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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 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   שמובלעים להיות 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 התורה הפרטים 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,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , 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 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות 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 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק 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 פַּ  ִ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 ִשיחֹוָתיו ִמּנִ 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 להבין ולרגע 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 חדושיו אקמה:, 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 לו אות 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"א ברית 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' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח 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 יעקב עוד 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 כן ו מאידך 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 רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד 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 עֹצֶּׁ 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 

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

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 יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  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  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים 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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 לתורה 



 מישרא דסכינא ל                        מוהר"ן טי                           ליקו   מא:   

, במאי קטלי ליה רש"י

ערוגת סכינין במאי גוזזין 
 :וקוצצין אותה

ל . נמצא שנתתקן עאם יאדימו כתולע כצמר יהיוגידין, בבחי' 

וזה בחי' )תהלים  : זה האדמימות שהוא בחי' דם נדה כנ"ל דיי

, [א] כמובא בכוונות : , אותיות צמרמן המצר קראתי יהח( קי

 :ע"ש והבן
 

מישרא דסכינא במאי  [ב]
קטלי ליה, בקרנא דחמרא. 
ומי איכא קרנא לחמרא, 

אייתו ליה תרי ביעי  .  א מי הויומישרא דסכינ
אמרו ליה הי זוגתא חיוורתא והי זוגתא 
אוכמתא. אייתי איהו תרי גביני אמר להו הי 

 :[ג] דעיזא חוורתא והי דעיזא אוכמתא
 

 דסכינא במאי קטלי לה וכו'.מישרא ל   
 דייל , א"א להשיג כי אם ע[ד] השגות אלקותא 

ון לשכל תחתון. כמו צמצומים רבים. מעילה לעלול, משכל עלי

 דייל שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול, כי אם ע

התלבשות בשכל התחתון. כמו המלמד כשרוצה להסביר שכל 

גדול להתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, 

כדי שיוכל התלמיד להבינו. דהיינו שהוא מציע לו מתחיל' 

ל ו תחילה, כדי להבינו עים שמסבב לההקדמות ושכליות קטנ

 : זה המכוון, שהוא שכל עליון וגדול דיי

כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזה, שיוכל וצריך ב 

להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה, דהיינו השגות 

, שיוכל להסביר [ו] מאוד מאוד האלקות. כי צריך לזה רבי גדול

יוכלו הקטנים השכל התחתון כנ"ל, כדי ש דייל שכל גדול כזה ע

. וכל מה שהוא קטן ביותר ומרוחק ביותר מהשם [ז] להבינו

כמו שמצינו בעת שהיו  יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר.

במצרים שהיו משוקעים  טינוקטנה מאוד, דה חגהישראל במדר

, היו צריכים רבי גדול ומלמד גדול ונורא [י] במ"ט שערי טומאה

שלום. כי כל מה שהוא קטן מאוד, דהיינו משה רבינו עליו ה

. שיהיה אומן כזה, [יא] ומרוחק ביותר, צריך מלמד גדול ביותר

שיוכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגתו יתברך שמו, 

לקטן ומרוחק כמותו. כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך 

רופא גדול ביותר: על כן אין להאדם לומר די לי אם אהיה 

ירא ה', אף שאינו מופלג במעלה, כי מקורב אצל איש נכבד ו

הלואי שאהיה מקודם כמוהו. אל יאמר כן, כי אדרבא, כפי מה 

רחק תשניבשידע אינש בנפשיה גודל פחיתותו וגודל ריחוקו 

מאוד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו. 

וכמו כן כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק ביותר, צריך לבקש 

, דהיינו יגמאוד מאוד, הגדול במעלה ביותר לנפשו רופא גדול

ויבקש תמיד לזכות להתקרב להרבי הגדול מאוד מאוד  ידשיחזיר

 כנ"ל. כי כל מה שהוא קטן ביותר צריך מלמד גדול ביותר כנ"ל

 :[טו]

 , שההארות המוחין יוצאין בהשערות[טז] בחי' שערותוזה ג 

. כן השכל העליון שהוא השגות אלקות, הוא מתלבש [יז]

שערא  ([יח] ג ע"אתחתון. וזה בחי' )תיקון ע' דף קיהשכל הב

, דהיינו ההקדמות המסבבין עד [יט] בעיגולא, בחי' סיבובים

כמו שמצינו  שבאים אל המכוון כנ"ל. והעיקר הוא המכוון,

( שסבבוהו בהלכות עד שהגיעו לצרת .זבדברי רז"ל )יבמות ט

המכוון, הבת. נמצא שכל ההלכות שדברו מקודם לא היו עיקר 

והקדמות כדי להגיע לצרת הבת שהוא  כרק היו סיבובים

 שערא אוכמא ([כא] א ע"ב: וזה בחי' )שם בתי' ע' דף קי ווןהמכ

. כי השחרות הוא מקבץ שחורה אני ונאוה, בחי' )ש"ה א'( [כב]

את הראות ומצמצם אותו כדי לראות היטב, כן השכל התחתון 

:  שבשכל העליון הוא בחי' שחרות, שמצמצם בו נאוה ויופי

, {[כג] תיקון ע} הן בחי' שיעורא דאתוון דאורייתאואלו השערות 

הם חכמות הבורא יתברך שמו. כי כל מצוה  כדתכי המצו

ומצוה יש לה שיעורים אחרים וגבולים, כגון מפני מה המצוה 

הזאת מצוותה בכך, מפני שכן חייבה חכמתו יתברך שמו. וכן 

ו יתברך שמו. וכל מצוה מצוה אחרת מצותה בכך לפי חכמת

ומצוה יש לה אותיות ותיבות וענינים שהם שיעורים וגבולים 

שמצומצם בהן חכמתו יתברך שמו, שזה בחי' התלבשות 

זה זוכין להשגות אלקות  דייל השכל העליון בשכל התחתון, שע

 בכל( בת היתה לו לאברהם אבינו ויו:בחי' )ב"ב  וזה:     כנ"ל

ת עין. דהיינו השחור שבעין, שהוא שמה, בת זה בחי' ב[ כה]

בחי' השחרות הנ"ל, שהוא מצמצם ומגביל וכולל בעצמו כל 

הדברים הגדולים העומדים לנגדו. כגון הר גדול כשעומד לפני 

הבת עין שהוא השחור שבעין, אזי נגבל כל ההר בתוך הבת 

כי השחרות שבעין הוא מצמצם כל הדברים  עין שרואה אותו.

זה רואין ומשיגין הדבר  דייל הגדולים ונכללין ונראין בתוכו, וע

שרואין. כמו כן זה השכל התחתון מצמצם ומגביל השכל הגדול 

זה רואין ומבינים ומשיגים את  דייל העליון ונכלל בתוכו, וע

וירא  [כו]בחי' )שמות ג'( וזה:     השכל העליון הגדול כנ"ל

, שהשם יתברך רצה להלביש לו השגות בלבת אש אליו ה'

. וזה בחי' [ל](כטנ"ל )ככח, והלביש לו בבחי' בת עין [כז] אלקות

( בת תחלה סימן יפה לבנים, בת תחלה, זה בחי' .)ב"ב קמא

' השכל התחתון, שהוא תחלה והקדמה לשכל העליון. וזה בחי

כמאמר חז"ל שכל העליון. סימן יפה לבנים, בנים זה בחי' 

, הביאו [לא] הביאו בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ( .)מנחות קי

 בני אלו גליות שבבבל שדעתן 

 

                                              
 שער הכוונות יג מדות ועיין שער המצוות פרשת קדושים א
ל' נאמרה בשבת חנוכה בסעודה שלישית שנת תקסז )חי"מ( )עפ"י הלוח נראה שהיה בזאת חנוכה תורה  ב

שבת מקץ(  ואח"כ כתב מוהרנ"ת את התורה הזו לפני רבינו ודיבר עימו הרבה )ימי מוהרנ"ת טו( בתורה זו 
ח וכאן מבאר ממשיך רבינו לבאר את השו"ת שהיה בין סבי דבי אתונא לרבי יהושע בן חנניה בבכורות דף 

 שתי שאלות תשיעית ועשירית ששאלו אותו 

ערוגה שגדלים בה סכינים במה קוצרים אותה ואמר להם בקרן של חמור אמרו לו האם יש קרן  -תרגום  ג
הביאו שתי ביצים ואמרו לו איזה מהן האם שלה לבנה ואיזה  .לחמור אמר להם האם יש ערוגה של סכינים

ה להם אלא הביא גם הוא שתי גבינות ושאל אותם איזה מחלב עז לבנה מהן אמה שחורה וריב"ח לא ענ
 ואיזה מחלב עז שחורה

, כי רק בשביל זה בא לעולם. וכל להשגות אלוקותכל אדם מכרח שיבא  'ב 'עיין לק"ה השכמת הבקר ד ד
  'ב 'דין עיין לק"ה חו"מ נזיקועוד   :)זהר בא מב:( העולמות נבראו רק בשביל זה בגין דישתמודעון לי'

 תקפא כתוב גד ל  ה
 סנהדרין לב: ומהרש"א שם ואור החיים דברים טז כ'עיין  ו
 שמתרץ הקושיא מתורה לו שא"א להבין דברי הצדיק מי שלא תיקן הברית.עיין לק"ה ק"ש ד' יג  ז
 במדריגה -מתרלו  ח
 דהיינו -מתרלו בתרלד ו ט
 )במהדו' מתוק מדבש( .טלעיין זוהר חדש תחילת פרשת יתרו דף  י

לרדת ישראל עם אור החיים שמות ג' ח' "אין המושג אלא בהשתדלות המשיג" שכיון שלא היה כח ל עיין יא
, מה שאין כן לכן משה רבנו לא זכה לשער הנ'לא היו בני תורה, כי  ,ר המט ולא יותרלברר אלא עד שע

 בדורות אחרונים וכו'.
 שנרחק -מתרצו  יב
 בי:תר ובלוח הטעות והשמטות שם בסוף ח"א ציין שזו טעות  –בתקפא  יג
  שיחזור -בתרלד ,שיחזיר -גם בדפו"ר יד

                                                                                  
 ,והערת המעתיק שם 'אות בין קיצור לק"מ השלם . ועי'ואות ה 'אות א 'עיין לק"ה בשר בחלב ה טו
 ,דהיינו שער הפאות והזקן ועיין תורה סט שערות בחי' שערים 'דהיינו שערות הזקן עיין לק"ה גילוח א טז
 עיין אדרא רבה דף קכט תחלת ע"א יז
 בדפים שלנו דף קכג: יח
 עיין לק"ה חו"מ נזיקין הלכה ד אותיות ב' ג' יט
  סיבוכים -בתרלד כ

 כב. ודף קכד. ועיין גם זהר חדש יתרו נז. ואדרא רבה דף קכט:פים שלנו כנראה דף קבד כא
 שער שחור –תרגום  כב
 '.ג 'שיעור )ומידת( אותיות התורה. ועיין לק"ה נזיקין ד –דף קכב.  והפי'  כג
 המצוות -מתרצו  כד
 בראשית כד א' כה
 א' רבינו שינה סדר הפסוק כאן וכן לקמן דף ע. תורה נט סוף אות כו
 יי שמות ג' א' ד"ה ועל דרך הפשטעי"ש רבינו בח כז
 הנ"ל –מתרלו כח
 ]דף קכו:[ ותיקון ע']דף כב:[ עיין תיקון ו'  כט

 * ובתיקון יא ]דף כו:[ ל
 ישעיהו מג ו' לא

 תורה אור
ַצר  ֵּ תהלים קיח )ה( ִמן ַהמ 

: ְרָחב ָיה  ֶּ ה  ָעָנִני ַבמ   ָקָראִתי י ָ
חֹוָרה  שיר השירים א )ה( ש ְ

נֹות ֲאנִ  ם י ְוָנאָוה ב ְ ָלִ ש ָ ְירו 
לֹמֹה: יִריעֹות ש ְ ָדר כ ִ י קֵּ ָאֳהלֵּ  כ ְ

ן כד )א( בראשית  ְוַאְבָרָהם ָזקֵּ
ת  ַרְך אֶּ ֵּ ִמים ַויקָֹוק ב  י ָ ַ א ב  ב ָ

ֹל: כ   ַאְבָרָהם ב ַ
ָרא ַמְלַאְך ְיקָֹוק  גשמות  )ב( ַוי ֵּ

ה  נֶּ ֹוְך ַהס ְ ש  ִמת  ת אֵּ ַלב ַ ָליו ב ְ אֵּ
ה הַ  ְרא ְוִהנ ֵּ אֵּ ַוי ַ ר ב ָ ֹעֵּ ה ב  נֶּ ש  ס ְ

ל: ו  ֻאכ ָ נ  ינֶּ ה אֵּ נֶּ  ְוַהס ְ
פֹון  (ו)ישעיהו מג  אַֹמר ַלצ ָ

ְכָלִאי ָהִביִאי  יָמן ַאל ת ִ ְלתֵּ ִני ו  ֵּ ת 
ה  ְבנֹוַתי ִמְקצֵּ ָרחֹוק ו  ָבַני מֵּ

ץ:  ָהָארֶּ

 



 מוהר"ן           מב.    שרא דסכינא ל                מי    וטי                       ליק            

גליות שבשאר ארצות שדעתן אינן  אלו בנותימיושבת כבנים. 

מיושבת כבנות. נמצא שבנים הם בחי' דעת מיושבת, בחי' 

ההקדמות, בחי' שכל  דייל שמשיגין ע ,שכל עליון וגדול הנ"ל

סימן  ,התחתון כנ"ל. וזהו בת תחילה, שהוא השכל התחתון

בנים  יפה לבנים, שעל ידו משיגין השכל העליון שהוא בחי'

כנ"ל. וזהו סימן יפה, שבו מסומן ומוגבל השכל העליון, בבחי' 

 : כנ"ל שחורה אני ונאוהשיעורא דאתוון דאורייתא, בחינות 

שונא להשכל התחתון הזה, אי אפשר כ"א ע"י ולבא ד 

, שישנוא הממון בתכלית השנאה. כי שערא אוכמא [א] בצע

נא ן שווכ ,שהוא בחי' השכל התחתון, הוא מסטרא דמלכות

(. כי השכל התחתון הוא בחינות בבצע הוא מסטרא דמלכות )

כל עולם ועולם, שהוא במלכות, שהוא בחינות חכמה תתאה ש

מנהיג אותו העולם. שזה השכל של ההנהגה והמלכות, הוא 

בחי' חכמה ושכל תחתון כנגד השכל של השגות אלקות. וע"כ 

)שמואל  ביומוי דשמואל שנפלו ראשי הדור אל הממון, כמ"ש

, ע"כ תיכף פגמו במלכות דקדושה. [ד] ויטו אחרי הבצע גא' ח'(

מלך , ושאלו להם כי אותי מאסו ממלוך עליהםכמ"ש )שם( 

, היה [ו]אין כסף נחשב . וביומוי דשלמה ש[ה] ככל העכו"ם

וישב ט( . כמ"ש )ד"ה א כ[ז]קונה ומכונה מלכות דקדושה על ת

א ם )מגילה יחתונישמלך על עליונים ות שלמה על כסא ה'

ע"ב(. וע"כ זכה שלמה לזה השכל התחתון הנ"ל, כמ"ש )מלכים 

שלמה  ותרב חכמת, וכמ"ש )שם( ויחכם מכל האדםא' ה'( 

, כי זה השכל הוא בחי' מלכות כנ"ל. אבל ע"י מכל בני קדם

דס"א, בחינות שבתאי פתיא  אהבת ממון, הוא נופל לאוכמא

 בעצבון תאכלנהבחינות , מרה שחורה, {[ח] תיקון ע}אוכמא 

ב( בים מסטרא אחרא, בחינות )תהלים י. ונופל לעיגולא וסיבו[ט]

תוקק אחר הממון, . שהוא מתאווה ומשסביב רשעים יתהלכון

זוהר בשלח }בשטותא  העם ולקטו שטוא( בחינות )במדבר י

 : , היפך החכמה{סב: סג.

שיש לו אותו החכמה, צריך לראות להמשיך לתוכה ומי ה 

ת, להחיות החכמה תתאה. כל אחד לפי בחינות החכמה חיו

תתאה שיש לו, כפי בחינות החכמה תתאה שבכל עולם ועולם. 

באור פני ( יוועיקר החיות הוא מאור הפנים, בחינות )משלי 

: ועל כן צריכין להעלות את המלכות בחינות חכמה  מלך חיים

, כי עיקר אור [י] שלש רגליםתתאה אל אור הפנים המאיר ב

. ועיקר לב שמח ייטיב פניםנים הוא שמחה, כמ"ש )שם טו( הפ

פקודי ה' ט( , כמ"ש )תהלים י[יא] מחה הוא מן המצותהש

. ועיקר השמחה הוא בלב, כמ"ש )שם ד'( ישרים משמחי לב

, שלש רגליםהם ה הנ. והלב של כל השנתת שמחה בלבי

. [יג] ר"ת אמ"י כמובא אלה מועדי ה' יבג(בחינות )ויקרא כ

. והשמחה של כל המצות [טו], ובינא לבא [יד] לבינה אםשהיא 

. ש רגלים שלשעושין בכל השנה, הוא מתקבץ אל הלב, שהם ה

. ואז ושמחת בחגך( יווע"כ הם ימי שמחה, כמו שכתוב )דברים 

. לב שמח ייטיב פניםהשמחה, בבחינות  דייל מאיר הפנים ע

יראה כל זכורך את  טזשלש פעמיםבשביל זה נצטווינו )שם( 

( :: וזה בחי' )סוכה כ"ז , בשביל לקבל אור הפניםני ה' אלקיךפ

, [יז] חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, כדי לקבל אור הפנים

צדק לפניו ה( : וזה )תהלים פ את בחינות המלכות ולהחיות

, כשמוליכין אותה אל אור [יח], צדק מלכותא קדישא יהלך

ָעמָ וישם לדרך בחינות  דייל הפנים. העיקר ע ְּ , היינו [יט] יופ 

ור הפנים הם מקבלין מאדייל , שעשלש פעמים בשנה וכו'

, ישרים הם ישבו ישרים את פניךם( כנ"ל. וזה בחינות )שם ק

, הם מיישבין ומאירין ומסדרין אור פקודי ה' ישרים משמחי לב

 : הפנים כנ"ל

שנופל ח"ו בחינות המלכות דקדושה בחינות ולפעמים ו 

בע מלכיות. כי המלכות הוא חכמה תתאה לגלות של אר

 דייל , כ"א ע[כא], בגין דלית לה מגרמה כלום [כ] דל"תבחינות 

ענפי השכל העליון המתפשטין לשם. וגם היא כלולה מד' 

, כי בכל עולם ועולם יש בחינות המלכות בחינות [כב] עולמות

חכמה תתאה, שהיא בחינות החכמה המנהגת את העולם 

ם הם תחת החכמה תתאה כול כנ"ל. וכל החכמות של העכו"ם

הנ"ל, ומשם יונק חכמתם. וכשיונקים ח"ו יותר מהראוי להם, 

אזי מתגברים ח"ו ונעשה ממשלת הד' מלכיות שהם ד' גליות. 

לסבול את קול הצעקה והזעקה הגדולה, כשנופל  כגלכומי יו

בחינות המלכות בחינות החכמה תתאה ביניהם ח"ו. בבחינות 

, דהיינו הזעקה כשנופל םסילימושל בכ זעקת)קהלת ט'( 

הממשלה בחינות המלכות בחינות חכמה תתאה בין הכסילים. 

המשיך לתוך החכמות לשהכסיל רוצה להתחכם, שרוצים לינק ו

שלהם שהם כסילות באמת, את בחינות החכמה האמיתיות 

גדולה מזה,  הבחינות חכמה תתאה הנ"ל. וגם יש עוד צעק

ה( כבבחינות )ירמיה אג, ול בעצמו שודהיינו שהשי"ת כביכ

בחינות  כהאי, שה[כד]על נוה דיליה  שאג ישאג על נוהו

: וצריך לראות לחתוך  המלכות שנופל בגליות של ד' מלכיות

העלותה לולהבדיל את בחינות המלכות הנ"ל מבין הד' גליות ו

בחינות החסד, בבחי' )ישעיה טז(  דייל משם. ועיקר עלייתה ע

, שע"י החסד קצרו לפי חסדי'( ושע . בחי' )הוהוכן בחסד כסא

קוצרין וחותכין את הדלית, בחי' המלכות, ומבדילין אותה 

: וע"כ אברהם היה איש  מהם, ומעלין אותה אל אור הפנים

, כדי להעלות בחי' [כו] החסד, והיה משתדל תמיד לעשות חסד

 המלכות מהם. 
 

                                              
 לשה"כ שמות יח כא ומשלי כח טז. א
 ]דף קכא: גם ראה דף קכב. קכג: קכה.: קכו: קכט. קלו.[ עיין תיקון ע' ב
  בתקפא )שמואל ח'( ובתשכט תוקן ג
 עי"ש פרש"י דרשת חז"ל בשבת נו. ד
 , ועיין סנהדרין כ:שם פסוק ה' ה
אין  'כ 'ב ט-פרש"י שם אין כסף )כי( לא נחשב ועיין דברי הימים עיין] כא 'א י-מלכים*  ו

 כסף נחשב[ 
 * עיין זהר ויחי דף רמט: ז
ככב הממונה על השחרות והמקבל ממנו דומה לדלי חרס עב  –דף קכד.  והפי' שבתאי  ח

 שם עפ"י רש"י בברכות נ. והערוך( בשדמוק ושחור )מת
 בראשית ג' יז ט
 )רגלים פי' פעמים, ורומז לעליה לרגל( שמות כג יד י

 עיין תורה ה' אות ב' יא
 בתקפא )במדבר כג( ובתשכט תוקן יב
 פרי עץ חיים שער מקרא קדש פ"א יג
 * משלי ב' ג' יד
 *פתח אליהו טו
גם בדפו"ר השמיט את המילה  (כמ"ש בפסוק בג' מקומות בחומש) יראהפעמים בשנה  -מתרלו טז

 ברים טזבתקפא לפסוק מד בשנה אבל הפסוק שהעתיק הוא שמות כג יז ומוהרנ"ת החליף
 שער ר"ח פ"ג. וראה שבת קנב.פרי עץ חיים  יז

                                                                        
 פתח אליהו יח
 הוא סוף הפסוק הנ"ל ופי' פעמיו צעדיו )מצודות ציון שם( וכן הג' פעמים הם ג' רגלים יט
 ד"ה אבל נודע 'שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ו כ

 נרשם[]עיין עוד לעיל תורה א' ושם  * זוהר ויחי רלח. ורמט: כא
 ד"ה כנגד ד' בנים()חים שער חג המצות פ"ז פרי עץ  כב
 יכול -יוכל ובתשכט  -גם דפו"ר  כג
 * זוהר אחרי דף עד: ]וזהר חדש חקת פו. ורות מח.[ כד
 שהוא -בתשכט  כה
בראשית רבה נד ו' תנחומא לך לך פרק יב ועיין ספר הבהיר המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה  כו

ם בעולם לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי ל ימי היות אברהאות קצא אמרה מדת החסד כ
 שהרי אברהם עומד שם במקומי

 תורה אור
ה יתרו שמות  ָּ יח )כא( ְוַאת 

י ַחִיל  ם ַאְנש ֵׁ עָּ ל הָּ ֶתֱחֶזה ִמכ ָּ
י  י ֱאֶמת ׂשְנאֵׁ י ֱאֹלִהים ַאְנש ֵׁ ִיְראֵׁ
ִפים  י ֲאלָּ רֵׁ ֶהם ׂשָּ ָּ ֲעלֵׁ ְמת  ַצע ְוׂשַ בָּ

י ֲחמִ  רֵׁ אֹות ׂשָּ י מֵׁ רֵׁ יׂשָּ רֵׁ ים ְוׂשָּ ִ  ש  
ֹרת:  ֲעׂשָּ
ְלכו  -שמואל א ח )ג( ְוֹלא הָּ

ט   יו ַוי ִ כָּ ְדרָּ יו בדרכו ב ִ נָּ י בָּ ו  ַאֲחרֵׁ
ט:  ָּ פ  ו  ִמש ְ ט  ַֹחד ַוי ַ ְקחו  ש  ַצע ַוי ִ ַהב ָּ

 פ
ק  (ז)א ח -שמואל ֹאֶמר ְיֹקוָּ ַוי 

ם  עָּ קֹול הָּ ַמע ב ְ ל ש ְ אֵׁ מו  ֶאל ש ְ
י ֹלא  ֶליךָּ כ ִ ר ֹיאְמרו  אֵׁ ְלֹכל ֲאש ֶ

סו  כ ִ ֹאתְ  אָּ ֹלְך ךָּ מָּ ֲאסו  ִממ ְ י ֹאִתי מָּ
יֶהם:  ֲעלֵׁ
יו  א ח-שמואל לָּ ֹאְמרו  אֵׁ )ה( ַוי 

ְלכו  הִ  ֶניךָּ ֹלא הָּ בָּ ָּ ו  ַקְנת  ה זָּ ָּ ה ַאת  נ ֵׁ
נו  ֶמֶלְך  ָּ ה ל  ימָּ ה ׂשִ ָּ ֶכיךָּ ַעת  ְדרָּ ב ִ

ֹוִים: ל ַהג  כָּ נו  כ ְ ְפטֵׁ  ְלש ָּ
י -דברי הימים לֵׁ ב ט )כ( ְוֹכל כ ְ

ֶלְך ש ְ  ֶ ה ַהמ  קֵׁ ב ְוֹכל ַמש ְ הָּ ֹלֹמה זָּ
ר  גו  ב סָּ הָּ נֹון זָּ בָּ ית ַיַער ַהל ְ י ב ֵׁ לֵׁ כ ְ
ֹלֹמה  י ש ְ ימֵׁ ב ב ִ ֶסף ֶנְחש ָּ ין כ ֶ אֵׁ

מה:ִלמְ   או 
י  א י-מלכים לֵׁ )כא( ְוֹכל כ ְ

ב ְוֹכל  הָּ ֹלֹמה זָּ ֶלְך ש ְ ֶ ה ַהמ  קֵׁ ַמש ְ
ר  גו  ב סָּ הָּ נֹון זָּ בָּ ית ַיַער ַהל ְ י ב ֵׁ לֵׁ כ ְ

ב ב ִ  ֶסף ֹלא ֶנְחש ָּ ין כ ֶ יאֵׁ ֹלֹמה  ימֵׁ ש ְ
ה: מָּ  ִלְמאו 

ב -דברי הימים ש ֶ א כט )כג( ַוי ֵׁ
ד ְלמֶ  א ְיֹדוָּ ֵׁ ס  ֹלֹמה ַעל כ ִ ֶלְך ש ְ

ְמעו   ש ְ ְצַלח ַוי ִ ִביו ַוי ַ ִויד אָּ ַחת ד ָּ ַ ת 
ל: אֵׁ רָּ ל ִיׂשְ יו כ ָּ לָּ  אֵׁ

ל -מלכים ם ִמכ ָּ ְחכ ַ א ה )יא( ַוי ֶ
ן  ימָּ ִחי ְוהֵׁ ֶאְזרָּ ן הָּ יתָּ אֵׁ ם מֵׁ דָּ אָּ הָּ

ע  ֹל ְוַדְרד ַ חֹול וַ ְוַכְלכ  י מָּ נֵׁ ְיִהי ב ְ
ִביב: ֹוִים סָּ ל ַהג  מֹו ְבכָּ  ש ְ

ְכַמת  א ה-מלכים ֶרב חָּ ֵׁ )י( ַות 
י ֶקֶדם ש ְ  נֵׁ ל ב ְ ְכַמת כ ָּ חָּ ֹלֹמה מֵׁ

ִים: ְכַמת ִמְצרָּ ֹל חָּ ִמכ   ו 
י ג בראשית  ַמר כ ִ ם אָּ דָּ ְלאָּ )יז( ו 

ֹאַכל ִמן  ךָּ ַות  ֶ ת  ָּ ְלקֹול ִאש ְ ַמְעת  ש ָּ
אמֹ  יִתיךָּ לֵׁ ר ִצו ִ ץ ֲאש ֶ עֵׁ ר ֹלא הָּ

ה ֹתאַכל מִ  מָּ ֲאדָּ ה הָּ רָּ ו  ֲארו  נ  ֶ מ 
ֹל ה כ  ֹאֲכֶלנ ָּ בֹון ת  ִעצ ָּ ֶרךָּ ב ְ ֲעבו   ב ַ

: יךָּ י ַחי ֶ  ְימֵׁ
ִעים  ִביב ְרש ָּ תהילים יב )ט( סָּ

י אָּ  ת ִלְבנֵׁ ו  ֻרם ֻזל  ן כ ְ כו  ָּ ם:ִיְתַהל   דָּ
ם  בשלחבמדבר  עָּ טו  הָּ יא )ח( ש ָּ

כו   ַחִים אֹו דָּ רֵׁ ֲחנו  בָּ ְקטו  ְוטָּ ְולָּ
דֹ  מ ְ לו  ב ַ ְ ִבש   ה ו  ׂשו  כָּ ר ְועָּ רו  ָּ פ   ב ַ

ַטַעם  ה ַטְעמֹו כ ְ יָּ ֹאתֹו ֻעגֹות ְוהָּ
 ָּ ד ַהש    ֶמן:ְלש ַ

י ֶמֶלְך  נֵׁ ְ אֹור פ  משלי טז )טו( ב ְ
ב ַמְלק עָּ ְרצֹונֹו כ ְ ים ו    וש:ַחי ִ

ִלים כג מות ש לש  ְרגָּ )יד( ש ָּ
ה: נָּ ָּ ש   ֹחג ִלי ב ַ ָּ  ת 

יִטב  ַח יֵׁ מֵׁ ב ׂשָּ משלי טו )יג( לֵׁ
ה: אָּ ַח ְנכֵׁ ב רו  ַבת לֵׁ ְבַעצ ְ ִנים ו  ָּ  פ 

ו   ק  ִ ק תהלים יט )ט( פ  י ְיֹקוָּ דֵׁ
ק ְיש ָּ  ב ִמְצַות ְיֹקוָּ י לֵׁ חֵׁ מ ְ ִרים ְמׂשַ

ִים: ינָּ ה ְמִאיַרת עֵׁ רָּ  ב ָּ
ה  תהילים ְמחָּ ה ׂשִ ָּ ַתת  ד )ח( נָּ

: ו  ב  ם רָּ ם ְוִתירֹוש ָּ נָּ גָּ ת ד ְ עֵׁ י מֵׁ  ְבִלב ִ
י כג ר אמֹ  ויקרא ה מֹוֲעדֵׁ ֶ ל  )ד( אֵׁ

ְקְראו   ר ת ִ י ֹקֶדש  ֲאש ֶ אֵׁ ק ִמְקרָּ ְיֹקוָּ
ם: מֹוֲעדָּ ם ב ְ  ֹאתָּ

י ִאם משלי ה  ב )ג( כ ִ ינָּ ַלב ִ
: ן קֹוֶלךָּ ֵׁ ת  ה ת ִ נָּ בו  א ַלת ְ  ִתְקרָּ

ָּ טז )יד( ְוׂשָּ ראה דברים  ַמְחת 
ךָּ  ךָּ ְוַעְבד ְ ֶ ִבת  ִבְנךָּ ו  ה ו  ָּ ךָּ ַאת  ַחג ֶ ב ְ
תֹום  ר ְוַהי ָּ ִוי ְוַהג ֵׁ ֵׁ ֶתךָּ ְוַהל  ַוֲאמָּ

: ֶריךָּ עָּ ש ְ ר ב ִ ה ֲאש ֶ נָּ ַאְלמָּ  ְוהָּ
לֹוש   טזראה  דברים )טז( ש ָּ
מִ  עָּ ְ ה יֵׁ פ  נָּ ָּ ש   ְרךָּ ים ב ַ ל ְזכו  ֶאה כָּ רָּ

קֹום  ָּ מ  ק ֱאֹלֶהיךָּ ב ַ י ְיֹקוָּ נֵׁ ְ ֶאת פ 
ר ִיבְ  ְבַחג ֲאש ֶ ֹות ו  צ  ַ ַחג ַהמ  ר ב ְ חָּ

ֹות ְוֹלא  כ  ֻ ְבַחג ַהס  ֻבעֹות ו  ָּ ַהש  
ם: יקָּ ק רֵׁ י ְיֹקוָּ נֵׁ ְ ֶאה ֶאת פ  רָּ  יֵׁ

יו תהילים פה  נָּ )יד( ֶצֶדק ְלפָּ
מָּ  עָּ ְ ם ְלֶדֶרְך פ  ׂשֵׁ ְך ְויָּ ֵׁ  ו:יְיַהל 

יִקים תהלים קמ )יד ( ַאְך ַצד ִ
ִרים ֶאת  בו  ְיש ָּ ש ְ ֶמךָּ יֵׁ יֹודו  ִלש ְ

: ֶניךָּ ָּ  פ 
ִמים קהל י ֲחכָּ ְברֵׁ ת ט )יז( ד ִ

ל  ֲעַקת מֹוש ֵׁ ִעים ִמז ַ מָּ ַנַחת ִנש ְ ב ְ
ִסיִלים: כ ְ  ב ַ

א  בֵׁ נ ָּ ה ת ִ ָּ ירמיהו כה )ל( ְוַאת 
ה  ֶ ל  אֵׁ ִרים הָּ בָּ ל ַהד ְ ת כ ָּ יֶהם אֵׁ ֲאלֵׁ

ָּ ֲאלֵׁ  ַמְרת  ק מִ ְואָּ רֹום יֶהם ְיֹקוָּ ָּ מ 
ן קֹולֹו  ֵׁ ֹו ִית  ְדש  עֹון קָּ ִממ ְ ג ו  אָּ ִיש ְ

ַאג ַעל ֹאג ִיש ְ ד  ש ָּ ידָּ הו  הֵׁ וֵׁ נָּ
י  בֵׁ ל ֹיש ְ ֹדְרִכים ַיֲעֶנה ֶאל כ ָּ כ ְ

ֶרץ: אָּ   הָּ
ֶחֶסד  ַכן ב ַ ישעיהו טז )ה( ְוהו 
ֹאֶהל  ֱאֶמת ב ְ יו ב ֶ לָּ ב עָּ ש ַ א ְויָּ ֵׁ ס  כ ִ

ט ָּ פ  ש  ִמש ְ ט ְוֹדרֵׁ ֹפֵׁ ִוד ש  ְמִהר  ד ָּ ו 
 ֶצֶדק:

ה  קָּ ֶכם ִלְצדָּ הושע י )יב( ִזְרעו  לָּ
ֶכם נִ  יר ִקְצרו  ְלִפי ֶחֶסד ִנירו  לָּ

בֹוא  ק ַעד יָּ ת ִלְדרֹוש  ֶאת ְיֹקוָּ ְועֵׁ
ֶכם:  ְוֹיֶרה ֶצֶדק לָּ

 



 דסכינא ל                        מוהר"ן   מישרא יקוטי                        מב:         ל

, שהן בחי' [א] ים כדי להכניעםוע"כ רדף אברהם אחר הד' מלכ

י מאס ממון  דסט"א. כי אברהם היה שונא ממון, כ בל"הד' מ

ולא  אם מחוט ועד שרוך וכו'ד( , כמ"ש )בראשית י[ג] סדום

. כי אברהם תיקן שחרית תאמר אני העשרתי את אברם

 , בחי' שחרות הנ"ל. שהוא בחי' השכל[ד]ו ע"ב()ברכות כ

התחתון הנ"ל בחי' חכמה תתאה שהוא בחי' שחרות כנ"ל, 

: וע"כ יצא  כנ"ל שונא בצעשזוכין לתקן בחי' זאת ע"י 

מאברהם יצחק וישמעאל יעקב ועשו, שהם בחי' כנגד ארבעה 

, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד [ה] בנים דברה תורה

 (: וכנגד ד' מלכיות שבקדושה כידוע ) שאינו יודע לשאול, שהם

, זה בחי' בן חכם. כי יצחק ע"ש הצחוק והשמחה, בחי' יצחק

: [ח] , הוא בן רשעעשו:  בן חכם ישמח אב [ז])משלי י'(

:  ויעקב איש תם , הוא בן תם, כמ"ש )בראשית כה( יעקב

הוא בחי' בן שאינו יודע לשאול. כי ישמעאל עשה  ישמעאל

נו (. ועיקר התשובה היא בבחי' שאי: תשובה כשארז"ל )ב"ב טז

. היינו לעשות תשובה ולשאול כפרה מהשי"ת על  יודע לשאול

, בבחי' )תהלים סט( [ט] שאינם ידועים, שזה עיקר התשובה

  שחרית : וזה בחי' אברהם תיקן  אז אשיב אשר לא גזלתי

. שהם  ודעיאינו שם "ת שע "רכם "ח", נוטריקון [י]

וישסף שמואל  ו( ט א)שמואל  וזהכנ"ל:  יאל"בחי' הד' מ
דס"א, כמו  יבל"כי אגג הוא כללות הארבע מ, גגאת א

 וישסף. וזה שפי' רש"י ראשית גוים עמלק( דבמדבר כשכתוב )

ת שהיא בחי' י". היינו שחתך והבדיל את הדל[יג] לד'ו חתכ
מאגג שהוא  , ל דקדושה דלית לה מגרמא כלום וכו' כנ"ל"מיד

דקדושה בשלש   טול"כלליות ד' מלכיות דס"א, והעלה את המ

, כי סחפוכות סבועות שר"ת  ף'ס'שוי וזה רגלים. 

בשלש רגלים כנ"ל. בבחי' )שמואל עיקר חיותה מאור הפנים ש

, תשובת ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים [טז]א(ב י

ימי תשובה,  השנה, זה בחי' שלש רגלים, שהם ימי דין 

בפסח נידונין על התבואה, בעצרת וכו'.  [יז](. זכמאחז"ל )ר"ה ט

 יחל"ם כנ"ל, שמוציאין את בחי' הממלכיואז עת צאת ה

דקדושה מגליות של הד' מלכיות, ומעלין אותה אל אור הפנים 

: וע"כ יש ד' בחי' בכל רגל, בפסח  המאיר בשלש רגלים כנ"ל

ם ביד בשבועות הוא סדר המשנה שהוא ד' פעמי , הם ד' כוסות

 . ד ע"ב( כיצד סדר משנה וכו'כל אחד, כשרז"ל )עירובין נ

הנ"ל בחי' מלכות  ד'מינים, הכל כנגד בחי' ה א ד'בסכות הי

הנ"ל, שצריך להעלותה אל האור הפנים, ע"י שמחות המצוות 

 : שמתקבצין לתוך הרגלים כנ"ל

התגלות החסד הנ"ל שעל ידו קוצרין וחותכין  ועיקר ז 

ומבדילין את הד' הנ"ל מארבע גליות של העכו"ם, הוא ע"י 

תגלה חכמה. וע"י זאת יח נתוכחה. כי ע"י פתיחת פה של המוכ

החכמה נתגלה החסד. כי עיקר התגלות החסד ע"י החכמה, כי  

(, כמ"ש )משלי  יטחכמתא )זוהר לך לך דף צד ע"א( ) ל נהירו דא

. וזה )תהלים על לשונה פיה פתחה בחכמה ותורת חסדא( ל

, היינו שע"י תוכחה נתגלה [כ] צדיק חסד ויוכיחני ֶיֶהְלֵמִניקמא( 

ו לקבל תוכחתם, אע"פ שתוכחה שלהם היא ן אנ: וצריכי חסד

לפעמים דרך בזיון שמבזים אותנו, אעפ"כ צריכין אנו לקבל 

תוכחתם, כדי לקבל על ידו את החסד כנ"ל. כי מה שתוכחתם 

הולכת לפעמים בדרך ביזוי, צריך לדון אותם לכף זכות. כי אין  

, כי סובלים צער גדול מאתנו. כי [כא] אדם נתפס על צערו

דיקים, וכעין מה ה שהוא טוב אצלינו הוא רעה אצל הצלו מאפי

כל טובתן של רשעים רעה היא אצל  [כב](: גשארז"ל )יבמות ק

הצדיקים. היינו כי עסקים ושיחת חולין שלנו הוא בוודאי רעה  

אצלם, אלא אפילו טובותינו היינו התפלה שהיא בערכנו רק 

 לתיותפ( [כג] בבחי' )שם ,טוב, הוא רעה אצל הצדיקים

, כי תפילתינו מבלבלת אותם. כי כל העירבוב ברעותיהם

הדעת וכל הבלבולים וכל השטותים שיש לנו לפעמים, הכל 

, כי כל הבלבולים וכו' וכל המחשבות כדלתינוינמשך בתפ

 כהלהישחושב האדם לפעמים, הכל באים על דעתו בשעת התפ

 , דייקא, והכל נשמע אליו אז דייקא בשעה שעומד להתפלל

 ,, תהלתוה' ישמיע כל תהלתו מי ימלל גבורותו( ק )שם בבחי'

 , היינו עירבוב ובלבוליםובמלאכיו ישים תהלהלשון )איוב ד'( 

, שאז משמיעין את עצמן דייקא בשעה שעומד להתפלל [כו]

או שבאים להתתקן  [כז] ולמלל גבורות ה'. והוא בב' בחינות, 

כי  , מחמת שרואים שמתפלל בכוונה כראוי, ע"כ באים להתתקן

כשיו הוא הזמן שיכולין להתתקן, כי יש בהם ניצוצות קדושים ע

 שצריכין תיקון. או בבחי' אחרת, מחמת שאינו ראוי להתפלל

. עכ"פ בין כך ובין כך,  כטלתוי, ובאין לבלבל אותו מתפ[כח]

של  ללבוליםירבובים וכל הביבשעת התפילה דייקא באין כל הע

לבולים יבין ההאדם, ונשמעין אצלו אז, ובשביל זה נקרא

כנ"ל, מחמת שהן באים דייקא בעת   תהלה לארבוביםיוהע

עם כל   לגלויכנ"ל. וכל התפילות הא לבלהיהתפלה והתה

העירבובים באין אל הצדיקים, כי הצדיקים הם בחי' משיח, 

ח( . בבחי' )ישעי' מ[לד] התפלות להעלותן שאליו באין כל

וא , שכל התהלות באין לבחי' משיח, שהותהילתי אחטם לך

. כי משיח אפינו משיח ה' רוח, בחי' )איכה ד'( [לה] חי' חוטםב

)כשארז"ל סנהדרין צג ע"ב( בבחי' )ישעי' [לו]הוא מורח ודאין 

א(  שהן בחי' )משלי ל . היינו בתפילותוהריחו ביראת ה'א( י

. כי הוא מורח ומרגיש בהתפלות שמקבל יראת ה' היא תתהלל

ם, את כל אחד ואחד כפי מה שהוא, כי כל העירבובים של מה

התפלה כנ"ל. נמצא שהצדיקים הם סובלים   כל אחד הם בתוך

התפלות שלנו שמבלבלין אותן כנ"ל, ובשביל זה  דייל צער ע

 : צריך לקבל תוכחתם אף שמבזין אותנו כנ"ל

 

 
 בראשית יד יד  א
 מל'  –מתרלו מ"ל ו  –גם בתרלד  ב
 בראשית רבה מח ו'  ג
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נה ד' על שאין בה ידיעה לא בתחילה  מש ועיין שבועות פ"א ד"ה והא דאמרי.תלמידי רבנו יונה ברכות א: 
עיין ע"ח שער ו' פ"ב ו .אלא זה עיקר שלמות התשובה חשוב מתשובה על זדוןש לאוולא בסוף שעירי רגלים מכפרים. 

יד בו   לשלוחועין תורה סט שחומד ומתאוה ממון חבירו או חושב  שמירה משגגות. ךלנשמה רחוק מחטא ורק צרי השצדיק שזכ
 . אעפ"י שהוא שוגג צריך תשובהוגזל גמור   הוא ברוחניות

 ברכות כו:  י
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו -גם בתרלד יא
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו -גם בתרלד יב
 'תורה קלה. ובסוף תפילה לאיכה רבה ג' ת'. ועיין  יג
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו -גם בתרלד יד
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו -גם בתרלד טו
 ' א 'א כ-דברי הימיםוב טז
 זהר ויחי רכו:  וזוהר חדש בראשית כד:, וים פעלו, עה"פ הצור תמו  אזינה הדברים רב  יז
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו -גם בתרלד יח

 
 סה.   דף אחרי    ופרשת לא.    דף צו   פרשת זהר    יין ע יט
 כו )מצודות ציון(  'יהלמני לשון הכאה המשברת כמו והלמה סיסרא בשופטים ה כ

 בבא בתרא טז: זהר חדש נח דף לח:  כא
 ( רמז קל רה)תו וניילקוט שמע כב
 וף הפסוק יהלמני הנ"ל ס כג
 בתפלתינו  -מתרצו  כד
 התפלה -מתרצו  כה
 זה פירוש רבינו שם באיוב ועיין פרש"י הוללות )וסכלות(  כו
 עיין בעש"ט עה"ת פרשת נח אות קטז ד"ה ועפ"ז  כז

 עיין תורה צז ]דף צו: טור א'[  כח
 מתפלתו  -מתרצו  כט
 הערבובים וכל הבלבולים -מתרצו  ל

 הבלבולים והערבובים  -מתרצו  לא
 והתהלה -בתשכט  לב
 ו האל -מתרצו  וד בתרל לג
 ' אות ד 'ותורה ט 'אות ו 'לעיל בתורה ב לד
תנינא  'ולקמן תורה א ,עיין תורה ב' אות א' שחיותו מחטם אריך שבכתר. ועיין לעיל תורה ט' אות ד' לה

 .תורה לב תנינאו ,אות יב
 פי' מריַח ודן עפ"י הריח  לו

 תורה אור 
)כג( ִאם יד לך לך  בראשית

ל ְוִאם עַ ְך נַ רו  ִמחּוט ְוַעד ש ְ 
ְך ְול א  ֶאקַּ  ר לָּ ל ֲאש ֶ ח ִמּכָּ

י ֶאת   ְרּתִ ת אַמר ֲאִני ֶהֱעש ַ
ם:   ַאְברָּ

ֵלי   ' )א(משלי פרק י ִמש ְ
ב   ח אָּ ּמַ ם ְיש ַ כָּ ן חָּ ל מ ה פ ּבֵ ש ְ

 : ִסיל ּתּוַגת ִאּמו   ּוֵבן ּכְ
שמואל א טו )לג( ַוּי אֶמר 
ים  ש ִ ה נָּ לָּ ּכְ ר ש ִ ֲאש ֶ מּוֵאל ּכַ ש ְ

ךָּ כֵּ  ש ִ ש ְ תִּ  ןַחְרּבֶ ל ִמּנָּ ךָּ  ּכַ ים ִאּמֶ
ג ִלְפֵני  מּוֵאל ֶאת ֲאגָּ ף ש ְ ּסֵ ַוְיש ַ

ל: ס ְלּגָּ ּגִ ק ּבַ    ְיק וָּ
ת   ֲערו  ַ תהלים סט )ה( ַרּבּו ִמש ּ
ְצמּו  ם עָּ י ש  ְנַאי ִחּנָּ ר אש ִ
ר ל א  ֶקר ֲאש ֶ ַמְצִמיַתי א ְיַבי ש ֶ

יב:  ש ִ ז אָּ י אָּ ַזְלּתִ  גָּ
ְרא ֶאת  כד בלק   במדבר )כ( ַוּיַ

א ְמש ָּ וַ ֵלק מָּ עֲ  ָּ ש ּ לו  ַוּי אַמר  ּיִ
ֵלק ְוַאֲחִריתו    ִים ֲעמָּ ית ּגו  ֵראש ִ

                ֲעֵדי א ֵבד:
ב יא )א( ַוְיִהי  -שמואל

ה ְלֵעת ֵצאת   נָּ ָּ ּוַבת ַהש ּ ִלְתש 
ִוד ֶאת   ַלח ּדָּ ש ְ אִכים ַוּיִ לָּ ַהּמְ
יו ִעּמו  ְוֶאת   דָּ ב ְוֶאת ֲעבָּ אָּ יו 

ִחת ש ְ ֵאל ַוּיַ רָּ ל ִיש ְ ֵני בְּ ֶאת ּו ּכָּ
ן ִוד   ַעּמו  ה ְודָּ ֻצרּו ַעל ַרּבָּ ַוּיָּ

ם:  לָּ ירּוש ָּ ב ּבִ ש ֵ  יו 
ה   ְתחָּ יהָּ ּפָּ משלי לא )כו( ּפִ
ַרת ֶחֶסד ַעל   ה ְותו  ְכמָּ ְבחָּ

ּה: נָּ ו   ְלש 
תהלים קמא )ה( ֶיֶהְלֵמִני 
ֶמן  ִכיֵחִני ש ֶ יק ֶחֶסד ְויו  ַצּדִ
ד   י עו  י ּכִ ִני ר אש ִ ר אש  ַאל יָּ

ִתי בְּ  עּוְתִפּלָּ תֵ רָּ  ם: יהֶ ו 
ל  תהילים ק ו )ב( ִמי ְיַמּלֵ

ל   ִמיַע ּכָּ ד ַיש ְ ת ְיד וָּ בּורו  ּגְ
 : תו  ִהּלָּ  ּתְ

יו ל א   דָּ ֲעבָּ איוב ד )יח( ֵהן ּבַ
ה:  ֳהלָּ ים ּתָּ ש ִ יו יָּ כָּ  ַיֲאִמין ּוְבַמְלאָּ

ִמי  ישעיה מח )ט( ְלַמַען ש ְ
ם   ִתי ֶאֱחטָּ י ּוְתִהּלָּ ַאֲאִריְך ַאּפִ

 : י ַהְכִריֶתךָּ ְך ְלִבְלּתִ  לָּ
יַח  כ( רּוַח ַאפֵּ ) כה דאי ינּו ְמש ִ

ר  ם ֲאש ֶ תָּ ִחיתו  ש ְ ד ּבִ ד ִנְלּכַ ְיד וָּ
ִים: ִצּלו  ִנְחֶיה ַבּגו  ַמְרנּו ּבְ    אָּ

ִיְרַאת   ישעיה יא )ג( ַוֲהִריחו  ּבְ
יו  ד ְול א ְלַמְרֵאה ֵעינָּ ְיד וָּ
יו  ְזנָּ ַמע אָּ ט ְול א ְלִמש ְ ּפו  ִיש ְ

ִכיַח:   יו 
ֶקר ַהֵחן  משלי לא )ל( ש ֶ

ָּ הַ  ֶבלְוהֶ  ד ּי ִפי ִאש ּ ה ִיְרַאת ְיד וָּ
ל:   ִהיא ִתְתַהּלָּ

 



 מג.       מוהר"ן ל                          מישרא דסכינא                        קוטי    יל         

לכאורה איך אפשר לו להוכיח את כל אחד ואחד. אמנם ח 

 ןאותאהלא כל התפלות באין אצלו ביחד של הכשרים ושל 

שאינן כשרים, ואיך יודע איזה תפלה באה מזה או מזה כדי 

העזות והתורה של כל  דייל להוכיח אותו. אך הוא יודע זאת ע

י אחד ואחד, אם תפלתו היתה כהוגן אם לאו. כי יש ב' מינ

עזות, כי יש עזות דקדושה שאי אפשר לקבל את התורה כ"א 

 ע"י זה העזות דקדושה. כמו שאמרו רז"ל )אבות פרק ב'( לא

ה ע"ב( מפני מה ניתנה הבישן למד, וכמו שארז"ל )ביצה כ

תורה לישראל מפני שעזין הן, וכמ"ש )אבות פרק ה'( הוי עז 

ט( הלים כוז, כמו שכתוב )תכנמר. ובשביל זה התורה נקראת ע

. כי אי {.ז, וכן בזבחים קט[ב] וכמו שפירש"י} יתן ה' עוז לעמו

עזות דקדושה. וכנגד זה יש  דייל אפשר לבא אל התורה כ"א ע

להיפוך עזות מן הסט"א, שמשם באין תורות אחרות. שהן 

תורות שלהן, שהם בחי' פסילים. כי כל מי שיש בו עזות בידוע 

. ויש לו [ה](.דרים כנני )ר סיה [ד] אבותיו על [ג] שלא עמדו רגלי

, שהוא היפך מן התורה [ז] הנקראין פסילים וסט"אהתורה מ

 . כי היא נקראת פסולת[ח] פסל לךהקדושה שלנו שהוא בחינות 

שהוא  [יא] אור( .. כמאמר חז"ל )פסחים נון[י] , על שם העתיד[ט]

יקר בעוה"ז יהי' קפוי וקל לעוה"ב. שהיא בחינות פסולת, שהוא 

. אבל תורתו היא פסולת אפילו [יב] למעלה וצף וקל קפוי

לא תעשה לך בעוה"ז, ועש"ז נקראין פסילים, כמ"ש )שמות כ( 

. ומי שיש לו עזות שלהם מן הסט"א, הוא מקבל תורה פסל

: וע"י העזות שהצדיק רואה בכל אחד  שלהם בחי' פסילים כנ"ל

ל עלהיפוך, יגואחד כפי מה שהוא, אם יש לו עזות דקדושה או 

להיפוך. ידה הוא יודע אם תפלתו היתה תפלה הכשרה או ז דיי

כי גם התפלה היא ע"י עזות, כי אי אפשר לעמוד להתפלל לפני 

את  טוביהיהשי"ת כ"א ע"י עזות. כי כ"א לפום מה שמשער בל

נודע בשערים א( ת הבורא ית"ש, כמו שכתוב )משלי לגדול

ל , וכקג:{בליביה }זוהר וירא כל חד לפום מה דמשער  בעלה

בלבו את גדולת הבורא ית"ש, איך אחד לפי ערכו שמשער 

אפשר לו לעמוד ולהתפלל לפניו. ובפרט התפלה שהיא פלאות, 

דהיינו שידוד המערכות. שהמערכות מחייבין כך, וכל כוכב 

א רומזל קבוע על משמרתו ומערכה שלו, כפי מה שסידרם הבו

תו בתפלבא  ית"ש, שיהיו קבועים ומסודרים כך וכך, והוא

ורוצה לשדד המערכות ולעשות פלאות. ע"כ בשעת התפלה 

בך בטחו צריך לסלק את הבושה, כמו שכתוב )תהלים כב( 

הבושה שמתבייש  דייל . כי עבטחו ולא בושו ,וכו' אבותינו

. וזה [יז] א ע"י עזות כנ"ל, אי אפשר להתפלל, כ"טזת"מאתו י

 אתה האל עושה פלא הודעת בעמיםז( בחי' )שם ע
 דייל השי"ת עושה פלאות ע"י תפילות ישראל, שהם ע, שךזוע

זה מודיע להעכו"ם את העזות  דייל בחינות עזות כנ"ל, שע

שרואין העכו"ם את הפלאות  דייל דקדושה של ישראל. שע

זה יודעין כמה  דייל תפלות ישראל, ע דייל הנעשין בעולם ע

 תפללגדול העזות דקדושה של ישראל. שיש להם עזות כזה לה

שות פלאות כנ"ל. וע"כ הצדיק ע"י שרואה העזות והתורה ולע

של כל אחד ואחד, עי"ז יודע את התפלה שבילבלה אותו 

מישרא  וזהו:   מאיזה מהם באה, ועי"ז יודע להוכיח אותו
 , היינו בחי' חכמה תתאה הנ"ל בחי' מלכות הנ"ל.דסכינא

ן ִהסְ ב( שהוא לימוד הנ"ל, בחי' )במדבר כ ֵּ לשון  יְנת ִ כ ַ ַהַהְסכ 

שהיא בחי' מלכות הנ"ל:  [כ] נוקמת חרבבחי'  :יט(יח) לימוד

, כמ"ש זעקת מושל וכו'פי' רש"י ערוגה. היינו בחי'  מישרא

, פי' רש"י במאי קטלי ליה. תערוג כאיל)תהלים מ"ב( 

במאי חותכין אותה. היינו במה חותכין ומבדילין את המלכות 

לד' כנ"ל. והשיב תכו י' חהנ"ל כדי להצילה מזעקה הנ"ל, בבח

זה  דייל תוכחה שע ל דיהיינו ע ,בקרנא דחמראלהם 

קצרו בבחינות  'דהחסד, ובזה קוצרין וחותכין את הנתגלה 

בחי' קרן השופר,  , זה בחי' קול המוכיח.קרנאכנ"ל.  לפי חסד

, היינו כשופר קולך והגד לעמי פשעם הרםח( בבחי' )ישעי' נ

יששכר חמור ט( ת מראשי' )ב, זה בחיחמרא .תוכחה הנ"ל

. כי ומבני יששכר יודעי בינה לעתיםב( , בחינות )ד"ה א' יגרם

בינה ים, שהוא בחינות ל  ג  ר  התוכחה מעלין אותה ל   דייל ע

, לשון צלותא ובעותא, אייתו ליה תרי ביעיכנ"ל:  לעתים

, אמרי הי דחוורתא והי דאוכמתאבחינות תפלות, 

ן את המלכות כנ"ל, מעלי כחהתו דייל היינו שאתה אומר שע

הלא איך אפשר להוכיח, כי הלא התפלות באין ביחד, ואיך 

יודע להוכיח לפי התפילה, כי אינו יודע איזה תפלה של הכשר 

, היינו איזה הי דחוורתא והי דאוכמתאאו להיפך. וזהו 

, אייתי להו תרי גביניכא : תפלה מאיש כשר או להיפוך

. היינו בחינות תרי תקפיאני כבינהגבוכהיינו בחינות )איוב יוד( 

תורות הנ"ל, שהן בחינות קפוי וקל, בחינות פסולת, בבחינות 

ואמר להו הי כנ"ל.  לא תעשה לך פסל, ובחינות פסל לך
. היינו תרי עזות והי דעיזי אוכמתא ,דעיזי חוורתא

הנ"ל, שהן עזות דקדושה, ועזות דסט"א, שמהן תרי תורות 

ע את התפלות כנ"ל, שעי"ז יכול ליד וליןהנ"ל. ולפי העזות יכ

זה חותכין ומבדילין את בחינות  דייל להוכיח אותם כנ"ל. שע

נות , ומעלין אותה לבחימזעקת מושלהמלכות ומצילין אותה 

 : אור הפנים המאיר ברגלים כנ"ל

, אך לא ויהי מקץ וכו' [כג] התורה התחיל לומר על פסוקזאת 

ואמר אחר כך, שאם  : הזאת סיים לבאר זה הפסוק ע"פ התורה
היה רוצה לסיים פי' הפסוק, היה צריך לומר עוד תורה כזאת 

 :[כד] כדי לבאר הפסוק

 , כי[כה] של אדם יכולין לידע את בחינות המלכות שלומקולו 
 

                                              
 םאות -מתרצו א
 על הגמרא.או לפרש"י  ,נראה שהכוונה לתרגום אונקלוס ב
בגרסת הגמ' שלנו לא כתוב רגלי וגם לא בגרסת קמז אבל תורה ו אות ו' לח הכן היא גרסת רבנו גם בתור ג

מאירי על ן בהירושלמי קדושין פ"ד ה"ט ועיין הקדמת התיקונים דף ה: ובתיקון נח דף צב: כגרסת רבינו. וכ
 .אבות פ"ה כה

  .שיש על שהוא בסמוך וסוטה לז.ות בהר, ועיין פסחים סג: ללע השמרו לכםט יב וכג יעיין שמות  ד
 שם הלשון מי שאין לו בושת פנים. ועיין יבמות קג: כי בהר סיני פסקה זהמתם שהטיל נחש בחוה ה
 מסט"א –מתשכט  ו
 ב לג כב -דברי הימים ז
 'שמות לד א ח
 נובלות חכמה של מעלה תורה. -ת רבה יז ה' פסל לשון פסולת עיין נדרים לח. ועיין בראשי ט
באצילות נקראת קבלה כי מופשטת מהלבושים הנקרא  –ההקדמות ד"ה הנה מבואר  ו לשעררח"הקדמת מה י

 פשט
 זכריה יד ו' יא
 לשון קפוי וצף עיין משנה תרומות ד' יא יב
 להיפך -בתרלד יג
 להיפך -בתרלד יד
 בלביה -מתרצו טו
 ת'י -מתרלוי"ת, ו -גם בתרלד טז

                                                                                   
 פלאי פלאות. 'לות ונוראות וכוגדוקש ולא אבוש וכו' לב -עיין לקוטי תפילות ל' אות תס יז
 [לך להבין הרגילה בכך הימאחר שאיני  , ]עי"ש חזקוני ששאלהאליפנא ףכתרגומו המיל יח
 הערה זו של הטשערינער רב הדפיס בסוגרים בתוך דברי רבינו. יט
 ויקרא כו כה כ

 אייתו -תי, בתרלו ותרצואיי -גם בתרלד ותשכט כא
 , בתרלד ומתרלו תוקןם בדפו"רב גבתקפא כתוב וכבגינה וכן כתו כב
 'בראשית מא א כג
 עיין חיי מוהר"ן סימן כא כד
 רופוס ג' סוף אות יגעיין לק"ה אפוט כה

 תורה אור
תהילים כט )יא( ְידָֹוד עֹז 
ְך ֶאת ַעּמֹו  ן ְידָֹוד ְיָברֵּ ְלַעּמֹו ִיּתֵּ

לֹום:בַ   ש ָ
)א( ַוּיֹאֶמר לד כי תשא  שמות

ָסל לְ יְ  ה ּפְ י קָֹוק ֶאל מֹש ֶ נֵּ ָך ש ְ
י ֻלחֹת ֲאָבִנים כָּ  ִֹנים ְוָכַתְבּתִ ִראש 

ר ָבִרים ֲאש ֶ חֹת ֶאת ַהּדְ  ַעל ַהּלֻ
ר  ִֹנים ֲאש ֶ חֹת ָהִראש  ָהיּו ַעל ַהּלֻ

: ְרּתָ ּבַ  ש ִ
ּיֹום ַההּוא  זכריה יד )ו( ְוָהָיה ּבַ

לֹא ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות יקפאון 
אֹון:  ְוִקּפָ
ה רו יתשמות  כ )ד( לֹא ַתֲעש ֶ

מּוָנה ֲאש ֶ ְלךָ  ר  ֶפֶסל ְוָכל ּתְ
ָאֶרץ  ר ּבָ ַעל ַוֲאש ֶ ַמִים ִמּמַ ָ ש ּ ּבַ

ר ַחת ַוֲאש ֶ ַחת  ִמּתָ ִים ִמּתַ ּמַ ּבַ
 ָלָאֶרץ:

ָעִרים  ְ ש ּ משלי לא )כג( נֹוָדע ּבַ
י ָאֶרץ: ְבּתֹו ִעם ִזְקנֵּ ש ִ ְעָלּה ּבְ  ּבַ

ְטחּו  ָך ּבָ תהלים כב )ה( ּבְ
ינוּ  מוֹ  ֲאבֹתֵּ טֵּ ַפּלְ ְטחּו ַוּתְ )ו(  :ּבָ

ֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמלָ  ָך ָבְטחּו אֵּ טּו ּבְ
ּו:  ְולֹא בֹוש 

ה ָהאֵּ  (טו)תהלים עז  ל ַאּתָ
ים  ה ֶפֶלא הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ עֹש ֵּ

ָך:  ֻעּזֶ
)ל( ַוּתֹאֶמר כב בלק  במדבר

ְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי  ָהָאתֹון ֶאל ּבִ
ר ָרַכְבּתָ ָעַלי מֵּ  עֹוְדָך ֲאֹתְנָך ֲאש ֶ

י ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ  ְנּתִ ן ִהְסּכַ ה ַהַהְסּכֵּ
ֹות ְלָך ּכֹה ַוּיֹאֶמר לֹא:לַ   ֲעש 

אִתי  (כה)ויקרא כו  בֵּ ְוהֵּ
ִרית עֲ  יֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ לֵּ

י  ְחּתִ ּלַ יֶכם ְוש ִ ם ֶאל ָערֵּ ְוֶנֱאַסְפּתֶ
ַיד  ם ּבְ ּתֶ תֹוְכֶכם ְוִנּתַ ֶדֶבר ּבְ

ב:  אֹויֵּ
ְברֵּ  י ֲחָכִמים קהלת ט )יז( ּדִ

ַנַחת ִנש ְ  ל ּבְ ֲעַקת מֹוש ֵּ ָמִעים ִמזַּ
ִסיִלים:בַּ   ּכְ

ֲערֹג  ל ּתַ ַאּיָ תהילים מב )ב( ּכְ
י מָ  י ַעל ֲאִפיקֵּ ן ַנְפש ִ ִים ּכֵּ

ֶליָך ֱאלִֹהים:  ַתֲערֹג אֵּ
הושע י )יב( ִזְרעּו ָלֶכם 
ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו 
ת ִלְדרֹוש  ֶאת  ָלֶכם ִניר ְועֵּ

ֶדק ָוד ַעד ָיבֹוא ְויֹוֶרה צֶ ְידֹ
 ָלֶכם:

א ְבָגרֹון ַאל ישעיה נח )א( ְקרָ 
ם קֹוֶלָך  ֹוָפר ָהרֵּ ש ּ ְך ּכַ ְחש  ּתַ

ד ית  ְוַהּגֵּ ָעם ּוְלבֵּ ש ְ י ּפִ ְלַעּמִ
                  ַיֲעקֹב ַחּטֹאָתם:

 יששכר חומר
י  א יב-דברי הימים נֵּ )לג( ּוִמּבְ

י ִביָנה ָלִעתִּ  ָכר יֹוְדעֵּ ש  ָ ים ִיש ּ
ה  ֲעש ֶ ל ָלַדַעת ַמה ּיַ ָראֵּ ִיש ְ

יֶהם ָמאַתיִ  יֶהם ָראש ֵּ ם ְוָכל ֲאחֵּ
יֶהם:  ַעל ּפִ

תִּ  ִני איוב י )י( ֲהלֹא ֶכָחָלב ּתַ יכֵּ
ִני: יאֵּ ְקּפִ ה ּתַ ִבּנָ  ְוַכּגְ

 



 מוהר"ן           אית לן בירא לא              טי                           קוימג:        ל

דפארי סובין עשו לי  רש"י

אין אתם חבל מסובין ואם 
 אף אני לא יעושים שאלת

 : אעשה שאלתכם

יש בכל אחד ואחד בחינות מלכות. והוא ניכר בקולו, כי אין 

שני קולות שווין, כי קול של כל אחד ואחד משונה מחבירו. 

, כמו שנראה בחוש, כי [א] וע"כ יכולין להכיר את האדם בקולו

הקול יכולין להכיר את  דייל כפי בחינות האדם כן הוא קולו. וע

וקול ענות  גבורהקול ענות בחינות המלכות שלו. כי יש 

)שמות לב(, כפי בחי' המלכות של כל אחד. וע"כ שאול  חלושה

שהיה רודף את דוד על שראה בו שימלוך, מצינו שם במקרא 

כשנזדמנו יחד שאול ודוד, אמר לו שאול לדוד )שמואל א' כ"ד(, 

. שהבין שאול בהקול שהוא חזק בבחינות הקולך זה בני דוד

, שתמה שאול על זה בני דודהקולך המלכות. ושאל את דוד 

קולו של דוד, כי הבין שהוא קול של מלך ממש. וע"כ רצה 

שאול לשאת את קולו, דהיינו להגביה את קולו למעלה מקולו 

קולו  אתול אש וישאשל דוד, אבל לא היה יכול. וזהו )שם( 

, דהיינו שרצה לשאת ולהגביה קולו כנ"ל, אבל היה הקול ויבך

, שהיה הקול נבכה, קול נמוך של בכיה. בךוינבכה. וזה בחינות 

, כי ידע ידעתי כי מלך תמלוך [ב] ע"כ אמר שאול אז אל דוד

 : הקול כנ"ל דייל זה ע
 

ליה אית אמרו  [ג] לא

לן בירא בדברא עיילי 
למתא אייתי פארי שדא 
להו אמר להו איפשלי 

. אמרו ליה ומי איכא דואעיילי לי חבלי דפארי
להו ומי איכא  דמפשל חבלי מפארי אמר
 :[ה] דמייתי בירא מדברא למתא

 

היא בחינות הגלגלים, צדקה   )לשון רבינו ז"ל( א

גלגל הוא [ ו] כי בגלל הדבר הזהכמאחז"ל )שבת קנא ע"ב( 

. ובשביל זה יש בה שש ברכות וי"א ברכות [ז] החוזר בעולם
)כשרז"ל בב"ב דף ט' ע"ב הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ח

, כנגד ז' ([ט] סו בדברים מתברך בי"א ברכותברכות והמפיי

. כי הצדקה מנהגת כל [יא] , וכנגד י"ב מזלות[י] כוכבי לכת

. נשר דרך הנשר בשמיםבבחינות )משלי ל'(  [יב] גלגלי הרקיע,

זוהר נשא  .ב"ב י}, היינו צדקה [יג](יתרו דף פ' ע"בדא רחמי )

 ח ע"ב( נהירין לי שבילין: וזה שאמר שמואל )ברכות נ.{חקמ

דרקיע כשבילין דנהרדעי, היינו כשבילין דנהורי דיעה. בחינות 

 :(ידה רחמי, ועיקר הרחמים ע"י הדעת )צדק

שחסר מהברכות, הלא היה צריך להיות שבעה  ומהב 

רק ברכות, וי"ב ברכות. ולפי הגמרא, מהנותן והמפייס אין כאן 

שעיקר שלימות הגלגלים שלימות  דע       . י"ז ברכות

ו אלא בשבת. וזה )תענית ח' ע"ב( שמש בשבת הצדקה אינ

 דייל צדקה לעניים, היינו הצדקה אין לה שלימות אור אלא ע

שמש שבת מאירה כשמש, בבחינות )מלאכי ג'(  דייל ע .  שבת

יציאות השבת שתים שהן  [טו]. וזה שמסמיך התנא צדקה

ארבע וסמיך ליה פשט העני. כי עיקר התנוצצות אור הצדקה 

ה היא ינה אלא בשבת. כי עיקר החשיבות הצדקושלימותה א

. ושבת היא והאמין בה' וכו'ו( האמונה, בבחינות )בראשית ט

יא מקור ואמונה ה :[טז] אמונה, שמאמין בחידוש העולם וביחודו

, איש אמונות רב ברכותח( , בבחינות )משלי כ[יז] הברכות

 ואין. [יח] ויברך אלקים את יום השביעיבבחינות )בראשית ב'( 

מות להברכות אלא עד שיקבלו ממקור הברכות, בשביל זה שלי

כתיב בהם שש ברכות ואחד עשר, להורות שאין להם שלימות: 

, [יט] וזה שאמרו חז"ל )מכות כד( בא דוד והעמידן על אחד עשר

 , בא חבקוק והעמידן על אמונה[כ] בא ישעיה והעמידן על שש

ן שלימות ואי ורה,. להורות שאין שלימות להדעת שהוא הת[כא]

שמה שמצינו גבי גלגלים גם : [כב] לגלגלים אלא ע"י אמונה

שעיקר הליכתם ממערב למזרח, וגלגל היומי מכריח אותם 

, זה הדבר מצינו גבי צדקה. מזרח, זה [כג] ממזרח למערב

, ממזרח אביא זרעך בבחינות )ישעיה מג( ,בחינות הנותן צדקה

זה המקבץ רב, ומע .לכם לצדקה זרעובבחינות )הושע י'( 

. וזה יותר [כד] וממערב אקבצךהצדקה היינו העני בבחינות 

עם העני, העני עושה עם בעל הבית ממה שבעל הבית עושה 

. כי עיקר התנועה ממערב למזרח, היינו [כה]{דמדרש רות פ"}

 : עיקר העשיה העני עושה עם בעל הבית

בחינות ברית,  דייל שאין קיום אמונה אלא עודע ג 

מר ברית שנא כו. וזהובריתי נאמנת לולים פט( )תה ינותבבח

ברית עולם ביני ובין בני א( בשבת, כמו שכתוב )שמות ל

 אם לא בריתי יומם ולילהג( )ירמיה ל כזו. וזהישראל וכו'

, כי חוקות שמים וארץ, היינו חוקות שמים וארץ לא שמתי

 : הגלגלים תלוים בברית

גלגלי סבת יא בשהיסורים שיש לאדם בדרכים הודע ד 

. יש [כח] הרקיע. כי אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה

מקומות שהם  כטכוכבים שהם מגדלים מיני עשבים באיזהו

 מאירים, ויש שהם

 

 
דקלא. ועיין ב"ב קכג. ויהי בבקר והנה היא  עת עינאיצו. דסומא מותר באשתו בטבין חולועיין גיטין כג.  א

לאה מהרש"א שם מקשה היאך לא הכירא בטביעת עינא דקלא. ועיין רמב"ן )בראשית כז יב( עה"פ ואולי 
 מב"ןימושני אבי, שמקשה איך לא פחד יעקב מהיכר קול ע"י יצחק החכם והבקי להכיר בין בניו. ועיין ר

ועי"ש בשם קהלת רבה )ט' יא( וירושלמי . מכיר ניגוני הקולותות לב יח( כי משה אב בחכמה הוא ו)שמ
 שמשה שאל ליהושע מי שעתיד להנהיג שררה על ס' רבוא אינו יכול להבחין בין קול לקול. תענית )ד' ה'(

ועיין תפארת יהונתן איבשיץ )בראשית מב ח'( ויכר יוסף את אחיו לפי הקול והם לא הכירוהו כי דיבר לשון 
ה לא היה כי לא נהרג ומורבן סורר לר"י  ועיין סנהדרין עא. עי"ש. ו בלשון הקדשקול הוהם הכירומצרית 

הצדיקים יבחינו בקול אם לצדק או  (זי בל שמות)אור החיים  ועייןעד שיהיו קול אביו ואמו שוין וזה א"א. 
 :להופכו, והשגה זה הוא השגה אלהיית אשר הנחיל ה' לגדולי עולם וכו'

 שם פסוק כ' ב

תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי נאמרה. והיא התשיעית ואחרונה שמבאר בה רבינו את שאלת הסבי דבי  ג
שהתחיל בזה מתורה כג וסיים כאן וזו השאלה אתונה ותשובת רבי יהושע בן חנניה בגמ' בכורות דף ח כפי 

 השביעית ששאלוהו שם
  ואעיילי' -בדפו"ר לא ברור ונראה שכתוב ואעיילי'  וכן תוקן מתרלוואעיילי,  -גם בתרלד ד
הביא סובין זרק להם ואמר אם תעשו לי חבל  .אמרו לו יש לנו באר במדבר הבא אותה לעיר -תרגום  ה

שיכול אמר להם האם יש מי  .אמרו לו האם יש מי שיכול לעשות חבל מסובין .ביא את הבאראמסובין אני 
 .להביא באר מהמדבר לעיר

 'דברים טו י ו
 'עיין גם שמות רבה לא יד ושם לד ט ז
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא ח
 עי"ש שלומד מפסוקים בישעיהו נח פסוק ז' עד יב  ט

 דרוש על פרשת בהעלותך לרבי שלמה מולכו  ספר המפוארשבת קכט: וספר הברית ח"א מאמר ג פ"ו.  י
 א:"פב  מאמר ח"אספר הברית  יא

 .בכל מקום שממונים עליו טבדהיינו את הככבים שיאירו הי יב
 בזהר הקדוש יג

 
 ]ותורה ח תנינא אות ב[ .קיט, קה, ]אות ז[ עיין לקמן סימנים נו יד
 '* שבת פ"א משנה א טו

אר ושם מסכת ד"ה ועתה אב 'של"ה הקדוש מסכת שבת תורה אור גמנחת קנאות )לרשב"א( פרק י', ובעיין  טז
 מ"א.דרשה סיקלי עקב יותורת המנחה ל ן רד"ק ישעיה נו ו'.יועי מב. ,לין פרק תורה אור לז לחחו
  )ד"ה נמצא שהכהן(ב'  'לק"ה נשיאת כפים גועיין שיחות הר"ן רסא  יז
 רמב"ן ובחיי  "שעי יח
 תהילים טועי"ש עפ"י  יט
 עי"ש עפ"י ישעיהו לג כ

 חבקוק ב' ד' צדיק באמונתו יחיה כא
 והלכות אומנים ד' ג' בהמה טהורה ג' ח' לק"ה בכור כב

הולך אל  'ו 'ועיין קהלת א ד"ה הב' נקרא גלגל המקיף א"א מאמר ב חוג השמים פ"ספר הברית חעיין  כג
 הדרום סובב אל הצפון

 סוף פסוק ממזרח אביא הנ"ל כד
"א דף יג: ד"ה וזוהר ח 'ועיין גם ויקרא רבה לד ח ,ד"ה ותאמר [יט] 'פסקה ט 'ה שהכוונה לפרשה הנרא כה

 פקודא תשיעאה
 וזהו -מתרלו וזה, ו -תרלדדפו"ר וגם ב כו
 וזה -מתרצו  כז

 .דע כי הנה כל הנבראיםד"ה פירוש על פרק שירה  -יז"ל( )הארשער מאמרי רשב"י . ובראשית רבה י' ו' כח

 באיהו -בתרלד כט

 תורה אור
)יח( לב כי תשא  שמות

בּוָרה  ת ּגְּ ל ֲענוֹּ ַוּיֹּאֶמר ֵאין קוֹּ
ה קוֹּ וְּ  ת ֲחלּוש ָ ל ֲענוֹּ ל ֵאין קוֹּ

ֵֹּמַע: ת ָאנִֹּכי ש   ַעּנוֹּ
ִהי  א כד-שמואל )טז( ַויְּ
ַכּלוֹּ  ָבִרים ּכְּ ר ֶאת ַהּדְּ ַדּבֵ ִוד לְּ ת ּדָ

אּול  אּול ַוּיֹּאֶמר ש ָ ה ֶאל ש ָ ָהֵאּלֶ
א הֲ  ָ ש ּ ִני ָדִוד ַוּיִ ָך ֶזה ּבְּ קֹּלְּ

: ּךְּ בְּ אּול קֹּלוֹּ ַוּיֵ  ש ָ
ה-שמואל ה ִהּנֵ ַעּתָ  א כד )כ( וְּ

מְּ  י ָמלֹּךְּ ּתִ י ּכִ ּתִ ָקָמה ָיַדעְּ ךְּ וְּ לוֹּ
ָרֵאל: ֶלֶכת ִיש ְּ ָך ַממְּ ָידְּ   ּבְּ

 
 תורה לא

ן טו ראה  דברים ּתֵ ן ּתִ )י( ָנתוֹּ
ָך לוֹּ  ִתּתְּ ָך ּבְּ ָבבְּ לֹּא ֵיַרע לְּ לוֹּ וְּ

י בִּ  ָך ּכִ ָבֶרכְּ ה יְּ ָבר ַהּזֶ ַלל ַהּדָ גְּ
כֹּל  ָך ּובְּ ָכל ַמֲעש ֶ קָֹּוק ֱאלֶֹּהיָך ּבְּ יְּ

ַלח ָיֶדךָ   :ִמש ְּ
ש ֶ  ֶרךְּ ַהּנֶ ר משלי ל )יט( ּדֶ

ֶרךְּ ָנָחש  ֲעֵלי צּור  ַמִים ּדֶ ָ ש ּ ּבַ
ה בְּ  ֶרךְּ ֳאִנּיָ ֶבר ּדֶ ֶדֶרךְּ ּגֶ ֶלב ָים וְּ

ָמה: ַעלְּ  ּבְּ
ָחה ָלֶכם  ָזרְּ מלאכי ג )כ( וְּ

ֵאי ש ְּ  א ִירְּ ּפֵ ָדָקה ּוַמרְּ ֶמש  צְּ ִמי ש ֶ
ם  ּתֶ ָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפש ְּ כְּ ּבִ

ק: ּבֵ ֵלי ַמרְּ ֶעגְּ  ּכְּ
ֶהֱאִמן  לך לךית בראש טו )ו( וְּ

ָדָקה:בַּ  ֶבָה ּלוֹּ צְּ ש ְּ חְּ  ידָֹּוד ַוּיַ
ת משלי כח )כ( ִאיש  ֱאמּונוֹּ 

יר לֹּא  ַהֲעש ִ ָאץ לְּ ת וְּ ָרכוֹּ ַרב ּבְּ
ֶקה:  ִיּנָ

ָבֶרךְּ אֱ  לִֹּהים בראשית ב )ג( ַויְּ
ש  אֹּתוֹּ  ַקּדֵ ִביִעי ַויְּ ְּ ם ַהש ּ ֶאת יוֹּ
ּתוֹּ  ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמּכָ י בוֹּ ש ָ ּכִ

ר בָּ  ת:ֲאש ֶ וֹּ  ָרא ֱאלִֹּהים ַלֲעש 
י ישעי יָרא ּכִ הו מג )ה( ַאל ּתִ

ָרח ָאִביא זַ  זְּ ָך ָאִני ִמּמִ ֶעָך ִאּתְּ רְּ
: ֶצּךָ ֲעָרב ֲאַקּבְּ  ּוִמּמַ

עּו ָלֶכם  הושע י )יב( ִזרְּ
ר ָדָקה ִקצְּ ִפי ֶחֶסד ִנירּו ִלצְּ ּו לְּ

ש  ֶאת  רוֹּ ֵעת ִלדְּ ָלֶכם ִניר וְּ
ֶרה ֶצֶדק  יוֹּ א וְּ דָֹּוד ַעד ָיבוֹּ יְּ

 ם:ָלכֶ 
ָלם  עוֹּ תהילים פט )כט( לְּ

ָמר לוֹּ \מור לו אש י \}ֶאש ְּ ּדִ { ַחסְּ
: ִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לוֹּ  ּובְּ

רּו תשא ות שמ מְּ ש ָ לא )טז( וְּ
ת  וֹּ ת ַלֲעש  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהש ּ ֵני ִיש ְּ בְּ

ִרית ֶאת ַהש ַּ  דֹּרָֹּתם ּבְּ ת לְּ ּבָ
ָלם: ֵני  עוֹּ יִני ּוֵבין ּבְּ )יז( ּבֵ

עָֹּלם כִּ  ת ִהוא לְּ ָרֵאל אוֹּ י ִיש ְּ
דֹּ ה יְּ ת ָיִמים ָעש ָ ש ֶ ָוד ֶאת ש ֵ

ם  ֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיוֹּ ַמִים וְּ ָ ַהש ּ
ִביִעי ש ָ  ְּ :ַהש ּ ַפש  ּנָ  ַבת ַוּיִ

דָֹּוד  ירמיה לג )כה( ּכֹּה ָאַמר יְּ
ָמם  ִריִתי יוֹּ ָלה ִאם לֹּא בְּ ָוָליְּ

י: ּתִ מְּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹּא ש ָ ת ש ָ  ֻחּקוֹּ
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  מישרא דסכינא מישרא דסכינא מאמר מאמר 
 מוהר"ן  ליקוטיליקוטימספה"ק 

 
 א
 

 \ב/ תורה זו כתב מוהרנ"ת לפני רבנו

 זמן ומקום אמירת התורה
חנוכה   בשבת  נאמרה  ל'  תורה 
)חי"מ(   תקסז  שנת  שלישית  בסעודה 

וכה  נ )עפ"י הלוח נראה שהיה בזאת ח
   \ג/ מקץ( שבת 

 
נ"ל שג' התורות כח כט ול' הן נושא קרוב מאד כי בתורה כח מבואר ענין המשל המתוקן אצל    שנסמכה לה  הקשר לתורה הקודמת

שלמה ולעומתו הפגום אצל התחש"י שחולק על הצדיק כיון שפגום בברית ולכן עושה עיקר מהמשל ושוכח הנמשל ולעומתו שלמה  
שהם זה למטה מזה שכל אחד משל לקודמו ואעפ"כ לא איבד אפילו האחרון את הנמשל    ח"יצהר  ביארשל ומהמלך שחיבר ג' אלפי  

יש שבח הצדיקים שעל ידו זוכים לדיבור שהוא    בתורה כח,   וזה בעצמו בחי' דיבור המבואר בתורה כט שלעומת מבזי הצדיק  . הראשון
זוכר את הקב"ה ומחובר א  ,דיבור שנלקח מהדעת וכאן בתורה ל' מבאר     .וכל דיבור הוא משל לבחי' אמת  בריתיו בלהיינו שתמיד 

שהשגות אלוקות צריך לזה רב גדול שיודע להלביש שכל גדול בשכל נמוך ממנו והיינו כנ"ל כי חכמה תתאה היא משל לחכמה עלאה  
   .נו השגות אלוקותדהיייתי מ גדול צדיק שומר הברית שידע לומר משלים שנלמד מהם את הנמשל הא מלמדוצריך  ,השגות אלוקותלו

גם עיין תורה צא תנינא חשוב כדי להבין כמה  .   תורה קלהסוף  תנינא קרובות מאד לתורה שלנו כמבואר ב   'גם נראה שתורות קלה וב
   .ענינים בתורה שלנו בענין חכמה עלאה ותתאה והרב ותלמיד וחכמות חצוניות היונקות מחכמה תתאה

 
 פתיחה

אפילו הזמן שם  )מכין עצמו לעולם הבא לעולם שכולו רק השגות אלוקות, אדם יצד  כרבנו מבאר בתורה זו 
ו חז"ל זאת התורה  ר. וגם קיום התורה שם יהיה רק בבחי' השגות, אע"פ שאמ( )תורה ז' תנינא(  יהיה רק השגות

  לם עותו  כי גם היום התורה שלנו בכל עולם היא כפי או  ,אין זה שינוי  ,\ה/ולא תהא מוחלפת  \ד/ לא תשתנה
שהיא   לבוא,  לעתיד  להתגלות  דעתידה  סתימאה  דעתיקא  תורה  דאצילות  תורה  היא  האצילות  ובעולם 

אזי נשיג את התורה של    , היא זוהמת הישות וגאווהש   ,השגות אלוקות. כי כשיתבטל יצה"ר וזהמת הנחש 
 היום כמו שהיא מתקיימת בעולם האצילות.  

הזה בעולם  נעדרת  ,כי  האמת  שבו  בבחי' שדבוקים  ת מב"ה  והק  ,עולם  הוא  הקב"ה  עם  שלנו  המצב  עלם, 
באחור ו(  אחור  באות  בפנים  שיתבאר  כדי  )כפי  הזה,  במצב  עצמינו  לתקן  כיצד  מדבר  זו  בתורה  המבואר  וכל   ,

הדור לצדיק  להתקרב  האדם  שצריך  ומבואר  בפנים.  פנים  ית'  עמו  להיות  נזכה  המלמד ש   ,שלעתיד  הוא 
תתאה חכמה  ללמד  שיודע  כל המצוותכשהיא    ,הגדול  את  הכוללת  בעוה"ז  שלנו  הנגלית  התורה  מה    ,ל 

  , בבחי' התקדש במותר לך. כי בעוה"ז הגשמיו  ,ומה שרצונו ית' שנקיים לפנים משורת הדין  ,שכלול בש"ע
ומבאר שכל התורה של עוה"ז כשזוכים ללמוד אותה כראוי לשם שמים וקיום התורה אחד,  בלי   ,התורה 

 
 תשעט ירושלים   תמוז  'דעד  כט אדר א  –חברותא  .            ט אדר תשסו  עדכז חשון    –לצות לו   א

(, וכתבתי אותה לפניו  ' ל  ' א י מוהר"ן  ט אה )ליקו שמעתי תורה נפל והנה זכיתי להיות אצלו על שבת חנוכה ו   -ימי מוהרנ"ת טו עיין    ב
 ודברתי עימו הרבה:   

 ( עפ"י הלוח נראה שחנוכה חל אז תחילתו בשבת וישב וסופו בשבת מקץ ) בשבת מקץ זאת חנוכה    כנראה   זו נאמרה תורה    ג

עוד  התמורות ו   ל מהיכלי א אליו בהם ינצ אצל רבינו והוא אחד מהג' זמנים שרבינו אמר שמי שב   בשבת חנוכה אנ"ש נהגו להתאסף  
 כי בסוף התורה מבואר שתורה זו נאמרה על הפסוק ויהי מקץ עי"ש.

וזה מאה"כ )ישעי' נ"א, ד'( תורה, חדשה, מאתי תצא, והלא התורה לא תשתנה וזה אחד מי"ג    -פרשת ויחי    -  ישמח ישראל עיין    ד
המבדיל, יתפקחו עינינו לראות אור    נו את מסך ת ויסר מא   נו את אבן הנגף עיקרים, ואיך יהי' תורה חדשה, אלא לעתיד שיגל מעלי 

חדש הארות והשגות חדשות, כמאחז"ל )ויק"ר י"ג, ג'( א"ר אבא בר כהנא אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא חידוש תורה מאתי  
 תצא, היינו הארות והשגות חדשות שהי' נעצם עד עתה, וזה שהתוה"ק נקראת אצילות: 

שבז  יוח   מחלוקת מתורץ    ה ונ"ל  ינ נ רבי  ורבי  באופן  ן  בטלות  הן  כאן  המבואר  ולפי  לא  או  לעת"ל  בטלות  מצוות  אם  סא:  בנדה  אי 
 הגשמי שלהן אבל נשאר אותה תורה רק בבחי' שלה בעולם גבוה יותר דהיינו השגות.

ולא    ת הא מוחלפ זאת התורה לא ת ]וסוד[ עיקר התשיעי אני מאמין באמונה שלימה ש   –)דף לד:( בראשית  פרשת  על    היכל הברכה   ה 
 ....תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו תהא  

ולא תהא    , שזאת התורה לעתיד לא תהא מוחלפת )הרב המסדר(  מנה הוא    , ועל אותו עיקר השמיני שמנה הרמב"ם שמשה לא הוסיף 
שהו  וכמו  אלהי  באור  ונאחזות  יתברך  שמותיו  כולו  שהתורה  שלימה  אמונה  מצד  והוא  אחרת  לעל תורה  ישתנה  לא  ולעלמיא    ם 

התורה שמו בודאי לא ישתנה לעולם ועד והפרשיות והאותיות לא יתחלפו המוקדם למאוחר והמאוחר למוקדם ולא תהא  עלמיא כך  
נפלאות אשר עתה   סודות  נסתר  יהיה הרבה בדרך  והלימוד  נפלאין  רזין  בתור'  ישיג  יתברך אבל לעתיד  הבורא  תורה אחרת מאת 

ארץ דעה את ד' כמים לים מכסים ישיגו אורות צחצחות צחות וזכות נעלמות  ד ומלאה ה י שיג ולעת אנו יכולין לה   מחמת הקליפות אין
 .ונשגבות עד מאוד 
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שהיא לבוש וצמצום עצום    אזי היא חכמה תתאה  , גדול מאדמלמד  אמיתי    דיקמצ  ,ןובלי תאוות ממו  ,עזות
הנ"ל עילאה  חכמה  אלוקות  ,של  סתימאה השגות  דעתיקא  תורה  לכן    ,  לבוא.  לעתיד  החכמה  שתתגלה 

שם הם רחבות  שצילות  עולם הא   תורה שלהשגות אלוקות  ה בחי' ש  ,ובת עין  ,אוכמאשערה    תנקראתתאה  
כמו  ר הן  ז  בעוה"כאן    ,פלאותנו וק  קטנהחוט שערה  שחורה  של    ,נקודה  הלובן  הרוחב  כל  מצומצם  שבה 

שלו   התורה  על  רבנו  שאמר  כמו  רעט(  מעלה.  באלפי  )תורה  למטה  מאד  וצרה  למעלה  מאד  רחבה  שהיא 
 .  )חיי מוהר"ן שס( ר לצמצם יותרשאלפים ורבבות של צמצומים ואי אפ

וזכה להשיג  ד צדיק אמיתי  מל ממלאמנם גם בעוה"ז כשלומד חכמה תתאה כראוי כנ" שזיכך עצמו מאד 
ממש/  השגות  כנ"ל  \ובעצמו  פעמים  ורבבות  אלפים  לעלול  מעילא  אותן  ידו  אזי    ,ולצמצם  גם  זוכה  על 

ת ה' שבזה תלוי כל עבוד  וענווה,ועי"ז זוכה ליראה  ובטחון  בבחי' אמונה  עכ"פ    ,להשגות אלוקות  התלמיד
ו בעולשלנו.  שיזכה  מי  לבוא  הזהלעתיד  ה  ,לאמונהחשוך  ה  ם  לימוד  תתאה  ע"י    דקדושה   בעזותחכמה 
כש  ,ושפלות אזי  הנחש תכראוי  זהמת  לדעת    ,תבטל  ידה  על  ממש.  יזכה  אלוקות  מה  והשגות  כל  דהיינו 

 בבחי' ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים.  ,דעתלנעשה בעוה"ב יהיה  ,אמונהבשזוכים בעוה"ז 
זו של חושך עוה"ז שבו אנו מח אחור באחור, וכל התורה שלנו כמו נקודה שחורה    ית'אליו    ובריםובבחי' 

כלל ישראל שיש בהם מדרגות  היא ניתנה לצמצום שלה עד כחוט השערה,  היא  ביחס לתורה של מעלה ו 
מי שיש לו פניות להבלי עוה"ז ואוסף ממון דהיינו שבבחי' כנגד ד' בנים דברה תורה.    ,בכללות הן ארבעש

גם התורה שלומד היא בחי'  כך    ,שליש ורביע כל אחד לפי פניותיו מהקב"ה  הלמחצ  הוא מנותק  ,לבטוח בו
' פסל לך לוחות  בבחימשיג את התורה  הוא  מי שכל פניותיו רק אל הקב"ה    ,לא תעשה לך פסל. ולהבדיל

 בעוה"ז.  ויראה אמונה השגות של ועל ידה את הקב"ה בבחי' הברית 
תפילותיו לצדיק  נכשבאות  להצדיק  ו  התמכיר  שבתפילופי  המלכות  וחז  אהמתפלל  היכן    ה,רה  בתיקון 

והעזות ויוכיחני"בבחי'    ,כשצריך זיון  יומוכיח אותו ואפילו בב  ,והתפילה  שרוצה לצאת    מיו,  "יהלמני צדיק 
ליבו    ,מגלותו החכמהונשבר  לו  ממון  ,מאיר  מתאוות  יוצא  ידה  המדה    ,שעל  שהיא  חסד  בעל  ונעשה 

תא של  הע"ז  את  ביותר  מהמכניעה  מהגלו  ,מוןוות  המלכות  את  תתאה.  .  תומעלה  לחכמה  לזכות  ויכול 
ע"י כבוד היו"ט והקבלת  לקיים אותה בשמחה ועדיין צריך חיזוק ג' פעמם בשנה להאיר לה מאור הפנים,  ו

 . , והיא שמחת הרגלחכמה תתאה כל השנהקיום ה גם יוצא לפועל כל השמחות שזכה לשמח ב  פני רבו ואזי

 
 ליקוטי הלכות

ד     ף  ד  ח א או" בזעקת המלכוח: השכמת הבקר  תיקון חצות שהוא השתתפות  ושאגת  הלכה חשובה בביאור התורה מבאר  ת 

הקב"ה על הפירוד מבאר סוד המנעלים בחי' תפילין וקשירת ימין דייקא שזה חסד לשמור את הרגלין בחי' מלכות מהחיצונים    
לכות מד' גלויות ועיקר הגלות היא  ייקא שעי"ז קוצרים את המחסד דאנשי  ין חנוכה ביקור חולים וע"י הכהנים  מבאר באות י' ענ

 תאה מבאר בפרשת וישב כמה ענינים חכמות חצוניות הפך החכמה ת 

 או"ח ג דף קפב חוה"מ א 
 או"ח ג דף קצא: תענית א 
בחי' הקו שנמשך   לאה  כמה עי והחבחי' חלל הפנו   כמה תתאה בחי' צמצום)א( עיגולים ויושר ח    )ו אותיות (יו"ד א דף פח: ביצים ג    

תשלח האם רומז לג' ראשונות שלא לעין במה שגבוה    לתוכו והיינו גם אור הפנים שמחיה את המלכות בג' רגלים  )ב( שלח
חכמה תתאה השגות    . ד'ממך והבנים קח לך היינו לעין במה שמותר בצמצומי חכמה תתאה השייכת לך )ג( שחיטה בחי' חתכו ל

וע"י    ואחר החטא נתערבו  .חכמות חיצניות בחי' כסילות בחי' רוח בהמה היורדת למטה   .ולה למעלהדם העוח האאלוקות בחי' ר
השחיטה חוזרים ומפרידים רוח החיים שבבהמה הנמשך מחכמה תתאה מרוח הבהמה שבה ומעלים אותה לאור הפנים ורק אז  

ה ועולה לאור הפנים המאיר בג'  תנות כהונינו מסד היע"י השחיטה מתגלה החה בחי' תוכחה והסכין של שחיט  .מותר לאכלה
כנגד ג' רגלים זרוע כנגד פסח וכו' )ד( ואז מותר לאכול כי א"א לאכול אלא    , יבהלכן מתנות כהונה הן ג' זרוע לחיים וק  ,יםלרג

   .על האכילהשהיא התגלות מלכותו והיינו כל הברכות שמברכים   ,ע"י חכמה תתאה

 מקלקל הרבה וכ"ש כשחולק   א)א( כשמתקרב עצמו לקטן במעלה לא רק שלא מועיל לו אל   כט אותיות(  ) ה     יו"ד א דף קו בשר וחלב

)ג( יש   יושר והחילוק היכן הוא מתחיל ומאריך בענין החולקים על הצדיק  על הצדיק האמת )ב( מדבר מענין שבכל מקום יש 

 
שהתורה הקדושה נתלבשה בזו    בחסד לאברהם עיין    -זה לשונו  (  ד"ה וסוד יפת תאר   בראשית )דף לד.  היכל הברכה וכן מבואר ב   ו 

שלא יכלו    , וכל התיקו שיש בש"ס  ,ר השכל המכסין או   , יש בתורה ם כל הקושיות ש ומש   , ארבע קליפות   , העולם בתוך לבושי הקליפות 
העולם  בזה  עוד  הקליפה  עומק  התיקון  , לישבור  עולם  שיבא  הארץ   , עד  מן  הטומאה  רוח  הקושיות   ,ויעבור  עומק  יתרצו  ובזה    , אז 

  ן ואלופי מעשה פרעה ולב   עיין בחסד לאברהם שהתורה נתלבשה בזו העולם בתוך  וסוד ורע מעללים        העולם נאמר והאיש קשה:  
עגל וכדומה מרוע מעללים הנעשין תחת השמש אבל תדע שכמו שאמר הרמב"ם שאין חילוק בין ואחות לוטן תמנע ובין    עשו ומעשה 

שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד או אנכי ד' אלהיך אשר הוצאתיך וכו' ואמר רבינו הרמב"ם שעל זה ביקש דוד המלך גל עיני ואביטה  

לשונו הקדוש בתחילת המאמר ולכן אמר    וכמו שהעתקנו       שמותיו של אלהי ישראל.  ין נפלאין ז' כולו ר תורתך שכל התור נפלאות מ 
הכתוב אחר כך והוא כלבו כתיב הוא כלבי פירוש תורה שבכתב בכל הרוע מעללים שנתלבשה יש סודות ורזין נפלאין כל בו ממנה  

מעללים כל בו והקרי הוא כלבי פירוש כשהאדם  ש באותן ה י סוד הכל  פשט רמז דרוש    יתד וממנה פינה כל גינזין ורזין עלאין ותתאין 
הצדיק קורא בה לידע בנפשו כי לפי גודל הזיכוך שיזכוך נפשו ורוחו ונשמתו כך ישיג בתורה רזין נפלאין נשגבין לפי שורש נשמתו  

כולו אורות צחצחין  כי התורה    הוא מכם   מלא הוא ואם רק כי כל נשמה יש לה חלק בתורה ואם יזכך נפשו ישיג רזין נפלאין כי מקרא  
והעולם עורין וסומין ואינו רואין בתורה אלא לפי הפשט כי לפי גודל הזיכוך ולפי ערך נשמתו כך ישיגו גינזין עלאין בתורה אם יזכך  

חו  לישבור  צריך  אבל  צחצחות  אורות  כולה  בודאי  בעצמה  התורה  כי  באדם  תלוי  הכל  כי  ורוחו  ל נפשו  והעב  הגס  אור מרו    השיג 
נשמתו שיש בתורה ולכן הקרי הוא כל בי הכל תלוי בי כי לפי ערך הזיכוך כך משיג בתורה הקדושה לפי ערך נשמתו    התורה חלק 

 הברכה עכ"ל היכל          הקדושה כן משיג בפרד"ס ודי בזה למשכילים.
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למצוא יושר )ד( מאריך    ה היושר ושם קשה מאדים שזוטוענאבל יש צדיקים שעושים עוולות   ,לות שעושה עוולות ויודע שהן עו
האמת )ז( מחמת חטא אדה"ר נתערבב כל כך הדעת עד שא"א להשיגו ית' אלא   בגודל הקלקול כשמתקרב למנהיג שאינו הצדיק

משיך  דע להודו קשור בגוף ועיקר ע"י הצדיק שיוע"י מיתה כי א"א להתברר אלא ע"י שיומשך עליו חיות גבוה מאד וזה א"א בע
עוד מבאר    . חר מיתה קשה מאדבמותו שזה עיקר שעשוע עוה"ב והעיקר להתקרב לצדיק בחיים כי א לו השגות אלוקות בחייו ו

ויש שגם נעשים רודפים לצדיק אפילו חכם ולמדן ובעל    .ת"ח נקרא תלמיד של חכם  .למה יש מקורבים שבזקנותם מתרחקים 
טובים  מעש הארץ  ים  עם  מקונקרא  אינו  לצאם  הרב  ותלמידי    , מתא דיק  ותלמידיו  הצדיק  ע"י  אלא  לתכליתו  לבוא  א"א  כי 

)ט( כל ההולד נותלמידיו  ומזה נמשך  ת  יש קליפת עמלק  זו של השגת אלוקות ע"י צמצומים. כנגד של צמצום  משכים מבחי' 
ן הולד  )י(  ניזו  שממנולוקות והחסד בחי דם נעכר נעשה חלב  חבלי לידה וכשנגמר ההולדה נמשך חסד כי אז מתגלה השגת א

פורים )כא( וזה בחי' ד' פרשיות )כב( סוד פרה  ר הוא ע"י המשכת שכל ממדרגה גבוהה ממנו הרבה )יז( וזה בחי'  תיקון כל דב
 אדומה 

 יו"ד א דף רכה גילוח א 
הזקן והפאות שעל  ערות  ין משאל הם שיעורין וצמצומים הנמשכ )ב( כל מצוה ומנהג כשר של ישר)יז אותיות(  יו"ד א דף רכו גילוח ג  

 ידם משיגים השגות אלוקות 

 יו"ד א דף רמב: לא ילבש א 
 יו"ד א דף רמד: נדה א 

 יו"ד ב דף נא מלמדים א 
 יו"ד ב דף רה: פדיון הבכור ב 

 חו"מ א דף א דינים א 
 חו"מ ב דף קנט אומנין ב 
 חו"מ ב דף רלט נזיקין ד 

 ין ד אהע"ז דף סח: גיט

 
 ראשי פרקים 

 אלא ע"י צמצומים רבים   להשיגא"א   השגות אלקות .א
 מעילא לעלול שכל עליון לשכל תחתון    .ב

 אות ב.  
לבקש . ג אותו    צריך  להבין  שידע  מלמד  מאד  מאד 

 השגות אלקות 
 כמה שהוא קטן יותר צריך רבי גדול יותר   .ד
ג .ה שכפי  גדול  וכחולה  רופא  צריך  מחלתו  וחומר  דל 

   יותר
היו אז    ישראל וון שמשה רבינו היה הגדול ביותר כי .ו

 ומאה במט שערי ט
 אות ג. 

הארות המוחין יוצאים בשערות )הפאות והזקן( בחי'   .ז
 כמה העליונה המתלבשת בצמצומים ח

חכמה תתאה בחי' צמצומים היא בחי' בת עין וזה פי'   .ח
 בת היתה לו לאברהם 

 אות ד. 
ע .ט אלא  א"א  תחתון  לשכל  כי  לזכות  בצע  שונא  "י 

 ה תתאה כמ חי' חמלכות בשניהם בחי' 
 שישנא הממון בתכלית   .י
רשעים   .יא סביב  לבחי'  לעצבות  נופל  ממון  אהבת  ע"י 

 ון בחי' שטו העם ולקטו יתהלכ
 אות ה.  

חיות   .יב לה  להמשיך  צריך  תתאה  לחכמה  שזכה  מי 
 מאור הפנים 

לכן צריך להעלותה לאור הפנים המאיר בג' רגלים   .יג
 הם הלב של השנה ש

 שמחה  הוא  עיקר אור הפנים  .יד
 עיקר השמחה מהמצוות  .טו
 עיקר השמחה בלב  .טז
ב .יז מתקבצת  השנה  כל  של  מהמצוות  לב  השמחה 

 שהם הג' רגלים 
מאור   .יח לקבל  כדי  ברגל  רבו  פני  להקביל  אדם  חייב 

 הפנים 
 אות ו. 

ד'   .יט לגלות  ח"ת  בחי'  דק'  המלכות  נופל  לפעמים 
 מלכויות  

כל .כ מגרמא  לה  דלית  בחי'  היא  כי המלכות  אם    ום 
 ענפי השכל העליון מ

 המלכות כלולה מד' עולמות  .כא
 חכמה תתאה מנהגת את העולם  .כב
 חכמות העכו"ם תחתיה ויונקות ממנה  כל . כג
 כשיונקות יותר מדאי נעשה ד' מלכויות ד' גליות   .כד
מי יכול לסבול זעקת המלכות ח"ת שנופלת לעכו"ם   .כה

 ילים לכס
דהיינ .כו מזו  גדולה  זעקה  בחיויש  שאגו  על    '  ישאג 

 שהקב"ה זועק על נווה דילה שנפל לגלות   נווהו
המלכו  .כז ולהבדיל  לחתוך  ד'  צריך  מלכויות  מד'  ת 

 גלויות ולהעלותה לאור הפנים  
 עיקר עליתה ע"י חסד   .כח
המלכות   .כט להעלות  כדי  חסד  איש  היא  אברהם  ע"כ 

 ל הבחי' הנ"ל היו בו  מהגלות של ד' מלכים וכ
ב .ל ד'  ילכן  יעקב    צאו נים  ישמעאל  יצחק  מאברהם 

 עשו
 והיינו שתיקן שחרית ר"ת שאינו יודע חכם רשע תם   .לא
 וישסף שמואל שסף ר"ת שבועות סוכות פסח  .לב
 ג' רגלין ימי דין  . לג
 יש ד' בחי' בכל רגל   .לד

 אות ז. 
 כמה  עיקר התגלות החסד ע"י תוכחה דהיינו ע"י ח .לה
 ידה החסד  ה ועל ה חכמע"י פתיחת פה המוכיח נתגל .לו
ת .לז לקבל  עי"ז  וצריך  כי  כשמבזים  גם  הצדיקים  כחת 

 מקבלים חסד לתקן המלכות 
אותנו   .לח שמבזים  על  הצדיקים  את  לזכות  לדון  צריך 

 בתוכחתם 
מבלבלים   .לט שלנו  חולין  שיחות  וכ"ש  תפילותינו  כי 

 אותם ורעה היא אצלם 
הבלבול  .מ ב כל  שלנו  כדי  ים  או  בתפילותינו  אים 

 שאינו ראוי י לבלבל את מי  או כדתתקן לה
אל הצדיקים   .מא עם הבלבולים שבהן באות  תפילותינו 

 ה אותן כדי שיעל
 הצדיק בחי' משיח שמריח יראת שמים ודן  .מב

 אות ח. 
 יש עזות דקדושה ויש עזות דסט"א   .מג
ת בחי'  תורת אמ דהיינו לולפי העזות כן זוכה לתורה   .מד

בחי'   תורה דסט"א  לך או    , לך פסל  שהתע  לאפסל 



 מוהר"ן                        תורה ל                    ליקוטי                                         4מא: 

אם שהממון    תלוי  או  פסולת  אצלו  נחשב  הממון 
 . אצלו פסל וע"ז

 "י עזות גם התפילות הן ע .מה
 תפילה היא בחי' פלאות שידוד המערכות  .מו

אליו   .מז שבאות  ותורות  בתפילות  רואה  הצדיק 
 איזה ע"י עזות דק' ואיזה ע"י עזות דסט"א  

 "ז יודע להוכיח את מי שצריךפיול .מח
דם אפשר לדעת את בחי' המלכות  של א  מקולו  .מט

 שלו

 
 שיחות השייך לתורה זו 

ְוכו   דסכינא"  "מישרא  בשבתמאמר  נאמר  ל',  סימן  ח"א(  )ליקו"מ  )חיי-',  תקס"ז:  ובסכ"א  -חנוכה  נ"ט;  סימן  מוהר"ן, 
 דלהלן(.  

בסי ח"א(  )ליקו"מ  דסכינא"  "מישרא  התורה  שאמר  הבעת  בסעודה  תקס"ז,  חנוכה  בשבת  ל',  של  שלישי מן  ,  שבתת 
התורה   שייכת  איך  הפסוק  פירוש  לגלות  גמר  ולא  מקץ",  "ויהי  פסוק  על  התורה  ר והתחיל  ָּ ְזכ  ַהנ ִּ לפסוק  ְלֵעיל.  -הזאת 

ר  ָּ ְזכ  לומר  ְלֵעיל, היה צריך  -ובמוצאי שבת אחר הבדלה דיבר עימנו, ואמר: שאם היה רוצה לסיים התורה על פסוק ַהנ ִּ
י שפוסקין עליו להכותו בארבע רוחות העיר,  ר: אני דומה עכשיו כמו מכך אמ-ואחרעוד הפעם תורה כמו זו שאמרה.  

 .  \ז/ ללולא הבינו דבריו כ

ר ָּ ְזכ  שהוא בחינת דל"ת, מארבע    -ְלֵעיל, כי מבואר שם שצריכין לחתוך המלכות  -כעת נזכרתי שמרומז קצת בהתורה ַהנ ִּ
ְכרֹונוֹ   דבריוקצת ב, בחינת "חתכו לארבעה". ואפשר רמז  אחרא-מלכויות דסטרא ה ל-זִּ כָּ ְברָּ ענין שצריך לסבול יסורים  לִּ

רארבע פעמים בשביל לחתוך הדל"ת ַהנ ִּ  ': )-ְזכ ָּ  חיי מוהר"ן, סעיף כ"א(.   -ְלֵעיל מבין הארבע מלכויות ְוכו 

  פניו, הר"ן ח"א, תורה ל'(, וכתבתי אותה לחנוכה, ושמעתי תורה נפלאה )ליקוטי מו -והנה זכיתי להיות אצלו על שבת
 מוהרנ"ת, סעיף ט"ו(.  ימי    -תי עימו הרבה: )ודבר

ַרי אֵ  בָּ ד ְ ל  ָּ כ  י  כ ִּ ר,  ֵ ֲאַדב  ה  ֵער  ...מָּ ָּ ְמש  דִּ ה  מָּ פו ם  כ ְ ד  חָּ ל  ְלכָּ ר הו א  ֶּ ֲאש  ב,  ֵ ל  ַ ב  ֱאלֹקו ת  ְתנֹוְצצו ת  הִּ ימו ת  ְנעִּ יעֹות  ידִּ ב ִּ ים  נֹוְגעִּ ה  ֶּ ל 
, ְו"ֵהן   ה  ֵ ב  לִּ יו, ֵהן ֵהן נֹוְראב ְ רֹותָּ בו  יֵהן ג ְ ַרח ב ַ ו", אֲ ֹותָּ ַגע ְוטָּ ר יָּ ֶּ לש  ָּ ַרְך כ  ָּ ְתב  תֹו יִּ ֶּ -ֲעבֹודָּ ה ְלַמה ש   כָּ ז ָּ ֶּ ְך, ַעד ש  ָּ קֹום  כ  ה ְלמָּ לָּ ה, ְועָּ כָּ ז ָּ

ב לֶּ ב ְ ה  ֵעצָּ ים  ֲעֻמק ִּ ם  ַמיִּ ה,  ֶּ ֵאל  ָּ כ  ים  ֲעֻמק ִּ ֹות  י  ְכלִּ ש ִּ יְך  ִּ ְמש  הִּ ר  ֶּ ֲאש  ה,  לָּ עָּ ֶּ עָּ -ש  ֹמק  עָּ  , יש  ר  אִּ ֶּ ֲאש  ַעד   , ו  נ  אֶּ ְמצָּ יִּ י  מִּ חָּ ֹמק  תב ְ ֹו  ְכמָּ
ְבכֹ  ה ו  בָּ ג ָּ ש ְ ְ ַהנ ִּ ש  חו ת ְוַהנ ִּ ָּ ֵלב ַהפ  בֹו, ב ְ טו  יר ב ְ צו ם ֵהאִּ עָּ ל.  חֹו הֶּ לָּ ר ַלֲחֵברֹו כ ְ ֵ ר ְלַספ  ָּ ְפש  י אֶּ אִּ ֶּ ְתנֹוְצצו ת ַהשַגת ֱאלֹקו ת ַמה ש   ת, הִּ חָּ

ים, מִּ ה ְלעֹולָּ יָּ ר לֹא הָּ ֶּ ש  ֲאש  דָּ ה חָּ ְרֵאה זֶּ ָּ   ו  ה ֵמיש  ֹורָּ ַהת  ז ב ְ ָּ ְמֻרמ  א ְד ְוכִּ ן למ"ד, עַ ַסכ ִּ רָּ ימָּ סִּ א ב ְ ן  ינָּ ָּ דֹול ְוֻאמ  י ג ָּ ין ַרב ִּ יכִּ רִּ צ ְ ֶּ ם, ש  ָּ ן ש  י ֵ
א  ְפלָּ ֶּ   נִּ ֵאל  ָּ ים כ  ה, ְרחֹוקִּ ֶּ ֵאל  ָּ ים כ  ה, חֹולִּ ֶּ ֵאל  ָּ ים כ  ַטנ ִּ ֵלב ַהק ְ יס ַהשגֹות ֱאלֹקו ת ב ְ ַכל ְלַהְכנִּ ו  י  ֶּ ן, ש  ֱאמָּ נֶּ ֵלי  ה. ְוהִּ ְורֹוֵפא  ם ֵאין כ ְ ה אִּ נ ֵ

ה   יבָּ תִּ ְכלֵ ַהכ ְ ים לְ י הַ ו  יקִּ ִּ ו ר ַמְספ  ב  ל  ד ִּ ָּ ם כ  י, עִּ ב ִּ לִּ ר ב ְ ֶּ ף ֵמֲאש  לֶּ ד ֵמאֶּ חָּ ק אֶּ ר ֵחלֶּ ֵ ר, ַעלַספ  ָּ ְפש  י אֶּ ק אִּ לָּ יא חָּ ה ְלהֹוצִּ ֹום  -זֶּ ן ַהי  ן ְלמִּ ֵ כ 
ְכרֹונוֹ  ַרְך ְוהו א זִּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ י ַהש   ַקנִּ ז ְ ֵרב, חִּ ְתקָּ י ְלהִּ יתִּ כִּ ז ָּ ֶּ יַבת נֹוְר לִּ -ש  ְכתִּ ה ַלֲעֹסק ב ִּ כָּ ְת   אֹותְברָּ תֹו ַהק ְ הִּ ֹורָּ ו ת ת  ל  ַרְך  ג ַ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ה, ְוַהש   ָּ דֹוש 

מִּ  ֹב ת ָּ ְכת  י לִּ ַקנִּ ז ְ ה: )חִּ ֵלמָּ ְ ה ש  ֹורָּ ו ר הו א ת  ב  ר ְודִּ ו  ב  ל ד ִּ ָּ כ  ֶּ י ש  ַדְעת ִּ י יָּ ה, כ ִּ ֹורָּ ל ת  ָּ ל כ  יו  ֵאצֶּ הָּ ֶּ ים ְוַהשיחֹות ש  נִּ ְניָּ עִּ יי  מהקדמת ח -יד הָּ
 מוהר"ן(.  

ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר דווקא, וכבר מבואר מזה בסימן ל',    ולות. לבקשקש גדיך לבהעולם אומרים שאין צר
 שיחות הר"ן, סעיף נ"א, באמצע(.   -ש דייקא אחר הצדיק והרבי הגדול ביותר: )שצריך לחפ

י,  ידִּ ידִּ י וִּ יבִּ י ֲחבִּ נִּ יךָּ עֹוד ב ְ ר ֵאלֶּ ֵ יף ְלַדב  ה אֹוסִּ ה   ו מָּ ָּ ל  הִּ ם ת ְ ְמנָּ ם אָּ ֵאל ֵיש  -אִּ יֵ   לָּ ר, ַאְך אֵ ש  עוֹ וָּ ֵ יק,  ד ְלַדב  ִּ ה ַמְספ  יעָּ ַמן ְוַהְירִּ ין ַהז ְ
ֵר  בָּ יךָּ ד ְ נֶּ ה, "ת ְ ַוֲהלא ְלפָּ ירָּ ְספִּ ו  ַסח  ֶּ ה ַעל פ  ֵ ם ַהְרב  הֶּ ָּ א ב  ְמצָּ נִּ  ,' ם" ְוכו  הֶּ ָּ ַוֲהֹפְך ב  ם  הֶּ ָּ ', "ֲהֹפְך ב  ֵרינו  ְוכו  ְספָּ ב ב ִּ ְכתָּ הינו  ב ִּ ָּ ל  ְלֵאל    הִּ

ל ַ ַחי ָּ  פִּ ְזַמן ת ְ ַ י". ו  ית ש  ו ָּ ֲחרִּ ַ ל כ  יַע, ְוכָּ ג ִּ םת הִּ ְנת ָּ נ ַ ִּ ְצַות "ְוש  ם מִּ ה ְלַקי ֵ י זֶּ בִּ ְכת ָּ מִּ י ב ְ תִּ ט    נָּ ְפרָּ בִּ ". ו  יךָּ נֶּ ְבֵני בָּ יךָּ ְולִּ נֶּ ם ְלבָּ " "ְוהֹוַדְעת ָּ יךָּ נֶּ ְלבָּ
ב ְ  ט  ְפרָּ ב ִּ ֹוֵאל,  ַהש   ן  ֵ ַלב  יב  ִּ ש  ְלהָּ ין  יכִּ רִּ צ ְ ֶּ ש  ַסח  ֶּ פ  ם  הֹקדֶּ ָּ ל  הִּ ת ְ ה  ְכמָּ חָּ ְך  רֶּ ֵאל  -דֶּ רלָּ ָּ ְך  "ב  הו או  ְך  רו  ָּ ב  קֹום  ָּ ים  ַהמ  נִּ ָּ ב  ה  עָּ ָּ ַאְרב  ד  גֶּ נֶּ כ ְ  ,

ד חָּ  חָּ ה: אֶּ ֹורָּ ת  ה  רָּ ב ְ ךְ ד ִּ ָּ כ  ֶּ ם ש  ְזַניִּ ֵרי אָּ ְ ַאש  'י'ת.  'ֲח'רִּ ַ ש  בֹות  ֵ ת  י  ֵ אש  ֵהם רָּ ֶּ ש  ה  ֶּ ֵאל  ָּ כ  אֹות  נֹורָּ ה  ֶּ ל  ְתג ַ נִּ ֵמינו   יָּ ב ְ ֶּ ש   .' ְוכו  ם"  ֹוְמע  כָּ ֹות,  ש 
ים  רֹואִּ ֶּ ם ש  ֵרי ֵעיַניִּ ְ סְ זאת    ַאש  ים. וְ ב ִּ ִּ דֹוש  יו ַהק ְ רָּ ַמן, כ ִּ פָּ ה ַהז ְ ְכלֶּ ה יִּ זֶּ ָּ ר ב  ֵ ה ְלַדב  יל ַעת ָּ ם ַאְתחִּ ר  אִּ ק ָּ עִּ יו, ְוהָּ בֹותָּ ְ ְמקו  ַמְחש  י ְמֹאד עָּ

דֹול   י ג ָּ יְך ַרב ִּ רִּ יֹוֵתר צָּ דֹול ב ְ ה ג ָּ ַהחֹולֶּ ֶּ ל ַמה ש   ָּ כ  ֶּ ם: "ש  ָּ תו ב ש  ָּ כ  ֶּ יס  ַמה ש   ַכל ְלַהְכנִּ ו  י  ֶּ יֹוֵתר, ש  ֹו  ב ְ ם  ב  ַגת ֱאלֹקו ת ג ַ ָּ ן ַהש   ֵ ה  כ  ָּ ל  ְתהִּ ". ו 
ים ַעל   נו  חֹוְלקִּ ֹו ֵאין אָּ ַחְסד  ֵאל ב ְ ים  לָּ כִּ ְדרָּ ל ֵעת ב ִּ כָּ יו ב ְ ַרֲחמָּ ְרֵבנו  ב ְ יו, ְוהו א ְמקָּ ֵרב ֵאלָּ ְתקָּ ים ְלהִּ נו  חֹוְתרִּ ה, ְואָּ ת ַהז ֶּ ֱאמֶּ י הָּ ַרב ִּ הָּ

פְ  ים ְונִּ אִּ ר,נֹורָּ ֵ ַדב  אַמר ַמה נ ְ ים, ַמה נ  אִּ ִּ ַמה    לָּ ש  גְ נ ָּ ַ ל ת  ָּ ֵלם ְוהַ יב ַלה' ַעל כ  ָּ ל ש  ֵ ַח ְולֹוַמר ַהל  ֵ ב  ַ ֵלינו  ְלש  י, עָּ לֹוהִּ ט  מו  ְפרָּ דֹול, ב ִּ ל ַהג ָּ ֵ ל 
ים   ַרֲחמִּ הָּ ַעל  ַ ב  נו   ָּ מ  עִּ ה  ש ָּ עָּ ֶּ ש  ים  י ִּ ְצחִּ ְונִּ ים  י ִּ ת ִּ ֲאמִּ ים  דִּ ַהֲחסָּ ל  ָּ כ  ַעל  ַסח,  פֶּ וֶּ   -ב ְ ד  סֶּ חֶּ לְ ַרב  יף  ְויֹוסִּ יף  יֹוסִּ ן  ֵ כ  ת.  יו  יל  ַהְגד ִּ ֱאמֶּ דָּ ֲחסָּ

יֹותֵ  נו   ָּ מ  ְכרֹונוֹ עִּ זִּ יו  רָּ בָּ ד ְ ם  ְלַקי ֵ ינו   ַחי ֵ ב ְ ה  ֶּ ְזכ  נִּ ַעד  )-ר,  תֹו:  עָּ ו  יש  ב ִּ ה  ְמחָּ ש ְ ְונִּ ה  ילָּ גִּ נָּ ת,  ֱאמֶּ ֶּ ב  ֵלמו ת  ְ ש  ב ִּ ה  כָּ ְברָּ ה,    -לִּ פָּ ְתרו  לִּ ים  לִּ עָּ
 מכתב )רנה( רע"ט(.  

 
את הד' בנים  ו שבזה שיורד הרב ללמד  כאן בסוף דומה אני וכו' עיין ביאור הלקוטים ידיעה כח שמדבר מזה ונראה כוונת   מה שאמר   ז 

שראל ובפרט הצדיק שאפילו  בדים את י מכים ומשע יורד גם למדרגתם שנמצאים בגלות הד' מלכויות שהן בחי' ד' רוחות ד' צדדים ה 
ו לחתוך ולהבדיל את בניו מהד'  ת טובתם של רשעים רעה אצלו כמבואר בפנים כ"ש רעתם של רשעים שכיון שבא בצמצומי השג 

   .מדרגתם יות סובל עמהם בהמצאו ב מלכו 

ה' עוז לעמו יתן שהביא    דות הכתוב ים[ על או ידיעה כ"ח. שכפי שממילא מובן, בהוראתו כל הנ"ל ]בדבריו הקדוש   יקוטים הל יאור  ב 
על זה, שגם בצאת התורה והשכל העליון מהשם יתברך בעצמו למשה משיח הנ"ל, תצא בעוז הדין והמשפט הנ"ל. וגם ממה שתבין  

יניהם  בהורדת הרב את שכלו העליון לשחרית שכל הבנים, מוריד בזה גם עצמו ונשמתו, להיות נמצא ב חוק בהנ"ל בידיעה ח', ש מר 
ע ובמ  הזאת,  דריגתם.  השגתו  על עצמו בעת  רוחות, שאמר  בד'  בענין ההכאות  יותר,  זה מבאר  בכל  דבר, שגם  תבין דבר מתוך  וד 

בעצמם  האלה  התקונים  פי  על  יותר  וש ]שנמשכה  כנ"ל[.  בה  שנזכרים  מהרשעות  ,  שסובל  הצער  תוקף  יותר,  מבאר  זה  בכל  עוד 
כ  פי  על  ושאף  ושבבניו,  בתלמידיו  על שנמצא  מהפך  ז   ן  כל  התורה  ידי  להתיקונים שבהמשכת  שבהם,  והרשעות  העזות  שחרית  ה, 

 . . .  ומקבלת מלקיותא דמלכא.  והשכל העליון יותר. כי כל אשר נתעורר יותר למעלה הדין והמשפט, איהו קיימא לאגנא עלן, 
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'. שין הבן שאינו יודע לשבהמבואר בתורה ל' בענ  ובה הוא בבחינת "אשר לא גזלתי אז אשיב".  תש  בחינת עיקר  אול ְוכו 
י ֵ לֹוֵמנו  לכאורא מה שי-שאלו ַאְנש  ְ יך לחייב אדם לעשות תשובה על דבר שלא פשע בו בבחינת "אשר לא גזלתי אז  ש 

לנקות עצמו ויחפש  לחזור בתשובה שלמה באמת  האדם  ואמרו, כשיחפוץ  בלי שום ערמה    אשיב".  מחטאיו בשלמות 
עוד  רי ולא שם לבו להרגיש בהם, ורק מחמת רוב עסקו בתשובה יבחין  ות ועוולות ששכח מהם לגמעוונ   פשעים ימצא  

כי   אשיב"  אז  גזלתי  לא  "אשר  וזהו  תשובה.  לעשות  מחויב  עליהם  ואף  רב,  זמן  מהם  שכח  שכבר  בחסרונותיו  ועוד 
 מלך(.   מעדני "ו; ושיש"ק ח"ד, סעיף ל -גזל ועיוות: ) כשיבדוק עצמו היטב היטב יראה שאכן

י ֵ שבַאְנש  צדקות  מקדימים-בעלי  היו  שבת  צרכי  על  לעני  לתת  כשרצו  לֹוֵמנו   ְ בהטעימם    ש  הרביעי  ביום  כבר  נתינתם 
שכבר מזכירים בשיר של יום את ה"לכו נרננה" שאומרים אותה בליל שבת, לרמז שכבר ביום ד' מתחיל הארת השבת,  

בה. והיות שכל שלמות הצדקה הוא  מתחלת כבר הארת שבת הקרוכבר    ום ד'לברכה שמי-מו שאמרו רבותינו זכרונםוכ
 שיש"ק ח"ד, סעיף ק"ג(.   -כן הקדימו לחלק את הצדקה כבר ביום הרביעי: )-בשבת, כמבואר בתורה ל"א, על 

 עד כאן השיחות 

 מ"ק סיכום לפי אותיות

שעל ידו יהיו לנו כלים  שהוא משל  נמוך  ינו שכל  א"א להשיג בלי הקדמות דהי  מבאר רבינו שהשגות אלוקות   באות א
ולאחוז בהשגת להשליך ההקדמות  נוכל  ואז  עליון  היהדות   ותפיסה בשכל  עיקר  ית' שזה  היראת  ו  שכיון שכל  )הביאור 

א  על כל  חיוב  לכן  ועבוה"ש תלויה בהשגת הש"י כפום מה דמשער בליביה דהיינו השגת אלוקות  דם לעסוק בחכמה תתאה  שמים 
בתורה   מדרגתשבה    נגליתדהיינו  לפי  אלוקות    עוה"ז  מצומצם  החכמההשגות  את  לימדו  לפי  אחד  ידה    וכל  על  משיג  את  תתאה 

   ( ינו אמונה ויראהילוקות דה אבשת בה דהיינו השגות ומיות המליהפנ

להפך שהבעל שכל הנמוך  נו שהאמת  מחדש רבי   .מבאר רבינו דלא כפי המקובל שלאדם נמוך נותנים רבי נמוך  באות ב
תחתון  וכן בכל דור לפי ירידת הדורות שולח הקב"ה צדיק גדול יותר ללמד שכל    ,ותרקא רבי גדול ביך דוור צרייות

 היורד מעולם גבוה יותר ובכוחו לרפא וללמד לפי הנצרך לאותו הדור 

גה  שזה בחי' מדרגת המלכות שהיא ההש  .ןמבאר רבינו סוד הצמצום הקדוש שעל ידו משיגים את השכל העליו  באות ג
שמה.ת  צומצמהמ בכל  בחי'  הכל  כלול  שבה  השערה  כחוט  מאד,    עד  צרה  למטה  מאד  רחבה  היא  שלמעלה  בחי' 
 את כל רוחב ועומק ההשגת אלוקות הנפלאה של מעלה.  תוכו ב צמצום נפלא שכולל ב

  ן הוא , כי תאוות הממולשנא הממון בתכלית מבאר רבינו שלזכות לשכל תחתון ולמלכות דקדושה צריך תחילה   באות ד
 נה שהיא מלכות דקדושה.  ו טחון ועיקר פגם האמיחוק מהקב"ה, הפך גמור מהבת הריתכלי

  יך לה חיות מאור הפנים הארת האמת. רבינו שכשזוכה לשכל התחתון דהיינו בחי' המלכות צריך להמשמבאר    באות ה
כי   ברגל,  רבו  ובפני  וע"י שמחהשבעיקר מאיר בשמחת הרגל  השנה  כל  ית'  להאר   זוכה   ברגל מתקבץ שמחת  פניו  ת 

 )ועיין גם תורה קלה( 

ו ח  באות  לחכמות  נפילה  שע"י  רבינו  חכימבאר  נופלת  מצוניות  ד'  לגלות  והמלכות  תתאה  לקצור  מה  וצריך  לכויות 
משל הה  נרא)יותר    וכשהמלכות נופלת לגלות אזי זועקת מאד אבל זעקת הקב"ה על נפילתה לשם גדולה  אותה ע"י חסד.

