וכו'. כי מזה נראה מבואר, שזה   מבאר יותר בדבר האהבה וההתעוררות, מהגדול השואל ודורש בקול דבריו, אל הקטן, מי שבקית 
רצונו וכוספו, לסייע בזה גם לחבירו המשיב לו  הדורש והשואל על זה, כבר זכה ונזדכך לגמרי מהתאוות ומדות רעות, עד שיעלה ב 

 פוק חזי וכו', אשר מתשובתו נראה מבואר, שהוא בתכלית הקטנות כנגדו: 

 איך אחד יכול לעזור לחבירו בביטול התאוות ומדות רעות.  צ"ע   לז 



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               7יח: 

וע זה    י הכלליות נתוסף"חוזרים מעיבור הנ"ל,  ואז מעוררי\לח/זהלבהם אהבה  אלו   לטם . 
דהיינו מעוררים ואומרים ומזכירין הנפשות הגדולות    \מ/לאלו, ואומרים זה לזה, ומזכירין זה את זה

, ואין \מב/ מושלת עליךמא. אחי, שמא שבקת איזה מדה בעולם הזה, שעדיין היא  כנ"ל  לקטנות

. היינו אסייע לך, לכלות את המדה  מג וניחרביה וניתי אנא    :  אתה יכול להתגבר עליה

פוק חזי  ,  הנפש הקטנה   . והשיב לו (היינו אכלה את הדבר הזה ממך  -)ובנוסח הכת"י רבנו  הזאת ממך
, ראה כמה כחו גדולשהוא החכם הנ"ל.    ,ראה גבורת אדונךפי' צא ו  גבורתא דמרך

אפי' כמלא רוחב החוט לא   "ירשמה  , פי'מדדאפי' כמלא חוטא דחלא לית דעבר 

פשט דברי הגל הוא שאע"פ שמגביה עצמו מאד בכל פעם תמיד הוא    מן החול  מויכולתי לצאת חוץ 

ורבנו דורש שמה שאמר הגל לחבירו מי שבקית מדי בעלמא   .חוזר למקומו הראשון ולא כובש מהיבשה כלום

מדה בעולם, שעדיין  תי  השאראם    דהיינופי' את שואלת אותי, שמא שבקתי    דלא שטפתיה וכו'
לא תקנתי אותה. תדע חברתי, שעדיין אני משוקע בכל התאוות, ועדיין לא יצאתי מן החול  

שנפש קטנה אומרת לגדולה  דהיינו  לק"ע צדיק כה שכתב כחוט השערה(  ב)אל הקודש אפי' כמלא חוט  

ובוודאי מי שהוא במדרגה  .  \מח/ כל שכן בשעת העליה   \מזכלום מחול לקדש/ אפילו בשוב לא יצאתי  

  לית , בוודאי  (שמי שהוא בחול אזי הוא בבחי' אין יכול לבא אל הקודש  -)נוסח הכת"י רבנו    כזאת
  לו מי שהוא בחול אפי  -הכתב יד רבנו  נוסחעיין  ), היינו שא"א לו לבא לבחינות עיבור הנ"ל  דעבר

 
ראשין דהיינו שהחו"ג  כי עיין לעיל שהשכל של קבוץ הנפשות בחי' שין של ג'  ואולי    ? ות גורם לאהבה כלל ת ה ה   צ"ע מדוע   - מ"ק    לח

שבדעת כלולים ואולי זה בחי' שכולל כל הנפשות על כל גוונים כי יש בחינות חסד ויש דין ושינוי הטבעים והמידות גרום למחלוקת  
וזה כח הצדיק והכרח השכל המיוחד הזה כדי לקבצם יחד ולכללם יחד על אף שינוי דעותים ומידותיהם ונראה שזה נעשה ע"י שמאיר  

ר גבוה יותר שממילא שניהם בטלים אליו כמבואר ענין זה בביאור ענין השלום בתורה פ ששלום אינו ויתור אלא שמאיר אור  להם או 
ילוקי מדותיהם והכי  ח גבוה יותר וע"י שבטלים שניהם אליו אזי יש שלום ביניהם כי נעשה להם דבר משותף להשיג שהוא למעלה מ 

והבלי עוה"ז וכנ"ל באות ה' שור שבנפש בחי'    שמבטל מהם חילוקי מידותים ותאוות ממון נמי כאן הצדיק מאיר להם אור גבוה כזה  
עי"ש.   כנ"ל  ונפשין למעלה מהספירות  מרוחין  ית' שלמעלה  ה'  דהיינו אור אחדות  הנפשות  קיבוץ  ע"י  להם אור הצחצחות  שמאיר 

 ומהרשימו הזה נוספת ביניהם אהבה גם אח"כ.
 מעוררין  -בתשכט    לט 

אות ד' שמדייק מהשאלה דמשמע שזו ששואלת אצלה כן נתבטלו כל התאוות ומזה אומר יש עוד ראיה שכלל    עיין ביאור הלקוטים   מ
הנפשות הן מסכני ועתירי כי השואלת היא העתירי ששואלת את המסכני. וצ"ע כי לשון רבינו שואלת זו את זו משמע שכולן שואלות  

עכ"פ לשיטתו נראה שדייקא מזה שהגדולות שואלות את הקטנות עוד יותר תוספת האהבה    .זו את זו ולא רק הגדולות את הקטנות 
שהגדולות אע"פ שזכו לצאת מכל התאוות שאז עוד יותר מאוס אצלן התאווה אעפ"כ לא מואסות באותן שלא יצאו אלא אדרבה  

     .רוצות לסייע להן 
 מושלת  - וטלת, ובלוה"ת שם מ   -בתרלד   מא 

אות ד'. בהכרח היחוד הנ"ל שנמצא בליקוט הנפשות ]להיות בהם גדולים וקטנים, מסכני ועתירי כמוב"פ[.    ים ביאור הליקוט   ועיין   מב
וכו'. כי מזה נראה מבואר, שזה   מבאר יותר בדבר האהבה וההתעוררות, מהגדול השואל ודורש בקול דבריו, אל הקטן, מי שבקית 

ומדות רעות, עד שיעלה ברצונו וכוספו, לסייע בזה גם לחבירו המשיב לו  הדורש והשואל על זה, כבר זכה ונזדכך לגמרי מהתאוות  
 פוק חזי וכו', אשר מתשובתו נראה מבואר, שהוא בתכלית הקטנות כנגדו: 

 ונחרביה   -בתרלד   מג

 דעבר    - ובלוה"ת שם  דעבד,   -בתרלד   מד

 ר"ש   -בתשכט    מה 

 לצאת חוץ   - לצאת מן, ובלוה"ת שם   -בתרלד   מו

אות ב' וג' שהרצוא ע"י נוריאל ושוב ע"י מטט', משמע שבשוב כבר אין לנפשות תאוות ממון, וכאן משמע שהנפש    צ"ע עיין לעיל   מז 
 אומרת לחברתה אחרי השוב האם יצאת מהחול משמע שלא יצאה גם בשוב כלל מהתאווה.   

יסוד חשוב בתורה זו שהייחוד שמדובר כאן אינו יחוד הרגיל שבו זו"ן גדולים ופונים זה לזה, כי יחוד כזה באמת מבטל    ונ"ל שהתירוץ 
את הקליפות לגמרי ומבטל את הבחירה. אבל כאן הוא יחוד דקטנות כנ"ל עפ"י הזוהר בפנחס רמט שהביא רבינו סוד האיילתא, ואמנם  

ר הצחצחות בבחי' מזלי חזי ועל ידו מתבטל התאווה אבל מיד בשוב חוזר התאווה בבחי' אור של ליל הסדר  הנפשות זוכות באמת לאו 
בפסח שלמחרת נעלם ובשביעי של פסח קריעת ים סוף היה בחי' יחוד דקטנות כמבואר כל זה ויותר בביאור הלשם שבו ואחלמה סוגיית  

ם גם לפ"ז עדיין קשה הרי נוספה בהם אהבה כנ"ל וא"כ בוודאי יצאו מחול  אמנ    כמו שהבאתי באריכות בהקדמה לתורה.    היחוד הזה 
לכן מסתבר כדברי הביאור הליקוטים לעיל שהנפשות הקטנות הן    לקדש שהרי ואהבת לרעך כמוך הוא סוד כל התורה )שבת לא.( 

 שאמרו זאת ולא הגדולות.

ן שמיין נוקבין בהכרח הן רצונות טובים מתי נעשה הרצון הטוב  באות ג' בעניין רצוא ושוב עניין זה שצ"ע כיו   כבר הקשתי לעיל   מח
זכו לאור הזה. וצ"ע אולי זוכים בו ונעשה יחוד ואח"כ מוריד  יחוד שעל ידו  י דאם מחמת אור הצחצחות הרי זה כבר אחרי שנעשה ה 

 תורה.



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               8יח: 

שאפילו מי שכן יצא מכל התאוות רק נשאר בו  שם משמע חידוש גדול יותר    (כמלא חוט עי"ז לית דעבר

לעיל באות ב' שהוא בחי' תורה דעתיקא    וכדמשמע  \נ/ (מט)   כחוט השערה מהחול זה מעכבו מלבוא בעיבור
דעתידא להתגלות רק לעתיד לבוא כשיהיה התיקון השלם ורק צדיקים יחידי דורות שנאמר עליהם מזומן  

, היינו כח החכם, שכ"כ  פוק חזי גבורתא דמרךואעפ"כ,    .(בפטירתם)לחיי עוה"ב זכו לזה  

נמצא שהנפשות הקטנות  .  \נב/[נא]   העלה בעיבורשלא יצאה כלל מהחול  כחו חזק, שאפילו נפש שלי  

 
 עיין זהר ויקהל דף קצה: ודף ריג:  מט 

הו  עוד כי    ואמר  -זוהר ויקהל דף ריג:    נ  ל ְ ִאְתְקִריבו     ְוכֻּ ד ִאְתְקִריבו  ְלַההו א ֲאַתר ד ְ ִתין כ ַ מָּ  ְוִאְתֲחזו ןשנתקרבו דהיינו אל המלכות,    וםהנשמות כשנתקרבו לאותו המק  כלִנש ְ
ן   ָּ מ  ַ אנראות שם, והם ראויות שתתקשט המלכות על ידם, הנה    והםת  זָּא    ד ָּ הו  שאמרנו לעיל כי    הוא סוד הענין  זהִאיהו  רָּ ל ְ ֻּ ִתין   כ  מָּ ה    ִנש ְ ַהִהיא ְנקו ד ָּ ִלילו  ב ְ הנשמות נכללות    כל ִאְתכ ְ

אבנקודת היסוד של המלכות,   ְטלָּ א    ְונָּ א ֲחדָּ ַמאן  מ"ן,   בסוד בפעם אחת    בקרבהלוקחת ושואבת אותן    והיאלֹון ִזְמנָּ ה    כ ְ ִמל ָּ ִליעו  ד ְ ַלע ב ְ בָּ אְוִאְתעַ שבולע דבר הנבלע,    כמיד ְ רָּ   ב ְ
א  רָּ ִמְתַעב ְ א ד ְ תָּ ִאת ְ  כאשה המתעברת מוולדה.     מהנשמותמתעברת   והיאכ ְ

זָּא ין    רָּ י ִמד ִ ארֵּ א ְלמָּ ד הסוד להיושבים על המדון לדון בדיני עליית הנשמות, כי    וזהוד ָּ ִאת ְ   כ ַ ַרת כ ְ ה ִאְתַעב ְ א ַהאי ְנקו ד ָּ א    תָּ רָּ ִמְתַעב ְ מתעברת מהנשמות    היסוד דמלכות  כשנקודתד ְ

יהעולות בה כאשה שנתעברה מוולדה,   ַהאי    ִאְתֲהנֵּ א מֵּ ְמתָּ ִליַלת ִנש ְ ִאְתכ ְ א ד ְ או תָּ ַהִהיא ֲהנָּ א מֵּ ְלמָּ ו ןנהנית מאותה ההנאה שנכללה בה הנשמה מעולם הזה, והיינו    היא  עָּ ִאינ   ב ְ
ַלת ב ָּ  ד ְ ַ ת  ִאש ְ א ד ְ ִדין ו ְבַהִהיא אֹוַרְייתָּ א    ה  עֹובָּ מָּ ימָּ אמאור המעשים טובים ואור התורה שהשתדלה בהם הנשמה בשתופה עם הגוף ביום ההוא,    נהנית  יאהב ִ ְטלָּ ַהאי    ְונָּ ַההו א ְרעו  ד ְ

