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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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 מוהר"ן                 להמשיך שלום יד אור הגנוז טו                      קוטי   יל   כ:   

. וע"כ [א] מתנהגים בשלום במזג השוה, ועי"ז בא חולאת כידוע

כשמבזה ת"ח ופוגם בשלום, ע"כ אין רפואה למכתו כנ"ל. כי 

שלום שלום לרחוק י השלום כנ"ל, בבחי' "עיקר הרפואה ע

  :{ישעיה נז} ולקרוב אמר ה' ורפאתיו

מאמר רז"ל [ ב]גם בעת אמירת התורה הנ"ל הזכיר רבינו ז"ל 

ואיני זוכר מה  {עובש"ע סי' תר :שבת כא}ידין בחנוכה אין מספ

הסתלקות  דוהנלע"ד, כי ההספד הוא בשביל לתקן]גשפירש בו. 

את  מצדיק 'י הסתלקות הצדיק הזה שהי"הכבוד שנפגם ע

הרבים שעי"ז עיקר הארת הכבוד כנ"ל. וכשארז"ל הספידא 

 . וע"כ בחנוכה אין:{ומסנהדרין }יקרא דחיי או יקרא דשכבי 

 .לעיל      :[נר חנוכה כנ"ל "ימספידין בו, כי אז מאיר הכבוד ע

י ענוה זוכין לכבוד. "ע , כיה{ומשלי ט} ולפני כבוד ענוהוזהו 

י גרים ובעלי "שעיקר התעלות הכבוד הוא ע [ו] כמבואר לעיל

א ולתורה א" .י תורת חסד וכו'"תשובה שעושין. וזה זוכין ע

ר לעיל. נמצא שא"א לזכות י ענוה וכו' כמבוא"לזכות כ"א ע

 : כנ"ל[ ז] ולפני כבוד ענוהי ענוה, וזהו "לכבוד דקדושה כ"א ע

הענין ה' דברים, להחזיר כבוד ליראה, ויראה אל הלב,  יסוד

בני אדם בתשובה, שזה  להחזיר :ושלום הכללי, ושלום הפרטי

, אתוון קרי. הוא תיקון [ח] כנ"ל מזולל יקראם תוציא בחי' 

 :[ט] דדין דדין כאתוון

 

 : )לשון רבינו ז"ל(

תהיו לי ממלכת כהנים ואתם )שמות יט( [ י] טו
 :וכו'

, היינו סודות [יא] טעם אור הגנוז שרוצה לטעוםמי א 

 התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות מדת היראה לשרשה.
היראה, בבחי' משפט. כמ"ש )משלי מעלין את  ובמה ביב

 "שא בחי' יראה, כמ. וארץ, הומלך במשפט יעמיד ארץט( כ

ט את כל עסקיו, כמו . היינו שישפוארץ יראה)תהלים ע"ו( 

, היינו שישפוט וידין יכלכל דבריו במשפט יגב(ישכתוב )שם ק

בעצמו כל עסקיו. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחי' 

יראה ברה ונקיה. ותשאר אך יראת ה', ולא יראה אחרת. כי 

 י דנין ושופטין אותו למעלה. כיכשאין אדם דן ושופט א"ע, אז

. {[יד] מ"ר שופטים פ' ה'}אם אין דין למטה יש דין למעלה 

וכששופטין את האדם במשפט דלעילא, אזי הדין נתלבש בכל 

, לעשות בזה [טו] הדברים. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום

למשפטיך ( .א. כמ"ש חז"ל )נדרים מ[טז] משפט כתובהאיש 

לעשות דין בזה האדם. אבל כששופט  בדיךהכל ע, אזי [יז] עמדו

ואין היראה מתלבש  ,א"ע, וכשיש דין למטה אין דין למעלה

, כי הוא בעצמו נתעורר. וזהו [יח] בשום דבר לעורר את האדם

ם אורחותיו )כשדרז"ל סוטה ה' , מי שש  ם דרךוש  )תהלים נ'( 

ואלה א( נו ששופט אורחותיו, כמ"ש )שמות כהיי [יט]ע"ב(

זה  [,כא] אראנו בישע אלקים(. עי"ז כ) שר תשיםהמשפטים א

. היינו בחי' את האלקים יראב( בחי' יראה, כמ"ש )קהלת י

מתחלה . כי [כב] י משפט"עולה מהקליפה ומהאומות, ע יראה

מפחד א"ע מאיזה דבר  כגאדםהיתה נתלבש בקליפה, וזהו ש

משר או מגנבים ושאר פחדים, זה הוא שהיראה נתלבש בזה 

לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כח  הדבר. כי אם

 :[כד] בזה הדבר להפחיד את האדם

שמנצפ"ך  [כה] כמ"ש בעה"ח : : היראה הוא דעת ושורשג 

 ה' ודעת תאז תבין יראכמ"ש )משלי ב'(  :בדעת דז"א כואיה

ולא ט( יקר הדעת הוא בלב, כמ"ש )דברים כוע : אלקים תמצא

, כמ"ש חז"ל )קידושין יקר היראה. גם שם ענתן לכם לב לדעת

. היינו [כז] ויראת מאלקיך ב ע"ב( דבר המסור ללב נאמר בול

יראת  ליראה את השם הנכבד [כח] שידע ממי יתיירא, היינו
 : (להרוממת )כט

, כמ"ש [לא] לבחי' דעת זוכה להשגת התורה וכשמגיעד 

, ששכונת התורה אצל בר אני חכמה שכנתי ערמה)משלי ח'( 

אבל . )דניאל ב'( יב חכמתא לחכימיןיהדעת, כמ"ש קוב"ה 
יש שני בחינות תורה, יש בחי' נגלה, ובחי' נסתר. אבל לבחי' 

. אבל בזה העולם זוכה לבאאינו זוכה אלא לעתיד לב נסתר

. ולתפלה זוכה [לה] במסירת נפש [לד]לגלהיי תפ"לבחי' נסתר ע

י תורה שבנגלה. כי התורה שהיא בנגלה, היא בחי' סיני, "ע

עדיף,  לוברכות ס"ד.( סיני ועוקר הרים הי מיניהוכמ"ש חז"ל )

. והתורה [לח] , כי הכל צריכין למרי חיטייא[לז] והשיבו סיני עדיף

שבנגלה הכל צריכין לה, אבל התורה שבנסתר זעירין אינון 

. ובחי' סיני הוא בחי' שפלות, כמ"ש חז"ל )סוטה [לט] דצריכין לה

אלא על הר ה'( שהניח הקב"ה כל ההרים, ולא נתן התורה 

השפל אין  מבלתישתפ [מא]. וחז"ל אמרו )שם ע"ב([מ] סיני

. ועל ידי לב נשבר וכו'נמאסת, כמו שכתוב )תהלים נ"א( 

שמבטל כל גשמיותו ואין גבול. מגתפלה שהיא במסירת נפש, 

וכשאין גבול, אזי יכול להשיג התורה שלעתיד, שהיא אינה 

 : גבול, ואין נתפסת בגבול
 מד                                                    

 שאמר [מו] וזה מהה

לדידי חזי לי  מזרבב"ח
ההיא אקרוקתא דהוי כי 
אקרא דהגרוניא ואקרא 
דהגרוניא כמה הוי 

 מחשקנצאיאתא פ שיתין בתי אתא תנינא בלעה

יתיב באילנא תא חזי  מטסליקובלעה לתנינא 
. אמר רב פפא בר 'כמה נפיש חילא דאילנ

 [נ]: תם לא הימניההדהוי  שמואל אי לאו
 

היראה  נבצפרדע. וזה בחי' עלית נא"יפי' רש אקרוקתא

 לשרשה, היינו דעת. כי צפרדע היא 

 

                          
עיין שערי קדושה א' א'. משנת  א

בה פ"א אות א'. חסידים מסכת ההרכ
ובספר בוצינא דנהורא לרבי ברוך 
ממזבוז )עמ' יז במהדו' תש"י( 

ועיין  ותפארת יהונתן במדבר כה יב
לקמן תורה נו אות ח' ]דף סו: טור 

 ב'[
 קלבסימן עיין שיחות הר"ן  ב
 מוהרנ"ת בתקפא ג
 תיבת לתקן נמחק -בתרלד ד
נדפס הציון הזה לקמן בסוף  -בתרלו ה

 עבר לכאןהקטע ובתשכט הו
 באות ב' ו
עיין תורה קסח ותורה טז תנינא  ז

וספר המידות כבוד אות ח' ולק"ע 
 גאוה כז )עפ"י טז תנינא(

 אות ג'ירמיהו טו יט הנ"ל ב ח
עיין בעש"ט עה"ת כי תצא אות  ט

וזוהר ח"ב דף קצז: בהגהות  יג.
 מהרח"ו אות י'

                          
 אמרה בעיר זלאטיפעליאתורה זו נ י

 לא ידוע מתי)טוז"כ( 
הלקוטים תחילת תורה  ביאורעיין  יא

 שיש"ק ח"א אות רמוטו הובא ב
 ובאמונת אומן מכתב כו

לא אות ב'  -ותרלו ותרצובתקפא  יב

מתחיל בשורה חדשה אלא המשך שורה 

. וכן הוא בתרלד אלא שמחק את קודמת

 הוא בתחילת קטע. -, ובתשכטהאות ב'
  תוקןמתרצו בתקפא )תהלים קמב( ו יג
יין זהר משפטים פסקא ה' שם וע יד

מתחילת  'קכג: ובאור יקר שם שער ו
 ,'ולק"ה תפילין ג ,עמ' רנט 'סימן ג

 ותורה קסט. ,'ז 'ושליחות והרשאה ג
לז ח', ורבינו לשון רש"י איוב  טו

וחינוך רלו ורמ. יט,  'בחיי דברים י
 ועיין לקוטי עצות יראה אות ד'

 'לשה"כ תהילים קמט ט טז
 תהילים קיט צא יז
 ה הרשאה ג' ב'עיין לק" יח

                          
 ובמועד קטן ה. יט
]פסקא  עיין בראשית רבה פ' כו כ
 ושמות רבה משפטים פ' ל ו[

 ]פסקא יג[
הוא סיפא של הפסוק שם דרך  כא

 הנ"ל
שתחילה ' ה' געיין לק"ה הרשאה  כב

צריך לשפוט עצמו כדי שלא ילבש 
היראה בדבר תחתון ואם כבר התלבש 
צריך לשפוט עצמו שאין ראוי 

 ממנו ית'להתיירא אלא 
 שהאדם -בתשכט  כג
משמע שלא האדם ) עיין תורה קנד כד

ועיין תורה מג  מפחד אלא הדבר מפחיד
אולי שם ועיין תורה קפה תנינא משמע להפך 

ועיין שיחות הר"ן סימן  זה החילוק בין יראה לפחד
 ועיין ש"ע או"ח ד' יט( פג
 'דרושי הצלם שער כה דרוש ב כה

  םועי"ש בסוף בכלל י' מהחי כללי

                          
 -ומתרלו  היא - ותרלד בדפו"ר גם כו

 הוא
ויקרא יט פסוק יד לב ופרק כה  כז

 פסוק יז לו מג
 דברים כח נח כח
הרוממת, בתרלד  –גם בדפו"ר  כט

 הרוממות -ומתרלו 
 עיין לקמן תורה קנד ל

  'א 'לק"ה הרשאה געיין  לא
 לבוא -מתרצו לב
 תפלה -ומתרלו  תפילה -בדפו"רגם  לג
. אות ב' לק"ה תפלה ג' אמצע לד

ועיין של"ה הק' מסכת תמיד נר 
 מצוה אות ח'

 עיין תורה מו תנינא ושם נרשם לה
 מינייהו -ומתרצו ,מיניהו -בדפו"רגם  לו
 הוריות יד. לז
 ב"ב קמה: ועיין עיון יעקב שם לח
 עיין זהר אחרי מות דף עג. לט
 'פרשת יתרו יט כ מ

                          
גם עיין זהר בשלח סא. יתרו פו.  מא

)משה שה תורת מחלק אור ישרים 
 -נב: דף סימן קכה חיים קליינמאן( 

בשם הבעש"ט שהוא המפתח הכולל 
. , יותר מכל הכוונותלכל השערים

  הובא בילקוט דברי חכמים אות שנח.
 -ומתרצו  שתפילת,  -בדפו"רגם  מב

 שתפלת
צ"ע כך הגרסא בכל המהדו' ו מג

צ"ל מבטל דאל"ה נראה  לכאורה

 כמשפט חסר
גם  -א -שנויי נוסחאות ברש"י מד

גם  -בדפו"ר רש"י ובתשכט רשב"ם. ב

פישקנצא ומתרלו  -ותרלד בדפו"ר

בתקפא בדפו"ר אח'  -פושקנצא.  ג

 ,ומתרלו אחדאחר  -ותרלד
 אות ה' נוסף מתרלו מה
זה המעשה החמישי שסיפר רבב"ח  מו

בגמ' ב"ב עג: וכבר פירשו רבינו 
ן אבאופן אחר לעיל בתורה ג' וכ

                          
עשיות מסיים רבינו לבאר כל מ

רבב"ח ועיין חיי מוהר"ן אות ה 
שאמר שמבארם בשם אמרם ועיין 

  פרפראות לחכמה כאן
 , רבה בר בר חנא -בדפו"ר מז
 פישקנצא, -ותרלד בדפו"ר גם מח

 פושקנצא -ומתרלו 
 -ובתשכט  סליק -ותרלד בדפו"רגם  מט

 וסליק
תרגום אמר רבה בר בר חנא אני  נ

ראיתי צפרדע גדולה כמו העיר 
הגרוניא שהיו בה שישים אקרא של 

בתים ובא נחש ובלע את הצפרדע 
ובא עורב ובלע את הנחש ועלה 
וישב על ענף של אילן אמר רב פפא 
בר שמואל אם לא שהייתי שם לא 

 הייתי מאמין.
 בדפו"ר רש"י ובתשכט תוקן ר"שגם  נא
 עליית -בדפו"ר עלית ומתרלוגם  נב

 תורה אור
ישעיהו נז )יט( ּבֹוֵרא נוב 

לֹום ִניב  לֹום ש ָ ָפָתִים ש ָ ש ְׂ
קָֹוק  רֹוב ָאַמר יְׂ ַלּקָ ָלָרחֹוק וְׂ

ָפאִתיו:  ּורְׂ
קָֹוק  ַאת יְׂ משלי טו )לג( ִירְׂ
ֵני ָכבֹוד  ִלפְׂ ָמה וְׂ מּוַסר ָחכְׂ

 ֲעָנָוה:
ירמיהו טו )יט( ָלֵכן ּכֹה ָאַמר 
ָפַני  ָך לְׂ יבְׂ ּוב ַוֲאש ִ ש  קָֹוק ִאם ּתָ יְׂ

ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹולֵ  ֲעמֹד וְׂ ל ּתַ
ה ֵאֶליָך  בּו ֵהּמָ ֻׁ ֶיה ָיש  ִפי ִתהְׂ ּכְׂ

ּוב ֲאֵליֶהם: ה לֹא ָתש  ַאּתָ  וְׂ
 תורה טו

ם  ַאּתֶ שמות יתרו יט )ו( וְׂ
גֹוי  ֶלֶכת ּכֲֹהִנים וְׂ יּו ִלי ַממְׂ הְׂ ּתִ
ר  ָבִרים ֲאש ֶ ה ַהּדְׂ ָקדֹוש  ֵאּלֶ

ָרֵאל: ֵני ִיש ְׂ ר ֶאל ּבְׂ ַדּבֵ  ּתְׂ
ט  ּפָ ִמש ְׂ משלי כט )ד( ֶמֶלךְׂ ּבְׂ

רּומֹות ַיֲעִמיד אָ  ִאיש  ּתְׂ ֶרץ וְׂ
ה: ֶסּנָ  ֶיֶהרְׂ

ַמִים  ָ תהילים עו )ט( ִמש ּ
ָאה  ין ֶאֶרץ ָירְׂ ּתָ ּדִ ַמעְׂ ִהש ְׂ

ָקָטה: ש ָ  וְׂ
תהילים קיב )ה( טֹוב ִאיש  
ָבָריו  ל ּדְׂ ּכֵ ַכלְׂ ֶוה יְׂ חֹוֵנן ּוַמלְׂ

ט: ּפָ ִמש ְׂ  ּבְׂ
ֶטיָך  ּפָ ִמש ְׂ תהלים קיט )צא( לְׂ

י ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך: דּו ַהּיֹום ּכִ  ָעמְׂ
תהילים נ )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה 
ֶאּנּו  ֶרךְׂ ַארְׂ ם ּדֶ ש ָ ִני וְׂ ָדנְׂ ַכּבְׂ יְׂ

ע ֱאלִֹהים: ֵיש ַ  ּבְׂ
ה  ֵאּלֶ שמות משפטים כא )א( וְׂ
ים  ש ִ ר ּתָ ִטים ֲאש ֶ ּפָ ש ְׂ ַהּמִ

ֵניֶהם:  ִלפְׂ
ָבר ַהּכֹל  קהלת יב )יג( סֹוף ּדָ
ֶאת  ָרא וְׂ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים יְׂ ִנש ְׂ

י זֶ  מֹור ּכִ ֹוָתיו ש ְׂ ל ִמצְׂ ה ּכָ
 ָהָאָדם:

ַאת משלי ב  ִבין ִירְׂ )ה( ָאז ּתָ
ָצא: מְׂ ַדַעת ֱאלִֹהים ּתִ קָֹוק וְׂ  יְׂ

לֹא  דברים כי תבוא כט )ג( וְׂ
קָֹוק ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת  ָנַתן יְׂ
מַֹע  ַנִים ִלש ְׂ ָאזְׂ אֹות וְׂ ֵעיַנִים ִלרְׂ וְׂ

ה:  ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ
דברים כי תבוא כח )נח( ִאם 

ֹות ֶאת מֹר ַלֲעש  ל  לֹא ִתש ְׂ ּכָ
תּוִבים  ֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהּכְׂ בְׂ ּדִ
ם  ֵ ָאה ֶאת ַהש ּ ִירְׂ ֶפר ַהזֶּה לְׂ ּסֵ ּבַ
קָֹוק  ה ֵאת יְׂ ַהּנֹוָרא ַהּזֶ ד וְׂ ּבָ כְׂ ַהּנִ

 ֱאלֶֹהיָך:
ָמה  משלי ח )יב( ֲאִני ָחכְׂ
ִזּמֹות  ַדַעת מְׂ ָמה וְׂ י ָערְׂ ּתִ ַכנְׂ ש ָ

ָצא:  ֶאמְׂ
ֵנא  ַהש ְׂ הּוא מְׂ דניאל ב )כא( וְׂ

א וְׂ  ַנּיָ ִכין ִעּדָ ה ַמלְׂ ּדֵ ַהעְׂ א מְׂ ַנּיָ ִזמְׂ
ָתא  מְׂ ִכין ָיֵהב ָחכְׂ ָהֵקים ַמלְׂ ּומְׂ
ֵעי  ָידְׂ ָעא לְׂ ּדְׂ יִמין ּוַמנְׂ ַחּכִ לְׂ

 ִביָנה:
ֵחי ֱאלִֹהים  תהלים נא )יט( ִזבְׂ
ה  ּכֶ ִנדְׂ ר וְׂ ּבָ ָרה ֵלב ִנש ְׂ ּבָ רּוַח ִנש ְׂ

ֶזה:  ֱאלִֹהים לֹא ִתבְׂ
  
 

כאקרא  .אקרוקתא צפרדע א"ירש

 .כאותה כרך דהגרוניא גדול הי'
ואקרא דהגרוניא כמה הוי שיתין 

אתא תנינא,  .בתי תלמודא קאמ"ל
, עורב בשקנצאיפ .רבה קאמ"ל

כדרך  גרבאילנא על ענף אח .נקיבה
 לא הימני לא האמנתי. .העופות

 



 כא.            מוהר"ן                        אור הגנוז טו                  קוטי          יל               

מורכבת, צ ובכוונות    בה רבי אליהו  דנא  ת }דעה    אפור ימלה  פ"ז 

)ישעי. וצפור הוא בחי[ ב] {ההגדה ד(  כ   ה' יראה, בחי' ארץ, כמ"ש 

וכו'  זמירות  הארץ  )שם  מכנף  וכמ"ש  אלה  ג'( ס.  אותיות  מי   ,
וכו' ,  [ ה ]   אלקיםד תעופינה  היא כעב  ודיעה  היראה  ו.  . [ז]   שורש 

דהגרוניא לאקרא  נ"ודמיא  )שם  בגרוןשון  ל  ח( ח,  .  קרא 

תו בחי'  נד.(שזה  )עירובין  חז"ל  כמ"ש  שבנגלה,   [ט]   רה 

ע[ יא]   בפה  יאיהם למוצ  כי  זוכין  " .  דעת,  לבחי'  היראה  עלית  י 

הו  :   לתורה שבנגלה שיתין    יבי ואקרא דהגרוניא כמה 
של  בתי בתארים  להקב"ה  קוראין  כשאנו  כי  תפלה.  בחי'  זה   ,

הש"י.    יד, זה חסד[ יג]   בכל קראינו אליובשר ודם, והוא נמצא לנו  

הי'   לא  אם  את  טוכי  ולכנות  לקרוא  כדאי  היה  לא  הש"י,  חסדי 

בתארים  חסד    טזהשי"ת  הכל  זה  אבל  ואותיות,  ותיבות  ושבחים 

כמ"ש   אברהם,  בחי'  חסד,  בחי'  זה  בתי,  וזה שיתין  של השי"ת. 

ו'(   מלכות)ש"ה  המה  ובתיששים  אברהם.  בחי'  זה  רש"י  פי'   ,  

מלכות   בתי  וזה  [ יז] לשון  ב(  .  כמו  באשישות  סמכוני)שם   ,

כנגד אור גדול, כדי להסתכל באור הגדול   [ יט]  יחשמשימין אשישות 

אשיש"ע חסדו כת יי  גזר  כן  ושבחים    כא,  בתארים  אותנו  לסמוך 

לשון   וזה  ובחי'  סמכוניהאלו.  סמך,  בחי'  שהוא  המה  ,  ששים 

בתימלכות סמך  בחי'  שהוא  בחי' אברהם  תנינא    י ואת כב  :   , 
זה  ובלעיה תנינא  שיתפלל ,  האדם  את  שמסית  נחש.  בחי' 

  .  , או שאר תועלת [ כד]   כגלתועלת עצמו, כמו הב לנא חיי ומזונא 
ובלעיכה  פושקנצא  רש'ואתי  פי'  חז"ל    כו"י ,  ואמרו  עורב. 

מי שמשחיר פניו כעורב, ומי שנעשה אכזרי על   [ כז] (.ב)עירובין כ 

תועלת  [ כט]   כעורב[  כח] בניו   כוונת  שום  בלי  שמתפלל  היינו   .

ואי חעצמו,  עצמו,  נו  את  לכלום  עצמותול ושב  כל    ונתבטל 

ד(  , כמ"ש )תהלים מ [ לג]  אינו בעולם  לבכאלו   לאוגשמיותו, ונתבטל

.  שחורות כעורב, וזה בחי' )ש"ה ה'(  [ לד]   היום  כי עליך הורגנו כל 

ויתיב ועי"ז   לבחבאילנא  סליק  שזוכה  תורה    לה ינות , 

. שסתרי תורה,  [ לו]   ישת חשך סתרוח(  שבנסתר, כמ"ש )תהלים י

חושך אדם   ידי  על  להם  שמשחיר  [ לז]   זוכה  נפש,  מסירת  היינו   ,

כי הם בחי' חשך, ע"ש עומק המושג  וזה בחי'  [ לח]   פניו כעורב.   .

הנשמות, כמ"ש )זוהר משפטים    סליק ויתיב באילנא, ששם מדור 

צ ע"דף  בחי'    [ מ]לט( ב ט  והוא  נפקין.  רברבא  מאילנא  נשמתין  כל 

עץ    כימיה(  יה ס)ישעאריכות ימים, כמו שכתוב  עולם הבא ששם  

עמי  ע   :[ מא]   ימי  זוכה  לתפילתן "וזה  כי הקב"ה מתאוה  י תפלה, 

. וכשישראל מתפללין לפניו וממלאין תאוותו, אזי  [ מב] של ישראל  

מקבל תענוג מעמנו. כמ"ש  , שהוא  [ מג]   נעשה כביכול בבחי' אשה

כ  לה'   [ מד] ח()במדבר  ניחוח  ריח  עאשה  ניחוח שמקבל,  ",  הריח  י 

אשה. בבחי'  גברונק   נעשה  תסובב  ל  יבה  , [ מה ]   א()ירמיה 

שהקב"ה נעשה בבחי' מלבוש נגלה, היינו מבחי' שהיה מתחלה  

ע נתגלה  עכשיו  חד"בנסתר  כולא  ואורייתא  וקוב"ה  התפלה.    י 

תא    :   סתרי אורייתאהיינו  י התפלה נתגלה אורייתא,  " , ואז ע[ מו] 
דאילנא חילא  נפיש  כמה  חילא  חזי  נפיש  כמה  היינו   ,

תו סתרי  מוגבל, רה,  דהאי  דבר  בשום  להתלבש  יכולים  שאין 

על   כעורב  ונעשה  כעורב,  פניו  שמשחיר  במי  אלא  גוף,  בשום 

 : בניו

( חמשה קנינים שקנה בעולמו, תורה  [ מח]   בחי' )אבות פ"ו  וזה   מזו

שמים וארץ קנין א', זה בחי'    :  קנין אחד, זה בחי' תורה שבנגלה

שמים זה בחי'  העלאת היראה לדעת. ארץ זה בחי' יראה כנ"ל. ו 

ד'(   )בראשית  כמ"ש  חיבור,  דעת הוא  כי  ידעדעת.  וזה  והאדם   .

  { :[ מט] '  ד פ'  חגיגה י"ב. ב"ר  }בחי' שמים, אש ומים מחוברין יחד  

ששים המה  אברהם קנין אחד, זה בחי' תפלה, בחי' שיתין בתי,  

המעל  :  כנ"ל  מלכות משפט  בחי'  זה  אחד,  קנין  את  ישראל  ה 

בית    :   חקיו ומשפטיו לישראלז(  ם קמהיראה כנ"ל, כמ"ש )תהלי

אורייתא סתרי  בחי'  זה  אחד,  קנין  ע  , המקדש  להם  י  "שזוכין 

עהת  )שם  וזה  אברהם.  בחי'  ימינוח(  פלה, שהיא  קנתה  זה  ,  הר 

שזה ימין בחי' תפלה בחי' אברהם. ונקרא הר ע"ש עומק המושג.  

וכל זר  ,  [ נא]   בית המקדש, בחינות קודש, בחינות ראשית נונקרא  

י  קודש לא  מקודשיו  נב{ כב ויקרא  }  אכל  אלא  בו  יאכל  ולא   ,

 : [ נג]  ומקוראיו. ובית המקדש, הוא בחי' סתרי אורייתא

פי'  נדז  כהנים.  [  נה ] ,  וזהו  ממלכת  לי  תהיו  ואתם 
)משלי   ,נוימלוכו  בה מלכים , זה בחי' תורה שבנגלה. כי  ממלכת 

עם  [ נז] ח'( בלא  מלך  אין  כי  נגלה.  בחי'  הוא  והכל  [ נח]   ומלכות   ,

חיטייא  צריכין למרי  צריכין  הכל  כי  בחי'  וכהנים  :למלך,  זו   ,

ע"ב( ל"ב  )נדרים  חז"ל  כמ"ש  כנ"ל,  בחינות אברהם   [נט]   תפלה, 

,  וגוי קדוש   :[ ס]   וכו'   אתה כהן לעולםשאמר הקב"ה לאברהם  

י  " וע :  זה בחי' בית המקדש, בחינות תורה שבנסתר הנקרא קודש 

ע הבחינות  לאלו  זוכה  בחי'  "מה  ויקשר  שיעלה  לבחי' י  יראה, 

ע וזהו  "דעת  כנ"ל.  משפט  בחי'  אשר  י  הדברים  אלה 
דברתדבר  הנקרא  יראה  בחי'  זה  שם  [ סא]   ,  הדיבור  עיקר  כי   ,

שמים  [ סב]   הוא  יראת  בו  שיש  מי  ע"ב(  ו'  )ברכות  חז"ל  כמ"ש   ,

דייקא.    אשר תדבר, וזה  [ סג]  דבריו נשמעים. משה הוא בחי' דעת 

שהם בחי'    סדשישראל ,  כי יהיה להם דבר בא אליח(  וזה )שמות י

וזה    סה קשרין משפט כנ"ל, הם מעלין ומ לבחי' משה, לבחי' דעת. 

כי הם בחי' משפט, כמ"ש  אל בני ישראל  חוקיו    [ סו]   דייקא, 

י משפט,  " י שמקשרין היראה, ע" , שענמצא  :  ומשפטיו לישראל

וע נגלה.  של  לתורה  זוכין  דעת,  זוכין  "לבחי'  שבנגלה,  תורה  י 

, זה בחי' יראה,  דברלסתרי אורייתא:    י תפלה, זוכין"לתפלה. וע

 סז:: ה'  אז נדברו יראיכמ"ש )מלאכי ג'( 

עיני בנאמני  התורה שייך על פסוק )תהלים ק"א(    זאת   סחח 
ג'(  עיני.    וכו'   ארץ  )בראשית  כמו שכתוב  דעת,  זה בחינות   ,

שניהם עיני  שמות  [ סט]   ותפקחנה  עשר  הם  דעת  גם  גי'    [ ' הוי] ע. 

כידוע עין  פעמים  כמובא  בנאמני  :[ עא]   שני  אהרן  בחי'  זה   ,
ש"טעב וא [ עג]   במדרש  כ .  )שמות  כמ"ש  משפט,  בחי'  הוא  ח(  הרן 

ישראל בני  משפט  את  אהרן  יראה  ארץ  :  ונשא  בחינות  זה   ,

סיני שפלות   ,לשבת עמדי  :  כנ"ל נ  ,זה בחינות   [ עד] ז()ישעיה 

דכא  את  תמים   :   כנ"ל    אשכון  בדרך  בחינות  הולך  זה   ,

התהלך לפני והיה  ז(  )בראשית י  בחי' אברהם כנ"ל, כמ"ש תפלה  

ישרתני.  תמים אורייתאהוא  סתרי  בחי'  זה  הוא,    ,,  בחי'  זה 

 :{: קנח  :זוהר ויצא קנד }בחינות עולם הבא  

 

 
 צפור -ומתרלו  ,ור ציפ -גם בדפו"ר  א
 עיין לעיל תורה ג'   ב
 בתקפא )שם מ'( ובתשכט תוקן  ג
 אלהים -בתרלד   ד
לח    ה שער  ובע"ח  קה.  משפטים  זהר 

שער   ויצא,  הפסוקים  ושער  מ"ת,  פ"ב 
ואמנם   ד"ה  א'  דרוש  פסח  הכוונות 

 שיעור 
 הוא  -בתרלד   ו 
 כנ"ל אות ג'  ז 
 בתקפא )שם נא( ובתשכט תוקן   ח
 משלי ד' כב  ט
דרשת   -  בתשכט   י  )כלשון  למוציאיהם 

 (  הגמ' ורבינו נקט לשון הפסוק
   עיין ש"ע או"ח מז סעיף ד'  יא
ותרלד   יב בדפו"ר  ומתרלו  -גם  הוה   -הוי 

 )וצ"ע לעיל גם בתרלו כתב הוי(
 ואתחנן ד' ז'  ועיין זהר וישלח קעג:  יג

 
 חסדי  -בתרלד   יד
 בחסדי  -, בתשכט חסד  -בתרלד   טו 
 בתוארים -בתרלד   טז 
שמו  יז  ברש"י  ומובא  יא:  סוטה  א*    ' ת 

 יט ]צ"ל כא[ 
 אשישית -בתרלד  יח
ערך    יט ובערוך  ג'  אות  פל"ח  עיין 

 אשיות 
ותרלד   כ בדפו"ר   -ומתרלו  ,אשישית  -גם 

וכן  להנ"ל  להשוות  כדי  )כנראה  אשישות 

לאשישית   אשישית  אבל  השווה  בתרלד 

 כנ"ל(  
 תיבת חסדו נמחק   -בתרלד  כא
ותרלד   כב בדפו"ר  ומ   -גם   -תרלוואתי, 

וצ"ע ששם    ואתא וכן בהמשך  )בגמ' אתא 

 לא תיקן(
 ומזוני   -בתרלד  כג

 
עיין תיקון ו' דף כב. ד"ה ויפן כה    כד

 וכה  ועיין לעיל תורה יד אות ט' 
 אתי  -בתרלד  כה
 ר"ש  -ובתשכט  ,רש"י -גם בדפו"ר  כו 
 ש"ע יו"ד רמו כא ו כז 
ועיין    כח צא  לימוד  ערך  המדות  ספר 

 בערך בנים צו 
 כתובות מט:  כט
 ומבטל  -בתרלד   ל

 ומבטל  -בתרלד   לא
 כאילו  -מתרצו לב
 עיין תורה נה אות ז'  לג
זהר חיי שרה קכד: מדרש נעלם  עיין    לד

 ד"ה ואהבת 
   לבחינת  -בתרלד   לה
יין  עיין    לו  ולק"ה  קכ:  דף  זהר  תקוני 

 נסך ד' כא. 

 
תורה    לז  ובלקוטי  כב  יב  איוב  עיין 

 להאריז"ל שם 
 זהר רע"מ פנחס רכה.  לח
ובתש   -בתקפא  לט   ע"א תוקן  כט  ע"ב( 

 ה בטעות כנרא
 מ"ק  ועין ע"ח שער טל סוף פ"א  מ 

זהר  ופרש"י ועיין  י"ש תרגום יונתן  ע  מא
 דף לח. ד"ה רבי אלעזר  ח"א 

 * חולין ס: ]ויבמות סד.[  מב
 עיין לקמן תורה עג  מג
נמצא טו פעמים בחומש וג"פ בפרק    מד

 כח הנ"ל 
}ועין לקמן תורה  ע"ח שער מד פ"ו    מה
 עג 
אחרי  מו  צ:  פה:  יתרו  עג.    זהר  מות 

שת  בעש"ט עה"ת פרשת נח אות פח ופר 
 תחנן מקור מים חיים שם אות לבוא
 אות ו נוסף מתרלו  מז 

 
 משנה יא  מח
 פסקא ז'  מט
 ביה  -בתרלו  נ

 ירמיהו ב' ג'  נא
 בתרלו )ויקרא כג( ובתשכט תוקן  נב
 זהר תרומה קמה:  נג
 אות ז נוסף מתרלו  נד
 הנ"ל בתחילת התורה  'שמות יט ו נה
 ימלכו  -בתרלד   נו 
 סוק כתוב בי ורבינו שינה בפ נז 
לרבינ  נח לח  וישב  בחיי  ועל    ' ו  ד"ה 

לפ ובהקדמה  הקבלה  ב.    'דרך  כב  בלק 
ולקמן תורה יז ]דף כב.[ ותורה מט אות  
ותורה   קלה.  ותורה  עז  תורה  וסוף  א. 

   ריט. ותורה פב תנינא. 
 וזהר ח"א דף פז.  נט
 ' תהילים קי ד ס

 
דבר,    סא לקמן  נקט  ובספרים  וכן 

ניקדו ָדָבר. וצ"ע   המנוקדים כאן ולקמן 
גם   עכ"פ  דיבור,  כתב  לא  רבנו  מדוע 

 דבר הוא מלשון דיבור. 
ועיין    סב רז  יא תורה  אות  יד    ,תורה 

ג' אות  לח  ה  , ותורה  ג   ' ותורה  ',  אות 
 . ותורה פ'

שער מאמרי רשב"י על שיר השירים,    סג
דרוש   סוף  אפיים  נפילת  הכוונות  שער 
ה, ופסח דרוש א, שער הפסוקים שמות,  
תורה   ועיין  הענין  וסוד  ד"ה  עקב  ופ' 

התו כל  בהערות  משה  רקטו  שנזכר  ות 
 דעת. הוא ה 

 לישראל  -דפו"ר שישראל, בתרלד גם ב  סד
 -מקשרין לבחי', ומתרלו  ו  -גם בתרלד    סה

 מקשרין )היראה( לבחי'ו
 ' תהילים קמז יט כנ"ל אות ו סו 
 עד כאן בדפו"ר  סז 

 
 אות ח' נוסף מתרלו סח
   עיין פרש"י שם סט
 הוספת מוהרנ"ת בתקפא  ע 

  מ"ק   ' שער כה דרוש ב  -עץ חיים    עא
 מהח"י כללים שם  בכלל י

 ש"ט ק"א  במד' -בתרלד   עב
שו  עג מדרש  מדרש  הנקרא  טוב  חר 

א, גם עיין במדבר רבה  תהילים מזמור ק 
   ג' ג'.

רבינו  לשה"כ מרום אשכון ואת דכא ו   עד
נקט שגרא דלישנא בהרבה ספרים עפ"י  

 דרשת הגמ' בסוטה ה. על פסוק זה  

 תורה אור
ִמרֹת   זְּ ָהָאֶרץ  ַנף  ִמכ ְּ )טז(  כד  ישעיה 

ִבי לַ ש ָ  נו  צְּ ד ִ ַמעְּ אַֹמר ָרִזי ִלי ָרִזי  יק וָ צ ַ
ִדים   ֹוגְּ ֶבֶגד ב  ָגדו  ו  ִדים ב ָ ֹגְּ ִלי אֹוי ִלי ב 

ָגדו :   ב ָ
ס   ָעב  ישעיהו  כ ָ ה  ֶ ֵאל  ִמי  )ח( 

ֵֹתיֶהם:  ֹוִנים ֶאל ֲאֻרב  ַכי  ֶפיָנה וְּ עו   ת ְּ
ׂשךְּ   חְּ ַ ָגרֹון ַאל ת  ָרא בְּ ישעיה נח )א( קְּ

ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלךָ  ש   י    כ ַ ַעמ ִ ד לְּ ַהג ֵ ש ְּ וְּ ִ ָעם  פ 
ֹאָתם: ו   ֵבית ַיֲעקֹב ַחט   לְּ

ֵאיֶהם  (  כב )משלי ד   מֹצְּ ים ֵהם לְּ י ַחי ִ כ ִ
א:  ֵ פ  רֹו ַמרְּ ׂשָ ָכל ב ְּ לְּ  ו 

דֹול  ד ואתחנן  דברים י ִמי גֹוי ג ָ )ז( כ ִ
כ ַ  ֵאָליו  רִֹבים  קְּ ֱאֹלִהים  לֹו  ר  דָֹודֲאש ֶ  יְּ

ֵאנו  ֵאָליו:  ָכל ָקרְּ  ֱאֹלֵהינו  ב ְּ
ה  ש  ִ ש שיר  ש ִ )ח(  ו  ֵהמ ָ ירים  ה  ים 

ַוֲעָלמֹות  מ ְּ  ים  ש ִ יַלגְּ ִ פ  מִֹנים  ו ש ְּ ָלכֹות 
ר:   ָ פ   ֵאין ִמסְּ

כו ִני   ַסמ ְּ )ה(  ב  השירים  שיר 
י חֹוַלת   ִחים כ ִ ו  פ  ַ ת  ַ ִני ב  דו  ְּ ֹות ַרפ  יש  ֲאש ִ ב ָ

 ַאֲהָבה ָאִני: 
נו  ָכל  תהילים מד   י ָעֶליָך ֹהַרגְּ )כג( כ ִ

נו  כ ְּ  בְּ ש ַ ָחה: צֹ ַהי ֹום ֶנחְּ  אן ִטבְּ
ז  (  )יאה  שירים  שיר ה  ָ פ  ֶתם  כ ֶ ֹו  רֹאש 

עֹוֵרב:  ֹחרֹות כ ָ ים ש ְּ ל ִ ַ ת  לְּ ַ ֹוָתיו ת  ֻוצ   קְּ
יח   רֹו  תהלים  ִסתְּ ךְּ  חֹש ֶ ת  ָיש ֶ )יב( 

ָעֵבי   ַמִים  ַכת  ֶחש ְּ תֹו  ֻסכ ָ ִביבֹוָתיו  סְּ
ָחִקים:    ש ְּ

ב  ישעיהו סה   ַאֵחר ֵיש ֵ נו  וְּ )כב( לֹא ִיבְּ
יֹ ַאֵחר  וְּ עו   ִיט ְּ הָ לֹא  ִכיֵמי  י  כ ִ ֵעץ  אֵכל 

ִחיָרי: ֵמי יְּ  ו  בְּ ַבל  ֵדיֶהם יְּ ה יְּ ַמֲעׂשֵ י ו   ַעמ ִ
כח   פנחס  ֶבׂש  במדבר  ַהכ ֶ ֵאת  וְּ )ח( 

ַחת   ִמנְּ כ ְּ ִים  ב ָ ָהַערְּ ין  ֵ ב  ה  ֲעׂשֶ ַ ת  ִני  ֵ ַהש  
ה ֵריַח ִניֹחַח   ֵ ה ִאש   ֲעׂשֶ ַ ֹו ת  כ  ִנסְּ כְּ ֶֹקר ו  ַהב 

דָֹודלַ    :יְּ
לא   תְּ ירמיהו  ת ִ ָמַתי  ַעד  ִקין  חַ )כא(  ָ מ 

הַ  ת  ֹובֵ ַהב ַ ָבָרא  ָבה  ש   י  דָֹודכ ִ ה    יְּ ֲחָדש ָ
ֶבר:   סֹוֵבב ג ָ ֵקָבה ת ְּ ָאֶרץ נְּ  ב ָ

ה  ד  בראשית   ַחו ָ ָהָאָדם ָיַדע ֶאת  )א( וְּ
ֹאֶמר   ַות  ַקִין  ֶאת  ֶלד  ֵ ַות  ַהר  ַ ַות  ֹו  ת  ִאש ְּ

דָֹודָקִניִתי ִאיש  ֶאת   : יְּ
ָבָריו  ד ְּ דברו  יד  ַמג ִ )יט(  קמז  תהלים 

ַיֲעקֹ פ ָ   ב לְּ ִמש ְּ יו ו  ִיׂשְּ ָטיו ֻחק ָ  ָרֵאל: לְּ
בו ל   ג ְּ ֶאל  ִביֵאם  ַויְּ )נד(  עח  תהלים 

ִמינֹו:  ָתה יְּ ֹו ַהר ֶזה ָקנְּ ש   ָקדְּ
ָכל ָזר לֹא יֹאַכל  כב  אמר    ויקרא )י( וְּ

יֹאַכל   לֹא  ִכיר  ׂשָ וְּ ֵֹהן  כ  ב  ֹוש ַ ת  קֶֹדש  
 :  קֶֹדש 
ֹלכו   )טו(  ח    משלי ִימְּ ָלִכים  מְּ י  ב ִ

ק חֹקְּ ִנים יְּ רֹוזְּ   ֶצֶדק: ו  וְּ
ב ַ )ד( נִ תהלים קי   דָֹודע  ש ְּ ֵחם    יְּ לֹא ִינ ָ וְּ

י   כ ִ ַמלְּ ָרִתי  בְּ ד ִ ַעל  עֹוָלם  לְּ ֹכֵהן  ה  ַאת ָ
 ֶצֶדק: 

ֵאי   ִירְּ רו   ב ְּ ִנדְּ )טז( ָאז  דָֹודמלאכי ג   יְּ
ב   ש ֵ קְּ ַוי ַ ֵרֵעהו   ֶאת  דָֹוד ִאיש   ָמע    יְּ ש ְּ ַוי ִ

ֵאי   ִירְּ ָפָניו לְּ רֹון לְּ ֵתב ֵסֶפר ִזכ ָ כ ָ דֹוָ ַוי ִ  דיְּ
מ ֵבי ש ְּ חֹש ְּ לְּ  ֹו: ו 

קתה  ֶאֶרץ  לים  ֵני  ֶנֶאמְּ ב ְּ ֵעיַני  )ו(  א 
הו א   ִמים  ת ָ ֶדֶרךְּ  ב ְּ ֹהֵלךְּ  ִדי  ָ ִעמ  ֶבת  ָלש ֶ

ֵתִני: רְּ ש ָ  יְּ
ֵניֶהם  בראשית ג   ָנה ֵעיֵני ש ְּ ַקחְּ ָ פ  )ז( ַות ִ

ֲעֵלה   רו   ְּ פ  תְּ ַוי ִ ֵהם  ם  ֵעיֻרמ ִ י  כ ִ עו   דְּ ַוי ֵ
ֲעׂשו  ָלֶהם ֲחֹגרֹת:   ֵאָנה ַוי ַ  תְּ

וְּ כח  תצוה    יקראו ן   אֶ ָנַתת ָ )ל(  חֹש ֶ ל 
ים   מ ִ ֻ ַהת  ֶאת  וְּ ִרים  ָהאו  ֶאת  ט  ָ פ  ש ְּ ַהמ ִ

ֵני   ִלפְּ בֹאֹו  ב ְּ ַאֲהרֹן  ֵלב  ַעל  ָהיו   דָֹודוְּ  יְּ
ָרֵאל   ִיׂשְּ ֵני  ב ְּ ט  ַ פ  ִמש ְּ ֶאת  ַאֲהרֹן  א  ָנׂשָ וְּ

ֵני  ֹו ִלפְּ דָֹודַעל ִלב  ִמיד: ס יְּ ָ  ת 
נז ָרם    ישעיהו  ָאַמר  ֹכה  י  כ ִ )טו( 

נִ  וְּ וְּ ַעד  ֵֹכן  ש  א  ָ ש ְּ ָקדוֹ ׂש  ָמרֹום  ש   מֹו 
ַח   רו  ַפל  ו ש ְּ א  כ ָ ד ַ ֶאת  וְּ ֹון  כ  ֶאש ְּ ָקדֹוש   וְּ
ֵלב   ַהֲחיֹות  לְּ ו  ָפִלים  ש ְּ ַח  רו  ַהֲחיֹות  לְּ

ִאים:  כ ָ  ִנדְּ
לך    בראשית ָרם  יז  לך  ַאבְּ ִהי  ַויְּ )א( 

ָרא   ַוי ֵ ִנים  ש ָ ע  ֵתש ַ וְּ ָנה  ש ָ ִעים  ש ְּ ת ִ ן  ב ֶ
דָֹוד ָרם וַ   יְּ י ֵאל  אֶמר ֵאָליו ֲאנִ י ֶֹאל ַאבְּ
ד ַ  ֵיה ָתִמים: ש ַ ָפַני ֶוהְּ ךְּ לְּ ֵ ַהל   י ִהתְּ
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  בס"ד בס"ד 

  אור הגנוזאור הגנוזמאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 לשון רבנו ז"ל 

 זמן אמירת התורה 
זלאטפעליאכנראה  נאמר    \ ב/ בעיר 

ת  (טו"ז) בשנים  גר  תקסב  שם  קסא 
 ( התקרבות מוהרנ"תקודם  כנראה )

 
 פתיחה

ששורש הכבוד ביראה וכשמעלה הכבוד ליראה נשלם היראה וכאן מבאר שורש רבנו בתורה יד ביאר 
ות היראה  בשלימשלום . בתורה יד תלה את הוהדעת היראהוכשמעלה היראה לדעת נשלם    בדעת היראה

ועי"ז לתפילה במסירות נפש ועי"ז  \ג/שבנגלה ועי"ז לשפלות כה לתורהשעי"ז זוהיראה בדעת אן תולה  וכ
 לנסתר שבתורה. 

י' הנסתר  חב ,ורהסתר שבתבחי' הנ )כמבואר בשיש"ק( גנוזהאור של רבנו הוא אור ה שבתורה זו מלמד רבינו 
 של הקב"ה,  

עד שיודע היטב ומרגיש עד   ,ותששופט עצמו בהתבודדמשפט ע"י   ,ע"י תיקון מדת היראהלזה ם יכוזשו
מסירות   פלהתעי"ז לו  ,ועי"ז לשפלות ,רה שבנגלה ו ועי"ז לת ,לדעתואזי זוכה  ,ו ית' ממנרק כמה צריך לירא 

גבוהה  כי היא האלוקות   לכל אחד כפום מה דמשער בלביה. ואסוד כי ה ואשה  ,שבתורה נסתרלעי"ז ו ,נפש
 . )לק"ה( הנעלמת בטבעביותר 

אן  שהמשפט האמור כואות ב' כותב  'ר השלם אות א בקיצובכל התורה הזו לא נזכר התבודדות כלל אבל 
 . ותשעל ידו מברר את היראה ומעלה אותה לשרשה בדעת הכוונה להתבודד

 

 ליקוטי הלכות על תורה זו 
יראה לשרשה בדעת כמ"ש וראו כל עמי  מצוות תפילין היא להעלות ה זה בחי' תפילין כי עיקר     א  אות  "ח ח"א דף נז תפילין ג  וא

ר  סתר עיקים ע"י התפילין דהיינו אור הגנוז ותורת הנועי"ז לאורות המקיפין שמתגל  יראו ממך ועי"ז זוכין לתפילההארץ וכו' ו
חי' שעושים דין למטה  לשכת הגזית בית דין של מטה בה     בחי' העלאת היראה לשרש  לין ע"י קימת חצות שהיא התפי  אור

 אין דין למעלה  

ראה והתלבשותה בכל הדברים לדין הרשאה המבואר  הית  מדמה את ענין נפילבאות ב    כג אותיות  חו"מ ח"א דף צה. הרשאה ג  

מקבל מהקב"ה   שאדם  ה נראה הכוונה כי כל כחת במקומו את חובו מהלוולגבו  רשות  בש"ע שיכול המלווה לתת לכל אדם
  שלא החזיר חובו והקב"ה עושה   ר לו בו כבוד כמ"ש לכבודי בראתיו וכו' ואם אינו עושה כן אזי הוא בעל חובהוא עמ"נ ליחזי

 
     .ד לנ הו ב יגן וויז שע"י בנטא הנופש תשעה בכפר  טבתעד כא טו  נא הפסקה גדולה כסלו וחצי טבת שבה למדתי תורה עח תני כג תשרי אמסטרדםב בבלגיה ס' סן פרקופש  הנר יח תשרי בכפ אנטורפןתשעה   יד תשרי ליל ב ולנדשבה  תשרי באי טסקל  ' ח מאומן בכב אלול מ נסבורג ' אלול תשעד יוה י   -חברותא         תשסב   אלול -לצות לו   א

 כסלו תשפא.   ג עד י ח'  ם רבים בי הגהה ותיקונ 

סבא  ת של ה ה המחלוק סא התחיל ק ת   חילת שנת ת ב ו   עבר לגור בברסלב.ש   ב תקס ל  עד אלו לול תקס  ח א מר"   , שנתים   רבנו גר שם   ב
   .( ד' וקצת אח"כ אמר תורה טו. )כל זה עפ"י פעולת הצדיק להרב שיק ז"ל אמר תורה  תקסא  שבועות  וב  משפולי, 

שפלות כזו שיוכל על  שמדבר איך זוכין ל שמדבר מצדיק איך יזכה לתורה כזו שתקרב רחוקים לכן מתחיל משפלות וכאן    יד   ורה בת   ג
 ה  תחיל בתור נפש לכן מ ירות  ל במס ל ידה להתפ 

לימות היראה ויותר מזה גם שלימות הדעת  שזכה לש   ליראה וכאן מדבר משפלות אחר   כי שם השפלות היא קודם שזוכה   אבל צ"ע 
 היא הכנה לתפילה א הכנה לתורה וכאן משפלות גבוהה מאד ש דהיינו ששם מדבר משפלות נמוכה יותר שהי 

שהיא הכנה לתפילה  וא התורה הרי שענוה שלו כלי לתורה וכאן  כל אדם וה הוא ענו מ משה ש ה של  ו מדבר מבחי' ענ   ולי בתורה יד א ו 
פלות של דוד בחי' מלכות וענוה של משה בחי'  לתפילה ואע"פ שש   ששפלותו היא הכנה א  חי' דוד שאמר ואני תפילה נמצ אולי היא ב 

לומר כמבואר בתורה    יד וצריך   רה שבתורה מהתו   גבוהה   יד הרי גם תפילה במלכות והיא כות בהקדמה לתורה  יסוד כמבואר בארי 
 ה"ב עו לה שכאן היא בחי' בינה בחי'  זי היא עולה לבחי' בינה ותפי מט שבתיקון המלכות א 

עה"פ מה ה'  רתי כמבואר בגמרא  עת ומשה ונחנו מה וכתוב בו ענו מכל אדם ואצלו יראה היא מלתא זוט אמר אנכי תול   וצ"ע כי דוד 
 כו' ו שואל מעמך כי אם  

)בחי'  דוד גבוה מבחי' משה    בינה שהיא כתר זעיר ואז בחי' בחי' אשת חיל עטרת בעלה שהמלכות תעלה לבחי'    עתיד חי' ל זה ב ולי  א ו 
  ן זה מתהפך שדווקא בר בתפילה שבמסירות נפש והשפלות הכנה לה לכן כא ן שמדו ולכן כא (  מד פ"ו ר בע"ח  אשה תסובב גבר המבוא 

 .יותר בבחי' דוד הנמוך זוכים לזה  

הילים  לבחי' תפילה הגבוהה מתורה עד כדי שעשה ת אבל עלה    תורת משה   ה מכח י שזכ כי דוד היה אחרי משה הר   עוד אולי אפ"ל 
צמו נעלם  העלה את התורה לתפילה ובאופן כל כך גבוה עד שזה בע ש   שה חומשים כתורה הרי חמי   בהם   שהם כנגעים ואהלות ויש 

 .יים מת אבל הרחוקים חולקים על זה כמבואר בנפש הח ם אלא ע"י המקורבים לצדיקי א ולא מוסכ 
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אה  אה הנפולה הזו ישוב לירך היר שמתו  מיני דברים שיגבו חובו ע"י שמתלבשת בהם היראה ועיין תורה קפה שהכוונה בזה כל
 קדושה 

שיתלבש הדין בדבר א" שדוד המלך ביקש מהש"י שהוא ישפוט אותו ולא  ך משפטי יצטני ה' וכו' מלפנישם אות ה מפרש "שפ
זה הרבה יותר קשה ועיין תורה קסט שגם אז זה   גשמיות ומבאר שם מוהרנ"ת שאזבר שם אחר שכבר התלבש הדין באחר ומדו

 עצמו כמבואר אצלינו  ששופטע"י  נעשה
גף עצמו וזה לשונו שם "ואע"פ שבאמת בודאי אין זה  ק משפט בדבורים אלא צריך שיסות ז מבאר שלפעמים לא מספיא  שם

על פגם הרהור ומחשבה זרה אחת    יספיקו להתענות ולסגף עצמינונגד מה שפגם כי כל ימינו לא  לו חלק האלף כמספיק אפי
לתקן וכמו שהפגם מגיע במקום  אפשר  ורה הרי אם אפשר לקלקל  במקום שנוגע"  וצ"ע לכאנוגע  פגם הלמי שמאמין בעוצם ה

א זה בחי' משפט סיגוף הוא לא תיקון בעצם אל  שמגיע גם התיקון כן וכבולעו כך פולטו.  ועי"ש שמוהרנ"ת מבאר שהתיקון ע"י
המשפט  ד שהמשפט שלמטה מסלק אתזה חסאלא  ט למטה מתבטל המשפט שלמעלה, משמע שאין תיקון לפגםוע"י שיש משפ

א גדול מאד בלי שיעור כלל נראה הכוונה כי אז לא שייך סילוק  שעל כן העונש לאחר הפטירה הור שם  שלמעלה. עוד מבא
ס לפגם ומדוע ואולי כי בעוה"ז כל עונש הוא  מע שהעונש בעוה"ז הוא לא ביחיך תיקון ממש לפגם, וצ"ע דמשהמשפט אלא צר

 ב אם לא שב.  ן והשאר נשאר עליו חוב בעוה"לתיקושאין זה עונש אלא גרמה  גרום לאדם לשוב דהיינו הוא יכמה שרק עד 
ויים שיבנה שוב כי כל מי  ה על העתיד דהיינו שניהיה רא עוד מבאר שם שזה בחי' התעניתים על חורבן הבית ומסתמא הכוונ

 כראוי כבר היה נבנה  מינו ים עצבנה בימיו כאילו נחרב בימיו הרי שאם היינו שופטנ שלא
 לות לשרשם שבדעתהוא בחי' העלאת היראות הנפו ות יב מבאר שקידוש ליל שבת א שם

 ל הרשויות לבחי' אחד רשאות שנתן לרצים ומעלה את כשם אות יג וזה בחי' שאומרים "ברשות" שזה כדי לבטל את הה
שביעי שאומרים בקידוש    הם בחי' ג"פ אלקים וג"פודעת  משפט  שם אות יד עד יז מבאר שהג' בחי' שיש בתורה דהיינו יראה ו

 ' שבועות של בין המיצרים שבהם ג' שבתות וג' הפטרות  ג' אבות ובחי' ג' סעודות וג ובחי'
 

 ראשי פרקים 
 ה שתתגלה לעתיד צריך להעלות היראה לשרשה גנוז היינו סודות התוררבינו לטעום טעם אור המבאר   באות א

  ועי"זראה ממנו ית',  לא רק ינפולה אמו שלא תהיה לו יראה  יראה ע"י משפט ששופט עצלית ה ינו עבאות ב מבאר רב
 ת ליראה אמיתי  מהקליפות שנתלבשה בהן כדי להחזירה עולה היראה 

עיר ועיקר הדעת בלב ושם עיקר היראה ולכן ע"י  מנצפך בדעת דז  ראה בדעת כמובאבינו ששורש היבאות ג מבאר ר
 . הדעתהיראה ו  נשלם שמעלה היראה לשרשה

ד מבאר   זוכה לתורבינו שכשנשלבאות  זוכהרה שבנגלה  ם דעתו  ידה  עושה  ועל  כי  וע"י  בלא להבין הטע   שפלות  ם 
ל להשיג סודות  והתפשטות הגשמיות לצאת מגבו  שפלות אזי תפילתו מתקבלת ויכול להתפלל בביטול גמור 

 התורה  
התפילה שמתפלל לצורך    גםפ  .תפילה בחי' חסד  .בפה  נגלה בחי' למוציאיהם  .הרבב"ח  את מעשה באות ה מבאר רבינו  

הקב"ה מתאוה    .ת בחי' בינה עוה"ב שם אריכות ימיםצב הנשמובחי' מח  ,בחי' אילנא רברבאהוא  הסוד    .עצמו
   .ש נגלה ועי"ז מתגלה הסודועשה מקבל בחי' נוק' בחי' מלב לתפילת ישראל ונ 

 טו תורה   חמש המהלכים שלו ה הקב"ה בעולמם שקנ קניני 'באות ו מבאר רבינו כיצד רמוז באבות פ"ו במשנה ה
 היו לי ממלכת כהנים  ז מבאר רבינו הפסוק שפתח בו ואתם ת  ותבא

 י בנאמני ארץ וכו'  באות ח מבאר רבינו כיצד רמוזה התורה שלנו בפסוק עינ 

 

 לתורה שייכות שיחות ה
י-ת ְ ִזְכרֹונוֹ " אמר מֹוַהְרנַ   אחת -פעם ֵׁ לוֹ -ִלְבָרָכה לפני ַאְנש  ְ נו  ש  : "מי שרוצה  מן ט"ו( המתחלתהגנוז" )סי -ור את התורה "אמֵׁ

ְוכו   הגנוז  י,  'לטעום אור  ֵׁ ַאְנש  ונשארו  וכשסיים התורה  ענה  -צריך לעסוק בבחינת משפט, שהוא התבודדות".   , נו  לֹומֵׁ ְ ש 
  -דות": )התבודרבה בי  -שהוא אור הגנוז    -ינו הקדוש  רוצה לטעום אור רבשהפירוש של התורה הוא "מי ש  ואמר להם:

 בתחילת תו' זו(.  הליקוטים-רביאו
 

י  שמעתי ] ֵׁ נו  שפעם א-מַאְנש  לֹומֵׁ ְ ִזְכרֹונ ש  מֹוַהְרַנ"ת ְ  "  ִלְבָרָכה על התורה ט"ו המתחיל -וֹ חת אמר  בזה    ז",אור הגנוונקרא 
וויל  וו ".  "שיהיה לו התבודדות   –מי שרוצה לטעום מרבינו הקדוש  טעם אור הגנוז,  צה לטעום  שרומי  " הלשון:   ער סע 

 .[ ו("רמ סעיף  שיש"ק ח"א,אמונת אומן מכתב כ"ו; מובא ב  -) ":דותהאבן התבוד ל ין דעם רעבן, זאפארזוכ

היה לו יראה חיצונית  יבטלן לגמרי ולא תי על היראות הנפולות שלו עד ש  משמע בתורה טו שעיקר ההתבודדות צריך להיות משפט
רק מהקב"ה,   ירא  אל  לבחכלל  יזכה  דעועי"ז  יראת העו ת  י'  בתו נש  דהייינו  לו השגה  תיהיה  אז  יזכה  ורק  ידה  הנגלה שעל  רת 

סודות התורה  רוממות  ויראת הפלות  לש וישיג  מגבול  שיצא  עד  נפש  במסירות  להתפלל  שיוכל  הגנוז  הש כזו  אור  עוה"ב  ן השגות 
כי רבינו אמר על ע  .דיקים לעת"ללצ יראת שהוא אצמו שולפ"ז מבואר כוונת מוהרנ"ת שזהו האור של רבנו  מים ואמר וצר של 

 .  )עיין חיי מוהר"ן סימן רצד רצה(  אפילו ד' אמות חוץ לביתו אם יגלה אותה לא יוכל שום אדם לעמוד   יר את יראתו כי שמסת
 

ר  ָאְמרו  ב ְ  תו בַצחו ת ב ְ ָ ז ַהכ  נֵׁ  דברים יט, טו(: )  מ  ְ י ש  ִ ִדים י "ַעל פ  ָבר" ... עֵׁ י ָהָאָד  -  ָיקו ם ד ָ דֵׁ עֵׁ עִ ם ש   ש   יי ָ ין ידו  לֹו ב ְ י   - ֹום ַהד ִ נֵׁ ְ ם ש  הֵׁ
ֱאמָ יְ  ל ַהִהְת סֹודֹות נ  ו  ש   ל  י ָהָאָד נֹות אֵׁ דֵׁ ם עֵׁ ם הֵׁ ֹוְדדו ת ְוִקיַמת ֲחצֹות, ְוהֵׁ ינֹו,ב  יֹום ד ִ ֹוְדדו ת    ם ב ְ י ַעל ַהִהְתב  נו  כ ִ ֵׁ הו א    :ָאַמר ַרב  ש  

ֹל )  ְגדֹוָלה ִמן ַהכ  ְליֹוָנה ו  ר ֲעבוֹ   : צֹות ָאַמר(. ְוַעל ִקיַמת חֲ תנינאתורה כה  ַמֲעָלה ע  ִעק ַ ש ְ ש   ִלי הו א ָלקו  ַדת ִאיש  ַהי ִ ֲחצֹות  ְראֵׁ ַ ם ב 
ְבַהְתמָ  ָמם ת ָ ַלְיָלה )שיחות הר"ן סימן שא(. ו  ו  ר ֲעבֹוַדת ה'ַדת ִקי  י ִעק ַ ל ָהָאָדם,    ַעל וְ   ,לו  ינֹו ש   ַבר ד ִ ו  ָיקו ם ד ְ ל  י ֲעבֹודֹות אֵׁ נֵׁ ְ י ש  ִ פ 

ם  ִמש     ְוַגם ב ְ ו  ֵׁ ַהְמֹבָאר  ַרב  י  יִדְברֵׁ נֵׁ ְ ש   ש   יןנו   ַהד ִ יִקים  ַמְמת ִ ם  ְמֹבָאר  , ה  ַ תֹוָרה    כ  קמ"ט ב ְ ְבתֹוָרה  ו  ל  "ו.  ש   יָניו  ד ִ ד  ג  נ  כ ְ ן  ֵׁ כ  ְוַעל  ט. 
י הָ  נֵׁ ְ ֹו ש  ֱאמָ ָאָדם ָיִעידו  ב  ִדים נ  י לוֹ עֵׁ ָראו  ָ ין כ  ד ִ ַ ֹותֹו ב  ו  ְלַזכ  ל   ר"ז(. סעיף שיש"ק ח"ו, -)  :ִנים אֵׁ

 

,    -  ם ש  וזה לשונו ייכים לסוד כוונת תפילין  מפרט מוהרנ"ת כל התורות הש  ח ל  ה ורת  בסוף  דֹוש  יו ַהק ָ ִ י ִמפ  ַמְעת ִ ָ ש   ְוַדע ש  
ה ְוַכמ ָ  ָ מ  ַ ב כ  ֵׁ ִחש   ֹורֹות. ְוָאַמר: ש   ל ָ ש       ה ת  ֻּ ֲחֹצְצרוֹ כ  ַ ֹוָרה "ב  ַהְינו  ַהת  ין, ד ְ ִ ִפל  נֹות ת ְ ו ָ ַ ם סֹוד כ  יָך",  ֹנִכי ה' ֱאלֹֹוָפר", ְו"אָ ֹול ש  ת ְוק ם הֵׁ ק 

וֹ ו "קְ  ', ְוַהת  ַע" ְוכו  ֻּ ת ְיהֹוש  ת כ ֹ ָרא א  כ  ְהיו  ִלי ַמְמל  ם ת ִ ים", "ְוַאת   ץ ַחי ִ ָחפֵׁ י ָהָעם  ָרה "ִמי ָהִאיש  ה  רֵׁ ְ ֹוָרה  ֲהִנים", "ַאש  ְוַהת  ַזְרָקא", 
הַהז ֹ ָ מ  ַ '. ְועֹוד כ  ְרֹעה" ְוכו  ַ ֹבת פ  ה  ְוכַ   את "ַמְרכ ְ ָ דמ  ֹורֹות ג ְ י ת  אֵׁ ר ַעת ָ ֹולֹות ש   ם הֵׁ ִני זֹוכֵׁ ָ ל  ֻּ כ  ין.  ה ְלָפְרָטם. ְוָאַמר ש   ִ ִפל  נֹות ת ְ ו ָ ַ ם סֹוד כ 

יָגם(: ִֹ ה ְלַהש  י ַהז ֹוכ  רֵׁ ְ  ,  ַאש 
  עיי"ש.  ,ט"ו שייכת לאלו התורות  רהאר שם שגם תווט"ו שמב  ורהעל ת הלכה ג'  ין  תפיל  לכותה  כותהלטי  בליקוין  ועי



 מוהר"ן                                טו   תורה                              קוטי   יל               3כ: 

ורה "ואתם  תה שם    כתבש ה  ואולי במ  -מלך סוף סי' לח  נדלר ז"ל בספרו מעדני  ה וינצ  הרב אברהם נ"של זה  עיר עוה
 ט"ו.   רהתהיו לי ממלכת כהנים" יהיה כוונתו גם על תו

ֱאְמרו    -וזה לשונו    ש בלק"ה כי עי"  ת בלק"ה צ"ערי מוהרנ" לכאורה דב נ   נו  ז"ל ש   ֵׁ ל ַרב  ֲאָמִרים ש   ַ י ֹרב ַהמ  א  כ ִ י   ֹוָתןב ְ ַמנ ִ ם  ַהז ְ
ם נ   ָ ל  ֻּ יו ַהק ָ ֱאְמרו  ַעל ת ְ כ  ִ ַמע ִמפ  ְ ְך ִנש  ָ ין, כ  ִ וֹ ִפל  ל ַהת  ָ לו ל ִמכ  ָ ל ַמֲאָמר כ  ָ כ  י ש   ִ ש  ְוַאף ַעל פ  רו  פֵׁ י דֹוש  ב ְ ִ , ַאף ַעל פ  ה  ָ ל  ֻּ ִיחו ד  ָרה כ  ן ב ְ כֵׁ

ו ָ  ַ כ  ֱאְמ ָהְיָתה  נ   ש   ַמֲאָמִרים  ה  ָ ְוַכמ  ה  ָ ַכמ  ב ְ אָ ָנתֹו  עַ רו   ת ְ ז  ִמְצַות  ין:ל  ִ הז באות"  לשונווצ"ע     ִפל  זה    ",מנים ן  כי תורה לח שבה 
נאמרה בסוף תקסג בשבת שובה.  אמנ  , נכתב ו'  נאמרו הרבה תורות    לו ובין הזמנים הארה בתקסב שבת שירה ותורה 

ו מח  א יב כג כד מי' י  ח' ט'תורות ז'  תורה ג' שנאמרה בסוף תקסב, ו כגון    ,עוסקות בכוונות תפליןבין ה אותן    שלא מנה
לא שייך לומר שרוב התורות שנאמרו אז  כאורה  וא"כ ל  נאמרו בתקסג. שט רסו רפה,  סו קס קלג קב קיב קלב  מט נא נ 

  רבות מאד שכמה וכמה תורות שלו  שאמר    -י שם הלשון  קתסימן  אבל עיין בחיי מוהר"ן    רמוז בהן כוונות תפילין וצ"ע. 

כולם נאמרו    ו באותן הזמנים ועוד מאמרים רבים אשר נאמרח  ת ה' ד' לג לה ל רותוש  ב כתו  ,נאמרו על מצוות תפילין
תפילין.  כל  על  שבאמת  אפשר  שנאמרו    ולפ"ז  תפיליןהתורות  על  נאמרו  תקסג  תקסב  כעדהיי   בשנת  ותשע  נו  שרים 

 . תורות
הוזה ל סימן תקי  שון  מוהר"ן  פ ַ   -חיי  ש   ִלי  ָ ַנְפת  י  ַרב ִ ִרי  ֲחבֵׁ ִלי  ר  ִספ   ִעמ    ַאַחת ַעם  )סז(  ר  ֵׁ ְצוַ ִספ  ִממ ִ וְ ֹו  ין,  ִ ִפל  ת ְ ְמֹאד  ת  ִהְפִליג 

פִ  ת ַהת ְ ַ ש   ְקדֻּ ִפל ִ ב ִ ֲהָנַחת ת ְ ַ ב ְמֹאד ב  י ָלָאָדם ְלִהְתַלהֵׁ ָראו  ין, ְוָאַמר ש   ִ ם ְקדל  ין הֵׁ ִ ִפל  י ת ְ ים ְונֹוָרִאים ְמֹאד,  ין, כ ִ ִ ֹל ַעל  ֹוש  פ  י ִ י ש   ְוָראו 
ְרָעָד  ו  ַחד  ַ ג ְ ָהָאָדם פ  יָמה וְ דֹולָ ה  רוֹ ִיְרָאה ֲעצ ה ְואֵׁ ש   ָמה כ ְ ר ְקדֻּ ו  ין ֲאש   ִ ִפל  ְלָהִניַח ת ְ ה  ה  צ  ז  ָ ֱאִריְך ב  ְוה  ְמֹאד,  ְוָגְבָהה  ְגָבה  ֹשָ ָתם  ָ ש  

ְוַגם אָ  ה.  ֵׁ ָבָר ַהְרב  ִמד ְ י  ַבְנת ִ הֵׁ נֹוְראוֹ ֹנִכי  ַהְפָלַגת  ם  ֹעצ  ין.  יו  ִ ִפל  ַהת ְ ת  ַ ש   ְקדֻּ וְ ת  ה  ָ מ  כ ַ ֶׁ ש  ו  ַכמ ָ ְוָאַמר  ת  ו  ה  ל  ֶׁ ת ש  מְ רו  ת  ו  ַרב  ם    א ד   ָ ל  ֻּ כ 
א   ין, ַאף  ְמרו  ַעל ִמ נ  ִ ִפל  ָלל ְצוֹות ת ְ ין כ ְ ִ ִפל  ם ת ְ ָ ר ש  ָ ִנְזכ  ֹא  ל  י ש   ִ ם    ַעל פ  ן הֵׁ י כֵׁ ִ פִ ַאף ַעל פ  ְמרו  ַעל ִעְנַין ת ְ א  ֲחצֹוְצרֹות נ  ַ ם ב  ין. ְוהֵׁ ִ   ל 

ד' ִסיָמן  ב ְ יָך  ֱאלֹק  ה'  ָאֹנִכי  ה.  ִסיָמן  ִמ   ב ְ ָהִא ו  ץי  ָחפֵׁ ה  ב ְ   יש   ים  ְואַ ַחי ִ ל"ג,  ִסימָ ִסיָמן  ָעה  ְתרו  י  יֹוְדעֵׁ ָהָעם  י  רֵׁ ְ בֹות  ש  ַמְרכ ְ ו  ל"ה,  ן 
ָהִר  י  טֵׁ ו  ִלק  ם ב ְ ָ ל  ֻּ ִסיָמן ל"ח כ  ְרֹעה ב ְ ַ ֹון. ְועֹוד ַמֲאָמִרים ַר פ  ְמרו  ב ְ אש  א  נ  ר  ים ֲאש   פִ ב ִ ְמרו  ַעל ת ְ א  נ  ם  ָ ל  ֻּ ים כ  ַמנ ִ ַהז ְ יןאֹוָתן  ִמ ל ִ ו  ה  .  ז  

ַכל ר ְמ  יו  עֵׁ ַ יָכן ְלש  פִ ַעט ַעד הֵׁ ת ַהת ְ ַ ש   ְגבו  ְקדֻּ ְדלו  ְוֹשָ ין: ג ָ ִ  ל 

 עד כאן השיחות 

 

 הקדמה 
 א עג עד כאן ביאר רבינו את מעשיות רבב"ח המובאות בגמרא בבא בתר 'מתורה א

 רבב"חום כל התורות של מביא בקיצור סיכ ת לחכמה כאןעיין פרפראו
ה שביאר בתורה ג'  וזר וכופל עוד ביאור על המעשתורה זו וכאן חרבינו כבר אמר תורות על כולן גם בלי  

אמנם מוסיף כאן פרט שהשמיט שם כי בתורה ג' השמיט את סוף  (  מעשה החמישי)בגמ' הוא האקרוקתא  
מ  רב  ה שאמהמעשה  בר שמואר  לאו דהפפא  אי  הימנה  ל  לא  כי מתבאר  וכאן  וי התם  אותו,  גם  מעתיק 

 .ממילא
בשם    רי רבב"ח הם ו למאמשפירושתי פנים להראות שאע"פ  ה בשת אותו מעש כפל לפרש אש  טעםואולי  

בעצמו רבב"ח  לו  שביאר  כפי  דהיינו  סי  אמרם  בחי"מ  ה',כמבואר  שברוח    מן  מעשיות  שהם  כיוון  אבל 
 . הקודש לכן סובלים כמה פירושים

 שנת תקסג עדו מר זאחזו  בברסלב  מרו  תורה ה' עד תורה יד הן נאשמ  מירת התורותמני אסדר זעוד עיין ב
ותורה ד' בשבועות כנראה    ,תקסב  בברסלב יד אלולותורה ג'    ,מרה בתקסאאנכנראה  תורה ב'  שנת תקסד, ו

' לא ידוע אלא שנאמרה לפני שמוהרנ"ת התקרב בסוף תקסב, עכ"פ אפשר שכל התורות  רה אותו  אתקסב
את רבנו  מבאר  רבמעשי  שבהן  אדהיינו  ב"ח  ות  יד  מתורה  תורה  עד  זו  ו זנאמרו  '  '  דתורה  מלבד    אחר 

תור  .'גלתורה  שקדמה   לאק  טו  נאמר  ורה  מתי  בזלאטיפאלע    הידוע  שנאמרה  לפני אלא  רבנו  גר  שבה 
בה  ואולי ע"כ נכפל    .הנ"ל  לכל התורות   ואפשר שקדמה  דהיינו שהיא נאמרה לפני תורה ג'  רסלבשעבר לב

 .\דדר/ חריה התחיל כסכל התורות ורק א שנאמרה לפנירוקתא כיון מר אקמא

מהלך התורה ואח"כ מבאר כיצד ע הראשונות כבר סיים את כל  מחולקת לשמונה אותיות ובארב  זותורה  
ובמשנה באבות ובפסוק ממלכת כהנים שבו פתח את התורה ובפסוק    של רבב"חז במעשה  ה רמולך הז המה

 פרטי מהלך התורה הנ"ל. ובכל הלבשה מתבאר עוד קצת  .עיני ה' בנאמני ארץ

  רה שיתגלו סודות התושהם    ,הגנוז  עם אור ום טעטלזכות בעוה"ז ליצד אפשר  ד כללמהוא    ורה זוהמכוון בת
לבוא השגולעתיד  דהיינו  י.  שיזכו  לעתית  כששראל  לבוא  דעה  ד  הארץ  מכמים  תמלא  כיצד  כסים,  לים 

לדעת שלם  אפשר   שזוכה  ע"י  להשיג  בעוה"ז  לעת"לתש  בבחי' גם  הנעלמת את    דהיינו  .\ה/ היה  האלוקות 
חוצץה  אתיינו  דה  ,טבעב אין  הגנוז שכלפיו  והתורהלהדיא  מתגלה    ילאוממ  ,אור  ב  האמת  כל והאלוקות 

 .דבר

מדוב שעליהם  התורה  כאן,סודות  הקב"ה    ןאינ  ר  השגת  אלא  המקובל,  במובן    . \ ו/ בטבע  המסתתרחכמות 
שכלשגוה במהלכי  ולא  בלב  רק  היא  מציאותו  ו  , ת  לגדולתו  חקר  אין  להגבול    ןאיכי  בו    לביששאפשר 

 
 את הספר בשנת תקסח.נדפס קבע רבנו כשהדפיס  ות ה ר התור שאת סד   וע כיד   ד
 בשבת כב:    בתוכם האיר אור הגנוז כמבואר ני כבוד ש או דור דעה ובמדבר זכו לענ שנקר   וכן מצינו בדור המדבר   ה 
  לא במקום נפ   ענה לו שיחקתי עם חברי מחבואים והתחבאתי   , ושאלו על כך   ראה את נכדו בוכה ש   בוזז ע וך ממ רבי בר מספרים על    ו 

  ב"ה כות עמו ואמר הרי זו טענת הק הרבי לב התחיל    .אני מחכה ומחכה ו   , אחר משחק  שכחוני והתחילו לשחק ב   והם וחיכיתי שימצאוני  
 .אחר   תם אותי ומשחקים במשחק תם שכח וני וא ש על מנת שתחפ ולהתחבאות    ממש בראתי עולם להעלם בו 



 מוהר"ן                                טו   תורה                              קוטי   יל               4כ: 

ים  דיקוצ  גבוהות יותר  בזה מדרגות  שיעוד  נם  רגשת מציאותו, אמאלא העיקר היא ה  למהלכי שכל,השגתו  
יז    , ת היא צרופי אותיות רוחנים בלבדת ממש כיצד כל הגשמיוגדולים זוכים לראו צדיק  שיש  ועיין תורה 

בבריאהש פרט  מכל  בישראל  להקב"ה  שיש  ההתפארות  את  לראות  שי  , זוכה  תועיין  ח"א  ל  ודג  וקכש"ק 
אים.  נפלבגנזיא דמלכא ותענוגים    ולחפש  \ז/וחזיונות ממשהשגות אלוקות  וכים לויש הז.   התענוג שיש בזה

אח"כ כל  מהרישמו נזכהעד שביטול גדול בתפלה  ל ע"י התקשרות לצדיק  לזכותזה קר עיה נראה שלנו אבל
לתא ימגם אצלינו    יהתיהעד שיראה  .  עד שנזכה ליראה גדולהכל כך    הקב"ה  מציאותאת  היום להרגיש  

   . זוטרתי

  ( ד"ה וכי)'  כמבואר בתוס  השגת אלוקות שהזוכה לה אין שום חושך והסתרה לגביו בעוה"ז,  רושואור הגנוז פי

כב:   בטפיח  ,ותשבגשמיבשבת  רואה  ידו אדם  בתוך    , על  חרס,  דהיינו מה שיש  כל  וחבית  גם  גשמיות כך 
 בה.  נעלמת לל בפני אלוקותו ית' החוצצת כואינה   א נגוזהוז היר הגנע"י אועוה"ז 

תנינא/ עח  בתורה  הסתום  \חוכמבואר  בראשית  המאמר  שהן  דבראשית  אתוון  תורה  בחי'    ינוהיד  ,שכח 
בהם נברא עולם  הוא מאמר הכולל את כל התשע מאמרות ש  ,מאל וברא עלשבה הסתכ   ,קדומה לעולםה

ומסתיר  ההגשמי   האלו  בתוכומלביש  ו את  ה ההתור קות  נמצא שאור  אור  .  הוא  כח  רוחני  גנוז  ראיה  בחי' 
את האלוקות   ויכול לראותומי שזוכה לצאת מגבול אזי נופלת כל ההסתרה שאין חוצץ גשמי בפניו, שכלית 

מקום   התבכל  הדברות  ידה ורה  ואת  עשרת  שבהם ינו  מאמרות  בעשרה  הטבע    הנעלמת  הגשמי נברא 
 דהיינו אור הגנוז.   ,ומלביש אותם

)נחבעול   הגנוז מאיר  היה אורהבריאה  בתחילת   בזם  יום אחד או ארבעה או שבעה ימים(  ה האם  לקו  רק 
והטעם רמזו   .שהיה ונעלםשויהי פירוש    \ט/ ופרשו חז"ל  יב ויהי אורויאמר אלקים יהי אור ובסמוך כת  כמ"ש

ובתורה    קים.ה לצדיגנזו הקב"וחטאי הדורות העתידים  שבגלל החטא  ,  \י/ אורםבאיוב דכתיב ימנע מרשעים  
את מי שכשמבואר    \יא/לג תכליצרו    פה  לגביו עד  נופלת  כל ההסתרה  אזי  כלל  אחיזת החטא  בו  ואין  ית 

 עתידה להתגלות לעת"ל. קא סתימאה דוזוכה לתורה דעתי

הכוונה לצאת לגמרי מאחיזת הרע, נמצא   מה שמבואר כאן שלתורת הנסתר צריך לצאת מגבוללפ"ז  נמצא  
ם את היראה לדעת ועי"ז  ו מעלישעל ידמשפט  ע"י    אור הגנוזם  טעום טע זוכים לה שמבואר כאן שלפ"ז מ

יוצ ועי"ז  לתפלה  ועי"ז  ועי"ז לשפלות  נגלית  מגבול, הפלתורה  דרך א  עוד  רבנו  לזכות    ירוש שכאן מבאר 
 ה לנסתר.יפול כל ההסתרה ונזכתלצאת מאחיזת הרע עד ש

האור  הוא    ר כאןהמבואשאור הגנוז    מו(ק ח"א אות ר)מובא בשיש" שמה שאמר מוהרנ"ת  נראה לומר  עוד לפ"ז  
רבינו לומר  ,של  מגבול,של  רוצה  יציאה  ע"י  לזכות אלא  רבנו א"א  יך הרבה  מגבול צריאה  וליצ  אור של 

 
ה  -צל הרב צבי ארי א עשכיז ו הרב הקדוש מנ   בדרך חזרתו מארץ ישראל לביתו היה אצל   רבנו הויכוח ש   חייי מוהר"ן סימן קיג, עיין    ז 

לם.  רסם בעו היה מפו ביניהם  הזה  והיכוח    לא זכו.  שזכו לחזיונות ורבנו טען שעדיין   טענוזיונות שהם  בעניין הח   תווכח עמהם ה מאליק ו 
ם תורה טו נאמרה אז כשנה  ג בואר כאן כיצד זוכים להשגת הנסתר שבתורה ונראה ש מ ה מדבר בה  תורה עג ש   וכשחזר לביתו אמר 

ט'  גם העניין הזה באות  וכן תורה ד' שמבואר בה  יודע אפילו מעצמו אזי  ש   אח"כ  כשאדם מתפלל בביטול החושים ממש עד שלא 
היה ללמד כיצד זוכים לחזיונות שצריך  שר לומר שכוונת רבנו  י אפ ואול   י"ש.אין סוף ומאיר לו ע ורואה נפתח לו אור  לפעמים נפתח  

 לה התפשטות הגשמיות ממש ויציאה מגבול כמבואר כאן.
 ם.הנעלמת שש יא התורה  ' שנסתר דכאן ה תפלה ג' ב   כך כתב מוהרנ"ת בלק"ה   ח
רואה בו  בראשית אדם צופה ו   רו ז"ל אור שברא הב"ה במעשה מ א   -השמים  קצה    שער -  לרבי משה די לאון   ספר שקל הקדש עיין    ט 

סופו  ועד  העולם  ה   מסוף  בדור  שנסתכל  לצדיקים  כיון  גנזו  ולמי  וגנזו,  עמד  בעולם  לבוא  העתידים  והרשעים  הפלגה  ובדור  מבול 
שה בראשית  שנברא במע ר הראשון  א האו הו   ה ז ישרי לב שמחה, כבר ידעת והתבוננת כי אור  לצדיק ול   אור זרוע   תיד לבוא דכתיב לע 

בו הרבה המפרשים ודקדקו במה שאמרו  ור שכבר היה, ואמנם כי פרשו  ואמנם כי דקדקו ז"ל ואמרו א   אמר אלהים יהי אור, דכתיב וי 
ל  ל כ ל כ בסתרי תורה ראיתי כי סוד אור הקדמון הוא  כבר היה,  רות אור ש אמרו בסוד הנסת ז"ל והיה אור לא נאמר אלא יהי, אבל  

ה  כי התחלת הכל המציא סוד נקוד וסוד המציאות הוא הוא, והבן  ראש עליון על הכל    יניהם, אמנם כי הוא ההויות למ יאות וכל  המצ 
שנשתייר מסוד  והלאה מה  דה, ומשם  יאות אותה הנקו התעלומה שהיא י' שהוציא מזוהר אצילות מציאותו והוא הוא ענין אחד במצ 

יאות אשר הוא מן העולם ועד  נן כי ראש ענין המצ ד ענין אויר, והתבו דם זה בסו ק היה מקו וחקו   חתום   אויר הוא אור וזהו שכבר היה 
וא ה  השמים,  קצה  והוא  זהו  גדול,  עולם  כהן  כסף,  מים,  דרום,  ימין,  חסד, אברהם,  הראשון,  אור  הוא  כי  שמ מנם  והרבה  ות  אהבה, 

וברא את  אור שנתעטף בו הב"ה    שון זהו אור הרא     עת:  הד   גי ל יש לפרש ולעיין בדברים האלה כפי אשר תש אשר בו אב אחרים  
ואמנם כי היא אור הנתעטף בו אור סתום ונעלם, וזהו אור    נבראו השמים ברצונו יתברך   אשר אמרנו והתעוררנו ונכח זה השמים כפי  

 .ר הזוהר הנעלם א מאו לו הו ות ש נוצצ מטה וזו הת המאיר לקצוות של  

וא  טף את י' שה ו נו אור המקיף וע יר דהיי זהו בחי' או אור הגנוז וומאיר  ממנו יוצא  היא בחי' י' ו   ' תי   ו שזוהר אצילות   פירוש דבריו נ"ל 
נעשה  לצדדים שעי"ז    ונ"ל שזהו אור א"ס שצמצם   "ה בעצמו וזהו שמבאר שנתעטף הקב"ה באור הגנוז לברוא את העולם.זוהר הקב 

לתפוס שהצמצום    בתוך העולם דהיינו   יאותו ית' להשיג מצ   ירושו ז פ ו נ . נמצא לפ"ז שלטעום טעם אור הגבניין העולם בריאת  ל   מקום 
 אל מסתתר.  ' בתוף הבריאה בעצמה, בבחי ו כפשוטו אלא שאור א"ס נעלם  אינ 

 כמבואר בתורה יב תנינא ותורה עח תנינא.  אורם דייקא   י
 ג כנ"ל ר בתורה ל המבוא פן  ו א ורה הנעלמת בעשרה מאמרות הנ"ל מתגלה לצדיק ב ו' שת   ילה ג' ה מ לק" ב   נ"ת ר מוהר כך מבא   יא



 מוהר"ן                                טו   תורה                              קוטי   יל               5כ: 

יציאה מישות וגבול המדות    ןבענייבאמת מבאר את עניין ההתבודדות    תורה נב שם  , אמנם עייןהתבודדות
 זה את זה. משלימים הדברים  ששני מוכרחולה, אבל יציאה מיראה נפהרעות, ואילו כאן הדגש יותר על 

ח כאן  שיש  נראה  היעכ"פ  כאן  הדעת  בתיקון  הדגש  שעיקר  במה  משדוש  ע"י  הנפולות וא  היראות    פט 
ע נקיה  שזוכה  דוביטולן  הרוממות  השגת    .ליראת  עיקר  זו  באמת  ית'  ידהי  ,הנסתרכי  מציאותו  השגת  נו 

ולות דהיינו מה יראות נפזאת הן המונע  יקר הועעצומה.  ביראת הרוממות  בהרגשת הלב עצומה שמתבטאת  
 מונע מהרגשת מציאותו ית'.  זה עיקר השאני מייחס כח ומציאות מאיימת לכל דבר אחר ממנו ית', 

ולא אמר סתם אני    ",ר של יראת שמיםצאני או"על עצמו    \יב/מה שאמרבחי'  ור הזה הוא האור של רבנו  או
כזו שיתמלאו  והרגשת מציאותו ית'    גההשר"ל    ,םלאחרי בכוחו לתת גם  צר הכוונה שיש  ירא שמים, כי או 

,  בכל רגעעצומה  הית'  , דהיינו להרגיש מציאותו  , לגבינוהאור של רבינועיקר  זה  ונראה שביראת שמים.  
זו גדולה,  יראה  המעורר  חזקה  נר  בהרגשה  כאן  המבואר  ולפי  מאד,  גדולה  התקשרות  השגה  שע"י  אה 

מ  באמתל מתקיים  חז"לארבנו  י   "אין  \יג/מר  משה  זלגבי  מלתא  מפרשים וראה  ששמעתי  כמו  היא"  טרתי 
    .אה היא דבר קטן להשיגלו ירגם אצה שמהפירוש למקושר ל "לגבי משה"ש

ובה זה ע"י יראות נפולות שעל ידן  וזהו שמבאר רבנו כאן שעיקר האופן שהקב"ה מעורר את האדם לתש
להתעורר   האדם  דקדושה,לירא  לחזורצריך  כא  ה  עכי  ממנו  מור  הריחוק  מציאיקר  ומהרגשת  זה  ית'  ותו 

   א חוזר ליראת שמים.תוקף וחוזק הרגשת מציאות היראות נפולות, וכשמבטלן ממיל
הוא בחי' הרשאה שמלווה נותן  שאה ג' אות ב איך מוהרנ"ת מבאר נפלא שענין המבואר כאן  ק"ה הרעיין לו

מ  לחברו חובו  את  בשבילו  הקהלווהשיגבה  כך  כנה  ב".  ול ותן  לירא  דבר  לאיזה  כדי  ח  האדם  את  הפחיד 
  גבות את חובו דהיינו היראת שמים שחייב לו ולא החזיר.ל
לל  כ  יכ וכוחות  כלים  מקבל  הש"י,  אדם  את  בהם  ישעיה  יוכתעבוד  ִמ 'זמג  )ב  ְ ִבש  ְקָרא  ַהנ ִ ֹל  כ  ְוִלְכבֹוִדי  (  י 

ָראִתיו יִתיו: ה  ב ְ יו ַאף ֲעש ִ ה  שביל זה לבד אדם מקבל מא להחזיר כבוד להש"י ובבר הוכל ד  רי שתכליתְיַצְרת ִ
מחזיר לא  ואם  יותר שג   ,שמקבל מהקב"ה  גרוע  ח"ו  נותאו  בזהם  ה  ,חיות לסט"א  ן  חוב,  אזי  ואזי  וא בעל 

דבריםהקב"ה   מיני  לכל  מא  נותן הרשאה  חובו  נלגבות  ואזי  איש  אותו ותו  ומפחידים  יראתו  בהם    . תלבש 
 . ה ליראה הקדושהא לעוררו שישוב בתשובזה היב ונה קפה שהכו רהתוגם ועיין 

אופן  כול ללמוד תורת הנגלה ביידה  שעל    האמיתיתוהרגשת מציאותו ית' בכל רגע היא הדעת השלימה  
  , מסוגל מאד לשפלות והרגשת אפסיות  ,רגשת מציאותו ית'הכי לימוד תורה כזה עם    ,שיזכה עי"ז לשפלות

ועוד    ,י מגבול הגוףאה אותו לגמרתפילה שמוצי  ,באמת תפלל  ול להי ארץ. ואזי יכבחי 'יראו אותו כל אפס
נעלם   אה כיצד הוהקב"  ז תורה דעתיקא שהיא לגלות אתואיזה ישות שנשאר בו. ואזי יכול לזכות לאור הגנ

   בגשמיות והטבע. 

בחי'   הם  שלנו  התורה  של  מהלכים  שחמש  רבנו  מבאר  ו'  יא(  )אבות  באות  קניו'  שיהחמשה  לו    שינים 
 וצ"ע הרי כל העולם שלו. . ובית המקדש ,ישראל ,אברהם, רץושמים וא ,תורה ,עולמוקב"ה בלה
לבאר    שם  המפרשיםעפ"י  ו לפניו  נראה  קנייניוית'  שחמישה אלו חביבין  לפנ  ,ביותר מכל  יו כי הם שעלו 

העולם.במחשבה   בריאת  בכוונת  הע  התורה  תחילה  את  וברא  הסתכל  ובה  לעולם  .  לכבודו  ולםשקדמה 

הוא הראשון שהתחיל בזה.    אברהםתו.  ו ומלכויום המצוות יגלה כבודברא באופן שעל ידם ק  וארץ  יםשמ

הוא נקודת החיבור של הקב"ה    בית המקדשהמשיכו בדרכו של אברהם הנ"ל בכל מקום בעולם.    ישראל
 כותו.לשבו מגלים את כבודו ומ לםלעו

הם יסוד יסודיים שינים דהיינו ה' דברים  שה קנייש חמישכמו שו  קשר העניין לתורה שלנובזה אולי יתבאר  
זה אפשרי רק ע"י חמישה קניינים אלו, כך  ש  ,ממנו כבודלו  לכבודו כדי שיחזור    כיון שבראו , שכולו  העולם

ית'  יקע  , כל אדם הוא עולם קטןגם   ויסוד וחביב לפניו  כי   ,שבתורה הנסתר  את  להשיג    משתדל  כשהואר 
אבל להכיר את המלך  בבחי' עבד,  ונו  את המלך ועושים רצן ממליכים  וות שעל ידהמצ  הנגלה הם בעיקר

  . (וכמבואר בתורה ה' תנינא אות טו עי"ש)  ,בבחי' בן זה יקר יותר מהכלכדי לירא ממנו יראת הרוממות ולדבק בו  
ית' צו וז להכירו  הי שבנס  וכנ"ל שהתורה  \יד/ ה עיקר שעשוע עוה"בריך להשיג את הנסתר שבתורה.  א  תר 

 
ר חיי מוהר"ן    יב ַלֲעמֹד    צד אות  ְיכֹוִלים  ָהיו   לֹא  ֹו  ל  ש   ְרָאה  ַהי ִ ְלַהְראֹות  ו  ֹות  ְלַגל  ה  רֹוצ  ָהָיה  ִאם  ש   ָאַמר  ש   מֹו  ְ ש  ב ִ י  ַמְעת ִ ָ ש  ע אַ )ד(  ַ ֹות  ַאְרב  מ 

ְך   יתֹו, ָסמו  ָנה.ַאְך הו    ְלבֵׁ ַכו ָ ב ְ ֹו  ל  ְרָאה ש   ַהי ִ ַמְעִלים  ָ   א  ש  ָאֹנִכי  דוֹ ְוַגם  ַהק ָ יו  ִ ִמפ  י  ה  ש   ַמְעת ִ רֹוצ  ִמי ש   ל  ָ כ  ש   ַמִים  ָ ִיְרַאת ש  ל  ֲאִני אֹוָצר ש   ָאַמר  ש  
ל ש    ָ כ  ש  ש   חו  ה ב ְ ת ָהָיה ִנְרא  ֱאמ  ב  י. ו  נ ִ ל ִממ   ֵׁ ב אֵׁ ָיכֹול ְלַקב  ְתָקרֵׁ ֵׁ ָליו ִנְת נ ִ א ת  ֵׁ ָמה, ְוִנְתלַ ַמל  דֹוָלה ַוֲעצו  ף ִיְרָאה ג ְ ב ְמֹאד ַלֲעב כ  ַרְך  הֵׁ ָ ם ִיְתב  ֵׁ ֹוַדת ַהש  

ק ש   אֲ  עֹוסֵׁ ים, ְוָכל ִמי ש   ִ דֹוש  ְסָפָריו ַהק ְ ָזה ב ִ נו  דֹוָלה ג ְ ֲעַדִין ִיְרָאתֹו ַהג ְ ו  ָ זֹאת. ְוַגם ַעְכש  ָ ם ב     ר לֹא ִנְרָאה כ  ה  ָ ִבְתִמ ב  ת ו  ת ב ָ ֱאמ  ִיְרָאה  א ָעָליו  ימו 
 ֵׁ ר ְמֹאד ְלַהש   ִמְתעֹורֵׁ דֹוָלה ו  ַרךְ ג ְ ָ ַגחֲ   ם ִיְתב  ָבָריו כ ְ ל ד ְ ָ י כ  :לֵׁ כ ִ ש   י אֵׁ

ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה    : ברכות דף לג   יג
אוצר    א בבית גנזיו אלא ום רבי שמעון בן יוחי אין לו להקדוש ברוך הו חנינא מש   והאמר רבי תא זוטרתא היא  אטו יראת שמים מיל 

 ...צרו אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא את ה' היא או מים שנאמר יר של יראת ש 
ֵׁ   -  תורה ב' תנינא ילת  בתח עיין   יד ְלַהל  א ְלהֹודֹות ו  ָ ַע עֹוָלם ַהב  ו  ֲעש  ַ ר ש  ה ִעק ָ י ז  יר אֹותֹו ִיְתב ָ כ ִ ְלַהכ ִ ַרְך ו  ָ דֹול ִיְתב  מֹו ַהג ָ ְ ַעל יְ ל ִלש  ה  ַרְך, ש   י ז  דֵׁ

ִיְתב ָ כִ ְסמו   ָליו  אֵׁ ְקרֹוִבים  ו  יִ ים  אֹותֹו  יִרין  ַמכ ִ ו  ֹוְדִעין  י  ש    ַמה  ָכל  י  כ ִ ב ְ ַרְך,  ַרְך  ָ ִיְת ְתב  ָבִרים  ַהד ְ ל  ָ כ  ָאר  ְ ש  י  כ ִ ר,  יֹותֵׁ ב ְ ָליו  אֵׁ ִכים  ְסמו  ר,  לו   יֹותֵׁ ט ְ ַ ב 
ם  ָ ל  ֻּ ָעִתיד כ   .ל 
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זו  לכן כל החמש בחינות    לם הבא.בחי' עו זוכים להשיג  הם  ששל תורה  גם הם חמישה    הנסתראת  כיצד 
יהודי  ששיקניינים   כל  בעולמו הקטן של  בפני עצמו  ,לו להקב"ה  ביחד  וכ   כל אחד חביב  חביבין מאד  לם 

 לפניו ית'.
שההתבודדות   לומר  את  רוצה  לברר  עצמו  ושופט  יום  בכל  מתבודד  שתעלהכשאדם  עד    לדעת   היראה 

ו ירא רק מהקב"ה  יזכה ללימוד תורהויהיה  ועי"ז לגנשב  עי"ז  ויציאה מגבול  יזכה לשפלות  ועי"ז  ה לשמה 
ממש    ויזכה גם לחזיונות  ברך תנפש עד שלא ידע מעצמו כלל ויתנוצץ לו אמת מציאותו י  לתפילה במסירות

ב את  ויותראו  רוולהכיר  זה    יותר  כמו  כל  ית'  לפניו  קנייהחביב  לו  שים  נחמישה  יסוד  יש  שהם  בעולמו 
חמישה אלה זוכה לאור הגנוז דהיינו השגת  המקיים  לכן    והם שעלו במחשבה תחילה לברא עולם.ם  העול 

 באור נפלא. אור נשמתו בנפשו הארת נו  דהייעולם הבא 
 וקצת להרגיש גדולת רבנו ממה שמוהרנ"ת אמר שהאור הגנוז הזה הוא אור רבנו. 

 
 ה עד כאן ההקדמ

 
 
 
 :  ינו ז"ל()לשון רב

 [ טו]  טותורה 
 לפני מתן תורה לישראל הקב"ה  פסוק בפרשת יתרו שאמרותח את התורה בו פרבנ

 . ועי"ש מתחילת הפרק ולקמן באות ז' מבאר רבינו כיצד רמוזה התורה בפסוק זה
נֵׁ שמות יט ) את ב ְ י ְלצֵׁ ִ ִליש  ְ ש  ַהש   ֹחד  ַ ץ ִמְצָרִים ב ַ ָראֵׁ י ִיש ְ א( ב  ר  א  וֹ ל מֵׁ הי  או   ם ַהז   ָ ר ִסיב  ַ ְר ( )ב ָני:ִמְדב  ְסעו  מֵׁ ִפיִדים ַוי ִ

ֹבאו   רַוי ָ ַ ד ָהָהר:ִסיַני  ִמְדב  ג  ל נ  ָראֵׁ ם ִיש ְ ָ ַחן ש  ר ַוי ִ ָ ְדב  ִ מ  ַ ֲחנו  ב  ָליו ְיֹדָוד ִמן  ַוי ַ ְקָרא אֵׁ ל ָהֱאלִֹהים ַוי ִ ה ָעָלה א  )ג( ו מש  
אמֹ ָהָהר  ית ַיֲעקֹ ר כ ֹ לֵׁ יד לִ ב ְותַ ה ֹתאַמר ְלבֵׁ י יִ ג ֵׁ ל:ְבנֵׁ ָראֵׁ רם ְרִאית  )ד( ַאת    ש ְ יִתי ְלִמְצָרִים ָוא   ם ֲאש   ָ ָעש ִ ם  ש   ְתכ  א א 

ָלי: ם אֵׁ ְתכ  ִרים ָוָאִבא א  ָ י ְנש  ְנפֵׁ ַ ִריִתי ִוהְ  ַעל כ  ת ב ְ ם א  ַמְרת   ְ ש  ֹקִלי ו  ְמעו  ב ְ ְ ש  מֹוַע ת ִ ָ ה ִאם ש  ה   ם ִליִיית  )ה( ְוַעת ָ ָ ל  ְסגֻּ
 ִ ל ָהַעמ  ָ ל ָהאָ י ִלי ים כ ִ ִמכ  ץ: כ ָ  ר 

שאם ישמעו בקולו  טיח הקב"ה לעם ישראל בה( ז.ג' סיון )שבת פב' או  ב שלפני מתן תורהנו ומבואר לפי רב
מראש כבר שעמדו בהר סיני כי ע"י  .מות העולםואזי יהיו עם סגולה מיוחד מכל א ,וישמרו את התורה 

  ,תלבחי' דע ועי"ז זכו ,בדעתה ששרש ותה לולהעל \טזהיראה כמבואר ביומא ד:/ רר אתכו לבז סיון חדש
, ועי"ז זכו לשפלות וביטול הישות כמבואר בשבת פח: שפרחה  ןבו' או ז' סיו ן תורה שבנגלהועי"ז זכו למת

ועי"ז  זכו ליראת הרוממות ו .כמבואר בשבת קמו \יז/ נשמתם בכל דבור ודבור עד שפסקה זהמתם לגמרי
ות  זכו להשגות אלוקו ,גבול גשמיעד שיצאו מ ,מיותשטות הגשת והתפוביטול הישו ,במסירות נפש לתפלה

   ות התורה.וז וסודאור הגנוחכמה עילאה שהיא 

ישראל   עםשהקב"ה מבטיח ל דהיינו  :וכו'תהיו לי ממלכת כהנים ואתם  )שמות יט(  וזהו

 -יצדכ רולך ומבא ק הפסו וה .מתפללים במסירות נפש ויוצאים מגבול הגשמיותש שע"י קבלתה תורה הם היו גוי קדוש
הְ   ם ת ִ ת )ו( ְוַאת   כ  ֲֹהִנים  (תזכו להיות נגלהתורה שבדהיינו ע"י )יו  ִלי ַמְמל  תורת  דהיינו ל)ְוגֹוי ָקדֹוש    (נפש וביטול הישות ועי"ז תזכובמסירות  תפילהדהיינו  )כ 

ָבִר   נסתר(ה ה ַהד ְ ל   ר  יראה(שתזכו לדהיינו ) יםאֵׁ ֵׁ ַדב  ר ת ְ ל ב ְ   (ה דעתשמע"י ) ֲאש   י יִ א  לנֵׁ ָראֵׁ  :משפט( דהיינו ע"י) ש ְ

 
 אאות 

עיקר המכוון  ואח"כ מבאר כיצד זוכים לה. וכאן   ,כדרכו מתחיל רבנו בביאור המדרגה הגבוהה שאליה שואפת התורה
השגות אלוקות תורה דעתיקא דעתידה  פנימיות התורה שגת הנסתר שבתורה שהוא בחי' אור הגנוז, והיא ה  הוא
וברא    שקדמה לעולם ובה הסתכלעשרה מאמרות, והיא תורה והיא עשרת הדברות הנעלמים ב)לבוא,  ד לעתית להתגלו

דהיינו תפילה    , ובהמשך יבאר לאיזה התבודדות הכוונה , התבודדותהרבה ע"י  זה ל  ומבאר שזוכים, (את העולם
שכך גם הדרך  ות( בשיח )כנ"ל"ת מוהרנ והוסיףאה מגבול ודביקות בו ית'.  יוביטול כל החושים בבחי' יצ,  סירות נפשבמ

 
 וע מתי( לא יד תורה זו נאמרה בעיר זלאטיפעליא )טוז"כ טו

רבי מתיא בן חרש    ...א אל משה ]משה[ וכל ישראל עומדין  ר ן להר ויק ויכסהו הענ   חודש   וישכן כבוד ה' מראש   א ד: ביומ כמבואר    טז 
 .עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה   שנאמר בזיע  ת ו אומר לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא תורה ניתנת באימה ברת 

סיני ולא  להר  לו קרבנו  ההגדה ד"ה אי   על   זוהמה מהם, אמנם בכלבו   פסקא   בסיני עצות שקבלו  שע"י התריג    ז' כך משמע בתורה    יז 
 התורה מבואר שבקרבתם להר סיני פסקא הזוהמה.  נתן לנו את 
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ונראה שהביטוי להשגת   .\יט/ אור גנוז \יח/ ינו ע"י רוב התבודדות כזו. כי אור רבנו הוא אור נעלםטעם רבנו, דהילטעום  
   כאן ממש. עצומה מגודל הרגשת מציאות ה' הנמצאת  \כ/ האור הזה היא יראת שמים

הגנוז  \כב/טעם  לטעום  \כא/ שרוצהמי   התהיינו  ,  \כד/[כג ]  אור  שיתסודות  גלה ורה 

  , ול בתורה הנגלית המתלבש בהעלם גד  , שהיא עצם הקשר עם הבורא  , תורה עילאה  ,התורה  מיותפני   דהיינו   עתידל

 
ב'   יח לחלק  א   בהקדמה  רבנו  את  מכנה  מוהר"ן  הלקוטי  הנע של  כי  לם.  ור  היה ונראה  בוודאי  דעתו,    בחייו  לסוף  ירדו  לא  כי  נעלם 

ועל אורו והמחלוקת על  עד שהתיר מוהרנ"ת    אצל   יו  נוראה  נצחי, אעפ"כ אור ,  ו דמם היתה  נפלא שהיה כל אי ו   ו    כך   ן עוד אור כזה 
התפרץ  ד ביותר  ירו ה אחרון  דור  בה ב ולא נפסק לעולם ואדר   הרבה שנים נעלם אצל כמה חסידים נרדפים ושנואים ואעפ"כ לא דעך 

עוזבים  אלפים מכל העולם  ממנו, ועשרות    ם מי שלא יודע עד שאין בעול   , ות וסוחף המונים לקיים העצ   בהתגלות נפלאה כנהר שוטף  
כזו כמות  ש   מעולם   שאין לו דוגמא ותקדים דבר    רו.פף על קב להצטו וסעים חוץ לארץ  ומוציאים ממון הרבה ונ ש השנה  תם בחג רא בי 

 .נעלם   נפש להמשך אחרי אור של צדיק   כזו מסירות כדי  כך עד    נים יתלהבו כל כך גוונים שו   ובכל 
ד סעודת לויתן ואז יתגלו גוונין נהירין  הגנוז והוא סו ור  גלה א "ל ית לע   -ד"ה ומ"ש    .קכח ף  ד   ( לרבי יצחק חבר )   ת עולמים י ב ועיין    יט

ין בשלימות ולכן היה אחריו הגלות ואז נק'  מצרים לא היה עדי רק שתחלה ביציאת  עצמו    והוא סוד משה שהוא משיח דשמשא במיא  
בה וז"ס לא יסור  ביק  א דש מרוח הארה  קצת    יש לה מ"מ    ת לו ו בג נחסר הזיווג לפרקים כמ ואעפ"כ אף ש תיהו  ם משי ן המי כי מ   משה 

ולא יסור מינה הארה קצת  הודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים שיהודה סטרא דנוק' מלכות בית דוד  שבט מי 

תות  בו י"ג ברי יתוסף  תקן אז לגמרי ו לה זה משה שית עד כי יבוא שי יה  יין ב ן דתל עלמי   מבעלה מרוחא של היסוד שנק' מחק"ק רמ"ח 

   .' נקרא משי"ח וד ויהיס של הי 
 ו.כמבואר בחיי מוהר"ן סימן רס   זכה למדרגת משיח רק כיון שלא הגיע העת לכן לא שמעו לו.  וידוע שרבנו 

 א הדעת.שה רבנו שהו רבנו בחי' מ ים. ו הוא אוצר של יראת שמ ורצה שרבנו אמר על עצמו ש   צד ועיין חיי מוהר"ן סימן ר   כ
מד   כא נקט צ"ע  ב   מי שרוצה   וע  כמו  תורה  ולא  כמבואר  יך שלו שלהמש   יד ריש  ונראה  ביראה.  צריך להעלות את הכבוד לשרשו  ם 

זעירין אינו דצרי  ד' שסודות התורה  כל כך עד לקמן באות  כזה עד שיוצא מגבול  בכוחם לזכות לביטול  וגם מעט הם שיש    כין לה 
עוה"ז, אלא מי שרוצה  כות לזה ב כל אדם לז "א לחייב  בעוה"ב וא   לזה רק יזכו    ם רוב העול התורה, לכן    להשגת סודות   כלי   ה שנעש 

 תאמץ לבטל עצמו עד שיזכה לזה.צריך לה 
ה  ן גמ' ברכות יד. מטעמת אע"פ שנהנ כמה עילאה אלא רק לטעום ולשון טעימה עיי כי בעוה"ז א"א להשיג בשלימות ח   טעם בלבד   כב

 זו.  על ההנאה   חייב ברכה מספיק ממש כדי שי ש כדי להנות ולא  וא מספיק ממ , דהיינו שה לברך   א"צ 
 ביאור הלקוטים תחילת תורה טו הובא בשיש"ק ח"א אות רמו ובאמונת אומן מכתב כו  ין עי כג

עד שאמר  ורות  א ו המ ו שעות ביום הרביעי משבעת ימי בראשית משנברא " בעולם ל   פרים שהוא אור ששימש מבואר בס   אור הגנוז  כד
מע לל  לכי  הכתוב בנה  ועל  עצמך  כ   טי  האור  את  דר   י "וירא  חז"ל  טוב"  לגשו  שטוב  )איוב ראה  אורם  מרשעים  וימנע  וגנזו    נזו  לח( 

מאירה   אזי  הזה  האור  שכשמתגלה  בספרים  ומבואר  לצדיקים.  לו  בתורה  שמתגלה  זה  ויכול  חוצץ  ללא  גמורה  בהתגלות  האמת 
    .ופו ס עד    לם להביט על ידו מסוף העו 

 מטות מסעי תשנג צ"ב   יצ"ח ענין אור הגנוז ביאר הר         ז.לביאור האור הגנו   מ"מ א הרבה  בי יעקב שם אות ב' מ וביד יוסף על עין    גה יב חגי  עיין עוד  

האו   במלבי"ם ועיין   שהוא  ג'  א'  בראשית  העולם.על  בחלל  מפוזר  העצמי  רבים,    ר  בלבושים  המולבש  ית'  לאורו  לבוש  והוא  והוא 
ה בשמים לסובב הארץ, אבל  נרתק ונתל במגן ו   שנתלבש   עד ם  ג' ימים ראשוני ואור זה שימש ב ואור המוחש.    בין אור שכלי   ע וצ ממ 
 ם יום רביעי היה יום יב שעות בכל כדור הארץ בשווה ואח"כ יב לילה בכולו.קוד 

ויהי אור" דיהי אור היינו האור שה   ( 18)יט ביאר    "ח יצ הר  "יהי אור  יא בכל דבר  ת שמתגלית להד וז דהיינו האמ נ ג  וא יום ה על הפסוק 
ומיד כתוב "ויהי אור" לשון עבר כי גנזו       ת שבכל דבר והלב אלקים שבו.  להדיא האמ מתגלה    אותה כי ם  לי ום לא יכול להע וכל 

י טוב" והיכן  כ ר  או את ה   ואח"כ כתוב "וירא א'   י הוא טמון באופן שרק מי שהוא צדיק אזי מתגלה לו.לצדיקים בחי' אור זרוע לצדיק כ 
 (. 12לח  יצ"ח )הר טוב לגנזו    ראה בתורה ששם 

פורים   עיין לק"ה ד  עו  ש   על    והוא מחיה את ההסתרה שבתוך ההסתרה הנזכר בתורה לג  הוא אור אהבה שבדעת  אור הגנוז  מבאר 
   הנזק.שהיתה בחי' אור הגנוז עי"ז יכולה היתה להיות בבית אחשורוש בלי ל ר ע"י  . ואסת המבואר בתורה נו 

עד סופו, כי  היה מאיר מסוף עולם  ד דאבא, ו הוא יסו לעולם    דם שק ידעת, כי אור    פרק יד: והנה כבר   -ידה  ר העמ שע   -  פרי עץ חיים 
וך יסוד דזעיר אנפין, כי שם מתלבש כנודע, ושם הוא  הוא יוצא מפי יסוד אמא אור גדול עד מאוד, וגנזו הקב"ה לצדיקים, שהוא ת 

 כנודע.  רא עולם "א, הנק דז ק  הוא מתגלה בו"   ם ועד סופו, כי והוא מסוף עול זרוע לצדיק,    ר או ד  וא סו גנוז לצדיק ההוא, וה 

הוא תשיעי  אות ט' ירמוז אל היסוד ש   הנה   -פרשת בראשית  אמצע    –מאמרי ספר הזוהר מהרב הגדול זלה"ה    -  ר מאמרי רשב"י ע ש 
עתיד  נגנז לצדיקים ל והשיבה כי זה  וא אור היסוד  ה ש   בה עולם  קרא טוב כד"א אמרו צדיק כי טוב ואמרה שיברא ה מלמעלה למטה ונ 

זה פרשתיו למעלה ועוד    אור רשעים וגנזו וענין גניזת  כמ"ש שצפה הקב"ה במעשיהן של  באור זה ו העולם    שישתמש   וי רא לבא ואין  
חכמה    מיד כמו שזווגת ן  יו ודת צ והיה אור יסוד נכנס בנק   הזווג תחתון תמידי כזווג העליון ולא היה פוסק   אני אומר כי מתחילה היה 

תפרשאן וזהו ענין מ"ש ז"ל  מלכות על ידי אור יסוד ולא מ ווג ת"ת ו ן היה ז דוותא כ בח ו   תפרשאן באחדותא וא תמידי דלא מ ובינה ה 
ועד   ציון שבה  שאור שנברא ביום ראשון היה מאיר מסוף העולם  וסופו הוא מלכות בנקודת  יסוד  סופו כי סוף העולם העליון הוא 

ז ו  ואור זה היה מאיר    לם העליון סוף העו ה שהוא  אמ ד   ואתגלייא בפומא בסוד יהי אור    הוא חסד עלאה   רא ביום ראשון ב שנ ה  אור 
ו יכניסו קדש בחול ויוציאו נשמות  הקב"ה במעשיהן של רשעים שיפגמוהו במעשיהם וח"   צפה זווג החתן עם הכלה וכאשר  בתמידות ל 

דותא  פסק באח י   לא כעליון תמידי    יה זווג התחתון כאור החמה ויה יה אור הלבנה  ה ת   אז א כי  ן גנזו לצדיקים לעתיד לב קדושות לחולי 
הוא    ' בשבתות וי"ט כי אז הוא הזווג בעה"ז אבל בעה"ב נושלא יאיר אלא בעתים מזומ   עתה גנזו כדי )ד"ש ד"י ע"א(   דוותא אבל בח 

 .תמידי 

חבר )   פתחי שערים   עיין יצחק  א"א    ( לרבי  פרצוף  בחי   -'  ח  פתח אמצע    –נתיב  הוא  שהוא  ורדל"א,  עליונה  ה נה  היחוד  עליון  מסוד 

הנצ  א והו חיות.  מבחינת  לצדיקי א  הגנוז  מתנוצץ    ם ור  הזה  העליון  היחוד  שמסוד  באוירא.  נהורי'  ואחזי'  נברא  לשום  נתגלה  שלא 
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דהיינו    \כו/היראה לשרשה  \כה/צריך להעלות מדתכדי לטעום טעמא בעוה"ז  ,  עובהעלם גדול יותר בטב

חופפת    יאותו ית' העצומה והנוראהמצ  גשתרהו   בלהלות  התפע שהיא  הנובע מדעת גדול  מהש"י    הרוממותלירא יראת  
דות עד שיוצא מיראה  דשלבים תחילה ע"י משפט בהתבו  . ובהמשך יתבאר שזה נעשה בכמה ומשגיחה עלי בכל רגע

כיון שינפולה   דין למעלה  ששעי"ז  ידה    ,כפי שיתבאר  ,דין למטה אין  זוכה לבחי' דעת שעל  ללמוד לשמה    הזוכ ואזי 
זוכה  שטות הגשמיות שעל ידה  פתפלל תפילה שהיא התזוכה לשפלות ואזי יכול לה "ז  שעינגלה  ורת התנה בה נכו השגו

התור  סודות  הגנוז לצדיקים  "ל שהםה דלעתלהשיג  מי  בחי' אור  רק  לו באמת  שזוכה  רבינו  הנעלם של  והוא האור   ,

   .שזוכה לכל הנ"ל
 

 כזבאות 
המשפט  ובפשטות עיקר    ,מו על מעשיוצעששופט   ודדותבתע"י ה  , בדעתשעתה יבאר כיצד מעלה את היראה לשרשה 

אבל רבנו מבאר כאן שגם כל מעשיו של   .מעלה את היראה לשרשהמבטלן שע"י ש  ,ראות נפולות שיש לוהוא על י

לק"ה הרשאה ג'  ועיין   .ומתקן מעשיו עי"ז עולה היראה מהקליפותי ששופט עצמו עליהם ע" ,האדם שאינם לשם שמים

כי   , יפול היראה כלל ולא תתלבש בשום דברשלא תכדי   , תמיד על כל מעשיועצמו  שפוט  א להו  ר ותביהטוב ש \כח/ ה'
   .שה יותר להעלותהחרי שכבר נתלבשה באיזה דבר קא

ועוד צריך   .היראה באיזה דבר שצריך לשפוט עצמו כדי שלא תתלבשכי העיקר   –לג' בזה נראה שיש לחלק וגם 
יראה נפולה מחמת שכבר   ועוד כיוון שכבר יש לו   . ממנור תעלה בדאיזה בשה בללשפוט עצמו כדי שאם כבר הת 