ואברהם אבינו ע"י שמדתו חסד היה ראשון לקצור את    (ת אבל הוא יוסיף דעת יוסיף מכאובטנו ין דקבמוח  כי היא בגלות  לזה
לכות תתאה מד' גלויות שנפלה במשך אלפים שנה, ועי"ז תיקן שחרי"ת וממנו יצאו ד' בנים שכנגדם דברה תורה.  המ

     ות אלוקות. בנים להשיג השגלהיות עזר לד' )בחי' עזר כנגדו( 

כי בתוכחה    , הצדיקשל  תוכחה  בלקצור על ידו את החכמה תתאה מהגלות הוא  ינו עיקר החסד הנ"ל  ר רבמבא  ז באות  
)ונ"ל שעיקר התוכחה היא על מדת החסד שמוכיח את האדם להיות צדיק חונן ונותן ולא  , תגלה חכמה ובחכמה החסדמ

באים להתתקן בתפילה ותפילותינו  וה(  ת וגא)הנובעים מיישו לבולים שלנו  באר שהבעוד מ   . לקוח ומאסף ממון וישות(
לכן מרוב צער מוכיח אותנו לפעמים    מבלבלות אותו, שהיא ביטול והתכללות גמורה בו ית' והן  באות בתפילת הצדיק  

 . צוניםבדרך ביזוי וצריך לקבל זאת באהבה עמ"נ לזכות לחסד שעל ידו קוצרים את המלכות מאחיזת החי

ע"י שמכיר בתפילתו את תפילותינו הבאות בה ולפי התורה    כיח כל אחד ה להוודע מ מבאר רבינו שהצדיק י   באות ח
של המתפלל אם היא דקדושה או דסט"א ולפי העזות מזהה את התפילה למי היא שייכת  שבתפילה מכיר את העזות  

   הבלבולים וכל העבירות. ועיקר תוכחתו היא על העזות והישות של האדם כי היא סיבת כל 
     א )זקני בית האש(ו את מאמר סבי דבי אתונרבינ מבאר   בסוף התורה

 ובסוף מבאר שמלכות האדם נכרת בקולו 

 סיכום
מעניין החיות  ה'  שמה שמבואר באות    -כך   נראה ליהסדר להבין כראוי  נראה שהתורה לא נכתבה כסדר ו

יו"ט   של  הפנים  מאור  תתאה  החכמה  שמוצשמקבלת  הראשון  האור  גם  הוא  רבו,  פני  אווהקבלת  תה  יא 
שקוצ,  קליפותמה מה  זה  בתוכחה  המתגלה  החסד  ע"י  הוא  המלכות  שקצירת  שמבואר  אע"פ  אותה    רכי 

לגמרי האו  ,מהסט"א  הראאבל  לאדם  ר  שמסייע  לתשובהשון  הבינה  להתעורר  אור  כידוע  עולם    ,הוא 
ת  כולז  ,ט ימי הספירה"ואח"כ יש בחי' מ   ,שמאיר אור גדול ומסתלק  ,שמוהרנ"ת מכנה אור הפסח  ,ההתשוב 

שהוא בחי' היום טוב  האיר לו בתחילה והסתלק.  ש  , ט שערי בינה"ממו של  ירשמכח ה   ,ט שערי תשובה "למ
 ם אחד בלבד בכל פעם. שהוא יו 

כמבואר בתורה קלה  הגדול ביותר שזכה למט שערי בינה )מתקרב לצדיק  נמצא שהכל מתחיל ממה שאדם  
( ואזי מתעורר לתשובה  שם)כמבואר  באהבה    נקשר בוו(  לאדם להתבטל ולזכות לתשובהשאור פניו גורם  

לו   ונותן  בו  נשאר  ורושם האור הראשון  ולשמוע    השארל  כחכנ"ל  ממנו חכמה תתאה  וללמוד  רבו  אצל 
)וכמבואר בת ו'ממנו תוכחה וגם בבזיון  הבזיונות    "יעשאחר האור הראשון אזי הבעל תשובה תיקונו    ורה 

רה  לפי התו  אליו ומכיר את העזות  שבאותהתפילות  ע"י  תו  או  להוכיחוהרב יודע  (  שזוכה לידום ולשתוקכ
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כל אחד. בתפלה של  למ  המלובשת  כזה שזכה  ת  ובינה הוא הצדיק שזוכה להשגות אלוקט שערי  " וצדיק 
שערות ראשו והזקן נעשים מותרי המוחין בחי'  ממש וגם יודע לצמצם את השגותיו עד כחוט השערה ואזי  

נא שהם בחי' צמצום  יק ששערות הזקן הם יג תיקוני הד  (לוח ג' ג'יג)לק"ה  כמבואר ב  ,חכמה תתאה שמאיר בפיו
, ויג  כי הם מתגלים בפתיחת פה הזקן היושב בישיבה  ,והם סביב הפה דייקאה מעולם לעולם  אהחכמה תת 

נמצא   והכל  רחמים  מדות  יג  ושם  נדרשת  שהתורה  מדות  יג  שם  כי  והתפלה  התורה  הם  הדיקנא  תיקוני 
נא של הזקן הצדיק המוכיח ומתגלה בפיו  מצטמצם עד כחוט השערה לבחי' דיקיורד ו  בבינה עילאה ומשם

נה לו את המלכות  ומתגלה אור החסד שמאיר בתלמיד ובתוכחותיו  בתתאה ו  דברי תורתו שהיא החכמה ב
מחכמות חיצוניות    סט"אדפושט לגמרי בגדיו הצואים, וזוכה לצאת לגמרי מגלות הד' מלכויות  עד ששמים  

כל זה ע"י אורות החסדים  , ונעשה צדיק חונן ונותן.  תאוות ממון  שהעיקר בהן היאת רעות  ת לתאוושמפילו
 .כנ"ל  רי בינהט שע"בחכמתו שהיא חוט השערה מהשגותיו במ  שמאיר בו הצדיק הרב והמלמד הגדול הנ"ל

אשית  ונקרא רשל הסתרת האמת בעולם  ומהות  כי יש ד' מלכויות דסט"א ושרשם עמלק שהוא המציאות  
לכן טבעו להיות  )  כמבואר בלק"ה תפילין ה' אות ל'()  ום לומר שח"ו אין אלקים(שרשו בחלל הפנוי )בחי' שניתן מק  כי

נו בתורה  כמבואר  ממון  ע"זאוסף  כג(   , שהיא  בתורה  את המלכות    כמבואר  מקיפות  הן  האלה  והכפירות 
חותך את  תלמיד  איר חסדים בוכיח שמהצדיק המחי' ם' סתומה, ובדקדושה וסוגרות אותה כמו עובר ברחם,  

ועדיין צריך ג'  .   כויות דסט"א ויוצאת ועולה המלכות דקדושה שהיא ד'להם' סתומה לשני ד' ונכנע הד' מ
ברגל.    פעמים בשנה רבו  ופני  היו"ט  פני  מאור  ועוד תשובה על תשובה. חיזוק המלכות  לעוד  שיזכה    כדי 

ה שכל  מבאר  קלה  גם    חכובתורה  יש  לצדיק  טלישיש  לצדיק  ומים  שמקושר  כמה  עד  רק  זה  אבל  בים 
 ום טוב.שמכבד את הילזה גם ע"י  הבאהבה גדולה אזי זוכ

 
   הקדמה

תורות שרבינו מבאר את השאלות ותשובות שהיו בין סבי דבי אתונא ורבי  ה  השמינית מתשעתורה זו היא  
ורבינ ח.  דף  בכורות  בגמרא  חנניא  בן  רמיזותייהושע  כוונת  כדרכו  מבאר  דו  על  ועצות  הם  ה'  עבודת  רך 

 בעבודת ה' לנו. 
  ולפ"ז מוכרח לחיים ולמוות  דו קרב  שהיה  מההסכם ביניהם שמי שינצח יעשה כטוב בעיניו למנוצח, מובן  

שכל שאלה שלהם היתה שאלה עמ"נ לנצח ולהעמיד בשאלה את כל חכמת ישראל וכל תשובה של ריב"ח 
 לישי שיכריע שאכן הוא המנצח.יך צד שת ללא עוררין עד שלא היה צרהיתה תשובה מנצח

והנמשל מאד רחוקים  ושניהן היו חכמים עצומים שהבינו זה את זה ברמזים לבד. וכפי שמבאר רבינו המשל  
 זה מזה ואעפ"כ הבינו זה את זה היטב. 

 נניא מהלך התורה בקיצור כפי שרמוז בשו"ת שבין סבי דבי אתונא ורבי יהושע בן ח

. פי' ערוגת סכינים במה קוצרים אותה. ומבאר רבנו הבמאי קטלי ל  נאדסכי  מישרא  -השאלה שלהם היא
וג. וסכינא לשון ההסכן הסכנתי פי' האם למודה הייתי ערוגה לשון כאיל תער  -מישרא דסכינא    -כוונתם  

 לעשות לך כך, נמצא סכינא לשון לימוד. 
 . אותה חותכים  במה ת החכמה תתאהעקז  במאי קטלי לה הפירושומישרא דסכינא 

זה שצועק על נפילתו מחכמה תתאה מלכות דקדושה לחכמות חיצוניות, ד'    -יינו כוונתם היתה לשאול הד
 מלכויות דסט"א, איך מעלים אותו משם?  

ר במי שכואב לו מאד נפילתו לחכמות חיצוניות  ומובן ממה שעיקר השאלה על זעקתו של הנופל שמדוב
 ותאוות רעות. 

לפר צריך  שהקדמנו  מה  השאולפי  את  כשאלה  ש  אמיתותלה  שסברו    שתערער  מובן  ישראל.  חכמת  כל 
זו. דהיינו שא"א לעזור לאדם כזה לו  אזי טוב    תו משם,וכיון שא"א להעלות או.  שאין תשובה על שאלה 

לו  ,להכניע אותוול דרך ארץ  עהמכריח אותו לשיעבוד התאוות    כדי  לעסוק בחכמות חיצוניות,  אם א"א 
 ריות.לא יהיה מלסטם את הבש

וכתיב הרם כשופר   בקרנא דחמרא.  -"ח ענה להםיבור כי קרן הוא שופר  קרנא רמז לתוכחה של הצדיק, 
ל והגד  לאור עקולך  דהיינו  אל החמרא,  נפילתו,  על  הזועק  את  מעלה  של הצדיק  תוכחה  וע"י  פשעם.  מי 

 המאיר בג' רגלים.  הפנים  
דהיינו שע"י פתיחת פה    מצא בו.מהלך שנהמהלך שלם והם הבינו את כל  בתורה בין הקרנא לחמרא הוא  

מתגלה   ואחכמההמוכיח  בתוכחתו  -,  שהצדיק  נמצא  החכמה.  אור  הוא  שהחסד  דהיינו  דחכמה,  נהירו  ל 
מתאוות ממון שכל מהותה    מאיר בחכמתו חסדים לאדם ולמדת המלכות שבו, להיות בעל חסד, ועי"ז יוצא 

בתורה נו אות  גם  )כמבואר    ט"א דהיינו עמלקת דס מלכוה  ותהיא כל מה ש  ממון לבטוח בו  היא הלקיחה הוא אסיפת

)דהיינו שמח   וכשיוצא מתאוות ממון  ,"(ומלכות המן עמלק, שהוא מלכות הרשעה, הוא בחינת מאסף ממון כנ"ל. כי מתגבר בתאות ממוןה' "

לשפ  שזוכה  כג(  בחלקו  בתורה  כמבואר  כפול  לחכמהע  לזכות  יכול  ש   אזי  אע"פ  דהיינו  כל   היא תתאה  חכמה  תתאה. 
גלה, אפשר לדעת את כל התורה כולה, ואעפ"כ לא יהיה לו כלום מחכמה תתאה, כי החכמה  התורה שבנ

תתאה כי כל חכמת הנגלה רק כשהוא בכלי של הסתפקות וחסד, כי בכלי הזה היא נעשית נמשל להשגות  
וישואל מחומריותו  יוצא  שאדם  כמה  עד  רק  שהן  ות עזות  מ  דהיינותו,  וקות,  ובעגאווה  וות  תאמיקר  אווה 
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ובוודאי גם משאר תאוות    .\ח/ ממון דהיינו מאסף ממון דייקא, שעסוק בעצמו, ומבטיח עצמו מכל מאורע רע
מעשיות  ספורי  כמבואר  מכולם  קשה  ממון  יכולה    אבל  צדיק  של  שתוכחה  מבואר  וכאן  תפלה.  מבעל 

בהסתרה,  שבתוך הסתרה עד שנעלם ממנו שהוא    א בהסתרה)ומי שלא זועק דהיינו שהו  .להוציא מתאוות ממון את מי שזועק על כך 

  אצלו נעשה יותר בקושי כמבואר שם(
ברג המאיר  הפנים  לאור  אותה  להעלות  צריך  עוד  אזי  כנ"ל  תתאה  בחכמה  שזכה  כי  ומי  רבו,  ובפני  לים 

כנ"ל אבל   וגם  אע"פ שהוא כבר שמח בחלקו  חיזוק שעדיין צרי עיקר השמחה ברגל  יפול מזה, לכןך    לא 
ני רבו ברגל שהוא הזמן המסוגל ביותר מצד קדושת היום שהמלכות  ם ג' פעמים בשנה להקביל פחייב אד

בפני  נראה ש י רבו ממש, אבל  פנהקביל  את היו"ט זוכה ל   ד. )בתורה קלה מבאר שע"י שמכב עולה לבינה עילאה משם מאיר אור הפנים 

  ( דושת יו"ט כי הצדיקים קובעים את זמנו ע"י שמקדשים את החודש, כמבואר שםו תלוי קדרבה היו"ט מקבל מהצדיק שברבו מאיר אור הפנים יותר כי א
תחילה יוצא מתאוות ממון ואח"כ עולה לקבל חיות מאור הפנים    נמצא אע"פ שבתורה הם כמו שני מהלכים

יו"ט,   נמשל  יו"ט  של  הפנים  אור  שעיקר  הצדיק  של  בתוכחה  נמצא  הכל  שבאמת  אבל  נמצא  בו.  צא 
יות דסט"א היא ע"י קרנא דחמרא היא אמת שהתוכחה של  לות את המלכות מד' מלכוכיצד להעהתשובה  

 הצדיק מוציאה מתאוות ממון וגם מעלה לאור הפנים שמאיר ברגלים. 

רבנו לא מבאר תיבות אלה אבל הפל"ח מבאר   נא לחמרא?"ומי איכא קר"ועל זה שאלו הסבי דבי אתונא  
הפנים שמאיר ברגל כיון שהיא בקול ובבזיון לעלות לאור  התוכחה    לך התורה ששאלו, איך תועיללפי מה

כזו.   תוכחה  לקבל  מוכן  כומי  ולא  בזיון  בלא  להוכיח  א"א  שלדעתם  לפעמים  )משמע  שרק  רבנו  דברי 
 גן הנשמות ביראת שמים(ע"י הקול המשקה את  רוב מוכיח כמבואר בתורה ח' תנינאל פי ומסתמא ע

פי' האם אפשר לסבול זעקת המלכות שנפלה לד' מלכויות    נא?שרא דסכימי איכא מי  -"ח השיב להםיבור
זיון כיון שיודע שרק היא תוציא  י"א, והכוונה שמי שכואב לו מאד נפילתו מוכן לקבל תוכחה אפילו בבדסט

הזו הגלות  את  לסבול  יכולה  לא  ישראלי  שנפש  להם  שרמז  ונראה  הזה.  הנורא  מהכאב  במלכות   אותו 
ראל ובאמת  ן תקנה כי אין לכם נפש ישבזיון כדי לצאת ממנה. אמנם לכם אי  נה לסבולדסט"א לכן היא מוכ
 לא תועיל התוכחה. 

תה תשובת נצחון וההמשך היא שאלה נוספת ורק  הי  ?ומישרא דסכינא מי הוישהשיב להם  זו  בגמ' תשובה  
 -רבינו קושר את שתי השאלות כעניין אחד. וזהו

פי' הביאו לו שתי ביצים ושאלו איזה    ורא והי זוגתא אוכמתא? וגתא חיוביעי אמרו ליה הי זיה תרי  אייתו ל
להוכיח  המוכיח  רמזו לו בזה שעדיין קשה כיצד ידע  והיא מתרנגולת לבנה ואיזה היא מתרנגולת שחורה?  

רכו. ושאלו ולות דכולן עכל אחד מה שצריך. דהיינו שהבינו שצדיק יודע להוכיח את אנשיו לפי התפלות ש
אות ביחד וכיצד יודע לזהות כל תפלה האם היא טובה או רעה ולפ"ז להוכיח את  ולן בהרי כה ש דין קששע

 המתפלל.

ברמזוריב"ח   להם  הוא    השיב  שגם  דעיזא ע"י  והי  חוורתא  דעיזא  הי  להו  אמר  גביני  תרי  איהו  אייתי 

מז להם  יינו שרהדנה ואיזה היא מעז שחורה?  פי' הביא הוא שתי גבינות ושאל איזה היא מעז לב  כמתא?או
ושב אחד.  כל  של  התורה  מתלבשת  שיקר  תפלה  לאור  שרומז  תקפאני  כגבינה  כמ"ש  לתורה  רמז  גבינה 

בעוה"ז יהי קפוי וקל בעה"ב, והוא רמז לתורה שלנו שהיא פסולת של תורה של מעלה, ובשאלתו הי דעיזא  
ה התורה שלו היא  ות דקדושזות שיש בו, ומי שיש בו עזוכו' רמז להם שכל אחד התורה שלו היא לפי הע

תתאה שהיא פסולת של חכמה עילאה. אבל מי שיש בו עזות   דהיינו חכמה' לוחות הברית, בחיבחי' פסל לך 
פנים דסט"א התורה שלו היא עבודה זרה בחי' לא תעשה לך פסל. והצדיק רואה בתפלה של כל אחד את  

   ח אותו.זות של המתפלל ויודע להוכיהתורה המלובשת בה ויודע את הע
שהשיב   העזותדהיינו  ניכר  שבתפלה  שבתורה  שצריך להם  מה  אחד  כל  להוכיח  יודע  ועי"ז  ניצח  ,  ובזה   .

 שהודו לו בשתיקה כהודאה.  אותם באופן 
משמע שלא שאלו כיצד יודע כל תפלה מאיזה אדם באה, כי זה פשוט שהצדיק יודע, רק שאלו איך יודע מהתפלה על  

 מה צריך להוכיח אותו.  
היא בעזות מדוע בה לא ניכר אם היא עזות דקדושה או עזות דסט"א. ואולי כי העזות עצמה  שגם התפלה    כיון   צ"ע גם  

 ההבדל בין עזות פנים לעזות דסט"א אלא רק בתוצאה דהיינו בתורה שמקבל על ידה אם היא פסל או פסולת.  לא ניכר 

 
ביאור ממה שהוא  לבד  התורה  תורה  מהלך  הוא  אתונה,  דבי  ש שלי  לסבי  מהיכן שהוריד  הורימה  רבנו  ד 

צמצומים רבים  וצמצם לעצות מעשיות בעבודת ה' ומתחיל בעניין השגות אלוקות, א"א להשיג אלא ע"י  
וכו' עד לחכמה תתאה דהיינו מהשכל המופשט ורוחני ביותר עד לעצות מעשיות ממש. שהן חכמה כיצד  

  ,. וצריך לזה רבינומצוות הנגלה שיש להתור הו , שהיא כללות מלכותו בעולםלהמליך את הקב"ה וכיצד לג
וגם שיהיה    ,צדיק גדול מאד שבאמת משיג השגות במקום גבוה ביותררבי  ורופא. כי צריך שיהיה    ,מלמד

כוחו לצמצם השגותיו לעצות כאלה שהלומד אותן יזכה על ידן להשגות, נמצא שרבי מלמד גדול מאד שב
כזה שלו  ומלמד  שהעצות  הנפש  רופא  התרו  הוא  ודמיוהן  והתאוות  העזות  חוליי  לכל  כפי  פות  נות, 

ממון,  התגברו תאוות  ובעיקר  ותאוותיו  הגוף  עזות  להפשיט  לזכות  אפשר  ידו  על  ורק  בדורו.  והעיקר  תם 
המדמה   התאוות  הגורם ברור  תנינא   לכל  ח'  בתורה  קמא  )כמבואר  ב'  תתאה  ,(ותורה  לחכמה  הכ  ולזכות  לי  שהיא 

 
שוב גם זולתו, אבל  ם כלים לח מוחין שה   שנולד הוא כבהמה שכל מאוויה הן רק הדאגה לעצמה, וככל שגדל מקבל גם   כמו תינוק   ח

 בעל תאווה משתמש בהן לדאוג לעצמו ביתר שאת.
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בעוה"ז  להשגו אלוקות,  בת  עוה"ובעיקר  של  ההשגות  וגם  מי עוה"ב.  בבחי'  בעוה"ז.  ההצלחה  כפי  הן  ב 
 שטרח בע"ש יאכל בשבת. 

כיהשגת אלוקות ממש המושג   כפשוטו  אינו  רחוקה מהשגת    ,  עדיין היא  אפילו הנשמה שהיא חלק אלוק 
אלא כל   , אין סוף ימות כי הוא אורואפילו להשיג את האור האמת המתפשט ממנו א"א בשל ,הקב"ה בעצמו

 דרגתה בקומת האדם של כל ישראל.  שמה כפי מנ
בעולם השכר שהוא עוה"ב, כל אחד יזכה כפי הכלים שהכין בעוה"ז. נמצא שישיג לא כפי השגת הנשמה,  ו

כי   וכמה שזכה בעוה"ז להתגבר על הגוף משכא דחויא    בעוה"באלא כפי השגת הנפש,  היא הגוף,  הנפש 
בנ  ע"י הרוח את אור  ולהאיר יהנשמה  זה  שדרכם    וכמו המשקפים של  והיי"ב. שהיה הגוף שלו בעוהפש, 

 יזכה להרגיש השגות הנשמה.
על כן הוא ש  ,מכניס בו ישות ועזות פנים ודמיון עכורשוכ"ש בעוה"ז כשאדם בגוף הנחש וזוהמת העבירות  

ביותר גדול  נפשות  רופא  להשגות    ,צריך  עד  להזדכך,  לזכות  ההכדי  בעוה"ז  גם  אמנם  הן  שאלוקות,  גות 
הנמוך ביותר מה שמצייר לעצמו את הקב"ה ומאמין בו ובוטח בו עד כמה    םכי אפילו אד  ,דרגותבאלפי מ

ע"י שנשמתו   בחינתו.  לפי  לזה  כלים  יש  יהודי  ולכל  אלוקות,  איזה השגת  זו  אמיתי  ציור  לעצמו  שמצייר 
יאוף כמבואר ת נאווורת תוהתגברות מדעכירות הדמיון  המת הנחש שהיא  ו ז  התה בהר סיני ופסקה ממנ יהי

ג'  ג'  סט  בגמ' ע"ז כב:, שהיא השרש לתאוות ממון כמבואר בלק"ה קדושין  )וביומא  הנבואה  .  ליצה"ר  כשפסקה  כחלוהו 

 דעריות והתמעט כוחו צ"ע אם בכלל או רק של ישראל(  

  אד ול וממילא מקבל ממנו מעט מאמנם אפשר להיות אצל הצדיק ולא לראות ולא להרגיש את אורו הגד

שהכסילות הזו נובעת מתאוות אכילה, שהיא התאווה שעיקר העסק בה הוא חיזוק עזות וגשמיות וחומריות הגוף בעצמו, וכמ"ש רבנו    מבואררה יז  )ובתו

שמים  ובאמת בחוש רואים שהמתקרבים לצדיק האמת הם בין נמוכים ומגו   (בתורה ח' תנינא מזון הגוף הפך מזון הנשמה

 .  \ט/ סבר הגיוני מדוע זה זכה וזה לא זכהשום כלל וה  ולא נראהצדיקים מזוככים  ובין

ת עין ושערה שחורה, ללמד על בביאור עניין החכמה תתאה הנ"ל מדמה אותה רבנו עפ"י לשון הזוהר לב
כלפי א" חוט השערה  כדי  ביותר עד  רחוק  הנמשל שהוא אלוקות ממש למשל שהוא  בין    ס היחס העצום 

י רחבה מאד למעלה ולמטה היא צרה מאד ובחיי מוהר"ן  ט התורה שלבתורה רע אלוקותו ית' וכלשון רבינו  
יותר, מבואר שהחכמה תתאה היא לא   וא"א  ורבבות פעמים  אות שס אמר שהוריד וצמצם השגתו אלפי 

באספקלר רבינו  אותה  כפי שהשיג  צמצום ההשגה  ממש  היא  אלא  דמיונית  להשגה  דמיוני  משל  יא סתם 
שבעצה מלובש כל רוחב העצום של השגתו,    ,בודת ה'ה מעשית בעעד לעיצ  וצמצם אותה   ,המאירה שלו

י  עיין סוף תורה ו'    .באופן שקיום העצה בעצמה היא תיקון נפלא למטה ולמעלה ְכפִּ יו ו  עֹותָּ נו  י ת ְ פִּ ם כ ְ דָּ אָּ י הָּ כ ִּ
לְ  ֹוֵרם  ג  ן  ֵ כ  ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ֲעבֹודָּ ָּ ב  תֹו  קו  ְתַחז ְ ְלַמְעלָּ הִּ מֹות  ֵ ַהש   ַמְמ ַיֵחד  ו  ַעל  ה,  יְך  ִּ ֵהיֵטב:ש  ֵבן  ְוהָּ ם.  ָּ ש   מִּ ה  ָּ ֻדש   ַהק ְ  ַעְצמֹו 

 ונחקק בנפש הלומד ומקיים אותה להיות כלי להשגות גם בעוה"ב. 
הוא   והקיום  הלימוד  כי  ממון  מתאוות  שיוצאים  כמה  עד  רק  בה  שזוכים  שמבואר  מה  יותר  מובן  ובזה 

ו  חיצוניות שפועלת רק כפי פונעזות הגו היציאה של האדם מבהמיות  ה רק לעצמו כמו בהמה. ף שמהותו 
לכן עיקר היציאה מעזות וישות הגוף היא מדת החסד והנתינה לזולת שהיא עיקר הגדלות והתעלות הנפש  

 השכלית על הבהמית. 
  בהמה וזה זוכים רק ע"י קבלת תוכחה מהצדיק האמיתי שדבורי חכמתו מאירים חסד שמעלה את המקבל מ

  אמרה לנעמי אני עשיתי את בועז לאיש ע"י שקבלתי ממנו   הר שרותי הזועפ"  \יז/לאדם, כמבואר בתורה ל

 מבואר שע"י שמיעת תורה מצדיק אמיתי מתבטל תאוות ממון(  \ יאת ג'/ או צדקה. )גם בתורה יג
ש מה  כפי  וכפי  ממון,  תאוות  בלי  תורה  שלומדים  כמה  עד  זוכים  תתאה  לחכמה    לצאתשזוכה  נתבאר 

וזוכים לזה ע"י כך מוציא את החכמה תתאה מגלות הד' מלכויות דסט"א,    ,ח בחלקולהיות שממתאוות ממון  
כי הוא הזמן המסוגל ביותר שמאיר  ד יום טוב של  עוד ע"י הקבלת פני רבו ברגל וע"י כבו הצדיק המוכיח ו 

  דקדושה מחות  לה את כל הש, ועי"ז זוכה לשמחה ומעלמלכות ומחזק אותה  אור אמת ושמחהבו אור הפנים  
   השנה כל של

 
 

 
ב ַ   -  רצז   ' שיש"ק ב   ט  ם  לָּ י; או  לִּ ה  ֶּ ש  קָּ לֹא  ה  זֶּ ם,  ֶּ כ  מִּ ים  ְרחֹוקִּ ם  עֹולָּ הָּ ֶּ ש  ה  "זֶּ ַמר:  ְואָּ  , נו  ֵ ַרב  ל  ַעם אֶּ ַ פ  ה  נָּ ָּ פ  ֵרב  מֹוַהְרַנ"ת ְ  ְתקָּ ְלהִּ י  ֲאנִּ י  יתִּ כִּ זָּ ה  ֶּ מ 

ם"? עָּ  : " ה לֹו ַר נָּ ֲאֵליכֶּ נו  ֵ ן ַאייְך אִּ ב  ַווְייט פו  יז  ועְלט אִּ וֶּ י  ואס ד ִּ וָּ אס  ה" ! "ד ָּ ֶּ ש  ה לֹא קָּ זֶּ ם  א?  ג ַ יְך יָּ ואס אִּ וָּ ער ַפאר  ֶּ ב  ה, אָּ ֶּ ש  ט קָּ ְ יש  נִּ יר    -יז מִּ
ַמר ַאַחר  ה" ! ְואָּ ֶּ ש  ט קָּ ְ יש  יז אֹויְך נִּ אס אִּ ה לֹ -ד ָּ ם זֶּ "ג ַ ֶּ נו  ש  ֵ ֵרץ לֹו ַרב  ֵ ת  ֶּ ש  כ ְ ֶּ , ש  ְך מֹוַהְרַנ"ת ְ ָּ ר כ  בָּ ה ַהד ָּ ֶּ ש  ה לֹו קָּ יָּ ו ב לֹא הָּ ת ש  ֱאמֶּ ֶּ ה", ב  ֶּ ש   .א קָּ

ש    -  ג'   תורה לז אות   י רו  ֵ ם ]פ  דָּ ה אָּ ה, "ַנֲעשֶֹּ א זֶּ ְקרָּ ִּ מ  ם מִּ ָּ ַמד ש  ם, ְולָּ דָּ אָּ א ד ְ ְקנָּ ְדיו  ה הו א ב ִּ קָּ ַעל ְיֵדי ְצדָּ ֶּ ם ש  ָּ ש  ש  ז ַֹהר ְמֹפרָּ ַ י ב  א  : כ ִּ כָּ יב הָּ תִּ ", כ ְ
ם "וְ  תָּ יב הָּ ְכתִּ ה, ו  י ָּ ' ֲעשִֹּ ה ְוכו  קָּ ְנַין ְצדָּ ', ְלעִּ ֹו" ְוכו  מ  י עִּ יתִּ שִֹּ ר עָּ ֶּ יש  ֲאש  אִּ ם הָּ ֵ  ...ש 

הו  אות    יג   עיין תורה   יא ד ֵיש  לֹו ֵאיזֶּ חָּ ד ְואֶּ חָּ ל אֶּ ָּ ֹור, כ  ים ַלֲחַכם ַהד  אִּ ָּ ם ַהב  דָּ ֵני אָּ ו  ב ְ ל ֵאל  ָּ כ  ֶּ צֹון, ש  יַנת רָּ חִּ ה ב ְ ש  זֶּ פֶּ יק לֹוֵקַח  ]ג[ ְונֶּ ד ִּ צֹון, ְוַהצ ַ  רָּ
הָּ  ל  ָּ )ְיחֶּ כ  יַנת  ְבחִּ ב ִּ ה",  חָּ ְבטֶּ מִּ עֹז  ד  ֹרֶּ "ַוי  ְך  ָּ כ  ְוַאַחר  ם,  הֶּ ָּ מ  עִּ ה  ְועֹולֶּ ֹוב'  ְזֵקאל  ְרצֹונֹות  ש  'וָּ ֹות,  ש  פָּ ַהנ ְ ֹות  י  ֲעלִּ ַ ב  צֹוא'  'רָּ ֹוב";  ש  וָּ צֹוא  רָּ ֹות  "ְוַהַחי  א(: 

ֵני   ו  ק  תִּ א ב ְ בָּ ו  מ  ֶּ ה ש  ְוזֶּ ה.  ֹורָּ ת ַהת  ו  ל  ְתג ַ ם הִּ ֹות, עִּ ש  פָּ ַהנ ְ ַרת  ֲחזָּ ַ י ב  נִּ ָּ ר ַהפ  א ְמַט"ט שַֹ ֹוב' ד ָּ ש  'וָּ יֵאל,  רִּ א נו  צֹוא' ד ָּ ן ע, קט.(: 'רָּ ו  ק  רִּ זַֹהר )ת ִּ נו  יֵאל  ם; 
ית כג: ִּ ֵראש  ק )זַֹהר ב ְ לו  ר ד ָּ א נו  "ה,    ד ָּ ֶּ ם מש  ֵ ש  ים ב ְ ִּ ש  יהו  רָּ אִּ ים, ד ְ נִּ ָּ ר ַהפ  א ְמַט"ט שַֹ ֹוב ד ָּ ש  מֹון, וָּ ֲאַות מָּ ַ ת ת  ימו  ֲחמִּ ַ ין( ב  ְבעִּ ִּ א ש  נָּ ו  ק  ְבתִּ יהו   ו  אִּ ד ְ

ְך הַ  ֵ כ  ַ ת  ְ ש  נִּ דֹו  יָּ ַעל  ֶּ ינו ", ש  ֵ ַח ַאפ  הו א "רו  ֶּ יַח; ש  ִּ ש  ימו  מָּ ה )זַֹהר  ֲחמִּ ֶּ א מש  י ָּ יַמְטרִּ ג ִּ ה  כָּ כָּ ָּ ה: ש  ְוזֶּ יֵלי  ת.  ְך ֱאלִּ ֵ כ  ַ הו א ְמש  ֶּ ס רלא.(, ש  יְנחָּ ִּ ַהר קיא: פ  ב ְ
ה: ֹורָּ ל ַהת  ֵ ַקב  ְ מ  ֶּ ה, ש  ֶּ א מש  ֹוב ד ָּ ש  , וָּ ש  פֶּ הו א ַהנ ֶּ ֶּ צֹון, ש  א רָּ צֹוא ד ָּ ב; רָּ הָּ ף ְוזָּ סֶּ  כֶּ
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 הקדמה עוד 
 שהיא קובץ ההקדמות שלפני כל אות 

ל' אותנו    תורה  מלמד  רבינו  לימוד  את  לשון  שברא  הבירה,  מנהיג  את  בוראנו,  את  להכיר  זוכים  כיצד 
הנעל  כבודו  גילוי  על  לנו שכר  ליתן  כדי  פרטיו  כל  על  בעבדותינו העולם  הרוצה  הטוב  ה'  בו,  ם 

יקים שזכו להשיגו באצילות, וצמצמו השגתם לתורה שלנו,  צדשלח לנו  ח עלינו. ומבאר נפלא כיצד  ומשגי
שיזכך עצמו   כל אחד עד כמה  ית'  אותו  להכיר  ועי"ז  ית',  רצונו  נוכל לעשות  רבים שבהם  שהיא משלים 

תכלית שזה  בלק"הבעוה"ז  האדם    ודמיונו.  שהעיקר    \יב/כמבואר  הזהר  וכפי   .הלי  יןשתמודעיל  הואעפ"י 
בבח בעוה"ז  אמונהשזוכים  מראו  י'  ואראה  השמים  נפתחו  לעתיד )בבחי'  זוכים  כך  אמונה(  ר"ת  אלקים  ת 

כשיתקיים   כ'(  ל)ישעיה  לבוא  ר'  עיניך  והיו  מוריך  עוד  יכנף  מוריך וולא  את  כמ"ש  אות  דעת.  בבחי'  כ'(   )שם,  יא 

לי כמים  דעה  הארץ  דחויא  "ומלאה  משכא  הגוף  שאת  וכמו  מכסים".  תורם  כל  את  כך  בעתיד,  ת נשליך 
 יא פסולת של תורה דעתיקא, נשליך ונעסוק בתורה כפי שהיא באצילות. שהעוה"ז 

א רבנו  באות  גֹות    -מבאר  ָֹּ ל,  ַהש  לו  ְלעָּ ה  ָּ ל  ֵמעִּ ים.  ַרב ִּ ים  מִּ ְמצו  צִּ ְיֵדי  ַעל  ם  אִּ י  כ ִּ יג  ִֹּ ְלַהש  ר  ָּ ְפש  אֶּ י  אִּ ת,  ֱאלֹקו 
ל   כֶּ ֵֹ ש  ְחת   מִּ ל ת ַ כֶּ ְליֹון ְלֹשֵ בחי' מי אסף    לכאורה הוא כמושלנו    קות בשכללהשיג אלוזה  עניין    –ֹון.  עֶּ

תחצוץ בין נפשו   זיכך עצמו מאד שזכה שישותו לאשאבל ע"י משלים רבים יכול הרב    .)משלי ל' ד'(  רוח בחפניו
לנשמתו וישיג השגות הנשמה בעולם האצילות דהיינו את התורה שלנו כפי שהיא בעולם שאצלו ית' ממש.  

אלוקות ממש וגם שם א"א להשיג עצמותו ית' אלא רק השגות    שם היא  ,יא היא תורה דעתיקא סתימאהשה
עוד ועוד    הותו הנפלאה שמתגל נהנין מזיו השכינה ובהשגה למעלה מהשגה באורו הא"ס ומתענגים מרוממ

מעט לבוש עד כמה אין לה חקר. ובכל עולם התורה הזו מתלבשת בלבושים כפי אותו עולם כי בבריאה יש  
לבו חציו  ובעולםוביצירה  ובתוכו    ש  לבוש  הוא  הרוב  העשיה  נשמתשלנו  אבל  אור.  אלוק  מעט  חלק  נו 
 . גותיהורק בגלל הגוף החוץ לא נודע לנו בנפש הש משיגה באצילות

וחסידות   קבלה  גמרא  כל התורה מקרא משנה  עוה"ז  של  ופי'  כל  וכו'  נמצא שהתורה  התורה של  ביאורי 
למושגים של עוה"ז    המצומצמת  ,תורה של מעלה  ה היא אות  וכל מי שזוכה לכווין לאמת,צדיקים אמיתיים  

משלים שנג  ,ע"י  שור  וכגון  ממש  לאלוקות  משל  בחי'  היא  מצוה  וכל  הלכה  כל  הן  ובאמת  הפרה  את  ח 
 צם למקרה ודינו בעוה"ז.  ומאלוקות שמצ

וא  הנשמה ה  ומשיג ברוח לבו את השגות(  )עיין חי"מ רלדוצדיק שזיכך עצמו עד שלא נשאר בו ריח של גשמיות  
וד ומעשיות  למשלים  אותם  ש"ס  מצמצם  בחי"מ  כמבואר  כוחו  כפי  תשובה  לכם   -רכי  אומר  איני  אמר 

יכול  מתורתי כי אם הפסלת והיא נמו כה אלפי אלפים ורבי רבבות מדרגות מכפי מה שאני משיגה, ואיני 
לו תורות    כבר שיש  שמעתי בשמו שאמר   -ם שס"א  עוד ש   לומר נמוך יותר וכבר נרשם מזה במקום אחר:

יגע כל כך קדם התורה הוא  ייכול להלביש אותה בשום לבוש. ואמר שמה שמת  בלי לבושים. פרוש, שאינו
ד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודבורים שיוכל לאמרה ולגלותה, על כן צריך  מחמת שקשה לו מא

כמו    תורה שהיה יושב עמנויה קדם הונו לברכה הזה כי דרכו זכר ין במקום אחר מייגיעות גדולות לזה. וע
שעה ושתים והיה מתיגע מאד בכמה תנועות וגניחות. ואף על פי שישב בשתיקה היה נכר מתנועותיו שיש 

 עכ"ל חי"מ. : לו יגיעות גדולות מאד. ואחר כך פתח פיו והתחיל לומר

כל אדם ת  אבל באמ  זיונות ונבואות ברוח הקדש,נשמע מושג במעלות הצדיקים שזוכים לח  השגות אלוקות
וגם הנמוך ביותר יש לו השגת אלוקות כפי דמיונו שמדמיין את מציאות הקב"ה, כי אמונה ויראה הן עיקר  

אלוקות כפי ההשגת  ית'  מציאותו  שמשיג  דמיונו  כפי  אלא  בעין,  רואה  שלא  מדבר  וירא  מאמין  שהרי   .
ונש ובאמונה גדולה יותר  ביראת העחזקה יותר אזי מתבטאת גם    ההקדמות שקיבל ומאמין בה. וכשהאמונה

 רוממות, ובאמונה יותר אזי מתבטא גם בענווה.  גם ביראת ה
 

 כזה רבי גדול מאד מאד שיוכל להסביר שכל גדול   'ה וכו מלמד הגון כזמבאר שצריך לזה   – באות ב'
גדול    שרון הסברה טוב, אלא רביכ  לו  אין הכוונה ללמדן גדול או מי שישונראה ש  -ע"י השכל התחתון

דייקאמא מאד  היא שהוא  ,ד  מפריד    זאוח  גדולתו  לא  ולרגע  העליון  בשכל  הזמן  התחתון    אתכל  השכל 
ל כורק לבוש לש  ,אלא מחזיק אותו כפסולת גמור  ,חתון בפני עצמו כללערך לשכל הת  וואין אצל  ,עליוןמה

ועצום    .העליון גדול  מלמדן  אתשלהבדיל  להסביר  ו  יודע  התחתון  בוהשכל   קותנמ  הוא  בלא  ,לפלפל 
העליון   מיראהידהי  ,זההמהשכל  שמנותק  אחר  ,נו  ממקום  היא  למדן  כזה  של  שמקבלים התורה  )מהיכן   ,

,  פילו אם הוא ראש סנהדרין ויועץ המלך גאון הגאוניםולא מהקדושה כלל. א  העזי פנים את התורה שלהם(
אזי באותו  מו  לעצ  כדבר  ,סלכפל התחתון לא כפסולת אלא  אם לרגע הוא לומד את השכ  כדואג ואחיתופל, 

 
כָּ   -  ר ד' ב'.השכמת הבק   לק"ה   יב ה ב ְ ַנֲעשָֹּ ה  זֶּ ל  ַחר ְוכָּ ַ ת ַהש   לֶּ ה ַאי ֶּ ית עֹולָּ ֲחרִּ ַ ש  ב ְ ז  אָּ ֶּ ר ש  ֹקֶּ הו א  ל ב  ֶּ ַחר, ש  ַ ד ַהש   ו  ֹות ַעמ  י  יַנת ֲעלִּ חִּ ב ְ הו א  ֶּ , ש 

גוֹ  ָֹּ ַהש  ל  ָּ כ  ֶּ ְראו ת ש  ְמַצְמֵצם הָּ י הו א  כ ִּ ַחר,  ַ ש  א  ְקרָּ נ ִּ ֶּ ש  "ל  ַהנ ַ ה  אָּ ת ָּ ַ ת  ה  ְכמָּ ת חָּ ַמְלכו  יַנת  חִּ ן ב ְ ֵ כ  ְוַעל   . ה  דָּ יָּ ַעל  ת  ְמֹאד    ת ֱאלֹקו  ר  ֵ ב  ְתג ַ ְלהִּ ין  יכִּ ְצרִּ
כ ֵ  ְ ַהש  ר  ֹקֶּ ב  ַ ב  ְכמָּ ַלֲעמֹד  חָּ יַנת  חִּ ב ְ "ל,  ַהנ ַ ַחר  ַ ַהש   יַנת  חִּ ב ְ יעֹוֵרר  וִּ ה  ְוַיֲעלֶּ ל  ַגד ֵ י ְ ֶּ ש  ֵדי  כ ְ ה  ַוֲעבֹודָּ ה  תֹורָּ ב ְ ַלֲעסֹק  ֵדי  כ ְ יַנת  ם  ְבחִּ ב ִּ "ל,  ַהנ ַ ה  אָּ ת ָּ ַ ת  ה 

ה )תהלים נ"  ירָּ עִּ ' אָּ י ְוכו  ה ְכבֹודִּ רָּ ַגת ֱאלֹק   ז( עו  ָֹּ יַנת ַהש  ְבחִּ ה לִּ ֶּ ְזכ  י ִּ ֶּ ֵדי ש  ַחר. כ ְ ָּ ח  ש  ם ֻמְכרָּ דָּ ל אָּ י כָּ , כ ִּ ְרנו  ְך נֹוצָּ ר ְלכָּ ֶּ ַרְך ֲאש  ָּ ְתב  יר אֹותֹו יִּ ת ְלַהכ ִּ ו 
ְבְראו  ַר  מֹות נִּ עֹולָּ ל הָּ ם. ְוכָּ עֹולָּ א לָּ ָּ ה ב  יל זֶּ בִּ ְ ש  י ַרק ב ִּ ה, כ ִּ זֶּ בֹא לָּ י ָּ ֶּ ַ ש  ת  ְ ש  ין ְדיִּ גִּ ה ב ְ יל זֶּ בִּ ְ ש  ן לי': ק ב ִּ ֹוְדעו   מ 
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הוא   הנ"ל.רגע  מאד  מאד  גדול  רבי  נקרא  ש  אינו  לזואנחנו  זכינו  הצדיקים  כוך  ילא  דעת  על  למדים  אנו 
 מה לעצמה ח"ו. ככחלא  לרגע נו אבל רה. ואנו מנסים לבאר אותה שיותר תתקבל על דעתשהורידו את התו

ר ן עד כחוט השערה וכמבואצמצם אותלמעלה ויודע ל  השגות שמלמדכי צריך לזה מלמד שמשיג את ה
היא רחבה   כך שאצלו  כל  גדול  קצרה. להבדיל ממלמד שאינו  ולמטה  רחבה  בתורה רעט שלמעלה היא 
למטה וקצרה למעלה. והחילוק נ"ל כי המלמד הקטן כיון שמשיג מעט מלביש במשל וחכמה תתאה שאינו 

מהשגת  מעלה אינו אלא ניצוץ  עניין שללא מרבה בביאורים של איזה  צמצום של השגות גדולות למעלה א
, נמצא שלמעלה הוא צר ולמטה רחב, וצדיק אמיתי כמו רבינו בלק"מ, להפך למעלה משיג ברוחב  אלוקות

 . עצום ומצליח לצמצם השגתו עד חוט השערה ואעפ"כ הכל כלול בה, בהעלם

יותר.  בגלות    ולמלכות שהוא מי שהביותר  החולה    -  "וכו'  כל מה שהחולה נחלה ביותרועוד אומר רבנו "
שאינה בכוונה כראוי.    ה מתבטא בתפילובות  ומתבטא בתאוות רעות ואפילו עובדי ה' גדולים בעלי מדות ט

הכוונה לחכמה  ש   ונראהשהוא חסרון הארת החכמה,  (  מא ד'ו על ערש דוי תהלים  נדעה"פ ה' יסע)חולה מבואר באריז"ל  
   .עילאה

 

ג'  הוא  -  באות  תחתון  ששכל  שהול  -  שערותי'  בח  מבאר  השגות  כפי  עילאה  שהחכמה  ומבאר  ך 
קו דק  כמו    ,ודע לצמצם עד כחוט השערהורבי גדול י  ,מאד מאד  תורה רחבה  היאלמעלה    ,אלקות 

כי החוט השערה הזה    -שערא בעיגולא    ומכונה  ,ושחור הפך הלבנונית של מעלה  ,הפך הרוחב של מעלה
ההשג  שהוא שצמצום  העצומה  מעלהה  את    נעשיתהעליונה    ההשגה  כלש  באופן  ,ל  המחיה  מקיף  בבחי' 

   .בחי' שכל פנימי שאפשר להשיגוהחכמה תתאה שהיא 
בעיגולא    ומבאר אע"פ שהם שערה  מלמד  אלקות שהרב  להשגות  צריך שההקדמות  כיצד  משלים  בכמה 

פים  אלפי אלבחי"מ שס  ון רבינו  דהיינו צמצום עצום עד כחוט השעה את כל התורה הרחבה של מעלה )כלש
ל  כוצא בחוט השערה כל מה שנמצא למעלה, עד שחכם בבחי' חכם עדיף מנביא, ייותר( אעפ"כ נמ  אוא"
פולו לגלות בחוט השערה תלי תלים של הלכות כי עולה בחוט לרוחב של מעלה וחוזר ומצמצם חדושי  בפל

 הלכות בחוט. 
שערות  ומ סוד  וזקן  הבאר  הנ"ל  שהןראש  הלבשת    בחי'  בחכמ של  עילאה  תתאהחכמה  כשהצדיק    ,ה  כי 

יחס בין המשל  בבחי' ה  ,בשתי בחינות  ,מלמד השגות לתלמיד צריך צמומים רבים עד בחי' כחוט השערה
דק    יהיההמשל  ש  ,לנמשל חוט  בחי'  כחוט    מהנמשל,רק  בדיוק  הנמשל  על  המשל  ילמד  שאעפ"כ  ועוד 
   .השערה

ל עולה על  חי' מה שכביכום בנו שה דהיי  ,ות הן מותרות המוחיןבתורה סט מבואר עפ"י האריז"ל שהשער
בחי' פסול  ומלמד לתלמיד.  ,את זה הוא מוציא בבחי' שערות   ,גדותיו של החכם נובלות התורה  כמו שיער    ת)והם 

מה שמלמד הרב לתלמיד הם נה"י שנכנסים בראש התלמיד האריז"ל  "י  )ועפ  :(שהוא בלא חיות כמבואר בערכין ז
נעשה אצל התלמיד שכל    ,שכל נמוך וברורדהיינו    ,רגליןבר בחי'  ב"ד, דהיינו מה שאצל הרב כונעשים ח

אחותי"  ,גבוה לחכמה  "אמור  הרב  את  חז"ל  שהזהירו  פירושוזה  שאסורה    ,  כאחותך  הדבר  לך  ברור  אם 
  וזה  ,( נמצא שעניין השערות הוא כמו משל לאופן כיצד הרב מלמד את התלמידאמור ואם לאו אל תאמר

יוצא במר רבינו שהארות המוחישאו אבל לעניינינו נראה שרומז    ,בחי' כזו נעלמתגם  יש  ואולי    , שערותן 
דהיינו בצמצומים רבים    ,הוא מוציא אותם בדבריו לתלמיד בבחי' שערות  ,כנ"ל שהארות המוחין של הצדיק

מ הרבדק  מלמד  שאותו  התחתון  שהשכל  עד  הדק.  העליון  ,ן  השכל  מתלבש  הוא  ,בו  העליון  השכל    כי 
בחי' שהתגים שעל האותיות שהם קו דק על האות כחוט    ,רמז דק כחוט השערהחי'  עצום, ב  בעצמו בצמצום

 השערה רומזים לסוד גבוה ונעלם שיש באותיות. 
צמצומים שמצמצם את החכמה עילאה להלביש אותה  וזה רמוז בלשון הזוהר שערא בעיגולא, דהיינו שה 

שקולט התלמיד את כוונתו. בבחי'   רבים עד  סביב הנקודת אמת בביאורים  בחכמה תתאה זה כמו שמסתובב
ר חז"ל סובבהו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. בבחי' שהרב מלמד לתלמיד מה שאצלו בבחי' פנימי  ממא

 חי' עיגולא, וצריך להכניסו לפנים. בחי' יושר ואזי אצל התלמיד נעשה מקיף ב
 

ד' אש  -מבאר    באות  התחתון  לשכל  שישנא  לבא  ע"י  כ"א  בת"א  השנהממון    משמע   -אהכלית 
 שאפילו רק חוסר שנאה מחסר מהקנין בחכמה תתאה.   

השערה   וצ"ע כחוט  עד  ית',  אלוקותו  השגת  צמצומי  היא  תתאה  שחכמה  התורה  שהם    ,כיון  מצוות  כלל 
ומהדרים  מו  .ודקדוקיה בני תורה המדקדקים בקיום המצוות   , ת הדיןלפנים משורומחמירים בחומרות  צינו 

   ?ם אבל אוהביםא רודפיאמנם ל ,אע"פ שאוהבים ממון

)בתורה מד  מדוע אמר רבינו    ,כיון שכנ"ל המצוות הן חכמה תתאה ודקדוקיה עד כחוט השערה  עוד צ"ע
 ורה ככל שמדקדק בה קונה אותה יותר. הרי אדרבה לכא ,שחומרות אין צריך כללתנינא( 

  ,תא השמחה שבמצווהילימות  כי הש  ,אבל לא הוא השלימות  ,שבאמת הדקדוק משובח  אע"פ  ונראה לומר
 אלא השמחה בהקב"ה.   ,ולא שמחת ההצלחה

נפש    ואפילו עד מסירותלדקדק מאד בחוקיהם  ומדתם  קנאות    ם טבעכאלה ש   כי מצינו בכל הכתות שבעולם
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  ק הקשראלא ר  ,מוכרח מזה שלא זו החיות דקדושה שמחיה את החכמה תתאהו   .מצוות דתםי וחוקעל קיום  
ה דהיינו הקב"הלמה  מצוָּ ה  ההדוק מאד בין עושה היא    החכמה תתאה שבקיום המצוות,דהיינו ששלימות    ,צוֶּ

 דהיינו חיזוק אמונה ובטחון.   ,רק עד כמה שהיא כלי להשגת אלוקות
הוא רק בשמחה שנובעת מהחיבור אליו ית'. ממילא לזה  טוי  י להקב"ה, והב  אתחיבור וצוו   ,ה כשמהכי מצוָּ 
ע הכל  בשמחת  פוגם  לא  הדקדוק  הווד  פגםמצוות  אבל  משובח  בשמחה  א  ביותר  בגלל  הקטן  אפילו   ,

וכל שכן שנופל לעצבות  כבר יצא שכרו בהפסדו,    השתדלותו להחמיר בשלימות קיום המעשי של המצוה, 
כי העיקר היא השמחה במצוות, והיא עיקר החיות  ל השלימות החיצונית שמחפש,  או עצבנות או כעס בגל

 חכמה תתאה.   של

איזה  בלב    מרגישמחסר האמונה ובטחון והשמחה בחיבור להקב"ה כיון    פילו מעטת ממון אוהכי נמי אהב
בחלקו שמח  ואינו  בתכליתו  ,חוסר  הממון  את  שונא  שלא  בקיום    ,עד  להקב"ה  להתחבר  יכול  לא  עדיין 

החכמה תתאה שלו    בתכלית  ע"כ רק שונא ממוןל הממון.  עכי עדין יש לו איזה קשר למבטח בוגד    ,ותהמצו
   א כראוי.הי

כי החוש עומד ומכחיש את האמת ומרמה את האדם    ובאמת בעוה"ז שרובו הסתרה קשה מאד לזכות לזה,
כמ"ש   בממון.  ממשות  הכל"שיש  את  יענה  עוה"הכסף  להבלי  חוץ  שראשו  מי  רק  נמצא  יכול  .  לגמרי  "ז 

גדול דלשנא את הממון באמת ובטחון  ולזה צריך אמונה  תאה  ת  מהע"י חכהיינו השגת אלוקות שזוכים  , 
 .    שא"א לזכות לה אלא ע"י שונא ממון וחוזר חלילה

נראה שמתכווין לעולמות אצילות בריאה יצירה    –  "השכל התחתון הוא חכמה תתאה שבכל עולם ועולם"
  ,רע והסתרה   הוא בזיכוך, שעולם העשיה רובו  ביניהםחילוק  שה כפי הידוע  בעוה"ז, ו  ועשיה, שיש להן בחי'

היצירה   רע  ועולם  והסתרה  ,והסתרהחציו  רע  מיעוטו  הסתרה  ,והבריאה  אין  ד'  ובאצילות  הם  בנים  וד'   .
שהחכם בחי' אצילות, והרשע בחי' עולם העשיה. נמצא    ,ישראל הם בחי' ד' עולמות  ללמדרגות השגה שבכ

י שההסתרה אצלו שונה.  כאילו נמצא בעולם אחר ממ  כך הוא  כל אחד מישראל כפי ההסתרה שנמצא בה
מקיים את המצוות בשמחה גדולה והממון שנאוי אצלו בתכלית ומי שהוא צילות  חי' עולם אהחכם בש  וןכג

וכ ממון  אוהב  הוא  ובבעולם העשיה  כלל.  עליו עשית המצווה בלא שמחה  וכיו"ב  ד  בבריאה  שאינו התם 
 יודע ביצירה. 

וע"" עולם  אותו  מנהיג  שהוא  עולם  שבכל  תתאה  לממחכמה  ההטיה  דשמואל  ביומוי  גרמה  כ  לפגם  ון 
ומהתוצאה שמאסו מלכות ה' אתה למד מה מנהיג את העולם שתלה זה    –  "שמאסו מלכותו ית'   במלכות

הגת העולם על ידי בזה שבגלל שהחכמה תתאה מנהגת את העולם לכן כשפגמו במלכות פגמו ומאסו בהנ
ו את  מאס  אלא  ,שמהשהן רק גוף בלא נ  ם המצוותולא בעצ   ,שמנהיג אותם בקיום המצוותדהיינו    ,הקב"ה

קיום מצוות בשמחת החיבור    ,הנשמה של המצוות ומשגיחו ם הקב"ה המצוֶּ עדהיינו  הזו מאסו    ,ה  בהנהגה 
 והיא הנהגת העולם בכל עולם. 

כך החוטא נחשב יותר    ,כי ככל שההסתרה מתמעטת  הדין,  וקקדדב  החילוק בין עולם לעולם נראה שהואו
כמבאר בתורה מט    ,וגדל דקדוק הדין והעונש  ,חוטאואעפ"כ    שהרי מרגיש מציאותו  ,המלך   כחוטא בבית 

אלא שבגלל ההסתרה א"א    ,שלפי גדולת ה' היה ראוי על כל תנועה שלא כראוי לקבל עונש נוראתנינא  
, כי כל אחד לפי ולא לפי ההסתרה הכללית  אחד כפי ההסתרה הפרטית שלו  אבל דנים כל  ,לדון אותנו כך 

, וכך נחשב חטאו קרוב או רחוק מהמלך. נמצא שכל אדם  כנ"ל  רבעולם אחחשב נמצא  ההסתרה שלו, כך נ
שנמצא  מצד דקדוק הדין שחייב לפי ההסתרה שבעולמו הפרטי    ומנהגת אותשל אותו עולם  החכמה תתאה  

 תרה כך מתמעט חומר הדין. לפי גודל ההסש ,בו

מצינו   באמת  העולם  כי  את  שמנהגת  תתאה  הקדמת  חכמה  עפ"י  מז  בתורה  שבהכגון  תזוהר  ורה  חדושי 
ומצינו   מופתים,  לו  שנעשים  עד  העולם  הנהגת  את  משנה  ועי"ז  חדשים  וארץ  שמים  שטבע  בגמ'  בורא 

התורה,  ית חכמי  החודש שמעברים  עיבור  לפי  משתנה  בת שלש  כאןלא  לנראה שאבל  נוקת  הכוונה    ,זה 
 ר כאן. ממה שמאסו אתה למד על ההנהגה שבה מדובשכנ"ל 

פגמו במלכות דקדושה כמ"ש כי אותי מאסו   ו ראשי הדור אל הממון תיכףואל שנפלועל כן ביומוי דשמ
ולא את המִּ יש עליהם אדון מצוֶּ שנראה פשוט שמאסו את המציאות    -ממלוך עליהם כי המִּ ווֹ צְ וה  ת  ווֹ צְ ת 
אבותי הקשר  מנהג  אבל  המצוות,  מקיום  אותם  יפטור  שהמלך  חשבו  ולא  בידם,  הקב"ה  הם  דהיינו  עם 
והרגשה שלא עשיתי כראוי    בקורת ואיום העונשולחיות תחת הרגשת    ומשגיח,מצווה  וא ית' הההרגשה שה

זה מאסו ורצו מלך שיפטור אותם מהרגשת היראת שמים הרגשה שעומד עליהם אדון מצווה. ובחרו במלך  
 ום. נמצא לפ"ז שדייקא מרובבביתו וכמה שיבקש עדין זה לא כמו שעומדים עליך על הראש כל הייושב  

נו היום שלא מרגישים יראה כמעט כלל מרוב הסתרה. ומי שמרגיש  רגשת ה' מאסו אותו ולא כמויראה וה
היה  אדרבה. אבל בימים ההם ההסתרה היתה פחותה בהרבה ואפילו המואסים ביראה   יראה לא מואס אלא

המצוו בשמחת  פגם  הממון  אל  שההטיה  נמצא  יראה.  רוב  מתוך  עזה  בחיבור  למאוס  להם  וגרם  ימו  ת 
צמו תיקון המלכות ובתיקון המלכות מאסו. נמצא  ע שגיח ומצווה שזה ב גשת מציאותו עומד עליהם ומובהר

ות, כי לזה  ההטיה אל הממון פגם באופן ישיר ברצון להמליך את הקב"ה עליהם. ולא דווקא בקיום המצו
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 בשמחה. ולא בחיות ויראה. וכ"ש לא כבר הורגלו, אלא שרצו שיהיה כמצוות אנשים מלומדה 

ותחתוניםבו ושלמה המלך מלך על עליונים  תיקונה  היה המלכות על  נחשב    -  יומוי דשלמה שאין הכסף 
הדור בכל  היה  הפגם  דשמואל  דביומוי  וכמו  אחת  ההפכים  התיקון  ,וידיעת  דשלמה  ביומוי  בכל    כך  היה 

ב"ה רד כי  שא"ל הק קון הדור. וכמ"ש במשה רבנוהדור. נמצא מה שמלך על עליונים ותחתונים היה מכח תי
עמך  היה  ,שיחת  הממון  שנאת  ע"י  שלמה  שבימי  נמצא  מגדולתך.  רד  עמך  ששיחת  כיון  תיקון    ופרש"י 

ונהגים בהשגחה ע"י  להיות מדהיינו  המלכות אצל כל העם ששמחו בהנהגת הקב"ה ושמחו בקיום המצוות  
 הקב"ה ועשו בשמחה. 

נופל כי אהבת ממון  -  הפרנסההיינו קושי  לנה דתאכון  לעצבות מרה שחורה בעצב   אבל ע"י אהבת ממון 
סובב סביב הממון בשטותא הפך החכמה. נמצא    להיותו  , שערה בעיגולאהפך  התתאה ונ   מאבד את החכמה

ב הבטחון  חכמת  היא  תתאה  ישברוחי שחכמה  אליו  עיני  לממון  ה  ,'  שעיניו  השוטה  ומחשבתו  יפך  וליבו 
 .סביבו

מ שכאן  את כנ"ל  רבנו  להבין  באר  הכונ  התנאי  את  תתאה  ן  כי  חכמה  בזה  לעיין  ויש  שמלמד.  והקדמות 
בתורה לו אומר רבינו שא"א להבין דברי הצדיק רק מי שתיקן בריתו ואילו כאן רבינו אומר שכדי לזכות  

סתמא שניהם אמת, אלא ששונא בצע יותר שייך למהלך התורה  לחכמה תתאה צריך להיות שונא בצע. ומ
 ר יותר עפ"י לק"ה ק"ש ד' יג. רות קשר הדוק זו לזו. ולקמן יתבאשהן קשו  ועיין לק"ה קדושין ג' ג'. הזו

והרבה    , הם בחי' נייר מחוקש באמת ובחוש רואים בפרט אצל מתקרבים חדשים ובפרט אלו    ובענין זה צ"ע
ם. ובפרט כאן שבשים דברי הצדיק בדרכים משונות. אבל באמת אפילו כל אדומ  ,פעמים לא מחוק היטב

אורה הכל תלוי באיך יבין את החכמה תתאה הזו שמקבל  ת אלוקות צ"ע הרי לכות להשגושמדובר בהקדמ
מהצדיק להבין מתוכה השגות אלוקות וכיון שמדובר בנושא מופשט לגמרי איך אפשר בכלל להעביר אותו  

מי תדמיוני ואשוה אפילו האדם  מאחד לשני אפילו ביותר ללמד    ע"י כל המשלים שבעולם אל  המוכשר 
 א דשמיא לזכות להבין כראוי.  למוד צריך המון סיעתביותר ל ומוכשר

הרעיון ששמעתי  כרמון    וכפי  דן  את  )בקלטת(  מהרב  מבין  אחד  שאדם  מה  עצום  חידוש  שזה  דבריו  קיצור 
מו,  מופשט, כי אצל הרב הוא בנין שלם של איזה חכמה שבנה לעצחבירו ובפרט בהסבר איזה עניין מורכב ו

לת זאת  להעביר  צוכשרוצה  לתרגםלמידו,  אותו  לפרק  ממה    ריך  לגמרי  אחרת  מהות  שזה  למילים,  אותו 
האלו   המילים  את  שומע  והתלמיד  הרב,  במוח  ה שהיה  דומה  הוא  שיהיה  בכוונה  הבנין  את  ומרכיב  חוזר 

 מובן כלל למה שיצליח.  בדיוק לבנין של הרב, ולכאורה לא 

ו חיבור  ן הברית כי להבין מי שכל כולזה תיקו  תנאי להבין את הצדיקלו שה  בתורה  ונ"ל שזה כוונת רבינו
להקב"ה, יכול רק מי שגם הוא דומה לו בזה או עכ"פ משתדל מאד להיות כזה, דהיינו לדעת באיזה רוח  

של הרב, אלא גם הרוח שלו.    םין לא רק את המילינבנו הדברים, ולאיזה כיוון הם מכוונים, לזה צריך להב

רוח הדברים היא שנאת ממון דזה  שנאת ממון, נ"ל שלא מצד שנאי הוא  שרבינו אומר שהת  רה ל'בתו  וכאן
פשיטא, אלא שרק מי שהוא בשנאת ממון ממש, דהיינו שאין לו שום הרגשת בטחון בממון, יש לו קרקע  

. ורק  מליך את הקב"ה בשלימות, שזה עיקר ויסוד החכמה תתאהעליה יכול לתקן מידת המלכות שלו, לה
 ה.  גדול בהבנה נכונהמלמד ה הוא ילמד דברי הצדיק

 

ה' ש  -  באות  חיותמבאר  לתוכה  להמשיך  צריך  חכמה  אותה  לו  שיש  שחיות  –  מי  הכלל  ונראה 
צמצומים   שמרוב  התחתון  טבע  כי  בו,  המלובשים  העליון  השכל  ענפי  ע"י  הוא  התחתון    השכל 

 .  \יגמהמקור שממנה לוקחה/  תלפסל וחכמה לעצמה, מנותק   ך להיהפ ולבושים הוא עלול 
עליון השגות אלוקות הוא אור הפנים, והכלי להכיל אותו הוא השמחה, דהיינו רוחב לב  שהשכל ה דהיינו  

 , בחי' אמא המרחיבה את טפת החכמה שמקבלת.  \ידבחי' בינה הנקראת רחובות הנהר/ 
ו'   חי' המלכות דלית לה  ב יותר עפ"י הסוד שחכמה תתאה ביחס לחכמה עילאה היא  ויתבאר לקמן באות 

מד  מגרמא אחור כלום  של  במצב  גוברת    ובר  השערה  כחוט  עד  ההשגות  צמצום  שמרוב  דהיינו  באחור, 

 
בראשית  איש לוקחה זאת אבל כשמתנתקת מאשה נעשית בבחי' קטרוג הלבנה וכמ"ש ) שכל חיותה ע"י שיודעת כי מ   בבחי' אשה   יג

רִּ  ש ָּ ב ְ ר מִּ ש ָּ בָּ ַמי ו  ם ֵמֲעצָּ צֶּ ַעם עֶּ ַ ם זֹאת ַהפ  דָּ אָּ ר הָּ ֹאמֶּ ה ז ֹאת: פרק ב )כג( ַוי  יש  ֻלֳקחָּ י ֵמאִּ ה כ ִּ ָּ ש   ֵרא אִּ ק ָּ כי כל כוחה וחיותה מהאיש.    י ְלזֹאת יִּ
תה לקוחה מאיש לא תקרא אשה, הלא זאת יקרא אשה מאיש על  י לוקחה זאת. תימא כי אם לא הי   כי מאיש   -מושב זקנים  ועיין שם  

הואיל ונקבה היא ראוייה לקרות אשה אפי' היתה    הלשון הנופל כך, כבש כבשה פר פרה, אע"פ שנבראו כאחד מן האדמה, וגם אשה 
ג'( י"י איש מלחמה וכן )גם( ]גבי[ אבנר  האדמה. ונ"ל לפי שלשון איש שייך לומר בדבר שיש לו גבורה כ נבראת מן   מו )שמות ט"ו 

   )שמואל א' כ"ו ט"ו( הלא איש אתה וכו'. ואשה אין לה כח ואין נכון לקרותה אשה אם לא שלוקחה מאיש: 
א  בחי' רוחב, בחי' אין חדש תחת השמש. בחי' נוק' שאין בה אל   בחי' אורך ממעלה למטה בחי' חידוש ואור, ובינה   דוע שחכמה כי   יד

מה שמקבלת, לכן בבינה מתחילים הדינים ואילו בחכמה אין דין כלל. כי לצורך הרחבת הטפה צריך דינים, לכן הצחוק ורוחב הלב  
 אע"פ שהוא רוחב לב לשמחה, שהוא גם מקור לחסד הפך הדין.  הוא בבחי' דייקא בחי' דינים בשרשם, 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          13מא: 

העולם/  נברא  שבו  במצב  והמלכות  מאד  וכל   \טוההסתרה  כזנב,  באחור  אחור  מאחור,  לו  דבוקה  תחילה 

ממנו רק  היא  ההכרחי  החיות שלה  שלו/   ורק  בחזה  נקב  דרך  בה  עדושנ  \טזמהסתכלותו  אליה    קב  לאחור 

ומה שאומר כאן שצריך לתת לה    ות שנעשים אצלה הגוף.  ים שנעשים לה מוחין וה' גבורה ה' חסדונותן ל

ההבדל בין יו"ט לשבת, שביו"ט עולים העולמות שתי    \יזמבואר בשער הכוונות איסרו חג/   חיות מאור הפנים
לאמא/מדרגות,   עולה  ונוקבא  לאבא  עולה  ל  \יחז"א  עולה  בשב בועשיה  ואילו  מדרריאה.  שלש  עד ת  גות 

באצילות.ש העשיה  והוא    גם  לשם,  כשעולה  המלכות  שמקבלת  בינה  אמא  לאור  רבינו  שכוונת  ונראה 
 המחיה את החכמה תתאה, מה שזכינו עד כמה שיצאנו מתאוות ממון.   

אור הפנים הוא שעוד אומר רבנו   היא מן המצוות  מחה.עיקר  י אור  כנראה שיש כאן סתירה    –והשמחה 
ואברגלה  הפנים מאיר מלמע לילו המצוות  ל,  מקיימין  דקדושה  \יטמטה/ אנו  הן המלכות  ושמחת המצוות   .

שלנו שכבר יצאה מהגלות, אבל החלק שבגלות הוא בחי' עצבות וכפי הקושי שיש לאדם לשמוח במצוות  
חה, כך אור  משה שלו בגלות. נמצא שעד כמה שאנו עושים מצוות בשכך יכול לדעת כמה המלכות דקדו

שמצינו יהיב    בחי'ל עוד שמחה, שהיא הביטוי להארת הפנים.  וה מאיר לנו ברגר אמת גבהפנים שהוא או
 חכמה לחכימין. כך יהיב שמחה לשמחים. 

בואר שזה אחרי  כך משמע ממה שמבאר כאן שאחרי שזוכים לחכמה תתאה אזי צריך להמשיך לה חיות, ומ
א ממנו את  תך את אגג והוציששמואל ח. וכן לקמן באמצע אות ו'  תשיוצא מתאוות ממון שהיא עיקר הגלו

, משמע שרק אחרי שיצאה מלכות מהגלות  \כהמלכות דקדושה והעלה אותה לבחי' אור הפנים שבג' רגלים/ 
 של ד' מלכויות דסט"א אזי מעלה אותה לקבל חיות מאור הפנים.  

ע"י  מבאר ש. ושם  ן()כמבואר שם לעיין גם כא  ןאידך בתורה קלה שם חוזר ומבאר את העניין המבואר כאבל מא
 אור הפנים מוציא את המלכות מגלות הד' מלכויות.  

ונ"ל לבאר עפ"י המבואר לקמן באות ו' שהרגל הם ימי תשובה, והכלל למדנו בתורה ו' שתשובה היא אור  
ה מקבל האדם  ז גדול של סיעתא דשמיא שמאירים לאדם לזמן מוגבל ולוקחים ממנו, ומהרשימו של האור ה

להכ כליכח  ולתקין  שלו  ן  ם  המלכות  ממה את  פשוט  וכן  מהגלות.  שביו"ט   ולהעלותה  בכוונות  שמבואר 
המלכות עולה לאמא עילאה והיא עולם התשובה ומשם אור הפנים כידוע. נמצא לפי זה אור הפנים שברגל  

 הוא הסיעתא דשמיא שעל ידה יוצא האדם מהגלות.  

קר הוא  הוא מובא בקיצור גדול והעי  בתורה ל'"ת כותב שם שמבואר  נונ"ל שבתורה קלה כל החלק שמוהר
שם שבתורה  האחרים  השנויים  וכל  כאן,  תורות  \כא/ המבואר  שתי  הן  שבאמת  כיון  איך   ,הם  מדבר  ששם 

לענו ובאים  מגאווה  זוכי וכא  ,הו נצולים  איך  מדבר  ושמחה ן  לבושה  מעזות  לצאת  תתאה    ם  לחכמה  ועי"ז 

 
תרה אנו נמליך אותו, לכן נברא העולם בבחי' שהבורא והנברא הם  הזה להעלים את הלוקות עמ"נ שמתוך ההס   כי זה מהות העולם   טו 

 אחור באחור. ועבודת ה' היא אעפ"כ להיות קשור להקב"ה עד שנזכה לניסור ופנים בפנים.
חור היא טפילה אליו וצריכה אליו שיאיר בה והוא פותח  כי בהיות' בא   -לקמן משער הכוונות דרושי לילה דרוש ו'    ר כפי שיתבא   טז 

שהיה    עיניו  כפי מה  בה,  ומאיר  ויוצא לאחור  עיניו  נוקב אור  ומשם  החזה שבו,  מביט אלא במקום  בה, אבל אינו  ולהביט  להשגיח 
וגבורה שבדששרש האור ב   ומבאר היפה שעה ) באצילות עצמו.   וה'  עינים, נמשך משתי עטרין שבדעת שלו דהינו חסד  עת, ה' חסדים הן חמש הויות גמט' עין בימין 

החו"ב, ובאור  חמש הויות גמט' עין בשמאל, ובשתי עינים אלו מתקן את הנוקבא לפרצוף שלם דרך אחורי הת"ת שלו באור עין ימין מתקן בה ע"י ה' חסדים את  גבורות הן  
 .  (יא שמשגיח בעצמות אור העינים שלו בה תקן בה ע"י ה' גבורות את שאר כל קומתה. נמצא הבטה שלו ה עין שמאל מ 

החילוק שיש בין קדושת שבת לי"ט והוא כי בשבת כל תכלית עליותיו הם בחזרת תפלת    -רושי אסרו חג דרוש א  ד   -  שער הכוונות   יז 
נמצא כי    קום אימא והיצירה במקום ז"א והעשיה במקום נוקב' דאצילות המנחה כי אז עולה ז"א בא"א ונוק' באבא ועולם הבריאה במ 

במנחת י"ט זו"ן הם בכל קומת או"א  לות ולא נשאר מהם דבר חוצה לו אבל  כל העולמות נכללו ונתעלו בתוך מה שהיה עולם האצי 

עלו ב' מדרגות למעלה ממדרגתו  והבריאה במקום ז"א והיצירה במקום נוק' והעשיה במקו' עולם הבריאה ונמצא כי בסבת כל עו'  
 הא'.

כיון  יח שב   צ"ע  שבי שמבואר  הכוונה  מה  מז"א,  רק  חיות אלא  לה  אין  באחור  אחור  ואם  היותם  חיות?  ומקבלת  עד אמא  עולה  ו"ט 
האמא   כנפי  תחת  זו"ן  יחוד  נעשה  ושם  לאמא  עולות  והנשמות  תרדמה  עליהם  שמפיל  הניסור  סוד  אחר  במקום  כמבואר  הכוונה 

. וא"ת שביו"ט היא כבר אחרי הניסור ומוכנה ליחוד זה  מרת עליהם מהחיצונים. א"כ צ"ע איזה בחי' תרדמה יש ביו"ט המזככת ושו 
 כיון שמפורש בכוונות סכות שזה נעשה רק בשמיני עצרת. שנחשב אחרי הג' רגלים שמתחילים מפסח.אינו  

ת, נמצא שהמצוות שעושים אותן כראוי ונכנסים על ידן  שהשמחה במצוות היא התכללות בשמחת ה' מן המצוו   עיין תורה ה' צ"ע    יט 
וא"כ קשה כי נמצא שגם שמחת המצוות היא מלמעלה    מחה.תו ית' בהן הן בעצמן מקור שמחה ולא רק שצריך להכניס בהן ש לשמח 

יאים את  ע"י שנכלל בשמחת הקב"ה. אבל באמת להכלל בשמחת הקב"ה זו מדרגה גבוהה, ובוודאי שזוכים לזה רק עד כמה שמוצ 
 טה אלא שעי"ז נכללים בשמחתו ית'.המלכות מהגלות. נמצא שעצם השמחה מהצוות היא מלמ 

לכות דקדושה בשלש רגלים" ולא אל השלש רגלים. אבל מיד בסמוך מבאר וישס"ף ר"ת שבועות סוכות  "והעלה את המ   הלשון שם   כ
כות דקדושה ומעלין אותה אל אור הפנים. ושם ביארתי  פסח, שהם ימי דין ימי תשובה  וזהו עת צאת המלכים שמוציאים את המל 

 למלכות שהוציא מהגלות.ל בעצמו הוא הצדיק בחי' יו"ט מוחין דאמא שמאיר אור הפנים  ששמוא 
ביו"ט ופני    ה כחה ואח"כ מעלה לאור הפנים המתגל שכאן קוצר את המלכות מהסט"א ע"י חסד המתגלה בתו   -א'   וההבדלים הם   כא

שכאן מדבר רק מג' רגלים ואילו שם מד'    -וב' את המלכות מהסט"א ע"י אור הפנים המאיר ברגל ובפני רבו    רבו, ואילו שם מוציא 
ששם מבאר דלית לה    -כאן מדבר מעזות ומרה שחורה ולעומתה בושה ושמחה, ושם מגדלות ולעומתה ענווה. וד'   -' ימים טובים. וג

 מגרמא כי אין מלך בלא עם. וכמבואר שם.
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אלוקות תלוי.  והשגות  שהכל  בשתיהן  שווה  מהגלות  במלכות    והכלל  אותה  שמוציאים  שע"י  קדושה, 
בכל תורה הדגש על עניין אחר. לכן רק את המשותף להן יש להשוות. ולא  אלא ש  .סט"א זוכים לכל טובוה

ך להוליד  סוד ם' סתומה שהיא שני דלת וצריהתורה  בד מהמבואר שם בסוף  ל   להתפעל משאר השנויים.
 '. ו ן באות את המלכות דקדושה זה צריך ללמוד משם לכא

וכאן   מהגלות  השכינה  את  מוציא  היו"ט  שאור  מבואר  ששם  מה  ליישב  לנסות  הארכנו  קלה  בתורה  וכן 
חיות אחרי שיצאה מהגלות. שנראה לומר שהמבואר שם הוא בקיצור שאור    משמע שהוא אור שמאיר לה

אור פני בעניין  שנראה שם לחלק בין מה שפותח את התורההיו"ט מעלה את המלכות מד' מלכויות דסט"א,  
יו" כבוד  ע"י  זוכים  הפנים  ואור  לצאת  הצדיק  תשובה  בעל  שמקבל  דשמיא  סיעתא  של  אור  בחי'  שזה  ט 

הוא אבל  כלים  מהקליפות  להכין  אח"כ  צריך  זה  אור  של  ומהרשימו  קצר  לזמן  כאן    ,רק  המבואר  וזהו 
ר האיר לה האור  באחרי שכבאריכות שום בקיצור ומציין ללמוד מכאן דהיינו רק איך קוצרים את המלכות  

הראשון. וזה ע"י תוכחה ולפעמים בבזיון וכמבואר בתורה ו' שאחרי שמסתלק האור הראשון אזי מאיר לו 
   ה באחור גמט' ד' בחי' בזיונות ושפיכות דמים שרק עי"ז מכין כלים ובונה את המלכות כראוי.-הישם א 

ור וממילא גם  בי גדול  ונראה לומר שהמבואר בתחילת התורה שצריך מלמד גדול  והיינו הצדיק שמלמד 
י פעם גם מוכיח וחיות מאור הפנים ולאור התשובה הראשון ולבזיונות שמיד  זוכה לראיית פניו ועי"ז לביטול

הצדיק. ע"י  תתאה  החכמה  בלימוד  נמצא  שהכל  נמצא  לתוכחה  גם  זוכה  הרי  ג'  וב  אותו  ג'  גילוח  לק"ה 
וכו'.יקנא והם מאירים לפה שתיקוני דיו"ט הוא מיג  פני הצדיק והמבואר שאור   כי שם    ל הצדיק המוכיח 

 ת של רחמים שבבינה. שרש המלכות ולהוציאה מהגלות א"א אלא ע"י שמאיר לה משרשה בי"ג מדו

צריך להעלות אותה לאור הפנים לקבל חיות אין זה סותר למבואר   והמבואר כאן שאחרי שיצא המהגלות
ן צריכה חיזוק והחיזוק הוא שג' פעמים בשנה מאירים אור  פ"כ עדיישם כי באמת אחרי שיצאה מהגלות אע

 אור הבינה יסייע לה לקום ולשוב בתשובה כנ"ל הפנים מבינה, כדי של תחזור ליפול, ואם נפלה אזי

לכות ע"י חסד  לתורה כי בעניין הזה של הולדת המלכות וקצירת המ  המתורמוד  ואין להקשות שאסור לל
שמוהרנ"ת למד את שתי התורות  בליקוטי תפילות סוף סימן ל'  מפורש  ד  וכאן, וע  כתב מוהרנ"ת שם לעיין 

 . \כב/כאחת

הכוונה נראה שאור הפנים מתבטא בשמחה כמ"ש לב שמח   -עיקר אור הפנים הוא השמחהעוד אומר רבנו  
יב  , והשמחה עושה כלי לאור הפנים, ומטלשמחהיטיב פנים דהיינו שהארת פנים דהיינו הארת אמת, גורם  י

 ישב ומאיר אותו כראוי בלב כדלקמן. יהיינו מסדר ומדאותו 
קשורות(ועיין לקמן תורה קלה שם גם מבואר העניין הזה   התורות  , ושם מבאר שהיום טוב  )כמבואר שם ששתי 

אח בחי'  הם  מציאווהצדיק  הרגשת  שמאיר  דבינה  מוחין  דהיינו  ועצות  גדולה  ית'  זוכים  תו  ידה  שעל  מה, 
ה, ונראה שהכוונה היא אחת  תבטל כלפי הגדלות. ואילו כאן נקט שמביא לשמח ה הקטנות ללענווה, כי טבע  
ביטויים/  גדלות  \כגבשני  של  דהיינו התגלות  עילאה  בחי' אמא  היא  בחי' שמחה אבל  רוחב הלב  בינה  כי   ,

 ומה שגורם לאדם להרגיש קטן וזוכה לענווה.  עצ

רבנו   אומר  רגליםעוד  הג'  הם  השנה  כל  של  כמשכלבאר    נראה  -הלב  בשמחה, שעושה  ו  מצוה    בידו 
כשעושה   נמי  הכי  ההתפעלות,  כח  שם  כי  בלב,  היא  בהשמחה  השנהמצוה  כל  כח    ,שמחה  אין  עדין 

וזה הכוונה שאומר שהשמחה של כל    ,הההתפעלות שלם עד שמגיע הרגל ואזי שמח באמת מהמצוות שעש 
   .מתקבץ אל הלב שהוא הג' רגליםהמצוות שעושין כל השנה 

יש עולם שנה נפש בחי' מקום זמן ואדם  רבו ברגל דייקא כי    –  פני רבו ברגל  ב אדם להקביל י י' חיבח  וזה
ן והצדיק בבחי'  שמסוגלים ביותר שבהם מאיר אור הפנים והם בית המקדש בבחי' מקום וג' רגלים בבחי' זמ

זה ציותה התורה מצוות ראייה ברגל ועל  זכר/אדם.  ק  \כדים, שהיא עליה לרגל כל  המקדש    יתרבן לבעם 

 
צדקה וחסד שעי"ז מכניעים את הסט"א המונעת  מדבר מקשוי לידה המבואר בתורה קלה והעיצה להתגבר ע"י    ' עי"ש בתפלה ל   כב

ד ֵמ"ם יֹום    -בתורה ל'. וזה לשונו שם    את הלידה כמבואר  גֶּ נֶּ יא כ ְ הִּ ֶּ ה ש  מָּ "ם ְסתו  ֵ ת ַהמ  ְך אֶּ ֹ ְחת  ַ ים ת  ַרב ִּ יךָּ הָּ ְבַרֲחמֶּ ה, ו  דָּ ַער ַההֹולָּ ַ ה  ש  ַתח לָּ ְ פ 
ְיצִּ  ל  ֶּ ְבַחְסד ְ ש  ו  ד  לָּ ַהו ָּ ש   ָּ ְמֻלב  ם  ָּ ש   ֶּ ש  ד,  לָּ ַהו ָּ ַהז ֹאת  יַרת  ה  מָּ ְסתו  "ם  ֵ ַהמ  ת  אֶּ ְך  ֹ ְחת  ַ ת  דֹול  ַהג ָּ ח  ךָּ  ְפת ַ תִּ ה  זֶּ ְיֵדי  ְוַעל  י"ם  תִּ ְדלָּ י  ֵ ת  ְ ש  ה  נ ָּ ֶּ מ  מִּ ה  ְוַתֲעשֶֹּ

ה ַהז ֹאת הַ  י ָּ ֲענִּ ל הָּ ֶּ ה  ש  ְטנָּ ְלֵתי בִּ ים ד ַ י ִּ ת ִּ ֲאמִּ יךָּ הָּ דֶּ יךָּ ַוֲחסָּ ַרֲחמֶּ ר ב ְ ֵ ב  ְ ש  ַ ת ַעל ַהמ  בֶּ ֶּ ֹוש  מאד כי העיקר תלוי בחסד שעל  )וירבו בצדקה    .   ........י 
עי' בליקוטי מוהר"ן  ידי זה חותכין את הד' מהמ"ם ו  כו' כמבואר בתורה הנ"ל שעי"ז נפתח רחמה של המקשה לילד כמבואר בספר 

 ח"א בסי' ל' ובסי' קל"ה בסופו והבן(:

 סוגרים כתב מורהנ"ת או איזה מגיה.האם באמת את המובא ב   אמנם צ"ע 

  רבו מוציא את המלכות מהסט"א דהינו שמאיר האור של יו"ט ופני    וגם אינה נכונה, אולי אפ"ל שבתורה קלה של מוהרנ"ת    ואם אינה 
, אבל כאן מדבר מאור הפנים שחוזר ומאיר לבעל תשובה  , לכן שם העיקר יראה המביאה לענוה אדם כדי שיתבטל וישוב בתשובה ל 

בחי' שהיא אחת  שתי  והם  בעיקר משמחה.  לכן מדבר  ושבועות שבשבועות מאיר אור של פסח אבל אחרי    אחרי ששב,  בחי' פסח 
וכאמור יותר נ"ל לבאר כמו למעלה שבשתיהן     ר הכננו כלים. נמצא בתורה כאן מדבר מאור שבועות ושם מאור פסח. וצ"ע.שכב 

 הכוונה אחת לבחי' האור  של פסח.
ין תורה קצז שלשון הרע מפריד בין החכמה לענווה, מבואר  גם שם מדבר מבינה ושם הם נ' שערי תשובה. ועי   ה עג תנינא ועיין תור   כג

 נווה שמבואר בתורה קלה שזוכים לה ע"י אור הבינה, הכוונה לאור החכמה המאיר בבינה.  שהע 
 ובעלה מהצדיק והקב"ה.  צריך חיות מאור הפנים כל שכן נקבה, אלא שאשה חיותה מבעלה,    צ"ע אם זכר   כד
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ולה היה  לראות  הבית  בזמן  גם  ולפ"ז  ברגל.  רבו  פני  קבלת  חז"ל  ציוו  ועוד  מגילה,  בגמ'  כמבואר  ראות 
יותר       ש.השלימות לחבר את שלשתם ולהקביל פני רבו הכהן הגדול ברגל בבית המקד עניין זה נתבאר 

י קביעת זמנו ע"י  ושבהם תל  צדיק כי גם היום טוב מקבל מהצדיקיםבתורה קלה שהעיקר הוא אור פני ה
אמנם כשהוא רחוק מרבו ברגל אזי יכול לקיים בחי' ראית פני רבו  הבית דין.  עיבור החודש שתלוי בקידוש  

אור הפנים וע"י שנכלל בה ע"י שממליך את הקב"ה  ע"י כבוד יום טוב כי ביו"ט המלכות עולה לבינה ששם  
ז יום  אליעבכבוד  רבי  אמר  ולכן  הפנים.  לאור  משבח  וכה  העצלנין  אזר  את  מצות  ני  שיש  אע"פ  ברגל, 

עם   לשמוח  מצווה  שיש  כיון  אזי  יו"ט  כבוד  ע"י  גם  לזה  לזכות  שאפשר  כיון  כנ"ל  אלא  רבו  פני  הקבלת 
ון  פני רבו ע"י כבוד יו"ט. ודווקא שאינו יכול קיים שניהם כג  האשה ברגל לדעתו טוב יותר לקיים הקבלת

 תו היום. ולביתו באשרבו רחוק ממנו ולא יכול לחזור 

שהמלכות בחי' צדק בחי' רגלין לכן עיקר התיקון לילך    \כהכמבואר בלק"ה )גיטין ד' י'(/   -  צדק לפניו יהלך
אל אור הפנים לכן נהגו  לעלות  רגלים ג' פעמים    ברגלים דייקא בחי' וישם לדרך פעמיו דהיינו צעדיו וזהו ג'

יאיר האור הפנים לבחי' רגלין בחי' מלכות  שים יותר  בית המקדש וכן לרבו ברגל דייקא זוכללכת ברגל ל
 . ה תתאהחכמ

כשחכמות  מה עושים כשמלכות הזו חכמה תתאה והשכל התחתון נופלת לד' גליות,  -מבאר  באות ו'
נופל להחשיב חכמות חיצוהעכו"ם מתגברות עליה, דהי נופל למדות  ינו שהאדם  ותאוות רעות  ניות, ועי"ז 

 ים רעים )פגם החג"ת נהי"מ(.לרעה והרגומעשים רעים והתקשרות 

לפעמים שנופל ח"ו בחי' המלכות דקדושה חכמה תתאה לגלות ד' מלכיות כי המלכות בחי'   וזה לשון רבנו

מבואר שהכוונה למצב מסויים דהיינו כשהיא דבוקה    \כו/בשער הכוונות  –  ד' בגין דלית לה מגרמא כלום
רק כדי חיותה ולא    חיותה רק ממנו, ובמיעוט גדול,  ב כזה כלשנבראו בתחילה, ובמצלז"א אחור באחור כפי  

יותר, ותלוי בה עד כמה היא בגלות או לא, כי אע"פ שהיא אחור באחור אם כל תקוותה רק ממנו, אזי היא  
זו תחילת הגלות, ועיקר הגורם לפניולא בגלות, אבל כשיש ל  ת  ה איזה פניה ותקווה לחיות ממקום אחר, 

אם היה לי ממון הייתי נחלץ מהצרה,    את הכל", שבכל צרה האדם חושב  ההכסף יענהוא הממון, כמ"ש "
ולכן עיקר הגלות היא תאות ממון, אמנם גם רופא ואסטרולוג וכל מיני מושיעים הם מבטח בוגד. לכן עיקר 

, אבל אם עדיין בוטח באיזה דבר אחרי מהקב"ה  ון המלכות במצב הזה של אחור באחור הוא שונא בצעתיק
 .  גלות בדין הוא ע

ריו כנגד נה"י ושני שליש תפארת שלו, ונראה שבכל פניה  וונות הנ"ל שהיא מאחכמבואר בכו  -ד' גלויות
היא בחי'    ,חת וכשהיא בד' גליותממנו ובעיקר אל הממון היא מתנתקת מספירה אחת שלו ויורדת לגלות א

 הבן הרשע שכל חיותו רק מבצע כסף ושאר מבטחי בוגד. 

גלות באופן שהבן הרשע שקוע שלשה רבעים בגלות  נה השקועים ב ד' חלקי קומת השכי  ם' בנים ה ונ"ל כי ד
לות  ורק ראשו בחוץ כעשו הרשע )בחי' עולם העשיה שרובו רע(, והבן שאינו יודע לשאול חציו שקוע בג

ו טוב(,  )בחי' עולם יצירה שחציו טוב(, והבן התם שקוע רק רבע תחתון בגלות )בחי' עולם הבריאה שרוב
 ולו טוב( וצריך רק להחיות את מלכותו מאור הפנים בג' רגלים.  החכם כולו בחוץ )בחי' אצילות שכו

 
ָּ   -הלכה ד אות י'    עיין לק"ה גטין   כה  י כ  ה לִּ שָּ עָּ ֶּ ים, ש  לִּ ְנעָּ ִּ ין ַעל ַהמ  ְרכִּ ן ְמבָּ ֵ ים  ַעל כ  יִּ לו  ַפע ת ְ ֶּ ַלל ַהש   כ ְ ֵהם  ֶּ ם, ש  דָּ אָּ ְרֵכי הָּ ל צָּ ָּ י כ  י, כ ִּ ְרכ ִּ ל צָּ

ֱאמֶּ  ֶּ ב  ן  ֵ כ  ְוַעל  "ל.  נ ַ ַ כ  ין  ַרְגלִּ ה לָּ ירָּ מִּ ְ ש  ֵהם  ֶּ ים, ש  לִּ ְנעָּ ִּ מ  ַ ם ב  ה, ְלעֹולָּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ זִּ ֹוֵתינו   ַרב  ְמרו   לִּ   ת אָּ ְנעָּ ח מִּ ק ַ ְויִּ ש  לֹו  י ֵ ֶּ ל ַמה ש   ָּ כ  ם  דָּ ֹר אָּ ְמכ  ים  יִּ
ַעְצמֹו ַמה   הו  ב ְ ְוזֶּ "ל.  נ ַ ַ ים כ  לִּ ְנעָּ ִּ מ  ַ ה ב  יָּ לו  ַפע ת ְ ֶּ ל ַהש   ָּ ַהְינו  כ  ש  לֹו, ד ְ י ֵ ֶּ ל ַמה ש   ָּ י כ  יו. כ ִּ ֵ ְלַרְגלָּ נו  ַהש   ו ָּ צ ִּ ֶּ ה ש   ְצוָּ ִּ ר ַהמ  ק ַ עִּ ֶּ ל, ש  גֶּ רֶּ ַרְך ַלֲעלֹות לָּ ָּ ְתב  יִּ   ם 

ַרְגלָּ  ים ֵליֵלְך ב ְ לִּ ְנעָּ ִּ ַבמ  ין ו  ַרְגלִּ ָּ ה ב  יָּ לו  ים וְ ת ְ לִּ עָּ נ ְ ַ ְך ב  ַמיִּ פו  ְפעָּ ֱאַמר, "ַמה י ָּ ה נֶּ ַעל זֶּ ֶּ ים, ש  נִּ ָּ ל ֵמאֹור ַהפ  ֵ , ְלַקב  ש  ְקד ָּ ִּ ם ְלֵבית ַהמ  ַליִּ ָּ ש  ירו  י  יו לִּ '". כ ִּ כו 
א   הָּ ב ְ א  ְר הָּ ָּ ב  ים  לִּ ַקב ְ ְ מ  ֶּ ש  ן  ו  ק  ַהת ִּ ר  ק ַ עִּ י  כ ִּ א,  ְליָּ ַ ר  ת  ק ַ עִּ ים,  נִּ ָּ ַהפ  ֵמאֹור   , ש  ְקד ָּ ִּ ַהמ  ֵבית  ב ְ ים  לִּ ה  גָּ אָּ ת ָּ ַ ת  ה  ְכמָּ חָּ יַנת  חִּ ב ְ יא  הִּ ֶּ ש  ין  ַרְגלִּ לָּ הו א  ן  ו  ק  ַהת ִּ

י  נִּ ָּ ה  ֵמאֹור ַהפ  ְלַהֲחיֹותָּ א ו  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ה  ֵמַהס ִּ ְתכָּ ים ְלחָּ יכִּ רִּ צ ְ ֶּ "ל ש  ַרְגלִּ ַהנ ַ ָּ ה ב  יָּ לו  ה ת ְ ְצוָּ ִּ ן ַהמ  ֵ "ל, ְוַעל כ  נ ַ ַ י  ם כ  ם, כ ִּ ַליִּ ָּ ש  ירו  יו לִּ ַרְגלָּ א ֵליֵלְך ב ְ ְיקָּ ין ד ַ
ִּ עִּ  ֵאל ְקדֹוש  ְשרָּ יו  יִּ הָּ ֶּ א ש  יתָּ ן אִּ ֵ ים", ְוַעל כ  לִּ לֹש  ְרגָּ ָּ ין "ש  אִּ ְקרָּ ן נִּ ֵ ין. ְוַעל כ  ַרְגלִּ יַנת הָּ ְבחִּ ן לִּ ו  ק  ר ַהת ִּ ִּ ק ַ ת ַהמ  ין אֶּ בִּ י  ים ְמַחב ְ ִּ ַאף ַעל פ  ֶּ ה ַהז ֹאת, ש  ְצוָּ

ְגל  עֶּ ם  הֶּ לָּ ה  יָּ הָּ ֶּ ין ש  הֹוְלכִּ יו   ְוהָּ לֹות  ֲעגָּ ֵמהָּ ין  יֹוְרדִּ יו   הָּ ב,  צָּ יְך    ֹות  ִּ ְלַהְמש  ו  ין  ַרְגלִּ לָּ ְך  ָּ ְמש  נִּ ן  ו  ק  ַהת ִּ ר  ק ַ עִּ י  כ ִּ ם,  הֶּ לָּ ה  פֶּ יָּ ְך  ָּ כ  י  כ ִּ א,  ְיקָּ ד ַ ם  ַרְגֵליהֶּ ב ְ
 ְ יַנת ש  חִּ ֵהם ב ְ ֶּ ים, ש  לִּ ְנעָּ יַנת מִּ חִּ יצוֹ ב ְ ְתַאֲחזו  עֹוד ַהחִּ ֹא יִּ ל  ֶּ ין, ש  ַרְגלִּ ה לָּ ירָּ נ ְ מִּ ַ ְך ב  ַמיִּ פו  ְפעָּ יַנת ַמה י ָּ חִּ הו  ב ְ ז ֶּ ֶּ ים, ש  "ל: נִּ נ ַ ַ ' כ  ים ְוכו  לִּ  עָּ

אות   י שם  ַחי ֵ ַעל  ים  סִּ חָּ הֶּ ים  רִּ ֵ ש  ַהכ ְ ים  ִּ ש  ֲאנָּ ל  ֶּ ש  עו ר  ִּ ש  לֹו  ֵאין  ֶּ ש  כו ת  ְוַהז ְ ה  ֲעלָּ ַ ַהמ  ל  ֹדֶּ ג  יַנת  חִּ ב ְ ה  ְוזֶּ יל  יא(  ְלַהצ ִּ ים  לִּ ד ְ ַ ת  ְ ש  ַהמ ִּ ים,  י ִּ ְצחִּ ַהנ ִּ ם  הֶּ
לְ  ַרגְ ו  ים ב ְ ֵהם הֹוְלכִּ ֶּ ַחת, ש  ַ י ש  נ ִּ ם מִּ ָּ ט ַנְפש  ֵ מֹו  ַמל  ת, כ ְ גֹות ֱאלֹקו  ָּ ֹות ְלַהש  ְזכ  ֵדי לִּ ַרב הו א כ ְ ל הָּ ה אֶּ יכָּ ר ַהֲהלִּ ק ַ י עִּ ם, כ ִּ ָּ ֵני ַרב  ְ ל פ  ֵ א ְלַקב  ְיקָּ ם ד ַ ֵליהֶּ

ה  ֹורָּ ַהת  ר ב ְ בֹאָּ ְ מ  ֶּ ש  ְמֹאד ְמֹאד   ש  ד ְלַבק ֵ חָּ ל אֶּ ָּ יְך כ  רִּ צ ָּ ֶּ "ל ש  גֹות   ַהנ ַ ָּ ֹו ַהש  יר ב  אִּ ַכל ְלהָּ ו  י  ֶּ ה ש  זֶּ ָּ ת כ  י ֱאמֶּ ין    ַרב ִּ יכִּ ן ְצרִּ ֵ ם, ַעל כ  ָּ ן ש  ', ַעי ֵ ְוכו  ת  ֱאלֹקו 
חִּ  ב ְ ה,  אָּ ת ָּ ַ ת  ה  ְכמָּ חָּ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ֶּ ש  ין,  ַרְגלִּ הָּ ן  ְלַתק ֵ ֵדי  כ ְ א  ְיקָּ ד ַ יו  ַרְגלָּ ב ְ אֶּ ֵליֵלְך  י  אִּ ֶּ ש  "ל  ַהנ ַ ים  בִּ ו  ב  ְוַהס ִּ ים  מִּ ְמצו  ַהצ ִּ גֹות  יַנת  ָּ ְלַהש  ֹות  ְזכ  לִּ ר  ָּ ְפש 

ם ַעל ְיֵד  י אִּ ת כ ִּ ה(: ֱאלֹקו  ז ֶּ א מִּ בָּ ו  מ  ֶּ י מֹוֲהַר"ן ַמה ש   ר ַחי ֵ ֵספֶּ ן ב ְ "ל, )ְוַעי ֵ נ ַ ַ ה כ   י זֶּ

אות   חֲ   יב( שם  ֶּ ש  ה  כָּ ְברָּ לִּ ם  ְכרֹונָּ זִּ ֹוֵתינו   ַרב  ְמרו   אָּ ֶּ ש   ַמה  ה  מט" ְוזֶּ ה  זֶּ ֲחנֹוְך  י  כ ִּ ים,  לִּ ְנעָּ מִּ ֹוֵפר  ת  ה  יָּ הָּ ן  נֹוְך  ו  ק  ת ִּ ְך  ָּ ְמש  נ ִּ ֶּ ש  ם  ָּ ש   מִּ ים  נִּ ָּ ַהפ  ַשר  ט 
ְנעָּ  ִּ י ַהמ  נִּ ָּ ַהפ  יַנת אֹור  חִּ ב ְ ְך מִּ ָּ ְמש  נִּ ים  לִּ ְנעָּ ִּ ן ַהמ  ו  ק  י ת ִּ ה, כ ִּ אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ הו א חָּ ֶּ ין, ש  ַרְגלִּ ה לָּ ירָּ מִּ ְ ֵהם ש  ֶּ ים ש  הו  ב ְ לִּ ְוזֶּ "ל.  ְוַכנ ַ ְתנֹות אֹור  ם  ָּ א כ  ַקְדַמְיתָּ

אבו   חָּ ַתר ד ְ ְלבָּ ף  לֶּ אָּ ְתנֹות אֹור ב ְ ב ְ ָּ כ  י מִּ ְתנֹות עֹור, כ ִּ ָּ ְתַעְבדו  כ  ים,   אִּ לִּ ְנעָּ יַנת מִּ חִּ ֵהם ב ְ ֶּ ְתנֹות עֹור, ש  ָּ יַנת כ  חִּ ין ב ְ ַנֲעשִּ ים,  נִּ ָּ יַנת אֹור ַהפ  חִּ ף, ב ְ לֶּ אָּ
חִּ  ין ב ְ ַרְגלִּ ה לָּ ירָּ מִּ ְ ֵהם ש  ֶּ ל עֹור, ש  ֶּ ֵהם ש  ֶּ יצוֹ ש  ם ַהחִּ ְנקו  ֵמהֶּ ֹא יִּ ל  ֶּ ה ש  אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ "ל.יַנת חָּ נ ַ ַ ים כ   נִּ

נודע כי כל שיעור קומת' הוא שיעור אורך שמן החזה שלו ולמטה והוא כי הירכין שלו  אבל    -דרושי הלילה דרוש ו'    שער הכוונות   כו
אחורי נה"י שבו נעשו כל ט"ס שבה מחכמה  שבה ומן    ר הכת   ה נחלקים לפרקין כנודע באופן שמן הת"ת שלו דמן החזה ולמטה נעש 

כי שיעור קומתה אינו רק כנגד ד' ספירות אלו    דע אצלינו וכבר נתבאר כי לסיבה זו נקרא הנקבה בשם אות דלת עד מלכו' שבה כנו 
 .בלבד. אבל אין זה רק בהיותה אחור באחור 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          16מא: 

וכו' וע"כ שה חסד לשם חסד  צ"ע שמשמע שהיה עו  -  אברהם היה איש חסד  עיקר עליתה ע"י בחי' חסד 
בזהומא יש  עצמו  מצד החסד  ולכאורה  לה',  שיודו  ומבקש  אש"ל  עושה  במדרש שהיה  תמ  ידך  רה  ואיזה 

לפי עצמו עשה חסד כי צדיק חונן ונותן והסט"א לוקח לכן ע"י חסד לבד זכה  ואינו חסד נקי. ונ"ל לחלק שכ
עוש היה  מהגלות  אותם  להעלות  אחרים  להוציא  אבל  תתאה.  לחכמה  תוכחה  בעצמו  עם  חסד  עמהם  ה 

 דהיינו מבקש מהם להודות לה' על כל הנאה מעוה"ז שקבלו. 

פם  כמ"ש )בראשית יד יד( וירדוף עד דן וכתיב )שם טו( וירד  -  לכים להכניעם מאחר הד'  וע"כ רדף אברהם  

שראה ברה"ק ששם עתיד ירבעם להעמיד עגל של ע"ז.  מבואר    \כזעד חובה דהיינו עד דן ששם תשש כוחו/
לא הצליח לגמור מה שרצה, ונראה    אע"פ שהחזיר את לוט ואת כל הביזה שלקחו הד' מלכים מהחמישהש
ביאור  לפ נמרודרי  שהוא  ואמרפל  כדרלעומר  מלכים  שהד'  מלכ  בינו  ד'  היו  ואריוך  דסט"א, ותדעל  ויות 

דים  , אלא כיון שראה שישראל עתי\כחשאברהם רצה לבטל אותם לגמרי מן העולם ולהביא את הגאולה/ 
 ותו.  ו שהבין שלא הגיע הזמן ולא גמר רצונו אלא רק החזיר את המצב לקדמלהעמיד עגל בדן נחלש כוח

ד' בנים שכל אחד שקוע  שהמלכות מתחלקת לארבע, בחי' ד' מלכויות של ד' עולמות, ומבואר שיש  אר  ומב
שקוע יותר בגלות, וגם  יותר מחבירו בגלות, וכן משמע ממה שהיא בחי' ד' עולמות אבי"ע שגם הם כל אחד  

 הד' גלויות אינן שוות כידוע שכל אומה יש לה את המדה רעה המיוחדת לה. 

ד' גלויות הן בחי' הרע  ופלת לד' גלויות וכידוע הן בבל, פרס, יוון, ואדום, כך גם ה פ"ל ממה שנאע אולי  "צ
ואחריה   דסט"א,  עשיה  עולם  עשו הרשע  הוא  אדום  גלות  כגון  האלו,  האומות  ד'  פרס  של  ואחריה  בבל, 

  דסט"א  חכמה  ןיוו ליהם שמגושמים כדב אבל יש בהם כמה מדות טובות כמבואר בגמ' כגון צניעות וכו', ומע
 חכמת סבי דבי אתונא בחי' אצילות דסט"א. 

י המלכות  נפילת  זעקותועל  שתי  זעקת    ש  תערוג,  כאיל  בחי'  ערוגה,  היא  מישרא  דסכינא.  מישרא  בחי' 
זעקת המ זעקת הקב"ה/ מושל בכסילים,  יותר,  זעקה גדולה  ועוד  נפילתה.  נפילת המלכות    \ כטלכות על  על 

 על נווהו.  שאג ישאגוהתרחקותה ממנו בחי' 

במאי קטלי לה שפירושו זעקת המלכות    , על לשון רבנו מישרא דסכינא\ל/ביאור הליקוטים בתחילת ביאורו

אותה.   קוצרים  כיצד  תתאה  כמקשה  חכמה  הזעקה  שם  על  נקראת  לבטמדוע  כדי  הקצירה  עיקר  ל אילו 
עוד מקשה על זעקת    ק הזעקה.והרי עיקר הצרה היא הגלות וכשנעלה אותה מהגלות ממילא תיפס  ,הזעקה

ד' שטובת הרשעים רעה היא אצל הצדיק.  אות  הקב"ה מה היא. עוד מקשה על מאמר חז"ל שהביא לעיל ב
אחד מהם רשע. ומבאר עפ"י המבואר    כיצד אומר זאת רבנו על כלל ישראל והרי יש בהם ד' בנים שרק

רואים שעיקר   מהגלות.  ות שלו לכבסוף התורה שלפי קולו של אדם אפשר לדעת עד כמה הוציא את המ
הוא קול והוא קול שאגת הקב"ה על נווהו שאינו    עניין של המלכות הוא הקול וכנגדו יש קול המוכיח שגם 
שהוא קול המוכיח של הקב"ה ומשיחו שבתורת    קול צער אלא בחי' הרם כשופר קולך והגד לעמי פשעם

מ המלכות  את  ומעלים  קוצרים  שלהם  המוכיח  שבקול  ע"הגהחסד  תורת  שמוריד  ילות  מלמעלה  לה  ים 
 כל העליון חכמה עילאה.  חכמה תתאה שהיא "לבת אש" ו"בת עין" של ענפי הש

מלמטה עולה  מלמעלה  היורד  שאגתו  קול  צ  \לא/ ולעומת  בכסילים  מושל  זעקת  המלכות קול   עקת 

 
אין מקום ששמו חובה ודן קורא    -  עד חובה    ין לו(: שם תשש כחו שראה שעתידין בניו להעמיד שם עגל )סנהדר   -  עד דן   -  רש"י   כז 

 ל שם ע"א שעתידה להיות שם: חובה ע 
ן הבתרים שהודיע לו הקב"ה על גלות מצרים ועוד רמז לו ד' גליות אפשר שסבר שע"י שיהרוג  היה אחרי הברית בי   אע"פ שכבר   כח

שהיה לכאורה חמור יותר, צ"ל שהמקום גרם כשהגיע  ד' מלכים אלה יתבטלו הד' גליות וצ"ע שלא ראה את חטא העגל שעשו בסיני  
 זאת כבר קודם.  ום שעתיד לעמוד העגל תשש כוחו, אע"פ שברוח הקדש אולי ראה  לאותו מק 

שלא שייך צער אצל בר דעת וכ"ש הקב"ה, כמבואר בתורה ד' שהדעת היא שיודע שכל מאורעותיו לטובה וכן מצינו    נראה אע"פ   כט 
העיר   שנשרפה  בזמן  דעת  שרבנו  יוסיף  כתוב  מאידך  אבל  וצחק.  ממול  ההר  על  ישב  שיודע  ברסלב  אע"פ  כי  ואולי  מכאוב,  יוסיף 
יודע  גם  בתוך הגלות שהגלות בעצמה    שהכל לטובה אבל  יותר מי שנמצא  והגלות, הרבה  גודל ההפסד שבריחוק  יותר טוב  הרבה 

את  מהאדם  לוקחים  הניסיון  שבעת  רבינו  וכדברי  הידיעה  הסתרת  לו  מבאר    גורמת  שבאמת  הליקוטים  ביאור  עיין  אבל  הדעת.  
המלכות מהגלות, ומבטל זעקתה. ולפ"ז יותר מובן    ה על נוהו היא לא שאגת צער אלא קול המוכיח הקוצר ומעלה את ששאגת הקב" 

תו  של  קולות  ושואג,  וזועק  המוכיח,  לקול  זקוק  התלמיד  כמה  טוב  יותר  הרבה  שיודע  הרב  של  מכאוב  יוסיף  דעת  חסד  היוסיף  רת 
 עין לתלמיד הכל כך זקוק להן.דעתיקא סתימאה שמצמצם אותן עד שערה בעיגולה ובת  

לבד    לכאורה, לא -  ביאור הלקוטים   ל יסובב השם הזה רק על הקול  והערוגה, שלא  להזכירה בתוספות שם המישרא  היינו צריכים 
ולזעוק   תוסיף לצעוק  ולא  מזה,  תנצל  ממילא  כי הלא  בנפילתה,  סכין  שיוצא מאתה  על  רק  ולשאול,  לדרוש  צריכין  ואין אנו  עוד. 

 א אותה עבור זה בשם מישרא דסכינא: וחרב המלכות לבד, שבמאי חותכין אותה, ומה לנו להוסיף ולקר הלימוד  
ידיעה ז'. שגם לפי הידיעה ד' הנ"ל יש להתפלא קצת, במה שנמצא לכאורה סתירה בדבריו הקדושים לפי    -  עיין ביאור הלקוטים   לא
  , עד שיגיע ויתלבש על ידי זה לבד בשכל התחתון והחכמה תתאה "ל. כי בתחלה מבאר, שהשכל העליון יורד מעילה לעלול וכו'הנ

של הקטנים והרחוקים. ואחר כך מבואר מדבריו הקדושים, שיש להעלות למעלה את המלכות ]והחכמה תתאה[, באופן שתקבל על  
וכו'. אבל מרחוק תב   ידי זה חיות אור פני חכמתו העליונה יתברך,  יט ותראה, בענין הכתוב  שעל זה יסובב הכתוב צדק לפניו יהלך 

שז  הנ"ל,  וכו'  יראה  בשנה  פעמים  ואתערותא  שלש  עין  הבת  בתיקון  יראה,  כתיב  שבישראל  המלכות.  נפשות  בתיקון  מוכרח  וזה  ה 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          17מא: 

 ילים א"א שבאתערותא דלתתא מעורר את קול המוכיח, אבל מלכות שאין לה קול זעקה על נפילתה לכס
אותה/  עד  \לבלהוכיח  דהיינו  קולו של אדם אפשר לדעת המלכות שלו  וזהו שלפי  לגלות,  .  נפל  כמה הוא 

יר יותר מלמד שהמלכות שלו עדין לא  גדולה  זעקה  קול  זה לכאורה כמה שהוא  דה כל כך לגלות  שלפי 
ה  ולו נבכקל התם  אולעומת הבן הרשע שאין לו קול. וכמבואר בסוף התורה שדוד המלך קולו חזק ואילו ש

בקל היה מודה שחטא וזועק    \לגטבעו/ וחלש. )כי שאול הצדיק מטבעו קשה היה לו להודות על טעותו ודוד מ
 זעקת מושל בכסילים( 

של רשעים   כולם לכן שייך לומר גם על הבן החכם טובתןעוד ביאר ביאה"ל שד' הבנים כל אחד כלול מ
לצדיק האמת  וא בחי' השגות אלוקות אבל ביחס  הבן הרשע  דהיינו שאע"פ שביחס ל  רעה היא אצל הצדיק.

 .  \לדגם הבן החכם מכונה רשע עד שאפילו טובתו רעה אצל הצדיק/  שעליו נאמר ואת עלית על כולנה

ה בזעקה  ומשיחו  הקב"ה  שואג  שלואליהם  בכסילים  מושל  מזעקת  יותר  יוסיף    המלכות,  גדולה  בבחי'  כי 
ול המוכיח, וזועק ושואג, קולות  מהתלמיד כמה הוא זקוק לק ב יותר טו הצדיק יודע הרבה דעת יוסיף מכאוב, 

ובת עין  של תורת חסד דעת זקוק להן, ומצמצם אותן עד שערה בעיגולה  יקא סתימאה לתלמיד הכל כך 
ד' אופנים לכל בן כפי הראוי לו, מהבן הרשע שמקהה את שיניו בכל מיני דרכים  ולבת אש, בכל שמה, ב

אין לו  לומר  סיכול  וכגון  שי  יך  עצמו/כדי  על  בעצמו  לרחם  לו \להתחיל  פותח  לשאול  יודע  שאינו  ולבן   .
של שאלה ותירוץ ולבן התם מבאר לפי שכלו במשל ומליצה עד שישיג מתוכם השגות אלוקות ועד    בדרך 

החכ  את הבן  רואים  ובחי'  אלוקות  השגות  לבחי'  אותו  שמעלה  עד  הפנים  מאור  לו  שמאיר  אב,  ישמח  ם 
 ז זכו כל ישראל למדרגת נביאים, והמלכות שלהם עלתה מבחי' קול הנ"לתורה שא  ר במתןאמהקולות שנ

במדרגת   גם  כי  התוכחה,  קול  את  דהיינו  הקולות,  את  רואים  והיו  חזי(  לתא  שמע  )מתא  ראייה,  לבחי' 
לקולה צריכים  היו  ועדין  הצדיק,  אצל  רעה  רשעים שטובתם  בחי'  הם  ומשיחו  ה'  קול  כלפי  עדיין    נבואה 
 , וכנ"ל.\לווהצדיק/  ל הקב"השתוכחה ה

לד  שחתכו  פרש"י  אגג.  את  שמואל  וישסף  בחי'  כולה    ודהיינ  ',וזה  שהתלבשה  הסט"א  את  שהכניע  ע"י 
רומז    ,באגג וישסף  ולשון  דקדושה,  מלכות  ויצאה  במלכות  קמה  הצדיק  שמואל  שהאיר  רגלים  ג'  לאור 

 
וה  וקרינן ייראה, מעילה לעלול משכל עליון לשכל תחתון, עד תכלית הקטן  זה לקמן  דלתתא.  נבאר בכל  וכאשר  רחוק שבישראל, 

 בידיעה עיין שם: 
 החברותה אריה   האיר לי   לב
ק בין בני לאה לבני רחל, שבני רחל צדיקים בנגלה כמו רחל שהיה עיקר הבית בנגלה ולצדיק  של ר' צדוק, החילו   יש בזה ביאור   לג

חו  שכלפי  לאה  בני  אבל  צדיק.  להקרא  הרגלו  מחמת  חטא  על  להודות  יותר  והיא  קשה  רכות  עיניה  הפנימיות  ורק  לעשו  ראויה  ץ 
שהו  כלפ הראשונה  ודוד  יהודה  וכן  יהודה.  לבנה  שקראה  במה  כמבואר  לה'  משיח  דתה  יצא  מהם  ואעפ"כ  צדיקים  נראו  לא  חוץ  י 

חילול  שהוא שלימות תיקון המלכת ה'. ומצינו בדוד המלך שהוכיח אותו נתן הנביא על בת שבע מיד הודה, והתענה הרבה שנים על  
 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.    ה' שנעשה. אע"פ שמצד הדין לא חטא כלל כמבואר בגמ' 

י    -עיין חיי מוהר"ן סימן רח    –נפתלי    אמר לרבי   וכמו שרבנו   לד ִּ ת פ  ַעְצמֹו אֶּ ַאל הו א ב ְ ָּ ַעם ַאַחת ש  ַ פ  ֶּ י ש  לִּ ָּ י ַנְפת  ַרב ַרב ִּ ז ֵמהָּ י אָּ ַמְעת ִּ ָּ עֹוד ש 
ְכרֹונוֹ  נו  זִּ ֵ ם  ַרב  י עֹולָּ ֵ ל  ו  ַהק ַ ה ֵיש  ְלֵאל  ֶּ מ  ַ ה ב  כָּ ְברָּ כו  כוונה לג' גדולי האפיקורסים שהיו באומן(  )ה  לִּ י ָּ ַ ה ש  ים  ֵאיזֶּ ת ֵהם ְרחֹוקִּ ֱאמֶּ ֶּ ב  ֶּ יו ֵמַאַחר ש  ת ֵאלָּ ְרבו  ְתקָּ ת ְוהִּ

ין זֵ  ואס ַהאְלטִּ יט וָּ ַנז, מִּ כ ְ ְ ֹון ַאש  ְלש  בִּ ר )ו  עו  ִּ י ש  לִּ תֹו ְמֹאד ְמֹאד ב ְ ָּ ֻדש   ק ְ ְכרוֹ מִּ נו  זִּ ֵ יב לֹו ַרב  ִּ ין ַאייְך(, ְוֵהש  יְך אִּ ת  יי זִּ כו  י ָּ ַ ם ש  כֶּ ה ֵיש  לָּ ֶּ מ  ַ ה ב  כָּ ְברָּ נֹו לִּ
ְר  ְתקָּ ל ְ ְוהִּ ַ ְסת  ין ְונִּ ֹוְרחִּ ד פ  י ָּ ם מִּ ֹוֵפַח ֲעֵליהֶּ נ  ֶּ ש  כ ְ ֶּ ד ש  גֶּ ֶּ ַעל ַהב  ֶּ מֹו נֹוצֹות ש  י ַרק כ ְ ְצלִּ ם אֶּ ֶּ י ֲהלֹא ַאת  ְצלִּ ְלש  בו ת אֶּ בִּ יו. ו  לָּ ין ֵמעָּ א ַמאי  קִּ ָּ ל  ַנז אֶּ כ ְ ְ ֹון ַאש 

יר זִּ  ואס ַהאְלט אִּ יט וָּ ין אֹוף ַאַקאפְ מִּ רִּ עדֶּ וי פֶּ אר ַאזֹוי וִּ עְנט נָּ יר זֶּ יְך(:יְך אִּ ן ֵזייא זִּ יעֶּ אז צו א ְפלִּ לָּ יט ַאב ְ ען טִּ ין מֶּ  טִּ
יח סימן תקסט ולק"ה ראשית הגז ד'    עיין בחיי מוהר"ן   לה  ִּ ש  י מִּ י ְוֵהַבְנת ִּ ְלת ִּ ַ ב  ה קִּ ל זֶּ כָּ ו( ְוכָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ל ַרב  ֶּ ֹות ש  דֹוש  יו ַהק ְ ה  ֹותָּ ֹורָּ ֵמַהת  ה ו 

י  סִּ י )ב ְ עֹודִּ ה ֵלאלֹ"ַהי ב ְ רָּ ה קֹוֵבל ְלפָּ ֲאַזמ ְ יָּ הָּ ֶּ ד ש  חָּ ם אֶּ ר עִּ ֵ ב  ד ִּ ֶּ י ש  ר לִּ ֵ פ  ס ִּ ֶּ ה ש   ַ מ  ט מִּ ְפרָּ בִּ ֹורֹות, ו  ה ת  ָּ מ  ַ כ  מִּ ם ֵהיֵטב. ו  ָּ ן ש  ן רפב(, ַעי ֵ יו ְמֹאד ַעל  מָּ נָּ
י  ו  ב  יָּ   רִּ הָּ יש   אִּ הָּ ה  זֶּ י  כ ִּ ין  רִּ ַהְמֹכעָּ ים  עִּ רָּ הָּ יו  ַ ַמֲעשָּ מ  מִּ ֵצאת  ְולָּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ַלה'  ֵרב  ְתקָּ ְלהִּ ְמֹאד  ֵפץ  חָּ יו  ה  לָּ עָּ רו   ב ְ ְתג ַ הִּ ַעם  ַ פ  ל  כָּ ב ְ ַאְך  ים  עִּ רָּ הָּ יו  ֲעשָּ

ה  יָּ הָּ ֶּ ה ש   ַ מ  ֵצאת מִּ ה לָּ כָּ ה ְולֹא זָּ ֵ ים ַהְרב  נִּ ָּ ים ְוש  מִּ יו יָּ לָּ ְברו  עָּ עָּ ֶּ ת    יֹוֵתר ַעד ש  ק אֶּ ְתַחז ֵ י ֵכן הִּ ִּ ֵצאת ַאְך ַאף ַעל פ  יְך לָּ רִּ ל  צָּ כָּ ַתר ב ְ יֹוֵתר ְוחָּ ַעְצמֹו ב ְ

ֵרב ַלה  ְתקָּ ְלהִּ ַעם  ַ ן,  פ  ְצלָּ א לִּ נָּ ַרֲחמָּ יו  יַרת ַמֲעשָּ ַעל ֲעכִּ ה  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ זִּ יו  נָּ ה קֹוֵבל ְמֹאד ְמֹאד ְלפָּ יָּ ְוהָּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ְכרֹונֹו לִׁ '  נוּ זִׁ ַרּבֵ יב לֹו  ִׁ ְבָרָכה  ְוֵהש 

יטוּת, 'אֵ  ִׁ ְפש  ימוּת וּבִׁ ְתמִׁ ָחְכָמתֹו ּבִׁ ּלֹו ַרע.ּבְ ָבר ּכֻּ י ּכְ ר', ּכִׁ י ְלַדּבֵ ם מִׁ י עִׁ ה, ֲהלֹא  ְותֵ   ין לִׁ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ַמר ְלַרב  ה ְואָּ נָּ "ל ְועָּ יש  ַהנ ַ אִּ ְתעֹוֵרר הָּ ף נִּ כֶּ
ת ַעצְ  יְך אֶּ ִּ ים ְלַהְמש  מִּ ְפעָּ ר לִּ ֵ ב  ְתג ַ י מִּ ה ֲאנִּ ל זֶּ ָּ כְ ַעל כ  נו  זִּ ֵ ה ַרב  נָּ '. עָּ ֵאל ְוכו  ְשרָּ ת יִּ ַ ְקֻדש   י לִּ ְמַעט. ְותֵ מִּ ַמר לֹו, הו א ְמַעט ד ִּ ה ְואָּ כָּ ְברָּ ַמר  רֹונֹו לִּ ף אָּ כֶּ

ְכרוֹ  נו  זִּ ֵ י ַרב  ר לִּ ֵ פ  ה סִּ ל זֶּ ָּ ', כ  י ְוכו  עֹודִּ ה ֵלאלַֹהי ב ְ רָּ ה ֲאַזמ ְ ֹורָּ ם ַהת  ת ַעְצמֹו ֵליֵלְך עִּ יל אֶּ ְרג ִּ י ַ ֶּ כָּ לֹו ש  ְברָּ א  נֹו לִּ ְיקָּ ד ַ ֶּ ה ש  ָּ דֹוש  תֹו ַהק ְ נָּ ו ָּ ַ י כ  ַעל  ה ְוֵהַבְנת ִּ
ַפל ב ְ  ר נָּ בָּ י כ ְ , כ ִּ יש  אִּ ת הָּ ה אֶּ ֱחיָּ ה הֶּ ֹו ַר ְיֵדי זֶּ ל  ֻ הו א כ  ֶּ ַמר לֹו ש  אָּ ֶּ ש  ר ַרק כ ְ בָּ ם ד ָּ ו  ש  ר לֹו ְלַהֲחיֹותֹו ב ְ ָּ ְפש  ה אֶּ יָּ ֹא הָּ ל  ֶּ ְך ַעד ש  ָּ ל כ  ָּ ע ֲאַזי  ֵעיֵני ַעְצמֹו כ 

עַ  ב ְ ְתעֹוֵרר  קֻ נִּ ַהנ ְ ת  ַ ְקֻדש   ְמַעט  יש   ְלַהְרג ִּ יל  ְתחִּ ְוהִּ ל ְצמֹו  ַמר  אָּ ז  ְואָּ ן  ֲעַדיִּ ֹו  ב  ים  אִּ ְמצָּ ַהנ ִּ טֹובֹות  ֹות  ֵלאלַֹקי  ד  ה  רָּ ֲאַזמ ְ ה  ֹורָּ ַהת  ם  עִּ ֵלְך  י ֵ ֶּ ש  נו   ֵ ַרב  ֹו 
ה  רָּ ה ֲאַזמ ְ ֹורָּ ַהת  ר ֵהיֵטב ב ְ "ל ְמבֹאָּ ן ַהנ ַ ְניָּ ל עִּ ָּ י כ  "ל. כ ִּ נ ַ ַ ' כ  י ְוכו  עֹודִּ ר    ב ְ מו  ע ג ָּ ָּ ש  ו  רָּ ל  ֲאפִּ ֶּ ם ש  ָּ ר ש  בֹאָּ מ ְ ֶּ "ל ש  י ֵאיְך  ַהנ ַ ת, כ ִּ ן ְלַכף ְזכו  דו  ין לָּ יכִּ ְצרִּ

ֹ ל  ֶּ ש  ר  ָּ ְפש  ֶּ אֶּ ש  "ל.  נ ַ ַ כ  ַהְינו   ֵהיֵטב,  ם  ָּ ש  ן  ַעי ֵ  ,' ְוכו  ַעְצמֹו  ל  ֵאצֶּ ם  דָּ אָּ הָּ ְוֵכן   .' ְוכו  ה  טֹובָּ ה  ְנֻקד ָּ ה  ֵאיזֶּ ֹו  ב  ֵצא  ָּ מ  יִּ ֶּ א  ש  ה  רֹואֶּ ם  דָּ אָּ הָּ ֶּ ש  ם  כ ְ ֵאינָּ יו  ֲעשָּ ַ מ 
צְ  א לִּ נָּ ַרֲחמָּ ל  לָּ כ ְ ה  פֶּ יָּ ים  ַעְצמ עֹולִּ ַעל  ל  ֵ כ  ַ ְסת  ְויִּ ר  בָּ ַהד ָּ ַלֲהֹפְך  יְך  רִּ ן, צָּ ד  לָּ גֶּ ְכנֶּ ו  ְלַגְמֵרי  ַע  רו  ג ָּ ר הו א  בָּ כ ְ לֹום  ָּ ְוש  ַחס  ו   ל  אִּ כ ְ ַהְינו   י,  נִּ ֵ ַהש   ר  ֵמֵעבֶּ ֹו 

ם   ג ַ א  ְמצָּ יִּ אי  ַוד ַ ב ְ ְלַגְמֵרי  ַרע  ְוהָּ ַע  רו  ְנקֻ ַהג ָּ ה  ָּ ְוַכמ  ה  ָּ מ  ַ כ  תֹו  יעו  רִּ ג ְ ק  עֹמֶּ ב ְ ַעְצמֹו  כ ַ ב ְ ַעְצמֹו,  ת  ה אֶּ ְיַחי ֶּ ה  זֶּ ְיֵדי  ְוַעל  טֹובֹות  ֹות  ֵהיֵטב  ד  ם  ָּ ש  ר  ְמבֹאָּ
ת ַעְצְמךָּ ַעל ְיֵדי  ַכל ְלַהֲחיֹות אֶּ ו  ת  ֶּ ן ש  ֹאפֶּ ֹו ב ְ ת  ת ַלֲאמִּ ֱאמֶּ ֵעין הָּ ה ב ְ ל זֶּ ָּ ֵבן ֵהיֵטב כ  "ל ְוהָּ ה ַהנ ַ ֹורָּ ַהת  יד: זֶּ   ב ְ מִּ  ה ת ָּ

יתרו   לו  בפרשת  תורה    עיין  מתן  שלפני  שאם בפסוקים  שטענו  להקב"ה  ישראל  בין  ודברים  הדין  היה  מה  קץ  מפיו    ובתורה  ישמעו 
תתבטל הבחירה ואמר למשה רבנו להשיב להם שממנו ישמעו רק אנכי ולא יהיה לך והשאר ממשה רבנו ועיין שבת פח. ומהרש"א  

לשמוע עוד דברה וכו'. ומבואר    ור יב מיל ופרחה נשמתם וטל של תחיה החיה אותם וחזרו להר שם שבכל עשרת הדברות חזרו לאח 
אמר גרמו להם לפריחת הנשמה וחזרה יב מיל. דהיינו שהיה קולו קול תוכחה רועם ביראה נוראה    שגם השמונה דברות שמשה רבנו 

 שעורר אצלם יראה עצומה עד שפרחה נשמתם.
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במהגלות.    הציא להו יותר  מבואר  לד'  חתכו  של  זה  תורהעניין  שהמלכות    סוף  לידה,  בחי'  שהוא  קלה 
ומה שכתוב כאן    \לזשהוא ם' סתומה המורכבת משני ד'/ אה היא בבחי' עיבור בתוך הרחם  דקדושה בחי' יר

היראה, וזה הכוונה    ' ועי"ז נולדת המלכות דקדושה שהיאהכוונה לחתוך את הם' סתומה לשני דחתך לד',  
ל הוא הסט"א המונעת את  כי  אגג  הירא וישסף את  ונולדת הידת  כוחו  אותו לארבע מבטל  וע"י שחותך   ,

לענווה, בבחי' עקב ענוה    במצוות )ובתורה קלה היא יראה שממנה בא שמחה  בושה והמלכות דקדושה בחי'  
ותאות   מגדלות וכאן היא עיצה להינצל מעזות  י שם מדבר מעצה להינצל, ובאמת הן בחי' אחת כיראת ה'

 (ממון
   

 

ז' ש  -  באות  שקוצרים  שלפע  ללעי  ביאראחרי  וביאר  דסט"א  מלכויות  ד'  לגלות  נופלת  המלכות  מים 
דהיינו   "קרנא"מתגלה בתוכחה של הצדיק בחי'  ד. עתה יבאר שהחסד  ומעלים אותה מהם ע"י חס 

 הרם כשופר קולך והגד לעמי פשעם,  ק שהוא כמו קרן שופר כמ"ש קול המוכיח של הצדי

וכן בסוף    .דהיינו קול זעקה  "מישרא"נה את החכמה תתאה  כו ממה שמדקדק בלשון רבינ  הביאור הליקוטים
קולו לפי  כמה   התורה  עד  רק  באמת  כי  ומבאר  הזו.  תתאה  וחכמה  למלכות  זכה  כמה  עד  ניכר  אדם  של 

זו מאחיזת  שהמלכות  אותה  לחתוך  הצדיק  תוכחת  קול  לה  יועיל  בגלות  ושקועה  חשוכה  היותה  על  עקת 
אל  הסט"א   ולהעלותה  הפניוהגלות.  "שלש  ה  םאור  עה"פ  בגמ'  וזהו שדרשו  הצדיק.  ובפני  ברגלים  מאיר 

אה כל זכורך את פני ה"א". יראה היוד בחיריק ובצירה שכשם בא לראות בא להראות. כי פעמים בשנה יר
 להוציא מהגלות מי שלא כואב לו היותו בגלות.  א"א

התוכחההחסד  בביאור   ע"י  רבינו  המתגלה  כוונת  כיצ"ע  מ  .  שהחס בפשטות  ולפ"ז  דשמע  התוכחה    הוא 
ובאופן שצריך לשמ בדיוק במה שצריך  לכל אחד  והיא  וע  הכוונה שהתוכחה הנכונה  החסד  היא החכמה 

החכמה/ הגדול   ע"י  ה\לחשמתגלה  הוא  הצדיק  ולפ"ז  המ,  את  החסד  ע"י  לקמן קוצר  אבל  מהגלות.  לכות 
ת בפה המוכיח מאירה  י מה שמתגלשל הצדיק אנחנו מקבלים את החסד, דהיינו שהחכ משמע שע"י התוכחה

יק בעצמו  שעי"ז  חסד  בעל  להיות  ולפלאדם  גליות  מהד'  המלכות  את  אור  צור  היא  הפירוש שהחכמה  "ז 
י חסד ויוכיחני ומאירה לו אור  יא מכה בו בבחי' יהלמנחסד, דהיינו שהתוכחה הבעל  שמאיר לאדם להיות  

ידו נעשה בעל חסדעשחכמה   מ  \לט/ ל  שני  ונראה ש  מלכויות דסט"א.  'הגלות בדלקצור את המלכות שלו 

נ"ל. כך  עיקר  השני  אבל  אמת  השנינמצא    הפירושים  לפי   וכחהשהת  לפי'  אחד  כל  האדם  בלב  הולמת 
ב והנמוך יותר צריך תוכחה בבזיון כדי לשבור ליבו, עכ"פ ל ,יבולחכם תוכחה קלה כבר שוברת ל כי ,הצורך 

החכמה אור  מתגלה  בו  את\מ/ נשבר  ממנו  שמבטל  הלקיחההיש  ,הישות  ,  מדת  חסד )  ,א  במ"א  כמבואר 
אור החכמה מאיר בו בחי' צדיק ו  (טובת הנאה  להם הוא כדי שיחזור אליוש  לאומים חטאת, שאפילו חסד

 א.  "דסט ת את המלכות מגלות הד' מלכויו ראמת, שהוא החסד שקוצחונן ונותן בחי' חסד של 
בחכמה תתאה, כי הבצע הוא הפך החסד,    תות ולזכובזה מובן מדוע שונא בצע הוא התנאי לתיקון המלכו

וקוצר את    \מא/ נעשה שונא בצעוחסד  דהיינו שע"י צדקה  ט שתיקון הממון ע"י צדקה,  וזה שמבואר בתורה כ

 
 פ"ג.הם שתי דלתות וציר שברחם כמבואר בעץ חיים שער לה    , יניהם ויוד ב   וד' הוא שני ווין   לז 
סד שעושה עמו  ה קמג שחכמת הצדיק מאירה ומרחיבה לאדם וזה הח ל נהירו דחכמתא כמו שהוא מבואר בתור -א   ולפ"ז יתפרש   לח

ה, ְוֵאינֹו יוֹ   -  ם בעצתו. וזה לשונו ש   הצדיק  יְך ְלֵעצָּ רִּ צ ָּ ֶּ ש  י כ ְ ים. כ ִּ ינִּ ַקת ַהד ִּ ָּ י הו א ַהְמת  ֹור, כ ִּ ה ֵמַחְכֵמי ַהד  ל ֵעצָּ ֵ ֵדַע ֵאיְך ַלֲעשֹֹות,  ַמֲעַלת ַהְמַקב 
י נִּ  ם, כ ִּ ְמצו  יַנת צִּ חִּ יא ב ְ ְכלֹו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך לַ הִּ ים כ ַ ֲעשֹֹות, ְוהו א ב ְ ְתַצְמֵצם שִֹּ ינִּ יַנת ד ִּ יב לֹו,  חִּ ה, הו א ַמְרחִּ ם נֹוֵתן לֹו ֵעצָּ כָּ חָּ הֶּ ֶּ ַע. ְוַעל ְיֵדי ש  דו  י ָּ

ים דִּ יַנת ֲחסָּ חִּ ה ב ְ ְוזֶּ תֹו.  ְכמָּ ֹו חָּ יר ב  ֵמאִּ ת ו  ָּ כ  ֶּ מֹו ש  א, כ ְ ְכְמתָּ חָּ ד ְ ירו   ְנהִּ ד הו א  סֶּ י חֶּ ְלךָּ ַדף צ"ד , כ ִּ ְך  דֹוש  )לֶּ ז ַֹהר ַהק ָּ ַ ב ב  ירו   ו  ְנהִּ א'  .(: 'ֵאל  ְכְמתָּ חָּ ד ְ
ְכתִּ  ֹום":ו  ל ַהי  ָּ ד ֵאל כ  סֶּ ים נ"ב(: "חֶּ ל ִּ הִּ       יב )ת ְ

תפלות   לט  בלקוטי  מבואר  תנו    כן  אות  ל'  ותשלח    -תורה  הרבים  ברחמיך  תמיד  ותזכנו  שיעסקו  מוכיחי אמת  צדיקים אמתיים  לנו 

תוכ ותתן בלבנו שנטה אזנ  תוכחה מגלה מאהבה מסתרת.ב להוכיח אותנו   ולבנו לקבל  שתהיה לפעמים    חתם הטובה. אף על פי ינו 
לשוב  ונזכה  תוכחות.  אוהבי  בכלל  ונהיה  גדולה,  ובשמחה  ובחבה  באהבה  תוכחתם  דברי  לקבל  נזכה  כן  פי  על  אף  בזיון,    בדרך 

על לשונה".    הטובה. כמו שכתוב: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד בתשובה שלמה לפניך באמת. ויתגלה חסד גדול על ידי תוכחתם  

בשלמות בקדשה ובטהרה, ונהיה נכללים תמיד במדתו של אברהם אבינו עליו השלום שהיה מדתו    על ידי זה למדת החסד ונזכה  
 .חרא ולהבדיל ולהעלות את המלכות דקדשה מן הארבע מלכיות דסטרא א חסד. ועל ידי החסד הזה נזכה ברחמיך לחתך  

ויוכיחנינהירו דחכמתא ע"י    ל -נמצא מתבאר לשון הזוהר א   אם זה נכון   מ , דהיינו שאור החכמה שבו מתגלה החסד  " יהלמני חסד 
שקוצ  שחושבים    ר לאברהם  כמו  ולא  ומכות.  מהלומות  של  בדרך  המוכיח  בפי  דווקא  מתגלה  המלכות  עדינות  את  רק  הוא  שחסד 

אבינו איש    היתה דרכו של אברהם מות.  ולפ"ז מבואר נפלא מה שמצאתי שכתוב שזו  ואהבה אלא את אשר יאהב ה' יוכיח במהלו 
שפת  ועיקר    ח החסד  קשות,  ההתחלות  כל  כי  חזקות  במהלומות  אלא  רך  כקנה  לא  בעולם  האמת  אור  להאיר  הפתח  את  ראשון 

 חסד כמבואר בתורה ה'.  המניעות הם ע"י ה   ההתגברות על 

רבי שלמ   ומצאתי שכך  של  הנהגתו  האור  היתה  בעל  מרבו  על עצמו שלמד  שהעיד  רבי מאיר מאפ ה מרדומסק  טא לקלל  לשמים 
א  את  הקב"ה  נ ולהכות  ע"י  נתברך  ובזה  אבינו  אברהם  של  מנהגו  היה  שזה  אמר  וגם  ומתקנם.  נשמתם  את  מאיר  היה  ועי"ז  שיו 

    ( ' עד קובץ נחלת צבי טו אלול תשנז עמ)אתה תקלל יואר באור גדול.  "ומקללך אאור", דהיינו מי ש 
קיחה הפך החסד. ובצע לשון בציעת הפת דהיינו  ל ויח בהריגתו דהיינו  ת אחינו. פי' מה נר כמ"ש מה בצע נהרוג א   בצע לשון ריוח   מא

 חצי תאותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתים, תאות ממון.
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 כמות חיצוניות. החכמה תתאה מגלות הח

להעלות את המלכות חכמה כשצריכין  שג' ג'    וחליבואר בלק"ה ג מ  המוכיחפה  בביאור החכמה המתגלה ב 
מן   הארההתתאה  ולהמשיך  לעורר  צריכין  דה  גלות,  המלכות,  מבחיימשרש  תתאה  והמלכות    'ינו  חכמה 

יא  ה שבו השרש לעולם שתחתיו ובכל עולם החכמה תתא  אהועולם  כי כל    שבשרש העולמות העליונים.
מגרמא שהמלכות   לה  עולםבדלית  קדישא,   .אותו  ידי הדיקנא  על  הוא  תקון עלית המלכות  כן עקר    ועל 
בח מבחינתישהוא  צמצומים,  מבחינת  נמשכת  קדישא  הדיקנא  גם  כי  הפנים,  אור  שבעולמות   מלכות  נת 

 .  העליונים והגבוהים מאד מאד, כמבאר "בעץ חיים"

שה, בחינת זקן וכל תקוני דיקנא הם סביב הפה הקדוש, והתגלות צנורות החכמה הקדושה של הזקן דקדו
ך שם עקר התגלות כל החכמה הנמשכין דרך צינורות רקדוש, שדויושב בישיבה, נתגלה רק על ידי הפה ה

הפא של  והדיקנאהשערות  הי  .ות  שחכמה  ביו"ט ו אא  דהיינו  המאיר  הפנים  דא"א   ר  דיקנא  תיקוני  מי"ג 
ידי זה מעלין את המלכות    ,שבבינה עילאה ידי התגלות החכמה הזאת של תוכחה, נמשך חסד, שעל  ועל 

הפנים המאיר בשלש רגלים, שזה בחינת שהמלכות עולה עד    ר אותה לאומגלות של ארבע מלכיות ומעלין  
ידי  הדיקנא קדישא, שהוא אור הפנים, כי השגת אלקותו יתברך, שהוא הת גלות מלכותו יתברך, הוא על 

בחינת כמה   תתאה,  חכמה  כי  עליונה,  ומדרגה  מעולם  מלכות  בחינת  היא  וצמצום  צמצום  וכל  צמצומים, 
 לה וגבה הרבה מחכמה עלאה שבעולם הבריאה. ע, הוא לממלכות שבעולם האצילות

וההסבר בעצמו שמסביר נראה שהוא    רבנו מדוע התוכחה של הצדיק היא לפעמים בדרך בזיון עוד מבאר  
ועיין ביאור הליקוטים(  תוכחה בדרך בזיון   יב  ה שמזכיר את מאמר חז"ל טובתם של רשעים רעה היא  במ)פל"ח אות 

ב מחלק  ולא  צדיקים,  הבאצל  הין  לחן  גשמיות כם  היא  רשע  הבן  של  טובתו  שאפילו  דמשמע  הרשע  בן 
תו הזכה של הצדיק )כמו שרמז פעם לרבי נפתלי שביחס להיכן שהוא אוחז כמעט אין  וישות כלפי מדרג

(, דהיינו שסובל ייסורים גם במה שצריך להתעסק עם  \מבמן/ הבדל בין רבי נפתלי לג' האפיקורסים של או
 מגושמת ביחס אליו.  היא   גם כם כיתפילה של הבן הח

הליקוטים,והעניין   בביאור  הרשע    מבואר  הבן  מבעי  לא  ישות  איזה  בהם  שיהיה  בהכרח  בנים  הד'  שכל 
ואולי לזה כוונו י עז כנמר,  שכולו ישות וגאווה אבל אפילו הבן החכם חז"ל ציוו עליו לא הביישן למד, והו

צריך  גאווה   שת"ח  שבשמינית  שמינית  בו  ה)סוט   שיהיה  שאנו  \מג(/ .ה  המציאות  בגלל  מוכרח  זה  עניין   ,
כדי   בזוהמת העזות שלה  אותנו להשתמש  עם הסט"א מכריחה  והמלחמה  גדול  הזה שכח הסט"א  בעולם 

ישות   היא  דקדושה  העזות  שגם  דהיינו  עזות.  ע"י  אלא  בעזות  להלחם  א"א  כי  נגדה  אלא  להלחם  וסט"א 
בחרב להשתמש  ומוכרחים  ברירה  אין  שהישו   שבעוה"ז  כדלת  המשנה  ה  שסתמה  וזהו  נגדה.  להלחם  י 

פנים   עז  צריך  באבות  שבקדושה  אלא  לגהנם  פנים  עז  כל  באמת  כי  לעזות  עזות  בין  חילקה  ולא  לגהנם 
שעל זה תיקן  זהירות גדולה לא לקחת ממנה יותר מההכרח, כי בקל אפשר לטעות בזה כמבואר בתורה כב  

 התנא תפלה מיד כשציווה הוי עז כנמר.