א   ְלמָּ יה  את רצון והכונה של מעשה המצות של זה העולם,    לוקחת  והיאעָּ ה    ו בֵּ ְדוָּ חֶׁ י ב ְ ִליַלת,  יהיא נהנית בשמחה ולא ממעשה הגשמ   ובזהִאְתֲהנֵּ ל   ְוִאְתכ ְ היא נכללת    ובזה ִסְטִרין    ִמכ ָּ
 , ומלמטה מכונת המצוות העולות בה למ"ן.   מהמ"ד שמקבלת בשעת יחודה עם ז"א   מלמעלה מכל הצדדים 

ַתר  יַקת לֹון ְלַבר    ְלבָּ ִ ַקְדִמין    ְואֹוִליַדת,  בתורה"כ בזמן חצות הלילה המלכות מוציאה את הנשמות לחוץ ושולחת אותן למטה שיתלבשו בגופן ויתעסקו  אח ַאפ  ִמל ְ   ומולידה לֹון כ ְ

אאותן עתה כמו שהולידה אותן בראשונה, לכן  תָּ מָּ ַקְדִמין   ְוִנש ְ ִמל ְ א כ ְ ת ָּ א ַהש ְ ַקְדִמין  לֹון כ ְ   ְואֹוִליַדת, בתורהִאיִהי ַחְדת ָּ אותן עתה כמו שהולידה אותן בראשונה, לכן   ומולידהִמל ְ

א  תָּ מָּ ַקְדִמין    ְוִנש ְ ִמל ְ א כ ְ ת ָּ א ַהש ְ זָּאהיא עתה חדשה כבתחילת לידתה, כי נתחדשה מפני שנכנסה למקום שורשה והוייתה,    הנשמה ִאיִהי ַחְדת ָּ א    ְורָּ ים הסוד מש"כ    וזהוד ָּ ש ִ   ֲחדָּ
ִרים  קָּ ים חֲ   שפירושו  ַלב ְ ש ִ ַמר    דָּ ִאת ְ ה ד ְ מָּ אי כ ְ ַעם    ַמה שלמדנו,    כמומתחדשות בכל בקר ודאי    שהנשמות ַוד ַ ַ ו ן    [. דף ריד ]ט  ים ִאינ  ש ִ הטעם שהנשמות הן חדשות, ואמר הוא    מה  ֲחדָּ

ִגין ְכִתיב    ב ְ זָּא ד ִ ה הסוד שכתוב    משוםרָּ ךָּ    ַרב ָּ תֶׁ ה   שפירושוֱאמו נָּ אי    ַרב ָּ אאמונה היא נעשית גדולה ודאי,    הנקראת  המלכותַוד ַ ְכלָּ יָּ וה     ד ְ א לֹון ְלַגו ָּ לָּ א לֹון ו ְלַאעָּ   לפיְלַאְכְללָּ

יַקתהנשמות, והיא מחזקת ומחדשת כל נשמה ונשמה בבחינה הראוי לה לפי מעשיה,    כלאת    בקרבהשהיא יכולה לכלול ולהכניס ולהחזיק   ִ ין    ְוַאפ  ו ן ַחְדת ִ מוציאתן    כ"ואח לֹון ְוִאינ 

א    ְוַעל חדשות, ולכן היא נקראת אמונה לפי שהיא נאמנת בפקדונה ומחזרת את הנשמות למקומן,    כשהן מקרבה   יל ָּ עֵּ ִנין ִמל ְ א ַאֲחרָּ ְקטָּ א נָּ אד ָּ מָּ ימָּ כן היא מקבלת נשמות    ועל  ב ִ

ִאיןואמר    ממנו נשמות חדשות,   ומקבלתעל ידי עליית הנשמות בה בלילה בסוד מ"ן, היא מתיחדת עם ז"א    כיאחרות מלמעלה ביום,   ָּ א    ַזכ  ְלמָּ עָּ יא ב ְ יַקי ָּ ו ן ַצד ִ ִאינ 
י  תֵּ אָּ א ד ְ ְלמָּ ין ו ְבעָּ  .   הבאהצדיקים בעולם הזה ובעולם  אשריהםד ֵּ

ויקהל דף קצא:   ְריָּיאאחת לאחת, ואמר    ומפרשם  -זוהר  ִ א    ַמש   ְייתָּ ַ ַקמ  י  ֵּ ְעת  ש ַ ע  ַאְרב ַ ב ְ א  ִאְתַמנ ָּ ה  אָּ יהֹון  ַקְדמָּ ארֵּ א ְלמָּ חָּ ב ְ יְליָּא ְלש ַ לֵּ ד ְ א  ירו תָּ ש ֵּ מחנה    של  המלאכיםד ְ

ה הראשונה נתמנו בארבע שעות הראשונות של תחילת הלילה לשבח לקונם,   י    ו מָּ ְמרֵּ אָּ ץ  ַליהושבח הם אומרים,    איזהקָּ רֶׁ אָּ ה  "ה הָּ יויושבי בה,    תבל  ו ְמלֹאָּ ה     כ ִ דָּ ים ְיסָּ הו א ַעל ַימ ִ
ה ְבַהר יהו"ה    ימִ נהרות יכוננה,    ועל ִים ו ַבר    ְנִקייקום במקום קדשו,    ומיַיֲעלֶׁ ַ ב ַכפ  בָּ לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה, ומאריכים בו כל משך הד' שעות, או שמא    אשר  לֵּ

 נראה שאין מסיימים את כל המזמור(.    )בביאורינו עמ' קצז(' שעות )הנה לקמן דאומרים וחוזרים ואומרים אותו בהמשך של 

א    אי מַ  א ד ָּ ִגיןהטעם שאומרים מזמור זה, ואמר    מהַטְעמָּ א    ב ְ ְלמָּ ֹוי ַעל עָּ ְדפ  ִריׂש ג ַ ָּ יְליָּא פ  ַכד לֵּ בלילה פורסת כנפיה על העולם, וכנפיה    השולטתשכשהלילה דהיינו המלכות    לפיד ְ

יןהיינו מחנותיה הממונים על הנהגת דיני הלילה,   דֵּ א    כ ְ ֲעִמין ַטֲעמָּ א טָּ ְלמָּ י עָּ נֵּ ל ב ְ א כ ָּ מֹותָּ י כל בני העולם טועמים טעם מיתה, כי השינה היא אחד מששים במיתה,    אז  ד ְ ְפקֵּ  ְונָּ
א   יל ָּ א ְלעֵּ ַתְייהו  ְלַסְלקָּ מָּ ו ןדמלכות להתחדש שם, בסוד בידך אפקיד רוחי,    ליסודלעלות למעלה    כדייוצאת    ונשמותיהםִנש ְ ִכין  ְוִאינ  ְייִמין    ַמְלאָּ המלאכים שהם    ואלוקָּ

ו ןדמלכות להתחדש שם, בסוד בידך אפקיד רוחי,    ליסודלעלות למעלה   כדי בעלי דינים  ְייִמין   ְוִאינ  ִכין קָּ ומשגיחים במעשיהם    עומדיםהמלאכים שהם בעלי דינים   ואלוַמְלאָּ

אשל הנשמות אם הן ראויות לעלות, לכן   י    ְוקָּ ְמרֵּ ה   ִמיעולות בשינתם למעלה  אומרים כלפי הנשמות ה  הםאָּ א    ַהר הוא הראוי לעלות בהר ה', ואמר    מי  ְבַהר יהו"ה   ַיֲעלֶׁ יהו"ה, ד ָּ
ִית   ל    ְמקֹום   אל הנשמות    נסותהר הבית למעלה, וכנגדו היה הר הבית למטה, ומשם נכ  הוא ַהר ַהב ַ אֵּ רָּ א ֲעזַָּרת ִיׂשְ ֹו, ד ָּ ְדש  מטה,  עזרת ישראל למעלה, וכנגדו היה עזרת ישראל ל  הואקָּ

א  ַגְוונָּ א    כ ְ י ְלַתת ָּ מֵּ ִכי נָּ א הָּ יל ָּ ְלעֵּ   מקריבים מה שיש בבית המקדש של מעלה במקום ההיכלות שיש שם מזבח ומקדש וכהן, כמו כן יש בבית המקדש למטה מהיכלות, ושם   כל  כיד ִ
 קרבן הנשמות הטהורות החיות עדיין בעולם הזה.  

ִגיןלמה אומרים המלאכים מי יעלה בהר ה'    ומפרש  ָּ   ב ְ ן ְוַכמ  נָּ ה ְממָּ ָּ מ  ַ א כ  א ו ְרִקיעָּ ל ְרִקיעָּ ְבכָּ ן  ד ִ ָּ מ  ַ ְייִמין ת  יש כמה ממונים ושופטים ושוטרים    ורקיע שבכל רקיע    לפיה ַסְרִכין קָּ

ְפִקין    ְוַכד העומדים שם,   ִתין נָּ מָּ אןיוצאות בעת שינתם,    וכשהנשמותִנש ְ עָּ א    ב ָּ יל ָּ א ְלעֵּ ְזִלין    ְוִאילעלות למעלה,    רוצותְלַסְלקָּ ין לֹון ְלַבר ְואָּ ְחיָּ ו ן ד ַ ין, ִאינ  א ַזְכיָּ אִטין וְ לָּ   ש ָּ
א   ְלמָּ עָּ מי היא טהורה, לכן אומרים המלאכים נקי    הנשמה אינן זוכות אז אלו הממונים דוחים אותם לחוץ והולכות ומשוטטות בעולם, כי אלו הממונים מכירים ויודעים בסימני    ואםב ְ

ְטִליןכפים ובר לבב וגו',   ְטִהיִרין    ְונָּ י  ֲחִבילֵּ ה  מָּ ַ כ  חיצונים המאירים ופשוטים מן הגשם, )ואלו הם החיצונים המשחקים באדם בחלומו    ומחנותאותם כמה חבורות    ולוקחיםלֹון 

ן    ְואֹוְדִעין(, ומלעיגים עליהם בחלומות על ידי  בנשיםלהביאו לידי קרי רח"ל, אם נפגם בהסתכלות   ִדיבָּ ין כ ְ ה ד ְ   ו ְלִזְמִניןלהם דברי כזבים,    שמודיעיםלֹון ִמל ִ ַ ֹוט ִממ  ְקש  ין ד ִ י  ִמל ִ תֵּ אָּ
אֹוְקמו ה   ִלְזַמן ה ד ְ מָּ ִריב כ ְ  מודיעים להם דברים אמיתים ממה שיבוא לזמן קרוב כמו שפירשו החברים.    ולפעמיםקָּ

ו ן א   ְוִאינ  יל ָּ ן ְלעֵּ אטָּ ְזִלין ְוש ָּ יא אָּ יַקי ָּ ַצד ִ ִתין ד ְ מָּ ְתִחיןהולכות ומשוטטות למעלה,   צדיקים הטהורות בעת שינתם  ונשמותִנש ְ ְתִחיןלֹון  ו פָּ ִ י   פ  ִאְקרֵּ ְלִקין לֹון ְלגֹו ַההו א ֲאַתר ד ְ ְוסָּ
אלהם הפתחים ומעלים אותם למקום הנקרא הר ה' שהוא הר הבית,    ופותחיםַהר יהו"ה   ַגְוונָּ זָּא  כ ְ רָּ א    ד ְ ִית ְלַתת ָּ ַהר ַהב ַ ןכעין הר הבית שיש למטה,    שהואד ְ ָּ מ  ַ אִלין ְלגֹו  עָּ   ו ִמת 

ְדש   י ְמקֹום קָּ ִאְקרֵּ ןההוא הנקרא מקום קדשו שהוא בחי' עזרת ישראל,    למקוםהם נכנסות    ומשם  וֹ ַההו א ֲאַתר ד ְ ָּ ַתמ  יהֹון    ד ְ ארֵּ י מָּ ֵּ ִתין ְלַקמ  מָּ ל ִנש ְ ין כ ָּ שם מתראים כל    כיִאְתַחְזיָּ