אדם  וגם בזה יש   .ו ית'אוי לו לירא משום דבר מלבדגם לשפוט עצמו על זה שלא רך צרי ,נתלבשה היראה כנ"ל
לא   , . אבל העיקר הוא שלא לירא מכלוםתנינא בתורה מגלו לב חזק ויש שמטבעו יש לו לב חלש כמבואר  שמטבעו יש

ר שעדיין  , אבל אפשובזה מעלה את היראה לשרשה בדעת , אלא להקב"השיודע שאין שום כח  מדעת אלא    ,לבק הזומח
מה שירא ממנו לא    ,עוד צריך להעלותה ליראת הרוממות שהיא הדעת האמיתי לכן ,יראת העונשזו מדרגה נמוכה של 

 עת האמיתי השלם. ו הד, וז\כט/ ןלמיל עאלא בגלל עוצם רוממותו שהוא עיקרא ושרשא דכ פחד העונש,בגלל 

 
הזמניות   בהנהגה  והוא המתגלה בשב לפעמים  בעולם.  הרצון  ומאיר  הדינים  כל  מזה שהוא המעביר  ענף  בסו איזה  הרצון    ד מצח ת 

דיקים שהוא  בשבת לתוספת השגה ותענוג לצ   שמה יתירה ם. וה"ס נ זיו הפני   ומאיר במצח בסוד   "א דגנוז באוירא, מניצוץ הרדל שבא  
אבל הוא גנוז בקרו"ם, סוד רצו"ן יסוד משה     א ביני וביניכם גו': דבר נעלם מאד שלא ניתן לשום נברא רק לצדיקים בסוד, כי אות הי 

עלה ממדרגת  מת משה למ ס שורש נש דל"א. וה" קבורתו, כי הוא ר ולא ידע איש את    ן הזה. ולכן גילוי הרצו   ת בעת ם בשב דאסתלק ש 
ריש  ג'  שהם  וה האבות  חסד.  גלגלתא  בסוד  שבאצילות. אברהם  הבחינות  כל  יש  דנשמות, ששם  דאדם  בקרומא  ין  אוירא  בסוד  וא 

דמנטרא דיתיב על  ק, ושם סוד חמרא  סתימאה יצח   ' גו'. מוחא בשם ה אברם  שנכלל בגלגלתא, שממנו היה ראשית גילוי האור ויקרא  
עיניו מראות. כי למטה שם גילוי הדינים, ובמו"ס הוא שורשו. ולכן ויבא    יב ויהי כי זקן יצחק ותכהינה . ולכן כת שם בוצד"ק דורדיא, ו 

דאפרסמ   לו  נהרי  י"ג  ושם  דבדולחא,  טלא  גו'  השמים  מטל  לך  ויתן  גו',  וישת  ד יין  ה כיא.  ונא  משמני  ויעקב  ה"ס  בחינה  ארץ.  סוד 
ומשה שורשו למעלה בסוד רדל"א, מבחינת האור      סוד ז' הויו"ת של יעק"ב: ינה, והם  דיסוד דב   בינה, דעת שבגלגלתא, ז"ת ד   עליונה 

 ור הזה.עד הא ותם ב עור פני משה וייראו מגשת אליו, ויתן על פניו מסוה בסוד קרומא דאוירא הס   הגנוז באוירא. ומשם ה"ס כי קרן 
 את היראה לא כמו בתורה יד  נקט כאן מדת היראה ו   ע מדוע " צ   כה 
להעלות  ש כמבואר באות ד'  עד שזוכה לאור הגנוז.    ה כמה שלבים בין העלאת היראה לשורש עוד    ר שיש מבא   כי לקמןצ"ע    -מ"ק    כו 

יוצא לגמרי מגבול  לות ומסירות נפש  תורה שבנגלה שעי"ז זוכה לשפלות ואז ע"י תפילה בשפ   להשגת ה רק קרקע  יראה לדעת ז את ה 
 .בול בלי גגנוז שהם בחי'  טעם אור ה ה ולטעום  להשיג סודות התור ונעשה כלי  

  ה שהרי עקב ענוה יראה כמבואר שצריך להעלות את היראה לשרש   ועוד שהרי אם היה כותב שצריך לזה שפלות לבד היינו יודעים 
 .בתורה קמח שיראה היא הכנה לענווה 

ברים  לזכות לשאר הד   יותר נקל   ת אזי כבר ר אותה ומעלה לדע זו לברר את היראה ואחר שמבר   היא עיקר העבודה    ואולי כי באמת 
 וצ"ע  

דהיינו שגם לימוד הנגלה    .פני עצמו לכן מדבר על כל שלב ב   ג' כ'   אולי גם כיוון שנעשה בג' שלבים כמבואר בלק"ה הרשאה וצ"ע  
נפש היא בחי  כבר איזה  ה יותר ואולי יש  רשה בדעת אלא שזו מדרגה גבוה ' העלאת היראה לש והביטול שבו וכן תפילה במסירות 

 .לפי בחינתו   שיש בחי' השגת אהבה שבדעת   עיין תורה לג ו   .    וצ"ע    .שלב   ם בכל נתו גהגנוז לפי בחי   בחי' מאור 
 הוא בתחילת קטע.  -ובתשכט מחק את האות ב', ' לא מתחיל בשורה חדשה אלא המשך שורה קודמת. וכן הוא בתרלד אלא שאות ב  -ותרצו בתקפא ותרלו  כז

והרש יח של   חו"מ   "ה ק ל ן  יי ע   כח ג  אה הל ות  ה אמצע  כה  ול   -  אות  זוכה לפשפש במעשיו  שפוט א"ע  כי באמת אפילו אם אין האדם 
ן  כ"פ אח"כ לשוב עד המכהו ולהעלות כל היראות הנפילות להש"י דהיינו שיתבונן שאי ע עליו ח"ו הוא צריך  מקודם עד שבא הדין  

שלמעלה ע"י חיות אלקות שנתלבש    משפט   ם ע"פ כי א   חס ושלום   ת בו דין ויסורים ליראות ולהפחיד אותו או לעשו שום דבר שיוכל  
פחד ויסורים מהם ח"ו. ואז כשמתבונן    ים שיש לו ונתלבשה באלו הדבר   עילאה שירדה מכסאה בעוונותיו בזה הדבר שזהו בחי' יראה  

ראות  כל הי ה להעלות  מה להש"י אזי זוכ ע עכשיו עכ"פ ושב בתשובה שלי במעשיו ושופט א"   כל זאת היטב באמת ובתמים ומפשפש 
כ"א  הנפיל  ולבררן  להעלותן  מאד אז  באמת קשה  כנ"ל. אבל  לשרשן  ו ות  רבים  וברחמים  גדולה  יז ביגיעה  )סנהדרין  ע"ב(    כשרז"ל 

לשו לעו  אז  להתעורר  יזכה  אם  יודע  מי  ובפרט  וכו'  לצרה  תפילה  אדם  יקדים  לפעמים לם  כי  באמת  על    ב  באין  כשהיסורין  אפילו 
אות הנפילות שמהם  ם היסורין מעקמין את לבבו יותר מהשי"ת ח"ו כי הם בחי' יר לפעמי ש"י ו וב לה ו זוכה לש דם ח"ו אעפ"כ אינהא 

יקדים לשפוט  ינו זוכה להתגבר הם מטעין ומעקמין את לבבו יותר ח"ו. ע"כ טוב לגבר ש עמים אם א ונים כנ"ל. וע"כ לפ אחיזת החיצ 
יצטרך הד א"ע   כנ"ל כדי שלא  ח" מקודם  וזהו אל ין להתלבש א"ע  ע   במשפט תבא    ו  יתבלש  את  יבא במשפט היינו שלא  בדך שלא 

שקרובים להש"י והמשפט ממנו ית' בעצמו ע"י  חי. אבל כ לא יצדק לפניו כל    חוקים ממנו ית' כי אז בוודאי המשפט בדברים אחרים ר 
 כ"ש בזוה"ק: לה וחנינה כי משפט הוא רחמי  הוא רק רחמים וחמ שהאדם שופט א"ע אזי המשפט  

ה' ִמ יֵׁ וְ ...  -  פה תורה ק   יןעי   כט  א מֵׁ הו א ָירֵׁ ש  ִמי ש   יֵׁ ְיָראֹות,  י  י ִמינֵׁ נֵׁ ְ תֹו ב ְ ש  ש  תֹו ְורֹוְממו  ָ ל  דֻּ ִאיהו  ַר ג ְ ל ִ ִגין ד ְ ַ ה,  י ב ְוש  נ ָ ה ִממ   ָ ִיְרָאה ְלַמט  ש   ט, ְויֵׁ
ְלִיְראָ  א  ָ ב  ִיְר ַהְינו  ש   י  ְידֵׁ ַעל  ְידֵׁ ה  ַעל  ֹונֹות,  ְחת  ַ ת  חַ אֹות  א מֵׁ רֵׁ י ָ ה אוֹ י ש   ַֹ   י ָ ִמ ר א ִמש  ְלִיְר ֹו  ָבא  ו  ר  ָ ִנְזכ  ה הו א  ז  י  ְידֵׁ ַעל  ר,  ַחד ַאחֵׁ ַ ְוִיְרָאה  פ  ַאת ה'. 
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היראהלימע  ובמה את  שבדעת  ן  משפטזה  ,  לשרשה  עצ  בבחי'  את  שופט  שהאדם  ע"י  מו  דהיינו 

ברמז  . כמ"ש  יהיו יותר לשם שמיםומשתדל ש, ושופט עצמו על כל מעשיו  נפולות שלועל היראות ה  \ל/ בהתבודדות

כט(בפסוק   ארץ  \לא/ )משלי  יעמיד  במשפט  אדם   מלך  ע  המולך   פירוש  עצמוושולט  ב   ,\לב/ ל  משפט  אזי 

 
וֹ  ִהיא ַעל יְ ָהִראש  י ִהְתב  ָנה ש   ִחינֹות  דֵׁ תֹו, ִהיא ב ְ תֹו ְורֹוְממו  ָ ל  ְגדֻּ ל ב ִ כ  ֵֹׁ ת ַהש  ְראָ ֹוְננו  י ַהי ִ ת, א. כ ִ ִחיַנת ַמְלכו  תו    ה ִהיא ב ְ ָ כ  מֹו ש   ק גת פ   ב )ָאבוֹ כ ְ '(:  ר 

חִ ' '. ְוִהיא ב ְ ת' ְוכו  ל ַמְלכו  א מֹוָרָאה  ש   ִגין ד ְ ִאְלָמלֵׁ ת. 'ב ְ ל  ְרמַ ינֹות ד ָ ית ָלה  ִמג ַ לו  לֵׁ י ִהְתב  ה  כ ְ י ִאם ַעל ְידֵׁ ר ָלבֹוא ְלִיְרָאה כ ִ ָ ְפש  י ִאי א  ת  ם', כ ִ ֹוְננו 
כ   ֵֹׁ כ  ַהש  ֵֹׁ ְוַהש  תֹו,  ָ ל  ְגדֻּ ב ִ יו ד.ל  ִנְקָרא  ש     ל  מֹו  ַר כ ָ כ ְ " ַתב  ִ ה, ש  מש   ר  ָ ש  ֹב  ִלְכת  י  ָראו  'ש   ה"  מש   יר  ִ ָיש  "ָאז  ַ   י:  ַהמ  ם  ֵׁ ש  ַעל  ד  יו  א  ָ ל  ְמָרה א  א  נ  ָבה  ָ ',  ֲחש 
ה א: ְוַההַ  ִחיַנת ָואו. ְוז  ְרָאה הו א ב ְ ל ְלַהי ִ כ  ֵֹׁ ַהש  ָכה מֵׁ ָ  ְמש 

   ְ ַהש   ְרָאה  ִהיא ְוַהי ִ ש   ה  ִמ   ִני ָ ָאה  ָ ְחת  ב  ַ ת  ָבִרים  חִ ִהיא  ֹוִנים,  ד ְ ִנְמ יַנת  ב ְ יָנה   אֵׁ ש   ת,  ל  ד ָ י  ֵׁ ל  ד ַ ִחיַנת  ב ְ ִהיא  י  כ ִ א אד.  ָ ל  א  ל,  כ  ֵֹׁ ַהש  מֵׁ ת  כ  ָבִרים    ש   ַהד ְ מֵׁ
ֹוִני ת ַ   ...ם ְחת 
והר"ן השלם  בקיצור לקוטי מ ועיין לשונו    .   ע"י התבודדות   התבודדות אות א' מבאר שהמשפט כאן הכוונה   מוהרנ"ת בלק"ע   -מ"ק    ל 

ה   רוֹ ִמי  ש     -  אות ב  וֹ ִלְטע צ  ִהְתב  ה ב ְ ַיְרב   "ל  נ ַ ַ ז כ  נו  ין קֹונ ם  ַטַעם  אֹור  ַהג ָ ינֹו ְלבֵׁ ֵׁ ת ב  ְ ְדדו  ְוִיש  ְוָיִדין  ת  ֹו  ט א  ל  ֲעָסָקיו  פ  ָ ת  כ  ָכל  עֵׁ ַעְצמֹו  ב ְ
ָראו   ְך  ָ כ  ִאם  יו,   ַמֲעש ָ לֹו  ו  ן  ְוָהגו  ג  י  נ  ג  ְלִהְתַנהֵׁ ו  ֹות  ִיְתב ָ ַלֲעש  ם  ֵׁ ַהש   הַ ד  ֹומֵׁ ַרְך  ִע ג  וֹ ל   ָבָרי    מ  ד ְ ל  ֵׁ ִויַכְלכ  ַגע,   ָור  ת   עֵׁ ָכל   ב ְ ט  טֹובֹות   ָ פ  ְ ש  מ ִ ַ ב  ו 

ים  ִ ִהל  ל ָיבוֹ קי"ב ה(. ְוַעל הַ   )ת ְ ְ כ  ַעְצמֹו  ָיִדין  ְוִיש  ט  ִעם  ַעְצמֹו  ְוהו א  ב ְ ָ פ  ְ ִמש  ת ַעְצמֹו  א ב ְ ט א  ַמֲעש ָ פ  ל ֲעָסָקיו ו  ָ ה ָיס ַעל כ  ָבז  ָעלָ יו.  ו  ל  יו כ ָ ו ר מֵׁ
חָ הַ  ְ לֹות, ַהְינו  ש   פ  פו  ְראֹות ַהנ ְ ל ִמי ִ צֵׁ א ִייָרא ְולא ִיְפַחד ִמש   ִדים ְוִינ ָ ר ְוָאדוֹ ל  ֵׁ ן ְוַחי ָ ו ם ש ַ ַהש   עֹוָלם ַרק מֵׁ ָ ב  ָבר ש   ם ד ָ ו  ם  ה ָרָעה  ְוִלְסִטים  ְולא  ִמש  

ַרךְ  ָ ה א  ְלַבד ִייָרא ְוִיְפַחד,  ו    ִיְתב  ה ַיֲעל  ְר ָבז  ָ   ָאה  ת ַהי ִ ָ ְלש  ם ש   ְרש  לֵׁ ָ ה ְלַדַעת ש  ַעת.  ְוִיְזכ   ַהְינו  ַלד ַ א ה   ד ְ י ְלִהְתָירֵׁ ִ ַדע ִממ  ת הַ ,  ַהְינו  ְלִיְראָ י ֵׁ ם  ה א  ֵׁ ש  
ת.  ְוַעל  ד  ְלַבד ִיְרַאת ָהרֹוְממו  ָ ְכב  י -ַהנ ִ ה יִ -ְידֵׁ גַ ז  ָ ה ְלַהש   ה ְזכ   ְגל  נ ִ ַ ב  ֹוָרה ש   ָהָיה    ת ַהת    כתוב שהי' ובחדשים תיקנו שהיה וצ"ע(   ישנים פרים  בס א ושהי ה צ"ל  )לכאור ש  

ְפלו   ִ ִחיַנת ש  ִ ב ְ ה  ְלש  ת   ת ְוִיְזכ   ת.ְפלו  ֱאמ  י -ְוַעל     ב   ה -ְידֵׁ ת   ז  ו  ש  ל יֵׁ ָ ל כ  ֵׁ ַבט  י ְ ש  ש   פ  ְמִסיַרת נ  ה ב ִ ָ ה ִלְתִפל  ו  ִיְזכ   ִמי  ְ ה  ֹו ְוַגש  ָ ִפל  ַעת  ַהת ְ ְ ש  ל    תֹו ב ִ ֵׁ ל  ַ ְוִיְתפ 
ו  ב ְ  נַ ם כ ַ ִלי ש  ת ַעְצמֹו ַר ת ת  ו ָ ב ִלְכלו ם א  ת ַעְצמֹו.  ְולא ַיֲחש  ל  ת ֹוע  ו  ל ַעְצִמי  ָ ל כ  ֵׁ תוֹ ק ְיַבט  ו  ִמי  ְ י    ְוִיְתב ַ ֹו ְוַגש  ב: "כ ִ תו  ָ כ  מֹו ש   עֹוָלם, כ ְ ָ ינֹו ב  ו  אֵׁ ִאל  ל כ ְ ֵׁ ט 

כ ָ ָעל   הַרְגנו   ֹום"  יָך   ַהי  מ"ד ל  ים  ִ ִהל  ְוַעל כ"ג[   ]ת ְ יִ -י ְידֵׁ -.  ה  ְלהַ כ   זְ ז  ָ ה  ְתג ַ ש   י ִ ש   ז  נו  ַהג ָ אֹור  ִהיא  ש   ֹוָרה  ת  י  ִסְתרֵׁ זוֹ ַגת  ה  ז  ְוָכל  ָעִתיד  ל  ה  ַעל ל   י  -ִכין  ְידֵׁ
ֹוְדדו  ִהְת  "ל:  ב  נ ַ ַ  )לק"ע התבודדות א'(ת כ 

ה ע"י לימוד ביראת שמים גם  לישנ עטרה  חזיר  וצריך לה   נו שהוא דבר שהיה א" ואולי הוא משמים לעורר את שהיה" במקום "שהי)ועיין שנפל שיבוש בספרים שכתוב "  
 היום(

שהה   -  התבודדות  כאן  היא  משמע  מ תבודדות  בזהר  שמובא  שרא מה  דחושבנא  היום  לפנ וי  ארי  אותו  של  מעשיו  לחשב  השינה  י 
  ן וטי מוהר" ש וקצת בסוף הליק בואר באורך בספר השתפכות הנפ יש כמה בחינות כמ ולשפוט עצמו עליהם.     ובאמת בהתבודדות  

 מבחי' משפט.  מדבר   שכאן   אלא 

נה ויש שבעצמו מבודד  ץ למח שב חו מו מצורע בדד י כי יש שאחרים מבודדים אותו כ נ"ל מלשון בודד ונקט לשון התפעל    התבודדות 
ו  יינ דה   " בגדי בד ילבש " הוא בן שתי אותיות בד כמ"ש  והשורש נראה לי    את עצמו וזה לשון התבודדות לשון התפעל שעושה לעצמו.

כל  שגד   פשתן  ב ל  לבוד   .פני"ע אחד  ללשון  ולרמוז  לבד  לשון  גם  בזה  לרמז  אפשר  להיות   אבל  יותר  בנקל  לבד  לבוד    שכשהוא 
הוא    צז.שבת    ועיין   , להקב"ה  לבוד  הגדר  שדין  תלויה  מסיני אבל במחיצה  למשה  בקפ הלכה  לעבור  יכול  לא  שהגדי  יצה אחת  כל 

וזרה  ' שעיר ועז  גדי בחי  בלא שום   ת יה בדביקו להתבודדות שתיה   ונראה שהוא רמז  ז  וא   להפריע הכוונה.  ץ שיקפו של מחשבה רעה 
לצאת   הקדושה  היראה  תחת  להחזירה  ובפרט  בכלל  שלו  המציאות  כל  את  ולבחון  פניות  בלא  באמת  עצמו  לשפוט  הפקר  מ יכול 

   .ך המל ושה בפני  חדרים לע   אינו דומה העושה בחדרי ש   )תהלים מו( "  הנמצא מאד הקב"ה " גחה להרגיש מושגח ע"י  ליראה והש 

ת שידע ממי לפחד דהיינו שצריך להתחיל מיראת העונש דהיינו לשפוט  לשרשה לדע   מעלה את היראה   בהמשך מבאר שע"י המשפט 
 קנד.    רה י שאמר והיה העולם וכמבואר בתורה קפה ועיין גם תו מדברים גשמיים במקום ממ   מפחד עצמו האם כך ראוי לו להיות  

כאן בסוף דבריו  , אבל נראה ש ושופט עצמו דן  ות היא ש ד שההתבוד אף שלעיל כתב    –  התבודדות כין ע"י  כל זה זו   לשון הקיצור הנ"ל 
ואומר   הד מסכם  ויסיר  עצמו  ידון  שתחילה  דהיינו  נפש,  במסירות  התפילה  וגם  בהתבודדות  נכנס  דברים  שהכל  ידבר  ואח"כ  ין 

 טול.היוצאים מהלב במסירות נפש ובבי 

ז ַהיְ   -  א   אות השלם    עוד עיין שם בקיצור  נו  ה ִלְטעם ַטַעם אֹור ַהג ָ רֹוצ  ְרָאה  נו  סֹודוֹ ִמי ש   ת ַהי ִ ָעִתיד ָצִריְך ְלַהֲעלֹות ִמד ַ ו  ל  ל  ְתג ַ י ִ ֹוָרה ש   ת ַהת 
זֹוִכין  ַעל  ה   ְוז     . ה  ָ ְרש  ָ ְוש ִ ְידֵׁ -ְלש  ת  ֹוְדדו  ִהְתב  ִחיַנת  ב ְ הו א  ט ש   ָ פ  ְ ִמש  ין קֹונֹו, ש   י  ְלבֵׁ ינֹו  ֵׁ ב  ֹופֵׁ יָחה  ְוש  ַרְך  ָ ִיְתב  ם  ֵׁ ַהש  י  ִלְפנֵׁ ֹו  ִלב  ש   ָפרֵׁ ְ ְוָדן א  מ  ת  ט 

י כ ְ  כ ִ  . ִפיָלָתה  ִמנ ְ ְרָאה  ַהי ִ ה  ַמֲעל  ו  ָחִדים  ְ ַהפ  ל  ָ כ  ָעָליו  ָיִסיר מֵׁ ה  ָבז  ו  ֲעָסָקיו  ל  ָ כ  ַעל  ֲאַזי ַעְצמֹו  ַעְצמֹו  ת  ט א  ֹופֵׁ ְוש  ן  ד ָ ָהָאָדם  ין  אֵׁ ֹוְפִטין    ש   ְוש  ִנין  ד ָ
ְלמַ  ָבִר אֹותֹו  ַהד ְ ָכל  ב ְ ש   ֵׁ ִנְתַלב  ין  ַהד ִ ַוֲאַזי  ְוָכל  ְעָלה  ַהְינו   ים,  ב,  תו  ָ כ  ט  ָ פ  ְ ִמש  ָהִאיש   ה  ז  ב ְ ֹות  ַלֲעש  קֹום  ָ ַלמ  ִליִחים  ְ ש  ים  ַנֲעש ִ עֹוָלם  ָ ב  ש   ָבִרים  ַהד ְ

י ָ  ֹו ְוִדינֹו ַעל ש   ל ָעְנש  ֵׁ ל הַ -כֹול ְלַקב  ָ י כ  מֹו ש   ְידֵׁ עֹוָלם. כ ְ ָ ב  ָבִרים ש   יז  ד ְ יַע ָלָאָדם אֵׁ ג ִ ַ מ  ש   כ ְ ש  ש   חו  ין וְ רֹוִאין ב ְ לֹום, ַעל ה ד ִ ָ ִרין ַחס ְוש  ו  ם  -ִיס  י רב הֵׁ ִ פ 
ִאים ַעל  ָ ה ַעל -ב  ָ ה ַקל  ָ י ִסב  א  ָהָיה  -ְידֵׁ ל  ָבר  ָקָטן, ש   י  ד ָ ַעל   ְידֵׁ ַעת ש   ה ַעל ַהד ַ ָבר ָקָטן כ ָ -עֹול  י ד ָ ל לֹו חֹוַלַאת  ְידֵׁ ְלג ֵׁ ה ִיְתג ַ ה     ז  ל   אֵׁ ָ ִרים  כ  ו  ְוִיס 

לֹום.  ַאְך כ ָ  ָ חֲ ַחס  ְוש  ה מֵׁ יַע  ל ז  ג ִ ַ ט ַהמ  ָ פ  ְ ש  ֹו ַהמ ִ ֹות ב  י  ַלֲעש  דֵׁ ָבר  כ ְ ה ַהד ָ ז  ָ ש  ב  ֵׁ ָעָליו ִמְלַמְעָלה ִנְתַלב  ין ש   ַהד ִ ן  ַמת ש   ין ָהָאָדם ד ָ אֵׁ ש   ה כ ְ לֹו.  ְוָכל ז 
ט  ֹופֵׁ ַעְצמוֹ   ְוש  ת ַעְצמֹו ב ְ ש   .  א  ש   "ל ֲאזַ ֲאָבל  כ ְ נ ַ ַ ַעְצמֹו כ  ת ַעְצמֹו ב ְ ט א  ֵׁ ֹופֵׁ ט  ַ י  י ִנְתב  ָבר כ ִ ם ד ָ ו  א ְוִלְפחד ִמש   ינֹו ָצִריְך ְלִהְתָירֵׁ ַמְעָלה ְואֵׁ ְ ל  ין ש   ל ַהד ִ

ם  ה  ָ ש  ב  ָ ב  ינֹו ְמלֻּ ין ד ִ יִנים ַעל   אֵׁ ַעְצמֹו ַהד ִ ל ב ְ ֵׁ ט  ָבר ב ִ י כ ְ ת ַעְצמֹו ב ְ יְ -כ ִ ן א  ד ָ י ש   ָבר דֵׁ ם ד ָ ו  ש  ת ב ְ ש   ְרָאה ִמְתַלב   ין ַהי ִ ר    ַעְצמֹו. ְואֵׁ ת ָהָאָדם  ְלעֹורֵׁ א 
ה  לֹו  ַרק   ְהי  י ִ ה   ש   ָ ְרש  ָ ְרָאה  ְלש  ַהי ִ ת  ה א  ה ַמֲעל  ָבז  ו  ר.   ִנְתעֹורֵׁ ַעְצמֹו  י הו א ב ְ ר    כ ִ ִיְרָאה ַאח  ַרְך ְולא  ָ ִיְתב  ם  ֵׁ ְוַעל ִיְרַאת  ַהש   י -ת  ִיְזכ   -ְידֵׁ ה  ה  ז 

"ל:   ז ַהנ ַ נו   )לק"ע יראה ד'( ָלאֹור ַהג ָ
ְך    משלי פרק כט   לא ל  ה: )ד( מ  נ ָ ְרס  ה  מֹות י  רו  ץ ְוִאיש  ת ְ ט ַיֲעִמיד ָאר  ָ פ  ְ ִמש   ב ְ

נו אמרו אם  איש גאות שאינו חש להיות מתון בדין ורבותי   -תרומות  אם שופט אמת הוא יעמיד ארץ. ואיש    -)ד( יעמיד ארץ    רש"י 
 ל תרומות על הגרנות הוא יהרסנה: אוהבים וליקח שוחד הוא יעמיד ארץ ואם דומה לכהן השוא שאינו צריך לקנות    הדיין דומה למי 

מנגעי עצמו    אע"פ שאמרו חז"ל   לב רואה חוץ  ה'( כל הנגעים אדם  ב'  נגעים  נגעי  ש שרומז    רו ואמ )משנה  וחסרונות  אין אדם רואה 
שזה  עצמו,   פרש"י  ב עיים  למלוך  מלך  של  משפטו  שעיקר  עיקר  דהיינו  תילה.  על  בארץ  האמת  להעמיד  יוכל  כך  ורק  נגיעות  לא 

לחפש היטב בחורים וסדקים כל איזה חסרון כמו השונא הכי גדול שלו, כי  מנגיעות ולימוד זכות אלא    לצאת   ופט עצמו ש אדם  כש 
 ס"מ השונא הגדול שלו.טה אין דין למעלה ע"י ה מ כשיש דין ל 



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               10כ: 

ארץ  \לג/ )תהלים ע"ו( "ש. וארץ, הוא בחי' יראה, כממקים ומתקן את היראה שלוו הוא את עצמששופט 
ונראה    . כמבואר במפרשים  , ת העונש בקום אלקים למשפטקטו מחמת ירא באנשי הארץ שש  פשט הפסוק מדבר   יראה

עצמה הארץ  דקאי  כפשוטו  למד  ל  שמצינושכיון    ,שרבינו  לארץיחס  ששייך  ששלמדנ   ,יראה  בחי'    שארץ ר  לומיך  יו 
עפ"י הסוד ארץ היא ספירת  ו  . אהיר  של   א חפצכמו  עד שנעשה    כל הקומהתופסת את  ש  ה היא מדה יראכי ה  , יראה

 .  ממנו יםי שיראיא ע"ב"ה הכי עיקר המלכת הק , המלכות כידוע, וכן יראה היא ספירת מלכות
הנ"ל   מחא  של  עסקיו את כל  היינו שישפוט  ומשפט  דבר  שום  עושה  יריהיה  נפמת  מ   ,ולהאה  שכל  ה  ועוד 

היינו שישפוט    \לו/,במשפט  דבריו  יכלכל  \לה/לדב( י, כמו שכתוב )שם קה יהיה רק לשם שמיםעושש
שירא מאיזה דבר    ,ולותת הנפ היראושהן    \לח/. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים\לז/ וידין בעצמו כל עסקיו

יראת ה', ולא יראה    ךאר א. ותשמכל יראה חיצונית  הונקי  ררתמבו  רה, ויעלה בחי' יראה באחר
זה בעצמו תלוי  אבל כפי שיתבאר לקמן    ,לברר את היראה  כדיבפשטות משמע כאן שעיקר המשפט הוא    \לט/תאחר

 .  במשפט כל המעשים כולם שיהיו רק לשם שמים
ירא    נושאיעל    מעלהאותו ל, אזי דנין ושופטין  כנ"ל  מעשיו  כלעל    ופט א"עדן ושאדם    כי כשאין

ית כוונתו במעשי עו   ,י' כראוממנו  כןו רק לשם שמים,  ל שאין כל  כדי לעוררו    מייראים אותו ע"י דברים אחרים  ועל 

ויראתודהיינו  . כי אם אין דין למטה  לבוא ליראת ה' לה ן למעיש די  אזי   , שאינו שופט עצמו על מעשיו 
ה'} פ'  שופטים  שדנים    \מא/[{מ]   מ"ר  עדהיינו  מעשיו  אותו  ה ל  א  .יםנפולויראתו  האדם  וכששופטין  ת 

 
עו תהיל   לג פרק  ָ   ים  ַאת  נֹוָר )ח(  ָך: ה  ַאפ   ָאז  מֵׁ יָך  ְלָפנ  ַיֲעמֹד  ִמי  ו  ה  ַאת ָ ְ   א  ִהש  ַמִים  ָ ִמש   ָקָטה: )ט(  ָ ְוש  ָיְרָאה  ץ  ר  א  ין  ד ִ  ָ ט    ַמְעת  ָ פ  ְ ש  ַלמ ִ ם  קו  ב ְ )י( 

ָלה  ץ ס  ר  י א  ל ַעְנוֵׁ ָ יַע כ  ִ  : ֱאלִֹהים ְלהֹוש 

 ץ יראו מישראל ושקטו מלהלחם בהם: פט סנחריב אז כל יושבי האר כאשר השמעת מן השמים דין מש   -)ט( משמים    מצודות דוד 
   בתקפא )תהלים קמב( ומתרצו תוקן לד

ט:   הילים פרק קיב ת   לה  ָ פ  ְ ִמש  ָבָריו ב ְ ל ד ְ ֵׁ ה ְיַכְלכ  ַמְלו  ן ו   )ה( טֹוב ִאיש  חֹונֵׁ

וגו'  ) רש"י   ומלוה  חונן  טוב איש  יכולת   -ה(  אין  לומר  ואינו מדקדק  להם  ומלוה  דלים  דבריו הצריכין    שחונן  ואת  לו במאכל  בידי, 
 מנהיג חפציו:   -משפט  לכל דבריו ב ובמשתה ובכסות מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו. יכ 

יש, ואומר שהוא חונן,  )ה( טוב איש חונן, סיפר ממדת האדם הישר, מדת הצדקה. ואמר טוב איש, כמו )מזמור א, א(, אשרי הא   רד"ק 
נותן לעניים. ומלוה, לע  יקבלו מת כלומר  יכלכל דבריו במשפט ניים הצנועים שלא  ילוה אותם.  יעשה  נה,  והוצאותיו  , שכל מתנותיו 

דה שוה בצדק ובמשפט, שלא יהיה פרוש מהנאות ותאוות העולם מכל וכל, ולא ירבה בהם, אלא במדה שוה. וכן בנותנו  אותם במ 
פט, על שאר מדות האדם גם כן,  פרש גם כן יכלכל דבריו במש פזר כל כך ממונו כדי שיצטרך הוא אחר כך לבריות. וית לעניים, לא י 

הראוי שמתנ  הדרך  ועל  האמצעי,  דרך  על  בהם  והשמחה,    הג  והשנאה,  האהבה,  כגון,  הן  והמדות  במשפט.  וזהו,  שיהיה,  מה  כפי 
 דומים להם: והדאגה, והנדיבות, והציקנות, והגבורה, והמורך, וה 

דבריו  ך שכל לכל  ולי הוא לשון משל שע"י משפט ממשי פרנס ורש"י פירש להנהיג וא צ"ע יכלכל משמע ל   -  יכלכל דבריו   -מ"ק    לו 
 .מפרנס אותו ומעשיו ועי"ז הוא כמו  

   .אבל עיין פרש"י שדבריו משמע כל דבר וחפץ ולא לשון דיבור   , דווקא   " דבריו " צ"ע מהפסוק משמע   -  יכלכל דבריו 

 .לא כלכל אותם במשפט בכל הדברים ש   ם דייקא משמע דברי   , גם רבינו נקט לקמן אזי הדין נתלבש בכל הדברים ו 
ואולי הכוונה שיבחון את כל  .   איך כל עסקיו קשורים ליראה דווקא   דהיינו ,  יעלה את היראה פוט עסקיו  ע"י שיש   צ"ע איך   -מ"ק    לז 

 .ביראה ודקדוק עסקיו האם עושה אותם כמי שנמצא סמוך למלך דהיינו  
רוממות אבל יראה היא קפאון מחמת תפיסת אפסיות כלפי  מנזק ולא שייך לומר פחד מ   שפחד הוא   נ"ל החילוק בין פחד ליראה   לח
היינו לא כל כך פחד מההיזק כמו הרגשת ביטול המציאות שלי ביחס לזולת שהוא גדול וחזק. וצ"ע אם רבינו  ממני ד   יאות גדולה מצ 

 מחלק בזה.  

שי   בינו מדבר ונראה שר  כיון  ועי"ז  חוזר בתשובה  ידו  שעל  דין למעלה  במשפט  אין  דין למטה  נעשה  ש  בעולם  וכבר אין שום דבר 
 .  ששב מעצמו   שליח לעוררו בתשובה כיון 

אחד כנ"ל ע"י שעושה דין למטה מתבטל הדין שלמעלה ועוד גם    בשני מישורים   הסרת הפחדים  בהתבודדות והמשפט הוא ין  ועני
ון שנדמה שבא אריה ואח"כ  גון אריה ויש פחד שהוא דמי ו האם ראוי לפחד מהדבר כי יש פחד שבא מהדבר בעצמו כ שמברר בעצמ 

נפולות דהיינו    ד מהאריה. כי רוב מעשיו של אוי לפח ם ר עצמו הא יש מדרגה יותר גבוהה שמברר ל  תוצאה של  האדם הם מיראות 
ומפעיל אותו במעשיו הוא ה  זה פחדים דהיינו הכח הפועל בו  יחסר לו דבר  ירעב ושמא  יחלה ושמא  זה    פחדים כגון שמא  או דבר 

 .וכיו"ב 
אמנם כן מי שיודע בעצמו שאין    , או במקום סכנה   א"כ ילך תחת קיר נטוי כיון שירא רק מה' אינו ירא אפילו מקיר נטוי,    תקשה ואם    לט 

לח דברים  הקב"ה יש   כי אם לא אזי יקן כל העברות  נית בוודאי גם ת ו לו כלל יראה חיצונית דהיינו ששפט עצמו ויצא מכל יראה חיצ 
דין  דיין יש עליו  חוש שמא ע וצדיקים מדקדק הקב"ה עמהם יותר יש ל   ולא יחטא רץ אשר יעשה טוב  , ועוד כי אין צדיק בא אותולירא  

 .  י"ש ע   , אמנם יש צדיק גדול שמותר להתגרות ברשעים כמבואר בתורה ח' מקום הסכנה יגרום לחזור לדון אותולמעלה ש 
   ' עמ' רנט ולק"ה תפילין ג' ושליחות והרשאה ג' ז' ר שם שער ו' מתחילת סימן גפסקא ה' שם ועיין זהר משפטים קכג: ובאור יק מ

ה  פ   -  מדרש רבה דברים   מא ושוטרים רבנן אמרי שיהא השוטר כשופט כשיהיו המעשים כנגד המקל  -רשה ה פסקה  מהו שופטים 
אלא אמר    ם שאין דין יש דין ומהו כן ות ד"א ר' אליעזר אומר במקום שיש דין אין דין ובמקו והרצועה ושלא יהא המכה צריך ללק 

 למטה הדין נעשה למעלה: מטה אין הדין נעשה למעלה ואם לא נעשה הדין  ר"א אם נעשה הדין ל 



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               11כ: 

, אזי הדין מוצאים שיראתו נפולה ומעשיו שלא לשם שמים כראויבמשפט של מעלה ודהיינו    ט דלעילאבמשפ
והפסד ממון וכיו"ב  ם ורוח  וקור וח וחולי  וגוי רע  ושכן רע  ה וחושך ושוטר  -כגון כלב וארי  נתלבש בכל הדברים

ירא שאדם  הדברים  של  דהיינו  \מב/   נעשים שלוחים למקוםכנ"ל  ים  וכל הדבר.  מהם  כל  הקב"ה  שליחים 

שניתנה לרצים המוציאים לפועל את    \מז/ תוב בפתקאכ ה  \מו/[מה]   משפט כתוב, לעשות בזה האיש  \מד/[מג ]

בגמרא  חז"ל  כמו שאמרו  כמ"ש    כתוב בתהלים הות הוא משפט  לליובכ.  \מח/ כמבואר בתורה קסטשל זה האיש  הדין  

דהיינו כשאדם לא שופט עצמו למטה  ,  \נא/[נ]ך  יבדהיום כי הכל ע  למשפטיך עמדו  על הפסוק  \מט/(.)נדרים מא

למעלה דין  עליו  מתעורר  מעלה    , אזי  של  הבריאה    הכל עבדיך אזי  מתעורר  והדין  הקב"ה  כל  של  עבדיו  היא 

 
 .ח את הדברים לירא את האדם וצ"ע שול נקט מקום, שנראה שמצד שהוא מקומו של עולם מבחי' זו    צ"ע מדוע   מב
 קוטי עצות יראה אות ד' , וחינוך רלו ורמ. ועיין לים י' יטו בחיי דברלז ח', ורבינלשון רש"י איוב  מג

ה ְבמֹו ָאר    עיין איוב לז   מד בֹא ַחי ָ ֹן:  }ח{  ַות ָ כ  ְ יָה ִתש  ִבְמעֹוֹנת  כלומר ועוד שלוחים הרבה יש למקום ליפרע פורענותיו שילוח    -רש"י   פ   ב ו 
 :   חיות רעות וסופה וקרה 

ועלם מקומו. דהיינו שלשון מקום רומז על בחי'  ית' מקומו של עולם ואין ה   על שהוא   ז בדרך כלל נקט בלשון מקום שרומ   צ"ע מדוע 
על היותו סובב כל עלמין דהיינו בחי' הא"ס הסובב את כל העולמות וזה גבוהה הרבה ממה שהוא ממלא  גבוהה מאד שלו ית' דהיינו  
באה ממקום נמוך    כי בדרך כלל הפורענות היא   וצ"ע בזה ל הפנוי.   קותו ית' המצומצם הנמשך לתוך החל כל עלמין שזה בחי' הקו אלו 

 שפט שמודד מדה כנגד מדה.כגון המלכות הדנה את הרשעים או זעיר אנפין שהוא בחי' מ 
 לשה"כ תהילים קמט ט'  מה

פרק קמט   מו  ְלאֻּ   תהילים  ַ ב  חֹות  ֹוכֵׁ ת  ֹוִים  ג  ַ ב  ְנָקָמה  ֹות  ַלֲעש  ים: )ז(  ִ ְוִנְכב ְ   מ  ים  ִזק ִ ב ְ ם  יה  ַמְלכֵׁ ְאסֹר  ל  ַבְרז  )ח(  י  ַכְבלֵׁ ב ְ ם  יה  ם    ל: דֵׁ ה  ָ ב  ֹות  ַלֲעש  )ט( 
ב ָהָדר  תו  ָ ט כ  ָ פ  ְ :   הו א ְלָכל ֲחִסיָדיו   ִמש  ָיה   ַהְללו 

ד זאת נתנבא  ונתתי את נקמתי באדום וגומר )יחזקאל כ"ה(, ואם תאמר עדיין לא נולד יחזקאל כשאמר דו   -)ט( משפט כתוב    רש"י 
 הוא המשפט זה ימים רבים: דוד על קץ הגאולה וכשיבא הקץ כבר כתוב  

ת  טעמי המצוו צרת אפשר להחזירם אבל עיין ספר  על הושענה רבה שאז נמסרים הפתקים לרצים ועד שמיני ע   עיין בשער הכוונות   מז 
זאת חנוכה עדין אפשר לתקן משמע שעד  זאת חנוכה אות תתמ בהגה שעד  יוצאים לפועל    והמנהגים על  זאת חנוכה הפתקים לא 

 (.לידה וה ) דהיינו הצרה  
קסט    מח ְקָר כ ְ ....  -תורה  נִּ ם  ְוהֵּ ין  ַהד ִּ י  לו חֵּ ְ ש  לִּ ָתן  או  ין  ְסרִּ מו  ין  ינִּ ד ִּ י ֵּש   ֶׁ ים  ש  ָרצִּ ים  ית אִּ ִ אש  רֵׁ ב ְ ין, ְוהֵּ   ( . מג   )זַהר  ַרְגלִּ יַנת  חִּ ב ְ ִדים    ם  בֵׁ כ ְ ָהַרְגִלין  ַוֲאַזי 

נ ִ  ִמים ש   ֲחַמת ַהד ָ ד ָ מֵׁ י  יִנין, כ ִ ַהְינו  ַהד ִ ם,  ָ טו  ְלש  ְ ש   ַ יִנים  ְתפ  ד ִ ִחיַנת  ב ְ י  ִמים  ָהַרְגִלין, כ ִ ִמים מֵׁ ין ֲאַזי יֹוְצִאין ַהד ָ ֹוָלד ַהד ִ נ  ְכש   ָדה יֹוְצִאין  ו  ַעת לֵׁ ְ ש  ב ִ
ַר ַהד ָ  מֵׁ ַרב  ִמים  ָאְמרו   ש   מֹו  כ ְ יָה  ַרְגל  ִנין  ִנְצַטנ ְ ן  ֵׁ כ  ְוַעל  ה,  ָ ָהִאש   י  ִלְבָרָכה  ְגלֵׁ ִזְכרֹוָנם   , ינו  יא:(  ֹותֵׁ ַעל ְוִעק ַ )סֹוָטה  ָדה  ֵׁ ַהל  ש     -ר  י  ִמים  ְידֵׁ ַהד ָ ֹוְצִאין  י 

יִני ֹוְצִאין ַהד ִ י  ַהְינו  ש   ָהַרְגִלין,  ַעת מֵׁ ְ ש  י ב ִ ָהַרְגִלין, כ ִ ו ר ה   ן מֵׁ ין  ִעב  ִחיַנת ד ִ זוהר חיי שרה קכ"א(  ו א ב ְ , )ע'  ינו  ֹותֵׁ ָאְמרו  ַרב  מֹו ש   ָרכֹות  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה    כ ְ )ב ְ

ָעה כט:( ָ ש  ֲעלֵׁ   : 'ב ְ א  ֵׁ ה ִמְתַמל  ַאת ָ ִחינַ ש   ר הו א ב ְ ו  ִעב  ָרה', ִנְמָצא ש   ָ ב  ה עֻּ ָ ִאש   ְבָרה כ ְ ע  ם  ִחיַנת יה  ָדה הו א ב ְ ְולֵׁ ין  קַ   ת ד ִ ַעת  ַהְמת ָ ְ ש  י ָאז ב ִ ין, כ ִ ת ַהד ִ
עַ  ָהַרְגִלין ש   ִמים מֵׁ ָדה יֹוְצִאין ַהד ָ י -ל לֵׁ "ל  -ְידֵׁ נ ַ ַ ָדה כ  ֵׁ ר ַהל  ה ִעק ַ ן ִמ ז  ְניָ )ְוַעי ֵׁ י ת ִ טֵׁ ו  "ִלק  ה ב ְ ִסיָמן ב(  ז   לוֹ -ְוַעל ָנא" ב ְ ָ ָרה, ַחס ְוש  ין ְוַהצ ָ ת ַהד ִ עֵׁ ן ב ְ ֵׁ ר  כ  ָ ְפש  ם, ִאי א 

ד, כ ִ  ַעת  י ָאז ִאי  ְלַרק ֵׁ ְ ש  ב ִ ִדים  בֵׁ ם כ ְ י ָהַרְגִלין הֵׁ ָהַרְגִלין כ ִ  ַ יה  ר ְלַהְגב ִ ָ ְפש  ִמים ש   א  ַהד ָ ֲחַמת ש   יִנין מֵׁ ת ַהד ִ רו  ב ְ נִ ִהְתג ַ יִנין  ִחיַנת ד ִ ם ב ְ ִכין ָאז  הֵׁ ָ ְמש 
הַ  ֹוְצִאין  י  ש   כ ְ ֲאָבל  "ל  נ ַ ַ כ  ָהַרְגִלין  הָ ְלתֹוְך  מֵׁ יִנין  ַהד ִ ם  הֵׁ ש   ִמים  ַוֲאַזי ַרְגִלין,  ד ָ ים,  ִ ַקל  ָהַרְגִלין  ֲאַזי  יִנין  ַהד ִ ִקין  ָ ְמת  נ ִ ש   כ ְ ַהְינו   ְמָחה    ד ְ ִ ַהש   ְיכֹוָלה 

ש    ַעד  ם,  ָ ש  ט  ֵׁ ש   ַ ִ ְלִהְתפ  ַהש   ֲחַמת  ד מֵׁ ַרק ֵׁ ַעל י ְ ין, הו א  ַהד ִ יק  ְלַהְמת ִ ו  ַעצְ -ְמָחה:  ת  ן א  ד ָ ָהָאָדם  י ש   ל ַמה  ְידֵׁ ָ כ  ַעל  ַהְינו   ד ְ ה מֹו,  עֹוש  ט    ש    פ  ְ ְוִיש  ָיִדין 
י  ְך ָראו  ָ ָבר ִאם כ  ל ד ָ ָ ת ַעְצמֹו ַעל כ  ַעְצמֹו א  יו ִויַתק ְ   ב ְ ַמֲעש ָ ש  ב ְ ֵׁ פ  ְ ֹות, ִויַפש  י ַעל לֹו ַלֲעש  ָראו  ָ ם כ  י  -נֵׁ ִ ָהָאָדם  פ  ה ש   י ז  ֹוָרה, ְוַעל ְידֵׁ ט ַהת  ָ פ  ְ ִמש  ין ו  ד ִ

ֹופֵׁ  ן ְוש  ה  ד ָ ז  י  ְידֵׁ ַעְצמֹו, ַעל  ת  יק  ט א  ין ד ִ ַמְמת ִ ה אֵׁ ָ ְלַמט  ין  ש  ד ִ י ֵׁ ש   'כ ְ י  ַמְעָלה כ ִ ְ ל  ין ש   ַהד ִ ל  ֵׁ ְמַבט  ִסיָמן ט ין ְלַמְעָלה'  ו  ב ְ יל  ְלעֵׁ ה  ִמז   ן  ק "ו(  )ְוַעי ֵׁ ְמת ָ נ ִ ש     ְוָאז כ ְ
 ִ ָהַרְגִלין ַוֲאַזי ְיכֹוָלה ַהש   ִמים מֵׁ ין ֲאַזי יֹוְצִאין ַהד ָ ַרגְ ַהד ִ ָ ט ב  ֵׁ ש   ַ ִדין ַלין ַעד  ְמָחה ְלִהְתפ  ו  ה ְלִרק  ז ֹוכ   ....ש  

ייה וקא שכיב קרי  גבוה הוה רכיב גירדונא זוטרא מטא תיתורא איסתויט שד רבה בר שילא אמרו ליה שכיב גברא    .נדרים דף מא   מט 
רא  על אקרוקתא ועברה נהרא טרקא גב   שמואל חזייה לההוא )קרוקיתא דעקרבא( ]עקרבא[ יתיבא   .למשפטיך עמדו היום   על נפשיה 

 .רי עליה למשפטיך עמדו היום ומיית ק 

פרדה קטנה ובא  א בר שילא זה האיש שהיה גבוה בעל קומה היה רוכב על  מעשה שהיה אומרים לרב   -עפ"י מעשה גדולים    –תרגום  
עמדו היום:  שמואל ראה לעקרב  ונכנס רוח של שגעון בהפרדה והשליכתו לנהר ומת קרא עליו הפסוק למשפטיך    אצל גשר אחד 

על אח  שיושב  בנ   ד  לשוט  יכול  אינו  )והעקרב  איש  לאיזה  העקרב  שינשוך  כדי  בנהר  ועברו  עליו  צפרדע אחת  הצפרדע  ונשאו  הר 
 כא.ויקרא    , י'בראשית  רבה  יין במדרש   העקרב לזה האיש ומת. עוד ע להעבירו בנהר( והן היה שהמית  

 תהילים קיט צא  נ

ֹום    }צא{  תהלים קיט   נא יָך ָעְמדו  ַהי  ט  ָ פ  ְ י ַהכ ֹ   ְלִמש  יָך:  כ ִ  ל ֲעָבד 

ראתם  מערכת השמים וכסיליהם לעשות משפטיך כפי הגזר ועם הו ר''ל בכל יום ויום עומדים    -למשפטיך עמדו היום   -  מצודת דוד 
 ם עבדיך ונכנעי' המה לגזרת המקום :  יהיה בהיפוך כי הכל ה 
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אותו    \נב/ לעשות דין בזה האדםשליחים    ם ונעשי לירא  מ  , תשובהב  שיתעורר כדי  תחילה  לא  אזי    תעוררואם 

 . \נג/ יש אותולהענ 
עצמו  אבל כששופט א"ע בו  ,  את  מתקיים  דין לאזי  דין למטה אין  ואין היראה    ,מעלהוכשיש 

 הוא בעצמו נתעורר.  דבר לעורר את האדם, כי מתלבש בשום
את  הפשט בשין שמאלית לשון שימה דהיינו ששם על לבו    .אראנו בישע אלקים"  ם דרךוש    \נד/וזהו )תהלים נ'(

בגמופרש"   \נה/ שם(  ודות )מצ  יודרכ סימן שי  ימנית לשון שומה  (  :)סוטה הבגמ'  וחז"ל  ,  מסמן דרכיו' לשון  דרשו בשין 

כנ  מצוה  הפסד  שכרה,  שמחשב  שש  דהיינו  גד  ומעשיו  אורחותיו  ובוחן    ריךשמעם  מי  התנהגותו  דרכי 

ע"ב( ה'  סוטה  אורחותיו,  \נז/[נו] )כשדרז"ל  מ  כנ"ל   היינו ששופט  ירמששופט  הוא  ולה    תקן מ זה    יפ א 

הפסוק  \ס/(נט)  המשפטים אשר תשים  להוא  \נח/כמ"ש )שמות כא(   שיומע ורבנו    ,בשין שמאלית  פשט 

  אראנו בישע אלקים   יתקיים בו המשך הפסוק  "שם דרךו"דהיינו ע"י  . עי"ז  ית לשון שומה כנ"לן ימנ ש בשידור
מי  דהיינו ש' יראה, בחיזה קים  לא ט שםבנו דורש כיון דנקרו ,ה לו הקב"ה נו ישועות שיעשהפשט שעי"ז ארא [סא]

 
א בחי' הרשאה שמלווה נותן לאדם אחר  ואר כאן הו איך מוהרנ"ת מבאר נפלא שענין המב   -'  ג' אות ב   עיין לק"ה הרשאה -מ"ק    נב

  הש"י, הרי שהוא לווה ובעל   לבאר יותר כי כל אדם מקבל כלים וכוחות לעבוד בהם את ונראה  .    שיגבה בשבילו את חובו מהלווה 
ִמי ְוִלְכבֹוִד ישעיה מג ז(  ) חוב להקב"ה, וכתוב   ְ ְקָרא ִבש  ֹל ַהנ ִ יו ַאף ֲעש ִ כ  ָראִתיו ְיַצְרת ִ י שתכלית כל דבר הוא להחזיר כבוד להש"י  יִתיו: הר י ב ְ

ב, ואזי  חיות לסט"א אזי הוא בעל חו הקב"ה ואם לא מחזיר או ח"ו גרוע יותר שגם נותן בזה  ובשביל זה לבד אדם מקבל מה שמקבל מ 

  תורה קפה עיין  ו   .   אותו   איש ואזי נתלבש בהם יראתו ומפחידים הקב"ה עושה כל מיני דברים שיהיו בבחי' מורשה לגבות חובו מאותו  
 .שהכוונה בזה היא לעוררו שישוב בתשובה ליראה הקדושה 

ד )יט( המקיז דם מהכתפים, ולא  סימן    ח או" שו"ע  כמבואר ב   , עבירה מפחד בלא שנתלבש היראה באיזה דבר   ו שאדם בגלל מצינ ו   נג
  ולא נטל ידיו, מפחד יום אחד ואינו יודע ממה מפחד:   טל צפרניו, ידיו, מפחד ג' ימים. הנו נטל ידיו, מפחד ז' ימים. המגלח, ולא נטל  

 לירא אותו ואע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי.ולח לו דבר רוחני  וכנראה שהקב"ה ש 
ֹוָדה   פרק נ תהילים    נד ַח ת  ע ֱאלֹהִ   )כג( זֹבֵׁ ַ ש  יֵׁ ו  ב ְ נ  ְך ַאְרא  ר  ם ד   ָדְנִני ְוש ָ  ים: ְיַכב ְ

תודה  )   רש"י  זובח  דרך    -כג(  ושם  יכבדנני.  הוא  עוונותיו  על  והודאה  תשובה  זבח של  לי  דרך    -המביא  ושם  השב אלי אני מלמד 
 שוב אלי אני אראנו בישועתי: לחוטאים ל 

זובח ת   מצודות דוד  משים דרכו ר"ל לא יעשה  ה   -ליו ושב מעון הוא מכבד אותי בזה. ושם דרך  הזובח קרבן ומתודה ע   -ודה  )כג( 
עם שאמר אראנו וכאלו    -יו בדרך מקרה והזדמנות אבל ישים עיניו ולבו על דרכו להבין הטובה היא אם רעה. בישע אלהים  מעש 

 )שמות כ"ד(:   וכן ואל משה אמר עלה אל ה' דבר אמר בישע אלהים ולא אמר בישעי כי כן דרך המקרא  המקום י 
פירש המצ   נה  ולפ   ודות  שימה.   מלשון  אל  ז  " ושם  הגמ'  דרשת  ושם צ"ע  אל  ושם  בימנית    , תקרי  ובין  שמאלית  בשין  בין  דלכאורה 

 ש חילוק.לפי רש"י י הפירוש דומה. אמנם  
 ובמועד קטן ה.  נו

הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך  זה זוכה ורואה בישועתו של  ואמר רבי יהושע בן לוי כל השם אורחותיו בעולם ה   -  .סוטה ה   נז 
 ך: אראנו בישע אלהים אל תקרי ושם אלא ושם דר 

תו  י כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישוע הושע בן לו רבינא אמר ושם דרך אראנו בישע אלהים אמר רבי י .  דף ה מועד קטן  עיין    גם 
ם רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דכל  א ושם דרך אראנו בישע אלהי של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אל תקרי ושם אל 

 .הוה מקשי ליה קרי עליה ושם דרך אראנו בישע אלהים   יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא 

ומבואר במ"א שאורח הוא שביל    , אורח ב דרך ולא  וה"ז שהרי הפסוק שמביא לראיה מדבר ב ם דרכיו בע לא אמר כל הש   צ"ע מדוע 
רחבה   ו ואיל צר   היא  כי .   דרך  בלבד   ואולי  אסמכתא  הוא  והפסוק  כאורח  קטנים  דברים  על  גם  עצמו  לשפוט  צריך  אע"פ    באמת 

 .שכתוב בו דרך 
ם: )א( ְואֵׁ   שמות פרק כא   נח יה  ים ִלְפנֵׁ ש ִ ר ת ָ ִטים ֲאש   ָ פ  ְ ש  ה ַהמ ִ  ל  

ר בם ידע  אשר לרעך ואלה המשפטים אש   שפטים. הנה בפרשה של מעלה היתה האזהרה שלא תחמוד כל )א( ואלה המ ספורנו עה"ת  
ולא   פרשה של מעלה, אלא כשיקרה  תעשה כמו באזהרות ה האדם מה הוא כל אשר לרעך: אשר תשים לפניהם. שאין בהם עשה 

 הצורך לשפוט ישפטו בזה האופן: 
 ]פסקא יג[  משפטים פ' ל  ושמות רבה ]פסקא ו[ עיין בראשית רבה פ' כו  נט

ין דין יש דין רב ביבי בריה דר' אמי בשיטת רבי אלעזר )בראשית ו(  "ר אלעזר בכל מקום שא א   -ו  פרשה כו פסקה  רבה    בראשית   ס
ן רוחי א"ר מאיר הן לא עשו מדת הדין למטה אף אני איני עושה מדת הדין למעלה הה"ד )איוב ה( הלא נסע יתרם בם ימותו  לא ידו 
א דין היך מה דאת אמר )שמות כא(  ם לנצח יאבדו ואין משים אל יוכתו מבלי משי   ב מבוקר לער   התורה )שם( כמה בלא חכמת  ולא בח 

הגלילי עוד איני דן מדת הדין כנגד מדת רחמים רבי אומר ויאמר דור המבול לה' לא    ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם א"ר יוסי 
 .ידון 

רבה  יג    שמות  ל פסקה  לה   -פרשה  גר אמר  מי  הקב"ה  לכם שתאב ם  ה ם  ומן  העוה"ז  של  מן הערב  מפני שלא  דו  העוה"ב  בקר של 
נצח יאבדו ואין משים אלא דינין שנאמר ואלה  לתם את התורה שיש בה דין שנאמר )שם ד( מבקר לערב יוכתו למה מבלי משים ל קב 

 . המשפטים אשר תשים לפניהם 
 הוא סיפא של הפסוק שם דרך הנ"ל  סא
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 \סב/ כמ"ש )קהלת יב(ואלקים בחי' יראה    . שזוכה ליראת שמים  מראה לו ישועהאזי הקב"ה  כנ"ל,  רחותיו  ואשם  ש
ים  ם אלקחי' שאלא נראה כוונתו שכשהקב"ה מתגלה בב  ,צ"ע הרי גם מהשם הויה צריך לירא  את האלקים ירא

דין   יראה דהיינו  לעורר  כדי  ה   ע"י  צא נמ.  זה  ליר   אדם את עצמו ששופט  יראתו  רק  ומתקן    יראת העונש,   , מאלקיםא 

וחיצומקליפה מהקליפה  היינו בחי' יראה עול הנפולה  היראה  ירא    ומהאומות ית  נ ת  שהיה  דהיינו ממה 