ית' ובענוותנותו.    יקצדהזה  ומת  על ועי"ז להכלל בו  שזכה לזכך עצמו ולנקות עצמו לגמרי מזהמת הנחש 
והעזות שלו היא כלולה בענווה בעצמה בבחי' שתי הפכים בדבר אחד, ומתגלה קצת בתוכחה שלו שכיון  

ח"ו    אבללנו,  שות מוכרח שיהיה בקולו קול עזות להכניע את העזות ששצריך להוכיח אותנו שאנו בעלי י
 לו היא רעה. אין זו ישות מצד עצמו כלל. לכן אפילו טובתנו אצ

גדולה סתירה  היא  בזיון  בדרך  שיודע    התוכחה  מי  שאין  אמרו  כבר  שתנאים  בערכין  למבואר  לכאורה 
לנשמת האדם ורק מי שיודע להוכיח ע"י קול להוכיח, וכפי שהאריך רבנו בתורה ח' תנינא שזה ממש מזיק  

שה בחהמוכיח  הנ י'  וא  דהיינהר  שמים  ביראת  הנשמות  גן  את  ומשקה  מעדן  שפונה  יוצא  תוכחה  שהיא  ו 
לנשמה וללב ולא לשכל. לכן נ"ל שמוכרחים לחלק ששם מדבר ממי שלא רוצה לשמוע תוכחה, ואילו כאן  

ורוצה  בה  שנמצא  הגלות  מאד  לו  שכואב  ממי  ח'/   מדובר  אות  ג'  גילוח  לק"ה  ועיין  תוכחה.   \ מדלשמוע 
ביום ראשון החסד    חי'יא בהמר  ת העושמנח כי  ביום ראשון,  ולא  כן הקריבוה למחרת הפסח  ועל  תוכחה 

 
עַ עוֹ   -אות רח    -  חיי מוהר"ן עיין    מב ַ פ  ֶּ י ש  לִּ ָּ י ַנְפת  ַרב ַרב ִּ ז ֵמהָּ י אָּ ַמְעת ִּ ָּ ה ֵיש   ד ש  ֶּ מ  ַ ה ב  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ י ַרב  ִּ ת פ  ַעְצמֹו אֶּ ַאל הו א ב ְ ָּ ם ַאַחת ש 

יו מֵ  ת ֵאלָּ ְרבו  ְתקָּ ת ְוהִּ כו  י ָּ ַ ה ש  ם ֵאיזֶּ י עֹולָּ ֵ ל  ו  ַהק ַ תֹו ְמאֹ ְלֵאל  ָּ ֻדש   ק ְ ים מִּ ת ֵהם ְרחֹוקִּ ֱאמֶּ ֶּ ב  ֶּ יט  ד  ַאַחר ש  ַנז, מִּ כ ְ ְ ֹון ַאש  ְלש  בִּ ר )ו  עו  ִּ י ש  לִּ ואס  ְמֹאד ב ְ וָּ
ת אֶּ  ְרבו  ְתקָּ ְוהִּ ת  כו  י ָּ ַ ם ש  כֶּ ה ֵיש  לָּ ֶּ מ  ַ ה ב  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ זִּ נו   ֵ יב לֹו ַרב  ִּ ְוֵהש  ין ַאייְך(,  יְך אִּ ֵזיי זִּ ין  ם  ַהאְלטִּ ֶּ י ֲהלֹא ַאת  ַעל  ְצלִּ ֶּ מֹו נֹוצֹות ש  י ַרק כ ְ ְצלִּ אֶּ

 ֶּ ש  כ ְ ֶּ ד ש  גֶּ ֶּ ין  נ  ַהב  קִּ ְ ל  ַ ְסת  ין ְונִּ ֹוְרחִּ ד פ  י ָּ ם מִּ ין  ֹוֵפַח ֲעֵליהֶּ רִּ עדֶּ וי פֶּ אר ַאזֹוי וִּ עְנט נָּ יר זֶּ יְך אִּ יר זִּ ואס ַהאְלט אִּ יט וָּ א ַמאי מִּ ָּ ל  ַנז אֶּ כ ְ ְ ֹון ַאש  ְלש  בִּ יו. ו  לָּ ֵמעָּ
אז   לָּ יט ַאב ְ ען טִּ ין מֶּ יְך(:אֹוף ַאַקאְפטִּ ן ֵזייא זִּ יעֶּ  צו א ְפלִּ

גם שם בגמ' יש מ"ד שגם בזה לא צריך  את האחרים צריך לנהוג קצת תקיפות כדי שלא יזלזלו בו, ו תו  שבהנהג  שם מדבר מת"ח   מג
לא   הוא שגם התלמיד צריך ממדת הגאווה קצת כי  הביאור הליקוטים כאן  והחידוש של  גבה לב.  ה' כל  כי תועבת  אפילו מקצתה 

 ר שבלי איזה משהו עזות שהיא ישות א"א בעוה"ז.בוא . וצ"ע ואלי בזה צריך פחות משמינית שבשמינית. עכ"פ מ הבישן למד 
ד   -טו לק"ה גילוח ג' אות  ועיין    מד אֹור ַהג ָּ ק הָּ ֵ ל  ַ ְסת  ף נִּ כֶּ ֵ ְך ת  ָּ ה. ְוַאַחר כ  ַמְעלָּ ְ ל  ה אֹור ַרב מִּ ֶּ ל  ְתג ַ ה מִּ יָּ ַסח הָּ ֶּ ל פ  ֶּ ֹון ש  אש  יֹום רִּ ה ב ְ נ ֵ יל  ֹול  ְוהִּ ַמְתחִּ ו 

הו   ְוזֶּ ר.  דֶּ ֵ ס  ַ כ  ה  גָּ ַהְדרָּ ב ְ ְכֹנס  כ ִּ ב ְ   לִּ ים,  בִּ תָּ כ ְ ַ ב  ר  ְמבֹאָּ ַ כ  ר,  עֹמֶּ הָּ יַרת  ְספִּ יַנת  ה  חִּ ְכמָּ ת חָּ ְלכו  ַ ַהמ  ת  ין אֶּ ה קֹוְצרִּ זֶּ ְיֵדי  ַעל  ֶּ ד ש  סֶּ יַנת חֶּ חִּ ב ְ ַסח הו א  ֶּ פ  י 
י  ְצרִּ ד  סֶּ ַהחֶּ ה  ְוזֶּ ֹות,  ַמְלֻכי  ע  ַ ַאְרב  ל הָּ ֶּ לו ת ש  ג ָּ מִּ ה  אָּ ת ָּ ַ בֹ ת  מ ְ ֶּ מֹו ש  כ ְ ה,  חָּ ֹוכָּ ת  ְיֵדי  ַעל  ל  ֵ ְלַקב  ין  ר כִּ ְתג ַ   אָּ ַההִּ ת  ַ ל  ְתחִּ ב ִּ ל  "ל, ֲאבָּ ַהנ ַ ר  ֲאמָּ ַ מ  ַ ב  ם  ָּ ת  ש  ו  ל 

ה   חָּ ֹוכָּ ְך ת  י ָּ ַ ה( ֵאיְך ש  ֹורָּ ן ת  ַ ם ַמת  ְת )קֹדֶּ יִּׁ ֶ ר ש  ָ ֶאְפש  לוּת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֶֹקף ַהּגָ ים, ְוָאז מִׁ ינִׁ יַנת ּדִׁ חִׁ יא ּבְ י ּתֹוָכָחה הִׁ ֵדי  )ּכִׁ ה ַהֶחֶסד ַעל ְיֵדי ּתֹוָכָחה ּכְ ּלֶ ּגַ

ּלֹ ֶ יֹוֵתר(. ְוָאז ָהָיה ַהֶהכְ א יִׁ ש  ים ּבְ ינִׁ ָלל,  ְתַאֲחזוּ ַהּדִׁ א ּכְ ְלַתּתָ ְתָערוָּתא ּדִׁ י אִׁ לִׁ א ּבְ ְלֵעּלָ ְתָערוָּתא ּדִׁ יַנת אִׁ ְבחִׁ ַמְעָלה ּבִׁ ּלְ בֹוא ָהאֹור, ַהֶחֶסד מִׁ יָּ ֶ ֵרַח ש 
ְסּתַ  ּמִׁ ֶ ְך ש  ַהְדָרָגה ַעל  ֲאָבל ַאַחר ּכָ לֹו ּבְ ין ְלַקּבְ יכִׁ ק ָהאֹור ְצרִׁ ה ַהֶחֶסד.ְיֵד ּלֵ ּלֶ ְתּגַ ם מִׁ ָ ש ּ ּמִׁ ֶ    י ּתֹוָכָחה ש 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          20מא: 

ימי  ורק ביום השני דהיינו תחילת ספירת העומר שהם  וא"א היה לקבל אותו ע"י תוכחה,  היה גדול מאד 
מי  יחים  וכחה. אולי יש בזה קצת רמז שכאן מדובר בתוכחה שמוכתיקון המדות אז אפשר לקבל חסד ע"י ת

 לתקן מדותיו בבחי' מט ימי הספירה.  רוצהש
 

ח'   התפילות    -באות  שכל  שביאר  לצדיק/ של  )אחרי  המקושרים  הצדיק \מהישראל  אל  באות   )
ומבלבלות אותו.  וביאר כיצד מריח בתפילה את היראת שמים של המתפלל ויודע להוכיח אותו,   

 ל כך. ע
 . להוכיח כל אחדדע וד יד כיצעתה יבאר כיון שכל התפילות באות בתפילתו ביח

)אע"פ דלעיל ביאר שהצדיק מריח את היראת שמים שיש בתפלה  שלא מכיר זאת להדיא בתפלה הבאה אליו,    ויש כאן חידוש

ודע את העזות שהתפלל אלא רק מהתורה המלובשת בה יודע את העזות שלמד בה, ומהעזות הזו ישבאה אליו( 
 בה.  

האדם להוכיחו יותר מהיראת שמים, הרי בשניהם באה  את    מכיר  זות"י העמדוע ע  עניין זה לא ברור לגמרי
יודע  כיצד  זו  כיון שכאן שואל שאלה  באה. אבל  יודע מאיזה אדם  כיצד  מובן  לא  וגם  רק התפלה.  אליו 

ת המתפלל וע"י היראת שמים שבתפלה לא מכיר  להוכיח הרי כולן באות ביחד, כנראה שע"י העזות מכיר א
 וצ"ע. 

כל המבואר כאן שצדיק האמת כרבינו שידע מחשבות בני אדם ושרש נשמתם   יותר   עוד  ה ליובאמת קש
וכל הנצרך לתיקונם מדוע יצטרך לכל המהלך המבואר כאן כדי לדעת על מה להוכיח אותנו. ואולי כדרכו 

 להסתיר רוח קדשו וצ"ע. 

ישראל מתלבשת התורה שלו,ש  ומבאר רבנו ז'(  בתפלה של  אות  ב'  תורה  כיר בתורה האם היא  מיק  והצד  )עיין 
היא   כי  עילאה,  לחכמה  ביחס  פסולת  חכמה תתאה שנקראת  דהיינו  רבנו,  שנאמר למשה  לך"  "פסל  בחי' 

 צמצום שלה עד כחוט השערה כנ"ל.
י לוחות אבנים טובות שעליהם יתן  כי "פסל לך" בפשט הכוונה שיפסול ממחצב האבן טוב שמצא באהלו שנ

 ניות. ורמוז בזה עניין הנ"ל שחכמה תתאה האדם כמו מפסל ת השולוחעל ה  לו הקב"ה את עשרת הדברות
לפי הבנתו את מה שלימד אותו רבו, וזהו דאיתא במדרש משם נתעשר משה, כי הלומד מרבו הגדול חכמה  

)בחי' שחב"ד שלו נעשה מנה"י דרבו(  תתאה לפי השגתו    תתאה מקבל אבן טוב, ולפי הבנתו מפסל ממנה את החכמה

יג  לומד, שאם היא עזות דקדושה אזי נעשה שונא ממון ע"י רבו    ואבה השות  ה בעזשתלוי בתורה  ג'  )כמבואר  אות 

עי"ז זוכה להשגות )שמרגיש תמיד כאילו יש לו כל הון דעלמא )תורה ס'( ובחי' איזהו עשיר השמח בחלקו,  ששומע תורה מרבו מתבטל ממנו תאות ממון(   

 ו(. י רברמדבבנתו אלוקות מתוך החכמה תתאה שפסל בה
נמצא שמשה רבנו קיבל אבן טוב שהיא פסולת חכמה עילאה, אבל היא חכמה עילאה לגביו ופסל ממנה 

נתעשר   ומהפסולת  רבו  של  עילאה  לחכמה  ביחס  פסולת  שהיא  תתאה  בחלקוחכמה  שמח  ושונא   דהיינו 
 בצע.  

פסולתנמצא שחכ היא  והבנת התלמיד מהרב  מה תתאה בכלליות  עילאה,  ביחד    סולתפגם  היא    החכמה 
סל לך, דהיינו מחכמת הרב פסל לך הבנה, נכונה שתלויה בעזות ושנאת הממון  להבנת הרב, לכן נקראת פ

 כנ"ל. )כך נראה לי לבאר סוגיא זו( 

גביו היא אבן טוב, אבל הוא כפי  אזי אפילו שרבו מלמדו חכמה תתאה של  אבל מי שיש בו עזות דסט"א
חרת, שאינה כיצד להמליך את הקב"ה ולעשות רצונו, אלא  נה א בו הרי רבהעזות שבו, כך הוא מפסל מדב

עצמוהבנ לצורך  וכיו"ב  חיצוניות  בחכמות  חכם  להיות  או  רב  להיות  עצמו  להמליך  או  עצמו  לצורך  ,  ה 
כל השאר טפל לי. . כי העזות דסט"א היא ישות וגאווה בחי' אני המציאות וובלשון חז"ל קרדום לחפור בו

נה נכונה בחכמה תתאה, וממילא היא נקראת ות שמפילה לממון ומונעת הבא עזיו השה כזוגם מעט מהרג
 תורה אחרת, מנותקת מהקב"ה, בחי פסילים שנאמר עליהם לא תעשה לך כל פסל.  

 ויודע להוכיח אותו. כשבא אליו. וכשבאות התפילות לצדיק מכיר לפי התורה שבהן את העזות שבה למד 

 ה שצריך אצלו תיקון, אבל לעניין שלנו מצאתי כאן ג' ביאורים.  מככל שעל  פשוט ועל מה מוכיח אותו

  בלק"ה בשר בחלב)ראה ידיעה טז( נראה שעיקר התוכחה על עזות דסט"א. אבל    הביאור הלקוטים מדברי  

ופל"ח אות  ינה מספיק, כי בה תלוי הכל עי"ש.  משמע שעיקר התוכחה היא על העזות דקדושה שא  \מוה' כז/ 

על שפגם במלכות בחי' החכמה תתאה ונתן כח למלכות דסט"א לינק, ועי"ז    היאכחה  והת   שעקר  מבואר  יג

 
דֹול    -בשיחות על תורה ב'   משמע כך    מה  ג ָּ ם  דָּ יק, אֹו אָּ ְלַצד ִּ ב  ְמקֹרָּ ֶּ ה, ש  ַמֲעלָּ ב ְ ן  טָּ ם קָּ דָּ יֹוֵתר, אָּ דֹול  ג ָּ י  : "מִּ מֹוַהְרַנ"ת ְ ת  ד אֶּ חָּ ַעם אֶּ ַ פ  ַאל  ָּ ש 
ַמר לֹו: ֲהלֹא ב ִּ ב ְ  ב"? אָּ ם ֵאינֹו ְמקֹרָּ לָּ ה או  יו י ַמֲעלָּ לָּ נו  עָּ ֵ ה ַרב  ֶּ יָּ -ֵמי מש  ד הָּ חָּ ם אֶּ לֹום, אִּ ָּ ה  ַהש   ֶּ יאֹו ְלמש  ְולֹא ֵהבִּ ן  ָּ כ  ְ ש  דֹול ְלַהמ ִּ ג ָּ ר  בָּ ה ד ָּ ה עֹוש ֶּ

יו  לָּ , עָּ נו  ֵ ם מִּ -ַרב  לָּ ל, או  לָּ ת כ ְ יבו  ִּ ם ֲחש  ו  ה לֹו ש  יָּ אי לֹא הָּ ַוד ַ לֹום, ב ְ ָּ ה, ב ְ ַהש   ֶּ ל מש  יאֹו אֶּ ן ְוֵהבִּ טָּ ר קָּ בָּ ה ד ָּ ש ָּ עָּ ֶּ יר  ַוד ַ י ש  ְזכ ִּ ב ְמֹאד. ְוהִּ ו  ש  ה חָּ יָּ אי הָּ
בֹאָּ  ְ ֵמַהמ  ז  ם:  אָּ ָּ ש  ן  ַעי ֵ א,  ְייפָּ ַ ש  ב ְ א  ְייפָּ ַ ש  א  ְלַעְיילָּ כֹול  יָּ ה  ֶּ מש  א  ְיקָּ ד ַ ֶּ ש  מֹוֲהַר"ן",  ֵטי  ו  ק  "לִּ ב ְ ֶּ ש  ב'  ה  ֹורָּ ת  ַ ב  סעיף  ) ר  ברזל,  אבני"ה  ח"א,  שיש"ק 

 ( צ"גתר 
עַ   -  ( כז   ' ה )   בשר בחלב   ליק"ה   מו  יַנת הָּ חִּ ה ב ְ וְ ז ו  זֶּ ה  ֹורָּ ַהת  ר  ק ַ ה עִּ זֶּ ְיֵדי  ַעל  ֶּ ה, ש  ָּ ְקֻדש   ה  ת ד ִּ ן זֹוכֶּ ֵ ה, כ  ָּ ְקֻדש   תֹו ד ִּ ַעז ו  י  פִּ כ ְ ד  חָּ ל אֶּ ָּ י כ  ה, כ ִּ ָּ ל  פִּ ַהת ְ

ה ַהנ ַ  ֹורָּ סֹוף ַהת  ר ֵהיֵטב ב ְ ְמבֹאָּ ַ תֹו, כ  ָּ ל  פִּ ְכמֹו ֵכן הו א ת ְ ה ו  ן ְוַהת ְ .....   "ל.  ְלתֹורָּ ו  ק  ר ַהת ִּ ק ַ עִּ ֶּ א, ש  ְמצָּ ו  נִּ ה ש  חָּ ֹוכָּ ל ת  ֵ ב ְלַקב  ֻחי ָּ ְ מ  ֶּ ד ש  חָּ ל אֶּ ָּ ל כ  ֶּ ה ש    בָּ
יְ  ַעל  ֶּ ה, ש  ָּ ְקֻדש   ד ִּ ת  ַעז ו  הָּ ְיֵדי  ַעל  נֹו  ו  ק  ת ִּ ר  ק ַ ה, עִּ ָּ ל  פִּ ְוַהת ְ ה  ֹורָּ ַהת  ל  ו ב אֶּ ש  ֵדי לָּ כ ְ ת  ֱאמֶּ יק הָּ ד ִּ ן  ֵמַהצ ַ ו  ק  ת ִּ ר  ק ַ ה עִּ זֶּ ה  ֵדי  זֶּ ַעל  ֶּ ה, ש  ָּ ל  פִּ ְוַהת ְ ה  ֹורָּ ַהת 

יחֹו ַהצ ַ  ת..ד ִּ מֹוכִּ ֱאמֶּ  יק הָּ
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באו לו הבלבולים בתפלה שהם מהחכמות חיצוניות, ובאים בתפלה להתתקן כי היא בחי' המלכות שפגמו  
 בה ועתה באים להתתקן בה. 

 
 שניה  עד כאן הקדמה

 

 גדר מדת העזות ביאור 
ב פ"שהבונתיב  מדת העזות מבאר המהר"ל  מזולה  לא מתפעל  לא  א שהוא  וממילא שום מחיצה  כלל.  תו 

עוצרת אותו ועושה רצונו להשיג חפצו בחוצפה בלי התפעלות מאף אחד ומשום דבר.  ויש בזה שני מיני  

הישותעזות,   הוא  לזה  המניע  ואין מציאות אחרת    או שהווגאווה שמרגיש עצמ  בעזות דסט"א  המציאות 
כג.(כמבואר בגמ'    ,פש שהיא תכונת הכלבזי נעים  והכלבחשובה ממנו. בבחי'   סתם דלתות חתורות הן    )ב"ק 

נכנעה בזכות יצחק  אצל הכלב. והיא העזות של הגויים שלא היו רגלי אבותם על הר סיני. אבל בישראל  
 מתן תורה שקבלו נשמת ישראל קדושה.  ב זהמת הנחש ואבינו ונתבטלה בהר סיני שנתבטלה מהם 

ראל נופל מהדעת ומתלבש בו קליפת ישות של גוי, )אולי כמו עיבור באיש ישכנס  נת שח שטואבל ע"י רו
 של נשמת רשע של היו רגלי אבותיו על הר סיני(, והיא מפילה אותו להתנהג בישות וגאווה ועזות דסט"א. 

דקדושה, עזות  שלה    ויש  גבוהוהמניע  שהיא  ישראל  נשמת  עוצמת  אלוק  ההיא  חלק  ו דהיינ  ,ואלוקית 
זה. וכשנפש ישראל בטל לנשמה אזי היא  לרשו כל כך עד שלא מתפעל משום דבר המונע אותו שלשך שנמ
ותאוותיו ע"י רוח שטות    ,נשמהבחי'   פונה מהארת הנשמה אל עזות הגוף  נופלת בגלות אזי  אבל כשהיא 

 וחכמה חיצונית. 

העזות   מיני  שהמ,שני  בתכליתאע"פ  שונה  החיצ  ,ניע  שהביטוי  כיון  דאבל  מתפעל  ששני  ומה וני  לא  הם 
וצריך בזה זהירות גדולה וכמבואר בתורה    ,לכן בקל אפשר שיתערב עזות דסט"א בעזות דקדושה  ,מזולתו

כב שעל זה התפלל התנא במשנה )אבות ה' כ( הוי עז כנמר ועז פנים לגהנם וכו' יה"ר שתבנה עירך. ועל כן  
הביאור על  מבאר  גם  נאמר  לגהנם  פנים  שעז  גסות    ושה,דדק  עזות  הליקוטים  גם  בה  שיתערב  שבהכרח 

. ורק צדיק האמת שיכול לאחוז בשני הפכים יש בכוחו להפריד  \מזקצת שאין לה תקנה אלא גהנם/ וישות  
לגמרי את העזות דקדושה שלא יתערב בה שום ישות כלל. בעזות ובושה כאחד מכח גודל הענווה וביטול  

 שלו.

כי שם יש רק מדת הענווה וביטול והתכללות    כללקום  מלה  אין    מדה זו של עזות אפילו דקדושה בעוה"ב
כאן שאפילו   וכמבואר  שלו,  רק השפלות  ישאר מהאדם  לא  תנינא שלעת"ל  עב  בתורה  וכמבואר  ית',  בו 

 העזות דקדושה היא בחי' פסל לך בחי' פסולת.  

כ סתמו  אעפ"ור.  ז כנמלמד, ואמרו הוי ע   ןמרו חז"ל לא הביישועל זה א  אבל בעוה"ז א"א בלא מדת העזות
 ז פנים לגיהנם, משמע גם העזות דקדושה. )כמבואר כל זה נפלא בביאור הליקוטים על תורה זו(  ואמרו ע

המכרח ישות  של  קורטוב  בה  יש  דקדושה  עזות  שגם  חכמה    נמצא  ובלימוד  בתפלה  כגון  לקדושה  אפילו 
דהיינו    שמינית גאווה.ת שבימינבו ש  ת"ח צריך שיהיה  \מח' מחז"ל )סוטה ה.(/ תתאה, ואולי אפ"ל שזה בחי

, שבלעדיו א"א להתגבר כלל על חושך ועזות העוה"ז.  )רוח חיים על אבות ד' י'(אחד חלקי סד שהוא קורטוב ישות  
ע  ואפילו כלפי הקב"ה מי שנמצא בעוה"ז בהכרח שיהיה לו עזות לפנות אל הקב"ה בעצמו לבקש שנוי טב

כמו שהתורה שלנו היא פסולת ונשליך אותה כשנזכה    בואליד  תם לעואמנורחמים גלויים והשגות אלוקות.  

 
)הובא  ברהם אבינו בשיעבוד מלכויות לבד מהעזות שהיא לגהנם כחז"ל עז פנים לגהנם.  מד כא כל הענשים החליף א   ב"ר צ"ע עיין    מז 

וצ"ע מביצה כה:  עליו לכן לא מכפר לו.   בסוף תורה כב( ושמעתי מהריצ"ח ביאור בזה כי עז פנים לא מתפעל מהשיעבוד ולא חל  
שבאומות   ל ישר עזין  להם  יועיל  לא  הרי  גלויות  שיעבוד  להם  יש  מדוע  וא"כ  שלהם  אל  העזות  נהפכת  התורה  שע"י  ואע"פ  כפרה. 

לקדושה, אבל כיון שעכ"פ אינו מתפעל מזולתו לא נחשב משועבד ולא יכפר לו. וצ"ל שאם באמת לא משועבד בגלל עזות דקדושה  
ש א  הם  העוונות  כל  כי  העון.  את  מתקן  שבה  תשובה  זו  ליהנות   נפל דרבה  התורה  כלפי  רק  אבל  דסט"א.  לעזות  דקדושה    מהעזות 

 מהבלי עוה"ז והנאה זו מתכפרת בשיעבוד גלויות ורק העזות שגרם לה בגהנם.    
יהושע ומעטרא ליה כי  א''ר חייא בר אשי אמר רב ת''ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית א''ר הו -  סוטה ה.  מח נא בריה דרב 

מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה  בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה א''ר נחמן בר יצחק לא  בא  סאסא לשבולתא אמר ר 
 ה{ תועבת ה' כל גבה לב.  -}משלי טז 

א יהו קלי הראש מסתוללין בו  משקל קטן הוא והיינו עוכלא כלומר צריך שיהיה בו מעט גאוה של   אחד משמונה בשמינית.  -  פרש"י 

עליה  מתקבלין  דבריו  ב ויהא  כרחם:  ן  לשיבלתא   על  סאסא  כי  ליה  נאה  ומעטרא  מועט  גסות  ומעטרתו  .  חכם  לתלמיד  לו  והוגנת 

. גסות פורתא לפי שאין בני עירו יראים ממנו  ובשמתא דלית ביה    . גסות הרוח:  בשמתא דאית ביה    כסאסא המעטרת את השבולת:  

 ה ולא במקצתה דמי זוטר מאי דקרי ליה קרא תועבת ה':    כול לא יחפוץ אדם לא ב   ממנה ולא ממקצתה.  לא     להוכיחם:    ואין בו כח 

   על אבות ד' י' שמינית שבשמינית הלוג הוא קורטב )במקוואות ג' א' עי"ש פי' הרמב"ם(   רוח חיים ועיין  

רז"ל ועיין   מאמרי  סוטה    -)להאריז"ל(   שער  לדע   -ה.  מסכת  השעור  וצריך  אל  שייכות  מה  וגם  אהדדי  דסתרן  תרתי  אמר  איך  ת 
"ג וכמו שהודעתיך כי הגאוה היא באו"א כי כן גאו"ה היא בגי' י"ה  כיר ר' חייא אמר רב. והענין הוא כי הגאוה היא בהויה דס שהז 

בעל הגאוה נק' גס רוחא  ולכן    , וזמ"ש במאמר התקונין בהקדמ' דכתיבת יד דבשם ס"ג עתיד קב"ה לנטלא נוקמיה מסמא"ל גס רוחא 
נה בשמינית עדיין אינו בכלל ג"ס  וכשתקח חלק אחד מהם שהוא שעור אחד משמ   , עמים ח' הם ס"ד ' פ והנה ח   , כי גס הוא אותיות ס"ג 

 כי לא נכנס בגבולו של ס"ג אבל אם יהיה בו יותר משעור הנז' אפילו כל שהוא יכנס בכלל ג"ס הרוח ונק' בעל גאוה:   , הרוח 
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כדי  דינור  בנהר  טבילה  לפחות  אזי  גהנם  לא  אם  נצטרך  לקדושה,  העזות המכרחת  גם  נמי  הכי  לעוה"ב, 
)וכלשון הגדה  אלוקות,  לסלק אותה מאיתנו. כי העזות היא עיקר זהמת הנחש, והיא עיקר המניעות על ההשגות  

נו. כי בהר סיני פסקה הזהמה, ובלי זהמה אפשר להשיג השגות אלוקות בלא ההקדמות של  ולא נתן לנו את התורה דיייני  סהר  בנו ל של פסח אילו קר

ורק בגלל שנמצא בנו עזות א"א לזכות להשגות אלא ע"י הקדמות ואת ההקדמות של התורה א"א התורה(  
 עזות.   בלי םולילא יכשה. נמצא שרק בגלל שיש בנו עזות אנו ללמוד בלא עזות דקדו

 )כך נראה לבאר את העזות דקדושה לפי הביאור הליקוטים הנ"ל ולקמן יתבאר בדרך אחרת שיש חילוק מהותי בין עזות דקדושה לעזות דסט"א( 

 
ו  כל מי שיש בו עזות בידוע שלא עמדחז"ל מל (:ביצה כה )ישראל עזין שבאומות מחז"ל לבאר הסתירה בין 

 (ם כ.י נדר)יני רגלי אבותיו על הר ס
נמצא   רבנו  ומבאר  סיני,  הר  על  אבותיו  רגלי  עמדו  שלא  בידוע  עזות  בו  שיש  מי  כל  כ.  בנדרים  איתא 

 שהתורה שלומד אינה מסיני אלא מהסט"א והיא בחי' ע"ז ופסילים,  
  עזות, ובפרט לפי ביאורוהלשון צ"ע, שלא ביאר כמה עזות, הרי בכולנו יש עזות, ואדרבה א"א בעוה"ז בלי  

זות וישות. ונראה לומר שהכוונה לזהמת הנחש שמי שהיו רגליו על הר עזות דקדושה היא ע  שגם  םוטי הליק
 המה היא הישות שגורם לעזות.  וסיני בטלה ממנו. והז

שמסתמא רבנו לא מדבר כאן ממי שכלל לא היה בהר סיני, אלא מדבר באנשיו שמכיר אותם   אלא שצ"ע
יו על הר סיני, א"כ מה הכוונה? הרי  מי שהיו רגלי אבותגם ל  זותשיש עשיש בהם כנ"ל. נמצא    לפי העזות

 בהר סיני א"א להיות למחצה שליש ורביע, אלא או שהיו או שלא היו.  
 עוד צ"ע הרי אדרבה אמרו בביצה כה: ישראל עזין שבאומות אע"פ שהיו רגליהם על הר סיני.  

דהיינו שעזות דקדושה היא    א.דסט"  זותרת מעת דקדושה היא מהות אחולכן נראה שמוכרחים לומר שעזו
אדרבה כיוון שהיו נשמות ישראל בהר סיני וכבר טעמו טעם קדושת התורה ואור הפנים, נעשה בהם טבע  

, להבדיל מהגויים שזוהמת הישות  \מטשל משיכה עצומה לקדושה, והמשיכה הזו גורמת להם להיות עזים/ 
אל לעזות.  להם  לעזותגורמת  העזולגמ  השונהוא    א שאע"פ שהגורם  אבל  כנ"ל,  קרובה  רי  היא  עצמה  ת 

 מאד, כמבואר בתורה כב ובתורה קמז עד כמה צריך להיזהר לא ליפול מעזות דקדושה לעזות דסט"א.  

היא שלא מתפעל משום דבר ויוצא ממחיצתו ונכנס למקום שלא הורשה בחוצפה. אלא    כי הגדרת העזות
לזה   להיות  רע  שיכול  או טבע  סיבות  יששתי  עוד,  מרגיש ות  של  ואפסי  אני  מתייחס לשום  ש  לא  ממילא 

מחיצה, וזו עזות דסט"א. אבל יש עזות דקדושה שהיא אדרבה מרוב תפיסה עד כמה הקב"ה הוא המציאות  
עצומה, הוא כמעט מתעלם מכל מציאות אחרת מרוב כסופיו להמליך אותו ורק אותו, ולהדבק בו ולהכלל 

ולהת ציוזה    םוג  ומעיזבטל אליו, לכן משתדל  בו  נמצא רק אחרי שחז"ל  ולא הבישן למד.  ו הוי עז כנמר 
עזות דקדושה שלא רואה   זה  כי הוא הישות. לעומת  ההבדל עצום שעזות דסט"א לא רואה מחיצה כלל 

 המחיצה כיון שבעצמו אינו ישות אלא כולו נכסף אל הישות האמיתית והעצומה שמעבר למחיצה.   

ל ישות וגאווה שהיא עזות דסט"א. כמבואר בספרים שבחטא  ש  הנחש  המתגם ז  חוזר  דך בגלל העוונותמאי
העגל חזרה זהמת הנחש לישראל, כי בהר סיני לפני העגל פסקה הזהמה לגמרי וזכו להשגות אלוקות בלא  

ביחס לגויים  הקדמות, וכשחזרה בעגל לא חזרה כמו לפני כן כמבואר בשבת קמו שהגויים מזוהמים וישראל 
 י חטא העגל. אחר םה ג הזהמ   פסקה מהם

 ביאורי המהר"ל ומהרש"א בזה
לכן   \נ/ (פרש"י על עין יעקב שהן עזים ברשעתם וניתנה להם תורה שיתעסקו בה והיא מתשת כחם וכו')ישראל עזין שבאומות  )ביצה כה:(  אמרו חז"ל  

 
הם התורה תבלין להכניע עזותם ע"י התורה שנקראת עוז.  ה ל בביצה כה: שם שכיון שהם עזין שבאומות לכן ניתנ   הגמ'   צ"ע לשון   מט 
"ש ה' עוז לעמו יתן. משמע שהעזות של ישראל היא קשה יותר מהעזות של הגויים. ואולי יש לומר כמבואר בלק"ה ערבו תחומין  כמ 

וכו' שהארת האמת בע  גורמת הרגשת חסרון לבני אדם למשוך אותם אל האמת  ה' עה"פ כל המוגש לשמי  שמי שקשרו    אלא ולם 
הרגשת  אבל  האמת  את  ממנו  מונעות  הם  כיון    לתאוותיו  ישראל  נמי  הכי  וע"ז,  לתאוות  יותר  לרוץ  להם  וגורם  נשאר  החסרון 

   יורדים יורדים יותר מהאומות.  שמרגישים יותר את אור האמת ע"י שכבר היו בהר סיני לכן מרגישים יותר הרגשת חסרון לכן כשח"ו 
ומשנפרדו רק התעל להי לישראל    צ"ע מה גרם   נ עזין שבאומות הרי היו בכלל האומות  זהמת הנחש  ות  ומישראל פסקה  והזדככו,  ו 

מבעל התנא  ראיתי בזה מאמר של הרב מרדכי מישולבין )חב"ד ביתר עילית( שלמד  ) ואילו מהגויים לא פסקה ועיקר העזות דסט"א היא מזהמת הנחש.  

ד שנפטר מכיבוד אב, ויותר נראה  ע עשה בריאה חדשה  א"כ במה תרח עז יותר משאר גויים ועוד שאברהם נ   וקשה לי ם.  שהטעם כיון שנשאר בנו טבע של תרח אבי אברה 
קמן אבל מהיותם נשמות גבוהות הם תמיד  לי שזה מסיבת היות נשמות ישראל משרש גבוה מאד כיון שבאו בלא נוק' ונדבקו בהן זהמה גדולה ואע"פ שנתבררה ד"פ כדל 

 פילה לישות בכל חטא קל.(פעלת מאחרים ומאידך על כן גם הסט"א רודפת להתדבק בה לה מת   צורה קדושה שלא 

כי באמת בשרש נשמת ישראל יש חילוק עצום, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, ולא הגויים. ונשמת הגויים מצד הרע    והביאור אולי 
וא לגרמייהו וכמבואר בגמ' עה"פ חסד  הכוונה דכל טיבו שעושים ה  . יפת טמאות שאין בהם טוב כלל קל  עץ חיים שער מט פ"ג נפשות הגויים משאר ) אל טוב בעצם.  בעצם, ונשמת ישר 

וגאווה שאני המציאות, וישראל יש להם עוד מציאות    כי זהמת הנחש היא הישות   לקיחה של הגויים  הוא הנתינה והרע  ישראל  מבואר שהטוב שבנפש  .  לאומים חטאת שהצדקה שעושים היא להתייהר 

ה אחרת, כיון שהן נשמות גבוהות מאד ע"י שבאו לעולם בדרך של פגם  ואולי העזות שבנשמות ישראל הוא מסיב יותר שבטלים אליה(  לה  גדו
אידך היא בלא שמירה ומלבישים  שטפה היוצאת בלא נוקבה היא גבוהה יותר, אבל מ   ( שער הפסוקים ריש פרשת שמות ) ז"ל כמבואר באריז"ל  

נחל גיחון היו נשמות גבוהות מאד אבל  הטיפות שיצאו מאדם הראשון כשפרש מאשתו קל שנים וישב ב   כן   אותה שדין ומזיקין. ועל 
עם המון קליפות. )עיין מהר"ל נתיב הבושה פ"א שכתב שישראל הם בחי' נפש שלא מתפעל מכלום ולכן הם עזין שבאומות להבדיל  

ן לישראל מדת הבושה כי מהקב"ה ותורתו הם כן מתפעלים(  סימ הבושה שהיא כחומר ביד היוצר שמתפעל מכל דבר, ואעפ"כ  מגדר  
לעם  ו  שבהם  הטוב  שנתברר  עד  ומצרים(  סדום  פלגה  מבול  גלויות,  ד'  בחי'  דייקא  )ד'  ברורים  ד'  צריכות  היו  ישראל  נשמות  לכן 

וגוי קדוש במתן תורה. ומבאר שם שהם ה  לבד מנח וג' בניו(    ולם יו דור המבול )שמדור שלם בן אלף ותרנ"ו שנים נאבדו כ ישראל 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          23מא: 

 ות. מבאוזין שחרי מתן תורה ישראל עקבלו תורה תבלין ואמר ריש לקיש ג' עזין הם וכו' משמע שגם א 
לא עמדו אבותיו על הר סיני. עוד שם שישראל  )ורבנו גורס מי שיש בו עזות(  מי שאין לו בושה  )נדרים כ.(  וצ"ע מדחז"ל  

 הבושה סימן לעם ישראל.  )יבמות עט.(זכו למדת היראה היא הבושה במתן תורה. ואחז"ל 

א'(/   המהר"ל בושה  סימנ  \נא)נתיב  גב"ר  כותב שג'  ביבמוי  עט.)המבואר  מאברהם,    לובק(  ת  גמ"ח  דהיינו  מהאבות,  ישראל 
ורחמנות מיעקב.  \נבבושה מיצחק/  יא.  ,  אופן  עמוקות  ומגלה  השל"ה  כתבו  דין וכן  יראה בחי'  כי בושה היא   נ"ל  )והביאור 

 שחוזר לאחור ושומר מרחק הפך החסד ואהבה(  
יש אחת  בחי'  שתי  בה  יש  העזות  אפ"ל שמדת  וזהואולי  הנחש  זהמת  מצד  רהתבט  ות  שלישי  ביע  קל  קב 

קמו.(לאבות   שבת  שבצד   )כמבואר  הדין,  במדת  העזות  על  להתגבר  הגבורה  מדת  ישראל  קבלו  מיצחק  ואילו 
עשו   זה  הסט"א  ובצד  נפש.  במסירות  בשרשו  ודבק  עצמו  שמחזיר  בושה  בחי'  היא  הדין  מדת  הקדושה 

 .  \נגשמחזיר אחרים לשרשם/ 
ג א "ה  להקב  לא רק למסור את עצמי  ומיעקב קבלנו עוד הזולת בלבד  ם להתייחס לצרכי הלא  זולת מצד 

וחזר   הישות  דהיינו  לגמרי  הזהמה  פסקה  סיני  ובהר  הישות.  ביטול  ויותר  ורחמנות  התפארת  מדת  שהיא 
 בחטא העגל.  

יא  נמצא שמתן תורה היה להכניע את העזות שתחזור בעגל ובשאר עונות, ע"י העבודה קשה של ברור סוג
  בקושיות וליבונים.

/   ארש"המה תורה  \נדמבאר  מתן  עד  שבאומות  עזין  זכו    ,שישראל  שקבלו  התורה  למדת  ישראל  שמכח 
   מאידך אומר שקבלו את התורה כיון שהם עזים כי לא הבישן למד. סימן.להם  עד שנעשית  ,הבושה

 
ואחרי נ"א שנים אנשי סדום )מתו כולם    ( )ילקוט שמעוני רמז סב(   דור הפלגה )שליש נהפכו לקופים ופילים   ג( )ילקוט שמעוני רמז מ   ואחרי ש"מ שנה 

)ש"מ  בינו  ב א ל אברהם ובלוט נשאר ניצוץ( ולבסוף נתברר זרעו של יעק לבד מלוט ובנותיו ואברהם אבינו, דהיינו שהם היו הסיגים ש 

אע"פ שפסקה הזהמה ממנו שיצאה בישמעאל ועשו  ילקוט רמז סב(    –על ש"מ שנה של דור הפלגה שחטאו מרוב טובה    שנה משנולד יעקב עד שאמרו שירה על הים, לכפר 
אחרי רפד שנה  ב ) כ עדין להיות במדרגת נבואה הראוי למתן תורה נתברר שו , אעפ" )רבי אבא בר כהנא בשבת קמו.(והיה דור שלישי מתרח  

)עיין בניהו בן יהוידע על שבת פט: שנשות    ( מהולדת מרים ועוד פו שנים עינוי  מפטירת לוי    ד )ל' שנים שעבוד בפטירת לוי( בכור הברז"ל של מצרים בשיעבו 

ות פסח א'  גם של אדם הראשון כמבואר בשער הפסוקים הנ"ל ושער הכוונ הפ   רים נקרא כור הברז"ל. וצ"ל שאינו זהמה חדשה אלא חזרת יעקב ר"ת ברז"ל כי מהן חזרה לבניו זהמה שעל כן גלות מצ 

ורק חמישית מהן יצאו לקבל תורה. וארבע חמשיות מישראל שהיו הסיגים מתו במכת החושך, והערב רב היה  ובשיחות הר"ן פו ותורה ה' תנינא( 
ר סיני פסקה זהמת הנחש מישראל לגמרי, ועי"ז  ובה ות קדושים שעל כן משה רבנו הוציאם ממצרים עם ישראל.  בהם עוד מעט ניצוצ 

כי    קבלו תורה. זהמה כל כך כמו בישראל,  נמצא שהגויים לא היתה בהם  זהמת העגל, אבל הרבה פחות.  ושוב בחטא העגל חזרה 
אל  ישר היה בהם זהמת פגם הברית וזהמת הנחש. וכנראה שעל כן    בגוים היה רק זהמת הנחש, ומעולם לא נתבררה. ואילו ישראל 

 ת שבישראל להיות עזות דקדושה.עזין שבאומות, אלא שברוב הזיכוכים שעברו נמתקה העזו 
ויש לך לדעת מה שאלו ג' סימנים הם באומה הישראלית כי ירשו אלו ג' סימנים מן האבות, כי בא להם  -  מהר"ל נתיב הבושה א'   נא

( ואל שדי יתן לכם רחמים, וכן ירשו מדת הבושה מן  מ"גם, מן יעקב שמדתו מדת הרחמים שכך כתיב אצלו )בראשית  מדת הרחמי 
וזהו מדת יצחק כי מדתו מדת היראה כדכתיב  יצחק   ה' על פניכם,  שהרי מדת הבושה הוא מדת היראה וכדכתיב למן תהיה יראת 

למען אשר יצוה  ח(  אביו יצחק, גמילות חסדים מן אברהם דכתיב אצלו )שם י" )שם ל"א( ופחד יצחק היה לי, )שם( וישבע יעקב בפחד  
ג'  את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לע  שות צדקה וגו', הרי לך כי מדת אברהם מדת החסד כאשר ידוע, ולפיכך מי שיש בו 

 .סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו 
, וצ"ל שקבלו רק  ושה אבותיו בהר סיני הרי כבר מיצחק קבלו ישראל את מדת הב שמי שיש בו עזות כי לא היו    וצ"ע מדוע אמרו   נב

 י לו בושה.   בכח לכן עשו שלא הוציא מכח לפועל לא ה 
שבושה בחי' חומר שמקבל צורה כיצד זה התבטא בעשו בצד הסט"א ואולי בזה שלא היה לו שום תקיפות נגד    וצ"ע לפי ההגדרה   נג

 הפך יעקב שקבל מיצחק להיות חומר רק כלפי הקב"ה.   היצה"ר אלא בחומר ביד היוצר.  
וא"ת הא אמרינן פ"ק דע"ז שהחזירה הקב"ה על כל האומות ולא    -  מפני מה נתנה תורה מפני שעזין הם כו'.:  ביצה דף כה   ש"א מהר   נד

בלוה דכה"ג אמרינן שם דבדין  וי"ל דה"ל להקב"ה לכפות עליהם ההר כגיגית כדי שיק )הרי שרצה לתיתה לכל האומות אלא שלא רצו(  קבלוה  
)נמצא כוונת  ל דכתיב ויתיצבו וגו' ע"ש:  לום כפית עלינו ההר כגיגית ולא קבלנוה כמו שעשית לישרא ם כ לעתיד יאמרו האומות העול 

וי"ל כדי   וצ"ע א"כ עדין קשה מדוע הציע אותה לכל האומות  כמבואר    שלא יטענו על שכרה.הגמ' בביצה שטעם שהקב"ה כפה את התורה על ישראל כיון שעזים הם. 
 (בע"ז ב. 

ר בלעם ה' עוז לעמו יתן וגו' שהיא התורה )נמצא  והתורה גם כן נקרא עוז כמ"ש בזבחים פ' פרת חטאת שאמ   -  ו'.מפני שהן עזין כ 
גבי  פשוט שנגד עזות אפשר רק ע"י עזות( והיא מתיש כחן ועזותן של ישראל כמפורש שם באורך ועיין בזה בחדושנו פ"ק דנדרי  ם 

יש לכוין שאמרו    התורה לנו מפני שהן עזין ואמרינן ולא הביישן למד וע"ז   תנה יראת ה' תהיה על פניכם זו הבושה שגם מטעם זה נ 
ישראל עזי וזמרת יה גו' דהיינו עזי שאני עז באומות וזמרת יה שע"כ נתנה לי התורה שנקראת זמירות היו לי חקיך היה לי לישועה  

 ינו בשביל התורה שנתנה בימינו של הקב"ה נגאלו ישראל: כדאמרינן במדרש מימ 

שאמרו הנה כה דברי כאש וגו' וראויה היא שתנתן לישראל להתיש  לפי זה התורה נקראת אש כמה    -וין שתנתן להם דת אש כו'.רא 
ודאי לאו מה"ט כדי  עזותן ולאיכא דאמרי דת אש קאי אישראל שדתן ומנהגן אש ואלמלא לא כו' אין כל אומה ולשון כו' ונראה ד 

הן אלא דעיקר טעמו מפני  נתנה התורה להן דא"כ לאו לטובתן של ישראל נתנה התורה ל הם  שיכולין כל אומה ולשון לעמוד מפני 
שהן עזין ולא הביישן למד גם מפני שיהיה יראת ה' על פניהם שהיא הבושה כמפורש בנדרים והכא ה"ק אלמלא לא נתנה תורה מכח  

   .לא היו יכולין אומות כו' הני טעמי שאמרנו  

כ  נדרים דף  כו' תו  ירא   -  .מהרש"א  היא הבושה  פניכם  ממ   -.על  ההיפך  וכן  פנים  בושת  סימן  כמ"ש  הוא  הבושה  ומדת  פנים  עז  נה 
ובדרכי המדות אמרו כן שהוא סימן יפה באדם שהוא ביישן אבל בדרכי הלימוד אמרו ולא    )יבמות עט.(   לישראל כדאיתא בפרק הערל 

  מפני שהן עזין יוצא לב' טעמים האחד מפני שהן עזין ראוי אל  למד והשתא הא דאמר פ"ג דביצה מפני מה נתנה תורה לישר הביישן  
 שילמדו התורה כי לא הביישן למד והב' שתהא התורה מתשת עזותן כי יראת התורה היא על פניהם היא הבושה ודו"ק: 
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 נמצא לכאורה שחולק על המהר"ל הנ"ל שכבר קבלו מיצחק.   

מוד אותה וצ"ע, א' כיון  עזות קדושה כדי ללבהם    שארזות נפ שהתורה מכנעת את העונמצא סובר שאע"
לכאורה שמתבטל העזות מתבטל לגמרי. וב' כיון שמתבטל העזות במתן תורה מדוע עוד צריך לקבל את 
התורה ללמוד אותה תמיד הרי כבר נתבטל העזות. וג' שמדברי ריש לקיש בביצה שם מבואר שגם אחרי  

 מתן תורה.  ואילהמה וא"כ ישראל עזין שבאומות, מתן תורה 
של לומר  שלא  ונראה  כוחם.  והיא מתשת  עזים  שהם  כיון  אומות  לשאר  ולא  דווקא  לישראל  ניתנה  התורה  מהרש"א 

והתורה מתשת רק עזות דסט"א ונשאר עזות  רק ע"י עזות והתורה נקראת עז.  ר  יחריבו את העולם. ולהכניע עזות אפש
ורה היא רק כל עוד עוסקים בה ולא שעצם מתן  ע"י הת  שראל יכו  שה שזומשמע שהבו  בישן למד. דקדושה לקיים לא ה

תורה ביטל מהם את העזות ועוד משמע שיש חילוק מהותי בין המניע לעזות דקדושה והמניע לעזות דסט"א. שעל כן  
 אפשר שיתבטל זה בלא זה.  

ג' עזים הם ישראל    \נהמה שמבאר המהרש"א/  גבורה  ליה  עים  שמדברכלב ותרנגול, שהעזות  בדברי ריש לקיש  אינה 
א נרתע מחזקים ממנו כמו הכלב. משמע שלומד על עזות ישראל מעזות הכלב. וצ"ע כי הכלבים עזי נפש לא  אלא של

ידעו שבעה נאמר לגנאי ובשום מקום לא נאמר הוי עז ככלב אלא כנמר. משמע שיש חילוק בין העזות של כלב לנמר  
 . \נו/ ע מה החילוקוישראל. אמנם צ" 

היוצר)  גדר מדת הבושה שמתפעל מאד מזולתו מצד היותו חומר  ארבמ  \נז/לר"מהה ביד  כחומר  , הפך מדת  (בחי' 
העזות שגדרה שלא מתפעל מזולתו כלל. ועם ישראל מצד היותם נפש וצורה לא מתפעלים מזולתם ועל כן  

שות  יה ומגאוו ט"א שהעזות שלהם היא  הם עזין שבאומות, נראה כוונתו להבדיל מהעזות של העכו"ם והס
כי מרגיש שהוא המציאות וכולם טפלים לו. )שלא מבין אלא כח כי לא רואה חשוב שלא מתפעל מזולתו  

לא מתפעל אפילו מהקב"ה,   והתורה שמי שמרגיש שהוא המציאות  כלפי הקב"ה  וההבדל מתבטא  ממנו( 
לתו  ח זוכום  ים משהתורה. ובזה לא מתפעלאבל ישראל שעזותם מצד היותם נפש מתבטלים מפני הקב"ה ו

 .  כמשל האש שלא מתפעל מכלום לבד מהמיםית'. 
ממנו  חשוב  מפני  עצמו  לכבוש  הטבע  אפ"ל שאת  גם    ואולי  ואח"כ  בכח  בבחי'  אבינו  מיצחק  במתן  קבלו 

והבושה  תורה   בכח  נשאר העזות  להם. אבל  סימן  שנעשית  הבושה עד  לפועל  יצא  שבטלה הזהמה מהם 
כדי להמליך את הקבפועל.   וכשנופליםים שזם עב"ה ה לכן  לצד   באומות.  לפועל  יוצא  אזי העזות  בגלות 

   הרע עזות דסט"א.

וחכמיה   לתורה  שמגיעין  עד  שבאומות  עזין  ישראל  שבאמת  דהיינו  הקושיות  כל  מתיישב  בזה  ולכאורה 
לפי כשאין לו בושה  . ומה שאמרו מי שאין לו בושה הכוונה  \נח/ שרק הם המים שמכבים את האש  ,והקב"ה

 בנן והתורה.ב"ה ורהק

ייניעב וירדו  ן  הכבוד  מכסא  שנחצבו  כנ"ל  ישראל  נשמות  רוממות  מעצם  שזה  נ"ל  שבאומות  עזין  שראל 
ועלו במחשבה תחילה והם בשרשם כולו טוב. נמצא שהן לא שייכות כלל    )כנ"ל בשער הפסוקים(לעולם בלא נוקבא  

ות הגויים,  נשמ  ללכ  ם בלא יחס כללעצומי  וכוחותלעוה"ז החשוך, ובמהותם שהם חסדים הן עוז ותעצומות  
מ רשעים  שלבד  וגם  שבאומות  עזין  הן  ישראל  נשמות  תמיד  ממילא  הרבה.   נמוכות  הן  ורע  דינים  היות 

שבישראל שם ישראל עליהם לענין זה, לכן גם ברשעתם הם עזין יותר מכולם. בין כשהעזות היא דקדושה  
רואים אלא את הישות האמיתית של לא  וג ויש  כשעזותם דסט"אובין    הקב"ה  כי  רק אתת   אווה שרואים 

 עצמם העזות שלא מתפעלת היא בעוז ותעצומות שיש בתוכם במהותם.  

 אחת דקדושה ואחרת דסט"א. ותולה את העזות בגלות וגאולת המלכות.   רבנו מבאר יש שני מיני עזות

 
זותן ודומיא  י ע ינו גבורה אלא לעמוד על דבריהם ולא ישובו מפני כל הו דקאמר לאו הי   ונראה נמי דעזותן   -ביצה כה:    מהרש"א   נה 

    יות וכמה עופות גבורים יותר מהן אלא עזותן הוא שלא ישובו מפני כל ומעיזין פניהם: דהכי כלב כו' לאו לענין גבורה קאמר דכמה ח 
עוד בעניין הנמר שעזותו נובעת מצד פסול     בזה ואוסף תירוצים בעיון הפרשה פרשת שלח תשעט עי"ש.  גדולה   וראיתי אריכות   נו 

ובמילואים שם בסוף הספר " ח עיין ספר חוקי רצונך  ניין מלכות יון מדוע נמשלה לנמר  וע   ממזרות שבו  ז'  יעקב סופר סימן א' אות  עוד אריכות    –  א לרבי 
שלא יתכן עפ"י הגמ' בבכורות ח    ומקורו בפי' מגן אבות לרשב"צ שם. שהקשו עליו בעניין הנמר שכתב הברטנורא על אבות ה' כ'  

 .ח"ג מערכת כ' כלל קכט לא מתעברים זה מזה עיין שדי חמד    ונה שכל שעיבורם ושמושם ש 
ב   מהר"ל נתיבות   נז  והא דקאמר הכא דישראל הם ביישנים ואלו בפרק אין צדין )ביצה כ"ה, ב'(    -פרק א    -נתיב הבושה    -  ' עולם 

ר' ישמעאל אומר ראוי  יא  ה לישראל מפני שהם עזים שנאמר מימינו אש דת למו, ותנ קאמר תניא משמיה דר"א מפני מה נתנה תור 

אין     יהם של אלו אש שאלמלא לא נתנה תורה לישראל אין בריה יכולה לעמוד בפניהם.    הללו לתת להם דת אש איכא דאמרי דת 

יישן שהוא בעל חומר, לכך מה שישראל הם  דהא והא איתא שהם עזים היינו שאין להם גסות ועבות החומר כמו שיש לב   זה קשיא 
הם מקבלים התפעלות מזולתם, כאשר ראוי לקבל  לי נפש ואין הנפש שלהם מוטבע בחומר, ומ"מ הם ביישנים ש בע   עזים מורה שהם 

  התפעלות מן הש"י או ממי שהוא גדול ממנו אז הם בעלי בושה ביותר. ודבר זה מדה אחרת לגמרי כאשר הוא מוכן לקבל התפעלות 
זה כי  עזי פנים והם מקבלי התפעלות מאחר אבל עזים הם בעצמם, ו נם  מאחר אבל בעצמם עזים הם, ואף שיאמר על ישראל שהם אי 

לקבל   ממהר  הוא  כך  בחוזק  פועל  שהוא  וכמו  גדול,  בכח  פועל  שהוא  מפני  ביותר  פועל  שהוא  אש  כמו  והם  חומר  בעלי  אינם 
ו, וכך הם ישראל  כח   ועם כל זה הוא ממהר לקבל התפעלות מן המים שהם מבטלים התפעלות כי מי הוא שהוא יותר תקיף מן האש  

 רים לקבל התפעלות מאחר הוא הבושה, ודבר זה מבואר מאוד: שהם חזקים ותקיפים מאוד בעצמם אבל ממה 
י שלה אבל  לא מדוייק כי טבע מים לכבות את האש לגמרי ואילו מימי התורה מכבה את האש רק את הצד השליל   לכאורה המשל   נח

ת אלא מצד היותם  ונת המהר"ל שכיון שהעזות של ישראל לא נובעת מישות וגסו כו   נשאר עזות דקדושה בחי' לא הבישן למד. ונ"ל 
 נפש וצורה, לכן ממילא העזות כלפי התורה היא לא מצד ישות אלא מצד המשיכה הטבעית של נפש אל התורה.
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שעל   החיובי  לעניין  רק  שבאומות  עזין  ישראל  מאמר  את  מביא  קבלרבנו  תורהכן  ללמוד  ו  א"א   את   כי 
דהתור עזות,  ע"י  אלא  הראשון  ה  לביאור  מתייחס  ולא  המהרש"א,  של  השני  וכביאור  למד,  הבישן  לא 

 הפשוט שבגלל עזותם קבלו תורה שתתיש אותם ולא יחריבו את העולם. 
ישראל שבו שהיא צורה לא מתפעל   נפש  נראה לבאר שכשהמלכות דקדושה בחוזקה אזי הישראל מצד 

ות הקב"ה לנגד עיניו. והם עזין שבאומות בקדושה נו רק מלכות וחשיבדהיי  ה'  ות מקיים רצון ח ובעזמשום כ
לחכמות  תתאה  וחכמה  בגלות  שלו  המלכות  כשנופלת  אבל  למד.  הבישן  ולא  כנמר  עז  הוי  חז"ל  וכצווי 

הם    ת ואזי ה וישוחיצוניות אזי מצד נפש הבהמית שלא היתה בהר סיני מתגבר בו עזות הגוף שמצד הגאוו 
 יורדין יורדין יותר מהגויים. , כמו שאמרו כשהן להרע  מותעזין שבאו

שגם עזות דקדושה תצטרך זיכוך זה כיון שבפועל הן דומות ומתערב ישות   ומה שביאר הביאור הליקוטים
 קצת בעזות דקדושה אע"פ שהן ממניע שונה.  

וישות אלא ן לא , לכרחומפש וצורה ולא  יותם נמצד ה  נמצא העזות של ישראל מצד עצמם אינה גאווה 
דבר. ונראה כנ"ל שנובע מהיותם בשרשם נשמות גבוהות מאד, אלא שדא עקא הסט"א    מתפעלים משום

רודף אותם להפילם בגלות והגלות היא הישות וגאווה שנופלים ומתלבשים בה. ואינה מדתם אלא קליפה  
יני, הכוונה  הר ס  על  ו רגלי אבותיולא עמדידוע ששעליהם והיא העזות שעליה נאמר מי שיש בו עזות ב

ם והסט"א שמצד מהות נשמתם הגסה ושלא בטלה מהם זהמת הנחש, העזות שבהם היא ישות וגאווה  לגויי
גמור, וכשישראל נופלים לגלות הזו נדמים אליהם אבל אין זה מצד המהות אלא קליפה ולבוש. ומהגלות  

על ות דקדושה שלא מתפועז  הצור א בושה ונפש וית שהי האמית  הזו צריך להוציא את המלכות אל מהותה
מכלום חוץ מהקב"ה ותורתו והצדיק. וצ"ל שעזות דקדושה שלא מתפעל מאחר לא סותר מדת הרחמנות  

  שהיא התפעלות גדולה מצער וצורך הזולת הפך עזות דסט"א שלא אכפת מצער זולת. 
 

אמונה ובטחון  ויה הן תלהשב   והשגות אלוקותן נא(  ות הר" )שיחנמצא שהכל תלוי בעזות כי צריך לבקש גדולות  
ויראה ואהבה שבהן תלוי כל עבודת ה' של האדם. ותפלה בלא פניות ותורה עם נותן התורה ביראה. ולא  
ועי"ז השגות   נמצא שכל השגת השכל התחתון  כנמר,  עז  הוי  ציוו  וחז"ל  הבישן מתפלל  ולא  למד  הבישן 

הישות שגורם  התחתון הן העזות ו שכל  הגת  המניעות על השדך כל  ה. מאיאלוקות זה רק ע"י עזות דקדוש
התחתון   השכל  לימוד  תלוי  שבו  הדור  בצדיק  להאמין  וקושי  הממון  לשטות  ולנפילה  ית'  ממנו  לפירוד 
והמלכת הקב"ה שלו   להחיות את השכל התחתון  אור הפנים  והארת  ממנו,  קבלת התוכחה  ע"י  והתשובה 

 דהיינו תיקון המלכות. 

 ההקדמה ד כאן ע

* 
ותשובת רבי יהושע בן חנניא בגמ'   אשאלת הסבי דבי אתונאת מבאר רבינו בה  שת מינישא התורה זו הי

 כפי שהתחיל בזה מתורה כג וימשיך עד תורה לא  :בכורות דף ח
רבי יהושע בן חנניה שהכניע את סבי דבי אתונא הוא רבי יהושע סתם שבמשנה והוא בר פלוגתא דרבי 

 ליאל ערבית רשות או חובה בברכות כז: גמרבן  עם והוא שנחלקוס הורקנ  דול בןאליעזר הג
 עיין בהקדמה לתורה כג הקדמה לכל מאמרי הסבי דבי אתונא

 גם עיין לקוטי הלכות שבת ו' אות ח שם מבאר מוהרנ"ת כל המעשה דסבי דבי אתונא ובפרט שאלות ב'  ח' שאין עליהן תורה 

 קושר אותן כאחת ונרבי, ועית ועשירית שםשיהתובה  ותשתורה זו מבואר בה השאלה 

קרנא    [נט] איכא  ומי  דחמרא.  בקרנא  ליה,  קטלי  במאי  דסכינא  מישרא 
אייתו ליה תרי ביעי אמרו ליה הי    .    לחמרא, ומישרא דסכינא מי הוי

זוגתא חיוורתא והי זוגתא אוכמתא. אייתי איהו תרי גביני אמר להו הי 
 :[ס]  כמתאדעיזא חוורתא והי דעיזא או

 : ערוגת סכינין במאי גוזזין וקוצצין אותה ,ליהבמאי קטלי  רש"י

 רבי יהושע בן חנניה את אלו ש הסבי דבי אתונא שדהיינו 
  ,אמרו לו האם יש קרן לחמור  ,ואמר להם בקרן של חמור  ?במה קוצרים אותה  ,ערוגה שגדלים בה סכינים

לבנה ואיזה    ולתגנתר  הטילה יזה מהן  ו לו אם ואמרהביאו שתי ביצי   .אמר להם האם יש ערוגה של סכינים

 
עימו הרבה )ימי מוהרנ"ת טו(  ץ(  ואח"כ כתב מוהרנ"ת את התורה הזו לפני רבינו ודיבר  מק  נת תקסז )חי"מ( )עפ"י הלוח נראה שהיה בזאת חנוכה שבת תורה ל' נאמרה בשבת חנוכה בסעודה שלישית ש  נט

 ת ששאלו אותו  בתורה זו ממשיך רבינו לבאר את השו"ת שהיה בין סבי דבי אתונא לרבי יהושע בן חנניה בבכורות דף ח וכאן מבאר שתי שאלות תשיעית ועשירי

הביאו שתי ביצים ואמרו לו איזה מהן האם שלה לבנה   . חמור אמר להם האם יש ערוגה של סכיניםצרים אותה ואמר להם בקרן של חמור אמרו לו האם יש קרן לקו  ערוגה שגדלים בה סכינים במה  -תרגום    ס
 אל אותם איזה מחלב עז לבנה ואיזה מחלב עז שחורה ואיזה מהן אמה שחורה וריב"ח לא ענה להם אלא הביא גם הוא שתי גבינות וש 
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וריב"ח לא ענה להם אלא הביא גם הוא שתי גבינות ושאל אותם איזה מחלב עז    ?שחורה  מתרנגולתמהן  
 .לבנה ואיזה מחלב עז שחורה 

 
כמו בכל השו"ת שביניהם נראה כהתחכמות ללא טעם וכבר ניסו כוחם גדולי המפרשים לבאר הרמיזה בזה  

כרבינו  ו שאלה מבאר  ד  ל  הסבי  שיש    תונאאבי  ששאלו  שלימה  מאד  כתורה  גדול  שכל  גםבה    ומאידך 
   .יורדת עד לעצות מעשיות ממש שצריך לקיים כפשוטו ורק עי"ז זוכה באמת לתיקונים שבתורה

 
דקדושהרבנו  ומבאר   בתיקון המלכות  גבוהים  לדברים  דרכו שרמזו  במאי שהם שאלו    .עפ"י  דסכינא  מישרא 

לה תתהשכינזעקת    קטלי  חכמה  שהיא  שנעאה  ה  גליותל  לד'  מהגלות?    פלה  להוציאה  אותה  קוצרים  איך 
קרנא . ושאלו  מאיר ברגלים הלאור הפנים    מעלים אותהע"י תוכחה    בקרנא דחמראוריב"ח ענה להם   איכא  מי 

בביזיון/   לחמרא כיון שהיא  תוכחה  לקבל  שיסכים  זה  להם  \סאמי  ענה  וריב"ח  הו.  מי  דסכינא   יכול ומי    ימישרא 
זעקת   ה יהשכלסבול את  דהיינו שמדונה  לכן  נ"ל  וזועק עליה מאד  מרגיש אותה מאד  בגלות שהאדם  בר 

זוגתא חיוורתא והי  ושאלו    מוכן לקבל תוכחה שתגאל אותו אפילו כשהיא בבזיון. אייתו לי תרי ביעי אמרו ליה הי 

  אייתי ח  "ריבוב. וענה להם  ו בערבות אליכיצד יודע הצדיק להוכיח את האדם הרי התפילות בא  זוגתא אוכמתא 

אוכמתא  דעיזא  והי  חוורתא  דעיזא  הי  להו  אמר  גביני  תרי  איהו  לפי    ליה  האדם  את  להוכיח  יודע  התורה  שהצדיק 
כי יש תורה שהיא    ואזי יודע להוכיח את המתפלל.  תפילהעזות היתה המבחין באיזה    המלובשת בתפילה 

ע"י עזות  ע"ז שמקבלים אותה  סל ופ יא  . ויש תורה שהדקדושהעזות    פסולת של תורה עליונה וזוכים בה ע"י
 דסט"א. 

 

 "זעקת מושל בכסילים" דהיינו זעקת המלכות על שנפלה מהדעת לכסילות.   " בחי' כאיל תערוג"ערוגה בחי'  פירושו מישרא 

  שהיא בחי' חרב נוקמת    סכינא. ואוליף אליפנאכי סכינא לשון ההסכן הסכנתי שתרגומו  המלכות בחי' חכמה תתאה    היא דסכינא  

ה'  להמ את  ממליך  מי שלא  את  ביאור  כות שמענישה  סוף  עיין  תחיה(  חרבך  על  בחי'  שהם  בגלות  בה  שאוחזים  מלכויות  לד'  רמז  גם  )ראיתי 

 הלקוטים 

   שנפלה אליהן ואוחזים בה.היינו איך חותכים ומבדילין את המלכות דקדושה מד' מלכויות דסט"א  במאי קטלי ליה
 שבתוכה החסד.  בחי' תוכחהוהגד לעמי פשעם" קולך  ם רהפר כשו "בחי' שופר  קרן בחי' א קרנב

דהיינו שיודעים לעבר חדשים ושנים נמצא הימים טובים  "ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים"  בחי'  בחי' "יששכר חמור גרם"  חמרא  ד

   .המלכות , והוא המחיה את אור הפנים שמאיר בג' רגליםחמרא הוא תלוי בהם. נמצא 

תוכחה שעי"ז מתגלה החסד בחי' קצרו לפי חסד וע"יז עולה  בקרנא דהיינו  שאמר להם דקטלי ליה  נו  יהי  בקרנא דחמראוזהו  

 .שהוא החמרא  המלכות לאור הפנים
אות טו    לחכמה   פרפראותרבנו לא ביאר תיבות אלה אבל מבואר ב  מי איכא קרנא לחמרא, ומישרא דסכינא מי הוי 

וענה להם ומישרא דסכינא מי הוי פי' ומי יוכל    \סב/ בזיון  ה כיון שנעשית דרך תוכחהאת  י יוכל לסבול  פי' מ  לחמרא   מי איכא קרנא   -
   .  לסבול את הבזיון שבתוכחה הוא מוכןלסבול קול זעקת השכינה בגלותה לכן 

   .היינו צלותא ובעותא היינו תפילות  אייתו ליה תרי ביעי

כיצד יודע איזה תפלה טובה ולבנה ואיזה    יחדות בא ת בכיון שהתפלוו  טענו ליינו שדה  אמרי הי דחוורתא והי דאוכמתא 

   את המתפלל. להוכיח  רעה ושחורה, כדי שידע 
הנ"ל  אייתי להו תרי גביני  התורות  בחי' שתי  תקפיאני  כגבינה  בחי'  קדושה שהיא   ,גביני  וקל  התורה  תורה    ,קפוי  ולעומתה 

  . בחי' לא תעשה לך פסל לעומת ,לךשהן בחי' פסל   ,כו"ם חכמת עחכמה תתאה ודהיינו שמקבלים מהסט"א, 

והי דעיזי אוכמתא  להם    ואמר להו הי דעיזי חוורתא  שאמר  היא  דהיינו  שבה  שהתורה  זו  בשאלה  ולא  בניחותא 

אחד  קדושה היא מעזות לבנה דקדושה, וזו שהתורה שבה היא מנותקת מהקב"ה היא ע"י עזות שחורה דסט"א. ולפי העזות של כל  
 תפלל באותה עזות. ה שהלתפיכיח אותו על ה דע להויו

            

 תורה ל   
 דסכינא במאי קטלי לה וכו'. מישרא 

החכמה תתאה שהן הקדמות להשגתו ית'  את  התלמוד, דהיינו כיצד לקצור את ,תורה ל' לשון לימוד
אמונה ויראה   דהיינוו ית'  כל כך עד שכמעט אין לנו השגה בשנולדנו למציאות שהן שקועות בד' גלויות 

 
א בדרך של בזיון. וצ"ע גדול מתורה ח' תנינא שם מבואר  ומשמע שהתוכחה שעליה מדובר כאן היא חייבת לבו   רש הפל"ח פי   כך   סא

פן שמעורר  שתוכחה שאינה נכונה מבאישה את ריחו של אדם ופוגמת ביראתו ומחלישה את נשמתו. וצדיק אמיתי יודע להוכיח באו 
נעדן להש  היוצא  קול  בקולו  יש  כי  מתוכ   קות יראה באדם  דיבר  ולומר ששם  ונ"ל לתרץ שמוכרחים לחלק  הגן.  עבירות  את  על  חה 

שאדם לא כל  כך מכיר בגלותו ולא זועק עליהן כל כך, לכן קשה לו לקבל תוכחה וצריך זהירות גדולה כשמוכיחים אותו. אבל כאן  
לה שלא מצליח לדבר לפני ה' כראוי,  תפי ו הגלות שלו ונ"ל שגם מדובר כאן במיוחד על בלבולים ב מדובר על אדם שמאד כואב ל 

 מוכן לקבל תוכחה אפילו כשהיא בדרך של בזיון.    וזה מאד כואב לו לכן 
תקנה    מה הקשו הרי תוכחה בדרך בזיון היא רק לפעמים כמבואר באות ז', והרי הם רצו להוכיח שמי שנפל אין לו   צ"ע לכאורה   סב

 כלל.
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כואב את הריחוק  וצריך לימוד ארוך ללמוד כיצד לקצור ולהעלותן מהגלות. והעיקר הוא להיות  ,ית' וממנ
 אפילו בבזיון.מוכן ומשתוקק לקבל קול המוכיח של הצדיק ש עדזועק ומצטער על הגלות  ממנו ית' עד ש

 אאות 

א רבנו  באות  אִּ ש  -מבאר  ת,  ֱאלֹקו  גֹות  ָֹּ פְ ַהש  אֶּ לְ י  ר  ָּ כ ִּ ש  יג  ִֹּ אִּ ַהש  עַ י  מִּ ם  ְמצו  צִּ ְיֵדי  ל,  ל  לו  ְלעָּ ה  ָּ ל  ֵמעִּ ים.  ַרב ִּ ים 
ל   כֶּ ֵֹ ש  ֹון.  מִּ ְחת  ל ת ַ כֶּ ְליֹון ְלֹשֵ מי אסף    כמו לאסוף רוח בידים כמ"ש  זהלהשיג אלוקות בשכל שלנו  נראה ש  –עֶּ

ד'(  רוח בחפניו.   ל'  יכול הרב  )משלי  ין ישותו לא תחצוץ בה ש שזכעד  זיכך עצמו מאד  שאבל ע"י משלים רבים 
דהיינו את התורה שלנו כפי שהיא בעולם    ,הנשמה בעולם האצילותשמשיגה  וישיג השגות    ,לנשמתופשו  נ

וגם שם א"א להשיג    . שם היא השגות אלוקות ממש  ,שאצלו ית' ממש. שהיא היא תורה דעתיקא סתימאה
אלא   ית'  צדיקים עצמותו  כמ"ש  הא"ס,  באורו  השגות  ועוד  ויושבי  עוד  השכינ ם  מזיו  ענגים  מתו  ,הנהנין 

התורה מתלבשת בלבושים כפי   ,מרוממותו הנפלאה שמתגלית עוד ועוד עד כמה אין לה חקר. ובכל עולם
ובתוכו    , שלנו הרוב הוא לבושהעשיה  ובעולם    ,וביצירה חציו לבוש  ,כי בבריאה יש מעט לבוש  ,אותו עולם

 . יהנו בנפש השגותדע לוא נבגלל הגוף החוץ ל רקו ילותנו חלק אלוק משיגה באצמעט אור. אבל נשמת
וחסידות   קבלה  גמרא  כל התורה מקרא משנה  עוה"ז  של  ופי'  כל  וכו'  נמצא שהתורה  התורה של  ביאורי 

למושגים של עוה"ז    המצומצמת  ,תורה של מעלה  היא אותה וכל מי שזוכה לכווין לאמת,  צדיקים אמיתיים  
משלים וכל    ,ע"י  הלכה  כל  הובאמת  בחי מצוה  לאלוקותיא  משל  הפוכג  שממ  '  את  שנגח  שור  הן  ון  רה 

 צם למקרה ודינו בעוה"ז.  ומאלוקות שמצ
לחכמה   ביחס  עילאה  חכמה  בחי'  והיא  עליונה  יותר  היא  הקב"ה  על  בברור  יותר  שמלמדת  תורה  וכל 

ית'    כל המצות שמגלות שמבארת פחות וכגון   יותר  הם ח"ת ביחס לרצונו    מי בראאגדות הש"ס מבארות 
ביאר עוד יותר ואחריו בעש"ט    ל"זיראוהעוד יותר על גדלותו ית'    מגלהשזוהר  ל  סביחוגם הן ח"ת    חומשגי

הן שערי ג"ע שטבעו בארץ כי הן מצוות מעשיות שקשה    \סג/וכיו"ב ועיין תורה רפו שפסקי הלכותעוד יותר  
שמגלים יותר    םצדיקיספרי  חכמה תתאה כגון אגדות וחכמת הגן שהיא  מהם את הקב"ה ויש    רמאד להכי

בעולם ומלכותו, ועולה על כולם הליקוטי מוהר"ן שהוא הצדיק הרופא הגדול ביותר שירד ית'    בודוכאת  
משיח. ביאת  עד  ביותר  האחרונים  להתגלות    לדורות  דעתידה  ממש  עילאה  חכמה  היא  שם  בעדן  אבל 

 לעת"ל.
ה הוא  ת הנשמהשגו  את  ומשיג ברוח לבורלד(  חי"מ  )עיין  וצדיק שזיכך עצמו עד שלא נשאר בו ריח של גשמיות  

ש"ס   בחי"מ  כמבואר  כוחו  כפי  תשובה  ודרכי  ומעשיות  למשלים  אותם  לכם   -מצמצם  אומר  איני  אמר 
יכול   מתורתי כי אם הפסלת והיא נמוכה אלפי אלפים ורבי רבבות מדרגות מכפי מה שאני משיגה, ואיני 

ות  ר כבר שיש לו תורשאמ  ובשמשמעתי     -שס"א  ד שם  עו  :לומר נמוך יותר וכבר נרשם מזה במקום אחר
יגע כל כך קדם התורה הוא  יבלי לבושים. פרוש, שאינו יכול להלביש אותה בשום לבוש. ואמר שמה שמת

מחמת שקשה לו מאד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודבורים שיוכל לאמרה ולגלותה, על כן צריך  
ה יושב עמנו כמו  יה קדם התורה שהיכה הרלב  כי דרכו זכרונומזה    ם אחריגיעות גדולות לזה. ועין במקו

כר מתנועותיו שיש ישעה ושתים והיה מתיגע מאד בכמה תנועות וגניחות. ואף על פי שישב בשתיקה היה נ
 עכ"ל חי"מ. : לו יגיעות גדולות מאד. ואחר כך פתח פיו והתחיל לומר

דם , אבל באמת כל אהקדש   רוחיונות ונבואות בלחז  וכיםנשמע מושג במעלות הצדיקים שז  השגות אלוקות
וגם הנמוך ביותר יש לו השגת אלוקות כפי דמיונו שמדמיין את מציאות הקב"ה, כי אמונה ויראה הן עיקר  
כפי  ית'  מציאותו  שמשיג  דמיונו  כפי  אלא  בעין,  רואה  שלא  מדבר  וירא  מאמין  שהרי  אלוקות.  ההשגת 

אמונה גדולה יותר  ביראת העונש וב  ת גםאתבטחזקה יותר אזי מונה  שהאמההקדמות שקיבל ומאמין בה. וכ
 גם ביראת הרוממות, ובאמונה יותר אזי מתבטא גם בענווה.  

 
הלקוטים   סג ביאור  שכל    עיין  משמע  ט'  שב המצ ידיעה  תתאה  וחכמה  עין  ובת  שערות  בחי'  היינו  ושיעוריהן  השכל  וות  מקובץ  הם 

 העליון עי"ש.   

ג' אות ב' כל מצוה ומנהג כשר של ישראל הם שיעורין וצמצומים הנמשכין משערות הזקן והפאות שעל ידם    וכן עיין לק"ה  גילוח 
השגו  תתאה משיגים  חכמה  היא  הכל  שבאמת  כנ"ל  לתרץ  נ"ל  לכן  אלוקות  אם    רק   ת  ערוך  שלחן  אפילו  כי  לבושים  בכמה  תלוי 

צ  המכוון  כחכמה תתאה  זה ממש  אין  רצונו  קיום  עמ"נ לדעת  ואפילו כשלומד  להכיר את הקב"ה  ריך ללמוד אותו באופן שמחפש 
ם  זוכים להשגות אלקות דהיינו לחפש צמצומים כאלה שעל יד עפ"י המבואר בתחילת התורה שהמדובר כאן בתורה שלנו היא איך  

מ א  בפועל איזה  לקיים  רק לדעת איך  ולא  באלוקות  רק חכמה תתאה שבה  זכה להשגה  צווה שזה לא השגת אלוקות אלא בעצמו 

 ה עי"ש ביאור הלקוטים בסוף ידיעה כח שהלקוטי מוהר"ן לגבינו הוא בחי' חכמה עלא   ומאידך עיין .   מצומצם השגת אלוקות 

  נמצא   .  רק כפום מה דמשער בליבו אבל חכמה תתאה אפשר לדבר ממנה יא  לתתאה היא שחכמה עלאה ה   החילוק בין חכמה עלאה 
כוונת הביאור הלקוטים שגם בלקוטי מוהר"ן יש חלק גדול שהתפיסה בו היא רק בלב כל אחד כפי מה שמשער בליבו וא"א לבאר  

 זאת לאחר 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          28מא: 

עניין    שהשגתו,  \סחשלכך נוצרנו/  \סזאת הקב"ה/   \סו/ולדעתדהיינו להכיר    [סה]  \סד/ השגות אלקות

לבאר  מאד  רוחני כפי השגת שכלו    ,אמיתתובמילים  , שא"א  כל אחד  לבוהו אלא  ויר  רגשת   אכך מאמין 

הרב המלמד משיג גבוה  ינו שידה  \סט/   צמצומים רבים  דיי ל  כי אם עזאת  א"א להשיג    , לכןממנו ית'
מדרגות    \ע/ הרבה הרבה  השגתו  לצמצם  צריך  לתלמיד  ללמד  וכדי  מהתלמיד  השגתו    ע"ייותר  שמלביש 

את   שגם במשל הנמוך לא מאבד  במשלים גשמיים שמאד רחוקים מעצם הכוונה ואעפ"כ צריך לזה רב גדול

 
ת לגמרי ולא שייך ללימוד אלא  מיו אולי כי השגת הויה היא התפשטות הגש .   אמר השגות הויה צ"ע למה לא    -  השגות אלוקות   סד

וא  בתכלית  בו  לביטול הגשמיות  שזולתו משיג  בבחי'  שייך אפילו  זה  ית'  לכוחותיו  הכוונה  ית' אבל השגת אלוקות  בהויתו  נכלל  זי 
 . וצ"ע.ובמציאותו בעולם 

  'ד עיין לק"ה חו"מ נזיקין ועוד    : מב:( )זהר בא  עולמות נבראו רק בשביל זה בגין דישתמודעון לי' ל ה, כי רק בשביל זה בא לעולם. וכלהשגות אלוקותרח שיבא  כל אדם מכ ' ב ' עיין לק"ה השכמת הבקר ד סה
   'ב

ת   -'  אות יג'    עיין לק"ה גילוח   סו  ַגת ֱאלֹקו  ָֹּ ְבַהש  ֲעבֹוַדת ה' ו  ַ ְכֹנס ב  ַער לִּ ַ ַתח ְוַהש   ֶּ ה ְוַהפ  לָּ ה הו א ַהַהְתחָּ נָּ ֱאמו  י הָּ ה, כ ִּ נָּ ֱאמו  ר הו א הָּ ק ַ יא  . וְ עִּ הִּ
ְוַההַ הַ  יעֹות  ַהְידִּ ל  ָּ כ  ל  ֶּ ש  ית  ְכלִּ ַ ְוַהת  ֹוף  ל  ס  ָּ כ  ל  ֶּ ש  ית  ְכלִּ ַ ַהת  הו   זֶּ י  כ ִּ ה,  נָּ ֱאמו  יַנת  חִּ ב ְ הו   ז ֶּ ֶּ ש  ֵנַדע,  לֹא  ר  ֶּ ֲאש  ה  יעָּ ַהְידִּ ית  ְכלִּ ַ ת  יַנת  ְבחִּ ב ִּ גֹות,  ָֹּ ש 

ֵליַדע  ר  ָּ ְפש  י אֶּ אִּ ֶּ ין ש  יגִּ ִֹּ ַמש  ו  ין  ֹוְדעִּ י  ֶּ גֹות ש  ָֹּ ְוַהַהש  יעֹות  לָּ   ַהְידִּ חִּ כ ְ ב ְ הו   ְוזֶּ ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ ֹו  ב  ין  ְלַהֲאמִּ ַדי ֵאין  ל, ַרק  ְלעָּ ב ִּ מִּ ו  י ַאֲחרֹון  ַוֲאנִּ ֹון  אש  י רִּ ֲאנִּ יַנת 
י הַ  י ַאֲחרֹון", כ ִּ ֹון ַוֲאנִּ אש  י רִּ הו  "ֲאנִּ ַע. ְוזֶּ דו  י ָּ ַ ה כ  נָּ יַנת ֱאמו  חִּ ת, ב ְ יַנת ַמְלכו  חִּ י' הו א ב ְ ים. 'ֲאנִּ יא ֵמהָּ ֱאלֹקִּ ה הִּ לָּ נָּ ַהְתחָּ ה  ֱאמו  נָּ ֱאמו  ֹוף הו א הָּ ה ְוַהס 

ל ַמה   "ל. ְוכָּ נ ַ ַ ק ַ כ  הו  עִּ ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוזֶּ נָּ ֱאמו  ק הָּ ְתַחז ֵ ַרְך, נִּ ָּ ְתב  תֹו יִּ ַגת ֱאלֹקו  ָֹּ ַהש  ין יֹוֵתר ב ְ יגִּ ִֹּ ַמש  ין ו  ֹוְדעִּ י  ֶּ יעֹות  ש   גֹות ְוַהְידִּ ָֹּ ל ַהַהש  ָּ ל כ  ֶּ ית ש  ְכלִּ ַ ר ַהת 
"ל. ְוַעל  נ ַ ַ ן ְצרִּ -כ  ֵ ין  כ  יס הַ יכִּ ַכל ְלַהְכנִּ ו  י  ֶּ יֹוֵתר ש  דֹול ב ְ י ג ָּ יעֹות  ַרב ִּ גֹות ְוַהְידִּ ָֹּ ל ַהַהש  ָּ י כ  ים ְמֹאד ְמֹאד, כ ִּ לִּ פָּ ְ ים ְוַהש   תִּ חו  ְ ַהפ  ו  ב ְ ל  ת, ֲאפִּ גֹות ֱאלֹקו  ָֹּ ש 

ל:   לָּ יה  כ ְ ֵ א ב  יסָּ פִּ ה ת ְ בָּ ָּ ֵלית ַמֲחש  ין ד ְ גִּ ֵטי ב ְ א מָּ ֵטי ְולָּ יַנת מָּ חִּ  ֵהם ַרק ב ְ

ת ַעל   -  יא   אות  ֱאמֶּ ֶּ י ב  י אֶּ -כ ִּ אי אִּ ַוד ַ ְכמֹות ב ְ י חָּ ִּ בֹוכו  ַהְמַחק ְ פ  נ ָּ ֶּ ְך ש  רֶּ דֶּ תֹו ְמֹאד כ ְ ְכמָּ חָּ ְתעֹות ב ְ ַכל לִּ י יו  ל, כ ִּ לָּ ו  כ ְ נ  ֶּ מ  יגֹו ְוֵליַדע מִּ ִֹּ ר ְלַהש  ָּ ים,  ְפש  רִּ
ַעל  מו ר  ג ָּ ת  יקֹוְרסו  ִּ פ  ְלאֶּ או   ָּ ב  ֶּ ש  ַעד  ן,  ְצלָּ לִּ א  נָּ ת  -ַרֲחמָּ עו  טָּ ְוַעל ְיֵדי  ה,  בֹוכָּ ַהנ ְ ם  תָּ ְכמָּ ֱאמו  -חָּ הָּ יא  הִּ ר  ק ָּ עִּ הָּ ן  ֵ ת  כ  אֶּ ְלַהֲחיֹות  ין  יכִּ ְצרִּ ל  ֲאבָּ ה,  נָּ

ה  ַעל  קָּ ְלַחז ְ ה ו  נָּ ֱאמו  הו א הַ -הָּ ֶּ ים ש  נִּ ָּ ת ֵמאֹור ַהפ  ו  ַכת ַהַחי  ָּ ה ַעל ְיֵדי ַהְמש  ה ַנֲעשֶֹּ ל. ְוזֶּ כֶּ ֵֹ ַמֲעלָּ -ש  ים ב ְ דֹולִּ א ַהג ְ ְיקָּ ֹור ד ַ יֵקי ַהד  א,  ְיֵדי ַצד ִּ ְיקָּ ה ד ַ ה ְיֵתרָּ
נו   ָּ יס ב  ים ְלַהְכנִּ ֵהם עֹוְסקִּ ֶּ , ַעל   ש  נו  ין לָּ ִּ ֵהם ְמַגל  ֶּ גֹות ש  ָֹּ ֹורֹות ְוַהַהש  ל ַהת  ְבכָּ ה ו  ָּ דֹוש  ֵתנו  ַהק ְ נָּ ְמחַ -ְיֵדי -ֱאמו  ין ו  ה ֵהם ְמַחי ִּ ה,  זֶּ ָּ דֹוש  תֹו ַהק ְ נָּ ין ֱאמו  קִּ ז ְ

י ַאף  ֶּ -ַעל -כ ִּ ין ש  ינִּ ְמבִּ ין ו  נו  רֹואִּ אָּ ֶּ י ש  ִּ נו  רֹואִּ פ  ל, ְואָּ לָּ ם כ ְ ְבֵריהֶּ ין ד ִּ ינִּ נו  ְמבִּ נו  ְמֹאד, ַאף ֵאין אָּ ָּ ת  חֹוק ֵמאִּ ם ְורָּ ְעלָּ ה נֶּ דֹולָּ ם ַהג ְ תָּ ְכמָּ חָּ ֶּ חֹוק ש  -ים ֵמרָּ
י -ַעל  ִּ עֵ -פ  ַ ְמש  פו ם ַמה ד ִּ ל ַחד כ ְ ָּ ָּ ֵכן כ  מ  ַ ים כ  קִּ ים ַוֲחזָּ דֹולִּ ים ג ְ זִּ ְתנֹוֵצץ לֹו ְמַעט ְרמָּ כֹול ְלהִּ יה  יָּ ֵ ב  לִּ י ַהאי ְואו  ר ב ְ ִּ ל  ֻ ה כ  נָּ ֱאמו  ָּ ק ב  ְתַחז ֵ ין ְלהִּ יכִּ ַלי  ה ְצרִּ

ְמתִּ  ת  ֲעֵרבו  ֹנַעם  ר  ֶּ ֲאש  לֹו,  ֵהיכָּ ב ְ ר  ְלַבק ֵ ו  ה'  ֹנַעם  ב ְ ַלֲחזֹות  ת  ְקצָּ יג  ִֹּ ְלַהש  ו  ֵליַדע  ן  ֵ כ  ם  ג ַ ה  ֶּ ְזכ  ְכַדאי  יִּ ו  ֵער  ַ ְלש  ר  ָּ ְפש  אֶּ י  אִּ ד  חָּ אֶּ ַהְתנֹוְצצו ת  ת  יקו 
רִּ  ו  ס  ַהי ִּ ל  ָּ כ  ֹל  ְסב  ְתיַ לִּ ְלהִּ ו  ֲאוֹות  ַ ַהת  ל  ָּ כ  ר  ֵ ב  ַ ְלש  ו  ם  עֹולָּ ָּ ב  ֶּ ש  יל  ין  בִּ ְ ש  ב ִּ ת  ֱאמֶּ ֶּ ב  ש   פֶּ נֶּ יַרת  ְמסִּ בִּ ו  יעֹות  יגִּ וִּ חֹות  רָּ ַהט ְ ל  כָּ ב ְ ה'  ֲעבֹוַדת  ַ ב  ְטרַֹח  ְולִּ ַע  ג ֵ

ימו   ת ְנעִּ ת. ְוַעל ֲעֵרבו  ֱאמֶּ ֶּ ה ב  ֹף ַאַחר זֶּ ְרד  ה לִּ ֵרי ַהז ֹוכֶּ ְ ד, ַאש  חָּ ְתנֹוְצצו ת אֶּ ן -ת הִּ ֵ יֹוֵתר מַ   כ  ים ב ְ דֹולִּ ים ַהג ְ י ִּ ת ִּ ֲאמִּ ים הָּ יקִּ ד ִּ ה  ַהצ ַ נָּ ֱאמו  נו  הָּ ָּ ין ב  יסִּ ְכנִּ
ה:   ָּ ְקֻדש   ה ד ִּ ֵלמָּ ְ  ַהש  

ְת     -  עיין תורה לז תנינא   סז  מֹו יִּ ְ ש  ַדְרֵכי ה' לִּ ית הו א ַרק ַלֲעבֹד ְוֵליֵלְך ב ְ ְכלִּ ַ ר ַהת  ק ָּ עִּ ֶּ ל ש  לָּ יר א ַהכ ְ ֹות ְלַהכ ִּ ְזכ  ֵדי לִּ ַרְך, כ ְ ָּ ַרךְ ב  ָּ ְתב  ַדַעת  ֹותֹו יִּ  ְולָּ
ה  ז ֶּ ֶּ ש  ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ ְהיֶּ אֹותֹו  י ִּ ֶּ ש  ם  דָּ אָּ לָּ י  או  רָּ ְוֵאין  ַרְך.  ָּ ְתב  יִּ אֹותֹו  יר  ַנכ ִּ ֲאַנְחנו   ֶּ ש  ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ ְרצֹונֹו  הו   ְוזֶּ ית,  ְכלִּ ַ ַהת  ר  ק ָּ עִּ תֹו  ו   ֲעבֹודָּ ַ ב  ת  רֶּ ַאחֶּ ה  נָּ ו ָּ ַ כ  לֹו  ה 

ם ְלַמְלאֹות ְרצוֹ  י אִּ ַרְך, כ ִּ ָּ ְתב  ַרךְ יִּ ָּ ְתב  ה ְרצֹונֹו: נֹו יִּ ַמר ְוַנֲעשָֹּ אָּ ֶּ  , ש 

ל' וְ אות    ורה ב' תנינא ועיין ת  ֵ ְלַהל  ו  ְלהֹודֹות ו  ה ֵאל  ָּ מֹוַנת ְיֵמי ַחֻנכ  ְ ְבעו  ש  ב: 'ְוקָּ תו  ָּ כ  ֶּ מֹו ש  ה, כ ְ אָּ ה ֵהם ְיֵמי הֹודָּ ָּ ה  ]א[ ְיֵמי ֲחֻנכ  אָּ יֵמי הֹודָּ '. וִּ ה  כו  זֶּ
 ָּ ַהב  ם  עֹולָּ ַע  ו  ֲעש  ַ ש  יַנת  חִּ ק ָּ ב ְ עִּ ה  זֶּ י  כ ִּ ְלהֹודֹות א,  א  ָּ ַהב  ם  עֹולָּ ַע  ו  ֲעש  ַ ש  ה    ר  זֶּ ְיֵדי  ַעל  ֶּ ש  ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ אֹותֹו  יר  ְלַהכ ִּ ו  ַרְך  ָּ ְתב  יִּ דֹול  ַהג ָּ מֹו  ְ ש  לִּ ל  ֵ ְלַהל  ו 

ו   ין  ֹוְדעִּ י  ֶּ ש   ַמה  ל  כָּ י  כ ִּ ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ יו  ֵאלָּ ים  ְקרֹובִּ ו  ים  כִּ יֹותֵ ְסמו  ב ְ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ אֹותֹו  ין  ירִּ אֵ ַמכ ִּ ים  כִּ ְסמו  בָּ ר,  ַהד ְ ל  ָּ כ  ר  אָּ ְ ש  י  כ ִּ יֹוֵתר,  ב ְ יו  לו   לָּ ט ְ ַ ְתב  יִּ ים  רִּ
ה ט, אֶּ  ָּ ש  רָּ ָּ ה, ַצו פ  ָּ ש  ַרב  ְדרָּ ה' )מִּ ֹודָּ ן ת  ַ ְרב  ק ָּ ין, חו ץ מִּ ֵטלִּ נֹות ב ְ ָּ ְרב  ל ַהק ָּ ָּ יַנת: 'כ  ְבחִּ ם, ב ִּ ָּ ל  ֻ יד כ  תִּ עָּ ה כז, לֶּ ָּ ש  רָּ ָּ עָּ   מֹור פ  ֵאר לֶּ ָּ ש   ֹא יִּ ל  ֶּ ם(, ש  ָּ ן ש  יד,  ַעי ֵ תִּ

י  חִּ ב ְ ְלהַ ַרק  ו  ְלהֹודֹות  ה,  אָּ ְוהֹודָּ ה  ֹודָּ ת  ם  ַנת  ַלי ָּ ם  יִּ ַ מ  ַ כ  ה'  ת  אֶּ ה  עָּ ד ֵ ץ  רֶּ אָּ הָּ ה  ְלאָּ מָּ י  "כ ִּ י"א(:  ה  ְעיָּ ַ )ְיש  ב  תו  ָּ כ  ֶּ ש  מֹו  כ ְ ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ אֹותֹו  ַדַעת  ְולָּ ל  ֵ ל 
ַע עוֹ  ו  ֲעש  ַ ל ש  ָּ ה כ  ז ֶּ ֶּ ים", ש  א:ְמַכס ִּ ָּ ם ַהב   לָּ

ו שיותר מסתבר להכירו ע"י לימוד  בעל הבירה, וכשלמדנו תורה ב' תנינא הקשינ להכיר את בוראנו  להשתדל מאד    נמצא שהעיקר 
כמבואר כאן ואילו שם מבואר שלדעת אותו זה ע"י הלל והודאה דווקא. וצ"ל שיש שתי דרכים. ומה קודם נראה שיש סברא לכאן  

 ולכאן.
ה  אות    ' הלכה ד קר  השכמת הבו   לק"ה   סח ה ַנֲעשָֹּ ל זֶּ ֶּ ב( ְוכָּ ר ש  ֹקֶּ ל ב  כָּ ַ ב ְ ת ַהש   לֶּ ה ַאי ֶּ ית עֹולָּ ֲחרִּ ַ ש  ז ב ְ ַחר,  אָּ ַ ד ַהש   ו  ֹות ַעמ  י  יַנת ֲעלִּ חִּ הו א ב ְ ֶּ ַחר, ש 

ל הַ  ָּ כ  ֶּ ְראו ת ש  י הו א ְמַצְמֵצם הָּ ַחר, כ ִּ ַ א ש  ְקרָּ נ ִּ ֶּ "ל ש  ַהנ ַ ה  אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ יַנת ַמְלכו ת חָּ חִּ הו א ב ְ ֶּ . ְוַעל  ש  ה  דָּ ת ַעל יָּ גֹות ֱאלֹקו  ָֹּ ין לְ ש  יכִּ ן ְצרִּ ֵ ר  כ  ֵ ב  ְתג ַ הִּ
ר הַ  ֹקֶּ ב  ַ יַנת חָּ ְמֹאד ַלֲעמֹד ב  חִּ "ל, ב ְ ַחר ַהנ ַ ַ יַנת ַהש   חִּ יעֹוֵרר ב ְ ה וִּ ל ְוַיֲעלֶּ ַגד ֵ י ְ ֶּ ֵדי ש  ה כ ְ ה ַוֲעבֹודָּ תֹורָּ ֵדי ַלֲעסֹק ב ְ ם כ ְ ֵ כ  ְ יַנת  ש  ְבחִּ "ל, ב ִּ ה ַהנ ַ אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ

עִּ )ת  ' אָּ י ְוכו  ה ְכבֹודִּ רָּ ַחר. כ ְ הלים נ"ז( עו  ָּ ה ש  ַגת אֱ ירָּ ָֹּ יַנת ַהש  ְבחִּ ה לִּ ֶּ ְזכ  י ִּ ֶּ ח  ֵדי ש  ם ֻמְכרָּ דָּ ל אָּ י כָּ , כ ִּ ְרנו  ְך נֹוצָּ ר ְלכָּ ֶּ ַרְך ֲאש  ָּ ְתב  יר אֹותֹו יִּ ת ְלַהכ ִּ לֹקו 
בְ  מֹות נִּ עֹולָּ ל הָּ ם. ְוכָּ עֹולָּ א לָּ ָּ ה ב  יל זֶּ בִּ ְ ש  י ַרק ב ִּ ה, כ ִּ זֶּ בֹא לָּ י ָּ ֶּ ין ְדיִּ ש  גִּ ה ב ְ יל זֶּ בִּ ְ ש  ן ְראו  ַרק ב ִּ ֹוְדעו  מ  ַ ת  ְ  לי':   ש 

ְליֹון ְמֹאד,    -אות לד    הלכה ה   תפילין   עיין לק"ה   סט  ה ְמֹאד. ְואֹור עֶּ ְליֹונָּ ה עֶּ ָּ ֹכַח ְקֻדש   ם ב ְ י אִּ ה כ ִּ ָּ אֹור ְלַמט  ל הָּ ֵ ים ְלַקב  לִּ ֵ ר ַלֲעשֹות כ  ָּ ְפש  י אֶּ אִּ
מַ  אָּ ֶּ ש   ַמה  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ה  זֶּ ל  ָּ כ  ֶּ דס ש  "מישרא  ה  ֹורָּ ַהת  ב ְ ז"ל  נו   ֵ ַרב  ן ר  ימָּ סִּ )ב ְ ר   כינא"  ָּ ְפש  אֶּ י  אִּ ֱאלֹקו ת  ַגת  ָֹּ ַהש  ֶּ ש  ה    ל'(  ָּ מ  ַ כ  ְך  רֶּ ד ֶּ ם  אִּ י  כ ִּ ל  ֵ ְלַקב 

יֹוֵתר ְוהו   ה ב ְ ַמֲעלָּ ן ב ְ טָּ ם קָּ דָּ אָּ הָּ ֶּ ל ַמה ש   '. ְוכָּ ֹון ְוכו  ְחת  ַ ל ת  ְליֹון ְלֵשכֶּ ל עֶּ כֶּ ֵֹ ש  ים מעילה לעלול, מִּ מִּ ְמצו  ש  יֹוֵתר ְויֹותֵ א חוֹ צִּ פֶּ י ַהנ ֶּ חֹלִּ ה ב ְ ר, הו א  לֶּ
יךְ  רִּ ה אֻ   צָּ ְהיֶּ י ִּ ֶּ יֹוֵתר ש  דֹול ב ְ י ג ָּ ב ִּ ָּ רֶּ ן ש  ', ַעי ֵ ם אֹותֹו ְוכו  ן ג ַ ְלַתק ֵ ת ו  גֹות ֱאלֹקו  ָֹּ ֹו ַהש  יס ב  ים ְלַהְכנִּ לִּ ֵ ַכל ַלֲעשֹות כ  ו  י  ֶּ ה ש  זֶּ ָּ ן ודאקטיר כ  ָּ ה  מ  ל זֶּ ם. ְוכָּ

ַחי ִּ  ֵעץ  ב ְ ֵהיֵטב  ין  בִּ ָּ ָּ ת  ְבַכמ  ו  ים  דִּ ו  ק  ַהנ ִּ ַער  ַ ש  ב ְ ֶּ ים  ְמקֹומֹות. ש  ָּ ה  מ  א מִּ ְיקָּ ד ַ כֹות  ָּ ְמש  נִּ לים  ֵ ַהכ  אֹור  אֹור  לו  הָּ ב ְ ים קִּ לִּ ֵ ַהכ  ֶּ ש   ל ַמה  ְוכָּ ְמֹאד.   ַ בֹה  ג ָּ קֹום 
 ֶּ ל ַמה ש   ָּ כ  י  כ ִּ יֹוֵתר,  ב ְ ם  הֶּ ָּ ב  ה  ירָּ בִּ ְ ַהש   ה  ְתַמֲעטָּ נִּ יֹוֵתר  ב ְ ְליֹון  ְועֶּ  ַ בֹה  ג ָּ קֹום  ָּ מ  יֹוֵתר הו א מִּ  ַ בֹה  ְוגָּ ְליֹון  עֶּ אֹור  ְלַצְמצֵ   הָּ כֹול  ת  יָּ יר אֶּ ְלַהְסת ִּ ו  ַעְצמֹו  ם 

גֹות ֱאלֹקו  ַעְצמֹו ְלהַ  ָֹּ ם ַהש  הֶּ ָּ יס ב  י ֵכן ַיְכנִּ ִּ י אֹור ח"ו, ְוַאף ַעל פ  ו  ב  ה רִּ ְהיֶּ ֹא יִּ ל  ֶּ ה ש  ד ָּ ְבמִּ ה ו  גָּ ַהְדרָּ אֹור ב ְ יס הָּ בְ ְכנִּ ֵטי, ב ִּ ֵטי ְולֹא מָּ יַנת מָּ ְבחִּ יַנת  ת ב ִּ חִּ
ְפלָּ  נִּ ְך  רֶּ דֶּ ב ְ ֹוב  ש  וָּ צֹוא  ְמאֹ רָּ א  ְונֹורָּ הַ א  ן  קו  ַהת ִּ ם  עֹולָּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶּ ש  ֵקן  ד,  ַהז ָּ ן  ֵ כ  ְוַעל  "ל.  ַהנ ַ ים  ֵקנִּ ַהז ְ ל  ָּ כ  יַזת  ֲאחִּ ם  ָּ ש   מ ִּ ֶּ ש  יק  ַעת ִּ יַנת  חִּ ב ְ מִּ ְך  ָּ ְמש  נ ִּ

ֹא   ל  ֶּ ַהְינו  ש  ר, ד ְ ו ֵ ה עִּ יָּ ם הָּ ָּ ל  ֻ כ  ה מִּ ַמֲעלָּ ֹון ב ְ אש  רִּ ה הָּ זֶּ ָּ ת ב  לו  כ ְ ַ ְסת  ו ם הִּ ה לֹו ש  יָּ ל   הָּ לָּ ם כ ְ עֹולָּ ם הָּ ֵעיַניִּ ן הָּ ו  ק  יַנת ת ִּ חִּ הו א ב ְ ֶּ יַזת    , ש  ם ֲאחִּ ָּ ש   מִּ "ל. ו  נ ַ ַ כ 
"ל,  ים ַהנ ַ ֵקנִּ ל ַהז ְ ָּ  כ 

  באות ב' שצריך לזה מלמד גדול מאד מאד, כי מדובר במלמד שבעצמו משיג גבוה מאד אבל מלמד שבעצמו לא   כפי שיבאר לקמן   ע
 משיג לא ראוי לזה.  



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          29מא: 

רוחני  , משכל עליון  , ומעולם לעולםמהבורא לנברא  מעילה לעלול  ,ל העיקריפנמיות הכוונה והנמש

עדומופשט תחתון  ,  לדהיינו    לשכל  עד  ההשגה  את  לדבלהוריד  שאפשר  ודוגמאות  .  מהם  רהסברים 
לעלול עצמן  כ  מעילה  ההשגות  הן  הרבים  שהצמצומים  ג'  באות  לקמן  באלפמבואר  י מצומצמות 

ע\עא/ צמצומים אם  כי  גדול,  שכל  להשיג  אפשר  שאי  בחוש,  רואים  שאנו  כמו    די יל  . 
הנמשלידה  התלבשות בשכל התחתון את  נבין  שממנו  משל  חכמה  ינו  אותו  מכנה  ד'  באות  ולקמן   ,

אותו  תתאה להלביש  צריך  הוא  להתלמיד,  גדול  שכל  להסביר  כשרוצה  המלמד  כמו   .
, כדי שיוכל התלמיד להבינו. דהיינו  הגדול   להדומה לשכ ל ודוגמא  ה משבאיז   בשכל תחתון וקטן

ל לו תחילה, כדי להבינו ע  \עב/ ההקדמות ושכליות קטנים שמסבב  השהוא מציע לו מתחיל 
איזה ענין ורעיון שאדם רוצה להסביר לחברו  ובאמת כל    :   זה המכוון, שהוא שכל עליון וגדול  דיי

  ולא תמיד זה אדם מבין את חבירומהמילים    את הרעיוןלחזור ולהבין  במילים וחבירו צריך  צריך להלביש  
וצריך לזה הרבה הכנה מצד המלמד    אלא שבהשגות אלוקות המרחק בין המשל לנמשל הרבה יותר רחוק

 . ומצד הלומד

 
 באות 

לזה   וכווצריך  כזה  הגון  התחתון    'מלמד  השכל  ע"י  כזה  גדול  שכל  להסביר  שיוכל  מאד  מאד  גדול  רבי 
הכוונ שאה  ונר גאין  ללמדן  מיודה  או  דייקא  שיש  ל  מאד  מאד  גדול  רבי  אלא  טוב,  הסברה  כשרון    , לו 

  וואין אצל  , עליוןמההשכל התחתון    אתכל הזמן בשכל העליון ולרגע לא מפריד    זאוח  גדולתו היא שהוא
כלל בפני עצמו  גמור  ,ערך לשכל התחתון  כפסולת  אותו  מחזיק  לש  ,אלא  לבוש  דיל הבל   ,ל העליוןכורק 

  , זההמהשכל העליון    ק מנות  אבל הוא  ,יודע להסביר את השכל התחתון ולפלפל בוש  דול ועצוםמלמדן ג
ממקום אחר למדן היא  כזה  התורה שלהם( התורה של  פנים את  העזי  )מהיכן שמקבלים  ולא מהקדושה    , 

  ומד את ע הוא לאם לרג  כדואג ואחיתופל,  ,כלל. אפילו אם הוא ראש סנהדרין ויועץ המלך גאון הגאונים
, אינו נקרא רבי גדול מאד מאד הנ"לאזי באותו רגע הוא  סולת אלא כדבר לעצמו  ן לא כפותהשכל התח

 .ואדרבה הוא בעצמו צריך רבי גדול ללמוד ממנו
וכו'  ו ביותר  נחלה  בגלות  ביותר  החולה    -כל מה שהחולה  מי שהמלכות שלו  ובעיקר מתבטא הוא  יותר. 

הכוונה לחכמה  ש  ונראהרון הארת החכמה, שהוא חס לאר באריז"חולה מבואוי. בתפילתו שאינה בכוונה כר
 עילאה,  

רבינו מדבר כאן בכלליות מאד כיצד זוכים לשכלים גדולים והשגות אלוקות שצריך לזה מלמד שמשיג את 
ההשגות שמלמד למעלה ויודע לצמצם אותן עד כחוט השערה וכמבואר בתורה רעט שלמעלה היא רחבה  

כך שאצלו היא רחבה למטה וקצרה למעלה. והחילוק נ"ל כי  גדול כל ומלמד שאינצרה. להבדיל מולמטה ק
המלמד הקטן כיון שמשיג מעט מלביש במשל וחכמה תתאה שאינו צמצום של השגות גדולות למעלה אלא  
מרבה בביאורים של איזה עניין שלמעלה אינו אלא ניצוץ מההשגות נמצא שלמעלה הוא צר ולמטה רחב  

ך למעלה משיג ברוחב עצום ומצליח לצמצם השגתו עד חוט השערה  ק"מ להפלבמו רבינו  וצדיק אמיתי כ
 ואעפ"כ הכלל כלול בה בהעלם בבחי' עולם העקודים.  

עיקר הנושא כאן הוא תפילה בכוונה ועיקר הגלות המבוארת כאן הכוונה לתפילה עם פניות  אבל כנ"ל 
עד  בכל כך הרגש ית' ו ה להשיגכזבכוונה שנת ד צריך להיוועיקר הלימוובלבולים ומחשבות זרות. 

 התפילה תיהיה ביראה וכוונה עצומה בלא פניות ולפניו ית' ממש.ש

שמשיג חכמה עילאה גבוהה ביותר ויודע    \עג/צדיק  כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזהוצריך  

ביותר הנמוך  גם  אחד  לכל  הנצרך  לפי  תחתון  לשכל  אותה  להסלצמצם  שיוכל  ולהבין  ,  תו  אוביר 
,  \עו/מאוד מאוד  עה. כי צריך לזה רבי גדול \עד/ כזה, דהיינו השגות אלקות  ן וגדולוישכל על

 
י כ ִּ )כא(    -סימן שס    עיין חיי מוהר"ן   עא תִּ ֹורָּ ת  ם מִּ כֶּ י אֹוֵמר לָּ ַמר ֵאינִּ י  אָּ פִּ כ ְ ְבבֹות ַמְדֵרגֹות מִּ י רִּ ֵ ב  ים ְורִּ פִּ ה ַאְלֵפי ֲאלָּ כָּ יא ְנמו  ת ְוהִּ סֹלֶּ ְ ם ַהפ  י אִּ

ר נִּ  ְכבָּ מֹוְך יֹוֵתר ו  כֹול לֹוַמר נָּ י יָּ , ְוֵאינִּ ה  יגָּ ִּ י ַמש  ֲאנִּ ֶּ קֹום ַאֵחר:ַמה ש   מָּ ה ב ְ ז ֶּ ם מִּ ַ  ְרש 

 תתאה נקראת שערה בעיגולא עי"ש.הו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת שע"כ חכמה  סובבו   קמן אות ג' כדל   עב
תורת    עג ז''   לק"ה עיין  ה'  בחלב  ומבאר  ש   בשר  מתרחקים  דייקא  שבזקנותם  מקורבים  יש  למה  ומבאר  בצדיק  תלוי  שהכל  מבאר 

ד מבאר שככל שזוכים חכמה  מיתה קשה מאד עו   באר שהעיקר להתקרב לצדיק בחיים כי לאחר שהעיקר זה להחזיק מעמד בסוף ומ 
עליו עמלק לכן יש מקורבים שבזקנותם נתרחקו עד שגם נעשו רודפים את הצדיק   עוד מבאר שם ששם תלמיד  יתירה כן מתגבר  

קות  אם אינו מקורב לצדיק הדור כי השגות אלו חכם הכוונה תלמיד של חכם ועם הארץ נקרא אפילו למדן וחכם ובעל מעשים טובים  
 .ע"י הצדיק ותלמידיו ותלמידי תלמידיו   אפשר לקבל רק 

אות ד' שהיא חכמה תתאה מהנהגת את העולם והיא כל מצוות התורה צ"ע מדוע כל כך קשה ללמד אותה.    לפי המבואר לקמן   עד
הן גן ועדן  כמה תתאה כמבואר שם שחכמה תתאה ועילאה  מאידך אם היא פסקי הלכות צ"ע מתורה רפו שפסקי הלכות הן למטה מח 

 פסקי הלכות הם שערי ג"ע. שבעו בארץ.  ואילו 
 תקפא כתוב גד ל  עה



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          30מא: 

ע כזה  גדול  להסביר שכל  כנ"ל  דייל  שיוכל  משל ,  \עז/ השכל התחתון  שבכל  למדן  וגם  צדיק 
מהנמשל שלא  לא  מר  שאו את המשל  לרגע  העליון  יפריד  בלא שכל  ערום  לרגע  ומליצה  יישאר המשל 

זכה לתיקון הברית   כדי שיוכלו הקטנים להבינו  יצוניתח  החכמ  ר יישאתוכו כדי שלא  ב   גם מי שלא 
גדול  \עט/[עח] רבי  צריך  הוא  יתברך,  מהשם  ביותר  ומרוחק  ביותר  קטן  שהוא  מה  וכל   .

 ביותר.  