אקונם,    לפני  מות הנש  ַגְוונָּ ִאְתֲחזו ן יִ   כ ְ א ַההו א ֲאַתר ד ְ ל  ד ָּ אֵּ רָּ י ֲעזַָּרת ִיׂשְ ִאְקרֵּ ִריְך הו א ֲאַתר ד ְ א ב ְ ְדש ָּ י קֻּ ֵּ ל ַקמ  אֵּ רָּ בו ישראל ברגל לפני    שמתראיםכעין אותו המקום    שהואׂשְ

א הקב"ה הנקרא עזרת ישראל, אף כאן מתראים כל הנשמות הטהורות בעזרת ישראל שלמעלה.    ְעת ָּ ש ַ ן    ב ְ ָּ מ  ַ ְייִמין ת  ִתין קָּ מָּ ִנש ְ יןמות עומדות שם,  שהנש   בשעהד ְ דֵּ יהֹון    כ ְ ארֵּ מָּ ה ד ְ ְדוָּ חֶׁ
ְקנָּ  ַ הו   אְלִאְתת  ים  ֲאַתר להתתקן ולהתקשט על ידם ולהכינה אל היחוד,  המלכותיש שמחת אדונם שהיא   אזב ְ ש ִ דָּ ש  ַהק ָּ י קדֶׁ ִאְקרֵּ שהיא נמצאת שם הנקרא קודש הקדשים,   בהיכלד ְ

ן ָּ יהֹון ְוַזְכוָּ  ְוַתמ  דֵּ ל עֹובָּ יִמין כ ָּ ְלהֹון ְרש ִ     "ן ממעשיהם של הצדיקים. המ שתתיחד המלכות עם ז"א בכח עליית    כדינרשמים כל מעשיהם והזכויות שלהם,  ושםון ד ִ
 עיין לק"ה קריאת התורה ו' לז גודל החיוב להכלל ולקשר עצמו עם הציבור המקושר לצדיק האמת וכו'  נא 

ם  לז אות  הלכה ו    קריאת התורה   ליקוטי הלכות   עיין  נב דָּ ִלים אָּ ְ ם ַיש  "ל, ְלעֹולָּ ה ַהּנַ כָּ ם ִלְברָּ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ ִעְנַין ּדִ ין, ּבְ ( ְועֹוד ֵלאלַֹקי ִמּלִ
ִזין ֲעמֻ  ֶהם רָּ ּבּור ְוִדּבּור ֵיש  ּבָּ ל ּדִ ים ְמֹאד ּוְבכָּ ְבֵריֶהם ֲעֻמּקִ ל ּדִ ּכָּ ֶ ּבּור ְוכּו'. ש  יו ִעם ַהּצִ ּיֹותָּ ִ ש  רָּ ִענְ ּפָּ ין. ְוהָּ ם'  ּקִ ם ְוכּו', 'ְלעֹולָּ דָּ ִלים אָּ ְ ם ַיש  ן, ְלעֹולָּ יָּ

י ִאם   ּבּור, ּכִ יו ִעם ַהּצִ ּיֹותָּ ִ ש  רָּ ִלים ּפָּ ְ ם ְלַהש  ִריְך ְלעֹולָּ הּוא צָּ ֶ א ש  ְרּגָּ ל ּדַ כָּ ּבְ ֶ א, ש  ְיקָּ ַ  ּדַ בֹוה  ַעְצמֹו ג ָּ ו דֹו ב ְ מ  ל ִ ֶ ה ְמֹאד ש  דֹולָּ ה ג ְ ר ְלַמֲעלָּ בָּ יַע כ ְ ו  ִהג ִ ֲאִפל 

ר ֵאצֶ  קָּ רָּ ְויָּ ְ ו ר ְלַקש   ב  ֵדי ְלַהֲעלֹות ַהצ ִ ו ר כ ְ ב  ר ַעְצמֹו ִעם ַהצ ִ ֵ ִריְך ְלַקש   י ֵכן צָּ ִ ַרְך ְמֹאד, ַאף ַעל פ  ם ִיְתב ָּ ֵ ִחיַנת  ל ַהש   יְך ב ְ ִ י ו ַכל ְלַהְמש  ֶ ֵדי ש  יו, כ ְ ם ֵאלָּ
ַעצְ  נו  ב ְ ה ַרב ֵ ֶ ו  מש  י ֲאִפל  ַעם, כ ִ ַ ל פ  כָּ ש  ב ְ דָּ ה ֵמחָּ ֹורָּ ַלת ַהת  כֹול ַלֲעלֹות  ַקב ָּ ה יָּ יָּ י ֵכן לֹא הָּ ִ ַ ְמֹאד ְמֹאד, ַאף ַעל פ  בֹוה  ה ג ָּ ְיתָּ תֹו הָּ תֹו ו ַמֲעלָּ ָּ ש   ְקד  ֶ מֹו ש 

ם  ֹוֵתינו  ִזְכרֹונָּ ְמרו  ַרב  אָּ ֶ יו, ו ְכמֹו ש  ֵאל ֵאלָּ ֹות ִיְשרָּ ו ץ ַנְפש  י ִאם ַעל ְיֵדי ִקב  ה כ ִ ֹורָּ יְך ת  ִ כֹות לב(    ַלה' ו ְלַהְמש  רָּ ה )ב ְ כָּ לו ם  ִלְברָּ סו ק, "ֶלְך ֵרד", כ ְ ָּ ַעל פ 
ֵאל. ִביל ִיְשרָּ ְ ש  א ב ִ ָּ ה, ֶאל  ָּ ל  ד  י ְלךָּ ג ְ ַתת ִ ן ֶזה  נָּ ִעְניָּ ה ּבְ יָּ ֵאל הָּ ה ִלְכנֹוס ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ כָּ ַעל ְיֵדי ֶזה לֹא זָּ ֶ ַאת ַהּצּור ש  ִעְנַין ַהּכָּ ּלֹו ּבְ ֶ ם ש  גָּ ל ַהּפְ ק    ְוכָּ ּלֵ ּסִ ֶ ש 



 מוהר"ן                                  יג  תורה                 יקוטי                   ל               9יח: 

דייקא יותר מגלות את גבורת הצדיק ועוד שגם מספרות לנפשות הגדולות משמע שהגדולות לא יודעות מזה  
 כמו הקטנות.   

גּומֹות ְמֹאד ְמֹאד. ַוֲאִפּלוּ   -השלם אות יג    טי מוהר"ןולקקצור  עיין   ֵהם ּפְ ֶ ֹות ש  ש  יק ַאףֵיש  ְנפָּ ּדִ ִאין ֵאֶצל ַהּצַ ּבָּ ֶ ש  -  ּכְ
י-ַעל וֹ -ּפִ ש  ה, ּוְנפָּ ֲערָּ חּוט ַהש ַ ְצאּו ֵמחֹול ֶאל ַהּקֶֹדש  ֲאִפּלּו ּכְ ֲאוֹות ַוֲעַדִין לֹא יָּ ל ַהּתַ כָּ ִעים ּבְ ּקָּ ֻ ֵאּלּו  ֵכן ֲעַדִין ְמש  ת ּכָּ

ְבִחיַנת ִעּבּור.  ם ּבִ ָּ ש  ם ּוְלַחּדְ ר ְלַהֲעלֹותָּ ָּ אי ִאי ֶאְפש  ַוּדַ לּבְ אֹות ּכָּ אֹות ְונֹורָּ ַמֲעלֹות ִנְפלָּ דֹוִלים ּבְ ּגְ ֶ יִקים ש  ל ֵיש  ַצּדִ - ֲאבָּ
ה. ַעל כֵּ  ם ְלטֹובָּ ָּ ש  ְבִחיַנת ִעּבּור ּוְלַחּדְ ֵאּלּו ְיכֹוִלים ְלַהֲעלֹות ּבִ גּומֹות ּכָּ ֹות ּפְ ש  ֲאִפּלּו ְנפָּ ֶ ְך ַעד ש  ֹו ּכָּ ַנְפש  ּיֹוֵדַע ּבְ ֶ ן ִמי ש 

ְורֹוֶצה   ְמֹאד  ַגם  ּפָּ ֶ ַרְך ש  ִיְתּבָּ ם  ֵ ַהש ּ ִלְפֵני  ְמֹאד  ְמֹאד  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ש   ְלַבּקֵ ִריְך  צָּ ַרְך  ִיְתּבָּ ם  ֵ ְלַהש ּ ּוב  ש  ְולָּ יו  ַחּיָּ ַעל  חּוס  לָּ
ּיּוַכל ְלַהֲעלֹות ּוְלַחּדֵ  ֶ ְך ש  ל ּכָּ ק ּכָּ זָּ ּבֹור חָּ ְהֶיה ּגִ ּיִ ֶ ֶזה ש  יק ּכָּ ֵרב ְלַצּדִ יו ְלִהְתקָּ ַרֲחמָּ הּו ּבְ ַזּכֵ ּיְ ֶ םש  ֵרי    ש  ּגַ ְ ה, ַאש  ֹו ְלטֹובָּ ַנְפש 

ֶזה: יק ּכָּ  : \נג/ )לק"ע צדיק כה(  ַהּזֹוֶכה ִלְמצֹוא ַצּדִ
 

 והיא רמוזה בפסוק שאומרים אחרי התקיעות של ראש השנה  תורה זו נאמרה בראש השנה 
כּון: תהילים פט  } ֶניךָּ ְיַהּלֵ אֹור ּפָּ ה ה' ּבְ ם יֹוְדֵעי ְתרּועָּ עָּ ֵרי הָּ ְ   טז{ ַאש 

 רה זו שבפסוק זה פתח את התורה ועתה יבאר כיצד היא רמוזה בו. וכנ"ל בריש תו

כי אשרי לשון הסתכלות כמ"ש )פ' בלק( אשורנו ולא    זה בחי' השגחה  אשרי העם,  [נד]   וז"פ 

כמבואר בתיקון נה תקיעה מסטרא    (נה, זה בחי' יעקב )יודעי תרועה  :קרוב וכמבואר גם בתורה א' 

, שהוא בחי'  שבתפארת ושברים מגבורה שבת"ת ותרועה כלול משניהם בחי' תפארת שבתפארת  דחסד
משפט וצדקה ביעקב אתה  , כמ"ש )תהלים צט(  דהיינו מדת הרחמים שכלולה מחסד וגבורה   צדקה

כמבאר לעיל בסוף אות א שע"י צדקה משבר תאות ממון   בחי' חסדים  ,הוויותנו, זה בחי'  ה'  :עשית

בחי' הדעת כמבואר שם שזוכה לדעת ע"י השפעת    , זה בחי' השכלבאור פניך  :סדואזי מאיר הח 

הנ"ל פניך  ,  החסד  באור  רמוז  החכמה  דהינו  ח'(  והדעת  )קהלת  פניוכמ"ש  תאיר  אדם  .  חכמת 

רר תן לעואו  מעלהצדיק  ר לעיל באות ה' שע"י שכמבוא   מהלך נפש  [נז]   אלו הנפשות, בחי'  יהלכון,

 : מאיר בהן אור הצחצחות אזי הן בחי' טוב מראה )כי הוא( מהלך נפש בחי' נפש רעבה מילא טוב  היחוד
נמצא שהפסוק הזה כמעט כולו מדבר בתיקון הצדיק ורק תיבת יהלכון רומז לתיקון הנפשות, ונתבאר לעיל 

וד דקטנות סוד  יחוד השלם ותיקון הנפשות בסוד יחוד דקטנות ע"י יסיהחילוק שתיקון הצדיק הוא בסוד ה
   .נשיכת הנחש, וכפי שנתבאר לעיל במקומו ובהקדמה לתורה עפ"י הלשם שבו ואחלמה

כי מחמת הקטנות אזי רחמה צר וסגור ונשיכת הנחש קורע את ועי"ש שיחוד דקטנות הוא בסוד קר"ע שט"ן  
ונ"ל שזה סוד העניין שקודם התקיעות אנו אומרים ונחש עם הכולל גמט' שטן.  ,  הרחם כדי שתוכל ללדת

כלל ישראל ואנחנו  כי ע"י התקיעות נעשה לידת מוחין מבינה עילאה  ששה פסוקים בראשי תיבות קר"ע שט"ן  
    לכן היחוד הוא בסוד קרע שטן הנ"ל. בגלות בקטנות

 