משפ"ע  ,מהגויים  יד/   טי  ג'  השראה  לק"ה  שלבים  \סגעיין  בג'  נעשה  נתלבש  שזה  היתה  מתחלה  כי   .
סרון  כגון ח  חדיםדבר משר או מגנבים ושאר פזה  מאיא"ע    מפחד  סה, וזהו שאדם\סד/ בקליפה

. כי אם לא היה  \סו/, זה הוא שהיראה נתלבש בזה הדבר הרבה   וכיו"בושמא ימות  ושמא יחלה    פרנסה
וכנ"ל שמה שמפחיד    [סז]   ר להפחיד את האדםה כח בזה הדבהדבר, לא הי  נתלבש היראה בזה

ימות  חמש אמביא ראיה מ  \סח/ ובתורה קנד  ולתקן מעשיו,  לשוברו  עורר לאת האדם זו יראה שנפלה ונלבשה באיזה דב

 
יב   סב הַ )יג(    קהלת  ָבר  ד ָ ְ סֹוף  ִנש  ֹל  ְיָרא  כ  ָהֱאלִֹהים  ת  א  מֹור  ָמע  ְ ש  ִמְצֹוָתיו  ת  ָהָאָדם: ְוא  ל  ָ כ  ה  ז  י  ָיִבא    כ ִ ָהֱאלִֹהים  ה  ַמֲעש   ל  ָ כ  ת  א  י  כ ִ )יד( 

ְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע:  ל נ  ָ ט ַעל כ  ָ פ  ְ  ְבִמש 
  משם לידים לחג"ת ע"י בחי'   מעלין אותה נו נה"י ואח"כ  היא אצל החיצונים וצריך להעלותה לקדושה לבחי' רגלין דהיי   כי תחילה   סג

   משפט ואח"כ מהחג"ת לחב"ד  

ג"פ אלקים וג"פ שביעי שאומרים בקידוש. זהו בחי' ג'    וזה בחי'   -חשן משפט הלכות שליחות והרשאה הלכה ג אות יד    ליקוטי הלכות 
ע"י המשפט אל הדעת שזהו  יראה עולה  משפט ודעת כי ה בחינות הנ"ל שזהו עיקר קדושת שבת שממשיכין ע"י הקידוש היינו יראה ו 

שביע   ג'  ג"פ  בחי'  שהם  שבקידוש בחינות  אלקים  וג"פ  כנג.   י  הם  הנ"ל  ואלקים  שביעי  שג"פ  בכוונות  איתא  המלכות  כי  עליות  ג'  ד 
הנ"ל.   בחי'  ג'  וזהו  ע"ש  קודש  שנקרא  ובחב"ד  ובחג"ת  בנה"י  ומתחיל    שעולה  כנ"ל  יראה  בחי'  הוא  מלכות  שה כי  החול  בימי  י'  ה 

ניצ שולטין   ו היראות הנפילות אז היו  עכשיו עולין כל הקדושות שהיו מלובשין ביראות הנפילות ונכללין  וצי המלכות בין החיצונים 
ובתחילה כשהיראה נכללת בקדושה היא בבחי' נה"י שהיא בחי' רגלין ששם מקום היראה    ושה שהיא מלכות דקדושה.  ביראה הקד 

ועיקר עליית היראה הוא    ל.  ץ הדום רגלי בחי' נה"י הנ" היא בחי' רגלין בחי' והאר   הנ"ל, וארץ רץ כ"ש בהתורה  ומלכות שנקראת א 
וע"י המשפט    י בחי' עמודא דאמצעיתא בחי' חג"ת וזהו בחי' עליית המלכות בחג"ת.  ע"י משפט שהוא בחי' ידים בחי' תאחז במשפט יד 

ראה ונכללת בחב"ד  ש ואז עולה המלכות שהיא הי א בחי' קוד ששרשה בדעת שהו עולה היראה לשרשה העליון שהוא יראה עילאה  
נים רשות וכו' עונים ואמרים ביראה קק"ק  וע"כ אומרים גם בתפילה קדושה משולשת ועיקר ע"י היראה כנ"ל כ"ש ונות .   ה שהוא שרש 

 עכ"ל הלק"ה.כי ע"י עליית היראה, הקדושה משולשת בג' בחי' הנ"ל:  

ג'  הקדמת הזהר שכ   לבאר   ואולי אפשר  הכ תב שיש  דהיינו שבאמת  יראה  נעשה בהתבודדות ומשפט כנ מיני  בג' בחי' כי  ל  "ל אבל 
ט שירא רק מעונש הש"י בעוה"ז ולא משום דבר גשמי ומהרגלין לחג"ת  מהחיצונים לרגלין הכוונה לבחי' יראה פשוטה בשכל פשו 

    .את הרוממות מיראת עונש ליר   ד היינו שעולה " היינו שעולה ליראת עונש עוה"ב ומחג"ת לחב 
כי השכל הוא הפרי וקליפת הפרי היא    , באמת נראה הכוונה שנתלבש בדמיוןאבל    , יכול שנתלבש בגשמיותכב   נראה עפ"י פשוטו   סד

כי מי שלא זכה    , צוניות השכל ושומר עליו י כך גם המדמה הוא ח   , כל קליפה שחיצוניות הפרי נתגשם ונעשה שומר לפרי מו  כ   , ה מ המד 
וגם לא ישוב כמבואר בתורה קפ"ה  אותו(    ם לא יברח מאריה הוא יטרוף )שא י גם ינזק  אז   , ראה כלל אה הקדושה אם לא יהיה לו י ליר 

 .רר לשוב ליראה הקדושה מתעו שע"י שיש לו יראה מדברים גשמיים  

ת כי אצל האריה זה דמיון  חמש אימות וכו' שם זה לא רק דמיון אלא מציאו   : שם הגמ' שבת עז   ת שמובא   תורה קנד   לעיל אבל עיין  
   .זה מציאות   ל אצל הנשר אב 

לומר  צריך  שזה    עכ"פ  יקרה שלפני  שמא  היראה  בדמיון   , קורה  ב   ,היא  פגעים  ו כי  במציאות  שיש  ש ונרא   , ם וייסורי ודאי  תחילת  ה 
 .ההתלבשות היא בדמיון אלא אם זה לא עוזר לעורר אותו אזי נעשה מציאות 

פג עוד   ב   עיין שיחה  לא  היא  ש שהיראה  בדמיון אלא איזה דבר  ולא  שהר נמצא אצלו  שכל    ו מאחורי י כשמבהילים אותו  ומתפחד 
 .מפחד עוד לפני שנכנס במוחו וצ"ע שם להבין הכוונה בדיוק 

 ם שהאד  -בתשכט   סה

  שנקט הרי הוא ירא עוד לפני שהם באים וא"כ לא נתלבשה היראה בגנבים עצמם אלא בדמיון שמא יבואו. ובאמת   כגון גנבים   צ"ע   סו 
כיון שהכ  יש לפחד  מה  ו גם כשבאו  ש אולי ההתלב ל מהש"י.  ע"י שנזכר שמעשה  היא  ירא  שות  ועי"ז  פלוני  גנבו  גנבים  כיצד  שמע 

 בהם נלבשה היראה לירא אותו כדי שיתעורר לשוב אליו ית'.    לפלוני   שיגנבו גם ממנו נמצא שהגנבים שבאו 
 ועיין שיחות הר"ן סימן פג( דלי זה החילוק בין יראה לפח שם אוקפה   ועיין תורהעיין תורה מג תנינא משמע להפך  )משמע שלא האדם מפחד אלא הדבר מפחיד ו  עיין תורה קנד סז

והדינים שיש לאדם, כלם הם מהיראות הנפולות שנפלו לתוך זה הדבר שהוא    היסורין דע, כי יש יראות נפולות וכל    -  תורה קנד   סח
)שבת   בחינת  והם  ממנו.  יסורין  לו  ויש  על מתפחד  חלש  אימת  אימות  חמש   :) שא   ע"ז:  נגד הגבור,  שהוא  יפחד    ף  שהגבור  הטבע, 

כנגד חמש גבורות, שהם חמש    פר חמש,אך שהוא מחמת היראה העליונה שנפלה ונתלבשה באלו הדברים. ועל כן הם במס   מהחלש, 
  בלב, כמו שפרש רש"י: דבר המסור אותיות מנצפ"ך כפולים. וצריך להעלות היראות הנפולות, לשרשם למקומם. ומקום היראה היא  

  ראה צריכה להיות עם דעת, כי בלא דעת נאמר )איוב ד(: "הלא יראתך כסלתך"."ויראת" )קדושים יט(. והי   דם נאמר בו ללבו של א 
צריך להיות בלב, כי גם עכו"ם יש לו דעת, אך הוא בלא לב. אך עקר הדעת כשהוא בלב, כמו שכתוב )דברים ד(: "וידעת  והדעת  

שכתוב הי  כמו  לבבך",  אל  והשבות  כ"ט(:   ום  נתן    )שם  וכשמחב "ולא  דיקא.  לדעת"  לב  ששרשה  לכם  היראה  עם  שבלב  הדעת  ר 
ודעת אלקים תמצא": והנה כתיב )שם כ"ט(: "מלך במשפט יעמיד ארץ", הינו על  ראת ה'  ומקומה בלב, אזי נאמר )משלי ב(: "אז תבין י 

בחינת  היראה, שהיא  ומעלה  מעמיד  ע"ו(:    ידי משפט  )תהלים  כמו שכתוב  יראה" ארץ,  ה "ארץ  ומשפט,  ודן  .  שופט  וא מה שהאדם 
עצמו נצול מדין שלמעלה, כי 'כשיש    שופט את על כל דבר ודבר שעושה, טרם שידינו אותו למעלה. ועל ידי מה שהוא בעצמו    עצמו 

ריך  טה, ואין צ ל ולהתלבש למ ו פ י צריכה היראה ל   דין למטה אין דין למעלה' )מדרש רבה שופטים פרשה ה'(. וכיון שאין עליו דין אין 
בסימן ט"ו,    הגנוז,  העליונה, יראת הרוממות: )עין כל זה לעיל בהתורה, מי שרוצה לטעם טעם אור שום דבר, ואין לו רק יראה  לירא מ 

 שם מבאר כל זה באריכות(: 



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               14כ: 

עז:  שבת  בגמ'  המובאים  הגיבור  על  אך    \סט/ של החלש  מהחלש,  יפחד  שהגבור  הטבע,  נגד  שהוא  שהוא מחמת  שאף 
  , אימת סממית על העקרב  ,אימת יתוש על הפילו  ,מפגיע על אריוהם    .ו הדבריםלה ונתלבשה באלהיראה העליונה שנפ

לויתן  , הנשר  ונית על ת סנ ימא כילבית על  מיוחד בחמש   .אימת  נ   ומדוע אלה    וצ"ע מה  עקרב על  ב אימת  כיו"  ט ק לא 
אלא   , דםירא את האהיראה מתלבשת בדברים חלשים לכי זה בעצמו הנושא ש , ובאמת זה לא קשה , וכיו"ב הרבה. אדם

על   לשהיא אימת הח חיים לי ה מבעיראכל אל אבל באיש ישר  ,שמצינו גם בבעלי חיים כיוצא בזה אימת חלש על החזק
כמ"ש בבראשית ט' ב' ומוראכם וחתכם יהיה על  )תורה נז אות ו'(  יראות ממנו  חיות  כל ה  כי אדם שנברא בצלם  ,זקהח

   .בבעלי חיים ואזי מתלבשת היראהומאבד גדר אדם ם הצל  סראלא שע"י החטא  וכו',  כל חית הארץ 
ג אדם  יש  היאעפ"כ  על  המתגבר  הזבור  פ  , הפחד  הזה  חדן ויש  מהפחד  בתורה וכמבוא  , שנופל  תנינא/   ר  "ל  וכנ   \עמג 

לא  כי    ,רוצריך לשפוט עצמו גם אם כבר נלבשה באיזה דב  , שפוט עצמו כדי שהיראה לא תתלבש בשום דברריך לשצ

משום   להתיירא  לו  מהקב"הראוי  אלא  בזה  .דבר  כלל  , וצ"ע  בזה  שליטה  שאין  נראה  לפעמים    הר"ן   שיחותעיין    ,כי 

ולא נטל ידים    מהכתפים   המקיז דם   סקי"ט סימן ד'  עיין ש"ע או"ח  גבו, ו   שמאחוריפילו מדבר  דם מתפחד אשא  \עא/ פג
לירא    שיש רשות לקליפה שנבראה מזה  , אלאשלא מפחד ממשהו מסויים  דהיינו  ,ולא יודע ממה מפחד  ז' ימיםמפחד  
ר  עמים היראה מתלבשת בדבנו שלפ, דהייחדממה מפ  ע ע"י שנכנס פחד בלבו בלא שיוד  ,כדי שישוב בתשובה  אותו 
ממה    ו כללל  ת אפשר להבין שאין ע דישוב ה  "י בשיחה פג הנ"ל שעצ"ע דמבואר שם  ו  י שאינו נראה רק מזליה חזי.רוחנ 
אלא בא    ,ר שלא ראה בעיניו כללתפחד גם מדבא שם שאדם מ לפי הדוגמא שהבי   וצ"ע  ,את הפחדלבטל  עי"ז  ו  ,לפחד

מאחריו יועיל  כיצ  "כא   , לפתע  הדעד  ישוב  ב  ,תלזה  לא  כלל  לדעתו  א הרי  הדעת  כד  , הדבר  בישוב  לבטלו  שיוכל  י 
, ואז גם  ע"י התבודדות יזכה לשכל הנקנה כזה חזק שלא שייך אצלו פחד מדבר אחר מלבדו ית'ש  וצ"ל  ? שםכמבואר  

 :  יזכה שההקב"ה לא ישלח שום דבר לירא אותו

 
ת דף ע"ז:  סט ב ָ ַ ֹור,    -  ש  ב  ַהג ִ ַעל  ש   ָ יַמת ַחל  ימֹות אֵׁ ש  אֵׁ ארי אימת  מפגיע על    גבור אימת   בנן חמשה אימות הן אימת חלש על ר   תנו ָחמֵׁ

רב מאי קרא המבליג  דה אמר  ת סממית על העקרב אימת סנונית על הנשר אימת כילבית על לויתן אמר רב יהו יתוש על הפיל אימ 
   שוד על עז:

וירא חי   -  מפגיע   ומושח:   -  ושייף   עקיצת עקרב, כותש סממית ומניחה עליו:   -  לעקרב   -  "י רש פ  שתהא    ה קטנה וקולה גדול, ושומע 
נפי הנשר  כ   ארונדייל"א, נכנסת תחת   -  סנונית     וטמו, וכן סממית לעקרב נכנס לו באזנו: נכנס לפיל בח   -  יתוש     ורח: גדולה, וב   בריה 

 .ע"כ פרש"י    המחזיק שדוד על הגבור:   -על עז    שוד   המבליג   שרץ קטן, ונכנס לדג גדול באזנו:   -  כילבית    מעכבו מפרישת כנפיו: ו 

 .מוחו ברגע רגליו וקופץ על ראש הארי וחופר בראשו ואוכל  שיש לו יותר מל' צפרנים ב   פירש שיש חתול קטן   הבן יהוידע   -מפגיע  

 לטאה והערוך פירש עכביש   התרגום   -סממית  

 פירש דג קטן טמא ונכנס ללויתן בפיו   הערוך   -כלבית  

חטמו ולכן  מיוחד בו הוא  יה שאג מי  לא ירא ולכן דייקא ביראה נגעו בו ופיל ה כי האר   צ"ע שבכולם אפשר למצוא איזה סדר   -מ"ק  
ייקא אבל  קא נגעו בו ולפי הערוך אולי גבורתו בפיו ד ה נגעו בו וכן הנשר בכנפיו והלוויתן גאווותו בגדלו לכן ע"י שרץ קטן דיי בז 

 עקרב גבורתו בזנבו ולא נגעו אלא באזנו )ואולי עי"ז עוקץ עצמו(   

לחלש ואולי הכוונה שהקב"ה משפיל    ור יראה מהגיב ר היא מנפילת  צ"ע משמע שאימת החלש על הגיבו   –  בחי' חמש אימות הן   והם 
שירמז לגיבור היכן פגם כמבואר בתורה קפה  הלביש את היראה דייקא בחלש ודייקא באופן    גאים כי גאוה היא ע"י יראה נפולה ולכן 
 הכל הוא ללמד לאדם שעי"ז ישוב ואע"פ שאצל חיות לא שייך  

ים דהיינו כי האדם הוא הגיבור מכולם וכשמתגאה ופוגם ביראה  וגר יש חמש ס החלש על הגיבו שבענין הזה של אימת    נראה כוונתו 
ה  ו אזי מתלבשת  ה' סוגים  גאוותו ויש בזה  בני"א להתגאות בהם כמבואר  יראה בדבר מעין  ואולי בחי' הדברים שדרך  הם  צ"ע מה 

ידו ברגע אחד יכול לאבד    על ירא אותו ש איזה משהו שמ   ור ועשיר ואולי גם יופי וממשלה וכנגד כל אחד מהם יש בתורה יד חכם גיב 
 ויפה ישחין ומושל יחתרו תחתיו  מעלתו חכם אפשר שישכח ועשיר יאבד וגיבור יחלה  

וכיוון    מהר"ל עוד עיין ב  ועזות היפך היראה  וגבורה  יראה אלא  כאן שכתב שכל החמש האלה מיוחדים בעזות  שאין ראוי שתיהיה 
ם על הגבורים האלה שזו מדתו ית להשפיל גאים ולהגביה שפלים.  ולפ"ז  מת שתיהיה אי   ל החלשים האלו מהש"י לכן נותן מאימתו ע 

 ולה לכן יראתו ית' נתלבשה בחלשים האלה לעוררם כדברי רבינו שכיוון שיש לחמש האלו יראה נפ ממש  
י ֲחלִ -  תנינא מג    תורה   ע י הַ ַעל ְידֵׁ ָחִדים ָעָליו. כ ִ ְ ב נֹוְפִלים פ  ֵׁ ת ַהל  ו  י יש  ֹור אֵׁ ב  ו  ג ִ וֹ ם  ן לֹו ש  ב  ִ ל  ַהְינו  ִמי ש   ב. ד ְ ֵׁ ל  ַ ָרה הו א ב  בו  ר ַהג ְ ַחד, ְוִעק ָ ַ ָחָזק,    פ 

ִמְת  ינֹו  בָ י אֵׁ ד ָ ם  ו  ִמש   א  ְואֹ ָירֵׁ ק  חֹז  י  ְידֵׁ ַעל  ר  ֵׁ ב  ִמְתג ַ ו  ְלָחָמה,  ִ ַהמ  י  רֵׁ ְ ְוָרץ ְלתֹוְך ִקש  ִמְת ר,  ם  הֵׁ ָבב  י לֵׁ ֵׁ ַרכ  ְך,  פ  ְלהֵׁ ן  ְוכֵׁ ֹו.  ִלב  ץ  וְ מ  ֲחִדים.  ַ כ ָ פ  ה ש   ב  תו  ז 
"י:  ִ ש  ַרש  רֵׁ ֵׁ ָבב", פ  ֵׁ א ְוַרְך ַהל  רֵׁ ָבִרים כ(: "ִאיש  ַהי ָ י ַרךְ    )ד ְ י ַעל ְידֵׁ ', כ ִ א' ְוכו  רֵׁ "ל:  'ַהי ָ נ ַ ַ א, כ  ה הו א ִמְתָירֵׁ י ז  ָבב, ַעל ְידֵׁ  לֵׁ

שאינם יכולים  ם  או מבני אד ב מכמה דברים  ירא ומתפחד על פי הר י ין היראות והפחדים. שאדם מת י ענ ב -אות פג    -  שיחות מוהר"ן   עא
ושוכב על  נסתלק  בסוף כשהאדם  נראה שרק  והדבר  יש   להזיק לו כלל.  יהיה לו  )קסב( אז  ורגליו אל הדלת  וב הדעת באמת  הארץ 

זה בני אדם שעמדו כנגדו היה הכל שטות והבל. ובחנם  ירא מאי י ויסתכל על עצמו ויראה האמת, שכל היראות והפחדים שהיה מת 
ו ה  יראות  לו  מהם  יה  לעני   כי פחדים  וכן  אדם.  לו  יעשה  בהב י מה  כלה  בחנם  היטב אשר  יראה  אז  כי  התאוות,  ובשטותים  ן  ימיו  ל 

 אותו לזה וכו'. כי רק אז יראה האמת היטב היטב: ובלבולים כאלו ומי הכריח  

ואף על  .  מתפחד מהם   י הפחדים שהוא ירא ומתפחד ממינ י ש דבר אצל האדם שמאותו הדבר הוא מת ובאמת יש בזה דברים בגו. כי י   
חד גדול מאד  ו יכול לעשות לו כלל, אף על פי כן יש לו פ ין שהוא מתפחד ממנו אינ י פי שהוא יודע בדעתו בברור חזק שאותו הענ 

ים כמה בני אדם שהם פחדנים גדולים שיש להם פחדים  ממנו כי אותו הדבר שיש אצל האדם הוא מתפחד. כמו שאנו רואין שנמצא 
בע   של  והם  יודעים שטות.  שכשמפח ש   צמן  רואים  אנו  וכן  מאד.  מתפחדים  הם  כן  פי  על  ואף  כלום,  אינו  הדבר  האדם  זה  את  ידין 

שעדין    פתאם בבהלה בקול פחד, אזי הוא תכף מתפחד מאד קדם שמתחיל הדבר לכנס בדעתו כלל.מאחריו, שבאין עליו מאחוריו  
פחד תכף ומיד קדם שהתחיל הדעת לידע מענין הפחד.  מת פי כן הוא  וריו. ואף על  אינו יודע כלל שום דבר כי באו עליו פתאם מאח 

תפחד? אך באמת עקר הפחד של האדם הוא, שיש דבר  בר הפחד לכנס בהדעת כלל, אם כן איך שיך לה ומאחר שעדין לא התחיל ד 
 : אצל האדם שמאותו הדבר הוא מתפחד 



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               15כ: 

 
 גאות 

כי   הוא בדעת,שרש היראה עתה יבאר ש ,הלשורשאת היראה להעלות  צריך ש מרעתה יבאר מה שסתם לעיל כשא
ת כפי  ל באמלהתפע. והחיבור הזה בין מח ללב דהיינו שגורמת להתפלות גדולה בלבו  ,יראה היא השגת מציאותו ית'

  שה מאדפילו צדיק גדול קומתרגם את השכל למדות. כי באמת א , שהוא ממוצע בין שכל ומדות ,השגתו זה ע"י הדעת
  \עב/ הלבנה כאור החמה.  ב, שזה בחי' והיה אור הל  לותהשגתו תצא לפועל בהתפעכל ה ששיזכ

נו באופן  על ממשיתפ  אל הלב  ,כי הדעת מחבר את השגת גדולת הש"י שבשכל  תהיראה הוא דע  ושורש 

יראה :  של  שכתוב  כמ"ש    :  חיים    בעה"חכמו  האותיותדהיינו  שמנצפ"ך    \עד/ [עג ]בעץ    הסופיות  \עה/ חמש 

דין וגבורה, כי היראה מאפסת את האדם וגורמת לו    ,' יראההם בחיכן  על    ,\עודינים/ '  בחיהן  שת  לו פווהכ שהיא בחי' 

 
ב'  מהריצ"ח  שמעתי    עב זצ (  42)לג  לוי צחק  מרבי  יודע, דהיינו  ינ ול ביותר א "ל שהצדיק הגד ששמע  ביותר  הגדול  ו מקיים מה שהרשע 

 לדעת בלבו את כל מה שיש בשכלו.שאפילו צדיק גדול לא מצליח  
   לם שער כה דרוש ב' ועי"ש בסוף בכלל י' מהחי כלליםדרושי הצ עג

חיים    עד ב שער    דרושי הצלם עץ  דרוש  ובסוף    -' כה  מנצפ"ך באריכות  סוד אותיות  יח כללים מבאר  ובכ   מבאר    -י' כתב    לל בחו"ג 
יה  שלא  ז"א  בדעת  נשארת  לנוקבא שרשם  ניתנת  דגבורות  שעטרא  נש אע"פ  החסדים  שורש  וגם  כמוה  ק"ל  דעת  הוא  גם  ארים  א 

 אך בנוקבא מתפשטים ה"ג לבדם.  בדעת ואחר כך ענפיהן הם המתפשטים בו"ק בין החסדים בין הגבורות וזכור זה.
כולו חסד אבל  דהיינ   .ערין דינין מת שרשם בבינה עילאה דמינה    -  חמש אותיות מנצפ"ך   עה    שם שרש להתעוררות ו שאע"פ ששם 

כי    .הדינים  מנצפך,  רמוז בחמש אותיות  ש   בבינה וזה  כל הבריאה  כפולות    , תבכ"ב אותיו נבראה  שרש  שהם  עוד חמש  עליהן  ונוסף 
ונעשים נ'  כל אחד כלול מעשר    ש שערים וגבולות שיש בבינה מז על חוזק ודין שמתעורר בבינה וחמש אלה הן בחי' חמ וסופיות הרו 

 דות ופרה.שערי בינה כמבואר באוהב ישראל פרשת נח ותל 

הוא ע"י    חכמה חקק וברא וייצר את עולמו. וראשית התגלות   בס"י בל"ב נתיבות פליאות   ואיתא   -  פרשת תולדות   -  ספר אוהב ישראל 
טים. וה' חומשי תורה והם  נצפ"ך הפשו נה סוד ה' אותיות מוע דה' עילאה הוא עלמא דבי הבינה כנודע. ובינה לבא ובה הלב מבין. ויד 

ין דקנה אל ה' מוצאות הפה.  חמשים שערי בינה ומשם ההבל יוצא ע"י שית עזק   ונעשים אשר כל אחד כלול מעשר  ה' שערים כוללים  
   ללים ונעשים חמשים כנ"ל.מלכות פה ותורה שבע"פ קרינן לה. וגם הם ה' שערים כו סוד ה' תתאה, בסוד  

רחמים אך הדינין מתערין מינה כי שם יש ה' אותיות  עליון הקדוש הנקרא עולם הבינה והוא כולו    נה יש עולם וה   -  עוד שם בפ' נח 
מצום כביכול ודינין מינה מתערין וחמשה אותיות  בחי' שערים היא בחי' צ   ל ים ומאחר שיש שם כביכו מנצפך שהם ה' שערים כולל 

   הפ"ר דינין,   פו של עולם לכל שער ונעשה פרה ועי"ז נמתקו יך ה"א אלו "י ה"א והיינו להמש ך מספרם פ"ר והמתקתם הוא ע מנצפ" 

ל זה העולם הוא בבחי' עלמא סתימאה   וסוד   -  עוד שם על פרשת פרה  נמשך הארה  עולם  . דלית מחשבה תפיסא ביה כלל. ומשם 
ושם בעולם הבינה  ממותקים.    ן במקורן ושורשן הם דבינה משם דינין מתערין אכ הבינה ע"י התגלפות הכ"ב אתוון דאורייתא ועלמא  

כ   הם אותיות מנצפ"ך הפשוטים  ובינ   וללים שהם ה' שערים  נעשים חמשים שערי בינה  ואז  כלול מעשר.  ובה הלב  וכל אחד  ה לבא 
הכתובים   אלהי"ם  ל"ב  בסוד  אל מבין.  דקנה  עזקין  שית  ע"י  יוצא  הבל  ומשם  בראשית.  ג"כ.  במעשה  שהם  הפה.  מוצאות  ה'    הה' 

כוללים.   אותיות שערים  זסשר   ע"י  דטלנ"ת  גיכ"ק  בומ"ף  שהם אחה"ע  והם  התורה  הכפולים  מנצפ"ך  אותיות  ה'  בסוד  הוא  ושם  "ץ 
"ך הפשוטים וזהו סוד פר"ה. פ"ר נמתק בה' עילאה  צריך להעלותן ולהמתיקן בשורשם בה' אותיות מנצפ מספר פ"ר שהם פ"ר דינין. ו 

אשר לא נתגלה    שורשן. והיינו ע"י שער הנו"ן משערי הבינה.ת הדינין ב לאה. והוא סוד המתק הבינה סוד עלמא דתשובה עי   עולם 
והוא שורש השרשיי הדבוק בחכמה עילאה קדישא סוד   לא ו  וזהו    אתיידע.  שרמזו חז"ל.  היו"ד משם הוי"ה הק'. מקור חסד העליון. 

ה'   ולהמתיק  היינו להעלות  שתים.  בה פרה בת  הכפולים.  מנצפ"ך  הפ אותיות  מנצפ"ך  וליי ' אותיות  וה' תתאה.  שוטים  עילאה  ה'  חד 
 בחי' יו"ד. סוד החכמה קדישא והבן כ"ז היטב:   ובהתייחדם יחד נעשה 

 חרי מות תשנב( )כי תבוא תשנב א   ח " יצ על הקיצור מה ששמעתי מהר   מה שכתבתי   אני מעתיק   -מ"ק    עו 

והסופיו  מנצפ"ך הם אותיות הכפולות  ודי   ת כי  חוזק  לבחי'  ל שזה מרמז  בשם החסד  עושים  אברהם שזה  ן כמובא  הבגד  כמו שבסוף 
לח אימרא שהיא   ומובא ששם ב"ן הוא במלכ מכפלת  חיזוק.  ולכן צריך    ות ולכן אותיותיו כפולות יזוק. כי הסוף הוא סמוך לקליפות 

ת  מדרגו ה כי היא סוף    הכל נשמע את האלקים תירא"  .    וכן היראה היא סוף כמ"ש בסוף קהלת "סוף דבר  ן( )יוד הה וו הה גמט' ב 
מזת במנצפ"ך זה בחי' אדם הקופא על מקומו מרוב פחד ויראה שנעצר  היא השער לעלות ממטה למעלה.    והיראה שנר מלמעלה ו 
 ל אלא נפעל שזה בחי' יראה.ופוסק לפעו 

וגם     ( תנינא ינים )תורה עד  "ך גמט' פר כידוע שיש פר ד הוא כמנפ"ץ לשון מפורר שהוא גם בחי' דינים.   ומנצפ הסדר הנכון    מנצפ"ך 
בחי'  היא נוקבא מעלה מיין נוקבין  להתחיל מילה חדשה זה בחי' כפל וכן המלכות  שמסיים המילה גורם לחלק המילים כי צריך  ע"י  
 כנגדה מלמטה טפחיים )הגר"א(    כי אין לך טיפה שיורדת מלמעלה עד שעולה   , כפל 

ל   כמנפץ לרמוז  ה כתב הטעם שלא נכתב כסדר  בשם השל"   בקהלות יעקב                        .ימלך גמט' פך  ' ָמלך גמט' צ, ה   ' ה   ך גמט' מנ, לה' מ 

זסשרצ    -ון.  ם דטלנת דלש   -גיכק דחיך.  ך   -אחעה דגרון.  ן   -שם שהמנצפ"ך הן שורש לה' מוצאות הפה.  ץ   הנ"ל עוד מבואר בע"ח  
לדיבור פה, וכן היראה היא  נחתך הקול  א צנכמ"ף.   ועל ידם  הסדר מהגרון עד השפתיים הו בומפ דשפתיים.   ולפ"ז    -דשיניים.  ף 

 הדברים אשר תדבר".  ל דרגין כנ"ל.  לכן היראה נקראת דבר לשון דיבור כמובא בסוף התורה עה"פ "אלה במלכות, סוף כ 

   -החלש על הגיבור ז: ת"ר חמש אימות הן אימת  יסורים הם מיראות נפולות והם בחי' המובא בגמ' שבת ע כל הי   תורה קנד עוד עיין  
על עקרב.  אימת סנונית על הנשר.  אימת כלבית על לוויתן.  והם חמש    הארי.  אימת יתוש על הפיל.  אימת סממית   ת מפגיע על אימ 

לא יסמוך על  את הגיבור ש   נתן מאימתו על החלשים שתתלבש בהם לירא   אותיות מנצפ"ך בחי' שורש הדינים לרמז שהשי"ת כנגד ה'  
 גבורתו.

היא החזרת הדברים לשרשם וזהו שיצחק היה  תו גבורה והביאור כי מידת הגבורה תכונת  יצחק שמיד   פחד   כמ"ש   בחי' גבורה   ויראה 
י' נוק' שמידתה גבורה וכן היראה שלא  צח ולכן כל העבודה של בחי' ממטה למעלה זה בח מיוחד במסירות נפש ובקליפה מתבטא בר 
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פעולתו הנובעת מהתפעל  וכשהיא   ,\עז/ לכבוש  ביראה  ורוות הלב  גדולת הש"י    בדעת דז"א  עחאיה   ממותו השגת 
כמ"ש    :לנות שהיא בדע  כך היראה הקב"ה  ך הם בדעת של  פמנצ' גבורות  כמו שההכוונה  הוא הקב"ה, וזעיר אנפין  
)מבין דייקא  ו יראת אלקים  ע"י שמבין בלב דהיינו ש  אלקים תמצא  ה' ודעת  תאז תבין ירא  \עט/ב'()משלי  

נה  , נמצא שיסוד דביב"ד דז"א )כי נה"י דבינה נעשים ח אזי זוכה לדעת    הגבורות שבבינה שהן ה' אותיות מנצפך שבבינה(שרש היראה הן    כי
נעש דעת  ממנו  ז" רות שמקבגבווה   דז"א, ה  נותןל  והיינו כנ"ל שע"י שמעלה את היראה לשרשה  (  ה' יראת  שהיא  למלכות    א מבינה 

  בורות שבבינה והן בדעת שבלב דהיינו דעת ז"א ' הם גיראת השורש  כי  דהיינו  ) בדעת  שרש היראה    בדעת זוכה להשלים את הדעת כי

  :( ת ה'א יראשהי לכותשז"א מקבל מבינה ונותן למפך ת מנצורוגב  ה' ונקרא דעת אלקים כי הם )שהוא בחי' רוח שבלב( 
באו כל ישראל  ו  לפני הסתלקותנתן משה רבנו ספר תורה לשבט לוי  כש, כמ"ש  \פא/ הדעת הוא בלב  \פ/ועיקר

הת הרי  להםבטענה  כמו  לנו  ניתנה  שבטך  ורה  את  משליט  רבנו    ומדוע אתה  להם  ושמח משה  אחרי  ואמר  סוף  סוף 

עד היום הזה    \פג/לב לדעתלכם    א נתןול  \פב/ט()דברים כ  ועד עכשיו   איםם נפלניסי  יתם שרא נה  ארבעים ש 

לב לדעת    םיש לכשנתגלה ש ורבנו מד  ולחפוץכן  ובתורתו.  לב לדעתבהקב"ה  פעולת  כי    אהו  והביאור  , ייק מהלשון 

 \פד/ רעיקבלב    גם שם  כילזה  ועוד ראיה  .  ממוצע בין שכל להתפעלות המדות שבלב  הדעתכי    ,הדעת היא על הלב

 
את הדבר המירא וזו מידת הגבורה שהאדם  וקפאון מיר ראה נעשה להפך עצירה  א התפשטות והשפעה במידת הי כמידת החסד שהי 

 .מתפשט אלא מתכווץ לתוך עצמו   לא 
גבורות   עז  והיא בחי'  גבורה  גמט'  ב   יראה  וספיר כמבואר  ה'.  ה' אות  ובתורה  יא  סוף אות  יד  כידוע.  תורה  לדינים  רומזת  הגבורה  ת 

הוא עצירת ההשפעה עד כדי החזרת כל דבר  בורה ודין  כי חסד היא השפעה וג  גבורה ודין הן זה לעומת זה והביאור בזה כי חסד ו 
עצורים כמו אריה שאין מי שיעצור אותו שעל  ש את יצרו, כי היצר הוא להתנהג בלא מ ב ו שרשו. וזהו שאמרו חז"ל איזהו גבור הכ ל 
שכוחו   כן  שאע"פ  השור  לעומת  שבמרכבה,  החסד  את  מסמל  ל   הוא  שאפשר  כיון  אבל  יותר  א רב  מסמל  הוא  אותו  הדין  כבוש  ת 

ולעצ שבמ  והדין לכבוש  וזהו מדת הגבורה  זה דין  רכבה.  ומכה ומשבר בחמתו אין  נמצא לפ"ז הכועס  ור את מה שרוצה להתפשט, 
ח  שעל אלא  הזולת  כלפי  זה  דין  שנקרא  ומה  דקליפה,  ה סד  בלבד  זה  מצד  אותו  ולכבוש  לעצור  ורוצה  כועס  הוא  דין  יו  נקרא  וא 

והי  ודין  וגבורות.   גבורה  בחי'  שהירא ראה  וגור כיון  פעולה  מכל  האדם  את  ומקפיאה  מאפסת  הפך  ה  פעולותיו.  את  לכבוש  לו  מת 
 היא בחי' חסד.  האהבה שגורמת לאדם להשפיע ולעשות ולתת שעל כן 

 הוא  -רלו היא ומת -בדפו"ר ותרלד   גם עח

ב   עט  פרק  ַלָחְכָמה    משלי  יב  ִ ְלַהְקש  ָך  )ב(  ִלב ְ ה  ט   ַ ת  ָך  ָנה: ָאְזנ  בו  קֹול    ַלת ְ ן  ֵׁ ת  ת ִ ָנה  בו  ַלת ְ ִתְקָרא  יָנה  ַלב ִ ִאם  י  כ ִ ף    ָך: )ג(  ס  ָ ַככ  ה  נ ָ ַבְקש   ת ְ ִאם  )ד( 
ה:  נ ָ ש   ְ ְחפ  ַ ְטמֹוִנים ת  ַ ִבין ִיְרַאת ְידָֹוד ְוַדַעת ֱאלֹ   ְוַכמ  ָ ְמָצא: )ה( ָאז ת  ן ָחְכָמה ִמ   ִהים ת ִ ֵׁ י ְידָֹוד ִית  ָנה: )ו( כ ִ ְתבו  ַעת ו  יו ד ַ ִ  פ 

 א: אמר כי אם לבינה תקר מוסב על ענין שלמעלה ש   -)ה( אז תבין יראת ה'    רש"י 
 ב.אלא שעיקר פעולת הדעת הוא להאיר בל   , כי באמת הדעת נחשבת מהחב"ד שבמח   , לשון עיקר   מה שנקט   פ

בו   , יר אנפיןשהוא בחי' זע   , דהיינו ברוח שבלב   , נעשה דעת בלב   בינה הכוונה שיסוד ד   -מ"ק    פא מנצפך שהם ה'  '  ה   והדעת הזה יש 
אזי    , היינו שכח ההמלכה שיש בלב כשמאיר בו הדעת אמת שברוח שבלב ד   , והיא נעשית יראת אלקים   , עיר נותן במלכות שז   , גבורות 

   .שהוא מה' גבורות דזעיר הוא מתבטא ביראת ה'   כיוון ו   , הש"י לבד כח ההמלכה הזה מתוקן להמליך על עצמו את  

ַעת הו א ב ַ   -'  ות גא השלם    קיצור לקוטי מוהר"ן עיין   ר ַהד ַ י  ִעק ַ ב כ ִ ֵׁ ם ד ַ ל  ו "ם יֵּש  ָלהֶׁ ם ַעכ  ב ג ַ לא לֵּ הו א    ַעת ַאְך הו א ב ְ ש   ַעת כ ְ ר ַהד ַ ַאְך ִעק ַ
ה'   ָנַתן  ב: "ְולא  תו  ָ כ  ש   מֹו  כ ְ ב  ֵׁ ל  ַ ב  ב  לֵׁ ם  ַהי ִ ָלַד ָלכ  ְמקֹום  ב  ֵׁ ל  ַ ב  ם  ָ ְוש  ג(.  ָבִרים כ"ט  )ד ְ ִעק ַ ַעת"  ש   ַהְינו   ֵׁ ְרָאה.  ַהש   ת   א  ַדע  י ֵׁ ש   ַעת  ַהד ַ ַרְך  ר  ָ ִיְתב  ם 

מחוֹ  ב ְ ְולא  ֹו  ִלב  וְ   ב ְ יָמה  ָעָליו אֵׁ ל  פ  ת ִ ש   ַעד  ב  ֵׁ ַהל  ְלתֹוְך  ַעת  ַהד ַ ת  ר א  ֵׁ ִויַקש   יְך  ִ ְמש  י ַ ַהְינו  ש   ְויִ ְלַבד.   ר  ְראָ ַפַחד  ְתעֹורֵׁ י ִ ש   ַעד  ַרְך,  ָ ִיְתב  תֹו  ָ ל  דֻּ ִמג ְ ה 
ת ַעד ש    ֱאמ  ְליֹוָנה  ְלָעְבדֹו ב   ה ְלִיְרָאה ע  ְזכ   ִ י ִ ַדע ִממ  י ֵׁ ת ש   ה ַעל ְלִיְרַאת ָהרֹוְממו  ה זֹוכ  א.  ְוז  ת ַעל -י ְלִהְתָירֵׁ ֹוְדדו  י ִהְתב  ת ַעְצמֹו  -ְידֵׁ ט א  ֹופֵׁ ש   י ש   ְידֵׁ

ַעְצמֹו   י ַהז  ז  -י ְידֵׁ -ְוַעל ב ְ רֵׁ ְ "ל. ַאש  נ ַ ַ ז כ  נו  ה ָלאֹור ַהג ָ ה:  ה זֹוכ  ה ָלז   ()לק"ע דעת א' ֹוכ 

כ איזה דעת יש להם.  התירוץ הוא שהדעת הוא  וצ"ע אם הדעת לא מאיר ללבם א"   –  לא לב גם לעכו"ם יש להם דעת אך שהוא ב 
ה לבינה שזה נקרא יחוד או"א כדי שבבינה  החכמ א. שמחבר    בחי' חיבור וקשר כמ"ש  "והאדם ידע וכו" והדעת פועל שני דברים  

החכמה  ה   תתגלה  זאת  מאיר  גם  הדעת  הע ואח"כ  ואצל  שבלב.  למידות  מהבינה  גדול  חכמה  דעת  בעלי  יש  ואפילו  דעת  יש  כו"ם 
תורה לא,  כי תורה הוא לשון הוראה דהיינו שהדעת מורה ללב איך  בגויים תאמין אבל  גדולה כמחז"ל חכמה  להתנהג    שחכמתם 

ק  דעת לעשות מה שיודע וזה בחי' עמל   חכמה ואין להם תורה היינו   דהיינו שיש להם רק בחי' מהדעת הבחי' הגבוהה דהיינו   עשה.למ 
 כמבואר בתורה יט תנינא.

ֹום    כט   דברים פרק   פב מַֹע ַעד ַהי  ְ יַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלש  ב ָלַדַעת ְועֵׁ ם לֵׁ ה: )ג( ְולֹא ָנַתן ְידָֹוד ָלכ     ַהז  

ר  שמעתי שאותו היום שנתן משה ספ   -זה  עד היום ה      "ה ולידבק בו: להכיר את חסדי הקב   -)ג( ולא נתן ה' לכם לב לדעת    -  רש"י פ 
ויתנ  וילך  בפ'  לוי כמ"ש  לבני  בסיני  התורה  רבינו אף אנו עמדנו  משה  לו  ואמרו  לפני משה  ישראל  כל  באו  לוי  בני  ה אל הכהנים 

על    ניתנה לנו ניתנה ושמח משה   משליט את בני שבטך עליה ויאמרו לנו יום מחר לא לכם   אתה ה לנו ומה  וקבלנו את התורה וניתנ 
 "כ פרש"י.ע     דבקים וחפצים במקום:   נהיית לעם וגו' היום הזה הבנתי שאתם  הדבר ועל זאת אמר להם היום הזה 

ָלה  , ולא פסוק בירמיה  ןולא נת   צ"ע מדוע נקט פסוק בדברים   פג י  ְוָנַתת ִ )ז(  ָלַד פרק כד  ב  לֵׁ לִ ם  ְוָהיו   ְידָֹוד  ֲאִני  י  כ ִ ְוָאֹנִכי  ַעת ֹאִתי  ְלָעם  י 
ה  ְהי  ָכל לִ   א  ַלי ב ְ בו  אֵׁ ֻּ י ָיש  אלִֹהים כ ִ ם לֵׁ ם: ָלה  ָ  ב 

ולא כל היראה היא בלב. דהיינו איזה עוד בחי' יראה יש שאינה בלב. ואולי כיון שיראת הרוממות ראשיתה    קר צ"ע מדוע רק עי   פד
של התפעלות דלא    יראה כלל כי יראה היא מידה בעת ממנה שהיא העיקר, אבל באמת בשכל אין  היראה הנו   בשכל לכן נקט לגבי 

וכ  ויבש.  קר  וא שייך כלל בשכל שהוא  יראה  ע"י  ל התפעלות כגון  שייכת רק בלב אלא שנובעת מהשגת השכל, המאיר בלב  הבה 
 הדעת.



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               17כ: 

. \פז/[פו]   ויראת מאלקיך  ואמר בדבר המסור ללב נ  \פה/ שין לב ע"ב(כמ"ש חז"ל )קידואה,  היר
ראה  ויבטל כל יראה חיצונית עד שלא תיהיה לו שום י  היינו שידע ממי יתיירא הפירוש    ,שרש היראה בדעתו

מ בלבדאלא  ית'  רוממותו  יראתעוצם  היא  אזי  בדעת  בשרשה  היא  וכשהיראה  היינותהרוממ  ,   \פט/[פח]שכתוב    ו, 
  כי יראת הרוממות היא    \צא/ להבדיל מיראת העונשהרוממת  ציראת  הנכבד היינו    הנכבד   ליראה את השם 

והיא יראה נמוכה שממנה צריך להתעורר    , קפה  בתורה בואר  יראת העונש היא יראה מהנגלה לעין כמ  כי   , ראהר היעיק

 :(צב) רה שבנגלה ע"י לימוד תום כי שזו ,תי שפלוזוכים לה ע"ובסמוך יתבאר ש . ליראת הרוממות

 
 דאות 

עכ"פ   ,בדעתשאת היראה לשרשה   דעת, דהיינו שכבר העלהבחי' הנגלה זוכה רק מי שיש לו  ת שלתוררבנו  עתה יבאר
וגם עשה  עצמו ולברר בהתבודדות את היראות הנפולות, את כוונה שזכה לשפוט אה שה. ונרלכן נקט בחי' דעת קצת

וכבר אין לו שום יראה מדבר אחר אלא ממנו  , שובהו בת להחזיר דבר כדישום ראה בבש היתתלצ ששא"תשובה עד 
 ת הרוממות.  א יראעת הי שלימות הד כיזה שלימות הדעת אלא רק בחי' דעת, ן אי היא יראת העונש, לכן ית', אבל עדיין 

עונש שמפחד  ראת הצמו יבע זה  ותו לבשת היראה באיזה דבר לירא אאפשר שכשמתויש לעיין בזה עפ"י תורה קפה  
  . החיה  ישלוט בומת החטא שמח

יראת    ,דקטנות ליפות וזוכה לבחי' דעת' מדרגות יראה, תחילה ע"י התבודדות מעלה את היראה מהקדנמצא לפ"ז שהן 
כה  ועי"ז זו ליראת הרוממות,זוכה ליותר דעת ע"י רוב התבודדות ואח"כ  שום דבר, וכבר לא מתלבש היראה בהעונש, 

  , ואח"כ ע"י תפלה זוכה \צד/ דהיינו יראה שניה גדולה יותר \צג/ לעוד דעת לשפלות דהיינו כה דה זושעל י רת הנגלה לתו
 שעל ידה זוכה לסודות התורה שהן אור הגנוז.  , יותר גדולה  שלישיתיראה ל ו ,לעוד יותר דעת

 
המסור ללב נאמר בו  דבר    " תקום ויראת " ת"ל    , ל יעצים עיניו כמי שלא ראהו יכו ........תנו רבנן מפני שיבה תקום    -:  דף לב קידושין    פה 

 .אלהיך ויראת מ 

ללב    -  פרש"י  המסור  או   -דבר  יודע אם ראהו  הוא  עושה הדבר  יחזיקוה   ללבו של  הבריות שלא  מעיני  להשמט  שיכול  לפי  ו  לאו 
חשבות גלויות לו ויודע בך שלסתור ולבטל מצותו  כרשע ושידינוהו לכף זכות ויאמרו לא ראהו לכך נאמר ויראת מאלהיך שכל המ 

 נת: נתכוו

צער   ונגרם , המוכר על המחיר ולא מתכוון לקנות )שמתווכח עם י יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים  רב   -:  דף נח   בבא מציעא 

 .שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך ( למוכר 

נאמר בו יראה נקט ליה, והכי קאמר    יך, האי שהרי ליתן טעם למה ולפיכך נאמר בו ויראת מאלה   -שהרי דבר המסור ללב    -  רש"י פ 
מסורה להכיר אלא ללבו של עושה, הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות, ויכול הוא לומר    כל הדברים הללו אין טובתן ורעתן   שהרי 

 ך תבואה למכור או הייתי חפץ לקנות מקח זה: לא עשיתי כי אם לטובה, הייתי סבור שיש ל 

 אם לאונאה:   בו הוי ירא מן היודע מחשבות, אם לטובה   של אדם, נאמר   -המסור ללב    וכל דבר   
 לב ופרק כה פסוק יז לו מג ויקרא יט פסוק יד  פו

ֱאלֹה   ויקרא פרק יט   פז  ֵׁ אָת מ  ן ְוָירֵׁ י ָזקֵׁ נֵׁ ְ ָ פ  ם ְוָהַדְרת  קו  יָבה ת ָ י ש ֵׁ נֵׁ ְ  יָך ֲאִני ְידָֹוד: )לב( ִמפ 

ת ֲעִמיתֹו ְוָירֵׁ   יז( ְולֹא תֹונו  )   ויקרא פרק כה  ם: ִאיש  א  יכ  י ֲאִני ְידָֹוד ֱאלֹהֵׁ יָך כ ִ ֱאלֹה   אָת מֵׁ
 נח  דברים כח  פח

ה ְלִיְראָ   ם פרק כח דברי   פט  ר ַהז   פ  ֵׁ ס  ַ ִבים ב  תֻּ ֹוָרה ַהז ֹאת ַהכ ְ י ַהת  ְברֵׁ ל ד ִ ָ ת כ  ֹות א  מֹר ַלֲעש  ְ ה  )נח( ִאם לֹא ִתש  ֹוָרא ַהז   ד ְוַהנ  ָ ְכב  ם ַהנ ִ ֵׁ ת ַהש   ת  ה א  אֵׁ
יָך:   ְידָֹוד ֱאלֹה 

 הרוממות  -הרוממת, בתרלד ומתרלו   –דפו"ר גם ב  צ 

י אהרן שיש בחי' שכבודו מתעלה ע"י עונש  ולא נקט המעניש, אבל עיין בפרשת אחרי מות בנ מדנקט הנכבד    כך משמע בפשטות   צא
ל ְונִ כמבואר בפרש"י עה"פ שמות כט    דייקא. ָראֵׁ י ִיש ְ ה ִלְבנֵׁ ָ מ  ָ י ש  כְ }מג{  ְוֹנַעְדת ִ ש  ב ִ י  בכבודי. שתשרה שכינתי בו. ומדרש  " רש פ בִֹדי:  ְקד ַ

ום הקמתו, וזהו שאמר משה, הוא אשר דבר ה'  במכובדים שלי, כאן רמז לו מיתת בני אהרן בי אגדה, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי,  
 היכן דבר, ונקדש בכבודי: לאמר בקרובי אקדש )ויקרא י, ג.(, ו 

על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים הוא מקודש בעולם, וכן הוא אומר    -ו  נ וש ה' אלהי כי קד   -פסוק ט    רש"י תהילים פרק צט ועיין  
 :כט( ונקדש בכבודי, במכובדי )שמות  

תור  צב לקמן  קנדעיין  הורא    ה  עפ"י  רב מסתמא  הטשרינער  של  התלמיד  זאת  הערה  ציין  תרלו  העניין  במהדורת  שעיקר  קנד  תורה  בסוף  וכמבואר  רבו.  תו 
       לכן העתקתי אותה שם.    בקנד.  את בסוף אות ב' שם מבואר עיקר העניין המבוארע לכאורה היה צריך לציין ז" טו. אבל צ  שם מבואר בתורה  שמדובר

וידבר ה' מיכן אמרו כל ת"ח שאין  ד"א ויקרא אל משה    -פרשה א פסקה טו  רבה  ויקרא  כמבואר במדרש  וענווה    ו שפלות דעת היינ   צג
שה אבי החכמה אבי הנביאים שהוציא ישראל ממצרים ועל ידו נעשו כמה נסים  מ צא ולמד מ   ימנו תדע לך שכן בו דעת נבלה טובה ה 

המשכן ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו    כת וריד תורה מן השמים ונתעסק במלא במצרים ונוראות על ים סוף ועלה לשמי מרום וה 
 .נאמר )ויקרא א( ויקרא אל משה ש 
 תדמות ופשיטות גמור בחי' אין ע"י שיש בו מדעת קונו.ה טול וענוה  יראה היא בי   נוה לפי המהר"ל נתיב הע   צד

אבל ענוה יותר בחי' אהבה והיא מידת    , ומתאפס מחמת אימה דין ושמירת מרחק מרוב אימת רבו ובטל    בחי' א  הי   נראה כי היראה ו

לפי המהר"ל הנ"ל    ור א והבי   .חילוק חי' ביטול ומה ה כי יראה וענוה שתיהן ב   קצת צ"ע .  ומה לו נכלל בו ית' הביטול בעצמה וע"י שד 

ית' אני בטל ונכלל בו, נ"ל כי ההתכללות הנובעת מענווה הכוונה שדייקא מהשג היא שהשגת רוממותו ית'    ואילו יראה   ת רוממותו 
זה פגם אלא  על כן נראה שאם השגת הרוממות מתחיל מאהבה והתכללות  ו גורמת לי לביטול והתרחקות קצת מרוב אימת רוממותו.  
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עכ"פ לשפלות   ,שבנגלה ד תורהואולי דווקא ע"י לימומות מ יראת העונש מביאה ליראת הרובתורה קפה וכאמור 
 .מות ולא יראת העונשמיראת הרו רק ע"יוד תורה שבנגלה נראה שזוכים שזוכים ע"י לימ

לירא רק  מקליפה זו וע"י התבודדות מעלה את היראה  ,ה היראהדהיינו שבתחילה ירא מהדברים שבהם נתלבש
ואזי זוכה ללימוד תורה   , תת הרוממוה לירא מעלה את היראולימוד תורה  מהקב"ה יראת העונש וע"י עוד התבודדות 

 נפש ולנסתר.  , שעל ידה זוכה לשפלות, ועי"ז לתפלה במסירותמהלש

את היראה לשרשה ב  לבחי' דעת  וכשמגיע ע"י שמעלה  ראוי להתיירא  דעת כנ"ל  מה'  אזי שיודע שרק   ,  

 , מהנתי עראני חכמה שכ  \צז/, כמ"ש )משלי ח'(תורה שבנגלהדהיינו    \צו/[צה]   ורה השגת התזוכה ל
כמ"ש והנחש    להרע  מהלחכ  כוונה רוב הול  החיצוניות שלה( דהיינו  )  \צח/ כמהחמש אלא רק בחי'  ה חכמה מאינ   ערמה

מח ללב נמצא שהיא חיצוניות  כי הדעת ממצע בין , משכן החכמההדעת שהיא מבאר שערמה היא  ורבנו  ,\צט/ היה ערום
כמו    ית חבר ללב חכמה חיצונהמה  דקליפ דעת    בין בחירה  לכן שם ה  , והיא הכח המחבר את החכמה ללבבינה,  והחכמה  

דייק  אוהנחש.   לשמה היא  ששכונת התורה    דהיינולימוד לשמה,    , ה שבנגלהלתור  לזכות א  בקדושה ע"י ערמה 

שהקב"ה  דהיינו    \ק/ )דניאל ב'(  יהיב חכמתא לחכימיןה  כמ"ש קוב"  המחובר אליו ית'  אצל בר דעת,

 . יראת שמיםב א המתבטל ידה יש לו דעת כמה שעכבר יש חשבלבו רק למי  , נותן הבנה נכונה בתורה
דהיינו שפלות וענווה עד  ר דעת ר, ולהשיג אותה צריך עוד יותשנוסף לתורת הנגלה יש גם תורת הנסתעתה יבאר 

ות אלוקות ועוד שעי"ז  ו כלי להשגל יהיה ועי"ז יצא לגמרי מגבול ויזכה לתפלה שהיא התפשטות הגשמיות ממש ש
 טלים עצמם אליו ית' בתכלית. אור הגנוז לצדיקים שמב   לסודות התורה הנ"ל שהם  זוכה עי"זותו  ת תפיל מתקבל

  .ות ליראה גדולה יותר של תפלה לשפלות וע"י השפל לתורה בנגלה ועי"ז יראה זוכה נמצא שע"י 
   .\קא/ מביאה ליראהושפלות   שפלות יראה מביאה לנמצא שה

 
יראה מביאה לענוה של אהבה,  לה יש יראה בזה נבחנת ההתכללות שאין בה גסות אלא ביטול באמת, ועל כן ה י א ע"י שבתח דייק 

 זוכה לסודות התורה.ל ידה  ע ותר אבל גם היא מביאה להתכללות יותר שהיא התפילה בהתפשטות הגשמיות ש ויש יראה גדולה י 
 עיין לק"ה הרשאה ג' א'   צה

ת ַעְצמֹו, עַ   -אות א'    ' ה גכ והרשאה הל   כח   הלכות   ה חו"מ לק"   צו  ט א  ֹופֵׁ ש   ט ש   ָ פ  ְ י ִמש  יֲאָבל ַעל ְידֵׁ ין ְלַמְעָלה ְוָאז אֵׁ ין ד ִ ה אֵׁ י ז  ין  ל ְידֵׁ ן ַהד ִ
עֹוָלה   ְוָאז  ָבר  ד ָ ם  ו  ש  ב ְ ַעְצמֹו  ש   ֵׁ ִמְתַלב  ְרָאה  ֹר  ְוַהי ִ ְוש   ' ְוכו  ה   ָ ְרש  ָ ְלש  ָלה  פו  ַהנ ְ ְרָאה  ְרָאה  ַהי ִ ַהי ִ ַהד ַ ש   ְרָאה  עַ הו א  ַהי ִ עֹוָלה  ש   י  ְידֵׁ ְוַעל   ' ְוכו  ת 

הו א הַ  , ש   ה  ָ ְרש  ָ ַעת. וְ ְלש  ָלם ַהד ַ ְ ה ִנש  י ז  ַעת, ַעל ְידֵׁ ה.ד ַ ִנְגל  ב ְ ה ְלתֹוָרה ש   ה זֹוכ  י ז   ַעל ְידֵׁ
ְמָצא: )יב( ֲאִני ָחְכמָ   משלי ח   צז  ֹות א  י ָעְרָמה ְוַדַעת ְמִזמ  ַכְנת ִ ָ נֹ )יג( ִיְרַאת יְ   ה ש  אִתי: הָֹוה ש ְ נֵׁ כֹות ש ָ ֻּ ִפי ַתְהפ  ְך ָרע ו  ר  ָאה ְוָגאֹון ְוד   את ָרע ג ֵׁ
ערמה היא הכח אשר בנפש לשקול כל דבר טרם העשותו כמ"ש כל ערום יעשה  ה   -)יב( אני חכמה שכנתי ערמה  משלי ח    מלבי"ם   צח

וה  מי שא בדעת,  יערים האדם לרעה, אבל  ולפעמים  הפתי,  הוא  חקי  פוכו  נפשו  הוא  סף אל  דרכו  י החכמה  שתמש בערמתו לחשוב 
ולער  דבר  בכל  נפשו  עם  ולהתיעץ  החכמה,  חקי  לפ עפ"י  לתת  שעז"א  החכמה,  חקי  כפי  מעשיו  שיהיו  שהחכמה  ום  ערמה,  תאים 

 .ת אצל הערמה, כי הערמה בלא החכמה תהיה לרוע לרוב תלמדם לערום ולחשוב על מעשיהם, ועז"א שאני חכמה אני שוכנ 
ו בזה הרבה לבאר הצד  שאסור ללמד אשה גמרא. והיכי דמי רשע ערום וכו' עי"ש. ובתורה יב הארכנ   ם טע   וטה כא: ס וכמבואר ב   צט 

 השלילי שבערמה.
ה ַמְלכִ   ' דניאל פרק ב   ק א ְמַהְעד ֵׁ א ְוִזְמַני ָ ַני ָ א ִעד ָ נֵׁ ְ ים ַמְלִכין יָ )כא( ְוהו א ְמַהש  ְמָהקֵׁ ב ָחְכְמ ין ו  יִמ הֵׁ י ָתא ְלַחכ ִ ָעא ְלָיְדעֵׁ ַמְנד ְ  ִביָנה:    ין ו 

החכמה בא מאתו ולא ישפיע רק על המוכן. וכמ"ש אין    ששפע ונגד מ"ש שהחכמה היא שלו, אמר יהב חכמתא לחכימין,    -  מלבי"ם 
בו חכמה, שאחר ההכנה הטבעיית תבא הש  למי שיש  נותן חכמה אלא  וסדר המדרגות הם הקב"ה  בינה   פע האלהית,  דעת,    חכמה 

ך דבר,  מתו   כמה למי שי"ל הכנה לקבל חקי החכמה, ואחריו הוא הבינה להוציא מדעתו דבר היא המקובלת מה', וה' יתן ח שהחכמה  
בינה. ובארתי  ועת יבין בחכמה ישיג ידיעה ברורה כדבר המושג בחוש או במושכל ראשון, וזה נקרא מדע ודעת, וה' יתן מדע ליודעי  

 ר משלי: כל זה בפי' ספ 
ברי צ"ע  ו   קא ב עיין  פנחס  דרבי  יציאה   בע"ז   יאיר   ן יתא  בחי'  שהיא  ביראה  שמדבר  משמע  הנ"ל  לפי  חטא.  ליראת  מביאה  ענוה    כ: 

 ול וצ"ע א"כ מדוע יראת חטא ולא יראת הרוממות. ואולי שיראת חטא היא הנובעת מיראת הרוממות הגדולה ביותר.  מגב 

ִיְר   ועיין משלי  ֲעָנָוה  ב  ק  עֵׁ ד(  ה'...: )כב  הכו   ַאת  ש וצ"ע האם  דהיינו  סיבה  עקב לשון  הפירוש שהעקב  ונה  ליראה, או  מביאה  הענווה 

ה המדרגה  דהיינו  הענווה  של  לענוה.  נמוכ והסוף  מביאה  שיראה  דהיינו  יראה  היא  שלה  במדרש ה  'מה    ועיין  קמח  בתורה  שהובא 
עטרה   חכמה  עשתה  לסלותא  עקב  ענוה  ענוה  שעשתה  "עקב  שנאמר:  ראשה,  ו על  ה',  ח יראת  "ראשית  הרי  כתיב  ה'".  יראת  כמה 

שיר  הנגל שלמד  לתורת  זוכים  ידה  שעל  הדעת  שהיא  מיראה  מדבר  נמצא  לענווה,  מביאה  שע אה  יראה  ה  )והיא  השפלות  ידה  ל 
 ראשונה הנ"ל(.  