 
 תנו רבנן צדק צדק תרדף הלך אחר בית דין יפה אחר רבי אליעזר ללוד אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל    : סנהדרין דף לב   עו 

ל  חכמים  הלך אחר  תרדף  צדק  צדק  רבנן  יוח תנו  רבן  אחר  ללוד  אליעזר  רבי  אחר  לברור ישיבה  זכאי  בן  יהושע    נן  רבי  אחר  חיל 
אל ליבנא אחר רבי עקיבא לבני ברק אחר רבי מתיא לרומי אחר רבי חנניא בן תרדיון לסיכני אחר רבי יוסי  לפקיעין אחר רבן גמלי 

 ית שערים אחר חכמים ללשכת הגזית: לציפורי אחר רבי יהודה בן בתירה לנציבין אחר רבי יהושע לגולה אחר רבי לב 

ין מיירי ובדיינין כבר נאמר בצדק תשפוט עמיתך מדכתיב לשון  פה כו'. דלשון תרדוף משמע ליה דבבעלי דינ גמ' בית דין י -  א מהרש" 
 כפול צדק צדק בבעלים דריש לדקדק להם שילכו וירדפו אחר ב"ד היפה שבאותו הדור כדמסיק וק"ל: 

וגו' בא להזהיר    על דברים פרק   אור החיים  שים מופלגים בחכמה, ושנים אחרים גם כן  כשיש בעיר שני אנ טז )כ( צדק צדק תרדוף 
מים, אלא שאינם בסוג הראשון, אל יאמר אדם כיון ששני אנשים יכולין להורות ולשפוט בצדק לא אטריח את המופלגים לישא  חכ 

ינים  וש הגם שהשגת לדי ויסתפק בקטנים תלמוד לומר צדק צדק, פיר בעול מינוי הדיינות, או לצד שצריך להם טורח במינויים ימנע  
 וים מהם: שהם ראויים, עליך לחזר אחר היותר רא 

ַמת ַהז ַֹהר ַדף א; ְוזֹ   -  תורה לט תנינא גם  עיין    עז  מֹות )ַהְקד ָּ ָּ ש  ם ַהנ ְ יַנת עֹולָּ חִּ הו א ב ְ ֶּ ץ, ש  רֶּ אָּ ם וָּ ַמיִּ ָּ ה ש  ית ַמֲעשֵֹ ְכלִּ ַ ת הו א ת  ָּ ב  ַ י ש  ה  ַהר  כ ִּ מָּ רו  ת ְ
כ ֻ  ֶּ ם ש  הו א עֹולָּ ֶּ ת, וְ קלו(, ש  ָּ ב  ַ ֹו ש  ַרךְ ל  ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ת ַהש   יגו  אֶּ ִֹּ ם ַיש  ָּ ת    ש  ה ַאְחדו  ה ַנֲעשֶֹּ ְהיֶּ ז יִּ י אָּ ו ם מֹוֵנַע; כ ִּ י ש  ְבלִּ יל ו  ְבד ִּ ַ ְך ַהמ  סָּ ו ם מָּ י ש  לִּ י, ב ְ או  רָּ ָּ כ 

ה ה' קִּ  עֹו: "זֶּ ָּ ְצב  אֶּ ה ב ְ ה ַמְראֶּ ְהיֶּ ד יִּ חָּ ל אֶּ ר, ְוכָּ מו  ֹוֵתינו  ג ָּ ַמֲאַמר ַרב  ינו  לֹו", כ ְ ם לִּ ו ִּ ְכרֹונָּ כְ , זִּ ַ הו  ַהת  ית לא(, ְוזֶּ ֲענִּ ַ ה )ת  כָּ א  ְברָּ רָּ ָּ ה ב  יל זֶּ בִּ ְ ש  ב ִּ ֶּ ית, ש  לִּ
: ה  ָּ ל  ֻ כ  ה  יאָּ רִּ ַהב ְ ל  ָּ כ  ת  אֶּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ ם  ֵ .......ַהש   ְיכֹולִּ ...    ֵהם  דֹול,  ג ָּ ל  כֶּ שֵֹ ם  הֶּ לָּ ש   י ֵ ֶּ ש  ל  כֶּ שֵֹ ֲעֵלי  ַ ַהב  ה  נ ֵ מוֹ ְוהִּ ָּ כ  ְך  ֵערֶּ י  ְקַטנ ֵ ל  ֲאבָּ זֹאת.  ֹום,  ים  ַהי  נו  

 ֶּ ה ְמֹאד  ש  תָּ חו  ְ ה פ  ַמְדֵרגָּ נו  ב ְ ָּ ל  ֻ ת  כ  ְ ש  ְלהִּ ַע ו  ְעג ֵ ְתג ַ ְלהִּ ְכסֹף ו  נו  לִּ ן ֵיש  לָּ ֵ ה זֹו. ְוַעל כ  יעָּ ידִּ בֹוא לִּ נו  לָּ ר לָּ ָּ ְפש  ין, ֵאיְך אֶּ יַנת ַרְגלִּ ְבחִּ ן  ב ִּ ֵ ת  י יִּ ֹוֵקק ְמֹאד, מִּ
נו  מַ  ה לָּ יָּ י ִּ ְוהָּ ֶּ ן, ש  ֱאמָּ נֶּ ה  ֹור, רֹועֶּ יג ַהד  ה  ְנהִּ זֶּ ה לֹו  ָּ ְהיֶּ ב  ו   ל  יר ֲאפִּ אִּ ְלהָּ ַכל  ו  י  ֶּ ַֹח, ש  ל  ַהכ  בֹוא אֶּ ה לָּ ֶּ ְזכ  נ ִּ ֶּ "ל, ש  ַהנ ַ ה  גָּ ָֹּ ְוַהש  ה  יעָּ ְידִּ ין,  יַנת ַרְגלִּ ְבחִּ נו  ב ִּ

תוֹ  ַמֲעלָּ ם  ל עֹצֶּ ֹדֶּ ג  ִּ מ  ֶּ לֹום, ש  ָּ ַהש   יו  לָּ , עָּ נו  ֵ ַרב  ה  ֶּ מֹו מש  כ ְ ית.  ְכלִּ ַ ָּ ַהת  פ  ַ ב  ו   ל  יר ֲאפִּ אִּ ְלהָּ כֹול  יָּ ה  יָּ הָּ פ ְ   ַ ב  ֶּ ש  ֶּ חו ת  מֹו ש  כ ְ ה,  ְפחָּ ִּ ש  ב ְ ו   ל  ים, ֲאפִּ תִּ ְמרו   חו  אָּ
ְק  ַוי ִּ ח נה,  ַ ל  ַ ש  ן זַֹהר ב ְ ְוַעי ֵ ם,  ָּ "י ש  ִּ ֵפיַרש  ו  ח  ַ ל  ַ ש  ת ב ְ ַ ש  רָּ ָּ פ  א  יְלת ָּ ה )ְמכִּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ , זִּ ֹוֵתינו  ה עַ ַרב  ְפחָּ ִּ ה ש  ֲאתָּ א כב(: 'רָּ ה  רָּ אָּ ֹא רָּ ל  ֶּ ם, ַמה ש   ַהי ָּ ל 

ְזקֵ  יא'. הֲ ְיחֶּ בִּ ַהנ ָּ נָּ אל  ה  יָּ הָּ ֶּ ְזֵקאל, ש  ְיחֶּ ו   ל  ֲאפִּ ֶּ ם  ֵרי ש  ל עֹצֶּ ֹדֶּ ג  ה ֵמֲחַמת  זֶּ ל  ְוכָּ ה.  ֶּ יֵמי מש  ב ִּ ה  ְפחָּ ִּ ה ש  ֲאתָּ רָּ ֶּ ה, ַמה ש   ה רֹואֶּ יָּ ה, לֹא הָּ זֶּ ָּ כ  דֹול  ג ָּ יא  בִּ
ְנהִּ  ַ נו  ַהמ  ֵ ה ַרב  ֶּ ה מש  יָּ הָּ ֶּ יג, ש  ְנהִּ ַ ו   ַמֲעַלת ַהמ  ל  יר ֲאפִּ אִּ כֹול ְלהָּ יַנת ַרגְ יג, ְוהו א יָּ ְבחִּ ְרחֹוקִּ ב ִּ ֶּ ין ש  ַרְגלִּ ו  הָּ ל  ֲאפִּ ֶּ ין. ש  ם ֵהם  לִּ י ֵכן ג ַ ִּ ַֹח, ַאף ַעל פ  ים ֵמַהמ 

עַ  י  כ ִּ "ל.  נ ַ ַ כ  ה  ַהז ֶּ ל  פָּ ָּ ַהש   ם  עֹולָּ ָּ ב  א  רָּ ָּ ב  ר  ֶּ ֲאש  ה'  ְפֲעלֹות  מִּ ְיֵדי  ַעל  ית,  ְכלִּ ַ ַהת  ַדַעת  ְולָּ יג  ִֹּ ְלַהש  ְכלו   כֹול יו  יָּ יג  ְנהִּ ַ ַהמ  ת  ַ ֻדל  ג ְ ְיֵדי  הַ   ל  יְך  ִּ ַֹח  ְלַהְמש  מ 
כַ  ז יו  ין, ְואָּ ַרְגלִּ ו  ְלהָּ ל  ַֹח ַאֵחר:ֲאפִּ מ  ים מִּ דֹולִּ ו  ֵהם ג ְ ין ֵאל  ַרְגלִּ הָּ ֶּ ְהיֹות, ש   ל לִּ

 לתרץ הקושיא מתורה לו שא"א להבין דבור של הצדיק מי שלא תיקן הברית עיין לק"ה ק"ש ד' יג  עח

  -יג( ( אות  )עפ"י תורה לו קריאת שמע הלכה ד    יין לק"ה שתיקן בריתו. וע   שא"א להבין דבור הצדיק אלא רק מי   רה לו צ"ע עיין תו   עט 
ה  ֶּ ל ַמה ש   יֹוֵתר ְמֹאד ְוכָּ דֹול ב ְ יק ַהג ָּ ד ִּ ֵרב ַלצ ַ ְתקָּ ל ְלהִּ ד ֵ ַ ת  ְ ש  ְלהִּ ְראֹות ו  ין לִּ יכִּ רִּ צ ְ ֶּ יַנת ַמה ש   חִּ ה ב ְ גְוזֶּ פָּ ֹו ו  ַנְפש  ה ב ְ יְך  ו א חֹולֶּ רִּ ם יֹוֵתר ְויֹוֵתר הו א צָּ ו 

דֹול יֹותֵ ַצד ִּ  ֹו הַ יק ג ָּ ם ַנְפש  ן ג ַ ַכל ְלַתק ֵ ו  י  ֶּ ה כ ִּ ר ש  ר ְלַמְעלָּ י ַהְמבֹאָּ ִּ ן ל(. ַהְינו  ַעל פ  ימָּ סִּ א )ב ְ ינָּ א ְדַסכ ִּ רָּ ְ ה ֵמיש  ֹורָּ ַהת  ה ב ְ ז ֶּ ר מִּ ְמבֹאָּ ַ ה ְמֹאד. כ  מָּ גו  ְ י  פ 
דֹולָּ  ת ג ְ נו  ָּ יְך ֻאמ  רִּ יק צָּ ד ִּ וֹ ַהצ ַ ן ַנְפש  ה ְלַתק ֵ ה ְיֵתרָּ ְכמָּ ים כ ִּ ה ְוחָּ מִּ גו  ְ ה ב ִּ ת ַהפ  ֹורָּ ם ת  הֶּ ר לֹוַמר לָּ ָּ ְפש  י אֶּ ים. ֵמֲחַמת  י אִּ יכִּ רִּ ֵהם צ ְ ֶּ י ַמה ש   פִּ ת כ ְ יטו  ִּ ְפש 

לֵ  כ ְ ְיֵדי  ַעל  ם  ְצלָּ ְתַקְלֵקל אֶּ ְונִּ ם  ְפג ָּ נִּ ה  ְהיֶּ יִּ ם  הֶּ ֹאַמר לָּ י  ֶּ ש  ל ַמה  ְוכָּ ְמֹאד.  ים  מִּ גו  ְ פ  ם  ֵליהֶּ כ ְ ֶּ ַגם הַ ש  ְ פ  ְיֵדי  ַעל  ים  מִּ גו  ְ ַהפ  ם  הֶּ יהֶּ ָּ ל  ֶּ ש  ית  רִּ י ֵאין  ם.  ב ְ ּכִׁ

ּבוּ  ְתּפֹס ּדִׁ ין לִׁ ין ְיכֹולִׁ ּקוּן ַהּמֹחִׁ הוּא ּתִׁ ֶ ית ש  רִׁ ּקוּן ַהּבְ י ּתִׁ פִׁ ם ּכְ י אִׁ יק. ּכִׁ ּדִׁ ל ַהּצַ ֶ יק.    ָריו ש  ד ִּ ל ַהצ ַ ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ה ְוהָּ ֹורָּ ל אֹור ַהת  ֵ ְלַקב  ֹס ו  ְתפ  ים לִּ לִּ ֵ ֵהם ַהכ  ֶּ ש 
ְמאֹ ו   ים  מִּ גו  ְ פ  ם  ֵליהֶּ כ ְ ֶּ ש  ֵמַאיִּ ֵמַאַחר  ן  ֵ כ  ם  אִּ ַהצ ַ ד  יְך  רִּ צָּ ן  ֵ כ  ַעל  ם.  ְזרָּ עֶּ בֹא  יָּ ֵעצֹות  ן  ְוהָּ ה  ֹורָּ ַהת  אֹור  יְך  ִּ ְלַהְמש  ְמֹאד  ֹות  ַרב  לֹות  ו  ְלַתְחב  יק  ד ִּ

ינ  בִּ י ָּ ֶּ ם ַעד ש  ְזנָּ יַע ְלאָּ ג ִּ י ַ ֶּ א ְמֹאד. ַעד ש  א ְונֹורָּ ְפלָּ ְך נִּ רֶּ דֶּ ֹות ב ְ דֹוש  ת ַלֲאמִּ ַהק ְ ֱאמֶּ ֶּ ה ב  ֵעצָּ ת הָּ יטו  ִּ ש  ְ צֵ ו  פ  ֹו ֵאיְך לָּ ה הו א  ת  ל זֶּ ה. ְוכָּ ה ְלאֹורָּ את ֵמֲאֵפלָּ
ֵאין  ב ְ  ֶּ קֹום ש  מָּ ה. ב ְ ה ְלַמְעלָּ ה ְלַמְעלָּ מָּ רָּ תֹו הָּ ף ַמֲעלָּ תֹו ְוֹתקֶּ ָּ ל ְקֻדש   ֹגדֶּ יק ב ְ ד ִּ ַהצ ַ ֶּ "ל ַהְינו  ש  ה ַהנ ַ ינָּ ם. זֶּ חִּ ָּ יַע ְלש  י ַמג ִּ ִּ ל ֱאנֹוש  כֹול  ַיד ֵשכֶּ יק יָּ ד ִּ ה ַהצ ַ

ג ַ  אֹור  הָּ ר  לְ ְלַצי ֵ ה  ְלַמְעלָּ פ  ם  לִּ ַהק ְ ַיד  ֵאין  ֶּ ש  קֹום  מָּ ב ְ ה  ה  ַמְעלָּ ְלטֹובָּ ר  ְמֻצי ָּ ו  ן  ְמֻתק ָּ אֹור  הָּ יְך  ִּ ְלַהְמש  כֹול  יָּ ַוֲאַזי  ם  ָּ ש  ין  ֹוְלטִּ ש  א  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ְוַהס ִּ ֹות 
ם ְלַקְלֵקל הָּ  ֵליהֶּ ַגם כ ְ ְ ְכלו  פ  ֹא יו  ל  ֶּ ה ַעד ש  ָּ ָּ ְלַמט  ַרב  ְך. ַאד ְ רֹו ְלֵהפֶּ ְלַצי ְ אֹור הַ אֹור ו  ה הָּ ן ה זֶּ ה ְיַתק ֵ ר ְלטֹובָּ ן ְוַהְמֻצי ָּ ו  ַעל    ְמֻתק ָּ ְזכ  י יִּ ם. כ ִּ ֵליהֶּ ְך כ ְ ֵ יַזכ  וִּ

 " נ ַ ַ ין כ  ֹחִּ יַנת ַהמ  חִּ ֵהם ב ְ ֶּ אֹור ש  ל הָּ ֶּ ים ש  לִּ ֵ ן ַהכ  ו  ק  יַנת ת ִּ חִּ הו א ב ְ ֶּ ית ש  רִּ ן ַהב ְ ו  ק  ה ְלתִּ אֹור ַהז ֶּ ין  ְיֵדי הָּ ו  ְלַהֲאמִּ ְזכ  ם יִּ ר אִּ ק ָּ עִּ ה ל ְוהָּ נָּ ֱאמו  ֶּ ֹו ב  ה    ב  ֵלמָּ ְ ש 
לִּ  ְכלָּ ה ֵהם נִּ ַעל ְיֵדי זֶּ ֶּ ה: ש  כָּ ְברָּ ה ְולִּ ה ְלטֹובָּ ָּ ה ְלַמט  ָּ ה ַעד ְלַמט  ַמְעלָּ ְ ל  רֹו הו א מִּ י ְ צ ִּ ֶּ י ַמה ש   פִּ אֹור כ ְ ו  הָּ נ  ֶּ מ  ים מִּ לִּ ְמַקב ְ ֹו ו   ין ב 

ָבר ְמבָֹאר  ּכְ י  ַ   ּכִׁ מ  ֶּ ת ש  ים ְלֵעיל ְקצָּ תִּ ְוסָּ יץ  מִּ יַנת קָּ חִּ הו א ב ְ ֶּ ה, ְלַמְע   ה ש   ָּ ַ יֹוֵתר ה ְלַמט  בֹוה  ה ַהג ָּ ְדֵרגָּ ַ מ  ַ ב  ה  '  לָּ ְוכו  ר  ו  י  יַנת צִּ ְבחִּ יַנת ֵציֵרי ב ִּ ְבחִּ ו א ב ִּ
א  הָּ ל  ָּ כ  ר  ְלַצי ֵ כֹול  יָּ הו א  ְמֹאד   ַ בֹוה  ג ָּ ה  ַמְדֵרגָּ ב ְ ְמֹאד   ַ בֹוה  ג ָּ הו א  ֶּ ש  יק  ד ִּ ַהצ ַ ן  ֵ כ  ְוַעל  "ל.  נ ַ ַ ְמקֹומֹוֵתיהֶּ כ  ב ִּ ה  ַמְעלָּ ְ ל  ֶּ ש  ים  ֹורֹות  ְליֹונִּ עֶּ הָּ ים  ם  בִּ ָּ ֱחש  נ ֶּ ֶּ ש 

יַנת קָּ  ְבחִּ ְצֵלנו  לִּ י אֶּ דֹול ב ְ יק ג ָּ יְך ַצד ִּ רִּ ם יֹוֵתר הו א צָּ גו  ָּ הו א פ  ֶּ ל ַמה ש   ָּ ן כ  ֵ ַ ְמֹאד. ְוַעל כ  בֹוה  תֹו ג ָּ י ַמְדֵרגָּ ים כ ִּ תִּ יץ ְוסָּ ֹו.  מִּ ן ַנְפש  ו  ק  תִּ ֲעסֹק ב ְ י ַ ֶּ ֹוֵתר ש 
דֹול ב ְ  יק ג ָּ יְך ַצד ִּ רִּ צ ָּ ֶּ ו  ַהְינו  ש  י  ֶּ ה יֹוֵתר ש  ה ְלַמְעלָּ אֹור ְלַמְעלָּ ר הָּ ה יֹוֵתר, ְולֹא    ַכל ְלַצי ֵ ָּ ה ְלַמט  ָּ ה ְלַמט  ן ְלטֹובָּ ו  ק  ר ְותִּ ו  י  יַנת צִּ ְבחִּ יכֹו ב ִּ ִּ ְלַהְמש  יֹוֵתר. ו 

הו   ְטאֹו  חֶּ ְיֵדי  ַעל  ם  דָּ אָּ הָּ י  כ ִּ ים.  רִּ זָּ ְיֵדי  ֹו  ב  ע  ג ַ לִּ ְכלו   ְלַמְעלָּ יו  פֹוֵגם  ו  ה,  ָּ ְלַמט  יֹוֵרד  ק  א  ֵ ַסל  ְ מ  ֶּ ש  ֹ ה.  ְלש  ים  כִּ י ָּ ַ ַהש   מֹות  עֹולָּ ֵמהָּ אֹור  תֹו.  הָּ מָּ ְ ש  נִּ ש   רֶּ
ֹוגֵ  פ  לֹום  ָּ ְוש  ַחס  ֶּ ש  כ ְ ל  ָּ ש  ְלמָּ ה.  ְלַמְעלָּ ה  ְלַמְעלָּ ֹוֵגם  פ  ְוֵכן  ה  ָּ ְלַמט  ה  ָּ ְלַמט  יֹוֵרד  ן  ֵ כ  ם  גָּ ְ ַהפ  י  פִּ כ ְ ֹל  אֲ ְוַהכ  ַאַחת,  ה  ֲעֵברָּ ַ ב  ק  ם  ֵ ְמַסל  ן  ֵ כ  ם  גָּ ְ ַהפ  י  פִּ כ ְ ַזי 

עוֹ הָּ  ה  ֵמֵאיזֶּ ֹוגֵ אֹור  פ  ֵאינֹו  ֶּ ש  ש   י ֵ ֶּ ש  גֹון  כ ְ ם.  ַחס  לָּ ֶּ ְכש  ו  ְך.  ָּ כ  ל  ָּ כ  ה  דֹולָּ ג ְ ה  ידָּ ְירִּ ֵאינֹו  ה  ָּ ְלַמט  תֹו  ידָּ ְירִּ ם  ג ַ ז  ְואָּ ה.  ירָּ ַהְיצִּ עֹוַלם  ב ְ ם  אִּ י  כ ִּ ְטאֹו  חֶּ ב ְ ם 
יַע   ֹוֵגם יֹוֵתר ֲאַזי ַמג ִּ לֹום פ  ָּ ב ְוש  ם ג ָּ עֹולָּ לֹום ב ְ ָּ ם ַחס ְוש  גָּ ְ ַ יֹוֵתר ְוגַהפ  א אָּ ֹוה  ְטרָּ ֹות ְוסִּ פ  לִּ יַזת ַהק ְ ה  ֹוֵרם ֲאחִּ ן ֲעֻמק ָּ ֵ ם כ  תֹו ג ַ ידָּ ם. ַוֲאַזי ְירִּ ָּ ם ש  א ג ַ ֳחרָּ

לֹום.   ָּ ן ַחס ְוש  ָּ ַהל  ְ לֹום ְוֵכן ל  ָּ  יֹוֵתר ַחס ְוש 

ְמָצא   ֲאחִּ נִׁ ַרם  ְוגָּ ה  ירָּ צִּ ַהי ְ עֹוַלם  ב ְ ַגם  ָּ פ  ֶּ ש  ה  ֲאַזי  זֶּ ם.  ָּ ש  א  ֳחרָּ אָּ א  ְטרָּ ַהס ִּ ְמ יַזת  נִּ ה  ְהיֶּ יִּ ם  רִּ אִּ ב ְ מִּ ים  תִּ ְוסָּ יץ  מִּ ק ָּ ֶּ ש  אֹור  הָּ ְך  ָּ ֵדי  ש  כ ְ ה  ירָּ יצִּ לִּ ה  יאָּ
צְ  י ִּ ֶּ ש  כ ְ י  כ ִּ ה'.  ל  ו ב אֶּ ש  ְולָּ ה  ֵעצָּ ם  ו  ש  ל  ֵ ְלַקב  לֹו  ר  ָּ ְפש  ה אֶּ יָּ הָּ לֹא  יד,  מִּ ת ָּ ג  הו  נ ָּ ַ כ  ה  ירָּ ְיצִּ ַ ב  ר  ְצַטי ֵ י ִּ ֶּ ר ש  ְלַצי ֵ ֵרְך  ךְ   טָּ ְלֵהפֶּ ר  ְצַטי ֵ יִּ ה  ירָּ ְיצִּ ַ ב  אֹור  ַחס  הָּ  

לֹום   ָּ פ  ְוש  לִּ ְוַהק ְ א  ֳחרָּ אָּ א  ְטרָּ ַהס ִּ ְיֵדי  ְלעוֹ ַעל  ַלֲעלֹות  ַֹח  כ  לֹו  ש   י ֵ ֶּ ש  ה  זֶּ ָּ כ  דֹול  ג ָּ יק  ְלַצד ִּ ֵרב  ְתקָּ י ִּ ֶּ ש  ְכֵרַח  הֶּ ב ְ ן  ֵ כ  ַעל  ם.  ָּ ש  ְתַאֵחז  ְלהִּ ַרם  ג ָּ ֶּ ש  ַלם  ֹות 
ַ יֹוֵתר. ו   בֹוה  ג ָּ ֶּ ה ש  יאָּ רִּ בְ ַהב ְ ה ְולִּ אֹור ְלטֹובָּ ם הָּ ָּ ר ש  ִּ ְלַצי ֵ ְלַהְמש  ה ו  כָּ בְ רָּ ר לִּ ו  י  יַנת צִּ ְבחִּ אֹור ב ִּ ה הָּ ְטאֹו  יְך זֶּ ם ַעל ְיֵדי חֶּ ָּ ַפל ְלש  נ ָּ ֶּ ה ַעד ְמקֹומֹו ש  כָּ רָּ

ֵד  ֹו כ ְ ין ב  זִּ ֱאחָּ א ַהנ ֶּ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ֹות ְוַהס ִּ פ  לִּ ֵהם ַהק ְ ֶּ ים. ש  רִּ ֹו ְיֵדי זָּ ְגעו  ב  ֹא יִּ ל  ֶּ ן ש  ֹאפֶּ וֹ ב ְ ְעת  ְכלו  ַלֲהֹפְך ד ַ ֹא יו  ל  ֶּ ֶּ   י ש  ת. ש  ֱאמֶּ ן הָּ אֹור  מִּ ר הָּ ְכלו  ְלַצי ֵ ֹא יו  ל 
ךְ  לֹום.    ְלֵהפֶּ ָּ  ַחס ְוש 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          31מא: 

במדרגה  ישראל  שהיו  בעת  שמצינו  דהינו   פכמו  מאוד,  שהיו  עבדים    פאקטנה  במצרים 
, היו  , ולפני מתן תורהשל מצרים  רהזבודה  עות הכישוף  חכמ  \פג/[פב]   אהמשוקעים במ"ט שערי טומ

ונורא מאוד, דהיינו משה רבינו עליו השלום גדול  גדול ומלמד  אותם    צריכים רבי  שלימד 

. כי כל מה פסקה זהמת הנחש מהםו, והעלה אותם למדרגת מקבלי תורה  אתה הראת לדעתדעת כמ"ש  
מלמד צריך  ביותר,  ומרוחק  קטן  ביותר  שהוא  מש   ומכוחו   [פד]   גדול  משה  של  ותורת  רבינו  ה 

יותר גדול   בית שני    במשף אלף שש מאות שנהשקבלו לא היו צריכים מלמד  דור שני לחורבן  אחרי  עד 
ה נשמת רשב"י לעולם  " שלח הקבשפסקה נבואה מישראל וירדה חכמת התנאים בבחי' חכם עדיף מנביא אז 

הם   גם  אמנם  נפלאים  תורה  סודות  תשגילה  עד  נתגלו  האחרלא  דורות  ים,  נוקופת  ירידת  שהיתה  אע"פ 
עיין שבת קיב: א"ר זירא ארב"ז אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני  גדולה תמיד  

אנשים אנו כחמורים וכו', זה אמרו אמוראים והקב"ה הקדים תרופה למכה ששלח את רשב"י שגילה סודות  
תשכח   שלא  והבטיח  כנוראים  ואחרי  גוברת  ות  אמארבע  אלף  תורה,  ההסתרה  ומאז  האריז"ל  את  שנה 

את הבעש"ט ומיד אחריו את רבנו לדור הנמוך ביותר ואחריו לא יהיו    חבמהירות ואחרי מאתים שנה של 
שמוכרח שכל המאוחר הוא רופא גדול מחבירו, ורבנו עלה על כולם   ומבואר כאןד ביאת משיח,  עחדשות  

וכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגתו  יש,  \פו/כזה  . שיהיה אומן\פהוזכה למדרגת משיח/ 
באופן שהקטן    \פז/, לקטן ומרוחק כמותוורוממותו ורצונותיו של הקב"ה  ומציאות  דהיינו  יתברך שמו

. כי כל מה שהחולה נחלה  יבין את המשל ומתוכו את הנמשל ויתפעל עד שיתעורר ליראה ואהבת ה'
רחוק מאמונ  ביותר דהיינשיותר  ויראה  ושמחהוקות המלא ו מהשגות  ה  ליראה  הלב  את  , צריך עוררות 

 :  אנשים נמוכיםלגם  שידע ללמד את ההקדמות החכמה תתאה באופן שיעורר תשובה רופא גדול ביותר

 
לַ  ַכל  ו  י  ֶּ יֹוֵתר ש   ַ בֹוה  ְוגָּ דֹול  ג ָּ יק  ַצד ִּ יְך  רִּ יֹוֵתר. הו א צָּ  ַ בֹוה  ג ָּ ם  עֹולָּ ב ְ פֹוֵגם  ו  יֹוֵתר.  ֹוֵגם  פ  ֶּ ש  כ ְ בוֹ ְוֵכן  ג ָּ ם  ָּ ֲעלֹות ְלעֹולָּ ש  ר  ְלַצי ֵ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוד   ַ ם  ה 

כָּ  רָּ בָּ אֹור לִּ ה יֹותֵ הָּ ָּ ה ְלַמט  ָּ ידֹו ְלַמט  ְלהֹורִּ לֹום.  ה ו  ָּ ן ַחס ְוש  ָּ לֹום ְוֵכן ְלַהל  ָּ ם ַחס ְוש  ָּ ַפל ְלש  נ ָּ ֶּ קֹום ש  ָּ  ר ַלמ 

יֵּש   ֶ מוֹ   ַעד ש  עֹולָּ ל הָּ כָּ ְגמו  ב ְ ָּ פ  ֶּ ְך ַעד ש  ָּ ל כ  ָּ ְגמו  כ  פָּ ְך ו  ָּ ל כ  ָּ ְפלו  כ  נ ָּ ֶּ ה ְלַמְע ש  ה ַעד ְלַמְעלָּ ַמְעלָּ ְ ל  ֶּ עֶּ ת ש  ה ַעד אֹור הָּ תִּ לָּ יץ ְוסָּ מִּ יַנת קָּ חִּ הו א ב ְ ֶּ ים  ְליֹון ש 
 ָּ ל כ  ָּ ְגמו  כ  ָּ פ  ֶּ ְכש  ה. ו  ַמְעלָּ ְ ל  ֶּ מֹות ש  עֹולָּ ל הָּ ָּ כ  ים מִּ תִּ יץ ְוסָּ מִּ י הו א קָּ יץ. כ ִּ מִּ יַנת קָּ חִּ ר ב ְ ק ַ ם עִּ ָּ ש   ֶּ ש  ש  ָּ ה ְמֹאד  ַממ  ם ֲעֻמק ָּ תָּ ידָּ ם ְירִּ  ְמֹאד.  ְך. ג ַ

יֵּש   ֶ ְ   ַעד ש  ש  ְפלו  לִּ נ ָּ ֶּ י  ש  ְחת ִּ ַ ְצַלן. וְ אֹול ת  א לִּ נָּ יו ַרֲחמָּ ָּ ְחת  ַ ת  מִּ כֹול  ֹות ו  י ָּ ֶּ ה ְמֹאד ְמֹאד. ש  ַמֲעלָּ דֹול ב ְ יק ַהג ָּ ד ִּ ם ַעל ְיֵדי ַהצ ַ י אִּ ם כ ִּ נָּ ר ְלַתק ְ ָּ ְפש  י אֶּ ז אִּ אָּ
ֵאין  ַעד  ְוֵליֵרד  סֹוף  ֵאין  ַעד  ה  ְלַמְעלָּ ה  ְלַמְעלָּ הָּ   ַלֲעלֹות  ר  ְלַצי ֵ כֹול  יָּ ְוהו א  ית.  ְכלִּ ַ ְלַמְע ת  ם  ג ַ אוֹ אֹור  הָּ יְך  ִּ ַמְמש  הו א  י  כ ִּ ה.  ַמְעלָּ ה  יַנת  לָּ חִּ ב ְ מִּ ר 

ר  תֶּ ֶּ יַנת כ  חִּ הו א ב ְ ֶּ . ש  ו  נ  ֶּ מ  ה מִּ ֵאין ְלַמְעלָּ ֶּ ְליֹון ש  עֶּ ַמץ הָּ ם הו    ַהק ָּ ָּ ש   מִּ ירֹות, ו  פִּ מֹות ְוַהס ְ עֹולָּ ל הָּ ָּ כ  ה מִּ הו א ְלַמְעלָּ ֶּ ְליֹון, ש  רֹו  עֶּ ְמַצי ְ אֹור ו  יְך הָּ ִּ א ַמְמש 
ם  ָּ יַנת ב ְ   ש  ְבחִּ תוֹ ב ִּ ְכמָּ ֹחֹו ְוחָּ ל כ  ֹגדֶּ י ב ְ ה. כ ִּ כָּ רֹו ב ְ   רָּ ְמַצי ְ מֹות. ו  עֹולָּ ל הָּ ָּ ְך כ  רֶּ ֹחֹו ד ֶּ ל כ  ֹגדֶּ אֹור ב ְ יְך הָּ ִּ ם. ְוהו א ַמְמש  ָּ ם ש  אֹור ג ַ ר הָּ ַֹח ְלַצי ֵ ל  ֵיש  לֹו כ  כָּ

כָּ  ְברָּ ה ְולִּ ם ְלטֹובָּ ם ְועֹולָּ יְך ֵעצֹות טֹובֹות עֹולָּ ִּ ְמש  ַ מ  ֶּ יַנת אֹור    ה. ַעד ש  חִּ ה. עַ ב ְ ָּ ה ְלַמט  ָּ ה ְלַמט  כָּ ְברָּ ר לִּ ו   ְמֻצי ָּ ו  ְלֵאל  ל  ן ֲאפִּ ו  ק  ה ְותִּ רָּ אָּ יַע הֶּ ג ִּ ַ מ  ֶּ ד ש 
ְלמַ  ה  עֹולֶּ יק  ד ִּ ַהצ ַ ֶּ ש   ַמה  ל  ָּ כ  י  כ ִּ ם.  ָּ ש  ֵהם  ֶּ ש  קֹום  ָּ ַלמ  ְמֹאד  ה  ָּ ְלַמט  ה  ָּ ְלַמט  ְפלו   נ ָּ ֶּ ש  ֹות  ש  פָּ ְלַמְע ַהנ ְ אֹור  הָּ ר  ְמַצי ֵ ו  יֹוֵתר  ה  הו א ְעלָּ יֹוֵתר.  ה  כֹול    לָּ יָּ

ה  ָּ ה ְלַמט  ָּ יכֹו ְלַמט  ִּ ֹו יֹוֵתר    ְלַהְמש  ַנְפש  ה ב ְ הו א חֹולֶּ ֶּ ל ַמה ש   ָּ ן כ  ֵ ה. ְוַעל כ  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ֵ ְבֵרי ַרב  דִּ ה ב ְ ל זֶּ ָּ ן כ  בָּ ו  מ  ַ י  יֹוֵתר. כ  יְך ַרב ִּ רִּ ְויֹוֵתר הו א צָּ
 ֶּ דֹול ש  נ ַ ג ָּ ַ יֹוֵתר כ  דֹול ב ְ יק ג ָּ  "ל: הו א ַצד ִּ

 במדריגה  -מתרלו  פ

 דהיינו  -מתרלו בתרלד ו פא

 . לטזוהר חדש תחילת פרשת יתרו דף עיין   פב

)לט. במתוק מדבש( דף לא   ( מרגליות )   זהר חדש   פג גלותא    -  .  ית ישראל מן  א"ל ת"ח ברי, קב"ה לא אתני עם אברהם, אלא דיפיק 
טנפו גרמיהון בכל זיני מסאבו, עד דהוו  רים, אסתאבו, ואת דא דדחלא אחרא. דודאי ישראל כד הוו במצ דמצרים, ולא מתחות שעבו 

חילין: שר  שאר  כל  פולחן  מתחות  יתהון  אפיק  וקב"ה,  דמסאבותא.  חילי  ותשע  תחות ארבעים  תרעי     אן  במ"ט  יתהון  דאעיל  ועוד, 
מ  לאפקותהון  אלא  אברהם,  עם  אתני  דלא  מה  לקבליהון.  עמהון דסוכלתנו  וחסדיה  טיבותיה  עביד  והוא  תשכח     :מצרים,  ובג"כ 

לכל בני עלמא, חסדא דעבד קב"ה עם ישראל, דאפיק יתהון מאינון חילין דמסאבו,    ורייתא, חמשין זמנין יציאת מצרים, לאחזאה בא 
 ואעיל לון לגו חילין דדכיו, דהיינו חמשין תרעין דסוכלתנו: 

היו בני תורה, לכן משה רבנו לא זכה לשער הנ', מה  דת לברר אלא עד שער המט ולא יותר, כי לא  כח לעם ישראל לר   ושג אלא בהשתדלות המשיג" שכיון שלא היהאור החיים שמות ג' ח' "אין המ  עיין   פד
 שאין כן בדורות אחרונים וכו'. 

 וכמבואר בחיי מוהר"ן    פה 
ַגת ֱאלֹקו ת הו    -אות כז  הלכה ה    בשר בחלב   עיין לק"ה   פו  ָּ ר ַהש  ק ַ ים, כ ִּ עִּ ִּ ש  יַנת ְלבו  חִּ אָּ א ַעל ְיֵדי ב ְ ר הָּ ק ַ ה עִּ ל  י זֶּ ֶּ ה ש  ֲעֻמק ָּ ה הָּ ְכמָּ ת ְוַהחָּ נו  ָּ מ 
כ הַ  י ָּ ֶּ ים, ַעד ש  ִּ ש  ה ְלבו  ָּ ה ְוַכמ  ָּ ַכמ  ַ ב ְ בֹה  תֹו ַהג ָּ ְכמָּ ת חָּ יש  אֶּ ֹוֵדַע ְלַהְלב ִּ י  ֶּ דֹול ְמֹאד ש  ת ַהג ָּ ֱאמֶּ יק הָּ ד ִּ ַהנ ְ צ ַ ה  ב ְ יסָּ ְלַהְכנִּ ה  ו  ידָּ ים ְמֹאד, ַעד  ֹול ְלהֹורִּ כִּ מו 

זְ  יִּ ם ֵהם  ג ַ ֶּ גֹות ש  ָּ ְלַהש  ו   יַנת   כ  חִּ ב ְ הו   ז ֶּ ֶּ "ל, ש  נ ַ ַ ת כ  ,    ֱאלֹקו  דֹוש  ז ַֹהר ַהק ָּ ַ ֱאַמר ב  נ ֶּ ֶּ מֹו ש  כ ְ  , יה  ֵ ב  לִּ ֵער ב ְ ַ ְמש  ד ִּ ם ַמה  ְלפו  ל ַחד  ָּ , כ  ה  ְעלָּ ַ ב  ים  רִּ עָּ ְ ש   ַ ע ב  נֹודָּ
י   אִּ ֶּ ש  ת,  ֱאלֹקו  גֹות  ָּ ַהש  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶּ ַרק  ש  ל,  לָּ כ ְ ה  זֶּ ָּ ב  ר  ֵ ְלַדב  ר  ָּ ְפש  ד אֶּ חָּ אֶּ ל  ְלכָּ ֶּ   הו א  ש   , יה  ֵ ב  לִּ ב ְ ֵער  ַ ְמש  ד ִּ ַמה  ם  פו  יק  כ ְ ד ִּ ַהצ ַ ְיֵדי  ַעל  ה  ְלזֶּ ה  ז ֹוכֶּ

"ל. נ ַ ַ ה כ  ָּ ְקֻדש   ת ד ִּ ת ַעל ְיֵדי ַעז ו  ְרבו  ְתקָּ ר ַההִּ ק ַ יו. ְועִּ ֵרב ֵאלָּ ְתקָּ ה ְלהִּ ז ֹוכֶּ ֶּ ש  ת כ ְ ֱאמֶּ  הָּ
גדול מרבנו, והראייה שהוריד דברי קבלה  שבעל התניא היה    שמעתי פעם מגאון חסיד חב"ד שרצה להוכיח כמו ש   יש טועים בזה   פז 

להשגות  לא  שההקדמות  האמת  רבינו.  וגם  בדורו,  צדיקים  גדולי  עליו  חלקו  זה  שעל  ממה  לבד  כן  אינו  האמת  אבל  נמוכים.  נשים 
עילאה, אבל    שהילד ילמד את הקבלה כתורה ולבוש לחכמה אלוקות הן לא שיודע ללמד קבלה לילדים אלא רק עד כמה שמצליח  

 בלא שיעורר יראה ותשובה לזה לא צריך רבי הגדול ביותר.  ד את החכמה הגדולה ביותר, כחכמה חיצונית  ללמו 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          32מא: 

על כן אין להאדם לומר די לי אם אהיה מקורב אצל איש נכבד וירא ה', אף שאינו מופלג 
כ מקודם  הלואי שאהיה  כי  רק  מוהובמעלה,  לא  יועי  כי  אלא    לשלא  מזיק/לו  גם  אל  \פחעפ"ר   .

רחק  תשנפטיאמר כן, כי אדרבא, כפי מה שידע אינש בנפשיה גודל פחיתותו וגודל ריחוקו  
שהוא רחוק בפרט מתפילה כראוי   מאוד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו

פניות   א לנפשו רופר, צריך לבקש  . וכמו כן כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק ביותבלא 
ויבקש תמיד לזכות להתקרב   צא, דהיינו שיחזיר צוד מאוד, הגדול במעלה ביותר גדול מא

שבעצמו משיג השגות בדמיון מבורר ויודע לצמצם השגותיו באופן    להרבי הגדול מאוד מאוד כנ"ל
למעלה שמשיג  רעט  בתורה  כמבואר  ויראה,  באמונה  ה'  לעבודת  מאד  נמוכים  גם  עצום    שיעורר  ברוחב 

לצמצו את  םיודע  השערה  למטה  כחוט  עד  העליון  הרוחב  ביותר צריך  כל  קטן  כי כל מה שהוא   .
וכפי ירידת הדורות כן מתחדש חולי הנפש וכנגדו שולח הקב"ה רופא    \צג/ [צב]   מלמד גדול ביותר כנ"ל 
  כמבואר בככבי  אלא שלעומתו מתגבר גם היצה"ר ביצר חדש ,ם לנמוך יותרצגדול שמשיג גבוה יותר ומצמ

ואין עיצה נגדו רק בספרי רבנו,  מדמה  יצה"ר של  רבנו התחדש  ספרי  שכנגד    \צד/ ת לוובינה או  אור חכמה

 
הו א טֹוב   -ה' א'    לק"ה בשר בחלב   פח ֶּ י ֵכן ש  ִּ ה, ַאף ַעל פ  ַמֲעלָּ ן ב ְ טָּ ֵרב ַעְצמֹו ְלקָּ קָּ ְ מ  ֶּ י ש  ת מִּ ֱאמֶּ ֶּ י ב  ֹו הו א   כ ִּ ְגד  ְכנֶּ ה ו  ֵ ו  ַהְרב  נ  ֶּ מ  יק, ַאף עַ   מִּ ל  ַצד ִּ

ל  יל  מֹועִּ ֵאינֹו  ֶּ ש  י  ד ַ לֹא  ֵכן  י  ִּ ַאףפ  ים,  מִּ ֲעצו  הָּ ֹו  ַנְפש  ֵיי  ֳחלָּ אֹות  ְ ְלַרפ  כֹול  יָּ ֵאינֹו  ה  ַמֲעלָּ ב ְ ן  טָּ ק ָּ ֶּ ש  יֹוֵתר,  ב ְ דֹול  ג ָּ ה  חֹולֶּ הו א  ֶּ ש  ֵמֲחַמת  הו א    ֹו  ם  ג ַ
ל  ָּ כ  ה, מִּ ֵ ַמעֲ   ְמַקְלְקלֹו ַהְרב  ן ב ְ טָּ ה ַהק ָּ ז ֶּ ֶּ ש  ן, כ ְ ֵ כ  ֶּ ַעל  ש  ַ ה הו א ב  ֱאמֶּ לָּ יק הָּ ד ִּ ת ְוחֹוֵלק ַעל ַהצ ַ ל  ַמֲחלֹקֶּ ָּ ַגע כ  הו א יָּ ֶּ ת ְמֹאד, ש  גֶּ ה ֻמְפלֶּ ַמֲעלָּ דֹול ב ְ ת ַהג ָּ

ֹות ֲעמֻ  י  ְכלִּ שִֹּ ים ב ְ אִּ ְפלָּ ים נִּ כִּ ְדרָּ ַרְך ב ִּ ָּ ְתב  תֹו יִּ יַעת ֱאלֹקו  ידִּ ַגת וִּ ָּ יְך ַהש  ִּ יו ְלַהְמש  מָּ ים ַוֲעצו  יָּ אִּ ים נֹורָּ אִּ ְפלָּ ים ְונִּ בִּ ק ִּ ג ָּ שְֹ ים ְונִּ ר  מִּ ֶּ ים ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֲאש 
כ ֹ  ל  ֹגדֶּ ו  ב ְ ְמֹאד,  ה  ַמֲעלָּ ב ְ ים  ַטנ ִּ ַהק ְ ל  כָּ ב ְ ו   ל  ֲאפִּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ֱאלֹקו  יַעת  ידִּ וִּ ַגת  ָּ ַהש  יס  ְלַהְכנִּ כֹול  יָּ תֹו  ְכמָּ ְוחָּ רָּ חֹו  ב ְ יו  ַאֲחרָּ יר  אִּ ְ ש  הִּ ֹחֹו  כ  ם  ה,  ְבעֹצֶּ כָּ

ה וְ  ֶּ ֵאל  ָּ ים כ  אִּ ים נֹורָּ רִּ ד  ְספָּ ת חִּ ו  ל  ְתג ַ רִּ הִּ ים ְיקָּ ידִּ ה. ְוַתְלמִּ ֶּ ֵאל  ָּ ים כ  ִּ ש  יֵקי  ו  ד ִּ ת ַהצ ַ ֵלמו  ְ ר ש  ק ַ ה עִּ ז ֶּ ֶּ ה ְלדֹורֹות, ש  ָּ דֹוש  ֹו ַהק ְ ְעת  ַרת ד ַ אָּ ין הֶּ יכִּ ִּ ְמש  ַ מ  ֶּ ים ש 
ַאֲחֵר  ם  ְעת ָּ ד ַ ֵאר  ָּ ש   יִּ ם  תָּ קו  ל ְ ַ ְסת  הִּ ַאַחר  ם  ג ַ ֶּ ש  ת,  ב ְ ֱאמֶּ ינו   אִּ רָּ ֶּ ש  מֹו  כ ְ ְלדֹורֹות.  ם  יקִּ יהֶּ ד ִּ ַהצ ַ ל  י כָּ הָּ ֶּ ש  ים  ִּ דֹוש  ַהק ְ ים  י ִּ ת ִּ ֲאמִּ הָּ ְכמֹו  ים  ו   . ֵנינו  פָּ ְ ל  מִּ ו  

ְכר  ֹוֵתינו  זִּ ְמרו  ַרב  אָּ ֶּ ן ז(. ַעל ַמה ש   ימָּ א, סִּ נָּ ְניָּ ֵטי ת ִּ ו  ק  לִּ ם ְיַנֲהֵגם )ב ְ י ְמַרֲחמָּ ה כ ִּ ֹורָּ ַהת  ר ב ְ בֹאָּ ְ מ  ֶּ כָּ ש  ְברָּ ם לִּ יפוֹ ֹונָּ ר ֵאין ֲחלִּ ֶּ ק, "ֲאש  סו  ָּ מֹו",  ה ַעל פ  ת לָּ
ן  ר   ַעי ֵ ֶּ ֲאש  ה  ַמֲעלָּ ב ְ ן  טָּ ַהק ָּ ה  ְוזֶּ ם.  ָּ הִּ   ש  לֹא  ן  ֲעַדיִּ ַעְצמֹו  ב ְ ם  ג ַ י  כ ִּ ם,  עֹולָּ לָּ ת  ֱאלֹקו  גֹות  ָּ ַהש  ַכת  ָּ ַהְמש  ב ְ יל  בִּ ְ ש  ו  יב  תִּ ְונָּ ְך  רֶּ ד ֶּ ם  ו  ש  יֹוֵדַע  יל  ֵאינֹו  ְתחִּ

 ָּ ה ַקל  גָּ ָּ ם ַהש  ו  יג ש  ִּ ד ִּ ְלַהש  ים מִּ ינִּ ְמבִּ ין ו  ר רֹואִּ ֶּ ֲאש  ַ יו ְותֹורָּ ה כ  רָּ ו  ינֹוקֹות  ב  ת ִּ ֶּ ים ש  רִּ בָּ אֹוֵמר ד ְ ֶּ הו א חֹוֵלק  תֹו ש  ֶּ ְכש  ה יֹוֵתר. ו  ין ַעת ָּ ן יֹוְדעִּ ָּ ית ַרב  ֵ ל ב  ֶּ ש 
ם  דָּ ַעל יָּ ֶּ ים ש  ִּ דֹוש  יו ַהק ְ רָּ ְספָּ ים ב ִּ עֹוְסקִּ יו הָּ ָּ ש  זֹאת ְוַעל ֲאנָּ ָּ ה כ  ה ְותֹורָּ זֶּ ָּ יק כ  ה    ַעל ַצד ִּ ם ַהחֹולֶּ אֹות ג ַ ְ ים ְלַרפ  יוֹ ְיכֹולִּ דֹול ב ְ ים  ַהג ָּ דֹולִּ י ג ְ "ל, כ ִּ ֵתר ְוַכנ ַ

יקִּ  ַגת ֱאלֹקו  ַצד ִּ ָּ יר ַהש  אִּ ְלהָּ יְך ו  ִּ ם ְלַהְמש  תָּ קו  ל ְ ַ ְסת  ים ַאַחר הִּ ן ֵהם עֹוְסקִּ ם, ַוֲעַדיִּ יהֶּ ַחי ֵ ב ְ ן יֹוֵתר מִּ תָּ יתָּ מִּ יוֹ ים ב ְ ים ב ְ ים ְוַהחֹולִּ ְרחֹוקִּ הָּ ם ב ְ ֵתר ַעל  ת ג ַ
יֵד  ְוַתְלמִּ ם  ְפֵריהֶּ סִּ ים  ְיֵדי  רִּ ַהְיקָּ ם  וַ יהֶּ ב ְ ם,  ֲעֵליהֶּ חֹוֵלק  ה  ְוזֶּ "ל.  ים  ְוַכנ ַ ַחי ִּ קֹור  מ ְ מִּ ְתַרֵחק  ְלהִּ יו  ֵאלָּ ים  ֹוְמעִּ ְלַהש   ְמֹאד  ה  ֵ ַהְרב  ְמַקְלֵקל  הו א  אי  ד ַ

 :' ה ְוכו  ֶּ ֵאל  ָּ  כ 
 שנרחק  -מתרצו  פט

 וף ח"א ציין שזו טעות  בי:תר ובלוח הטעות והשמטות שם בס   –בתקפא  צ 

   זור שיח -חזיר, בתרלד שי  -גם בדפו"ר  צא

 , והערת המעתיק שם  '. ועיין קיצור לק"מ השלם אות ב'ת ה ואו 'אות א  'עיין לק"ה בשר בחלב ה  צב

הו א טֹוב מִּ ה'    לק"ה בשר בחלב   צג ֶּ י ֵכן ש  ִּ ה, ַאף ַעל פ  ַמֲעלָּ ן ב ְ טָּ ֵרב ַעְצמֹו ְלקָּ קָּ ְ מ  ֶּ י ש  ת מִּ ֱאמֶּ ֶּ י ב  ֹו הו א צַ א( כ ִּ ְגד  ְכנֶּ ה ו  ֵ ו  ַהְרב  נ  ֶּ ִּ מ  יק, ַאף ַעל פ  י  ד ִּ
יל לֹו   ֵאינֹו מֹועִּ ֶּ י ש  ים, ַאף ג ַ ֵכן לֹא ד ַ מִּ ֲעצו  ֹו הָּ ֵיי ַנְפש  אֹות ֳחלָּ ְ כֹול ְלַרפ  ה ֵאינֹו יָּ ַמֲעלָּ ן ב ְ טָּ ק ָּ ֶּ יֹוֵתר, ש  דֹול ב ְ ה ג ָּ הו א חֹולֶּ ֶּ ם הו א ְמַקְלְקלֹו  ֵמֲחַמת ש 

 ֶּ ש  ל  ָּ כ  מִּ ה,  ֵ ה ַהְרב  ַמֲעלָּ ב ְ ן  טָּ ַהק ָּ ה  ז ֶּ ֶּ ש  כ ְ ן,  ֵ ַמחֲ   כ  ַעל  ַ ב  ת  הו א  ֱאמֶּ הָּ יק  ד ִּ ַהצ ַ ַעל  ְוחֹוֵלק  ת  יו  לֹקֶּ מָּ יָּ ל  ָּ כ  ַגע  יָּ הו א  ֶּ ש  ְמֹאד,  ת  גֶּ ֻמְפלֶּ ה  ַמֲעלָּ ב ְ דֹול  ַהג ָּ
ֲעֻמק ִּ  ֹות  י  ְכלִּ שִֹּ ב ְ ים  אִּ ְפלָּ נִּ ים  כִּ ְדרָּ ב ִּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ֱאלֹקו  יַעת  ידִּ וִּ ַגת  ָּ ַהש  יְך  ִּ י ְלַהְמש  מִּ ַוֲעצו  ים  אִּ נֹורָּ ים  אִּ ְפלָּ ְונִּ ים ים  בִּ ג ָּ שְֹ ְונִּ ר    ם  ֶּ ֲאש  ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד 

ֹחוֹ  כ  ל  ֹגדֶּ בְ ב ְ ו  ְמֹאד,  ה  ַמֲעלָּ ב ְ ים  ַטנ ִּ ַהק ְ ל  כָּ ב ְ ו   ל  ֲאפִּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ֱאלֹקו  יַעת  ידִּ וִּ ַגת  ָּ ַהש  יס  ְלַהְכנִּ כֹול  יָּ תֹו  ְכמָּ ְוחָּ כָּ   רָּ ב ְ יו  ַאֲחרָּ יר  אִּ ְ ש  הִּ ֹחֹו  כ  ם  ה,  עֹצֶּ
ְת  ה ְוהִּ ֶּ ֵאל  ָּ ים כ  אִּ ים נֹורָּ רִּ ו  ְספָּ ד  ת חִּ ו  ל  ים ג ַ רִּ ים ְיקָּ ידִּ ה. ְוַתְלמִּ ֶּ ֵאל  ָּ ים כ  ִּ יֵקי    ש  ד ִּ ת ַהצ ַ ֵלמו  ְ ר ש  ק ַ ה עִּ ז ֶּ ֶּ ה ְלדֹורֹות, ש  ָּ דֹוש  ֹו ַהק ְ ְעת  ַרת ד ַ אָּ ין הֶּ יכִּ ִּ ְמש  ַ מ  ֶּ ש 

ַאֲחֵריהֶּ  ם  ְעת ָּ ד ַ ֵאר  ָּ ש   יִּ ם  תָּ קו  ל ְ ַ ְסת  הִּ ַאַחר  ם  ג ַ ֶּ ש  ת,  כָּ ֱאמֶּ ב ְ ינו   אִּ רָּ ֶּ ש  מֹו  כ ְ ְלדֹורֹות.  ים ם  יקִּ ד ִּ ַהצ ַ יו     ל  הָּ ֶּ ש  ים  ִּ דֹוש  ַהק ְ ים  י ִּ ת ִּ ֲאמִּ ְכמֹו  הָּ ו   . ֵנינו  פָּ ְ ל  מִּ
ְכר  ֹוֵתינו  זִּ ְמרו  ַרב  אָּ ֶּ ן ז(. ַעל ַמה ש   ימָּ א, סִּ נָּ ְניָּ ֵטי ת ִּ ו  ק  לִּ ם ְיַנֲהֵגם )ב ְ י ְמַרֲחמָּ ה כ ִּ ֹורָּ ַהת  ר ב ְ בֹאָּ ְ מ  ֶּ ה  ש  כָּ ְברָּ ם לִּ יפֹות לָּ ֹונָּ ר ֵאין ֲחלִּ ֶּ ק, "ֲאש  סו  ָּ מֹו",  ַעל פ 

 ָּ ש  ן  ר אֵ ַעי ֵ ֶּ ֲאש  ה  ַמֲעלָּ ב ְ ן  טָּ ַהק ָּ ה  ְוזֶּ ְת ם.  הִּ לֹא  ן  ֲעַדיִּ ַעְצמֹו  ב ְ ם  ג ַ י  כ ִּ ם,  עֹולָּ לָּ ת  ֱאלֹקו  גֹות  ָּ ַהש  ַכת  ָּ ַהְמש  ב ְ יל  בִּ ְ ש  ו  יב  תִּ ְונָּ ְך  רֶּ ד ֶּ ם  ו  ש  יֹוֵדַע  יל  ינֹו  חִּ
ה כ ַ  ָּ ה ַקל  גָּ ָּ ם ַהש  ו  יג ש  ִּ ו  ְלַהש  ב  ד ִּ ים מִּ ינִּ ְמבִּ ין ו  ר רֹואִּ ֶּ תוֹ ֲאש  יו ְותֹורָּ ֶּ   רָּ ינֹוקֹות ש  ת ִּ ֶּ ים ש  רִּ בָּ אֹוֵמר ד ְ ֶּ הו א חֹוֵלק  ש  ֶּ ְכש  ה יֹוֵתר. ו  ין ַעת ָּ ן יֹוְדעִּ ָּ ית ַרב  ֵ ל ב 

ם יְ  דָּ ַעל יָּ ֶּ ים ש  ִּ דֹוש  יו ַהק ְ רָּ ְספָּ ים ב ִּ עֹוְסקִּ יו הָּ ָּ ש  זֹאת ְוַעל ֲאנָּ ָּ ה כ  ה ְותֹורָּ זֶּ ָּ יק כ  ה ַהג ָּ ַעל ַצד ִּ ם ַהחֹולֶּ אֹות ג ַ ְ ים ְלַרפ  יֹוֵתר כֹולִּ ים    דֹול ב ְ דֹולִּ י ג ְ "ל, כ ִּ ְוַכנ ַ
ים   יקִּ ת ג ַ ַצד ִּ ַגת ֱאלֹקו  ָּ יר ַהש  אִּ ְלהָּ יְך ו  ִּ ם ְלַהְמש  תָּ קו  ל ְ ַ ְסת  ים ַאַחר הִּ ן ֵהם עֹוְסקִּ ם, ַוֲעַדיִּ יהֶּ ַחי ֵ ב ְ ן יֹוֵתר מִּ תָּ יתָּ מִּ יֹותֵ ב ְ ים ב ְ ים ְוַהחֹולִּ ְרחֹוקִּ הָּ ר ַעל  ם ב ְ

יֵדיהֶּ  ְוַתְלמִּ ם  ְפֵריהֶּ סִּ ְוכַ ְיֵדי  ים  רִּ ַהְיקָּ ַוד ַ ם  ב ְ ם,  ֲעֵליהֶּ חֹוֵלק  ה  ְוזֶּ "ל.  ים  נ ַ ַחי ִּ קֹור  מ ְ מִּ ְתַרֵחק  ְלהִּ יו  ֵאלָּ ים  ֹוְמעִּ ְלַהש   ְמֹאד  ה  ֵ ַהְרב  ְמַקְלֵקל  הו א  אי 
 :' ה ְוכו  ֶּ ֵאל  ָּ  כ 

ֹוֵמם, צֹוֵמַח, חַ   -  שם אות ה'  ם, ד  עֹולָּ ָּ ב  ֶּ ל ַמה ש   ָּ י כ  תֹו  כ ִּ ו  ֹל יֹוֵנק ַחי  ר ַהכ  ֵ יַנת ַהצ ִּ י, ְמַדב  חִּ ב ְ י מִּ ִּ ם ַמש  דָּ ַעל יָּ ֶּ "ל, ש  ים ַהנ ַ מִּ ַרְך  ְמצו  ָּ ְתב  תֹו יִּ ין ֱאלֹקו  גִּ
דֹול ב ְ  ת ַהג ָּ ֱאמֶּ יק הָּ ד ִּ ר ַעל ְיֵדי ַהצ ַ רו  ֵ ת ַהב  ֵלמו  ְ ר ש  ק ַ ַע. ְועִּ דו  י ָּ ַ ר כ  רו  ֵ ר ַאַחר ב  רו  ֵ ין ב  יכִּ ם ְצרִּ ָּ ה ַהנ ַ ְוֻכל  יו וְ ַמֲעלָּ ב ֵאלָּ קֹרָּ ְ מ  ֶּ י ש  ל מִּ ֹו  "ל. ְוכָּ ל ב  ְכלָּ נִּ

כ  ְ יָּ ש  ר  ק ַ עִּ י  כ ִּ ֵרר,  ְלבָּ ו  ן  ְלַתק ֵ ר ֹול  ֵ ב  ִּ ש  י  כ ִּ ְליֹון,  עֶּ הָּ ֹו  ְרש  ָּ ש  ב ְ ין  ַהד ִּ יַזת  ֲאחִּ ש   ֹרֶּ ש  יק  ְלַהְמת ִּ ה  כָּ ז ָּ ֶּ ש  י  מִּ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הו א  ן  ו  ק  ַהת ִּ ת  יַזת    ֵלמו  ֲאחִּ ל  ָּ כ 
ל הַ  כָּ ב ְ ֶּ ֹות ש  פ  לִּ ה ַהק ְ ֲעלָּ ַ ית ַהמ  ְכלִּ ַ ְדֵרגֹות ַעד ת  ַ עֲ מ  ֶּ י ש  ל מִּ ה זֹאת עֲ . ְוכָּ יַע ְלַמְדֵרגָּ ג ִּ ן לֹא הִּ ה  ַדיִּ יל זֶּ בִּ ְ ש  בִּ ת. ו  ֵלמו  ְ ש  ם ב ִּ עֹולָּ ן הָּ ַֹח ְלַתק ֵ ן ֵאין לֹו כ  ַדיִּ

וֹ  י ַהד  פִּ ים כ ְ רִּ רו  ֵ ין ב  ְררִּ ָּ ְתב  דֹור מִּ ֹור וָּ ל ד  כָּ י ב ְ ְך, כ ִּ ָּ ל כ  ָּ ת כ  לו  ֵרְך ַהג ָּ ְתאָּ ר ַעל ְיֵד מִּ רו  ֵ ַלם ַהב  ְ ש  י ֻ ֶּ ְד ר ַעד ש  יַח צִּ ִּ : י ְמש   ֵקנו 
נחמן(   כוכבי אור   צד בן  לו    -)לרבי אברהם  ובינה  דֹוש   -חכמה  ַהק ָּ רֹו  ַמֲאמָּ ב ְ ז  ֵ ְלַרמ  י  ְעת ִּ ד ַ ת  ו  י  ֲענִּ י  ְלפִּ ה  ְראֶּ נִּ ה  נ ֵ הִּ ַעד  ר  ַהְמבֹאָּ ל  כָּ ב ְ ה  נ ֵ ְוהִּ

א' ב ְ  נָּ ן מָּ ה 'ַאֲחֵוי לָּ ֹורָּ ַאַחר ַהת  ְ ל  ֶּ ֶּ ש  ן כ"ה, ש  ימָּ ֵטי מֹוֲהַר"ן סִּ ו  ק  ין ְלַכנ  לִּ יכִּ רִּ ֹצ ְ ל  ֶּ ם ַאֵחר, ש  ֵ ע ש  רָּ ר הָּ צֶּ ע ַרק  ֹות ְלַהי ֵ רָּ ר הָּ ם ֵיצֶּ ֵ ש  ְקרֹותֹו עֹוד ב ְ א לִּ
ע כו   רָּ ר הָּ צֶּ מֹות ֵיש  לֹו ַלי ֵ ֵ ה ש  ְבעָּ ִּ ֵמינו  ַז"ל ש  ְמרו  ֲחכָּ אָּ ֶּ י ַמה ש   ִּ ם ַעל פ  ָּ ן ש  ה ַעי ֵ ֶּ ַֹח ַהְמַדמ  ם כ  ֵ ש  ֵהם כ ְ ב ְ ֶּ ַע ְליֹוְדֵעי ֵחן ש  דו  ַבע ' ְויָּ ֶּ ד ַהש   גֶּ ֹות    נֶּ ד  מִּ

ה לְ  י זֶּ א, כ ִּ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ סִּ נ ֵ ד ְ ְוהִּ ת  ְפֵרי ֱאמֶּ סִּ ה ב ְ זֶּ ל  ָּ ן כ  בָּ ו  מ  ַ כ  ה  ָּ ֻדש   ַהק ְ ים ב ְ אִּ ְמצָּ ַהנ ִּ ֹות  ד  ַבע מִּ ֶּ ד ש  גֶּ נֶּ ים כ ְ ה ֱאלקִּ שָֹּ ה עָּ זֶּ ת  ַ ה  ֻעמ  יָּ ה לא הָּ ַעד ֵהנ ָּ ה 
אִּ  י  כ ִּ ם  עֹולָּ ָּ ה  ב  ֶּ ֵאל  הָּ ֹות  ד  מִּ ַבע  ֶּ ַהש   ַרת  אָּ הֶּ אוֹ ם  יגו   ִּ ש  הִּ ֶּ ו  ש  ם  יכָּ ִּ ְלַהְמש  ים  רֹועִּ ה  ְבעָּ ִּ ַהש   ם  ם  תָּ אִּ י  כ ִּ ה  זֶּ ד  גֶּ נֶּ כ ְ ה  יָּ הָּ לא  ן  ֵ כ  ַעל  ֵלינו   עָּ ם  ירָּ אִּ ְלהָּ

ַאְדמוֹ  א  ָּ ב  ֶּ ש   מִּ ל  ֲאבָּ לֹו  ש   י ֵ ֶּ ש  מֹות  ֵ ש  ה  ְבעָּ ִּ ש  יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ֶּ ש  ע  רָּ הָּ ר  צֶּ ַהי ֵ ֹחֹות  כ  ה  ְבעָּ ִּ יר ש  אִּ ְלהָּ יל  ְתחִּ ְוהִּ ם,  עֹולָּ לָּ ַז"ל  עָּ   "ר  יַע  ְלהֹופִּ ה  ו  ד ָּ ִּ ַהמ  ֵלינו  
יא   הִּ ֶּ ית ש  ינִּ מִּ ְ ְברָּ ַהש   ג ָּ ה  זֶּ ת  ַ ה ְלֻעמ  זֶּ ן  ֵ ', ַעל כ  יו ְוכו  ת ַאֲחרָּ ֵלמו  ְ ֵאין ש  ֶּ ֵלמו ת ש  ְ ית ַהש   ַתְכלִּ ה  ב ְ יגָּ ִּ ש  הִּ ֶּ ה, ש  אָּ ָּ ל  ה עִּ ינָּ ה  ב ִּ ד ָּ ִּ ם ַהמ  ג ַ ה ְמֹאד  ְצמָּ ְועָּ ה 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          33מא: 

ואין תבונה אלא לחפש את הצדיק הדור הגדול מכל צדיקי הדור   דור אין עיצה  שזכה לברור  עד שבכל 

 :ה'  בלק"ה שלוחין המדמה יותר מאחר ע"י העיון בספרי רבנו וכמבואר היטב בתורה ח' תנינא

 
 ג תאו

מאד  \צה/ כפי שהולך ומבאר שהחכמה עילאה השגות אלקות למעלה הן תורה רחבה -וזה בחי' שערות 
קו דק הפך הרוחב של מעלה ושחור הפך הלבנונית של  \צו/ מאד ורבי גדול יודע לצמצם עד כחוט השערה

 מעלה 
העצומה  שגה ה הצמצום  ואהזה שההשערה   כי החוט, \צזבחי' חוט היוצא מעיגול/  –והוא שערא בעיגולא 

 . \צח/כוחו שכל ההשגה העליונה תיהיה בבחי' מקיף המחיה את החכמה תתאה שהיא פנימית ,של מעלה

 
 ְ הִּ ַהש   ֶּ א ש  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ל ַהס ִּ ֶּ ית ש  ינִּ יַנת ְמַד מִּ חִּ וא ב ְ יא ב ְ ה הִּ ָּ ְקֻדש   ה ד ִּ ינָּ י ב ִּ ה, כ ִּ ֶּ א  מ  ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ סִּ ה ד ְ ינָּ ה ב ִּ ת זֶּ ַ ה ְלֻעמ  ר, ְוזֶּ בָּ ֹוְך ד ָּ ת  ר מִּ בָּ ין ד ָּ יַנת ֵמבִּ חִּ

ל: בֶּ הֶּ ְוא וָּ ָּ ש  ר ב ְ בָּ ר ְלדָּ בָּ ה ד ָּ ֶּ יַנת ְמַדמ  חִּ  הו א ב ְ
ל ְ ד ַ   -  עיין תורה רעט   צה  ה מִּ ֹורָּ ים ת  אֹוְמרִּ ֶּ ש  ש  י ֵ ֶּ ה ְלַמְעלָּ ע ש  ָּ ֶּ ַמט  ה ְמֹאד, ש  בָּ ה ְרחָּ ָּ ַמט  ְ ל  יא מִּ ין אֹותֹו ְמֹאד  ה, ְוהִּ ילִּ ַמְגד ִּ ר ו  בָּ ין ַהד ָּ יבִּ ה ַמְרחִּ ָּ ַמט  ְ ל 

ר ְמֹאד ְמֹאד,  צָּ ה הו א קָּ ה ַמְעלָּ ַמְעלָּ ְ ל  ֶּ ה ַעד ש  ר ְועֹולֶּ ְמַקצ ֵ ר, ְוהֹוֵלְך ו  צָּ ה הו א קָּ ְלַמְעלָּ נ ָּ   ו  ֶּ מ  ר מִּ אָּ ְ ש  ה לֹא נִּ י ְלַמְעלָּ ם, ַרק ְמ כ ִּ לו  י  ה כ ְ ַעט ְמַעט כ ִּ
אֵ  ם  ָּ ש  ֵיש   אי  ַוד ַ ְמֹאד  ב ְ ה  בָּ ְרחָּ יא  הִּ ה  ְלַמְעלָּ ם  ָּ ְוש  ה,  ָּ ְלַמט  ה  ַמְעלָּ ְ ל  מִּ ה  ֹורָּ ת  ים  אֹוְמרִּ ֶּ ש  ְך  ְלֵהפֶּ ֵיש   ל  ֲאבָּ  . דֹוש  ַהק ָּ יצֹוץ  נִּ ה  ַמה  יזֶּ ל  ְוכָּ ְמֹאד, 

ה  ָּ ת ְלַמט  דֶּ ֹורֶּ י  ֶּ מַ   ש   ל ְ ֶּ ת, ַעד ש  דֶּ ת ְויֹורֶּ רֶּ ְתַקצ ֶּ רָּ מִּ יא ְקצָּ ה הִּ ָּ ָּ ט  יא ַרק ְמַעט ְמַעט ְלַמט  ה ְמֹאד: ה ְמֹאד. ְוהִּ בָּ יא ְרחָּ ה הִּ ל ְלַמְעלָּ  ה, ֲאבָּ

ב ַ  י  ִּ פ  ר  ֶּ ב  ים ס"ו(: "ְודִּ ל ִּ הִּ )ת ְ ינֹות  ְבחִּ ב ִּ ר,  צָּ קָּ ה  ָּ ַמט  ְ ל  ה מִּ ְהיֶּ י ִּ ֶּ יְך ש  רִּ ה, צָּ ָּ ַמט  ְ ל  ת מִּ ְתעֹוְררו  הִּ ב ְ ֶּ ְוֵכן  ר, ש  ֹופָּ יַנת ש  ְבחִּ ב ִּ י",  לִּ ר  ב הו א ְלמַ צ ַ חָּ רָּ ה  הָּ ְעלָּ
ל הַ  ה ֵאצֶּ ָּ ר הו א ְלַמט  צָּ י ְוַהק ָּ ְבחִּ י, ב ִּ ִּ פ  ל  ר ֵאַלי, ֵאצֶּ צָּ ְוַהק ָּ ר  ד ַהצ ַ ה ַהצ ַ ְהיֶּ י ִּ ֶּ ַהְינו  ש  י",  ר לִּ צ ַ ַ י ב  ִּ ר פ  ֶּ ב  ינֹות "ְודִּ חִּ ה ב ְ ְוזֶּ ה.  ֶּ ְכמֹו  פ  "ל, ו  נ ַ ַ ר כ  ֹופָּ נֹות ש 

צִּ  ָּ מ  ֶּ י ש  ֹותָּ ל  פִּ ל ת ְ כָּ ד ב ְ וִּ ל ד ָּ לָּ ינו  ֵאצֶּ ַהַהְתחָּ ֶּ יָּ ו, ש  הָּ ֶּ ַֹחק, ש  ַצר ְוַהד  ֵ ן ַהמ  ה מִּ יָּ ַרת  ה הָּ לֹום אֹו צָּ ָּ רֹות ַאְבש  יו צָּ לָּ ַפל עָּ נ ָּ ֶּ גֹון ֵמֲחַמת ש  ה ַצר לֹו ְמֹאד, כ ְ
 : ש  ֹדֶּ ַח ַהק  ה ְלתֹוְך רו  ָּ ל  פִּ אֹותֹו ת ְ א ב ְ ָּ ְך ב  ָּ ה, ְוַאַחר כ  ֹומֶּ ל ְוַכד  בָּ  נָּ

ביאור הלקוטים   צו  כט מבאר   עיין  כח  הצד   ידיעה  צריך  שלא לדבר עד כמה  בצמצום השגתו  לקלוע אל השערה  מיותרת    יק  מילה 
זה צריך בדיבור אחד ללמד לכל הד' בנים(   )וכל  בדיבור שיפגום באפשרות להבינו  ולא לקצר  ויהיה רבוי אור  הלומד  שיכביד על 

יש מהם ש  ברגל שזה הזמן להוצא ועי"ש משמע שזה בחי' מה שהשערות  ויש מהם שאיסור  ת המלכות מהגלות  חייב לגזוז ובעיקר 
ויוצא ונחתך מגלותו תלוי בעד כמה קולע  גמור לקצצן דהיינו אותן ש  הן סביב הפנים כי אור הפנים המאיר לתלמיד ובכוחו נמשך 

קדוש  צנורות  שהן  וזקן  פאות  של  הקדושות  השערות  שהן  השערה  לחוט  דיבורו  במשקל  שערים  הרב  ונעשים  אלוקות  להשגות  ים 
שעל ידו יוצא התלמיד מחושך גלותו בד' מלכויות כך נ"ל  הבין על ידם השגות אלוקות שהן אור הפנים  דיבור של הצדיק ל להבין ב 

 .כוונתו ועיין בפנים 

ל הנגלה והתחתון שהשאיר  . . . . כי גם כפי הנ"ל בידיעה, ממילא מבואר, שגם נפלאות הבת עין והשכ ביאור הלקוטים סוף ידיעה כח 
כל אשר יתחכם ויבין בו כל אחד לפי מדרגתו,    כל העליון בתכלית המעלה והרוממות, עד שגם יחשב בערכינו לש   לנו בעולם הזה, 

קשה וכבד עליו מאד מאד, להסבירו לזולתו. כי גם מרחוק תבין לפי הנ"ל בידיעה, שנפלאות המסביר והרב הפלא יועץ בהסברותיו  
בכפל  כ   הנ"ל  גם  כי  ויתרוממו.  יתעלו  לשנים,  ויתחכם ומשנה  ישכיל  עבור    אשר  המוכרחים  והשערות  ההקדמות  עוד  בצמצומי  זה, 

בלשונו   ויאריך  ירבה  אם  לתלמידיו. שכאשר  ודבריו  הקדושה  שבלשונו  הקיצור  אודות  עצותיו,  בבירורי  כך,  אחר  להשכיל  מוכרח 
ם להיפך, בקוצרו  י והאריכות. כן גה ונמנע להם מלקבל ההסברה, בסיבת הריבו לתלמידיו, להוציא ולהציע לפניהם כל הקדמותיו, קש 

ויח  יקצר  אם  בהם,  בעומק  וחותכו  השערה  אל  וקולע  מיישר  ולהיות  ההסברה.  את  לקבל  ביכלתם  יהיה  לא  מדאי,  יותר  מהם  תוך 
מלחתוך ולקצר מעצם המכוון שנמצא    לימודים רוחניים ופנימיים כאלה, קשה וכבד מאד מאד ]כי בסיבת הקיצור והחיתוך לא ימלט 

 זה בדעתו[:  עבור  

כ"ט.ידיע  לזה   ה  הקודמת  שבידיעה  בהוראותיו  פי  שגם  על  אף  כי  בזה.  שהביא  השערות  ענין  ומשכיל  מורה  עוד  הנ"ל,  ובידיעה   ,
הקדמות[ השערות,  שמצוה לגלח ולחתוך אותם לכבוד הימים טובים המוב"פ, איסור גדול מאד, לחתוך ולקצור חס ושלום גם ]עיקרי  

 הוא שכל העליון: שבסיבובי אור הפנים, ש 
ת    -א'  לכה ג  הלכות ביצים ה   -  ספר ליקוטי הלכות יו"ד   צז  גֹות ֱאלֹקו  ָּ "ל, ְוַהש  נ ַ ַ ת כ  ַגת ֱאלֹקו  ָּ יַנת ַהש  חִּ יא ב ְ "ל הִּ ה ַהנ ַ אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ ת חָּ י ַמְלכו  כ ִּ

י  ֵ ת  ְ ש  ְיֵדי  ַעל  ם  י אִּ כ ִּ יג  ִּ ְלַהש  ר  ָּ ְפש  י אֶּ לִּ   אִּ ו  ג  עִּ ֵהם  ֶּ "ל, ש  ַהנ ַ ינֹות  חִּ כ ִּ ַהב ְ ר,  ֶּ ְויֹש  ְת ים  יִּ תֹו  גָּ ָּ ַהש  ר  ק ַ ה עִּ זֶּ ְיֵדי  ַעל  ְמצו ם הו א  י  ַהצ ִּ ת  ַ ל  חִּ ת ְ י  כ ִּ ַרְך,  ָּ ב 
ְוֻהצְ   ,' ְוכו  סֹוף  ֵאין  ה  יָּ הָּ תֹו  גָּ ָּ ַהש  אֹור  י  כ ִּ ל,  לָּ כ ְ יגֹו  ִּ ְלַהש  ר  ָּ ְפש  אֶּ י  ְלת ִּ ב ִּ ה  יָּ הָּ י  כ ִּ ים,  לִּ ו  ג  עִּ יַנת  חִּ לַ ב ְ אֹורֹו  ְלַצְמֵצם  כֹול,  ְביָּ כ ִּ ְוַנעֲ ַרְך,  ין  דִּ דָּ ה  צ ְ שֶֹּ

הו א  ֶּ י ש  נו  ָּ ל ַהפ  לָּ יַנת חָּ חִּ כֶּ   ב ְ ֵ יַנת אֹור ַהש  חִּ הו א ב ְ ֶּ ר ש  ֶּ ֹש  ַהי  כֹול, אֹור  ְביָּ יְך ְלתֹוכֹו, כ ִּ ִּ ְמש  ה הִּ ַהז ֶּ ל  לָּ חָּ ְבתֹוְך הֶּ ו  ים  לִּ ו  ג  יַנת עִּ חִּ ְך ֵמאֹור  ב ְ ָּ ְמש  ַהנ ִּ ל 
י   כ ִּ ים,  נִּ ָּ הַ ַהפ  ְמצו ם  צִּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ְמצו ם  ה ַהצ ִּ ז ֶּ ֶּ ש  ל,  כֶּ ֵ כ ִּ   ש  הו א,  ֶּ ש  י,  נו  ָּ ַהפ  ל  לָּ חָּ יַנת  חִּ ם.  ב ְ ְמצו  ַהצ ִּ ְיֵדי  ַעל  ל  כֶּ ֵ ֵמַהש  ַהְינו   ד ְ ֵמאֹורֹו,  י  נו  ָּ פ  כֹול,  ְביָּ

"ל. נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ל  כֶּ ֵ ַהש  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶּ ש  ר  ֶּ ֹש  ַהי  אֹור  ם  ָּ ְלש  יְך  ִּ ְמש  הִּ ְך  ָּ כ  ע   ְוַאַחר  הָּ יַאת  רִּ ב ְ ֵעת  ב ְ ה  יָּ הָּ ה  זֶּ ל  ְמבֹ ְוכָּ ַ )כ  מֹות  ים  ֹולָּ ַחי ִּ ֵעץ  ב ְ ה  זֶּ ל  ָּ כ  ר  אָּ
 ָּ ל  ְתחִּ ל  ב ִּ ֶּ ש  ה  ְכמָּ ְוַהחָּ ת  נו  ָּ מ  אָּ הָּ ר  ק ַ עִּ ה  ְוזֶּ זֹו.  ה  ינָּ חִּ ב ְ ֵיש   ה  גָּ ָּ ְוַהש  ה  גָּ ָּ ַהש  ל  ְבכָּ ו  ם  ְועֹולָּ ם  עֹולָּ ל  כָּ ב ְ ְוֵכן  חִּ תֹו(.  ב ְ הו א  ֶּ ש  י  ת ִּ ֲאמִּ הָּ ֹור  ַהד  יק  יַנת  ַצד ִּ

לְ  כֹול  י ָּ ֶּ ש  "ל  ַהנ ַ ד  ֵ גַהְמַלמ  ָּ ַהש  יס  ְקטַ ַהְכנִּ ם  דָּ אָּ ְבֵני  לִּ ו   ל  ֲאפִּ ת  ֱאלֹקו  ים  ֹות  מִּ ְמצו  צִּ ְיֵדי  ַעל  ם  אִּ י  כ ִּ יג  ִּ ְלַהש  ר  ָּ ְפש  אֶּ י  אִּ תֹו  גָּ ָּ ַהש  י  כ ִּ ה.  ַמֲעלָּ ב ְ ים  נ ִּ
"ל,  ַהנ ַ ים  מִּ ְמצו  צִּ יו   הָּ מֹות  עֹולָּ הָּ יַאת  רִּ ב ְ ֵעת  ב ְ ֶּ ש  ְכמֹו  ו  ים.  ָּ   ַרב ִּ ְוַהש  ה  גָּ ָּ ַהש  ל  ָּ כ  ל  ֵאצֶּ ֵכן  מֹו  ֵאצֶּ כ ְ י  כ ִּ ה,  וְ גָּ ם  ְעלָּ נ ֶּ ֶּ ש   ַמה  ד  חָּ ְואֶּ ד  חָּ ל אֶּ ָּ כ  ר  ל  ְסת ָּ נִּ

דוֹ  י ג ָּ ה ַרב ִּ זֶּ ין לָּ יכִּ ְצרִּ אֹור ו  י הָּ ו  ב  יג זֹאת ֵמֲחַמת רִּ ִּ ר לֹו ְלַהש  ָּ ְפש  י אֶּ יַנת ֵאין סֹוף ְואִּ ְבחִּ ו  הו א ב ִּ נ  ֶּ מ  ַכל ְלצַ מִּ ו  י  ֶּ אֹור, ְוַאַחר  ל ְמֹאד ְמֹאד ש  ְמֵצם הָּ
 ִּ ְך ְלַהְמש  ָּ אֹור ב ְ כ  יַנת יְך לֹו הָּ חִּ ה ב ְ ה. ְוזֶּ ד ָּ ְבמִּ ה ו  גָּ ים    ַהְדרָּ לִּ ו  ג  יַנת עִּ ְבחִּ ד ְוַחד, ב ִּ ַ יַנת כ  ְבחִּ יא ב ִּ הִּ ֶּ תֹו ש  גָּ ָּ ין ַהש  יגִּ ִּ ה  ַמש  דָּ ַעל יָּ ֶּ "ל ש  ה ַהנ ַ אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ חָּ

ְלַצְמֵצם  ין  יכִּ ְצרִּ ה  ָּ ל  ְתחִּ ב ִּ י  כ ִּ ר.  ֶּ ה    ְויֹש  ז ֶּ ֶּ ש  ין  דִּ דָּ ַלצ ְ ה  גָּ ָּ ַהַהש  ו  אֹור  ג  עִּ יַנת  חִּ ֶּ ב ְ ש  א,  לָּ ו  ג  עִּ ב ְ א  ֲערָּ שַֹ יַנת  חִּ ב ְ ים  ַמה  לִּ ל,  כֶּ ֵ ַהש  ם  ְמצו  צִּ יַנת  חִּ ב ְ ה  ז ֶּ
ן ַהצ ַ  ים מִּ מִּ ְמצו  ה צִּ ָּ מ  ַ ְך כ  רֶּ יד ד ֶּ ְלמִּ ַ ם ַהת  ר עִּ ֵ ְמַדב  ים, ו  בִּ ו  ב  ה סִּ ָּ מ  ַ ב כ  ֵ ְמַסב  ְכלֹו ו  ַרב ְמַצְמֵצם שִֹּ הָּ ֶּ ל ַהס ִּ ש   ָּ ְך ַעל ְיֵדי כ  ָּ ים ְוַהַהְק ד. ְוַאַחר כ  בִּ ו  מֹות  ב  ד ָּ

ל ב ִּ  כֶּ ֵ ֵמי ַהש  ְמצו  ֵהם צִּ ֶּ יְך לֹו אֹור הַ ש  ִּ ַמְמש  ה ו  ה לֹו ַעל ְיֵדי זֶּ ֶּ ְך ְמַגל  ָּ "ל, ַאַחר כ  נ ַ ַ ים כ  לִּ ו  ג  יַנת עִּ חִּ א, ב ְ לָּ ו  ג  עִּ א ב ְ ֲערָּ יַנת שַֹ ל  ְבחִּ ים אֶּ נִּ ָּ ר, פ  ֶּ יֹש  ל ב ְ כֶּ ֵ ש 
ים   נִּ ָּ נ ַ פ  ַ ר כ  ָּ ש  יַנת אֹור ַהי ָּ חִּ ה ב ְ ז ֶּ ֶּ  "ל: ש 

בחי'    העולם שצמצם את אלוקותו לצדדים   ת בבריא   ינו כעין שמצ   צח ושניהם  של צמצום האלוקות,  כחוט השערה  קו  האיר  ובחלל 
שערות בחי'    מבואר בלקוטי תורה לרבי שניאור זלמן מלאדי פרשת שלח מה: שדרך ההשפעה היא בחי' חוטים בחי' כסובב וממלא כל עלמין.   

ו הזה שכמו ששם הקו יונק מעצמותו אבל אינו ך היא כל השפעה ושערות הן הבחי' הדומה לקובחלל המשיך קו כבריאת העולם שצמצם אלקותו  



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          34מא: 

 
בעיגולא   אבכמה משלים כיצד צריך שההקדמות להשגות אלקות שהרב מלמד אע"פ שהם שערומבאר 

אלפי אלפים  שס    חי"מבנו עלה )כלשון רביה את כל התורה הרחבה של מרדהיינו צמצום עצום עד כחוט השע
וא"א יותר( אעפ"כ נמצא בחוט השערה כל מה שנמצא למעלה עד שחכם בבחי' חכם עדיף מנביא יכול 

על כל רוחב   ,ד מהחוטודהיינו ללמ )ילקוט שמעוני שיה"ש תתקפט( ל הלכותשבפלפולו לגלות בחוט השערה תלי תלים 
 העצום שנמצא למעלה ומצומם בחוט. 

 
בחי' עניין הנ"ל של הלבשת חכמה עילאה בחכמה תתאה כי  וזקן שהוא ערות ראשה יבאר סוד השתע

כשהצדיק מלמד השגות לתלמיד צריך צמומים רבים עד בחי' כחוט השערה בשתי בחינות בבחי' היחס בין  
ועוד שאעפ"כ המשל ילמד על הנמשל בדיוק כחוט   .המשל הוא רק בחי' חוט דק ממנו ,המשל לנמשל
אריז"ל שהשערות הן מותרות המוחין דהיינו שהם בחי' מה שכביכול סט עפ"י ה  אר בתורההשערה, עוד מבו

עולה על גדותיו של החכם את זה הוא מוציא בבחי' שערות ומלמד לתלמיד. )ועפ"י מה שמלמד הרב  
ן שכל נמוך  לתלמיד הם נה"י שנכנסים בראש התלמיד ונעשים חב"ד, דהיינו מה שאצל הרב כבר בחי' רגלי

וזה שהזהירו חז"ל את הרב "אמור לחכמה אחותי" אם ברור לך   \צט/ שכל גבוה צל התלמידאור נעשה ובר
הדבר כאחותך שאסורה אמור ואם לאו אל תאמר( נמצא שעניין השערות הוא כמו משל לאופן כיצד הרב  

 עלמת כנראה אבלמלמד את התלמיד וזה שאומר רבינו שהארות המוחין יוצא בשערות יש בחי' כזו נ
 \ק/ ומז כנ"ל שהארות המוחין של הצדיק הוא מוציא אותם בדבריו לתלמיד בבחי' שערותו נראה שרנלענייני

דהיינו בצמצומים רבים דק מן הדק. עד שהשכל התחתון שאותו מלמד הרב בו מתלבש השכל העליון רק  
האות    לקו דק ע הרמז שבתורה הםבבחי' רמז דק כחוט השערה וזה בחי' שהתגים שעל האותיות שהם כנגד 

 ט השערה כי רומזים לסוד גבוה ונעלם שיש באותיות. כחו
וזה רמוז בלשון הזוהר שערא בעיגולא, דהיינו שהצמצומים שמצמצם את החכמה עילאה להלביש אותה  

אמת בביאורים רבים עד שקולט התלמיד את כוונתו. בבחי' הבחכמה תתאה זה כמו שמסתובב סביב נקודת 
לצרת הבת. בבחי' שהרב מלמד לתלמיד מה שאצלו בבחי' פנימי ד שהגיעו עבהלכות  מר חז"ל סובבהומא

 בחי' יושר ואזי אצל התלמיד נעשה מקיף בחי' עיגולא, וצריך להכניסו לפנים. 

יוצאין בהשערות\קב/[קא]   בחי' שערותוזה   כן השכל העליון  \קד/[קג ]   , שההארות המוחין   .

מת הוא  אלקות,  השגות  התחתשהוא  בהשכל  ש  ודהיינ  וןלבש  השכל  כמו  הוא  תחתון  שכל 

 
עצמותו הכי נמי השערות אינם עצמות האדם שהרי חותכים ואינו מרגיש אעפ"כ גדלים ממנו והן מותרי המוחין משמע מדובר בהשפעתו של בעל  

          . י' שערות שהן ממנו ואינם הואאור לכן מגלה בבחשער לחוץ שאם יגלה כל חכמתו יהיה רבוי ה 
שם מבאר שחכמת הרב היא חכמה עילאה ביחס לחכמת התלמיד המקבל ממנו. דהיינו שמה שהרב משיג בשכלו    עיין תורה צא   צט 

 אין לתלמיד השגה כלל אלא רק כמה דרגות משלים מתחת.
תיקא  "פ באחד מהם כתב שערות אמרו בזהר דבהאי ע ר בכמה מקומות עכ ערך שערות עי"ש היטב כי הערך מפוז   יעקב עיין קהלת    ק

הוא   השערות  שענין  הדבר  טעם  מרבותיו  קיבל  שכך  מקוזניץ  המגיד  בכתבי  וראיתי  דמלכא  רישא  גליש  בז"א  אבל  שערה  תלי 
הבן  עם  לומד  כשהרב  והנה  ז"ל  הרב  כמ"ש  האור  ולהעלים  לתפו   להלביש  הבן  שיוכל  בכדי  הדבר  להלביש  בשכלו  צריך  הדבר  ס 

 ולא ברישא דז"א והבן.  בן מדבר עם האב וע"כ יש שערות ברישא דא"א כשה 
 , דהיינו שער הפאות והזקן ועיין תורה סט שערות בחי' שערים  'דהיינו שערות הזקן עיין לק"ה גילוח א קא

אוֹ   -  עיין לק"ה גילוח א'   קב ֵ ַח ַהפ  ו  ל  ר ג ִּ ו  ס  בֹאָּ אִּ ְ מ  ֶּ י ַמה ש   ִּ ן ַעל פ  קָּ ר " ת ְוַהז ָּ ֲאמָּ ַ מ  ַ הַ ר ב  ֶּ ן ל; ש  ימָּ א", סִּ ינָּ ַסכ ִּ א ד ְ רָּ ְ ה  ֵמיש  ְכמָּ יַנת חָּ חִּ רֹות ֵהם ב ְ עָּ ְ ש 
ן צְ  ֵ כ  ַעל  ים,  ַחי ִּ ה   יְך לָּ ִּ ְלַהְמש  יְך  רִּ ְוצָּ ם.  ָּ ן ש  ַעי ֵ ת,  ַמְלכו  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶּ ה, ש  גָּ ָּ ַהַהש  ר  ק ַ הו א עִּ ֶּ ה ש  אָּ ת ָּ ַ יכִּ ת  ים הַ רִּ נִּ ָּ ַהפ  ל אֹור  ה  אֶּ ְלַהֲעלֹותָּ יר  ין  אִּ ֵ מ 

לֹ  ָּ ש  לִּ ב ְ ה  ינָּ ב ִּ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ֶּ ש  ים  לִּ ְרגָּ ְכמָּ ש   ַהחָּ ן  מִּ ה  יקָּ ְינִּ ם  הֶּ לָּ ה  ְהיֶּ יִּ ֹא  ל  ֶּ ש  א,  ֳחרָּ אָּ א  ְטרָּ ַהס ִּ ֵהם  ֶּ ש  ֹות  ַמְלֻכי  ע  ַ ַאְרב  הָּ ן  מִּ ה   ְתכָּ ְלחָּ יְך  רִּ ְוצָּ א.  ָּ ה,  ב 
הו א  ֶּ "ל, ש  נ ַ ַ ת כ  יַנת ַמְלכו  חִּ ה ַעל   ב ְ ה ַנֲעשֶּ ֵלית. ְוזֶּ יַנת ד ָּ חִּ ד ב ְ   ב ְ סֶּ ה ְיֵדי חֶּ ֶּ ל  ְתג ַ ד נִּ סֶּ ם, ְוַהחֶּ הָּ יַנת ַאְברָּ ם:   חִּ ָּ ן ש  ה, ַעי ֵ חָּ ֹוכָּ  ַעל ְיֵדי ַהת 

ַדְר  "ְוהָּ ֱאַמר,  נ ֶּ ֶּ ש  מֹו  כ ְ ה,  ְכמָּ ַהחָּ ַגת  ָּ ַהש  יַנת  חִּ ב ְ ים  נִּ ָּ פ  ַהְדַרת  ים,  נִּ ָּ ַהפ  ֵהם אֹור  ן  קָּ ְוַהז ָּ אֹות  ֵ ַהפ  ה  נ ֵ ָּ ְוהִּ ַהְד ת  הו א  ן  קָּ ַהז ָּ ֶּ ש  ֵקן".  זָּ ֵני  ְ פ  ים, אוֹ   נִּ ָּ פ  ר  ַרת 
ְכמָּ  ַהחָּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶּ ש  ים,  נִּ ָּ נִּ ַהפ  ה  ֹורָּ ַהת  ֶּ ש  ֹות  ד  מִּ ְשֵרה  עֶּ לֹש   ְ ש  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ן  קָּ ַהז ָּ י  כ ִּ יו".  נָּ ָּ פ  יר  אִּ ת ָּ ם  דָּ ְכַמת אָּ ֱאַמר, "חָּ נ ֶּ ֶּ ש  מֹו  כ ְ ן,  ה,  הֶּ ָּ ב  ת  ֶּ ש  ְדרֶּ

ה ב ְ  ל זֶּ ָּ א כ  בָּ ו  מ  ַ הֵ כ  ֶּ ם, ש  ָּ ן ש  , ַעי ֵ נו  ֵ ְבֵרי ַרב  גַ דִּ ָּ ר ַהש  ק ַ ן ְוַהפ ֵ ם עִּ קָּ ן ַהז ָּ ֵ ה. ְוַעל כ  ְכמָּ ר  ת ַהחָּ ק ַ עִּ ֶּ ה, ש  ְכמָּ ַגת ַהחָּ ָּ יַנת ַהש  חִּ י ֵהם ב ְ רֹות, כ ִּ אֹות ֵהם ְשעָּ
ה ב ְ  ר. ְוזֶּ בֹאָּ ְ מ  ֶּ מֹו ש  ה, כ ְ אָּ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ א ַהחָּ הו  ֶּ רֹות, ש  יַנת ְשעָּ ְבחִּ ה הו א ב ִּ גָּ ָּ הֵ ַהַהש  ֶּ ֹות ש  ד  ה מִּ ְשרֶּ לֹש  עֶּ ְ יַנת ש  יַנת ַהז ָּ חִּ חִּ יַנת  ם ב ְ חִּ "ל, ַהְינו  ב ְ נ ַ ַ ן כ  קָּ

וֹ  ד  ד ְ מִּ ן  ַאְתוָּ ד ְ א  רָּ עו  ִּ ש  יַנת  חִּ ב ְ רֹות,  עָּ ְ ש  יַנת  חִּ ב ְ ה  ז ֶּ ֶּ ש  ם,  ָּ ש  ר  בֹאָּ מ ְ ֶּ ש  מֹו  כ ְ ְליֹון,  עֶּ הָּ ל  כֶּ ֵ ְלַהש  ים  מִּ ְמצו  ְוצִּ ֹות.  ת  ד  מִּ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ֶּ ש  א  ְיתָּ ן  אֹורָּ ֵ כ  ְוַעל 
ַער עַ  ַ יר ת  ר ְלַהֲעבִּ סו  ן  אָּ קָּ ים ַואֲ ְוהַ ל ַהז ָּ ַהַחי ִּ ר  ק ַ ם עִּ ָּ י ש  אֹות, כ ִּ ֵ יְך,  פ  ֲארִּ ַ ר ַעל ַהמ  ַנף ַהְמַקצ ֵ ו  י  ֶּ ין ש  ד ִּ ַ "ל. ְוֵאינֹו ב  נ ַ ַ ן כ  קָּ יַנת זָּ חִּ ה ב ְ ז ֶּ ֶּ ים ש  מִּ ת יָּ יכו  רִּ

ן  ֵ ַח. ְוַעל כ  ֵ ְזב  ְנַין מִּ ְמרו  ֲחַז"ל ְלעִּ אָּ ֶּ מֹו ש  ם, כ ִּ   כ ְ יתָּ חִּ ְ ְלַהש  ם ו  ְתכָּ ר ְלחָּ סו  א,  אָּ ָּ ַרב  אָּ י ַאד ְ ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ ֹות ַהחָּ י  ר ֲעלִּ ק ַ ם עִּ ָּ "ל.  ש  נ ַ ַ ים כ  נִּ ָּ י ֵהם אֹור ַהפ  ה, כ ִּ
אֹות ֵהם   ֵ י ַהפ  ֵ ת  ְ י ש  "ל, כ ִּ נ ַ ַ ים כ  נִּ ָּ ֵהם אֹור ַהפ  ֶּ ים ש  לִּ לֹש  ְרגָּ ָּ ד ש  גֶּ נֶּ ן כ ְ קָּ אֹות ְוזָּ ֵ י פ  ֵ ת  ְ יַנת ש  חִּ ה ב ְ ן  ב ְ ְוזֶּ קָּ ְשמֹאל, ְוַהז ָּ ין ו  מִּ יַנת יָּ ז ֶּ חִּ ֶּ ְמַצע, ש  אֶּ יַנת  ב ְ חִּ ה ב ְ

ֵהם כ ְ  ֶּ ים ש  לִּ לֹש  ְרגָּ ָּ ַגת ַהחָּ ש  ָּ ר ַהש  ק ַ ן ְוהו א עִּ קָּ ַהז ָּ ים הו א  נִּ ָּ ר אֹור ַהפ  ק ַ ְמַצע. ְועִּ ְשמֹאל ְואֶּ ין ו  מִּ ֵהם יָּ ֶּ בֹות, ש  ה אָּ ָּ לֹש  ְ ד ש  גֶּ י  נֶּ ֵ ת  ְ ה. ְוַעל ְיֵדי ש  ְכמָּ
 ֶּ אֹות, ש  ֵ ז ֶּ ַהפ  ֶּ ְשמֹאל, ש  ין ו  מִּ יַנת יָּ חִּ יַנת חֶּ ֵהם ב ְ חִּ י ה ב ְ מִּ ד הו א יָּ סֶּ י ַהחֶּ ה, כ ִּ חָּ ד ְותֹוכָּ יַנת ְשמֹאל. ְוַעל ְיֵדי  סֶּ חִּ רֹות, ב ְ בו  יַנת ג ְ חִּ ה הו א ב ְ חָּ ֹוכָּ ן ְוַהת 

ם,   ָּ ר ש  בֹאָּ מ ְ ֶּ ְכמֹו ש  "ל. ו  נ ַ ַ ים כ  נִּ ָּ יַנת אֹור ַהפ  חִּ ן, ב ְ קָּ יַנת זָּ ְבחִּ ין לִּ ה זֹוכִּ ֶּ זֶּ רֹות ַאף ש  עָּ ְ ר ַהש  אָּ ְ ל ש  ָּ ל כ  ן ב ְ ֲאבָּ ֵ ם כ  ה,  ֵהם ג ַ ל זֶּ ָּ ם כ  ין, עִּ יַנת מֹוְתֵרי מֹחִּ חִּ
ן כ ְ  ֵ ם. ְוַעל כ  תָּ יקָּ ר ְינִּ ק ַ ם עִּ ָּ ש   י מִּ א, כ ִּ ֳחרָּ א אָּ ְטרָּ ה ְלַהס ִּ יקָּ ם ְינִּ הֶּ ָּ רֹות ֵיש  ב  יַנת מֹותָּ ְבחִּ ֵהם ב ִּ ֶּ יְך לְ ֵמֲחַמת ש  רִּ ה צָּ ֵ ין ַהְרב  לִּ ד ְ ְתג ַ נ ִּ ֶּ יַנת  ש  ְבחִּ ם ב ִּ ְתכָּ חָּ

ֵד  כֹו ְלד, כ ְ ת ֵ ֲחתָּ ֹא לִּ ל  ֶּ אָּ י ש  ת ָּ ַ ה ת  ְכמָּ ן ַהחָּ ה מִּ יקָּ ם ְינִּ הֶּ ה   ן לָּ ְתכָּ ֵדי ְלחָּ ל כ ְ גֶּ רֶּ ב הָּ רֶּ ַח עֶּ ֵ ה ְלַגל  דֹולָּ ה ג ְ ְצוָּ ן מִּ ֵ "ל. ְוַעל כ  נ ַ ַ ע כ  ַ יַנת ַאְרב  חִּ הו א ב ְ ֶּ ה, ש 
ַכל ַלֲעלֹות  ו  ת  ֶּ ֵדי ש  ֹות כ ְ ע ַמְלֻכי  ַ ן ַהַאְרב  ָּ   מִּ ֵהם אֹור ַהפ  ֶּ ים ש  לִּ לֹש  ְרגָּ ָּ ש  "ל: ב ְ נ ַ ַ ים כ   נִּ

 עיין אדרא רבה דף קכט תחלת ע"א  קג



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          35מא: 

הן הן המוחין שבתוך  כך השערות    ביחס לעליון,  \קה/ עד שנדמה כחוט השערה  העליון אבל בצמצום גדול 
הראש אבל בלבושים וצמצומים רבים עד שנראה כחוטים דקים, וכמו שהן שער בלא חיות ביחס למוחין  

וזה בחי'  .  ביחס לחכמה עילאה  \קותה/ מי' נבלה  חכמה עילאה בח  תתאה היא נובלות  בתוך הראש כך חכמה 
חכמה   בחי'  אצלו  ומחלט  ברור  שכבר  מה  דהיינו  השגתו  של  הרגלין  בחי'  זה  לתלמיד  מלמד  שרב  שמה 

 . תתאה ביחס להשגתו בחכמה עילאה
,  דהיינו שער הראש סובב על כל הראש  ( שערא בעיגולא\קח/[קז]   וזה בחי' )תיקון ע' דף קיג ע"א

צה ההשגהן  כחוט  מצומי  ממה  עד  המח  השערה  בתוך  סיבוביםשמשיג  בחי'  דהיינו  \קי/[קט]   ,   ,

 
א  -רבה דף קכח:  אדרא    קד  אנָּ א  כי,  למדנו  ת ָּ ת ָּ לְּ ג ַּ גו לְּ א  ב ְּ ֵריש ָּ ין,  א "א  של  הראש  בגולגולת  ד ְּ יָּ לְּ ַּ ִפין  ֶאֶלף ,  ומשולשלים  תלוים  ת  לְּ ֹוא  אַּ ת  ִרב  עַּ בְּ ש ִ ִפין  וְּ לְּ ֲחֵמש    אַּ ה מְּ   וַּ   קֹוֵצי   אָּ

ֵרי  עְּ ש ַּ   של  אורות  עם   ומתערבים   מהאוירא   יוצאים   כולם ,  שערות  של  עבות   ואגודות   קבוצות   הם ש  נימין   ג "הי   כל   כי ,  שערות   קבוצות   מאות   ש וחמ   אלפים   ושבעת   רבוא   אלפים   אלף   ד ְּ

  קטנות  ת אגודו  רבוא   אלפים   אלף   כוללים,  סתימאה   דמוחא   החכמה   מוח   םשש   ימין   שבפן   נימין '  ד  דהיינו ,  בחינות '  לג  נחלקים   הם  וכנגדם ,  פרטיים   ד "חב  בו   שיש   סתימאה   המוחא 
  ששם  א "דא  רישא  דאחורי   נימין'  וד(, תחתונות  השבע  אם   שהיא   בינה כנגד) קטנות  אגודות  אלפים  שבעת  רק   כוללים הם , הבינה  מוח ששם  שמאל  שבפן  נימין ' וד (,בחכמה רק  השייך  שלם  מספר שהוא )

ור (,  בחינות   אהמ   כולל  אחד   שכל  תשבדע   חסדים  חמשה   כנגד)  קטנות  אגודות  ותמא   חמש   כוללים  הם ,  הדעת  מוח  ִקי   ִחו ָּ נָּ אי ,  ונקיים   לבנים  הם  והשערות   וְּ הַּ א   כ ְּ רָּ מְּ ד   עַּ ִקי  ִאיהו    כ ַּ   הצמר   כמו   נָּ

א, שנתלבן  אחר נקי  שהוא הזה לָּ ךְּ   ד ְּ בַּ ת ְּ א  ִאסְּ א ד ָּ דָּ א, בזה זה  מסובכים אינם  א "דא השערות  ואלו  ב ְּ לָּ חֲ  ד ְּ אַּ ה לְּ יָּא  זָּאָּ ו בְּ ב  ו נֹוי ִערְּ ִתק  א , תקונו ביופי ב ערבו להראות שלא כדי   ב ְּ   ֶאל ָּ
א ל ָּ ל  כ  ו רְּ  עַּ א, בסדריו  כראוי  יהיה הכל  אלא ֵייה  ב  לָּ ִפיק  ד ְּ א  נָּ א  ִנימָּ ימָּ א ִמנ ִ ֲערָּ ש ַּ א  וְּ ֲערָּ ַּ  .   בארכם שוים  הם א"דא   השערות כל  כי,  משער   ושער מנימא  נימא  יוצא  שאינו  ִמש  

ל  כָּ אקוֹ   וְּ א   צָּ קֹוצָּ יה    ִאית ,  ותהשער  של  וקבוצה   קבוצה  וכל   וְּ ע   ב ֵ ב ַּ רְּ ה   אַּ אָּ ר   מְּ ֶעש ֶ עְּ   ִניֵמי   וָּ ש ַּ ן,  פרטיים   שערות  נימין   י "ת  בה   יש   ֵריד ְּ ב ַּ חו ש ְּ דוֹ   כ ְּ   החכמה   מצד   ש"קדו   כמספר  ש  " קָּ

ל (,  י"ת  הרי  המלוי   אותיות  עשר  ועם'  ת   הרי  מעשר  כלולה  אחת  שכל  ן"יודי  ארבע  בו   שיש   ן "דיודי  ה"הוי  שם  כנגד )  סתימאה  דמוחא כָּ א  אִנימָּ   וְּ ִנימָּ ִהיט  (א"ע  קכט  דף )  וְּ ע  לָּ ב ַּ רְּ אַּ ה   ב ְּ אָּ ֶעש ֶ   מְּ ִמין   ר וָּ לְּ   עָּ

ל , השני  קדוש  כנגד  עלמין  י"בת  לוהט   נימא  כל לכן ,  מתערין  דינין  וממנה  עולם הנקראת   סתימאה דמוחא  הבינה  מצד ,  עולמות י "בת ומאיר לוהט   ונימא נימא  וכל  כָּ א   וְּ מָּ לְּ א עָּ מָּ לְּ עָּ   וְּ
ִתים  ִניז  סָּ גָּ ֵלית,  וגנוז  סתום  שבבינה  עולםו  עולם  וכל  וְּ ע  וְּ ֵידַּ ר   לֹון  ד ְּ ִהיט(  ג "ה),  לבדו   א"א  רק  שישיגם  מי  ואין  אותו  שידע   מי  ואין  ִאיהו    ב ַּ לָּ ע  וְּ ב ַּ רְּ אַּ ה   לְּ אָּ ר   מְּ ֶעש ֶ ר   וָּ   ולוהט  ֵעיבָּ

 .   השלישי קדוש  כנגד   והוא, סתימאה   דמוחא  הדעת  מצד  עברים י" לת

ל ו בְּ  א   כָּ א  ִנימָּ ִנימָּ א   ִאית   וְּ ו עָּ ב  ִפק ,  גדול  שפע   ךנמש   שבו   צנור   כמו   חלול   שהוא   דהיינו,  מבוע   יש   ושער   שער   בכל ו  מַּ נָּ א   ד ְּ ֹוחָּ ה   ִממ  אָּ ִתימָּ ִהיר ,  א" דא  סתימאה  ממוחא   היוצא   סְּ נָּ   וְּ
ִגיד  נָּ הו א   וְּ הַּ א  ב ְּ ִניִמין ,  ִנימָּ ֵעיר   לְּ זְּ ין   ד ִ ִ פ  נְּ אי ו  ,  למוחו   נכנסים   ומשם,  א" ז  לשערות   א "א   של   משערות  ושפע   הארה   ונמשך  ומאיר   אַּ ק ַּ   ֵמהַּ ַּ   שנקרא  השפע   אותו   ידי   ועל   מֹוֵחיה    ן ִמת 

ֵדין ,  מוחין  ארבע   בו   ומתתקנים  א"דז   במוחא  הארה   מתרבה   זה   ידי   על ,  א "דז  במוחא   א "דא   רישא  דאחורי   נימין '  הד  דרך   נמשךה  טל ִגיד   ו כְּ הו א  נָּ א   הַּ ִתין   מֹוחָּ לָּ ֵרין  ִלתְּ ִביִלין  ו תְּ   ש ְּ

 .   יםצר  ודרכים   שבילים ב "לל  א"דז   החכמה מוח   ומתפשט נמשך  ואז

ל  כָּ א   וְּ א   קֹוצָּ קֹוצָּ ן  וְּ ֲהטָּ לַּ ין  ִמתְּ יָּ לְּ תַּ ן ,  ומשתלשלים   שמאירים  כלומר   מתלהטים   השערות   של  וקבוצה   קבוצה  וכל  וְּ נָּ ק ְּ ַּ ת  א  ִמתְּ ו נָּ ִתק  ֶאה   ב ְּ   זה   מסתבכים   שאינם   נאה   בסדר  ומסודרים   יָּ

א,  בזה ו נָּ ִתק  פ ִ   ב ְּ אש ַּ ין,  יפה  ובסדר  ירָּ יָּ ְּ פ  חַּ ל   מְּ ו לְּ   עַּ אג  ת ָּ לְּ ֵני:  זה  בסדר,  הגולגולת  על  כסיםמ  והם  ג ַּ קְּ ַּ ת  ִניִמין  קֹוֵצי  ִמתְּ אי  ד ְּ א  ֵמהַּ רָּ אי  ִסטְּ א  ו ֵמהַּ רָּ ל   ִסטְּ א  עַּ ת ָּ לְּ ג ַּ ו לְּ   מתתקנות  ג 

  באחורי'  ד  וכן ,  מאלש  בפן   וכן ,  ימין  בפן   משתלשלים   ה " הוי  אותיות  ארבע   כנגד   י דשער  קוצי '  ד,  ת"הויו   שלש   בסדר   שנסדרים   כלומר ,  הגולגולת   על   זה   ומצד   זה  מצד   השערות   קבוצות 
 .   רישא 

א אנָּ תָּ ל   כי,  דנו ולמ  וְּ א   כ ָּ א   ִנימָּ ִנימָּ ֵרי   וְּ א  ִאקְּ יכָּ ש ִ א   מְּ ו עָּ ב  מַּ ִקין (  ג " ה)  האורות   נמשכים   בתוכו   אשר ,  צנור  כעין   חלול   הוא  שער   כל  כי ,  המבוע   המשכת   נקרא   ושער   שער   כל  דְּ פְּ נָּ   ד ְּ
אִממ   ה  ֹוחָּ אָּ ִתימָּ  .   לעיל  כנזכר  מוחותיו לתקן  א "דז ן לנימי  ונמשכים, הסתימא ממוחא   היוצאים  סְּ

ספ"א  בקי   קה  בחגיגה  מהמשנה  רמז  לזה  הביא  בהגה  השלם  מוהר"ן  ליקוטי  ים  צור  רִּ ֲהרָּ ַ כ  ֵהם  ֲהֵרי  ילֹות,  עִּ ְוַהמ ְ יגֹות  ֲחגִּ ת  ָּ ב  ַ ש  ְלכֹות  הִּ
ְקרָּ  מִּ ֵהן  ֶּ ש  ה,  ֲערָּ ש ַ ב ְ ין  יִּ לו  ֹות ַהת ְ ְמֻרב  כֹות  ַוֲהלָּ ט  ֻמעָּ שם א  ופרש  בה הלכו   -הברטנורא    .  יש  מעילה.  והלכות  חגיגה  והלכות  שבת.  ן  ת 

 הלכות שהן תלויות ברמז, במקרא מועט, כהר התלוי בשערות הראש: 
י שם  ואעפ"כ היא בדומה לעליון כדמצינו באדם מת שנקרא צלם אלקים אע"פ שהוא מת. כמבואר בתורה )דברים כא כג( ופרש"   קו 

 לם אלקים.  וריד כיון שהוא צ בדין שהנסקלין נתלין ומצוה מיד לה 
 בדפים שלנו דף קכג:  קז

א  ואמר   וממשיך   -ע דף קכג:    תיקון  קח ֲערָּ א  ש ַּ ו לָּ ִעג  ִליל   בְּ ָּ א  כ  ל ָּ ִאיהו  ,  הנזכרות   בחינות  כל  את  הכוללת  המלכות   מצד  הם,  עיגול   בצורת   הראש  על  הסובבים  השערות  כ  ִמין  וְּ   כְּ
ה  ָּ יפ  א  כ ִ ִקיעָּ ר   ִדרְּ חַּ סְּ אַּ א  דְּ ל ָּ א  עוד  ואמר   .   העולם   כל  את   וכוללת  המקפת  המלכות  על  הרומזת,  הארץ  כל  על  המקפת  הרקיע   כיפת   כעין  הוא  בעצמו  והגלגולת  כ  ונָּ וְּ גַּ א   כ ְּ   דָּ
א ה "יהו א ד ָּ כו תָּ לְּ א  מַּ יש ָּ ד ִ     השערות.  מיני  כל את  כוללת   שהגלגולת ל " ור, הקדושה   המלכות שהיא   ה"הוי השם   סוד הוא הגלגולת כעין  קַּ

 אותיות ב' ג' מ נזיקין הלכה ד עיין לק"ה חו"  קט

ה אות    לק"ה נזיקין ד'   קי נו    )ב( ְוזֶּ יאָּ הֹוצִּ ֶּ נו  ש  ֵ ה ַרב  ֶּ ם ַעל ְיֵדי מֹש  ַמיִּ ָּ ש   ַ ב  ֶּ ם ש  יהֶּ ֵאל ַלֲאבִּ רָּ שְֹ ת יִּ ְרבו  ְתקָּ ַלת הִּ ז ַהְתחָּ אָּ ֶּ ַסח ש  ֶּ יַנת פ  חִּ ם    ב ְ ְצַריִּ ִּ מ  ז מִּ אָּ
 ָּ נו  ַהש  ה לָּ ָּ ל  ים ְוגִּ אִּ ְפלָּ ים נִּ כִּ ְדרָּ תֹו ב ִּ בְ   ַגת ֱאלֹקו  אֹותֹות ו  ים ג ְ ב ְ י ִּ ְכלִּ ְבשִֹּ ים ו  אִּ ים נֹורָּ יַע  מֹוְפתִּ ַעת ְוהֹודִּ נו  אֹור ַהד ַ ַתח לָּ ָּ י הו א פ  ים, כ ִּ מִּ ים ַוֲעצו  דֹולִּ

ה,  ַמצ ָּ ז  אָּ ֱאֹכל  לֶּ ין  יכִּ ְצרִּ ן  ֵ כ  ַעל  ה.  ֶּ ְתַעל  ְויִּ ַרְך  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ְוַאְדנו  תֹו  ֱאלֹקו  נו   ,    לָּ הו  ֶּ ַמש   ב ְ ר  סו  אָּ ֵמץ  צָ ְוחָּ י  ָאָדם ּכִׁ ל  ּכָ יְך  ֵלָמה    רִׁ ְ ֱאמוָּנה ש  ּבֶ ין  ְלַהֲאמִׁ

כָּ  ֶ ים  ש  ּבוּבִׁ ְלדֹו ַעד יֹום מֹותֹו ַהּכֹל הוּא ַרק סִׁ וָּ יֹּום הִׁ ָעה מִׁ ָ ָכל יֹום וְּבָכל ֵעת וְּבָכל ש  עֹוֵבר ָעָליו ּבְ ֶ ְזכֶּ ל ַמה ש ּ יִּׁ ֶ ֵדי ש  ַרְך ּכְ ְתּבָ ּתֹו יִׁ גֹות  ֵמאִׁ ה ְלַהּשָ
ְת ֱאלֹקוּת ָלַדַעת וְּלהַ  יר אֹותֹו יִׁ ְבָר ּכִׁ יל ֶזה נִׁ בִׁ ְ ש  י ַרק ּבִׁ ַרְך. ּכִׁ ְדָבֵרינוּ  ּבָ דֹוש  וּמוָּבא ּבִׁ זַֹּהר ַהּקָ יָתא ּבַ אִׁ ֶ מֹו ש  ה, ּכְ זֶּ ית ַאֵחר חוּץ מִׁ ְכלִׁ וּם ּתַ א ְוֵאין ש 

ין ּדְ  גִׁ יָאה ָהְיָתה ּבְ רִׁ ר ַהּבְ ּקַ עִׁ ֶ ים ש  ָעמִׁ ה ּפְ ּמָ ר ּכַ ּקַ ין ֵלּה. ְוֶזה עִׁ מֹוְדעִׁ ּתְ ְ ש  ל ַהּת   יִׁ ַלל ּכָ ל כָּ ּכְ ֶ נֹות ש  וָּ ל ַהּכַ ים ֹוָרה וְּכַלל ּכָ ִׁ דֹוש  ְצֹות ַהּקְ ם  ל ַהּמִׁ ָּ ל  ֻ י כ  , כ ִּ
ְכלִּ  ִּ ַהש  יְך  ִּ ְלַהְמש  ין  זֹוכִּ נו   אָּ ְצֹות  ִּ ַהמ  ו   ֵאל  ְיֵדי  ַעל  ֶּ ש  ַרְך  ָּ ְתב  יִּ תֹו  ֱאלֹקו  לֶּ ים  מִּ ְמצו  ְוצִּ ים  רִּ עו  ִּ ש  ים  ֵהם  ִּ דֹוש  ַהק ְ ים  מִּ ְמצו  ְוַהצ ִּ ים  זְ י ִּ נִּ ם  דָּ יָּ ַעל  ֶּ ה  ש  ֶּ כ 

לְ  ַדַעת ו  ת לָּ גֹות ֱאלֹקו  ָּ ַרְך.  ְלַהש  ָּ ְתב  יר אֹותֹו יִּ אֹוַרְיָתא ְוכוּ' ַהכ ִּ ַאְתָון ּדְ עוָּרא ּדְ ִׁ יַנת ש  חִׁ ָערֹות, ּבְ יַנת שְֹ חִׁ הוּ ּבְ זֶּ ֶ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ש  ן  ְוַכְמבָֹאר ּבְ , ַעי ֵ

ם,   ָּ ים   ֶאת ֶזה   ַאךְ        ש  ה ֱאלֹקִּ שָֹּ ה עָּ ת זֶּ ַ י ֵיש  ַמלְ ְלֻעמ  ע ַמלְ . כ ִּ ַ יַנת ַאְרב  חִּ ה ב ְ עָּ ָּ ְרש  ֹורֹות ְוֵהם  כו ת הָּ ֵמי ַהד  גָּ ְ ל ַעל ְיֵדי פ  כֶּ ֵ ה ַהש  ז ֶּ ים מִּ ֹוְנקִּ י  ֶּ ֹות ש  ֻכי 
 ָּ ין ַעל כ  בִּ ל ְולֹא יָּ ֵ כ  ַ ְסת  ֹא יִּ ל  ֶּ ם ש  דָּ אָּ ַעת הָּ ל ד ַ ֵ ל ֵעת ְלַבְלב  כָּ ים ב ְ רִּ ב ְ ְתג ַ ַרְך  מִּ ָּ ְתב  ב ה' יִּ ֵ ַסב  ְ מ  ֶּ תוֹ ל ַמה ש   ֹו ְלטֹובָּ מ  י עִּ ֹות ְלַחי ֵ ְזכ  ֵדי לִּ ית כ ְ ְצחִּ ם     ַהנ ִּ עֹולָּ

לֹום  ָּ ר הו א ַחס ְוש  ק ָּ עִּ ו  הָּ ל  אִּ ר כ ְ ק ָּ ֵפל עִּ ָּ ה ֵמַהט  ר ְועֹושֶֹּ ק ָּ עִּ ת הָּ לֹום, אֶּ ָּ ֹוֵכַח ַחס ְוש  ת ְוש  גֹות ֱאלֹקו  ָּ ְר ְלַהש  ה ְוטִּ ם ַהז ֶּ עֹולָּ ְסֵקי הָּ '  , עִּ ה ְוכו  סָּ ְרנָּ ַ ת ַהפ  ד ַ
א לִּ  נָּ ן ַרֲחמָּ ֵ ן, ַעל כ  י   ְצלָּ ש  ְמֹאד ְמֹאד ַרב ִּ ין ְלַבק ֵ יכִּ ים    ְצרִּ אִּ ְפלָּ ים נִּ כִּ ְדרָּ ֹו ב ִּ מ  ב עִּ ֵ ַסב  י ְ ֶּ י ש  או  רָּ ָּ ֹו כ  מ  ְתַנֵהג עִּ ַכל ְלהִּ ו  י  ֶּ ה ש  ַמֲעלָּ דֹול ב ְ ה ג ָּ ְהיֶּ י ִּ ֶּ ן ש  גו  הָּ

 ָּ ן ַהש  ֵ ם כ  ֹו ג ַ יס ב  ְכנִּ י ַ ֶּ ן ש  ֹאפֶּ ֹורָּ ב ְ ַהת  ר ב ְ ת. ְוַכְמבֹאָּ  ה: גֹות ֱאלֹקו 

ה   ג( ) אות   נ ֵ ו    ְוהִּ ֵאל  ֶּ ש  ַהז ֹאת,  ה  ֹורָּ ַהת  ב ְ ר  תֹו  ְמבֹאָּ ֱאלֹקו  ַגת  ָּ ַהש  ם  דָּ יָּ ַעל  יג  ִּ ְלַהש  ים  בִּ ו  ב  ְוסִּ מֹות  ַהְקד ָּ ֵהם  ֶּ ש  ים  ִּ דֹוש  ַהק ְ ים  מִּ ְמצו  ְוַהצ ִּ ים  י ִּ ְכלִּ ִּ ַהש   
חִּ  ים ֵהם ב ְ י ִּ ְכלִּ ִּ ו  ַהש  ַרְך, ֵאל  ָּ ְתב  "ל. ְוַעל יִּ נ ַ ַ ' כ  רֹות ְוכו  עָּ ְקרָּ   יַנת שְֹ ן ֵהם נִּ ֵ ים ב ְ כ  כִּ ָּ ְמש  י ֵהם נִּ רֹות, כ ִּ עָּ ים שְֹ יַנת  אִּ ְבחִּ ים ב ִּ ק ִּ ֹורֹות ד ַ נ  צִּ ה ב ְ אָּ ְפלָּ ה נִּ ְכמָּ חָּ

ם לֹא ְיַצְמֵצם   י אִּ מֹאל. כ ִּ שְֹ ין ְולִּ מִּ ה ְליָּ ֶּ ֹא ַיט  ל  ֶּ ם ְמֹאד ש  הֶּ ָּ ק ב  ים ְלַדְקד ֵ יכִּ י ְצרִּ רֹות, כ ִּ עָּ ל  שְֹ כֶּ יְך שֵֹ ִּ י ְוַיְמש  או  רָּ ָּ ן כ  ה יֹוֵתר  אֹותָּ ֵ ה  ַהְרב  ְהיֶּ אי. יִּ ד ַ מִּ
י   ו  ב  לֹום רִּ ָּ ם ְיַצְמֵצם  ַחס ְוש  ְך אִּ ַע. ְוֵכן ְלֵהפֶּ דו  י ָּ ַ ֹות כ  פ  לִּ יַקת ַהק ְ ם ְינִּ ָּ ש   מ ִּ ֶּ לֹום, ש  ָּ ים ַחס ְוש  לִּ ֵ יַרת כ  בִּ ְ ֹוֵרם ש  ג  ֶּ ם  אֹור ש  ְעלָּ ה נֶּ ְהיֶּ אי יִּ ד ַ ן יֹוֵתר מִּ אֹותָּ

רִּ א  ן צָּ ֵ ל ְלַגְמֵרי. ַעל כ  כֶּ ֵ יק הָּ ֹור ַהש  ד ִּ ְהיֹות קֵֹלעַ יְך ַהצ ַ ה לִּ זֶּ ָּ עֹוֵסק ב  י הָּ יַנת    ַרב ִּ ְבחִּ ים ב ִּ אִּ ְפלָּ ים נִּ כִּ ְדרָּ ל ב ִּ כֶּ ֵ יְך ַהש  ִּ א. ְלַהְמש  ה ְולֹא ַיֲחטִּ ֲערָּ ַ ל ַהש  אֶּ



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          36מא: 

כנ"ל המכוון  אל  שבאים  עד  המסבבין  השגות    ההקדמות  ברורות  במילים  לבאר  אפשר  אי  כי 
אלוקות אלא לסובב את המכוון בכמה משלים עד שכולי האי ואולי ישיג התלמיד בלבו את עומק הכוונה 

והעיקהאמיתית ה.  הוא  הש יהד  מכווןר  אלוקוגינו  דעתת  בבחי'  ובעוה"ב  אמונה  בבחי'  בעוה"ז  ית'    תו 

רז"ל   בדברי  עד  כמו שמצינו  דברים  כמה  מדברים  אזי  וברור  ישיר  באופן  לומר  אפשר  שאי  שעניין 
שרצו חכמים לשאול את רבי    מעשה שמסופר בגמראכרצו מתחילה לדבר    ושמגיעים לנושא העיקרי שעלי

  \קיא/ (.)יבמות טז  ים לומר דעתו בגלל בית שמאיו שלא יסכראחים וסבר את צרת הבת לדוסא האם התי
היו  נמצא שכל ההלכות שדברו מקודם לא  שסבבוהו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. 