 * 
 

הּ  רָּ ְ תֹו ְולֹא ִקש ּ ִפּלָּ ז ּתְ ֶ  אָּ ל ש  ן ְוכָּ ּכֵ ֶ ל ש  ם(. ִמּכָּ ָּ ן ש  ּקּוִנין ְוכּו', ַעּיֵ ה ט' ּתִ ַהּתֹורָּ ר ּבְ ְמבֹאָּ ֵאל )ּכַ ֹות ִיְשרָּ ַלל ַנְפש  אּוי ִעם ּכְ רָּ ל  ּכָּ ּוִטים, ִמּכָּ ש  ים ּפְ ִ ש  ן ֲאנָּ ּכֵ
ם יִ  ֵ ּו ֵמַהש ּ ש  ַבּקְ ּיְ ֶ ם ש  ּקּונָּ ל ּתִ ּכָּ ֶ יֹוֵתר ש  רּוִעים ּבְ מּוִכים ְוַהּגְ ן ַהּנְ ּכֵ ֶ דֹוש  ְוכּו'  ש  ּבּור ַהּקָּ ר ִעם ַהּצִ ֵ ְזּכּו ְלִהְתַקש ּ ּיִ ֶ ם ש  תָּ ל ֲעבֹודָּ כָּ נּו ּבְ ִמיד ִויַכּוְ ַרְך ּתָּ ְתּבָּ

ְכִתיב   ה, ּדִ ֶ ", ֶזה מש  ְרּתָּ ִאיש  ֹון ִיּסַ חֹות ַעל עָּ תֹוכָּ ִרים ב( "ּבְ בָּ ה )ּדְ ש  ַרּבָּ ְדרָּ ּמִ ְמרּו ּבַ אָּ ֶ "ל. ְוֶזה ש  ּנַ ֶ ּכַ ִאיש  מש  יּה, "ְוהָּ ד ַקל  ּבֵ ֹון ֶאחָּ ִביל עָּ ְ ש  ּבִ ֶ ה", ש 
ַמד ְמֹאד ִלכְ  חָּ ֶ תֹו ש  ְלּתָּ ֶחְמּדָּ ֵהַמְסּתָּ ּוִבּטַ ֶ ש  ַחמּודֹו", ש  עָּ ס ּכָּ מָּ ְרּתָּ אֹותֹו. "ַוּתָּ ַאת ַהּצּור ִיּסַ ל ַהּכָּ ֶ ב  ש  ם ִנּצָּ דָּ ל אָּ ל ֶהֶבל ּכָּ ֵאל, "ַאְך ּכָּ ֹנס ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ

ם ֵהם בְּ  דָּ ֵני אָּ ר ּבְ אָּ ְ ש ּ ֶ ה", ש  ם ֶסלָּ דָּ אָּ יר ּוְלַהְזִהיר ֶאת הָּ ש  ְלַהְזּכִ ְדרָּ ַנת ַהּמִ ּוָּ ּכַ ֶ "ל. ש  ּנַ ִלים ְוכּו', ַהְינּו ּכַ ל ֶהֶבל", ֲהֵבל ֲהבָּ אי "ּכָּ יו    ַוּדַ כָּ רָּ ְפַקח ַעל ּדְ ּיִ ֶ ש 
לְ  עָּ ֵצל ּבְ ִריְך ְלִהּנָּ ּצָּ ֶ ה ש ּ ֵצל ִמּמַ ֹו ְלִהּנָּ ה ְלַנְפש  ְחּבּולָּ ש  ּתַ חֹוס ַעל ַעְצמֹו ְלַבּקֵ ה  ְויָּ ֶ חֶֹמר ִמּמש  ְלמֹד ַקל וָּ ּיִ ֶ ִהְזִהירּו ש  ֶ ֵתי. ְוֶזה ש  אָּ א ּדְ ְלמָּ ין ּוְבעָּ א ּדֵ מָּ

ֵאל  ֹון ַקל לֹא ִנְכַנס ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ ִביל עָּ ְ ש  ּבִ ֶ נּו, ש  ן כ ָּ ַרּבֵ ֵ כ  ֶ ל ש  ן ְוכָּ ֵ כ  ֶ ל ש  "ל, ִמכ ָּ נ ַ ו ר כ ַ ב  ר ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהצ ִ ֵ ֹא ִקש   ל  ֶ ה ש  יָּ מֹו הָּ גָּ ְ ל פ  ֵלא  , ְוכָּ ָּ מ  ֶ ם ש  דָּ ל אָּ

ֹו לִ  ַנְפש  ש  ַעל  יו ְלַבק ֵ מָּ יָּ ל  כ ָּ ל  ד ֵ ַ ת  ְ ש  י ִ ֶ תֹו ש  נָּ ק ָּ ַ ל ת  כ ָּ אי  ַוד ַ ב ְ ן  ֵ כ  ְוַעל  ֶהֶבל.  אי  ַוד ַ ב ְ ֵאל  ֲעֹונֹות הו א  ִיְשרָּ ֹות  ַנְפש  תֹוְך  ו ר ב ְ ב  ַהצ ִ תֹוְך  ל ב ְ ִנְכלָּ ְהיֹות 
ִמ  ָּ עֹוֵסק ת  ֱאֶמת הָּ יק הָּ ד ִ ִרים ְלַהצ ַ ָּ ש   י ַהְמק  ב ִ י ֵהן ֵאל כ ַ ה, כ ִ דֹולָּ ה ג ְ ְקוָּ ן ת ִ ֵ ם כ  י ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיש  לֹו ג ַ יו ַיַחד, כ ִ ם ֵאלָּ רָּ ְ ו ְלַקש   ם  צָּ ר לֹא  יד ְלַקב ְ

י  רָּ ְדבָּ ר ב ִ ֲעֹונֹות ְמֹאד, ְוַכְמבֹאָּ ה ב ַ גו מָּ ְ ֹו ַאף ִאם ִהיא פ  ם ַנְפש  יק ג ַ ד ִ ל ַיֲעֶלה ַהצ ַ לָּ ס, ו ְבתֹוְך ַהכ ְ תו ב  ִיְמאָּ כ ָּ ֶ ֶזה )ו ְכמֹו ש  ה ב ָּ ה ַהְרב ֵ כָּ ו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ
ם( ו ְכמֹו   ָּ ן ש  ִמי ְוכו '", ַעי ֵ שָּ ִריִתי מֹוִרי ִעם ב ְ סו ק, "אָּ ָּ ן יג ַעל פ  ה" ִסימָּ חָּ ג ָּ ְ ם ַהש  עָּ ֵרי הָּ ְ ה "ַאש  ֹורָּ ַהת  ֶזה: ב ְ דֹוש  ב ָּ יו ַהק ָּ ִ י ִמפ  ַמְעת ִ ָּ ש   ֶ  ש 

כאן האם על השכל של קיבוץ הנפשות או השכל השני שעל ידו מעלה אותן לעורר היחוד ומוריד  רבינו מדבר    צ"ע על איזה שכל   נג
יותר, ועי"ש שלפי ביאור הליקוטים נראה   ו' מה שנסתפקנו בזה )בד"ה כי גם החכם בעצמו( איזה מהם גדול  תורה, עיין לעיל אות 

בפל"ח משמע ששניהם שכל גדול מאד ולפ"ז על שניהם מדבר  שהשכל השני הוא הגדול יותר ולפ"ז נראה שעליו מדבר כאן רבינו, ו 
 .כאן 

 תהילים פט טז הנ"ל   נד

 ]דף פח:[  עיין תיקון נה  נה 

 הוויות  - ההוויות, ובלוה"ת שם   -רלד בת  נו

 ' ט'קהלת ו   נז
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 -עתיק אותו כאן מוהרנ"ת מספר שמצא דף קרוע שהיה כתוב בו בכתב יד רבנו חלק מתורה יג ומ
הנייר ולא   סכת"י רבינו ז"ל ששייך להתורה הנ"ל, אך מצאתי רק קצה נט)עוד מצאתי נח

 : נכתב שם רק סופו של ענין וחסר התחלת הענין. וזהו(
 בחי' ראיה טנת"א כנ"ל,   סאהתורה שהיא 
כנ"ל. [  סה]   לוקח נפשות חכםכולם בבחי'    [סד]   , זה בחי' לקיטת הנפשות\סג / [סב]   כל בשר יחדיו
  זו צדקה   בפיך[  סז], כשחז"ל  פי ד'י רוח נדיבה כנ"ל. שהוא  ", כל זה נעשה ע[סו]   כי פי ד' דבר

 :    )עד כאן לשונו ז"ל( :
ונגלה כבוד ה' וראו כל   שהוא בהפטרת נחמו נחמו בישעיהו מ' ה'  ומובן הדבר, שמביא המקרא

. ומבאר כל המאמר הנ"ל שהוא מפורש בפסוק זה. אך בעו"ה חסר  בשר יחדיו כי פי ה' דבר 
 ממנו שהכתב יד הזה הוא חלק  רואים בחוש    שבסוף הספרועיין בנוסח הכתב יד של רבינו  פי' רישי' דקרא  
שהרי כת"י זה נמצא  )ולפ"ז צ"ע דמשמע שרבינו כתב תורה זו שתי פעמים באותו לשון  ושם מבואר יותר  

 : [סח]  (תקפא ואילו הכת"י שבסוף הספר קיבל רק אחרי ג' שנים בתקפדשנת בידי מוהרנ"ת כבר ב
 

 -המועתק כולו לקמן של רבינוהכת"י סוף וזה לשון 
ונגלה    \ע/[סט] שלמדנו עד כאן רמוז בפסוק בנבואת הנחמה שמנבא ישעהו על העתיד להיות בימות המשיח    וזה

בחי'  וחכמה היינו דעת הוא רמז על  כבוד חכמים ינחלו  [עב]   כ"שכי כבוד רומז לחכמה זה בחי' חכמה  עא' דכבוד  
כ"ש המקדש  מראשון  \עד/ [עג]   בית  מרום  כבוד  בית  ,  \עה/מקום מקדשינו  כסא  נבנה  בו דעת כאילו  כי מי שיש 

 
 . בתרלד אינה מוקפת סוגרים. רנ"ת בתקפאההוספה של מו   נח 

   כת"י  - בכ"י, ובלוה"ת שם  - בתרלד  נט 

 קצה - ובלוה"ת שם , קצת - בתרלד  ס

 שהוא   - בתרלד  סא 

 ישעיהו מ' ה'  סב 

ר:   סג ּבֵּ י ְידָֹוד ּדִ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָ ש ָ בֹוד ְידָֹוד ְוָראּו ָכל ּבָ  ישעיה פרק מ )ה( ְוִנְגָלה ּכְ
 תורה כב אות ו' העם בחי' בשר כלפי הצדיק   סד

 הנ"ל   'משלי יא ל   סה 

 סוף הפסוק הנ"ל כל בשר יחדיו   סו

 בנדרים ז. נדרש מדברים כג כד ובראש השנה ו. עפ"י תוס' שם נדרש מישעיהו מה כג   סז

 ^ עיין בסוף הספר בנוסח אחר של כתב יד רבינו ז"ל בעצמו מובא כל הפסוק הזה.  סח 

 ישעיהו מ' ה'  סט 

י יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם:   ישעיה פרק מ   ע לִַ   )א( ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ ָּ רּו ַעל ֵלב ְירּוש  ּבְ ד  )ב( ּדַ ה ִמּיַ ְקחָּ י לָּ ּה ּכִ ה ֲעֹונָּ י ִנְרצָּ ּה ּכִ אָּ ה ְצבָּ ְלאָּ י מָּ ם ְוִקְראּו ֵאֶליהָּ ּכִ
 : ל ַחּטֹאֶתיהָּ כָּ ְפַלִים ּבְ ד ּכִ ה ֵלאלֵֹהינּו:   ְידֹוָּ ה ְמִסּלָּ בָּ ֲערָּ רּו ּבָּ ְ ד ַיש ּ ֶרְך ְידֹוָּ ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָּ ּמִ ל ַהר וְ   )ג( קֹול קֹוֵרא ּבַ א ְוכָּ ש ֵ יא ִיּנָּ ּגֶ ל  לּו  )ד( ּכָּ ּפָּ ְ ה ִיש  ִגְבעָּ

ה:  ִסים ְלִבְקעָּ ְרכָּ ֹור ְוהָּ קֹב ְלִמיש  ה ֶהעָּ יָּ ר:   ְוהָּ ּבֵ ד ּדִ י ְידֹוָּ י ּפִ ו ּכִ ר ַיְחּדָּ ש ָּ ל ּבָּ אּו כָּ ד ְורָּ בֹוד ְידֹוָּ ה ּכְ  )ה( ְוִנְגלָּ
 ה' - בתשכט   עא
 משלי ג' לה   עב