קמח  בתורה  שהיר   ועיין  דהיינו  מיראה.  למעלה  יראה  שיש  הנ"ל  ממדרש  לומד  ל שרבנו  ומביאה  לענוה  עקב  שהיא  היא  אה  ענוה 
   .ן בין החכמה לענוה היא ראשית חכמה, אע"פ ששתיה מוכה מהיראה ש נ 

שית חכמה היא  בר ביראת העונש שהיא עקב ענוה במלכות אבל רא שמדו תירצתי עפ"י זהר חדש שמבאר    ועיין בתורה קמח   -מ"ק 
ואול   .יראת הרוממות בבינה  כאן  גם  יראה למעלה מיראה ואמנם אפשר אולי לתרץ כך  יש  ות  מרוממ ויראה  ש  מעונ יראה    י באמת 

בדף ה כתב שיש עשר  ת' ו קונים בדף יא: כתב שיש ג' יראות מעונש עוה"ז ומעונש עוה"ב ומרוממותו י מאהבה ובהקדמת התי יראה  ו
 .יראות 

יתבאר  ולפ"ז   ואולי  מביאה אליה.  יראה שהשפלות  ויש  המביאה לשפלות  יראה  שיש  כאן  רבינו    עפ"י המבואר  כוונת  בתורה קמח 
וה כמבואר בתורה טו.  ו אה שקודם החכמה ויש יראה שלמעלה מהענ אה אחת אלא שבהכרח יש גם יר ה לענוה יש יר נם בין חכמ שאמ 

זו הנזכרת  נמצ   ואם זה נכון  א שבתורה קמח מדבר רק על יראה שבין חכמה וענוה וסומך על תורה טו שיש עוד שתים ודווקא את 
 כיר בתורה טו. וצ"ע.בתורה קמח לא מז 
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נראה כי  ו   ע"י שיש בו מדעת קונו. ,בחי' אין ,שיטות גמורות ופדמהת  וענוה  ,יטולוה יראה היא בו לפי המהר"ל נתיב הענ 
יותר בחי' אהבה והיא  היא אבל ענוה   ,ס מחמת אימהבו ובטל ומתאפחק מרוב אימת רדין ושמירת מר בחי'היראה היא 

 .  וע"י שדומה לו נכלל בו ית'  ,מידת הביטול בעצמה
כי ההתכללות הנובעת   , הנ"ל לפי המהר"לנ"ל והביאור   .לוקומה החי  ביטול קצת צ"ע כי יראה וענוה שתיהן בחי'ו

לי  גורמת יראה היא שהשגת רוממותו ית' ת' אני בטל ונכלל בו, ואילו מענווה הכוונה שדייקא מהשגת רוממותו י
 לביטול והתרחקות קצת מרוב אימת רוממותו.  

נבחנת    תחילה יש יראה בזה"י שביקא עאלא די  ,זה פגםמאהבה והתכללות   שגת הרוממות מתחילועל כן נראה שאם ה
היא  שדולה יותר וה של אהבה, ויש יראה גולענ  אין בה גסות אלא ביטול באמת, ועל כן היראה מביאהההתכללות ש

 התפילה בהתפשטות הגשמיות שעל ידה זוכה לסודות התורה.   דהיינו מביאה להתכללות יותר 

תאה והיא בחי'  תורה רפו שיש חכמה ת   יןעי  תרובחי' נסנגלה,  יש שני בחינות תורה, יש בחי'  אבל  

ויש לימוד פוס  \קב/גן והיא בחי' עדן,  נעשה מושל בשעריויש חכמה עילאה  ידו  נטבעו בא  גן עדן  קים שעל  ,  רץשהם 
הכוונה   כאן  נגלה  פהל ובפשטות  ובעל  בכתב  הנגלה  לבאר  ופוסקים    ,כל  שאפשר  התורה  כל  שהיא  תתאה  חכמה 

שכל  לרבדיבו  במהלכי  אבל  נס.  חכמתר  בחי'  עילאה  שהיא  זוכה  יאה  אדם  נו  לעתיד כל  אלא 
ע העול   ל בזה. אב\קד/ קג לבא  נסתר  זוכה לבחי'  נפש  \קז/[קו]קהלה יי תפ" ם  כמבואר    \קח/במסירת 

ד שיה לקמן  בלי  שמתפלל  כוינו  ואינו  ו ום  עצמו,  תועלת  ונת  עצמו,  את  לכלום  וגשמיותו,  חושב  עצמותו  כל  נתבטל 
ירות  ל במסדהיינו רק מי שמתפל.  \קט/ כל היום"  הרגנועליך  "כי  ד(:  כתוב )תהלים משלם, כמו  בעונו  אי   ונתבטל כאלו 

יש לו את הכלי להשיג תורת הנסתר  ,\קי/ נפש עד שמוכן למות בכל תפלה מחדש נסתר א  ,הוא  ין הכוונה שנסתר  כי 

 
 בגן שם התורה בפועל והגן מקבל מהעדן שהוא התפלה והתורה בכח.ים ומבינים בתורה נשמותיהם  אות ז' שהלומד   ן תורה ח' ועיי   קב
 א לבו  -מתרצו  קג

   וה"ב.ועיין ע"ח החילוק בין לעת"ל לבין ע ד"ה סלק ויתיב באילנא משמע שהנסתר הוא בחי' עוה"ב.    לקמן בביאור הרבב"ח   עיין  קד

צוניות הבינה שנקראת עולם )כי  י בונה דהיינו ח היא כשז"א מקבל מת את עוה"ב  נקר ה שהשגה  "ה  ח שער טו פ בע"   מבואר בכהאריז"ל 
ה נקראת כן ע"ש שמתעלמת במוחין דז"א(,  והבא פירושו שבא עכשיו כי זוהי השגה שיכול להשיג  תבונ הנוקבא נקראת עולם ובפרט  
       קראת לעתיד לבוא.שהיא נ בעצמה    יקבל מבינה בוא היא כשז"א יגדל מעלתו ו בעוה"ז,  אבל השגת לעתיד ל 

 תפלה  -תפילה  ומתרלו -בדפו"ר  גם קה

 לק"ה תפלה ג' אמצע אות ב'  קו

י עֹולָ   -)עפ"י תורה עח תנינא(  אמצע אות ב'    'ה הלכה גתפל   לק"העיין    קז  יִחין ַחי ֵׁ ַית ָרָבא, ַמנ ִ ְ ש  ב קֻּ יטֵׁ ָרץ הֵׁ ן ְמתֻּ ֵׁ ָ ְוַעל כ  י ש  ַחי ֵׁ י ם ְועֹוְסִקים ב ְ   ָעה, כ ִ
ֹוָר  ה ְזַמן ת  ָ ִפל  ְזַמן ת ְ ד ו  י ַהת    ה ְלחו  ת ַעל ְידֵׁ ו  ִלין ִחי  ה ְמַקב ְ ָ ִפל  ְזַמן ת ְ י ב ִ ד, כ ִ ל.  ֹוָר ְלחו  ץ ִיְשָראֵׁ ר  ִחיַנת א  ם ב ְ ַנת ִחנ ָ ִחיַנת ַמת ְ ִהיא ב ְ ת ש   מ  ְעל  ַהנ   ה 

עַ  ְ ש  ם ב ִ ִקים ג ַ בֵׁ ד ְ ֹוָרה ִנְמָצא ש   ַהת  ה ב ְ ָ ִפל  ֹוָרה הַ , ַהְינו   ת ַהת ְ ת  ַ "ל.  ב  נ ַ ַ ת כ  מ  ְעל  ה נ   יָמן    ְוזֶׁ סִּ ר )ב ְ ם ַאחֵּ ָמקו  ְבָרָכה ב ְ נו  לִּ ְכרו  נו  זִּ ָאַמר ַרב ֵּ ֶׁ ַעל  טו(  ש  ֶׁ ש 

נ ָ  ַנת חִּ יַנת ַמת ְ חִּ יא ב ְ הִּ ֶׁ ה ש  ָ ל  פִּ י ַהת ְ י ַעל ְידֵּ ָרה, כ ִּ ו  י ת  ְתרֵּ ין ְלסִּ כִּ ה זו  ָ ל  פִּ י ַהת ְ ים ְידֵּ קִּ בֵּ ה ד ְ י זֶׁ ינַ   ם ַעל ְידֵּ ְבחִּ ָרה  ב ִּ ו  חִּ ת ַהת  יא ב ְ הִּ ֶׁ ת ש  מֶׁ ְעלֶׁ יַנת  ַהנ ֶׁ
ָרה,  ו  י ת  ְתרֵּ ב ַ   סִּ ה ֲעבֹוָדה ש   ָ ִפל  את ַהת ְ ן ִנְקרֵׁ ֵׁ ֵׁ ְוַעל כ  י ל  ב, כ ִ ֵׁ ל  ַ ב  ָבה ש   ָ ִחיַנת ַמֲחש  ִהיא ב ְ ת ש   מ  ְעל  ֹוָרה ַהנ   ִחיַנת ַהת  ִחיַנת ַהְעָלָמה ב ְ ה ב ְ ז   ב    ב, ש   ֵׁ ַהל  ב ְ
ל  ָ כ  ְעָלִמין  ָבִר   נ  ִחיַנת  ַהד ְ ב ְ ֵׁ ים  כ  ְוַעל  ב,  לֵׁ מֹות  ֲעלו  ַ ד ַ ת  ְצִריִכין  ו  ְמֹאד  ְמֹאד   ַ בֹוה  ג ָ ִחיָנה  ב ְ ִהיא  ה  ָ ִפל  ַהת ְ ֹות  ְיקָ ן  ְלַהְרב  ו  יֹום  ָכל  ב ְ ל  ֵׁ ל  ַ ְלִהְתפ  א 

י ב ְ  ה, ַעל ְידֵׁ ָ ִפל  י ַהת ְ י ַעל ְידֵׁ ִנים, כ ִ ה ְוַתֲחנו  ָ ְתִפל  ם ב ְ ב ִ ַנת ִחנ ָ ְע ִחיַנת ַהת  ִחיַנת ַמת ְ ד חִ ֹוָרה ַהנ   ס  ִחיַנת ח  ת, ב ְ מ  ן  ל  ַ ת  ַ ם מ  ם ָהעֹוָלם קֹד  ָהָיה ְמַקי ֵׁ ם ש   נ ָ
י ז   ֹוָרה, ַעל ְידֵׁ י ה יְ ת  ַח ָצְרכֵׁ ְכרֵׁ ֲחַמת ה  ֹוָרה מֵׁ י ת  ְברֵׁ ל ִמד ִ טֵׁ ָ ָהָאָדם ב  ים ש   ים ְוָהִעת ִ ַמנ ִ ל ַהז ְ ָ א,   כֹוִלין ְלַהֲחיֹות כ  ֹוצֵׁ ְרָנָסה ְוַכי  ַ    פ 

נין תפלה בכוונה שהיא הנשמה, זהו סודות התפלה. שהנגלה של התפלה  וע -  מיד פרק נר מצוה אות ח' מסכת ת   הקדוש   של"ה ועיין  
עה, וכן סיפור שבחיו של הקב"ה והנהגת פעולותיו יתברך הם דברים נגליים, אבל פנימיית עניינם וסודם הנוגעים ברומו  יי ש שהיא ח 

בו סוד אחדותו יתברך. והקב"ה מתאוה  ספירות שאדון יחיד בהם והם  ת והשמות הם ה שרשי השמו   עולם, זהו נשמת הדברים, סוד של  
בוה אשר הארכנו למעלה בחיבור הזה )בהקדמת תולדות אדם שער הגדול ובמאמר רביעי  רך גלהתפלה זו, ועבודת התפלה זו היא צו 

 מה: ה מהתפלה להנש וף, והכוונ . הרי הנגלה מהתפלה נמשל לגמעשרה מאמרות(, ויתבאר לקמן בפרק השני 
תפל   -  לקוטי עצות   קח וגשמיותו בשעת הת אות  ה  ערך  ישותו  כל  נפש, שיבטל  צריכין להתפלל במסירת  יכון בשביל    פלה,כו.  ולא 

ידי שמתבודדין ומפרשין    תועלת עצמו כלל ולא יחשב לכלום את עצמו, ויתבטל כאלו אינו בעולם. וזה זוכין על ידי משפט, דהינו על 
כל הדברים שעושה, ועל ידי זה מעלין היראה לשרשה שהוא הדעת, ועל  ין ודנין את עצמו בעצמו על  ין קונו ושופט תו בינו לב שיח 

ין לתורה שבנגלה ועל ידי זה זוכין לתפלה במסירת נפש כנ"ל, ועל ידי תפלה כזאת זוכין לסתרי אוריתא שהוא אור הגנוז  זוכ   ידי זה 
   ב ג ד(:   דיקים, אשרי הזוכה לזה )טו, לצ 

תורה  של    ירת נפש על קדוש השם זוכין לשלום ועל ידי זה זוכין לדבר דבורים קדושים ג. על ידי מס אות  ערך קדושה    -לקוטי עצות  
גם    ותפלה, ולקשר המחשבה היטב אל הדבור, ועל כן עצה טובה להתפלל בכונה, לקבל עליו במחשבתו למסר נפשו על קדוש השם, 

 פ(: תורה  ) תפלה אות כו[  כנ"ל בערך ]   ל במסירות נפש היא להתפל   בלא זה עקר שלמות התפלה 
ָחד וְ   -  עיין תורה מו תנינא   קט  ש  ְלָכל א  ש  יֵׁ פ  חָ ְמִסיַרת נ  , א  ש  פ  מֹון הו א ַהנ   ָ ן ָממֹונֹו ִלְצָדָקה. ְוַהמ  ֹותֵׁ נ  גֹון ש   ָעה, כ ְ ָ ְבָכל ש  ָכל יֹום ו  ל ב ְ ָראֵׁ שְֹ   ד ִמי ִ

א  ָליו הו א נֹושֵֹׁ י אֵׁ ַנְפש    "כ ִ ת  ָבִר א  וֹ ֹו" )ד ְ מ  ַהְינו  ש   מֹוןים כ"ד(. ד ְ ָ ְרִויַח ַהמ  ַ מ  ם ש   נֹות קֹד  ָ ְוַסכ  יִגיעֹות  ֹו ב ִ ַנְפש  ר  ְונֹוְתנֹו  , וְ סֵׁ מֹון  ָ ל ַהמ  ְך נֹוטֵׁ ָ כ  ַאַחר 

ֹו.   ַנְפש  ר  מֹוסֵׁ ִנְמָצא  ַרְך,  ָ ִיְתב  ם  ֵׁ ַהש   ִביל  ְ ש  ְתפִּ ב ִ ב ִּ ן  הַ ְוכֵּ ְדָרש   מ ִּ ב ַ יָתא  אִּ ה  ָ ְעָלם  ל  ָר נ ֶׁ ש ָ י  חִּ )ַחי ֵּ ב ְ יא  הִּ ֶׁ ש  ַדף קכד:(,  ל  ה  כ ָ ה ַרְגנו   יָך  ָעלֶׁ י  "כ ִּ יַנת, 

יַר  ם" ְוכו ', ַהְינו  ְמסִּ ו לו  ת נֶׁ ַהי ו  ְוַתְחב  ים,  ו לִּ ְלב  ְוַהב ִּ ת  בו  ָ ֲחש  ַ ם ַהמ  ָלה עִּ דו  ְלָחָמה ג ְ ו מִּ ָלה  דו  יָעה ג ְ יְך ְיגִּ י ָצרִּ . כ ִּ ש  ם פֶׁ הֶׁ ְבר ַח מֵּ ְולִּ ה  , ְוַעל זֶׁ ת ָלנו ס 
יָך ה ַרְגנו ' ְוכ נֱֶׁאַמר: 'כ ִּ  יַרת נֶׁ י ָעלֶׁ הו א ְמסִּ ֶׁ ְמָצא ש  ְעָלם, נִּ ְדָרש  ַהנ ֶׁ מ ִּ ו ָבא ב ַ מ  ש  ו ', כ ַ ה: פֶׁ זֶׁ א ב ָ צֵּ י ו  ן כ ַ  ...... , ְוכֵּ

 תה תפלה וכו' עי"ש.יחשוב קודם התפלה שהוא מוכן למות מאו   –למגיד ממעזעריטש אות לא    לקוטים יקרים   קי

 שהוא מוכן למות באותה תפלה.     יחשוב קודם התפלה   –ה אות מא נח עמוד התפיל פרשת    עה"ת ובעש"ט  

יתברך שאד שם אות   אחר התפלה, שלפי דרך הטבע היה לו למות מחמת שמפסיד כחו, כי נתן כחו    ם חי מב. זה חסד גדול מהשם 
 בהתפלה, כל כך, מכח הכוונה הגדולה שהוא מכוון: 

 יצאה נשמתו מגודל הדבקות: א כשאדם חי אחר התפלה, שלא  ר שנס גדול הו ב ז"ל, שאמ בשם הבעל שם טו   מג.שם אות  



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               20כ: 

דהיינו    המושג,  שך מעומק חו  ראתונק,  נסתר מצד מהותהתורה שהיא  יגלה לי, אלא הכוונה ל  מישהו יך שממני ורק צר 
תורה   הלב,הששהשהיא  בהכנת  תלויה  בה  מגבול  גה  לצאת  עצמו  שמכין  ההכנה  השגכפי  היא  כי  של,  ב  עוה"  ות 

רו לא  גות נפלאות וחבכ אחד יתענג בהשוכמבואר בתורה קצא שאפשר בעוה"ב שיהיו שנים באותו מקום בג"ע ואעפ"

 .  לוםירגיש כ

נגלה כי  ריך ללמוד תורה שבורה צות הת ידה יזכה לסוד  כזו שעל  הגשמיות תפשטותעתה יבאר שלזכות לתפלה בה
לימוד  ות יד. ירהו בגמ' .\קיא/ התורה אפשר לזכות לשפלות ימוד ידי ל דהיינו שעל  , תורה שבנגלה היא בחי' שפלות

רה שבנגלה  ות  ורבנו מכנה סתם את כל  .תורהשם ההר השפל שעליו ניתנה העל  ,בשם סינימכונה בבקיאות  הנגלה
ואולי כי ע"י פלפול מתגלה  תורה שבנגלה,  ב  עוסק ,ה ומתרץדהיינו המפלפל ומקש ע לכאורה גם עוקר הריםוצ"  י,סינ 

  לשפלות, וכן מבואר בסוטה  יותר לבאקשה  י בחי' עוקר הרים אולי כי על יד  והנסתר ממנו דהיינו הנסתר שבנגלה, א
 אנא.   אאיכדה  תני ענו יר לא תהוא שאמ  רב יוסף המכונה סינישדייקא  \קיב/ מט:

ל ועוד שהיא מתקבלת ועי"ז  צא מגבויות ויורות נפש עד שזוכה בה להתפשטות הגשמכה לתפילה במסיוע"י השפלות זו
 ת התורה דהיינו השגות עוה"ב שהיא חכמה עילאה. לסודו ידה  זוכה על 

צ"ע הרי דואג  מיק בה, ועוד על ולהף לפלפא עוקר הרים שהוא החריסיני סגולה לשפלות ול אוצ"ע מדוע דווק 
כמבואר בגמ' שהיתה תורתם   לשפלות,התורה   ילה להם גדולי תורה עצומים בזמן שאול המלך ולא הועואחיתופל שהיו 

ואולי באמת דייקא הלומד בבקיאות זוכה יותר לשפלות ע"י שאינו בקי כל כך   .יראת שמיםובלא  לחוץ  מהשפה ו
ות שבתורה. ואע"פ  ה לשפלהסגול זה  שגםאינו מבין ע"פ שגרוס אומרבה ל כמו שהם אלא מקבל את הדברים פלפול ב

דש דינים שאינם  י ולחכראו ת לעמקה ולדעת לדמות מילתא למילתאא"א לרד פלפול  שבאמת בבקיאות לבד בלא
ל  ופדואג ואחית  , ובזה נפלור בסכנה של גאווהעוקר הרים הוא יותש רואיםמפורשים, שזה זוכה המכונה עוקר הרים, 

פלפולים  וכיו"ב  ו לשם שלש מאות קושיות במגדל הפורח באוירכמבואר בגמ' שהיהרבה בתורה   שהיו מפלפלים
  וקושיות על יחוסו של דוד המלך.

כמ"ש   ,בחי' שפלות  , היא בחי' סיניכי התורה שהיא בנגלהי תורה שבנגלה.  "וכה עלה זולתפ
ס"ד.( )ברכות  לבבל  \קיג/חז"ל  ישראל  מארץ  שאלה  ועוקר הר  שנשלחה  מיניהו סיני  הי  עדיף,   קידים 

עד סיו  והשיב הסיבה  ,  \קטז/[קטו]   יףני  את  שם  הכל  וביארו  למרצריכיכי  חיטייאן  פשט   \קיח/ [קיז]   י 

 
בס' בית אהרן ברמזי פסח דצ"ב ע"ב וז"ל, סיפר המעשה    -אות כא     -חיים  מים  פרשת עקב בהערות מקור    בספר בעש"ט עה"ת עיין  

שם   פטי ט מהבעל  אחר  לבנו  שנראה  נבג"מ,  הקדוש  עובדין  וב  איך  אותו  ושאל  הבורא,  רתו,  ג את  הר  לו  השמים  ונדמה  תחת  בוה 
רין, ואחר כך אמר לו כך עובדין  פירו וק מאוד, ועמד על ראש ההר וזרק את עצמו לתוך העמק, ונתפרקו אבריו עד ל ואצלו עמק עמ 

 את הבורא, עכ"ל: 
 .תורה שבנגלה זוכה לשפלות   וכן בלק"ע ערך התבודדות אות א' מבואר שע"י   עיין בקיצור לק"מ השלם   קיא
 .ליה רב יוסף: לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר     בטלה ענוה ויראת חטא: משמת רבי    : וטה דף מט ס   קיב
חקתו וכל הנדחה מפני השעה שעה נדחת מפניו מדרבה ורב יוסף.  הלוי כל הדוחק את השעה שעה דו   אמר ר' אבין   -ברכות סד.  קיג

יו  סיני ועוקר הרים איזה מ סף סיני ורבה עוקר הרים  דרב  להו סיני קודם שהכל    קודם שלחו   הם אצטריכא להו שעתא שלחו להתם 
שרין ותרתין שנין מלך רב  דאי מלכת תרתין שנין מלך רבה ע צריכין למרי חטיא אף על פי כן לא קבל עליו ר' יוסף דאמרי ליה כל 

   לא קרא: רבה אפילו אומנא לביתיה  יוסף תרתין שנין ופלגא כל הנך שני דמלך  

שהיה חריף ומפולפל בתורה הרבה ואמאי קרי ליה עוקר הרים שהיה מפרק    -וקר הרים  ע   ורבה   –  בשם הרמ"ה הוריות יד(  ב ) פירש הכותב  
טריך להו  וקר ודוחה שמועות שהיו דומין כהרים שאין אדם יכול לעקרן.  וכי אצ כהרים שאין אדם יכול לפרקן וע   קושיות שהיו דומין 
דיף שלחו מתם סיני עדיף דהכל צריכין למארי  י מנינהו ע הא יי חד מניהו ברישא שלחו לתמן לא"י סיני ועוקר הרים  עלמא בבבל למנו 

מרי זוזי אי לא משכח חטי למזבן בגוויהו.  אבל מרי  סלעין ודינרין דמאי מהנו ליה ל דחטיא דכולי עלמא צריכי ליה אפילו עתירין  
לכ  צריך  לא  לאחרים  ו"ע חטי  למזבן  כולי    דהיינו  זוזי  ליה  דלית  דאע"ג  דצריכי האי  מילי  שאר  דא ל   בהו  מאחר  יכול  יה  חטי  ליה  ית 

ליה זוזיה ואי לא לא  מהני    מאן דמזבן ליה חטי בזוזיה מהנו למיחיה גוויהו.  ועוקר הרים דמי לעתיר סלעין דלית ליה חטי דאי משכח  
הרים   עוקר  הוה  נמי  הכא  ואף  מידי  דאי  ליה  ומחודד  מפולפל  חדודי  דהוי  ליה  מהני  ושמעתתא  מתניתא  ליה  דתני  מאן  משכח 

ליה מתניתא ומהדר    ל למידק מנייהו אגב פלפוליה כמה מילי דלא יכלי שאר אינשי למידק ואי לא משכח מאן דתני פוליה דיכו פל ו 
עות עתיר משח  תיק סלעין וקרי לבעל שמו מאי מהני ליה פלפולא. ובפרק מי שמת )ב"ב קמה:( קרי לבעל פלפול ע   קמיה שמעתתא 

 ומסיק בה התם הכל צריכין למריה חטיא.
 מינייהו   -מיניהו, ומתרצו  -גם בדפו"ר  קיד

 הוריות יד.  קטו

ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף  פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל  אמר ר''מ לא אמר אמר רבי יוחנן    הוריות יד.  קטז 
אפילו הכי לא  מרי חטיא ו ל   זה מהם קודם שלחו להו סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין עוקר הרים שלחו לתמן אי   רב יוסף סיני רבה 

יוסף וכל שני   יוסף עליה מלך רבה עשרין ותרתי שנין והדר מלך רב  יוסף אפילו אומנא  קביל רב  לביתיה לא חליף  דמלך רבה רב 
מלתא ולא מפריך להוי רישא דכולהו איפריך דאביי    צריכי רישא אמרי כל דאמר אביי ורבא ורבי זירא ורבה בר מתנה הוו יתבי והוו  

מנייהו עדיף רבי זירא    איבעיא להו רבי זירא ורבה בר רב מתנה הי .  רבה לאביי דגבה רישא א''ל נחמני פתח ואימא   פריך חזייה אי לא  

 קשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק מאי תיקו:  חריף ומ 

ה אע''פ שאין  פולפל בתור ומ ין לו כנתינתן מהר סיני: וחד אמר עוקר הרים. דחריף  ששנה משנה וברייתא סדור   סיני עדיף. מי -  פרש"י 
ו  משניות  שהיו  לפי  סיני  ליה  קרו  יוסף  רב  כך:  כל  לו  סדורין  וברייתא  מהר משנה  כנתינתן  לו  סדורות  היה    ברייתות  לא  אבל  סיני 

וברייתא סדורין לו מפי השמועה כנתינתן מהר סיני  וסף הוא מרי חטיא שמשנה  הכל צריכין למרי חטיא. כלומר רב י   .מפולפל כרבה 
 .בוהון דהלכתא וברייתא א   נה דמש 
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  אלא שהאחד   , בתורת הנגלה  ים למדנים י חכמ תלמיד  ומדובר  \קיטהסוגיא שם היא לעניין מנוי ראש ישיבה )המאירי(/ 
  \ קכא/ בקיחכם ה ף  דיוהשיבו להם שע  , לחדש בתורהשיודע לפלפל ו  \קכחריף/ חכם    וחברו בכל התורה  בעל פה  חכם הבקי  

בקיאות   תחילה  צריכים  כולם  היהבזמנ   כיכי  המשניות    ם  את  בע"פ  זכר  שלא  מי  ולכן  שבע"פ  תורה  לכתוב  אסור 
חר שהיה  אזי אע"פ  לוברייתות  צריך  היה  אבל  בהן  לפלפל  לפיף  במה  שידע  כדי  הזיכרון  הכל  בעל  הכוונה  וזה  לפל 

  ורבנו   .ביא ראיה שתורה שבנגלה נקראת סיניק מאה שרנרו  עכ"פ לעניננ  ,שיתבאר לקמן  ארי דחטיא כמו מלצריכין  

לנסתר   דורש נגלה  בין  החילוק  לעניין  התורה    \קכב/ זאת  אבל  לה,  צריכין  הכל  שבנגלה  והתורה 
 . \קכד/[קכג ]  תר זעירין אינון דצריכין להשבנס

 
שהוא שוהה  ה לא הוה חריף כל כך אלא מתוך  חריף ומקשה. מתוך פלפול יתירא דהוה ליה הוה מקשה ומתרץ אבל רבה בר מתנ 

 ומעיין יפה יפה מסיק אליבא דהלכתא:  

א דהלכתא,  מעתתא אליב ש   פולו היה יודע להקשות ולתרץ מיהו לא הוה ידע לאסוקי זירא חריף ומקשה מתוך פל רבי    –פירש הכותב  
דהוה סלקא    ה שוהה ומעיין בנחת יפה יפה עד ורבר"מ מתון ומסיק כלומר לא היה מפולפל וחריף כ"כ להקשות ולתרץ מיד אלא הי 

 ירוש הרמ"ה ליה שמעתתא אליבא דהלכתא, מי עדיף וסלקא בתיקו. ע"כ פ 
 נעבד ה ד"ה מלך לשד  שציין לויקרא רבה כב עיין עיון יעקב שם ב"ב קמה: ו קיז

עתיר משח    , זהו בעל פלפול   עתיר סלעים עתיר תקוע   , תנו רבנן עתיר נכסין עתיר פומבי זה הוא בעל הגדות -  בתרא קמה:   בבא   קיח
גמרא אמר רבי    .ל צריכין למרי חטיא הכ (  הוראה יגלה שמועותיו שיודע הלכות ומימרות האמוראין ולכשיגיע עת  ) כמס זהו בעל שמועות    עתיר 

משתה תמיד זה בעל  וטוב לב    ( שממית עצמו לכוין הלכות ולתרץ הוויות )   כל ימי עני רעים זה בעל גמרא טו{  -טו}משלי  תיב  דכ זירא אמר רב מאי  
סותרות לא יודע לתרץ, וטוב    רות הלכה מהמשנה וגם שהן יכול להו   ימי עני רעים זה בעל משנה שאינו   -פירש העץ יוסף  ר איפכא רבא אמ   .משנה 

ויש בידו כח להורות הלכה למעשהשניות על ע מ   לב הוא בעל הגמרא שיודע    והיינו דאמר רב משרשיא משמיה דרבא   .יקרם ובקי בטעמיהן 
י מאי דכתיב   ו  נה בוקע עצים יסכן בם אל נים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם מסיע אבנים יעצב בהן אלו בעלי מש מסיע אב ט{  -}קהלת 
 .בעלי גמרא 

ת ראש ישיבה והיה שם מי שהמשניות והברייתות סדורות בפיו דרך פסק אלא  ריכים למנו צ   הרי שהיו   -.  דף יד   המאירי על הוריות   קיט 
מנין  לא שאין המשניות והברייתות וסוגיית התלמוד שגורה לו בפיו כל כך מ כך והיה שם מי שמפולפל הרבה א   שאינו מפולפל כל 

ובתלמוד המערב אמרו הסדרן קודם    למרי חטיא   ין יו והוא שאמרו סיני ועוקר הרים סיני עדיף שהכל צריכ את שהתלמוד שגור בפ 
הם ויש לו בחינת דמיון הדברים זו בזו  בפירושן של הלכות ובמה שיוצא מ לפלפלן ודוקא שאף על פי שאינו מפולפל כל כך הוא בקי  

נת  יונות ובהב דמ גיית התלמוד סדורה בפיו ואין בידו דרך פסק ובחינה ב אבל מי שאין בידו אלא סו והוצאת דבר מתוך דבר כראוי  
יו  ראתם הרבה עד שיפלסוה מי שמאזנ דבר מתוך דבר אינו בכלל סיני כלל ולא בכלל בעל הוראה ולא עוד אלא שצריך להזהר מהו 

 א לכאן ותלמודו בידו: מעויינות ושכלו זך להכריע את הכף לאחד מצדדיו ומ"מ אשרי מי שב 
פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי שנאמר כי  פומיך קרי  ח  אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פת   -  עיין ערובין נג   קכ

   .איהם בפה רפא אל תקרי למצאיהם אלא למוצי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מ 

הזכרון  דייקא בגלל שהיה שנון וחריף כי    שמואל אמר זאת לרב יהודה מבאר בשם גאולת עולם ש   ענף יוסף על עין יעקב ועיין שם  

הם  ז ש   והחריפות  הפכים  המח.ני  מיבושת  וזה  המח  מלחות  לקיים    ה  קשה  יותר  הרים  עוקר  בחי'  שהוא  למי  שדייקא    דהיינו 
 .ולכן רב יהודה היה צריך יותר חיזוק בזה למוציאיהם בפה ממי שהוא סיני  

מסיק  או מתון ו   שה קר הרים סיני עדיף אבל לגבי אבעיא מה עדיף חריף ומק ריות יד דאע"פ שסיני ועו מגמרא הו   לעיל   אבל צ"ע   קכא
הרי   וצ"ע  בתיקו  ו סלקא  ד מסיק  מתון  מה פרש"י  דהלכתה  אליבא  ליה שמעתתא  דסלקא  סלקא   היינו  דלא  לחריף  כן  ע  ומדו   , שאין 

שמ  ליה  דסלקא  במה  דוד  את  ששיבחו  כנ"ל  ליה  פשיטא  ולא  בתיקו  דהלכתא סלקא  אליבא  היא    וצ"ל   .עתתא  הקושיא  דאדרבה 
, ומחדש שאע"פ  היה לעניין בחירת ראש ישיבה וכאן הנידון לגבי תועלת הלימוד כי שם    , שם   ון הניד התירוץ שהנידון כאן הוא לא  

טב את  , כי רק אחרי שמברר הי לזה אלא ע"י חריף ומקשה   לכתא, אבל א"א לבוא יקר הוא לאסוקי שמעתתא אליבא דה שבוודאי הע 
 .הלכה ודע לברר ה שי   , ואעפ"כ לא זה שחריף הוא זה ול לברר מתוכם את ההלכה כל הצדדים אזי יכ 

ל שמועה  "ל שהיה מקשה לו כד קושיות על כ שבכה על שנפטר ר )ב"מ פד.(  שמביא מעשה מרבי יוחנן    כאן   בן יהוידע ה   וכביאורו של 
אומר  והיה  במקומו  שבא  פדת  בן  בר"א  ליה  ניחא  היה  ולא  כ   שאמר  על  ליה  דמסיע  תנא  מתבררת  לו  קושיות  ברוב  כי  שמועה  ל 

י וכו' ומתלמידי יותר מכולם נמצא ששניהם צריכים זה לזה אלא ששאלת הגמרא הייתה מי  רבות למדת   גמ' השמועה וזהו שמובא ב 
 המתרץ למקשה וזה סלקא בתיקו יך יותר לחבירו המקשה למתרץ או  צר 

   לן ומכל (  ו )   ה " ד   א   סימן   ח " או  א " ח   אומר   יביע   ת " שו   ועיין בזה עוד 

ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו ומבואר שם שניהם מקבלים    מותו וצדיק ה כ אות ט צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכ   ועיין תורה נו
נמצא שלאסוקי שמעתתא  שניהם דברי אלקים חיים וא"א להש תורה מהשמים דהיינו שדברי   יג מדוע הלכה כמו אחד מהם דווקא 

לה הוא מהשמים  מע שגם הנגומש עתא דשמיא וצ"ע כי אפשר שבתורה נו שניהם זכו לנגלה  א גם צדיק גמור צריך סי אליבא דהלכת 
   .כמבואר שם ואע"פ שאין פוסקים כמותו 

רבב"ח סליק ויתיב באילנא שהוא מדור הנשמות עי"ש ועיין  ולי אפשר לבאר עפ"י הרמז לקמן ב א   –  עוקר הרים הקשר בין נסתר ל   קכב
תפי  ְתעוֹ בלקוטי  ו  רכג  אות  סוף  ְזכ   לות  א  ש   ים  ָהַרב ִ יָך  ַרֲחמ  ב ְ ְלָבִבי  ת  א  ר  ְך  ה  רֵׁ פ  ְ ה  ִלש  ָ ְתִפל  ב ִ ִמיד  ָ ת  יָך  ְלָפנ  יָחִתי  ש ִ ש   ְלָפרֵׁ יָך  ְלָפנ  יִחי  ש ִ

ִנים ר נִּ ְוַתֲחנו  ֶׁ ב ֲאש  ו  ל ַהט  ת כ ָ יא ָלא , ְואֶׁ צִּ ָבה או ַכל ְלהו  ו  י ַהט  תִּ ְנֻקד ָ ן ב ִּ ָ ְצפ  ר ְונִּ ָ ר ַעל ְסת  ו רֵּ -ו  ב  י דִּ ה ְידֵּ ָ ל  פִּ ת מֵׁ   י ַהת ְ ֱאמ  ֹות ב   ש  ַבק ָ ֹות ו  ְתִחנ  ְמָקא  עו  ו 
ְצִלי ד ְ  ר א  ְסת ָ ְעָלם ְוַהנ ִ ֹוב ַהנ   ה ַהט  ל   ְתג ַ י ִ ה ש   ְזכ   א  א, ַעד ש   ָ ֹוב ַעל ָהָר   ִלב  ר ַהט  ֵׁ ב  א  ְוִיְתג ַ י, ַעד ש   ת ָהָרע ְלַגְמרֵׁ ל א  ֵׁ ַאְכִניַע ַוֲאַבט  את  ע, ַעד ש   ה ָלצֵׁ ְזכ  

ַרע לְ  דֹול  ולפ"ז אולי אפשר לומ מֵׁ ג ָ ְך ְלאֹור  חש   בחי' לנסתר כי הוא מוציא מההעלם והנסתר אל המוחין דלא  עוקר הרים  ר ש טֹוב מֵׁ
    .פה   כהנגלה שמוציא מהמוחין לדיבור 

    עג. עיין זהר אחרי מות דף  קכג
ירין זוכין לה, כי זעירין זוכין לכל  מע שזע עה"פ מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל  ועי"ש מש   עג.דף    עיין זהר אחרי מות   קכד

 "ע.יכין לה וצ הברית, אבל רבינו כתב זעירין צר   כך שמירת 
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  \קכה/ לשפלותכה וזד תורת הנגלה אר שע"י לימובמ  התבודדות א'()בלקוטי עצות סיני הוא בחי' שפלות. שעתה יבאר 

שהיו ראשי סנהדרין וחכמים גדולים   \קכו/ דואג ואחיתופלשכנ"ל שהרי יש גדולי תורה שלא זוכים עי"ז לענוה. וצ"ע 
שהעלאת היראה לשרשה בדעת זה הקרקע ללימוד תורת הנגלה וכל   לעילכי נתבאר ירוץ  . והתלענוהולא זכו בדורם 

 יותר ולא לשפלות.  לגאווה גרום לו בה התורה תגדולה שאדרבסכנה   כנה זו הוא תורה בלא הומד של
ואילו עוקר הרים   הנגלה שבתורהלימוד הבקיאות הוא מרבנו כאן שמכנה את הנגלה סיני שדווקא צ"ע דקצת משמע 

  , ואדלעתיד לבהיא תורה  נסתר נגלה ואילו ה  א ר לדבר ממנו הולימודו אינו בנגלה, וזה קשה לומר שהרי כל מה שאפש
  ובאמת .ידועים יניםדבחי' של נסתר ממנו כיון שמחדש דינים ולא רק חוזר על  עוקר הרי יש קצתולעיל תרצנו שב

ר הכל בכלל  בה והעיון להבין דבר מתוך דבכל תורת הנגלה גם השינון וגם החדושים והפלפול האמיתי שפשוט ש
כנ"ל שע"כ צריך   ווה, אבליותר בסכנה של נפילה לגא  א הו חריף ומחדש בה, אמנם באמת מי שהוא \קכז/ תורת הנגלה 

ורק אז הלימוד תורת הנגלה מסוגל להביא את הלומד   \קכח/ דעתוכה לעד שז שה בדעת ראה לשרלהקדים העלאת הי 
 לשפלות.

שהניח הקב"ה    \קכט/ הוא בחי' שפלות, כמ"ש חז"ל )סוטה ה'(  כנ"ל  הרומז לתורת הנגלהובחי' סיני  
תורה    ן לכ  ,\קלא/ תינת תורה שבנגלההיה נתורה  ן  ומת   [קל]  רה אלא על הר סיניתוה  לא נתן, וריםהה  כל

 
  אילו כאן ו   ממנו, ומדבר שם מהנסתר שבתורה המבואר כאן.  נסתר ה להשיג  אומר רבנו שכל אחד צריך לזרז עצמו    שבתורה עג וצ"ע  

אחד תמיד צריך  מה שנסתר ממנו, כי מה שנסתר ממנו, כל  שם  הטעם שנקט  אומר שתורת הנסתר זעירין אינון דצריכין לה. ואולי זה  
 תר מהם היא תורת הנסתר.יג, אבל זעירין הם שזוכים להשיג כל כך עד שמה שנס לזרז עצמו להשיג יותר ממה שכבר הש 

צ"ע   קכה  שפלות    קצת  בחי'  נמוך  שהוא  סיני  הר  על  ניתנה  שהתורה  שאמר  ממה  ללימו כי  והקרקע  שההכנה  הוא  משמע  תורה  ד 
יד. ונראה כי באמ השפלות וכן משמע בת  "י שמעלה את היראה לשרשה  ת מבואר שהקרקע ללמוד תורה הוא הדעת שזוכה ע ורה 

היה נעו    שמשה רבנו כיון שהוא הדעת לכן רא רבה א טו.  במדרש ויק   כי דעת היא שפלות כמבואר שבדעת וזה בעצמו בחי' שפלות  
ללמוד    ו( וצ"ל שכוונת רבנו שצריך )ואומר שם המדרש מי שאין לו דעת כזו נבלה טובה ממנ   וסבר שאינו ראוי להכנס לאהל מועד 

 לעוד הרבה יותר שפלות.   נגלה עם דעת ושפלות ואזי זוכה  
מאי קא בכית אמר ליה מי זוטרא מאי  אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא דדשא וקא בכי אמר ליה שיננא    -  : דף טו חגיגה    קכו 

ופר שהיו סופרים כל אותיות שבתורה איה שוקל שהיו שוקלים  ים איה ס ר את המגדל ברבנן איה סופר איה שוקל איה סופ דכתיב בהו  
ין שלש מאות הלכות במגדל הפורח באויר ואמר רבי אמי תלת מאה בעיי  שהיו שונ   קלין וחמורין שבתורה איה סופר את המגדלים 

 בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר 

ד  ג ברכות  הוא    -  : ף  וכן  יועץ  זה  ועצת  אחיתופל  א אומר  האלקים   אחיתפל  בדבר  )איש(  ישאל  כאשר  ההם  בימים  יעץ  ועיין  שר 

חצו  ן דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם תניא נמי הכי אנשי דמים ומרמה לא י רבי יוחנ   שנקרא אנשי דמים ומרמה ואמר   : סנהדרין דף קו
 שים ושלש ם וארבע ושל אחיתופל אינן אלא של ימיהם כל שנותיו של דואג לא היו אלא שלשי 

קל  רה איה שו ואמר רבי יצחק מאי דכתיב איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים איה סופר כל אותיות שבתו   -  : ף קו נהדרין ד ס 
רבי    שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באויר אמר ששוקל כל קלים וחמורים שבתורה איה סופר את המגדלים שהיה סופר  

מגדל הפורח באויר ]ולא איפשט להו חד[ אמר רבא רבותא למבעי בעיי בשני  חיתופל ב עו דואג וא ]רבי אמי[ ארבע מאה בעייא ב 
יהודה כולי תנויי בנזיקי  ואנן קא דרב  ירק בקדיר   ן  יהודה אשה שכובשת  וכי הוה מטי רב  זיתים  מתנינן טובא בעוקצין  ואמרי לה  ה 

ה  אמר  טהורים  בטרפיהן  וא שכבשן  הכא  חזינא  קא  ושמואל  דרב  מתני ויות  קא  בעוקצ נן  שליף  נן  יהודה  ורב  מתיבתא  סרי  תלת  ין 
י דכתיב וה' יראה ללבב אמר רב משרשיא דואג  א ליבא בע מסאני ואתא מטרא ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן אלא הקדוש ברוך הו 

רת לא  לים ואת אמ סופר איה שוקל איה סופר את המגד   י שמעתא מתקיף לה מר זוטרא מאן דכתיב ביה איה ואחיתופל לא ]הוו[ סבר 
 ו סברי שמעתא אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא דכתיב סוד ה' ליראיו הו 
בחי' עוקר הרים,  ה רבנו קיבל בסיני גם כל מה שעתיד תלמיד לחדש בתורה שזה  ש שמ כב א(  יקרא רבה  )ו   דרש מ ה וכן משמע מ   קכז 

 ל.  ואולי יש לדחות שרק משה קיב 
חבל על דאבדין  ריש פרשת וארא שמות ו' ט'  אמר לו  ש   י ניו מכל אדם, ואעפ" שהיה ע   העיד עליו   שהקב"ה   וכן מצינו במשה רבנו   קכח

רת מה שמו  בות הרבה פעמים נגליתי עליהם באל שדי ולא אמרו לי מה שמך ואתה אמ על מיתת הא ולא משתכחין יש לי להתאונן  
זו טענה ממש אלא יותר קב ושמעתי ביאור מהרי   מה אומר אליהם:  רבנו בגלל שהיה בחי' דעת לכן  כי משה  יעת עובדא  צ"ח שאין 

כו  לדעת של משה רבינו וגם לא לענווה שלו.  ם לכן לא ז הרבה בקושיות ואילו האבות כיון שהיו יותר בחי' אמונה לא הקשו אמנם ג
"ז זכה  דייקא עי ם  גו   זכה לדעת וענווה יותר מכל אדם.ל משה רבינו מה שלא הניח הכל על אמונה עי"ז  נמצא שדייקא החריפות ש 

 .יותר מכולם לנסתר כמבואר בזהר יעקב מלבר משה מלגאו 
אני    כא וחד אמר אני את ד אני מגביהו עד ששוכן אצלי  ב חסדא חד אמר אתי דכא  רב הונא ור   " ואת דכא ושפל רוח "   -  .סוטה דף ה   קכט 

ו על הר סיני ולא גבה  הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינת וך הוא  רי הקדוש בר ומסתברא כמ"ד אני את דכא שה   מרכין שכינתי אצלו 

  ח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני הני עולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקדוש ברוך הוא  א"ר יוסף ל   .הר סיני למעלה 
 והשרה שכינתו בסנה(   )והניח כל אילנות טובות 

לסיעתא   זוכה  בשפלות  שהלומד  הק משמע  כי  נכונה דשמיא  הבנה  לו  ומאיר  לו,  לסייע  יורד  לכן    ב"ה  אחד,  והתורה  הקב"ה  כי 
ואולי כיון שתורת  כון שהתורה סגולה לשפלות,  התורה. וצ"ע א"כ מה הראייה מכאן לומר שגם ההפך נ   ה אלא השגת השפלות הכנ 

ע לו להרגיש מציאותו ית' עד  ד אליו מסיי ידה משפיל את עצמו. כי הלימוד בשפלות כנ"ל שהקב"ה יור אמת היא הדעת אמת שעל  
 ת גדולה.שזוכה לשפלו 

 ' פרשת יתרו יט כ  קל

    פ' יתרו( למה תפארת ש ) ז"ל.    ו כל התרי"ג מצות כמבואר בהראשונים נכלל   דברות בעשרת ה   קלא



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               23כ: 

, ואע"פ  וך שבהריםהנמ  ני הוא מחמת השפלות שבו שהוא , וכיון שהטעם שבחר דווקא בהר סי\קלב/ הנגלית נקרא סיני
לא  בו אה לירה לא יגבושהלומד ת, רמז הוא  את עצמוההר  הגביה  שהשרה עליו הקב"ה את שכינתו במתן תורה לא  

  , תורת הנגלה גם גורם לאדם להשפיל עצמו וכמבואר בלק"ע התבודדותלמוד  הוא שהמהלך  . ופשטות  יזכה לשפלות
אשכון  וש  מרום וקד)ישעיה נז טו(  וכמ"ש  )   שפלותו שמכין מעצמו,  ב"ה יורד לשכון עימו רק מחמתוהביאור נ"ל בוודאי הק

 .  יותרפלות בשה רת הרגשתהרגשת מציאותו ית' מתגבגודל אזי מוכן אצלו ודאי ע"י שהקב"ה שאבל בודכא(  אתו
ע"ב( )שם  אמרו  )תהלים  שפה  קלהלתישתפ  [קלד]\קלג/וחז"ל  שכתוב  כמו  נמאסת,  אין  ל 

ש  ,לא תבזה  לב נשבר וכו'  \קלו/נ"א( מרבנו שכיון  מבזה    הקב"המשמע  נמאסת  לא  ש  בעיניוואינה  סיבה  היא  זו 

ש  מסירות נפוזה בחי'    ,הקרבנותבכל סוגי    \קלח/ ו שמקריב עצמומ כבלב נשבר היא  מבואר שתפילה    .\קלז/ וצ"ע   ת,קבלתמ
לכן ע"י תורת הנגלה שמביאה את האדם לשפלות זוכה עי"ז גם  ,  ת הנסתרלהשג  הכנה   כדלקמן שזה ו  , שמבטל גשמיותו

 .  ה לתורת הנסתרשתתקבל תפילתו ויזכ
ידי תפל עלגמר  שיוצא  שהיא במסירת נפש  דהיינו  כנ"ל  בשפלותה  ועל  מהבלי  שי  עד  פניו  וה"ז  משחיר 

ל. וכשאין גבול, אזי  ן גבוו ואיכל גשמיות  קלט, שמבטלבואר לקמן(ביתו )כמ  רי על בני מו אכזונעשה כ
 :  יכול להשיג התורה שלעתיד, שהיא אינה גבול, ואין נתפסת בגבול

                                                     

 קמהאות 
וכאן מסיים רבינו   .\קמא/ ג' עיל בתורהופן אחר לינו באבגמ' ב"ב עג: וכבר פירשו רב  חשי שסיפר רבב"זה המעשה החמי

גילה   הר חנב שהביאור שלו הוא בשם אמרו דהיינו שרבא ברשאמר  'ת רבב"ח ועיין חיי מוהר"ן אות המעשיור כל  לבא
   ועיין פרפראות לחכמה כאן  .לו הפירוש

 
ייתא,  רמיזא באור   עיין תענית ט. דליכא מידי דלא   , סיניהנסתר ניתן ב   א גם מסתמ הרי    –  רק הנגלה נקרא סיני ושפלות   צ"ע מדוע   קלב

שבהר סיני נגלה    כמובא או את הקב"ה  ר ועוד הרי    , השיגו גם הרמזים   , בת פח( וראו קולות ומסתמא כשפרחה נשמתם בכל דיבור )ש 
דברים  ואע"פ שכתוב שלא ראו תמונה כמ"ש ) י שמות כ' ב', ושיה"ש ה' טז עה"פ דודי צח(, שזה בעצמו בחי' נסתר.  להם כזקן )פרש" 

ַוְיַד  ְידֹוָ ד )יב(  ר  ֵׁ ָבִר ב  ש  קֹול ד ְ ֹוְך ָהאֵׁ ם ִמת  יכ  ינְ ד ֲאלֵׁ ָנה אֵׁ ְתמו  ו  ְֹמִעים  ם ש  ם רִֹאי ים ַאת   ָלִתי קֹול: כ  זו  אדרבה זה ראייה שמה שנגלה להם    ם 
 זקן היינו בהשגה אלוקית דהיינו הנסתר. וצ"ע.כ 

במתן תורה זכו לכל זה בבת אחת.  שבנגלה הרי  לזכות להשגת הנסתר צריך להקדים לזה יראה ודעת ותורה    שכדי   רבנו  וגם לדברי   
ו שבאמת גם  לכן הר סיני מכונה נגלה דייקא. א   ,ה דמשער בליביה אחד כפום מ ון שהנגלה קבלו כולם ואילו הנסתר לכל  ואולי כי 

 ש שגם הנגלה נקרא סיני.הנסתר נקרא סיני שהרי לנסתר צריך יותר שפלות אלא החידו 
בן    -  : סוטה דף ה   קלג יהושע  וראה א"ר  בא  ברוך   לוי  נמוכי הרוח לפני הקדוש  גדולים  הוא שבשעה שבית המקדש קיים אדם    כמה 

שכר    מקריב  בידו  עולה  מנחה  מנחה שכר  בידו  מי שדעתו שפלה  עולה  כולם  אבל  כל הקרבנות  כאילו הקריב  עליו הכתוב  מעלה 

ואמר רבי יהושע בן    ם לא תבזה ונדכה אלהי   ח נשברה ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסת שנאמר לב נשבר שנאמר זבחי אלהים רו 
רי ושם  ש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אראנו בישע אלהים אל תק תו של הקדו אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישוע   לוי כל השם 

 אלא ושם דרך: 

יקא  ח ניחוח שדי אבל עיין בביאור הרבב"ח אשה רי .    פ"מ שהתפילה מתקבלת כאן שצריך לצאת מגבול מה הנ   לענין המדובר   צ"ע 
 .תגלה הנסתר ול בבחי' אשה בחי' מלבוש נגלה שעי"ז מ הקיבול תפילה גורם שנעשה הקב"ה כביכ 

 .שלא מתפלל לצורך עצמו  אלא לצורך נשמתו או תיקון העולם עיין לקמן ברבב"ח משמע שהשפלות היא    תפילת השפל 
בילקוט דברי חכמים    ונות. הובא המפתח הכולל לכל השערים, יותר מכל הכו בשם הבעש"ט שהוא    -אן( סימן קכה דף נב:  חיים קליינמח סא. יתרו פו. גם עיין אור ישרים חלק תורת משה )משה  זהר בשל  קלד

   אות שנח.