מעשה זה    והקדמות כדי להגיע לצרת הבת שהוא המכוון  קיבעיקר המכוון, רק היו סיבובים 
לדבר בהן כדי שיסכים   הקדימו  קאלא ר  ,תות כלל לצרת הבההקדמות שם לא היו קשורהוא רק משל כי  

 :  )מהרש"א( לענות להם בשאלה זו שהיתה כל כך שנויה במחלוקת וחששו שלא יסכים לומר דעתו 
ע"ב קיא  דף  ע'  בתי'  )שם  בחי'  אוכמא\קיד/[קיג ]   וזה  שחור    ( שערא  בחי'  [קטו]שער  המלכות , 

עליה   א'(שנאמר  ונאוה  \קטז/)ש"ה  אני  הזוהרבתיקו  כמבואר  שחורה  יורדת  נשכשהשכי  ני  מעולם  ה 
ית'   ועשיהלעולמות  האצילות שאצלו  יצירה  בריאה  החיצונים    הפירוד  בבגד שחור מפחד  היא מתלבשת 

כלבנהבתוכה  אבל   יפה  היא  ושחור  שכמו  ו.  בפנים  קטן  שהוא  העין  באישון  הוא  מצינו  השחרות  כי 
  , י' שחרותהתחתון הוא בח  מקבץ את הראות ומצמצם אותו כדי לראות היטב, כן השכל

 :   ו נאוה ויופי שבשכל העליוןשמצמצם ב
 

 
ה ְושַֹ  ֲערָּ ל שַֹ ָּ כ  י ֵכן  ִּ פ  ַעל  ְוַאף  ים.  ק ִּ ים ד ַ מִּ ְמצו  ֵהם צִּ ֶּ רֹות ש  עָּ נִּ שְֹ ֹור  נ  יא צִּ ה ְוהִּ לָּ יא ֲחלו  ה הִּ ָּ ֲערָּ ְמש  נ ִּ ֶּ א ש  ן הַ ְפלָּ ה מִּ ְכמָּ ַהחָּ ה  ַמְעַין  דָּ יָּ ַֹח,  ְך ַעל  מ 

 :' ה ְוכו  לָּ עָּ ף ת ְ טֶּ ֶּ ג ַלש   ַ ל  י פִּ ֹוב לח( מִּ י  ב )אִּ תו  ָּ כ  ֶּ מֹו ש   כ ְ
לות''ש בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין    -  יבמות טז.  קיא והיו  בנים  בלא  ואסורה    )מי שמת  אחיו  בת  נשים אחת מהן היא  שתי 

לו, התירו צרתה(    לו  להתיבם  את  ולא חששו לממזרות(    שמע מינה עשו בית שמאי ליבם  בני הצרות  את  והתירו  גופא בימי רבי    .שמע מינה )ב"ש למעשה 
סבורים שה דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת לאחין והיה הדבר קשה לחכמים מפני שחכם גדול היה   ועיניו קמו מלבא  וא התירה(  )והיו 

מי רבי אלעזר בן עזריה ואחריו מי ר''ע הלכו ועמדו על  ודיעו אמר להן רבי יהושע אני אלך ואחריו  מי ילך( וי  )אמרו לבית המדרש  
פתח ביתו נכנסה שפחתו אמרה לו רבי חכמי ישראל באין אצלך אמר לה יכנסו ונכנסו תפסו לרבי יהושע והושיבהו על מטה של זהב  

קרא    ,ויש לו בן לעזריה חבירנו  אמר   ,רבי אלעזר בן עזריה   ?אמר לו מי הוא   , תלמידך אחר וישב רבי אמור ל )רבי יהושע לרבי דוסא(  א''ל  
א''ל    .תפסו והושיבו על מטה של זהב   , כה{ נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם -עליו המקרא הזה }תהילים לז 

ו שב  בא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופ א''ל אתה הוא עקי אחר וישב א''ל ומי הוא עקיבא בן יוסף    רבי אמור לתלמידך 
התחילו מסבבים אותו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת אמרו ליה צרת הבת מהו אמר להן מחלוקת    .בני שב כמותך ירבו בישראל 

  מאי אמר להם דוסא ל אמרו ליה והלא משמך אמרו הלכה כבית ש בית שמאי ובית הלל הלכה כדברי מי אמר להן הלכה כבית הל 
ואינו מתחשב בדעת רבים,  רבי סתם שמענו אמר להם אח קטן יש לי בכור שטן הוא  שמעתם או בן הרכינס שמעתם אמרו ליה חיי   ]חריף, 

שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת  ויונתן שמו והוא מתלמידי שמאי והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות לפי      אלא מורה הלכה כפי דעתו[
הנביא ואמר שלשה דברים צרת הבת אסורה עמון ומואב  אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי  מותרת אבל מעיד    הבת שהיא 

בשלשה   יצאו  כשיצאו  אחד  בפתח  נכנסו  כשנכנסו  תנא  התרמודים  ומן  הקרדויין  מן  גרים  ומקבלים  בשביעית  עני  מעשר  מעשרין 
ועדיין לא    ולך מסוף העולם ועד סופו אשריך שזכית לשם הוא עקיבא ששמך ה בו בר''ע אקשי ליה ואוקמיה אמר לו אתה  פתחים פגע  

 הגעת לרועי בקר אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאן 
   סיבוכים -בתרלד  קיב

 בדפים שלנו כנראה דף קכב. ודף קכד. ועיין גם זהר חדש יתרו נז. ואדרא רבה דף קכט:  קיג

א   -ן ע דף קכד.  תיקו  קיד  ֲערָּ א  ש ַּ מָּ ָּ אִמס ִ   או כ  רָּ ִכינְּ   טְּ אִדש ְּ ר ,  שחור  בבגד   עצמה  מכסה   היא  שאז ,  התחתונים  בעולמות  דת יור  כשהיא  השכינה  מצד  הוא  שחור  שער  ת ָּ מַּ ִאת ְּ ה    ד ְּ   ב ָּ
ה   בה  נאמר  שאז חֹורָּ ה ,  מבחוץ  ֲאִני  ש ְּ אוָּ נָּ ון,  מבפנים   וְּ ו ָּ ה   ג ַּ ִחידָּ א  יְּ לָּ ִפיס   דְּ ה    תָּ ו  ב ָּ ו ָּ ל   ןג ַּ לָּ   כי ,  כלל  גוון  שום  בו  נתפס  ולא,  וונים ג   לשבעה  נחלק  ינושא  מיוחד  גוון  הוא  השחור  גוון  כ ְּ

או  אבל,  הגוונים  ריבוי   בה  ניכרים  ולא   שחורה  היא  שמבחוץ,  הבריאה  לעולם  כשירדה  השכינה  על  להורות  בא  והוא,  אחר  גוון  להתפיס   אפשר   אי  שחור  גוון  על גָּ ה    ִמל ְּ ילָּ ון  ד ִ ו ָּ   ור ִחו ָּ   ג ַּ
זָּא,  הכתוב   שאמר "  נאוה "   וזהו,  כלבנה  יפה  ש"מכ ,  לבנה  סיהרא   יאה   כי,  לבן  גוון  היא  השכינה  מפנימיות רָּ ה   וְּ ִמל ָּ ת   שכתוב  במה  נרמז  הדבר  וסוד  דְּ ש ֶ ךְּ   יָּ רוֹ   חֹש ֶ   שהיא  ל" ר  ִסתְּ

 (   ומפרשים א "והגר  ק"רמ). החיצונים  בה יביטו   שלא כדי, חשך  גוון  שהוא שחור   בגוון עצמה   מסתרת

בה שחורה אני ונאוה, דכל גוונין דסטרא    , אם הוא זכאה איהו מסטרא דשכינתא, דאתמר ין, וגופיה אוכמארא אוכמא, ועיינין אוכמין, ואנפוי אוכמשע
אוכמין    דדכיו הכי אינון כגוונא דא, ואם הוא חייבא הוא מסטרא דשבתא"י, פתיא אוכמא, מצד נוקבא דקליפה, דתמן כל קסמין דעורבין אוכמין ועופין 

 ות יסרוני כליותי, מפחד בלילות:לות, דעלייהו אמר דוד )תהלים ט"ז( אף ליל ממנן דאתקריאו לימסטרא דמסאבי, דאית עלייהו כמה  
 שער שחור  –תרגום  קטו

לֹמֹה:   שיר השירים פרק א   קטז  ְ ש  יעֹות  ירִּ כ ִּ ר  ֵקדָּ ֳהֵלי  אָּ כ ְ ם  לָּ ָּ ש  ְירו  נֹות  ב ְ ה  אוָּ ְונָּ י  ֲאנִּ ה  חֹורָּ ְ ש  ַאל   )ה(  ֶּ   )ו(  ש  ת  ַחְרחֹרֶּ ְ ש  י  ֲאנִּ ֶּ ש  י  נִּ ְראו  י  ת ִּ ַפְתנִּ זָּ ֱ ש  
י ש ָּ הַ  ֲחרו  בִּ י נִּ ִּ מ  ֵני אִּ ש  ב ְ מֶּ ָּ י: ש   ְרת ִּ טָּ י לֹא נָּ ִּ ל  ֶּ י ש  ְרמִּ ַ ים כ  מִּ רָּ ת ַהכ ְ ה אֶּ י ֹנֵטרָּ  ֻמנִּ

מבפנים כך    שחורה אני ונאוה וכו' כאהלי קדר. אמרו במדרש מה אהלי קדר סמרטוטין מבחוץ ואבנים טובות   -  להחיד"א חומת אנך  
נשמה. והנשמר שהיא הנשמה גדול  מהר"א שצריך שלא ירגיש בגוף שהוא שומר ל   ה מבפנים פי' הרב ישראל שחורה אני מבחוץ ונאו 

 ולא יקפיד על הגוף כלל וזהו שחורה גוף נאוה נשמה: 



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          37מא: 

  רוצה לומר שהשערות הן לשון שיעור וגבול  ואלו השערות הן בחי' שיעורא דאתוון דאורייתא

אלוקות/ השגת  צמצום  התורה  ,\קיזשהוא  אותיות  וגבול  שיעור  בחי'  בתיקונים  והן  ע }  כמבואר    תיקון 
ה גבול וציור מכוון כפי השכל המלובש  יל( ויש לו)מוקף גו רה על גבי לבן  כל אות כתובה שחו כי    \קיט/ [{קיח]

אותיות  ,\קכ/ בה התורה  ,וצרופי  מצוות  שהן  תתאה  חכמה  הן  התורה  שערות  ,ותיבות  בחי'  הן  דהיינו   ,גם 

מצוות התורה    הם חכמות הבורא יתברך שמו  קכאכי המצות   שיעורי וצמצומי השגות אלוקות הנ"ל
אלוקות רוחניים מאד עד לעיצות מעשיות וגשמיות   גותשמהכנ"ל    בצמצום גדולרא  גשמיות הן חכמת הבוה

עד בחי' כחוט השערה, בחי' נובלות תורה של מעלה, כחוט דק בלא חיות ביחס לחכמה תחיה את בעליה  

החיים מקור  וגבוליםבמקורה  אחרים  שיעורים  לה  יש  ומצוה  מצוה  כל  כי  האלוקות    .  כפי 

יתברך  \קכב/שכן חייבה חכמתוכך, מפני במצוותה  זאתמה המצוה ה  , כגון מפניהמלובשת בה 
אלוקות  שמו השגת  את  להשיג  נוכל  מצוה  אותה  ידי  שעל  בה  ובאופן  אחרת המלובשת  מצוה  וכן   .

ותיבות וענינים    \ קכג/מצותה בכך לפי חכמתו יתברך שמו. וכל מצוה ומצוה יש לה אותיות
יתב וגבולים שמצומצם בהן חכמתו  ת השכל וי' התלבשרך שמו, שזה בחשהם שיעורים 

 :      זה זוכין להשגות אלקות כנ"ל דייל ליון בשכל התחתון, שעהע
 

בת היתה  שהכוונה "וה' ברך את אברהם בכל" \קכה/ על הפסוק \קכד/ (יו:)ב"ב מה שדרשו בגמ'  בחי'  וזה

ובכל אבינו  שם  בשמה,  [  קכז]\קכו/  לו לאברהם  זה    נחלקוגמ'  שנולדת  בת  א  חסרוןהאם  לא לעולם 

 
א   ֵלית  עוד  ואמר -תיקון ע דף קכב.  קיז  א  ִנימָּ ֲערָּ ש ַּ א , דְּ לָּ ֲחֵזי  ד ְּ א אַּ מָּ לְּ ה   עָּ אָּ ָּ א סְּ  ִעל    שער שכל , סתום  עליון  לם עו   על מראה  שאינו , שהוא מקום   בכל  שער של  חוט  אין   ִתימָּ

יהו  ,  מועצ   בפני  עולם  הוא יְּ ֲעלַּ ר   ד ַּ מַּ מֹות  נאמר   שעליהם  ִאת ְּ ֲעלָּ ר   ֵאין  עולמות '  פי  וַּ ָּ פ  ל   ואמר(.  ב"ע  יד   דף  בהקדמה   לעיל  כמבואר)  מספר  להם  אין  רבויים   מפני  כי  ִמסְּ ין   כ ָּ ֵ ִמין  ִאל  לְּ   עָּ
 ַּ יןת  יָּ א  לְּ רָּ תְּ א  ִמכ ִ ֵריש ָּ   קצוות   ג"י  יוצאים  אריך   של  הגולגלתא   מן   כי,  דאריך   דרישא   מגולגלתא   ולשלים ומש  תלוים  שהם  השערות   והיינו ,  הראש  שעל   ר מכת  תלוים  עולמות ה  אלו   כל   דְּ

א   מאירות   אריך  שבראש   והשערות (,  וזוטא  ר"באד   ש "כמ)  שערות  רבבות   אלפי   ג"י   הכוללים   שערות  ונָּ וְּ גַּ ִנין דְּ   כ ְּ בְּ ן  אַּ לָּ ג ְּ רְּ ֲהִרין   ו מַּ נָּ א ב ְּ   ד ְּ רָּ ֵסֶפר   ִכתְּ ה   דְּ ֹורָּ   טובות  אבנים   כדוגמת   ת 

  שהם  השערות  במשך  המאירות'  י  אות  כדוגמת   והם,  טובות  כאבנים  מאירים  שהם  מבועים  יש,  תורה  ספר  הנקרא  א" דז  בגולגלתא  שגם  ל "ור ,  תורה   ספר   של  בכתר  ירותהמא  ומרגליות

רָּ   אוֹ ',  ו  אות  כעין  ֲעטָּ א  ה ב ַּ כ ָּ לְּ מַּ   המאירות ,  המבועים  סוד  שהם  טובות   אבנים  יש   תהמלכו  של   בגולגלתא   שגם   ל" ור,  המלכות  שהיא  המלך  של   בעטרה  ת המאירו  מרגליות  כאבני  או  דְּ

ִכי,  שבראשה   השערות   במשך הָּ ו ן   וְּ ֲהִרין  ִאינ  י ָּא  נָּ בַּ כֹוכְּ א   כ ְּ ִקיעָּ ,  יסוד ה  שהוא   ברקיע   המאירים   המבועים   סוד  שהם   הכוכבים  כמו,  שביסוד   השערות   במשך  המבועים   מאירים   וכך  ִברְּ

 (    ומפרשים ק"רמ) . שהם מקום   בכל והמבועים   השערות קבועים  כן וכמו , ברקיע  קבועים   והכוכבים  בו ִעיןקְּ  ו ֵביה  

ִכי  שאמר  וזה, השמים צבא  נקראים   והם,  הבריאה  בעולם  גם  יש  כך, עולמות  מיני  שהם  שערות   בחינות האצילות   בעולם  שיש כמו  הנה  הָּ ין  וְּ יָּ לְּ א   תַּ בָּ ִים צְּ מַּ ָּ ש   א מִ  הַּ ְּ  יִמינָּ א ו ִמש   אלָּ   מָּ
א ש ָּ ֻקדְּ ִריךְּ   דְּ א  והיינו,  ה"הקב  הנקרא  דבריאה  אדם  של  ומשמאל   מימין,  השערות   של  עולמות  סוד  שהם  השמים  צבא  ויםתל  וכך   הו א  ב ְּ ונָּ וְּ גַּ א  כ ְּ ֲערָּ ש ַּ ין  דְּ יָּ לְּ תַּ ל   דְּ ִנין  ֵמעַּ   או דְּ
א א  ִמיִמינָּ אלָּ מָּ ְּ א, האזנים על  שהרא  צדדי   בשני  משולשלים  הם השערות   כי , אלומשמ  מימין  אזניםה מעל  התלוים  שבאצילות  השערות  כדוגמת  םוה  ו ִמש   דָּ ִתיב  הו א  הָּ   שכתוב  זהו ִדכְּ

ל ( בפסוק לפנינו ) כָּ א  וְּ בָּ ִים  צְּ מַּ ָּ ש   יו  עֵמד   הַּ לָּ מאלוֹ   ִמיִמינוֹ  עָּ ְּ     . דבריאה  שבאדם השערות  שהם העולמות  הם  השמים   וצבא ו ִמש  
 '. ג ' ין לק"ה נזיקין דותיות התורה. ועישיעור )ומידת( א  –דף קכב.  והפי'  קיח

  שבחינת   הבא  ממאמר  שנראה  ומה,  כארגמן  ראשך   ודלת  ש"כמ   כארגמן  אדום  גוון  הוא  המלכות  שערות  גוון  כי'(,  ג  כלל  ה" פ  ג"שי )  ח" בע   מבואר  הנה  -  תיקון ע דף קכב.  קיט

ון  .   כדלקמן  וה ונא  אני  שחורה  מרנא   שעליה  המלכות  כללות   מבחינת  היינו ,  רשחו   הוא  שערו  גוון  שבמלכות  בצע   שונאי ו ָּ א  ג ַּ מָּ ָּ טְּ   או כ  אִמס ִ הו א  רָּ הַּ ר   דְּ מַּ ִאת ְּ ה    דְּ   היפה  השחור  גוון  ב ָּ

ה   בה  שנאמר  המלכות  מצד  הוא חֹורָּ ה   ֲאִני  ש ְּ אוָּ נָּ א  ומפרש   וְּ רָּ טְּ ין   ִמס ִ ֵ ִאל  ִריאו    דְּ קְּ ִאתְּ ֵאי  ד ְּ ֹונְּ ע   ש  צַּ ,  בעניות  שחורים   שהם ,  בצע   שונאי  הנקראים   אלו   מצד   ונאוה   שחורה   שהיא  בָּ

ִאיהו  (  א"הגר  ג "ה),  שחרותה  את   ומיפים ,  המלכות   את   מתקנים   םה   זה   ידי   ועל ,  הבצע   שונאים   שהם   בזה   ונאים  א  וְּ ֲערָּ א  ִדיֵליה    ש ַּ מָּ ָּ   מושרשת  שנשמתו  בצע   שונא  שהוא  ומי   או כ 

 .   ונאוה  שחור  הוא שלו השער , במלכות 

ִאיִהי   ואמר ,  השערות   כללות   סוד   את   אר לב  בא   ועתה  א   וְּ עו רָּ תְּ   ש ִ אַּ ון דְּ א  וָּ יתָּ יְּ אֹורַּ ל ,  ד ְּ א  כ ָּ ִני  ִנימָּ א וְּ   הוא   שער   כי,  התורה  אותיות   של   שיעור  הוא   השער   אורך  ושיעור   ִדיֵליה    מָּ

ר ,  כדלקמן '  ו  אות  כעין   הוא  שער  של  וחוט  חוט   וכל,  שיעור   לשון מַּ ִאת ְּ יהו    ד ְּ יְּ יוקְּ   השערות   על  שנאמר  ֲעלַּ ים   ֻוצ ֹותָּ ל ִ ַּ ת  לְּ ַּ חֹורֹות  ת  עֹוֵרב   ש ְּ ָּ   הם  השערות  שהם  הראש  וותקצ'  פי  כ 

ל   ואמר .  הלכות  של   תלים  תלי (  התורה  אותיות  מן)  וקוץ   קוץ   כל   על  לדרוש   שיש  מלמד,  זה   פסוק   על(  ב"סוע  כא   דף   עירובין'  במס)  ל "חז   ופירשו ,  התורה   אותיות  על  רומזים  כָּ א   וְּ   ֵליה    ִאית   ִנימָּ
א  ו עָּ ב  ִאיִהי  מַּ א ',  י  שהיא   מבוע   לו   יש   שער   וכל'  י   דְּ ִנימָּ א ש ִ   וְּ ת   עו רָּ אָּ   מחוברות  האותיות  שכל  לפי,  התורה  אותיות   על   רומזים  השערות  לכן',  ו  כאות   שיעורו  השער  ואורך'  ו  דְּ

 (   ומפרשים  א"והגר ק"רמ).  ן "ויודי  ן "מווי 

   )שמעתי מהריצ"ח(נפלאה של מעלה.    אתה בארמית בא, כי כל אות מביא לנו למטה צמצום השגה   אות מלשון   קכ
 המצוות  -רצו מת קכא

גתו, ואין הכוונה לעצמותו ית' כי עצמותו נעלמת לגמרי אבל אורו המאיר ממנו  וחכמתו אחד והשגת חכמתו היא הש   י הוא ית' כ   קכב
רוממותו.   מרוב  באמת  להשיגו  א"א  כמה  עד  כשמשיג  השגתו  זו  כי  השגתו,  לאי  סוף  אין  או  להשגתו  סוף  פג  אין  בתורה  כמבואר 

 קה ממני.י אחכמה והיא רחו תנינא עפ"י הפסוק אמרת 
שאינו צדיק יכול לדעת לפי חכמת הסוד והקבלה כל דבר לפי מראה טעם וריח מאיזה אותיות  אות ח' שגם חכם    עיין תורה יט   קכג

מהחסד וכיו"ב ואם הוא גם צדיק    הוא נברא כי כל אות נמשכת מאיזה ספירה וכן המראה טעם וריח הוא לפי הספירות כגון המתיקון 
דבר עד שכל תענוגיו יהיו רק מהאותיות שבכל דבר ולא  להרגיש התנוצצות נפלא משרש האותיות בכל    תאווה לגמרי יכול ששיבר ה 

 מגשמיותו. עי"ש.  
י יוחנן אמר רביה באה  רב )מאי לרוב(    " ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם )בראשית ו' א'( "   -  בבא בתרא טז:   קכד

אמרת רבייה באה לעולם מפני מה לא נכפלו  אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן לדידך ד   .לם מר מריבה באה לעו לעולם ריש לקיש א 
וש  ויהי לו שבענה בנים ושל " אמר לו נהי דלא נכפלו בשמות אבל נכפלו ביופי דכתיב  )לאחר תקופת יסוריו שנכפלו נכסיו ובניו(  בנותיו של איוב  

ושם השנית  ימימה  ויקרא שם האחת  ושם השליש   בנות  הפוך קציעה  קרן  ליום   ", ית  דומה  נודף  קצ   , ימימה שהיתה  ריחה  שהיה  יעה 
אלא אמר רב חסדא    , מחייכו עלה במערבא קרנא דקרש לקותא היא   , קרן הפוך אמרי דבי רבי שילא שדומה לקרנא דקרש   , כקציעה 
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רבי   בביאור הכתוב "וה' ברך את אברהם בכל"נחלקו בזה התנאים  כן  ו  .מעלה  וז  תבות או שבלי בנשא"א  
אומרים   \קכח/ אחרים  .היתה לו בתכן  ששנתברך  רבי יהודה אומר    .שלא היתה לו בתברך  תשנמאיר אומר  

ת כלל יישב גם אמאה שבזה  ונרברי אחרים(  )יש שם עוד ד' פירושים במה נתברך ורבנו מתייחס לד  .בת היתה לו לאברהם ובכל שמה
  נמצא שבת לא ,  כלפי עוה"ב  בחי' בת הוא  העולם הזה    כלבאמת  אם היא טוב או רע, כי  המחלוקת לגבי בת  

כי ע"י שלומדים לרדת    אלא כדלקמן בת סימן יפה לבנים, ז טוב היה בלעדיו,  דומה לבורסקי שגם בעוה"
ק לצורך הולדה וא"כ  אשה היא רשר"מ סבר  ש  אפ"ל  ואולי  .לקטנות של בת נעשים כלים להשגות אלוקות

, אבל ר"י סבר שאדם נושא אשה כדי להתמודד בכל יום עם קטנות וזה בעצמו מתקן  \קכט/ כמו בורסקי  היא
דף  בהמשך הגמ' הנ"ל בעוד  .  הסבלנות ושפלות  ןה  יותשבכלל  את מדותיו ועושה לו כלים להשגות אלקות

יהודה   רבי  בדעת  נתקשו  מבבת  ששמע  נבה"א  דקמא.  ניחא  ,ןעדיפה  רבנו  פירוש  בזה  ש  \קל/ולפי'  רמזו 

 
אמר ליה אבוה    , עתיה הוה קא חלש ד   , תא רבי שמעון ברבי איתילידא ליה בר   .בפוך   שנאמר כי תקרעי   , ככורכמא דרישקא במיניה

אלא אשרי    , אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות ]דתניא[    , ליה בר קפרא תנחומין של הבל ניחמך אבוךאמר    , רביה באה לעולם 
לכך(    .אוי לו למי שבניו נקבות   , למי שבניו זכרים  י אוי למי  אשרי מי שאומנותו בוסמ   , בסם ובלא בורסי אי אפשר לעולם בלא  )ובדומה 

מאי    " וה' ברך את אברהם בכל " א{  -}בראשית כד נן וריש לקיש היא מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בברייתא(  )דהיינו שמחלוקת רבי יוח כתנאי    .תו בורסי שאומנו 

''א  ר   .אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה   אחרים   .אומר שהיתה לו בת   רבי יהודה   .אומר שלא היתה לו בת   רבי מאיר   "?בכל " 
יארע    שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו יה בקי בחכמת המזלות(  )שה איצטגנינות היתה בלבו של אברהם אבינו  המודעי אומר   )לשאלו מה 

ובשעה שנפטר    , מתרפא   רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד   .להם( 
דבר אחר    .אינשי אידלי יומא אידלי קצירא   אמר אביי היינו דאמרי   .רוך הוא בגלגל חמה ולם תלאה הקדוש ב אברהם אבינו מן הע 
 .דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו   .שלא מרד עשו בימיו 

  . ונ"ל שהרואה את ת י: שעל כן חזקיהו גנז את ספר הרפואותשאין יסורים בלא עוון מה טוב באבן שמרפא בלא תשובה וכן מצינו בברכו   צ"ע כיון 
כוונה שירימו עיניהם אל השמים כמבואר בגמ' ר"ה וכי נחש ממית ומרפא וכו'.   התוס' הקשו הרי  אברהם היה מתעורר בתשובה וכשתלאה בחמה ה 

 סתם כן היה.  דווקא חולי שממנו מתים לא היה אבל חולי עד ימי יעקב אבינו לא היה מחלה בעולם ותרצו שמודבר כאן בחולי של מכה. ובשם ר"ת ש 

ובכל שמה. פירש הרמב"ן ז"ל בפרשת חיי שרה שיש בו בהקדוש ברוך הוא מדה  בת היתה לו לאברהם    -על בבא בתרא    ת חיים תור 
רץ וטובה הגדול  תקרא כל מפני שהיא יסוד הכל ובה נאמר אני ה' עושה כל והוא שנאמר ויתרון ארץ בכל היא יאמר כי יתרון הא 

פי זה ניחא דקאמר בסמוך אברהם יצחק  וכו' והמדה הזאת היתה לאברהם כבת וכו' ול עבור כי בכל היא  השופט על כל באי עולם ב 
ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל דלכאורה קשה והא גבי יצחק לא כתיב אלא ואוכל מכל ואיכא למימר שלא חסר שום טובה באכילה  

יצ  בו  ורימה לא שמעינן מיני אבל הא דלא שלט  ומלאך המות  לפירוש הרמ ר הרע  ז"ל דבכל דאברהם במדת כל איירי  ה אבל  ב"ן 
ך באותה מדה שכל הטובות נשפעין ממנה אתיא שפיר דיצחק ויעקב נמי קבלו שפע מדה זו ולהכי כתיב גבייהו מכל כל כמו  שנתבר 

בכל ומאברהם  ברהם וזהו רמז באמרו וה' ברך את אברהם  שכתב בשערי אורה וז"ל והמדה הזאת הנקראת כל נתנה ה' במתנה לא 
י יש לי כל עד כאן וכיון דשלשת האבות קבלו מדה זו הנקראת כל שהיא כלולה  ק באמרו ואוכל מכל ומיצחק ליעקב באמרו וכ ליצח 

 מן הכל ילפינן מיניה שפיר שלא חסרו שום טובה כיון שכל הטובות נשפעין הימנה: 
ים ַוידֹ )א( וְ   בראשית פרק כד   קכה  מִּ י ָּ ַ א ב  ָּ ֵקן ב  ם זָּ הָּ ת  ַאְברָּ ַרְך אֶּ ֵ ד ב  ֹל: וָּ כ  ַ ם ב  הָּ  ַאְברָּ

בעושר ונכסים וכבוד אורך ימים ובנים, וזאת כל חמדת האדם )אבן עזרא( והזכיר הכתוב זה לאמר    -בכל    ברך את אברהם   -  רמב"ן 

  -א  בזה ענין נפל   ולרבותינו          לכן התאוה לזה: כי היה שלם בכל, לא חסר דבר זולתי שיראה בנים לבנו שינחלו מעלתו וכבודו, ו 
שלא היתה לו בת, רבי יהודה אומר בת היתה לו, אחרים אומרים בת היתה  :( וה' ברך את אברהם בכל, רבי מאיר אומר  אמרו )ב"ב טז

כנען הארו  לבני  רק  להשיאה  יכול  היה  לא  כי  לו לברכה  וזו  לאברהם,  לו בת  היתה  רבי מאיר שלא  שמה דרש  ובכל  ואם  לו  רים, 
צא זרעו הכשר משרה אשתו  כי האשה ברשות בעלה, ואברהם לא יחפוץ שי   עבודה זרה כמותם, ישלחנה לארצו גם כן תעבוד שם  

חוצה לארץ, ואף כי יעבוד עבודה זרה ורבי יהודה דרש כי בת היתה לו, דאפילו ברתא לא חסריה רחמנא )שם קמא(, והיא הברכה  
 ם הבת: אנשים לא חסר דבר ובאו אחרים והזכירו ש בכל, כי היה לו כל אשר יחמדו ה 

רש כמבואר ברמב"ן שבכל הכוונה לעושר וכבוד ולפי הדרש עושר הממון  יט שפשט הפסוק סותר לד   ידיעה   אור הלקוטים בי עיין    קכו 
כן    הוא עיקר המניעה להשיג את הבת דהיינו חכמה תתאה כמבואר לקמן באות ד'. ועוד כיון שמבואר לקמן שהיה שונא בצע  על 

ני ונאווה שכלפי חוץ נדמה  ול ונכסים. אבל נתבאר נפלא בכתוב שחורה א שהיה לו עושר גד   מאס את ממון סדום, מה הברכה בזה 
לכיעור ורק הפנמיות מתגלה בה היופי, וכן ביאר לפני כן ידיעה יז בעניין העזות שהיא מדה רעה כחז"ל שסתמו עז פני לגהנם, ואע"פ  

הפכים בעניין אחד העזות והבושת הממון    כל התורה הזו שני אלא ע"י עזות. נמצא שהו איסוד שחוזר ב   א"א לזכות בחכמה תתאה 
ונא בצע וכן הבת והבן דהיינו הדעת קלה שדייקא היא הדרך להשיג את הדעת העצומה של השגות אלוקות. שנמצאות בפנמיות  וש 

 הדעת קלה והבת.  
 בראשית כד א'  קכז

דעות של ר"מ וחזר בו ממה שאמר    שם. ואולי הן שתי בי מאיר מכונה אחירם בגל למעשה שמסופר  מבואר שר   צ"ע בסוף הוריות   קכח
 עיין סוטה יב. תוס' שם.בתחילה. ו 

 לומר כזה סברא על רבי מאיר התנא הגדול אבל על פני השטח של סוגיא זו, זה כבר נאמר בגמרא עצמה וצ"ע.    קשה מאד   קכט 

היתה אש  ר"מ ברוריה  ב גם כידוע אשתו של  בזה  ואפשר לפלפל  גדולה מאד,  נשים דעתן  עניין המחלוקת שנ ה למדנית  בדין  חלקו 
מוזרה שגרמה לה לשבירת כלים. ולעצמי תירצתי שהיו שתי נשמות עצומות שעל כן השאלה ששאלה על    קלות שהוכיח לה בדרך 

"מ לבטל דעתה בדרך שאין עליה עוררין.  נשים דעתן קלה היה בבחי' קטרוג הלבנה, שכידוע גרם חורבן עצום לעולם וע"כ הוכרח ר 
 פר עוון, אם פגמתי.צ"ע והוא רחום יכ ו 

הפשט   קל ההבדל   לפי  בת    צ"ע  היא  דהיינו  בכל  היא  שהבת  יהודה  רבי  את  מפרש  אחרים  רבנו  לפי  אבל  לאחרים,  יהודה  רבי  בין 
 שכלול בה הכל, כי כל ההשגות אלוקות כלול בשכל התחתון.

רמב"ן  שם   ועיין  והמחלו     -כתב ש   על התורה  הכוונה לאחרים  יה ובאמת שאין  רבי  עם  הזאת  קת להם  להודיע אותנו שם הבת  ודה 
לה להם שיוציאו ברכתו של אברהם שהיא גדולה וכללית לענין זה, שיאמר הכתוב כי ברך אתו השם בבת אחת ששמה  בלבד, וחלי 
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ובכל שמה כי בה נגבל כל השגת    בת זה בחי' בת עיןחכמה תתאה כי  בת היינו  שאברהם אבינו זכה ל

השחור שבעין, שהוא בחי' השחרות הנ"ל, שהוא מצמצם ומגביל וכולל  כמו . דהיינו אלוקות
הבת עין שהוא    עומד לפנישר גדול כלנגדו. כגון ה  בעצמו כל הדברים הגדולים העומדים

השחור שבעין, אזי נגבל כל ההר בתוך הבת עין שרואה אותו. כי השחרות שבעין הוא  
זה רואין ומשיגין הדבר    דייל  כל הדברים הגדולים ונכללין ונראין בתוכו, וע  \קלא/ מצמצם

העל הגדול  השכל  ומגביל  מצמצם  התחתון  השכל  זה  כן  כמו  נקיון  שרואין.  בחי'  ודה  עד 

בתוכו  ה שחור המצומצם  ונכלל  התחתון  בשכל  מלובש  הגדול  שהשכל  ועדהיינו  רואין   דייל  ,  זה 
 :     ומבינים ומשיגים את השכל העליון הגדול כנ"ל

 

היה רועה את צאן יתרו והגיע להר סיני וראה   שמשה רבנו  [קלג ]\קלב/)שמות ג'(מה שכתוב  בחי'    וזה 

דיבר עמו הקב"ה וביקש ממנו לגאול את ישראל ו  א ת את הפלוסר לראונשרף    ואינו  אש בתוך עץ סנהם  ש

שם  בלבת אש,    וכתוב  ה'  אליו  דהיינו וירא  תחתון  שכל  בחי'  הנ"ל  עין  בת  לשון  לבת  דורש  ורבנו 

כמבואר שם ברבנו בחיי שכדי לחנך את    \קלה/[קלד]  שהשם יתברך רצה להלביש לו השגות אלקות 

 
נין  ודות התורה, ואמרו כי "בכל" תרמוז על ע חדשו בפירוש הכתוב הזה ענין עמוק מאד ודרשו בזה סוד מס   אבל אחרים            כך: 

הכל, ובה נאמר )ישעיה מד כד( אנכי ה' עושה כל, והוא שנאמר )קהלת    יש להקב"ה מדה תקרא "כל", מפני שהיא יסוד גדול, והוא ש 
המדה השמינית  ה ח( ויתרון ארץ בכל הוא, יאמר כי יתרון הארץ וטובה הגדולה השופע על כל באי עולם בעבור כי בכל היא, והיא  

הקב"ה הנרמז במלת וה' בכל מקום    ובה הוא מנהיג את הכל, והיא בית דינו של   א בת נאצלת ממנה, מי"ג מדות, ומדה אחרת תקר 
)ב"ר נא ב(, והיא שנקראת כלה בספר שיר השירים, בעבור שהיא כלולה מן הכל, והיא שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל במקומות  

ג בזו, ולכך אמרו אחרים כי אין הברכה  א איש החסד ויתנה הכל והמדה הזאת היתה לאברהם כבת, כי הו רבים בעבור שהיא כנוסת  
ת שנתברך בכל רומזת על שהוליד בת משרה אשתו, או שלא הוליד, אבל היא רומזת ענין גדול שברך אותו במדה שהיא בתוך  הזא 

ם  מר בה' אלהי השמי א( והנה הוא מבורך בשמים ובארץ, ולכך א מדת הכל ולכן תקרא גם היא כל, כלשון כי שמי בקרבו )שמות כג כ 
 ואלהי הארץ: 

העין שהיא קמורה והיא כמו זכוכית מקטנת שמצמצם את תמונת כל הנמצא לפניה על מסך הדמיון  הכוונה לעדשת    עפ"י הטבע   קלא
גדול  ביותר. והיינו כנ"ל שתמונה    שמאחריה, וכן היא חכמת המצלמה שדרך נקב קטן שבו עדשה קטנה קמורה מצלם תמונת דבר 

הוא אותו השכל ממש רק מצומצם. והוא אינו שחור  כמו השכל הגדול שמתצמצם לשכל קטן ביותר ו צם לתמונה זעירה  גדולה מתצמ 
 באמת רק נדמה לשחור מרוב קטנותו.

ְנַהג    שמות פרק ג   קלב ן ַוי ִּ ְדיָּ ֵֹהן מִּ ְתרֹו חְֹתנֹו כ  ת צֹאן יִּ ה אֶּ ה רֹעֶּ יָּ ה הָּ ֶּ בֹ )א( ו מש  ר ַוי ָּ ָּ ְדב  ִּ ֹאן ַאַחר ַהמ  ת ַהצ  ֱאלֹ אֶּ ל ַהר הָּ ה: א אֶּ ים חֵֹרבָּ א    הִּ רָּ )ב( ַוי ֵ
ל: ַמְלַאְך ְידֹ  ָּ ו  ֻאכ  נ  ה ֵאינֶּ נֶּ ֵאש  ְוַהס ְ ָּ ֵֹער ב  ה ב  נֶּ ה ַהס ְ נ ֵ ְרא ְוהִּ ה ַוי ַ נֶּ ֹוְך ַהס ְ ת  ת ֵאש  מִּ ַ ַלב  יו ב ְ ד ֵאלָּ ת הַ   וָּ ה אֶּ ְראֶּ א ְואֶּ ה נ ָּ ֻסרָּ ה אָּ ֶּ ר מש  ֹאמֶּ ה  )ג( ַוי  ְראֶּ ַ מ 

ַע לֹ  ו  ה ַמד  דֹל ַהז ֶּ נֶּ ַהג ָּ ְבַער ַהס ְ ְרא   ה: א יִּ ר לִּ י סָּ ד כ ִּ ְרא ְידֹוָּ י: )ד( ַוי ַ נִּ נ ֵ ר הִּ ֹאמֶּ ה ַוי  ֶּ ה מש  ֶּ ר מש  ֹאמֶּ ה ַוי  נֶּ ֹוְך ַהס ְ ת  ים מִּ יו ֱאלֹהִּ א ֵאלָּ ְקרָּ  ֹות ַוי ִּ

ואחר    -  רמב"ן  ה',  וירא מלאך  הכתוב מתחלה  ה' אליו בלבת אש אמר  וירא מלאך  לראות  )ב(  סר  כי  ה'  וירא  אמר  ד(  )בפסוק  כן 
להים" בכאן הוא המלאך הנזכר, כמו כי ראיתי אלהים פנים אל פנים  , ולכן אמר ר' אברהם )בפירוש הקצר( כי "א ויקרא אליו אלהים 

א יסתיר את  )בראשית לב לא( וטעם אנכי אלהי אביך )פסוק ו(, כי ידבר השליח בלשון שולחו ואיננו נכון, כי משה גדול הנבואה ל 
יוסי הארוך בכל מקום שהיו רואים אותו    ז ד, ועי' שמו"ר ב ח( מלאך זה מיכאל, רבי ו בבראשית רבה )צ פניו מן המלאך ורבותינו אמר 

היו אומרים שם רבינו הקדוש, כך כל מקום שמיכאל נראה שם הוא כבוד השכינה נתכוונו לומר שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם  
ליו  סר לראות נתגלה אליו מראה השכינה ויקרא א וכאשר כיון לבו ו לא ראה הכבוד כי לא הכין דעתו לנבואה,  כבוד השכינה, והוא  

המלאך הזה הוא המלאך הגואל, שנאמר כי שמי בקרבו )להלן כג א(, הוא שאמר ליעקב    ועל דרך האמת,          אלהים מתוך הסנה:
וציאנו  ולם, וכן כתיב וי ים, אבל יקרא במדה ההיא מלאך בהנהגת הע אנכי האל בית אל )בראשית לא יג(, ובו נאמר ויקרא אליו אלה 

ויש  וכתיב  ח(  כו  )דברים  )ישעיה סג ט(, כלומר  ה' ממצרים  ומלאך פניו הושיעם  ונאמר  טז(,  כ  )במדבר  ויוציאנו ממצרים  לח מלאך 
אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים  מלאך שהוא פניו, כדכתיב פני ילכו והניחותי לך )להלן לג יד( והוא שנאמר בו ופתאום יבא  

 קים הבאים בעזרת השם: ים הנה בא )מלאכי ג א( ועוד תבין זה בפסו ברית אשר אתם חפצ ומלאך ה 
 רבינו שינה סדר הפסוק כאן וכן לקמן דף ע. תורה נט סוף אות א'  קלג
 עי"ש רבינו בחיי שמות ג' א' ד"ה ועל דרך הפשט  קלד

ענין הפרש   -  רבנו בחיי   קלה  ואלו  ועל דרך הפשט  ענינים  וה ה הזאת כי משה השיג שלושה  והמלאך  שכינה, תחילה ראה  הם האש 
ואין הסנה נשרף, וראה זה בעין הבשר ממש בהקיץ, כי כשראה הסנה בוער באש הכיר שהוא אש והיה  האש שהיתה מתלקחת בסנה  

ולא היה הסנה אוכל על כן רצה להתקרב   וכשהיתה דעתו כן  גפרית של מטה,  ואראה את  סבור שהוא אש  נא  זהו שאמר אסורה 
הגדו  כלומר ארא המראה  הזה,  או  ל  משאר העצים  נשתנה הסנה  הזה אם  סבור  ה הפלא  היה  שאילו  האש משאר האשות,  נשתנה 

וזה שכתוב וירא מלאך ה' אליו בלבת  שהיה האש של מעלה לא היה מתקרב. ואחר שראה האש הזאת נתחזק שכלו בראיית המלאך,  

אחר שנתחזק שכלו בראיית המלאך ראה  מלאך מתוך האש. ו ת הכתוב כי לבת אש ראה תחילה ואחר כך ה אש מתוך הסנה, משמעו 
ומפני שעתה היתה תחילת נבואת משה רצה  וזהו שאמר וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלהים.    הנבואה כבוד השכינה, במראה  

ל זמן מרובה  משל למה הדבר דומה לאדם היושב בבית אפ   הקב"ה לחנכו מעט מעט ולהעלותו ממדריגה למדריגה עד שיתחזק שכלו, 
ועל כן צריך שיסתכל באור מעט מעט עד שיהיה רגיל בכך. וכשם שיקרה זה    צא פתאום ויסתכל לעין השמש יחשכו ראיותיו אם י 

לשכ  יקרה  כי  הטבעיים,  הדברים  בדמיון  השכליים  הדברים  כי  השכל,  באור  בעצמו  הטעם  והוא  הדין  הוא  השמש  כמקרה  באור  ל 

ת התורה מעט מעט, תחילה  שחנכן הקב"ה בנתינ   וכן מצינו בישראל                וף: ורים עם כוחות הגהחושים, וכוחות הנפש הלא הם קש 
נצטוו במרה במקצת מצוות והם שבת ודינין, ואחר כך נצטוו עשרת הדברות בסיני, ואחר כך תשלום התורה בארץ מואב, לכן מצינו  



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          40מא: 

מלאך ואח"כ כבוד השכינה, לכן אש ואח"כ    גה תחילהלו הקב"ה בהדר  משה רבנו בתחילת נבואתו הראה

כי כן למעשה בסנה התלבש הקב"ה  נ"ל  כקלו, והלביש לו בבחי' בת עין  תחילה התלבש בלבת אש
שאותם דבורים שדיבר עימו בסנה היו חכמה  הכוונה    ואולי גםהנ"ל,  דהיינו אלוקות בלבת אש דהיינו בת  

בת ל  רומזמבואר בתיקוני זוהר שבלבת אש  כן  ו.  \קלז/ שיגשרצה שי  נפלאותהשגות    לשתתאה ושכל תחתון  

 . \קמא/[קמ] \קלט/(קלח)  עין
 

הפשט שיש מעלה בזה שבת נולדת בכורה    בת תחלה סימן יפה לבנים,  \קמב/(.וזה בחי' )ב"ב קמא
שהכוונה שע"י בחי' בת שהוא  , ורבנו מבאר לפי דרכו הנ"ל  \קמגבגמ' ובפרשים/ ונאמרו בזה כמה ביאורים  

שבת עין בחי' צמצום השגות אלוקות עד בחי' סימן  גות אלוקות וכנ"ל  ם שהוא הש ילבחי' בנדעת קלה זוכים 

וזהו שחורה,  נקודה  לשכל   של  והקדמה  תחלה  שהוא  התחתון,  השכל  בחי'  זה  תחלה,  בת 
)מנחות   חז"ל  כמאמר  העליון.  שכל  בחי'  זה  בנים  לבנים,  יפה  סימן  בחי'  וזה  העליון. 

הפ  \קמד/ (.קי ביעל  מגסוק  מ  והביא  \קמה/שעיהו  הארץבני  מקצה  ובנותי  בגמ'  , [קמו]   רחוק    ודרשו 

 
כת, כענין אור השחר שמתחיל  ולה ומתרחבת והול ם לחנך שכלו מעט מעט ובזה תהיה השגתו ע בענין השגתו יתברך שיצטרך האד 

ואחר כך הולך ומרחיב, וזהו לשון הנביא )הושע ו, ג( ונדעה נרדפה לדעת את ה' כשחר נכון מוצאו, לימדנו הכתוב    לזרוח מעט אור 
יודעים לרדוף ומבקשים להשיג איך נרדוף,    ולזה אמר ונדעה נרדפה לדעת, שנדע תחילה הידיעה בבת אחת,    כי יש אנשים שאינם 

 ומר לא בבת אחת אלא מעט מעט, כשחר נכון מוצאו: ר איכות ההרדפה ואמר כשחר נכון מוצאו, כל וביא 
 הנ"ל –מתרלו קלו

משה  שהיה טירון בנבואה אז ובכתבי האריז"ל איתא שסנה זכה להשלים מדרגתו בנבואה. וכן מלשון הכתוב משה    במדרש איתא   קלז 
ה בתחילת תורה סו  ' שרומז שמשה למטה כמו משה למעלה עיין בז מדרגה כמבואר בגמ מבואר שזכה כבר מצד עצמו לשלימות ה 

 שהכוונה שהשלים לתקן נפשו בכל אור נשמתו. בבחי' והיה אור הלבנה )נפשו( כאור החמה )נשמתו(.
 ]דף קכו:[   ותיקון ע' ]דף כב:[ עיין תיקון ו'   קלח

ֳקֵבל   עוד  ואמר   -ב:  תיקון ו' דף כ   קלט לָּ ת   וְּ לַּ ו  ת ְּ וָּ ת   ו ן ִאינ  ,  א"דז   ת"חג  סוד   שהם   העין   של   גוונים  שלשה   וכנגד   ִניןג ְּ לַּ וִנין  ת ְּ ו ָּ א   ג ַּ גָּ רָּ ש ְּ   סוד   שהם ,  הנר   של   גוונים   שלשה   הם  ד ִ

ר ,  בהם  מאיר  א"שז,  דמלכות  ת"חג מַּ ִאת ְּ הֹון  ד ְּ א,  הנר  גווני   בשלש  שנאמר  ב ְּ י ֵרָּ ךְּ   וַּ אַּ לְּ ת  יוֵאלָּ   ה "יהו  מַּ ב ַּ לַּ ֹוךְּ   ֵאש    ב ְּ ֶנה   ִמת  ס ְּ י ֵ "   דבריו  מפרשו  הַּ אוַּ א",  רָּ ון  הָּ ו ָּ ד   גַּ ,  אחד   גוון   הרי  חַּ

ת,  שבחסד  העליון   גוון  ואוה ב ַּ לַּ ֹוךְּ "  ֵאש    ב ְּ ֶנה "  ִמת  ס ְּ א,  הַּ ון  הָּ ו ָּ א  גַּ ינָּ יָּ נְּ א,  באמצע   שהוא "  מתוך "  והיינו ,  שבתפארת   האמצעי  גוון  והוא,  השני  גוון  הרי   ת ִ י ַּרְּ ִהנ ֵ   וַּ ֶנה   ה וְּ ס ְּ ֵער "  הַּ   ב 
ֵאש   א ",  ב ָּ לָּ   הָּ א ת ְּ ִאינ  ,  שבגבורה   התחתון   גוון   והוא ,  לישיהש  גוון   הרי  תָּ ֳקֵבל   ו ןוְּ ה   לָּ לֹש ָּ וִנין  ש ְּ וָּ א   ג ְּ ֵעינָּ   הארה  המקבלים ,  המלכות   של   ת"חג  קוי   שלשה   הם   נר  גווני   והשלשה   ד ְּ

ת  כ" שומ,  ירוק   אדום   לבן   שהם ,  העין  גווני   שלשה   שהם  א "ז  של  ת" חג  קוי   משלשה ב ַּ לַּ א,  ֵאש    ב ְּ ת  ד ָּ ִין  ב ַּ   של   ימיתהפנ  נקודה  כנגד   והיא ,  שבעין   השחור  גוון   אשהי  עין  בת  היא  וז  עַּ

 (   ומפרשים  מ"ז)". האש לב"  בחינת  שהיא, המלכות 

ה    -תיקון ע' דף קכו:   ֲעלָּ ר   וַּ מַּ א   נאמר  ועליה   ִאת ְּ י ֵרָּ ךְּ   וַּ אַּ לְּ יו  ה "יהו  מַּ ת,  המלכות  היתה  היא  ֵאלָּ ב ַּ לַּ ֹוךְּ   ֵאש    ב ְּ ֶנה   ִמת  ס ְּ א,  הַּ ת   ד ָּ ִין  בַּ ,  עין  בת  נקראתה  המלכות   פנימיות  זו  עַּ

א   שכתוב   ומה .  ל " כנ"  בלבת"  במלת  הנרמזת  י ַּרְּ ִהנ ֵה   וַּ ֶנה   וְּ ס ְּ ֹוֵער   הַּ ֵאש    ב  א ,  ומכלה  השורף   אש  על  שרומז'  פי  ב ָּ ון   ד ָּ ו ָּ ל   גַּ עַּ ת  ד ְּ ִין   ב ַּ   שהיא ,  עין   בת   על   שהוא   התכלת   גוון  זהו   עַּ

ִאיהו  , יצוניותהבח דמלכות   תפארת ון  ד ְּ ו ָּ ינָּ  גַּ יָּ נְּ ֶנה   שכתוב  ומה.  עין  לבת   הסמוך י השנ גוון  שהוא  את ִ ס ְּ הַּ ו  אֵ  וְּ ל  יֶננ  ון  והיינו , מכלה  ואינו  שורף  אש   על שרומז ' פי ֻאכ ָּ ו ָּ ה   ג ַּ אָּ ִליתָּ   גוון ת ְּ

י אֶמר   שכתוב  ומה.  שבגבורה   אדום  שהוא  השלישי ה   וַּ ה   מש ֶ ֻסרָּ א  אָּ ֶאה   נ ָּ ֶארְּ ון   שהוא,  לכל   שורף  שאינו  אש  ל" ור",  הסנה  יבער  לא  מדוע   הזה  הגדול  ההמרא  את "  וְּ ו ָּ ור   ג ַּ   לבן  גוון  ִחו ָּ

 ".   הזה  הגדול   המראה"  אמר לכן , המלכות את משה   ראה זו ובבחינה, גדול הנקרא חסדה  מצד

ון(  א"הגר  ג " ה)  מצד  הוא  כי  הנזכר  הלבן  הגוון  על  עוד  ואמר וָּ ה   ג ְּ אָּ ָּ א   ִעל  גָּ רָּ ש ְּ   גוון  וסביבו ,  תכלת  גוון  וסביבה  ם בפני  היא  עין  שבת,  בעין  שהוא  כמו  ל" ור,  הנר  של  העליון  ןהלב   גוון  ד ִ

ת,  לכולם  מחוץ  הוא  הלבן  שגוון,  נר   הנקראת   במלכות  הוא  כך ,  מכולם  בחוץ  סביב  הוא   הלבן  גווןו,  אדום לַּ וִנין   ו ִבתְּ וָּ ין  ג ְּ ֵ ת ,  ת "בחג  שהם  גוונים  השלשה   ובאלו   ִאל  ֲחדַּ אַּ ת  ִאתְּ ִין   ב ַּ   עַּ
ִאיִהי א  ד ְּ ת ָּ ִכינְּ  (   םומפרשי  א "והגר  ק"רמ). עין  בת הנקראת  לכותהמ  פנימיות  שהיא השכינה  מתאחזת  ש ְּ

 * ובתיקון יא ]דף כו:[  קמ

ִגין  -תיקון יא דף כו:  קמא ִאיִהי ב ְּ ת  ד ְּ ב ַּ יָּיא, ת "לב מן   ת"ב  סוד  היא שהמלכות לפי  ֵאש   לַּ זְּ חַּ ִאתְּ ה  ד ְּ מש ֶ ֶנה  לְּ ס ְּ ִתיב , נה בס למשה  נגלתה   שהיא ב ַּ כְּ א  שכתוב  כמו ד ִ י ֵרָּ לְּ  וַּ ךְּ מַּ   אַּ
י ה "יהו ת וֵאלָּ ב ַּ לַּ ֹוךְּ  ֵאש   ב ְּ ֶנה  ִמת  ס ְּ י ִמן  ת "בַּ  באותיות  גם  נרמזת   והיא ִאיִהי,  מצרים  בגלות היתה שהשכינה  בעוד   נודהיי  הַּ ֵראש ִ א , ת" ב ְּ דָּ .  ב "י  בתקון לקמן   מבואר  זה  וצירוף וְּ

 (  ומפרשים מ"וז  א"הגר)

ו  מבן והא אמר ר' יוחנן משום רשב"י כל שאינ א דבת עדיפא ליה  האומר אם ילדה אשתי זכר וכו': למימר   -  בבא בתרא דף קמא.  קמב
מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה שנאמר והעברתם את נחלתו לבתו ואין העברה אלא עברה שנאמר יום עברה היום ההוא  

ושמ  ליה  עדיפא  בתו  הרווחה  לענין  ליה  עדיף  בן  ירושה  חסדא  לענין  וכדרב  עסקינן  במבכרת  הכא  בת  ואל אמר  חסדא  רב  דאמר 
אחהא ואיכא דאמרי דלא שלטא ביה עינא בישא אמר רב חסדא ולדידי בנתן עדיפן  תחלה סימן יפה לבנים איכא דאמרי דמרביא ל 

 .לי מבני 
תירצו   קמג מ   בגמ'  תחילה פחות  כי כשנולדת בת  וי"א  הוריו.  על  ומקילה  מגדלת את אחיה  רעה.  כיון שהיא  מעין  וניצול  בו  קנאים 

תחילה אין בכור ונמנעת הקנאה זו. ואת דברי רב    האחים בחלק פי שנים של הבכור וכשנולדת בת ש שהכוונה לקנאם  ומהרש"א פיר 
 חסדא שהעדיף בנות פרשו התוס' כיון שזכה על דין לחתנים גדולי הדור.

תן  גליות של בבל שדע הארץ הביאי בני מרחוק אמר רב הונא אלו  ו{ הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה  -}ישעיה מג  -  מנחות קי.  קמד
אלו גליות של שאר ארצות שאין דעתן מיושבת עליהן כבנות אמר רבי אבא בר רב יצחק  מיושבת עליהן כבנים ובנותי מקצה הארץ  

ם ומצור כלפי מערב  אמר רב חסדא ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב מצור ועד קרטיגני מכירין את ישראל ואת אביהם שבשמי 
יא{ ממזרח שמש  -י בר חייא לרב }מלאכי א שראל ולא את אביהן שבשמים איתיביה רב שימ אין מכירין את י   ומקרטיגני כלפי מזרח 

 .ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה אמר ליה שימי את דקרו ליה אלהא דאלהא 
פוֹ   ( ו ) מג פרק  ישעיה    קמה  י הָּ ֹאַמר ַלצ ָּ אִּ ְכלָּ ן ַאל ת ִּ ְלֵתימָּ י ו  נִּ ֵ ַני מֵ ן ת  י בָּ יאִּ ץ:  בִּ רֶּ אָּ ְקֵצה הָּ ְבנֹוַתי מִּ חֹוק ו   רָּ



 מוהר"ן                         תורה ל                  ליקוטי                                          41מא: 

ישראל לבבל/אלו גליות שבבבל    \קמזמרחוק/ הביאו בני   בית שני שגלו  והקימו בה    \קמחאחרי חורבן 

 שדעתן ישיבות חשובות בעיר סורא ובעיר פומפדיתא 
 

 
שהיא רוח חזקה אל תכלאי מלנשב בחזקה להביא גליותי וכן )שיר ד( עורי    ולתימן.לרוח צפון תני הגליות שבצפון :    אומר.  -  "י רש פ 

בואי כמות    צריכה חיזוק כתוב אבל דרומית שאינה    תני.לכך כתוב עורי.  צפון ובאי תימן מתוך שהרוח צפונית חלשה צריכה חיזוק  
 שהיא וכן ואל תכלאי :  

:    תני.  -  דוד מצודת   כאלו יצוה לכל אחד מרוחות    הביאי.אל תמנעי מליתן את ישראל.    אל תכלאי.תן את ישראל הפזורים שמה 
 השמים להביא את ישראל :  

 ישעיהו מג ו'  קמו

והיא מה שנקראת רחוק כמבואר בתורה פג תנינא  בחי' חכ   מרחוק דייקא   קמז  רבנו שזו החכמה    אמרתי אחכמה  ופירש  ממני  רחוקה 
 משיג שהיא רחוקה ממני.כשאני  

נגה    בבבל נחשבת   קמח קליפת  בבחי'  הקרוב ללשון הקדש  תרגום  שהיא לשון  ודברו ארמית  נגה  קליפת  בחי'  ישראל  סמוכה לארץ 
ת מיושבת כבנים. אבל בודאי  אר ארצות היתה דע בחי' ג' קליפות טמאות. לכן בבל ביחס לש )עיין תורה יט( ביחס לשאר גלויות שהן  

 רא מחכים שם הדעת גדול ביותר, )וחכמה נקראת אבא( כאב ביחס לבנים.ארץ ישראל אוי 
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אלו בנותי  כבנים.  נמצא   מיושבת  כבנות.  מיושבת  אינן  שדעתן  ארצות  שבשאר  גליות 
ההקדמות,   דייל  שמשיגין ע  ,שבנים הם בחי' דעת מיושבת, בחי' שכל עליון וגדול הנ"ל

סימן יפה לבנים, שעל ידו    ,בחי' שכל התחתון כנ"ל. וזהו בת תחילה, שהוא השכל התחתון
דב"ב טז.   כנזכר לעיל ד"ה בת היתהלו לאברהם ובגמ'  משיגין השכל העליון שהוא בחי' בנים כנ"ל 

ונחלקו   נפלא  אם בת היא חסרון או מעלה,  כ  ןשהחיסרולפי רבנו מתורץ  מו כל שלה היא המעלה שלה, 
זוכים גם לתורה של מעלה, אבל   נובלות התורה דלעילא, ורק ע"י שלומדים אותה  החכמה תתאה שהיא 

מוליד   \אאור ולא זוכה לכלום, הכי נמי איש בלא אשה/   יריבוללמוד תורה דלעילא לבד נעשה אצלו    הרוצה
ולקחה שוב,   ורק כשחזר  בק"ל שנים שפרש מחוה,  כמו אדם הראשון  ושדין,  הוליד את שת שעליו רוחין 

 .  הושתת אנושות מתוקנת
שבו מסומן ומוגבל השכל העליון, בבחי' שיעורא  אות שחורה קטנה  נקודה או  כמו  וזהו סימן יפה,  

דאורייתא התורה  דאתוון  אותיות  ומדת  מצד  ,  שיעור  מאד  יפה  היא  ואעפ"כ  שחורה  היא  אות  שכל 

 :   כנ"ל בחינות שחורה אני ונאוההרמיזות הנפלאות ועצומות שהיא רומזת 

 
 דאות 

עד כאן דיבר רבינו על השגות אלוקות מצד המשפיע שצריך מלמד הגדול ביותר שידע לצמצם השגותיו  
שעל ידו  זכות ממנו לשכל תחתון כזה באופן הטוב ביותר וכאן מדבר מהתלמיד שהתנאי להבין את רבו ל

מצד המבטח בוגד שבו. שהיא   ,בתכלית \ב/שונא את הממוןשיהיה . השגות אלוקות הוא שנאת בצע ישיג
ולא מבעי מי שיש לו תאווה לאסוף ממון  עבודה זרה שכל העבודות זרות תחובות בה כמבואר בתורה כג.

שמוחו תמיד עסוק כיצד להתעשר ולאסוף עוד. אלא אפילו עני ואביון אם כשיש לו פרוטה בכיסו מרגיש  
יותר בטוח מכשאין לו הרי זה בוטח בממון ולא רק בהקב"ה, ואפילו שכוונתו לקנות לחם שלא ימות, אם  

את הלחם נמצא תאב לזמן שבידו כח הקניה בשווי הלחם,   תאוותו לממון דהיינו שמעדיף בעצמו לקנות
אבל שונא בצע בתכלית הוא שכלל לא רוצה להחזיק ממון אלא רק לקבל את הלחם הנצרך לו וכל  

 כיוצ"ב.
הכלי להשיג  אעפ"כ  ,דהיינו נמוכה דייקא ,חכמה תתאה דייקארק דהיינו שאע"פ שזה שכל וחכמה והיא 

שעי"ז מתפלל בכוונה  זה רק בכלי האמונה ובטחון בהקב"ה. להשגת אלוקות,כלי והקדמה  שתהיה אותה
 יותר.

 כי השכל הזה הוא עיקרו הוא חכמת ההמלכה את הש"י, לכן כל מה שפוגם באמונה בו ית' סותר אותו. 
א רק  בו נמדדת בעד כמה מקיים כל מצווה בשמחה, והשמחה במצווה הי השהזכייוהוא שכל מצוות התורה 

 עד כמה ששונא ממון. 
צ"ע כיון שחכמה תתאה היא תורה של הצדיקים רופאי הנפשות שלפי הדור מורידים תורה לרפואת הנפש  
ומבואר בתורה לו שא"א להבין דברי הצדיק מי שלא תיקן בריתו, א"כ מדוע לא נזכר כאן תיקון הברית 

ניאוף. עוד מבואר  תמתאווג' ג' שמבאר שתאוות ממון נובעת  ןקידושיאלא שונא בצע. אמנם עיין לק"ה 
שהצדיק מצייר לטובה את דבריו שיוכל להבינם גם תלמיד פגום כפי כוחו ואין לשום   ק"ש ד' יגבלק"ה 

 אדם לומר כיון שאני פגום לא יועילו דברי תורה לרפואת הנפש עי"ש.   
וא נכלל במלכות דקדושה עם העזות שבו שהיא סתירה  כמו שהרשע גם ה  \געיין ביאור הליקוטים ידיעה יז/

הכי נמי הממון נכלל במלכות דקדושה אע"פ שסותר את המלכות דקדושה, כדמשמע בהכתוב אין   ,למלכות

 
כמו שחכמה תתאה היא פסולת התורה של מעלה, הכי נמי האשה לעתיד לבוא, אינו כן, אבל היא תתעלה לבחי'    לכאורה   ולפ"ז   א

עטרת בעלה, נמצא שבבחי' שלה כאן היא תתבטל, ותתעלה לבחי' אמא. כמבואר בכהאריז"ל שלעתיד לבוא אשה עטרת בעלה דהיינו  
 מקיף שלו.  

מעלה את נפשות השומעין בעיבור בבחי' מיין נוקבין וכשיורדין בטל מהם תאוות ממון. ועיין    שבהורדת הצדיק תורה   עיין תורה יג   ב
גם תורה כ' שם הצדיק קודם שמתחנן ומבקש תורה מכניע את הרע שבעדה בכח זכויותיו. משמע את כל הרע אבל בתורה יג משמע  

יהיה להם הכלי להשיג בתורתו שהיא חכמה תתאה. אבל  דווקא תאוות ממון. נמצא שכבר בהורדת התורה מסייע הצדיק לתלמידים ש 
 מסתמא צריך גם מעצמו להיות שונא בצע ואזי זוכה יותר.

יג אות  ָר   ]ג[   תורה  ֵאיֶזהּו  ֵיׁש לֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַהּדֹור,  ַלֲחַכם  ִאים  ַהּבָ ֵני ָאָדם  ּבְ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ ָרצֹון,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  י ְוֶנֶפׁש  ּדִ ְוַהּצַ ל  צֹון,  ּכָ ק לֹוֵקַח 
ְבִחיַנת )ְיֶחְזֵקאל א(: "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשוֹ  ְך "ַוּיֶֹרד עֹז ִמְבֶטָחה", ּבִ ֶהם, ְוַאַחר ּכָ ֲחָזַרת  ָהְרצֹונֹות ְועֹוֶלה ִעּמָ ָפׁשֹות, 'ָוׁשֹוב' ּבַ ֲעִלּיֹות ַהּנְ ב"; 'ָרצֹוא' ּבַ

ּמוּ  ׁשֶ ּלּות ַהּתֹוָרה. ְוֶזה  ָפׁשֹות, ִעם ִהְתּגַ א נּור  ַהּנְ ִנים; נּוִריֵאל ּדָ ַהּפָ ר  א ְמַט"ט שַֹ א נּוִריֵאל, 'ָוׁשֹוב' ּדָ ּקּון ע, קט.(: 'ָרצֹוא' ּדָ ִתּקּוֵני זַֹהר )ּתִ ּבְ ָבא 
ית כג:  ֵראׁשִ ּבְ לּוק )זַֹהר  א ְמַט"ט   ּדָ ּדָ ָוׁשֹוב  ֲאַות ָממֹון,  ּתַ ֲחִמימּות  ּבַ ְבִעין(  ׁשִ יַח;    ּוְבִתּקּוָנא  ִאיהּו ָמׁשִ ּדְ "ה,  ם מׁשֶ ׁשֵ ּבְ ים  ָרׁשִ ִאיהּו  ּדְ ִנים,  ַהּפָ ר  שַֹ

ַהר קיא: ּפִ  ה )זַֹהר ּבְ א מׁשֶ יַמְטִרּיָ ָכָכה ּגִ ְך ַהֲחִמימּות. ְוֶזה: ׁשָ ּכֵ ּתַ ַעל ָידֹו ִנׁשְ ינּו", ׁשֶ הּוא "רּוַח ַאּפֵ ְך ֱאִליֵלי ֶכֶסף ְוָזָהב;  ׁשֶ ּכֵ הּוא ְמׁשַ יְנָחס רלא.(, ׁשֶ
ל ַהּתֹוָרה:ָר  ַקּבֵ ּמְ ה, ׁשֶ א מׁשֶ ֶפׁש, ָוׁשֹוב ּדָ הּוא ַהּנֶ א ָרצֹון, ׁשֶ  צֹוא ּדָ
שבהשתוות תיקון עזות הרשע להיות במדת המלכות, ]כי עזות מלכותא בלא תגא[, כתיקון שנאת הבצע  - ידיעה יז    ביאור הליקוטים   ג

דברי המשנה, על אודות העזות. ]וכהסתירה שנמצא בלשון  והכסף במדת המלכות. יש לבאר, שהיינו הך. כי כמו הסתירה שנמצא ב 
האריז"ל, אודות בן הרשע שנמצא במלכות דקדושה[. כן הוא הסתירה שבאחדות הדרש והפשט אין כסף נחשב המוב"פ. כי הכסף  
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הכסף נחשב ביומוי דשלמה שהיא סתירה מניה וביה בין הפשט והדרש שהרי הזהב הוא ממון לא פחות 
לכות בית המקדש ובית שלמה המלך, אע"פ שבממון עיקר המ תיב ןלבניימהכסף ודייקא בו השתמשו  

, לכן מה  אעפ"כ הממון נצרך למלכות כמו העזות ,וםלגיהינעזות פנים והעזות כמ"ש עשיר יענה עזות, 
שמתנה את תיקון המלכות וחכמה תתאה בשונא ממון בתכלית כי הוא עיקר הפניה מהקב"ה ושטות  

 ןהביישולא  עז כנמר הוישמוכרח  כמו חמוכראעפ"כ הוא סביב הפרנסה הפך החכמה תתאה,   םהסיבובי
  . למד

בצעולבא   שונא  ע"י  כ"א  אפשר  אי  הזה,  התחתון  הממון ,  \ו/[ה]  \ד/ להשכל  שישנוא 

אותי מקרבת    בתכלית השנאה  מונע  כי ,  דהיינו מהתיקון שלי  םאלוקיכמו ששונאים את הדבר שהכי 
הממון עצמו מצד כח הקניה הגדול שבו הוא מבטח בוגד עבודה זרה ממש הכוללת את כל העבודות זרות  

ר ופניותיו  ושאיפתו  מחשבתו  וכל  ממון  עוד  חסר  מרגיש  כג, שתמיד  בתורה  היא כמבואר  כן  על  אליו,  ק 
אבל עשירות דקדושה בבחי' עילאה.  ככלי להשגת חכמה    \זגדולה ביותר על השגת החכמה תתאה/ המניעה ה 

שער שחור  . כי שערא אוכמא  \טמסייע להשגות אלוקות/   \ח/ איזהו עשיר השמח בחלקו )אבות( זה אדרבה

,  השערה עד בחי' שחורה אני ונאוהצמצום השגות אלוקות עד כחוט שהוא  שהוא בחי' השכל התחתון
וכן שונא    , , כי הוא החכמה כיצד להמליך את הקב"ה על עצמימצד המלכות  הוא מסטרא דמלכות

כי    ,ממוןבמבטח בוגד שה  שונא אתכי שונא בצע הוא    \יא/(י)   מצד המלכותבצע הוא מסטרא דמלכות  

 
על פי שהם    והממון של כל אחד, הוא העיקר שתענה בקול עזות, שבכלליות כספיו ותאוותיו המרשיעים אותו ברשע הנ"ל. כי אף 

מוכרחים, ונמצא מכל אחד מהם גם בקדושת התורה והתפלה. נאחז ומתגבר בהם מאד הרע והקליפות ]ובפרט בהכסף בעצמו[, עד  
שמוכרח להחליט בשנאת הממון, כהחלטת המשנה עז פנים לגהינם. ]גם בהוראתו כל הנ"ל, מבאר יותר בלשון הכתוב, סביב רשעים  

 יבובי הממון והכסף הנ"ל[: וכו', שהוא מביא על אודות ס 
צ"ע בצע לשון בציעת הפת ואולי לשון חצי תאוותו בידו שהכוונה לממון מצד עצמו כשאינו שפע כפול אזי הוא תמיד    שונא בצע   ד

ויהודה שאמר מה בצע נהרוג את אחינו הוא    הרגשת חסרון שהוא רק חצי ממה שהאדם חפץ ותאב.  רק בצע דהיינו חצי. שטבעו לתת 
 וח דהיינו מה נרויח אם נהרגנו, אבל הוא לשון מושאל לריוח ממוני ואין זה הפירוש של בצע.לשון רי 

 לשה"כ שמות יח כא ומשלי כח טז.  ה

ֵרי ֲאלָ   שמות פרק יח   ו  ׂשָ ְמּתָ ֲעֵלֶהם  י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים ַאְנׁשֵ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ ֵרי  )כא( ְוַאּתָ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ִפים ׂשָ
רֹת:  ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ִ  ֲחִמׁשּ

 ששונאין את ממונם בדין כההיא דאמרינן כל דיינא דמפקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הוא )ב"ב כה(:   - שנאי בצע    -   פרש"י 

ּקֹות ׂשֵנאי    משלי פרק כח  בּונֹות ְוַרב ַמֲעׁשַ  ִריְך ָיִמים: { ֶבַצע ַיאֲ \ }ׂשֵנא \ )טז( ָנִגיד ֲחַסר ּתְ

 כאשר יהיה הנגיד חסר תבונה ירבה מעשקות עם כי שונא הבצע מאריך ימים כי הכסיל לא יבין את זאת:   - )טז( נגיד    מצודות דוד 

 עושק וגזל:   - מל' עושק וגזל. בצע    - שר ומושל. מעשקות    - )טז( נגיד    מצודות ציון   
תורה, הן מצוות שבין אדם לחברו הן מצוות שבין אדם לקונו, הידיעה  ערך למוד אות י. כל ידיעה במשפטי ה   -   עיין ספר המידות   ז 

הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש: צ"ע לשון הצלחת הנפש ונראה הכוונה שזה כלי להשגת אלוקות אבל צ"ע שלא כתב שהתנאי לזה  
ם א"א להכניסו בגלל התורה  שיהיה שונא בצע ולא שיהיה שומר הברית. אבל עיין חגיגה טו: כשמת אחר )אלישע בן אבויה( לגהנ 

שלמד ולג"ע א"א כיון שחטא. ועי"ש עוד  מה ששאל נימוס הגרדי את ר"מ האם כל צמר שיורד ליורה תופס בו בצבע )דהיינו האם  
 כל לומד תורה היא מגינה עליו מן החטא(  וענה לו רק צמר שלא התלכלכך לפני כן.   

שמדובר בצדיקים יריאי ה' אלא שטועים לחשוב שלדון הוא עסק תורה שנחשב    שצויין הל ספר המדות הנ"ל ועי"ש   גם עיין המ"מ 
בפי' הכותב שם כתב דמצינו חכמים שטועים לחשוב שאין כל כך תועלת בלימוד דינים     - ביטול תורה ביחס לסודות התורה. עי"ש  

להם רב חייא בר רב מדפתי שכל ידיעה גדולה    ודיני ריבות הלא טוב יותר לעיין במצות שבין אדם למקום ולעמוד על סודן ועל זה אמר 
 וקטנה במשפטי התורה היא הצלחת הנפש ונעשה בסיבת שותף להקב"ה וגם בדיני הממון הקלים וכו' עי"ש 

 יט שנזכר בתורה זו כמה ענינים שהם שני הפכים בדבר אחד כגון עזות וממון ובת    – ידיעה יז    וכנ"ל בביאור הליקוטים   ח
דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול מאד. שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת, כי אם על ידי    -   ת א'עיין תורה ס' או   ט 

ג(, וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה. כמו כן להתבוננות הזאת,  " עשירות. כמו שבפשטי אוריתא 'אם אין קמח אין תורה' )אבות פ 
שהוא גדול מאד, צריך שיהיה לו עשירות גדול מאד. שיהיה לו הון רב, ולא תחסר כל בה. כי צריך כל הון דעלמא, להתבוננות הזאת.  

י בינה", לא זכו לזה, כי אם על ידי עשירות,  ובני יששכר שהיה להם זאת ההתבוננות, בבחינת )דברי הימים א י"ב(: "ומבני יששכר יודע 
בחינת )בראשית מ"ט(: "יששכר חמור גרם", ותרגומו: 'עתיר בנכסין'. ועל כן משה וכל הנביאים היה להם עשירות גדול מאד, כדי לבוא  

 (:  על ידו להתבוננות הזאת. ומחמת שיש בהתורה התבוננות הזאת, על כן נקראת התורה הון )עיין עירובין נ"ד: 

שצריך לזה כל הון דעלמא הרי לא יתכן במציאות. אבל הכוונה שכל כך זוכה לעשירות דקדושה בבחי' איזהו עשיר    צ"ע איך אפשר 
השמח בחלקו עד שכל כך לא חסר הממון כאילו יש לו כל הון דעלמא. ואעפ"כ יש איזה סגולה בממון עצמו ואולי כי עיקר שבירת  

 מתאווה לו ולא בוטח בו כלל.  תאוות ממון היא כשי שממון ולא 
 ]דף קכא: גם ראה דף קכב. קכג: קכה.: קכו: קכט. קלו.[  עיין תיקון ע' י

ְטָרא,  ָבַצע  ׂשֹוְנֵאי   - תיקון ע' דף קכא:    יא ן   ְדַמְלכו ת   ִמס ִ ָ ַתמ    נפש   לו   להיות  שזכה  מי  ל" ור,  ה"הוי   השם   של  האחרונה'  ה  אות  ששם  במלכות  מושרשים  הם  בצע   שונאי '  ה   ד ְ
,  למעלה   ממטה   לקבל   זוכים   האלו   ח " הנרנ  וכל,  המלכות   מדת   כפי   עצמו   להקטין   אלא  מגמתו  שאין   מפני ,  ממנו  מתרחק   לו  המותר   ממון   ואפילו ,  וגזל  בצע   שונא   הוא   א" דז  ממלכות

 .   לנשמה  לנשמה כך ואחר לנשמה  כך  ואחר   לרוח  כך  ואחר  לנפש   זוכים  תחלה 

א   ו ְבִגין   - זוהר יתרו דף לט.   א  ֲאַמר   ד ָ ִריךְ   ֻקְדש ָ ה   הו א  ב ְ ה ,  למשה  ה "הקב  אמר  זה   ובשביל  ְלמש ֶׁ ֱחזֶׁה   ְוַאת ָ ל   תֶׁ י   ָהָעם  ִמכ ָ ְטָרא ,  ַחִיל   ַאְנש ֵ   של   החסד  מצד   ְדַאְבָרָהם   ִמס ִ

ְטָרא ,  ם "אלהי  ִיְרֵאי ,  אברהם י ,  יצחק  פחד  בסוד ,  היראה  שמשם  יצחק  של  הגבורה  מצד   ְדִיְצָחק   ִמס ִ ת  ַאְנש ֵ ְטָרא ,  ֱאמֶׁ   אמת   תתן  בו  שנאמר,  יעקב   של  התפארת  מצד   ְדַיֲעקב   ִמס ִ
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. על כן שונא לשמור לבטוח ולא בשום דבר אחר   להמליך רק את הקב"ה, ורק בו ית' לסמוך ולבטוח  רוצה  
,  ממון כדי לבטוח בו ולעולם אינו חפץ בו אלא בדבר הנצרך לו, ואילו הממון רק היכי תמצי להשיג את הדבר

 . \יבעל כן מעדיף שמישהו אחר יאחוז בממון כדי לקנות/
בפועל למעשה,  ה  "כיצד להמליך את הקבוחכמה  שכל  הוא    כי השכל התחתון הוא בחינות מלכות

  כל עולם ועולם בש \יג/ , שהוא בחינות חכמה תתאהשכל ההשגות אלוקות כלולים בו בצמצום גדול
דהיינו עולמות אצילות בריאה  כמ"ש )ישעיה מג ז'( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"  \יד/

עולם הוא שכל תחתון של עולם שלמעלה  , באופן הנ"ל של כל  נבראו כדי לגלות כבודו ית'יצירה ועשיה  

,  לפי בחינתוכיצד להמליכו בכל עולם  שבכל עולם שהיא חכמה תתאה    י המלכות"כבוד מתגלה עה. ו\טוממנו/
בכל דהיינו    ,דייקא  היא החכמה תתאהשמנהגת את העולם  כי התורה    \טז/שהוא מנהיג אותו העולם

ועל כן הלכה  דהיינו לפי חולי העם,  בבחי' ותשלך אמת ארצה,    ,עולם היא השכל התחתון שבאותו עולם
  ה היית אבל של בית שמאי    ,נמוכה לפי הדור  ההייתכי התורה שלהם    , כבית הלל אע"פ שהיו פחות חריפים

כיון שחריפותו לימדה   \יזגבוהה מדאי, ולכן לא נפסק הלכה כרבי מאיר אע"פ שהיה חריף מכל בני דורו/

 
ַצע  ׂשֹוְנֵאי ,  ליעקב ְטָרא ,  בֶׁ ִאיהו  (,  בצע'  ע  אור  מאורי'  ס,  השפע  את  העושקת   והעושק  הבצע  היא   כי ,  בצע  דקליפה הנקראת  המלכות  את  שונאה  היא   כי),  דוד  אחוז  שבה  המלכות   מצד  ְדָדִוד   ִמס ִ   ַרְגָלא   ד ְ

ְרָייא   ַוֲעַלְייהו  ,  הרביעית  רגל  היא   והמלכות ,  רגלים '  ג  סוד  הם  א" דז  ת"חג   כי,  הבינה   מרכבת  של  הרביעית   רגל  סוד  שהוא  ְרִביָעָאה  ,  ה"הוי   השם   אותיות'  ד  שורה   ועליהם  ה "יהו  ש ַ
 (.   שם  בפירושנו, ב"ע  קכא  דף ע ' תי  ז "בת הנזכר מאמר  ביאור עיין)

ון  - תיקון ע' דף קכב.   ו ָ ָמא  ג ַ ָ ְטָרא   או כ  ַמר   ְדַההו א  ִמס ִ ה    ְדִאת ְ חֹוָרה   בה   שנאמר   המלכות  מצד   הוא  היפה   השחור  גוון  ב ָ ְטָרא   ומפרש   ְוָנאָוה   ֲאִני  ש ְ ין  ִמס ִ ֵ ִאְתְקִריאו    ְדִאל    ד ְ
,  שחרותה   את   ומיפים ,  המלכות   את  מתקנים  הם  זה   ידי   ועל,  הבצע   שונאים   שהם   בזה  ונאים ,  בעניות   שחורים  שהם ,  בצע   שונאי   הנקראים   אלו  מצד  ונאוה   שחורה   שהיא   ָבַצע   ׂשֹוְנֵאי

ֲעָרא   ְוִאיהו  ( א"הגר ג "ה) ָמא ִדיֵליה   ׂשַ ָ  .   ונאוה   שחור הוא שלו השער , במלכות  מושרשת  שנשמתו  בצע  שונא  שהוא ומי   או כ 

ע –דף קכב.   ' תיקון ע  ַאְרב ַ ו ִנין   ד ְ ק  ו ן  ת ִ ִמיָעה ', י כנגד   ְרִאי ָה , ה "הוי השם  אותיות' ד  כנגד והם , שבאדם חושים' בד תקונים ' ד  יש כי  ִאינ  ו ר ', ו כנגד   ֵריָחא ', ה כנגד   ש ְ ב    כנגד ד ִ

ַמר   ֲעֵליה  , ְרִאי ָה (  א"הגר  ג"ה) ומפרש'. ה ה   נאמר  הראיה  על  ִאת ְ ֱחזֶׁה  ְוַאת ָ ל   תֶׁ י  ָהָעם  ִמכ ָ ,  בחכמה  ששורשה   הראיה   בכח "  תחזה, "החכמה  מן  ששורשך שבתפארת  משה   אתה   ַחִיל   ַאְנש ֵ

 וכו'...... 
ו ר  ב    ואמר ,  במלכות  האוחזים   החיצונים את שונאים שהם  דהיינו   ָבַצע ׂשֹוְנֵאי  כנגד  הוא  ָלֳקֵבל , ה" הוי השם של  האחרונה' ה סוד  שהיא שבראש המלכות סוד  הוא שבפה הדבור  .....ד ִ

ן   כי ָ מ  ַ ו ִרין  ָקִלין   ָסְלִקין   ת  אֹוַרְייָתא   ְוִדב  ין  ותפלה  התורה   של  והדבורים .  הקולות   את  מעלים  המלכות  של   בפה  ו ְצלֹוָתא  ד ְ ֵ ַמר   ִאל  ִאת ְ י  עליהם   שנאמר  המלאכים   אלו  ֲעַלְייהו    ד ְ   כ ִ
ַמִים עֹוף  ָ ת  יֹוִליךְ  השמיעה סוד  שבה", השמים" הנקרא הבינה  ממלאכי  מלאך היינו  ַהש   ֹול  אֶׁ ָנַפִים ו ַבַעל , המלכות לפה והתפלה  התורה  קול  את  ומעלה מוליך  הוא ַהק    הפה  הוא  כ ְ

יד , כנפים  הנקראים  שפתים   לו  שיש שבמלכות ָבר   ַיג ִ  (   ומפרשים  א"הגר). והתפלה  התורה  קבלת  מקום  ששם שבבינה   לאזנים והתפלה   התורה דברי   את  ומעלה מגיד   הוא ד ָ

ֲעָרא  סוד   הם   ָבַצע  ׂשֹוְנֵאי  -תיקון ע' דף קכג:   ו ָלא  ׂשַ   המלכות  סוד  שהיא   הגלגולת  הרי,  ה" הוי  דשם   אחרונה'  ה  המלכות  מצד   שהם,  בעיגול  הראש  על  הסובבים  שערות  ְבִעג 

 (   א" והגר  ק"רמ). ה "הוי  אותיות' ד סוד   שהם, האלו  הבחינות כל כוללת 

ו ָלא   ְזֵעיִרין   – תיקון ע' דף קכה.   ִעג  ְטָרא ,  המלכות  מצד  ָבַצע   ׂשֹוְנֵאי   מבחינת   הוא,  קשת  צורת  כעין   בעגול   דקים   שרטוטין  לו  שיש  מי   ב ְ   השם   של'  י  אות  מצד   והוא'  י   ְדָאת   ִמס ִ

ְטָרא  ְוָדִוד ,  ה"הוי   דשם   האחרונה'  ה  כנגד  שהיא   י"אדנ  ַמר '  י  ְדָאת   ִמס ִ יה    ִאת ְ ָטן  הו א  ְוָדִוד   בו  נאמר  י"אדנ   השם  של   הקטנה'  י  אות  מצד  המלך   ודוד  ב ֵ   מושרש   היה   דוד   כי  ַהק ָ

ין, במלכות  ֵ ו ן ְוִאל   .   ה "הוי  השם   של  האחרונה' ה אות  כנגד , שבמלכות  בצע  שונאי  מצד  הם   ואלו ָבַצע  ׂשֹוְנֵאי  ִאינ 

י  -תיקון ע' דף קכו:  ת   ַאְנש ֵ ון נרמזים   הם ֱאמֶׁ ַגו ָ ַבת נרמזים  הם  ָבַצע  ׂשֹוְנֵאי , התפארת מצד שבעין  ָירֹוק  ב ְ ִאיִהי  ַעִין ב ְ ָמא  ד ְ ָ  .   המלכות  מצד  שחורה שהיא  עין  בבת או כ 

בנן של קדושים שנקרא כן כי לא ראה צורת מטבע, וביארו כי לא רצה לרגע לסמוך עליו. וכן לעתיד לבוא בני אדם    כדאיתא בגמ'   יב
ה יד שלעתיד לא יהיה משא  יתביישו מאד בהחזקת ממון כמבואר בספורי מעשיות מבעל תפילה על מדינת העשירות. וכן מבואר בתור 

 ומתן ומשמע שרק יהיו כולם נותנים זה לזה בלא ממון, כי אחד ירגיש חסרון חבירו וירצה למלאתו משל עצמו.
 .שכל תחתון ומלכות ובת עין וכאן לראשונה נוקט מושג חכמה תתאה   עד כאן קרא לה   יג

שנק   חכמה תתאה  דהיינו בשם  חכמה  שנקראת  וממה  רק  הכוונה חכמה תחתונה  ביניהם  דמיון  שיש  מבואר  החכמה העליונה  ראת 
החילוק שזה תחתון וזה עליון וכנ"ל שזה צמצום ההשגות אלוקות להיות נגבלים בכלי עוה"ז לאפוקי מחכמה חיצונית שהיא כסילות  

 .דהיינו כל עצה והנהגה שאינה צמצום השכל העליון אלא מתחילה ונגמרת בעוה"ז 
ארבע יסודין  : תיקוני זהר דף סח בור ומעשה שהם כנגד ד' עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה.  ועיין לרצון מחשבה ד  אולי הכוונה  יד

דגופא בהון שריא יקו"ק, ודא איהו כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, בראתיו דא נשמתא קדישא דאיהי עולם  
 חיוון )נ"א חיין( ממללין, עשיתיו דא נפש דתמן עשייה, דשריא ברמ"ח פקודין:   המחשבה, יצרתיו דא רוח ממללא דמיניה 

ֶכל      - אות ד'  הלכה ה    בשר בחלב   עיין לק"ה   טו  ֶכל ֶעְליֹון ְלשֵֹ י ִאם ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ְוכּו' ִמּשֵ יג ּכִ ר ְלַהּשִ גֹות ֱאלֹקּות ִאי ֶאְפׁשָ ַהּשָ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְחּתֹון. ּוֵמֵאּלּו ַהצִּ  י הֵ ּתַ ַלל ַהּתֹוָרה, ּכִ ִחיַנת ּכְ ְמצּוִמים ֵהם ּבְ י ֵאּלּו ַהּצִ ל ָהעֹוָלמֹות ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף, ּכִ ִכין ּכָ ַאְתָון  ְמצּוִמים ִנְמׁשָ עּוִרין ּדְ ִחיַנת ׁשִ ם ּבְ

ִנבְ  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי אֹוִתּיֹות  ְוַעל  "ל(  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  )ּכְ אֹוָרְיָתא  ָעְלָמא.  ּדְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ָרא  ּבָ אֹוָרְיָתא  ּבְ י  ּכִ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ְראּו 
"ל, ּנַ ּכַ גֹות ֱאלֹוקּות  ַהּשָ יִגין  ַמּשִ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ְכִלּיּות,  ְוַהּשִ ַהָחְכמֹות  ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְמצּוִמים  ַהּצִ ׁשֶ ֶהם   ִנְמָצא,  ּבָ ר  ְוָכל ֲאׁשֶ ל ָהעֹוָלמֹות  ּכָ ׁשֶֹרׁש    ֵהם 

יג אֹותֹו ִיְתבָּ  ְכִלּיֹות ְלַהּשִ ִהיא ַהּשִ "ל ׁשֶ יָת, ַהְינּו ָחְכָמה ַהּנַ ָחְכָמה ָעשִֹ ם ּבְ ּלָ י ּכֻ ר ַהָחְכָמה. ּוֵמֲחַמת ֵחְטא  ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף, ּכִ ה ִעּקַ ּזֶ ַרְך ַעל ָיָדם, ׁשֶ
ָכל עֹוָלם ּובְ  ּבְ ַעת ְוַהָחְכָמה ׁשֶ ב ַהּדַ הּו  ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְתַעְרּבֵ ּזֶ א, ׁשֶ ָכל עֹוָלם ְוַדְרּגָ ּבְ ְכִלּיּות ׁשֶ ָכל ַהּשִ ְטָרא ָאֳחָרא ּבְ א ְוֵיׁש ֲאִחיָזה ְלַהּסִ ְרּגָ ָכל ּדַ

ין ַהּסִ  ָאה ּבֵ ּתָ הּוא ָחְכָמה ּתַ ְלכּות ׁשֶ ְפָעִמים נֹוֶפֶלת ַהּמַ ּלִ "ל ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ בָֹאר ׁשָ ּמְ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ  ':ְטָרא ָאֳחָרא ְוכוּ ּבְ

א ֵמֲאִחיזַ  ְרּגָ ל עֹוָלם ְוָכל ּדַ ן ּכָ יו ְלָבֵרר ּוְלַלּבֵ ל ְיֵמי ַחּיָ ל ָהָאָדם ּכָ ר ַהְיִגיָעה ְוָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ָכל ָאָדם  ְוֶזה ִעּקַ א. ְוֶזה ּבְ אֹותֹו עֹוָלם ְוַדְרּגָ ּבְ ה ׁשֶ ִלּפָ ת ַהּקְ
ִפי  חּוִתים ּכְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ י ֲאִפּלּו ַהּפָ ִפי ַמְדֵרָגתֹו. ּוְכמֹו ֵכן הּוא זֹוֶכה ְלַהּשָ   ּוְבָכל ְזַמן, ּכִ ְך ּכְ מֹו ֵכן הּוא ְמָבֵרר ּוְמַזּכֵ יו ַהּטֹוִבים ּכְ ַגת  ֲעבֹוָדתֹו ּוְכִפי ַמֲעשָֹ

ַרְך. יר אֹותֹו ִיְתּבָ  ֱאלֹקּות ְלַהּכִ
 ים את החודש.כפשוטו שהטבע משתנה לפי חכמת התורה כגון בת שלש שחוזרים בתוליה אם עיברו חכמ   וכן מצינו   טז 

ְך ַעל ְיֵדי ַהּתוֹ – אות שנד    ועיין חיי מוהר"ן  ם ֶזה ִנְמׁשָ א ְונֹוֵתן, ּגַ ה נֹושֵֹ ים ַאּתָ ָך, ִעם ִחּטִ ּלְ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָ ר ִעם ֶאָחד, ָמה ַהּמַ י:ְוִדּבֵ ּלִ  ָרה ׁשֶ
בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו  אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין    : עירובין דף יג   יז 

הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים תנא  



 4מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

. שזה השכל  \יח/ מלכות של עולם גבוה יותר ואינה מנהגת את עולם של רוב העםשהתורה שלו שייכת ל
השכל וכולל בתוכו בצמצום נפלא את  של ההנהגה והמלכות, הוא בחי' חכמה ושכל תחתון כנגד  

 של השגות אלקות. 
שנפלו ראשי הדור    \יט/ביומוי דשמואלכיון שא"א לזכות לחכמה תתאה אלא ע"י שונא בצע לכן  וע"כ  

, כמ"ש )שמואל א'  ן שהוא ע"זדהיינו אל המבטח בממו  אל הממון  הנביא  הכוונה לבניו של שמואל
יוצא    ,חטא ממשלהכוונה    ,אע"פ שאמרו חז"ל שלא חטאו  ויטו אחרי הבצע  \כא/כח'( אבל אין הכתוב 

בממון    ןהביטחוכי    , ע"כ תיכף פגמו במלכות דקדושה\כג/[כב] עכ"פ שלא היו שונאי בצע  ש   ,מפשוטו

 
רבי נחמיה  לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו אלא 

שמו ואמרי לה רבי אלעזר בן ערך שמו ולמה נקרא שמו נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה  
לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב והיו עיניך ראות את מוריך אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן תלמיד  

וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל כל דבר ודבר של טהרה    היה לו לרבי מאיר 
ארבעים ושמונה טעמי טהרה תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים אמר רבינא אני אדון ואטהרנו  

בה טומאה לא כל שכן ולא היא מעשה קוץ בעלמא קעביד אמר רבי אבא  ומה נחש שממית ומרבה טומאה טהור שרץ שאין ממית ומר 
אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה  

זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן  אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה  
 .מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן 

אמרה תורה אחרי רבים להטות ולא אחרי חריפים. ועיין ירולשמי סנהדרין ד' ב' שבכל הלכה יש מט פנים לכאן ולכאן    מזה הטעם   יח

אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת    - עירובין יג:  -   ריטב"א ועיין    נה לחכמי הדור לפסוק עפ"י הרוב.וההלכה למעשה נית
ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר  

להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה    ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל 
 ויין בזה בתורה נו מה שביאר רבנו בזה.   כמותם, ונכון הוא לפי הדרש ובדרך האמת יש טעם וסוד בדבר: 

ממון. מה שאפילו    שאמרו עליו חז"ל ששקול כמשה ואהרן לא זכה להמשיך דעת ותיקון לדורו להוציאם מתאוות   תימה ששמואל   יט 
יעקב אבינו קודם מתן תורה זכה להוציא את העיר שכם כמבואר בתורה כז. ושלמה המלך שטעה בכמה דברים כן זכה. אמנם נראה  
ששלמה זכה רק מכח אביו דוד אבל עדיין קשה מדוע שמואל לא זכה. ובפרט שהרג את אגג שהיה מלכות דסט"א ולא נשאר ממנה  

י שזה לעומת זה תקום מלכות דקדושה כמו שבאמת היה בימי דוד ושלמה. ואולי הכוונה לזמן שקודם הריגת  אלא מעט מאד, והיה ראו 
 אגג והעמלקים. כמבואר שם ריש פ"ח דשמואל א' שהכתוב שבניו חטאו הוא לפני המלכת שאול.

  בתקפא )שמואל ח'( ובתשכט תוקן כ

ר ָזֵקן  א פרק ח - שמואל  כא ֲאׁשֶ ָרֵאל: )א( ַוְיִהי ּכַ ָניו ׁשְֹפִטים ְלִיׂשְ ם ֶאת ּבָ ׂשֶ מּוֵאל ַוּיָ ה ׁשְֹפִטים   ׁשְ ֵנהּו ֲאִבּיָ ם ִמׁשְ כֹור יֹוֵאל ְוׁשֵ נֹו ַהּבְ ם ּבְ )ב( ַוְיִהי ׁשֶ

ַבע: ְבֵאר ׁשָ ְדָרָכו  )ג(    ּבִ ְדָרָכיו \ ְולֹא ָהְלכוּ ָבָניו ּבִּ ּטוּ \}ּבִּ ַֹחד ַויַּ ְקחוּ ש  ַצע ַויִּּ ּטוּ ַאֲחֵרי ַהּבָ ט:{ ַויִּּ ּפָ ְ ש  מּוֵאל     מִּ בֹאּו ֶאל ׁשְ ָרֵאל ַוּיָ צּו ּכֹל ִזְקֵני ִיׂשְ ְתַקּבְ )ד( ַוּיִ
ְפֵטנּו כְּ   ָהָרָמָתה:  נּו ֶמֶלְך ְלׁשָ יָמה ּלָ ה ׂשִ ְדָרֶכיָך ַעּתָ ה ָזַקְנּתָ ּוָבֶניָך לֹא ָהְלכּו ּבִ ה ַאּתָ  ָכל ַהּגֹוִים: )ה( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהּנֵ

ויטו אחרי הבצע הם נטו אחרי הבצע כלומר שהיה לבבם נוטה לממון והיו נבהלים להון ואין טוב להיות שופטים אנשים    רד"ק  )ג( 
וזהו פי'   כאלה אלא שונאי בצע כמ"ש בתורה והם האנשים המסתפקים בחלקם הנמנעים מן העולם הזה ואינו רודפים אחר הממון 

גזלה וחמס וש  וחד כי כבר אמר יראי אלהים אנשי אמת ובני שמואל היו אוהבי בצע ולא עוד אלא  שונאי בצע ואין לפרש שונאי 
 שלקחו שוחד ויטו משפט אבל י"ת ויטו אחר הבצע ואתפניאו בתר ממון דשקר: 

להרבות שכר חזניהם וסופריהם ולהטיל מלאי על    - לסבב בערי ישראל ואח"כ נטו אחרי הבצע    - כו' בדרכיו    - )ג( ולא הלכו    מלבי"ם 
כי עבירה גוררת עבירה, וחז"ל אמרו שלא חטאו    - ואח"כ הטו משפט    - ב ולשאול חלקם בפיהם כדברי חז"ל, ואח"כ לקחו שחד  ב" 

 בקבלת שוחד רק ע"י שנטו אחר הבצע מעלה עליהם כאילו לקחו שוחד:
 עי"ש פרש"י דרשת חז"ל בשבת נו.  כב

ג{ ויהי )כי  - בני שמואל חטאו אינו אלא טועה שנאמר }שמואל א ח נו.[  ]דף    א''ר שמואל בר נחמני א''ר יונתן כל האומר   -   שבת נה:  כג
ג{ ויטו אחרי הבצע  - זקן שמואל ובניו לא הלכו( בדרכיו בדרכיו הוא דלא הלכו מיחטא נמי לא חטאו אלא מה אני מקיים }שמואל א ח 

טז{ והלך מדי שנה  - אמר }שמואל א ז שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנ 
בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן  
כתנאי ויטו אחרי הבצע ר' מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם רבי יהודה אומר מלאי הטילו על בעלי בתים ר' עקיבא אומר קופה יתירה  

 מעשר נטלו בזרוע ר' יוסי אומר מתנות נטלו בזרוע:   של 

.  ולסופריהם   . שמשיהם ששוכרין אותן לילך ולהזמין את הנקראים לדין: לחזניהם   . במקח שוחד והטיית דין: בני שמואל חטאו  -  רש"י פ 

לעסוק בה ולתת להם השכר ומתוך כך היה נמשך    . נותנים להן פרגמטיא מלאי הטילו על בעלי בתים   לשטרי בירורין ולאגרות שום: 

. מעשר ראשון הראוי להם שלוים היו שאלו בפיהם מתוך שהיו  חלקם שאלו בפיהם  לבם להטות דין כשבאין לפניהן לדון והיינו חטאם:

  . יותר מן הראוי:ירה קופה ית   גדולי הדור ושופטים לא היו מונעים מהם ושאר לוים עניים מצטערים ולר' מאיר לא חטאו בהטיית משפט: 

. זרוע לחיים וקיבה והם לא היו כהנים ל''א מתנות לויה כגון מעשר וקרא כתיב ונתן לכהן ודרשינן ולא שיטול מעצמו בשחיטת  מתנות 
 חולין בפ' הזרוע )דף קלג.( וה''ה לכל מתנות כהונה ולויה: 

ה היא, ולא ניתנה לכל עד שיענש הנמנע ממנה, מכל מקום  : אף על פי שמידת חסידות בנטיה אל הקצה האחרון מדה יתיר כתב המאירי
מי שנתפרסמו אבותיו במדה זו באיזו ענין ובא הבן למלא מקומו הרי ראוי לאחוז בה עד שאם יניחנה ראוי לו ליענש, והוא שנאמר  

 בבני שמואל שלא עשו כמעשי אביהם.



 5מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

לא    ,העם המבקשים להמליך עליהם מלך שהקב"ה לשמואל  אמר  ש. כמ"ש  \ כד/ בהקב"ה  ןהביטחוהפך  הוא  

רבנו    \כז/[כו]   כי אותי מאסו ממלוך עליהם, ושאלו להם מלך ככל העכו"ם  \כה/ )שם(ותך מאסו  א
כיון שפגמו במלכות    , לומר שהיה פגם אמונה  , כנראהשינה הלשון שכתוב ככל הגויים וכתב ככל העכו"ם

שאמרו    סנהדרין מבואר שרק עמי הארץ פגמובגמ'  צ"ע שו.  תאוות ממון שהיא ע"ז  אל   ההנטיי שמים ע"י  
, והם  רבינו מדבר מראשי הדור כנ"לואילו  ,  \כח/ אבל הזקנים שאלו כהוגן  וכו',  והיינו גם אנחנו ככל הגויים

 \כט/ בה' כשבקשו מלך בזמן ששמואל קיים  ןבביטחו, ואולי כוונת רבנו שגם הזקנים פגמו קצת  הזקנים מסתמא
לשונם  ואולי בזה מתרץ רבנו יתור ב,  איזה פגם במלכות שמים כנ"ל  בחי'ולא סמכו עליו שידאג להם, וזה היה  

הגויים"שאמרו   ככל  לנו מלך לשפטינו  עמי "שימה  "ככל הגויים" אמרו  הסיפא  ופירשו המפרשים שאת   ,
וקים אחר כך, אלא  הרי דברי עמי הארץ נאמרו כמה פס  ,מדוע נכתב כהמשך לדבריהם  הארץ, וקשה א"כ

 . לרמוז שגם הזקנים פגמו קצת
פשט הכתוב שמרוב זהב לא השתמשו בכסף כלל וכל הכלים    \לא/[ל]וביומוי דשלמה שאין כסף נחשב  

, \לב/ שלא היה להם תאוות ממון כלל  "אין הכסף נחשב"לשון הכתוב  דורש  ורבנו  ,  היה שלמה עושה רק מזהב

 
לה לו מה נאמר לו בנבואה, ואמר לו: "כה יעשה לך אלוהי' וכה  [ אמרינן שעלי קילל את שמואל על תנאי אם לא יג.יא   בגמרא מכות 

קללת חכם אפילו   - יוסיף אם תכחד ממני" ופירש רש"י יעשה לך כמו שעשה לי שאין בני מהוגנים. ואף ששמואל גילה לו את הנבואה 
 )הערות ביאור חברותא שולביץ(  על תנאי מתקיימת, ולכן בני שמואל לא הלכו בדרכיו.

 כשם שבוטח בממון בוטח ברופא וקל לו לשלם לרופא מאשר לתת לצדקה.כידוע    כד
מּוֵאל ָהָרָמָתה:  א פרק ח - שמואל   כה  בֹאּו ֶאל ׁשְ ָרֵאל ַוּיָ צּו ּכֹל ִזְקֵני ִיׂשְ ְתַקּבְ ְדָרֶכיָך    )ד( ַוּיִ ה ָזַקְנּתָ ּוָבֶניָך לֹא ָהְלכּו ּבִ ה ַאּתָ )ה( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהּנֵ

יָמה לָּ  ה ׂשִ ָכל ַהּגֹוִים: ַעּתָ ְפֵטנּו ּכְ מּוֵאל ֶאל יְ   נּו ֶמֶלְך ְלׁשָ ל ׁשְ ּלֵ ְתּפַ ְפֵטנּו ַוּיִ נּו ֶמֶלְך ְלׁשָ ָנה ּלָ ר ָאְמרּו ּתְ ֲאׁשֶ מּוֵאל ּכַ ֵעיֵני ׁשְ ָבר ּבְ ַרע ַהּדָ )ז(    דָֹוד: )ו( ַוּיֵ

ר יֹאְמרוּ אֵ  ֶ קֹול ָהָעם ְלֹכל ֲאש  ַמע ּבְ ְ מוֵּאל ש  ְ לְֹך ֲעֵליֶהם:ַויֹּאֶמר ְידָֹוד ֶאל ש  ּמְ י ָמֲאסוּ מִּ י ֹאתִּ י לֹא ֹאְתָך ָמָאסוּ ּכִּ ינוּ ַגם ֲאַנְחנוּ  .....  ֶליָך ּכִּ )כ( ְוָהיִּ
ְלֲחמֵֹתנוּ:  ְלַחם ֶאת מִּ נוּ ְוָיָצא ְלָפֵנינוּ ְונִּ ָפָטנוּ ַמְלּכֵ ְ ם וּש  ָכל ַהּגֹויִּ  ּכְ

ר"ל שמע סוף    - ה מצד שתשמע לכל אשר יאמרו אליך  וה' גלה לו, שישמע בקול העם לעשות שאלתם, וז   - )ז( ויאמר ה'    מלבי"ם 
דבריהם שאמרו לשפטנו ככל הגוים, שכוונתם שישפטם כמשפטי העמים שמקורם מחפץ המושל ורצונו, ודייק זה כי אם לא לזה כוונו  

בעל שני פנים כ"א  היל"ל בהפך תנה לך מלך ככל הגוים לשפטנו, וז"ש חז"ל שזקנים שאלו כהוגן ועמי הארץ קלקלו )כי במאמר הזה  
כי בזה רוצים לפרוק מעליהם    - אם אתי מאסו ממלוך עליהם    - כוון בו כונה אחרת( ובזה אין זה העדר כבוד לך כי לא אתך מאסו כי  

 משפטי התורה ומלכות שמים: 
 ועיין סנהדרין כ:   שם פסוק ה'  כו

  .מלך מותר בו יח( - א ח' יא - )שאמר להם שמואל הנביא כשבקשו מלך בספר שמואל אמר רב יהודה אמר שמואל כל האמור בפרשת מלך   -   : סנהדרין דף כ כז 
כתנאי רבי    .אלא לאיים עליהם שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך )ע"י שמואל הנביא ללמד דין מלך(    רב אמר לא נאמרה פרשה זו 

רבי יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים עליהם שנאמר שום תשים    .מלך מותר בו   , שת מלך יוסי אומר כל האמור בפר 
עליך  מלך   .עליך מלך שתהא אימתו  בכניסתן לארץ להעמיד להם  ישראל  נצטוו  מצות  יהודה אומר שלש  רבי  היה  יד(  וכן  יז    )בדברים 

)שום תשים עליך מלך  רבי נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו    .יא( -)בדברים יב י   רה ולבנות להם בית הבחי )בדברים כה יט(  ולהכרית זרעו של עמלק  

)ואמנם כך    ואמרת אשימה עלי מלך וגו'   )בדברים יז יד(   שנאמר )שגלוי ידוע לפני הקב"ה שסופם להתרעם ולבקש מלך ככל הגויים(  אלא כנגד תרעומתן  בדברים יז טו(  

  ,תנה לנו מלך לשפטנו   א ח' ו'( - )שמואל   תניא רבי אליעזר אומר זקנים שבדור כהוגן שאלו שנאמר   .ו מלך(א ח' ה ועתה שימה לנ - התקיים כמ"ש בשמואל 

  .ונלחם מלחמותינו" דלא בטחו בהקב"ה   והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו " )שם פסוק כ'(  אבל עמי הארץ שבהן קלקלו שנאמר  
ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה    תניא רבי יוסי אומר שלש מצות נצטוו 

ואיני יודע איזה מהן תחילה כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה ואין כסא אלא  
 .מלך שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך 

ששואל כיצד אפשר לומר שזקנים שאלו כהוגן הרי אמרו תנה לנו מלך לשפטינו ככל הגויים. והמהרש"א ועץ יוסף    עי"ש ערוך לנר   כח
 פירוש שבאמת את המילים ככל הגויים אמרו עמי הארץ ולא הזקנים.

כיון שמבואר   כט  ואחת מהן היא להמל   צ"ע  ג' מצוות בכניסתם לארץ  נצטוו על  בגמ' שבני ישראל  עוד קודם  שם  יך מלך, לכאורה 
לשמואל כבר בזמן יהושע היה צריך לעשות זאת ומדוע המתין עד שהעם יבקש עליהם מלך ועוד שלפי המבואר עצם הבקשה היא  
פגם במלכות שמים. ובאמת בגמ' נחלקו בזה רבי יהודה סבר שכולם שאלו כהוגן ורבי נהוראי סבר שבאמת לא רצה הקב"ה שימליכו  

יווה אותם בכניסה לארץ כי ידע שיתרעמו ויבקשו מלך. ורבי אליעזר חילק שזקנים שאלו כהוגן ועמי הארץ שלא  מלך וכל מה שצ 
 כהוגן.

 אין כסף נחשב[   ' כ 'ב ט - ]עיין פרש"י שם אין כסף )כי( לא נחשב ועיין דברי הימים  כא ' א י-מלכים*  ל

ֶלְך ׁשְ   א פרק י' - מלכים  לא ֵקה ַהּמֶ ֵלי ַמׁשְ לֹמֹה ִלְמאּוָמה:)כא( ְוֹכל ּכְ יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף לֹא ֶנְחׁשָ ָבנֹון ָזָהב ָסגּור ֵאין ּכֶ ית ַיַער ַהּלְ ֵלי ּבֵ  לֹמֹה ָזָהב ְוֹכל ּכְ

כל הכלים האלה היו זהב סגור אין כסף בהם כי לא נחשב הכסף למאומה בימי שלמה מרוב הזהב    - )כא( אין כסף לא נחשב    רד"ק 
 אחד מהם מכסף:   לפיכך עשה כל הכלים זהב ולא עשה 

ב בִּ   דברי הימים ב פרק ט  ֶסף ֶנְחׁשָ ָבנֹון ָזָהב ָסגּור ֵאין ּכֶ ית ַיַער ַהּלְ ֵלי ּבֵ לֹמֹה ָזָהב ְוֹכל ּכְ ֶלְך ׁשְ ֵקה ַהּמֶ ֵלי ַמׁשְ לֹמֹה ִלְמאּוָמה: )כ( ְוֹכל ּכְ  יֵמי ׁשְ
יותר ולא    ות יקר זהב ואבנים טובות כי היו  רק ב צ"ע שלכאורה הדרש סותר את הפשט שאדרבה מרוב ממון בחרו    אין הכסף נחשב   לב

. ונראה שכל כוונתם היתה לא לאסוף ממון אלא לכבד את המלכות דהיינו בית המקדש ובית המלך, ועל כן בחרו  ששנאו את הממון 
 ביקר ביותר.

א בלא תגא[, כתיקון שנאת  שבהשתוות תיקון עזות הרשע להיות במדת המלכות, ]כי עזות מלכות   - ידיעה יז    ביאור הליקוטים ועיין  
הבצע והכסף במדת המלכות. יש לבאר, שהיינו הך. כי כמו הסתירה שנמצא בדברי המשנה, על אודות העזות. ]וכהסתירה שנמצא  
בלשון האריז"ל, אודות בן הרשע שנמצא במלכות דקדושה[. כן הוא הסתירה שבאחדות הדרש והפשט אין כסף נחשב המוב"פ. כי  



 6מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

כידוע שדוד המלך תיקן   היה מלכות דקדושה על תקונה ומכונהכי  והטעם  ,  )לקמן(בזוהר ויחי    איתאוכן  
וכמבואר   \לג/ והכנעת מלכות דס"א לגמרי,  ,ה למלכות דקדושה שלימהכובנו שלמה ז  , את ספירת המלכות

שמלך על ודרשו בגמ'  וישב שלמה על כסא ה'    \לו/ . כמ"ש )ד"ה א כט(\לה/ [לד] ויחי רמט:    בזוהר

 
כל אחד, הוא העיקר שתענה בקול עזות, שבכלליות כספיו ותאוותיו המרשיעים אותו ברשע הנ"ל. כי אף על פי שהם  הכסף והממון של  

מוכרחים, ונמצא מכל אחד מהם גם בקדושת התורה והתפלה. נאחז ומתגבר בהם מאד הרע והקליפות ]ובפרט בהכסף בעצמו[, עד  
לגהינם. ]גם בהוראתו כל הנ"ל, מבאר יותר בלשון הכתוב, סביב רשעים  שמוכרח להחליט בשנאת הממון, כהחלטת המשנה עז פנים  

 וכו', שהוא מביא על אודות סיבובי הממון והכסף הנ"ל[: 

אעפ"כ צריך אותה לקדושה כי לא הבישן למד, וכן הבן הרשע    שכמו שמדת העזות היא רעה מאד כמ"ש עז פנים לגהנם   נראה כוונתו 
וזה רמזו   נכלל במלכות דקדושה, כך גם הממון אע"פ שא"א לזכות לחכמה תתאה אלא ע"י שונא ממון אבל א"א בלעדיו בעוה"ז, 

אותו ולא רצו בו.  בסתירת הפסוק בין הפשט והדרש אין הכסף נחשב בימי שלמה שהפשט דלא נחשב מרוב כסף ואילו הדרש ששנאו  
כי בעוה"ז מוכרחים להשתמש ברע לצורך הקדושה וכמו שהבת שהיא פסולת בחי' פסל לך א"א בלעדיה לזכות בתכלית שהיא השגות  

 אלקות, כי א"א לזכות לתכלית הענווה והבושה בלי עזות ולשונא בצע בלי ממון, ולחכמה עילאה בלא חכמה תתאה.  
 כך שמעתי מהרב עפ"י האריז"ל.  .החול בימיו היו במדרגת שבת של ימינו כי ימי    עד שהיה בבחי' עוה"ב   לג
 * עיין זהר ויחי דף רמט:  לד

ַלט   ו ְלִזְמָנא  - זוהר ויחי דף רמט:    לה ש ָ לֹמה   ד ְ ִסיֲהָרא  ש ְ ָלמו ָתא   ָקְייָמא  ד ְ ַאש ְ ְדָווָתא  ַוֲהָוה ,  בשלימות  המלכות  סוד  שהיא  הלבנה  היתה  שאז  שלמה  ששלט   בעת  אבל  ב ְ חֶׁ , ב ְ
ֲעִתירו   א ד ַ כל ָ   ......, לה היו השפעות וכל שעשירות לפי בשמחה היתה ואז ֵליה   ֲהָוה  ד ְ

ִוד   ְוַכד ....  יק  ד ָ ל ִ ַ ִביק  ֵמָעְלָמא  ִאְסת  ִלימו    ָלה    ש ָ ש ְ לֹמה ,  בשלימות   השכינה   את   הניח  העולם  מן   נסתלק  וכשדוד  ב ִ עו ְתָרא  ָלה    ָנַטל   ו ש ְ ֵלימו ָתא  ב ְ ש ְ   אותה   קבל   המלך  ושלמה  ב ִ

ָהא,  ובשלימות   בעשירות נו    ָנְפָקא  ִסיֲהָרא  ד ְ ֵ ְסכ  ךְ   ו ְבִגין(  ז"ד   ג "ה),  עשירות '  לבחי  ונכנסה   עניות '  מבחי  יצאה  כבר  השכינה   אז   כי   ְלעו ְתָרא  ְוָעאַלת   ִממ ִ ָ ְלָטא  עו ְתָרא  כ  ל   ַעל   ש ָ   כ ָ
א   ְוַעל   מהשכינה   העשירות   שפע   נשפע   כי ,  הארץ  מלכי  כל  על   עשירות  שלטה  לכן   עשירה '  בחי  היתה   שהשכינה  ולפי  ַאְרָעא  ַמְלֵכי ף   ֵאין   כתוב  זה  ועל  ד ָ סֶׁ ֶׁ ב   כ  ְחש ָ יֵמי   נֶׁ לֹמה   ב ִ ,  ש ְ
א ל ָ א  אֶׁ ל ָ ִגין, זהב  היה  הכל  אלא  ְדַהב  כ  ָהא ב ְ י   ד ְ ַהב  ִאְתַרב ֵ   ְוַעְפרֹות  כתוב  הזמן  אותו  ועל  ְכִתיב   ִזְמָנא  ו ְבַההו א , א"מז   השכינה שקבלה  השפע  מכח הזהב  נתרבה  שאז  לפי ( ג "ה) ד ְ
ָהא,  הזהב   שפע  את  א" מז  קבלה   השכינה   סוד   שהיא  שעפר' פי  לוֹ   ָזָהב  ְלֵעיָלא  ָעָפר  ד ְ ל   ֲהָוה   ד ִ ֵ כ  ַ יה    ִמְסת  א  ב ֵ ְמש ָ   שהוא  השמש   בה מסתכל היה, השכינה שהוא  מעלה  של  העפר כי ש ִ

לו ָתא( ק "הרמ ג " ה), הזהב  שפע   בה  השפיע  ובזה, א"ז  סוד  כ ְ ַ א  ו ְבִאְסת  ְמש ָ ש ִ י ִאְתֲעִביד   ְדַעְפָרא  ְותו ְקֵפיה   ד ְ .   בעולם  הזהב ונתרבה  נעשה  המלכות   ותוקף   א"ז  הארת ובכח  ְדַהב  ְוַאְסג ֵ

א  ו ֵרי   ֲחֵזי  ת ָ ְנִהירו    ִמט  תו ְקָפא   ד ִ א   ד ְ ְמש ָ ש ִ ן  ד ְ ָ מ  ַ ַאְרָעא   ( א"ע  רנ   דף )  ַעְפָרא,  שם  מכה  השמש   אור  שתוקף  ההרים  מן  וראה  בא  ת  יֵני   ד ְ הו    טו ֵרי   ב ֵ ל ְ ֻ  שבין  הארץ  עפר  ְדַהב   ָעְבֵדי   כ 

ין  ֵחיָוון  ְוִאְלָמֵלא,  זהב  עושים  כולם   ההם  ההרים יש ִ ְרִביאו    ב ִ ן  ד ִ ָ מ  ַ ֵני אז, הזהב  לקחת   שם  מלבוא  אדם  בני  ומונעים  שם   גדלים  צפעונים   נחשים  הרעות  שחיות  לא  ואם  ת  א  ב ְ   ָלא  ָנש ָ
ֵני  ֲהווֹ  ִגין,  עניים  היו  לא  אדם  בני  ִמְסכ ְ תו ְקָפא  ב ְ א   ד ְ ְמש ָ ש ִ י  ד ְ   והענין .  משם  להתפרנס  העולם  לכל  שדי   עד  הזהב  את  מרבה  בחוזק  הארץ  עפר  על  המכה  השמש   שתוקף  לפי  ְדַהב   ַאְסג ֵ

  א" שז  י "ע  דיניה ונמתקים  ממנה  החיצונים  את להבריח וכשזוכים,  השמש   סוד שהוא  א"ז   עם  יחודה   את   ומעכבים  בה   אוחזים  שהחיצונים  דין  בעלת  היא  עפר'  בחי  שהיא  המלכות   כי  הוא
  את להבריח  זוכים רבים לא  אבל,  ישראל לבני   עשירות שפע  נמשך   וממנה וזהב   עושר'  בחי  במלכות מתרבה  אז, העליון  זהב סוד  שהיא  הבינה בכח חזקה הארה  היחוד  בשעת   בה מאיר 
 .   ודלה עניה ' בבחי כשהיא  מהמלכות מתפרנסים  כי  בעוני  חיים  הם  אדם  בני   הרבה לכן,  בבעלה וליחדה  ממנה  החיצונים  שהם הרעות  חיות

ִגין ךְ   ב ְ ָ יֹומֹוי  כ  לֹמה   ב ְ ש ְ ף   ֵאין  כתיב   כראוי  ן" זו  יחוד  שהיה   המלך   שלמה   של   בימיו  לכן  ד ִ סֶׁ ֶׁ ב   כ  ְחש ַ ָהא,  בכסף  משתמשים   היו  שלא'  פי  ִלְמאו ָמה   נֶׁ יָפא   ד ְ ק ִ ַ א   ת  ְמש ָ ל   ְדש ִ כ ַ ַ   ִאְסת 
ַעְפָרא י   ב ְ ַהב   ֵליה    ְוַאְסג ֵ   למה   ענין  יש  ְועֹוד .  הבינה   מכח  זהב  בה  והשפיע   במלכות  האיר  א"ז   סוד  שהוא  העליון  שמש  כי  ל"ור ,  הזהב  ומרבה  בעפר  מסתכל  היה   השמש  תוקף  כי  ד ְ

ַההו א,  הזהב  כך  כל   נתרבה ִדיָנא  ִסְטָרא  ַעְפָרא  ד ְ ד   לכן ,  הזהב   שורש  ששם   דין   בעלת  היא   מצד עצמה   המלכות   כי   ִאיהו    ד ְ ל   כ ַ כ ַ ַ יה    ִאְסת  א   ב ֵ ְמש ָ   בעל   שהוא  א "ז  בה  כשמסתכל   ש ִ

ו ְקָפא ָנַטל , הרחמים  י  ת  ֲהָבא  ְוִאְתַרב ֵ  .    למאומה  נחשב כסף  אין לכן  בעולם  כך  כל  הזהב נתרבה  שאז  ולפי ,  ברחמים   מיתוקה  מכח הזהב  ונתרבה הרחמים  תוקף המלכות מקבלת  ד ַ

יָון ֵ ל   כ  כ ַ ַ ִאְסת  לֹמה   ד ְ ה    ש ְ ח , הזהב  של   שפע  רבוי  את  בה   וראה  המלכות במדרגת שלמה והתבונן  שהסתכל כיון  ב ָ ב ַ   לבני  והודיע   והכריז  ְוַאְכִריז,  לעולם שירד  השפע   רוב  על  ה "להקב  ש ַ

ל   ְוָאַמר   ה"הקב  של  גבורותיו   אדם  ָעָפר   ִמן  ָהָיה   ַהכ  א  ְוַעל .  המלכות   מן  בא   השפע   כל'  פי' ְוגוֹ   הֶׁ לֹמה   ד ָ ָדִוד   ְלַנְגָנא  ִאְצְטִריךְ   ָלא  ש ְ   שממנו   בשלימות  היחוד   היה  שאז  לפי כן ועל  כ ְ

א,  הדינים המתקת שבחי   היו  ששבחיו  אביו   דוד  כמו   לנגן  צריך  היה   לא  שלמה   לכן  בעולם   עשירות  של  רב  שפע   נמשך ל ָ יָרָתא אֶׁ ִאיהו    ש ִ   הבא אהבה  שהוא   שיר  אלא  ְדעו ְתָרא  ְרִחימו    ד ְ

הו א,  וכבוד  מעושר ָכל   ו ְרִחימו    ְנִהירו    ד ְ ָחן  ד ְ ב ְ ו ש ְ ָעְלָמא  ת  יה    ד ְ א   שהוא  השירים   שיר  והוא,  בו  נרמזות  העולם   של  והתשבחות   השירות  כל  של   והאהבה  שהאור   ֲהווֹ   ב ֵ ְחת ָ ב ַ ו ש ְ   ת 
ַמְטרֹוִניָתא ד   השכינה  של  השבח  ד ְ ֻכְרְסָייא  ָיְתָבא   כ ַ א  ְלִקְבֵליה    ב ְ ַמְלכ ָ   אז   כי ,  השירים   בשיר  המלך   שלמה  ָקֲאַמר   זה  את ,  בפנים  פנים  היחוד  בסוד  א "ז  מול  בכסא  יושבת   כשהיא  ד ְ

 (   ומפרשים ק"רמ). ממש  היחוד שבחי משבח   שלמה היה  לכן,  המלך דוד  ניגוני  ידי על הדינים  נמתקו   כבר

ִתיב   ַמה   ְרֵאה (  ג "ה) ן  כ ְ ֵ ת  ךְ   ַוי ִ לֶׁ ֶׁ ת  ַהמ  ף   אֶׁ סֶׁ ֶׁ ם   ַהכ  ַלִ ירו ש ָ ֲאָבִנים   ב ִ ַ   כאבנים  הכסף   את  שנתן  י"ע   לכן  החסד  מצד   שורשו   שהכסף  לפי  החסד  סוד  שהוא   הימין   את  לדחות  ז" עי  רצה  כי  כ 

ִגין ,  החסד   הנהגת   את   דחה  א  ב ְ כל ָ   מדת   שהוא   הגבורה   מצד   הוא   לישראל   מלמעלה   שנמשך  שהשפע   מורה  היה  שזה ,  הדין   מצד   ששורשו   זהב  של   הכלים  כל  היו   שאז   לפי   ְדַהב   ֲהָוה   ד ְ

ר   ְוַעְפָרא ,  הדין ַ ָמאָלא   ִאְתַקש   ְ ׂש  ִסְטָרא   ב ִ ָמה   היחוד  אהבת  מצד  א"ז   שבשמאל  המתוקות  בגבורות  נתקשרה  והמלכות  ִדְרִחימו    ב ְ ַחת ,  ָאַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ַ מאלֹו ת  י   ׂשְ   אהבת  כי  ְלראש ִ

א ,  השמאל   מן  הוא  היחוד  ְמש ָ ק  ְוש ִ ב ַ ֲהָדה    ִאְתד ַ ה    ִאְתֲעֵדי   ְוָלא   ב ַ   השפע  שכל  לפי החסד  מדת אל  עוד צורך  שאין  שלמה  חשב  ולכן,  ממנה  נפרד ולא  היחוד בסוד  עמה נתדבק א"וז  ִמינ ָ

 .   בזרוע  נוטלים   שצדיקים( ב"ע יז  ברכות)  ל"כמחז ,  לבא   לעתיד שיהיה  כמו הדין  ממדת   נשפע 
 

לֹמה   אבל  ַהאי   ָטָעה   ש ְ ָהא  ב ְ ִאְתְקִריב   ָחָמא  ד ְ א  ִסיֲהָרא  ד ְ ְמש ָ ש ִ ָקא   ִויִמיָנא ,  א" ז  אל   המלכות   שנתקרבה   ראה   כי   בזה  טעה   שלמה   ב ְ ָמאָלא  ְמַחב ְ ׂשְ חֹות   ו  א  ת ְ   היתה   א "דז  וימין   ֵריש ָ

יָון,  ראשה  תחת   היתה   והשמאל מחבקתה ֵ ִאְתְקִריבו    כ  א  ד ְ ָדא   ד ָ ֲחָדא  ִאְתְקִריבו   ָהא  ָאַמר ,  החיבוק  בסוד  בזה   זה   ן " זו שנתקרבו  כיון   ב ְ ַ   אל  הם   מוכנים וכבר  כאחד נתקרבו  הרי  אמר   כ 

ָהא ,  כאן  עוד   צריך למה הימין   ָהָכא  ָלָמה   ְיִמיָנא   כן  אם ,  היחוד  א  ִאיהו   ָלאו  ְיִמיָנא   ד ְ ל ָ ִגין   אֶׁ יָון,  החיבוק   בסוד  לקרבה   כדי   אלא   אינו   הימין   כי   ְלָקְרָבא   ב ְ ֵ ִאְתְקִריבו    כ  א  ד ְ ָדא  ד ָ   ב ְ
ף   ֵאין  כתוב  ִמי ָד , והחסד  הימין  עוד  צריך  למה  הגבורה מצד לה נמשך  והשפע   לזה  זה   שנתקרבו כיון  ִאְצְטִריךְ   ְלַמאי סֶׁ ֶׁ ב   כ  ְחש ָ יֵמי  נֶׁ לֹמה  ב ִ   שלא   ידי  על  הימין  את לדחות בזה  ורצה  ש ְ

א  ֵליה    ָאַמר ,  לעולם   בשלימות  כן  ישאר  שהיחוד  חשב  כי,  למאומה  נחשב  הכסף  יהיה ִריךְ   ֻקְדש ָ ִחית  ַאְנת ְ   הו א  ב ְ יךְ ,  החסד  שהוא  הימין  את  דחית  אתה  ה"הקב  לו  אמר  ְיִמיָנא  ד ָ   ַחי ָ
ְצָטֵרךְ  ַאְנת ְ  ד  ת ִ סֶׁ ֵני ְלחֶׁ א  ב ְ ח  ְוָלא  ָנש ָ כ ַ  .   תמצא ולא  התחתונים אדם  מבני  לחסד   עוד תצטרך שאתה בחייך  אני  נשבע   ִתש ְ

א  ָסָטא   ִמי ָד  ְמש ָ ל   ש ִ ַקב ֵ ְרָיא   ְוִסיֲהָרא,  המלכות  מכנגד  א"ז  נטה  מיד  ִסיֲהָרא  ִמל ְ ָכא  ש ַ ְ   שהוא   השמש  אור  ממנה  ונמנע   שנחסר  לפי   ולהתמעט   להתחשך   התחילה   והמלכות   ְלִאְתַחש  

  ַוֲהָוה (,  ב"ע  סח   דף   גיטין'  במס  כמבואר )  ממלכותו  שלמה   נדחה  לכן   ודלה   עניה   המלכות  שהיתה  ולפי ,  להתחתונים  להשפיע   במלכות   שפע   עוד   היה   לא   כי  בעולם   העוני  התחיל  ז"ועי ,  א"ז
לֹמה  ר  ש ְ ְתִחין ַעל   ְמַהד ַ ִ  ...וכו' ,  הפתחים  על מחזיר  שלמה והיה   פ 

ָרֵאל:  דברי הימים א פרק כט   לו  ל ִיׂשְ ְמעּו ֵאָליו ּכָ ׁשְ ְצַלח ַוּיִ ִויד ָאִביו ַוּיַ ַחת ּדָ א ְידָֹוד ְלֶמֶלְך ּתַ ּסֵ לֹמֹה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ  )כג( ַוּיֵ

  כאן נופל לומר מלך על כסא ה' שהכסא של ה' הוא להמליך עליו מי שירצה ובמדרש   - )כג( וישב שלמה על כסא ה' למלך    -   פרש"י 
מפורש כסאו היה מלא כמו הלבנה בט"ו בחדש כי מאברהם עד שלמה ט"ו דורות אברהם יצחק יעקב יהודה פרץ חצרון רם עמינדב  
נחשון שלמה בועז עובד ישי דוד שלמה וזהו שכתוב כסאו כשמש נגדי )תהלים פט( שאינו נחסר לעולם ואם אתה רוצה לדמותו לירח  

ואילך נתמעטו המלכים מגדולתם כלבנה המחסרת והולך עד צדקיהו ועיני צדקיהו עור. וישמעו  יהיה כירח שיכון לעתיד לבא ומשלמה  
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  , על השדיםו  שמים,מעלה שבקודם שנשא נשים נכריות מלך על צבא    מלך   תחילת מלכותוב  דהיינועליונים  
מלאכים ורוחות השוכנים במדור העליון שהיה גוזר עליהם גזירה והיו מקיימין    שמלך עלהיד רמ"ה פירש  ו

בכל שמלך  ינו  ידה  ותחתונים  שרי אומות העולם המתנגדים לישראל  שמלך עלאת דבריו. והיעב"ץ כתב  

)מגילה   \לז/סנהדרין כ:  כמבואר בגמ',  "כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה"מדינות העולם כמ"ש  
וע"כ  \לח/יא ע"ב(   זכה שלמה לזה השכל התחתון הנ"ל מתוקנת    ההייתכיון שמלכות דקדושה  . 

העליון דקדושהשהוא מצד המלכות   ידו לשכל  ועל  ה',  א'  )מלכים  י'  , כמ"ש  מכל   \לט/ (פסוק  ויחכם 
 \ מ/ (פסוק ט'  , וכמ"ש )שם)רש"י בשם הפסיקתא(  ומשה רבנווגם מאברהם אבינו    ,אפילו מאדם הראשון  האדם

ולפי רבנו הפי' שהיה חכם  ,  )פרש"י(שהיו חכמים בחכמת המזלות    ותרב חכמת שלמה מכל בני קדם,

שזכה בה בשלימות הגדולה  כי זה השכל הוא בחי' מלכות    מכל החכמים שקדמו לויותר  בחכמה תתאה  

 כנ"ל. ביותר מכולם 
שע"י תאוות   כמבואר היטב ובאריכות בתורה כג  אבל ע"י אהבת ממון, הוא נופל לאוכמא דס"א

ככב לכת , בחינות שבתאי  , כי תמיד מרגיש חסרחשוכים, בחי' עצבות ומרה שחורה  וממון נעשים פני

לדלי של חרס עבה   דהיינופתיא אוכמא  ודומה ל  ,הממונה על השחרות משם נמשכות הפעולות הרעות

הקללה    , בחינות\מג/מרה שחורהוהוא תמיד ב,  {\מב/[מא]  תיקון ע}  , כמבואר כל זה בתיקוני הזוהר ושחור

 
מיד מה שאין כן בשאול כדכתיב )שמואל א' י'( ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה וגם דוד לא מלך מתחלה כי אם    - אליו כל ישראל  

 בחברון שבע שנים: 
שנאמר וישב שלמה על  )צבא מעלה שבשמים(  מלך שלמה על העליונים  ם שנשא נשים נכריות(  )קוד אמר ריש לקיש בתחילה    עיין סנהדרין כ:   לז 

רב ושמואל    .)שבארץ ולא בשמים(  שנאמר כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה )דהיינו רק בארץ( כסא ה' ולבסוף מלך על התחתונים  
בהדי הדדי הוו יתבו וכשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על  חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וחד אמר תפסח ועזה 

כל העולם כולו ולבסוף לא מלך אלא על ישראל שנאמר אני קהלת הייתי מלך על ישראל וגו' ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים  
סוף לא מלך אלא על  שנאמר דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים ולבסוף לא מלך אלא על מטתו שנאמר הנה מטתו שלשלמה וגו' ולב 

מקלו שנאמר זה היה חלקי מכל עמלי רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר גונדו הדר או לא הדר רב ושמואל חד אמר הדר וחד אמר  
 לא הדר מאן דאמר לא הדר מלך והדיוט ומאן דאמר הדר מלך והדיוט ומלך: 

 שולט בכל העולם כיון שלא היה מי שיעכב על ידו במלחמה.  על עין יעקב אע"פ שהיו מדינות מצרים ומלכת שבא נחשב   כתב בעץ יוסף 
כג{  - ועל התחתונים שנאמר }דברי הימים א כט )פרש"י על השדים(  שלמה מילתא אחריתי הוה ביה שמלך על העליונים    - מגילה יא:    לח

 .וישב שלמה על כסא ה' 

מלמד שמלך בעליונים    - ]ח"א סי' תי"ח, ד"ה החלק הרביעי[ איתא: "כמו שפרשו גם כן בשלמה: ותכון מלכותו מאד    שו"ת הרשב"א עיין  
 ובתחתונים. רוצה לומר, שהגיע אל האמת בדעות והאמונות האלהיות, ובזה זכה אל הממשלה באויביו". עיי"ש.