 ירמיהו יז יב   עג

א   ירמיה פרק יז   עד ּסֵ נּו:   )יב( ּכִ ֵ ש  ֹון ְמקֹום ִמְקּדָּ רֹום ֵמִראש  בֹוד מָּ ּו ְיסּוַרי    כָּ ל עְֹזֶביךָּ ֵיבש  ד ּכָּ ֵאל ְידֹוָּ רָּ י  \ }ְוסּוַרי \ )יג( ִמְקֵוה ִיש ְ ֵתבּו ּכִ ֶרץ ִיּכָּ אָּ { ּבָּ
ד:  ים ֶאת ְידֹוָּ ְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחּיִ    עָּ

  ת מראשי  ם אתה שכסא כבוד ומרו ילוסו של מקום ומדבר לפניו לפי שבא לומר כל עוזביך יבושו מתחיל בק   - )יב( כסא כבוד וגו'  רש"י 
   ת עולם ומכוון כנגד מקדשנו: בריא 

  - בוד של מרום מראשון  כ אחר שבאר שארור הגבר אשר יסיר בטחונו מה' אומר מקום מקדשנו הוא כסא    - יב( כסא כבוד  )- מלבי"ם  
שון, ר"ל שאין למעלה ממנו, והוא ראשית כל הנאצלים  שהוא רם ונשא על העלול הרא   - הנביא יכנה את ה' בשם מרום מראשון  

והנבראים, ומפני שלא יצדק עליו גם שם ראשון כי אין לו יחוס עם הנבראים כלל, אומר שהוא מרום מראשון רוממות מעלה וחשיבות,  
ם מראשון? הוא. )יג(  ומקום המקדש הוא כסא כבודו, ששם השכין שכינתו ויושב ומנהיג שם הנהגה השגחיית, ומפרש מי הוא המרו 

אלה שעזבו את ה' השוכן ומשגיח    - ה' אשר הוא מקוה ישראל, כסא כבודו שוכן במקדש, וא"כ כל עזביך יבושו    - מקוה ישראל ה'  
יתפרסם שמם לקללה    - הסרים מה' בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים חיים    - במקדש והלכו לבקש עזרת בשר יבושו מבטחונם, וסורי  

 פר בכל הארץ להודיע לכל שעזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים: כאילו נכתב בס 

מרומם מראשית הבריאה וכסאו מכוון    א שהו הנביא שם מארור העוזב את הש"י וברוך הבוטח בו מדבר משבח הקב"ה  אחר שמדבר   עה 
 כנגד בית המקדש 
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 \ עח/ראיהבחי'  עז וראו זה בחי' המשכת התורה שהיא    וראו כל בשר יחדיו   [עו]   עי"זהמקדש בימיו כנ"ל סוף אות א'  
  כנ"ל   לוקח נפשות חכםזה בחי' לקיטת הנפשות כולם בבחי'    כל בשר יחדיו  בחי' עיני ה' בחי' השגחה  טנת"א כנ"ל 

כמו שדרשו את בגמ'  זו צדקה  בפיך  [פ]   כל זה נעשה ע"י רוח נדיבה כנ"ל שהוא פי ה' כ"ש חז"ל  כי פי ד' דיבר  [עט]
)   המדבר  ראש השנה ו. את הפסוק ר  (  דברים כג כדבעניין נדרי קרבנות  ֶ ֲאש  ּכַ יתָּ  ש ִ ְועָּ ֹמר  ְ ש  ּתִ ֶתיךָּ  פָּ א ש ְ מֹוצָּ

: ס ִפיךָּ ְרּתָּ ּבְ ּבַ ר ּדִ ֶ ה ֲאש  בָּ ק ֱאלֶֹהיךָּ ְנדָּ ַדְרּתָּ ַליֹקוָּ כי כתוב  וביאור התוס' שם  ,בפיך בא לרבות שגם צדקה כנדר נָּ
ועי"ז  ן  כי ע"י צדקה משבר את הע"ז של תאוות ממווהכל מתחיל מהצדקה     .יצא מפי צדקה  ( מה כג)בישעיהו  

לוקח נפשות ומעלה  שזוכה לבחי' משיח ועי"ז לחסד ועי"ז לדעת ועי"ז לבנין בית המקדש ואזי הוא החכם  
 . ני ה' בחי' השגחהיאותן ומעורר על ידן יחוד עליון שעל ידו מוריד תורה שהיא ע

 
 עד כאן תורה יג נוסח מוהרנ"ת בתקפא בספר 

 
* 
 

ונעתיק כאן את הכתב יד שקיבל מוהרנ"ת בשנת תקפד ג' שנים אחרי שהדפיס את הליקוטי מוהר"ן בנוסח  
 כת"י הנ"ל הוא חלק מהכת"י הזה. ש ראהעיין בסופו ותוהמתוקן בביתו. 

 ועיין היטב בכתב יד זה שיש בו הרבה שנויים מלשון רבינו הנ"ל שמובא בספר. 
 שנתחדשו בכת"י  הענייניםוראה שהשתדלנו לסמן בקו תחת 

ועיין פל"ח אות יא שכתב נראה שבכוונה שינה רבנו את הלשון כשהכתיב לאנ"ש תורה זו ממה שכתב  
 בעצמו. 

 ]כתב יד תורה יג[ 
  ופ"א עפ"י צילום כת"י רבי אלטער טעפליקר מכת"י מוהרנ"ת הוגה פ"א עפ"י תשכט]

   0067נמצא גם בחיי מוהר"ן כת"י שהיה ביד רבי שמואל הורוביץ זצ"ל צילום 
זאת התורה נדפסה בסגנון אחר קצת בסי' י"ג וגם שם הוא לשון רבינו ז"ל כפי מה ששמעתי מפיו הק' בלה"ק שהי' יושב על  פא

ני כתבתים בלה"ק וזאת התורה ספרו הנכתב ואמר לי מלה במלה בלה"ק אפס איזה דברים מעוטים אמר לי בלשון אשכנז וא
   העתקתיהו וזהו ידו בעצמו ויש ביניהם קצת שינויים וכנ"ל ע"כ כתיבת שמצאתי עתה היא

 
  איתא בזוהר רוחא נחית לשכך חימום הלב זה בחי' צדקה שהוא רוח נדיבה ע"י מקררין חמימות תאוות ממון וזה בחי'

ועשירות וכד נחית רוחא הלב מקבל ליה בחדוה דנגונא דליואי  שהרוח ממעט תאוות הנגידות    יבצור רוח נגידים  [פב]
שאו   [פה]  זה משא ומתן כ"ש  פדנגונא זה בחי' משא ומתן באמונה ששמח בחלקו ואין אץ להעשיר כי  נגונא דליואי  פג

שמן   [פז ]   רת: לשון קשר שמקשר חימום הלב עם הרוח ]וזה[קטפווחדוה זה ששמח בחלקו וזה בחי'    זמרה ותנו תוף
וזה בחי'    בזעת אפך תאכל  [צ]   שע"י בחי' קטרת הנ"ל נתבטל בחי'   ישימו קטרה באפך  [פט]   וזה בחי'  ישמח לב  פחרתוקט

רוח אפינו    [צב]   וזה בחי'  והשליכו איש אלילי כספו ואלילי זהבו   [צא]   ת הממון כ"שמדהתגלות משיח שאז יתבטל ח
ולם חרון אף בעולם וכפי הביטול של ע"ז הזאת כן יתמשך חסד  וכל זמן שיש עבודה הזרה הזאת של ממון בע  משיח ד'

 
 ישעיהו מ' ה'  עו 
 בתורת נצח נמחק תיבה זו  עז 

מדבר על עיני ה' אבל כלול בזה ראית הנפשות את אור הצחצחות כמבואר לעיל וזה יותר מתיישב עם לשון הפסוק ראו    בפשטות   עח
 כל בשר דהיינו הנפשות אבל אם מדובר בעיני ה' מאי כל בשר.  

 סיפא דהנ"ל בישעיהו מ'  עט 
 כנדר דכתיב בישעיהו מה כג יצא מפי צדקה   כמבואר בראש השנה ו. ובתוס' שם שבפיך הכתוב בדברים כג כד לרבות צדקה  פ

 הערת מוהרנ"ת  פא

 תהלים עו יג  פב
 נמחק תיבות נגונא דליאוי  - מתשכט  פג

 נגינה - נגונה, בתורת נצח  - בתשכט   פד

 תהלים פא ג'  פה 

 קטורת - בתשכט   פו 
 משלי כז ט'  פז 
 וקטורת - בתשכט   פח
 דברים לג י'  פט 
 בראשית ג' יט   צ

 ישעיהו לא ז' )הלשון שם ימאסון אלילי וכו'(  צא
 איכה ד' כ'  צב
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וכשיתגלה חסד הזה יתמשך הדעת שהוא בנין הבית כ"ש בזוהר וימינא זמין   ועושה חסד למשיחו [צג]  בעולם וזה בחי'
מי שיש בו [  צה] כי הדעת הוא בחי' בית כמאמר חז"ל    ואני ברוב חסדך אבוא ביתיך  [צד]   למיבנא בי מקדשא בבחי'

  [צז ]  ומקדש בין שתי אותיות [צו]  דיעה כאלו נבנה בית המקדש בימיו כי דעת ניתנה בין שתי אותיות
 בלשון רבינו לעיל כאן מתחיל אות ב' 

שלעתיד יתגלה אורייתא דעתיקא סתימאה כי עיקר קבלת    [צח]   וזה בחי' התגלות התורה שלעתיד לבא כמובא בזוהר 
שהוא משה משיח ומי שהוא בבחי' משה משיח כנ"ל יוכל לקבל    עיר גבורים עלה חכם  [צט]   התורה ע"י השכל כ"ש

לשאר בני   מדריגה הזאת של בחי' משה משיח בחי' חכם כנ"ל יכול להמשיך הארת התורה ללמדתורה גם מי שהוא ב
ויחודם מהעלאות   שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך  [ק]   כ"ש  התורה בא מיחודא דאבא ואמא התגלות    כיאדם  

התורה  ועי"ז היחוד נולד    ולוקח נפשות חכם  [קא]  נפשות ישראל בבחי' מיין נוקבין והחכם יכול ליקח הנפשות בבחי'
עיר גבורים  וכשעולה החכם עם אלו הנפשות בבחי'    פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכםשהיא עץ החיים וזה בחי'  

     ויורד עוז מבטחהואז   עלה חכם
 בלשון רבינו לעיל כאן מתחיל אות ג' 

ונפש זה בחי' רצון שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור כל אחד ואחד יש לו איזהו רצון והצדיק לוקח כל הרצונות  
רצוא בעליות הנפשות ושוב בחזרת הנפשות    והחיות רצוא ושוב  [קב]   בבחי'  ויורד עוז מבטחהועולה עמהם ואח"כ  

ושוב דא מ'ט"ט ש'ר ה'פנים דאיהו רשים בשם מ'ש'ה' דאיהו   קגעם התגלות התורה וזה שמובא בזוהר רצוא דא נוריאל 
צון  החמימות וזה ש'כ'כ'ה' גי' משה שהוא משכך אלילי כסף וזהב רצוא דא ר   קדמשיח שהוא רוח אפינו שעל ידו נתשכך

 שהוא הנפש ושוב דא משה שמקבל התורה  
 רבינו לעיל כאן מתחיל אות ד'  בלשון

והלשון כפול לכאורה הבט וראה אבל דע כי עיקר   אלקים צבאות שוב נא הבט משמים וראה   [קה]  וזהו פי' הכתוב
אה בעינים  הראיה מחמת שכח הראות מכה בדבר הנראה וחוזר הכח הראות מחמת ההכאה לעינים ונצטייר הדבר הנר 

ואז העינים רואים את הדבר הנראה כי הראות מביא את הדבר לתוך העינים אבל כשהדבר הנראה הוא רחוק ואז  
ואין מגיע בהכאה על הדבר ועי"ז אין חוזר הראות    קועכר ת קודם שיגיע כח הראות להדבר הנראה נתפזר בתוך האויר ונ