 שתפלת   -ת,  ומתרצו  שתפיל   -גם בדפו"ר  קלה

ב ָ   תהלים נא   קלו  ְ ַח ִנש  י ֱאלִֹהים רו  ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבז  יט( ִזְבחֵׁ ר ְוִנְדכ   ָ ב  ְ ב ִנש     ה:  ָרה, לֵׁ

קשה  אבל    .להקב"ה כמו קרבן    הראיה מהרישא שרוח נשברה היא   לת ואולי "לא תבזה" לא משמע עדיין שהיא מתקב   אורה צ"ע לכ 
 יפא.לומר כן שהרי רבנו מצטט רק את הס 

ז או  ')עיין תורה לתהיה אהובה ומתקבלת ולא רק לא נמאסת  מה שבח בזה כל כך הרי אנו רוצים ש צ"ע  נמאסת    נה אי ו   לא תבזה   קלז    ' ת 

 תפילתי ברעותיהם(עה"פ ו

 ר מובן שהוא הכנה להשגת האור הגנוז  ולפ"ז יות   משמע שהלב נשבר היינו תיקון המדמה   י"ם ן כאן פירוש המלב י ועי   קלח

ה',    הלב, שלא יצייר עוד ציורים רעים רק ציורי החכמה ויראת שישבר האדם את רוחו הפנימי, שהרוח הוא המעלה הציורים על    -נשברה    רוח   -מלבי"ם  זה לשונו של ה 
שבר ע"י  ורר והיצה"ר וכח הממשלה אשר בנפש לכבשו, אם הלב נ על כח המתע וא הכלי החיצוני שבו שוכן הרוח ומורה  שהלב ה   -בל ה' כזבח, וגם לב נשבר ונדכה  וזה יק

 ה, כמ"ש ולבי חלל בקרבי, כניעה וצום ועינוי, שעי"כ ישבר הכלי החיצוני בל יתאוה תאו 

 כמשפט שחסר לו הסיום.  או הכי נראה דאי ל לכאורה צ"ל מבטל    צ"ע   קלט 
 רלואות ה' נוסף מת קמ

   פרושים   ש סובל כמה שכל הנאמר ברוח הקד   במ"א כמבואר    קמא

נ    -  ' אנשי מוהר"ן אות ז  -  כוכבי אור   עיין ַאל ִממ   ָ ל ִיְצָחק ַז"ל ש  מו אֵׁ ְ ְמָחה ֲחַתן ָהַרב ר' ש  ד ִ ר' שִֹ ְך ַהצ ַ ר  ד   ַעם ַאַחת ַעל אֹודֹות ַמה ש    ַ יִקים  ו  פ 
גֹותֵׁ ב ַ  ָ ַהש  יש   ְלַהְלב ִ גֹות  ָ ַהש  י  ֲחכָ ֲעלֵׁ י  ַמַאְמרֵׁ ו  ִמְקָראֹות  ב ְ ם  ַז" יה  ינו   ל  מֵׁ ש   ָחד  ַמֲאָמר א  ים  ִ ְמָפְרש  ְוִלְפָעִמים  ִנים,  ל,  ָ פ  ה  ָ ְוַכמ  ה  ָ ְלַכמ  ַז"ל  ינו   ֲחָכמֵׁ

 ְ ַעם ְמַרמ  ַ ְבָכל פ  ת מֹוַהְר ו  ַאל א  ָ רֹות, ְוש  גֹות ֲאחֵׁ ָ ֹו ַהש  ַעל הַ ַנ"ת ַז"ל  ִזים ב  ַ א אֹו ָהֲאמֹוָרא ב  נ ָ ַ ו ֵׁ ִאם ַהת  ם הו א כ ִ ַעְצמֹו ג ַ ֲאָמר ב ְ ַ ה ִאם ַלאו  ן ְלָכל ז  מ 
עַ  ֲחַמת ש   יב לֹו ַלאו, ַרק מֵׁ ִ ש  ש  נֹוָרא  ְוהֵׁ ֹד  ַח ַהק  ָזכו  ְלרו  ֹוִבים  ם ַהט  יה  ַמֲעשֵֹׁ י  ְידֵׁ ַרךְ ל  ָ ִיְתב  ם  ֵׁ ַהש   ְך מֵׁ ָ ְמש  ַהנ ִ ב ְמֹאד  ג ָ ַעְצמוֹ ְוִנשְֹ ין סֹוף   ב ְ ר אֵׁ  ֲאש  

ַר  ָ ִיְתב  ֹו  ַהנ   ְלַדְעת  ם  יה  ְברֵׁ ָכל ד ִ ן ב ְ ֵׁ כ  ֹו הַ   ֱאָמִרים ְך, ַעל  ים ב  ִ ש  ָ ב  ה, ְמלֻּ ז  ָ ש  כ  ֹד  ַהק  ַח  רו  ְך מַ ב ְ ר  ָועֵׁ ר  עו  ִ ִלי ש  ְונֹוָראֹות ְמֹאד ב ְ בֹוהֹות  ג ְ גֹות  ָ ם  ש  ג ַ ה ש   



 מוהר"ן                                 טו   תורה                                קוטי   יל               24כ: 

ל  קמברבב"ח  שאמר  וזה חזי  הלדידי  אקרוקתאי  אקרא  דה  היא  כי  וי 

ואקר שיתיןדהגרוניא  הוי  כמה  דהגרוניא  בלעה    א  תנינא  אתא  בתי 
פ ל  קמג שקנצא יאתא  סובלעה  כמה    קמדליק תנינא  חזי  תא  באילנא  יתיב 

חינפ דאיש  דהוי  ' ילנלא  לאו  אי  שמואל  בר  פפא  רב  אמר  לא  ה.  תם 
  [קמה] : הימניה

י תלמודא  רוניא כמה הוי שיתין בתא דהג ואקר   .ותה כרךאכאקרא דהגרוניא גדול הי' כ  .אקרוקתא צפרדע  קמו"ירש

עורב  קמזשקנצא י פ  .אתא תנינא, רבה קאמ"ל  .קאמ"ל י לא  לא הימנ  .כדרך העופות  קמחר א על ענף אחילנ בא  .נקיבה, 
 י. האמנת

 

בה שישים בתים ובא נחש  אמר רבה בר בר חנא אני ראיתי צפרדע גדולה כמו העיר אקרא של הגרוניא שהיו    -תרגום  
של אילן אמר רב פפא בר שמואל אם לא שהייתי שם  ישב על ענף  הנחש ועלה וע את  בא עורב ובלאת הצפרדע ולע  וב

 מאמין. לא הייתי 

אה עולה  רי כיצד הדהיינו  חיבור יראה ודעת,    ,דעה-צפר  , צפרדעבר חנא אני ראיתי    רבה בראמר    –הפירוש לפי רבינו  
בל גהגרוניאש  ,דעתשרשה  לאקרא  זוכים  לש  בגרון  קראי'  חב  ,עי"ז  שבנגלה  תורה  ללמוד  זוכים  ש,  מהדהיינו  עי"ז 

  ה ת עצמו, ובאלהתפלל לתועל האדם    את  המפילנחש  ה בא תנין ובלעיה דהיינו  אלא ש  , דהיינו לתפילה  ,לששים בתי
לה  לתפי  כהוז עי"ז  ללמוד לשמה ובשפלות,    כהועצמו אכזרי על בניו כעורב ז  ושהשעע"י    דהיינוא דהיינו עורב,  פושקנצ

שהיא הארת    ותורת הנסתרעלות ולהשיג  כה לודהיינו ז  ויק ויתיב באילנאלסויציאה מגבול,    ות נפש בחי'לשמה ובמסיר 
בא וראה כמה גדולים הם הסתרי תורה    ו חילא דאילנאתא חזי כמה נפיש    עץ החיים בחי' עולם הבא.משרשה בהנשמה  

יצ  מ  ,בעצמי  וזכיתי שם  תי  יל אם לא היאה מגבול. אמר רב פפא בר שמואישא"א להשיגם אלא ע"י  הייתי  אמין  לא 
 לזכות להשיג כאלה השגות בעוה"ז.  שאפשר

היראה לשרשה, היינו דעת. כי צפרדע   קנצפרדע. וזה בחי' עלית   קמטי"' רשפי  אקרוקתא

 היא  
 

 
ה )ְוַעי ֵׁ  ַעְצָמם לא ָיְדעו  ִמז   ם ב ְ ִלק  הֵׁ כ ָ ן ב ְ י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רפ"א ַמה ש    טֵׁ ו  ו  ש  ָ ו  ִאיש  פ  ֲאִפל  ם ש   ָ י ֵׁ תו ב ש  ש   ה  ט כ ְ ֵׁ ֹב ַהְרב  ר ְוַיְחש  פ  ֵׁ ב ַעְצמֹו ַעל ַהס  ֵׁ ש 

ַעְצמוֹ  ר ב ְ ֵׁ ַהְמַחב  ם ִנְפָלאֹות, ַמה ש    ה  ָ ַכל ִלְראֹות ב  ה(: יו    לא ָיַדע ִמז  
 רבה בר בר חנא,   -בדפו"ר  קמב

 פושקנצא  -פישקנצא, ומתרלו  -ד בדפו"ר ותרל גם  קמג

 וסליק -סליק ובתשכט  -"ר ותרלד גם בדפו קמד

ל הגרוניא שהיו בה שישים בתים ובא נחש ובלע את הצפרדע ובא עורב ובלע את הנחש ועלה וישב על ענף של אילן אמר רב  תרגום אמר רבה בר בר חנא אני ראיתי צפרדע גדולה כמו העיר אקרא ש  קמה
 מואל אם לא שהייתי שם לא הייתי מאמין. פפא בר ש

 רש"י ובתשכט רשב"ם. גם בדפו"ר  קמו 
 פישקנצא ומתרלו פושקנצא.    -גם בדפו"ר ותרלד   קמז 
 חר ומתרלו אחד, א –א ותרלד בדפו"ר אח' בתקפ  קמח

 גם בדפו"ר רש"י ובתשכט תוקן ר"ש  קמט

 עליית -ם בדפו"ר עלית ומתרלו  ג קנ



 1כא.               הר"ן   מו                               טו   תורה                  קוטי                 יל               

 .  [ג {] ובכוונות ההגדה \ב/פ"ז בהרבי אליהו דנא ת}דעה   אפור יצמשתי מילים מלה מורכבת, 
 מכנף הארץ זמירות וכו'  \ד/כד(  הכמ"ש )ישעיוארץ בחי' צפור  וצפור הוא בחי' יראה, בחי' ארץ,  

צפור    כמו ר  נמצא הארץ מזמ  . צמה מזמרתמקצה הארץ זמירות שמענו ורבנו דורש שהארץ בע  ר מפשט הפסוק שהנביא או

 . כמבואר במדרש יבוא קלניא ויכפר על קלניא )לעיל תורה ג'( ,קול בעל הצפר   נקראשעל כן 
כע  \ו/ה'( סוכמ"ש )שם   אלה  תעופנה "מי  ארובותיהם  ב  אל  הפסוק   ".וכיונים  שבני    פשט  משיח  ימות  על  נבואה  היא 

שעחיהגולה   עננים  כמו  ישראל  לארץ  לפזרו  החוזרים  צפרים  וכמו  בשמים  , אותיות  אלה  מידורש    רבנו ו  .ךשובים 
 ו' וכוכיונים  פינה  כעב תעוך הפסוק  שוהמ,  , כנ"ל שאלקים בחי' גבורה בחי' יראה\י/ ואלקים בחי' יראה  \ט/ [ח]  אלקיםז

 .  שובךשעפות חזרה למו צפרים כהיא   ,דהיינו יראה,  נמצא שמי אלה  יינו צפרים,דה

 
 צפור  -ציפור ,ומתרלו    -גם בדפו"ר  א

כיצד יתקיימו שני כתובים    " ותעל הצפרדע " וכתוב אחד אומר    , ושרץ היאור צפרדעים" כתוב אחד אומר    -  ' ז פרק    תנא דבי אליהו רבה   ב
א"ל    .עד שנתמלא כל הארץ צפרדעים ים  דע פר ממנה צ   מנשרין   רבי עקיבא אומר צפרדע אחת היתה והיו המצרים מכין אותה והיו   ?הללו 

ומאי    , עים הביא עליהם הקב"ה ך אצל נגעים ואהלות, אלא הרבה מיני צפרד רבי אליעזר המודעי מה לך אצל אגדה כלך מדברותיך וכל 

להם    רים ומ וא ן אותם  ם קוראי בשעה שהעופות הם צמאין ובאין לשתות מן היאור ומן האגמי   , יעה שיש בה ד   , צפור דיע   "?ותעל הצפרדע " 
תתיראו  אל  ושתו  קד(    , בואו  )תהלים  אומר  הוא  הרי " עליהם  בין  בנחלים  מעינים  ו המשלח  שדי  חיתו  כל  ישקו  יהלכון  ע ם  עליהם  וף  גו' 

 השמים ישכון וגו'. עכ"ל.    

ים קול  רדע צפ ה   הם יתנו ות ועלי והפירוש שהעופות ממתינים על ענפי העצים ומפחדים לרדת לשת   " ל מבין עפאים יתנו קו " המשך הפסוק  
 ום שונה עי"ש.הסי   אבל   שלא יפחדו )טובי חיים בשם זיקוקין(   המדרש הזה נמצא גם בהקדמת פרק שירה 

דעה   מדוע צ"ע   ש בז   נחשב  לשתות ה  לעופות  לקרא    , קוראות  סמנים  להן  שיש  נמלים  ואפילו  עופות  הרבה  על  מהחוקרים  ידוע  שהרי 
ת גדולות יותר מקריאה לאכול מצינו בפיל  יו מסכנה, ועוד כיוצא בזה חכמו ר חבר שגם מזהי   ל העורב וידוע ע   ,לחברותיהם לבא לאכול 

ומידת החסד הזו היא    , ת לעופות שאינן בני מינהאבל הצפרדע קורא   , י מינול דלא מצינו בעל חי שקורא לאכול אלא לבנ והקוף. אבל נ" 
יודעות הצפרים לפי קולה היכן    יד מצויה במים ן שתמ אלא כיו   , להן ממש לומר שהצפרדע קוראת  בפשטות א"צ    הדעת היתרה שיש בה.  

כי מים הרומזים למימי התורה  אולי  הדעת.    רמז הוא ששרשה בבחי'   , יודעות היכן המים   יש מים. אבל כיון שכך קבע הקב"ה שעל פיה 
ג  אות  נו  ובתורה  ג'  אפוטרופוס  בלק"ה  כמבואר  הקדוש  הניגון  ב שהיא  שהתורה  הזהר  בשם  הומ '  וכו ראש  פתיים    את קור '  יות  מתי  עד 

 הצפרדע קוראת לכולם אל מימי התורה.תאהבו פתי. הרי שהתורה כמו  

תה עוף שאין לו מה לאכול כדי לקיים אם רעב שונאך  שמזמנת עצמה שיאכל או   עיין בהקדמת פרק שירה   ה יש לצפרדע זה דיע עוד אי 

אות קח בשם לקח טוב    ( כז   ' וארא ז)   עוד עיין תו"ש קסב.     ת '  עמ מ' ע' ו קורמן ע ה השלם לרבי אליעזר  וכו' ועיין הביאור בספר פרק שיר 
   .בקר מלשתוק בצעקה וטים צפר דע שצועק כל הלילה ויודע זמן ה ובהגה שם בשם ספר חצי מנשה לק 

 עיין לעיל תורה ג'  ג

בִ   ישעיה פרק כד   ד נּו צְּ ַמעְּ ָ ִמרֹת ש  ַנף ָהָאֶרץ זְּ יק ָוֹאמַ )טז( ִמּכְּ ּדִ ָגדּו:   י זִ י ִלי ָר ר ָרזִ י ַלּצַ ִדים ּבָ ָגדּו ּוֶבֶגד ּבֹוגְּ ִדים ּבָ  ִלי אֹוי ִלי ּבֹגְּ

ן המזרח נמצא מירושלים לירדן  מו ששנינו לוד מן המערב וירדן מ שהוא בסוף א"י במזרחה כ ת"י מבית מקדשא    -)טז( מכנף הארץ  רש"י  
יום ואני אומר לפי פשוטו שמענו מאחור  רץ ומה הן הזמירות צבי לצדיק עתיד להיות  א ה   נף ירו' מכ עלו' זמ י הפרגוד שעתידין לה מהלך 

אויבי' בוזזים  ועה והרי תרחק הישועה עד שיבאו  לי שנגלו לי שני רזים רז פורענות ורז יש אוי    -מצבות קומה לצדיקים. ואמר רזי לי וגו'  
 כאן: אחר בוזזים אחרים ושודדי' אחרי שודדי' ה' בגידות אמורות  

 ן ט תוק ( ובתשכ בתקפא )שם מ'  ה

ַכּיֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם:   ישעיה פרק ס   ו  עּוֶפיָנה וְּ ָעב ּתְּ ה ּכָ  )ח( ִמי ֵאּלֶ

כעפיפת הענן וכיונים הממהרים לעוף אל    בני הגולה מי אלה אשר ממהרים לשוב   כאלו הבריות ישאלו על   -)ח( מי אלה    דוד   מצודות 
 ארובותיהם הם חלונות השובך: 

 אלהים -בתרלד  ז

 , שער הכוונות פסח דרוש א' ד"ה ואמנם שיעורלח פ"ב מ"ת, ושער הפסוקים ויצא ח שערובע"   קה. פטיםמש זהר  ח

א -דף קה. שפטים זוהר מ ט ת ָּ א   ְוַהש ְ רָּ ִיש ְ ו ן  ל ד ְ א  ִאינ  לו תָּ גָּ ,  ים הבנ  מעל  האם דהיינו  ה"מאל  י" מ אותיות  ונסתלקו,  בגלות הם א "ז של   אלה באותיות   המושרשים  שישראל ועתה ב ְ

ל  כֹול ְביָּ כ ִ  א כ ָּ ינָּ ְניָּ ַפל   ב ִ א, ם "הי אל שם  אין  אלה  אותיות בלי  כי, נפל   ם" אלהי  השם  של  הבנין כל   כביכול נָּ י ו ְלִזְמנָּ ת  אָּ ד  ד ְ א  קִיְפרוֹ   כ ַ ִריךְ  ֻקְדש ָּ א   ִלְבנֹוי הו א  ב ְ לו תָּ   לבא ולעתיד  ִמג ָּ

ל    י"מִ  אותיות  אז,  הגלות מן בניו  את  ה" הקב כשיגאל ארו  פ    הו  ב ְ  ה ֲהוָּ ד ַ  ה "ְוא  א דָּ לו תָּ גָּ רו ן ב ְ א ִיְתַחב ְ ֲחדָּ ַ א , יחד  יתחברו  בפרוד שהיו  א "דז  ק "הו  של ה "ואל  הבינה של  י"מ  כ  מָּ   ו ש ְ
אלהי א  ם "ד  יה   ַעל  ים לִ ש ְ  ְיה  ו נ  ק  א , תקונו  על   שלם  יהיה ם" אלהי  ושם   ת ִ ְלמָּ ם ְועָּ סָּ    . הראשון  אדם חטא  זוהמת  ממרירות  יתמתק והעולם ִיְתב ְ

  כעפיפת  לשוב  ממהרים  אשר  אלה  מי  נהתעופי   כעב  אלה  מי   הגולה  בני  על  ישאלו  הבריות  וכאילו,  גליות  קיבוץ  מענין  שם  שמדבר,  להלן   אהמוב   סוקפ ה'  פי
 (   מצודות). השובך חלונות שהם ארובותיהם  אל  לעוף הממהרים  וכיונים ארובותיהם  אל  וכיונים ,הענן

א דָּ ְכִתיב   הו א  הָּ ל     י"מִ   ד ִ עָּ   ה "א  ָּ עו פ    ב כ  ה ת ְ ל   ְוַכי ֹוִנים ,  ינָּ ם   א  יה  ֹות    ד "החס   שהוא  ב"כע   הגאולה  בעת  עתה,  מבינה  רדותפ נ  שהיו  א"דז   ק" הו  שהם  ה"ואל  הבינה  שהוא  י"מ'  פי  ֲארו ב 

ִאיהו    ו ְבִגין ,  בה  מושרשות  להיותם  בה  לידבק  ק" הו  כל  תעופינה,  הבינה  אל   הקרוב א  ד ְ מָּ א  ש ְ א,  בזה  זה  להדבק  תעופינה  כעב  ה ל   ְוא    ִמי  ב ְכִתי  אלָּ   אחד  שם  שהוא  ולפי  ֲחדָּ ל ָּ ה   ִמי  א  ל     א 
א  להיות   כדי, יחד שניהם  מָּ א  ש ְ אב ְ  ֲחדָּ א לָּ רו דָּ א, ם" אלהי  שם והוא   פירוד  בלי  אחד שם  ם"אלהי ְוהו א , פ   ת ָּ ַהש ְ א  ד ְ לו תָּ גָּ ק  ב ְ ל ָּ ַ א ִמי ִאְסת  יל ָּ   הבינה  ועלתה   נסתלקה בגלות  עתה   כי  ְלע 

ָּ   ֹול ְביָּכ כ ִ , למעלה ַעל  א ִאימ  ִנין  מ    בני ז "ועי ַנְפלו    ו ְבִנין, א "לז מאימא   המוחין נמשכו   שלא' פי,  כםמא  שולחה  ובפשעכם  ש "כמ,  שלה  הבנים שהם   א"דז  ק "הו  מעל נסתלקה  אימא  כביכול ב ְ

א , בגלות נפלו   א"לז   בנים שהם   התחתונים ישראל מָּ ה  ו ש ְ ֲהוָּ ִלים  ד ַ הו א ש ְ א  ד ְ מָּ ה   ש ְ אָּ ָּ אַרְברְ  ִעל  ה ַקְדמָּ  בָּ ִפיל   אָּ   שבתורה הראשון  שם  וגדול עליון  שם   שהוא  שלם  שם  שהיה ם "אלהי  ושם  נָּ

   .  נפל 
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רמוז בצפרדע כי היא צפר דעה, דהיינו יראה ודעת    וזה ות ג',  כנ"ל בא  [יב]   שורש היראה  יאהיאדהיינו דעת  ודיעה  

 .  רש היראה בדעתלרמוז שש
קרא בגרון על תחסוך, ואומר רבנו שאקרא דהגרוניא    \יד/יג (ח)שם נ"כתוב    יכ,  ודמיא לאקרא דהגרוניא

  כמו שאמרוכמ"ש  ללמוד בקול    כי תורה שבנגלה צריך . שזה בחי' תורה שבנגלה,  קרא בגרוןלשון    ואה

  בפה   יחלמוצאיהם  שהפירוש חיים הם   , "הםאי צולמ"חיים הם    \יז/[טז] על הפסוק    \טו/)עירובין נד.(בגמרא  חז"ל  
רומז ללימוד   אקרא דהגרוניא כמו קרא בגרוןש נמצא תיבות התורה שלומד,  מי שלומד בקול ומוציא בפיו את נו  יידה \כ/[יט]

קרא  דהיינו    , זוכין לתורה שבנגלהע כנ"לדהיינו צפרד  י עלית היראה לבחי' דעת"כי ע  התורה שבנגלה.

   :אקרא דהגרוניאן דהיינו בגרו

הפשט שהגמ' שואלת מה גדלה    \כב/  כאיכמה הו  שבנגלה  ו תורה דהיינ   בגרון דהיינו קרא  ואקרא דהגרוניא  

  לה,גנ בתורה ש  ד, דהיינו על ידי לימומה זוכים על ידההיא    מבאר לפי דרכו שהשאלהורבנו  של העיר אקרא דהגרוניא.  

 
א  ְוַעל  ן  ֲאַנן  ד ָּ לָּ ן  ְמצ ַ ש ָּ ת   ב ְ   ו ְמַקד ְ ִסי ֹות  יבָּ א  ַעל ,  רב  בעם  כנסיות  בבתי  שמו  ומקדשים  מתפללים  אנו  זה  ועל  ְכנ  מָּ א  ש ְ י  ד ָּ נ  ִיְתב ְ ה   ד ְ מָּ ה   כ ְ ֲהוָּ   כמו  נבנה  שיהיה  ם" אלהי  של  זה  שם  לע   ד ַ

י,  שהיה ְמר  ל   ְואָּ ד ַ ש    ִיְתג ַ יה    ְוִיְתַקד ַ מ  א  ש ְ ן  יםאומר  ועוד ,  ַרב ָּ מ  א  אָּ יה    ְיה  מ  א  ש ְ ַרךְ   ַרב ָּ יה    ַמאן   ושואל ,  ְמבָּ מ  א  ש ְ ה   ַההו א  ואמר,  הגדול  שמו  הוא   מי  ַרב ָּ אָּ א  ַקְדמָּ כל ָּ   שהוא  השם  זה   ד ְ

  י "נה   כניסת   סוד   שהם,  אלה   עם  מי  וויתחבר  יחזרו,  הגלות  י"ע   א"מז   דבינה   י" נה  שנסתלקו  מה  כי  מתפללים  ואנו,  הגדול  שם  הנקראת  ההבינ  שם  ווהיינ,  שבתורה  השמות  לכל   הראשון  שם

ִגין   זה  שם  שנפל   והטעם,  רבא   שמיה   ויתקדש   יתגדל  וזהו ,  שלם   השם   יהיה  ואז ,  א "בז  דאימא ית  ב ְ ל  יה    ד ְ א   ל  ינָּ ְניָּ א   ב ִ ל ָּ ֲהדָּ   א  א   י "מִ   כי ,  עמנו  אלא   יןבנ   לו   יןאש   לפי  ןב ַ י   לָּ נ  ם   ִיְתב ְ   ְלעֹולָּ
א ל ָּ ל    א  א   .   השם  זה  ונפל נפרד בגלות  הלכו  ישראל  וכשבני ,ישראל   בני מושרשים   שבהם  א"דז  ק "בו  אלא  תבנה  לא  הבינה שהוא י "מ  ה "ב ְ

א   ְוַעל  ַההו א  ד ָּ א   ב ְ ל     י "מִ   כתוב  הגאולה   בזמן  כן   ועל  ִזְמנָּ ב   ה "א  עָּ ָּ עו    כ  ה ת ְ ינָּ ל   ְוי ֱחמו ן,  ם"אלהי  שם  להיות  ה"אל  עם  י"מ   ברותח שי  פ  א  כ ָּ ְלמָּ א   עָּ הָּ א   ד ְ מָּ ה   ש ְ אָּ ָּ ןת ַ ִאתְ   ִעל    ַעל   ק ַ
יה   ו נ  ק  יה    ְוִאי,  תיקונו  על   נתתקן   העליון  שם  כי  לם העו   כל  ויראו  ת ִ מ  ה   ש ְ א  ַרב ָּ ן  ד ָּ י  ִאְתַתק ַ נ  יה    ַעל   ְוִאְתב ְ ו נ  ק  א,  קונוית   על  בנהנ ו   נתקן  הזה  הגדול  שם  ואם  ת ִ ל   הָּ א  רָּ יִטין   ִיש ְ ל ִ   ַעל   ש ַ

א ל ָּ ל   םג   ואז,  העולם  כל  על  מושלים  יהיו  ישראל  הרי  כ  ר   ְוכָּ אָּ ן  ש ְ הָּ מָּ רו ן  ש ְ ו ַנְייהו    ַעל   ִיְתַהד ְ ק  ל ,  בגלות  שנפגמו  ממה  תיקונם   על   יחזרו  השמות   שאר   כל   ת ִ א  רָּ יִטין  ְוִיש ְ ל ִ א  ַעל   ש ַ ל ָּ   כ 
א ד ְ , ותומהא  כל   לע  ישלטו  וישראל הו   הָּ ל ְ ֻ ין כ  ְליָּ ַ יה   ת  מ  ש ְ א ב ִ ה  ַרב ָּ אָּ ל  ַקְדמָּ יִנין ְלכָּ ְניָּ  .   השמות  בניני   לכל  הראשון שם שהוא ם" אלהי הגדול שם בתיקון   תלוי מות ש ה כל   תיקון  כי  ב ִ

בחי'    .דז"א   חב"ד שים  ה שנע "י דבינ בחי' נה אלה זה סוד רגלי הבינה שנכנסים בראש ז"א  עם    אותיות מי מתחברות ש שכ הנ"ל    עיין בזוהר   י
 יראה.שלימות ה שמי אלה רומז ל   לא נפ בחי' דעת ויראה בשלימות, נמצא    , דהיינו לזעיר המוחין  יחזרו    הגאולה שאז 

 הוא -בתרלד  יא

 כנ"ל אות ג'  יב

 בתקפא )שם נא( ובתשכט תוקן   יג

ֹוָפר ָהֵרם קוֹ   ישעיה פרק נח   יד ש ּ ׂשךְּ ּכַ חְּ ָגרֹון ַאל ּתַ ָרא בְּ ד ֶלָך וְּ )א( קְּ ֵבית ַיֲעקֹב חַ עַ לְּ   ַהּגֵ ָעם ּולְּ ְּ ש  י ּפִ  ּטֹאָתם: ּמִ

וירים קולו  והיו ר   ם טובים א בקול לבני דורו שהיו מראים עצמ אמר האל לנביא שיקר   -)א( קרא בגרון    רד"ק  ויוכיחם על מעשיהם  עים 
הגרון, וכן אמר רוממות  ן  מ   ול יוצא בפה הק   עליהם כמו השופר שישמע קולו למרחוק, והקריאה היא בגרון אף על פי שהדבור הוא נחתך 

 ות: לות שונ הענין במ וכפל    -שהם נקראים עמי    אלא תמיד קרא להם: לעמים   -אל בגרונם, בקראי נחר גרוני: אל תחשך  
יים  כי ח " ר  שנאמ   , כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי  , פתח פומיך תני  , אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי   .עירובין דף נד   טו 

 .תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אל    ", ולכל בשרו מרפא   צאיהם הם למ 
 משלי ד' כב  טז

בָ )   משלי פרק ד   יז  ִני ִלדְּ יָבה ַלֲאמָ כ( ּבְּ ִ ש  ֶנָך: ַרי ַהקְּ ָבֶבָך:   ַרי ַהט ָאזְּ תֹוךְּ לְּ ֵרם ּבְּ מְּ ָ יזּו ֵמֵעיֶניָך ש  כָ   )כא( ַאל ַיּלִ ֵאיֶהם ּולְּ מֹצְּ ים ֵהם לְּ י ַחּיִ שָׂ )כב( ּכִ   רוֹ ל ּבְּ
א: ַמרְּ   לשון מציאה:   -)כב( למוצאיהם  רש"י  פ               ּפֵ

יונה  וגו   -  רבנו  למוצאיהם  הם  חיים  הם כי  כי  דברי  )   '.  למי    ( התורה דהיינו  וישת חיים  מצוי  שיטרח  הדבר  כי אין  שימצאם,  עד  בהם  דל 
אם יאמר לך אדם יגעתי ולא    א( ע" ילה ו,  ז"ל )מגשימצא האדם וישיג דבר זולתי עם השתדלות וטורח, ובכאן רמז על הסרת העצלה, וא 

 .י ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן מצאתי אל תאמן, לא יגעת 
 (  ורבינו נקט לשון הפסוק  למוציאיהם )כלשון דרשת הגמ'  -בתשכט   יח

   עיין ש"ע או"ח מז סעיף ד' יט

המהרהר    -ח סימן מז ד'  מוד. עי"ש או" לי ב  שלא נחש , כיון  ולא מוציא בפיו פטור מברכת התורה בהרהור  שהלומד    ועל כן נפסק בש"ע   כ
 דמי.ו כדיבור  דהרהור לא וכתב המ"ב     בדברי תורה, אינו צריך לברך: 

 גם בתרלו כתב הוי( הוה )וצ"ע לעיל   -מתרלו הוי ו -גם בדפו"ר ותרלד  כא

ר שבינה קימא לשאלה  וה בז דאיתא    י' בינה רמז את התפלה בלשון שאלה, ואולי כי מדובר בתפילה גבוהה שהיא בח   צ"ע מדוע רבב"ח   כב
ה לכן שם יש  בבינה מתחיל השגת החכמ   ל ות כדי להבין אב הביאור כי בחכמה אין השגה כלל לכן לא שייך לשאול שאל לכן נקראת מי.  

 כדי להבין.  מקום לשאול 

ַתח )ישעיה מ   -:  דף א   ח"א   והר עיין הקדמת הז  ָעָזר ּפָ י ֶאלְּ ִרּבִ ית  ִ ֵראש  אוּ כו   ּבְּ אוּ ם ֵעיֵניכֶ  ָמרוֹ ( ׂשְּ ּורְּ ָאן  ם  אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם לְּ ׂשְּ ה.   ִמי ָבָרא ֵאּלֶ
ָיאן ֵליהּ ומתרץ  ,  לגלים אלא לאצילות ושואל להיכן בעולם האצילות ר שאין הכוונה לעולם הג שלא אמר שאו שמים מבוא   ן שכיו  את העינים   לאיזה מקום צריך לישא   ֲאַתר  לְּ יִנין ּתָ ָכל ַעיְּ ֲאַתר ּדְּ   שכל   לְּ

ַתח ֵעיַנִים ומתרץ  ּוָמאן ִאיהּו,  ושואל  .  בל שפע משם ות לק תלוי   ני"א ני ב עי  ובלעדה אפילו בתפארת  נים להשיג סודות עליוני ווהיא הפתח לתחת   דהיינו המלכות שנקראת מרום   ּפֶ א"א להשיג לכן צריך  ם 

ן .  שתקדשו עצמכם כדי לתוכלו להשיג בה  ָּ ן  ְוַתמ  עו  ְנד ְ ַהאי  ותשיגו  תדעו  משם,  רחמים  דין  חסד   קוי'  בג  ולםעה  את  הגתנ מ  שהיא  כשתראו  במלכות  שם  ל "ר   ת ִּ ים  ד ְ תִּ א  סָּ יקָּ  ַעת ִּ
א ,  קדישא   עתיקא   הנקרא  מהכתר   שמקבל   מפני  עתיקא  ונקרא ,  סתימאה   מהכ ח   הנקראת  מהחכמה   שמקבל   ימפנ   סתום   שנקרא  הפרצוף  שאותו  ל "ר ה  ְדַקְימָּ ֵאלָּ ְ  ַלש  

א ,  הוא  מי  בו  לשאול   שאפשר רָּ ַמאן  רשומפ ,  בעולם   ונראים  מתגלים  שהם  לפי  אלה  הנקראים,  רחמים   דין  חסד   קוים'  הג  הנהגת  סוד   שהם  ותקצו'  הו  תא  ברא   ה ֵאל     ב ָּ  ו 
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  כי תפלה בחי' מלכות  זה בחי' תפלה  בתיםמבאר שורבנו    . ר שישים בתיםשגודל העי  הפשט,  שיתין בתיומתרץ  

כי רומז    ושישים רומז לחסד,.  מלכות  ובתים בחי' בתיכי בתפילה אנו ממליכים אותו ומגלים שרק הוא בעל הכוחות כולם,  

החסד   איש  שכפלאברהם  ש  .יתבארי  לחסשיינמצא  רומז  בתי  התם  בתפילה כי כשאנו קוראין להקב"ה    פילה,ד 

נו  דהיי  \כד/[כג ]  ליובכל קראינו א, והוא נמצא לנו  רחום חנון טוב ומיטיב ורב חסד  בתארים של בשר ודם

 \ כה/בתארים של שבח ובתוכם ליו  אלהתפלל    כדי שנוכל  ,ם שוניםאותו בתארי   שהקב"ה עשה עמנו חסד שהתיר לנו לכנות

ויולבקש   מחסורינו  מצרותי שימלא  הוא    ,נושיע  בהם  לו  קוראים  אלינומוכשאנו  עצמו  תפילומציא  ומקבל  צא  מנ  ,תינו, 

חסדי הש"י, לא היה כדאי לקרוא ולכנות את השי"ת  כזהש"י. כי אם לא הי'    כוזה חסד  פלהשת
ואותיות,    כחבתארים  ותיבות  לכנותו  ושבחים  לנו  ומתיר  חסד  הקב"ה  עמנו  עושה  היה  לא  שאם  לומר  רוצה 

 אבל זה הכל חסד של השי"ת.  יה אסור לנו לעשות זאת בחים הרים ושבתא
ששים המה    \ל/ כמ"ש )ש"ה ו'(  \כטמדתו חסד/ ש  זה בחי' חסד, בחי' אברהם,כי שישים  וזה שיתין בתי,  

זה בחי' אברהםמלכות פי' רש"י  שישיםויוצאי    ,  הכל  סך  שהיו  ובתי לשון בתי מלכות  חלציו  כמו    . 

ויעש להן  " כתוב  ופועה על שלא קיימו מצות פרעה להרוג את הזכרים היה ש  ה פרילו ששהשכר שקב  \לב/ [לא]בגמ'    שאמרו

 .  בתי מלכות דהיינו שיצא מזרעם דוד המלךל ופירשו שם שהכוונה  " בתים
פשט הפסוק אשישי  ,  באשישות  סמכוני   שכנסת ישראל מבקשת מהקב"ה   \לג/)שם ב(שכתוב בשיר השירים  וזה  

כ נקיה  וסולת  א  שעושיםדרך  ענבים  מפרש  ורבנו  עשישותששי לחולה,  כמו  ישראל  שדהיינו    ,ות  הקב"ה  מ מבקשת  כנסת 

 
יהו   ְקֵרי   ַההו א ,  י "מ  כמספר  שבה  שערים'  נ   שם  על   מקום  בכל   מי  הנקראת  הבינה  פרצוף  היינו  י "מִּ   מרוא ,  הפרצוף  זה  הוא  ומי  אִּ ְקֵצה   ְדאִּ ם   מִּ ַמיִּ ָּ א ְלֵעי   ַהש     זה  לָּ

א ,  שמים  ארהנק  א"דז  ת"וחג   ד "בחב   מתלבשים  שהם  לפי,  העליונים   השמים  קצה  הנקראים  שלה  ק"הו  בחינת  ל "ור,  שלמעלה   השמים  המקצ  שנקרא כלָּ מָּ   ד ְ  א ַקי ְ
ֵתיה   ו  ְרש  א   ְוַעל ,  דבינה   ק" הו  וכח  ברשות  עומדת  העולם  הנהגת  שכל   פירוש  ב ִּ ַקְימָּ ה  ד ְ ֵאלָּ ְ ים   ַרח אב ְ   יהו  אִּ וְ ,  היא  מי  לשאול   שאפשר  ולפי  ַלש   תִּ ,  נסתר   בדרך  והוא  סָּ

א ,  א "בז  סתומים  שלה  ק"שהו  ל "ור א   ְולָּ ְליָּ ְתג ַ ְקרֵ   לכן,  לים מגו  ואינם אִּ   ולא   ראיתיו  לא  כי,  עליו  דברת  אשר  זה  הוא  מי  לחברו  השואל   כאדם  ,י "מ  הבינה  נקראת   י" מִּ   י אִּ
א   י" מ  נקראים  דבינה  ק"הו  ודוקא,  ידעתיו  הָּ א   ד ְ ן  ֵלית ,  בחכמה   שכן  ל כו  דבינה  ר" בג  העל למ   כי  ְלֵעילָּ ָּ מ  ַ ה  ת  ֵאלָּ   בהם  אין  העלמם  מרוב  כי  בכלל   לשאול   שייך  לא  ש ְ

ם   ְקֵצה   ְוַהאי ,  מי   שם  הםב  יצדק  לא  ולכן,  השגה   שום ַמיִּ ָּ ְקֵרי   א"בז  המלובשים  דבינה  ק"הו  ואלו  ַהש   .  ל "כנ   היא  מי  לשאול   שאפשר  לפי,  י"מ   תואר  בהם  יצדק  י " מִּ   אִּ
 (   י "שב מר  ושער   פז  כתם  ק "רמ)

 ואתחנן ד' ז'  ועיין זהר וישלח קעג:  כג

ר לוֹ   דברים פרק ד   כד ֶ דֹול ֲאש  י ִמי גֹוי ּגָ רֹ )ז( ּכִ ידָֹוד אֱ בִ  ֱאלִֹהים קְּ אֵ ים ֵאָליו ּכַ ָכל ָקרְּ  נּו ֵאָליו: לֵֹהינּו ּבְּ

גדול אשר לו אלהים קרובים אליו. רמז לנו משה בכתוב הזה על מעלתן של ישראל שהם   רבנו בחיי  גוי  מי  כי    )ז( כי  ונענים  מתפללים 
הם נענים בכל פעם ופעם. והזכיר גוי גדול ולא אמר גוי  יכוונו אל הכח העליון להשפיע כוחו במדות בכל מדה ומדה הצריכה להם, ולכך  

לפי שהגדולה  צדיק,  גוי  או  כה'    קדוש  קרובות אליו,  לו המדות  גדול אשר  גוי  מי  כי  וביאור הכתוב,  המדות,  תחילת  והחסד  היא החסד 
דין,  אלהינו בכל קראנו אליו, ולא אל המדות, ומזה יאמרו חז"ל עמוד מכסא דין ושב על כסא רחמים, עמו  ד מכסא רחמים ושב בכסא 

בקוק ג, ח( כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, ודרשו חז"ל )בראשית  הכל כפי מה שצריך המתפלל. ועל המדות הזכיר הנביא ע"ה )ח 
ן כולם  לסוס אלא הסוס טפל לרוכב, והבן זה. ודע כי בפסוק זה יוצא שם גדול שתי אותיות עם האחרונה, וכ רבה סח, ט( אין הרוכב טפל  

 מיני קריבות:   על הסדר הזה. ודרשו חז"ל )ירושלמי ברכות פ"ט ה"א(, אשר לו אלהים קרובים, בכל 
בשבח   גמ' ב כמבואר    כה  ולסיים  שבח  להקדים  צריך  בקשה  שתיקנ   שלכל  חכמים כמו  ע פיל בת   ו  שבח  ת  אחרונות  וג'  ראשונות  ג'  מידה 

מקום ואחר כך יתפלל  ו של  שמלאי[ לעולם יסדר אדם שבח אי ]דדריש רב  כדדריש רב שמל :   עבודה זרה דף ז עיין    ובאמצע עשר בקשות.
 .ה מנלן ממשה רבינו דכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך וגו' וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטוב 

 חסדי -רלד תב  כו

 בחסדי   -חסד, בתשכט -בתרלד  כז

 בתוארים -בתרלד  כח

ן אֱ   מיכה פרק ז כמ"ש    כט  ּתֵ ַיֲעקֹב  )כ( ּתִ ר ֶמת לְּ ֶ ָרָהם ֲאש  ַאבְּ ְּ   ֶחֶסד לְּ ּתָ ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ִנש  עְּ  ּבַ
ים ַוֲעָלמ   שיר השירים פרק ו   ל ִ ש  יַלגְּ מִֹנים ּפִ ְּ ָלכֹות ּוש  ה מְּ ים ֵהּמָ ִ ש ּ ִ ר: ין ִמסְּ ֹות אֵ )ח( ש   ּפָ

שנים  ו שלש עשרה, יצחק ובניו שלשה, בני יעקב  אברהם ויוצאי יריכו בני קטורה שש עשר', ישמעאל ובני   -)ח( ששים המה מלכות    רש"י 
 ....עשר, בני עשו שש עשרה, בדברי הימים, הרי ששים, ואם תאמר צא מהם תמנע שהיא אשה אברהם מן המנין.

 ]צ"ל כא[ א' יט  שמות  * סוטה יא: ומובא ברש"י לא

  ד בתי ה ולויה וחד אמר בתי מלכות מ" ר בתי כהונ מואל חד אמ ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים רב וש   -  סוטה יא:   לב
 .כהונה ולויה אהרן ומשה ומ"ד בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתי 

דּוִני   שיר השירים פרק ב   לג ֹות ַרּפְּ יש  ִ ֲאש  כּוִני ּבָ ּתַ   )ה( ַסּמְּ י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני: ּפּוחִ ּבַ  ים ּכִ

תי בתפוחים לריח טוב כדרך  סביבו רפדו רפידתי    -אשישות סלת נקיה. רפדוני  עתה כמדת החולים באשישי ענבים או ב   -)ה( סמכוני    רש"י 
 טיט:   לים כי חולה אני לאהבתו כי צמאתי לו פה בגלותי רפידה לשון מצע היא כמו )איוב מא( ירפד חרוץ עלי החו 

 באשישות. הם הלגינים ישימו בהם היין כמו אשישי ענבים )הושע ג ב(:   -  מצודות ציון 



 4כא.               הר"ן   מו                               טו   תורה                  קוטי                 יל               

 לדכמו שמשימין אשישות כי התארים הם    , ירשה לה לכנותו בתארים כדי שתוכל להתפלל ולהיות סמוכה אליוש
גדול,    כנגד אור  ומשימין אותה אינה שקופה כל כך  לכן    ,\לח/ לא מעובדתשהיא    של זכוכית  \לז/ עשישות  דהיינו  \לו/[לה]

לסמוך ית'    מ, כן גזר חסדונחלש  אכשהאור עובר דרכה הו   יכ  לטת יי אשיש"עכדי להסתכל באור הגדול  
 .  שנוכל להשען עליהם ועי"ז להיות סמוכים אליו אותנו בתארים ושבחים האלו

, בחי' אברהם  ששים המה מלכות, ובחי'  שמספרו שישים  סמךהאות  , שהוא בחי'  סמכוניוזה לשון  
   : בתישישים דהיינו סמך שהוא בחי' 

תו כי יש יצה"ר גדול להתפלל לתועלת עצמו  ורך נשמזהר להתפלל רק לצי וכשזוכה לתפלה ע"י תורה שבנגלה צריך לה

לתועלת  תנינא ובלעיה  יואתמאוזהו   האדם שיתפלל  נחש. שמסית את  בחי'  זה  תנינא   ,

תן לנו חיים תן לנו    מג לנא חיי ומזונא  בה  שצועקים ככלבים  \מבעזי פנים/   אדם מגושמים  תפילת בניעצמו, כמו  

  .ליחד קב"ה ושכינתיהצורך הנשמה ו  אול גשמית,  , או שאר תועלת\מה/ [מד]זוהר תיקוני ה כמבואר ב , מזון

 
 שישית א -בתרלד  לד

 יות עיין פל"ח אות ג' ובערוך ערך אש לה

ג'  לו  אות  פל"ח  ח   -  עיין  בלשון  כי  הגם  וכו'  כמו שמשימין אשישות  באשישות  סמכוני  עין  שם,  מתחלף  לפעמים  בעין  עששית  הוא  ז"ל 
 ערך אשיות:בערוך  ועיין  באלף,  

א'  ערוך ה  מן   -  אות  ואם  המבול  דדור  בגמרא  קח(  )סנהדרין  ]שטאנגן[  שאנו    אשיות  ברזל  לנו אשיות  יש  מביא  הוא  את    מחפין הארץ 
 הקרקע פי' כמו עששיות של ברזל והן חתיכות של ברזל: 

פ'   -  אות הלמד   שם  )ירושלמי דיומא  ]לאמפע[  עקיל אמר להם הממונה( תרגו   למפרס  יוני  נברשתא ל   ס לקבל ם  קבל למפרס פי' בלשון 
 ורומי עששיות ונרות: 

העין   שם  צא   -  אות  ]פלאטע,  לד עשת  )יומא  עשש נקען[  יהודה אמר  רבי  תניא  ש (  אין  יות  טז(  )ע"ז  הכפורים  יום  מערב  מחמין  ברזל  ל 
וצאות והנה נותן עששיו'  כליו וי   בוקעות ת לבו  ה מעלה חימה היו שערו מוכרין להן עששיות של ברזל )ב"ר פצ"ג( בריש ויגש אליו כשהי 

העוש  מ"ג(  יא  פ'  )כלים  ומוציאן כאבק  פיו  בתוך  ברזל  תנשל  כח(  )מנחות  ומן החררה  מן העשת  כלים  רבנ ה  מן  ו  היתה באה  המנורה  ן 
 ין דפרזלא: העשת ומן הזהב פי' חתיכה גדולה של ברזל או של זהב כדכתיב ברזל עשות ומתרגמינן ערק 

להתפלל  מכה  )   –'(  ד  ' ח שמות  )   יים הח   אורועיין   ממשה  שבקש  לו  ראינו  לא  חושך,  מכת  ראשונ   -ט(  ימים  בג'  כי  מדליק  ואולי  היה  ים 
 ....החושך ר את  עששיות ופנסיות גדולות ויא 

ם  לעשישות שהן לא כלי   זכוכית,   בשם הערוך כנ"ל. אבל עיין רבנו חננאל על שבת קנד: שמחלק בין אשישות שהן כלי   "ח כך פירש הפל   לז 
זכוכי' ככוסות ואשישות קאמינא דשרי  ופריק רב הונא מי סברת הא דאמרי' היתה ]בהמתו[ טעונה כלי    -וזה לשונו    ית.חתיכות זכוכ   א אל 

ברזל    )יחזקאל כז(   העששיות אינן כלי זכוכית עשוין אלא פולסא פי' חתיכות גדולות כדכתיב   -וכו' ... אלא פולסא    .בת קאמר לן בש לטלט 
   .ן כלי זכוכית כניסם לבור לעשות מה עשות ורוצה לה 

ועשת, הוא חתיכת    -שם    רמב"ם פירש    .ג( העושה כלים מן העשת יא  ם  כלי ) משנה  כמבואר ב   ר גלם מ היינו חו ד עשת  מלשון    –עששיות    לח
עד   ויזכך  פעמים  הרבה  יותך  שהנה  התיכותו,  קודם  הברזל  עשיית  וממנה  העפר  ממקור  יציאתו  אצל  י ברזל  רבים  גשמים  היו  שיתפרד 

בנים באש ומשליכים למקווה כדי  ל שהיו מ יש עששיות של ברזל  ש לד:  יומא    ועיין   אצל האומנים   כמו שהוא מפורסם   נתלים בו מהמקור 
 .עכ"ל   .המים את    לחמם 

  .על פי שמשתברין היתה בהמתו טעונה טבל ועששיות מתיר את החבלים והשקין נופלין ואף    -  עיין שבת קנד:   יש עששיות של זכוכית ו
שאינם כלים, ועושין מהן חלונות,  חתיכות רחבות של זכוכית    -בכולסא  ...    מש"ש בלעז,    -עששיות של זכוכית    -פרש"י       .לסא בכו   התם 

   להביא כרים ולהניח תחתיהן:   פסידא בשבירתן וסופן להחתך בחתיכות קטנות לא שרו ליכא  כיון ד ו 
 להנ"ל וכן בתרלד השווה אבל אשישית לאשישית כנ"ל(    די להשוות)כנראה כ  אשישות –ו תרל אשישית ומ -גם בדפו"ר ותרלד   לט

 תיבת חסדו נמחק   -בתרלד  מ

 וכן בהמשך וצ"ע ששם לא תיקן( אתא  )בגמ'  ואתא  -ואתי, ומתרלו -ו"ר ותרלד בדפ גם  מא

אנשי חיל ואמת  אלא ש בקש הכל רק מהקב"ה,  אלא אדרבה צריך ל   , אבל בוודאי אין הכוונה שאסור לבקש   לקמן   שון התיקוני זוהר זה ל   מב
תפילתם    עיקר לכן  גלל הפירוד ביניהם,  רונות שלנו זה ב ויודעים שכל החס   ,נתרחקו זה מזה בעוונותינומחשבתם על הקב"ה והשכינה ש כל  

ושכינתיה קב"ה  יבוא ליחד  טוב  השפע  גם  וממילא  ט'    .,  אות  יד  בתורה  אַ   -וכמבואר  וְּ ִאי  ּתָ ַסלְּ לְּ ֵלית  קְּ ַ ש  ַכוְּ וְּ ּבְּ יָה  ּתִ חְּ ֶ ּנַ ש  ִקיָע.  רְּ ּדִ ַקל  ָתא  ָ ש ּ
ה  ִפּלָ תְּ ָחּה ּבִ ַאנְּ צֶֹרךְּ ַהּגּוף, וְּ הּוא לְּ ֶ ה ש  ִפּלָ י ִמּמֵ ַלּתְּ ָמתֹו, ּכִ ְּ צֶֹרךְּ ִנש  ָקן ילָ , ַהּכֹל לְּ תְּ ּנִ ֶ ש  ִמּיּות:   א ּכְּ ְּ ַגש  ם ּבְּ ָקן ּגַ רּוָחִנּיּות, ִנתְּ ם ּבְּ ָ  ש 

 ומזוני   -בתרלד  מג

 אות ט'   ועיין לעיל תורה יד  ב. ד"ה ויפן כה וכה עיין תיקון ו' דף כ מד

לבצעו מקצהו, בבצעא    , איש רכו פנו, בעסקין דילהון, באורחין דילהון ויפן כה וכה וירא כי אין איש, אלא איש לד   -  .תיקוני זהר דף כב   מה 
אלא כלהו    נשי אמת, שונאי בצע,דהאי עלמא, לירתא האי עלמא, ולאו אינון מסטרא דאלין דאתמר בהון, אנשי חיל, יראי אלקי"ם, א 

בצ  הב צווחין  ככלבים,  דכפורי  ביומא  כתבנו לותין  וחיי,  וכפרה  וסליחה  מזונא,  לנא  הב  דאינון    ,  ככלבים,  נפש  עזי  ואינון    אומיןלחיים, 
דאיה  הוא,  בריך  לקודשא  שכינתיה  דיחזור  בתיובתא,  ליה  דקרא  מאן  אית  דלא  אנפין,  בשת  לון  ולית  לגביה  דצווחי  מרחקא  דעלמא  י 

 דעבדין לגרמייהו עבדין: ם וילמדו מעשיהם, ואינון ערב רב, דכל חסד  לבים, דאתמר בהון ויתערבו בגוי ר לגביה, ואדמיין לכ מיניה, למהד 
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בניו   על  כעורב  אכזרי  להיות  צריך  עצמו  לתועלת  להתפלל  המסית  היצה"ר  על    \ מז/ ואתימווזהו    . וביתוולהתגבר 

דהיינו שע"י בחי' עורב התגבר על היצה"ר המסית להתפלל    עורב  מח"י פי' רשפושקנצא  ,  'ובלעי  פושקנצא

אמר לתורה    הרבשם    [נ]\מט/(.)עירובין כבבגמרא  ואמרו חז"ל    ,הישות  ובחי' עורב הוא בחי' ביטול .  לתועלת עצמו

זוכה  אורבמי שמשחיר פניו כעורב,  זוכה   לתורה   \ נג/כעורב  \נב/ [נא] אכזרי על בניו    ומי שנעשה  אמר 

 
 אתי   -לד בתר  מו

ך  בשלמא לעיל אתי תנינא זה יצה"ר שבא מעצמו אבל כאן אתי עורב צ"ע לשון אתי דמשמע שבא מעצמו והרי אינו כן אלא צרי   צ"ע   מז 
 ומדוע נקט לשון אתי.לעשות עצמו כעורב  

 ר"ש  -רש"י, ובתשכט   -גם בדפו"ר  מח

לבית המדרש רבה אמר במי שמשחיר פניו  ליהן  [ שמשכים ומעריב ע .דף כב ] אתה מוצאן במי  רות כעורב במי  ו שח   -  : עירובין דף כא   מט 
קאזיל לבי רב אמרה ליה    הוה אדא בר מתנא    הא דרב עליהן כעורב רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב כי  

 דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו קורמי באגמא  

כדכתיב )תהלים קמז( לבני עורב אשר    -עורב אכזרי על בניו     עורב לשון ערבית: שחורות לשון שחרית, כ   -שמשכים ומעריב    -  רש"י פ 

ירקות, לישנא אחרינא גמי לח, כי עקרת לההוא רכיכא דאית    -קורמי         הן: כנסין לתוך פי שים ונ יקראו, והקדוש ברוך הוא מזמן להן יתו 
     "ף בי"ת דר' מכיר מצאתיו: תא, באל ביה וטחני ליה ועבדי ריפ 

פרש    .   שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תילים של הלכות מלמד    את מוצאן גרסת העין יעקב במי את מוצא )סדרי תורה(  במי    –  בגמ' 

יכול לעמוד ד סודות התורה שנ מלב   "א מהרש  וכו' אלא שאין כל אדם  יש לדרוש מהם תילי תילים של הלכות בנוגע לנגלה    רמזו בהם 
 ו'     אלא במי אתה מוצאם במי שמשחיר פניו וכ עליהם  

 

   -לק"מ על הקיצור  בביאור  שכתבתי    מה וזה  

המהרש"א   פירש  כעורב.   עליהם  פניו  שמשחיר  במי  אמר  ע   –רבה  ומ שמענה  כ צמו  פניו  א שחיר  שחור  שהעורב  מיעוט  מו  לענין  נמי  י 
 מזונותיו כעורב שמזונותיו מועטין כמובא בגמ' פ"ק דב"ב.

ע  ומת   יעקב יון  עיין  שחורות.   דורש  רבא  איך  שהוא  ששואל  כעורב  בניו  כלומר שמבקש  בקשה  לשון  שהוא  ושחרתני  ז'  איוב  עפ"י  רץ 
 אכזרי.

 אכזרי על בניו,    ניו אבל לא שיהיה בא דמשחיר פ פסק כר כא ד סעיף  רמו  סימן    עיין ש"ע יו"ד 

 ם הוא אמוד.  והוא מגמ' כתובות מט:  פין אותו א עא דחייב לזון בניו הקטנים ומכריזין עליו וכו   אהע"ז ב   וכן

 רן.  נו מכי עורב חוזר לגוזליו כשתעלה עליהן אברה והן משחירין א"כ צ"ע דאין ראיה שהוא אכזרי רק שאי   שגם בכתובות מט:  עוד שם  ו 

 ינוך לא יתעסק אתם כלל.הלימוד שעד גיל ח ואולי מכאן  

צריך אכזריות על עצמו וגם על  ה ודרבא בגמ' משמע דס"ל שלא נחלקו רק  רושים: דרב רבינו נקט שני פי   -"ונעשה אכזרי" "מי שמשחיר"  
 בני ביתו )וצ"ע על אחרים(     

רי תורה על הסתר שבנגלה אבל לא  המהרש"א פירש סת   תפילה.     וכןשם על  וצ"ע כי הגמ' מדברת מתלמוד תורה ורבינו מביא ראיה מ 
אחת למעלה בשניהם דהיינו שע"י מסירות  ואולי זה התירוץ שרבינו עלה דרגה       חי' הסוד,  ואילו מרבינו משמע שמדובר על ב   , על הסוד 

 רה.        ות התו אבל ע"י מסירות נפש בתפילה זוכה לסוד   , נפש בתורת הנגלה זוכה לנסתר שבנגלה 

אמר ליה  .  רכות דף כ ב ב ן מבואר  וכ   מתגלה.ה'  שם    שיש מסירות נפש והיכן  א שלנסתר תמיד צריך מסירות נפש  הו   ו שהכלל היוצא דהיינ 
שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנויי  רב פפא לאביי מאי  

בטרפיהן  ים שכבשן  ואנן קא מתנינן שיתא סדרי וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זית   ין הוה בנזיק 
כא ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי  ורים אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא ה טה 

ואנן קא מצערינן נפשין  נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן    ומצוח   מטרא  ולית דמשגח בן אמר ליה קמאי הוו קא מסרי  קא צוחינן 
 .ם אקדושת הש נפשין  

 יו"ד רמו כא וש"ע  נ

 ועיין בערך בנים צו  ספר המדות ערך לימוד צא נא

המדות   נב ספר  צא    עיין  אות  לימוד  בב   -ערך  עליהם  ומעריב  במי שמשכים  תורה,  סדרי  מוצא  המד במי אתה  פניו  ית  את  ומשחיר  רש 
 עליהם כעורב ומשים עצמו אכזרי על בניו כעורב:

 קדושה:ות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל ד ין לו רחמנ מי שא   -  צו אות    ערך בנים   -  וצ"ע עי"ש 

היו    ם ני רחמני ב רחמנים    ונראה שישראל  ובני ביתם, לכן אמרו  לכן מצד מדתם  היום עסוקים בלרחם על בניהם  כדי ללמוד  חז"ל ש כל 
פי מה שמצד מדתם  אלא רק כל   ותפילה ולהאמין שהקב"ה מפרנס, שאין הכוונה לאכזריות ממש   ה וק בתור ס אכזר דהיינו לע צריך גם להת 

, ומעט רק ההכרח  שו כן אזי לא יהיה להם פנאי ללמוד, אבל יחנכם להסתפק במועט ויעסוק מסירות נפש בתורה רק לרחם ואם יע רוצים  
 בשכל דקדושה.אין לו חלק    ת חולי רכי בניו וביתו עד שהם בסכנ ממש מתעלם מצ ל מי ש אב   בפרנסה.

והוא שחור,  נים כי הם  לא מכיר בניו הקט   כנ"ל שעורב   נג זן אותם    לכן לבנים  דלים קצת  אבל כשג יתושין לפיהם.  הקב"ה מזמן  ורק  לא 
ע"י אימם  ם אכלם  ד הם יונקים הרי שהקב"ה מזמן לה שכל עו ראוי למסור הנפש על התורה  אולי הדימוי שכך גם  ו משחירים ואזי מכירם.  