יהו"ה למלך, כמה דכתיב )מ"א י יט( שש מעלות לכסא, רבי  תאנא כתיב )דה"א כט כג( וישב שלמה על כסא    - .  פה   זוהר חלק ב דף 
אבא אמר, דקיימא סיהרא באשלמותא. דתנינן ביומוי דשלמה קיימא סיהרא באשלמותא, אימתי באשלמותא )נ"א תנא כתיב )שם ה  

משה עשר, כמה  יא( ותרב חכמת שלמה וגו', מאי ותרב, אמר רבי אבא, דקיימא סיהרא באשלמותא, מאי באשלמותא(, דקיימא בח 
דתנינן, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה, כד אתא שלמה קיימא  

 סיהרא באשלמותא, הדא הוא דכתיב וישב שלמה על כסא יהו"ה למלך, וכתיב שש מעלות לכסא, כלא כגוונא דלעילא.
ּתֵ   א פרק ה - מלכים   לט  ַוּיִ ם: )ט(  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ר  חֹול ֲאׁשֶ ּכַ ֵלב  ְורַֹחב  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ּוְתבּוָנה  לֹמֹה  ִלׁשְ ָחְכָמה  לֹמֹה    ן ֱאלִֹהים  ׁשְ ָחְכַמת  ֶרב  ַוּתֵ )י( 

ֵני ֶקֶדם ּוִמּכֹל ָחְכַמת ִמְצָרִים:  ל ּבְ ל ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן ְוכַ   ֵמָחְכַמת ּכָ ם ִמּכָ ְחּכַ מֹו ְבָכל ַהּגֹוִים  )יא( ַוּיֶ ֵני ָמחֹול ַוְיִהי ׁשְ ע ּבְ ְלּכֹל ְוַדְרּדַ
ה ָוָאֶלף:   ָסִביב:  ָ ירֹו ֲחִמׁשּ ל ַוְיִהי ׁשִ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ לֹׁשֶ ר ׁשְ  )יב( ַוְיַדּבֵ

א ב ו(: ובני  אחין היו, בני זרח בן יהודה, שנאמר )בדברי הימים    - כמשמעו. איתן והימן וכלכל ודרדע    - )יא( ויחכם מכל האדם    רש"י פ 
היו יודעים ליסד מזמורים האמורים במחולות שיר, שהיו הלוים אומרים על דוכנם    - זרח זמרי ואיתן )היו לוים משוררים(. בני מחול  

מזמורים שיסדו בספר תהלים )מזמורים פח פט(: משכיל לאיתן האזרחי; ומשכיל להימן האזרחי. מדרש אגדה בפסיקתא: מכל האדם,  
, איתן האזרחי, זה אברהם, הימן, זה משה, וכלכל, זה יוסף, ודרדע, זה דור המדבר, מחול, שנמחל להם על מעשה  זה אדם הראשון

 העגל: 
מה היא חכמת בני קדם, יודעים במזלות וכו' כדאיתא בפסיקתא דפרה אדומה, וכל הפרשה הזאת    -  מחכמת כל בני קדם )י( -   פרש"י  מ

 נדרשת שם לפי משמעה: 
 ככב הממונה על השחרות והמקבל ממנו דומה לדלי חרס עב ושחור )מתמ"ד שם עפ"י רש"י בברכות נ. והערוך(  –.  והפי' שבתאי דף קכד מא

שערא אוכמא, ועיינין אוכמין, ואנפוי אוכמין, וגופיה אוכמא, אם הוא זכאה איהו מסטרא דשכינתא, דאתמר    -  .תיקוני זהר דף קכד  מב
ככב לכת הממונה על השחרות    נין דסטרא דדכיו הכי אינון כגוונא דא, ואם הוא חייבא הוא מסטרא דשבתא"י בה שחורה אני ונאוה, דכל גוו 

, מצד נוקבא דקליפה, דתמן כל קסמין דעורבין אוכמין ועופין אוכמין  הוא דומה לדלי של חרס עבה ושחור , פתיא אוכמא משם נמשכות הפעולות הרעות
, דאית עלייהו כמה ממנן דאתקריאו לילות, דעלייהו אמר דוד  רה יוצאים העורבים ושאר עופות שחורים וטמאים מצד הנוקבא שהיא שחו מסטרא דמסאבי 

 )תהלים ט"ז( אף לילות יסרוני כליותי, מפחד בלילות: 
קות הדם  וזימן הטחול לנ    - מוסקטו דרוש ט' אדם עולם קטן )בדף כד: מהדו' תרלא( )ובדף עז במהדו' תשס(   ספר נפוצות יהודה עיין    מג

מן השחורה וכו' ....ועל דרך זה שיחסו השחוק לטחול עם היות הטחול משכן לשחורה המולידה עצבון והנסיון הוכיח כי האדם אשר  
לו טחול גדול הוא עצב והפך זה למי שהטחול שלו קצר ודק וסבת זה לפי שהטחול מנקה המותרות מן השחורה והיות הגוף מנוקה מן  

 ם זה רק בהיות הטחול בריא בכמותו ואיכותו והנחתו אז יהיה שמח וטוב לב.השחורה כראוי שלא ישל 
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.  דהיינו שפרנסתו תגיע לו בטרחה ועצבון  \מה/[מד]  בעצבון תאכלנה  אדם הראשון אחר החטא  שנתקלל
שבמקום שיהיה מוחו סובב כיצד להמליך את הקב"ה. הוא    ונופל לעיגולא וסיבובים מסטרא אחרא

תאוותיו חסרון  להשלים  כיצד  במחשבות  סובב  היום  כל  ומוחו  יב(נופל  )תהלים  בחינות  סביב   \מו/ , 
כך הם כל היום סובבים סביב    .הם כמו חיה הסובבת כל היום סביב הטרףשהרשעים    רשעים יתהלכון.

שהוא מתאווה ומשתוקק אחר  כיצד להשיג ממון  מוחם כל היום מסובב במחשבות  תאוותם ועל כן  
דהיינו  שטו העם ולקטו    \מז/יא()במדבר  הכתוב בפרשת המן  , בחינות  למלא על ידו את תאוותיו  הממון

שבמקום להאמין שהמן ירד להם בפתח הבית היו מתרוצצים לחפש אותו רחוק מהבית  שהיו מעם ישראל  
ופרשו בזוהר שכתוב כאילו יש חיוב להשתדל לפרנסתם,  כיצד להכינו בטעם גשמי,    \מחומשוטטים במחשבתם/ 

וכן הוא בכל דור אע"פ שאין לנו מן מן    החכמה, היפך  \מט/ {זוהר בשלח סב: סג.}בשטותא  שטו לשון  

 
 בראשית ג' יז  מד

ּנּו ֲארּוָרה יז(  )  ג' פרק  בראשית    מה  יִתיָך ֵלאמֹר לֹא ֹתאַכל ִמּמֶ ר ִצּוִ ָך ַוּתֹאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י ׁשָ ֲעבּוֶרָך    ּוְלָאָדם ָאַמר ּכִ ָהֲאָדָמה ּבַ
ִעצָּ  יָך: ּבְ ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ  בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ

בעצבון תאכלנה, שתהיה צריך לעבוד את האדמה עד שתאכל תבואתה ועד עתה בלא עמל היית אוכל פירות עצי הגן, ומה    -   רד"ק 
 שאמר לעבדה ולשמרה לא היה צריך אלא לעבודה קלה אבל מעתה הוא צריך לעבודה קשה כמו שאמר בזעת אפיך תאכל לחם.

ֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם:   לים פרק יב תהי   מו  כּון ּכְ ִעים ִיְתַהּלָ  )ט( ָסִביב ְרׁשָ

כי הרשעים הולכים סביבות האביון ללכדו כמו הראם הזולל אשר סובב הולך לטרוף בני אדם ולזה אין    - )ט( סביב    -   מצודות דוד 
 מלשון זולל ורעבתן:   - הוא מין החיה. זלות  כמו כראם ו   - )ט( כרום    - מצודות ציון          שמירה להאביון כ"א על ידיך: 

דַֹלח:   במדבר פרק יא   מז  ֵעין ַהּבְ ד הּוא ְוֵעינֹו ּכְ ְזַרע ּגַ ן ּכִ רּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו    )ז( ְוַהּמָ ּפָ לּו ּבַ ְ דָֹכה ּוִבׁשּ ּמְ טּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ּבַ )ח( ׁשָ
ַטַעם לְ  ֶמן: ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ּכְ ָ ד ַהׁשּ ן ָעָליו:   ׁשַ ֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהּמָ ל ַעל ַהּמַ  )ט( ּוְבֶרֶדת ַהּטַ

לא ירד בריחים ולא בקדירה ולא במדוכה אלא    - וטחנו ברחים וגו'      אין שייט אלא לשון טיול אישבני"ר בלא עמל:   - )ח( שטו    רש"י 
 קדרה:   - בפרור      משתנה היה טעמו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלין: 

ובשלו בפרור. פרש"י שלא ירד לקדירה מעולם, מלמד שהיה משתנה להם לכל המתבשלים, וכן פי' לגבי וטחנו מלמד    -   מושב זקנים 
שמשתנה לכל הנטחנים מפני שלא היו טוחנין אותו. ויש מפרשים שטו העם צדיקים מוצאים אותו על פתח אהליהם בלי טורח, ורשעים  

כששטים על פני המדבר ולוקטים דרך צער וטורח. וכן דכו במדוכה ובשלו בפרור לרשעים והצדיקים לצונן. וזהו    היו מוצאים אותו 
דכתיב )במדבר ט"ו ל"ב( ויהיו בני ישראל וכו' וימצאו איש מקושש עצים ולמה אלא מפני שהיה רוצה לבשל. ועוד אמרינן בסיפרי  

"ז כ"ג( את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף, אלמא היה נאפה  ועשו אותו עוגות וכו', ותימה הא כתיב )שמות ט 
ומתבשל ואין לומר לאו דווקא אפו אלא תחשבו עליו, ולדבר)י( המתבשל למה היה אסור בשבת לחשוב עליו שיש בו טעם תבשיל,  

לו הפרת נדרים לצורך שבת איבעיא לן בנדרים  וי"ל )דלשון( ]דכיון[ דלא היה מתהפך אלא על פי דבורו לתבשיל חשוב תקון דהא אפי 
)ע"ז א'( ובסוף שבת )קנ"ז א'( אי שרי בשבת, ואע"ג דהתם שרי הכא חשיב תקון. לשד השמן. הקשה ב"ש הלא אין טעם יותר מבשר  

חים או דכו במדוכה  שמן, )וע"ק( ]וא"כ[ מפני מה קראו )הכתוב( ]אותו[ לחם הקלוקל. ותי' דע"י טורח שהיו טורחים כדכתיב וטחנו ברי 
 ובשלו בפרור אז נשתנה טעמו לטוב:

שטו העם ולקטו וגו'. היו משוטטים בשכלם שלא היה גופם יכול לקבלו מרוב זכותו ודקותו וגופן גס ועכור והיו מבקשים  -   שפתי כהן   מח
להגשימו. ואמר וטחנו ברחים, יפלא איך היה נטחן, כי הדבר המתוק כדבש ידבק ברחים ולא יטחן, כמו שאמר )שמות ט"ז, ל"א( וטעמו  

גד והיו עושים בו דברי גשמות, לזה אמר וטחנו    כצפיחית בדבש, אלא כשאמרו בלתי אל  המן עינינו אז נתגשם להם ונעשה כזרע 
רוצים   והיו  גד,  כזרע  נעשה  פי שנתגשם  על  שאף  לומר  להזכירם, אלא  לו  ומה  בפרור  הוא  והבישול  היא במדוכה  והדיכה  ברחים, 

ריים ורגילים בלחם מן הארץ חומרי לא בלחם מן השמים,  להגשימו יותר, ולזה היו מכניסים אותו ברחים ובמדוכה ובפרור, כי הם חומ 
ולזה עשו אותו עוגות כדי שיהא בו תואר לחם. והיה טעמו כטעם לשד השמן, לומר שהיה מתגשם להם, כמו התינוק היונק מן השדים  

ך היו טועמים במן, וכל  שהוא טועם בהחלב כל מה שאמו אוכלת, ואינה יכולה לתת לו המאכל בעצמו כדי שלא יזיקו, כן על זה הדר 
זה לומר שהם קטני אמנה, כמו התינוק שהוא מובטח על שדי אמו ואינו יודע מהות של חלב, כן הם לא השיגו בו מהות כי אם קצת  

ובזוהר )ח"ג         טעם, כי לא ידעו מהו. וכנגד חומר ארבעה יסודותיהם היו עושים בו, ארבעה דברים, טחינה, דיכה, אפיה, ובישול: 

שטו היינו ושט, שוטים הם שהולכים אחר הושט, ששני הסימנים שהם הקנה והושט, הקנה כנגד עולם הבא שאין בו לא אכילה   רל"ב.( 
ולא שתיה אלא נהנין מזיו השכינה, לזה הקנה אין נכנס בו לא אכילה ולא שתיה כי אם הקול שהוא עבודתו יתברך, קול של תורה,  

לה' יתברך, לזה אמר שוטים הם שמניחים עבודתו יתברך והולכים אחר הושט, אחרי תאוות  קול של תשובה, קול של שירים ותשבחות  
הגשמיות ואחרי המותרות, כי מאחר שהיה נאכל חי, למה להם לטחון ברחים ולדוך במדוכה. ועם כל זה לא היה להם בזה שום ריוח  

וטורח והיה טעמו כלשד השמן, כל זה מרוב שטותם    או חשיבות אלא אדרבה פחיתות, כי קודם היה כצפיחית בדבש ועתה אחר עמל 
 והילוכם אחר תאותם נסתמו עיניהם מלראות ונטמטם לבם להבין.

ואינון דלא אשתכחו בני מהימנותא, מה כתיב בהו )במדבר יא ח( שטו העם ולקטו, מאי שטו, שטותא הוו נסבי    : דף סב זוהר בשלח   מט
  אותם   הטריח   מי  לון כל האי,]דף סג.[  כתיב בהו, וטחנו ברחים או דכו במדוכה וגו', מאן אטרח לגרמייהו, בגין דלא הוו בני מהימנותא, מה  

א לכך הוצרכו  לא שהרי, זה בכל ל ָ ו ן אֶׁ ִאינ  ֵני  ֲהווֹ  ָלא ד ְ  .    אמונה בני היו שלא לפי  עצמם  הטריחו הם אלא ְמֵהיָמנו ָתא ב ְ

ַגְווָנא א  כ ְ ו ן ד ָ ָלא  ִאינ  יה    ְמֵהיְמֵני ד ְ א  ב ֵ ֻקְדש ָ ִריךְ   ב ְ ָעאן  ָלא,  ה"בהקב  מאמינים  שאינם  אלו  הזמנים  בכל  הוא  זה  כעין  הו א  ב ְ ָלא  ב ָ כ ְ ַ ָאְרחֹוי  ְלִאְסת  ,  בדרכיו   להתבונן  רוצים  אינם  ב ְ

ו ן  ָעאן   ְוִאינ  ְרַמְייהו    ְלַאְטְרָחא   ב ָ ל   ג ַ ַתר   יֹוָמא   כ ָ ְלָמא  מפחד,  ולילות  ימים  המזונות   אחר   יום   כל  עצמם   להטריח  רוצים   והם  ְוֵליֵלי   ְיָמָמא  ְמזֹוָנא   ב ָ יַדְייהו    ָסִליק   ָלא  ד ִ א  ב ִ ת ָ ִ   פ 
ַנֲהָמא ִרים   ַמאן,  לחם  פת   בידם   יעלה  לא  שמא  ד ְ ִגין,  זה  כל   להם  גרם  מי  ַהאי   לֹון   ג ָ ָלאו  ב ְ ו ן  ד ְ ֵני  ִאינ    בדעתם   ועולה,  ה "בהקב  בוטחים   ואינם  אמונה  בני  שאינם  לפי  ְמֵהיָמנו ָתא   ב ְ

  היה   המזונות  ועסק   בוראם  את   עובדים  והיו   בו  ובוטחים   ה"בהקב  מאמינים  היו  אם  אבל,  צרכם   די  בידם  עולה  אינו  לפעמים   ואדרבה,  מזונותיהם  להם   מכינים  הם  ידם   ועוצם  בכחם  כי
 .   ובקלות טובה בהכנה מזונות  להם ממציא  ה"הקב היה אז טפל להם



 9מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

השמים אבל הפרנסה היא תמיד מן השמים כפי שנקבע בראש השנה וכפי שמושך אליו את איכותה בתפלה,  
ורוב ההשתדלות ורדיפה אחר הפרנסה וכ"ש הרודף אחר ממון כדי לבטוח בו הוא פגם הדעת ונפילה לעיגולא  

 :דסט"א פגם מלכות דקדושה  

 
 האות 

שתחילה צריך רבי  חרי שביאר כיצד זוכים לחכמה תתאה שהיא ההקדמות של ידן זוכים להשגות אלוקות א
ל ידן נזכה לחזור  עומלמד גדול ביותר שידע לצמצם את השגות הגדולות ביותר לצמצומי הקדמות ש

והעצבות  שצריך לזה שלימות האמונה ע"י שיצא לגמרי מתאוות ממון ביאר ח"כ אג אותו ית', ויולהש
 .אלא יהיה שמח בחלקו בתכליתוהרגשת החוסר הקשור בה  

ונראה הכלל שחיות השכל התחתון הוא  –  מי שיש לו אותה חכמה צריך להמשיך לתוכה חיותשעתה יבאר  
ולבושים הוא עלול לההפך לפסל    ע"י ענפי השכל העליון המלובשים בו, כי טבע התחתון שמרוב צמצומים

 .  \נוחכמה לעצמה, מנותקת מהמקור שממנה לוקחה/ 
דהיינו שהשכל העליון השגות אלוקות הוא אור הפנים, והכלי להכיל אותו הוא השמחה, דהיינו רוחב לב  

 , בחי' אמא המרחיבה את טפת החכמה שמקבלת.  \נאבחי' בינה הנקראת רחובות הנהר/ 
יותר עפ"י הסוד שחכמה תתאה ביחס לחכמה עילאה היא בחי' המלכות דלית לה   ו'  ויתבאר לקמן באות 
גוברת   השערה  כחוט  עד  ההשגות  צמצום  שמרוב  דהיינו  באחור,  אחור  של  במצב  מדובר  כלום  מגרמא 

וכל החיות תחילה דבוקה לו מאחור, אחור באחור כזנב,    \נבההסתרה מאד והמלכות במצב שבו נברא העולם/ 
שנוקב עד לאחור אליה ונותן לה ה'    \נגשלה היא רק ממנו ורק ההכרחי מהסתכלותו בה דרך נקב בחזה שלו/

ומה שאומר כאן שצריך לתת לה חיות מאור  חסדים שנעשים לה מוחין וה' גבורות שנעשים אצלה הגוף.  

עולים העולמות שתי מדרגות,   ההבדל בין יו"ט לשבת, שביו"ט  \נדמבואר בשער הכוונות איסרו חג/  הפנים
ועשיה עולה לבריאה. ואילו בשבת שלש מדרגות עד שגם העשיה    \נהז"א עולה לאבא ונוקבא עולה לאמא/ 

כוונת רבינו לאור אמא בינה שמקבלת המלכות כשעולה לשם, והוא המחיה את החכמה  שונראה  באצילות.  
   מה שזכינו עד כמה שיצאנו מתאוות ממון.  ,תתאה

נראה שיש כאן סתירה כי אור הפנים    –והשמחה היא מן המצוות  עיקר אור הפנים הוא שמחה.מר רבנו  עוד או
. ושמחת המצוות הן המלכות דקדושה שלנו שכבר \נומאיר מלמעלה ברגל, ואילו המצוות אנו מקיימין למטה/ 

 
טו    כתיב  במן  כאן  אף  ָהָכא   או ף  טו    פירוש   ְוָלְקטו    ָהָעם  ש ָ טו ָתא ,  ש ָ ש ְ ַגְרַמְייהו    ב ִ   ְוָטֲחנו    ִדְכִתיב   הו א   ָהָדא  עליו  לטרוח   ורצו  ֲעַלְייהו    ְלַאְטְרָחא   ו ָבָעאן,  עצמם  של  בשטות  ד ְ

ַתר   אבל  ָבֵרַחִים  ל   ב ָ א  ִטְרָחא  כ ָ יַדְייהו    ָסִליק  ָלא  ד ָ א  ב ִ ל ָ ָמה   אֶׁ ַטַעם  ַטְעמוֹ   ְוָהָיה   שכתוב  כמו  אלא  בידם  עלתה  לא  הזה  הטורח   כל  אחר  ִדְכִתיב   כ ְ ד   כ ְ ן  ְלש ַ מֶׁ ָ יר   ְוָלא,  ַהש    ולא   ַית ִ

ִרים  ַמאן, ל"הנ הטעמים כל ולא השמן  לשד כטעם אלא בו מלטעום יותר  בידם עלתה ִגין, זה כל להם גרם מי ַהאי לֹון ג ָ ָלא ב ְ ֵני ֲהווֹ  ד ְ  .   אמונה בני היו שלא לפי ְמֵהיָמנו ָתא ב ְ
בראשית  שכל חיותה ע"י שיודעת כי מאיש לוקחה זאת אבל כשמתנתקת מאשה נעשית בבחי' קטרוג הלבנה וכמ"ש )   בבחי' אשה   נ

ה  ָ ֵרא ִאׁשּ ִרי ְלזֹאת ִיּקָ ׂשָ ר ִמּבְ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָ י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ּזֹאת:   פרק ב )כג( ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַ כי כל כוחה וחיותה מהאיש.    ּכִ
כי מאיש לוקחה זאת. תימא כי אם לא היתה לקוחה מאיש לא תקרא אשה, הלא זאת יקרא אשה מאיש על    - מושב זקנים  ועיין שם  

רות אשה אפי' היתה  הלשון הנופל כך, כבש כבשה פר פרה, אע"פ שנבראו כאחד מן האדמה, וגם אשה הואיל ונקבה היא ראוייה לק 
ג'( י"י איש מלחמה וכן )גם( ]גבי[ אבנר   נבראת מן האדמה. ונ"ל לפי שלשון איש שייך לומר בדבר שיש לו גבורה כמו )שמות ט"ו 

   )שמואל א' כ"ו ט"ו( הלא איש אתה וכו'. ואשה אין לה כח ואין נכון לקרותה אשה אם לא שלוקחה מאיש: 
למטה בחי' חידוש ואור, ובינה בחי' רוחב, בחי' אין חדש תחת השמש. בחי' נוק' שאין בה אלא מה  בחי' אורך ממעלה    כידוע שחכמה  נא

שמקבלת, לכן בבינה מתחילים הדינים ואילו בחכמה אין דין כלל. כי לצורך הרחבת הטפה צריך דינים, לכן הצחוק ורוחב הלב הוא  
 שהוא גם מקור לחסד הפך הדין.בבחי' דייקא בחי' דינים בשרשם, אע"פ שהוא רוחב לב לשמחה,  

הזה להעלים את הלוקות עמ"נ שמתוך ההסתרה אנו נמליך אותו, לכן נברא העולם בבחי' שהבורא והנברא הם    כי זה מהות העולם   נב
 אחור באחור. ועבודת ה' היא אעפ"כ להיות קשור להקב"ה עד שנזכה לניסור ופנים בפנים.

כי בהיות' באחור היא טפילה אליו וצריכה אליו שיאיר בה והוא פותח    - משער הכוונות דרושי לילה דרוש ו'    כפי שיתבאר לקמן   נג
שהיה   כפי מה  בה,  ומאיר  ויוצא לאחור  עיניו  נוקב אור  ומשם  החזה שבו,  מביט אלא במקום  בה, אבל אינו  ולהביט  עיניו להשגיח 

רש האור בעינים, נמשך משתי עטרין שבדעת שלו דהינו חסד וגבורה שבדעת, ה' חסדים הן חמש הויות גמט' עין בימין וה'  ומבאר היפה שעה שש )באצילות עצמו.  

חסדים את החו"ב, ובאור    גבורות הן חמש הויות גמט' עין בשמאל, ובשתי עינים אלו מתקן את הנוקבא לפרצוף שלם דרך אחורי הת"ת שלו באור עין ימין מתקן בה ע"י ה'
 .  (ין שמאל מתקן בה ע"י ה' גבורות את שאר כל קומתה. נמצא הבטה שלו היא שמשגיח בעצמות אור העינים שלו בה ע 

החילוק שיש בין קדושת שבת לי"ט והוא כי בשבת כל תכלית עליותיו הם בחזרת תפלת    - דרושי אסרו חג דרוש א    -   שער הכוונות   נד
הבריאה במקום אימא והיצירה במקום ז"א והעשיה במקום נוקב' דאצילות נמצא כי  המנחה כי אז עולה ז"א בא"א ונוק' באבא ועולם  

במנחת י"ט זו"ן הם בכל קומת או"א  כל העולמות נכללו ונתעלו בתוך מה שהיה עולם האצילות ולא נשאר מהם דבר חוצה לו אבל  

 ת כל עו' עלו ב' מדרגות למעלה ממדרגתו הא'.והבריאה במקום ז"א והיצירה במקום נוק' והעשיה במקו' עולם הבריאה ונמצא כי בסב 
שמבואר שבהיותם אחור באחור אין לה חיות אלא רק מז"א, מה הכוונה שביו"ט עולה עד אמא ומקבלת חיות? ואם הכוונה    צ"ע כיון   נה 

מזככת ושומרת  כמבואר במקום אחר סוד הניסור שמפיל עליהם תרדמה והנשמות עולות לאמא ושם נעשה יחוד זו"ן תחת כנפי האמא ה 
עליהם מהחיצונים. א"כ צ"ע איזה בחי' תרדמה יש ביו"ט. וא"ת שביו"ט היא כבר אחרי הניסור ומוכנה ליחוד זה אינו כיון שמפורש  

 בכוונות סכות שזה נעשה רק בשמיני עצרת. שנחשב אחרי הג' רגלים שמתחילים מפסח.
מן המצוות, נמצא שהמצוות שעושים אותן כראוי ונכנסים על ידן    שהשמחה במצוות היא התכללות בשמחת ה'   עיין תורה ה' צ"ע    נו 

וא"כ קשה כי נמצא שגם שמחת המצוות היא מלמעלה    לשמחתו ית' בהן הן בעצמן מקור שמחה ולא רק שצריך להכניס בהן שמחה.
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כך יכול לדעת  יצאה מהגלות, אבל החלק שבגלות הוא בחי' עצבות וכפי הקושי שיש לאדם לשמוח במצוות
כמה המלכות דקדושה שלו בגלות. נמצא שעד כמה שאנו עושים מצוות בשמחה, כך אור הפנים שהוא אור  
אמת גבוה מאיר לנו ברגל עוד שמחה, שהיא הביטוי להארת הפנים. בחי' שמצינו יהיב חכמה לחכימין. כך  

 יהיב שמחה לשמחים. 

ה אזי צריך להמשיך לה חיות, ומבואר שזה אחרי  כך משמע ממה שמבאר כאן שאחרי שזוכים לחכמה תתא
שיוצא מתאוות ממון שהיא עיקר הגלות. וכן לקמן באמצע אות ו' ששמואל חתך את אגג והוציא ממנו את  

, משמע שרק אחרי שיצאה מלכות מהגלות  \נזהמלכות דקדושה והעלה אותה לבחי' אור הפנים שבג' רגלים/ 
 לקבל חיות מאור הפנים.   של ד' מלכויות דסט"א אזי מעלה אותה

. ושם מבאר שע"י אור )כמבואר שם לעיין גם כאן(אבל מאידך בתורה קלה שם חוזר ומבאר את העניין המבואר כאן  
 הפנים מוציא את המלכות מגלות הד' מלכויות. 

ונ"ל לבאר עפ"י המבואר לקמן באות ו' שהרגל הם ימי תשובה, והכלל למדנו בתורה ו' שתשובה היא אור  
גדול של סיעתא דשמיא שמאירים לאדם לזמן מוגבל ולוקחים ממנו, ומהרשימו של האור הזה מקבל האדם  

בכוונ שמבואר  ממה  פשוט  וכן  מהגלות.  ולהעלותה  שלו  המלכות  את  ולתקן  כלים  להכין  שביו"ט כח  ות 
אור הפנים שברגל  שהמלכות עולה לאמא עילאה והיא עולם התשובה ומשם אור הפנים כידוע. נמצא לפי זה  

 הוא הסיעתא דשמיא שעל ידה יוצא האדם מהגלות.  

ונ"ל שבתורה קלה כל החלק שמוהר"ת כותב שם שמבואר בתורה ל' הוא מובא בקיצור גדול והעיקר הוא  
הם כיון שבאמת הן שתי תורות, ששם מדבר איך   \נחהאחרים שבתורה שם/  המבואר כאן, וכל השנויים

ועי"ז לחכמה תתאה   נצולים מגאווה ובאים לענווה, וכאן מדבר איך זוכים לצאת מעזות לבושה ושמחה
. והכלל שווה בשתיהן שהכל תלוי במלכות קדושה, שע"י שמוציאים אותה מהגלות  והשגות אלוקות

אלא שבכל תורה הדגש על עניין אחר. לכן רק את המשותף להן יש להשוות. ולא  והסט"א זוכים לכל טוב. 
סוד ם' סתומה שהיא שני דלת וצריך להוליד   התורה להתפעל משאר השנויים. לבד מהמבואר שם בסוף

 את המלכות דקדושה זה צריך ללמוד משם לכאן באות ו'. 

יו"ט מוציא את השכינה מהגלות וכאן  וכן בתורה קלה הארכנו לנסות ליישב מה ששם מבואר שאור ה
משמע שהוא אור שמאיר לה חיות אחרי שיצאה מהגלות. שנראה לומר שהמבואר שם הוא בקיצור שאור  

שנראה שם לחלק בין מה שפותח את התורה בעניין אור פני היו"ט מעלה את המלכות מד' מלכויות דסט"א, 
ור של סיעתא דשמיא שמקבל בעל תשובה לצאת  הצדיק ואור הפנים זוכים ע"י כבוד יו"ט שזה בחי' א

וזהו המבואר כאן   ,מהקליפות אבל הוא רק לזמן קצר ומהרשימו של אור זה צריך אח"כ להכין כלים
ר האיר לה האור  בבאריכות שום בקיצור ומציין ללמוד מכאן דהיינו רק איך קוצרים את המלכות אחרי שכ

בואר בתורה ו' שאחרי שמסתלק האור הראשון אזי מאיר לו  הראשון. וזה ע"י תוכחה ולפעמים בבזיון וכמ
   ה באחור גמט' ד' בחי' בזיונות ושפיכות דמים שרק עי"ז מכין כלים ובונה את המלכות כראוי.-שם אהי

ונראה לומר שהמבואר בתחילת התורה שצריך מלמד גדול ורבי גדול והיינו הצדיק שמלמד וממילא גם 
טול וחיות מאור הפנים ולאור התשובה הראשון ולבזיונות שמידי פעם גם מוכיח  זוכה לראיית פניו ועי"ז לבי

לק"ה גילוח ג' ג'  וב אותו הרי זוכה גם לתוכחה נמצא שהכל נמצא בלימוד החכמה תתאה ע"י הצדיק.
כי שם   יו"ט הוא מיג תיקוני דיקנא והם מאירים לפה של הצדיק המוכיח וכו'.פני הצדיק והמבואר שאור 

 כות ולהוציאה מהגלות א"א אלא ע"י שמאיר לה משרשה בי"ג מדות של רחמים שבבינה. שרש המל

צריך להעלות אותה לאור הפנים לקבל חיות אין זה סותר למבואר   והמבואר כאן שאחרי שיצא המהגלות
שם כי באמת אחרי שיצאה מהגלות אעפ"כ עדיין צריכה חיזוק והחיזוק הוא שג' פעמים בשנה מאירים אור  

 הפנים מבינה, כדי של תחזור ליפול, ואם נפלה אזי אור הבינה יסייע לה לקום ולשוב בתשובה כנ"ל

למוד מתורה לתורה כי בעניין הזה של הולדת המלכות וקצירת המלכות ע"י חסד  ואין להקשות שאסור ל
כתב מוהרנ"ת שם לעיין כאן, ועוד מפורש בליקוטי תפילות סוף סימן ל' שמוהרנ"ת למד את שתי התורות  

 . \נטכאחת/

 
כמה שמוציאים את    ע"י שנכלל בשמחת הקב"ה. אבל באמת להכלל בשמחת הקב"ה זו מדרגה גבוהה, ובוודאי שזוכים לזה רק עד 

 המלכות מהגלות. נמצא שעצם השמחה מהצוות היא מלמטה אלא שעי"ז נכללים בשמחתו ית'.
"והעלה את המלכות דקדושה בשלש רגלים" ולא אל השלש רגלים. אבל מיד בסמוך מבאר וישס"ף ר"ת שבועות סוכות    הלשון שם   נז 

ים את המלכות דקדושה ומעלין אותה אל אור הפנים. ושם ביארתי  פסח, שהם ימי דין ימי תשובה  וזהו עת צאת המלכים שמוציא 
 ששמואל בעצמו הוא הצדיק בחי' יו"ט מוחין דאמא שמאיר אור הפנים למלכות שהוציא מהגלות.

ביו"ט ופני רבו,   ה כחה ואח"כ מעלה לאור הפנים המתגל שכאן קוצר את המלכות מהסט"א ע"י חסד המתגלה בתו   - וההבדלים הם א'   נח
שכאן מדבר רק מג' רגלים ואילו שם מד' ימים    - שם מוציא את המלכות מהסט"א ע"י אור הפנים המאיר ברגל ובפני רבו וב'   ואילו 

ששם מבאר דלית לה מגרמא    - כאן מדבר מעזות ומרה שחורה ולעומתה בושה ושמחה, ושם מגדלות ולעומתה ענווה. וד'   - טובים. וג' 
 כי אין מלך בלא עם. וכמבואר שם.

מדבר מקשוי לידה המבואר בתורה קלה והעיצה להתגבר ע"י צדקה וחסד שעי"ז מכניעים את הסט"א המונעת את    ש בתפלה ל'עי"   נט 
ֶנֶגד ֵמ"ם יֹום   - הלידה כמבואר בתורה ל'. וזה לשונו שם   ִהיא ּכְ "ם ְסתּוָמה ׁשֶ ְך ֶאת ַהּמֵ ְחּתֹ ים ּתַ ַער ַההֹוָלָדה, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַתח ָלּה ׁשַ ל    ּפְ ׁשֶ
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 הכוונה נראה שאור הפנים מתבטא בשמחה כמ"ש לב שמח   -עיקר אור הפנים הוא השמחהעוד אומר רבנו  
ייטיב פנים דהיינו שהארת פנים דהיינו הארת אמת, גורם לשמחה, והשמחה עושה כלי לאור הפנים, ומטיב  

 אותו דהיינו מסדר ומיישב ומאיר אותו כראוי בלב כדלקמן. 
, ושם מבאר שהיום טוב והצדיק )כמבואר שם ששתי התורות קשורות(ועיין לקמן תורה קלה שם גם מבואר העניין הזה  

אחת דהיינו מוחין דבינה שמאיר הרגשת מציאותו ית' גדולה ועצומה, שעל ידה זוכים לענווה, כי  הם בחי'  
בשני  אחת  היא  שהכוונה  ונראה  לשמחה,  שמביא  נקט  כאן  ואילו  הגדלות.  כלפי  להתבטל  הקטנות  טבע 

דלות עצומה  בחי' אמא עילאה דהיינו התגלות של גגם אבל היא  ,, כי בינה רוחב הלב בחי' שמחה\סביטויים/ 
 שגורם לאדם להרגיש קטן וזוכה לענווה.  

השמחה   בידו מצוה בשמחה,שכמו כשעושה  לבאר  נראה    -הלב של כל השנה הם הג' רגליםעוד אומר רבנו  
עדין אין כח ההתפעלות שלם    ,שמחה כל השנהמצוה בהיא בלב, כי שם כח ההתפעלות, הכי נמי כשעושה  
וזה הכוונה שאומר שהשמחה של כל המצוות שעושין    ,עד שמגיע הרגל ואזי שמח באמת מהמצוות שעשה

   .כל השנה מתקבץ אל הלב שהוא הג' רגלים

, והיא כל התורה נגלית שבכללה  חכמת המלכת הקב"ה על עצמינו  ,תתאה  שיש לו אותו החכמהומי  

ע"י שיצא מתאוות בה  שזכה  מי  ,  הוראה כיצד לגלות מלכותו וכיצד להמליך אותו ית' בעולםהיא תורה לשון  

חיותממון   לתוכה  להמשיך  לראות  להחיות  \סא/ צריך  תתאהאת  ,  תתנתק    החכמה  שלא  כדי 
ממקורה שהיא ענפי השכל העליון, שלא תהפך לחכמה לעצמה, אלא רק לצורך השגת אלוקות, ועוד כיון  

מצוות התו גדולהשהיא  ואהבה  ויראה  בחיות  יהיה  כדי שקיומן  להחיות אותה  לפי  רה צריך  . כל אחד 
, כפי בחינות החכמה תתאה שבכל  כפי מדרגתו בלימוד תורה  \סב/בחינות החכמה תתאה שיש לו

כפי    חיותה  נ"ל שכאן מתחדש שלא רק כשמוציא את המלכות שלו מהגלות צריך להמשיך ל   עולם ועולם
  שעל כן כל ישראל נצטוו בעליה לרגל, אלא גם בכל שלב שעדיין עסוק להוציאה, \סג/לעילמע מלשונו ששנ

בחי' ד' בנים שהם מדרגות בחכמה  כפי בחי' חכמה תתאה שבכל עולם ועולם דהיינו    וזה.  ולא רק צדיקים
וכ"ש מקצתו בגלות,    שעדין  התם, הוא רבוי אור לבן  שיצא מהגלות  תתאה. כי אור הפנים המחיה את החכם

היא הארת האמת, ומי שמאירים לו אמת יותר מדאי מתייאש, וצריך לכל   החיות, כי  לרשע שכולו בגלות
, וכשבא לבית המקדש או לצדיק אזי כפי מה שהוציא את אחד להאיר אמת קצת יותר ממה שהאיר לו בלבד

אמת שביג  שהיא הארת מדת ו  . ועיקר החיות הוא מאור הפניםהמלכות מהגלות כך מאיר לו חיות
מדות של רחמים שבדינקא דאריך אנפין, שמידת ואמת מאיר מפניו דהיינו מקום הזקן בתרין תפוחין שתחת  

 
ה ִמּמֶ  "ם ְסתּוָמה ַהּזֹאת ְוַתֲעשֶֹ ְך ֶאת ַהּמֵ ְחּתֹ דֹול ּתַ ָך ַהּגָ ָלד ּוְבַחְסּדְ ׁש ַהּוָ ם ְמֻלּבָ ָ ׁשּ ָלד, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך  ְיִציַרת ַהּוָ ח ּבְ י ְדָלִתי"ם ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְפּתַ ּתֵ ה ׁשְ ּנָ

ה הַ  ָהֲעִנּיָ ל  ְלֵתי ִבְטָנּה ׁשֶ ּדַ ים  ּיִ ר ַוֲחָסֶדיָך ָהֲאִמּתִ ּבֵ ׁשְ ַהּמַ ֶבת ַעל  ַהּיֹוׁשֶ ........ּזֹאת  )וירבו בצדקה מאד כי העיקר תלוי בחסד שעל ידי זה    .   
חותכין את הד' מהמ"ם וכו' כמבואר בתורה הנ"ל שעי"ז נפתח רחמה של המקשה לילד כמבואר בספר עי' בליקוטי מוהר"ן ח"א בסי'  

 ל' ובסי' קל"ה בסופו והבן(:

 ת המובא בסוגרים כתב מורהנ"ת או איזה מגיה.האם באמת א   אמנם צ"ע 

  האור של יו"ט ופני רבו מוציא את המלכות מהסט"א דהינו שמאיר   וגם אינה נכונה, אולי אפ"ל שבתורה קלה   ואם אינה של מוהרנ"ת 
על תשובה  , אבל כאן מדבר מאור הפנים שחוזר ומאיר לב , לכן שם העיקר יראה המביאה לענוה אדם כדי שיתבטל וישוב בתשובה ל 

אחרי ששב, לכן מדבר בעיקר משמחה. והם שתי בחי' שהיא אחת בחי' פסח ושבועות שבשבועות מאיר אור של פסח אבל אחרי שכבר  
וכאמור יותר נ"ל לבאר כמו למעלה שבשתיהן הכוונה     הכננו כלים. נמצא בתורה כאן מדבר מאור שבועות ושם מאור פסח. וצ"ע.

 אחת לבחי' האור  של פסח.
גם שם מדבר מבינה ושם הם נ' שערי תשובה. ועיין תורה קצז שלשון הרע מפריד בין החכמה לענווה, מבואר    ועיין תורה עג תנינא   ס

 שהענווה שמבואר בתורה קלה שזוכים לה ע"י אור הבינה, הכוונה לאור החכמה המאיר בבינה.  
חסר עדין למי שיצא לגמרי מתאוות ממון שהיא עיקר החסרון  זוכה ע"י ששונא בצע א"כ איזה חיות ושמחה    צ"ע הרי לחכמה תתאה   סא

משמע שאע"פ שכבר זכה להיות שמח בחלקו אבל צריך להחיות את המלכות ביתר שאת ושמחה ע"י הארה נוספת מבינה  .     והעצבות 
 .עלאה עולם השמחה והחירות שמאיר ברגל 

)אור החשמל  שחכמה תתאה בלא חיות מאור הפנים עדין אין לה שמירה שלא תיפול לגלות כי השמירה מאור הבינה    ביאר   ח " יצ הר 
שון חיות משמע שעדין כל מה שזכה זה בבחי' סור מרע ולא עצם הטוב כי עדין חסר חיות משמע שהוא בסכנת מיתה  ועוד ל   כידוע( 

 .וכידוע שחכמה תתאה בחי' מלכות רגליה יורדות מוות ורק ע"י חיות מאור הפנים נמשך לה השמירה 
מוהר"ן לגבינו הוא    ין ביאור הלקוטים שלקוטי ועי   , ממנומי שהחכמה תתאה שלו היא אור הפנים לגבי חבירו הנמוך    משמע שיש   סב

וצ"ע כי בפשטות החכמה עילאה מקיף אצלינו ולא מתבטא אלא בשמחה שהיא החיות של החכמה תתאה. בבחי' המקיף     .חכמה עלאה 
רוש.  מחיה את הפנימי )תורה כא( ועוד שרבינו רצה שנקיים את העצות שבספר כפשוטו כמבואר בליקוטי עצות שהם כמעט בלא פי 

 וצ"ל שכוונת ביאור הליקוטים לליקוטי מוהר"ן לפי השגת רבינו. אלא שא"כ פשיטא מאי קמ"ל וצ"ע.
ויסף שמואל את אגג  וכפי שנשמע   סג ו' עה"פ  שהבדיל ממנו את הד' דהיינו מלכות דקדושה והעלה אותה לג'    מלשונו לקמן באות 

רגלים, משמע אחרי שהעלה אותה מהגלות רק אז האיר לה אור הפנים. אבל עיין תורה לקה שמביא את העניין הזה ממש ושם מבאר  
הוא שכל מעט שיוצאת  שע"י הארת אור הפנים ברגלים מעלים את המלכות מהגלות, ולכאורה זו סתירה אבל באמת גם כאן העומק  

 מהגלות צריך לחזק את המעט הזה באור הפנים לתת לה כח לצאת עוד יותר.
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דהיינו שע"י הארת פני מלכו   באור פני מלך חיים  \סה/ (יו, בחינות )משלי  \סדהעינים הפנוי משערות/ 
א בחי'  והאור הו  ,, דהינו ששמח בחלקוסיפוק ושמחה  דהינו  ,משם נמשך החיות)פני אריך אנפין(  של עולם  

השגת אלוקות, בחי' חיזוק אמונה ע"י הארת אמת שעי"ז מתחזקת היראה ואהבה ואזי כל מעשיו בחיות וזיכרון 

 :  דקדושה
בחינות חכמה תתאה   כן צריכין להעלות את המלכות  הפנים ומצוות התורה  ועל  אל אור 

,  מתבטא בשמחה  \סז/, כי עיקר אור הפנים הוא שמחה\סומאיר לד'/ בחי' שג'    המאיר בשלש רגלים
אור  לפי רבנו הכוונה שו  .הפשט ששמחת הלב ניכרת בפנים  לב שמח ייטיב פנים   \סח/כמ"ש )שם טו(

דהיינו ששמח בעשיית מצות ה' שזוכה    [ע]   \סט/ועיקר השמחה הוא מן המצות  הפנים מביא לשמחת הלב

, כמ"ש )תהלים  \עא/ כלל בשמחת ה' במצוות כמבואר בתורה ה' ילהולעשות רצון ה' וזוכה לצוותא עם ה'  

 
אמר רבינו ששערות בחי' צמצום החכמה תתאה ונתבאר ששערות בחי' שערים להשיג דרכם את ההשגות אלוקות   קצת צ"ע דלעיל   סד

בה"ל העיר דייקא שערות שסביב הפנים שמשם האור  הובא בתורת נתן נתבאר שמדובר בשערות הזקן והפאות וב   ובלק"ה גילוח א 
עפ"י כל זה צ"ע למה הארת האמת היא דווקא בתקוני הדקנא במקום     .הפנים עוד נתבאר בלק"ה שהשערות בחי' צנורות להשגות 

ם המקום שאין  שאין בו שערות דהיינו תרין תפוחים הנ"ל )כמובן יש גם לשאול בעצם התקוני דקנא איך שייך שתקוני דקנא מצטרף לה 
 בו דיקנא  

עפ"י המבואר בתורה לה ותורה פג הפסוק אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני רבינו מפרש שחכמה נקראת רחוק כי זה    ואולי אפ"ל 
 .בעצמו החכמה לתפוס שהאמת רחוקה ממני ואולי ע"כ נרמז דייקא במקום שאין שיער 

ים וּ  משלי פרק טז   סה  ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ ָעב ַמְלקֹוׁש: )טו( ּבְ  ְרצֹונֹו ּכְ

מי    - מי שהקב"ה מסבי' לו פני' חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו. ורצונו כעב מלקוש    - )טו( באור פני מלך חיים    רש"י 
 שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא את המטר: 

  - וחקות היא לו לחיים כי הרבה טובה ביד המלך. ורצונו  כשהמלך מאיר פניו למי ומראה פנים צהובות וש   - )טו( באור    מצודות דוד 
 רצון המלך הוא כעב המביא מלקוש הוא המטר המאוחר היורד על הקשין ועל המלילות: 

א"כ מה השבח בזה וגם איך יתפרש הפסוק ככפל לשון    , חר היורד כבר על הקשין והמלילות הוא הגשם המאו כאן ש   המבואר   צ"ע לפי 
 .החטה את  נמשך חיים וע"י הארת רצון יורד מטר ואם מדובר במלקוש הרי הוא רע שמקלקל הקש ומחמיץ  שע"י הסברת פניו ית' 

 כיו"ב כגון ג' אותיות השם יהו שמאיר לה אחרונה. וג' אבות לד' אמהות.  כדמצינו הרבה   סו 
אלא כנ"ל שהשמחה כלי להכיל  הוא בחי' הסתכלותו עלינו, והשמחה היא בלבנו וכיצד יתכן שהם דבר אחד?    צ"ע הרי אור הפנים   סז 

את האור הפנים שהוא אור גדול בחי' מקיף, אמנם אור הפנים הוא גם מעורר עוד יותר שמחה ורוחב לב. נמצא שהוא גם הכלי לאור  
 וגם הביטוי של האור הפנים.

ַבת ֵלב רּוַח ְנֵכָאה:   משלי פרק טו   סח ִנים ּוְבַעּצְ ֵמַח ֵייִטב ּפָ  )יג( ֵלב ׂשָ

אם תשמח לבו של הקדוש ברוך הוא בלכתך בדרכיו ויטיב לך פניו לעשות כל רצונך ואם תעצבהו    - שמח ייטיב פנים    )יג( לב   רש"י 
 יראה לך רוח נכאה כד"א )בראשית ה'( ויתעצב אל לבו ויאמר ה' אמחה את האדם וגומר, רוח נכאה טלנ"ט רוח של זעף: 

משמע מהמצות עצמן וכמבואר בתורה ה' אמנם מבואר שם כמה מדרגות בזה ומדרגה נמוכה מזה היא ששמח בשכר    מן המצוות   סט 
עוה"ב שיזכה ע"י קיום המצוות. ולא מהצוות עצמה ועשית רצון ה'. אלא שצ"ע כי לעשות מצווה במדרגה כזו שמח במצוה עצמה  

מקבל ברגל נמצא כשעושה את המצווה עדין אין לו החיות. וצ"ל שיש בזה מדרגות    צריך לזה כבר חיות גדול והשגה והרי את החיות 
 ובכל רגל זוכה לעוד חיות שעי"ז עושה את המצוות שאחרי הרגל ביותר חיות, ויותר השגה.

 עיין תורה ה' אות ב'  ע

א, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש  כשעושין המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הב   -   תורה ה' אות ב'   עא
ברוך הוא מצוה אחרת בשכר מצוה זאת, כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה )אבות ד(: 'שכר מצוה מצוה', כי הוא נהנה מהמצוה בעצמה.  

ה ה'"  וזהו החלוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר נביאים, כפרוש רש"י: "וידבר משה אל ראשי המטות וכו' זה הדבר אשר צו 
)במדבר ל(, פרש רש"י: כל הנביאים נתנבאו ב"כה אמר ה'", נוסף עליהם משה, שהתנבא: ב"זה הדבר". כי בחינת "כה" הוא אספקלריא  
שאינה מאירה, ו"זה הדבר" הוא בחינת אספקלריא המאירה. ואלו השתי בחינות נביאות יש בעבודת הבורא. יש אדם העושה המצוה  

נותנין לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה, וזה בחינת "כה",  בשכר עולם הבא, שאינו נה  נה מהמצוה בעצמה, אלו לא היו 
אספקלריא שאינה מאירה. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק )עיין זוהר ויחי ק"ך(, כן הוא עושה המצוה בשביל שכרה הבא לעת  

תבות של: יבא ברנה נשא אלמותיו, ושם בפסוק הזה נרמז על שלום  רחוק, הינו אחר עולם הזה. ושלום שכר נקרא בשם נביא, כי ראשי  
שכר )תהלים קכ"ו(: "הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע", שמצטער בעשיתה, "בא יבא ברנה נשא אלמותיו", שישמח לעתיד, כשיקבל  

ב"זה הדב  נביא שמתנבא  נביא. אבל  תבות  נשא אלמותיו, ראשי  ברנה  יבא  של  תבות  רוצה בשכר  שכר המצוות. ראשי  ר", שאינו 
המצוות, אלא רוצה במצוה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשיתה, עד שממאס בכל מין שכר, נמצא שעולם הבא שלו בהמצוה בעצמה.  
וזה בחינת נביא, הינו שלום שכר, בבחינת: "זה הדבר", בבחינת אספקלריא המאירה, כמו אדם הרואה דבר מקרוב בראיה יפה וברה,  

נה מהמצוה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. ומי שהוא במדרגה הזאת, שעושה המצוה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה  כמו כן הוא נה 
בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קדם גזר דין לאחר גזר דין. כי המצוות הם קומה שלמה, והם מחיין את כל הקומות,  

, כי עולם שנה נפש, הן מקבלין החיות מהמצוות, כמו שכתוב )תהלים ל"ג(: "וכל מעשהו  הן קומת אדם, הן קומת עולם, הן קומת שנה 
באמונה", וכתיב )שם קי"ט(: "כל מצותיך אמונה". והקדוש ברוך הוא, הוא אחדות פשוט עם המצוות. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא  

ם ק"ד(: "ישמח ה' במעשיו". כמו בעל מלאכה, שעושה  כתקונן וכסדרן, אזי הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם, כמו שכתוב )ש 
איזה כלי, והכלי הוא יפה, אזי הוא מתענג בה, והשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלבשת בהמצוות, כי הם אחדותו. ומי שעושה  
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בשמחת ה' שבמצוות זוכים    כשמקיימין מצוות בשמחה בהתכללות  פקודי ה' ישרים משמחי לב  \עב/ יט(

ית' פניו  והארת  עליון  ענפי השכל  הפנים שהם  בלבלאור  הוא  ועיקר השמחה  בחוש   .  שרואים  כמו 
שהשמחה היא התפעלות הלב, כי הלב יש בו רק התפעלות, ממה שמאיר לו השכל שבמח, שהוא להפך בחי'  

 נתת שמחה בלבי.   \עג/, כמ"ש )שם ד'(קר ויבש בלא התפעלות כלל
את חג המצות וכו'  כמ"ש שלש רגלים תחוג לי בשנה.    \עה/ [עד]  ה הם השלש רגליםנב של כל השוהל

הם לב אחד   ,ואע"פ שהם ג' פעמיםשלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וכו'.    וחג הקציר וכו' וחג האסיף וכו'
ממנה  )בינה ליבא(    \עו/ שמחיה את כל קומת הזמן בג' פעמים, שכל פעם בכל רגל עולה המלכות לבינה עילאה

מבינה עולם התשובה שמסייע למי שמזמן עצמו  וחיות חדשה,    נפלאה  \עזשהיא הארת אמת/  מאיר אור הפנים
עולם    ,בחי' עש"ן  ,בחי' לביש ג'  . ו\עח/ עד הרגל הבא  להתחזקלה כח    רושם הנשאר ממנו ניתןמהלתשובה ו
ובבחי' עולם דהיינו לב המקום    ,הם ג' רגלים   ,ובבחי' שנה דהיינו לב הזמן  ,בבחי' נפש הוא לב האדם  ,שנה נפש

, וכמו שמלב האדם נמשך חיות לכל האיברים כך מלב הזמן נמשך חיות לכל הזמנים  \עט/ הוא בית המקדש
תחיה אבל התגלות החיות בבחי' התפעלות ושמחה היא בלב, וכך  , כתיב החכמה  ומלב המקום לכל המקומות

 
וזה בחינת  המצוה בשמחה מהמצוה בעצמה, נמצא כשנכנס בהשמחה שבמצוה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא, שמשמח במעשיו,  

 )שם קמ"ט(: "ישמח ישראל בעושיו".
ִתי:   תהילים פרק יט   עב יַמת ּפֶ יַבת ָנֶפׁש ֵעדּות ְידָֹוד ֶנֱאָמָנה ַמְחּכִ ִמיָמה ְמׁשִ ֵחי ֵלב ִמְצַות ְידָֹוד    )ח( ּתֹוַרת ְידָֹוד ּתְ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְידָֹוד ְיׁשָ )ט( ּפִ

ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים:   ּבָ

מצהרת, תורת עדות פקודי מצות יראת משפטי ששה כנגד ששה סדרי משנה ובין כל שם ושם חמשה תיבות עם השם   - )ט( ברה   רש"י 
 נותנת חכמה לפתאים:   - עצמו כנגד ה' חומשי תורה וחותם בסופן אמת צדקו יחדיו כלם יחד מתוקנים בחסד ואמת. מחכימת פתי  

ים ֹאְמִרים ִמי ַיְרֵאנּו ט   תהילים פרק ד   עג ֶניָך ְידָֹוד:)ז( ַרּבִ ם ָרּבּו:   ֹוב ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ּפָ ָגָנם ְוִתירֹוׁשָ י ֵמֵעת ּדְ ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ  )ח( ָנַתּתָ
 שמות כג יד   עד

ָנה:   שמות פרק כג   עה  ָ ׁשּ חֹג ִלי ּבַ לׁש ְרָגִלים ּתָ  )יד( ׁשָ

 פעמים וכן )במדבר כב( כי הכיתני זה שלש רגלים:   - )יד( רגלים    רש"י 
 כיון שהם אחור באחור כיצד יתכן שמקבלת מאמא לבד, אלא בסוד התרדמה שאינו.  כנ"ל וצ"ע    עו 
 אמת היא הפנים וכן מבואר ביג תיקוני דיקנא שפנים הם תרין תפוחין פנוי משיער תחת העינים ושם מדת ואמת   עיין תורה קצב   עז 
י אלא ביאור נפלא שבג' רגלים מקבלים כח להמליך את  שמשמעות דבריו תחוג לי ולא לעגל. ולפי רבנו זה לא רק צוו   עיין ספורנו   עח

 )יד( תחוג לי. כענין ישמח ישראל בעושיו על הפך וירא את העגל ומחולות:  - זה לשון הספורנו שם הקב"ה ולצאת מעבודת עגל הזהב תאוות ממון.    

הנה שהיה ענין בית המקדש בשביל שישראל נתנו בו קדושה והוסיף הוא קדושה בישראל, ואח"כ   - פרשת תרומה    -  ערבי נחל  עיין עט 
ישראל בו, וכן היה ראוי להיות מוסיף והולך עד בלי גבול. והנה נודע כי בית המקדש הוא ציור כל העולמות, ועי"ז נתוסף קדושה בכל  

מכל העולמות, ממילא כל הבחינות שמצינו במשכן ובית עולמים צריך    העולמות, וידוע ג"כ כי האדם גופו עולם קטן וכן נפשו כלול 

ואומר       להיות לו מציאות גם בגוף האדם הפרטיי ובנפשו, ולכן מציאות הזה שביארנו במשכן צריכין אנו למוצאו גם בגוף האדם ונפשו: 

גם המשכן, אף שהיה במדבר ולא במקום    שבית המקדש הוא לבו של עולם ואמצעותו, (  : כי מבואר בזוהר הקדוש )זהר ח"ג קס"א   אני 
המקדש, כבר נודע מדברי האר"י ז"ל שבכל מקום שהיה מחנה ישראל היה שם ארץ ישראל ונתבאר בפ' שלח ע"ש, והוא החיות של  
  כל העולם כלב שהוא חיות כל הגוף. והנה ביארו חכמי הנתוח, כי נפש כל בשר דמו הוא, וכל אבר ואבר שבאדם שיש בו כח וחיות 

פרטי השייך לאותו האבר והחיות שורה בדם האבר ההוא וכל הדמים של כל האיברים מתקבצים אל הלב, נמצא יש בתוך הלב חיות  
כלם ואח"כ מחלק הלב לכל אבר ואבר דמו השייך לו, וכן הולכים תמיד הדמים תוך הגוף כמו נהרות המושכין תמיד, וביארנו כי יש  

גוף להיות תוך הלב שהוא מקור חיותם, ואם ימצא מקצת דם אשר עבר עליו שעה קצובה זו ולא  שעה קצובה אשר מוכרחין דמי כל ה 
בא אל תוך הלב לאיזה סבה, אזי נפסק חיות אותו הדם כי נפסק שעה קצובה משורשו והוא דם מת תוך הגוף וממנו מתחדשים חולאים  

שישראל    הלב כהנהגת בית המקדש עם כללות ישראל,   הנה כי כן אנו רואין הנהגת הגוף עם              ר"ל, כ"ז ביארו חכמי הנתוח: 
הכניסו כל אחד ואחד חיות וקדושה שלו לבית המקדש ומתוך זה זרח קדושה מבית המקדש לכל אחד ואחד מישראל לפי ערכו בעלותם  

כי  הלב  עם  כן מתנהגים האברים  כו',  בבית המקדש  יתירה  עי"ז קדושה  נתוסף  ושוב  עליהם,  בזמנים הקצובים  כל האברים    לראות 
מקבצים כל דמם שהוא חיותם אל הלב ונתוסף עי"ז כח וחיותו בלב שהוא הוא כלל כל האברים ועי"ז מחלק חיות ודם לכל אבר ואבר  

ענין זה    וכן מצינו           כערכו ושוב מתקבצים עוד אל הלב כו' וכן הוא תמיד ובכל שעה הקצובה מוכרחים כל הדמים להיות בלב: 
הענינים צריכים לימצא בעולם שנה נפש וענין האמור כאן נתבאר לענין שנה בדרושנו לפ' אמור ע"ש איך  ממש בנפש הרוחני כי כל  

יו"כ שהוא הלב ועיקר כל השנה כולה מתקבץ מרגעי כל יום ויום מימות השנה ע"ש ותמצא נחת. כי ידוע דרחמנא לבא בעי, והעיקר  

המעשיות התלוים בכל אבר    ואמנם המצות           ' ואהבתו ומלא רצון, הוא שיהיה הלב נקי מהרהורים ומכל רע ויהא מלא יראת ה 
ואבר כמ"ש בס' חרדים, הטעם הוא עם האמור, כי כמו שלענין חיות הגשמי נמשכים כל הדמים ללב וכו' וכמ"ש, כך יש בכל אבר  

יים בכל אבר מצוה התלוי  מצוה התלויה בו והוא חיותם ופנימיותם ובתוך הלב מוכרח להתקבץ חיות כולם גם יחד, לכן כשהאדם מק 
בו ביראה ואהבה וקדושה כראוי כי מצוה זו היא קדושת אותו האבר ממילא בהיות כל חיותם נמשכים ללב ממילא נצטרף אל תוך  
הלב קדושת האברים כולם ואח"כ זורח מתוך הלב יראה ואהבה על כל האברים כולם כל א' לפי ערכו ועי"ז נתוסף כח וקדושה בכל  

ש לו יותר חשק לקיום המצות ויותר יראה וקדושה וכל מה שמוסיף באברים בקיום המצות נתוסף הקדושה בלב ושוב  אבר ואבר וי 
 נתוסף עוד וכו', ועי"ז יכול האדם להיות הולך ממדריגה למדריגה עד אין ערך וקצבה כל שלא יקלקל באיזו חטא רח"ל: 



 14מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

ר"ת אמ"י  שהם  אלה מועדי ה'   \פא/פ)ויקרא כג(הכתוב  , בחינות  התגלות השמחה מתגלה בג' רגלים
  \פד/ כי המלכות עולה לבינה,  מאיר בו מוחין דאמא  יום טובהוא רמז שבש  \פג/[פב]בכוונות האריז"ל    כמובא

הלב רומז    \פט/[פח] , ובינא לבא  \פז/[פו] מלשון הכתוב אם לבינה תקרא  . שהיא אם לבינה  \פה/)עיין תורה קלה(

 .  לבינה, נמצא שהיו"ט שהוא מוחין דבינה שהיא בחי' לב והוא לב השנה
  קדושה שכבר זכינו להוציא מהגלות, המלכות ד  דהיינו  והשמחה של כל המצות שעושין בכל השנה,

שאז פורצת שמחת    .כנ"ל  בחי' בינהימים טובים  שהם    השלש רגליםהוא מתקבץ אל הלב, שהם  
בינה ה  ברגל שמאיר אורכי כל השנה השמחה במצוות מוגבלת, אבל  המצוות שעשינו בשמחה אמיתית,  

עילאה בבחי' רחובות הנהר ויין משמח, ובחי' יובל בחי' וקראת דרור, בחי' חירות, ושם השמחה כי ע"י הרוחב  

שה מצווה  אדם שעו  כמווע"כ הם ימי שמחה,    אז מרגישים את השמחה בכל כוחה, ,  לב נעשה שמחה
  מצוות כל השנה אבל השמחה יוצאת לפועל באמת רק ברגל,   ה, כך אדם עוש בידו אעפ"כ השמחה היא בלבו

שהתורה מצווה לשמוח כיון שגם מצד סגולת היום יש שמחה    ושמחת בחגך  \צ/(יוכמו שכתוב )דברים  

כי השמחה היא    השמחה,  דייל  . ואז מאיר הפנים עוצריך להצטרף אליה)כי המלכות עולה לבינה(  

 
 בתקפא )במדבר כג( ובתשכט תוקן  פ

ּדַ   ויקרא פרק כג   פא ה ֵהם מֹוֲעָדי )ב(  ְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאּלֶ ּתִ ר  ְידָֹוד ֲאׁשֶ ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי  ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ֶאל  ָיִמים    :ּבֵ ת  ׁשֶ ׁשֵ )ג( 
ת  ּבָ ל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ׁשַ תֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּכָ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָעׂשֶ בֵֹתיֶכם:   ּתֵ ֹכל מֹוׁשְ ה מֹוֲעֵדי ְידָֹוד    ִהוא ַלידָֹוד ּבְ )ד( ֵאּלֶ

מֹוֲעָדם:  ְקְראּו ֹאָתם ּבְ ר ּתִ  ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶ

 )תורת כהנים(   למעלה מדבר בעבור שנה וכאן מדבר בקדוש החדש:   - )ד( אלה מועדי ה'    רש"י 

החודש, ראש ב"ד אומר מקודש וכל העם עונים אחריו מקודש    אשר תקראו אותם. תניא, כיצד מקדשין את   -   תורה תמימה פסוק ב 
 .תם קרי ביה אתם ו מקודש, מנלן, אמר רב פפא, דכתיב אשר תקראו א 

דבר אל בני ישראל. תניא, מניין שמעברין את השנה על בני הגליות שיצאו ממקומן ועדיין לא הגיעו    -   ירושלמי שביעית פ"י ה"א 
 מועדי ה', עשה את המועדות שיעשו אותן כל ישראל >ב<:   לירושלים, ת"ל דבר אל בני ישראל 

>ב< בריש פרשה בא בארנו, כי מפני כמה דברים מעברין את השנה, כלומר שמוסיפין חודש אחד  - פסוק ב    >ביאורים<   תורה תמימה 
שיפסקו הגשמים ויתוקנו  ]אדר[, כמו מפני הדרכים שאינם מתוקנים ואין העם יכולים לעלות לרגל לירושלים מעברין חודש אחד כדי  

לצאת   ממקומותיהם  שנעקרו  חו"ל[  ]בני  הגליות  בני  מפני  גם  שמעברין  מניין  כאן  שאמר  וזהו  כאלה,  פרטים  כמה  ועוד  הדרכים, 
 שיעשו אותן כל ישראל וכדמפרש:   - לירושלים ועדיין לא הגיעו ת"ל בני ישראל מועדי ה'  

 פרי עץ חיים שער מקרא קדש פ"א  פב

בענין ההפרש שיש בין שבת לי"ט, בארנו ב' פרושים, ומצאתי להר"ם נאגרה, כדברי    - שער מקרא קודש פרק א    -   פרי עץ חיים   פג
פירוש הב', כי בי"ט אין באים בעצמם, רק נה"י דאמא לבדן, ובתוכם המוחין מצד אמא לבד, ולכן אין הי"ט נקרא קודש, אלא מקראי  

, אינה מתגלה בו בעצמו, רק אימא לבד. ואחר כך ע"י תפלה ומעשים, אנו קוראים ומזמנים את  קודש, כי הקודש העליון שהוא אבא 

כי כל המועדים כולם    - וז"ס אלה מועדי ה', ר"ת אמי. פי'  הקודש שהוא אבא, שיכנס תוך הבינה, וזהו מקראי קודש, ולא קודש גמור.  

ח"כ ע"י מעשינו, אנו קוראין את הקודש העליון, ומתחבר גם הוא  ואין הארת אבא מתגלה בעצמו בהם כמו בשבת. וא   מצד אמא לבד,
שם, וזהו אשר תקראו אותם, אתם כתיב חסר ו', כי ע"י מעשינו וקריאתינו תלוי הדבר הזה, לכן ר"ת אותם במועדם ר"ת א"ב, הוא  

 אבא, כי אבא תלוי ע"י קריאתינו, הרי הפרש א' שיש בין שבת לי"ט.
החילוק שיש בין קדושת שבת לי"ט והוא כי בשבת כל תכלית עליותיו הם בחזרת   - דרושי אסרו חג דרוש א  -  הכוונות שער עיין גם  פד

תפלת המנחה כי אז עולה ז"א בא"א ונוק' באבא ועולם הבריאה במקום אימא והיצירה במקום ז"א והעשיה במקום נוקב' דאצילות  

במנחת י"ט זו"ן הם בכל קומת  ה עולם האצילות ולא נשאר מהם דבר חוצה לו אבל  נמצא כי כל העולמות נכללו ונתעלו בתוך מה שהי 

או"א והבריאה במקום ז"א והיצירה במקום נוק' והעשיה במקו' עולם הבריאה ונמצא כי בסבת כל עו' עלו ב' מדרגות למעלה ממדרגתו  
 הא'.

, שהיא בינה. ועל כן כשמקבל את היום טוב, שהיא בינה, זוכה לענוה. כי יום טוב בגימטריא סג  חין דאמא ו ויום טוב מ  ... - תורה קלה   פה
עם הי' אותיות כמובא בכונות, שהוא הפך גס רוח )עין תקונים מן זו"ח(. כי יום טוב מבטל הגדלות, כי טבע הקטנות שיתבטל לגבי  

 הגדלות.  
 * משלי ב' ג'  פו

י ִאם ַלבִּ   משלי פרק ב   פז  ן קֹוֶלָך: )ג( ּכִ ּתֵ בּוָנה ּתִ  יָנה ִתְקָרא ַלּתְ

לבינה תקרא    מלבי"ם  וצריך שתקרא אל הבינה    - )ג( כי אם  ומוסיף דעת להוציא דבר מדבר,  הבינה הוא מה שמתבונן מעט מעט 
ל הדברים,  היא ציור התבונה הכללית שכולל כ   - ותזמינה אליך, שתשים לבך לכל דבר חכמת בינה לשקוד עליו להבין טעמו, והתבונה  

כקורא מרחוק להשיג מה    - שא"א שיקרא אליה כי רחוק מן האדם להבין כל תעלומה ולמצוא כל דברי חפץ, רק יתן קולו לתבונה  
 שיהיה ביכלתו להשיג מהתבונה הכללית: 

 *פתח אליהו  פח

ֵמִבין,   - )עם ביאור אור צח(    פתח אליהו   פט  ב  ַהּלֵ ּוָבּה  א  ִלּבָ יָנה  גשמי הלב המביא את מחשבת המח לידי  היינו כמו שיש באד   -   ּבִ ם 
התגלות בפרטיות על פי המדות התלויות בלב. אם להטיב או להרע. אם להרבות או למעט. אם להגדיל או להקטין וכיוצא. וכן יש  
ספירת בינה שבה נתצמצם אור החכמה בכמה צמצומין ונצטיירה בה בפרטיות להוציאה לידי התגלות. נמצא שספירת הבינה היא  

 בחינת מלבר אל החכמה אשר מלגאו. ולפיכך היא בבחינת נוקבא ונקראת אימא.  ב 
תֹום ְוָהַאְלָמָנה אֲ  דברים פרק טז   צ ר ְוַהּיָ ִוי ְוַהּגֵ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהּלֵ ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ָך ַאּתָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ָעֶריָך: )יד( ְוׂשָ ׁשְ ר ּבִ  ׁשֶ
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שהשמחה ניכרת בפנים    בבחינות לב שמח ייטיב פנים שחוזר ומאיר בפניםהכלי לקבל את אור הפנים  

  בשנה   צבשלש פעמים  \צא/ . בשביל זה נצטווינו )שם(פניםכי היא כלי לאור הפנים שחוזר ומאיר ב
  ֵיָרֶאה הכתוב מצווה שכל זכר יהיה נראה בבית המקדש וחז"ל דרשו    כל זכורך את פני ה' אלקיך,  ֵיָרֶאה

הכוונה    \צה/ כל זכורך   .  \צד/ ביו"ט של רגלים  בשביל לקבל אור הפניםדהיינו לראות ולהראות    \צג/ ִיְרֶאהו
וכל אחד עד כמה שזכה בה ע"י שיצא מתאוות    )כמבואר לקמן אות ו'(שכנגדם דברה תורה חכמה תתאה  לכל הד' בנים  

אצלממון   וגדול  צדיק    ולמד  הגון  היציאה  מלמד  עיקר  שהיא  שמחה  דהיינו  חיות  לתוכה  להמשיך  צריך 
צריך להאיר לה אור הפנים המאיר , כי אע"פ שע"י החסד קצר אותה מתאות ממון דהיינו העצבות, מהסט"א

ע"י איתערותא דלתתא שבאים לראותו  ו  זכות לתשובה שלימה דהיינו לבוא לשמחה במצוות.ביו"ט כדי ל

 :  במקום שהוא לב העולם זוכים להראות דהיינו הסתכלותו ית' עלינו בהארת פנים

 
ברגל. עניין זה מבואר כאן מאד עתה יבאר שאור הפנים המאיר ביו"ט הוא בחי' מצוות הקבלת פני רבו 

בקיצור והאריך בו יותר בתורה קלה. ושם ביאר שצריך להיות בהתקשרות חזקה שהיא אהבת נפש את  
מאידך מבאר שם שזה בחי' ארץ אוכלת יושביה שבתורה קכט ושם   הצדיק כאהבת יהונתן את דוד, עי"ש.

שיותר מקושר באהבה זוכה יותר לקבל   אומר כשמקורב לצדיק אף שאינו מקבל ממנו וכו'. ופשוט שכמה
 מהצדיק.  

אבל מהמבואר שם שזה בחי' יו"ט והיו"ט מוציא את   \צולהקביל פני רבו משמע לראות אותו/  לשון צ"ע
המלכות מאחיזת הד' מלכויות, ואצלינו מבואר שלהוציא את המלכות מהסט"א זה ע"י התוכחה של הצדיק 

מוע ממנו תוכחה או דברי תורה, כי החסד שעל ידו קוצרים את  משמע שגם להקביל פני רבו העיקר זה לש
 המלכות מהסט"א מתגלה בחכמה שמתגלית בפה המוכיח כמבואר כאן באות ז'.  

כי יש עולם שנה נפש בחי' מקום זמן ואדם שמסוגלים ביותר   נראה חז"ל רבו ברגל דייקא טעם שאמרו
' רגלים בבחי' זמן והצדיק בבחי' אדם. ועל זה  שבהם מאיר אור הפנים והם בית המקדש בבחי' מקום וג

עם קרבן לבית המקדש לראות ולהראות   \צזציותה התורה מצוות ראייה ברגלים, שהיא עליה לרגל כל זכר/
כמבואר בגמ' מגילה, ועוד ציוו חז"ל קבלת פני רבו ברגל. ולפ"ז גם בזמן הבית היה השלימות לחבר את 

 
לוֹ   דברים פרק טז   צא ּצֹות ּוְבחַ )טז( ׁשָ ַחג ַהּמַ ר ִיְבָחר ּבְ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֵני ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ּבַ ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ּפְ ָ ׁשּ ּבַ ָעִמים  ֻבעֹות ּוְבַחג  ׁש ּפְ ָ ַהׁשּ ג 

ֵני ְידָֹוד ֵריָקם: ּכֹות ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת ּפְ  ַהּסֻ

הסוכות שכתוב בהן ושמחת אתה ובנך ובתך וגו' חייב אדם להעלות  שלא תאמר בחג השבועות ובחג    - טז( שלוש פעמים בשנה חזקוני ) 
בנו עמו לרגל אבל בחג המצות שאין שמחה כתיב בו אין האב חייב בו, לכך נאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. ד"א שלוש  

כל שיכול    -   כל זכורך      .פעמים אהדריה קרא בשביל ולא יראה את פני ה' ריקם שהרי למעלה לא נאמר לא יראה אלא בחג המצות 
לעלות עם כל זכורך יצאו מי שמלאכתן בזויה ומאוסה וריחם רע ואינן יכולים לעלות עם חבריהם שהם פטורים כמו שדרשו רבותינו  

כל שבעה אף חג    מקיש חג השבועות לחג המצות מה חג המצות יש לו תשלומין   -   בחג המצות ובחג השבעות         בפרק קמא דחגיגה.

 בא ללמדנו שהוא אחרון או שהוא גורם לענין בל תאחר.  -   ובחג הסכות        השבועות כן.
 גם בדפו"ר השמיט את המילה בשנה אבל הפסוק שהעתיק הוא שמות כג יז ומוהרנ"ת החליף בתקפא לפסוק מדברים טז   (כמ"ש בפסוק בג' מקומות בחומש)  יראהפעמים בשנה  - מתרלו צב

רמב"ם חגיגה פרק ב הלכה א ....ונאמר בבוא כל ישראל לראות, כשם שהן באין להראות לפני ה' כך הם באים    -   אות לראות ולהר   צג
 לראות הדר קדשו ובית שכינתו, להוציא סומא שאינו רואה, אפילו נסמית עינו אחת שהרי אין ראייתו שלימה,....

ש להתפלא קצת, במה שנמצא לכאורה סתירה בדבריו הקדושים לפי הנ"ל.  ידיעה ז'. שגם לפי הידיעה ד' הנ"ל י  -  ביאור הלקוטים עיין 
והחכמה תתאה של   זה לבד בשכל התחתון  ידי  ויתלבש על  וכו', עד שיגיע  יורד מעילה לעלול  העליון  כי בתחלה מבאר, שהשכל 

[, באופן שתקבל על ידי זה  הקטנים והרחוקים. ואחר כך מבואר מדבריו הקדושים, שיש להעלות למעלה את המלכות ]והחכמה תתאה 
חיות אור פני חכמתו העליונה יתברך, שעל זה יסובב הכתוב צדק לפניו יהלך וכו'. אבל מרחוק תביט ותראה, בענין הכתוב שלש פעמים  
בשנה יראה וכו' הנ"ל, שזה וזה מוכרח בתיקון נפשות המלכות. שבישראל כתיב יראה, בתיקון הבת עין ואתערותא דלתתא. וקרינן  

 ייראה, מעילה לעלול משכל עליון לשכל תחתון, עד תכלית הקטן והרחוק שבישראל, וכאשר נבאר בכל זה לקמן בידיעה עיין שם:  

כוונתו  ואח"כ מבאר שאת השכל תחתון צריך    נראה  שנראה כסתירה מה שתחילה שהשכל תחתון הצדיק מורידו מעילה לעלול   
מצד המשפיע וזה מצד המקבל שמצד המקבל צדק לפניו יהלך ממטה למעלה ומצד    להעלות לאור הפנים ומתרץ ששניהם עיקר דזה 

המשפיע מצינו במצות ראיה כשם שבא לראות בא להראות לכן סומא פטור כי מוכרח דייקא שני התיקונים כי המשפיע לבד בלא  
ש פעמים בשנה יראה כל זכרך במה  אתערותא דלתת לא יכול והמקבל לבד בלא ירידת המשפיע אליו לא יכול  וזה רמוז בפסוק של 

 שיש קרי וכתיב בתיבת יראה כמבואר בחגיגה ב. בפרש"י שם 

ַהר   אולי אפ"ל ו  ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְ קֹום ַההּוא ְיקָֹוק ִיְרֶאה ֲאׁשֶ ם ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ  ְיקָֹוק ֵיָרֶאה:    שזה כבר רמוז בעקדה פרשת וירא ]כב יד[ ַוּיִ

 שוטו כתרגומו, ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות: פ   - ה' יראה     -    רש"י 

 שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה הקב"ה לעמו:   - אשר יאמר היום  
 אמר שמאיר בד' פרקים דהינו גם בר"ה   ובתורה קלה   צד
 בעלה משמחה, ע"י אור הפנים שקיבל.  אבל אשה   צה 
לבד זוכים הרבה, כמבואר בתורה ד' שמבטל מידות רעות הבאות מיסוד דומם צומח. ובתורה סוס ז תנינא מבואר    פשוט שגם בראייה   צו 

 שרואה בפני רבו כמו במראה הכין אוחז בכל מדותיו ומתעורר לתשובה.  
 צריך חיות מאור הפנים כל שכן נקבה, אלא שאשה חיותה מבעלה, ובעלה מהצדיק והקב"ה.    צ"ע אם זכר   צז 
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שלשתם ולהקביל פני רבו הכהן הגדול ברגל בבית המקדש.   עניין זה נתבאר יותר בתורה קלה שהעיקר  
והשנה  צדיקים שבהם תלוי קביעת זמנו ע"י עיבור החודש הוא אור פני הצדיק כי גם היום טוב מקבל מה

שתלוי בקידוש הבית דין. אמנם כשהוא רחוק מרבו ברגל אזי יכול לקיים בחי' ראית פני רבו ע"י כבוד יום 
טוב כי ביו"ט המלכות עולה לבינה ששם אור הפנים וע"י שנכלל בה ע"י שממליך את הקב"ה בכבוד יום  

אמר רבי אליעזר משבח אני את העצלנין ברגל, אע"פ שיש מצות הקבלת פני רבו זוכה לאור הפנים. ולכן 
אלא כנ"ל כיון שאפשר לזכות לזה גם ע"י כבוד יו"ט אזי כיון שיש מצווה לשמוח עם האשה ברגל לדעתו  
 טוב יותר לקיים הקבלת פני רבו ע"י כבוד יו"ט. ודווקא שאינו יכול קיים שניהם כגון שרבו רחוק ממנו ולא

וכל זה אמר שם רבינו להראות שע"י כבוד רבו אפשר לזכות לפני רבו ממש   יכול לחזור לביתו באותו היום.
 כלשונו שם אבל למעשה אין הלכה כר"א. 

 \צט/(:)סוכה כ"ז  המבואר בגמ'בחי'    \צחשאמרנו שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך, זה/ וזה  
ואם הוא בעיר אחרת    ,\קב/כמבואר בריטב"א שםהיא מצוה    \קא/בכל יום  \ק/חייב אדם להקביל פני רבו

 
[ חייב אדם לקבל פני רבו ברגל, י"ל דרמז התורה  :ולא יראה את פני ה' ריקם, אחז"ל ]ר"ה טז   - הנ"ל  על דברים    פנים יפות   עיין  צח

ירא לרבות ת"ח, מיהו משמע ביומא דף ע"ז דדוקא יוה"כ מצוה להקביל פני  [ את ה' אלהיך ת :במלת את פני ה' כענין שאמרו ]ב"ק מא 
רבו, וכן משמע גבי אלקנה שהיה עולה בר"ה, ויש לפרש מ"ש ]מ"ב ד, כג[ לא חודש היום ולא שבת היום משמע דבשבת וחודש צריך  

וה"כ דכתיב ]ויקרא כג, לב[ מערב עד ערב  למיזל, דהאי חודש היינו ר"ה דכתיב ]תהילים פא, ד[ תקעו בחודש שופר, ושבת היינו י 
 תשבתו שבתכם: 

ר'    -   סוכה כז:   צט  ת''ר מעשה בר' אלעאי שהלך להקביל פני ר' אליעזר רבו בלוד ברגל אמר לו אלעאי אינך משובתי הרגל שהיה 
י והאמר ר' יצחק מניין  כו{ ושמחת אתה וביתך אינ - אליעזר אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל דכתיב }דברים יד 

כג{ מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבחדש ושבת מיחייב  - שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנא' }מלכים ב ד 
 .איניש לאקבולי אפי רביה לא קשיא הא דאזיל ואתי ביומיה הא דאזיל ולא אתי ביומיה 

.  משבח אני את העצלנין . הואיל ולא עמדת בביתך אצל אשתך: אינך משובתי הרגל  י''ט ראשון והלך אצלו מערב י''ט:  ברגל. -  פרש"י 

. בעלה  מדוע את הולכת וגו' אע''פ שלא בשביל הרגל מתעכבים שהרי כל ימות השנה אינן יוצאין מחמת עצלות אעפ''כ משבחן אני:  

ומשמח שמחת החג עם אשתו    תי ביומיה.הא דאזיל וא של שונמית אמר לה כשאמרה לו אלכה וארוצה עד איש האלהים ואשובה:  
 חייב להקביל פני רבו כגון עיר שבתוך התחום או על ידי עירוב: 

ריטב"א  דאי    -   ועי"ש  במתא  פי' בדליתיה  ברגל.  רבו  פני  מנין שחייב אדם להקביל  יצחק  ר'  והאמר  איני  כו'  ברבי אילעאי  מעשה 

לכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבחדש ושבת איבעי ליה  את הו   שנאמר מדוע           בדאיתיה במתא בכל יום ויום הוא חייב: 

  ואוקימנא      למיזל. פי' כשהוא בתוך התחום, ומינה לראותו ברגל כשהוא מחוץ לתחום, ור' יצחק נקט מאי דשכיח ביה פשיעותא טפי: 
טוב גופיה בתוך התחום הוא ולא  דמיירי דאזיל ואתי ביומיה. דאי לא אין לו לצאת מביתו ברגל בחולו של מועד דמצי נפיק, דביום  

 סגיא דלא אזיל ואתי ביומיה: 

בסוגיא זו ועי"ש דעת הנודע ביהודה מקשה מדוע לא הובא מצוות הקבלת פני רבו בטור ושו"ע ומתרץ שמצווה זו לא    עיין ערוך לנר 
א זו היא אחר החרבן לכן ר"א היה  נוהגת בזמן החורבן דלא יהיה כבוד רבו גדול מכבוד השכינה. והערוך לנר דחה דבריו שהרי סוגי 

 בלוד ולא עלה לרגל.  
]שייך לתורה ל'[ להבין הכתובים שלש פעמים בשנה וכו', ולא יראו פני ריקם וכו'. כי דייקא    - על תורה ל'    עיין סוף ביאור הליקוטים   ק

ב הנכלל בו יתברך, מוכרח תיקון הרגלים  בצדק ]וצדקה[ לפ. . . ובצירוף המבואר מדברי חז"ל המובאים בפנים, ]ש[להקבלת אור פני הר 
הנ"ל. תבין מרחוק, שכל תיקון המעשר, לקבל על ידו ריבוי העושר דקדושה הנ"ל, אין זה רק להשפיע את המעשר והצדקה הזאת  

זה  להאם לבינה, שהיא המוכיח והרב העולה בשכל העליון כנ"ל ]אשר גם פניו לא יראו כלל בידים ריקניות חס ושלום, כמבואר מ 

קשה מאד למצוא גם בחייו הקדושים ]כי סתום ונעלם הוא, כעצם הדעת שבשכל העליון הנ"ל שזוכה    ואותו באמת         בספר הא"ב[.  
ונשמתו,   חכמתו  פני  אור  שנשאר  מה  רק  לנו  ואין  לגמרי,  ונסתלק  כשנסתתר  שכן  וכל  שכן  ומכל  אחר[,  במקום  מזה  כמובא  אליו, 

ה מצוה ומזהיר מאד, בחינת משה הנ"ל, על מצות ריבוי הכתב והדפוס של ספריו, וספרי  בהתלבשותו בספריו הקדושים, אשר על ז 
תלמידיו המקבלים אור פני חכמתו ותורתו מדור לדור. כי בזה לבד עיקר ]הרפואה[ והתיקון של כל אחד, בגוף ובנפש ובממון כנ"ל,  

תיקון הצדקה הנ"ל, להתרפא ולהתתקן על ידה גם עתה,    כמבואר מכל זה מצירופי דבריו הקדושים במקום אחר. כי בזה לבד, עיקר 
 בגוף ונפש ובממון ]כנ"ל, וכמבואר כל זה מצירופי דבריו הקדושים במקום אחר[: 

שכל התפלות שלנו באות לצדיק שמעלה אותן למקומן, ועיין ביאו רהלקוטים שמבאר שהמבואר כאן שהמלכות    עיין לקמן אות ו'   קא
ידיעה י"ד. מה שיש לבאר בהתעלות    - שבפני הצדיק זה נעשה גם ע"י שהתפלות באות אליו. וזה לשונו  צריך להחיותה מאור הפנים  

התפלות למשה משיח, ]שהוא המוכיח והרב והאב כנ"ל מהמוב"פ[, שזה זה כהתעלות מלכות הבנים לפני הרב והשכל העליון שבו,  
 במדריגת המלכות והבנים, אשר תיקן אבינו אברהם כמוב"פ[: ]באופן שיתתקנו ויקבלו את החיות מאתו[. כעין תפלת השחרית ]ש 

למעשה גם לרבנן כמבואר במתיבתא בשם הערוך לנר בדעת הטור. ובשם הפרי מגדים על סימן תקנד אשל    וכן מסקנת הסוגיא   קב
 אברהם ס"ק יב. שבאיש יש חיוב בכל יום שמא ישמע ממנו דברי תורה אבל אשה רק בחודש ושבת.
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ולדעת    . \קדחייב/הוא    \קג/ ברגלואם לאו אזי    ,בכל שבת ור"חמצוה  ויכול לבוא אליו ע"י עירוב תחומין אזי  
ומבאר רבנו בתורה קלה   .באותו היוםרבי אליעזר שצריך בחג להיות בביתו, חייב רק אם יכול לחזור לביתו  

כי אפשר לזכות לקבלת פני רבו אפילו מי שנמצא רחוק ממנו מאה פרסאות ע"י שיכבד את  טעמו של ר"א  
שם כיון שהיו"ט תלוי בצדיקים כמבואר גם  )כמבואר  כי הצדיק והרגל בחי' אחת בחי' מוחין דבינה  היו"ט,  

ואע"פ שגם בחול המועד יש    (היו"ט הוא מקבל פני רבו ממש  כאן שהם יודעי בינה לעיתים, לכן כשמקבל את 

, ולהחיות את  \קח/מוחין דבינה שמאיר ביו"ט \קז/[קו]  , כדי לקבל אור הפנים\קהחיוב אבל העיקר ביו"ט/ 
מהצדיק כי הצדיקים קובעים  קדושתו  כי עיקר אור הפנים מאיר בפני רבו והיום טוב מקבל    בחינות המלכות

 :   החודש כמבואר בתורה קלה שמקדשים אתע"י  מתי יחול היום טוב

צדק לפניו   \קט/)תהלים פה(שחכמה תתאה צריך להעלות אותה לאור הפנים להחיותה רמוז בפסוק  וזה  
אבל רק   \קיב/[קיא] צדק מלכותא קדישא    \קי/ כמבואר בפתח אליהו  ,כי צדק היא ספירת המלכותיהלך,  

, הארת  בהארת אור הפניםברגלים  על כן צריך להחיות אותה    ,\קיג/ כשרק מעט אמת מאיר בה    בגבול הקדושה

 
שהצדיק הוא בחי' יו"ט ולכאורה לפ"ז צ"ע האם לפ"ז גם בצדיק מתקבץ השמחה במצוות של כל השנה. וא"כ מדוע    לה עיין תורה ק   קג

דווקא ביו"ט צריך להקביל פניו. אבל נראה שזה בחי' ג' פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך שהיא מצוות ראיה לבוא עם  
ראית פני ה' היא המקדש והיו"ט הוא רק זמן המסוגל לזה. הכי נמי פני רבו היא    קרבן לבית המקדש. נמצא שהרגל הוא הזמן אבל 

העיקר והזמן המסוגל הוא יו"ט. אמנם עיין עוד בתורה סז תנינא שבית המקדש מקבל מהצדיק וכו' ואיני יודע עד כמה מותר לפלפל  
יותר התעוררות מראית פני רבו בג  פנים בפשט אפשר שתיהיה לאדם  כל  ה'  בזה. על  לו התעוררות מראיית פני  שמיות ממה שיש 

ברוחניות בבית המקדש, מאידך כנראה בזמן הבית היה המקום מסוגל מאד מאד להתעוררות ובפרט שהכהן היה מצווה ללווים לשיר  
 כדי לעורר את האדם לתשובה כמבואר במאור ושמש עפ"י באר מנוחה. )הבאתיו בתורה ג(   

 במגן אברהם סימן שא ז'    כמבואר   קד
 , וכן ביאר הערוך לנר שם )ד"ה לכאורה קשה( בתירוץ ראשון בדעת רש"י.  כך משמע מרבנו   קה 

 פרי עץ חיים שער ר"ח פ"ג. וראה שבת קנב.  קו

ה בעת הכתר,  חייב אדם להקביל פני רבו בר"ח, והטעם כי גם בר"ח יש נפש יתיר - פרק ג    - שער ר"ח חנוכה ופורים    -   פרי עץ חיים   קז 
ואז אם יקבל פני רבו, יושפע לו מכח רבו, אבל עיקר הוא בשבת, כי כל היום יש נפש יתירה. וברגל )ס"א לא צ"ל( אצטריכא ליה, דלא  

שהיא בחינת נפש, שתקן מטה ושלחן    )א( )ס"א הם הקרא שהזכיר הרב, הנה זה נוכל לומר, שהשונמית   הגהה        כתיב בקרא. )א(: 
ומנורה, מדוע את הולכת אליו היום, לא חדש ולא שבת היום, רומז לי"ט, וא"כ גם כן נזכר בקרא, אבל אם היא יו"ט לא היה יום קצר,  

העולין לספר  נ"ל כי ברגל לא אצטריכיה ראייה, כי יש בו גם כן כתר, ואינו גרוע מר"ח, כי הלא מוסיפים    - ולזה אינה ראיה(. צמח 
 תורה, ואיסור מלאכה, ולא כתיב בקרא כי אם לא חדש ולא שבת, והלא יום טוב לא כתיב בקרא: 

 אבל קצת פחות, וכן באיסרו חג עדיין מאיר קצת, ע"י שמכבדים אותו אוסרים וקושרים את קדושת המועד לחול.  נראה שגם בחוה"מ   קח
ְך    תהילים פרק פה   קט  ָעָמיו: )יד( ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ם ְלֶדֶרְך ּפְ  ְוָיׂשֵ

 וישם הקב"ה את הצדק בדרכי פעמיו שיתנהג בהם את בניו:   - )יד( וישם לדרך פעמיו    רש"י 
פּום עֹוָבֵדיהון   - )עם ביאור אור צח(    פתח אליהו   קי ט, ּכְ ּפָ ִאינּון ֶצֶדק ּוִמׁשְ ִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי, ּדְ א,  ּוְלַאְחָזָאה לֹון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ּבְ ְבֵני ָנׁשָ   ּדִ
אלה הדברים הם יסוד אמונתנו ועבודתנו בתורה ותפלה ותרי"ג מצות. להאמין שמדת הצדק ומדת המשפט. שהן מדת הדין של    - 
ים עמודא דאמצעיתא ספירת  מ שכינה הקדושה שנקראת צדק שעליה רומז השם אדני אותיות אדי"ן. ומדת המשפט היינו מדת הרח ה 

ן ומדרגתן תלוי בערך המעשים טובים של ישראל. שעל זה כתיב תנו עוז לאלהים. והיינו הענין של יחוד  התפארת. מציאת מצב שניה 
קוב"ה ושכינתיה. שאנחנו גורמים בעבודתינו של תורה ותפלה ותרי"ג מצות לייחד זה הזיווג של תפארת ומלכות ברא וברתא זעיר  

מתקים ונהפכים לרחמים. והעונות נהפכים לזכיות ונשפע טובה הרבה לעולם.  ונוקביה. ובהיות ההזדווגות של שתי אלה המדות הדינים נ 
כי העבירות גורמות חשכות ופירוד בין המדות צדק ומשפט. ונמנע אורה של מדת הצדק שהיא השכינה הקדושה בחינת המלכות. ואז  

רה ותפלה ומצות פועלים להמשיך אור  מתגבר בה מדת הדין שהוא החשך ויורד רע לעולם ח"ו. וע"י עבודת ישראל שמתגברים בתו 

כמה   ויש בזה         גדול שעל ידי זה מתיחדים משפט וצדק קוב"ה ושכינתיה ואז החשכות בטל ממילא כי האור מבטל את החשך כידוע. 
אין    וכמה מדרגות. וסודם ידוע ליודעי חן. וכתב האריז"ל שעיקר מעשינו וכוונתינו הוא לתקן זעיר ונוקביה להכינם לקבל שפע אור 

סוף הבא להם דרך מדריגות חעליונות וזהו העבודה שלא על מנת לקבל פרס. כי לא תהיה הכוונה להנאת עצמנו. הגם שלא ימנע ודאי  
ְוָנטִ  ַרְך,  ִאְתּבְ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ְמָבֵרְך  ּדִ ּוַמאן  וירד על ראש המעוררו במעשיו. כדאיתא בזוה"ק פרשת עקב:  ּה  יל חּוָלֵקי שישתלשל 

א. מ"מ עיקר הכוונה תהיה להנאת זעיר ונוקביה ולומר לשם יחוד קוב"ה ושכי  ָכל ָעְלָמא ְלַתּתָ ַקְדִמיָתא ּדְ ְרָכאן ּבְ נתיה להכינם  ֵמִאיּנּון ּבִ

כי תשיג יד בני אדם התחתונים לקלקל או לתקן בעליונים. כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו   ואל תתמה         שיתייחדו זה עם זאת. 
השמימה. ושורשי ד' יסודות גופן הם למעלה. וכל עולם קשור בעולם שעליו. והעליון עם שלמעלה ממנו עד האור העליון על  מגיע  

הכל שהוא אור האין סוף ב"ה. וכל אדם במקום שורש נשמתו למעלה שם יפגום או יתקן. כדאתיא בתיקונים דכל חד לפום דרגיה מאן  
. והיינו שממשיך לשם חשכות של הסטרא אחרא והתגברות מדת הדין. ואפשר שזה דוקא  דפגים לתתא פגים באתר דאתגזר נשמתיה 

 בענין הפגם. אבל בענין התיקון יכול להיות שמועיל גם לכל העולם. כמ"ש כל העולם ניזון בשביל חנינא בני.
 פתח אליהו  קיא

ט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא   -   פתח אליהו   קיב ּפָ בּוָרה, ִמׁשְ ין ִאיהּו ּגְ ִרית,  ּדִ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ִהין ֶצֶדק אֹות ּבְ א, מֹאְזֵני ֶצֶדק ּתְ יׁשָ , ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקּדִ
א ְלַאְחָזָאה ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא   .ּכֹּלָ

שהאמונה נקראת צדק כאשר האמת מאירה בה רק מעט. הביאור כי כשלא מאיר אמת  :(  עפ"י הזוהר )בלק קצח   כמבואר בתורה ז'   קיג
ז  ובמדרגה כזו האדם ממליך את  כלל  זרה אבל כשמאיר קצת אמת אזי היא צדק מלכותא קדישא דהיינו בגבול הקדושה  ו עבודה 

הקב"ה על עצמו לא מרצון ושמחה אלא מפחד העונש ורק מה שמוכרח, אבל כשהאמת מאיר בשלימות אזי המלכות נקראת אמונה  
 דין.  ואזי ממליך על עצמו את הקב"ה בשמחה ולפנים משורת ה 
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  די יל  כשמוליכין אותה אל אור הפנים. העיקר עהיינו אל אור פניו ית'    , יהלך וזהו צדק לפניו  ,  האמת
ָעמָ וישם לדרך    המשך פסוק הנ"ל  בחינות פעמיו פי' צעדיו ישים לילך אל בית המקדש לקבל   ,[קיד]   יוּפְ

יראה כל   שלש פעמים בשנה וכו'"היינו  חיות מאור הפנים, ופעמיו רומז גם לזמן המסוגל לזה כי פעמיו  
יהלך שהולכים לקבל אור הפנים לפניו  ינו צדק  ישהיא מצוות עליה לרגל לבית המקדש בירושלים, דה  "זכורך 

העליון שהוא אור  ואת השכל התחתון לקבל חיות מענפי השכל  לאמונה,  כדי להעלות את המלכות מצדק  

ג'  בג'  הפנים,   והולכים ברגל הם מקבלין מאור הפנים כנ"ל.  דייל  , שערגליםפעמים בשנה דהיינו 
שהמלכות בחי' צדק בחי' רגלין, לכן עיקר התיקון לילך ברגלים דייקא    \קטודייקא כמבואר בלק"ה )גיטין ד' י'(/ 

בחי' וישם לדרך פעמיו דהיינו צעדיו וזהו ג' רגלים ג' פעמים לעלות אל אור הפנים לכן נהגו ללכת ברגל  
 לבית המקדש וכן לרבו ברגל דייקא זוכים יותר שיאיר האור הפנים לבחי' רגלין בחי' מלכות חכמה תתאה. 

  "ישרים"ישבו ישרים את פניך,    \קטז/)שם קם(הכתוב  בחינות  העלאת המלכות אל אור הפנים זה    וזה
כמ"ש  הם לב"  המצוות  משמחי  ישרים  ה'  בשמחה  ,  " פקודי  המצוות  עשיית  מיישבין דהיינו  הם 

אולי הכוונה שע"י לב שמח במצוות   כנ"לבחי' לב שמח ייטיב פנים  אור הפנים  את    \קיז/ ומאירין ומסדרין

 : מתיישב ומאיר ומסתדר אור הפנים העליונים בפנים של האדם השמח במצוות 

 
 ואות 

אחרי שנתבאר שלהשגות אלוקות צריך לימוד הקדמות ודווקא ע"י רבי גדול ביותר, וביאר שההקדמות  
עד בחי' חוט השערה. ולבוא  דהיינו החכמה תתאה היא ההשגות אלוקות בעצמן אלא בצמצום גדול מאד 

לשכל הזה בלי שיהיה נפרד מענפי השכל העליון א"א כ"א ע"י שיהיה שונא ממון בתכלית, בחי' איזהו  
 . ועם כל זה צריך להחיות את החכמה תתאה הזו מאור הפנים ברגלים.  \קיחעשיר השמח בחלקו/ 

ד' גליות, כשחכמות העכו"ם  נופלת לחכמה תתאה והשכל התחתון עתה יתבאר מה עושים כשמלכות הזו 
מתגברות עליה, דהיינו שהאדם נופל להחשיב חכמות חיצוניות, ועי"ז נופל למדות ותאוות רעות ומעשים  

 רעים והתקשרות רעה והרגלים רעים )פגם החגתנהי"מ(. 

 
 הוא סוף הפסוק הנ"ל ופי' פעמיו צעדיו )מצודות ציון שם( וכן הג' פעמים הם ג' רגלים  קיד

ן ְמָבְרִכין   - הלכה ד אות י'    עיין לק"ה גטין   קטו  לּוִיים    ַעל ּכֵ ַפע ּתְ ֶ ַהׁשּ ַלל  ּכְ ֵהם  ל ָצְרֵכי ָהָאָדם, ׁשֶ י ּכָ י, ּכִ ל ָצְרּכִ ָעָשה ִלי ּכָ ְנָעִלים, ׁשֶ ַעל ַהּמִ
ִלְבָרָכה, ְלעֹוָלם  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֱאֶמת ָאְמרּו  ּבֶ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ָלַרְגִלין  ִמיָרה  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ְנָעִלים,  ּמִ ל    ּבַ ּכָ ִמְנָעִלים  ִיְמּכֹר ָאָדם  ח  ְוִיּקַ ׁש לֹו  ּיֵ ֶ ׁשּ ַמה 

ַעְצמֹו ַמה   ּבְ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ְנָעִלים  ּמִ ּבַ לּוָיה  ּתְ ַפע  ֶ ַהׁשּ ל  ּכָ ַהְינּו  ּדְ ׁש לֹו,  ּיֵ ֶ ׁשּ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ְצָוה  ְלַרְגָליו.  ַהּמִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַרְך ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ נּו  ּוָ ּצִ ֶ ׁשּ
ַרְגִלי  לּוָיה ּבָ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר, "ַמה ּתְ ִנים, ׁשֶ ל ֵמאֹור ַהּפָ ׁש, ְלַקּבֵ ְקּדָ ַלִים ְלֵבית ַהּמִ ַרְגָליו ִלירּוׁשָ ְנָעִלים ֵליֵלְך ּבְ י    ן ּוַבּמִ ָעִלים ְוכּו'". ּכִ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ ּיָ

ֵבית ַהּמִ  ְרָגִלים ּבְ ִלים ּבָ ַקּבְ ּמְ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ י ִעּקַ ְלָיא, ּכִ ָהא ּתַ "ל  ָהא ּבְ ָאה ַהּנַ ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ ִהיא ּבְ ּקּון הּוא ָלַרְגִלין ׁשֶ ר ַהּתִ ִנים, ִעּקַ ׁש, ֵמאֹור ַהּפָ ְקּדָ
ַר  לּוָיה ּבָ ְצָוה ּתְ ן ַהּמִ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ִנים ּכַ ְטָרא ָאֳחָרא ּוְלַהֲחיֹוָתּה ֵמאֹור ַהּפָ ִריִכים ְלָחְתָכּה ֵמַהּסִ ּצְ ְיָקא ֵליֵלְך בְּ ׁשֶ ר  ְגִלין ּדַ י ִעּקַ ַלִים, ּכִ ַרְגָליו ִלירּוׁשָ
ים ְמ  ָהיּו ִיְשָרֵאל ְקדֹוׁשִ ן ִאיָתא ׁשֶ לֹׁש ְרָגִלים", ְוַעל ּכֵ ן ִנְקָרִאין "ׁשָ ּקּון ִלְבִחיַנת ָהַרְגִלין. ְוַעל ּכֵ ָהָיה  ַהּתִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ְצָוה ַהּזֹאת, ׁשֶ ִבין ֶאת ַהּמִ ַחּבְ

ְך ָלַרְגִלי ָלֶהם ֶעְגלֹות ָצב, ָהיּו יֹוְרִד  ּקּון ִנְמׁשָ ר ַהּתִ י ִעּקַ ְך ָיֶפה ָלֶהם, ּכִ י ּכָ ְיָקא, ּכִ ַרְגֵליֶהם ּדַ ִחיַנת ִמְנָעִלים,  ין ֵמָהֲעָגלֹות ְוָהיּו הֹוְלִכין ּבְ יְך ּבְ ן ּוְלַהְמׁשִ
חִ  הּו ּבְ ּזֶ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו עֹוד ַהִחיצֹוִנים, ׁשֶ ִמיָרה ָלַרְגִלין, ׁשֶ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ "ל: ׁשֶ ּנַ ָעִלים ְוכּו' ּכַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ  יַנת ַמה ּיָ

יֶהם ַהנִּ )   שם אות  ִרים ֶהָחִסים ַעל ַחּיֵ ׁשֵ ים ַהּכְ ל ֲאָנׁשִ עּור ׁשֶ ֵאין לֹו ׁשִ כּות ׁשֶ ֲעָלה ְוַהּזְ ִחיַנת ּגֶֹדל ַהּמַ ט  יא( ְוֶזה ּבְ יל ּוְלַמּלֵ ִלים ְלַהּצִ ּדְ ּתַ ׁשְ ים, ַהּמִ ְצִחּיִ
ם ִמנִּ  ֵדי ִלְזכּ ַנְפׁשָ ר ַהֲהִליָכה ֶאל ָהַרב הּוא ּכְ י ִעּקַ ם, ּכִ ֵני ַרּבָ ל ּפְ ְיָקא ְלַקּבֵ ַרְגֵליֶהם ּדַ ֵהם הֹוְלִכים ּבְ ַחת, ׁשֶ בָֹאר  י ׁשַ ּמְ מֹו ׁשֶ גֹות ֱאלֹקּות, ּכְ ֹות ְלַהּשָ

ֶזה   י ֱאֶמת ּכָ ׁש ְמֹאד ְמֹאד ַרּבִ ל ֶאָחד ְלַבּקֵ ִריְך ּכָ ּצָ "ל ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ַרְגָליו  ּבְ ן ְצִריִכין ֵליֵלְך ּבְ ם, ַעל ּכֵ ן ׁשָ גֹות ֱאלֹקּות ְוכּו', ַעּיֵ ּיּוַכל ְלָהִאיר ּבֹו ַהּשָ ׁשֶ
"ל ׁשֶ  ּבּוִבים ַהּנַ ְמצּוִמים ְוַהּסִ ִחיַנת ַהּצִ ָאה, ּבְ ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ ֵהם ּבְ ן ָהַרְגִלין, ׁשֶ ֵדי ְלַתּקֵ ְיָקא ּכְ ר ִלְזּכֹות ְלהַ ּדַ י ִאם ַעל ְיֵדי  ִאי ֶאְפׁשָ גֹות ֱאלֹקּות ּכִ ּשָ

ה(:  ּמּוָבא ִמּזֶ ֶ י מֹוֲהַר"ן ַמה ׁשּ ֵסֶפר ַחּיֵ ן ּבְ "ל, )ְוַעּיֵ ּנַ  ֶזה ּכַ

י ֲחנֹוְך ֶזה מט"ט ַשר הַ )   שם אות  ֲחנֹוְך ָהָיה ּתֹוֵפר ִמְנָעִלים, ּכִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ֶ ָ יב( ְוֶזה ַמה ׁשּ ִנים ִמׁשּ ְנָעִלים  ּפָ ּקּון ַהּמִ ְך ּתִ ְמׁשָ ּנִ ם ׁשֶ
ִנים ְוכַ  ִחיַנת אֹור ַהּפָ ְך ִמּבְ ְנָעִלים ִנְמׁשָ ּקּון ַהּמִ י ּתִ ָאה, ּכִ ּתָ הּוא ָחְכָמה ּתַ ִמיָרה ָלַרְגִלין, ׁשֶ ֵהם ׁשְ ָאֶלף ְלָבַתר  ׁשֶ ְתנֹות אֹור ּבְ ַקְדַמְיָתא ּכָ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ

ְתנוֹ  ָחאבּו ִאְתַעְבדּו ּכָ ִחיַנת ִמְנעָ ּדְ ֵהם ּבְ ְתנֹות עֹור, ׁשֶ ִחיַנת ּכָ ִנים, ַנֲעִשין ּבְ ִחיַנת אֹור ַהּפָ ָאֶלף, ּבְ ְתנֹות אֹור ּבְ י ִמּכָ ל עֹור,  ת עֹור, ּכִ ֵהם ׁשֶ ִלים, ׁשֶ
"ל. ּנַ ּלֹא ִיְנקּו ֵמֶהם ַהִחיצֹוִנים ּכַ ָאה ׁשֶ ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ ִמיָרה ָלַרְגִלין ּבְ ֵהם ׁשְ  ׁשֶ

ֶניָך:   ים פרק קמ תהיל   קטז  ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ  )יד( ַאְך ַצּדִ

הצדיקים לבד הם יודו לשמך והישרים ישבו לפניך להללך ולא כן הרשעים האלה כי ילכו לאבדון ולא    - )יד( אך צדיקים    מצודות דוד 
 יזכירו בשם ה': 

זכיר דבר חדש, וצ"ל שכבר כלול במה שאמר לעיל לב שמח יטיב פנים שייטיב  , צ"ע הכוונה בזה שלכאורה מ מיישב מאיר ומסדר   קיז 
כולל את ג' האלו מיישב מאיר ומסדר. וצ"ע ביאור המושגים האלו בעניין אור הפנים. ואולי אור הפנים הוא אור גדול ומקיף וכדי שלא  

 ה.  יהיה רבוי אור חייב ישוב וסדר כדי להאיר כראוי באופן שיתבטא בשמחה דקדוש 

לשון כזה המסדר ומישב את המוחין ושם הוא כח המתנה להמתין ולא לדחוק את השעה דהיינו ששם היא עבוד הואילו   ועיין תורה כד 
 כאן לב שמח יטיב פנים משמע שנעשה ממילא, ואינה עבודה וצ"ע.

 אלא רק מי ששמח בחלקו, שרק עי"ז הוא חוץ מהתאוות ממון.  כי א"א להיות שונא ממון   קיח



 19מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

לפעמים שנופל ח"ו בחי' המלכות דקדושה חכמה תתאה לגלות ד' מלכיות כי המלכות בחי' ד' בגין דלית  
שהכוונה למצב מסויים דהיינו כשהיא דבוקה לז"א אחור באחור כפי  \קיטבשער הכוונות/ – מגרמא כלום לה

שנבראו בתחילה, ובמצב כזה כל חיותה רק ממנו אבל במיעוט גדול רק כדי חיותה ולא יותר, ותלוי בה עד  
אבל  ,אזי היא לא בגלות ,אם כל תקוותה רק ממנו ,ר באחורוכי אע"פ שהיא אח ,כמה היא בגלות או לא

ועיקר הגורם לפניות הוא הממון כמ"ש  .זו תחילת הגלות ,כשיש לה איזה פניה ותקווה לחיות ממקום אחר
ולכן עיקר הגלות היא   ,הכסף יענה את הכל, שבכל צרה האדם חושב אם היה לי ממון הייתי נחלץ מהצרה

הם מבטח בוגד. לכן עיקר תיקון המלכות במצב אמנם גם רופא ואסטרולוג וכל מיני מושיעים  ,תאות ממון
 הזה של אחור באחור הוא שונא בצע.  

, ובכל פניה ממנו ובעיקר אל הממון \קכ/ שלו ם"יכנגד נהמהחזה שלו ולמטה שהיא מאחריו  כנ"ל -ד' גלויות
ו  וכשהיא בד' גליות היא בחי' הבן הרשע שכל חיות  ,היא מתנתקת מספירה אחת שלו ויורדת לגלות אחת

 רק מבצע כסף ושאר תאוות ומבטחי בוגד.  

עניין זה צ"ע כי   –  אברהם היה איש חסד ע"י בחי' חסד וכו' וע"כ המלכות מהד' גלויות זה עיקר עלית
בפשטות נראה שהצדיק מגלה חסד בתוכחתו ומוציא אותנו מהגלות ולפ"ז החסד אולי הוא שעושה עמנו 
שמוציא אותנו מהגלות. אבל מהדוגמא שמביא מאברהם אבינו משמע שהחסד שאדם עושה בעצמו זה  

מעצמו לחשוב גם   ומסברא יותר נראה שעיקר היציאה מגלות היא מה שאדם יוצאמוציא אותו מהגלות. 
על זולתו בבחי' צדיק חונן ונותן הפך הסט"א שמהותה להיות לוקחת תמיד, ואפילו חסד שעושה זה עמ"נ  

אבל חסד של אמת הוא רק   כמבואר בגמ' עה"פ חסד לאומים חטאת. שיחזור אליה איזה טובהת הנאה,
 למלכות דקדושה.

הסובבת כל היום סביב החיות הגשמית שלה,    ועיקר תיקון המלכות להוציאה מגלות הסט"א שהיא כבהמה
זה להיות להפך חונן ונותן לכבודו ית' בבחי' חסד של אמת, כמו שמצינו בצדיקים לא הלינו מעות בביתם  

עיקר  וע"כ  רק הכל חילקו לצדקה בחי' שונא בצע, וגם כל מצווה היא שנותן את עצמו וזמנו להקב"ה,
עבוד מלכויות היא ע"י מדת החסד, שהוא עיקר ההבדל בין  קצירת המלכות מהגלות של ד' גלויות שי

 ישראל לגויים. 

כמ"ש )בראשית יד יד( וירדוף עד דן וכתיב )שם טו( וירדפם   – וע"כ רדף אברהם אחר הד' מלכים להכניעם
שראה ברה"ק ששם עתיד ירבעם להעמיד עגל של ע"ז.    \קכאעד חובה דהיינו עד דן ששם תשש כוחו/ 

חזיר את לוט ואת כל הביזה שלקחו הד' מלכים מהחמישה לא הצליח לגמור מה שרצה,  מבואר שאע"פ שה
ולפי  ביאור רבינו שהד' מלכים כדרלעומר ואמרפל שהוא נמרוד ותדעל ואריוך היו ד' מלכויות דסט"א,  

, אלא כיון שראה שישראל  \קכבשאברהם רצה לבטל אותם לגמרי מן העולם ולהביא את הגאולה/ נראה 
 עתידים להעמיד עגל בדן נחלש כוחו ולא גמר רצונו אלא רק החזיר את המצב לקדמותו. 

מבואר שהמלכות מתחלקת לארבע, בחי' ד' מלכויות של ד' עולמות, ומבואר שיש ד' בנים שכל אחד שקוע  
כל אחד שקוע יותר בגלות, וגם  יותר מחבירו בגלות, וכן משמע ממה שהיא בחי' ד' עולמות אבי"ע שגם הם 

 הד' גלויות אינן שוות כידוע שכל אומה יש לה את המדה רעה המיוחדת לה. 
צ"ע אולי אפ"ל ממה שנופלת לד' גלויות וכידוע הן בבל, פרס, יוון, ואדום, כך גם הד' גלויות הן בחי' הרע  

ואחריה בבל, ואחריה פרס  של ד' האומות האלו, כגון גלות אדום הוא עשו הרשע עולם עשיה דסט"א, 
שמגושמים כדב אבל יש בהם כמה מדות טובות כמבואר בגמ' כגון צניעות וכו', ומעליהם יוון היפיפיה  

 בחכמת סבי דבי אתונא בחי' אצילות דסט"א. 

בחי' מישרא דסכינא. מישרא היא ערוגה, בחי' כאיל תערוג, זעקת   ועל נפילת המלכות יש שתי זעקות
על נפילת המלכות  \קכגקת המלכות על נפילתה. ועוד זעקה גדולה יותר, זעקת הקב"ה/ מושל בכסילים, זע

 והתרחקותה ממנו בחי' שאג ישאג על נווהו. 

 
אבל נודע כי כל שיעור קומת' הוא שיעור אורך שמן החזה שלו ולמטה והוא כי הירכין שלו    - דרושי הלילה דרוש ו'    שער הכוונות  קיט

שבה ומן אחורי נה"י שבו נעשו כל ט"ס שבה מחכמה    ר הכת   ה נחלקים לפרקין כנודע באופן שמן הת"ת שלו דמן החזה ולמטה נעש 
באר כי לסיבה זו נקרא הנקבה בשם אות דלת כי שיעור קומתה אינו רק כנגד ד' ספירות אלו  עד מלכו' שבה כנודע אצלינו וכבר נת 

 .בלבד. אבל אין זה רק בהיותה אחור באחור 
ג' אבל בדרושי הלילה הנ"ל משמע שהם שני שליש תפארת ונה"י שלו. מאידך מבואר שם    כך מפורש בכוונות   קכ איסרו חג דרוש 

תפארת הם רק הכתר שלה, ולכאורה הכתר הוא למעלה מהקומה, וכיון שהיא כנגד ד' שלו צ"ל  בדרושי הלילה שכנגד שני שליש  
 שהיא כנגד הנהי"ם שלו, או שכיון שלא סופרים את הדעת אזי הכתר חלק מהקומה וצ"ע.

אין מקום ששמו חובה ודן קורא    -   עד חובה    בניו להעמיד שם עגל )סנהדרין לו(:   שם תשש כחו שראה שעתידין   -   עד דן   -   רש"י   קכא
 חובה על שם ע"א שעתידה להיות שם: 

היה אחרי הברית בין הבתרים שהודיע לו הקב"ה על גלות מצרים ועוד רמז לו ד' גליות אפשר שסבר שע"י שיהרוג    אע"פ שכבר   קכב
אה את חטא העגל שעשו בסיני שהיה לכאורה חמור יותר, צ"ל שהמקום גרם כשהגיע  ד' מלכים אלה יתבטלו הד' גליות וצ"ע שלא ר 

 לאותו מקום שעתיד לעמוד העגל תשש כוחו, אע"פ שברוח הקדש אולי ראה זאת כבר קודם.  
נו  שלא שייך צער אצל בר דעת וכ"ש הקב"ה, כמבואר בתורה ד' שהדעת היא שיודע שכל מאורעותיו לטובה וכן מצי   נראה אע"פ   קכג

שרבנו בזמן שנשרפה העיר ברסלב ישב על ההר ממול וצחק. אבל מאידך כתוב יוסיף דעת יוסיף מכאוב, ואולי כי אע"פ שיודע שהכל  



 20מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

במאי קטלי לה שפירושו זעקת   , על לשון רבנו מישרא דסכינא\קכד/ביאור הליקוטים בתחילת ביאורו

מדוע נקראת על שם הזעקה כאילו עיקר הקצירה כדי  מקשה המלכות חכמה תתאה כיצד קוצרים אותה. 
לבטל הזעקה והרי עיקר הצרה היא הגלות וכשנעלה אותה מהגלות ממילא תיפסק הזעקה. עוד מקשה על  

ד' שטובת הרשעים רעה היא אצל  זעקת הקב"ה מה היא. עוד מקשה על מאמר חז"ל שהביא לעיל באות 
הצדיק. כיצד אומר זאת רבנו על כלל ישראל והרי יש בהם ד' בנים שרק אחד מהם רשע. ומבאר עפ"י 

המבואר בסוף התורה שלפי קולו של אדם אפשר לדעת עד כמה הוציא את המלכות שלו מהגלות. רואים  
הוא קול והוא קול שאגת הקב"ה על נווהו   שעיקר עניין של המלכות הוא הקול וכנגדו יש קול המוכיח שגם

שאינו קול צער אלא בחי' הרם כשופר קולך והגד לעמי פשעם שהוא קול המוכיח של הקב"ה ומשיחו  
שבתורת החסד שבקול המוכיח של הם קוצרים ומעלים את המלכות מהגלות ע"י שמורידים לה מלמעלה  

 ליון חכמה עילאה.  תורת חכמה תתאה שהיא לבת ובת עיין של ענפי השכל הע

 קול זעקת מושל בכסילים צעקת המלכות \ קכהולעומת קול שאגתו היורד מלמעלה עולה מלמטה/ 
שבאתערותא דלתתא מעורר את קול המוכיח, אבל מלכות שאין לה קול זעקה על נפילתה לכסילים א"א  

הוא נפל לגלות    . וזהו שלפי קולו של אדם אפשר לדעת המלכות שלו דהיינו עד כמה\קכולהוכיח אותה/ 
שלפי זה לכאורה כמה שהוא חזק יותר מלמד שהמלכות שלו עדין לא ירדה כל כך לגלות לעומת הבן  
 הרשע שאין לו קול. וכמבואר בסוף התורה שדוד המלך קולו חזק ואילו שאול התם קולו נבכה וחלש. 

תן של רשעים רעה היא עוד ביאר שד' הבנים כל אחד כלול מכולם לכן שייך לומר גם על הבן החכם טוב 
אבל ביחס לצדיק האמת   ,בן הרשע הוא בחי' השגות אלוקות שהחכם כלפידהיינו שאע"פ  אצל הצדיק.

 . \קכזעד שאפילו טובתו רעה אצל הצדיק/  ,גם הבן החכם נחשב לרשע ,שעליו נאמר ואת עלית על כולנה
אופן שהבן הרשע שקוע שלשה רבעים  ונ"ל כוונתו כי ד' בנים הם ד' חלקי קומת השכינה השקועים בגלות ב

בגלות ורק ראשו בחוץ כעשו הרשע )בחי' עולם העשיה שרובו רע(, והבן שאינו יודע לשאול חציו שקוע  
בגלות )בחי' עולם יצירה שחציו טוב(, והבן התם שקוע רק רבע תחתון בגלות )בחי' עולם הבריאה שרובו  

 ב( וצריך רק להחיות את מלכותו מאור הפנים בג' רגלים.  טוב(, והחכם כולו בחוץ )בחי' אצילות שכולו טו

, כי בבחי' יוסיף דעת  ואליהם שואג הקב"ה ומשיחו בזעקה הגדולה יותר מזעקת מושל בכסילים של המלכות
הצדיק יודע הרבה יותר טוב מהתלמיד כמה הוא זקוק לקול המוכיח, וזועק ושואג, קולות של    יוסיף מכאוב,

דעתיקא סתימאה לתלמיד הכל כך זקוק להן, ומצמצם אותן עד שערה בעיגולה ובת עין ולבת  תורת חסד  
אש, בכל שמה, בד' אופנים לכל בן כפי הראוי לו, מהבן הרשע שמקהה את שיניו לומר לו אין לך סיכוי כדי  

לבן התם  . ולבן שאינו יודע לשאול פותח לו בדרך של שאלה ותירוץ ו\קכחשיתחיל לרחם בעצמו על עצמו/

 
לטובה אבל גם יודע הרבה יותר טוב גודל ההפסד שבריחוק והגלות, הרבה יותר ממי שנמצא בתוך הגלות שהגלות בעצמה גורמת לו  

בעת הניסיון לוקחים מהאדם את הדעת.  אבל עיין ביאור הליקוטים שבאמת מבאר ששאגת הקב"ה  הסתרת הידיעה וכדברי רבינו ש 
על נוהו היא לא שאגת צער אלא קול המוכיח הקוצר ומעלה את המלכות מהגלות, ומבטל זעקתה. ולפ"ז יותר מובן היוסיף דעת יוסיף  

המוכי  לקול  זקוק  התלמיד  כמה  טוב  יותר  הרבה  שיודע  הרב  של  סתימאה  מכאוב  דעתיקא  חסד  תורת  של  קולות  ושואג,  וזועק  ח, 
 שמצמצם אותן עד שערה בעיגולה ובת עין לתלמיד הכל כך זקוק להן.

לכאורה, לא היינו צריכים להזכירה בתוספות שם המישרא והערוגה, שלא יסובב השם הזה רק על הקול לבד    -   ביאור הלקוטים   קכד
זה, ולא תוסיף לצעוק ולזעוק עוד. ואין אנו צריכין לדרוש ולשאול, רק על סכין הלימוד  שיוצא מאתה בנפילתה, כי הלא ממילא תנצל מ 

 וחרב המלכות לבד, שבמאי חותכין אותה, ומה לנו להוסיף ולקרא אותה עבור זה בשם מישרא דסכינא: 
סתירה בדבריו הקדושים לפי  ידיעה ז'. שגם לפי הידיעה ד' הנ"ל יש להתפלא קצת, במה שנמצא לכאורה    -   עיין ביאור הלקוטים   קכה 

הנ"ל. כי בתחלה מבאר, שהשכל העליון יורד מעילה לעלול וכו', עד שיגיע ויתלבש על ידי זה לבד בשכל התחתון והחכמה תתאה של  
הקטנים והרחוקים. ואחר כך מבואר מדבריו הקדושים, שיש להעלות למעלה את המלכות ]והחכמה תתאה[, באופן שתקבל על ידי זה  

ור פני חכמתו העליונה יתברך, שעל זה יסובב הכתוב צדק לפניו יהלך וכו'. אבל מרחוק תביט ותראה, בענין הכתוב שלש פעמים  חיות א 
בשנה יראה וכו' הנ"ל, שזה וזה מוכרח בתיקון נפשות המלכות. שבישראל כתיב יראה, בתיקון הבת עין ואתערותא דלתתא. וקרינן  

 שכל תחתון, עד תכלית הקטן והרחוק שבישראל, וכאשר נבאר בכל זה לקמן בידיעה עיין שם: ייראה, מעילה לעלול משכל עליון ל 
 החברותה אריה   האיר לי   קכו 
י    - עיין חיי מוהר"ן סימן רח    –   וכמו שרבנו אמר לרבי נפתלי   קכז  ַעְצמֹו ֶאת ּפִ ַאל הּוא ּבְ ַעם ַאַחת ׁשָ ּפַ ִלי ׁשֶ י ַנְפּתָ י ָאז ֵמָהַרב ַרּבִ ַמְעּתִ עֹוד ׁשָ
י עֹוָלם  ַר  ּלֵ ַהּקַ ְלֵאּלּו  ֵיׁש  ה  ּמֶ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  גדולי האפיקורסים שהיו באומן(  ּבֵ לג'  ֵהם  )הכוונה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְוִהְתָקְרבּות ֵאָליו  כּות  ּיָ ׁשַ ֵאיֶזה 

ַנז, ִמיט וָ  ּכְ עּור )ּוִבְלׁשֹון ַאׁשְ ִלי ׁשִ תֹו ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ָ ֻדׁשּ ה ֵיׁש ָלֶכם  ְרחֹוִקים ִמּקְ ּמֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבַ יב לֹו ַרּבֵ ואס ַהאְלִטין ֵזיי ִזיְך ִאין ַאייְך(, ְוֵהׁשִ
ד ּפ  ּנֹוֵפַח ֲעֵליֶהם ִמּיָ ׁשֶ ּכְ ֶגד ׁשֶ ַעל ַהּבֶ מֹו נֹוצֹות ׁשֶ ם ֶאְצִלי ַרק ּכְ כּות ְוִהְתָקְרבּות ֶאְצִלי ֲהלֹא ַאּתֶ ּיָ ִקין מֵ ׁשַ ּלְ א  ֹוְרִחין ְוִנְסּתַ ַנז ֶאּלָ ּכְ ָעָליו. ּוִבְלׁשֹון ַאׁשְ

ָלאז צּוא ְפִליֶען זֵ   ייא ִזיְך(:ַמאי ִמיט ָוואס ַהאְלט ִאיר ִזיְך ִאיר ֶזעְנט ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶפעֶדִרין אֹוף ַאַקאְפִטין ֶמען ִטיט ַאּבְ
י ְוהֵ סימן תקסט ולק"ה ראשית הגז ד'    עיין בחיי מוהר"ן   קכח ְלּתִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּוֵמַהּתֹוָרה  ו( ְוָכל ֶזה ִקּבַ ל ַרּבֵ דֹוׁשֹות ׁשֶ יחֹוָתיו ַהּקְ י ִמּשִ ַבְנּתִ

ר ִלי ׁשֶ  ּפֵ ּסִ ֶ ה ׁשּ ה ּתֹורֹות, ּוִבְפָרט ִמּמַ ּמָ ם ֵהיֵטב. ּוִמּכַ ן ׁשָ ִסיָמן רפב(, ַעּיֵ עֹוִדי )ּבְ ָרה ֵלאלֹ"ַהי ּבְ ָהָיה קֹוֵבל ְלָפָניו ְמ ֲאַזּמְ ׁשֶ ר ִעם ֶאָחד  ּבֵ ֹאד ַעל  ּדִ
ֲעָשיו הָ  ַרְך ְוָלֵצאת ִמּמַ י ֶזה ָהִאיׁש ָהָיה ָחֵפץ ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ רּו ָעָליו יֹוֵתר  ִרּבּוי ַמֲעָשיו ָהָרִעים ַהְמֹכָעִרין ּכִ ּבְ ַעם ִהְתּגַ ָכל ּפַ ָרִעים ַאְך ּבְ

ה ְולֹא ָזָכה ָלֵצאת   ִנים ַהְרּבֵ ָעְברּו ָעָליו ָיִמים ְוׁשָ ַעם  ַעד ׁשֶ ָכל ּפַ יֹוֵתר ְוָחַתר ּבְ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ י ֵכן ִהְתַחּזֵ ָהָיה ָצִריְך ָלֵצאת ַאְך ַאף ַעל ּפִ ֶ ה ׁשּ ִמּמַ

ַרְך ְוָהָיה קֹוֵבל ְמֹאד ְמֹאד ְלָפָניו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ֲעִכיַרת ַמֲעָשיו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  נ , ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ יב לֹו ַרּבֵ ִּ ָחְכָמתֹו  ְוֵהש  ְבָרָכה ּבְ ְכרֹונֹו לִּ וּ זִּ

ּלֹו ַרע. ָבר ּכֻּ י ּכְ ר', ּכִּ י ְלַדּבֵ ם מִּ י עִּ יטוּת, 'ֵאין לִּ ִּ ְפש  ימוּת וּבִּ ְתמִּ ל    ּבִּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲהלֹא ַעל ּכָ "ל ְוָעָנה ְוָאַמר ְלַרּבֵ ְוֵתֶכף ִנְתעֹוֵרר ָהִאיׁש ַהּנַ
ְלהַ  ִלְפָעִמים  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֲאִני  ְותֵ ֶזה  ְמַעט.  ּדִ ְמַעט  ְוָאַמר לֹו, הּוא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ְוכּו'.  ִיְשָרֵאל  ת  ַ ִלְקֻדׁשּ ַעְצִמי  יְך ֶאת  לֹו  ְמׁשִ ֶכף ָאַמר 

נּו זִ  ר ִלי ַרּבֵ ל ֶזה ִסּפֵ עֹוִדי ְוכּו', ּכָ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵליֵלְך ִעם ַהּתֹוָרה ֲאַזּמְ ְרּגִ ּיַ ְיָקא ַעל ְיֵדי  ׁשֶ ּדַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָנתֹו ַהּקְ ּוָ י ּכַ ְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוֵהַבְנּתִ
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מבאר לפי שכלו במשל ומליצה עד שישיג מתוכם השגות אלוקות ועד הבן החכם ישמח אב, שמאיר לו מאור 
הפנים עד שמעלה אותו לבחי' השגות אלוקות. ונ"ל שזה בחי' רואים את הקולות שנאמר במתן תורה שאז  

אייה, )מתא שמע לתא חזי( זכו כל ישראל למדרגת נביאים, והמלכות שלהם עלתה מבחי' קול הנ"ל לבחי' ר
והיו רואים את הקולות, דהיינו את קול התוכחה, כי גם במדרגת הנבואה עדיין כלפי קול ה' ומשיחו הם בחי'  

 , וכנ"ל.\קכטרשעים שטובתם רעה אצל הצדיק, ועדין היו צריכים לקול התוכחה של הקב"ה והצדיק/

בחינות    \קל/ ולפעמים דקדושה  המלכות  בחינות  ח"ו  של שנופל  לגלות  תתאה  חכמה 

  \ קלג/[קלב]   . כי המלכות הוא בחינות דל"תלחכמות חיצוניות, ומהן לחכמת עכו"ם  \קלא/ארבע מלכיות

 
ׁשּום   ּבְ ְלַהֲחיֹותֹו  ר לֹו  ָהָיה ֶאְפׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵעיֵני ַעְצמֹו  ּבְ ָנַפל  ָבר  ּכְ י  ּכִ ּלֹו ַרע ֲאַזי ֶזה ֶהֱחָיה ֶאת ָהִאיׁש,  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ָאַמר לֹו  ׁשֶ ּכְ ַרק  ָבר    ּדָ

ְמָצִאים ּבֹו ֲעַדִין ְוָאז ָאַמר לוֹ  ֻקּדֹות טֹובֹות ַהּנִ ת ַהּנְ ַ יׁש ְמַעט ְקֻדׁשּ ַעְצמֹו ְוִהְתִחיל ְלַהְרּגִ עֹוִדי    ִנְתעֹוֵרר ּבְ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ֵלְך ִעם ַהּתֹוָרה ֲאַזּמְ ּיֵ נּו ׁשֶ ַרּבֵ
ַהּת  "ל ְמבָֹאר ֵהיֵטב ּבְ ל ִעְנָין ַהּנַ ּכָ י  "ל. ּכִ ּנַ ר  ְוכּו' ּכַ י ֵאיְך ֶאְפׁשָ מּור ְצִריִכין ָלדּון ְלַכף ְזכּות, ּכִ ּגָ ע  ֲאִפּלּו ָרׁשָ ׁשֶ ם  בָֹאר ׁשָ ּמְ "ל ׁשֶ ָרה ַהּנַ ֹוָרה ֲאַזּמְ

"ל  ּנַ ם ֵהיֵטב, ַהְינּו ּכַ ן ׁשָ ה טֹוָבה ְוכּו'. ְוֵכן ָהָאָדם ֵאֶצל ַעְצמֹו ְוכּו', ַעּיֵ ֵצא ּבֹו ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ּלֹא ִיּמָ ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ֲעָשיו ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה  . ׁשֶ ּמַ ָהָאָדם רֹוֶאה ׁשֶ
ל  ִאּלּו ַחס ְוׁשָ ִני, ַהְינּו ּכְ ֵ ל ַעל ַעְצמֹו ֵמֵעֶבר ַהׁשּ ּכֵ ָבר ְוִיְסּתַ ָלל ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ָצִריְך ַלֲהֹפְך ַהּדָ רּוַע ְוָהַרע  ּכְ רּוַע ְלַגְמֵרי ּוְכֶנֶגד ַהּגָ ּגָ ָבר הּוא  ֹום ּכְ

ַוּדַ  ּבְ ה ֶאת ַעְצמֹו, כַּ ְלַגְמֵרי  ְיַחּיֶ ְיֵדי ֶזה  ְנֻקּדֹות טֹובֹות ְוַעל  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִריעּותֹו  ּגְ עֶֹמק  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ם  ּגַ ִיְמָצא  "ל  אי  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם ֵהיֵטב  ְמבָֹאר ׁשָ
ּתּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעצְ  ֹאֶפן ׁשֶ ֵעין ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבְ ל ֶזה ּבְ ִמיד: ְוָהֵבן ֵהיֵטב ּכָ  ְמָך ַעל ְיֵדי ֶזה ּתָ

יתרו   קכט  מפיו    עיין בפרשת  ישמעו  ישראל להקב"ה שטענו שאם  בין  ודברים  הדין  היה  מה  ובתורה קץ  תורה  מתן  בפסוקים שלפני 
תתבטל הבחירה ואמר למשה רבנו להשיב להם שממנו ישמעו רק אנכי ולא יהיה לך והשאר ממשה רבנו ועיין שבת פח. ומהרש"א  

הדברות חזרו לאחור יב מיל ופרחה נשמתם וטל של תחיה החיה אותם וחזרו להר לשמוע עוד דברה וכו'. ומבואר    שם שבכל עשרת 
שגם השמונה דברות שמשה רבנו אמר גרמו להם לפריחת הנשמה וחזרה יב מיל. דהיינו שהיה קולו קול תוכחה רועם ביראה נוראה  

 שעורר אצלם יראה עצומה עד שפרחה נשמתם.
כי מה שכתב בלשונו הקדוש, שלפעמים וכו'. אין זה רק מחמת שעיקר המלכות    -   ביאור הלקוטים אמצע ידיעה כד עיין    –   ולפעמים   קל

והחכמה תתאה דקדושה, הוא במדריגת הבן חכם ]שנקרא על שמה[, אשר גם בו נמצאים שאר יסודות מדת הבנים הנ"ל. רק שלפעמים,  
והנפילה, הוא מתוקף יסוד העזות מלכותא, שמתגבר מאד זה לעומת זה, כנ"ל באותיות    נופל ונחלה גם הוא חס ושלום, ועיקר המחלה 

אחרות, כמוב"פ ]על אודות עשו הרשע בעצמו שנמצא בכתות הבנים, שמאתו לבד כל אחיזת והולדת ראשית גוים עמלק המוב"פ[. כי  
כנ"ל. כי על זה לבד נתגדל ונתארך הגלות הרביעי  זה שתסובב על הבן רשע עיקר תוכחת המלכות כנ"ל, להקהות את שיניו בעזותו  

 הזה, שבהתגברות קליפת אדום, שעיקר אחיזתו הוא בעקב עשו הרשע, שמעורב ונתערב גם בנפשות ישראל בעצמם כנ"ל, 
כל נפילה היא לכל הד' גלויות אבל בלא זה צ"ע האם נפילתה בבחי' הד' בנים   היות כל בחי' כלולה מכל הבחי' בודאי  נראה שמצד   קלא

שהם ד' חלקי קומתה, היא שכל רבע הנשקע בגלות הכוונה לגלות אחרת מהד' גליות כגון שתחילה נופל לגלות יוון שהיא המוחין  
 ולבסוף לגלות אדום שהיא הנמוכה ביותר.