שישיב ההבטה שמביט   שוב נא הבט משמים  [קז ]   הכאה וזהלעינים ואז אין העינים רואים כי עיקר הראות מחמת ה
והחיות רצוא  משמים עלינו ישיב ע"י ההכאה ישיב הראות לעיניו ואז וראה כי הראיה ע"י השבת הבטה וזה בחי'  

הראות בדבר הנראה ונחזר    הכאתבבחי'    ושובבבחי' הבטה מעילא לתתא    רצואהיינו התורה שהיא החיים    ושוב
כנגדם והתורה היא ט'נ'ת'א'   מד לעינים ונצטייר בעינים כי העינים הם כמראה לטושה שנתראה בהם כל דבר שעו

תמן ראשי תמן בת ראשי אלה ראשי בית אבותם    בראשיתוזה שהתורה נקראת  שהם תלת גווני דעינא ובת עין  
שחכם מביא תורה כמובא לעיל נמצא שמביא כח הראות של  שהאבות הם תלת גווני דעינא תמן בת עין נמצא כ

נמצא שאנחנו קרובים אל כח הראות ועי"ז כח הראות   וע"י שאנחנו קרובים אל התורהעלינו כנ"ל    קחי"השגחת הש
מחמת שהם רחוקים   אומות העולםאבל    כביכול  כמראות הצובאותשהם  נחזר לעיניו ונתראים ונצטיירים אנחנו בעיניו  

ם רחוקים מהשגחה והשגחתו אין מגיע אליהם בהכאה נמצא שאין נחזר הראות לעיניו ואין נצטיירים בעיניו  מהתורה ה
נמצא השגחתו על האומות בחצי הראות בבחי' רצוא ואין בבחי' שוב כי השבת הראות מחמת הכאה והכאה אינו 

 אלא על דבר קרוב ולא על רחוק 
בלשון  ואילו ואחריו תיקון המרכבות. ונהבמעשה דרבי י ופתח  .ה'כאן אות מתחיל בנוסח לשון רבינו לעיל 

 . מעשה דרבי יונההמרכבות ל ןתיקוהקדים רבנו 

 
 נא   ב כב נא ותהלים יח - שמואל   צג
 תהלים ה' ח'  צד
 ברכות לג.  צה 
 ל דעות ה'- א ב' ג' כי א - שמואל   צו 
   י - שמות טו יז פעלת ה' מקדש אדנ   צז 
 בהעלותך קנב.  צח
 משלי כא כב   צט 
 משלי א' ח'  ק

 משלי יא ל'  קא
 יחזקאל א' יד   קב
 תיבה זו אינה ברורה ר' נראה כמו ס' וא' ול' נראות כאות אחת. בכת"י  קג

 )גם בלשון רבנו נתשכך ושם לא תיקן(  נשתכך - בתשכט   קד

 תהלים פ' טו   קה 
 )גם בלשון רבינו נתעכר ושם לא תיקן(  ונעכר - בתשכט   קו 
 תהלים פ' טו   קז 
 השי"ת - בתשכט   קח
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הוי אמר איזיל    יערוף כמטר לקחי  [קי]   היינו לתורה כ"ש  קטוזה שמביא בתענית מעשה דר' יונה כד הוי מצטרך עלמא
בזוזי זה בחי' תאוות ממון  כידוע  זה בחי' חמימות    קיאו רי  ות זה קריר   ()  ואייתי בזוזי עבורא עיבור זה בחי' עב ריו עב

היינו דאזיל לשכך תאוות ממון כנ"ל והוי קאי באתרא עמיקא באתרא צניעא היינו ע"י ששיכך תאוות ממון זכה לאתרא  
וע"י החסד זכה   יומם יצוה ה' חסדו  [קיב]   שהוא בחי' חסד כמראה חמה עמוקה מן הצל וחסד הוא אור יום כ"ש  עמיקא

והוי    ואת צנועים חכמה  [קיג]  לבנין הבית לבחי' שכל כנ"ל וזה אתרא צניעא שהוא בית המקדש שהוא השכל כ"ש
וכלליות הנפשות הם מכונים בשם   לוקח נפשות חכם  [קיד]   זה בחי' לקיחת הנפשות להעלות אותם כנ"ל  מיכסא שקא 

ועי"ז אתי מטרא שהמשיך תורה לתתא כנ"ל    והשביע בצחצחות נפשך  [קטו]  שק כי הם מתעדנים משקיא דנחלא בבחי'
        ויורד עוז מבטחה [קטז ] בבחי'

]שבבחי'[ נפש    ()  אריה  [קיז ]   אריה שור נשר אדם  נושאין הכסא()          חיות בתורהויש ארבע חיות בבחי' נפש וארבע  
זה בחי' פגם הנפש פגם   ונפשה מרה לה   [קכ]   בחי'  מרת נפש  [קיט]   בחי'   זהמורי    אריתי מורי עם בשמי  [קיח]   זה בחי'

עם רצון טוב עם נפש  הרצון כשרוצה דבר תאוה זה הרצון הוא פגם ומרה לנפש ועכשיו כשבא זה האדם לחכם הדור 
לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם כנ"ל ואז מלקט גם הרצונות הנפשות שנפלו    והצדיק  טוב

ובחי' שור שבנפש זה      וזה בחי' אריה לשון לקט שמלקט מורי מרת נפש עם בשמי עם הרצון הטוב שמעלה ריח טוב  
]הנפש ביותר[ כי כשהרצון אין    ()  וץ שנתקבץ פיזורי הנפש ואז מאיר האור המצוחצח שנתוסף ]בנפש מחמת[ הקיב

ויענך וירעיבך ויאכילך את    [קכב]   כי עיקר הרעב מחמת העדר האור כ"ש חז"ל  ונפש רעבה  [קכא]   מאיר אזי הנפש בבחי'
הסומא אין שבע כי עיקר השובע מחמת האור שיראה בעיניו וע"י שאין רואה אין נתמלא נפשו היינו  קכגמכאן    המן

 בבחי'   ונפש רעבה מלא טוב  [קכה]  וכשמצחצח נפשו בצחצחות האור אזי[  קכד]   כי טוב מראה עינים מהלך נפשרצונו  
נשר שבבחי'         עינים מהלך נפש  טוב מראהבחי'    [קכז ]   [ וזה בחי' שור לשון הסתכלותנפשך ] והשביע בצחצחות  [קכו]

אדם שבנפש זה    תתחדש כנשר נעוריכי  [קכח]   נפש זה החידוש שנתחדש הנפש בעלייתה בבחי' עיבור זה בחי' נשר 
מסכני    כדמותינועתירי    נעשה אדם בצלמינו  [קל]  כי האדם בחי' מסכני ועתירי כ"ש  ויהי האדם לנפש חיה  [קכט]  בחי'

כי לא כל הרצונות שוות כי יש הנפשות אזי הם בבחי' אדם נפשות גדולות וקטנות בבחי' מסכני ועתירי    וכשנתלקטו
  ושור זה בחי'  מה עז מארי [קלא]  שבתורה התורה נקרא עוז הוארי         מי שרוצה דבר גדול ויש מי שרוצה דבר קטן

כי בה קלות    זאת התורה אדםואדם זה בחי'    כנשר תתחדש  זה בחי' התחדשות התורה בבחי'    ונשר  שרים ישורו  [קלב]
שנתכסה של הנפש היא נפש החכם    וכסא של החיות        ויש בה קומה שלימה רמ"ח אברים ושס"ה גידיםוחמורות  

יקרה היא מפנינים כי מחמת שהיא יקרה, היא מלפני ולפנים וכל    נפש החכם בנפשות ההם בבחי' ומיכסי שקא כי
ולמכסה    [קלד]   בבחי'  קלגאדברים עתיקין שכיסה עתיק יומישל התורה הם    וכסא של החיותאצלה  הנפשות נעשין לבושין  

 
 ]*למיטרא[ עלמא  - בתשכט   קט 

 דברים לב ב'  קי
 רי"ו  - בתשכט   קיא

 תהלים מב ט'  קיב
 משלי יא ב'  קיג
 משלי יא ל'  קיד
 ישעיהו נח יא   קטו 
 משלי כא כב   קטז 
 עיין יחזקאל א' י'  קיז 
 שיר השירים ה' א'  קיח
 א א י'- שמואל   קיט 

   ב ד' כז )בפסוק כי נפשה וכו'(- מלכים   קכ
 תהלם קז ט', משלי כז ז'  קכא
 שאוכלין ואין שבעים ואילו רבינו לומד מפסוק בדברים ח' ג'יומא עד: דרשת הגמ' מפסוק בדברים ח' טז ולשון הגמ' מכאן רמז לסומין    קכב
 הסומא  ]*ש[ - בתשכט   קכג

 קהלת ו' ט' וכמובא ביומא עד הנ"ל   קכד
 תהלים קז ט' הנ"ל   קכה 
 ישעיהו נח יא   קכו 
 עיין תורה א' עה"פ בכור שורו הדר לו. ובמדבר כג ט' ומגבעות אשורנו ושם כד יז אשורנו ולא קרוב   קכז 
 תהלים קג ה'  קכח
 ת ב' ז'בראשי   קכט 
 בראשית א' כו   קל

 שופטים יד יח   קלא
 משלי ח' טז   קלב
 יומין  - בתשכט   קלג

 ישעיהו כג יח   קלד
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  אם בעל נפש  [קלו]   ואדם היושב על הכסא זה החכם שהוא בעל הנפש בבחי'א"ע בספורי התורה    קלהןוהם מכסי  עתיק
והאופנים הן הגופין כי עיקר פעולותיהם      ' ועתיק יומין יתיב  הוא עתיק יומין בבחי  ואדם שעל הכסא של התורה  אתה

אלא של הגופים אינה אלא מן החיות שבנפש שהנפש מראה פעולותיה ע"י אברי הגוף ואין לגוף שום תנועה עצמיית 
וארבע   .יעמודום  מדבלכתם ילכו ובע  [קלז ]   וזהואופנים שבתורה הן הן גופי הלכות    :  ע"י כחות הנפש  הכל ע"י הנפש

 [ קלח] ות בתלמידים ספוג ומשפך משמרת ונפה מדאופנים שבגוף הן ארבע יסודות וארבע אופנים שבתורה הן ארבע 
ועניין השני שכלים שהם שין של ג' ראשין ושל ד' ראשין לא   זה שייך לאות ו'בנוסח לשון רבינו לעיל 

 הובא בכתב יד זה 
אישתעו לי נחותי ימא: היינו ממשיכי התורה לזה העולם בין גלא לגלא תלתא מאה אמר רבה בר בר חנה    וזה פי'
אל יתהלל בחכמתו ובגבורתו    [קלט]   אלו חכמי הדור שהם בבחי' מה בשלש דברים כ"שתלתא מאה פרסה  פרסה,  

ואלו החכמים הם בין גלא לגלא היינו מחברים כל    אלא מאה[  קמא]   מהאל תקרי    [קמ]   וכתיב  ובעשרו כי אם בזאת וכו'
זימנא חדא אזלינן באורחא:    ונפשות הם גלגלים בבחי' עגולים כידוע:כנ"ל    ולוקח נפשות חכם[  קמב] הנפשות בבחי'  

הנפשות למעלה בבחי'    : ודלינן גלא: היינו שדלינןארחי ורבעי  [קמג]   זווג הנקרא אורח כ"ש   לעורר היינו שהלכנו ונכנסנו  
כי עיקר עליית הנפשות ע"י החכם כנ"ל כי ורומא דגלא תלת מאה פרסה היינו התרוממות    עיר גבורים עלה חכם

מרבעתיה דכוכבא זוטא: היינו    קמהכי  קמדן י : עד דחזינהנפשות למעלה אינה אלא ע"י החכם שהוא בחי' תלת מאה פרסה
ושכינה נקראת בשעת זווג כוכבי זוטא כמובא   ארחי ורבעיזווג כ"ש    מרבעתיה בחי'  קמוכי שגרמנו זווגא עילאה וזה  

כמבזר ארבעין  דהוי שם: עיין  אתחבר בה בעלה נקודה זעירא מגו רחימותא כדיןקמח: דאתעבידת  [קמז ]  בזוהר פ' פינחס
נחש ונשיך לה   לאולדא עד דאתי  חיה כד אתעברת אסתתמת ולא יכילתפנחס והאי    'כמובא בפ  גריוי ביזרא דחרדלא