דהיינו    ישנים וגמ"ח.שמדתם רחמנים ב   ישראל וכל שכן    על בניו אב לרחם  ע  מצד טב אע"פ שיש בזה אכזריות    , צריך לדאוג יותר מזה   ולא 
     .סתפק במועט ה יק להם כי טוב להתרגל ל , ובאמת זה מז בניו כל היום ל   ב להשפיע טו שמצד מדתו רוצה  
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כדילומד  ורבנו   התנאי  גם  לתפילה  שזה  שניהם  ו  .לזכות  ש  , משחירו  אכזרי נקט  בביטול  תי כנגד  אכזרי  .  בחי'  היינו כי 
בניו    שמתפלל בלי שום כוונת תועלת עצמו הנ"ליוהוביתו,  משמע אפילו תועלת  , ואינו חושב ינו אכזרי 

הנ"ל  לכלום את עצמו  פניו  משחיר  ונתבטל נד,  בחי'  וגשמיותו,  אינו   נוכאלו   נהונתבטל כל עצמותו 
פשט הפסוק שישראל מוסרים נפשם    \סא/[ס]   היום  כי עליך הורגנו כל  \נט/, כמ"ש )תהלים מד(\נח/[נז]   בעולם

 , לעניין תפילה מפרשקדוש ה' כשרוצים העבירם על דת. ורבנו  
  דהיינו ששתי הבחינות אכזרי  שחורות כעורב  \סב/בחי' )ש"ה ה'(דהיינו שתי הבחי' הנ"ל אכזרי ומשחיר הן  וזה  

 .  של ביטול מושלם שעל ידו זוכה לתורת הנסתר כדלקמן הן בחינה אחת שבלימוד תורת הנגלה  ומשחיר 

תורה שבנסתר,    סג , שזוכה לבחינותפי' עולה ויושב באילן  באילנא  יתיבסליק ו הביטול כנ"ל  ז  י"וע

ישראל מא  כיצד הקב"ה פשט הפסוק מדבר    \סו/ [סה]  ישת חשך סתרו  \סד/כמ"ש )תהלים יח( .  ויביהםמציל את 

 
 ומבטל -תרלד ב  נד

 ומבטל -בתרלד  נה

 כאילו   -מתרצו  נו

 עיין תורה נה אות ז'  נז

ֶ ...    -  עיין תורה נו אות ז'   נח ש  ל ָאָדם עוֹ ּכְּ ַבּטֵ ּומְּ  , ֶלךְּ ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְּ אי    ֵמד  ַוּדַ ּבְּ ֶלךְּ רֹוֶאה.  ַהּמֶ א ֶאת  ָבר, ֶאּלָ ּדָ ּום  ֵאין רֹוֶאה ש  וְּ ָוֹכל,  ִמּכֹל  מֹו  ַעצְּ ֶאת 
וֹ  ש ּ ֶ ש  ָפֵרש  ֵמַע אֵ ּכְּ ה ּוִבּזּוי, הּוא מְּ ּפָ ַהּמֶ   יֶזהּו ֶחרְּ בֹוד לְּ ל ּכָ ֶ ֵפרּוש  ש  ּזּוי לְּ ַהּבִ ה וְּ ּפָ . כִּ ֶאת ַהֶחרְּ בֹוא ֶאָחד לְּ ֶלךְּ ּיָ ֶ ר ש  ָ ש  ה  י ֵאיךְּ ֶאפְּ , ִויַבּזֶ ֶלךְּ תֹוךְּ ֵהיַכל ַהּמֶ

בוֹ  ּבּוֵרי ּכָ ָבִרים ֵהם ּדִ אי ֵאּלּו ּדְּ ַוּדַ א ּבְּ , ֶאּלָ ֶלךְּ ָפֵרש  ד. ּוִמ ֶאת ַהּמֶ ּבּוִרים ֵאיךְּ לְּ ַהּדִ ּבֹוֵנן ּבְּ לֶ תְּ ַהּמֶ בֹוד לְּ ַהּוּו ֵמֶהם ּכָ תְּ ּיִ ֶ ָצֵרף אֹוָתם, ש  ֵאי  ּולְּ . וְּ ֹב,  ךְּ ש  ן ַלחְּ
א ֵאּלּו ַהֲחָרפוֹ  ּמָ ֶ ֶלךְּ ש  א ַהּמֶ אן ֶאּלָ ֵאין ּכָ ל, וְּ ּטֵ ּבַ ּותֹו ִנתְּ י ִמי הּוא, ֲהלֹא ֵיש  עַ   ת ָעָליו ֶנֱאָמִרים. ֶזה ֵאינֹו, ּכִ ים כ"ט(: ּבְּ ִהּלִ ֶזהּו )ּתְּ מֹו. וְּ הֵ   צְּ ּלֹו  "ּובְּ יָכלֹו ּכֻ

בֹוד".    אֹוֵמר ּכָ
י   תהילים פרק מד   נט  נּו ּכְּ ָעֶליָך הֹ   )כג( ּכִ בְּ ַ ש  נּו ָכל ַהּיֹום ֶנחְּ ָחה: צֹ ַרגְּ  אן ִטבְּ

טבחה, כצאן הטובחים שהם  כצאן    )כג( כי עליך, על יחוד שמך, שלא רצינו לכפור בך והורגים אותנו על זה. וטעם כל היום, תמיד.  רד"ק 
 מוכנים לטבוח אותן, לא לרעותן ולחיותן: 

 ואהבת  עיין זהר חיי שרה קכד: מדרש נעלם ד"ה  ס

וצדיק מאותם העוסקים בתורה, שאין לו מאתים עולמות וכסופין  מניומי, אין לך כל צדיק    אמר רבי שלום בר   :  דף קכד   יי שרה והר ח ז   סא
י  יום כאילו נהרגו על קדושת שמו, נצחו  ב( ומא בשביל התורה, הה"ד )שיר ח  תים לנוטרים את פריו, ומאתים על שמוסרים עצמם בכל 

)נ"א  פסוקא  אמרו    כהאי  וגווכך  יהו"ה  את  ואהבת  דכתיב  פסוקא,  ב בהאי  לבו  המכוין  כל  ותאנא  על  ',  נפשו  למסור  כדי(  פסוקא,  האי 
הלים מד כג( כי עליך הורגנו כל היום, אמר רב נחמן כל המוסר נפשו  ה"ד )ת קדושת שמו, מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג בכל יום עליו, ה 

לע  עולמות  מאות  נוחל ארבע  פסוקא,  א בהאי  הבא,  נחמ ולם  רב  מאתים, אמר  תנן  והא  יוסף  רב  ומאתי מר  התורה,  על  מאתים  על  ן,  ם 
 שמסר עצמו בכל יום על קדושת שמו: 

ָאדֹום ּדָ   שיר השירים פרק ה   סב ָבָבה:   גּול )י( ּדֹוִדי ַצח וְּ עֹוֵרב:   ֵמרְּ חֹרֹות ּכָ ְּ ִלים ש  ּתַ לְּ ּוּצֹוָתיו ּתַ ז קְּ ֶתם ּפָ ֹו ּכֶ  )יא( רֹאש 

רין ושחורין בעוה"ז, אבל לעתיד לבא מראיהן כלפידים כברקים  ת כעורב. אלו תלמידי חכמים שנראין כעו שחורו   -  מה תורה תמי ועיין  
הדרשה דלעיל שחורות כעורב במי אתה מוצא דברי תורה במי שמשחיר  ל ע"פ  י"   -ענין המראה שחור ועכור    -פירוש      ]מ"ר[:  ירוצצו 

יהושע בן חנניא תורה מפוארה בכלי  ר'  ע"פ מ"ש בתענית ז' א' שאמרה בת קיסר ל . וגם י"ל  פניו עליהם כעורב, ועיין מש"כ שם אות מ"ה 
חרס,  בכלי  יותר  שמשתמר  טוב  ליין  במשל  לה  והשיב  יפה[  היה  לא  ]שמראהו  בעלי    ושאלה   מכוערה  והם  נאים  אנשים  יש  הלא  אותו 

וטעם הדבר משום דאם הוא   גמירי טפי.  לה דאי הוו סנו הוו  והשיב  בנזיר  נאה ביותר  חכמה,  וכמ"ש  ומבטלו מת"ת  יצרו  ב'  ד'  מטרידו 
זה מבואר מ"ש  ומכל    מעשה באדם אחד יפה ופחז עליו יצרו וכו', משא"כ אם אין להם יתרון זה הם פנויים ונתונין ביותר לעסק התורה, 

 אלו ת"ח שנראין כעורין ושחורין בעוה"ז וכו': 
  לבחינת -בתרלד  סג

ב עַ )יא( ַויִּ   תהילים פרק יח   סד ּכַ נְּ רְּ ֶדא ַעל ּכַ עֹף ַוּיֵ רּוב ַוּיָ ָחִקים: )יב(    ֵפי רּוַח: ל ּכְּ ְּ ַכת ַמִים ָעֵבי ש  ְּ תֹו ֶחש  ִביבֹוָתיו ֻסּכָ רֹו סְּ ךְּ ִסתְּ ֶ ת חֹש  ֶ  ָיש 

  החושך הזה בא מחשכת   -החושך שם סביב סוכתו להיות מוכן לפניו. חשכת    -להחשיך להאויב. סביבותיו    -ת חושך  יב( יש ) מצודות דוד  
 השחקים: הנבלעים בהעבים הפרושים תחת    רבוי המים 

 קכ: ולק"ה יין נסך ד' כא.  תקוני זהר דף עיין  סה

ַר   -אות כא  הלכה ד    יין נסך   לק"ה  סו  אֹור ּבֶֹקר ִיזְּ ּיֹום ּוכְּ ָ ּבַ בָ ח ש  ָאז מְּ ֶ , ש  ם נִ ֶמש  ָ ש ּ ֶ ִציָרה ש  ִחיַנת יְּ בְּ י ָהאֹור ּבִ , ּכִ ךְּ ֶ ִכין יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹש  ר  רְּ ַטּיֵ צְּ
ִחינַ הָ  בְּ ּבִ ךְּ  ֶ ַהחֹש  וְּ טֹוב.  ּפָ אֹור לְּ ִחיַנת אֹור  ּבְּ ם הּוא  ָ ש ּ ֶ בֹּהַ יֹוֵתר ש  ַהּגָ יֹון  עֹוָלם ָהֶעלְּ ּבָ י  ּכִ בֹּהַ יֹוֵתר,  ּגָ ֶ ִריָאה ש  ּבְּ וּ ת  ֶנֶגד עֹוָלם ש  ּכְּ ם    ט  ָ ּנּו, ש  ִמּמֶ מּוךְּ  ַהּנָ

מּוךְּ   ךְּ ֶנֶגד ֶזה ָהעֹוָלם ַהּנָ ֶ ִחיַנת חֹש  ּנּו  הּוא ּבְּ רֹו,  ִמּמֶ ךְּ ִסתְּ ֶ ת חֹש  ֶ ִחיַנת ָיש  בְּ " ַעל  ּבִ ךְּ ֶ ם "חֹש  ֵ ש  ה ּבְּ ֻכּנֶ ן מְּ ַעל ּכֵ ִפיָסה. וְּ ר ָהאֹור ֵאין ּבֹו ּתְּ ַטּיֵ צְּ ּנִ ֶ י קֶֹדם ש  ּכִ
ם עֶֹמק  ֵ ם  ַהּמֻ   ש  ָ ג, ּוִמש ּ ִחיל ֵליֵרד ָהאֹור ַוֲעַדִין לֹא נִ ּשָֹ ָאז ַמתְּ ֶ ָלה, ֵמֲחַמת ש  ַכת ַליְּ ְּ ךְּ ֶחש  ָ ש  ר  ִנמְּ ַטּיֵ ךְּ צְּ ֶ ִחיַנת חֹש  הּוא ּבְּ ֶ  .ש 

אְלע  "  אֹור "  ְוִאית  כי   מפרש  ולכן,  שבכתר  החסד  בהיכל  שנמצאים,  וגבורה   חסד  שהם"  וחשך  אור"   את  ומפרש  י זהר דף קכ:עיין תקונ אלְ   ילָּ ילָּ   בחסד   למעלה  למעלה  אור  ויש  ע 

ִאְתְקִרי  ,שבכתר  הראשון  שבהיכל נו ז  אֹור   ד ְ יא  ַהג ָּ יַקי ָּ א  ְלַצד ִ ְלמָּ י  ְלעָּ ת  א ,  הבא  לעולם  םלצדיקי  שנגנז  הגנוז  אור  שנקרא  ְדאָּ ינָּ ע  א  ד ְ יט   לָּ ל  יה    ש ָּ   ועליו,  עליו  שולט  השכל  עין  שאין  ֲעל 

ךְ   ִאיתוְ ,  ראתה  לא  עין(  ג   סד  ישעיה)  נאמר ִתים   חֹש   ַמר ,  בחשך   כמו  בו  יגלהש  אפשר   אי  הכתר  אור  גודל  שמחמת  ל" ור,  שבכתר  הראשון  שבהיכל  הגבורה  שהוא,  סתום   חשך   ויש  סָּ ִאת ְ יה    ד ְ   ב  
ת יָּ  בו שנאמר ךְ  ש    .   הכתר  עצמו מסתיר  החשך   שבזה ִסְתרוֹ  חֹש  



 7כא.               הר"ן   מו                               טו   תורה                  קוטי                 יל               

מבאר   ידי חושךורבנו  על  זוכה להם  נפש,  היינו  וחושך  ,  \סח/[סז]   שסתרי תורה, אדם  דהיינו  מסירת 

עד שמראהו לא נראה    \עא/ ושינה  \ע/ מעט באכילהומ  \סט/ חיצונימשגיח על מראהו ה  אשל  "לנ כ  שמשחיר פניו כעורב

הסוגיא    אזיין  ד סוגיא ולא מב כמו כשאדם לומ  \עג/ [עב]  הם בחי' חשך, ע"ש עומק המושגסתרי תורה  . כי  יפה

אצלוכמו   מאד  ,חשוכה  נעלמים  הם  תורה  סתרי  ל כך  וא"א  בבחי'  ,  אלא  שכל  מהלכי  ולא  בדיבור  ב)בארם  לא  (  ירמיה 

 . נראה ליה' מרחוק  
וכי  ,  ק ויתיב באילנאסלינקרא    ,שהזוכה להשיג סתרי תורהוזה בחי'   ויקרא    וישראל אחדהקב"ה  התורה  )זוהר 

כמבואר גם בתורה  ו)   ,ונקרא עץ החייםהם בזעיר אנפין הנקרא קב"ה  מיות התורה  יפנ וכן    מות ישראלש נשששר  נמצא,  עג.(

ש שבתורה  העג  שבהקב"הנסתר  הנסתר  כ  . (הוא  הנשמות,  מדור  צט  ששם  דף  משפטים  )זוהר  מ"ש 
  . והוא בחי' פי' שכל נשמות ישראל שרשם בעץ החיים  כל נשמתין מאילנא רברבא נפקין  \עו/ [עה] עד( בע"

יום שכולו ארוךעולם הבא   כי עץ    .שהיה לפני החטאהוא כמו  המצב    בעוה"ב כי    ששם אריכות ימים,.  הנקרא 

)ישעיה תהיה אריכות ימים גדולה מאד,  שבנבואת ישעיהו על אחרית הימים  כמו שכתוב    החיים ממנו האריכות ימים
, נראה כוונתם כי  ם ישראלעמי  חיים כן יכימי עץ השפרשו  עי"ש תרגום ופרש"י    \עט/[עח]  עץ ימי עמי  כימי  \עז/סה(

 
 עיין איוב יב כב ובלקוטי תורה להאריז"ל שם  סז

ָמֶות: )כב(    איוב פרק יב   סח ךְּ ַוּיֵֹצא ָלאֹור ַצלְּ ֶ י חש  ה ֲעֻמקֹות ִמּנִ ַגּלֶ  מְּ

לוי כזה ח"ת שי"ן כ"ף והנה מילוי החשך  דע כי חשך במי   ( מגלה עמוקות מני חשך: שם הרב ז"ל )יב( )מ ספר איוב    -)להאריז"ל(   לקוטי תורה 
ודות או"א הנקר' עמקים כנזכר בזוהר כשמגיעים האורות  ים מיס במילואו שלו דהיינו תי"ו יו"ד נו"ן פ"א גי' עמוקות והנה כי האורות היורד 

וכשגוברים   העולמות  דנוקבא מתפשטים לכל  ליסוד  עולה ה ההם  מנצפ"ך   עונות  ה"ג  דנוקבא ששם  היסוד  עד  ונסתמו    הפגם  ונקר' חשך 
וזהו   נדיבים  הנקר'  חג"ת  ע"י  שרים  הנקרא  דז"א  חב"ד  שיתעוררו  גורמים  בתשובה  וכשחוזרים  העם  חפרוה  האורות  נדיבי  כרוה  שרים 

ומתגלים או  גבורות הניתנים שם  יסוד דידיה למתק  באור  יסוד דידה החקוק  ע ר במחוקק שהוא  וזהו מגלה עמוקות מני  ות הנקרא  מוקות 
 חשך: 

ריד  בבגדו" )בראשית לט יב(, שהבעל דבר והסטרא אחרא תופסת את האדם בבגדו, דהינו שמט   "ותתפשהו -אות ק'    ין שיחות הר"ן עי   סט 
אותו או  ומונעים  האדם  את  מאד  מבלבלין  הם  אדם  של  ובגדים  מלבושים  הצטרכות  טרדת  כי  ומלבושיו.  בגדיו  בטרדת  זה   תו  ידי    על 

ולבו חזק בה', אינו משגיח גם על זה. אף על פי שאין לו בגד ללבש,    דו". אך מי שהוא בעל נפש מעבודת השם יתברך. וזהו "ותתפשהו בבג 
ס  ו בזה ואינו רוצה להניח עצמו לבלבל בזה. וזהו "וינח בגדו אצלה וינס" וכו' )שם(. שמניח בגדו ומלבושו ונ יד עצמ אף על פי כן אינו מטר 

 כול:שלו בעבודת ה' כפי מה שי ם ואינו משגיח כלל על זה. רק עושה את  ובורח מה 
ולמה נקרא שמו    , שחור בן חצרון היה לפי שא   , אשחור זה כלב   -  )א' יז( רבה  שמות  בסוטה יב. וב הפנים כמבואר    משחירה את ותענית    ע

 .אשחור שהשחירו פניו בתענית 
ךְּ הִ פרק ו    אבות כמבואר ב   עא ּכַ כָּ )ד(  רְּ ּדַ ּתֹ יא  ַלח  ּמֶ ּבַ ת  ּתֹוָרה, ּפַ ל  ֶ ּוַבּתֹוָרה  ּה ש  ֶיה  חְּ ּתִ י ַצַער  ַחּיֵ וְּ ן  ָ יש  ּתִ ַעל ָהָאֶרץ  וְּ ה  ּתֶ ְּ ש  ּתִ ׂשּוָרה  ּמְּ ּבַ ּוַמִים  אֵכל 

ה עָ  ֶר ֵמל ִא ַאּתָ ְּ טֹוב ָלךְּ ַאש  ֶריָך וְּ ְּ ן ַאש  ה ּכֵ ה עֹׂשֶ טֹוב ָלךְּ ָלעֹוָלם ַהבָּ ם ַאּתָ ה וְּ עֹוָלם ַהּזֶ  א: יָך ּבָ
 ע"מ פנחס רכה. זהר ר עב

ני ואשוה יאמר קדוש,  אבל עלת העלות על כלא, דאתקרי יהו"ה, אתמר ביה )שם מ כה( ואל מי תדמיו   -דף רכה.  רע"מ    פנחס עיין זוהר    עג
  ה' ו' מה',ל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו, )מלאכי ג( אני יהו"ה לא שניתי, לא מטי ביה חובין לאפרשא אתווי י' מ יח( וא )שם פסוק  

ה  )תהלים  ועליה אתמר  פרודא,  ביה  מ   דלית  ולית  תפיס בכלא,  ביה, איהו  דשליט  מאן  ולית  כלא,  על  שליט  רע, איהו  יגורך  לא  אן  ה( 
ובכל שמהן, אלא באתפשטות נהוריה עלייהו, וכד אסתליק מנייהו, לית ליה מגרמיה שם כלל מנהון,  יהו"ה  דתפיס ביה, ואיהו לא אתקרי  

 מי ימצאנו:   עמוק עמוק   )קהלת ז כג( 

ביה דלא אתחשכת, אפילו כתר עליון, דאיהו נהוריה תקיף על כל דרגין, ועל כל חילי שמיא עלאין ותתאין,  לית נהורא יכיל לאסתכלא    
שכן    יח יב( ישת חשך סתרו, ועל חכמה ובינה )שם צז ב( ענן וערפל סביביו, כל שכן שאר ספיראן, כל שכן חיון, כל תהלים  אתמר עליה ) 

 ם: ן דאינון מתי יסודי 
 ות כנראה בטע אתוקן לע" ע"ב( ובתשכט  -בתקפא  עד

 מ"ק  ועין ע"ח שער טל סוף פ"א עה

  אדם   של  חטאו   שקודם   ישראל  נשמות  משורש  הסבא   מדבר   זה   שבמאמר ',  הב  ק "במ  א "פ  סוף   ל" שט  ח "בע   ל" האריז  כ"מש   נקדים   הבא   מאמר   להבין   כדי  -זוהר משפטים דף צט:    עו 

,  הבריאה  מעולם  והנפש,  ממלכות   יוצאת   א" בז  ששורשו  הרוח  לכן  א"ז   במקום  היתה   ומלכות,  א "מז  יוצאת  בבינה  רשהששו  הנשמה  היתה  ולכן,  הבינה  במקום  עלה למ  א "ז  היה  שאז,  הראשון
 (   'ה אות ל "מ ב'  עי. )בינה  בסוד  והנשמה  רוח  בסוד א "וז  נפש  בסוד  להיות  המלכות ירדה  ז "ועי  אחת מדרגה אחד   כל ן" זו ירדו  החטא אחר  אבל 

א   הסבא  ואמר  ת ָּ ָּ   ִאית   ַהש ְ ה ְלַגל  א,  לגלות  עוד  יש  עתה  אָּ הָּ ל   ד ְ ִתין   כ ָּ מָּ א   ִנש ְ נָּ ִאילָּ א  שהוא  א "ז  ינו הי   החיים   מעץ   היוצאות   ישראל  בני   של  הנשמות  כל   שהרי  מ  א   ַרְבְרבָּ יפָּ   מצד  גדול   ְוַתק ִ

ַההו א  כולם ,  ישראל  נשמות  רבוא'  ס  מושרשות  שבו ,  הגבורה  מצד   וחזק  החסד ר (  ז"ד   ג "ה)  מ  הָּ ִפיק  נָּ נָּ ן  ד ְ ד  ע  פְ   מ  ינָּ   יוצאות  משם   מאבא  היוצאת  אימא  שהוא   מעדן   היוצא   הנהר   מאותו  ק 

ל וְ ,  א" ז   אל  הנשמות  יוצאות   א"או   מיחוד  כי ,  הנשמות א  ִחיןרו    כָּ נָּ ִאילָּ א   מ  א   ַאֲחרָּ ירָּ ְפִקין  ְזע  ה נְ   כי  נמצא,  המלכות   שהוא   אחר  קטן  מאילן  יוצאים   הרוחות   וכל  נָּ מָּ אִמל ְ   ש ָּ יל ָּ   רו חַ   ע 
א  ַתת ָּ ן,  מלמטה   והרוח  מלמעלה  צאת יו   הנשמה  ִמל ְ רָּ א  ו ִמְתַחב ְ ֲחדָּ ַ א   כ  ַגְוונָּ ְדַכר   כ ְ א   ד ִ ,  הנשמה   לקראת  עולה   והרוח   הרוח   לקראת  יורדת   הנשמה  כי   בה ונק  זכר   כעין   יחד   ומתחברים  ְונו ְקב ָּ

ן  ְוַכד  רָּ א   ִמְתַחב ְ ֲחדָּ ַ ין  כ  ד  ֲהִרין  כ ְ אָּ   ו  ְנִהיר   נָּ ָּ א,  הבינה  אור  עליהם   שנמשך   ידי   על  ליון ע   באור  מאירים   הם   אז  יחד  וכשמתחברים   ה ִעל  ו רָּ ַתְרַוְייהו    ו ְבִחב  י   ד ְ   שניהם   ובחיבור  נ ר   ִאְקר 

ַמת'  ה  נ ר  שכתוב  מה   והוא, השלהבת   סוד שהיא  בה  נאחזת שהנשמה  הפתילה  כעין  אהו  רוח ה  כי,  נר נקראים  ם   ִנש ְ דָּ ה 'נְ  ת" ר  שהוא ר ואמ ר "נ    ַמהו  ,  אָּ מָּ א ְוַעל , ו חַ 'ר  ש ָּ ו רָּ   ַתְרַוְייהו  ד ְ  ִחב 
א ֲחדָּ ַ י כ  ְכִתיב , נר  כאחד  נקראים הם  כאחד  שניהם  שמתחברים  ולפי  נ ר   ִאְקר  ַמת '  ה  נ ר  ד ִ ם   ִנש ְ דָּ     .נר   נקראת  אז, ברוח מחוברת היא  שאז  באדם  כשהנשמה  הרי , אָּ

ֵ   ישעיה פרק סה   עז  ַאֵחר ֵיש  נּו וְּ י ִכיֵמי ָהעֵ ב לֹא ִיּטְּ )כב( לֹא ִיבְּ ַאֵחר יֹאֵכל ּכִ ִחיָרי: עּו וְּ ַבּלּו בְּ ֵדיֶהם יְּ ה יְּ י ּוַמֲעׂשֵ ֵמי ַעּמִ  ץ יְּ
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תמותאז   ביום אכלך מות  הגזרה של  ותתבטל  הראשון  חיים  זוהר  ב  מבואר   העניין  :  יתוקן חטא אדם  הנ"ל שקודם  ובעץ 

הבינה   במקום  אנפין  זעיר  היה  נ החטא  שרש  תפילה  משששם  ע"י  תורה  לסתרי  שזוכה  שמי  נמצא  ישראל,  בביטול  ות 
ם יש התגלות גדולה של הקב"ה דהיינו סתרי תורה.  שוקודם החטא  עולם הבא בחי'  רה מבחי'  הגשמיות לגמרי זוכה להא 

נשמה יורדת לקראת הרוח  והמה בבינה וכשעולה הרוח לקראת הנשמה  שנ במלכות וה ר שם שהרוח בעוה"ז היא  ה ועיין בז
נפ נעשה ע"י תפילה במסירות  ונראה שזה  גדול מהבינה,  נמשך עליהן אור  אזי  וההארה היא התגלות  ומתחברות  כנ"ל  ש 

 הנסתר. 

  אנמצא שע"י ביטול שזוכה ע"י תפילה במסירות נפש זוכה ועולה נפשו ורוחו לבחי' נשמתו דהיינו ליישב באילן הגדול שהו
נראה  ו) בנה כאור החמה  הנשמות דהיינו שזכה לזכך ולתקן נפשו עד שהיא מאירה כמו נשמתו בבחי' והיה אור הל  רמדו
שמם בתורה מלמד שזכו שמשה שלמטה הוא כמו משה    תורה סו משה משה שצדיקים שנכפלר בריש  ' המבואזה בחיש

 ו הנסתר שבתורה.ואזי מתגלים ל .(שלמעלה

בתורה    \פג/[פב]של ישראל    \פא/ לתפילתן  \פ/מתאוהכי הקב"ה  והביאור בזה הוא  י תפלה,  "וזה זוכה ע

הכוונה  ששם  ומבאר    , כמ"ש ועמך כולם צדיקים,אים צדיקיםאבל הוסיף שכל ישראל נקרכתב לתפילתן של צדיקים,    \פד/גע

 
 יכלון ארי כיומי אילן חייא יומי עמי ועובד ידיהון יבלון בחירי: חרנין  )כב( לא יבנון ואחרין יתבון לא יצבון ואו תרגום יונתן  

 ת"י עץ החיים:   -)כב( כימי העץ    רש"י 

כימי משך זמן עמידת העץ המתקיים הרבה כאילן חרוב    -ישבו בה. כי כימי העץ  על כי ימותו הם עד לא    -כב( ואחר ישב  )   ודות דוד מצ 
 וכדומה כימי עץ הזה יהיה ימי עמי.

 דף לח. ד"ה רבי אלעזר  זהר ח"א ופרש"י ועיין גום יונתן י"ש תרע עח

לח   )היכלות(   בראשית זוהר    עט  ז דף  אמר,  אלעזר  רבי  ל .  קב"ה  ולאתקנא  מין  עלמא,  יומין  יך(  )ולהמש תקנא  דיורכון  בגין  נשא  בבני  רוחא 
המות לנצח ומחה יהו"ה אלהי"ם דמעה מעל    , הה"ד )ישעיה סה כב( כי כימי העץ ימי עמי וגו', וכתיב )שם כה ח( בלע )שיחיו לעולם(  לעלמין 

 כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי יהו"ה דבר: 
 .חושק   , משתוקק   , נכסף  , חומד   , רוצה   , חפץ ל צ"ע החילוק בין מתאווה  ו   -שהקב"ה חפץ חסד    נקט ן  ולקמ   –  ווה מתא הקב"ה    פ

) ו ו ( לתא לו )כמ"ש איוה למושב  וה  בספר שמות הנרדפים מבאר החילוק בין א  ימוד )כמ"ש לא תתאוה ולא  וח   עינים(   א תאוה הו כמ"ש  ה 
וחימוד הוא תאווה גדולה ביותר עד שבא לידי  .  וה אצל הקב"ה ון תאו בכתובים לש לא נזכר    . לכן ף ווה בגו אר שאוה בנפש ותא ומב   ( תחמוד 
ה  כביכול נעשה הקב" זו  תאוותו  ב כי  ולפ"ז צ"ע לשון חז"ל שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים. אבל לפי רבנו מתורץ נפלא    .ה מעש 

   אשה בחי' גוף ביחס אלינו.

אוה בנפש ותאוה בגוף, כמו נפשי     -  אוה, תאוה, חמוד:  ערך   -אות א  ורטהיימר(  מה אהרן  ל )לרבי ש בתנ"ך  ש   ור שמות נרדפים בא   ספר
תאוה הוא לעינים  וה נאמר וכי  "ג, י"ג(, ובתא ויתיך )ישעי' כ"ו, ט( ולכן לא נמצא נזכר במעשי ה' רק אווי, כמו ונפשי אותה ויעש )איוב כ א 

 .....עיני החומר , ל )בראשית ג', ד'(

 וה על המחשבה שבלב.וז"ש לא תחמוד בא על המעשה, ולא תתא  ......והתאוה היא רק בלב כמו:  תאוה,  זק ה הגדול וח   הוא חפץ   חמוד   

הוא של חמום התאוה כשאדם  וה בלב אף בלי ראיה, וחמוד  ולכן התאוה הוא מה שאדם מתא .......בין אוה לחמד,    עוד יש לתת הבדל   
 ולב חומד.ש עין רואה  , כמ" ומד רואה וח 

מתא   פא צ"ע לשון    –ן לת י לתפ ווה  הקב"ה  חסרון   תאווה  למילוי  היא  התאווה  פשוט    , כי  הכוונה  וש והקב"ה אחד  ומה  ח"ו.  חסר  ואינו  לם 
י'(   שמתאווה. ח'  דברים  בחיי  רבנו  בזה  קו     .)עיין  היא  ברי אמנם  בעצם  כמבוא שיא  העולם  חיים,  את  העץ  בתחילת  הכללים( ר    )שער 

כי יש שלימות עצמית ויש שלימות שתלויה בזולת, לכן  נראה    שם   הביאור ו       טובו.גלות מדת  ת העולם כדי ל שברא א קשה ומתרץ  שמ 
חפשו  מ הטבה שלימה שאין בה בושה ל ונעלם כדי להטיב  ע"י שעשה עצמו כביכול חסר,    בחינה זו.בחי' זולתו כדי להיות שלם גם ב רא  ב 

 דבק בו.וממליכו ו 
 * חולין ס: ]ויבמות סד.[  פב

שבתא וכתיב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו  שא בתלת ב הארץ ד   ותוצא   כתיב רב אסי רמי    -  : חולין ס   פג
על  ועמדו  ו   דשאים  גשמים  וירדו  רחמים  עליהם  ובקש  הראשון  אדם  שבא  עד  קרקע  מתא פתח  שהקב"ה  ללמדך  לת צמחו  של  וה  פלתן 

 מר היינו דרב אסי: רא וצמח א אתא מיט רחמי    בעא   זרני ולא צמח בי   צדיקים רב נחמן בר פפא הויא ליה ההיא גינתא שדי ביה 

 .מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים   א"ר יצחק   –  יבמות סד.

.  מות סד אגדות יב   חדושי   ן מהר"ל ועיי       ? תפילת צדיק א ל א"כ מדוע דווק וצ"ע    .ו כי מתאווה לתאוותם אלי טעם  ה   עיין בביאור שוטנשטין 
ש שב  הטעם  לה יאר  יחזור  שהעלול  שמתאוה  כיון  הצדיקים  לתפלת  מתאווה  הצדיקים.הקב"ה  הם  העלול  ועיקר  בעילתו,  קשור       יות 

ס: ביאר   ומהרש"א  מ דת הד מ שהצדיקים בתפילתם מהפכים    בחולין  ית'.ין למדת הרחמים שהיא עיקר  כתב  לדות  ' ת פ  ובייטב לב       דתו 
כדי שעל ידי  נובע ישועה לכל, מיד ולדורות. ולכן הקב"ה מתאוה לתפלתן,  מו מעיין ה וא כ יקים ה ישועת צד   כי   -הטעם שים  ר בשם המפ 

  בית אלקים למבי"ט ב ו   .   ( ' י' ונפש החיים ב   י'.)נראה כוונתו לרבנו בחיי דברים ח'    תפלתן יפתח הצינור והמעין לכל מי שצריך לאותו דבר: 
אבל צדיק    , תפלה לכן בוודאי הקב"ה מתאווה לתפילתו בה ו תשו רק ע"י  מוכן לשפע  ן לו כלי  שאינו צדיק אי , כתב שמי  פלה יד הת   שער 
 להרבות שכרו.  צריך להתפלל ותרץ כיון שמתאווה לתפילתו י מעשיו יש לו כלי לכל הצטרכותו מדוע  שע" 

ה ַהּתֹוָרה סְּ   -  עג תורה    פד ִהּנֵ ַגלְּ ּדְּ ִתים וְּ ן סְּ ם ּכֵ רּוךְּ הּוא ּגַ דֹוש  ּבָ ַהּקָ ָיא, וְּ ַגלְּ נוּ ָיא.  ִתים וְּ ַהיְּ ר    ּדְּ ּתָ סְּ ּנִ ֶ ִחיצֹוִנּיּות, ּוַמה ש ּ בּוש  וְּ ֶלה ָלנּו הּוא ַהּלְּ גְּ ּנִ ֶ ַמה ש ּ
אֶ  ָזֵרז  לְּ ָצִריךְּ  ָאָדם  ל  ּכָ ה,  ִהּנֵ וְּ ִניִמּיּות.  ַהּפְּ הּוא  ּנּו  ַהּפְּ ִמּמֶ יג  ַהּשִֹ לְּ מֹו  ַעצְּ ּנּו: ת  ִמּמֶ ר  ּתָ סְּ ּנִ ֶ ש ּ ַמה  ַהגִּ     ִניִמּיּות,  לְּ יּוַכל  ֵאיךְּ  סְּ יַע  ַאךְּ  ַהּנִ ּנּו,  ֶאל  ִמּמֶ ר  ּתָ

דוֹ  י 'ַהּקָ ָחָזק. ּכִ יץ וְּ ר ַאּמִ ֶ ֶקש  ה, ּבְּ ִפּלָ ל ַהּתְּ ֶ ּבּור ש  ָבה ֶאל ַהּדִ ָ ֲחש  ר ַהּמַ ֵ ַקש ּ ּיְּ ֶ ָמּה, ש  ְּ ה ִלש  ִפּלָ תְּ ה ִלתְּ ש  בָּ ּבִ ַאּוֶ ין ס:רּוךְּ הּוא ִמתְּ יִקים' )ֻחּלִ ל ַצּדִ ֶ ָתן ש  (,  ִפּלָ
דוֹ  י ַהּקָ ה, ּכִ ָלּמָ רוּ וְּ ֵדי ךְּ הּוא חָ ש  ּבָ כֹוָלה ֵליֵרד, ַרק ַעל יְּ ָעה יְּ ּפָ ְּ ֵאין ַהש  ָרכֹות. וְּ עֹות ּובְּ ּפָ ְּ יַע ַהש  ּפִ ְּ ַהש  ִמיד לְּ רֹוֶצה ּתָ ָרא    ֵפץ ֶחֶסד הּוא )א(. וְּ קְּ ִלי ַהּנִ ּכְּ
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כי הקב"ה חפץ חסד  שהקב"ה מתאוה לתפילתן של ישראל  . והטעם  רווביד למי שמכווין היטב בתפילתו וקושר מחשבתו ל

לישראל טוב  תמיד להשפיע  כלי    \פה/ ורוצה  לזה צריך  נפשאבל  ובמסירות  גדולה  בכוונה  תפילה  וידוע שמי  .  והכלי הוא 

מאשמ תענוג  לגביוקבל  לומר  רוצה  נוקבא  נקרא  לפניו    \פו/ חר  וממלאין תאוותו, ית'  וכשישראל מתפללין 
ע לנו  שאנו ממלאים חפצו להשפי  , שהוא מקבל תענוג מעמנו[פז]   ה כביכול בבחי' אשהקב"ה  נעשה    אזי

שלם תפלה  של  בכלי  שכתוב  . כמ"ש  חסד  פעמיכמו  בתורה  הרבה  ום  הקרבנות  בשר  הקטרת  המנחות  של    הקומץעל 

המזבח על  לה'  \פט/[פח])במדבר כח(  הקרבים  ניחוח  ריח  ניחוח שמקבל"עכי  ,  אשה  הריח  ית'    י  השם 

של  מ הפסוק  ,  [צא]  \צ/)ירמיה לא(  ונקיבה תסובב גברוכתיב  , נעשה בבחי' אשה.  ישראלתפילות  פשט 

המסובבת כאשה  אליו  שישובו  לישראל  אומר  ורבנ   שהקב"ה  שישאנה.  לבקש  הגבר  ד את  שאשה    ורשו  הסוד  כיון  עפ"י 
כשמקבל תאוותו מהצדיק  "ה  ב כביכול הק  , כך המשפיע לה  לבעלההיא בחי' מקיף וחיצוניות ביחס  השפע מבעלה    שמקבלת

שהקב"ה נעשה בבחי' מלבוש נגלה, היינו    דהיינו  \צב/ אליו ביחס    צוניותיחבחי'  נעשה  כנ"ל,    בכוונה המתפלל  
, \צד/ [צג ]  פלה. וקוב"ה ואורייתא כולא חדהתי  "נתגלה ע  היה מתחלה בנסתר עכשיומבחי' ש

 
ר ֲאנִ  ּבַ ִמדְּ )ּבְּ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ה ַעל    "ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם":   ו(:   י ש  "ל ַנֲעשֶֹ ַהּנַ ִלי  ַהּכְּ ל ֶאחָ וְּ ֵדי ּכָ שְֹּ יְּ ִמּיִ ל  ד  ּכָ י  ּכִ ּבּור.  ַהּדִ ָבה לְּ ָ ֲחש  ַהּמַ ר  ֵ ַקש ּ ּמְּ ֶ ֹאֶפן ש  ּבְּ ל  ּלֵ ּפַ תְּ ּמִ ֶ ש  ּכְּ ָרֵאל, 

ָיה  עְּ ַ ש  ֱאַמר )יְּ ּנֶ ֶ יק, ש  ָרא ַצּדִ ָרֵאל ִנקְּ שְֹּ ם צַ  ס(:   ֶאָחד ִמּיִ ּלָ ךְּ ּכֻ ַעּמֵ יִקים" "וְּ  .....ּדִ
 ל.כדברי רבנו בספר החינוך מצוה ת   אבל מצאתי   , אווה לא פרשו כך את מאמר חז"ל שהקב"ה מת "ל  כנ  רוב המפרשים   פה 

  מתאוה לתפלתן של   הוא ומן השורש הזה הוא שמה שאמרו זכרונם לברכה ]חולין ס' ע"ב[ שהקדוש ברוך  ...  -מצוה תל    -ספר החינוך  
תו כמו  מרוב שלמו   רכתו ולה שיזכו בה לפניו וימשיכו עליהם מטובו כי חפץ חסד הוא, ולתת עליהם מב עשו פע שחפצו שי   דיקים, לומר צ 

ם הזה, שזה שכרו מאת השם שמשלים חפצו באשר הוא רוצה בטובתן של  שכתבנו. וזהו השורש הגדול לכל אשר יעשה האדם טוב בעול 
 בריות: 

 כך כתב בתורה עג   פו 
 ן לקמן תורה עג עיי פז

 עמים בחומש וג"פ בפרק כח הנ"ל מצא טו פנ פח

ָיה   במדבר פרק כח   פט  ִמיד ָהֲעׂשֻ ַהר ִס   )ו( עַֹלת ּתָ ה ַלידָֹוד: ּבְּ ֶ ֵריַח ִניחַֹח ִאש ּ  יַני לְּ

ּתָ ֶאת כָּ  שמות פרק כט  ַטרְּ ִהקְּ זְּ )יח( וְּ ה ַלידֹ ל ָהַאִיל ַהּמִ ֶ ָחה עָֹלה הּוא ַלידָֹוד ֵריַח ִניחֹוַח ִאש ּ  ָוד הּוא: ּבֵ

 : ים שעל האש לשון אש והיא הקטרת איבר   -אשה        נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני:   -יחוח  )יח( ריח נ   רש"י 

דקשה לרש"י והלא אין לך      ם(: )ט( לא שהריח יתן לו מנוחה שהרי כתיב )תהלים נ, יב( אם ארעב לא אומר לך וגו'. )רא"   -  שפתי חכמים 
)י( אשה הוא תואר השם של העולה ונקראת כן מפני       ו'. )דבק טוב(: פירש נחת רוח וכ   העצמות לכך ריח רע מזאת ששורפים הבשר ו 

 ו באש: העולה נתנ   שכל איברי 

עולה, אשה לשם אשים, ריח לשם  ודרשו בתורת כהנים )פרשה ה, ט( עולה אשה ריח ניחוח לה', עולה לשם    -  ( ' ט  ' א ויקרא  )   רבנו בחיי 
רוח,   נחת  לשם  ניחוח  ש ריח,  מי  לשם  העולם.  לה'  את  תכלית  עשה  ששם  ולא  המתעלה,  העשירית  לשם  עולה  לשם  עולה  זה,  וביאור 

 תבוא אל הקודש, מחשבה ומשם  שם תתחיל ה הכוונה אלא שמ 
י  ירמיה פרק לא    צ ֹוֵבָבה ּכִ ת ַהש ּ ִקין ַהּבַ ַחּמָ תְּ סֹוֵבב גָּ )כא( ַעד ָמַתי ּתִ ֵקָבה ּתְּ ָאֶרץ נְּ ה ּבָ ָ דָֹוד ֲחָדש   ֶבר: ָבָרא יְּ

תתחמקין  )   רש"י  ת   -כא(  שהנקבה  בארץ  נבראת  חדשה  הנה  דרכך  מפני  אלי  לשוב  בושה  שאת  ממני  ל חזור  תסתרי  הזכר  בקשו  אחר 
 שישאנה לשון ואסובבה בעיר אבקשה וגו': 

ורדת בי  שהיתה שובבת ומ   -ן מן חמק עבר שענינו סבב: הבת השובבה  מתי תהיי מסובבת לכאן ולכא   -)כא( עד מתי תתחמקין    -  רד"ק 
  -' חדשה בארץ  : כי ברא ה כלומר עד מתי תתעצלי בתשובה   נה והנה ולא תלכי דרך ישרה לשוב אל אישך הראשון עד מתי תסבב ה   כלו'

העו  שדרך  גבר  תסובב  נקבה  כי  החדשה  היא  ומה  רבים  ימים  בגלות  שתשבי  חדשה אחר  לברוא  אחר  עתיד  ומסובב  מחזר  לם שהאיש 
היהם ויגאלם וכן  סובב אחר אישה כלומר שישובו בני ישראל אל ה' אל תו ואז הנקבה ת מחזר על אבד   האשה וכן אמרו רז"ל בעל אבדה 

 ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים: הושע ואחר  אמר בנבואת  
 ו  ע"ח שער מד פ" צא

תמידין  ח ניחוח כתיב בקרבנות, ותפלות כנגד  אשה רי   ת רצונו, ואולי כי הכתוב עשיי מ דווקא תפילה ולא כל נחת רוח    ע צ"ע א"כ מדו   צב
 וצ"ע.  .תקנום 

 ות עג. בעש"ט עה"ת פרשת נח אות פח ופרשת ואתחנן מקור מים חיים שם אות לב מצ: אחרי   זהר יתרו פה: צג

ְתִניַנן   -דף עג.    ות אחרי מזוהר    צד  ַלת  כי  שלמדנו  ד ִ ין  ת ְ ְרג ִ ו ן  ד ַ ןִמתְ   ִאינ  רָּ ְ א   ַקש   א  ד ָּ דָּ א,  ב ְ ִריךְ   ֻקְדש ָּ א  הו א   ב ְ ל   אֹוַרְייתָּ א  רָּ   שהם ,  זוב  זו  המתקשרות  הם  מדרגות  שלש  ְוִיש ְ

ל ,  ישראל  את   לזכות  כדי  התורה  את  נתן   ה"הקב  כי ,  וישראל  והתורה  ה"בהק א  ַחד   ְוכָּ ְרג ָּ א  ַעל   ד ַ ְרג ָּ ִתים   ד ַ   סתומה   דהיינו,  מדרגה  לע  מדרגה  היא ,  בחינות'  הג   מאלו  אחת  וכל  ְוַגְליָּא  סָּ

א  כי,  וגלויה ִריךְ   ֻקְדש ָּ א   הו א  ב ְ ְרג ָּ א  ַעל   ד ַ ְרג ָּ ִתים  ד ַ א   ,במלכות  מלובש  א"שז  לפי ,  המלכות  שהיא  הגלויה  מדרגה  על  סתומה  מדרגה  הוא  א "ז  שהוא   ה"קבה  ְוַגְליָּא   סָּ ִכי  אֹוַרְייתָּ י  הָּ מ    נָּ
ִתים  ל ,  סוד  בה   ויש   פשט   בה  יש   כי ,  וגלויה  סתומה  היא  התורה  גם  ְוַגְליָּא  סָּ א  רָּ ִכי  ִיש ְ י  הָּ מ  א  נָּ ְרג ָּ א  ַעל   ד ַ ְרג ָּ א,  מדרגה  על  מדרגה   הם  ישראל  וגם  ד ַ דָּ כְ   הו א  הָּ יד  שכתוב  זהו  ִתיב ד ִ  ַמג ִ
יו רָּ בָּ יו  ְלַיֲעקב   ד ְ יו  ֻחק ָּ טָּ ָּ פ  ל   ו ִמש ְ א  רָּ ין,  ְלִיש ְ ר  ין  ת ְ ְרג ִ ו ן  ד ַ ל   ַיֲעקב   ִאינ  א  רָּ ְליָּא  ַחד ,  וישראל  יעקב  הם  מדרגות  שתי   כי  הרי  ְוִיש ְ ִתים   ְוַחד   ג ַ   שבה   יעקב  מדרגת  שהיא  גלויה  אחת  סָּ

   .  הסוד בעלי אחוזים שבה ישראל תמדרג   שהיא סתומה ואחת, הפשט   בעלי אחוזים

א  ַמאי  ושאל י  קָּ א  והשיב,  בזה  להורות  הכתוב  בא  מה  ַמְייר  לָּ ל   א  ַזר   ַמאן  כ ָּ ִאְתג ְ ים   ד ְ א   ְוִאְתְרש ִ מָּ ש ְ יש ָּ   ב ִ   השם   עליו  שורה  שנימול   מי  כי),  הקדוש   בשם  ונרשם  שנימול  מי  כל  אלא  א ַקד ִ

ֲהִבין(,ה"הוי יה    יָּ ו ן  ל  ִאינ  ין  ב ְ יןד ְ   ִמל ִ יָּ ל ְ א  ִאְתג ַ אֹוַרְייתָּ לֹוַמר ,  שבתורה  הנגלים   בדברים   חלק   לו   נותנים  ב ְ יה    מֹוִדיִעין  כ ְ י  ל  יש   ר  ון  ב ְ י  ַאְתוָּ יש   ר  ְרִקין  ב ְ ִ   בראשי   לו  ים שמודיע  כלומר  פ 



 10כא.               הר"ן   מו                               טו   תורה                  קוטי                 יל               

רוצה לומר שהנסתר והקב"ה הם בחי' אחת וכנ"ל    סתרי אורייתאהיינו  התפלה נתגלה אורייתא,  י  "ואז ע

תגלה  שהסתרי תורה הן האלוקות הנעלמת בטבע וכשמתפלל ועושה תענוג להקב"ה אזי הקב"ה נעשה בחי' מקיף לאדם ומ 
ית'גשהר  בלב המאירים  לו בבחי' מקיפין   לחזיונות ת מציאותו  שזוכים  צדיקים  ויש  צדיק  עיין תורה  ,  \צה/ ממש  ,  רעה שיש 

   .\צו/ אביו גנזיא דמלכא עי"שחפש בגנזיא מ ו וגם בעודו בחיים הוא עצמו בחיי שממית
אף   את, הז  בחמלת ה' עליו, שנפתח לו אור אין סוף והאיר לו. וכשרואה אדם ההתנוצצות שלפעמים  \צזרה ד' אות ט'/ ועיין תו

ב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אין סוף, וכשעור התגלות אין סוף,  תכף נתלה  , על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי
בות אומר בדבקות גדול ובמסירת נפשו ובבטול כחותיו. ובשעה שנתבטל  יבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התילפי מנין הת 

   : לו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו:יש", שאפע אידי"ולא  לגבי אין סוף, אזי הוא בבחינת 
חילא דאיל נפיש  חזי כמה  ר  נאתא  וראה  האילן  גודל   בובא  של  נפיש גבורתו  כמה  היינו   ,

גדול  דהאי    חילא קדושהוגכמה  הרוחניות  דבר    של  בוה  בשום  להתלבש  יכולים  שאין  תורה,  סתרי 
שמשחיר פניו כעורב, גבול כמותם ע"י  ציאה משנעשה בעצמו רוחניות בחי' ימוגבל, בשום גוף, אלא במי  

בניו על  כעורב  מכנ"ל,    ונעשה  הוא  בתפילה  רק  שלא  עצמוסודהיינו  ומבטל  נפשו  תמיד    ,ר  מהותו  שכל  אלא 

 . וכל הבלי עוה"זורדיפת הפרנסה  התרחקות מגשמיות  
עיל שהזוכה בהם  ביאר לכבר  אבל    . מי שרוצה לזכות בהן  ל הסתרי תורה אלא גבורתו שלזו גבורתן ש   ין א  כאורהצ"ע לו

עולה ויושב באילן דהיינו שנעשה רוחו של מטה כרוחו של מעלה שמדורה באילן ועל כן נקרא גבורת האילן על שם גבורת  

 : העולים בו 

 
 צחואות 

 ת פ"ו משנה יא בפרקי אבוחז"ל מאמר ב נו לשעתה יבאר כיצד רמוז מהלך התורה 
דוֹ  ָיִנים ָקָנה לֹו ַהּקָ ה ִקנְּ ָ רוּ ֲחִמש  ָרֵאל ש  ּבָ ָין ֶאָחד, ִיׂשְּ ָרָהם ִקנְּ ָין ֶאָחד, ַאבְּ ַמִים ָוָאֶרץ ִקנְּ ָ ָין ֶאָחד, ש  ֵאּלּו ֵהן, ּתֹוָרה ִקנְּ עֹוָלמֹו, וְּ   ךְּ הּוא ּבָ

ָין ֶאָחד. ש  ִקנְּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ָין ֶאָחד, ּבֵ ִין, ּדִ  הּתֹור   ִקנְּ דֹ ִמּנַ ִתיב, יְּ ּכֹו ֶקֶדם ִמ כְּ רְּ ית ּדַ ִ ָעָליו ָוד ָקָנִני ֵראש  ֶרץֵמָאז,  פְּ א  ַמִים ו  ִתיב ּכֹה    ש   כְּ ִין ּדִ ִמּנַ
א נּוָחִתי, וְּ ֵאי ֶזה ָמקֹום מְּ נּו ִלי וְּ בְּ ר ּתִ ֶ ָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאש  ָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרגְּ ִאי וְּ סְּ ַמִים ּכִ ָ ֹדָוד ַהש ּ ם  ּו ַמעֲ ה ַרבּ ֵמר, מָ וֹ ָאַמר יְּ ּלָ ֹדָוד ּכֻ יָך יְּ ׂשֶ

ָאה   יָת ָמלְּ ָמה ָעׂשִ ָחכְּ ָיֶנָך. ָהָאֶרץ קִ ּבְּ ם נְּ ה  ַמִים ָוָאֶרץ.  ַאְבר  ָ יֹון קֹוֶנה ש  ֵאל ֶעלְּ ָרם לְּ רּוךְּ ַאבְּ ֵכהּו ַוּיֹאַמר ּבָ ָברְּ ִתיב ַויְּ כְּ ִין, ּדִ ֵאל  ִמּנַ ר  ִיש ְ

ָך יְּ  ִתיב, ַעד ַיֲעֹבר ַעּמְּ כְּ ִין, ּדִ ָאֶר בֹור עַ ַעד ַיעֲ ֹדָוד ִמּנַ ר ּבָ ֶ ים ֲאש  ִ דֹוש  אֹוֵמר ִלקְּ ה ם זּו ָקִניָת, וְּ ִצי ָבם, ץ ֵהּמָ ל ֶחפְּ יֵרי ּכָ ַאּדִ ש  וְּ ְקּד  ית ַהּמִ   ּבֵ
ב ִביֵאם ֶאל ּגְּ אֹוֵמר ַויְּ נּו ָיֶדיָך, וְּ ָדש  ֲאֹדָני ּכֹונְּ ֹדָוד ִמּקְּ ּתָ יְּ ַעלְּ ָך ּפָ ּתְּ בְּ ִ ש  ִתיב, ָמכֹון לְּ כְּ ִין, ּדִ ֹו הַ ּול ָקדְּ ִמּנַ ִמינֹו:ר ֶזה ש  ָתה יְּ  ָקנְּ

בחי'   ושמים וארץ היא בחי' תורת הנגלה תורה שבתורה זו דהיינו   משה ענינים ומבאר רבינו כיצד החמישה רומזים לח

בחי'   ובית המקדש בחי' משפט, ישראל בחי' תפלה, ו  אברהםהעלאת היראה לדעת כי שמים בחי' דעת וארץ בחי' יראה, ו
 נסתר.  