 אבל נודע ד"ה   'שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ו  קלב

...ועתה נבאר בנין נוקבא דז"א כי הנה בהגיע עת אצילות ת"ת ז"א כנ"ל אז תיכף נקיב נקב    - דרושי הלילה דרוש ו    -   שער הכוונות   קלג

כי ז"א כלול מי"ס בהתחברו עם המל' אמנם עדיין עתה בעת הזו    והענין הוא       באחורי חזה שלו ושם נאצלה ראש הנוק' כנז' באד"ר.  

המאציל    ואח"כ התחיל      אצילותה אין במל' הזו רק חלק עשירי שבה בלבד ואינה נק' רק בחי' נקודה קטנה כנודע.  שהוא בתחילת  
וזה ענין תיקונה והגדלתה כי בתחילה מבחי' האחוריים  כר,  לתקנה ולהגדיל' ולעשותה פרצוף גמור כלול מי"ס ע"י ט' נקו' שהוסיף בה כנז 

והוא כי הירכין שלו   . כל שיעור קומת' הוא שיעור אורך שמן החזה שלו ולמטה  כי אבל נודע         .דנה"י דז"א נעשו בה ג' מוחין חב"ד 

שבו נעשו כל ט"ס    מן אחורי נה"י ו             )שני שליש ת"ת( שבה    ר נחלקים לפרקין כנודע באופן שמן הת"ת שלו דמן החזה ולמטה נעש' הכת 
( כי  . מתה לבד מהכתר, כנגד ג' תחתונות שלו, נמצא שהיא פרצוף והיא זנב )ברכות סא )ט' ספירות שלה הן כל קושבה מחכמה עד מלכו' שבה כנודע אצלינו.  

וכבר נתבאר כי לסיבה זו נקרא הנקבה בשם אות דלת, כי שיעור קומתה אינו רק כנגד ד' ספירות              הפרצוף שלה מתחיל ממקום הזנב שלו(
בסבא דמשפטים   כתוב ש ה  מ   רך ד ל פב"פ נק' ה"א ע   ואחר שחוזרת          .באחור אבל אין זה רק בהיותה אחור    ת"ת ונצח הוד יסוד() אלו בלבד.  

הוא כי  והענין             וכשמשפיעים לה' זו עשירות(   , ו כשמשפיעים לד' זה במסכנות " )יה בסוד יהודה דאתקריאת דלת ואתקריאת ה"א דא מסכנו ודא עתירו.  

פב"פ אז נק' ה"א  ובחזרת             )אע"פ שהיא קומה שלימה של י' ספירות(  אלו נק' דלת, דלה ועניה היושבת באחור.    בהיותה אחור באחור כנגד ד"ס 

כי בהיות'    והנה נמצא                 )עיין בזה תורה מט( והבן כלל זה של דלת ושל ה"א היטב.  .   העושר כי כבר זכתה לחזור אפין באפין   ד בסו 
וא פותח עיניו להשגיח ולהביט בה, אבל אינו מביט אלא במקום החזה שבו, ומשם  באחור היא טפילה אליו וצריכה אליו שיאיר בה וה 

ומבאר היפה שעה ששרש האור בעינים, נמשך משתי עטרין שבדעת שלו דהינו חסד וגבורה  ) נוקב אור עיניו ויוצא לאחור ומאיר בה, כפי מה שהיה באצילות עצמו.  

ה'   ה' גבורות הן חמש הויות גמט' עין בשמאל, ובשתי עינים אלו מתקן את הנוקבא לפרצוף שלם דרך אחורי הת"ת שלו באור עין ימין מתקן בה ע"י שבדעת, ה' חסדים הן חמש הויות גמט' עין בימין ו

הוא מביט בה, גם א"א    ות ובהי          . ( חסדים את החו"ב, ובאור עין שמאל מתקן בה ע"י ה' גבורות את שאר כל קומתה. נמצא הבטה שלו היא שמשגיח בעצמות אור העינים שלו בה 

. עלה ברצון המאציל העליון  )אולי הכוונה כשבא ערב שבת( שנתקנה באחור. כשבא ע"ש  ואחר        מביט ומשגיח ומסתכל בז"א, כנז' באד"ר.  

אחור באחור אז זווגם ג"כ הוא אחור באחור, ועוד כי בהיותה באחור צריכה להיות   כי בהיותם          להחזירה פב"פ ויהיה זווגם שלם, 
, ולכן רצה להחזירה  )כנ"ל ע"י אור עיניו שנעשית קומה כנגד נה"י שלו("כ הנקבה גרועה וקטנה ממנו לפי שהנה היא אז מקבלת הארה ע"י בעלה  ג

אציל מגדיל אותה לקומה ואינה צריכה  ות אלא ע"י האדם אבל אחרי הניסור המ י באחור אין לה ח   )נראה כי רק באופן כזה יכולים להוליד. ונראה שבהיותה אחור בפנים שיהיו שניהם שוים.  

וביאור               עשה הפיל ה' אלהים תרדמה על האדם שהוא ז"א ולא אשתאר ביה רק קיסטא דחיות'.    ואז מה           לאדם אלא כדי להוליד( 

. פי' שעתה  דרגת צומח( )נראה הכוונה למדה הפחותה ביותר של חיים שיורד ממדרגת אדם למ דחיותא הנז' בזוהר בכמה מקומות ר"ל מדת החיים    מילת קיסטא 
בלבד כנ"ל. ובהיותו חוזר אל מדתו הראשונה אין בו כח  )חג"ת נה"י(  חזר ז"א להיותו כבראשו', כמדתו, שלא היו בעת אצילותו רק ו"ק  

בחי' מוחין ושום אבר    , ונוק' אין בה )נראה הכוונה שאין לו עינים כי הם עטרין דדעת כנ"ל( להאיר בנוק' ולהשפיע בה לפי שאז אין בז"א רק ו"ק בלבד  
)ע"ח    )נמצא שבתרדמה הוא חסר לו רק כח השפעה והיא חסר לה כל השפע, ואין לה אלא נקודת הכתר מן גופא, רק חלק עשירי מעשרה חלקים שיש לה בגדלות' כנ"ל: 

בו רק ו"ק אין בו בחי' חיות רק אותו חלק    כשאין והנה               . זה מצד הגוף אבל מצד חיותו אין לו אלא עשירית מהחיות שלו כשהוא ער כפי שיבאר בסמוך( כט א'( 
העשירי מן החיות שהיה לו שהוא מגיע לנוק', ואז נחלק אותו החיות שאינו רק חלק העשירי בלבד ונחלק בו"ק ובמלכות שבו וזהו  

ויוסף הורד מצרימה נת'  ביאור קיסטא דחיותא, כי הוא מדת חיי ז"א בהיותו בבחי' אצילו' בן ו"ק בלבד ובשער הפסוקים פ' וישב בפ'  
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דבוקה בו מאחור  ו  ,עפ"י הסוד הכוונה לראשיתה שנבראה הנוקבא קומה שלימה, אבל קטנה מאד ביחס לאדם
שבו/ דהיינו    \קלד/כזנב ספירות  ד'  )כנגד  בלבד  רגליו  דלת(  \ קלהכנגד  נקראת  לכן  לכן  ד'  בחי'  וכיון שהיא   .

וכל בחי' גלות היא ניתוק   ם,בבחי' ד' ספירות שהיא כנגדהיא  בנפילתה נופלת לד' גלויות, משמע שאחיזתה בו  

על כן דרשו ,  \קלווכיון שבבחי' אחור באחור כנ"ל כל חיותה רק ממנו/  ,)כך נראה וצ"ע(  מספירה אחת בזעיר אנפין

הכי  ,  \קלח/ מעצמה  חיותלמלכות אין  דהיינו ש  [קלז]בגין דלית לה מגרמה כלום    בזוהר שנקראת דלית

 
אל מדתו הראשונה בן ו"ק בלבד נסתמו עיניו ועפעפיו ולא    ואחר שחזר ז"א        ענין השינה והחלום והפתרון מה עניינם באר היט'.  

החיות שבו, ושניהם )נראה דהיינו הך מה שחסר לו הסתכלות אריך אנפין היא חסרון  יכול להשגיח ולהאיר בנוק' כבראשונה וגם הסתכלות א"א בו נחסרה ממנו.  

           לא נשאר בה אלא עשירית מקומתה( ש כדי להשפיע למלכות וכשאין לו עינים להשפיע לה בזמן התרדמה אזי גם חיותו נחסר עד למדה העשירית כנגד מה שהיא  מקבל  הטעם כיון שעיקר חיותו  
הארת עיני א"א ממנו, אמר המפיל חבלי שינה על עיני, כי בחסרון הסתכלות עליון בו נפלה שינה בעיניו, ומזה נמשך    וכנגד הסתלקו' 

כי כמו  ונמצא      .      כי גם הוא סילק הארתו והשגחתו בנוק' וסגר עיניו בעפעפיו ולא נסתכל בה, וכנגד זה אמר ותנומה על עפעפי 
וקבא אחר אשר הגדילה אחו' באחו' פרצוף שלם כנז', חזרה למדת' הראשונ' להיותה בסוד נקו' קטנה  שז"א חזר למדתו הראשונה כן נ 

נסרה המאציל מאחוריו,    ואחר שנתמעטה       .       ע"י הפל' התרדמה כנז'. ולכן עתה נקראת צלע ולא פרצוף וזש"ה "ויקח א' מצלעותיו" 
נסירות אחת בלילה ז"א מתמעט וישן והננסרת היא לאה בקומה שלימה ורחל מתמעטת לנקודה ויורדת לבי"ע, ואחת באהבה ואז   )ביפה שעה כתב שהמיעוט לפני הנסירה ולא בזמן הנסירה דיש שתי 

בה א"א והשלים תיקונה והגדילה ובנאה בנין שלם כמו שהיה    ואז האיר        והעלה אותה למעלה כנגד הפנים דז"א.  גם ז"א לא מתמעט(  
ונמצאו עתה שניהם שוין ממש זה כזה      נו בשום מקום שא"א סייע בגידול הנוק' אלא אבא ואמא כמ"ש ויבן ה' אלקים את הצלע( )יפה שעה כתב שלא מצי בעלה בתחילה.  

)נמצא שהיא  חזרה הבינה להלביש נה"י שלה ברישא דז"א לעשות לו מוחין כנ"ל ונמצא כי אז היו שניהם פב"פ:    ואח"כ      .     אדם וחוה 

 כי בהיותו ישן גדלה ורק אח"כ הוא התעורר ונעשו לו מוחין חב"ד מנה"י דאמא( הקדימה אותו לגדול לקומה שלימה, 

ה{ אחור וקדם צרתני:  - דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקב''ה באדם הראשון שנאמר }תהילים קלט   -   עיין ברכות סא.  קלד
וחד אמר זנב בשלמא למאן    מצד אחד זכר ונקבה מצד אחר ומתחלתו היה  כב{ ויבן ה' אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף  - }בראשית ב 

דאמר פרצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני אלא למאן דאמר זנב מאי אחור וקדם צרתני כדרבי אמי דאמר ר' אמי אחור למעשה  
פורענות דמאי  לפורענות  וקדם  עד מעלי שבתא אלא  אחור למעשה בראשית דלא אברי  לפורענות בשלמא  וקדם    וכו'...  בראשית 

בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב וייצר בשני יודי''ן אלא למאן דאמר זנב מאי וייצר כדר''ש בן פזי דאמר ר' שמעון בן פזי אוי  
ב{ זכר ונקבה בראם אלא למאן דאמר זנב מאי זכר  - בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב }בראשית ה   .לי מיוצרי אוי לי מיצרי 

  ? הא כיצד   " כי בצלם אלהים עשה את האדם " ו{  - אבהו דרבי אבהו רמי כתיב זכר ונקבה בראם וכתיב }בראשית ט   ונקבה בראם כדר' 
כא{ ויסגור בשר  - בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב }בראשית ב   .בתחלה עלה במחשבה לבראת ב' ולבסוף לא נברא אלא אחד 

י  ויסגור בשר תחתנה א''ר  בר יצחק לא נצרכה אלא  תחתנה אלא למאן דאמר זנב מאי  זביד ואיתימא רב נחמן  רמיה ואיתימא רב 
בשלמא למ''ד זנב היינו דכתיב ויבן אלא למ''ד פרצוף מאי ויבן לכדר''ש בן מנסיא דדרש ר''ש בן מנסיא מאי דכתיב ויבן    .למקום חתך 

ולמאן דאמר פרצוף  וכו'...תא בנייתא  ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב''ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליע 
ואפי' אשתו   יהלך אדם אחורי אשה בדרך  ברישא דתניא לא  יצחק מסתברא דגברא סגי  נחמן בר  הי מינייהו סגי ברישא אמר רב 

 .  יסלקנה לצדדין   , נזדמנה לו על הגשר 

נצח הוד יסוד שלו, נמצא סה"כ היא  שהכתר שלה כנגד התפארת שלו )מהחזה שלו ולמטה( וכל קומתה כנגד  כנ"ל בשער הכוונות  קלה 
 כנגד ד' ספירות שלו לכן נקראת ד'.  

שחיותה מאור העינים שלו שמביט בה דרך נקב שבחזהו עד אליה, ומאיר בה ה' חסדים שנעשים לה מוחין וה'    כנ"ל בשער הכוונות  קלו 

מקבלת מראש הכתר שלה ומשם מתפשט  שמאיר בה מנקב שבחזה נמצא כל האור שלה    וצ"ע כיון גבורות שנעשים לה לשאר הגוף. ) 
 לשאר הגוף. נמצא לכאורה שכל חיותה דקדושה בבחי' זו של אחור באחור הוא רק כח הרצון(  

חיותה לא ממנו, ונראה שבשאר מצבים חיותה לא רק ממנו    שרק במצב של אחור כל חיותה ממנו ואילו בפנים בפנים   צ"ע משמע 
וכשהיא גדולה ממש ומוכנה ליחוד אזי רק ההולדה שמולידה ממנו וצ"ע. ועיין ברכות נא: בדין כוס של ברכה אין פרי בטנה מתברך  

נראה שגם בגדלות יש בחי'  אלא מפרי בטנו, לכן לא שלח רב נחמן לילתא אשתו כוס של ברכה, ושברה חביות היין שלו.  אבל באמת  
שמקבלת חיותה ממנו ויש בחי' שהיא בחי' בריה לעצמה וכמבואר בגמ' טב למיטב טן דו. שאשה תמיד מעדיפה לא לחיות לבד. ועיין  

 תורה פב תנינא שאשה תמיד בבחי' אחור כלפי האיש. אמנם יש בזה בחינות רבות.  

( ושורש הראשון, וקדושת ישראל, הוא ע"י אבות  קיט אות       -   בת פרשת בראשית דרוש לש   )לרבי יצחק חבר( ח"א   ספר שיח יצחק ועיין  
הק', אשר הם היו מקדשים ימי חייהם רק לעבודתו יתברך התמימה, והשליכו נפשם החומרי מנגד, וע"ז אמר יעקב אבינו ע"ה "האלוהים  

להיפוך, צד הרע והסרתו מעבודתו יתברך, נקרא  אשר התהלכו אבותי לפניו" וכו', והוא ענין נפלא, שעצם הקדושה נקרא בשם פנים, ו 
 אחור, כמ"ש "ויהו לאחור ולא לפנים", וכתיב "נזורו אחור": 

והטעם כי מצינו באדם, שעינו לפניו, ובו הוא מאיר דרכו להשגיח שלא להיות נופל ונכשל, משא"כ באחורים הוא החשך,    קכ( ושם אות  
ידעו במה יכשלו", וע"ז רמז ג"כ הכתוב במ"ש "אחור וקדם צרתני", שפשוטו    שאין שם עינים לראות, וכן כתיב "דרך רשעים באפילה לא 

הוא על בריאת אדה"ר, שנברא דו פרצופין, שהנקבה היתה אחוריו, כמ"ש למעלה, שהאשה נוטה יותר לצד הרע לתאוות חומריות,  
המי נוטה לכל תאוה מגונה, משא"כ רוחו  יותר מן האיש, וכן רמז הכתוב לב' רוחות שבאדם, שהם ג"כ כדמות זכר ונקבה, שהרוח הב 

 העליונה, אשר נופח בו מאתו יתברך: 

וכשם שהאשה לית לה מגרמה כלום, והיא ניתנה לאדם לעזר וצריכה להשתלם על ידו, כמ"ש "אין פרי בטנה של אשה    קכא( ושם אות  
ן א"א לרוח עליונה להשתלם  מתברך אלא מפרי בטנו של איש", וכשם שא"א לו לאדם להוליד תולדות, כי אם ע"י האשה, כמו כ 

בפועל ע"י מצוות מעשיות, כי אם ע"י הנפש המרגשת החומריות, וע"י נעשית הבחירה, והם "תולדותיהם של צדיקים תורה ומעשים  
טובים", ונמצא שהם אחור וקדם ממש, וכבר אמרו רז"ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולולי הקב"ה עוזרו לא יכול לו", והוא  

 ש "ותשת עלי כפיך", שידו וסיועו של הקב"ה, עמו:  מ" 
 ]עיין עוד לעיל תורה א' ושם נרשם[   * זוהר ויחי רלח. ורמט: קלז

מרבנו משמע שתמיד אין לה מעצמה אלא מה שמקבלת ואילו בכוונות הנ"ל משמע שמדובר דווקא במצב הזה של    צ"ע לכאורה   קלח
אחור באחור. משמע שחכמה תתאה בעולם הזה תמיד היא בחי' לית לה מגרמא דהיינו שתמיד בחי' צלע וזנב ובחי' אחור באחור ביחס  

 לחכמה עילאה, ולכן נקראת פסולת לקמן.



 23מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

ענפי השכל    דייל  עכי אם  כ"א    המחיה את בעליה בחיות דקדושה  \קלט/ נמי החכמה תתאה אינה חכמה
,  )בכל נוטריקון בה הכל כלול(  בכל שמה  אבעיגול  אהיא שער  שחכמה תתאהוכנ"ל    העליון המתפשטין לשם

 \ קמא/שמצומצם עד בחי' כחוט השערה   \קמ/ שהיא צמצום נפלא של שכל עליון ועצום ורחב מאד למעלהדהיינו  

 .  ואעפ"כ כולל בתוכו את כל רוחב ועוצם השכל העליון
כל עולם הוא   , כי  אצילות בריאה יצירה עשיה   \קמב/   כלולה מד' עולמותהמלכות דקדושה  וגם היא  

קומה שלימה של עשר ספירות ויש בו כל מה שבעולם שלמעלה ממנו אלא שהכל בבחי' נמוכה ומגושמת  

 בכל עולם ועולם יש בחינות המלכות בחינות חכמה תתאהלכן    \קמגיותר וביותר לבושים והסתרה/ 
כמו שבעולם העשיה התורה    העולםאותו  , שהיא בחינות החכמה המנהגת את  לפי מדרגת אותו עולם 

ומצוות מנהיגות את העולם ובלעדיה העולם יחרב כמ"ש אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא  
נ"ל כמו שמצינו שלא נפסקה הלכה כב"ש החריפים אלא כב"ה כי המצוות הן  שמתי. ודייקא חכמה תתאה  

נמצא חכמה כנ"ל.    בחכמה תתאה,  שהנהגת העם היא לפי השגת רוב חכמי הדור  , דהיינוהחכמה תתאה 
 שה כוללת את ד' מלכויות אצילות בריאה יצירה ועשיה. דותתאה מלכות דק

העכו"ם של  החכמות  חיצוניות/   וכל  חכמות  הנ"ל,   \קמדדהיינו  החכמה תתאה  הם תחת  כולם 
שהיניקה היא כשנופל    מבואר בפל"ח  להם  \קמה/ומשם יונק חכמתם. וכשיונקים ח"ו יותר מהראוי

, אזי מתגברים ח"ו ונעשה ממשלת הד' האדם לפרש טעמי המצוות עפ"י החכמות חיצוניות שלהם
והזעקה הגדולה, כשנופל    \קמז/ לסבול את קול הצעקה  קמול כמלכיות שהם ד' גליות. ומי יו

זעקת מושל   \קמח/בחינות המלכות בחינות החכמה תתאה ביניהם ח"ו. בבחינות )קהלת ט'(

 
כל התורה שלנו שהיא חכמה    חכמה תתאה   קלט  והיא  העולם  ואע"פ שהיא מנהגת את  אינה חכמה הכוונה חכמה אמיתית לעצמה 

נפלאה, שאין כמוה בכל החכמות הכוונה שמי שלומד אותה כחכמה לעצמה בלא כוונה שהיא רק פסולת החכמה העליונה אזי אצלו  
חיצונית ואע"פ שבוודאי זה יותר בהרבה מחכמה חיצונית אבל כלפי האמת    היא כחכמה חיצונית כיון שהי אמנותקת מהקב"ה כחכמה 

זה פגם נורא, והיום בגלות הרבה נופלים בזה, בגלל הגלות הנוראה שנעשה פגם הזכרון דקדושה, וצריך עמל כדי להזכיר לעצמינו  
ו' והעיקר להכין כלי לחכמה עילאה המלובשת  בכל רגע שכל התורה ומצוות הן רצונו ית' ולימוד כיצד להתקרב אליו ולגלות כבודו וכ 

 בה.  
ָבר   - עיין תורה רעט    רחב מאד למעלה   קמ ה ַמְרִחיִבין ַהּדָ ַמּטָ ּלְ ה ְרָחָבה ְמֹאד, ׁשֶ ַמּטָ ה ְלַמְעָלה, ְוִהיא ִמּלְ ַמּטָ אֹוְמִרים ּתֹוָרה ִמּלְ ׁש ׁשֶ ּיֵ ע ׁשֶ   ּדַ

יִלין אֹותֹו ְמֹאד ּוְלַמְעָלה הּוא ָקָצר, וְ  לּום, ּוַמְגּדִ ה ּכְ ּנָ ָאר ִמּמֶ י ְלַמְעָלה לֹא ִנׁשְ ַמְעָלה ַמְעָלה הּוא ָקָצר ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ּלְ ר ְועֹוֶלה ַעד ׁשֶ   הֹוֵלְך ּוְמַקּצֵ
ַמְעָלה לְ  אֹוְמִרים ּתֹוָרה ִמּלְ דֹוׁש. ֲאָבל ֵיׁש ְלֵהֶפְך ׁשֶ ם ֵאיֶזה ִניצֹוץ ַהּקָ אי ֵיׁש ׁשָ ַוּדַ י ּבְ ם ְלַמְעָלה ִהיא ְרָחָבה ְמֹאד ְמֹאד,  ַמּטָ ַרק ְמַעט ְמַעט ּכִ ה, ְוׁשָ

ה ִהיא ְקָצָרה ְמֹאד. ְוִהיא ַרק ְמַעט ְמַעט ְלַמטָּ  ַמּטָ ּלְ ֶרת ְויֹוֶרֶדת, ַעד ׁשֶ ה ִמְתַקּצֶ ּיֹוֶרֶדת ְלַמּטָ ֶ  ה, ֲאָבל ְלַמְעָלה ִהיא ְרָחָבה ְמֹאד: ְוָכל ַמה ׁשּ
ִפי  )כא( ָאַמר ֵאינִ   -   עיין חיי מוהר"ן סימן שס   קמא י ִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות ִמּכְ סֶֹלת ְוִהיא ְנמּוָכה ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ י ִאם ַהּפְ י אֹוֵמר ָלֶכם ִמּתֹוָרִתי ּכִ

ָמקֹום ַאֵחר: ה ּבְ ם ִמּזֶ יָגּה, ְוֵאיִני ָיכֹול לֹוַמר ָנמֹוְך יֹוֵתר ּוְכָבר ִנְרׁשַ ֲאִני ַמּשִ ֶ  ַמה ׁשּ
כנגד ד' בנים וכו', אלו ד' בנים רומזים כנגד ד' מלכיות, של ד' עולמות אבי"ע, וכוללן    - רק ז  פ   - שער חג המצות    -   פרי עץ חיים   קמב

ארבעתן זה בזה, חכ"ם באצילות. רש"ע בעשיה, שהקליפה קרובה שם. ת"ם בבריאה, ושאינו יודע לישאל ביצירה וכוללם יחד. ולמה  
פיק לו אור היצירה, לכן המשיך לו מלמעלה מן אצילות. ותם ושאינו  אצילות סמוך לעשיה, לפי שעשייה צריכה אור גדול, כי אין מס 

יודע לישאל יחד, לפי שיצירה מספיק לה אור בריאה להאירה. ואמר ד' בנים, רמוז לשם ב"ן, של כל עולם ועולם, והם ד' מלכיות, וד'  
 גאולות שאנו צריכין לכוונה הזאת: 

 ירה חציו טוב ועשיה רובו רע ומיעוטו טוב.כולו טוב ובריאה רובו טוב ויצ   כידוע שאצילות   קמג
ִכין    - עיין תורה צא תנינא   קמד עֹוָלם ִנְמׁשָ ּבָ ָאה, ּוְכַלל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ִחיַנת ָחְכָמה ִעּלָ ה הּוא ּבְ דֹוׁשָ ַלל ַהּתֹוָרה ַהּקְ י ּכְ ִחיַנת ָחְכָמה  ......ְוַדע, ּכִ ִמּבְ

ּיוֹ  עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ַהָחְכמֹות ׁשֶ ָאה, ּוְכׁשֶ ּתָ ְלִמ ּתַ מֹו ַהּתַ ָאה, ּכְ ִחיַנת ָחְכָמה ִעּלָ ַרְך, ִמּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָאה ֵהם ִנְפָרִדים ֵמַהּתֹוָרה ּוֵמַהׁשּ ּתָ ֵאינֹו  ְנִקים ֵמָחְכָמה ּתַ יד ׁשֶ
י ָכל ָאָדם   ִכיָנה. ּכִ ְ לּות ַהׁשּ ִחיַנת ּגָ ָבָנה, ּבְ ִחיַנת ִמעּוט ַהּלְ ָהַרב אֹוֵמר, ֶזה ּבְ ֶ קֹום  רֹוֶצה ְלָהִבין ַמה ׁשּ ְכלֹו ִמּמָ ר ׂשִ ֵ ם, הּוא ָצִריְך ְלַקׁשּ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ּבַ

ְכלֹו ְוָחְכָמתֹו, ַחס  ָאה. ֲאָבל ִאם ַמְפִריד ׂשִ ִחיַנת ָחְכָמה ִעּלָ הּוא ּבְ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ְלַהּתֹוָרה ּוְלַהׁשּ ֵלי    ׁשֶ ִחיַנת )ִמׁשְ ַרְך, ֶזה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ֵמַהׁשּ ְוׁשָ
ָבָנה ַעל  ט"ז(: "וְ  ַהּלְ לֹום, ְפִגיַמת  ְוׁשָ ְוגֹוֵרם, ַחס  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ַאּלּופֹו  ְפִריד  ּמַ ׁשֶ ן ַמְפִריד ַאּלּוף"  ָחְכָמה    - ִנְרּגָ ּבְ ָאה  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ר  ֵ ְמַקׁשּ ֵאינֹו  ׁשֶ ְיֵדי 

ם ִיְתבָּ  ֵ ל ָהעֹוָלם ְלַהׁשּ ל ּכָ ר ַהָחְכמֹות ׁשֶ ֵ ֵאינֹו ְמַקׁשּ ַהְינּו ׁשֶ ָאה, ּדְ "ל: ִעּלָ ּנַ ָאה ּכַ ִחיַנת ָחְכָמה ִעּלָ הּוא ּבְ  ַרְך ּוְלַהּתֹוָרה, ׁשֶ

 חיצניות מה הן עיין יערות דבש ח"ב דרוש ז'   בעניין החכמות 

המנורה רומזת אל כללות החכמות כלן מפותחות בתורה עצמה, מבלי שתצטרך    - דרוש ב לשבועות    - חלק ב    -   בינה לעיתים יין  ע ו 
מינה ובה עצמה יוצאים שבעה נרותיה שהם השבע חכמות. ואופן הארת נרותיה יורה בבאור, כי היא  לזולתה, כי כלה מקשה זהב ו 

 הנותנת אורה לשאר החכמות ואין שאר החכמות מאירות אותה.
. ואם הכוונה לדעת הרמב"ם והיערות דבש הנ"ל שיש תועלת בלימודן לצורך לימוד התורה צ"ע כי הרבה חלקו  צ"ע מה ראוי להם  קמה 

עליהם שאסור ללמדן כל ונראה שרבנו סובר כמותם שאסור כמבואר בתור היט תנינא שבכל חכמה חיצנית יש אבן נגף של אפיקורסות  
 עי"ש.  

 יכול - יוכל ובתשכט  - גם דפו"ר  קמו

 ד' שבתיקון חצות אנו משתתפים עם השכינה בזעקתה   עיין לק"ה השכמת הבקר   קמז 
ִסיִלים:   קהלת פרק ט   קמח ּכְ ל ּבַ ֲעַקת מֹוׁשֵ ָמִעים ִמּזַ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ  )יז( ּדִ



 24מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

כמו שמצינו לדורות  נשמעים  פשוטו של מקרא מתייחס לרישא "דברי חכמים בנחת נשמעים" ו  סיליםבכ
מלכים ושליטים גדולים לא נשמעים  של  ואילו דברי הכסילים אפילו    נו נשמעים עד היום,בשדברי משה ר

בזמנם דורש  ,אפילו  הפסוק    \ קמט/ורבנו  בחינות  את  הממשלה  כשנופל  הזעקה  המלכות דהיינו 
משמע שמדובר במצב של הסתרה אחת, דהיינו שהמלכות מרגישה    בחינות חכמה תתאה בין הכסילים

בחוכמתו החיצונית להשיג השגות אלוקות,    . שהכסיל רוצה להתחכם\קנכאב הגלות וזועקת מאד על כך/ 

ממנו  \קנא/ולחקור שלמעלה  ומה  לינק  שרוצים  שהם  ל,  שלהם  החכמות  לתוך  כסילות המשיך 
להפיל אותנו לפרש את    באמת, את בחינות החכמה האמיתיות בחינות חכמה תתאה הנ"ל

 . המצוות לפי החוכמות חיצוניות שלהם
כי יודע טוב ממנה   ,\קנג/, דהיינו שהשי"ת כביכול בעצמו שואג\קנב/גדולה מזה  הוגם יש עוד צעק 

ולהעלות אותה    שבתוכה  \קנד/ תוכחתו, וצעקתו היא  ונפילת מלכות דקדושה  דל פגם הגלותוג חסד לקצור 

הקב"ה שואג ומצטער  ,  \קנז/[קנו] שאג ישאג על נוהו על נוה דיליה    \קנה/ה(כבבחינות )ירמיה    מהגלות

 
ה כמה שנים ועדיין גזירותיו  מלכי האומות ע"א, משה נפטר ז   - מקובלים הם לבריות. מזעקת מושל בכסילים   - )יז( בנחת נשמעים   רש"י 

 מקובלים על ישראל וכמה מלכי האומות גוזרים גזירות על ישראל ואין דבריהם מתקיימין: 
 .וצ"ע כיצד לקשר לרישא לגמרי מפשט הפסוק ורק דורש לעניין אחר לגמרי    נראה שמוציא  קמט 

כאן אין לה תקנה. וכן משמע בהמשך באופן  נופלת להסתרה בתוך הסתרה כמבואר בתורה נו אזי במהלך התורה    אבל כשהמלכות   קנ
נ"ל   לכן  מזיקה  רק  כזו  תוכחה  תנינא  ח'  שלמדנו בתורה  מה  ולפי  בזיון כמבואר בפרפראות לחכמה  של  שהיא בדרך  של התוכחה 

 שמדובר דווקא במצב כזה שהמלכות כואבת מאד את הגלות ולכן מקבלת תוכחה גם בדרך בזיון.
ר איך יניקת חכמות חיצוניות והמחקרים מחכמה תתאה ומבאר ההבדל שהם מנסים לגעת בדבר בעצמו  מבא   - '  ג  ' ד   לק"ה גיטין עיין    קנא

להקיש מדבר לדבר ולהבין בשכלם ואומרין תאוריות שאפילו בעצמם מודים שאינן מוכרחות ואחר שיבוא אחר ויסתור אותם אבל  
יקר ההשגת אלוקות וכל המצוות והדרכות שמדריכים  האמת שממרחק תביא לחמה שדייקא התפיסה עד כמה היא רחוקה ממני זו ע 

 אותנו הצדיקים רק עי"ז אפשר לבוא להשגות אלוקות עי"ש  

ִבי   -   ה לשונו שם ז ו ּתָ ְרָחק  ְבִחיַנת ִמּמֶ י ָהֱאֶמת ֵהם ַרק ּבִ יק ָהַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ ּבּוִבים  ְמצּוִמים ְוַהּסִ ל ַהּצִ ֵהם ְמ ֲאָבל ּכָ ִבים  א ַלְחָמּה, ׁשֶ ַסּבְ
ּבּוִבים   ָגתֹו ַעל ְיֵדי ַהּסִ ר ָלבֹוא ְלַהּשָ י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ּשֵ ר ֵליַדע ּבַ ִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ּבּוִבים  ִסּבּוִבים ּכָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאּלּו ַהּסִ ּבֶ ה, ַרק ׁשֶ ָהֵאּלֶ

א   ַרְך ְוַעל ָיָדם ּבָ לּוִלים ּוְמֻיָחִדים ּבֹו ִיְתּבָ ח לֹו ַעל ָיָדם אֹור ָהֵאין סֹוף  ֵהם ּכְ ְפּתָ ּנִ ל ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ׁשֶ ַעת ׁשֶ ַהּדַ ת  ַ יָלא ְקֻדׁשּ ַעל ָהָאָדם ִמּמֵ
ַעל   ֵהם  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדׁשּ ּדִ ְמצּוִמים  ְוַהּצִ ּבּוִבים  ַהּסִ ר  ִעּקַ י  ּכִ יג,  ּשִ ּמַ ֶ ׁשּ ַמה  יג  ְלַהּשִ ַהּת ְוזֹוֶכה  ְרֵכי  ּדַ י  ֵהם ַאְחדּותֹו  ּפִ ׁשֶ ְצוֹות,  ְוַהּמִ ֹוָרה 

י  יגֹו, ּכִ ה ָנבֹוא ְלַהּשִ ְצוֹות ָהֵאּלֶ י ַהּמִ ָלל ֵאיְך ַעל ּפִ ֶכל ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ּכְ ּשֵ מֹו, ֲאָבל ּבַ ַרְך ׁשְ ֶכל ֵאיְך ַעל ְיֵדי ִמְצַות  ִיְתּבָ ּשֵ אי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ּבַ ַוּדַ ּבְ
ה ְוכּו'   בֹהַּ ִציִצית אֹו ֻסּכָ קֹום ּגָ ִכים ִמּמָ ים ִנְמׁשָ דֹוׁשִ ְצוֹות ִציִצית ַהּקְ ּמִ ֱאֶמת ָאנּו ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ַגת ֱאלֹקּות, ֲאָבל ּבֶ הּוא  ָנבֹוא ְלַהּשָ ֶזה, ׁשֶ  ְוָקדֹוׁש ּכָ

ַעל   ר  ֲאׁשֶ מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ּבְ ּוְמֻיָחד  לּול  וְ   - ּכָ ַגת ֱאלֹקּות,  ְלַהּשָ ָנבֹוא  ֶזה  ִתיבֹות  ְיֵדי  ְוַהּנְ ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵהם  ֵכן  ּוְכמֹו  ְצוֹות.  ַהּמִ ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ֵכן 
ם הֵ  ּלָ ּכֻ גֹות ֱאלֹקּות, ׁשֶ ֵדי ָלבֹוא ְלַהּשָ נּו ּכְ ב ִעּמָ ַסּבֵ ּמְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ּבּוִבים ׁשֶ מֹות ְוַהּסִ ֵהם ַאְחדּותוֹ ְוַהְקּדָ ְצוֹות ׁשֶ ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ַרְך  ם ּבְ  ִיְתּבָ

ָאֵרי ַהְנָהגֹות ְקדֹוׁשֹות, ּוִבְזַמן ַאֵחר ַהְנָהגֹות ֲאֵחר  יֵני ַהּפֹוְסִקים ּוׁשְ ה אֹוָתנּו ַהּיֹום ִלְלמֹד ּדִ ַצּוֶ ּמְ ְדָרִכים ִנְפָלִאים  ׁשֶ י ּתֹוָרה ּבִ ה ָלנּו ִחּדּוׁשֵ ֹות, ּוְמַגּלֶ
א ַעל ָהָאָדם ִהְתנֹוצְ  יָלא ּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּמֵ ְבִחיַנת  ׁשֶ ָלל, ּבִ ַדְעּתֹו ּכְ ּבְ ם  ֵאינֹו נֹוֵגַע ׁשָ ׁשֶ י  ּפִ קֹום ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד ַאף ַעל  ָגתֹו ִמּמָ צּות ְיִדיַעת ַהּשָ

ְיָקא, אֲ  ּדַ ְרָחק'  ַרְך 'ִמּמֶ ִיְתּבָ גֹות ֱאלֹקּותֹו  ִהיא ַהּשָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֶחם  ִמּלֶ ּזֹון  ׁשּנִ ִביא ַלְחָמּה,  ּתָ ְרָחק  ְבִחיַנת  ָבל ֵאינ ִמּמֶ ּבִ ְוַדְעּתֹו  ָחְכָמתֹו  ּבְ ם  ׁשָ נֹוֵגַע  ֹו 
ּמְ  ׁשֶ א  יׁשָ ּטִ ּבַ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ּבּוִבים  ְוַהּסִ מֹות  ַהַהְקּדָ ֵאּלּו  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ָמה  ֶאְחּכָ י  ל אֹור  ָאַמְרּתִ ְלַקּבֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָיָדם  ַעל  ַהּגּוף  ין  ׁשִ ַבּטְ

מוֹ  ָמה, ּכְ ׁשָ יּה ְנהֹוָר ַהּנְ ָלא ָסִליק ּבֵ ין ֵליּה, ּגּוָפא ּדְ ׁשִ יּה ְנהֹוָרא ְמַבּטְ ָלא ָסִליק ּבֵ דֹוׁש, ָאָעא ּדְ ּזַֹהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ ַעל   ׁשֶ ין ֵליּה, ׁשֶ ׁשִ ְמָתא ְמַבּטְ ִנׁשְ א ּדְ
ים ַעל   דֹוׁשִ ּבּוִבים ַהּקְ ְצוֹות ִנְתַקּדֵ  - ְיֵדי ַהּסִ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ י ּדַ ס ָהאֹור  ּפִ ְתּפָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה ּכְ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ּיּוַכל ִלְתּפֹס ְוֶלֱאחֹז ּבֹו אֹור ַהּנְ ׁש ַהּגּוף, ַעד ׁשֶ

ר, ְוַעל   ַהּנֵ יג:   - ּבְ ּשִ ּמַ ֶ יג ַמה ׁשּ  ְיֵדי ֶזה ַמּשִ
דעת יוסיף מכאוב.    הקב"ה על גלות השכינה היא גדולה יותר מצעקת השכינה בעצמה. ולכאורה הטעם כמ"ש יוסיף  מבואר שצעקת   קנב

 אבל מאידך הרי דעת היא שיודע שכל מאורעותיו לטובה, ולא שייך צער כלל. וא"כ על איזה זעקת צער מדובר שיש להקב"ה.

שזעקת הקב"ה היא זעקת קול המוכיח של הצדיק והיא גדולה יותר מזעקת השכינה כי הוא יותר יודע ומשיג את   ועיין ביאור הליקוטים 
 גודל ההפסד של השכינה בגלותה מהשכינה עצמה.  

 .נקט צעקה וזעקה ובהקב"ה צעקה ושאגה   צ"ע במלכות   קנג
 בביאור הליקוטים פליאה ג' וידיעה ג'   כמבואר   קנד
עֹון ָקְד   מיה פרק כה יר   קנה  ָאג ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ ה ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְידָֹוד ִמּמָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֵבא ֲאֵליֶהם ֵאת ּכָ ּנָ ה ּתִ ַאג  )ל( ְוַאּתָ ֹאג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ ׁשֹו ִיּתֵ

ֵבי ָהָאֶרץ:  ל יֹׁשְ דְֹרִכים ַיֲעֶנה ֶאל ּכָ  ַעל ָנֵוהּו ֵהיָדד ּכְ

וכפל הדבר ואמר וממעון קדשו וכו' וחזר ופירש שהוא ישאג על נוהו ור"ל הוא קרא גזירת חורבן על    - )ל( ממרום ישאג    מצודות דוד 
 כדרך דורכי היין המרימים קול הידד לזרז זא"ז כן ירים קול על כל יושבי הארץ לגזור עליהם חורבן ואבדון:   - ירושלים. הידד  

  - ענין מדור כמו השקיפה ממעון קדשך )דברים כו(. נוהו    - ענין צעקה. וממעון    - ם. ישאג  מהשמים הרמי   - )ל( ממרום    מצודות ציון
המלה ההיא מיוחדת לקריאת דורכי היין לזרז עצמם וכן הידד השבתי )ישעיה טז(.    - מדורו כמו ואת נוהו השמו )תהלים עט(. הידד  

 נין הרמת קול וכן וענו הלוים וכו' קול רם )דברים כז(: ע   - הם הצועדים ופוסעים על הענבים להוציא היין. יענה    - כדורכים  
 * זוהר אחרי דף עד: ]וזהר חדש חקת פו. ורות מח.[  קנו

ובמתוק מדבש שם בזמן החורבן והגלות כשה' תתאה נפרדת מז"א אזי כתיב ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן    עיין זהר אחרי עד:   קנז 
בדן המוחין דאמא ממנו דהיינו ממרום שהוא הכנוי לבינה ועל מוחין דאבא שנסתלקו  קולו שאוג ישאג על נווהו פי' ז"א שואג על א 

על המטרוניתא על המלכות שנפרדה ממנו כי   )כידוע חכמה איקרי קדש( ושאוג ישאג  והיינו ממעון קדשו שהוא כנוי לאבא  ממנו 



 25מב.     מוהר"ן                  תורה ל                              ליקוטי                                                

הכי נמי מצטר    בחינות המלכות שנופל בגליות של ד' מלכיות  קנחאישה על הריחוק של השכינה  

 :  ל שלומדים חכמה תתאה כחכמה לעצמה ולא כדי לזכות לשגות אלוקות דהיינו חיזוק האמונה והיראה ע
מבין  דהיינו  האוחזת בה  מהסט"א  ולהבדיל את בחינות המלכות הנ"ל    \קנט/ וצריך לראות לחתוך

 הד' גליות ולהעלותה משם. 
  \ קס/)ישעיה טז(הכתוב  בבחי'    דהיינו שהאדם נעשה בעל חסד   בחינות החסד,  דייל  ועיקר עלייתה ע

לפי רבנו  פשט הפסוק מדבר ממפלת מואב שאז יתחזק כסא מלכותו של חזקיהו המלך. ןוהוכן בחסד כסא.  
מכונן ומעלה את המלכות לישב על כסא המשפט לשפוט עצמה על  שבתוכחה  הכוונה שע"י החסד  נראה  

ומעלים  מעשיה גלויות  כי ע"י החסד קוצרים את המלכות מד'  י'(הכתוב  בחי'  ,  תה מהן וא,   \קסא/ )הושע 
שע"י    פשט הפסוק מדבר משכר מעשים טובים שהם יותר מהמגיע מצד הדין, ורבנו דורש  קצרו לפי חסד,

דהיינו כשאדם עושה חסדים בבחי' צדיק חונן  החסד קוצרין וחותכין את הדלית, בחי' המלכות,  

ת המלכות שמים דהיינו בפרטיות את כח  אומבדילין אותה    ונותן עי"ז מעלה את עצמו מאחיזת הסט"א

כנ"ל בתחילת אות ה' שמי שזכה לחכמה    , ומעלין אותה אל אור הפניםמהד' גלויות  מהםההמלכה שלו  
ות ד' שעיקר הגלות  אתתאה צריך להעלות אותה לקבל חיות מאור הפנים המאיר ברגל ובפני רבו, ונתבאר ב

לעלות לאור הפנים  היא תאוות ממון וע"י צדקה וחסד יוצא ממנה, וכדי שלא יפול שוב צריך ג' פעמים בשנה  

 :  לחזק את המלכות ולהחיותה מאור פני ה', שמאיר ברגלים ובפני רבו
ז' כ'( תתןכמ"ש    וע"כ אברהם היה איש החסד , והיה משתדל אמת ליעקב חסד לאברהם   )מיכה 

בימי אברהם אבינו , כדי להעלות בחי' המלכות מהם.  \קסד/[קסג ]עם הבריות    לעשות חסד  \קסב/תמיד

 
רפתי את היכלי והגלתים לבין האומות כמבואר  המלכות נקראת נוה ובית לז"א ושואג אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי וש 

 בגמ' ברכות ג.
 שהוא  - בתשכט  קנח

לקצור ונראה רומז שבגלותה היא כל כך דבוקה בתוך הקליפות עד שלא נקרא הוצאה אלא חיתוך וקצירה וקצירה    ולקמן נקט   קנט 
 .תה כידוע ממלאכת שבת שיותר רומז להבדלה ממקום חיות ממש ולא רק שמונחת שם וצריך להעלו 

ט ּוְמִהר ֶצֶדק:  ישעיה פרק טז   קס ּפָ ִוד ׁשֵֹפט ְודֵֹרׁש ִמׁשְ ֹאֶהל ּדָ ֱאֶמת ּבְ ב ָעָליו ּבֶ א ְוָיׁשַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ  )ה( ְוהּוַכן ּבַ

המלך היושב על הכסא והוא חזקיה הנה ישב   - המקום הכין כסא המלוכה בירושלים. וישב עליו באמת  - )ה( והוכן בחסד    מצודות דוד 
לכל הבא למשפט ודורש יחקור מעצמו לעשות משפט העשוקים ואף אם    - בבית המלכות. שופט    - ומתקיים. באהל דוד  עליו באמת  

יהיה מהיר וזריז לעשות צדק ומוסב למעלה לומר הואיל ונפל סנחריב והוכן כסא חזקיה אם כן יכולים    - לא יצעקו לפניו. ומהיר צדק  
 היו לחזור למקומם אם היית מסתירם: 

 ם: )יב( ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוֵעת ִלְדרֹוׁש ֶאת ְידָֹוד ַעד ָיבֹוא ְויֹוֶרה ֶצֶדק ָלכֶ  ' פרק י הושע    קסא

כמו שמן זריעת גרעין אחד    - אז תזרעו צדקה ומע"ט במצות שבין אדם למקום, תקצרו לפי חסד    - )יב( זרעו לכם לצדקה    מלבי"ם 
ת, כן השכר שיקבלו יהיה לפי חסדי ה' יותר מן הגמול הראוי לפי האמת והמשפט רק חסד שאין לו קצבה ומדה, והוסיף  יקצרו אלומו 

הניר הוא מה שחופרים בעומק האדמה להסיר הקוצים המשחיתים את התבואה, כן תחפרו בעומק הנפש להסיר    - לאמר נירו לכם ניר 
ואחר שיכינו החרישה והזריעה    - שחיתים זרע הצדקה והמע"ט. ועת לדרוש את ה'  התאוות והציורים הרעים והאמונות הכוזבות המ 

יבא העת של הגשם שאז צריך לדרוש את ה' ולבקש פניו שיתן גשם יורה ומלקוש בעתו, ר"ל שיבקשו מאתו שפע שמיימית ועזר אלהי  
ויורה   ויתן המורה שהוא הגשם והיורה, ומפרש מה   - ממעל, עד יבוא  יורה לכם    עד שיבא אליכם  הצדק    - יהיה המורה שיתן צדק 

שישלח לכם הוא יהיה המורה והגשם שיתן, ובאר שאין כוונתו על האדמה כפשוטו רק שיורה לכם על אדמת נפשכם, ישביע נפשכם  
 הצמאה במטרות עזו ושפע קדשו, כענין שאמרו הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק: 

ביותר היא מה שבשלישי למילה בחום היום יצא לחפש אורחים ומצא ערבים עע"ז ובשבילם הכין    לכאורה הדוגמא הטובה   - מ"ק    קסב
מאכל המשובח ביותר שהיה לו לשון בחרדל וכשברח הפר רץ אחריו בשביל זה מבאר שבע עד חברון וכשאכלו באו להודות לו ואמר  

היה עד מסירות נפש ולפי רבינו כל כוונתו היתה לקצור את המלכות דהינו להביא  לא לי אלא להקב"ה בורא העולם תודו הרי שהחסד  
אותם להמליך את הקב"ה נמצא שהחסד היה רק מכשיר להחזרת המלכות להקב"ה  ונ"ל שזה כוונת ספר הבהיר שמידת החסד אמרה  

אופן שנעשה החסד שכל כוונתו רק  להקב"ה אין אתה צריך אותי כי אברהם משמש במקומי לא היתה כוונתה לחסד עצמו אלא ל 
זו מידת החסד   לגלות מלכותו ית' שלא יראה כאילו אברהם בעל חסד אלא כולם יראו בחוש שהקב"ה עושה חסד ע"י אברהם כי 
בעצמה דהיינו שבטלה להקב"ה לגלות מלכותו ועל זה התפעלה כל כך מידת החסד מאברהם אבינו על שעשה זאת בכזו שלימות  

 .מלכותו ית'   וביטול לגילוי 
לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי שהרי אברהם עומד שם   בראשית רבה נד ו' תנחומא לך לך פרק יב ועיין ספר הבהיר המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה אות קצא אמרה מדת החסד כל ימי היות אברהם בעולם קסג

 במקומי 

ַבע וגו' )ב   - '  ונד    בראשית רבה   קסד ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ע ֵאׁשֶ ּטַ ַאל ַמה  ַוּיִ ס, ׁשְ ְרּדֵ ל ּפַ י ְיהּוָדה ָאַמר ֵאׁשֶ י ְנֶחְמָיה, ַרּבִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ראשית כא, לג(, ַרּבִ
ַאל, ִעּגּוָלא, ּקֹּפָ  ׁשְ ַאל ַמה ּתִ ק, ׁשְ ְנּדָ ל ּפֻ י ְנֶחְמָיה ָאַמר ֵאׁשֶ ֵאִנים ַוֲעָנִבים ְוִרּמֹוִנים. ַרּבִ ַאל, ּתְ ׁשְ י עֲ ּתִ ִעין. ַרּבִ ר  ר, ֲחַמר, ּבֵ י ְיהּוָדה ּבַ ם ַרּבִ ׁשֵ ַזְרָיה ּבְ

ָרָמה,  ל ּבָ ַחת ָהֵאׁשֶ ְבָעה ּתַ ּגִ ב ּבַ אּול יֹוׁשֵ ל ַסְנֶהְדִרין, ֵהיְך ָמה ְדַאּתְ ָאַמר )שמואל א כב, ו(: ְוׁשָ ל   ִסימֹון ֵאׁשֶ ָאַמר ֵאׁשֶ י ְנֶחְמָיה ּדְ ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ ַעל ּדַ
ל ֶאת הָ  ק, ַאְבָרָהם ָהָיה ְמַקּבֵ ְנּדָ ִריכּו, ְוֵהן ָאְמִרין ַמה ֵנימֹור, ַוֲאַמר ְלה ּפֻ ָהיּו אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ָאַמר לֹון ּבְ ֶ ִבים, ּוִמׁשּ ָ רּוְך ֵאל  עֹוְבִרים ְוֶאת ַהׁשּ ֹון, ּבָ

ם ה' ֵאל עֹוָלם. ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ ּלֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )בראשית כא, לג(: ַוּיִ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ  עֹוָלם ׁשֶ

ֶכר ֱאֶמת   -   א לך לך יב תנחומ  ל  )משלי יא יח(  ְוזֵֹרַע ְצָדָקה ׂשֶ ע ֵאׁשֶ ּטַ ַוּיִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִבים,  ְוׁשָ ְוָהָיה ַמֲאִכיל עֹוְבִרים  ַרע ְצָדָקה  ּזָ ׁשֶ , ֶזה ַאְבָרָהם 
ָהָיה ַמֲאִכיָלן   ם ה' ֵאל עֹוָלם )בראשית כא, לג(. ְלַאַחר ׁשֶ ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ ַבע ַוּיִ ְבֵאר ׁשָ ן ְמָבְרִכין?  ּבִ ָקן, ָהיּו ְמָבְרִכין אֹותֹו. ְוָאַמר ָלֶהם: ִלי ַאּתֶ ּוַמׁשְ
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כל העולם עובדי ע"ז והשכינה עולה מרקיע לרקיע והולך וגדל הקרע בין הבורא  כשסוף אלפים שנות תוהו  ב
)כמ"ש  , במידת הגדולה  את הקרע  התחיל לאחותלבדו    )יהושע יד טו(  בענקיםהגדול  לכל הנבראים. ואברהם אבינו  

מבחי' חרון    ם שהוציא אות  בחי'הנפש אשר עשו בחרן,    ת. בדרך של חסד וכמ"ש אחסד ודין(  –לך ה' הגדולה והגבורה  
אל האמונה בקל אחד. והיה חזק בדעתו מאד אע"פ שלא ראה את ההצלחה שקיווה    עבודה זרה,אף דהיינו  

ולהתרחק  לה במשך מאה שלשים ושבע שנים. ואדרבה ראה בחייו להפך כיצד ממשיכה השכינה לעלות  
ז'לרקיע  מרקיע   יט  )ב"ר  ַאְבָרָהם  ב(  כמבואר במדרש  יֵמי  ּבִ ים  ּוִמְצִרּיִ י,  ִ ׁשּ ִ ַלׁשּ ים  ְסדֹוִמּיִ י,  ַלֲחִמיׁשִ ַהְפָלָגה  ּדֹור 
ִביִעי. ְ נמצא שבימי אברהם אבינו עם כל השתדלותו להוריד את השכינה לשכון בארץ ע"י שהשתדל   ַלׁשּ

שהקרע נמשך    חטאי הדור גרמו להפך   "כבעבודת החסד שלו להעלות את מלכות דקדושה מד' גליות, אעפ
המשיך.   ואעפ"כ  בעמלו  ברכה  ראה  לא  וכביכול  מיד והתחזק.  בעולם  אמת  לגלות  כשהתחיל  כי  ונראה 

חטאי  ולהחטיא את בני העולם בחטאי דור הפלגה ואח"כ חטאי סדום ועמורה,    רהתגברה כנגדו הסט"א יות
ועי"ז הוציא את המלכות בשיעור  אחרי שעשה הרבה נפשות המאמינים בקל אחד  רק בזקנותו מאד  המצרים,  

דהיינו    , סיון האחרון של העקדהינאחרי שנתנסה באזי ירדה כנגד זה השכינה מרקיע השביעי.    ,הניכר מהגלות
שכבר הוברר  כ  ,רק אז אחרי מאה שלשים ושבע שנים  ,סיונות שניסה אותו ה' לבחון נאמנותויאחרי עשר נ

אבל   ולא יותר.  יל שהוריד את השכינה מרקיע שביעי לשישאזי זכה לפעו  ,שהוא נאמן בכל בחינותיו לה'
 .  \קסה/ ו עשה זאת בדרך של גבורה ולא חסדנהוליד בן שזכה בעבודתו להורידה משישי לחמישי. אלא שיצחק ב

בענקים ואין דומה לו בשום דור. כי כל ההתחלות קשות,   גדולהתחלת איחוי הקרע היה אברם ובבחי' זו של  
ואע"פ שזכו למדרגות הרבה    ,כל האחרים היו המשך של הקודמים להםו  ,\קסו/והוא היחידי שעשה התחלה 

, היה רק  אבל כח עצום כזה להתחיל בעולם של תוהו להכניס אמת, יחיד נגד מלכים עצומים  ,יותר גבוהות
.  ( אות ה' שעיקר ההתגברות היא ע"י האהבה  ועיין תורה ה')החסד שנקראת גדולה, יש כח עצום כזה.    . ועל כן רק במדתלו

  שטבעו פ  "ה אע-הגבורה והדין שהוא הפך ההשפעה. לכן אריאור כי מדת החסד היא השפעה, הפך  והבי
  , ולחרוששהוא חיה שקטה שאפשר לרתום למחרשה  אע"פ  ואילו השור  במרכבה הוא מדת חסד,    ,טורף ודורס

ילו השור  אשהאריה בגלל שלא יודע לעצור עצמו זה חסד ו)שמעתי מהריצ"ח(  היא מידת הגבורה והדין. והביאור  
הלחם בסט"א היא במדת ל  שיכול לעצור את כוחו הוא בחי' דין הפך ההשפעה. לכן עיקר ההתגברות והכח

 . וכמ"ש שב לימיני ואשית אוביך וכו' החסד 
 

 
ֶהם רּוַח. ְוָהיּו אֹוְמִרים לֹו: ֵהיָכן  ֶקה ְונֹוֵתן ּבָ ִרּיֹות ֹאֶכל ּוַמׁשְ ּנֹוֵתן ְלָכל ַהּבְ ִית ׁשֶ ְרכּו ְלַבַעל ַהּבַ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ּומֵ  ּבָ ָ ׁשּ יט ּבַ ּלִ ִמית  הּוא? ָאַמר ָלֶהם: ׁשַ

ל ְצָמִחים ְוִאיָלנֹות, מ  ְמֵעי ִאּמֹו ּומֹוִציאֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ְמַגּדֵ ר ּבִ ה, מֹוֵחץ ְורֹוֵפא, ָצר ֶאת ָהֻעּבָ ְך,  ּוְמַחּיֶ ָהיּו ׁשֹוְמִעין ּכָ יָון ׁשֶ אֹול ְוָיַעל. ּכֵ ֹוִריד ׁשְ
יַצד ְנָבֵרְך אֹותֹו ּוַמֲחִזיִקין לֹו טֹוָבה. ר,    ָהיּו ׁשֹוֲאִלין ּכֵ ׂשָ רּוְך נֹוֵתן ֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָכל ּבָ רּוְך ה' ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּבָ ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם, ִאְמרּו: ּבָ

ר ָעׂשּו ְבָחָרן )בראשית יב, ה(. ָאַמר  ֶפׁש ֲאׁשֶ תּוב, ְוֶאת ַהּנֶ ָאַמר ַהּכָ ָרכֹות ּוְצָדקֹות. הּוא ׁשֶ ָדם ּבְ סַ   ְוָהָיה ְמַלּמְ י ֲאַלּכֶ סּו  ַרּבִ ּנְ ְנְדִרי, ִאְלָמֵלא ִנְתּכַ
ָדן יִ  ָהָיה ְמַלּמְ ר ָעׂשּו, ׁשֶ ֶפׁש ֲאׁשֶ ִרּיֹות ַלֲעׂשֹות ַיּתּוׁש ֶאָחד, ֵאין ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות. ּוַמהּו ַהּנֶ ל ַהּבְ ַמִים ּומֹוֶרה ָלֶהן ֶאת ַהּתֹוָרה. ָאַמר לֹו  ּכָ ְרַאת ׁשָ

ה ָזַרְעּתָ  רּוְך הּוא: ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ה ְמֹאד.  ַהּקָ ָכְרָך ַהְרּבֵ ֱאַמר: ׂשְ ּנֶ ה נֹוֵטל, ׁשֶ ָכר ַאּתָ ִני ָבעֹוָלם, ׂשָ ָדָקה ְוהֹוַדְעּתָ  ֶאת ַהּצְ
שהעלאת המלכות מד' גלויות ע"י חסד זה רק בהתחלה כשהיא שקועה בגלות בכל ד' בחינותיה. אבל אחרי  משמע    לכאורה צ"ע    קסה 

ולא משמע    לכאורה משמע מעבודתו של יצחק אבינו שזה כבר בדרך של גבורה ולא חסד.שיוצאת קצת ע"י החסד אזי המשך הוצאתה  
 כן בתורה זו, אלא שתמיד ע"י חסד.

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך   : ברכות דף ז קסו 
 .  מר ויאמר אדני )אלהים( במה אדע כי אירשנה הוא אדון עד שבא אברהם וקראו אדון שנא 

 שע"י שמדתו חסד שהוא תיקון המלכות זכה לקרא לשכינה אדני.  – בסוף דבריו על תורה ל'    ועיין יקרא דשבתא 



 מוהר"ן                              ל    תורה           יקוטי                        ל               1ב: מ

ָעל ֶמֶלךְּ  ים  אחר הד' מלכ  \איצא למלחמה/  שמדתו חסדוע"כ רדף אברהם   ִתדְּ ָלֹעֶמר ֶמֶלךְּ ֵעיָלם וְּ ָדרְּ כ ְּ

ָסר  ָ יֹוךְּ ֶמֶלךְּ ֶאל  ַארְּ ָער וְּ נְּ ִ ָרֶפל ֶמֶלךְּ ש  ַאמְּ ֹוִים וְּ נראה  דסט"א דל", שהן בחי' הד' מ\ג/[ב] כדי להכניעם ג 
ם נלחם בהם כדי להעלות  ה , ואברבעה המלכים האלהשלפני שנולד עמלק אזי ד' מלכויות דסט"א היו אר

אלו גלויות  מד'  דקדושה  מלכות  מלכות את  ע"י  נשבה  משיח  נשמת  היה  שבו  שלוט  היה  כך  בפשט  גם   .

 . )פל"ח ד'( דסט"א ואברהם רדף ולחם בהם כדי להחזירו מהם 
מאס ממון    כיכמו שמסופר שם בפרק הנ"ל  היה שונא ממון,  ע"י ש  \ה/ כה לחכמה תתאהזכי אברהם  

כמ"ש  \ח/[ז]   \ו/סדום יד(,  מלכיםשכ  \ט/ )בראשית  הד'  ששבו  השבי  כל  עם  מהמלחמה  אברהם    חזר 

 
ר המדרש כנ"ל בהערה. ונראה כי רצה רבנו להראות  עשה ולא מכל החסדים כפשוטו שמספ ראיה דווקא מהמלחמה ש   צ"ע שמביא   א

ז נמצא שלא החסד בעצמו קוצר את המלכות  בכח היותו מדת החסד. אלא שלפ"   כיצד קצר את המלכות מהד' מלכויות, שהצליח 
ימיני עד אשית אובייך וכן מבואר בתורה  והג במדת החסד תמיד אזי הקב"ה מכניע את אוייביו כמ"ש שב ל ונ ע"י שמדתו חסד  אלא ש 

 א אות ט'.ה' אות ה' ובתורה ל 

יקר ההתגברות היא בחסד ולכן דייקא  ם הארכתי בזה באות ה שבענין שע ועיין תורה ה ש   –גדול שמלחמה היא חסד    יש כאן חידוש 
 .       ם היה צריך את זכות אברהם ולא יוסף רי להטביע את המצ   בוישב הים 

 בראשית יד יד  ב

י   בראשית פרק יד   ג ַארְּ ָער וְּ נְּ ִ ָרֶפל ֶמֶלךְּ ש  ַאמְּ ֹוִים וְּ ָעל ֶמֶלךְּ ג  ִתדְּ ָלעֶֹמר ֶמֶלךְּ ֵעיָלם וְּ ָדרְּ עָ )ט( ֵאת כ ְּ ָ ב  ָסר ַארְּ ָ ה:ֹוךְּ ֶמֶלךְּ ֶאל  ָ ָלִכים ֶאת ַהֲחִמש     ה מְּ
ֵעֶמק הַ  ים ב ֶ )י( וְּ ד ִ ִ דֹם ַוֲעמָֹרה וַ א  ש   ֻנסו  ֶמֶלךְּ סְּ רֹת ֵחָמר ַוי ָ א  ֶ : רֹת ב  סו  ָאִרים ֵהָרה נ ָ ְּ ש  ַהנ ִ ה וְּ ָ מ  ָ לו  ש  ְּ פ  ֶאת    י ִ דֹם ַוֲעמָֹרה וְּ ֻכש  סְּ ל רְּ ָ חו  ֶאת כ  קְּ )יא( ַוי ִ

לָ  ל ָאכְּ ָ : כ  ֵלכו  ַוי ֵ חו    ם  קְּ ַוי ִ ֶאת   )יב(  ָר   ֶאת לֹוט וְּ ן ֲאִחי ַאבְּ ֶ ֹו ב  ֻכש  ֵלכו  וְּ רְּ ַוי ֵ דֹם: ה ם  סְּ ב ב ִ ֵ ד לְּ   ו א יש  ג ֵ ַוי ַ ִליט  ָ בֹא ַהפ  ֵֹכן  )יג( ַוי ָ הו א ש  ִרי וְּ ָרם ָהִעבְּ ַאבְּ
ִרית  ב ְּ  ֲעֵלי בְּ ַ ֵהם ב  ֹל ַוֲאִחי ָעֵנר וְּ כ  ְּ מִֹרי ֲאִחי ֶאש  ֵרא ָהא  ָרם: ֵאלֵֹני ַממְּ ַמע ַאבְּ   ַאבְּ ְּ ש  ה  )יד( ַוי ִ ָ ב  ְּ י ִנש  ֶרק ֶאת חֲ ָרם כ ִ ִליֵד ָאִחיו ַוי ָ מָֹנה    י ִניָכיו יְּ ְּ ֵביתֹו ש 

ֹף ַעד  ד  רְּ לש  ֵמאֹות ַוי ִ ְּ ש  ר ו  ן:   ָעש ָ ָ   ד ָ ַדמ  מֹאל לְּ ְּ ר ִמש   ֶ ֵפם ַעד חֹוָבה ֲאש  ד ְּ רְּ ם ַוי ִ ֵ כ  ָלה הו א ַוֲעָבָדיו ַוי ַ ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַליְּ ק: )טו( ַוי ֵ  ש ֶ

)ט(   מלכים פרש"י  ואף    ארבעה  להוד וגו'.  נצחו המועטים,  )כ(  כן  פי  הי על  נמנע אברהם מלרדוף    ו, יעך שגבורים  לא  כן  פי  על  ואף 
 אחריהם: 

 מל'  –מתרלו מ"ל ו –גם בתרלד  ד

 שזכה לה לפני שנימול.  משמע   ה 
ייאש מלהצילו.  בו מן ההפקר כיון שמלך סדום הת שבאמת לא היה הממון ממון סדום אלא ממון אברהם כי זכה    עיין אור החיים   ו 

 וחו להצילו.  בכ וכאילו היה גם  אלא שהתרברב כאילו לא נתייאש  

הסוגיא   -מ"ק   פרש"י    עי"ש  פט  שבחולין  נגז שמקשים  מן  להינות  שלא  כדי  כאן  אחר  בכיבוש  שאברהם  ברכוש  זכה  הרי  וקשה  ל 
מון כדי שלא יחשב שנלחם בשביל  רן שאברהם התכוין שלא לזכות במ מלחמה וגם מלך סדום הסכים לתת לו הכל ותירץ במנחת אה 

 שלא ייענש על אותן נפשות שהרג  י  יל הצלת לוט כד הממון אלא בשב 

לקבל מתנה משום אדם אלא לבטוח בהקב"ה שיתן לו כל מחסורו שנאמר שונא מתנות    ת חסידות שלא סוף רמט מיד   עיין טור חו"מ 
שהחמיר על    ממנו ראיה למידה זו אלא מפסוק במשלי כי אפשר ברהם וכו' והא דלא הביאה הגמ'  יחיה  ועי"ש דרישה וכן מצינו בא 

רשע לא רצה לזכותו בקבלה ממנו על דרך חסד לאומים חטאת  ממידת חסידות יתירה שהיתה בו  גם י"ל כיון שמלך סדום היה    ו עצמ 
 ו שלא תאמר אני העשרתי את אברהם  והינ 

ימלך משום  ל מקום היה טעם מיוחד בפרעה לצורך הצלה ובאב בכ   ל מאבימלך ומפרעה ותירץ ששם שמקשה א"כ למה קיב   עוד עי"ש 
 .שרה שלא יאמרו גרשה כזונה עי"ש   ן ובזי 

 בראשית רבה מח ו'  ז

ֹות צְּ -מח ו'    רבה   שית ברא   ח ֶרךְּ ה' ַלֲעש  רו  ד ֶ מְּ ָ ש  ָרָהם, )בראשית יח, יט(: וְּ ָדקֹות, ֶזה ַאבְּ ט. )ישעיה לג, )ישעיה לג, טו(: הֵֹלךְּ צְּ ָ פ  ְּ ִמש    ָדָקה ו 
ִרים, )שיר השירים א, ד  ָ דֵֹבר ֵמיש  וְּ ִרים  טו(:  ָ ֶ אֲ (: ֵמיש  ֹות, ש  ק  ַ ֶבַצע ַמֲעש  ָך. )ישעיה לג, טו(: מֵֹאס ב ְּ ט  ֵהבו  ַמר )בראשית יד, כג(: ִאם ֵמחו  א  נ ֶ

רֹוךְּ נַ  ַעד ש ְּ ַֹחד,  וְּ ש   ַ מֹךְּ ב  יו ִמת ְּ ָ פ  ַ יֹון. )ישעיה לג, טז(: ה )בראשית יד, כב(: ֲהִרמִֹתי יָ ַעל. )ישעיה לג, טו(: ֹנֵער כ  רֹוִמים  ִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעלְּ ו א מְּ
ם ַר יִ  ֵ ש  י ִסימֹון ב ְּ ר ַרב ִ ַ ָדה ב  הו  י יְּ ֹן, ַרב ִ כ  ְּ ַמעְּ ש  ָלה אֹותֹו לְּ י יֹוָחָנן ֶהע  ם ַרב ִ ֵ ש  י ָחִנין ב ְּ הו א ֲאַמר ֵליה  )בראשי ב ִ ת ָהָרִקיַע, ֲהָדא ד ְּ ַ פ  ת טו,  ָלה ִמכ ִ

מַ  ָ ט ָנא ַהש   ֶ ט ֶאל ָ ה(: ַהב  ֶ ךְּ לֹוַמר ַהב  י ָ ַ ָמה, ֵאינֹו ש  ָלה יְּ ַמעְּ ְּ וֹ   א ִמל  ב  ג ַ ָלִעים ִמש ְּ ָצדֹות סְּ ה. )ישעיה לג, טז(: מְּ ָ ַמט  בֹוד, )ישעיה לג,  לְּ ָ ֵני כ  ו  ַענְּ , ֵאל 
ן  ָ מֹו ִנת  ַעט ַמיִ   טז(: ַלחְּ ח ָנא מְּ ָמִנים, )בראשית יח, ד(: ֻיק ַ ָרא ֵאלָ ם. )ישעיה לג, יז(: ֶמֶלךְּ ב ְּ ֵמיָמיו ֶנא  ֶזיָנה ֵעיֶניָך, ַוי ֵ ח  ֶ יֹו ת  ֵאלֹ ָיפְּ ֵרא.  נֵ יו ה' ב ְּ  י ַממְּ

דֹם   בראשית פרק יד   ט  ֹאֶמר ֶמֶלךְּ סְּ ֻכש    )כא( ַוי  ָהרְּ ֶפש  וְּ ן ִלי ַהנ ֶ ֶ ָרם ת  :   ֶאל ַאבְּ דֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל יְּ   ַקח ָלךְּ ָרם ֶאל ֶמֶלךְּ סְּ ֹאֶמר ַאבְּ דָֹוד  )כב( ַוי 
 ָ יֹון קֵֹנה ש  רוֹ   ַמִים ָוָאֶרץ: ֵאל ֶעלְּ ַעד ש ְּ ט וְּ ִא )כג( ִאם ִמחו  ת ִ   ם ךְּ ַנַעל וְּ רְּ ַ ש  לֹא ֹתאַמר ֲאִני ֶהע  ר ָלךְּ וְּ ֶ ל ֲאש  ָ ח ִמכ  ָרם: ֶאק ַ  י ֶאת ַאבְּ

ועד שרוך נעל. - רש"י פ  מן השבי:    אם מחוט  גנ מבי   )ד( ואם תאמר לתת לי שכר    ואם אקח מכל אשר לך.אעכב לעצמי  זיך, לא  ת 

 ': שהקב"ה הבטיחני לעשרני, שנאמר ואברכך וגו '.  וגוולא תאמר  אקח:  

הלא לקוח הוא אצלו ולא היה לו לומר    והרכוש קח לך   . צריך לדעת לאיזה ענין הוא אומר לו תן לי הנפש והרכוש וגו'  - אור החיים 
נגד לאומרו תן לי  צריך הוא להסכים שיקחנו וזה מ   אלא דבר שהוא שואל ממנו שיתן לו בתורת מתנה, כי מאומרו קח לך מגיד כי 

 הנפש: 

היתה מהלכת ועמד עליה גיים  'ל בפרק הגוזל ומאכיל דף קי''ו וזה לשונם תנו רבנן שיירא ש 'דרך מה שאמרו ז יתבאר הענין על    אכן 
להציל בני השיירא על    ע ואם אמר אני מציל לעצמי הציל לעצמו, ומפרש רב אשי כשיכולין וטרפה ועמד אחד והציל הציל לאמצ 

וכמו שפירש''י. ואם אמר לעצמי אני מציל ושמעו בני    , את שלו ויטלנו  , לזה אם הציל סתם לאמצע, פירוש כל אחד יכיר ידי הדחק 
ע''כ.  השיירא   הציל  ולעצמו  עצמן  מסרו  ולא  דאייאוש  דעתם  גילו  להציל  ושתקו  עומד  ועודנו  נתיאש  לא  שהוא  סדום  מלך  וסבר 

סדום דבריו    ך וצריך שישמע מל ם שיאמר שגילה דעתו שלעצמו מציל אינו מועיל  ת עליו, וכשהלך אברהם להציל הג וישכיר גייסו 
ש  מה  יטול אלא  ולא  הציל  לאמצע  זה  וזולת  עצמו  ויסכים  מחזיק  היה  סדום  שמלך  ותמצא  ורכושו.  לוט  שהוא  שלו  במדרגה  הוא 



 מוהר"ן                              ל    תורה           יקוטי                        ל               2ב: מ

אם מחוט ועד שרוך  מלך סדום לאברם תן לי הנפש והרכוש קח לך, אמר לו אברם...  , אמר  מהחמישה 
אברם את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  רק    וכו'  שייך  היה  והנפש  הרכוש  כל  הדין  שמצד  ואע"פ 

בורים הרבה  יגהיו  החמישה מלכים   רהם כיון שזכה בו מן ההפקר כיון שמלך סדום התייאש מהצלתו כילאב
כיון שהיה אברהם שונא ממון ודםהנדמה שעל ממון  ויתר    ,יותר ממנו, אעפ"כ  ל אועיניו רק    ,בא מבשר 

 .  תעשיר כפי צרכו להמלכת הקב"ההיא ש  ,ברכת הקב"ה
)ברכות כמבואר בגמ'  שחרית  תפילת  כי אברהם תיקן  הנ"ל    עוד ראייה שזכה אברהם בחכמה תתאה

כי היא תפילה שמתפללים בתחילת היום כשהשכל עדיין    בחי' שחרות הנ"לושחרית  ,  \יב/[יא]\י/ כו ע"ב(

להאיר מתחיל  רק  היום  ואור  לשחרות    .בקטנות  רומז  בחי'  לכן  הנ"ל  בחי' השכל התחתון  שהוא 
דהיינו בחי' ין לתקן בחי' זאת ע"י שונא בצע  חכמה תתאה שהוא בחי' שחרות כנ"ל, שזוכ

 כנ"ל: שלמות האמונה ובטחון  
יצא מאברהם בנים  \יג/ וע"כ  ד'  כנגד  תורה שמדברת  למדוהו  זכה שכליותיו  מדת החסד  יצחק    שע"י 

דייקא אליהם דברה   [טז]  ארבעה בנים דברה תורה \טו/, שהם בחי' כנגד\יד/וישמעאל יעקב ועשו

 
ויצא מלך סד  )ב''ר פמ''ג(  וז''ל  וגו' התחיל מכשכש בזנבו אתה גדולה שכן אמרו במדרש  ירדתי    ום  ואני  וניצלת  ירדת לכבשן האש 

 שהחזיק עצמו בבעל היכולת:    צלתי ע''כ. הרי לחמר וני 

הכתוב    ובזה  הנפש יתבאר  לי  לעצמך    ו', וג  תן  מציל  שאתה  הודעתני  ולא  נתיאשתי  לא  כי  הצלת  לאמצע  סברתי  כפי  אני  פירוש 
נ  מעשר  נותן  שאתה  סברתך  לפי  אלא  לי  ושתקתי  מציאות  שאין  סובר  שאתה  צריך  ראה  אינך  ובזה  הדחק,  ידי  על  אפילו  להציל 

ליט לי הנפש, ואני אבטל זכותי ואחליט לך  כדי שלא נכנס במחלוקת נסכימה יחד לפשר, אתה תבטל זכותך ותח   לות דעתך, לזה, לג
מציאות  אלא בגייס שטרף והלך לו אבל ב   בן. והוא הפחות טועה היה כי מושלל הוא מהצלה, ולא חלק רב אשי הרכוש קחנו לך, וה 

ואין  ואבדו  מלחמה  העריכו  כבר  יכולי   שלפנינו  אינן  הו   ן לך  שקר  ובטענת  ודאי  ונתייאשו  במיעוטן  בטלו  שכבר  בזה  בא  להציל  א 
ול  י אני מציל אלא דוקא ביכול להציל על ידי הדחק אבל אם אינו יכ בכשכוש זנבו. ותמצא שלא הצריך רב אשי שיאמר בפי' לעצמ 

תי להציל אין טענתו טענה וכן פסקו  י אחר כך יכול הי וכו', וכן הוא מבואר שם. ואם כן הגם שיאמר    להציל אינו צריך לומר לעצמי 

שרמזו ענין ]זה[ רז''ל במתק לשונם באומרם מכשכש בזנבו, פירוש שאחר    ותמצא           ה פי''ב( והרא''ש:רמב''ם )הל' גזילה ואביד 
,  ם בפני הד' מלכי   בכל תוקף מלכותו וד' מלכים אשר אתו לא עמדו   ין הוא מכשכש בזנבו, כי בהיותו שרואה עצמו שניטל ראשו עדי 

יוכל להציל, הא למדת שאבר  היכול  נתן מעשר מכל שהגם שיוותר  ומכל שכן אחר הורדת עדיו  ולזה  הכל  וקנה  הציל לעצמו  הם 
 ך סדום אדם רשאי בשלו לא במעשר שהוא של גבוה: למל 

נום תניא כוותיה  ק ן ת כנגד תמידי   י אמר תפלות פלות אבות תקנום רבי יהושע בן לו ר רבי יוסי ברבי חנינא אמר ת תמ אי   ברכות כו:   י
ת שחרית שנא' }בראשית  ושע בן לוי תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא אברהם תקן תפל דר' יוסי ברבי חנינא ותניא כוותיה דרבי יה 

קן  ל{ ויעמד פינחס ויפלל יצחק ת -אמר }תהילים קו עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנ כז{ וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר  -יט 
ש  כד נ תפלת מנחה  }בראשית  ואין שי -אמר  לפנות ערב  יצחק לשוח בשדה  ויצא  קב סג{  }תהילים  א{ תפלה  -חה אלא תפלה שנאמר 

לא תפלה  גע במקום וילן שם ואין פגיעה א יא{ ויפ -ה' ישפוך שיחו יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר }בראשית כח לעני כי יעטף ולפני  
 .תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי   עד העם הזה ואל טז{ ואתה אל תתפלל ב -שנאמר }ירמיה ז 

 מדרש תהילים נה  זהר שמות כא: ורע"מ פנחס רמז.  ט וב"ר סח ט ותנחומא מקץ  יא

ן ֵלִוי ָאבֹות ָהִרא -סח ט'    בראשית רבה   יב ֶ ַע ב  ֻ הֹוש  י יְּ לש  ת ְּ ָאַמר ַרב ִ ָ ִקינו  ש  ֹוִנים ִהתְּ ַ ש  ת ש  ַ ִפל  ן ת ְּ ק ֵ ָרָהם, ת ִ ֹות, ַאבְּ נ ֶ ִפל  ֶ ַמר )בראשית  א  ֲחִרית, ש 
ֶֹקר אֶ  ב  ַ ב  ָרָהם  ַאבְּ ם  ֵ כ  ְּ ש  ַוי ַ כז(:  ֶאל ָ יט,  ֲעִמיָדה  ֵאין  וְּ וגו',  ם  ָ ש  ָעַמד  ר  ֶ ֲאש  קֹום  ָ ַהמ  ינְּ ל  ִ פ  ֲעמֹד  ַוי ַ ל(:  קו,  )תהלים  ַמר  א  נ ֶ ֶ ש  ה,  ָ ִפל  ת ְּ ל.  א  ֵ ַפל  ַויְּ ָחס 

ק ֵ  ָחק ת ִ ַמר )בראשית ִיצְּ א  נ ֶ ֶ ָחה, ש  ת ִמנְּ ַ ִפל  א ת ְּ כד, סג(: ַוי ֵ   ן ת ְּ ָ יָחה ֶאל  ֵאין ש ִ ֶדה, וְּ ָ ש   ַ ַח ב  ו  ָחק ָלש  ֹךְּ  ֵצא ִיצְּ פ  ְּ ַמר )תהלים קמב, ג(: ֶאש  א  נ ֶ ֶ ה, ש  ָ ִפל 
ָפָני  ַמר לְּ א  נ ֶ ֶ ִבית, ש  ת ַערְּ ַ ִפל  ן ת ְּ ק ֵ יִחי. ַיֲעקֹב ת ִ אֵ ו ש ִ קֹום, וְּ ָ מ  ַ ע ב  ג ַ פְּ מַ : ַוי ִ א  נ ֶ ֶ ה, ש  ָ ִפל  א ת ְּ ָ ִגיָעה ֶאל  ְּ ַאל  (ר )ירמיה ז, טז ין פ  ֲעָדם וגו' וְּ ַ א ב  ָֹ ש   ַאל ת ִ : וְּ

י. ע ב ִ ג ַ פְּ  ת ִ

ת    -  שמות דף כא:   הר זו  ֶנֶגד ִמד ַ הו א כ ְּ ֶ ָחה, ש  נְּ ִ ת ַהמ  ַ ִפל  ן ת ְּ ק ֵ ָחק ת ִ , ִיצְּ ִפיָכךְּ ם ָאַמר, לְּ חו  נְּ ַ י ת  ין ִרב ִ . ָאַמר  י למתק את הדין קצת( )שהיא מדתו של יצחק כד   ַהד ִ
ָחק,  ִיצְּ י  )ירמ   ִרב ִ אן,  ָ לֵ י ִמכ  ִצלְּ טו   ִינ ָ י  כ ִ ֹום  ַהי  ָנה  ָ פ  י  כ ִ ָלנו   ו'( אֹוי  ַהֶחֶסד ה  ת  ִמד ַ ֶזה  ֹום:  ַהי  ָנה  ָ פ  י  כ ִ ָעֶרב.  היום(   י  חצות  לפני  ֵלי  )ששולטת  ִצלְּ טו   ִינ ָ י  כ ִ  .

ָבר   כ ְּ ֶ ין.  ָעֶרב: ש  ת ַהד ִ ַבר ִמד ַ ָרָהם  )אבל( ג ָ ַ )שמדתו חסד( ַאבְּ ת ש  ַ ִפל  ן ת ְּ ק ֵ נֶ ת ִ ת ַהֶחֶסד.גֶ ֲחִרית, כ ְּ  ד ִמד ַ

ִחב    זוהר פנחס דף רמז. בְּ ָמָאה,  רעיא מהימנא ו  ָרא ַקדְּ ת ְ , א "לז  המלכות  את  להביא   הוא למנחה  סלת   שענין   הזהר שפירש  מזה   ֵמַהאי, ְמֵהיְמָנא ַרְעָיא  ָאַמר ו    עמֹודַ ִאש ְ
ָהֵני ין   ד ְ ו ן  יִמין תִ סְ   ִמיל ִ ח   ְוָצִריךְ   ,סתומים  סודות  הם   הדברים   שאלו   ונודע   ניכר  ִאינ  י  לֹון  ְלִמְפת ַ ֵ יא   ַקמ    ַאְבָרָהם  נודע   הנה   ואמר,  החברים  לפני  אותם   ולפרש  לפתוח  וצריך  ַחְבַרי ָ

ְתִקינו    ְוִיְצָחק  ֲחִרית   תפלת  ד ִ   את  עלהמ   הערבים   בין   של  דתמיד   הנסכים   מנחת   איך  קשה   כן   דאם ,  בגבורה   רק   היא   ומנחה,  בחסד  רק   היא   תרי שח  כי  לומר   אין   הנה   ו ִמְנָחה   ש ַ

ַמר   אלא,  דרועין  תרין   בין  המלכות  א,  ֶאֶרץ  ָיְסָדה   ָיִדי  ַאף   עליהם  אומרת   שבינה ,  ויצחק   אברהם  לע   ֲעַלְייהו    ִאת ְ   אתהנקר  יצחק   בחינת   הגבורה   שהיא  השמאל   היא  זו  יד  ִיְצָחק  ד ָ

ָחה   יִמיִני' וִ ,  המלכות   בנין  הוא  ידה  על  כי,  עיקרית  השהגבור  אלא,  יןהימ  את  גם  לרבות"  אף "  ומלת",  ארץ"   הנקראת  ותהמלכ  את  יסדה  היא ,  ידים   סתם  ְ ָמִים   ִטפ  א,  ש ָ   ַאְבָרָהם  ד ָ
  את  גם  לרבות   באה ,  ימיני  מלת   על   הנוספת '  ו  ואות   ,שמים  הנקרא   א "ז  את  תקנתי   שבו   אברהם   בחינת   החסד  הוא   ימין ,  ( הטפחים   את   מודדים  שבו   היד   בכף   השמים   את  עשה '  פי)   טפחה  ימיני   ויד 

ין ,  עיקר   שהחסד  אלא ,  השמאל ַדְרג ִ ְלהֹון  ד ְ ַמר',  וגו  ארץ  יסדה  ידי   אף  הבינה  אמרה   שעליהם ,  דבינה  ג "בחו  ולא,  א "דז  ג"בחו   הם   ויצחק   אברהם   של   תשהמדרגו  ָוַפַחד   ֶחֶסד   ד ִ ִאת ְ   ד ְ
ע ,  א"דז  ג "החו   על   ר אמשנ  ֲעַלְייהו   ב ַ יִמינוֹ ,  א "ז  הוא   ה "יהו  ִנש ְ ו ן ,  שלו  גבורה בו  ֻעז וֹ   רֹועַ ו ִבזְ ,  שלו  בחסד   ב ִ ֵרין   ִאינ  רֹוִעין   ת ְ א   ד ְ ַמְלכ ָ ,  א "ז  המלך  של   זרועות  שתי   הם  ג "וחה   אלו   ד ְ

ִאיהו   ו ָדא ה "יהו ד ְ ֶאְמָצִעיָתא  ַעמ   .   א "ז שהוא  האמצעי  שבעמוד ה "הוי שם סתם  שהוא ד ְ

ך ללמד את הבנים כך להבדיל  י בחי' החכמה שצר כמו שאברהם הוא שרש כל הבנים והוא  נראה    –ם  מאברהם ד' בני   על כן יצא   יג
ר בתאוותה המיוחדת לה  החכמות החיצוניות של ד' מלכויות שכל אחת מבקשת תירוץ להשא   עמלק הוא החכמה דסט"א שכוללת כל 

 .במקום להמליך את הקב"ה 

 .שרש למלכות דסט"א   לק עמ הוא  שה ובן בנו  במלכות דקדו   הוא   צ"ע שעשו   יד
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, אחד חכם , כדי שיזכו להשגות אלוקות\יז/ופן שתיהיה מובנת לכל אחדשנתצמצמה בא  החכמה תתאה,
ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, שהם כנגד ד' מלכיות שבקדושה כידוע  

שד'    \יט/(יח) הקב"ה אלא  כולם צריכים להמליך עליהם את  כי  כל אחד  נראה שהמלכות היא אחת  בנים 

דהיינו :  ד' מלכויות שכל אחד ממליך את הקב"ה לפי מדרגתו  רו לכן נחשבים כמושקוע בגלות יותר מחב
של כל הד' בנים, שצוותה עליו התורה כי ישאלך בנך וכו' אזי תספר ותלמד כל   שאברהם אבינו הוא האב

  , חכמה תתאה כזו שעל ידה יהיה לו השגה באלוקות שעל ידה יזכה לאמונה ויראה גדולה.מדרגתובן כפי  
   .כות דקדושה כי הם הממליכים ומגלים מלכותו ית' בעוה"זלשהם המ ,בבני ישראל ד' בנים הם ד' מדרגות

ובפשטות לפי מהלך התורה נראה שעיקר הכוונה לרשע שאינו גמור,   .ומבואר כאן שגם הבן הרשע בכללם
מושל   זעקת  בבחי'  וזועק  בניסיון  עומד  שלא  לו  שכואב  לתיאבון  לרשע  הכוונה  מסתמא  גדול  רשע  וגם 

, אמנם חז"ל אמרו ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא ומסתמא אפילו מומר לא מאבד שם ישראל  בכסילים
בקומת השכינה   חלק  איזה  נמצא שי שלו  גיור כשחוזר בתשובה  כיון ששואל ולא צריך  מוהרנ"ת  ומבאר 

הקב"ה   את  ממליכים  בעצמו  בזה  אותן  ומתרצים  כפירה  של  שבלב כי  שאלות  לאפיקורסות  תשובה  היא 
   ומחזקת אמונתם.הכשרים 

בן חכם   \כג/[כב] , בחי' )משלי י'(\כא/והשמחה  \כ/ , זה בחי' בן חכם. כי יצחק ע"ש הצחוקיצחק

הוא כנגד עולם האצילות שכולו טוב וחסד ואין לו התנגדות להשגות ורק צריך לבאר לו ובקל   ישמח אב

 :  יבין ויקבל 

רשע  \כד/,עשו בן  והת  \כו/[כה]  הוא  רע  שרובו  העשיה  עולם  ולהשגותכנגד  לחכמה  ואפילו   ,נגדות 

, וגם לו חלק במלכות  כשמבין יצרו מקשה עליו מאד לקבל את החכמה תתאה ועזות גופו מתקומם נגדה

 
תורה ציוה לנו משה מורשה  לא לארבעה בנים דברה תורה. ונ"ל שהוא מלשון עזר כנגדו, כי  ו וע הלשון כנגד  צ"ע מד   כנגד ד' בנים   טו 

עזר לו להשיג השגות ע"י  רשה אלא מאורסה, והתורה היא העזר כנגדו של האדם דהיינו שהיא  וכו' ודרשו חז"ל פסחים מט: א"ת מו 
 נגד יצרו הרע.שהיא כ 

 "ה והגדת לבנך ילקוט שמעוני רמז רכה ד"ה וכל בכור דב( שמות יג ח'  פסיקתא זוטרתא )מדרש לקח טו טז

בינוני ורשע  וכאן הבינוני מתחלק לשנים חכם ואינו יודע לשאול נראה שככל שהתברר ונזדכך הזרע נעשה יותר    צדיק   "ת צבור ר   יז 
 .לוק ויותר רחוקים זה מזה ברור החי 

ת עצמה וצמצם השגתו בד' אופנים שיתאימו לד' סוגי בנים  ו הוא ההשגת אלוק וצמצומי התורה ואברהם    אופני הסבר   הם ד' נים  ד' ב 
 חד לפי מדרגתו וכושר הבנתו כל א 

 בכוונות ההגדה יין ע יח

ד' עולמות אבי"ע, וכוללן    ים רומזים כנגד ד' מלכיות, של כנגד ד' בנים וכו', אלו ד' בנ   -פרק ז    -שער חג המצות    -  פרי עץ חיים   יט 
ביצירה וכוללם יחד. ולמה  בעשיה, שהקליפה קרובה שם. ת"ם בבריאה, ושאינו יודע לישאל    ע ם באצילות. רש" ארבעתן זה בזה, חכ" 

עלה מן אצילות. ותם ושאינו  יכה אור גדול, כי אין מספיק לו אור היצירה, לכן המשיך לו מלמ אצילות סמוך לעשיה, לפי שעשייה צר 
ד'  ' בנים, רמוז לשם ב"ן, של כל עולם ועולם, והם ד' מלכיות, ו ד להאירה. ואמר    ע לישאל יחד, לפי שיצירה מספיק לה אור בריאה יוד 

 גאולות שאנו צריכין לכוונה הזאת: 
.  , והוא קשה להגדיר את הגורם לו בין צחוק לשמחה אמנם יש צחוק הבא מתוך שמחה אבל יש צחוק בלא שמחה   נראה שיש חילוק   כ

הוראת לשון צחוק על דבר שא"א להאמין ומ"מ הוא כן. כמו כל    .צחק שרה בקרבה ת ו וראיתי בקומץ המנחה לר' צדוק ח"ב אות מא  
זה ברור בכל מקום. אבל אם אינו מאמין כלל אינו נקרא צוחק    השומע יצחק לי. בן הגר המצרית מצחק. העבד העברי לצחק, ודבר 

 . עכ"ל.ה זה לפלא מתלוצץ וכן שרה האמינה רק חשב   רק 

   .   הפך הפתרון חלום שהוא למצוא מהלך בדבר קטוע   , ת מהלך ע ל קטי וק שהוא ע הגדיר הצח  63 13יט   ח " יצ הר 

דהיינו עניין של    , אלא זו שמחה בעצם   , זה שחוק על העוה"ז שנתברר שלא היה מהלך אלא קטע שחוק פינו אין  אז ימלא    לעתיד ל  אב 
ואולי רק צחוק של    .השמחה ו עם מקור הטוב    אלא פנימיות הקשר   ,שאינו תלוי בסיבה חיצונית של צדיק    בת הלב כמו מאור פנים הרח 

   .הצחוק שכאן דהוא צחוק של יצחק הוא בקשר אחד עם שמחה כן  ול   , עוה"ז הוא בחי' של קטיעת מהלך 
בואר בתורה מ"א שיצחק  מדתו גבורה וכמ"ש פחד יצחק, ומ כלל השחוק ושמחה מתייחס לבינה ולא לחכמה. ויצחק    אע"פ שבדרך   כא

כאן אין  בחי' הגבורות שבבינה ע  לה' בחי כוונה מצד מדתו  ה ילאה.  היחס לאביו ושהיה כולו קדש  ביותר    ' חכמה.אלא מצד  וקרוב 
 וצ"ע.  וקות שעל כן אליו דבר התורה כחכם.להשגות אל 

חוק פינו וכנראה זו כוונת רבינו שזה שייך  ר בעוה"ז זוכה לבחי' אז ימלא ש בענין הצחוק של יצחק שמעלתו שכב   ראיתי באיזה ספר 
עוה"ז את העוה"ב בבחי' שמחת עולם על  דהיינו שיצחק מכח השקשור לראשית והחכמה מכח זה הוא חי גם ב   כמה שהיא ראשית לח 

 .עתיד כי הוא חי את העתיד תמיד כבר בהווה ראשם ולכן נקרא יצחק ב 
 גם במשלי טז כ'  כב

ן ָחָכם יְּ   משלי פרק טו   כג ֵ ִסיל ָאָדם  )כ( ב  כְּ ח ָאב ו  ַ מ  וֹ ש ַ ֹוֶזה ִאמ   : ב 

בן כסיל תוגת אמו, ושם מדבר מה שיהיה מעצמו  כבר אמר זה למעלה )י' א'( בן חכם ישמח אב ו   -חכם ישמח אב    ן )כ( ב   מלבי"ם 
בם, ישתדל  ן החכם שנוחל חקי החכמה והולך  האב וע"י הכסלות תוגת האם, ופה מדבר על עת שיגדל הבן, שאז ב   שע"י חכמה ישמח 

שזה ג"כ    ח את יולדיו, והכסיל הנמשך אחר תאוותו, מבזה את אמו בפועל, מ מחקי החכמה לש   לשמח את אביו בטוב מעשיו, שזה ג"כ 
 מן הכסילות לבזות אותה על שתוכיחהו על דרכיו: 
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ומה שאמרו בהגדה להקהות שיניו הכוונה לענות לו באופן שיסתם פיו    \כח/, ובודאי אסור לגרשו\כז/ דקדושה
חדות יהיו  לא  לוקושיותיו  תשובה  יש  דייקא  ידו  ועל  הכשרים  ,  בלב  שגם  את  כי  אפיקורסות  ששאל  ע"י 

. והעיקר שרשע הוא עניין יחסי מאד. ונ"ל (\כט)לק"ה/   השאלות יש כבר תשובות וקהו שיני הרוצה לשאול
שאע"פ שעובר עבירות, אבל שלא בשעת הניסיון רוצה לשוב  לתיאבון  שעיקר התורה כאן מדברת ברשע  

משמע קצת לקמן באות ז' שגם הוא בכלל אלה שהצדיק מוכיח  ורק בשעת ניסיון מתגבר עליו יצרו מאד, כד
הצדיק יודע שדרך בזיון תועיל לו דאי לאו הכי אדרבה רק מזיק לו אותם בביזיון וזה נ"ל נוהג רק במי ש

 :   כמבואר בתורה ח' תנינא
כה(יעקב )בראשית  כמ"ש  תם,  בן  הוא  תם  \ל/ ,  איש  טוב    ויעקב  שרובו  הבריאה  עולם  כנגד 

 : טוב מקבל את הדברים אבל בלא הבנה אלא בהסכמה וטבעו ה
וים בחי' בעל  וכנגד עולם היצירה שהטוב ורע בו ש  הוא בחי' בן שאינו יודע לשאול  ישמעאל

בן שאין בו דעת לשאול מעצמו את  לשהכוונה  בהגדה פירשו  תשובה שצריך תמיד התגברות על היצה"ר.  

ורבנו מפרש שאינו יודע לשאול    .עצמו לפתוח ולספר לוצריך האב מ ו  ,אביו על יציאת מצרים ועבודת ה'

שלימה תשובה  שעשה  תשובה,  הבעל  הבן  שנעלמו  \לא/ הוא  עבירות  על  כי   ,שעבר  ממנו  \ לב/אפילו 

 
יצא לגמרי מכלל ישראל, רק הכוונה    אין הכוונה   כד הבן שבכלל ישראל    כיון שהיה רשע שיצא מאברהם אזי לעשו בעצמו שהרי 

מיצרים וכל זרעו    ממנו שהרי אע"פ שחטא שם ישראל עליו. כי יעקב זכה לנחלה בלא   הרבה יותר טוב   והוא רשע הוא בחי' עשו אבל 
 לא יכול לצאת מכלל שם ישראל.

 גם הרשע במלכות דקדושה עיין לק"ה גיטין ד' סוף אות ט'  כה

ן   -ט'    ד' סוף אות   ין עיין לק"ה גיט   כו  ֵ ַעל כ  י ֵ   וְּ ֶ וֹ ִמי ש  ל ָמקֹום, פ  ָ ן, ִמכ  ֵ ְּ ש  לֹו ב  ן  ת  ֵטר ֶאת ִאש  ֵ ו  ב  י ֲאִפל  ם, כ ִ ו  ב  ִמן ַהי ִ ֹוֵטר,  ֹו ִמן ַהֲחִליָצה ו  ע פ  ָ ָרש 
ָר  ב ְּ ד ִ ִנים  ָ ב  ָעה  ָ ב  ַארְּ ֶנֶגד  כ ְּ י  ָהַארְּ כ ִ ַלל  כְּ ב ִ הו א  ַגם  וְּ ע,  ָ ָרש  ֵמֶהם  ֶאָחד  וְּ ֹוָרה  ת  יָ ה  ַעל  ר  ֶ ֲאש  ִנים  ָ ב  ָעה  ָ גַ ב  מְּ ו  ת  לֹקו  א  גֹות  ָ ַהש  יִכין  ִ ש  ַממְּ ין  ָדם  ִ ל 

מֹוִדי  תו  ִע ו  ָ כ  ֶ מֹו ש  כְּ דֹור, ו  ֹור לְּ תֹו ִמד  לֹקו  ִדיַעת א  יוֹ ין יְּ ע לְּ ָ ַגם ָרש  , וְּ ֲעֵנהו  ַ ַעל ַעל ה' ַלמ  ָ ֹל פ  ִד ב, "כ  ה יְּ ֶ ל  ג ַ ִנתְּ ל וְּ ד ֵ ג ַ ם ַעל ָידֹו ִנתְּ ג ַ ֶ יָעתֹו  ם ָרָעה". ש 
י ַאף   , כ ִ ַרךְּ ָ ב  ֲעוֹונֹו ָימו  ִיתְּ ַ ע, ב  ָ הו א ָרש  ֶ י ש  ִ ָ ַעל פ  ש   ֶ ָלל וְּ אַ ת, ַעל ש  מֹו ִמן ַהכ ְּ הֹוִציא ֶאת ַעצְּ הֶֹגן וְּ ַ ֹא כ  ל  ֶ ִהין ֶאת  ל ש  קְּ ַ מ  ֶ ֵדי ש  ר, ֲאָבל ַעל יְּ ִעק ָ ָ ָכַפר ב 

נ ָ  ִ עַ ש   ,' כו  וְּ ִלי  ה'  ָעָשה  ֶזה  ר  ֲעבו  ַ ב  לֹו,  יִבין  ִ ש  מְּ ו  ג ַ יו  ִנתְּ ָקא  יְּ ד ַ ֶזה  ֵדי  יְּ ִד ל  יְּ ה  ֶ ל  ג ַ ִנתְּ וְּ ַרךְּ  ָ ב  ִיתְּ ם  ֵ ַהש   ל  ב ָ ד ֵ ִיתְּ ע  יָעתֹו  ָ ָהָרש  ה  ָ ל  ג ִ ָבר  כ ְּ ֶ ש  כ ְּ י  כ ִ  , ַרךְּ
וְּ  ִפירֹות  ב ְּ ַהכ ְּ ַ ש  לְּ זֹוִכין  יִקים  ד ִ ַהצ ַ וְּ ֹו  ל  ֶ ש  סו ת  יקֹורְּ ִ דוֹ ָהֶאפ  ג ְּ טֹוָבה  הו א  ֲאַזי  יֶהם,  נ ֵ ִ ש  ֶאת  הֹות  ַהקְּ לְּ ו  הֹוִציאו  ָרם  ָבר  כ ְּ ֶ ש   ַמה  ם    ָלה  ָ ב  ִ ִמל  ץ  ַלחו 

כ ִ  ָהָרָעה.  ם  ת ָ בְּ ַ ֶזה טֹוָבה ַמֲחש  ַהק ֻ   י  ת  טו  ְּ לֹוַמר ש  ַכל עֹוד ַאֵחר  יו  לֹא  י  כ ִ דֹורֹות,  ְּ לְּ ַמע ש  ְּ ִנש  ָבר  כ ְּ י  כ ִ ַהז ֹאת,  ִפיָרה  ַהכ ְּ וְּ ָיא  ְּ זֹאת  ש  ֲחִקיָרה  ת  טו 
ָה,  ָברו  ְּ ש  ו  ָה  ָתרו  סְּ יִקים  ד ִ ַהצ ַ עוֹ   וְּ ָלֶהם  ש   י ֵ ַמה  ה  ַעת ָ ַר וְּ ָ ב  ִיתְּ ם  ֵ ַהש   ֶזה  ִביל  ְּ ִבש  ו  לֹוַמר,  ַמֲאִריךְּ  ד  ַמה  אַ ךְּ  רו   ֹאמְּ י  ֶ ש  ַֹח  כ  ָלֶהם  נֹוֵתן  וְּ ִעים  ָ ש  ָלרְּ ף 

 ֶ תָ ש   עו  ְּ ל ִרש  ָ ם כ  ָ ב  ִ ֹוִציאו  ִמל  י  ֶ ֵדי ש  רו  כ ְּ ֹאמְּ ֶיה  י  ֹא ִיהְּ ל  ֶ ם, ַעד ש  ָ ִלב  ן ב ְּ מו  ָ ָתם ַהט  ִפירו  כְּ ַאחַ ם ו  ֹוַמר עֹוד, וְּ יק  ָלֶהם ַמה ל  ד ִ ל ַהצ ַ ֶ ר ֶאָחד ש  ו  ִדב  ךְּ ב ְּ ָ ר כ 
ֹל  ִיפ  ֶמת  ב ְּ   ָהא  ֶזה  וְּ ֵריֶהם ָהָרִעים.  בְּ ד ִ ת  טו  ְּ ל ש  ָ ל כ  ֵ ט  ַ ב  ִיתְּ יְּ וְּ ָאחֹור  ָחָכם ב ְּ וְּ ִסיל  חֹו יֹוִציא כְּ ל רו  ָ ר זֹאת  ִחיַנת כ  ֲעבו  ַ ב  ָלם  או  וְּ ִחיַנת  ֶזה ב ְּ וְּ ה,  ֶחנ ָ ב ְּ ַ ש 

ֹאתְּ ֶהע   ַהרְּ ר  ֲעבו  ַ ב  יָך  ת ִ כָ ַמדְּ ב ְּ ִמי  ְּ ש  ר  ֵ ַספ  ַמַען  לְּ ו  ִֹחי  כ  ֶאת  )שמ ָך  ָהָאֶרץ  ָיֵמינו  ו ל  ב ְּ ֵהָרה  מְּ ב ִ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ "ל.  נ ַ ַ כ  נו   ַהיְּ ט(  ֶצֶדק    ת  ֹוֵאל  ַהג  בֹוא  י ָ ֶ ש  כ ְּ
ֶמת ב ָ  ה ָהא  ֶ ל  ג ַ ִיתְּ ל  וְּ ָ ָבר ָהיו  כ  כ ְּ ֶ דֹוָלה ַמה ש   ֶיה טֹוָבה ג ְּ יקוֹ עֹוָלם ִיהְּ ִ ֶאפ  ִרים וְּ ַחק ְּ ךְּ מְּ ָ ָבר ָחקְּ כ  כ ְּ ֶ עֹוָלם ש  ָ ִרים ב  כֹופְּ ִסים וְּ חָ רְּ ֶ רו   רו  ַמה ש   ָאמְּ , וְּ רו  קְּ

ים ֶאת יִ  ַבז ִ ָהיו  מְּ רו  וְּ ָאמְּ ֶ עֵ ַמה ש   או  ב ְּ ָאז ִירְּ , וְּ ךְּ ָ ל כ  ָ ִצים כ  לֹוצְּ ִמתְּ ָרֵאל ו  ֶאֶבן ד  שְּ ֲארו  כ ְּ ָ ִיש   ֵהֶפךְּ וְּ ֹל הו א ב ְּ ַהכ  ֶ ֹחַ יֵניֶהם ש  ת  לו  ִלפְּ כְּ לֹא יו  ה  ֹוֵמם וְּ ֶ  פ 
וְּ  ֶמת.  ָהא  ַעל  ֹל  ַהכ  יֹודו   וְּ ן עֹוד  ֵ ב  ן  ֵ כ  ַעל    ַעל  ֶ ש  ִנים  ָ ב  ָעה  ָ ב  ָהַארְּ ִמן  ן  ֵ כ  ם  ג ַ הו א  ע  ָ ַגם ָהָרש  וְּ עֹוָלם,  ָ ב  ַרךְּ  ָ ב  ִיתְּ תֹו  לֹקו  א  מֹוִדיִעין  כֹוִלים    ָיָדם  י ְּ ֶ ש 

מוֹ  כ ְּ ִרים,  ֵ ש  כ ְּ ִנים  ָ ב  ו   נ  ֶ ִממ  ִזכְּ   ָלֵצאת  ֹוֵתינו   ַרב  רו   ָאמְּ ֶ ִמנ ֵ ש  ֵקי  ְּ ַנפ  ָמא  ילְּ ד ִ ָרָכה,  ִלבְּ ד ְּ רֹוָנם  ִנין  ב ְּ ָמלֵ יה   ִאלְּ  , דֹוש  ַהק ָ ז ַֹהר  ַ ב  ִאיָתא  ֶ ש  מֹו  כְּ ו  א  ַמֲעֵלי, 
ַרח קֶֹד  ֶ ךְּ הו א ֵמִמית ֶאת ת  רו  ָ דֹוש  ב  ָכל ָהָיה ַהק ָ ָרָהם וְּ ָרָהם, לֹא ָהָיה ַאבְּ ו  ַאבְּ נ  ֶ ָצא ִממ  י ָ ֶ ה    ם ש  ֶ מֹש  עֹוָלם ו  ָ יִקים  ָהָאבֹות ב  ד ִ ָכל ַהצ ַ יַח וְּ ִ ָמש  נו  ו  ֵ ַרב 

ָ וְּ  ן ש  ', ַעי ֵ  ם: כו 
אלא ע"י  הנם ונכלל במלכות דקדושה כיון שא"א להמליך את הקב"ה  יז משמע שהרשע הוא העז פנים לג  ביאור הליקוטים ידיעה   כז 

 כות.   עזות, כמו שא"א להמליך בלי ממון אע"פ ששניהם סותרים את המל 
  , כי מדוע דווקא שיניו. וח"ו לומר כך   ל יו, ויצאו לפלפ ניו דהיינו שבור את שינ דה אף אתה הקהה את שי על ההג   וראיתי מפרשים   כח

והידים  יעקב  קול  ואע"פ שאסור   הקול  יודע לענות לו כראוי לסתום פיו   ידי עשו,  ולהקהות    לשמוע דברי אפיקורסות שלו מי שלא 
ח  יהיו  דבוריו שלא  ה דות שיני  שינים,  ושבירת  מכות  לידיו של הרשע בעצ , אבל  נפילה  כמו יא  גס  ולהיות  היותר   .הו מו  צריך    ולכל 

  ,וי לזהקדושה אין הכסא שלם עד שיקרבו אותו ובדרכי נעם מי שרא להתרחק ממנו, אבל בידיעה שכיון שגם הוא שייך למלכות ד 
לו   אין  בגסות,  להרחיקו  החי  בבשר  המנתח  תת   אחיזה אבל  כראוי  בחכמה  צ אה  הר"ן  בשיחות  אות  כמבואר  לו  יש  יהודי  שכל  "א 

אותו ומה נעשה אם  החכמה תתאה שלו חסרה ובעלת מום, וכבר גער רבנו על מי ששאל    כה אצלו גם חשו   אחת   בתורה, ומי שאות 
 .כמבואר בחיי מוהר"ן סימן לד   הוא באמת רשע 

ל לא שברשע כזה עיקר המדובר  שע כזה נכלל במלכות דקדושה, אב ונ"ל כוונת מוהרנ"ת לבאר כיצד יתכן שגם ר   גיטין ד' הנ"ל,   כט 
שמדו   כאן. ש וכנ"ל  במלכות  ב   א"א בר  גם  אלא  ברוחניות  רק  ולא  בכסילים,  מושל  על  זעקתה  את  לקבל  לסבול  מוכן  לכן  גשמיות 

 תוכחה בבזיון.  
ו ִאיש  יֵֹדַע ַציִ   בראשית פרק כה   ל ִהי ֵעש ָ ָעִרים ַויְּ לו  ַהנ ְּ ד ְּ גְּ ַיֲעקֹב ִאי )כז( ַוי ִ ֶדה וְּ ב ֹאָהִלים: ד ִאיש  ש ָ ֵ ם יש   ש  ת ָ

ק בהם מה טיבם כיון שנעשו בני  כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם מדקד   -  ו ש ם ויהי ע הנערי   ויגדלו )כז(  -י  רש" פ 

היאך    ביו בפיו ושואלו אבא לצוד ולרמות את א   -  יודע ציד    מדרשות וזה פירש לעבודת כוכבים: שלש עשרה שנה זה פירש לבתי  

תם       כמשמעו אדם בטל וצודה בקשתו חיות ועופות:   -  דה ש איש        במצות: ין את המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא מדקדק  מעשר 

 אהלו של שם ואהלו של עבר:   -  ישב אהלים      אלה אלא כלבו כן פיו מי שאינו חריף לרמות קרוי תם: בקי בכל    אינו   -
  ות.ר לא. כדלקמן בהע ואילו בגמ' נחלקו עם בכלל עשה תשובה או    ,ול ובה בשלימות גד שישמעאל עשה תש   מרבנו   צ"ע דמשמע   לא

נראה כוונת רבנו לא שישמעאל עשה תשובה שלימה,  בה    אבל באמת  נקרא בעל תשובה, שהשלימות  אלא שכיון שעשה תשובה 
 ו בפירוש שעבר.    להיות שאינו יודע לשאול דהיינו שמבקש תשובה גם על שאינו ידוע ל   היא 



 מוהר"ן                              ל    תורה           יקוטי                        ל               5ב: מ

טז )ב"ב  אביו/   \לג/(:ישמעאל עשה תשובה כשארז"ל  אברהם  שיחזור    \לדשבזכות  מילתא  נסתייע 

שנתברך  ופירשו  בכל,  אברהם  את  ברך  וה'  כמ"ש  ישמעאל    בתשובה,  ועיקר  בימיו  בתשובה  שבשבנו   .
כפרה  שלימות   ולשאול  תשובה  לעשות  היינו  לשאול.  יודע  שאינו  בבחי'  היא  התשובה 

ידועים, לחטא  מהשי"ת על שאינם  או שלא החשיב    התשובה שלמות  שזה עיקר    דהיינו ששכח 
אי דוד שהיו  פשוטו של מקרא מדבר בשונ  אשר לא גזלתי אז אשיב  \לז/ , בבחי' )תהלים סט(\לו/[לה]

ואולי רומז דורש לעניין שלמות התשובה,  רבינו  והכריחו אותו לשלם מה שלא גזל. ו  , מעלילים עליו שגזל
  צריך, שגם על זה  רוממון חבב  \לח/ וה או החושב לשלוח יד  ולא תחמוד ולא תתאגזל במחשבה כגון    כגון

 :  עבירה לשוב עליה, ובדרך כלל בני אדם לא מחשיבים זאת לתשובה, אע"פ שהיה בלא מעשה

זה  וזה   דהיינו תקנה   שחרית  תפלת  בחי' אברהם תיקןשאברהם אבינו זכה לחכמה תתאה הנ"ל 

נמצא שאברהם אבינו הראשון שתיקן    ,\מ/[לט]  ראלדורות שכל ישראל יתפללו בתחילת היום כמבואר בגמ 

 
 .מכפרים   ם סוף שעירי רגלי שנה ד' על לא הודע לא בתחילה ולא ב פ"א מ   עות ועיין שבו   לב
ושעשה ישמעאל תשובה בימיו מנלן כי הא דרבינא ורב חמא בר בוזי  כו' ....וה' ברך את אברהם בכל מאי בכל ו   -  בבא בתרא טז:   לג

לרב  רבינא  א''ל  רבא  מנמנם  וקא  דרבא  קמיה  יתבי  כל    הוו  דאמריתו  ודאי  בוזי  בר  של  חמא  מיתתן  היא  זו  גויעה  בה  שיש  מיתה 
ה גויעה ואסיפה אדהכי איתער בהו רבא  המבול א''ל אנן גויעה ואסיפה קאמרינן והא ישמעאל דכתיב בי   ר ''ל אין והא דו צדיקים א 

א''  הכי  דרדקי  להו  אביו  אמר  בחיי  תשובה  עשה  ישמעאל  יוחנן  כה   79ר  }בראשית  ויש ט{  -שנאמר  יצחק  אותו  בניו ויקברו    מעאל 
}בר  מעתה  להו אלא  חשיב  קא  חכמתן  דרך  לה ודילמא  בניוי ו " כט{  -אשית  ויעקב  עשו  אותו  דרך    " קברו  להו  חשיב  לא  טעמא  מאי 

 .80  אדבריה שמע מינה תשובה עבד בימיו אלא מדאקדמיה אדבורי אדבריה ומד   חכמתן 

ל, אין יצחק  ן אברהם מציל את ישמעא איתא 'ואין מידי מציל אי   .דרין קד .  בסנה 79  הערה   -בביאור חברותא    הערות הרב שולביץ 
והקשה  מציל א  עשו'  ל י חי רת  ו ת ת  צריך  מדוע אברהם  'פני שלמה'[,  כאן בספר  ]הובא  כאן  ם שם  מבואר  והלא  ישמעאל  הציל את 

א  תשובה.  עשה  א שישמעאל  לח  דף  ביומא  ישנים  התוס'  לדברי  ציין  שם  בסנהדרין  הש"ס  בגליון  שהסוגי'  מנם  מבואר  שמדבריו   ,
שנחל   בסנהדרין  ונמצא  ישמעאל תשובה.  שלא עשה  זה אם סוברת  בענין  נאמר    עשה   קו  יז א  דף  והנה, במגילה  ישמעאל תשובה. 

ופירש רש"י, 'למה נמנו שנותיו של ישמעאל, מה לנו למנות שנות    , ותיו של ישמעאל כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב 'למה נמנו שנ 
הצדיק שעשה  הרשיע רש"י את  י אבן שם, דהלא כאן מבואר שעשה תשובה. 'ואיך  שה המהרש"א שם, וכן הקשה הטור הרשעים'. והק 

ואדרבה אמרינן בכמה מקומות במקום שבעלי ת  ותירץ המהרש"א תשובה,  יכולים לעמוד.  גמורים  , דאף  שובה עומדים אין צדיקים 
האחרונים על פי שיטת התוס' ישנים    מנות שנותיו בתורה. עוד תירצו שעשה תשובה מכל מקום כיון שהיה רשע מעיקרו אין ראוי ל 

ברת כהסוגיה בסנהדרין שלא עשה  יות בענין זה אם עשה ישמעאל תשובה, ויתכן שהסוגיה במגילה סו ל, שנחלקו הסוגשהובאה לעי 
רבי מתתיהו שטראשון, ובספר    בפירוש יפה תואר על המדרש רבה ]ס"ב, ה[. ועי' בכל זה בהגהות ישמעאל תשובה. וכעין זה תירץ  

 רדס יוסף סוף פרשת חיי שרה.    פ 

ה הוא מפני שהוא בן שרה  שרה, ביאר את דברי הגמרא, דהטעם שיצחק הוקדם לישמעאל בקבור   י סוף פרשת חי   ה במשך חכמ .   80
הש  בן  הוא  ישמעאל  ואילו  הגבירה  כי  שהיא  יצחק  בהולדת  שעשה אברהם  המשתה  על  מצחק  היה  וישמעאל  טען  פחה.  ישמעאל 

שהודה שיצחק הוא בן שרה, והקדימו    ישמעאל הייתה,   לך ולא מאברהם כמו שפירש הספורנו, ותשובתו של ששרה נתעברה מאבימ 
 לפניו.

ובפרט שהיה    , אולי יש כאלה שלא מחשיבים זאת לתשובה   , שכיון שלא היה בזכות עצמו   .לא   ו בזה אם חזר או נחלק   אולי על כן   לד
 .ברהם אבינו נסתלק א   שמונים וחמש בערך שאז בימי זקנתו כשהיה בן  

שאין בה ידיעה לא    יונה ברכות א: ד"ה והא דאמרי. ועיין שבועות פ"א משנה ד' על  ה' טו שהחמירה תורה בספק חטא מהוודאי וכן בפי' תלמידי רבנו  ין רמב"ן ויקרא עיין שיש"ק ח"ד סימן לו, גם עי  לה
 לנשמה רחוק מחטא ורק צריך שמירה משגגות.  כהפ"ב שצדיק שזע"ח שער ו'    יותר חשוב מתשובה על זדון. ועייןה הכוונה עיקר התשובה האם ע מ וצ" בתחילה ולא בסוף שעירי רגלים מכפרים. 

לו    עיין שיש"ק ח"ד   לו  ש    -אות  ת ְּ ִחיַנת  ב ְּ ר  ִעק ַ ֶ ש   .' כו  וְּ ֹאל  ְּ ִלש  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶ ש  ן  ֵ ַהב  ַין  ִענְּ ב ְּ ל'  ֹוָרה  ת  ב ְּ בָֹאר  ְּ ַהמ  ֶ ב ְּ "ֲאש  ִחיַנת  בְּ ב ִ הו א  ָבה  לֹא  ו  ר 
ֲאלו    ָ יב". ש  ִ י ָאז ָאש  ת ִ ַזלְּ אוֹ ג ָ ָבה עַ ֲאַנ"ש  ִלכְּ ו  ש  ֹות ת ְּ ב ָאָדם ַלֲעש  ַחי ֵ ךְּ לְּ י ָ ַ ר לֹא ג ָ ָרה ַמה ש   ֶ ִחיַנת "ֲאש  בְּ ֹו, ב ִ ע ב  ַ ש  ָ ֹא פ  ל  ֶ ָבר ש  יב".  ל ד ָ ִ י ָאז ָאש  ת ִ ַזלְּ

ָהָאָד  ֹץ  ֲחפ  י ַ ֶ ש  כ ְּ  , רו  ָאמְּ לֵ וְּ ְּ ש  ָבה  ו  ש  תְּ ב ִ ַלֲחזֹר  ֵמֲחָטָאיו ם  מֹו  ַעצְּ ֹות  ַנק  ש  לְּ ֵ ִויַחפ  ת   ָמה  ֵלימו  ְּ ש  ַעוְּ   ב ִ וְּ ֲעוֹונֹות  ִעים  ָ ש  ְּ פ  ָצא  ִימְּ ָמה,  ָערְּ ם  ו  ש  ִלי  ולֹות  ב ְּ
ַהרְּ  ֹו לְּ ם ִלב  לֹא ש ָ ֵרי וְּ ַגמְּ ַכח ֵמֶהם לְּ ָ ש   ֶ ָבה יַ ש  ו  ש  תְּ קֹו ב ִ ַרק ֵמֲחַמת רֹוב ָעסְּ ֶהם, וְּ ָ יש  ב  ר ג ִ ֶחסְּ ִחין עֹוד ָועֹוד ב ְּ ַמן ַרב, בְּ ַכח ֵמֶהם זְּ ָ ָבר ש  כ ְּ ֶ   ֹונֹוָתיו ש 

ַאף ֲעֵליהֶ  זַ וְּ ג ָ ר לֹא  ֶ ֶזהו  "ֲאש  ָבה, וְּ ו  ש  ֹות ת ְּ ב ַלֲעש  ֻחי ָ מֹו ֵהיֵטב הֵ ם מְּ דֹק ַעצְּ בְּ י ִ ֶ ש  י כ ְּ יב" כ ִ ִ י ָאז ָאש  ת ִ רֹב  לְּ ל ְּ ֶ ִעיֵוות. ַרק ש  ַזל וְּ ג ָ אֵכן  ֶ ֶאה ש  יֵטב, ִירְּ
ָחה ָהָיה נִ הַ  כְּ ִ ַהש   ַמן וְּ לֹא ִעיֵוות.ז ְּ ַזל וְּ ֹא ג ָ ל  ֶ ֶמה לֹו ש   דְּ
מו  מַ   תהילים פרק סט   לז  ם ָעצְּ ַאי ִחנ ָ נְּ י ש  ִ ֲערֹות רֹאש  ַ ו  ִמש   יב )ה( ַרב  ִ י ָאז ָאש  ת ִ ר לֹא ָגַזלְּ ֶ ֶקר ֲאש  ֶ ַבי ש  ִמיַתי ֹאיְּ  : צְּ

הכורתים אותי נתחזקו    -ם. עצמו  כי לא הריעותי את אחד מה   -נם  יותר מחשבון שערות ראשי. שונאי ח   -)ה( משערות    מצודות דוד 
 ר יעלילו עלי: הדבר אשר לא גזלתי מעולם בע"כ אשיב אז כאש   -. אשר לא גזלתי  י על שקר ובחנם והמה אויבים ל 

ַתֲאָוה וְּ   -שברוחניות נחשב לגזל ממש עי"ש    כמבואר בתורה סט   לח ה וְּ ד ָ ֵדי ֶחמְּ ם ַעל יְּ י ג ַ ע, כ ִ י ד ַ ש  לוֹ כ ִ י ֵ ֶ ת ש  קו  ֹוקְּ ת  ְּ ם  ִהש  ָממֹון ֲחֵברֹו, ג ַ  לְּ
כַ  יו  ֶזה  ֵדי  יְּ לֹו,  ַעל  ָגזְּ לְּ ב ְּ ל  בָֹאר  מְּ ַ כ  דֹול,  ג ָ ֶקף  ֹ ת  ָלה   ֵיש   ָבה  ָ ֲחש  ַ ַהמ  י  ) כ ִ ַאֵחר  ָממֹון  בתורה קצגָמקֹום  ָהָאָדם  לְּ ֶיה  הְּ י ִ ֶ ש  יֹות  ִלהְּ ַכל  יו  ן  ֵ כ  ַעל  וְּ  .)