היינו בחי' טפת דם כחרדל דנפיק מינה    ביזרא דחרדלאונפיק מינה דמא והוא שתית לדמא וזה בחי'    אתפתחתכדין  
בבית הזרע ביזרא בית זרע ואח"כ אולידת והולדה הזאת היא התורה כנ"ל והתורה הזאת היא הולכת   הנשיכהמחמת  

ובחודש הראשון    [קנ]   עים, לכל סטר עשרה כמובא בפ' פנחסהיינו בחי' שאר חיותא שהם ארב  קמטיום   דרך ארבעים
יש הבל אשר יש    [קנד]   כי מקלינין מהבלא:    קנגי טפי הו  קנבי וזה בחי' ארבעין גריוי בחי' ארבעין חיותא: ואי דלינ  :[קנא]   וכו'

שרואים צדיק ורע לו רשע וטוב   וע"י הבל הזה רבים נתפקרו  והוא הדין להיפך  להם כמעשה רשעים  יםמגיעש  צדיקים
ואי דלינן הרבה    והוא הדין להיפך  [קנה]   אבל זה מחמת שהעולם נידון אחר רובו ואז צדיקים נתפסים בעון הדור לו  

היינו שע"י שהיה רוב העולם טוב עי"ז היה טוב לצדיקים ולא היה נפשות אזי בוודאי הוי מקלינין לשון קולא מהבלא  
: ורמיא גלא קלא לחברתה מי שבקית מידי בעלמא דלא שטפתיה וניתי אנא וניחרביה  צדיקיםהבל הזה כל כך קשה על ה

ואז מעוררים אלו לאלו ואומרים זה לזה ומזכירים זה את זה    [קנו]   היינו אח"כ כשכל אלו הנפשות חוזרות מעיבור הנ"ל
בעולם הזה שעדיין היא מושלת עליך ואין אתה יכול להתגבר עליה וניתי אנא וניחרביה    דבר אחי שמא שבקת איזהו  

והשיב לו פוק חזי גבורתיה דמרך שהוא החכם הנ"ל ראה כמה כחו גדול דאפילו כמלא   אכלה את הדבר הזה ממך היינו  
כמלא רוחב החוט אין יכולתי לצאת חוץ מן החול פי' אתה שואלת אותי שמא   לוחוטא דחלא לית דעבר פי' ר"ש אפי 

שעדיין לא תקנתי אותה תדע חברתי שעדיין אני משוקע בכל התאוות ועדיין לא יצאתי מן החול   מידי בעלמא שבקתי  
חוטא    כמלאוזה בחי'    בבחי' אין יכול לבא אל הקודש  בחול אזי הואשהוא    שמי  לךוזה ידוע  כמלא חוט    לו אל הקודש אפי 

 
 מכסים  - בתשכט   קלה 

 משלי כג ב'  קלו 
 יחזקאל א' כא   קלז 

 אבות ה' טו   קלח
 ירמיהו ט' כב   קלט 
 מנחות מג: עפרש"י ותוס' שם וזוהר רע"מ קרח דף קעט.  קמ

 ועיין רבינו בחיי ואור החיים שם   דברים י' יב   קמא
 משלי יא ל'  קמב
 תהלים קלט ג'  קמג
 דחזינן  - בתשכט   קמד

 )כי( ]*בי[ מרבעתיה  - בתשכט   קמה 

 )כי( ]*בי[ מרבעתיה  - בתשכט   קמו 

 בתורה יג כאן ציין מוהרנ"ת לזוהר בלק קצא.  קמז 
 אינן נראות בכת"י שאצלי שעל רקע אפור מכאן התיבות  קמח

 בתורת נצח נמחק תיבה זו  קמט 
 דף רמט.:   קנ

 במדבר כח טז   קנא
 דלינן  - בתשכט   קנב
 הוא - בתשכט   קנג

 קהלת ח'  קנד
   עיין שבת לג:   קנה 
   זה ל י הכלליות נתוסף בהם אהבה זה  " וע   - בתורה לשון רבינו הוסיף כאן    קנו 
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כ"ש אני שאני  אין יכול לבא בבחי' עיבור    דעבר כמלא חוט עי"ז לית    לומי שהוא בחול אפילית דעבר היינו    דחלא
כמלא רוחב החוט כ"ש שאין אני ראוי לבא אל הקודש   לו משוקע בחול שלא יכולתי לצאת מן החול אל הקודש אפי

  [קנז ]  וזהאבל פוק חזי גבורתיה דמרך היינו כח החכם שכל כך כוחו חזק שאפילו נפש שלי העלה בעיבור    בבחי' עיבור 
 כסא כבוד מרום מראשון   [קס]   בחי' בית המקדש כ"ש  כבוד חכמים ינחלו  [קנט]   זה בחי' חכמה כ"ש  קנח' דונגלה כבוד  

זה בחי'   כל בשר יחדיוראיה טנת"א כנ"ל בחי' קסבוראו זה בחי' המשכת התורה שהיא  וראו כל בשר יחדיו [קסא]  עי"ז
כל זה נעשה ע"י רוח נדיבה כנ"ל שהוא פי ה'    כי פי ד' דיבר  [קסג]  כנ"ל  לוקח נפשות חכםלקיטת הנפשות כולם בבחי'  

  זו צדקה בפיך [קסד]  כ"ש חז"ל
 

 עד כאן העתקת כתב יד רבינו שקבל מוהרנ"ת בשנת תקפד

 
* 

 הוספות לעיון 
 המובא בביאור הרבב"ח  הוספה לעיון בסוד האיילתא סוד יסוד דקטנות הנקרא נחש

סימן    'ענף ב  'דרוש ה  -ב  "ספר הדע"ה ח  -  לשם שבו ואחלמה  להבין העניין אני מעתיק כאן את לשון הספר
כי בליל א   -'  ז ונתייחדו בהיחוד דסב"פ ונחזור להענין  הזו"ן גם בהמוחין דגדלות שני  נתגדלו  ' של פסח 

העיקרי ונתעברה אז הנוק' בכל האורות דחמדת ישראל אך משום שלא היה כ"ז ע"י זכות ומעשים טובים  
דישראל והיה הצורך שיתקנו ישראל את כל זה בזכותם עצמן לכן לא היה נעשה אז אלא העיבור לבד ולא  

לו שהיה אז הלידה ג"כ היה מתבטל היצה"ר מכל וכל ולא היה אז לא זכות ולא חובה מעתה.  הלידה. כי א
ולכן לא נעשה אז רק העיבור לבד ותיכף אחר יום א' של פסח חזרו הזו"ן לקטנותן והיתה הנוק' בסוד בתולה  

 שעיברה אשר רחמה צר ופתחה סתום מחמת תוקף הדינין והגבורות דקטנות וכנ"ל:

כך ולהמתין על זכותן של ישראל הרי הוא ג"כ דבר שלא ניתן להאמר כי לזה צריך זכות גדול    והנה להניח
כי הרי גם אדם הראשון לא עמד בזה כנ"ל ובפרט שהרי לא ניתן להם עדיין התורה כלל ולא היה אפשר 

ך שיעשה  להם לעלות למדרגה גבוה כזו לתקן במעשיהם את המוחין דגדלות שני בהזו"ן ולכן הנה היה הצור 
הכל עדיין ע"י המאציל ית"ש בעצמו והיה הלידה ג"כ על ידו ית"ש בעצמו. אמנם הנה נעשה אז בעת הלידה  
כל הג' הבחנות שאמרנו לעיל סי' ד' ה' ע"ש הנה נעשה עתה בעת הלידה כולם יחד. והוא הענין דקריעת ים  

כל הג' הבחנות כולם כי בליל א'   סוף שהוא סוד הלידה שהיה בליל ז' של פסח כמ"ש הרב. והיה נעשה אז
של פסח הנה האיר והבריק אור גדול נפלא ונורא מקדושתו ית"ש על ישראל ונדחו כל הקליפות כולם והוסרו  
ונתעקרו מישראל וכמעט שהיה נתבטל אז מהם כח הבחירה ואלו שהיה נתעכב האור בהם עוד איזה זמן היה  

פם ג"כ. וכמ"ש התרגום יונתן בפ' יתרו בפסוק אתם ראיתם  נתבטל היצה"ר מהם מכל וכל כי היה נזדכך גו
ונתייחדו בו ושם אכלו את   כו' ואביא אתכם אלי. כי באותו הלילה הופיע בהם אור קדושת בית המקדש 
כי אלו שהתעכבו   וכמו שאמרנו לעיל  היה עומד להתבטל מהם מאז כל כח הבחירה לגמרי  והרי  הפסח. 

היצה"ר מכל וכל ולכן הנה נסתלק מהם האור הגדול הזה תיכף אחר יום  במצרים עוד רגע אחת היה מתבטל  
א' של פסח ולא נשאר בהם רק רושם לבד וכן היה למעלה כי בליל א' של פסח נתגדלו הזו"ן בכל המוחין  
דגדלות שני ונזדווגו בהזווג דפב"פ העיקרי ונתעברה הנוק' בהאורות היותר גדולים אך לא היה ההולדה אז  

היו יוצאים אותן האורות למטה ונתפשטו בישראל היה נתבטל מהם היצה"ר וכח הבחירה לגמרי כי באם ש
לכן לא היה נעשה אז רק הזווג והעיבור לבד ותיכף אחר יום א' פסח חזרו לקטנותן ובבחי' גבורות ודינין 

סי' ד' ה' והיינו  והלידה היה רק בליל ז' של פסח והנה אז נתחדש ונעשה כל אותן הג' הבחנות שאמרנו לעיל 
כי ג"כ  להרע  חדשה  יניקה  כח  אז  ונעשה  נתחדש  הגדולים    כי  אורות  אותן  לכל  הלידה  אז  שהיה  משום 

שנתעברה מהם בליל א' של פסח וכדי שלא יתבטל עי"ז היצה"ר וכח הבחירה לגמרי הנה היה הצורך לחדש  
 אז כח יניקה חדשה להרע ג"כ. 

ור"ל כי הרי לפי הנראה הנה היה הצורך  תן בעת הקטנות עצמן.  והנה נעשה זה ע"י שהיה כל הלידה בהיו
שיתגדלו אז בעת הלידה ג"כ כי אי אפשר ללדת בעת שרחמה צר ופתחה סתום מהתגברות הדינין שלא 

 
 ישעיהו מ' ה'  קנז 
 ה' - בתשכט   קנח
 משלי ג' לה   קנט 

 ירמיהו יז יב   קס
 ישעיהו מ' ה'  קסא
 בתורת נצח נמחק תיבה זו  קסב
 בישעיהו מ'  סיפא דהנ"ל   קסג
 בנדרים ז. נדרש מדברים כג כד ובראש השנה ו. עפ"י תוס' שם נדרש מישעיהו מה כג  קסד

 



 מוהר"ן                                   יג תורה              יקוטי                    ל                16יח: 

החיצונים באותן האורות ח"ו. והרי היה הצורך שיתגדלו אז ג"כ כי המוחין דגדלות דוחין כל החיצונים    יתאחזו
כנודע אבל כאן הנה לא היה כן אלא שהיה ההולדה בעת הקטנות גופה. אך כדי שלא יתאחזו החיצונים ח"ו  

ת"ש ענין אחר אשר באותן האורות הגדולים. שנולדו ויצאו לחוץ להתפשט בישראל. הנה עשה המאציל י
עי"ז ניצלו האורות משום מגע זר ח"ו וכן עי"ז הנה נתחדש ונעשה כח חדש ליניקת הרע ג"כ ונעשה אז שני 

 הפכים יחד: 

והנה הענין אשר נעשה. הוא סוד הכתוב משלי ל' י"ט. דרך נחש עלי צור. ואמר הרב בלק"ת פ' חקת וכן  

כי היסוד דקטנות דז"א הוא הנחש. כי בגדלות עלי צור   בשער הפסוקים שם. שב' יסודות דקטנות הוא הנחש

. כמ"ש בתיקונים תיקון כ"א מ"ד רע"ב. לויתן לעילא דא צדיק. וכן בזוהר פ' אחרי מות נ"ח  נקרא בשם לויתן
ע"א ובכ"מ. והוא על שם כי אז הוא נכנס בתוך כל הים כולו ומבריח מן הקצה אל הקצה אבל בקטנות נקרא  

נכנס אלא הוא רק בסוד נשיכה. וכן לויתן הוא על שם היחוד והחיבור. הפעם ילוה אישי  בשם נחש כי אינו  
אלי. וכן כמער איש וליות )מלכים א' ז' ל"ו( והוא על שם החסדים אשר דרכן הוא להדביק ולייחד והוא ע"י  

 המוחין דגדלות.  