 .   ית המקדשבועי"ז  אברהם   י"זוע תורה ועי"ז  שמים וארץעי"ז נעשה  ו  ישראלצ"ל  נים יינ סדר הק ולפי מהלך התורה שלנו 
 ?להוסיף ביאור בתורה שלנו עפ"י המשנה או  ,משנהב עומק לבאר  עפ"י התורה שלנו וצ"ע כוונת רבנו בזה האם 

חמשה   ([צט]   בחי' )אבות פ"והם    ,ים להשיג תורת הנסתרככיצד זו  ארב נת, שהנ"לבחי' שבמהלך    חמשדהיינו    וזה

ועוד אחרי שאמר שמים    ? לומר בזההתנא  הרי כל העולם שלו ומה רוצה  ע  צ"בעולמו,  לו הקב"ה  שקנה    \ק/ קנינים

 
ֲהִבין  כך  ואחר,  מיד   לדעת  לו  הנחוצות  הלכות  קיצורי  דהיינו,  פרקים  ובראשי,  תיבות יה    יָּ א  ֲעל  י   חו ְמרָּ ו ד  ִפק  א  ד ְ א   אֹוַרְייתָּ יר   ְולָּ   מצות   קיום  של  והזהירות  החיוב  חומר  עליו  נותנים  ַית ִ

ַלק ַעד , מהתורה הנגלה בחלק רק  אבל ענינים  שאר אותו שמלמדים כלומר, יותר ולא התורה ָּ ִיְסת  א ד ְ ַדְרג ָּ א  ב ְ ֳחרָּ  .   תורה  סתרי גם לו מוסרים שאז  אחרת למדרגה שמתעלה עד אָּ

האיך מתנוצצים  פח. ישים כל מחשבתו בכח התבות שהוא מדבר עד שיראה האורות של התבות    ת או פרשת נח    -על התורה    ל שם טוב ע ב 
צ  )תהלים  וזהו  אורות,  כמה  נולדים  ומתוכו  בזה,  השם  זה  של  חדרים  ס(  הם  שבתורה  האותיות  שמחה,  לב  ולישרי  לצדיק  זרוע  אור  "ז( 

שכתב בזוהר הקדוש )עי' יתרו דפ"ה ע"נ, אחרי דע"ג ע"א( קודשא בריך הוא ואורייתא    ו כמו ת אור יתברך שהוא ממשיך בהם את אצילו 
ולת  חד  הנשמה,  כולא  הוא  הכוונה  כי  הנשמה,  שהיא  הכוונה  כל  לתת  אדם  צריך  ואורייתא  וכן  הוא  בריך  קודשא  סא(  הדבקות,  וזהו 

יה נשמתו מלובשת באותן המחשבות שהוא מדבר, ויראה  , ותה מגופווישראל כולא חד, וזהו התפשטות הגשמיות, פירוש שיפשיט נשמתו  
 ע"ד. ולקוטי אמרים ד"ד ע"א בשנוי קצת(: )כתר שם טוב ח"ב ד"ד    כמה עולמות העליונים: 

 קיג.  אות    עיין חיי מוהר"ן   צה 
 קיא דף  תורה ה' תנינא אות טו וזוהר בהר  סימן קלד וב   שיחות הר"ן ועיין    צו 
ד'    צז  ט' תורה  ֶזה   -  אות  ָאנּו    וְּ ֶ אֹוֵמר ש  וְּ ה  ִפּלָ ַהּתְּ תֹוךְּ  ּבְּ ָאָדם  ַלֵהב  ִנתְּ ָעִמים  פְּ ּלִ ֶ ש  ּבְּ   רֹוִאים,  בֹות  ּתֵ ה  ּמָ ָעָליו,  ּכַ ה'  ַלת  ֶחמְּ ּבְּ ֶזה  דֹול,  ּגָ ַלֲהבּות  ִהתְּ

ּתַ  פְּ ּנִ ֶ ִא ש  ּדְּ ב  ּגַ ַהּזֹאת, ַאף ַעל  צּות  נֹוצְּ רֹוֶאה ָאָדם ַהִהתְּ ֶ ש  ֵהִאיר לֹו. ּוכְּ וְּ ָמתֹו  יהּו ָלא חָ ח לֹו אֹור ֵאין סֹוף  ְּ ִנש  ַלֵהב  ֶכף ִנתְּ ּתֵ ג.(,  ה  ִגּלָ ָחִזי )מְּ ֵליּה  ַמזְּ ִזי 
בֵ  ַד ִלדְּ דֹול, לְּ ּלּות קּות ּגָ ּגַ עּור ִהתְּ ִ ש  אֹור ֵאין סֹוף, ּוכְּ מֹו ּבְּ ק ֶאת ַעצְּ בֹות אֹוֵמר בִּ   ּבֵ ל ֵאּלּו ַהּתֵ צּו, ּכָ נֹוצְּ ִהתְּ חּו וְּ ּתְּ פְּ ּנִ ֶ בֹות ש  ַין ַהּתֵ ִפי ִמנְּ ֵבקּות  ֵאין סֹוף, לְּ דְּ

נִּ  ֶ ש  ָעה  ָ ש  ּובְּ ּכֹחֹוָתיו.  ִבּטּול  ּובְּ ֹו  ש  ַנפְּ ִסיַרת  ּוִבמְּ דֹול  ַגבֵּ ּגָ לְּ ל  ּטֵ ּבַ ִחיַנת: תְּ בְּ ּבִ הּוא  ֲאַזי  סֹוף,  ֵאין  ֶ   י  ש   ," ִאיש  ָיַדע  לֹא  יֹוֵדַע  "וְּ ֵאינֹו  מֹו  ַעצְּ ּבְּ הּוא  ֲאִפּלּו 
מֹו:   ֵמַעצְּ

 אות ו נוסף מתרלו  צח

 משנה יא  צט



 11כא.               הר"ן   מו                               טו   תורה                  קוטי                 יל               

  , ביותר מכל קנייניוית'  שחמישה אלו חביבין לפניו  נראה לבאר    שם  המפרשיםעפ"י  ו  עוד?   וארץ כבר כלל הכל ומה הוסיף 

.  לכבודו  עולם שקדמה לעולם ובה הסתכל וברא את ה  התורה   תחילה בכוונת בריאת העולם.במחשבה  יו  כי הם שעלו לפנ 

המשיכו    ישראלהוא הראשון שהתחיל בזה.    אברהםתו.  ברא באופן שעל ידם קיום המצוות יגלה כבודו ומלכו  שמים וארץ

בעולם.   מקום  בכל  הנ"ל  אברהם  של  המקדש בדרכו  לעו  בית  הקב"ה  של  החיבור  נקודת  כבודו    לםהוא  את  מגלים  שבו 
 כותו. לומ

,  כולו  הם יסוד העולםינים דהיינו ה' דברים יסודיים שיש חמישה קני שכמו שנו  קשר העניין לתורה של ובזה אולי יתבאר  
  ,כל אדם הוא עולם קטןזה אפשרי רק ע"י חמישה קניינים אלו, כך גם  ש  ,ממנו כבודלו  לכבודו כדי שיחזור    כיון שבראו ש
וות שעל ידן ממליכים  ר המצ כי הנגלה הם בעיק  , שבתורההנסתר  את  להשיג    משתדל   כשהוא ר ויסוד וחביב לפניו ית'  יקע

בבחי' בן זה יקר יותר  אבל להכיר את המלך כדי לירא ממנו יראת הרוממות ולדבק בו  בבחי' עבד,  את המלך ועושים רצונו  
וכנ"ל    \קא/ ה עיקר שעשוע עוה"בריך להשיג את הנסתר שבתורה. וזלהכירו ית' צו  .(וכמבואר בתורה ה' תנינא אות טו עי"ש)  ,מהכל

זו    היא בחי' עולם הבא.סתר  שבנ   שהתורה זוכים להשיג  הם  שלכן כל החמש בחינות של תורה  גם הם    הנסתראת  כיצד 
 חביבין מאד לפניו ית'. לם ביחד וכ כל אחד חביב בפני עצמו  ,לו להקב"ה בעולמו הקטן של כל יהודי ששיחמישה קניינים 

   : תורה קנין אחד, זה בחי' תורה שבנגלה
 .  אהכי שמים בחי' דעת וארץ בחי' יר בחי' העלאת היראה לדעתשמים וארץ קנין א', זה  

 . 'ת בבאו כנ"לחי' יראה זה ב ארץ
. אשתו ותהר  את חוה  והאדם ידע  \קב/)בראשית ד'(ושמים זה בחי' דעת. כי דעת הוא חיבור, כמ"ש  

שיודע בשכלו לחובאדם ה שהדעת    וגדר שלו לחבר את מה  הכח  ה ברו לא  כדי  בחי'    אהו עת  הדא  נמצ  .תפעלותלבו עד 
 .  מים-לב-ואשה אש,-מח -ם הם בחי' חיבור איששג , לב ומח חיבור

{  \קה/ [קד' ] דפ'  ב"ר    \קג/חגיגה י"ב.}אש ומים מחוברין יחד    חיבור של  מים הםשגם  כי  מים,  וזה בחי' ש
  : איש לאשה , שכל ללב ,צורה לחומר שהוא הכח לחבר שני הפכים, אש ומים,לכן השמים רומזים לדעת 

ששים המה שיתין בתי,  בחי'    , שחרית  שהיה הראשון שתיקן תפילת ,  י' תפלה, זה בחין אחדקנ  רהםבא
התיר לנו לסמוך על תארים  ש  כנ"ל,  לסמוך אותנו  שגזר חסדווהתפילה היא חסד ה'    ,כי אברהם מדתו חסד  כנ"ל  מלכות

ולה כדי לסמוך  עימו  ,שען עליהםיוכנויים מגושמים  לנו איזה התקשרות  וגודל חסדו  ואיזה השגה בפעולותיו    כדי שיהיה 

   : את בעולם. ואברהם אבינו היה הראשון שגילה זאת ופרסם ז ורחמיו
בחי' משפט זה  קנין אחד,  )  \קו/ ישראל  כנ"ל, כמ"ש  היראה  קהמעלה את  חקיו    \קז/מז(תהלים 

  היה רקתש  יראתו, רר את  לבבהתבודדות  עצמו    שאדם צריך לשפוט אתכי ישראל רומז למשפט    ישראלשפטיו לומ

   : התורהבתחילת  כנ"ל ,ועי"ז מעלה את היראה לשרשה שבדעת  ,ולא יראות נפולות , ממנו ית'
במסירות נפש בחי' יציאה    י התפלה"שזוכין להם ע  ,בית המקדש קנין אחד, זה בחי' סתרי אורייתא

י נלחם בכולם ופרסם  שיצא לבדו מגבול עולם התוהו שכולם עבדו בו עבודה זרה, ויחיד  , שהיא בחי' אברהםמגבול

 
שון קנין מורה על מי שחשק דבר מה וקנה אותו כאשר עם לבבו ושמח בו, וקנין השי"ת כשיצא לפעל מה  ל   -שם    ב"ץ פירוש היע עיין    ק

 במחשבתו.שעלה  

ה לומר גודל חשיבותם ומעלתם בעיני ה' ולזה קראם קנינים לפי שכל דבר אשר קונה  תהיה כוונת הקנינים האל   -שם    מדרש שמואל   ועיין
ונותן מעותיו בו כדי  ה' קנ   לקנותו אם   האדם  נותן מעותיו בו, ולכן המשיל אלו הדברים לקנינים כאלו  אם לו  היה חשוב בעיניו לא היה 

 בדמים יקרים להודיע חיבתם לפני המקום.
ַהלֵּ   -  נא תורה ב' תניילת  בתח עיין    קא ּולְּ הֹודֹות  א לְּ ַהּבָ ּוַע עֹוָלם  ֲעש  ַ ר ש  ִעּקָ י ֶזה  בָּ ּכִ יר אֹותֹו ִיתְּ ַהּכִ ּולְּ ַרךְּ  ּבָ ִיתְּ דֹול  ַהּגָ מֹו  ְּ ֶזה  ל ִלש  ֵדי  יְּ ַעל  ֶ , ש  ַרךְּ

ּבְּ  ַרךְּ  ּבָ ִיתְּ יִרין אֹותֹו  ּוַמּכִ ִעין  ּיֹודְּ ֶ ש ּ י ָכל ַמה  ּכִ  , ַרךְּ ּבָ ִיתְּ ֵאָליו  רֹוִבים  ּוקְּ מּוִכים  ִיתְּ יוֹ סְּ ָבִרים  ַהּדְּ ל  ּכָ ָאר  ְּ י ש  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְּ מּוִכים ֵאָליו  ֶלָעִתיד  ֵתר, סְּ לּו  ּטְּ ּבַ
ם  ּלָ  .ּכֻ

ה ִא   אשית פרק ד בר   קב ָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ ֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר קָ )א( וְּ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ְּ דָֹוד: ִני ש   ִתי ִאיש  ֶאת יְּ
במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא וטרפן זה בזה    חנינא ששם מים מאי שמים אמר רבי יוסי בר    .חגיגה דף יב   קג

 .ועשה מהן רקיע 
 פסקא ז'  קד

ויקרא אלהים לרקיע שמים רב אמר אש ומים רבי אבא בר כהנא אמר משום רב נטל הקב"ה אש    -פרשה ד פסקה ז    -  רבה בראשית    קה 
 .ומים ופתכן זה בזה ומהן נעשו שמים 

 עקב שמדתו רחמים ומשפט כידוע.הוא י ישראל    קו 
טָ   תהילים פרק קמז   קז  ּפָ ְּ יו ּוִמש  ַיֲעקֹב ֻחּקָ ָבָרו לְּ יד ּדְּ ִיׂשְּ )יט( ַמּגִ לּוָיּה:   ָרֵאל: יו לְּ ָדעּום ַהלְּ ל יְּ ִטים ּבַ ּפָ ְּ ָכל ּגֹוי ּוִמש  ה ֵכן לְּ  )כ( לֹא ָעׂשָ

  -בחי את ה' על שהוא מגיד דברי תורה ליעקב. חוקיו וכו'  ש מוסב על מלת שבחי שאמר בתחלת הענין לומר    -)יט( מגיד וגו'    מצודות דוד 
 כפל הדבר במ"ש: 
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הר זה בחי' אברהם כדאיתא  ,  תה ימינוהר זה קנ  \קח/עח(ם  )שמה שכתוב  ז ב רמווזה  .  האמונה הקדושה בה' לבדו

"ל שבחסדו  כנ בחי' תפלה  כי חסד בחי' זרוע ימין  שזה ימין  שמדתו חסד  אברהם    ,הר אברהם קראו    \קט/ פסחיםגמ'  ב

הוא  ו.  שהיה הראשון שתיקן תפלה בעולם  בחי' אברהםפלל אליו  התיר לנו לכנותו בתארים ושבחים כדי שנוכל להת

בבחי' מי יעלה    המושג  \קי/ע"ש עומק  ונקרא הר  ,שהם בחי' הרסתרי התורה,  לוכים  כיון שע"י התפילה ז קראו הר  

  בחי' בית בית המקדש,  קיא  הר המוריה   . ונקרא, כי מעטים זוכים לעלות בהר זה לאינא רברבא מדור הנשמותבהר ה'

את העולם  התורה שקדמה לברי  רה הם בחי' כי סתרי תו  .\קיג/ בחי' חכמה  \קיב/ ת ראשיתבחינות קודש, בחינו  הקודש

וכל זר  וזה בחי'  ,  ואחור שבראשית הבריאה כי על ידם נברא העולם   א צרופים פניםהיא צרופי האותיות ברל"דהיינו ש
, ולא יאכל בו  ימנע מרשעים אורם  ביהדכתיב    ,בחי' האור הגנוז לצדיקים  \קטו/קיד{ויקרא כב}  לא יאכל קודש

  , בלביה זוכה להשיג רשעם מה דמאחד כפו "י שכל  וד עכי סתרי תורה שהם בחי' קדש הם ס אלא מקודשיו ומקוראיו 

ם המחבר  הוא צוואר העול. ובית המקדש,  ללעל כן כל זר שלא הכין עצמו בבחי' הביטול הנ"ל אין לו השגה בהם כ

 :\קיז/[קטז] הוא בחי' סתרי אורייתא, בארץ לראוייםעילאה חכמה ארת האמת והה שמים וארץ דהיינו 

 
 קיחזאות 

   מהלך התורה שלנו.את התורה עפ"י  ר את הפסוק שבו פתח עתה חוזר רבינו לבא
הר סיני לפני מתן  כשעמדו תחת ישראל שיאמר לבר"ח סיון ו משה רבנ ל הקב"ה שאמר   \קיט/ )שמות יט ו'(דהיינו את הפסוק  

  את התורה. זכו אם יקבלו וישמרול מה י לישרא ספרבו מו  ,תורה
ה ִא  ַעּתָ ֹקלִ )ה( וְּ עּו ּבְּ מְּ ְּ ש  מֹוַע ּתִ ָ ִריִת ם ש  ם ֶאת ּבְּ ּתֶ ַמרְּ ְּ י ִלי י ּוש  ים ּכִ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ֻגּלָ ִייֶתם ִלי סְּ ל הָ י ִוהְּ  ָאֶרץ:ּכָ

אַ  ם ּתִ )ו( וְּ ָבִרים ּתֶ ה ַהּדְּ גֹוי ָקדֹוש  ֵאּלֶ ֶלֶכת ּכֲֹהִנים וְּ יּו ִלי ַממְּ ָרֵאל: הְּ ֵני ִיׂשְּ ר ֶאל ּבְּ ַדּבֵ ר ּתְּ ֶ  ֲאש 

 
ע   תהילים פרק עח   קח ּסַ ַוּיַ ּצֹאן    )נב(  ר: ּכַ ּבָ דְּ ּמִ ּבַ ֵעֶדר  ּכַ ַנֲהֵגם  ם:   ַעּמֹו ַויְּ ה ַהּיָ ּסָ ּכִ ֵביֶהם  ֶאת אֹויְּ לֹא ָפָחדּו וְּ ֵחם ָלֶבַטח וְּ נְּ ַוּיַ בּול    )נג(  ּגְּ ִביֵאם ֶאל  )נד( ַויְּ
ש  קָ  ִמינֹו: דְּ ָתה יְּ  ֹו ַהר ֶזה ָקנְּ

יז(, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך. ואמר זה, כי    )שמות טו,   )נד( ויביאם אל גבול קדשו, ארץ ישראל. הר זה, בית המקדש, כמו שכתוב   רד"ק 
 מקדש ה' כוננו ידיך: נאמר זה המזמור אחר שנודע המקום על יד גד הנביא. קנתה ימינו, כמו שכתוב )שם(,  

   .שאברהם אבינו כינה את מקום בית המקדש הר המוריה ויצחק כינה אותו שדה ויעקב כינה אותו בית אל   מבואר שם   קט 

גו' אלהי יעקב ולא  ר ה' אל בית אלהי יעקב ו ו לכו ונעלה אל ה ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמר   -  .סחים דף פח פ עיין  
שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא    אלהי אברהם ויצחק אלא לא כאברהם שכתוב בו הר 

 .יקרא את שם המקום ההוא בית אל ו בית שנאמר  יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו  
 ה שנקט ביטוי השגור.ונרא   הר לכאורה צ"ל גובה המושג ולא עומק.כיון שמדמה ל   צ"ע   קי
 ביה  -בתרלו קיא

דֹוָ ש  יִ )ג( קֶֹד   ירמיה פרק ב   קיב ֻאם יְּ בֹא ֲאֵליֶהם נְּ מּו ָרָעה ּתָ ָ ש  ָליו ֶיאְּ ל ֹאכְּ בּוָאֹתה ּכָ ית ּתְּ ִ ָרֵאל ַלידָֹוד ֵראש   ד: ׂשְּ
,  יש מאין יוצאת מהכתר בחי'  כמ"ש ראשית חכמה. כי חכמה  ראשית  נקרא  חכמה  קודש. ובתורה א'    חכמה איקרי   ר בתורה פ' כמבוא   קיג

   עילאה.  כמה ההתגלות. וזה בחי' סתרי התורה ח   דהיינו ראשית 
  )ויקרא כג( ובתשכט תוקןבתרלו  קיד

ַ   ויקרא פרק כב   קטו  ָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדש  ּתֹוש  : ב ּכֵֹהן וְּ )י( וְּ ִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדש   ׂשָ

 )סנהדרין פג( בתרומה הכתוב מדבר שכל הענין דבר בה:   -י( לא יאכל קדש  )רש"י  
 זהר תרומה קמה:  קטז

ן  -ר תרומה דף קמה:  זוה  קיז  יוָּ ַבד  כ   עָּ ש   ד ְ ים קד  ש ִ דָּ ֳ א  ַהק  ִניז,  הזה  בעולם למטה   הקדשים  קדש את  שלמה ובנה  שעשה כיון  ְלַתת ָּ זָּא  אל ְועָּ  ִמיר ְוטָּ  ג ָּ ש   רָּ קד  ים ד ְ ש ִ דָּ ֳ ן  ַהק  ָּ  ְלַתמ 
ד ,  ן "זו   הארות  שהם  דשיםהק   קדש  סוד  את  שם  והכניס  והסתיר   גנז ְעב ַ ִניזו    ְלמ  ש ִ   ג ְ אד ְ ו ש ָּ ִלים   מ  א   ש ְ יל ָּ אוְ   ע  דְ   ַתת ָּ אכ ִ או ת   קָּ ,  א"באו   למעלה   בהסתר   השלם   ויחוד   שמוש   לעשות  כדי  יָּ

ש    יכ  ואמר   פרשומ.    להיות  כראוי  ן "בזו  למטהו ים   קד  ש ִ דָּ א  ִאיהו    ַהק ָּ יל ָּ זָּא  היינו,  למעלה  שהוא  קדשים  קדש   ְלע  א ד ְ   רָּ ְכְמתָּ ה   חָּ אָּ ָּ א  ִעל    ובינה,  קדש  הנקרא   העליונה  החכמה  סוד ְויֹוְבלָּ

ַגוְ ,  הדעת   י"ע   מתיחדים  הם  א"מא  מוחין  שכשמקבלים,  קדשים  הנקראת  היובל  סוד  שהיא אכ ְ א  ונָּ ְרִתין  ד ָּ ן  יָּ תָּ ה ְוכַ   חָּ ָּ א  דהיינו,  ן" זו  שהם  וכלה  חתן  יורשים  אלו  מוחין  ןוכעי  ל  א   יָּרו תָּ ַאב ָּ   ד ְ
א  ָּ    . מתיחדים  הם   ז"שעי  א "מאו מוחין   דהיינו ירושה ה  ְוִאמ 

 ת ז נוסף מתרלו או קיח

חֶֹד   יט שמות פרק    קיט  ּיֹום )א( ּבַ ָרִים ּבַ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ֵני ִיׂשְּ ֵצאת ּבְּ י לְּ ִ ִליש  ְּ אּו ִמ   ש  ַהש ּ ה ּבָ ר ִס ַהּזֶ ּבַ ֲחנּו    יָני: דְּ ר ִסיַני ַוּיַ ּבַ בֹאּו ִמדְּ ִפיִדים ַוּיָ עּו ֵמרְּ סְּ )ב( ַוּיִ
ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר: בַּ  ם ִיׂשְּ ָ ַחן ש  ר ַוּיִ ּבָ דְּ ה ָעָלה ֶאל ָהאֱ   ּמִ ֶ קְּ )ג( ּומש  ַתגֵּ לִֹהים ַוּיִ ֵבית ַיֲעקֹב וְּ דָֹוד ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה ֹתאַמר לְּ ֵני ִיׂשְּ ָרא ֵאָליו יְּ   ָרֵאל: יד ִלבְּ
נְּ )  ּכַ ַעל  ֶכם  ֶאתְּ א  ָ ָוֶאׂשּ ָרִים  ִמצְּ לְּ יִתי  ָעׂשִ ר  ֶ ֲאש  ִאיֶתם  רְּ ם  ַאּתֶ ֵאָלי: ד(  ֶכם  ֶאתְּ ָוָאִבא  ִרים  ָ ש  נְּ ַעּתָ   ֵפי  וְּ עוּ )ה(  מְּ ְּ ש  ּתִ מֹוַע  ָ ש  וּ ה ִאם  קִֹלי  ּבְּ ֶאת    ם  ּתֶ ַמרְּ ְּ ש 

ים כִּ  ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ֻגּלָ ִייֶתם ִלי סְּ ִריִתי ִוהְּ ל ָהאָ ּבְּ ָבִרים )ו( וְּ   ֶרץ: י ִלי ּכָ ה ַהּדְּ גֹוי ָקדֹוש  ֵאּלֶ ֶלֶכת ּכֲֹהִנים וְּ יּו ִלי ַממְּ הְּ ם ּתִ ָרֵאל:  ַאּתֶ ֵני ִיׂשְּ ר ֶאל ּבְּ ַדּבֵ ר ּתְּ ֶ   ֲאש 
זִ )ז( ַויָּ  ָרא לְּ קְּ ַוּיִ ה  ֶ ֵני ָהָעם  בֹא מש  הּו יְּ קְּ ר ִצּוָ ֶ ה ֲאש  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְּ ֵניֶהם ֵאת ּכָ ם ִלפְּ ׂשֶ דָֹוד  ֲענּו ָכל  )ח( ַויַּ   דָֹוד:ַוּיָ ר יְּ ּבֶ ר ּדִ ֶ רּו ּכֹל ֲאש  ַוּיֹאמְּ ו  ּדָ ָהָעם ַיחְּ

ב   ֶ ש  ה ַוּיָ דָֹוד: ַנֲעׂשֶ ֵרי ָהָעם ֶאל יְּ בְּ ה ֶאת ּדִ ֶ  מש 
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. וחוזר  ינו לסתרי תורהדהי  גוי קדושועי"ז להיות תפלה דהיינו   כהנים ל דהיינו תורה שבנגלה תזכו  ממלכת דהיינו שע"י 

עלית  דהיינו  ,יראה היינו דברת  משה הדעת  אתההיינו  ,"אלה הדברים אשר תדבר" לבאר כיצד זוכים לתורה שבנגלה ע"י 

היראה שתיהיה רק  ששופט עצמו בהתבודדות לברר   ,דהיינו משפט ישראל  , שזוכים ע"י בחי' אל בני תלשרשה בדע היראה 
    מהקב"ה. 

הקב"ה רמז בדבריו למשה רבנו כיצד אפשר ע"י קבלת התורה לזכות לאור הגנוז דהיינו שיתגלה להם  נמצא לפי רבנו ש
ביא אותם  לימוד לשמה שיועי"ז יזכו לקבלת התורה באמת ה לדעת את היראויעלו   טו עצמם"י שישפ הקב"ה בכל דבר וזה ע

סתרי התורה דהיינו אור הגנוז  שטות הגשמיות עד שיצאו מגבול הישות לגמרי ויזכו לפבהת לשפלות כזו שיוכלו להתפלל
ל  להתפל להם שיהיה בכוחם  אל שיהיו ממלכת כהנים הפירוש שהבטיחנמצא כשהבטיח לישר  שהוא התגלות אלוקותו. 
 .\קכ/ שיזכו על ידה לאור הגנוז לצדיקים, מה שלא שייך בגוי כללרות נפש כזו במסי

העלות את היראה לדעת וממילא  ל  בקלסוגלים ם היו מישראל זכו לזה כיון שהיו דור דעה דהיינו שמצד נשמותיה ואמנם
ינו שסילקו את כל החכמות  כג עה"פ עם נבל ולא חכם דהינתקבלה אצלם התורה כראוי וזכו לשפלות וכמבואר בתורה ק

 כב שבתוך ענני הכבוד האיר להם אור הגנוז.  ביטלו עצמם למשה רבנו ובאמת גם זכו לאור הגנוז כמבואר בשבתו

ר לישראל לפני מתן תורה  מ שהקב"ה או  דהיינוכת כהנים.  תהיו לי ממל  תםוא[  קכא]   ,וזהו פי'

התפשטות הגשמיות יציאה  ב  לתפלה  דהיינו   כהנים '  לבחי  תזכו  ממלכת דהיינו ע"י בחי'    שבנגלהשע"י שתקבלו את התורה  

יזכו ע הרי התורדהיינו שיתגלו לכם הסת  בית המקדשבחי'    גוי קדושמגבול ועי"ז תזכו לבחי'   דברים  "י בחי' אלה ה. ולזה 

   .רבנו לדעת הנקרא משה  ,דבריעלו את היראה הנקראת דהיינו משפט   ישראל בחי' , דהיינו ע"י  אל בנ"י  אשר תדבר
  הפשט מדבר בחכמי   \קכד/ [קכג ] )משלי ח'(  ,קכבימלוכו  בה מלכיםחי' תורה שבנגלה. כי  , זה בממלכת

ו  שע"י לימוד התורההתורה   וממליכים את הקב"ה  ורבנו דורש  אותם עליהם.    העם מכבדים וממליכיםמולכים על עצמם 

התלעניין   שע"י  שהי מלך  המצווורה  מגלה  א  לע  , רצונות  דהיינו  להמליכו  ניתן  רצונוועי"ז  ומלכות הוא בחי'    .שות 
  ,לעם להמליך אותו  וא"א  , עם שממליך אותו  שיש נקרא מלך רק ע"י  דלא    \קכו/[קכה]  כי אין מלך בלא עם.  נגלה

דהיינו לחכמים הבקיאים בתורת הנגלה    , והכל צריכין למלךמגלה רצונוו  עכ"פ בפעולותיו,  נגלה להם ע"י ש  אלא 

דהיינו לחכם הבקי בדיני התורה והמצוות  ,  החיטים  לבעל  נוידהי\קכז/   , כי הכל צריכין למרי חיטייאשהם המצוות

  : \קכח/ ת סד.עפ"י ברכו אות ד'  כנ"ל
בחי' תפלה,  וכהנים זו  התפלה  ,  חסדכי  חסדמדכהן  ו   כנ"ל  בחי'  כנ"ל  \קכט/ תו  שאברהם   בחינות אברהם 

מדתו חסד  אבינו  ואברהם  ,  םמדתו חסד וכן התפלה היא ע"י שהקב"ה בחסדו התיר לנו לכנותו בתארים ושבחים מגושמי

 
מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ בין ישראל בין עכו"ם בין איש בין אשה בין עבד ובין    -ט  פרק    -  תנא דבי אליהו רבה עיין  וצ"ע    קכ

סד  אור הח ר מכל גוי, אלא שגוי מופקע מ הבטיח הקב"ה יות . וא"כ מה  עושה כך רוח הקודש שורה עליו מעשה שהוא  שפחה הכל לפי ה 
 לרוח הקדש במידה מסויימת.  פ שיש בכוחו לזכות " אע   של הכהונה שהיא אהבת ה' עד מסירות נפש שעי"ז זוכים לאור הגנוז.

 ו' הנ"ל בתחילת התורה שמות יט  קכא

 ימלכו  -בתרלד  קכב

 ורבינו שינה  וק כתוב בי פסב קכג

לֹכוּ   משלי פרק ח   קכד ָלִכים ִימְּ י מְּ קּו ֶצֶדק:   )טו( ּבִ חֹקְּ ִנים יְּ רֹזְּ  שהדינים והמשפטים אני מלמדם:   -)טו( בי מלכים ימלוכו  רש"י            וְּ

ד ונטלו של  לחן זכה דו רבי יוחנן שלשה זירים הן של מזבח ושל ארון ושל שלחן של מזבח זכה אהרן ונטלו של ש   ר מ א   : יומא דף עב עיין  ו 
 .א כל הרוצה ליקח יבא ויקח שמא תאמר פחות הוא תלמוד לומר בי מלכים ימלכו ארון עדיין מונח הו 

 תורה אמרה מקרא זה: וגדול הממליך מן המלך, וה   -בי מלכים ימלוכו    -רש"י  

 .וכו וגו' מרו ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב בי מלכים ימל א   .יטין דף סב ועיין ג 
   תנינא. תורה פבה ריט. ובחיי וישב לח ל ד"ה ועל דרך הקבלה  ובהקדמה לפרשת בלק כב ב. ולקמן תורה יז ]דף כב.[ ותורה מט אות א. וסוף תורה עז ותורה קלה. ותור רבינו  קכה

   קכו 

עפ"י המבואר  אדון    -  מארי דחטיא   קכז  חטים  בעל  ונקרא  בלכות  ובקי  שמועות  מי שמקבץ  פירוש  ק החטים  ב"ב  הרים  בגמ'  מה: שעוקר 
בעל   שגם  נמצא  תבואה,  אוצרות  בעל  לעשיר  נמשל  שמועות  בעל  דהיינו  וסיני  כסף  במטבעות  לעשיר  נמשל  הפלפול  בעל  דהיינו 

ימצא תבואה לקנות בהם הכי    המטבעות אין לו תועלת במעות  וברייתות  אם לא  נצרך לבעל השמועות דהיינו משניות  הרים  נמי עוקר 
ש"א שם דף קמז. שסיני נקרא בעל החטים כמבואר שם דף מ. דעת רבי יהודה שעץ הדעת טוב ורע שאכל אדה"ר  ועיין מהר   לפלפל בהן.  

 )עפ"י מתיבתא שם(   דגן.  היה חטה כי אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שטועם טעם 
ם איזה מהם קודם שלחו להו סיני  ועוקר הרי   דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים אצטריכא להו שעתא שלחו להתם סיני .  ברכות דף סד   קכח

 .קודם שהכל צריכין למרי חטיא 
'חסד מבואר בזוהר    כהן מדתו אהבה   קכט  אהבת ה' בחי'    נה היא נקודת מבואר בתורה לד שכהו וכן    ח"ג רעא. וקמה:  ו   ח"א רנו: קה.בחי 

   חסד.
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כהן   היה  חז"ל  וגם  ע"ב(בגמרא  כמ"ש  ל"ב  את  המלכים  ארבעת    מלחמת שאחרי  אר  מבושם  [קלא]  \קל/ )נדרים 

)ירושלים(  מלכי צדק  ובא    ,וניצחם  ,ורדף אברהם אבינו אחרי הארבעה להציל את לוט מידם  , כיםהמל  חמשת מלך שלם 
ו  ונתנה לאברהםקב ח ממנו הוע"כ לק  , ברכת אברהם לברכת הקב"ההקדים  לברכו    וזהו שכתוב בתהלים  , "ה את הכהונה 

על   המדבר  קי  לאברהם    זומלחמה  בפרק  הקב"ה  כשאמר  לעאתה  צדק  וכו'  םולהן  מלכי  דברתי    על 
בגמ'    \קלג/[קלב] לאברוכנ"ל  אמר  לעולםהם  שהקב"ה  כהן  אתה  ברכת    \קלד/ מעתה  שהקדים  צדק  מלכי  של  דבורו  בגלל 

תחילה אמר לו שב לימיני דהיינו אחוז במדת  שכשהעביר את הכונה לאברהם    \קלה/ בזוהר. ומבואר  אברהם לברכת ה' ית'

    : לכנ"  שם פגם בה, ואח"כ ביאר לו הטעם כיון שיא בחי' כהןהחסד שה
קדוש המקדשוגוי  בית  בחי'  זה  הקדשים  ,  קדש  המקוםששם  בעולם   ,  ביותר  תורה  המקודש  בחינות   ,

עילאה  שבנסתר   קודשחכמה  חכמה  המקדכי    \קלו/הנקרא  מעלה  של  התורה  מאירה  ומשם  וארץ  שמים  מחבר  ש 

   : יותר  הזוכ ר, ומסתמא הרוב יותשל קדש הקדשים ומשם מתפשטת לעולם וןצי ודתעילאה למטה לאץ תחילה לנק
הבחינות  "וע לאלו  זוכה  מה  ועי"ז י  לתפלה  זה    דהיינו  תורה  יראה,  "עלסתרי  בחי'  ויקשר  שיעלה  י 

השלם  ה לדעת  עד שזוכנפולות  ומבטל ממנו היראות ה ומברר היראה  ששופט עצמו    י בחי' משפט"לבחי' דעת ע 

 כנ"ל.   א רק ממנואליו ית' ליר להיות מחובר 

אלה הדברים אשר שה רבנו כשצווה אותו לומר לישראל את המצוות שקבלו בסיני  ממה שאמר הקב"ה לוזהו 
הדעת  ,תדבר שאתה  אתה  יר  תדבר   , דהיינו  בחי'  דברזה  הנקרא  דבור  [קלז]   אה  עיקר \קלח/ דהיינו  כי   ,

 מי   \קמא/ , כמ"ש חז"ל )ברכות ו' ע"ב(\קמ/[קלט]ה  גבורבחי'  יראה  וה  ,דהיינו שיוצא מהגבורות  הדיבור שם הוא

 
עליון כיון    יח{ והוא כהן לאל -מר }בראשית יד משם שנא   נה שום רבי ישמעאל ביקש הקב''ה להוציא כהו אמר רבי זכריה מ   -  נדרים לב:  קל 

יד  }בראשית  שנאמר  הוציאה מאברהם  ברכת אברהם לברכת המקום  שמ -שהקדים  קונה  עליון  ברוך אברם לאל  ויאמר  ויברכהו  ים  יט{ 
ה' לאדני שב  א{ נאם  -קי ת קונו מיד נתנה לאברהם שנאמר }תהילים  אל עליון אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכ   וארץ וברוך 

ביך הדום לרגליך ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק  לימיני עד אשית אוי 
 הוא כהן ואין זרעו כהן:  הן לאל עליון  והיינו דכתיב והוא כ 

 וזהר ח"א דף פז.  קלא

 ' הילים קי ד ת קלב

קי  קלג פרק  ָדִוד    תהילים  לְּ נְּ )א(  מֹור  ֶליָך: ִמזְּ ַרגְּ לְּ ֲהדֹם  ֶביָך  ֹאיְּ ית  ִ ָאש  ַעד  ִליִמיִני  ב  ֵ ש  ַלאדִֹני  דָֹוד  יְּ בַּ .....  ֻאם  ְּ ִנש  ֹכֵהן  )ד(  ה  ַאּתָ ֵחם  ִיּנָ לֹא  וְּ דָֹוד  יְּ ע 
י ֶצֶדק: עֹוָלם ַעל ּדִ לְּ  ּכִ ָרִתי ַמלְּ  בְּ

ברכת אברהם לברכת ה' פגם במדת  ון שהקדים  להיות כהן וממילא כל צאצאיו כהנים, וכי נח    משלשת בני שבתחילה נבחר שם    נמצא   קלד
ק  ה'  זכרון  הי ד ו הכהונה שמחייבת  הוא  מזרעו לאברהם שגם  הכהונה  )מהר"ל( העביר הקב"ה את  לכל  זכה מכח  אלא שלא  מזרעו,    ה ם 

נ   שהרי שם שמכוחו היו צרכים לקבל פגם בכהונה   "ן שם( ר )   שם אלא מצד עצמו,   רע ז   א שהו  משכה  ונפסקה ממנו. ובאמת גם מאברהם 
יעקב מיצחק ולא מכח עצמו, ובמתן תורה הבטיח הקב"ה לכל עם    ן ולא כל זרעו אבל יצחק זכה מכח אברהם ולא מכח עצמו, וכ   לזרעו 

 ן וזרעו.ר לם כולו אבל בתוך עצמם נקבע אה ביחס לעו   ישראל שיהיו ממלכת כהנים דהיינו 
ב"ה למיפק כהונתא משם, כמה דאת אמר ברוך אברם  מעון בעא ק )דבר אחר, ומלכי צדק מלך שלם, אמר רבי ש     .דף פז   זוהר חלק א   קלה 

עליון,  מ   לאל  דמריה,  לברכתא  דעבדא  ברכתא  מקדימין  וכי  אברהם,  ליה  אמר  דמריה,  לברכתא  דאברהם  ברכתא  דאקדים  יד  כיון 
כהן לעולם,    א ינחם אתה אתיהיבת כהונתא לאברהם, דכתיב )תהלים קי א( נאם יהו"ה לאדוני שב לימיני, וכתיב בתריה נשבע יהו"ה ול 

 ן, ואין זרעו כהן(.על דברתי מלכי צדק, דכתיב והוא כהן לאל עליו 
 חכמה איקרי קדש   בתורה פ   קלו 

   .מלשון דיבור א לא כתב דיבור, עכ"פ גם דבר הורבנו מדוע   וצ"ע . רבָּ דָּ דו  ניק   כאן ולקמן  ובספרים המנוקדים ,דבר וכן נקט לקמן  קלז
' נצב בשמים,  ך הר ב כל דבר נברא בדיבורו של הקב"ה כמ"ש ד בר מלדון דיבור נ"ל כיון ש ד   יבור. עכ"פ נקט רבנו דבר ולא ד   צ"ע מדוע   קלח

מנהיג  י הדיבור  " ון הנהגה מלשון דבר אחד לדור כי ע עוד אולי דבר מלש     .נברא   הוא   על ידם יט כיצד אותיות הדבר    ה וכמבואר בתור 
חּו ִעּמָ   -אות ג'  . כמבואר בתורה ד'  עמו   את   ך המל  ִרין ח "קְּ ֶהדְּ דֹור )ַסנְּ ר ֶאָחד לְּ ּבָ מֹו ּדַ כּות, ּכְּ ִחיַנת ַמלְּ ָבִרים, ֶזה ּבְּ ָבִרים" ֶזהּו ִוּדּוי ּדְּ ר,  ֶכם ּדְּ ּבָ .(. ּדַ

ל. ֵ ִהיג ּומֹוש  ֹון ַמנְּ ש         .מנהיג הוא בחי' יראה דהיינו דיבור המתקבל ש הטעם שנקט רבנו דבר לרמוז שדווקא דבור  ואולי זה     לְּ
 ', ותורה פ',  ותורה ה' אות ג   ,ותורה לח אות ג'תורה יד אות יא,  תורה רז ועיין  קלט

תורה   קמ קמ"ה(:   -  רז   עיין  ים  ִהּלִ )ּתְּ תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְּ בּורֹות  ּגְּ ִחיַנת  ּבְּ ֵהם  ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּוכְּ   ּכָ רּו",  ַדּבֵ יְּ ָך  בּוָרתְּ בּורֹות  "ּוגְּ ּגְּ ַהה'  ֶ ש  ָתִבים  ּכְּ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו 
ַעת ּבֹוקְּ  ּדַ ּבַ ֶ ה ֵמֶהם ה' מֹוצָ ש  ַנֲעשֶֹ ה וְּ ַהּפֶ ִאין ּבְּ יֹוצְּ ּתָ ִעין וְּ ַהַהמְּ יָקם, וְּ ּתִ ַהמְּ ָצִריךְּ לְּ בּורֹות, וְּ ִחיַנת ּגְּ ּבּוִרים ֵהם ּבְּ ל ַהּדִ ּכָ ֶ ָצא ש  ה, ִנמְּ ָקה הּוא ַעל  אֹות ַהּפֶ

ֵדי ִלּמּוד ַהּתוֹ  יִק יְּ ּתִ ֵדי ֶזה ַממְּ ִרים, ַעל יְּ ַדּבְּ ּמְּ ֶ ִדּבּוִרים טֹוִבים ש  בּורֹות: ָרה וְּ ִחיַנת ַהּגְּ ֵהם ּבְּ ֶ ּבּוִרים ש   ין ַהּדִ

תוּ   -  אות ג' לח    תורה  ּכָ ֶ מֹו ש  בּורֹות. ּכְּ ֵהם ַהּגְּ ֶ ה, ש  ת מֹוָצאֹות ַהּפֶ ֶ ֵדי ֲחֵמש  ּבּור ַעל יְּ ר ַהּדִ ם ק"ו(: ִעּקַ ָ ב   ב )ש  ל ּגְּ ַמּלֵ בּורֹות  "ִמי יְּ ֵדי ּגְּ ַעל יְּ ֶ ּורֹות ה'", ש 
 ֶ מֹו ש  ּבּור. ּכְּ ה ַהּדִ ם קמ"ה(: ַנֲעשֶֹ ָ תּוב )ש  רּו"   ּכָ ַדּבֵ ָך יְּ בּוָרתְּ  ."ּוגְּ

ם ירא  ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהי   : ברכות דף ו  קמא
 .וגו' 
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  רות הקדושותאבל כשיוצא מגבו  , ורותכי הדבור יוצא תמיד מהגב  יו נשמעיםת שמים דברירא  ש בושי

   .השומע שיתקבל בלבאזי הוא פועל  ,דהיינו יראת שמים
ועי"ז    ברתד  אתה הדעת  דהיינו   דייקא   אשר תדברשאמר לו הקב"ה  , וזה  [קמב]כידוע    משה הוא בחי' דעת

דהיינו כשיהיה    ,כי יהיה להם דבר בא אלי  \קמג/)שמות יח(שאמר משה רבנו ליתרו  . וזה  יתחבר היראה לדעת

שהם   קמדשישראל   יינו, להעלותאת היראה לשרשה בדעת. דהבא אלי אל הדעתיראה  דבר דהיינו    ישראל אחד מל
יראה  הדבאת    קמהמעלין ומקשריןבהתבודדות    "י ששופטים עצמםע ט כנ"ל, הם  בחי' משפ דהיינו  לבחי' ר 

 לבחי' דעת. דהיינו משה, 

   : חוקיו ומשפטיו לישראל \קמח/[קמז] , כמ"ש\קמו/שפטהם בחי' מ דייקא, כי שראלבני י לאוזה 

י תורה  " ועוכין לתורה של נגלה.  י משפט, לבחי' דעת, ז"י שמקשרין היראה, ע ", שענמצא

 :  לה, זוכין לסתרי אורייתאי תפ"שבנגלה, זוכין לתפלה. וע
ד בחי'  שיראה  להנ"ל  מפסוק  ,ר ובישייך  ראייה  עוד  רבנו  לזה  זה בחי' יראה, כמ"ש   דיבור  דהיינו  ,דבר  ,ומביא 

  קנ::   ה' אז נדברו יראי \קמט/)מלאכי ג'(

 
 קנאחאות 

 "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הולך בדרך תמים הוא ישרתני"   בפסוקזו  רהתו שש מהלכי ד רמוזאר כיצעתה יב 

לשבת עמדי הולך בדרך   וכו' עיני בנאמני ארץ \קנב/ים ק"א(הלעל פסוק )ת התורה שייך זאת

ההולך בדרך    יד, ועלעמדי תמ שיהיו  אני משגיח על בעלי אמונה אומר   המלך  שדודפשט הפסוק . ניתמים הוא ישרת 

   תני.ישר שהוא  התמימות 
בחי'    הוא בחי' תפלה,    תמים הולך בדרך  ת,  בחי' שפלו  עמדי בחי' יראה,    ארץבחי' משפט,    נאמניבחי' דעת,    עיני ולפי רבנו  

   סתרי תורה. 

יראה  הארץמעלים את    ,דהיינו משפט  נאמני דהיינו שע"י   זעי"ו  ,שבנגלה  הלתורכה  וזודעת,  לדהיינו    עיני ל  ,דהיינו  וכה  ז 

 . דהיינו סתרי תורהישרתני   הואל ועי"ז  , דהיינו תפלה תמים  ךרהולך בד ל ועי"ז   ,תדהיינו שפלו עמדי ל

זעיני ב,  דעת,ה  שכתוב    חינות  ורכמו  טוב  הדעת  מעץ  שאכלו  אחרי  וחוה  ג'(ע  באדם   \ קנג/ )בראשית 

נאמר    ותפקחנה עיני שניהם   ,החטאמה גרם    שחטאו ראו בעיני השכלכמיד  דהיינו ש  [קנד]ופרש"י לעניין החכמה 

 .  התפעלות הלב ממה שמבין בשכל  דהיינודעת  וזה .החורבן שנגרם על ידםדל גו בלבם  ינווהב

 
פ   שדבריו נשמעים הטעם   יראת המאירי  בו  אין  שאם  תוכחה  לעניין  י   ירש  אזי  לו קשוט עצמך א שמים    השפתי חכמים . אבל  תחילה   מרו 

' ביאר שמי שיש בו יראת  ורבנו בתורה ה   )ב' ד'( בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.פירש עפ"י המשנה באבות  
 ולכן פועל חזק בלב השומע ומקבלם.  שמים קולו נעשה רעמים 

 ה הוא הדעת. ה, ופסח דרוש א, שער הפסוקים שמות, ופ' עקב ד"ה וסוד הענין ועיין תורה קטו בהערות כל התורות שנזכר מש נפילת אפיים סוף דרוש  שער מאמרי רשב"י על שיר השירים, שער הכוונות  קמב

ל   שמות פרק יח   קמג ה ֵאת ּכָ ֶ א חֵֹתן מש  רְּ ה ָלָעם ַוּיֹא   )יד( ַוּיַ ר הּוא עֹׂשֶ ֶ ה ֲאש  ה ָלָעם ַמּדּוַע ַאּתָ ה עֹׂשֶ ר ַאּתָ ֶ ה ֲאש  ָבר ַהּזֶ ָכל    ֶמר ָמה ַהּדָ ָך וְּ ַבּדֶ ב לְּ ֵ יֹוש 
ב ָעֶליָך ִמן ּבֶֹקר ַעד ָעֶרב:  י ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם לִ   ָהָעם ִנּצָ נֹו ּכִ חֹתְּ ה לְּ ֶ רש  ֱאלִֹהים: )טו( ַוּיֹאֶמר מש  ֶיה    דְּ י ִיהְּ ַפטְּ )טז( ּכִ ָ ש  א ֵאַלי וְּ ָבר ּבָ ין ִאיש   ָלֶהם ּדָ י ּבֵ ּתִ

י ָהֱאלֹהִ  י ֶאת ֻחּקֵ ּתִ הֹוַדעְּ ֶאת ּתֹורָֹתיו: ּוֵבין ֵרֵעהּו וְּ  ים וְּ
 ראלליש  -גם בדפו"ר שישראל, בתרלד  קמד

 ומקשרין )היראה( לבחי'  -ומקשרין לבחי', ומתרלו  -גם בתרלד   קמה

רר אמצע משני צדדים, וכן נקרא הבריח  שהיה שלישי לאבות בחי' משפט המתב   כי בני ישראל נקראים על שם ישראל אבינו   נראה   קמו 
 ג הדין והחסד.  ם שהיא מיזו התיכון, ומובחר שבאות ומדתו רחמי 

 ' תהילים קמז יט כנ"ל אות ו קמז

ָרֵאל:   תהילים פרק קמז   קמח ִיׂשְּ ָטיו לְּ ּפָ ְּ יו ּוִמש  ַיֲעקֹב ֻחּקָ ָבָרו לְּ יד ּדְּ ל   ה ֵכן )כ( לֹא ָעשָׂ   )יט( ַמּגִ ִטים ּבַ ּפָ ְּ ָכל ּגֹוי ּוִמש  לּוָיּה:   לְּ ָדעּום ַהלְּ  יְּ
ֵאי יְּ מלאכי פרק ג    קמט  רּו ִירְּ ּבְּ ֵבי  )טז( ָאז ִנדְּ ְּ חֹש  דָֹוד ּולְּ ֵאי יְּ ִירְּ ָפָניו לְּ רֹון לְּ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ְּ ש  דָֹוד ַוּיִ ב יְּ ֵ ש  קְּ מֹו: דָֹוד ִאיש  ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ְּ  ש 

 כאן בדפו"ר  עד  קנ

 נוסף מתרלואות ח'  קנא

ֶד )ו( עֵ   תהילים פרק קא   קנב ִדי הֵֹלךְּ ּבְּ ֶבת ִעּמָ ֶ ֵני ֶאֶרץ ָלש  ֶנֶאמְּ ִמי יַני ּבְּ ֵתִני: ֶרךְּ ּתָ רְּ ָ ש   ם הּוא יְּ

 ל באורחא שלים הוא יקום עם שמשי: עיני בקשיטי ארעא למתב במחיצת צדיקי דאז   )ו(   תרגום יונתן 

אנך פירוש   פירוש    -  ( להרחיד"א )   חומת  ארץ.  בנאמני  ו עיני  ארץ  הנקראת  בשכינה  דבקים  שהם  הענוים  שידעתי  ומאחר  אמונה  היא 
 די: שיהיו עמ   בהם חשובים למעלה אני נותן עיני  
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הם עשר סה"כ    ,שכל אחת היא שם הויה  ,יש בה חמש חסדים וחמש גבורותדעת    , כיעוד ראיה שעינים בחי' דעת  גם
קלגי'    דהיינו  260גמט'    '[הוי ]קנהשמות   גמט'  ב"פדהיינו    שני פעמים עין דהיינו    ,קל   \ קנז/[קנו]   כידוע  026  קל 

   :דעתחסדים וגבורות שבל ים רומזימין ושמאל עינים שתי  א נמצ
זה  ,משפטזה    ,בנאמני נאמנות  ציוה את משה  שהקב  \קס/[קנט]   במדרש ש"טקנחבחי' אהרן כמובא    כי  "ה 

למנות   משברבנו  נא  כיון  ,טוכהן  אהרן  ,מניםשהם  את  מינה  )שמות  וע"כ  כמ"ש  בחי' משפט,  הוא  ואהרן   .
 :  ו מעלים את היראה לדעתנמצא בנאמני רומז למשפט שעל יד  אהרן את משפט בני ישראל שאונ \קסא/ כח(
 : , זה בחינות יראה כנ"לץאר
דהיינו את  עינים  לבחי'  י' ארץ  חבים את  שהם העושים משפט בעצמם ומעל  "נאמני"דהיינו שע"י    "ני בנאמני ארץיע"וזהו  

 ז לשפלות( תורה בנגלה ועי"וע"י דעת זוכה ל) עי"ז נשלמת הדעת היראה לדעת 

סיני  עמדי זה בחינות  שרק    זוכה   ,מדיע  לבחי' כי    , שפלותבחי'  ,  שפלמי  כמהוא  נז(  ש",   \ קסג/[קסב])ישעיה 

 ( "י שפלות זוכה לתפלהוע )  .דהיינו בחי' דכאנמצא  : כנ"ל אשכון את דכא

תמים    רךבד  כי אברהם היה מתהלךבחי' אברהם כנ"ל,  א  שהיות תפלה  , זה בחינתמים  בדרך  לךהו

 )וע"י תפלה זוכה לסתרי תורה( .  התהלך לפני והיה תמים \קסד/ז(כמ"ש )בראשית י

 
נָ   בראשית פרק ג   קנג ַקחְּ ּפָ י ֵעי )ז( ַוּתִ עּו ּכִ דְּ ֵניֶהם ַוּיֵ ְּ עֲ ה ֵעיֵני ש  ֵאָנה ַוּיַ רּו ֲעֵלה תְּ ּפְּ תְּ ם ֵהם ַוּיִ    ׂשּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת: ֻרּמִ

סומא  אף ה   -ים הם  וידעו כי עירומ      ולא לענין ראיה ממש וסוף המקרא מוכיח:   לענין החכמה דבר הכתוב   -חנה וגו'  )ז( ותפק    -רש"י  
 ו הימנה )ב"ר(: י עירומים הם מצוה אחת היתה בידם ונתערטל יודע כשהוא ערום אלא מהו וידעו כ 

   עיין פרש"י שם קנד

 "ת בתקפא הוספת מוהרנ קנה

 כלל יב מהח"י כללים שם  ק מ"  'שער כה דרוש ב -עץ חיים  קנו

כה דרוש ב מ"ק    -  עץ חיים   קנז  וה   -יב    אות  –ח"י כללים  שער  גימ' ק"ל בדעת דז"א יש ה"ח  י' הויות  והם  עי"ן כמנין ס"ר    .  ק"ל   "ג  ב"פ 
 לראות כי משם נמשכת ראיה אל העינים היושבים ממש כנגד הדעת 

 במד' ש"ט ק"א -בתרלד  קנח

   א, גם עיין במדבר רבה ג' ג'.מזמור קלים חר טוב הנקרא מדרש תהימדרש שו קנט

ר לו, לאו, לא  מ זה שבט משבט ראובן. א לי כהן. אמר לפניו, מאי   שה, מנה ר' יהודה אומר, אמר הקב"ה למ   -  מזמור קא   מדרש תהלים   קס
ר לו, עשה  . אמ , כב( וישכב את בלהה פילגש אביו. אמר לו, משבט שמעון אשית לנגד עיני מי שעשה דבר בליעל. שנאמר )בראשית לה 

ש יסור ממני. שהן עובדי עבודה זרה,  דבר עק   בק בי. אמר לו, אמנה לך משבט דן. אמר לו, שטים שנאתי. ממה שעשה בשטים. לכך, לא יד 
ברים כט, יז( פן יש בכם איש או אשה או משפחה  יה י, יא( ועבר בים צרה. זה צלמו של מיכה. הוא שמשה אומר לישראל )ד ר שנאמר )זכ 

רעהו. שדבר    ני בסתר לו, אמנה לך משבטו של יוסף. אמר לו, מלש   מר, )שופטים יח, ל( ויעשו להם בני דן את הפסל. אמר ואו   או שבט.
ר לו, גבה עינים ורחב  לז, ב( ויבא יוסף את דבתם רעה. אמר לו, אמנה לך משבטו של יהודה. אמ   לשון הרע על אחיו, שנאמר )בראשית 

  יני בנאמני ארץ, שנאמר )במדבר יב, ז( בכל בה לזונה. אלא ממי אמנה. אמר לו, תמנה לך משבטך. ע ויחש לבב. )שם לח, טו( ויראה יהודה  
 אמן הוא.ביתי נ 

כח   קסא פרק  דֹ   שמות  יְּ ֵני  ִלפְּ בֹאֹו  ּבְּ ַאֲהרֹן  ֵלב  ַעל  ָהיּו  וְּ ים  ּמִ ַהּתֻ ֶאת  וְּ ָהאּוִרים  ֶאת  ט  ּפָ ְּ ש  ַהּמִ ן  ֶ חש  ֶאל  ָנַתּתָ  וְּ אֶ )ל(  ַאֲהרֹן  א  ָנׂשָ וְּ ֵני  ָוד  ּבְּ ט  ּפַ ְּ ִמש  ת 
ִמיד:  דָֹוד ּתָ ֵני יְּ ָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלפְּ  ִיׂשְּ

שהם נשפטים ונוכחים על ידו אם לעשות דבר או לא לעשות ולפי מדרש אגדה שהחשן מכפר על  דבר    -את משפט בני ישראל    -  רש"י 
 פט: מעוותי הדין נקרא משפט ע"ש סליחת המש 

 זה   קט שגרא דלישנא בהרבה ספרים עפ"י דרשת הגמ' בסוטה ה. על פסוק נ  אשכון ואת דכא ורבינווקדוש לשה"כ מרום  קסב

י ֹכה ָאמַ   ישעיה פרק נז   קסג ָפלִ )טו( ּכִ ְּ ַהֲחיֹות רּוַח ש  ַפל רּוַח לְּ ְּ א ּוש  ּכָ ֶאת ּדַ ּכֹון וְּ ְּ ָקדֹוש  ֶאש  מֹו ָמרֹום וְּ ְּ ָקדֹוש  ש  ֵֹכן ַעד וְּ א ש  ָ ִנׂשּ ַהֲחיֹות ֵלב  ר ָרם וְּ ים ּולְּ
ִאים:  ּכָ  ִנדְּ

 בלי עוני וחליים: נדכאים סו   -ם אני עם דכא ושפל רוח שאני מרכין שכינתי עליו. שפלים  אני שוכן ומש   -)טו( מרום וקדוש    רש"י 

ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא ומסתברא כמ"ד אני את דכא שהרי הקדוש    .סוטה דף ה 
וגבעו  כל הרים  ילמד אדם מדעת קונו שהרי  ת והשרה שכינתו על  ברוך הוא הניח  לעולם  יוסף  סיני למעלה א"ר  גבה הר  ולא  סיני  הר 

 הוא הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני )והניח כל אילנות טובות והשרה שכינתו בסנה( הקדוש ברוך  
ע   בראשית פרק יז   קסד ַ ֵתש  ָנה וְּ ָ ִעים ש  ְּ ש  ן ּתִ ָרם ּבֶ ִהי ַאבְּ ָרא )א( ַויְּ ִנים ַוּיֵ ָ יֵ   ש  ָפַני ֶוהְּ ךְּ לְּ ַהּלֵ י ִהתְּ ּדַ ַ ָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ש  דָֹוד ֶאל ַאבְּ  ה ָתִמים: יְּ

לפני    -  רש"י  בעבודתי:   -התהלך  פלח קדמי הדבק  תמים     כתרגומו  ולפי מדרשו    -והיה  נסיונותי  בכל  היה שלם  צווי  צווי אחר  זה  אף 
תהיה תמים שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני ד"א והיה תמים עכשיו אתה חסר ה' אברים  בר הזה  התהלך לפני במצות מילה ובד 

 ם וראש הגויה אוסיף לך אות על שמך ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנין איבריך: ב' עינים ב' אזני 
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הם    " ניהוא ישרת ". נמצא  \קסה/ רתני רומז לתורההוא רומז לנסתר, ויש  ,י אורייתא, זה בחי' סתררתנייש  הוא

  , מדברים איתול מי שלא  אומרים ע  " הוא"  כי  ,לשון נסתר  דהיינו  ,זה בחי' הוא  " הוא ישרתני"כי  והביאור    הסתרי תורה.

שא"א לדבר אותה,    ,תורה  ריסת ל  רומז  "הוא"לכן  ,  כחלשון נואתה, בלו  אומרים  מי שמדברים איתו  אלא מדברים עליו, כי  

בעוה"ז   כי עולם הבא לא נוכח אלא נסתר ונעלםות עולם הבא בחינשהיא תורה דעתיקא סתימאה דעתידה להתגלות 

  :{: קנח \קסו/ :קנדזוהר ויצא }
  , דהיינו הכלי להוא,שפלות  ישרתני בחי' עמדי הנ"ל דהיינו   ואולי כיישרתני.    יאר תיבת הוא ולא התייחס לתיבת בנו ברצ"ע  
  .בחי' שפלות וביטולשהוא לשון שימוש ועבודה    תני ישרכי    . נתפס רק בכלי השפלות ויציאה מגבול הישות  סתרי תורה כי  
   התחלה. לשון הוארותא שבזוהר  בארמיתו
 

* 
 ור חברותא לתורה טו אי אן בעד כ

 
 

 
כנ"ל, אזי גם    לשון לעמדי   א כפל הו כיון שבפשט  ישרתני, ואולי    ת ב ש למה רומז תי מדוע רבנו לא פיר כך נראה לבאר בדוחק. וצ"ע    קסה 

 יציאה מגבול שהוא הכלי לנסתר.  ו נת דהיי פלו הוא רומז לש 
א  -  נד: זוהר ויצא דף ק   קסו  א  ֲחז י   ת ָּ ְלמָּ ה   עָּ אָּ ת ָּ ַ יָּאאִ ב ְ   ת  ל ְ א   ְוהו א  ,למעלה   מלמטה  הגלוי  לתתחי  היא   כי   נגלית   היא  המלכות  סוד  שהוא  התחתון  עולם  וראה   בא  ִאיהו    ְתג ַ ירו תָּ   ש  
אד ְ  א  כל ָּ קָּ ֹוי  ְלַסל ְ ַדְרג  ה   ,העליונות  למדרגות  דרכו   ליכנס  השמים  ושער  הכניסה   ופתח  הכל   התחלת  היא  וגם  ב ְ מָּ ה   כ ְ ְכמָּ ה   ְדחָּ אָּ ָּ אירו  ש     הו א  ִעל  א  תָּ כל ָּ   היא  העליונה  השחכמ  כמו  ד ְ

ִכי   ,מחכמה  מתחלת  ה למט  מלמעלה   האצילות  כל   גלוי  כי,  הכל   התחלת י  הָּ מ  א   נָּ ְלמָּ אָּ   עָּ ָּ ת  ַ כְ   ה ת  ה חָּ א  ְוִהיא   ,תתאה   החכמ  כ "ג  נקראת   המלכות  כן  כמו   ִאיהו    מָּ ירו תָּ א   ש     והיא   ְדכל ָּ

ךְ   ו ְבִגין  ,למעלה   מלמטה  הכל  התחלת ָּ יַנן  כ  ר  ָּ   קָּ ִגין,  לפניו  שנגלה  למי  לנוכח  כמדבר"  תהא"  לה  קוראים  זה  ובשביל  ה ַאת  ִאיהו    ב ְ ה ש ְ   ד ְ ָּ יָּא  ִמט  ל ְ   היא ש  השמטה  סוד  שהיא  לפי  ְוִאְתג ַ

א ,  בה  ההשגה  על  מורה  והוא ,  גלויב ְלמָּ ה   ְועָּ אָּ ָּ ִאיהו    ִעל  א  ד ְ א  יֹוְבלָּ ינָּ ר  כָּ ,  נסתר  בלשון "  הוא"   ה אות  קוראים   הבינה  שהוא  יובל  סוד  שהוא  העליון  ועולם   הו א   קָּ ֹוי   ל ד ְ יָּא   ִמל  ס ְ ַ ִאְתכ    ב ְ
ו ן  זָּא ,  א "הו  מה   נודע   ולא   ונעלמים   מכוסים  הם   עניניה   שכל   לפי   ִאינ  ָּ דְ   ְורָּ ה   ה ִמל  אָּ ְכִתיב ,  לאה  של   הענין   וסוד   ְדל  ב   ד ִ כ ַ ש ְ ה    ַוי ִ ָּ ה   ִעמ  ְילָּ ַ ל    שם   שהיה   לרמז   א הו  מלת  כתובה   לכן   הו א  ב ַ

ִתיב   זה  ומשום א ד ָּ  ְוַעל   (,יששכר  משם  שיצא  סייעו  ה"הקב,  הוא   בלילה  כ" מש  על  י"כפרש)  לאה  שורש  בהש   אהו  הנקראת  מהבינה  סיוע  ַבד   כ ְ ִוי  ְועָּ   בכח  עבד  בגבורה  הואש  לויה הו א  ַהל  

ִגין,  הבינה   עד  בעבודתו   ן" מ  עלהוה ,  הוא  הנקראת  הבינה א   ב ְ כָּ יה    ְלַאְמש ָּ אן   ִמנ   ְרכָּ א  ב ִ ,  מהבינה  הברכות   נמשכות   הלוי  שבעבודת  והטעם ,  העולמות  לכל  ות ברכ  ממנה  להמשיך  כדי ְלכל ָּ

ה   אְלמָּ עָּ "  הו א"  ,הלוים   שורש  שבה  הגבורה  י" ע   נעשות   ה הבינ  פעולות  שכל  לפי אָּ ָּ יָּא  ִעל  ס ְ ַ ִאְתכ  ִדיר   ד ְ ָּ ה   ְוַיֲעקב   ,תמיד  הנעלם   העליון   עולם   היא  נהובי  ת  מָּ ִאתְ   ב ְ יָּא ד ְ ס ְ ַ א   כ  ק   לָּ ב ַ   ִאְתד ַ
ְרעו ת   א  יה  ב ִ ל ָּ ה   א  מָּ ִאתְ   ב ְ יָּא ד ְ ל ְ זָּא,  בגלוי  שהוא  הבמ  אלא  ברצונו  השיג  לא  ונעלם  שמכוסה  במה  ויעקב  ג ַ א  ְורָּ כְ   סוד  הוא  וזה  דָּ ַבק  ִתיב ד ִ וֹ   ְודָּ ת  ִאש ְ   להתדבק  שרצה  רחל  סוד  שהיא  ב ְ

 ( ומפרשים   ק " מ ר ).  ואזיל   כדמפרש  אימא' בחי שהיא   לאה  עם  ולא , עמה 
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