נחש כי אין בו אז רק הגבורות  אבל נחש הוא על שם הגבורות שדרכן להתפרד ולכן נקרא היסוד דקטנות בשם  
מאחוריים דאהיה שהוא גימ' ד"ם. והיסוד בו הוא השם שדי ועם ד"ם הוא גימ' נחש. ועכ"פ הוא כי היסוד 

 דז"א דקטנות נקרא בשם נחש. 

הוא גימ' יסוד אדני יה. כמ"ש בספר קה"י. כי    וכן היסוד דנוק' הנה בעת הגדלות נקרא בשם סלע כי סלע
י כאשר שהיא נשלמה בהמוחין דגדלות מאו"א שהם יה אז נקרא היסוד שלה בשם סלע  המלכות שהיא אדנ

. והוא באר שבע. יסוד דהמלכות. והוא  וכן נקרא אז ג"כ בשם בארלהורות שהוא שלם בהאורות דגדלות.  
להורות שהוא נשלם בכל האורות כולם דהאו"א וזו"ן שהם הויה אלהים )כי הבינה הרי היא אלהים חיים  

ע( הויה אדני גימ' באר. וכן הויה דההי"ן ואהיה דההי"ן הם גימ' באר. ע' שער הכוונות נ"ז ע"ד ושער  כנוד
 הפסוקים ל"ד ע"ג ושעה"ק מ"ג ע"ד.  

והוא אלהים דההי"ן עם הכולל גימ' צור והוא דינין כמ"ש   אך היסוד דקטנות דהנוק' הוא נקרא בשם צור.
ף ע"א א' וכן הוא בזוה"ק דף ס"ד ע"א. בכל אתר צור גבורה כו'  וכן בשער הפסוקים בשלח ד  בשער ז"א רפ"ד

ע"ש כל הענין. וכן בהשמטות דף רע"א ורע"ב ]אך שם הוא משובש וחסר וע' בזוהר חדש במדרש הנעלם פ'  
 בשלח[:

כי   הוא  נודע  הנה  רח"ל  קדושה בתוך הקליפה  ניצוצי  וכמה  כמה  הגלות אשר ישנם עדיין  זמן  והנה בכל 
שה היא יורד תמיד ומברר בירורין מתוך הסיגים והם עולות בסוד מ"ן תוך בטן המלכות ונתקנים השכינה הקדו

שם בסוד עיבור ושם נגמר הבירור בסוד דם טוהר ודם טמא. ולכן בהגיע עת הלידה הנה בזמן שיש צדיקים  
ע"י שם ע"ב שבחסד שנתגלה בהיס והוא  בגילוי האורות דהחסדים  נעשה ההולדה  בדור  וד שבה  גדולים 

כי כמו שהחסד דדכורא גניז בפומא דאמה יסוד שבו כמ"ש באד"ר קמ"ב א' כן גנוז החסד    ונפתח רחמה.
 ביסוד שלה ג"כ )ע' שער הכוונות דף ק"א ע"ג ובמבו"ש ופע"ח שם(  

שביסוד שלה. הנמשך מהחסד שבה המתפשט בה מהחסד דז"א. כמש"כ  ובעת הזכות והרצון מתגלה החסד  
"ב וכן הוא בזוהר פ' בא ל"ו ע"א בסוד הכתוב והוא יושב פתח האוהל. דהוא אשרי בגלויא  בשעה"כ דף ק"א ע

דא חסד בצדק. ודא הוא פתחא דמשכנא עלאה קדישא כו' כד אתגלייא האי יו"ד. אתבסם ואתברך בפתח  
האהל כו' דא הוא פתחא קדישא כתרא עשיראה ע"ש. ולכן הוא כי בעת הזכות נעשה ההולדה באור החסד  

הוא השם ע"ב דויסע ויבא ויט שבו נולדו נשמות הצדיקים כמ"ש בתיקונים תיקון נ"א והוא אשר נתגלה ג"כ  ו
בעת קריעת ים סוף שאז היה הלידה כנז'. והנה כ"ז הוא רק בעת הזכות והוא כאשר נעשה הלידה ע"י מעשה  

 הצדיקים: 

ידה  רורים תמיד הנה נעשה אז הלוהשכינה הקדושה הרי הוא מברר בי  אמנם כאשר שאין זכות בתחתונים. 

ע שט"ן. אמנם הנה אז נתקיים מה שנאמר לפתח חטאת רובץ. והוא כי הרי ע"י "רק באור הגבורה והוא בשם קר
העיבור מתבררים סוד הי' מיני דמים ה' דם טוהר וה' דם טמא כמ"ש בכוונת פסח. וכשמתפשטים בעשיה  

ים וכן בלק"ת תהלים מ"ה. והנה הוא סוד הכתוב בעצב  יונקים הקליפות מהה' דם טמא וכמ"ש בשער הפסוק
תלדי בנים וכמ"ש בזוה"ק ויקהל רי"ט ע"ב. כי בעת שאין זכות בתחתונים ועומד הנוק' בסוד הקטנות ופתחה  
סתום ורחמה צר ונעשה אז הלידה באור הגבורה דשם קר"ע שט"ן. שהוא הנחש דקדושה דקטנות הקורע את  

שב"י בריש אד"ר ע"ש. כי נחש עם הכולל גימ' שטן ונעשה הלידה בשם קר"ע  רחם האילה וכמ"ש במאמרי ר
שט"ן. וכמ"ש בתיקונים דף נ"ז ע"א וכן בתזה"ח ל"ו א' כי בשם קר"ע שט"ן ביה קרע ימא. והוא הנחש דקדושה  

דז"א בעת שהוא בהקטנות דיניקה אשר נקרא אז היסוד   מבחינת אלהים קדושים דקטנות דיניקה והוא יסוד
ו בשם נחש. ומתייחד הוא עם הנוק' דיניקה אשר נקרא אז היסוד שלה בשם צור והוא דרך נחש עלי צור.  של

והוא הנחש הנושך ברחם האילה כי א' הוה זיווגו רק בסוד נשיכה ובנשיכה הזו קורע את רחם האילה כי היה  
ן מדחה את החיצונים  פתחה סתום מפחד החיצונים שלא ינקו ממנה מאור הקדושה שבה אבל בשם קר"ע שט"

אך עכ"ז הנה באשר שהם שניהם אז בסוד הקטנות וכל הבירור והעיבור שנעשה אז ונפתח רחמה ויולדת.  

ולכן מתבררים עי"ז בהעיבור הי' מיני דמים ה' דם טוהר  בעת שאין זכות בתחתונים הרי הוא הכל בבחי' דינין  

שהם    רי הוא עתה ג"כ רק מבחי' דינין וגבורותומה גם כי הרי היסוד דז"א שפתח את רחמה הוה' דם טמא  

לכן הוא כי הנה הגם שמדחה אותם באותו הרגע לצורך הלידה כנז' עכ"ז הנה נעשה להם שורש להחיצונים 
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ולא עוד  והוא מסוד הדם טמא הנתברר בהעיבור הזה וכשמתפשטים בעשיה אז יונקים מהם.    מקום יניקה ג"כ

ג"כ כי הגבורות ודינין הוא שורשם כנודע ויונק הנחש הטמא    ד דז"אכי באשר שיש להם שייכות אז בהיסו

הנה    ולכן כשבא הנחש דקדושה שהוא אלהים קדושים ונושך ברחם האילהמהנחש דקדושה מרחוק עכ"פ  
נודע הוא שהשם אלהים הוא מתפשט ומתפלג לכמה ארחין ושבילין. וכמ"ש בפ' משפטים צ"ו א'. כי אחר  

להים דקדושה שבסוף העשיה. הנה מתחיל שם אלהים אחרים שהם אלילים גימט'  שמתפשט עד ק"כ צרופי א
ח"ו.   נכללים  הנה  והגבורות  הדינין  שליטת  ובעת  יכרתון.  כרות  והאלילים  מתפללים  אנו  ע"ז  אשר  קכ"א 
וכשמתייחד הנחש דקדושה בסוד הנשיכה כנז' ונעשה אז היחוד דאלהים דקדושה אשר ביסוד שלו וביסוד  

אלו האלהים אחרים שבסיומן. עולים ונכללים עמהם אז אטעמת הנוק' מסטרא אחרא מרירא    שלה. וכאשר
כמ"ש בפ' אחרי ע"ד א'. כי ע"י הכלילות שבסופן טעמה טעמא מרירא בראשן. והוא סוד נחש שבא על חוה  

פ"א וכמו שהאריך הרב בזה במאמרי רשב"י דף מ' וכן בשער הקדמות דף ל"ו. וע' עוד כ"ז בשער החשמל ס
 ובמבו"ש שער הקליפות פ"ב דף נ"ז סע"א:

והרי נמצא כי כאשר נעשה הלידה רק באור הגבורה דשם קר"ע שט"ן הנה נעשה אז שני הפכים יחד כי בבחי' 
אחד הוא דוחה את החיצונים מהיסוד שלה כי הרי הוא הנחש דקדושה אבל באשר שהרי מהנחש דקדושה  

ספ"א ובמבו"ש הנז'. ועי"ז הרי היא טועמת טעמא מרירא ג"כ הנה ממנו יונק הנחש הטמא. כמ"ש בחשמל  
והוא סוד נחש שבא על חוה כנז' והרי נעשה אז הלידה ע"י שניהם יחד רחמ"ל כי נעשה נשיכת הרחם מהנחש  

והוא שני הפכים    דקדושה וכן מבחי' הנחש הטמא ג"כ והוא ע"י הכלילות אשר בסיומן דאלהים קדושים וכנז'.
 דידיה.   אשר נעשה מיסוד

כי הרי הלידה שנעשה ע"י כל הנז' הרי הוא בירור ותיקון אבל מציאות   וכן נעשה שני הפכים מיסוד שלה
הדם טמא שמתפשטים אז ג"כ וכנ"ל הרי הוא פגם וקלקול. והנה כ"ז נעשה מהבירורים שנתבררו בכל משך 

גלות השכינה לבד. כמ"ש בשער  זמן הגלות. כאשר שנעשה הבירור בלתי זכות ומעשי התחתונים רק ע"י סוד  
המלכים ספ"ז ובספר הגלגולים פ"א וזהו הענין מה שאמרו בזוה"ק ויקהל רי"ט ב' בסוד הכתוב בעצב תלדי  
בנים. איך שהוא שייך למעלה. ואמרו שם כי הוא ע"פ דברינו הנ"ל כי בעת שהם שניהם בקטנות הנה אז הוא  

הטמא ג"כ והוא ע"י כלילות כנ"ל. ואמרו שם כי עי"ז  לפתח חטאת רובץ ונעשה אז הלידה בנשיכת הנחש  
שולט היצה"ר באדם משום שהוא משתתף בפעולת ההולדה. והוא כמ"ש ג"כ בסנהדרין צ"א ע"ב מאימתי 
יצה"ר שולט באדם משעת יציאה שנאמר לפתח חטאת רובץ והוא ע"פ סוד הדברים שאמרנו. וכח היצה"ר  

עון חוללתי כו' והוא השאור שבעיסה. וכמו שכתבתי במ"א. אך  הוא ניתן באמת מקודם וכמו שכתוב הן ב
שליטתו בהאדם מה שמתחדש ומתגבר עליו בכל יום עד שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו וכמ"ש בקידושין  
ל' ע"ב הנה זה נעשה רק משעת יציאה. ועכ"ז הנה אמרו בזוהר שם כי בעת שנולד איזה נשמה עליונה וגבוה  

הטמא משם ולית ליה רשו בההיא נשמתא כי נשמה גדולה היורד למטה הנה הוא ע"י הגילוי  הנה נדחה הנחש  
דאור החסד ואז נדחו החיצונים מכל וכל אך הדברים הנאמרים הוא רק בהנשמות דסתם בני אדם. וכ"ז הנה  
ל  הוא מסוד מחשבתו הנעלמה ית"ש ע"פ מה שעלה במחשבה לפניו מסוד עולם הנקודות וכמו שאמרנו לעי

 בכ"מ: 
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