ַזל כ ְּ  ג ָ ֹא  ל  ֶ ֵזָלה, ַאף ש  ֶזהו  הָ ג ְּ וְּ ָיַדִים.  ם ב ְּ ֶרת הַ לו  ֲעשֶֹ ַ ב  ֶ או ֶהָחמו ר ש  ָ ר ַהל  ו  רֹות, לֹ ִאס  ב ְּ ָחמו  ד ִ ר  ו  ָמה  הו א ִאס  ַעצְּ ב ְּ ה  ד ָ י ַהֶחמְּ מֹד, כ ִ ֹאד  א ַתחְּ ר מְּ
ה   ד ָ ַהֶחמְּ ַֹח ב ְּ י ֵיש  כ  ָלן, כ ִ נֹוָתיו  ַרֲחָמָנא ִלצְּ בְּ ָניו ו  ָ ֶנֶפש  ב  ו  ָממֹונֹו, וְּ נ  ֶ זֹל ִממ  ן ֵיש  ִא ִלגְּ ֵ ַעל כ  "ל. וְּ נ ַ ַ לַֹח ָיד  כ  ְּ ָבה ִלש  ָ ַמֲחש  ו  ב ְּ ר ֲאִפל  ו  דֹון,  ס  ִפק ָ מֹו  ב ְּ כ ְּ

ף מ"ג:(: 'ַהחוֹ  ִציָעא )ד ַ ָבָבא מְּ ִנינו  ב ְּ ָ ש   ֶ א ִהי ש  ת ָ ֻלגְּ ְּ י ַהפ  דֹון'. כ ִ ִפק ָ לַֹח ָיד ב ְּ ְּ ב ִלש  ֵ , ש  ש  ָ ֹוֵלַח ָיד ַממ  מֹו ַהש   ב ַעל ֶזה, כ ְּ ר ֵיש     א ַרק ִאם ַחי ָ ו  ֲאָבל ִאס 
ַוד ַ  "ל:ב ְּ נ ַ ַ ָמא, כ  י ָעלְּ ֵ ֻכל   אי לְּ

 : ברכות כו לט 

כו  מ דף  יהוש   : ברכות  רבי  תקנום  אבות  תפלות  חנינא אמר  ברבי  יוסי  רבי  תניא  איתמר  תקנום  תמידין  כנגד  תפלות  לוי אמר  בן  ע 
י  דרבי  ד כוותיה  כוותיה  תניא  לוי  בן  יהושע  דרבי  כוותיה  ותניא  חנינא  ברבי  תק וסי  אברהם  חנינא  ברבי  יוסי  שחרית  רבי  תפלת  ן 



 מוהר"ן                              ל    תורה           יקוטי                        ל               6ב: מ

אלוקות  ,תפילה מהשגת  הנובעת  אמונה  שמאמי  ,דהיינו  ממי  ומבקש  משבח  מהלל  ביכולתו שהרי  שיש  ן 
כי היא החכמה תתאה    לעזור ולשנות הטבע, על כן תפלת השחרית רמוז בה כל הד' בחי' שמלכות דקדושה,

אלא את הזמן    ,את הנוסח לא תיקן אברהםהרי  שהרי כל בן מתפלל לפי השגתו, ש  ,השייכת לכל הד' בנים

באמו  ,המסוגל יתחיל  היום  שתחילת  עוה"ב/ נכדי  וזכרון  ויראה  שחרי"תוז   .\מאה  דהיינו  \מב/   נוטריקון  ה 

מלכויות דקדושה    מג ל" . שהם בחי' הד' מ  ודעיאינו  ש ם "תשע "ר כם "ח"  ראשי תיבות

 : \מד/ כנ"ל
אגג  \מה/ טו(  א)שמואל    וזה את  שמואל  הארבע    \מו/,וישסף  כללות  הוא  אגג  כי 

פשוטו של   ראשית גוים עמלק \מח/דס"א, כמו שכתוב )במדבר כד( מזל"ממלכויות דסטרא אחרא  
ראשון שהעיז להלחם בהם אע"פ שראה את ההשגחה  ע"כ היה  מקרא שעמלק היה ראש לשונאי ישראל ו

שם    ם לבריאהדקנמשך מהחלל הפנוי ששנקרא ראשית כי    \מט/ ות ל'עיין לק"ה תפלין ה' או  .שיש עליהם

 
  מנחה אין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפלל יצחק תקן תפלת  ם אשר עמד שם ו שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקו 

 וכו' ...
קָ   -אות ב'    עיין תורה נד   מא ָ ב  ַאדְּ נו  לְּ ַהיְּ א, ד ְּ ָ עֹוָלם ַהב  ָ ִמיד ב  ָ ֹר ת  כ  ִחיָנה זֹו, ִלזְּ בְּ ָרִטי  ]ב[ ו  ִבפְּ ת ו  ו  ָלִלי  כְּ ָאֵתי, הו א ב ִ ָמא ד ְּ ָעלְּ ה  ב ְּ ֵ ת  בְּ ַ ת.  א ַמֲחש  ו 

ָללִ  כְּ כֶ ב ִ ֵ ם, ת  ֵ ֵאי ַהש   ַהג ִירְּ יֹות ִמנְּ י ִלהְּ ךְּ ָראו  ָ ת כ  ו  י ַ י  ֶ ֲהִקיצֹו, קֶֹדם ש  ַ ֶֹקר ב  ב  ַ ךְּ ַיעֲ ף ב  ָ ַאַחר כ  ָאֵתי. וְּ ָמא ד ְּ ָעלְּ ד ב ְּ ֹר ִמי ָ כ  ָבר, ִיזְּ ם ד ָ ו  ִחיל ש  ה זֹאת  תְּ שֶֹ
ו ת  ָרִטי  פְּ  , וכו' עי"ש.ב ִ

 הוא חיבור חלקי תיבות לתיבה אחת ולא דווקא ראשית התיבות.  "ת כי נוטריקון אין זה נוטריקון אלא ר   צ"ע לכאורה   מב
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו  -גם בתרלד  מג

ז    -  חיים פרי עץ    מד וכו', אלו ד' בנים רומזים כנגד ד' מל   -שער חג המצות פרק  ד' עולמות אבי"ע, וכוללן כנגד ד' בנים    כיות, של 
למה  ד. ו בה שם. ת"ם בבריאה, ושאינו יודע לישאל ביצירה וכוללם יח ה, שהקליפה קרו ארבעתן זה בזה, חכ"ם באצילות. רש"ע בעשי 

שאינו  ה אור גדול, כי אין מספיק לו אור היצירה, לכן המשיך לו מלמעלה מן אצילות. ותם ו אצילות סמוך לעשיה, לפי שעשייה צריכ 
ן, של כל עולם ועולם, והם ד' מלכיות, וד'  ם, רמוז לשם ב" מספיק לה אור בריאה להאירה. ואמר ד' בני   יודע לישאל יחד, לפי שיצירה 

 ן לכוונה הזאת: ריכי גאולות שאנו צ 
וַ   א פרק טו -שמואל   מה  ֶלךְּ ֵאָלי )לב(  ַוי ֵ ו  ֵאַלי ֶאת ֲאַגג ֶמֶלךְּ ֲעָמֵלק  יש  ֵאל ַהג ִ מו  ְּ ֹאֶמר ש  ֹאֶמר ֲאגָ י  ַוי  ֹת  ֶות:ו ֲאַגג ַמֲעַדנ  ָ )לג(    ג ָאֵכן ָסר ַמר ַהמ 

ֹאמֶ  ֵאל ַוי  מו  ְּ ים כ ַ   ר ש  ִ ָלה ָנש  כ ְּ ִ ר ש  ֶ ֵאל אֶ   ֲאש  מו  ְּ ף ש  ֵ ס  ַ ש  ָך ַויְּ ֶ ים ִאמ  ִ ש  ל ִמנ ָ ַ כ  ְּ ש  ן ת ִ ֵ ָך כ  ֶ ב  ל: ַחרְּ ג ָ לְּ ג ִ ַ דָֹוד ב  ֵני יְּ  ת ֲאָגג ִלפְּ

זנבי בחורי ישראל. וישסף  יבם אלמנות מבעליהם, שהייתם חותכי להוש   -)לג( כאשר שכלה נשים חרבך    רש"י פ    חתכו לארבע,  -ם 
 . ובגמרא שלנו יש הוה מפשח ויהיב לן אלותא, כלומר בוקע: דמיון. ותרגום וישסף, ופשח   זו ואין לתיבה  

ל  ש אע"פ שעשה  סו.( אסור ליטמא למת ו   אל היה נזיר עולם )נזיר ו מ שכיון שש חבצלת השרון בשלח בשם דורש לציון לבעל הנו"ב(  )   ראיתי מקשים   מו 
.  ותירצו עפ"י הזוהר שחיוב מחית עמלק דווקא בחרב   ב הרי הוא כחלל בחר   גו בחץ ולא היה לו להר מחית עמלק דוחה לאו דטומאה  

עוד ביאר שם לפי הזוהר שהמתת עמלק היא מדין  רוצח מיתתו בסיף )סנהדרין נז.(  ו שכלה חרבך    כמ"ש כאשר   ח הרגו מדין רוצ כי  
  ב נראה מובן שרק בחר   חתכו לארבע לחתוך הד' לכן  כ דבריו. ולפי רבנו שכיוון  ע" וקא בחרב נוקמת נקם ברית.  נה דו נקמה וע"כ די 
 וחה לאו.עכ"פ צריך לתירוצם כי כוונה מסתמא לא ד   יכול ולא בחץ.

הקשה  שלא(    עוד  )עמ  בשלח  השרון  שאו מאהב בחבצלת  טעה  ובזה  אביו  ולא  עמלק  אמו  שאגג  שכתב  איבשיץ  לר"י  איתן  עליו,  ת  שחמל  ל 
ותירץ כי בעמלק צריך למחות גם את זכר  גו שמואל,  וא"כ אגג לא עמלקי ומדוע הר בואר שבאומות הלך אחר הזכר  ובקדושין עז: מ 

אחר בן מאגג ולפי הנ"ל אינו עמלק אלא רק    עמלק כמשמעו זכר עמלק זה המן. כי המן היה בן   –תמוה  עמלק. וביאר בזה מכילתא  
מלק אבל מזכר  מת אע"פ שלא מקבלים גרים מע ן למדו תורה בבני ברק כי בא כיצד יתכן שמבני בניו של המ   ובזה ביאר   זכר עמלק.

 לק.זכר עמ   ואינו עמלק כן מקבלים כי משנתגייר הוא כתינוק שנולד  
 מל'  –מתרלו מ"ל, ו  -גם בתרלד  מז

ִ   במדבר פרק כד   מח ֹאַמר ֵראש  לֹו ַוי  ָ ש  א מְּ ָ ש   א ֶאת ֲעָמֵלק ַוי ִ רְּ ַאחֲ )כ( ַוי ַ ֹוִים ֲעָמֵלק וְּ  ִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד: ית ג 

דבר  היו   )כ(   העמק  כה  שעד  משום  והטעם  ממצרים.  בצאתם  ישראל  על  למלחמה  ראשון  יצא  עמלק  באשר  עמלק.  גוים    ראשיה 
לפי  ראל היה שנוי בהליכות אוה"ע שיהיו נמשכים במקום שנוגע לישראל  מתנהגים כל אוה"ע בהליכות הטבע והמזל לבד ובצאת יש 

ני מ"ת להלחם. וכמו שביארנו בארוכה בספר שמות בפרשת עמלק. וזהו דבר  ה התעורר עמלק עוד לפ השגחה פרטית שעליהם. מש" 
 אוה"ע על מקומם: א מצא לב יותר מכולם למסור נפשו ע"ז להעמיד הליכות  בלעם ברוה"ק ראשית גוים עמלק. שהרי הו 

ל מה קבעו חז"ל מצות  הכונה למלכות עמלק. ע י מחה אמחה את זכר עמלק. אם  יש לבאר גוף המאמר כ -  ( שמות יז יד )   עוד עיי"ש 
ומה זו בעולם מה זה ענין. ואם הכונה  זכירה זו לדורות אחר שכבר נמחית מלכות הרשעה זו מה"ע. ואם אפי' יש איזה אנשים מזרע א 

ה שיהא נשכח שמו   והואי מזכרתו. אלא ע"כ  נצחית  זה א"א כלל. שהרי התורה  בעולם. דזה  וזכרו.  ברור שלא  כונה תעודת עמלק 
יוכל לו. והלא נתעבר על ריב לא לו. אלא משום  לחנם התגרה   עמלק עם ישראל. אשר בלי ספק לא נעלם ממנו כי לא בנקל יהי' 

וע"כ אין הכונה שהיא האומה היותר מצלחת ומאושרת בעולם שהרי    אשית גוים עמלק. דבר בלעם בעת הופע עליו אור רוה"ק.שר 
ממלכה  מ  כ"א  עמלק  היה  לא  דכמו  עולם  הענין  אלא  מדיוק  שפלה  שנתבאר  כמו  ביחוד  א"א  על  וחבריו  אמרפל  מלחמת  שהיה 

נעש  ידו  שעל  שידעו  משום  והוא  בראשית.  בס'  המעשים.  המקראות  ע"פ  עליונה  השגחה  להוריד  היינו  משפט  עין  יצאו  ה  מאז  כך 
לאוה"  הרע  התורה.  את  לקבל  היה  ומוכן  ממצרים  גו ישראל  ראשית  הוא  ועמלק  ביותר.  השונ ע  ת   א ים  ההשגחה  שנאה את    , כלית 

ה לפי מעשים. זה הרצון  והבטיח הקב"ה כי תגיע שעה שימחה זכר עמלק היינו תכלית תעודתו שתהי' הליכות הטבע חפשי בלי השגח 
 ך על כל הארץ.יהי נשכח מאוה"ע והיה ה' למל 

ה'   מט  ִמב ְּ אות    עיין לק"ה תפלין  ךְּ  ָ ש  ִנמְּ הֹוָלָדה  י  ו  ִקש   ר  ִעק ַ י  כ ִ כ ַ ל(  ֲעָמֵלק,  "וישסף  ִחיַנת  ק,  סו  ָ פ  ַעל  קל"ה(  )ִסיָמן  ז"ל  נו   ֵ ַרב  ֵרי  ִדבְּ ב ְּ ָבן  ו  מ 
ֵדי ֶזה נִ  ', ַעל יְּ כו  ע וְּ ַ ב  ַארְּ ש  רש"י, ֲחָתכֹו לְּ רו  ֵ ם ַעל פ  ָ ב ש  תו  ָ כ  ֶ ם ַמה ש   ָ ן ש  '". ַעי ֵ כו  ֵאל ֶאת ֲאָגג וְּ מו  ְּ 'ש  כו  ה ֵליֵלד וְּ ָ ש  קְּ ַ ל ַהמ  ֶ ָמה  ש  ח ַרחְּ ת ַ ן  פְּ , ַעי ֵ



 מוהר"ן                              ל    תורה           יקוטי                        ל               7ב: מ

כל   שבעולם  \נ/ סתרההשרש  את  \נא/ והרע  להמליך  כיצד  שהיא  תתאה,  החכמה  היא  מלחמתו  עיקר  כי   ,
זורק הכל אהק הוא  דייקא, אבל  מצוות מעשיות  רצונו  ולעשות  תנינא( ל  ב"ה  יט  בתורה  )כמבואר  השכל 

פירוד שם השם ש,  וגורם  תמצית הרע שלהםנמצא  וזה וכללות המלכות דסט"א  אגג שהיה מלכם הוא   .
פשוטו של מקרא שביקע אותו בחרבו   [נב]   חתכו לד'  שמואל את אגג  וישסףעל הפסוק  שפי' רש"י  

ה ממלכות שודצור את מלכות דקלק  ,\נג/ורבנו מבאר כוונתו של שמואל שפעל בזה ברוחניות  .ך ורוחבלאור
שמלכות דקדושה כמו   ,כי הגלות היא כמו עיבור  , ובתורה קלה מבואר יותר שנעשה בבחי' הולדה  .דסט"א

שהוא    א הוולדוצריך לחתוך את הם' סתומה לשני ד' ואזי יוצ  ,שהוא שני ד' שנעשים ם סתומה  ,בתוך רחם

היינו  ו לד' כתוזה הכוונה ח  ,וע את לידת המלכותמנל \נד/ אבל יש קליפת עמלק שמתגברהמלכות דקדושה, 
 

הו   ֶ ם, ש  ָ ב ) ש  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  ית, כ ְּ ִ ָרא ֵראש  ן ִנקְּ ֵ ַעל כ  י וְּ נו  ָ ךְּ ֵמָחָלל ַהפ  ָ ש  מְּ ת ַהנ ִ סו  יקֹורְּ ִ ָהֶאפ  ִפירֹות וְּ ִחיַנת ַהכ ְּ ֹוִים ֲעָמֵלק".  א ב ְּ ית ג  ִ ר כ"ד(, "ֵראש  ָ ב  דְּ ִ מ  ַ ב 
נ  ָ י ָחָלל ַהפ  לֹא ֶזה לֹא ָהָיה מָ כ ִ י ב ְּ י ָקַדם ָלעֹוָלם, כ ִ ִריַאת ָהע ו  ִסיָמן ס"ד(,  קֹום ִלבְּ עֹה" )ב ְּ רְּ ַ ֹא ֶאל פ  ֹוָרה "ב  ַהת  ָין ב ְּ ל ָהִענְּ ָ בָֹאר ֵהיֵטב כ  מְּ ַ ֹוָלם, כ 

 ְּ ֹוֶדֶמת ַלפ  ה ַהק  ָ ִלפ  ךְּ ַהק ְּ ָ ש  י, ִנמְּ נו  ָ ִחיַנת ָחָלל ַהפ  ם, ִמב ְּ ָ ִמש   ם ֵהיֵטב. ו  ָ ן ש  ית, ֵמֲחמַ ַעי ֵ ִ ָרא ֲעָמֵלק ֵראש  ן ִנקְּ ֵ ַעל כ  ךְּ ִרי וְּ ָ ש  ֹחֹו ִנמְּ כ  ֶ י  ת ש  נו  ָ  ֵמָחָלל ַהפ 
כוֹ  ַהב ְּ ִחיַנת  ב ְּ ֶזהו   וְּ "ל.  נ ַ ַ כ  ִרי  ְּ ַלפ  ֹוֶדֶמת  ַהק  ה  ָ ִלפ  ַהק ְּ ִחיַנת  ב ְּ ם  ָ ש   מ ִ ֶ ש  ָלעֹוָלם  קֹוֵדם  וְּ ית  ִ ֵראש  ִהיא  ֶ נ ַ ש  ַ כ  נו   ַהיְּ ֲעָמֵלק  הו א  ֶ ש  ֵעָשו  ל  ֶ ש  י  ָרה  כ ִ "ל. 

ֹות הַ  ִלפ  ִחיַנת ַהק ְּ ךְּ ִמב ְּ ָ ש  ִכין ֵמָחלָ ִנמְּ ָ ש  מְּ ָהעֹוָלם.נ ִ ַדם לְּ ק ָ ֶ י ש  נו  ָ  ל ַהפ 
כדי שיהיה מקו   כי החלל הפנוי הוא המקום והביאור בזה  מראשית הבריאה,    כי עמלק נמשך   נ ם  שצמצם הקב"ה אין סוף אלוקותו 

י זאת כי הוא שני  נו להשגטו, אבל א"א ל נו כפשו . ועיין תורה סד, שהצמצום אי חיים הובא בתורה סד ותורה מט(   ץ כמבואר בתחילת ע )   לבריאת העולם 
דהיינו שהקב"ה כביכול צמצמם  מהריצ"ח ביאור שלשון מקום הכוונה כמו שאומרים יש מקום לומר כך  הפכים בעניין אחד. ושמעתי  
זו שניתן לחשוב כך משם נברא עמלק, ומשם כוחו להעלים את האמת בעולם אלקותו ונתן מקום לחשוב   ,  שהוא לא נמצא, ומבחי' 

הצדיק אמת   כלל ולעומתו  חלל  ואין  מאד  נמצא  שהקב"ה  לגלות  כדי  הפנוי  החלל  לתוך  שנמשך  אלוקות  הקו  צריך  הוא  ואעפ"כ   ,
וגילוי מלכותו לעשות מצוות מעשיות אע ואדרבה זה עיקר  לעשות מצוות גשמיות שהן בחי' עולם שבחלל,   סק  ע פ שהן  " עבודת ה' 

כאן  וקות, וזה תיקון העולם ליחד קב"ה ושכינתיה בכל מצווה. ו לחבר לזה כוונה של אל שהוא מכח העלם אלוקות אבל המצווה  גשמי  
למעשה  עו  השכל  בין  להפריד  עמלק  זור מד  שהיה  תנינא  יט  בתורה  הוא    ק )כמבואר  שהעיקר  לומר  השכל  אל  מעלה  כלפי  מילות 
  עם כוונה לשם שמים.וות מעשיות דייקא  מצ   כופר בעיקר כי העיקר הוא   א שהו ועל זה נאמר  ואין צורך במצוות מעשיות כלל(    ל כ הש 

 ., והיא המלכות דקדושה שצריך לגלות ע"י שמכניעים את מלכות דסט"א עמלק וזו החכמה תתאה 
לו זכרם צריך לאבד כמ"ש מחה תמחה את זכר  ילו גרים לא מקבלים מהם ואפי נגדו מדור לדור לאבדו לגמרי ואפ   על כן המלחמה   נא

ות כמובא במדרש ובתורה יט  מ"ש ולא ירא אלקים. ומפקיע ממצוות מעשי בעולם המפקיע מיראה כ עמלק, כי הם הרע בעצם שיש  
למעלה   מילות  שזורק  י תנינא  אותיות  בין  שמפריד  וכידוע  לבד  השכל  אל  לבי -הכל  ובינה  חכמה  ו ה  לכן  -ן  לעשיה  שרומזות  ה 

ֹאֶמר כ ִ יאותו אין השם הויה שלם. וכן נרמוז בפסוק ) במצ  ס ָיה  שמות יז טז( ַוי  ֵ ֲעָמֵלק ִמד ֹ י ָיד ַעל כ  ַ ָחָמה ַליהָֹוה ב  ֹר:  ִמלְּ ידו של  ופרש"י    ר ד 
נחלק לחציו נשבע הקב"ה  ות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ומהו כס ולא נא' כסא ואף השם  הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להי 

יהי' שאין   וכשימחה שמו  כולו  של עמלק  שמו  עד שימחה  ואין כסאו שלם  שלם  ש   שמו  והכסא שלם  שלם  ט(  השם  )תהלים  נאמר 
ז  שם( וערים נתשת אבד זכרם המה מהו אומר  הו עמלק שכתוב בו )עמוס א( ועברתו שמרה נצח )תהלים  האויב תמו חרבות לנצח 
 רי כסאו שלם: י השם שלם כונן למשפט כסאו ה אחריו וה' לעולם ישב הר 

 ' איכה רבה ג' ת'. ועיין גם תורה קלה. ובסוף תפילה ל נב

מב"ן  ונ"ל שיתבאר עפ"י ר   ה דא"א לחתוך חי לארבע בפעם אחת ו לד' הרי חתך פגר מת דמסתמא הרגו תחיל שחתכ   צ"ע מה הועיל   נג
ר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת  ודע כי כל גזירת עירין כאש     -  (עה"פ ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם   ' ויב  על בראשית  ) 

ה ככלותך לקרוא את דברי הספר הזה תקשור  ה בנבואות כמאמר ירמיהו שצוה לברוך והי לכן יעשו הנביאים מעש ו   -על כל פנים  
על הקשת )מ"ב יג טז  רת ואמרת ככה תשקע בבל וגו' )ירמיה נא סג סד( וכן ענין אלישע בהניחו זרועו  שלכתו אל תוך פ עליו אבן וה 

ויאמר להכות    ר שם )פסוק יט( ויקצוף עליו איש האלהים וחץ תשועה בארם ונאמ   יז(, ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה לה' -
ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו      ים תכה את ארם: ה ועתה שלש פעמ חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כל 

 .יד להעשות בזרעו, והבן זה דמיונות בכל העת 
ט'    בלק"ה בשר בחלב   נד ה שכיון שה משמע    –ה'  הנ"ל שהיא  מלכות שצריך להוליד  ,  מרובים מאד צמצומים  ע"י  יא החכמה תתאה 

שכל  דות נמשים מיסוד זה של  שם שכל הלי   . ומבאר התגבר ל לסט"א שהוא תוקף הדין  ן עי"ז יש כח  כ והצמצום הוא מצד הדין על  
הנמשך מא"ס    שכל עליון דה היא טפה  צם לבחי' חכמה תתאה, משכל עליון לשכל תחתון. ונ"ל כוונתו כי כל הול עליון מאד שמצטמ 

ומצטמצם לטפה  בשרשו הוא מוחין גבוהים    א צ לכליות יועצות נמ יורד  מהמוחין  ו כמבואר במ"א    דכר ה   למח ית' בחי' חידוש שיורד  
הוולד.   יצירת  של  תחתון  שכל  בה  דקדושה   ד ל והוו מגושמת שמתלבש  מלכות  בחי'  דקדושה    , הוא  מלכות  בחי'  יש  הולדה  בכל  כי 

הכח שלהם להתגבר הוא ממה  ו ת והם החבלי לידה,  וע ההתגלו נ "ה הנ"ל ע"כ מתגבר הסט"א למ בעולם כמבואר שם בלק   שמתגלה 
אר בתורה ב' תנינא  מתגבר והכנעתו ע"י חסד כמבו הסט"א ש   דהיינו בים כנ"ל שהם כח תוקף הדין  ר   מים צמצו ו  ש ע הלידה נ לצורך  ש 

נוקבא  גמ"ל  , בחי'  יבות כנגד קליפת גם שהיא הסט"א מט' חסד וגם ת ותיות גא סח  שסגולה למקשה לילד הוא מזמור לתודה שיש בו ק 
יהיה  לך לא  גם  גם לי  והיינו  דסט"א בחי'  קוצרים את המלכות  כנ"ל  .  וקצרו לפי  שע"י חסד  דקדושה מהד' מלכויות דסט"א, כמ"ש 

     באר שהחסד מתגלה ע"י תוכחה.חסד. ולקמן ית 

מוהרנ"ת  לשון  ה'   וזה  בחלב  בשר  ַההֹוָלדוֹ   -'  ט   לק"ה  ַחי   ְוָכל  ֲעֵלי  ַהב ַ ְוָכל  ָהָאָדם  ל  ֶׁ ש  ין  ת  כ  ָ ְמש  נ  ם  ָ ל  ֻּ כ  "ל,  ים  ַהנ ַ י ו ת  ְכל  יק  ֵמַהש   ד   ַהצ ַ ֶׁ ש 

כֶׁ  ֵ ש  י ו ת מ  ְכל  יד שֹ  יְך ו מֹול  ֹון  ַמְמש   ְחת  ַ ל ת  כֶׁ ְליֹון ְלשֵֹ י ו ם הָ ל עֶׁ ל ק  ְך כ ָ ָ ְמש  ם נ  ָ ש   גֹות ֱאלֹקו ת. ו מ  ָ יל ַהש  ְשב  ָכל ָהעֹוָלם,  עֹוָלם ְוָכל ַההֹולָ ב   ב ְ ֶׁ דֹות ש 
ַההוֹ  י  כ ַ כ   ל,  כֶׁ ֵ ֵמַהש  יא  ה  יָלָדה  כ   דו ַע,  ַההוֹ   י ָ ל  ָ כ ָ ַהש  ֹות  ְלַגל  יל  ב  ְ ש  ב   ם  ָ ל  ֻּ כ  עֹוָלם,  ב ָ ֶׁ ש  וֹ ָלדֹות  ד  מ  עֹוָלם  ב ָ ֱאלֹקו תֹו  ְלדֹור,  ַגת  ה'  ר  ַֹעל  פ  ל  ָ כ  י  כ ִ

ָרא  ָ ב  ֶ ש   ַמה  ָכל  וְּ  , ַמֲעֵנהו  ַהכ ֹ   לְּ ַרךְּ  ָ ב  ִיתְּ ַרב  ה'  רו   ָאמְּ ֶ ש  מֹו  כ ְּ בֹודֹו,  ִלכְּ ִלבְּ ל  רֹוָנם  ִזכְּ י ו ם ָרָכה,  ֹוֵתינו   ק  ל  כ ָ יר    ְוֵכן  ְלַהכ   ֵדי  כ ְ ְכבֹודֹו,  ֹל ל  ַהכ  ָהעֹוָלם 

נ ַ אֹותֹו י   ֶׁ ל ַמה ש   י כ ָ ַרְך, כ   ת ְתב ָ יק ָהֱאמֶׁ ד   יל ַהצ ַ ב  ְ ש  ֹל ב   עֹוָלם, ַהכ  ה ְונֹוָלד ב ָ ל ָהאָ ֲעשֶֹׁ ה כ ָ י זֶׁ ֹו לֹא  , כ   ל  ֻּ ל ָהעֹוָלם כ  י כ ָ ל ָ ָדם, כ   ם אֶׁ ְתַקי ֵ ְבָרא ְונ  א  נ 
ה, ו ְלצֶׁ  יל זֶׁ ב  ְ ש  ה, ב   ת ָלזֶׁ רֹוָנם לִ   וֶׁ ֹוֵתינו  ִזכְּ רו  ַרב  ָאמְּ ֶ מֹו ש  ָרָכה: כ ְּ  בְּ

ל ַההוֹ  כ ָ ֶׁ ְמָצא, ש  "ל, ו  נ  י ו ת ַהנ ַ ְכל  ים ְוַהש   ְמצו מ  ין ֵמַהצ   כ  ָ ְמש  ד  ָלדֹות נ  גֶׁ נֶׁ כ ְ ֶׁ ְגד  ֵמֲחַמת ש  נֶׁ ל ֵיש  כ ְ כֶׁ ְמצו ם ְושֵֹ ל צ  ת עֲ כ ָ ַ פ  יַנת ְקל  ח  ה  ֹו ב ְ ז ֶׁ "ל מ  נ ַ ָמֵלק כ ַ
ְמ  ְבֵלי ֵלָדה.נ  ְך חֶׁ ָ רֹונ ש  ָבָריו ִזכְּ דְּ ָבן ב ִ ו  ַכמ  ָאַמר ַאַחר ַהת  וְּ ֶ ָרָכה, ש  "ל, ֹו ִלבְּ ַעל    ֹוָרה ַהנ ַ י הֹוָלָדה,   -וְּ ו  ל ִקש   ֵ ט  ַ ב  ֵדי ֶזה ִנתְּ בָֹאר    יְּ ְּ מ  ֶ מֹו ש  ִסיָמן  כ ְּ ם )ב ְּ ָ ש 
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והבד הדל"שחתך  את  בחי'  ייל  שהיא  כלום "מנהמלכות  ת  מגרמא  לה  דלית  דקדושה  ל 
דלית  \נו/וכו' מכונה  היא  כן  עמ  כנ"ל  שעל  של  האפיקורסות  לגלות  נפלו  ישראל  שכלל  לומר  לק  רוצה 

ת דסט"א,  יוכל הד' מלכוהכניע את    ,עלארב  וע"י שחתך שמואל את אגג מלך עמלק  ,שהוא מלכות דסט"א
ל  \נזובמדרש/ אותו  כןשסירס  תתפשט    ,פני  שלא  ברוחניות  ורביה  הפריה  דסט"א  ממלכות  לבטל  כנראה 

ום יאמץ  האפיקורסות שלהם בעולם, וע"י שהכניע מלכות דסט"א אזי כשזה נופל זה קם כמ"ש ולאם מלא

דקדושה,   מלכות  קמה  אזי  החרבה  ואמלאה  מלכיות   לההעעי"ז  ו וכתיב  ד'  כלליות  שהוא  מאגג 
כ  דס"א, התלבש  שבאגג  הרע  דהיינו  כח  כל  את  הכניע  אותו  שהכניע  וע"י  בעולם,  עמלק  של  הרע  ל 

שבעולם דסט"א  את    ומלכות  רגלים  נחל" המהמלכות  והעלה  בשלש  ש  דקדושה  מעשה  בדהיינו 
אור הפנים  דהיינו    ,דושהלד' של המלכות ק  אור של ג' רגליםהנביא  שמואל  האיר    לארבע,  גהחיתוך של אג

 . פיקורסות של עמלקמלכות דקדושה ומשך והעלה אותה מהאל

נכתבה בלשון זה לרמוז לג' רגלים  ון ארמי, ושרמוז במילה וישסף שאין לה שרש בלשון הקדש אלא בל וזה

כי הפנים,  אור  מאיר  חיותה  סחפוכות  סבועות  ש ר"ת    ף'ס'ש וי  שבהם  עיקר  כי  של  , 

וחכמ דקדושה  כנ"לתתאה    המלכות  רגלים  שבשלש  הפנים  המסוגל  מאור  ימים  שהן  ים  דהיינו 

לתשובה המביאה  יא(הכתוב  . בבחי'  להארת האמת  ב  לשמואל  \סא/[ס]   \נט/ )שמואל  ציין   ב-מוהרנ"ת 

 
מֵ  ר  ֵ ַדב  ְּ מ  ֶ ש  י  קלה(  כ ִ "ל,  ַהנ ַ ֹוָרה  ֲחתָ ַהת  ִחיַנת  בְּ ב ִ ַעל  ַההֹוָלָדה  וְּ ם(.  ָ ש  בָֹאר  ְּ מ  ֶ ש  מֹו  )כ ְּ ע  ַ ב  ַארְּ לְּ הַ כ ֵ   -כֹו  ֵדי  יְּ ַעל  ַההֹוָלָדה  ר  ִעק ַ מֹו  ן  )כ ְּ ֶחֶסד 

י ַעל   ָמקֹום ַאֵחר (. כ ִ בָֹאר ב ְּ ְּ מ  ֶ ֵדי הַ   -ש  חִ יְּ ךְּ ב ְּ ָ ש  ָ ֶחֶסד ִנמְּ ש   מ ִ ֶ ע, ש  ַ ב  ַארְּ ֶ יַנת ֲחָתכֹו לְּ ש  י כ ְּ ָ ם ַההֹוָלָדה, כ ִ ש  ָמר ַההֹוָלָדה ִנמְּ גְּ דֹול, ֵמַאַחר  נ ִ ךְּ ֶחֶסד ג ָ
ַעל   ֶ ג ַ   -ש  ֵדי ֶזה ִיתְּ ה ַעל  יְּ ֶ ָ   -ל  יק ַהש  ד ִ ֵדי ַהצ ַ ַעל  יְּ ת יֹוֵתר. וְּ לֹקו  ִקין    -גֹות א  ָ ת  ה ִנמְּ ֵדי ַהֶחֶסד ַהז ֶ ָהיו   יְּ ֶ יִנים ש  ַעל  ַהד ִ ִמים. וְּ צו  מְּ ַהצ ִ ָחִזים ב ְּ ֵדי    -ֶנא  יְּ

ַקת ַהד ִ  ָ ת  ַנֲעשֶֹ ַהמְּ ר וְּ ָ כ  ם ֶנעְּ ֶ ין ד ָ ךְּ ֶהָחָלב ש  ָ ש  ִנמְּ ל וְּ ֵ ש  לְּ ַ ת  ְּ ם ִנש  ָ ִמש   ַעת ַההֹוָלָד ה ָחָלב ו  ְּ ש  ה ב ִ ַהו ֶ תְּ ים נ ִ ֲעֵלי ַחי ִ ַ ל ַהב  ָ  .ה ֵאֶצל כ 
 ' מל  –מתרלו מ"ל, ו  -גם בתרלד  נה

 י אם ע"י ענפי השכל העליון המתפשטים לשם.ועיין לעיל תחילת אות ו' שההמשך הוא כ  –  מגרמא כלום וכו'   נו 

....ורבנן אמרי מה  ואסף אמר )תהלים ע"ט( והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם מהו אל חיקם ..  -פרשה ג פסקה כב    איכה   מדרש רבה   נז 
מזרקין אותן  וחנן שהיו נוטלים מילותיהם של ישראל ו סכנין ור' לוי בש"ר י ד   שעשו במילה שנתנה בחיקו של אדם דאמר רבי יהושע 

חרת עד שעמד שמואל הנביא ופרע בהם הדא הוא דכתיב )שמואל א' ט"ו( ויאמר  כלפי מעלה ואומרים בזה בחרת הא לך מה שב 
הגישו אלי את  וגו' א"ר אבא בר כה   שמואל  וישסף שמואל את אגג  )שם(  וכתיב  יכות  התחיל מחתך בבשרו חת   נא אגג מלך עמלק 

די עורו ר' יצחק אמר הביא ארבעה  מבשרו כזית( ומאכיל לנעמיות הה"ד )איוב י"ח( יאכל ב   חתיכות )בתנחומא כי תצא גרס מחתך 
מיתין השרים מיתות מרות )בתנחומא חמורות( רבי יצחק אמר סירסו  קונדיסין ומתחו עליהם )שם( ויאמר אגג אכן סר מר המות כך מ 

ו ש   לפי  נוטל את המילות  נפרע ממנו הדא  היה  דא  ויאמר שמואל כאשר שכלה  זורקן כלפי מעלה על  הוא דכתיב )שמואל א' ט"ו( 
חתכו לארבע חתיכות    ם חרבך כן תשכל מנשים אמך וישסף מלמד שחתכו ארבע חתיכות )ברמז במלוא פירש כאן שסרסו ואח"כ נשי 

 שחתכו לארכו ורחבו(   ום אלא לפרש שמע מינה סת ואיני יודע אם לאורך או לרוחב ולא בא הכתוב ל 

 ן תשכל מנשים אמך( אומר סרסו דכתיב ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כ   רבי   בתנחומא גרס ) 

שמואל  נשים    מדרש  שכלה  כאשר  שנאמר,  סרסו.  אמר,  יצחק  .......רבי  יח  אותו  פרשה  שלא  אמתו  אמך.  מנשים  תשכל  כן  חרבך 
לוי, אף מש  רבי  ה ה  האיש. אמר  לישראל בתורה.  ינצו רמזה  כי  יא(  כה,  )דברים  הוא דכתיב,  בתריה,    דא  וכתיב  וגו'.  יחדיו  אנשים 

 . מה כתיב בתריה, )שם יז( זכור את אשר עשה לך וגו': וקצותה את כפה וגו' 

וא שכתב אכן סר  ה   מר מהו וישסף שקבע ארבע קונדיסים וקשר את שתי ידיו ואת שתי רגליו פרשה יב ......ור' לוי או   פסיקתא רבתי 
 ות )שמואל שם ל"ב( )הוא שכתב ממך סר(  מר המ 

 '.אות ו  ' פסקא ג  -הנא  וכן פסיקתא דרב כ '.   כי תצא פרק ט   וכעין זה בתנחומא 

. ואולי עפ"י הזוהר דאל  וכנראה שהיה עפ"י הדיבור יא.  ועוף כמבואר בש"ע אהע"ז סימן ה' סעיף  צ"ע כי אסור לסרס אפילו בהמה  
 ותיו אינם פירות.זה סירוס כי הוא מסורס מעיקרא. כי פר   עביד פירי. נמצא שאין א  אחר אסתרס ול 
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ַלח ד ָ   ב פרק יא -מואל ש   נט  ְּ ש  ָלאִכים ַוי ִ ְּ ֵעת ֵצאת ַהמ  ָנה לְּ ָ ַבת ַהש   ו  ש  ִהי ִלתְּ ֹו וְּ )א( ַויְּ ֶאת ֲעָבָדיו ִעמ  ָרֵאל ַוי ַ ִוד ֶאת יֹוָאב וְּ ל ִיש ְּ ָ ִחתו  ֶאת  ֶאת כ  ְּ ש 
ֵני  ֹון ַוי ָ   ב ְּ ָלם: ַעמ  ָ ש  ירו  ב ב ִ ֵ ָדִוד יֹוש  ה וְּ ָ  ֻצרו  ַעל ַרב 

 עת בשנה שדרך החיילות לצאת, כשהארץ מלאה קמות, והסוסים מוצאים תבואה בשדה לאכול:   יש -לעת צאת המלכים  -  רש"י 

ים בשנה  ת המלכ עצמה שהיתה בה בעת צא בעת תשובת השמש אל הנקודה ההיא ב   רוצה לומר:   -א( לתשובת השנה  דוד ) מצודות  
 העברה, להלחם בישראל ולעזור לבני עמון כמו שכתוב למעלה: 

 ...כי היה בחדש סיון שכל מלכי ארץ יוצאים ופניהם בקרב   -מלכים,  לעת צאת ה   -  מלבי"ם 
 ' א  'א כ -דברי הימים וב ס

ֵעת צֵ   א פרק כ -דברי הימים   סא ָנה לְּ ָ ַבת ַהש  ו  ש  ֵעת ת ְּ ִהי לְּ ָלִכים ַוי ִ )א( ַויְּ ְּ ֵני ַעמ  את ַהמ  ֵחת ֶאת ֶאֶרץ ב ְּ ְּ ש  ַוי ַ ָבא  ַהג יֹוָאב ֶאת ֵחיל ַהצ ָ בֹא  נְּ ַוי ָ ֹון 
ַצר  ָ   ַוי ָ ש  ירו  ב ב ִ ֵ ָדִויד יֹש  ה וְּ ָ ֶסָה: ֶאת ַרב  ֶהרְּ ה ַוי ֶ ָ ךְּ יֹוָאב ֶאת ַרב  ם ַוי ַ צָ )ב   ָלִ מְּ ֹו ַוי ִ ם ֵמַעל רֹאש  ָ כ  ִויד ֶאת ֲעֶטֶרת ַמלְּ ח ד ָ ק ַ כ ַ ( ַוי ִ ַקל כ ִ ְּ ָבה   ָאה  ִמש  ר ָזָהב ו 

ב ֵ  ַלל ָהִעיר הֹוִציא ַהרְּ ְּ ש  ִויד ו  ִהי ַעל רֹאש  ד ָ ָקָרה ַות ְּ ֹאד: ֶאֶבן יְּ ַבֲחִריֵצי הַ   ה מְּ ֵגָרה ו  ְּ מ  ַ ר ב  ש ַ ה  הֹוִציא ַוי ָ ָ ר ב  ֶ ֶאת ָהָעם ֲאש  ֵכן  ב ַ )ג( וְּ ֵגרֹות וְּ ְּ ַבמ  ֶזל ו  רְּ
ֵני ַעמ   ֹכל ָעֵרי בְּ ה ָדִויד לְּ וִ ַיֲעש ֶ ב ד ָ ָ ש  ם: ֹון ַוי ָ ָלִ ָ ש  רו  ָכל ָהָעם יְּ  יד וְּ

יש    -בעטרה. ותהי על ראש דויד    -ובה אבן יקרה  )ב(  וסים.  כשהעשבים בשדה להאכיל הס   -)א( ויהי לעת תשובת השנה    -  פרש"י 
כי מנהג בארץ  ובלת ורבותינו פירשו אבן שואבת היתה בה ושמעתי בנרבונא  היאך ראשו ס מפרשים על ראש דוד ממש ויש לתמוה  
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פשוטו של   עת צאת המלכים,ויהי לתשובת השנה ל    \סב/ א-לציין לדברי הימים  יותר נראהוצ"ע  
למ לצאת  המלכים  שדרך  בעת  מדבר  שיוצמקרא  דקדושה  במלכות  שמדובר  דורש  ורבנו  את  לחמה, 

ם מלכות  אור האמת שמעורר את ישראל שה ברגלים כי אז מאיר אור הפנים,    למלחמה במלכות דסט"א 

ועליית המלכות  לצאת  העת  היא  לכן  לתשובה,  דסט"א  הדקדושה  המלכויות  ד'  תשובת   כי,  מגלות 
דין   ימי  רגלים, שהם  בחי' שלש  זה  יראההשנה,  תיק  בחי'  המלכות/שהיא  של    \סגון  מוראה  בחי' 

דהיינומלכות ברעדה  ושמחה   \סה/ןיד  \סד/ימי תשובה  ,  גילו  טזבחי'  )ר"ה   בפסח  [סז]\סו/(., כמאחז"ל 
  ובחג סוכות על הפירות  דהיינו בשבועות  , בעצרת  תגדל בשנה הזו  \סח/איזו כמות  נידונין על התבואה

כנ"ל, שמוציאין את בחי'  דקדושה מהסט"א  דהיינו המלכות  וכו'. ואז עת צאת המלכים    על המים
הד' מלכיות,דקדושה מגליות  המלכות    סטל "המ הפנים המאיר    של  ומעלין אותה אל אור 

 :  כנ"לתשובה מאהבה ושמחה ל ם ישראלועי"ז זוכיבשלש רגלים 
 

על  ישמעאל   ותהי  שכתוב  ומה  כסא  על  תחתיה  מלמטה  כנגדה  יושב  והוא  ראשו  על  מלמעלה  מלך  של  כתר  דוד  שתולין  ראש 
 שנראית כמו על ראשו: 

י( וע"ש שכורתים בו  שר יכרתו בו העצים  כלי המלא פגימות א   -)ג( וישר    מצודות ציון קרוי משור כמו אם יתגדל המשור )ישעיה 
ג"כ מגרה   העצים ע"י  ז( והיה די לומר וישר שפירש חתך במשור אבל לתוספות ביאור    גרירה קרוי  כמו מגררות במגרה )מלכים א 

ודש קצח )ישעיה כח(. ובמגרות  כמו כי לא בחרוץ י   כלי ברזל עשוי חריצים   -במגרה וכן רתקו בזיקים )נחום ג(. ובחריצי הברזל  אמר  
 הם מן המשור: גם הם כלים מלאים פגימות אבל קטנים    -

כי    , לעניין שלנו  ז ועוד גם העניין המסופר שם נראה שרומ   .ב -א ולא בשמואל -תשובת השנה הוא בדברי הימים לעת    רבנו ון  לש   סב
לכות מהסט"א והכי נמי לקח דוד מלך ישראל את  לפי רבנו הוא הרגל שמאיר בו אור הפנים שעל ידו יוצאת המ ה  לעת תשובת השנ 

   .סט"א ישסף את אגג להכניע מלכות ד חתך במשורים בבחי' ו   הכתר ממלך עמון ואת עמו 

י דין וימי תשובה וכו' ואז עת צאת המלכים וכו' להעלותה אל  הם ימ ש לתשובת השנה זה בחינת שלש רגלים    -  יא עיין פל"ח אות    סג
חינת חכמה תתאה הוא  רוצה לומר כי כבר נתבאר לעיל שהמלכות ב   -צוות שמתקבצין לתוך הרגלים ור הפנים על ידי שמחת המ הא 
שנה שהוא בחינת  של ה   ב חינת השיעורים של כלל מצוות התורה, ועל ידי השמחה של המצוות של כל השנה שמתקבצין לתוך הל ב 

ת ה"א אך מחמת שעל ידי הפגמים של ישראל נותנין  נים המאיר אז כמבואר באו השלש רגלים, על ידי זה עולה המלכות אל אור הפ 

הפגמים  ס ושלום, ובזה בעצמו מכבידין עליה שלא תוכל לעלות אל אור הפנים, כי  טרא אחרא לינק ממנה ח כח לבחינת המלכות דס 

השמחה    ן וימי תשובה, כי בקדושה מחמת שהשלש רגלים הם ימי די כמובן אך  ממש מבחינת שמחת המצוות  יפוך  ה חס ושלום הם ה 

)ברכות ל:(   ז"ל  בפרט כפי הנ"ל כי השמחה היא  דה,  במקום גילה שם תהא רע צריכה להכלל גם מבחינת היראה כמאמר רבותינו 

הפנים,   מוראה של מלכות שמקבל בחינת אור  הוא בחינת  הפנים   חיות   ת והיראה  מה  מאור  בחינת  ימי  , שזה  רגלים שהם  שהשלש 

ימי   הם  ויראה שמחה  ימי   דין  והם  כן  )יומ   גם  בחינת  מלכיות,  הד'  מגלות  המלכות  יוצאת  התשובה  ידי  ועל  גדולה  תשובה,  פ"ו(  א 
ש  ח תשובה  ומקבלת  מביניהם  המלכות  עולה  ואז  הנ"ל,  הפגמים  נתתקן  התשובה  ידי  על  כי  הגאולה,  את  מא י מקרבת  הפנים  ות  ור 

 צת מדברים אלו הנ"ל: שמאיר בשלש רגלים כנ"ל ועיין בסימן קל"ה מבואר שם ק 
ל תבואה ופרות ומים נידון  ר"ה נידון רק האדם אב שמשנה זו היא דעת רבי ישמעאל שב   בגמ' ר"ה טז לקמן מבואר   –  מי תשובה י   סד

רות ומים נגזר ברגלים. וצ"ע א"כ על מה נידון האדם בר"ה  אה פי ו בג' רגלים. ודעת רבי יהודה שהכל נידון בר"ה ורק הגזר דין של תב 
י  י הדין ואלו ואלו דבר ובאמת עי"ש מחלוקת מת   שלא קשור לתבואה פירות ומים.צרות זהב וירושה  ואו ק על חולאים ויסורים  האם ר 

ועל כן הם   דין  ימי  הם  והעיקר שהג' רגלים  לדין כנראה.  דין  יש חילוק בין  סיעתא דשמיא    .ובה מי תש י אלקים חיים, רק  ויש בהם 
 ור הפנים.תעורר בהם לתשובה מא ה מבינה עילאה ל 

הסיעתא דשמיא    א עולם התשובה. וממנה י הרגלים הם יו"ט שמאיר בו מוחין דבינה כמבואר בתורה קלה. ובינה הי כ   –  ימי תשובה 
נמצא שאור הפנים שמאיר ברגלים    קיב(.  תורה   ן )עיי   במנחות כט שמעלים אותו לפתח מן הצד שבה' בתורה ו' ו לרוצה לשוב כמבואר  

ינה.  ג' רגלים והרי בארבע פרקים העולם נידון וגם ר"ה הוא יו"ט מוחין דב   הם בתשובה. וצ"ע מדוע רק הוא סיעתא דשמיא לשוב ב 
סיעתא    יותר   א ואדרבה כיון שבו עיקר הדין ראוי היה שבו תיהיה יותר תשובה וממיל   כאן שמאיר בו אור הפנים?וע לא מבואר  ד ומ 

המאיר ביו"ט. כמו בג' רגלים. וכנראה צ"ל    ה, אבל אין זה אור הפנים דשמיא לשוב. ובאמת יש אלול חודש שלם של תשובה לפני ר" 
"ט, ואילו ברגלים שהוא רק הגזר דין מספיק יום אחד ועוד שבוע לתשלומין. אבל  ן יש חדש שלם ועוד יו שבר"ה כיון שהוא עיקר הדי 

לכות מהגלות  , לכן בהם עיקר יציאת המ א יום דין ותשובה מיראה, ולא שמחה, ואילו הרגלים הם ימי שמחה "ה הו ר יש חילוק כי ב 
   אע"פ שהכל כנראה מכח התשובה של ר"ה.

נ ואולי    סה  הוא    זכר לכן לא  כי  מיראה ראש השנה  רגלים   תשובה  ג'  על  ושמחת בחגך אלא  נאמר  כי    .בלא שמחה, דלא  צ"ע  אבל 
בר אור  יצאה מהגלות ואילו שם מד ה את המלכות אחרי ש יר ראש השנה. ואולי כי כאן מדבר מאור יו"ט המחי כ בתורה קלה כן מז 

 רק ג' רגלים. וצ"ע.  יו"ט שמוציא את המלכות מהגלות, לכן שם זה ד' ימים טובים וג' 
טז.  סו  ב   -  ראש השנה  האילן  פירות  על  על התבואה בעצרת  נידון בפסח  העולם  עוברין  ר מתני' בארבעה פרקים  עולם  באי  כל  ''ה 

 מעשיהם ובחג נידונין על המים: צר יחד לבם המבין אל כל  טו{ היו -}תהילים לג לפניו כבני מרון שנאמר  

גבי בפסח על התבואה. בפ' מי שמת   -  תוספות  יח:(  )ברכות דף  ר''ה משמע דבר''ה שמע שתי רוחות    ו  חסיד שהקניטתו אשתו ערב 
ו מזכירים דין הנגזר  שמא בשמים בר''ה הי פרגוד שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו ו ה שמספרין זו את זו ששמעו מאחורי  

 ה: ח אי נמי כר' יהודה דאמר הכל נידונים בר''ה וגזר דין בפסח על התבוא בפס 
 זהר ויחי רכו:  ו זוהר חדש בראשית כד:, וו עה"פ הצור תמים פעלו, דברים רבה האזינ סז

ד  האיכות של הפרי והיכן יר ולי ברגל נידון על  לדעת רבי יהודה שעיקר הדין בר"ה והגז"ד ברגל, א   שם אבל   כדעת רבי ישמעאל   סח
 הגשם.

 מל'  –מתרלו מ"ל, ו  -גם בתרלד  סט



 מוהר"ן                               ל     תורה          יקוטי                       ל               10ב: מ

של    \עדהיינו שע"י מצוות ד' כוסות והכרוך בהן/   , ד' כוסותוע"כ יש ד' בחי' בכל רגל, בפסח הם  

לימוד  ות הוא סדר  בוע בש  ירים אור הפנים לד' בחי' שבמלכות קדושה להעלותה מהגלות.הסדר מא  ליל

 כיצד סדר משנה וכו'   \עא/ ל )עירובין נד ע"ב(המשנה שהוא ד' פעמים ביד כל אחד, כשרז"
בסי שקבלנו  עצמה  בתורה  טמון  שזה  כדהיינו  ששומע  ע"י  אלא  כראוי  שתתקבל  שא"א  ד'  ני,  פרשיה  ל 

הפנים לד' של  ועל כן שבועות שהוא מתן התורה הזו שנקלטת בד' פעמים מסוגל להאיר אור    ,\עב/ פעמים

שע"י נטילת ונענוע ד' המינים מאיר אור    ' מיניםבסכות היא ד  . מלכות דקדושה להוציאה מד' גלויות

מד להעלותה  דקדושה  למלכות  גלויות הפנים  רגל  ,  '  בכל  שיש  בחי'  ד'  ההוא  הכל  כי  בחי'    ד' כנגד 
ע"י   ושמחה  ועי"ז לתשובה מאהבה  בחי' מלכות הנ"ל, שצריך להעלותה אל האור הפנים,"ל  הנ

 : שמחות המצוות שמתקבצין לתוך הרגלים כנ"ל 

 
 זאות 

שקוצרים  אחרי שביאר וביאר  דסט"א  מלכויות  ד'  לגלות  נופלת  המלכות  שלפעמים  אותה   לעיל    ומעלים 
בתוכח  מהם   מתגלה  הוא  שהחסד  יבאר  עתה  חסד.  קול ע"י  דהיינו  דחמרא  קרנא  בחי'  הצדיק  של  ה 

קרן  ה כמו  ובביאור הלקוטים  מוכיח של הצדיק שהוא  והגד לעמי פשעם,  קולך  כמ"ש הרם כשופר  שופר 
ינו יותר מזעקת  מבאר שהוא קול שאגת הקב"ה על נווה דילה שהוא גדול יותר מזעקת מושל בכסילים דהי

ניות של הסט"א. והם שני קולות קול המוכיח הכואב המלכות שזועקת על שנפלה לכסילות החכמות חיצו
 ממנה וזועק את קול התוכחה שלו בכאב גדול וזעקת המלכות.את נפילת המלכות יותר 

וכן בסוף    דקדק בלשון רבינו ממה שמכנה את החכמה תתאה מישרא דהיינו קול זעקה   אור הליקוטיםוהבי
וח למלכות  זכה  כמה  עד  ניכר  אדם  של  קולו  לפי  כמה התורה  עד  רק  באמת  כי  ומבאר  הזו.  תתאה  כמה 

חשוכה   היותה  על  זועקת  מאחיזת  שהמלכות  אותה  לחתוך  הצדיק  תוכחת  קול  לה  יועיל  בגלות  ושקועה 
בגמ'ה שדרשו  וזהו  הצדיק.  ובפני  ברגלים  מאיר  הפנים  אור  אל  ולהעלותה  והגלות.  "שלש    סט"א  עה"פ 

ד בחיריק ובצירה שכשם בא לראות בא להראות. כי פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה"א". יראה היו
 א כואב לו היותו בגלות. א"א להוציא מהגלות מי של 

התוכחההחסד  בביאור   ע"י  רבינו  המתגלה  כוונת  כיצ"ע  ולפ"ז    .  התוכחה  הוא  שהחסד  משמע  בפשטות 
ובאופן שצריך לשמהכוונה שהתוכחה הנכונה לכ בדיוק במה שצריך  והיא  וע  ל אחד  סד  חההיא החכמה 

החכמה/ הגדול   ע"י  ה\עגשמתגלה  הוא  הצדיק  ולפ"ז  המ,  את  החסד  ע"י  לקמן  קוצר  אבל  מהגלות.  לכות 
של הצדיק אנחנו מקבלים את החסד, דהיינו שהחכמה שמתגלית בפה המוכיח מאירה   משמע שע"י התוכחה

שעי" חסד  בעל  להיות  ולפלאדם  גליות  מהד'  המלכות  את  יקצור  בעצמו  היז  הפירוש שהחכמה  אור  "ז  א 
י חסד ויוכיחני ומאירה לו אור  יא מכה בו בבחי' יהלמנחסד, דהיינו שהתוכחה הבעל  יות  שמאיר לאדם לה

ידו נעשה בעל חסדעשחכמה   שני ונראה ש   לקצור את המלכות שלו מהגלות בד' מלכויות דסט"א.  \עד/ ל 

 
אבל שתיית ד' כוסות זה אחר זה    לישי וברכת המזון וכוס רביעי וגמר ההלל.י ואמירת הגדה וכוס ש והקידוש כוס שנ   כוס ראשון   ע

כסדר,  ואם שתאן זה אחר זה שלא  ד' כוסות על הסדר,  שו"ע אורח חיים סימן תעב )ח( צריך לשתות  ב   בואר מ כ   לא יצא בלא הפסק  
 לא יצא: 

נד:   עא סדר משנה משה למד מפי הגב   -  עירובין  כיצד  ל ת''ר  ושנה  נכנס אהרן  וישב לשמאל משה  ורה  נסתלק אהרן  פירקו  ו משה 
  ר לעולם אהרן לימין ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן רבי יהודה אומ   נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן נסתלקו בניו אלעזר 

ביד בניו  מצאו ביד אהרן ארבעה  שנה להן משה פירקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן נ משה חוזר נכנסו זקנים ו 
ן שנו להן בניו פירקן נסתלקו בניו שנו  ר שלשה וביד הזקנים שנים וביד כל העם אחד נסתלק משה ושנה להן אהרן פירקו נסתלק אה 

זר חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וקל וחומר ומה אהרן שלמד  כל ארבעה מכאן א''ר אליע ם פירקן נמצא ביד ה להן זקני 
 .ה כך הדיוט מפי הדיוט על אחת כמה וכמה י משה ומשה מפי הגבור מפ 
רו דקאי  ביא   ה' ושם מ' א' ויספרה הכינה וגם חקרה. ובבראשית רבה כד    ה הביא לזה ראייה מהפסוק איוב כח אז רא   בתורה קלה   עב

 .חוזר תחילה בלבו ד' פעמים   ה משה רבנו הי מר ל שכל דיבור שא אקב"ה  
סד שעושה עמו  בתורה קמג שחכמת הצדיק מאירה ומרחיבה לאדם וזה הח   חכמתא כמו שהוא מבואר נהירו ד   ל -א ולפ"ז יתפרש    עג

י כ ְּ   -  ם בעצתו. וזה לשונו ש   הצדיק  יִנים. כ ִ ַקת ַהד ִ ָ ת  י הו א ַהמְּ ֹור, כ ִ ֵמי ַהד  ל ֵעָצה ֵמַחכְּ ֵ ַקב  ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיךְּ ַלֲעשֹֹות,  ַמֲעַלת ַהמְּ ֵעָצה, וְּ ִריךְּ לְּ צ ָ ֶ ש 
ם, כ ִ ִהיא ב ְּ  צו  ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיךְּ לַ ִחיַנת ִצמְּ לֹו וְּ כְּ ֵצם שִֹ ַצמְּ הו א ב ְּ י ִנתְּ יִנים כ ַ ֲעשֹֹות, וְּ ִחיב לֹו,  ִחיַנת ד ִ ֶהָחָכם נֹוֵתן לֹו ֵעָצה, הו א ַמרְּ ֶ ֵדי ש  ַעל יְּ ַע. וְּ דו  י ָ

ֹו חָ  ֵמִאיר ב  ד ְּ ו  ִהירו   נְּ י ֶחֶסד הו א  ִחיַנת ֲחָסִדים, כ ִ ֶזה ב ְּ וְּ ָמתֹו.  ֶ כְּ מֹו ש  ָתא, כ ְּ מְּ ָך ַדף צ"ד ָחכְּ דֹוש  )ֶלךְּ לְּ ז ַֹהר ַהק ָ ַ ב ב  תו  ָ ִהירו   כ  נְּ ָתא'  .(: 'ֵאל  מְּ ָחכְּ ד ְּ
ִת  כְּ ֹום":ו  ל ַהי  ָ ים נ"ב(: "ֶחֶסד ֵאל כ  ִהל ִ       יב )ת ְּ

מבואר   עד או   כן  ל'  תורה  תפלות  תנו  בלקוטי  ש   -ת  אמת  מוכיחי  אמתיים  צדיקים  לנו  ותשלח  הרבים  ברחמיך  תמיד  ותזכנו  יעסקו 

תוכ ותתן בלבנו שנטה אזנ  בתוכחה מגלה מאהבה מסתרת.תנו  להוכיח או  ולבנו לקבל  שתהיה לפעמים    חתם הטובה. אף על פי ינו 
ו  גדולה,  ובשמחה  ובחבה  באהבה  תוכחתם  דברי  לקבל  נזכה  כן  פי  על  אף  בזיון,  לשוב  בדרך  ונזכה  תוכחות.  אוהבי  בכלל  נהיה 

על לשונה".    כחתם הטובה. כמו שכתוב: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד ה חסד גדול על ידי תו בתשובה שלמה לפניך באמת. ויתגל 

בשלמות בקדשה ובטהרה, ונהיה נכללים תמיד במדתו של אברהם אבינו עליו השלום שהיה מדתו    על ידי זה למדת החסד ונזכה  
 .טרא אחרא ה מן הארבע מלכיות דס ועל ידי החסד הזה נזכה ברחמיך לחתך ולהבדיל ולהעלות את המלכות דקדש חסד.  
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אב אמת  נ"ל.הפירושים  כך  עיקר  השני  השנינמצא    ל  האדם  וכחהשהת  לפי'  בלב  לפי    הולמת  אחד  כל 
ב והנמוך יותר צריך תוכחה בבזיון כדי לשבור ליבו, עכ"פ ל ,יבולחכם תוכחה קלה כבר שוברת ל כי ,רך הצו

החכמה אור  מתגלה  בו  הישות\עה/ נשבר  את  ממנו  שמבטל  הלקיחה  ,,  מדת  חסד  )  ,שהיא  במ"א  כמבואר 
מאיר בו בחי' צדיק חכמה  אור ה ו  (טובת הנאה  להם הוא כדי שיחזור אליוש  את, שאפילו חסדלאומים חט

 א.  "דסט ת את המלכות מגלות הד' מלכויו ראמת, שהוא החסד שקוצחונן ונותן בחי' חסד של 
בזה מובן מדוע שונא בצע הוא התנאי לתיקון המלכות ולזכות בחכמה תתאה, כי הבצע הוא הפך החסד,  ו

וקוצר את    \עו/נעשה שונא בצע  וחסדדהיינו שע"י צדקה  ואר בתורה כט שתיקון הממון ע"י צדקה,  וזה שמב
 כמות חיצוניות. החכמה תתאה מגלות הח

להעלות את המלכות חכמה כשצריכין  שג' ג'    וחליבואר בלק"ה ג מ  המוכיחפה  בביאור החכמה המתגלה ב 
המלכו משרש  הארה  ולהמשיך  לעורר  צריכין  הגלות,  מן  דהתתאה  מבחיית,  תתאה  והמלכות    'ינו  חכמה 

יא  ה שבו השרש לעולם שתחתיו ובכל עולם החכמה תתא  אהועולם  כי כל    שבשרש העולמות העליונים.
מגרמא שהמלכות   לה  עולםבדלית  קדישא,    .אותו  ידי הדיקנא  על  הוא  תקון עלית המלכות  כן עקר  ועל 

מבח נמשכת  קדישא  הדיקנא  גם  כי  הפנים,  אור  בחינת  מלכותשהוא  מבחינת  צמצומים,  שבעולמות   ינת 
 .  מאד, כמבאר "בעץ חיים"העליונים והגבוהים מאד 

שה, בחינת זקן וכל תקוני דיקנא הם סביב הפה הקדוש, והתגלות צנורות החכמה הקדושה של הזקן דקדו
ות ויושב בישיבה, נתגלה רק על ידי הפה הקדוש, שדרך שם עקר התגלות כל החכמה הנמשכין דרך צינור

והדיקנא הפאות  של  הי  .השערות  שחכמה  המו אא  דהיינו  הפנים  ביו"ט ר  דא"א   איר  דיקנא  תיקוני  מי"ג 
ידי זה מעלין את המלכות    ,שבבינה עילאה ידי התגלות החכמה הזאת של תוכחה, נמשך חסד, שעל  ועל 

עולה עד    מגלות של ארבע מלכיות ומעלין אותה לאור הפנים המאיר בשלש רגלים, שזה בחינת שהמלכות 
ידי  הדיקנא קדישא, שהוא אור הפנים, כי השגת אלקותו יתב רך, שהוא התגלות מלכותו יתברך, הוא על 

בחינת כמה   תתאה,  חכמה  כי  עליונה,  ומדרגה  מעולם  מלכות  בחינת  היא  וצמצום  צמצום  וכל  צמצומים, 
 מלכות שבעולם האצילות, הוא למעלה וגבה הרבה מחכמה עלאה שבעולם הבריאה. 

וחותכקר  ועי ידו קוצרין  ' הנ"ל מארבע  ין ומבדילין את הדהתגלות החסד הנ"ל שעל 

לידה  כי    של המוכיח   \ עז/ת של העכו"ם, הוא ע"י תוכחה. כי ע"י פתיחת פהגליו בחי'  דיבור 

בחוהפ וצר  'יה  סתומה  הם  להכניע  בפיו  סט"איך  ולפתוח  ואזי ,  תוכחה  של  פה  מלכות  נתגלה   להוליד 
בהא מהמוכיח  הצדיק  ו  חכמה לילך  הדרך  את  לאדם  בחכמתו  דרכו  \עח/ יר  לישר  חות ,  אותו  ובהלמות  ך 

 
, דהיינו שאור החכמה שבו מתגלה החסד  " יהלמני חסד ויוכיחני נהירו דחכמתא ע"י    ל -נמצא מתבאר לשון הזוהר א   אם זה נכון   עה 

שקוצ  בדרך    ר לאברהם  המוכיח  בפי  דווקא  מתגלה  המלכות  עדינות  את  רק  הוא  שחסד  שחושבים  כמו  ולא  ומכות.  מהלומות  של 
אבינו איש    היתה דרכו של אברהם במהלומות.  ולפ"ז מבואר נפלא מה שמצאתי שכתוב שזו  ת אשר יאהב ה' יוכיח  ואהבה אלא א 

שפת  קשות,    ח החסד  ההתחלות  כל  כי  חזקות  במהלומות  אלא  רך  כקנה  לא  בעולם  האמת  אור  להאיר  הפתח  את  ועיקר  ראשון 
 המניעות הם ע"י החסד כמבואר בתורה ה'.    ההתגברות על 

רב   כך ומצאתי ש  של  הנהגתו  האור  היתה  בעל  מרבו  על עצמו שלמד  שהעיד  רבי מאיר מאפ י שלמה מרדומסק  טא לקלל  לשמים 
א  את  ע" נ ולהכות  נתברך  ובזה  אבינו  אברהם  של  מנהגו  היה  שזה  אמר  וגם  ומתקנם.  נשמתם  את  מאיר  היה  ועי"ז  הקב"ה  שיו  י 

    ( נז עמ' עד נחלת צבי טו אלול תש   קובץ)"ומקללך אאור", דהיינו מי שאתה תקלל יואר באור גדול.  
קיחה הפך החסד. ובצע לשון בציעת הפת דהיינו  ל ויח בהריגתו דהיינו  ת אחינו. פי' מה נר כמ"ש מה בצע נהרוג א   בצע לשון ריוח   עו 

 מון.חצי תאותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתים, תאות מ 
 לקמן פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה.  פסוק רומז ל   עז 

או  שבפ עוד  רומז  הפה  לי  להשפיע  תיחת  בכוונה  שיהיה  שצריך  לתוכחה  הגורם  וחסד הכוונה למה  שהמניע    חכמה  כמו הרבה  ולא 
   .שטלתנות להשליט דעתם   א ו ה אותם  

וצריך    חם בתוך ם סתומה שהיא כר   שמלכות דקדושה בעיבור למבואר בסוף תורה קלה ובסוף לקוטי תפלות סימן ל'    עוד אולי רומז 
 .ני ד'. להוליד את המלכו פה דבור התוכחה ש פתיחת הפה הוא כמו חיתוך ם' ל י חתוך הם' לשני ד' ו ע" להוליד אותה  

ג שזה  מספק ביארתי בג' אפנים עפ"י תורה קמ הנ"ל. כאמור בהקדמה ביאור עניין החכמה כאן סתום מאד ו   ג כמבואר בתורה קמ   עח
ו  הצדיק,  עצת  תנינא  בחי'  ס  תורה  חד עפ"י  ה ש ו שהיא  אבל  תורתו,  הפירוש  י  לי  נראה  החכמה  עיקר  אור  מאיר  התוכחה  שהלמות 

החסד,   מדת  את  ועי"ז  הת בתלמיד  מהלך  מתוך  יוצא  היותר  הוא  הזו,  ו כי  הביאורים  רה  את  גם  הבאתי  חדוש  קצת  שהוא  כיון  רק 
   הנוספים.

בחלב  בשר  לק"ה  ט'   ועיין  החסד    ה'  כי ש נמ שע"י  ההולדה  לארבע שמשם  חתכו  חסד ר  מ כשנג  ך  נמשך  הם    ההולדה  והחסד  גדול, 
ולדה אעפ"כ הוא זה  ה סד נמתקים הדינים. משמע אע"פ שהחסד מתגלה אחרי  ות שממשיך הצדיק יותר ע"י ההולדה. וע"י הח ההשג

 שקוצר את המלכות  וצ"ע.

ביצים אבל   לק"ה  ג'    עיין  ְּ ג'  ש  ל  ֶ ש  ין  כ ִ ַ ַהס  "ל, וְּ ַהנ ַ ֹוָכָחה  ת  ִחיַנת  ב ְּ ֶזה  ם    ִחיָטה  שֶֹ ַוי ָ ִחיַנת  בְּ ה, ב ִ ַחד ָ ֶחֶרב  כְּ י  ִ ֹוִכיחַ   פ  ַהמ  ַעל  ַמר  ֶנא  ה  ז ֶ ֶ ֶאת  ש   
ַעל   וְּ ָרֵאל,  ֶחֶסד.  -ִישְֹּ ה  ֶ ל  ג ַ ִנתְּ ֶזה  ֵדי  ֵֹהן   יְּ ַלכ  ִחיָטה  ְּ ַהש   ַאַחר  ִנין  ֹותְּ נ  ֶ ש  ה  ֻהנ ָ כ ְּ נֹות  ַמת ְּ ִחיַנת  ב ְּ ֶזה  קצ .  וְּ שהתוכחה היא הקוצרת את    ת משמע 

 על חסד ונותן מתנות לכהן.נעשה ב מהסט"א    המלכות ע"י קצירת  ש לה אח"כ  המלכות ואילו החסד מתג
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החכמהרעותים  מדרכ זאת  וע"י  החסד  \עט/ .  מג  \פ/נתגלה  תורה  בחדושי  חסדים/ שחכמים   \פאלים 

צו(  כשרז"ל   . כי עיקר התגלות  מנו חסד כמ"ש למס מרעהו חסדו מונע מידו מלשמשהמונע תלמ)כתובות 
ר בו ומכה ועי"ז מאיר חכמה בתלמיד, ואור החכמה מאי של הצדיק הולםכי התוכחה  החסד ע"י החכמה

זוהר לך לך דף  נהירו דחכמתא )דהיינו חסד הוא  כי אל    ,את המלכות  \פב/ מדת החסד שעל ידה קוצר
הצדיק    . והתוכחה שלהחכמה ששניהם בצד הימין  החסד והוא מאור  וא שםל ה -א  ,\פה/(פד( ) \פג/ צד ע"א

חכמה  מאיר   הישאור  החסדידהות  ביטול  מדת  התורה כמ"ש    ינו  במעלות  שמדבר  חיל  אשת    במזמור 

תוכחת  דהיינו שהצדיק מוכיח    פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה.  \פו/ )משלי לא(  הקדושה

ומביאים אתהתורה דבורי חכמה  דוד המלך  וזה    האדם למדת החסד  , שהם    \ פז/ )תהלים קמא(שאומר 

 
נתגלה    עט  הבי   -  חסד ה ע"י חכמה  כי מצד  לומר  דהיינו אפילו  ה נה כשמתגלה  אולי אפשר  דין  להוכיח באופן של  מחייב  הוא  חסד 

למנוע מהאדם להפסיד לעצמו, א  דורס,  שי כאריה  תפיסה  פ בל מצד החכמה שהיא  דהיינו שאע"פ שעל  ממני  נעלמים  דברים  ני  ש 
לה מצד  גהיא חסד המת זה ראוי לנזיפה חמורה אולי יש סיבות נעלמות ממני להתנהגותו, לכן עיקר התוכחה  השטח נראה שהאדם ה 

 .החכמה 

א   כידוע שאריה  הפי'  זה  וצ"ע אולי  יום ש -הוא חסד שמרכבה הקדושה.   בכל  זועם  יום מתעורר מדת החסד שב ל  בחי' אריה  בכל 
ל נהירו דחכמתא להמתיק אותו  -ל חסד כל היום דהיינו מתעורר בחי' א -ל חומר הדין וכנגדו א דורס להעניש את כל החוטאים בכ 

 )עיין לקמן(   ר צו דף לא.כמבואר בזוה 
רבינו   פ כוונת  הכוונה    צ"ע  ולפ"ז  התוכחה  הוא  משמע שהחסד  הנכונ דבפשטות  שצריך  שהתוכחה  במה  בדיוק  אחד  לכל  ובאופן  ה 

  שע"י התוכחה . אבל לקמן משמע  וצר ע"י החסד את המלכות מהגלות , ולפ"ז הצדיק הוא הק שצריך לשמוע זה החסד הגדול ביותר 
לאדם להיות בעל חסד שעי"ז בעצמו יקצור    ה מאיר שמתגלית בפה המוכיח    מה כ שהח , דהיינו  ד קבלים את החס של הצדיק אנחנו מ 

המלכו  ולפ"ז  את  גליות  מהד'  להיות    הפירוש ת  לאדם  שמאיר  אור  היא  הי חס בעל  שהחכמה  שהתוכחה  דהיינו  בבחי'  ד,  בו  מכה  א 
 לכות שלו מהגלות בד' מלכויות דסט"א.מ צור את ה יהלמני חסד ויוכיחני ומאירה לו אור חכמה ועל ידו נעשה בעל חסד לק 

 וגם בתורה ב' תנינא.  בתורה ס תנינא.  כמבואר   פא
 מתגלה החסד.  סכין כמ"ש וישם פי כחרב חדה, ועי"ז   חי' ב ג' שהתוכחה    ' ג  לק"ה ביצים   ועיין  פב
ו    -לך לך דף צד.  זוהר    פג ִניַנן  ת  ָחְכְמָתא  ְנִהירו    ל "א  נוטריקון  אהו  ה"אלו  השם  הו א  ָהִכי  ה "אלו  אחזה  מבשרי  כ"מש  למדנו  עוד  ת ְ   שממנה  החכמה  הארת  הוא  ל" א  ד ְ

ַכר '  ו   ,החסדים   נמשכים א '  ה   ד ְ פו  ִאש ְ ,  ן "זו   והיינו   הנקבה   היא '  ה  ואות  הזכר  היא'  ו  אות  נו ְקב ָ ָ ת  ַ ֲחָדא  ת  ַ   ל" א  של   החסד  שפע   כי ,  ה "אלו  קראיםנ   יחד  כשמשתתפים   ִאְקֵרי  ה "אלו  כ 

ְמָתא,  ן "זו   סוד   שהם'  ה  עם '  ו  בר חל  יבוא   החכמה   שהוא   העליון  א   ְוִנש ְ יש ָ א ,  האדם  בגוף   ונאחזת  נמשכת  מהחסד   ה הקדוש  הנשמה   ִאְתַאֲחַדת   ֲאַתר   ֵמַהאי   ַקד ִ ְלָיא   ְוכל ָ ַ ַהאי  ת    ב ְ
א  ְוַעל ,  קודש   ברית  באות   תלוי  סדמהח  השפע   המשכת  ענין  וכל  ָאת ִרי  ְכִתיב   ד ָ ש ָ   של  ל" א  חסד  הארת  הכולל  ה"אלו  שם  את  אחזה  שבבשרי  הברית  י שמירת"ע   ה "אלו  ֶאֱחֶזה   ו ִמב ְ

א ,  החסד   שפע   הם מ  שאקבל   ל " ר,  ן" זו  סוד  עם  חכמה  ֵלימו ָתא  ד ָ א   ש ְ כל ָ ִרי  מרוא,  הכל   שלימות  הוא  הברית  שמירת   ענין   ד ְ ש ָ ש    ָאת   ֵמַהאי  פירוש  ש  ַממ ָ   ִמב ְ ָ   אות  שמירתמ  ַממ 

א   ְוַעל ,  ממש   הברית  ִאין   ד ָ ָ ו ן   ַזכ  רָ   ִאנ  ין  ֵאל ִיש ְ יש ִ ֲאִחיָדן  ַקד ִ יה    ד ַ א   ב ֵ ֻקְדש ָ ִריךְ   ב ְ   בסוד  בשמו   שנרשמים   ידי  על   ה "בהקב  נאחזים   שהם   ים הקדוש   ישראל   אשריהם   כן   ועל   הו א   ב ְ

ו ן  ִאין ַזכ ָ , והפריעה המילה  עָ  ִאנ  ין  ְלָמאב ְ ֵבִקים םְוַאת ֶ  ְכִתיב  ֲעַלְייהו  ,  הבא ובעולם  הזה   בעולם  אשריהם י ְדָאתֵ  ו ְבָעְלָמא  ד ֵ ִגין , ממש ' בה דבקים  שאתם  ולפי '  ְוגוֹ  ה "ַביהו ַהד ְ   ב ְ
ךְ  ָ ים כ  ֶכם  ַחי ִ ל ְ ֻ     (ומפרשים פ "וכ   ק "רמ). העולמים בחי  נאחזים   בהיותכם חיים  נקראים אתם  לכן  ַהי ֹום  כ 

 סה.  דף י אחר ופרשתלא.   דף צו  פרשתזהר  יין ע פד

ִאילו   ָאתו   לכן   -זוהר צו ל.   פה  ְמעֹון   יְלַרב ִ  ֵליה   ש ָ אי , וטהפש פשט   לפי   להם   אמר  לֹון  ָאַמר , ממנו  ושאלו שמעון  לרבי  שניהם  באו   ש ִ ָכל  זֹוֵעם ל " א  ַוד ַ   שהעולם  פירושו  יֹום  ב ְ

יא  אֹוְקמו ה   אְוהָ ,  העולם  הנהגת  פי כ  תלוי   ל" א  ושם ,  בדין  מתנהג  יָנא  הו א ְלִזְמִנין כי , החברים  ביארו  והרי  ַחְבַרי ָ   ַרֲחֵמי  ( .לא דף ) הו א  ְלִזְמִנין , דין   הוא  ים מלפע   ל" א  השם   כי ד ִ
ֵני  ִאיןַזכ ָ   ִאי  רש ומפ,  רחמים   הוא  ל "א   השם   ולפעמים אן   ָלא   ְוִאי,  בעולם  חסד   ופועל   מד עו   ל" א  השם  הרי   העולם  בני  זוכים   אם  ֶחֶסד   ְוהו א   ָקְייָמא   ל "א  ָהא   ָעְלָמא   ב ְ   ָהא   ַזכ ָ

ֹור   ְוִאְקֵרי  ָקְייָמא  ל "א ב  א  ְוַעל ,  בעולם   דין  ופועל  גבור  ונקרא  עומד  ל" א  השם   אז  זוכים  אינם  םל העו  בני  ואם  ג ִ ָכל   אָקְיימָ   ד ָ   יום   בכל   כי,  יום  בכל   ל" א  השם   עומד  ולכן  ָמאיוֹ   ב ְ

 .   דין  ממשיך זכאים  ולשאינם ,  דחס   ממשיך   לזכאים, איםזכ  שאינם ויש זכאים  יש

ה  ֲאָבל  יר   ִמל ָ ִ פ  ָכל  ל "א כי  ,לפרש  וטוב יפה  יותר הדבר  אבל  הו א ש ַ ָחְכְמָתא  ְנִהירו   ֲאַתר  ב ְ ָאה  ד ְ ָ   ושם , גמור חסד  והוא העליונה  חכמה  הארת  א הו  מקום  בכל  ל" א השם  הו א ִעל 

ִקי ו ֵמיה    ְוָקְייָמא,  לעולם   לדין  מתהפך   אינו  זה כָ   ב ְ ְכִתיב ,  יום  לבכ   החסד  בקיום  ועומד  יֹוָמא  ל ב ְ ל   ל "א  ֶחֶסד   ד ִ   ְוִאְלָמֵלא,  החסד  מדת  מתעוררת  היום  כל  במשך '  פי  ַהי ֹום   כ ָ
ַהאי ָעְלָמא  ִאְתַער  ל "א ד ְ ו    ְלֵמיַקם  ָעְלָמא ָיִכיל  ָלא , בעולם מתעורר   הזה  ל " א  השם לא   ואם  ב ְ א   ֲאִפיל  ְעת ָ י , אחת שעה  אפילו   דלעמו   העולם  יכול  היה  לא  ֲחָדא  ש ַ ֵ מ    יִניןד ִ  ִמק ַ

יִפין ק ִ ַ ִמְתָעִרין ת  ָעְלָמא  ד ְ ָכל  ב ְ  .   יום  בכל  בעולם המתעוררים   החזקים דינים מחמת  א יֹומָ  ב ְ

ה   שכתוב   זהו   ִדְכִתיב   הו א  ָהָדא ֶ ַמִים  ְלדֹות תוֹ   ֵאל  ָ ְרָאם  ְוָהָאֶרץ   ַהש   ִהב ָ ְקֵרי  ַאל   כלומר   ,בהבראם   הוא  וארץ  מיםש   תולדות  של   הקיום'  פי  ב ְ רְ   ת ִ ִהב ָ א  ם "אָ ב ְ ַאְבָרהָ   ֶאל ָ   כי  ם "ב ְ

ַאְבָרָהם  ְתֲערו ָתאאִ ב ְ   והיינו,  שוות   אותיותיהם ָעְלָמא  ַאְבָרָהם   ִאְתַער   ְוַכד ,  והארץ  השמים  עומדים  אברהם  של  החסד  מדת  של  התעוררות  בכח  ָקְייֵמי  ד ְ   החסד   מדת  וכשמתעורר  ב ְ

ל   אז,  בעולם  אברהם  של יִנין  ו ןִאינ    כ ָ חֵ   ד ִ כ ְ ַ ת  ִמש ְ ָכל   יד ְ ֵחי,  ויום  יום  בכל  הנמצאים  הדינים  אותם  כל  ְויֹוָמא  יֹוָמא  ב ְ יה    ָקְייִמין  ְוָלא  ְלַבר   ְלהו    ד ָ ֵ   ואינם   לחוץ  אותם  דוחה  ַקמ 

 .   לפניו  יםעומד

ָכל   זֹוֵעם   ל "ְוא  שכתוב   זהו   ִדְכִתיב   הו א  ָהָדא ָכל   מעצמו  זעום  שהוא  ְזעו ם  אוֹ ,  אחרים   ידי  ל ע   בזעם  שנתעורר  ְזָעם נִ   ומפרש  יֹום  ב ְ א ,  ְכִתיב   ָלא,  יֹום   ב ְ   ושפירוש   זֹוֵעם   ֶאל ָ

ָכל  ִדיָנא  ְויֹוָמא  יֹוָמא  ב ְ ַכח   ד ְ ת ְ ֵחי,  ִאש ְ   הו א  ְוָקְייָמא,  ומבטלם  יום  בכל  הדינים  בבעלי  שגוער  ל" ור,  לחוץ  אותם  דוחה  ל"א   השם,  בעולם  ןדי   שנמצא  וםוי  יום  בכל  ְלַבר   לֹון  ד ָ
ם  ֵ ה   יֹוָמם  בושכת  ִדְכִתיב   הו א  ָהָדא,  העולם  דיני  את   וממתיק  ומבשם  עומד  והוא  ָעְלָמא  ו ְמַבס  וֹ   ה "יהו  ְיַצו ֶ   סד הח   התעוררות  לא  ואם  ַהאי  ְוִאְלָמֵלא,  הדינים  את  הממתיק  ַחְסד 

א  ְוַעל ,  הדינים   התגברות   מחמת  אחד   רגע   אפילו   ים להתקי   יכול   העולם   היה   לא   ֲחָדא   ִרְגָעא  ֲאִפילו    ְלֵמיַקם  ָעְלָמא   ָיִכיל   ָלא,  בעולם  א  ד ָ ל ָ ִגיֵניה    ָקְייֵמי   כ  ַאְברָ   ב ְ   כן   ועל   ָהםד ְ

 אברהם.  של   החסד  התעוררות בשביל קיים  העולם  כל

תְּ )כו( פ ִ   משלי פרק לא   פו  ָ : יָה פ  ֹוָנה  ש  תֹוַרת ֶחֶסד ַעל לְּ ָמה וְּ ָחכְּ  ָחה בְּ

חסד על לשונה ר"ל מלמדת ומזרזת לעשות חסד    לימוד של   -ה בחכמה. ותורת חסד  כל מאמריה המ   -פתחה    )כו( פיה   מצודות דוד 
 עם הבריות: 

ֶמן רֹאש  ַאל יָ   לים פרק קמא י תה   פז  ֶ יֹוִכיֵחִני ש  יק ֶחֶסד וְּ ֵמִני ַצד ִ י )ה( ֶיֶהלְּ ִ ָרעֹוֵתיֶהם:   ִני רֹאש  ִתי ב ְּ ָ ִפל  תְּ י עֹוד ו   כ ִ



 מוהר"ן                               ל     תורה          יקוטי                       ל               13ב: מ

י ְלֵמנ  הֶׁ ויוכיחני  יֶׁ מהלומיו  רש"יפ  \פט/[פח]  צדיק חסד  וצדק שכל  אמת  נביא  וייסרני  שיוכיחני  לי   טוב 
זה חסד  ן כדלקמן,  בדרך בזיו  ואפילוי בתוכחתו  לבב  \צ/ הולם ומכהאע"פ ששהצדיק  . דהיינו  ותוכחתו חסד

של , היינו שע"י תוכחה הישות ונעשה צדיק חונן ונותןשמבטל את אור חכמה  רכי מרחיב לי ומאינפלא 

ומה שלימה, כי קל  המלכות מהגלות דהיינו שבונים אותה  שעל ידו קוצרים את  חסד   נתגלההצדיק האמת  
בניין יסד ברתא שעיקר  בחי' אבא  וזה  ע"י חסדים  בניין המלכות  המוכיח    עיקר  ע"י החכמה של  המלכות 

מתגלים נבנית  שבה  ידם  שעל  הגלות    חסדים  מן  ועולה  ד'(המלכות  אות  ד'  הבוקר  השכמת  לק"ה  אות  )עפ"י  ח'   עי"ש 

 :  פ שהתוכחה בחי' גבורות היא מגלה חסדשאע"
 

מדוע התוכחה של הצדיק היא לפעמים בדרך בזיון וההסבר בעצמו שמסביר נראה שהוא   נורבעתה יבאר 
זכיר את מאמר חז"ל טובתם של רשעים  קוטים( במה שמאור הליעיין ביפל"ח אות יב ותוכחה בדרך בזיון )

הבן החכם לבן הרשע דמשמע שאפילו טובתו של הבן רשע היא   רעה היא אצל צדיקים, ולא מחלק בין
אוחז   )כמו שרמז פעם לרבי נפתלי שביחס להיכן שהוא ות וישות כלפי מדרגתו הזכה של הצדיקגשמי

במה שצריך  גם סורים ישסובל ידהיינו , (\צא/אפיקורסים של אומן הכמעט אין הבדל בין רבי נפתלי לג' 
   .ביחס אליו מגושמתכי גם היא  של הבן החכםלהתעסק עם תפילה  

  מבעי הבן הרשע שכל הד' בנים בהכרח שיהיה בהם איזה ישות לא ים,קוטימבואר בביאור הלוהעניין 
ואולי גם על זה   ,ז כנמרוהוי ע ,ן למדא הביישעליו ל ציוואבל אפילו הבן החכם חז"ל  ,השכולו ישות וגאוו 

ח בגלל המציאות שאנו בעולם הזה  ר, עניין זה מוכ\צבה.(/ )סוטה  שיהיה בו שמינית שבשמינית גאווה אמרו
ה  מה עם הסט"א מכריחה אותנו להשתמש בזוהמת העזות שלה כדי להלחם נגד חהמלול ו ט"א גדשכח הס 

היא ישות וסט"א אלא שבעוה"ז אין   שגם העזות דקדושה ינודהיכי א"א להלחם בעזות אלא ע"י עזות. 
שלה כדי להלחם נגדה. וזהו שסתמה המשנה באבות עז פנים   תכרחים להשתמש בחרב הישווברירה ומ

ולה לא  ושה צריך זהירות גדולא חילקה בין עזות לעזות כי באמת כל עז פנים לגהנם אלא שבקדלגהנם  
בתורה כב שעל זה תיקן התנא תפלה מיד  פשר לטעות בזה כמבוארלקחת ממנה יותר מההכרח, כי בקל א

 כשציווה הוי עז כנמר. 

  .ותנותיהולהכלל בו ית' ובענמו לגמרי מזהמת הנחש ועי"ז עצ תשזכה לזכך עצמו ולנקו הצדיק לעומת זה
  קצת בתוכחה שלו שכיון ומתגלהבדבר אחד,  בעצמה בבחי' שתי הפכים  העזות שלו היא כלולה בענווהו

ח"ו  בלא ,שיהיה בקולו קול עזות להכניע את העזות שלנוישות מוכרח שאנו בעלי אותנו יח כשצריך להו
 א רעה. אין זו ישות מצד עצמו כלל. לכן אפילו טובתנו אצלו הי

דע רו שאין מי שיושהתנאים כבר אמואר בערכין בלכאורה למ גדולה סתירההתוכחה בדרך בזיון היא 
זה ממש מזיק לנשמת האדם ורק מי שיודע להוכיח ע"י קול רה ח' תנינא שבנו בתוהאריך רש כפי להוכיח, ו

יא תוכחה שפונה  י' נהר היוצא מעדן ומשקה את גן הנשמות ביראת שמים דהיינו שההמוכיח שהוא בח
וצה לשמוע תוכחה וכן מדובר  לכן נ"ל שמוכרחים לחלק ששם מדבר ממי שלא ר לנשמה וללב ולא לשכל.

שמנחת   \צג/ ורוצה לשמוע תוכחה. ועיין לק"ה גילוח ג' אות ח'ד הגלות שנמצא בה מא ממי שכואב לו

 
חסד  צדיק  יהלמני  )ה(  ש   -ויוכיחני    רש"י  לי  וצדק טוב  נביא אמת  וייסרני  חסד.    יוכיחני  ותוכחתו  יני    שכל מהלומיו  שמן ראש אל 

מלכ   -  ראשי  מתוכחת ו שמן  ראשי  את  יסיר  אל  ראשי  בשמן  דשנת  כ"ג(  )תהלים  שנאמר  כמו  ראשי  על  שהוצק  ללכת   ת    הצדיק 

 ון שלא אכשל בהם: ל רעותיהם של פועלי א כי כל עוד ותפלתי בפי הרי היא בשבי   -  כי עוד וללחום את פועלי און.  

 ו(.כ   שופטים ה' ענין הכאה המשברת כמו והלמה סיסרא )   -)ה( יהלמני    מצודות ציון 
 כו )מצודות ציון(  ' יהלמני לשון הכאה המשברת כמו והלמה סיסרא בשופטים ה פח

ת ֲעמֵ   ק ה שופטים פר   פט  מו  ַהלְּ ָנה ִויִמיָנה  לְּ ַלחְּ ְּ ש  ֵתד ת ִ ָמה ִסיסְּ )כו( ָיָדה  ַלי ָ ָהלְּ ָמֲחצָ ִלים וְּ ֹו ו  תֹו: ָרא ָמֲחָקה רֹאש  ָפה ַרק ָ ָחלְּ  ה וְּ

זו תוכח   רת ב מש שהוא לשון מכה    צ"ע לשון יהלמני  צ ,  של אריה   ת חסד כמבואר במעשה של יעל וסיסרא כמבואר במצודות וא"כ 
את האמת    מרגיש האדם  שובה כזו ש כן אלא זו גדולת הצדיק שבדבורי אמת מרחיב ומאיר עצה כזו שמעוררת לת באמת אינו    אבל 

   רה בדרך של נעם.הולמת בלבו אע"פ שנאמ 
מַ   -אות רח    -  חיי מוהר"ן עיין    צא ָ מֹו  עְּ עֹוד ש  ַעצְּ ַאל הו א ב ְּ ָ ַעם ַאַחת ש  ַ פ  ֶ ִלי ש  ָ ת  י ַנפְּ י ָאז ֵמָהַרב ַרב ִ י ַר ת ִ ִ ה ֵיש   ֶאת פ  ֶ מ  ַ ָרָכה ב  רֹונֹו ִלבְּ נו  ִזכְּ ֵ ב 

י עֹולָ  ֵ ל  ו  ַהק ַ ֵאל  ת לְּ כו  י ָ ַ ת ֵאָליו ֵמַאחַ   ם ֵאיֶזה ש  בו  ָקרְּ ִהתְּ ֹאד ב ְּ וְּ ֹאד מְּ תֹו מְּ ָ ֻדש   חֹוִקים ִמק ְּ ֶמת ֵהם רְּ א  ֶ ב  ֶ ַנז, ִמיט ָוואס  ר ש  כ ְּ ְּ ֹון ַאש  ש  ִבלְּ ר )ו  עו  ִ ִלי ש 
ֵזיי ִזיךְּ ִאין  ִטין  וְּ   ַהאלְּ  ,) ַ ַאייךְּ ה ֵיש  ָלֶכם ש  ֶ מ  ַ ָרָכה ב  רֹונֹו ִלבְּ ִזכְּ נו   ֵ יב לֹו ַרב  ִ ב ֵהש  ָקרְּ ִהתְּ וְּ ת  כו  ם ֶאצְּ י ָ ֶ ִלי ֲהלֹא ַאת  ת ֶאצְּ ַעל  ו  ֶ מֹו נֹוצֹות ש  ִלי ַרק כ ְּ

ֹוֵפחַ  נ  ֶ ש  כ ְּ ֶ ֶגד ש  ֶ נַ   ַהב  כ ְּ ְּ ֹון ַאש  ש  ִבלְּ ִקין ֵמָעָליו. ו  ְּ ל  ַ ת  ִנסְּ ִחין וְּ ֹורְּ ד פ  א מַ ֲעֵליֶהם ִמי ָ ָ ט ָנאר ַאזֹוי ִווי פֶ ז ֶאל  ט ִאיר ִזיךְּ ִאיר ֶזענְּ עֶדִרין  אי ִמיט ָוואס ַהאלְּ
ָלאז צו א אֹוף ַאַקאפְּ  (:  ִטין ֶמען ִטיט ַאב ְּ ִליֶען ֵזייא ִזיךְּ  פְּ

יך  לא צר   בזה ם צריך לנהוג קצת תקיפות כדי שלא יזלזלו בו, וגם שם בגמ' יש מ"ד שגם  י הנהגתו את האחר ב ש   שם מדבר מת"ח   צב
כי תו אפילו מק  הוא שגע צתה  הביאור הליקוטים כאן  והחידוש של  גבה לב.  ה' כל  לא  גאווה קצת כי  התלמיד צריך ממדת ה ם  בת 

 יזה משהו עזות שהיא ישות א"א בעוה"ז.א "ע ואלי בזה צריך פחות משמינית שבשמינית. עכ"פ מבואר שבלי  . וצ הבישן למד 
ה    -טו ועיין לק"ה גילוח ג' אות    צג ִהנ ֵ יֹום ִרא וְּ ַאחַ ב ְּ ָלה. וְּ ַמעְּ ְּ ה אֹור ַרב ִמל  ֶ ל  ג ַ ַסח ָהָיה ִמתְּ ֶ ל פ  ֶ ֹון ש  ֶכף ִנסְּ ש  ֵ ךְּ ת  ָ מַ ר כ  דֹול ו  ק ָהאֹור ַהג ָ ֵ ל  ַ ִחיל  ת  תְּ

ִחיַנת  ב ְּ ֶזהו   וְּ ֶדר.  ֵ ס  ַ כ  ָרָגה  ַהדְּ ב ְּ ֹנס  ֶחֶסד   ִלכְּ ִחיַנת  ב ְּ ַסח הו א  ֶ פ  י  כ ִ ָתִבים,  כ ְּ ַ ב  בָֹאר  מְּ ַ כ  ָהעֶֹמר,  ִפיַרת  ֵד   סְּ יְּ ַעל  ֶ ָמה  ש  ָחכְּ ת  כו  לְּ ַ ַהמ  ִרין ֶאת  ֶזה קֹוצְּ י 
 ֶ לו ת ש  ִמג ָ ָאה  ת ָ ַ ֻכי  ת  ַמלְּ ע  ַ ב  ָהַארְּ ִריִכין ל  צְּ ַהֶחֶסד  ֶזה  וְּ ב ַ   ֹות,  ם  ָ בָֹאר ש  ְּ מ  ֶ מֹו ש  כ ְּ ֹוָכָחה,  ת  ֵדי  יְּ ַעל  ל  ֵ ַקב  ת  לְּ ו  ל  ג ַ ַהִהתְּ ת  ַ ִחל  תְּ ב ִ "ל, ֲאָבל  ַהנ ַ ֲאָמר  ַ מ 

ֹוָרה(   ן ת  ַ י ָ )קֶֹדם ַמת  ַ ֹוָכָחה  ֵאיךְּ ש  ֹ ךְּ ת  ת  ים, ְוָאז מ  ינ  יַנת ד   ח  יא ב ְ ֹוָכָחה ה  י ת  לו ת לֹא  )כ   ף ַהג ָ ְתג ַ קֶׁ י   ֶׁ ר ש  ָ ְפש  אֶׁ ֵדי  ָהָיה ב ְ ֹוָכָחה כ ְ ד ַעל ְיֵדי ת  סֶׁ ה ַהחֶׁ ֶׁ ל 

ְתַאחֲ  ֹא י  ל  ֶׁ ד ז ש  סֶׁ בֹוא ָהאֹור, ַהחֶׁ י ָ ֶׁ ְכֵרַח ש  יֹוֵתר(. ְוָאז ָהָיה ַההֶׁ ים ב ְ ינ  ַמְעלָ   ו  ַהד   ל ְ לְ מ  ְתָערו ָתא ד   י א  ל  א ב ְ ָ ְלֵעל  ְתָערו ָתא ד   יַנת א  ְבח  ָלל,  ה ב   א כ ְ ָ ַתת 
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יום ראשון החסד היה גדול  בחי' תוכחה ועל כן הקריבוה למחרת הפסח ולא ביום ראשון, כי ב אהעומר הי
ות נו תחילת ספירת העומר שהם ימי תיקון המדורק ביום השני דהיימאד וא"א היה לקבל אותו ע"י תוכחה, 

 ע"י תוכחה. אז אפשר לקבל חסד 

תוכחתם לקבל  אנו  הדור  וצריכין  צדיקי  שלהשל  שתוכחה  אע"פ  דרך  ,  לפעמים  היא  ם 
החסד לקבל תוכחתם, כדי לקבל על ידו את  שמבזים אותנו, אעפ"כ צריכין אנו    \צד/בזיון

נזכה לצאת מ  כנ"להמלובש בתוכחה   ולכת . כי מה שתוכחתם האגלות ד' מלכויות דסט"שרק עי"ז 
,  \צח/[צז]   \צו/. כי אין אדם נתפס על צערו\צה/וי, צריך לדון אותם לכף זכות ביזלפעמים בדרך  

. ת בתפלת הצדיק ומבלבלות אותוכפי שיתבאר לקמן שתפילותינו באו  כי סובלים צער גדול מאתנו
  הוא רעה אצל הצדיקים בעבודת ה'  כגון בקשותינו להתעלות  כי אפילו מה שהוא טוב אצלינו  

של הצדיק בהקב"ה בשעת התפלה בקשתינו הן ישות וגשמיות כל כך ה ביחס להביטול והתכללות  ז  כי\צט/

וץ הקושיא כיצד הותר ליעל ירבת  [קא]\ק/ (:, וכעין מה שארז"ל )יבמות קגגורם להם צער גדולש  עד

 
ק ֲאבָ  ֵ ל  ַ ְסת  מ   ֶׁ ש  ְך  כ ָ ַאַחר  וֹ   ל  ת  ְיֵדי  ַעל  ַהְדָרָגה  ב ְ לֹו  ְלַקב ְ ין  יכ  ְצר  ד.כָ ָהאֹור  סֶׁ ַהחֶׁ ה  ֶׁ ל  ְתג ַ מ  ם  ָ ש   מ   ֶׁ ש  ה   ָחה  ֶ ש  עֹוִרים  שְֹּ עֶֹמר  ִחיַנת  ב ְּ ֶזה  ַחת וְּ ִמנְּ   ו א 

מוֹ  ה ו  ַקנ ֶ ְּ מ  ֶ ִחיַנת ַמה ש   ֹוָכָחה, ב ְּ ִחיַנת ת  ָנאֹות, ב ְּ ִא קְּ ַעל לְּ ַ ִרי ִעם ִא ִכיַח ַהב  תְּ ָ ס  ֹו ַאל ת ִ ת  ְּ וֹ ש  מ  ֶ יק ש  ד ִ ל ַהצ ַ ֶ ֹוָכָחה ש  ךְּ ַהת  ָ לֹוִני, כ  ְּ ֶנֶסת  יש  פ  ִכיַח ֶאת כ ְּ
ֶזהו   לֹוִני. וְּ ְּ רו  ִעם ִאיש  פ  תְּ ָ ַבל ִיס  ָרֵאל לְּ ס ָ   ִישְֹּ ֵרי ֲעבֹוָדה ַאל ת ִ הו  ל ִהרְּ ָ י כ  ָקא, כ ִ יְּ ִרי' ד ַ תְּ ָ ס  ִרי, 'ַאל ת ִ נו  כ ָ   תְּ ַהיְּ ִאים עַ ָזָרה, ד ְּ ָ ִפירֹות ַהב  ל ֵאיֶזה  ל ַהכ ְּ

 ָ ִחיַנת ָהִאש   בְּ ף ב ִ ִחיַנת ִנאו  ח ֶאת ָזִרים.ָאָדם, ֶזה ב ְּ ק ַ ה  ת ִ ָ ַחת ִאיש  ָנֶאֶפת ת ַ  ה ַהמְּ
ונ"ל לחלק ששם מדובר  תוכחה בדרך  שם מבואר ש   צ"ע מתורה ח'   צד ילו כאן  מי שקשה לו לשמוע תוכחה וא ב בזיון מזיק לנשמה. 

 .ן י' זעקת מושל בכסילים, עד שמוכן לקבל תוכחה אפילו דרך בזיו אד כואב לו הגלות שנמצא בה בבח מדובר במי שמ 
ואפילו אומר על ימין שמאל.    א מבין כלל, כשמדובר בתלמיד על רבו, שמחוייב לקבל דבריו אפילו כשל   צ"ע לשון לימוד זכות   צה 

 כמבואר בתורה קכג.

ר לא מדבר בדעת. צע"ג כיצד אפשר לומר על  דם נתפס בשעת צערו כי מחמת הצע וד זכות הוא כי אין א שהלימ   עוד צ"ע ההמשך 
 ער שמעביר אותו על דעתו?  צ צדיק האמת שיש לו  

גם על נח   חדש   ועיין לקמן בזוהר  יהודה מבולבל בדעתו היה נח כשיצא מהתיבה בדירתו עם  ש דברי רבי  אבל עי"   .נח שזה נאמר 
 אה שרבנו אומר זאת על עצמו.ואילו כאן נר   השרצים.החיות והרמשים ו 

די   ד הקשה הרב דרור לטמן עו  בבזיון היא  יתכן לומר שהתוכחה  יועיל  ע איך  זה  באופן  נפשך אם רק  רק  בד ממה  מדוע אומר שזה 
 וכיח באופן שלא מועיל או מזיק.גלל צערו במ בגלל הצער, היתכן שהצדיק ב 

על הצדיק שעו   שלנוונראה   לפי מדרגתו  שה מעשה בלא דעת אבל  אסור לחשוב  כזו  בחי'  יש  עב שאע"פ  כנראה  כמבואר בתורה 
כ'    מוכר לנו, אבל יש לו יצה"ר מלאך קדוש שמטעה אותו באופן של המתקת דינים. ובתורה ה שאין לצדיק יצה"ר גשמי דמים עכורים  

ג  ז מבואר  בעניין  גם  ואולי  העתיד.   את  שיודע  כיון  השעה  בדחיקת  אותו  שא ם שמטעה  לחשוב  אותו  מטעה  הקליפה  ה  להסיר  "א 
רק הוא יודע כיצד היה אפשר לעשות זאת בדרך  ש אלא ע"י תוכחה בבזיון. ואין הכוונה לאופן שמזיק אלא לאופן  המלבשת אותנו  

 להאמין שהצדיק לא טועה. וגם הדיעבד שלו הוא לכתחילה.דאי חייבים  אחרת בלא בזיון. אבל אנו מצידנו בוו 
ור בגמ' ב"ב ומדובר שאין הקב"ה תופס את האדם להענישו על מה שעושה רע מחמת אונס  ק המ   -  על צערו נתפס  דם  א אין    -מ"ק    צו 

וצ"  כ"ש    ע הצער  המצטער  על  מקפיד  לא  הקב"ה  שם  דהיינו  כלפינו  לצדיק  זכות  לימוד  על  גם  משם  לומד  צריכים  שרבינו  אנחנו 
ת שא"א להעלותה ולקצור אותה אלא ע"י  ו שיש מצב בנפילת המלכ   לסלוח לצדיק וקצת צ"ע הדמיון ובפרט לפי מה שנבאר לעיל 

 .החרב ממש ולפ"ז הצדיק לא מאונס מבזה אותנו אלא בכוונה   ת בזיון דווקא ולפעמים אפילו בזיון לא מועיל אלא בעזו 
 בבא בתרא טז: זהר חדש נח דף לח:  צז

טז  צח דף  בתרא  אילות    : בבא  שכורעת  חולל  בשעה  צר  רחמה  זו  אילה  דר תשמור  לה  מזמין  אני  הרחם  ללדת  בבית  שמכישה  קון 
מת  מיד  רגע אחד  רגע אחד או מאחר  מקדים  ואלמלי  ר ומתרפה ממולדה  בין  לי  גה  נתחלף  לאויב  בין איוב  לי  נתחלף  לא  לרגע  ע 

)וכתיב   ת  וב( אמר רבא מכאן שאין אדם נתפס בשע כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי אי ]איוב[ לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל 
 .צערו 

ויסורין דקאמר לא בדעת ידבר לא אמ   -אדם נתפס    שאין   -  רש"י פ  ע ידבר  ש ר לא בר להתחייב על שהוא מדבר קשה מחמת צער 
 אלא לא בדעת: 

ורמיזתם, וכשהיה    ה מבין לחישת וצפצוף כל הנבראים רבי איבו אמר, נח חכם היה, והי -:  מדרש הנעלם דף כב   ( מרגליות )   זהר חדש 

והאיך עביד    א"ר חייא,         מו העורב, למידע מני סימנא בעלמא, מיד וישלח את העורב: ני שאין פקח בעופות כ בתיבה, אמר יודע א 
   כל ניחוש בעלמא: בי בו, אסור לאסתכלא באלין מנחשי בעופי דשמיא, והרי הוא בכלל לא תנחשו ולא תעוננו, אפילו  ר והאמר    הכי, 

א דעלמא. אמר רבש"ע, ידעתי כי אתה רחום, ואתה  ר הוה נח טפי על אובד למה שלח את העורב. דא"ר חייא, מצטע   אלא א"ר חייא, 
תה לא רחמת על בניך, יצא זה שאינו מרחם על בניו, ונהפך להם לאכזרי, ולפיכך  א כזרות,  לא רחמת על עולמך, ונהפך רחמנותך לא 

עלה. א"ר חייא,  יך הטיח דברים כלפי מ לא כתיב ביה איש צדיק תמים היה, והא רמז הוא דקא רמז א"ר יוסי, וכי  שלח את העורב,  
ש  צערו,  לפי  האדם  את  דנין  שאין  מנין  תנן,  דהא  דאמר,  הוא  צערו  אי מרוב  אע"פ  ו נאמר  בהשכל.  לא  ודבריו  ידבר  בדעת  לא  ב 

 לא דעת, לפי צערו: שהטיח דברים כלפי מעלה, אין דינו כמזיד, אלא כאדם ב 
ו וא"כ הרי הם רעה גם אצלינו אלא שבאים עם  ים יחד עם התפילה שלנ מבאר שהרעה אצלם זה הבלבולים שבא   צ"ע כי בהמשך   צט 

 .הטוב דהיינו התפילה 
פל  כו' לישנא מעליא אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום שנאמר בין רגליה כרע נ   בין רגליה   .ג יבמות דף ק   ק

כרע  באשר  נפל  כרע  רגליה  בין  מעבי   שכב  מתהניא  קא  והא  שדוד  נפל  משו שם  יוחנן  רבי  של  רה אמר  טובתן  כל  יוחי  בן  ר"ש  ם 
עקב מטוב עד רע בשלמא רע לחיי אלא טוב אמאי לא אלא  י פן תדבר עם    רעה היא אצל צדיקים שנאמר השמר לך ]דף קג:[    רשעים 
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  אצל הצדיקים שעים רעה היא  כל טובתן של ר  חז"ל  אמרו,  התלהתיש כוחו של סיסרא ע"י בעיל
נו כי הייוכעין זה תפילותינו אצל הצדיק  .  של אותו רשע היה רעה וסבל לצדקתוהנאתו    שטובתודהיינו  

על תינו היינו התפלה  יחת חולין שלנו הוא בוודאי רעה אצלם, אלא אפילו טובוסקים ושע

בביטול הישות לגמרי אזי  שהיא  אבל ביחס להתכללות הצדיק בהקב"ה  שהיא בערכנו רק טוב,  רוחניות  

י  כ  הוא רעה אצל הצדיקיםיחס לצדיק  באבל    ,נו תכלית ביטול הישותתפילה שלנו שהיא אצליאפילו ה

י וגוהיא  גדולשות  וצער  בלבול  לו  )שם  ,רם  בר  \קג/([קב]  בבחי'  הן    עותיהםותפלתי  תפילותי  פ' 

  הרעות  םתפילותיה  בגללתפילתי מעורבבת  אומר  דברי הצדיק ש   הםרבנו  לפי  ו   ,שתצילינו מרעת הרשעים
צה"ר יינו כנ"ל אפילו תפילותינו שבערכינו הן טובות כגון להנצל מיהד  מבלבלת אותם  ילתינוכי תפ

 .  \קה/\קד/ התכללות בו ית'הן ישות ביחס לתפלת הצדיק שתפלתו בביטול ו  ורה ותפלהזכות לתול

כי כל העירבוב הדעת וכל הבלבולים וכל השטותים שיש    שתפלותינו רעה אצלםויש עוד סיבה  
ל הבלבולים וכו' וכל י כ, כקולתינויהכל נמשך בתפבות זרות  נראה הכוונה למחש  לנו לפעמים,

והכל   קזלהי על דעתו בשעת התפ  האדם לפעמים, הכל באים המחשבות שחושב   דייקא, 
דייקנש אז  אליו  להתפללמע  שעומד  בשעה  קו(  ,א  )שם  ה'    \קח/ בבחי'  גבורות  ימלל  מי 

הילתו וגדולתו כיון שהיא אין חקר ואין סוף,  תכל  פשוטו של מקרא מי יוכל לספר    ישמיע כל תהלתו,

לשון )איוב    ,תהלתו  כי  ,ותיויופנ  הזרותמחשבותיו  מיע  גם מששבשעה שממלל גבורות ה'    בינו דורשור
ובמ היד'(  ישים תהלה,  ובלבוליםינו  לאכיו  זרותמחשב  ,[קט]   עירבוב  שאז משמיעין את   ות 

 .  'עצמן דייקא בשעה שעומד להתפלל ולמלל גבורות ה
  באים ו ש, אבאים דווקא בזמן התפלה שלנודהיינו שיש שתי סיבות לזה שהן  \קיא/ [קי]   והוא בב' בחינות

כי עכשיו הוא הזמן  ,מת שרואים שמתפלל בכוונה כראוי, ע"כ באים להתתקןלהתתקן מח

 
איכא  דעבודת כוכבים אלא הכא מאי רעה    דיקים בשלמא התם דלמא מדכר ליה שמא שמע מינה טובתן של רשעים רעה היא אצל צ 

זוהמ  בה  סיני דקא שדי  על הר  זוהמא ישראל שעמדו  בה  הטיל  חוה  נחש על  יוחנן בשעה שבא  רבי  זוהמתן   א דאמר  עובדי    פסקה 
 כוכבים שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן: 

ת אלהי  למה גנבת א   -שמא דעבודת כוכבים      ש צדיק בהנאתן הלכך לאו הנאה היא: ששונאים הרשעים וקצה נפ   -רעה היא    -  רש"י 
 )בראשית לא(: 

 ילקוט שמעוני )תורה( רמז קל  קא

 סוף הפסוק יהלמני הנ"ל  קב

ֵמִני   )ה(   תהילים פרק קמא   קג ָר   ֶיֶהלְּ ִתי ב ְּ ָ ִפל  תְּ י עֹוד ו  י כ ִ ִ ֶמן רֹאש  ַאל ָיִני רֹאש  ֶ יֹוִכיֵחִני ש  יק ֶחֶסד וְּ  עֹוֵתיֶהם: ַצד ִ

יערבו לי  ר רעות הרשעים שיצילנ כי בעודי בעולם תהיה תפלתי בעבו   -כי עוד    -  מצודות דוד  ואיך א"כ  י האל ממעשיהם הרעים 
 מנעמיהם: 

ג ַ ב ְּ   -  עיין תורה ד' אות ט'   קד אי  מֹו ב ְּ   ם ַוד ַ ק ֶאת ַעצְּ ֵ ַדב  ָהָיה מְּ וְּ ת,  ו  ִמי  ְּ ש  ַהג ַ ת  טו  ְּ ש   ַ פ  יו ָהָיה לֹו ִהתְּ ַחי ָ ְּ ב ְּ ש   ַ פ  ת ָהָיה  אֹור ֵאין סֹוף, ֲאָבל ַהִהתְּ טו 
ִחיַנת )ח(:   בְּ ֹות ָרצֹוא וָ ב ִ ַהַחי  כ ָ וְּ ֶ מֹו ש  , כ ְּ ֲעבֹוָדֵתנו  ַ ךְּ הו א רֹוֶצה ב  רו  ָ דֹוש  ב  י ַהק ָ ֹוב. כ ִ אָ ש  ב: 'וְּ ִביל  תו  ְּ ִבש  ֵצי חֶֹמר', ו  רו  י ָעָפר, ִמק ְּ ֵ ש  ו  ה ִמג  ָ ִהל  ִביָת ת ְּ

ֹא   ל  ֶ ֶ ֶזה ָצִריךְּ ש  א ַעד ֵעת ש  ָ ן, ֶאל  ֵ ֵאר כ  ָ ךְּ הו  ִיש   רו  ָ דֹוש  ב  בֹוא ַהק ָ ִיט ֹ י ָ מֹו וְּ ַעצְּ ָמתֹו:א ב ְּ ְּ  ל ִנש 

ב ְּ  ַלֵהב ָאָדם  ִנתְּ ָעִמים  פְּ ִ ל  ֶ ָאנו  רֹוִאים, ש  ֶ ֶזה ש  נ ִ פִ תֹוךְּ ַהת ְּ וְּ ֶ ַלת ה' ָעָליו, ש  ֶחמְּ דֹול, ֶזה ב ְּ ג ָ ת  ַלֲהבו  ִהתְּ בֹות ב ְּ ֵ ה ת  ָ מ  ַ אֹוֵמר כ  וְּ ה  ָ ח לֹו אֹור ֵאין  ל  ת ַ פְּ
ֵהִא  רֹוֶאה ָאָדם הַ סֹוף וְּ ֶ ש  כְּ ו  ַהז ֹא יר לֹו.  ת  צו  נֹוצְּ ֶכף ִהתְּ ֵ ה ג.(, ת  ָ ִגל  ָחִזי )מְּ ֵליה   ַמזְּ ָחִזי  ִאיהו  ָלא  ב ד ְּ ג ַ נִ   ת, ַאף ַעל  ַלֵהב  דֹול,  ִנתְּ ג ָ ת  ֵבקו  ָמתֹו ִלדְּ ְּ ש 

ג ַ  ִהתְּ ר  עו  ִ ש  כְּ ו  סֹוף,  ֵאין  אֹור  ב ְּ מֹו  ַעצְּ ק ֶאת  ֵ ַדב  ַין  לְּ ִמנְּ ִפי  לְּ סֹוף,  ֵאין  ת  ו  ִהתְּ ל  וְּ חו   ת ְּ פְּ נ ִ ֶ ש  בֹות  ֵ ו  ַהת  ֵאל  ל  ָ כ   , צו  דֹול  נֹוצְּ ג ָ ת  ֵבקו  דְּ ב ִ בֹות אֹוֵמר  ֵ ַהת   
ל   ו  ִבט  בְּ ו  ֹו  ש  ַנפְּ ִסיַרת  ִבמְּ ֹחֹוָתיו.  ו  ִאי ו  כ  ָיַדע  לֹא  "וְּ ִחיַנת:  בְּ ב ִ הו א  ֲאַזי  סֹוף,  ֵאין  י  ֵ ַגב  לְּ ל  ֵ ט  ַ ב  תְּ נ ִ ֶ ש  ָעה  ָ ש  מֹו  בְּ ַעצְּ ב ְּ הו א  ו   ֲאִפל  ֶ ש   ," יֹוֵדַע  ש  ֵאינֹו 

מֹו:   ֵמַעצְּ
יק  א שיש יחודא עילאה ויחודא תתאה ששניהם ביטול והתכללות בו אלא שיחודא עילאה הוא של צד עפ"י תורה י   לי יתבאר ואו   קה 
אני מתבטל. ויחודא תתאה הוא  ל כך נכלל בו ית' עד שלא יודע אפילו מעצמו, ואילו ביחודא תתאה הוא עדין יודע מעצמו, בחי'  כ ש 

 ק בתפלתו.חס ליחודא עילאה של הצדי בלבול וישות בי 
 בתפלתינו   -מתרצו  קו

 התפלה -מתרצו  קז

ִמי   תהילים פרק קו   קח ְּ דָֹוד ַיש  רֹות יְּ בו  ל ג ְּ ֵ ַמל  תֹו:   עַ )ב( ִמי יְּ ָ ִהל  ל ת ְּ ָ    כ 

 ע כל תהלתו: מי יוכל לספר כל גבורות ה' ומי יוכל להשמי   -)ב( מי ימלל    מצודות דוד 
 (י הוללות )וסכלותזה פירוש רבינו שם באיוב ועיין פרש"  קט

 פרשת נח אות קטז ד"ה ועפ"ז עיין בעש"ט עה"ת  קי
והענין, שאין לך מחשבה שלא יהא בה קומה שלימה, אף מחשבה רעה וזרה שבאה אל האדם היא    -  אות קטז   ' נח פ ת  בעש"ט עה"   קיא

באה כדי לתקנה ולהעלותא כנ"ל, ואם האדם דוחה המחשבה ההיא ממנו, אז הוי כאילו דוחה והורג קומה שלימה. אמנם לפעמים יש  
ה לקרבה ולהעלותה, יתבונן האדם אם בשעה שבאה  ותה. ואם נפשך לומר במה אדע איזה מחשבה לדחותה ואיז מחשבה שצריך לדח 

המחשבה זרה מיד עלה במחשבתו במה לתקנה ולהעלותה אז יראה לקרבה ולהעלותה, ואם לא יעלה מיד במחשבתו במה לתקנה,  



 מוהר"ן                               ל     תורה          יקוטי                       ל               16ב: מ

להתתקן, תנינא/   שיכולין  עא  בתורה  גם  שצריכין    \קיבכמבואר  קדושים  ניצוצות  בהם  יש  כי 
, [קיד]  \קיג/תפילה בשלימות לפני ה' כראוי  שאינו ראוי להתפללרת, מחמת  בבחי' אח  תיקון. או 

אות לבלבל  מתפובאין  צז  קטוותליו  בתורה  גם  בשעת  \קטז/ כמבואר  כך,  ובין  כך  בין  עכ"פ   .
העהתפי כל  באין  דייקא  הבילה  וכל  אז,    קיזלבולים י רבובים  אצלו  ונשמעין  האדם,  של 

בעת    שהן באים דייקא   "ל, מחמתתהלה כנ  קיחרבובים ילבולים והעי ובשביל זה נקראין הב
 כנ"ל.  \קכ/קיטלה יהתפלה והתה 

הא התפילות  כל    קכאלו יוכל  הצדיקים,  יב העירבועם  באין אל  עולות    \קכבכידוע/ ם  שהתפילות 

ע"י שזכו להמליך את הקב"ה בשלמות תקנו  ש  כי הצדיקים הם בחי' משיח  ,ק הדורלמעלה ע"י צדי
החוטם של אריך    כמבואר בתחלת תורה ב' מנקב  אחיזתם בשרש המלכות בחוטם דאריך מלכות דקדושה ו

כי בהכרח שיש צינור   [קכה]   להעלותן ו  לתקנן  \קכד/לות, שאליו באין כל התפ\קכג/ נמשך חיים למשיח
דיק יסוד הוא הצינור  ת עליונים שבהם מתקבלת התפילה )ז"א דאצילות( וצהמקשר בין עולם שלנו לעולמו

העולמות את  )ישעי' מח(\קכו/המקשר  מקרא שהקב"ה  אחטם לך,ותהילתי    \קכז/. בבחי'  של    פשוטו 

 
עד    לדחות המחשבה ההוא כי הבא להורגך השכם כו'.  אז מסתמא באה לבטל את האדם בתפלתו ולבלבל מחשבתו, ואז יש רשות 

 מה שכתבנו בזה בתורה כו.גם  ועיין  כאן קטע מלשונו ועי"ש.      

ֵדי    ...  -תורה עא תנינא    קיב ץ ָלָאֶרץ הו א ַעל יְּ ל חו  ֶ ִחין ש  ל ַהמ  קו  ר ִקלְּ ִעק ָ ֶ ָצא ש  ַגם ַהכ ָ ִנמְּ ְּ י ב פ  ֹוֵפַע נַעם ָהֶעלְּ ש   ֶ ֵעת ש  ן ב ְּ ֵ ַעל כ  ֵדי  ֹוד וְּ ֹון ַעל יְּ
ב ִ  ָדָקה  צְּ ל  ֶ ש  ִלי  ֶזה ַהכ ְּ ֵדי  יְּ ַעל  ֶ ש  הֹוָלָדה  ִביל  ְּ בוֹ   ש  ָ ַהכ  ת  ו  ל  ג ַ ִהתְּ ה  ֵמַאַחר  ַנֲעש ֶ י  כ ִ ָלָאֶרץ  ץ  חו  ל  ֶ ש  ִחין  ַהמ  ל  ֶ ש  ָנם  ו  ק  ת ִ ַמן  זְּ הו א  ָאז  ''ל  נ ַ ַ כ  ד 

עוֹ  תְּ נ ִ ֶ ִחינַ ש  ב ְּ כוֹ ֵרר  יְּ ֵהם  ֶזה  ֵדי  יְּ ַעל  בֹוד  ָ ַהכ  ת  ו  ל  ג ַ ִהתְּ לְּ ת  ַהק ִ ר  ִעק ָ י  כ ִ ן  ק ֵ ַ ת  ִהתְּ לְּ ְּ ִלין  פ  ֵדי  יְּ ַעל  ָהָיה  ֶהם  ָ ל  ֶ ש  ַעל  קו ל  וְּ ''ל  נ ַ ַ כ  בֹוד  ָ ַהכ  ֵעת  ַגם  ב ְּ ן  ֵ כ 
 ֶ ִחין ש  ִאים ַהמ  ָ ''ל ָאז ב  נ ַ ַ ִביל הֹוָלָדה כ  ְּ ש  יֹון ב ִ ֹוֵפַע נַעם ָהֶעלְּ ש   ֶ ץ ָלאָ ש  מ ל חו  ִלים ב ְּ נֹופְּ וְּ ִלים  ִחיַנת חֹובְּ ב ְּ ֵהם  ֶ ֵהם  ֶרץ ש  ֶ ָרֵאל ש  ל ֶאֶרץ ִיש ְּ ֶ ִחין ש 

חִ  ן עַ ב ְּ ק ֵ ַ ת  ִהתְּ ֵדי לְּ ''ל יַנת נַעם כ ְּ נ ַ ַ ֵדי ֶזה כ   .ל יְּ
ִבין יֵ   -שונו שם  וזה ל   פעם אחת בחיים.לה אפילו רק  ואי שנזכה  שהיא זכות עצומה ול   ורה קיב עיין ת   קיג ֵ יל ַהמ  כ ִ שְֹּ ַ ַהמ  ל  וְּ ֵ ל  ַ פ  ִהתְּ ש  לֹו לְּ

ה   ֶ כ  זְּ י ִ ֶ ל ָיָמיו, ש  ָ ַדב ֵ כ  יו, לְּ ֵמי ַחי ָ ל יְּ ָ ַעם ֶאָחד כ  ַ י.פ  ָראו  ָ ֵני ה' כ  ֶמת ִלפְּ ל א  ֶ ר ֶאָחד ש  ו  ב   ר ד ִ
 ז ]דף צו: טור א'[ עיין תורה צ קיד

 מתפלתו  -רצו מת קטו

ה.    -  עיין תורה צז   קטז  ָ ִפל  ַהת ְּ תֹוךְּ  ב ְּ ִהיא  ִנית,  ֵ ַהש   ִניָעה  ְּ ַהמ  ֵמִזיד,  כ ִ וְּ ב ְּ ֹוִנים  ָהִראש  ֲעוֹונֹות  ֵמֲחַמת  לוֹ י  ִלים  ֵמִזיד, נֹופְּ ב ְּ ֵהר  ִהרְּ ֶ בֹות    אֹו ש  ָ ַמֲחש 
ֵמֲחַמת   תֹו, ו  ָ ִפל  תְּ בֹות ָזרוֹ ָזרֹות ב ִ ָ ֲחש  ַ בֹות ָזרֹות ַעל יְּ ַהמ  ָ ֲחש  ַ ר ַהמ  ֵ ב  ַ ש  ן ָצִריךְּ לְּ ֵ תֹו. ַעל כ  ָ ִפל  תְּ ֹל ב ִ ש  ר ִלמְּ ָ ש  ן ִאי ֶאפְּ ֵ ם כ  ֹות  ֵד ת ג ַ דֹוש  בֹות קְּ ָ י ַמֲחש 

עַ  וְּ ה,  ָ ִפל  ַהת ְּ ל  ֶ הַ ש  נו   ַהיְּ ד ְּ דֹונֹות,  ַהז ְּ ֶזה  ֵדי  יְּ ֻכי  ל  זְּ כ ִ לֹו  ין  ַנֲעשִֹ ָזרֹות,  בֹות  ָ ֲחש  ַ ִחי מ  ב ְּ ֶזהו   וְּ לִֹקים  ֹות.  ַרִני א  ִהפְּ י  "כ ִ ם(:  ָ )ש  ב  תו  ָ כ  ֶ ש  מֹו  כ ְּ ַרִים  ֶאפְּ ַנת 
בָ  י ַהד ָ ש  כ ִ רו  ֵ ִיי". פ  ֶאֶרץ ָענְּ נו  ָחֶר   ר ב ְּ ַהיְּ ֶֹדם, ד ְּ ת ִמק  ו  ֲעִני  ַ ָהָיה ב  ֶ בֹות ש  ָ ֲחש  ַ ֵדי ַהמ  ַעל יְּ , וְּ ָיֵבש  ֹות:  ב וְּ ֻכי  זְּ ין לֹו כ ִ ֹות ַנֲעשִֹ דֹוש   קְּ

 הבלבולים הערבובים וכל  -מתרצו  קיז

 הבלבולים והערבובים  -מתרצו  קיח

 והתהלה  -בתשכט   קיט

א גם נקרא  את הו בח להקב"ה, ואיך אפשר לומר שדבר הבא לערבב ז ש הוא מהות הדבר, ותהילה היא תפילה והלל ו   צ"ע כי שם   קכ
ם זה עוד יותר תהילתו  ונ"ל כי באמת זה תהילתו ית' כאשר יש לאדם מניעות והוא מתגבר עליה    תהילה, דהיינו שזה המהות שלו.  

ושבח, לכן הם נקראים    מעצם ההלל שאומר האדם בפיו. נמצא שהבלבולים יש על ידם יותר תהילה להקב"ה מאשר מעצם ההלל 
 .    תהילה דהיינו שזה מהותם 

   .על ידו אדם נעשה ונקרא צדיק כמבואר בזהר צדיק הוא מי שעמד בנסיון   היצה"ר לא נקרא צדיק הרי רק   וצ"ע א"כ למה 

של    לשירה שאמר המלאך שנאבק עם יעקב שביאר שם למה זו הפעם הראשונה שזכה לומר שירה כי הוא שרו   יצ"ח עיין ביאור הר 
 .תו של היצה"ר שדייקא ינצחוהו ד שבא יעקב שניצח אותו בתכלית כי זה תכלי ע   עשו הוא היצה"ר ולא הגיע לתכליתו האמיתי אלא 

 האלו  -מתרצו בתרלד ו קכא

 שהצדיק בונה מהן את המשכן, וכמבואר בתורה ט' שהצדיק מכניס ומעלה כל תפלה דרך השער השייך לה.  ה ב' ור כמבואר בת   קכב
 יח. ועיין מכתבי מוהרנ"ת מכתב רצט כתב איש ישראלי במקום מש ערך תפלה שמוהרנ"ת    עצות   י עיין לקוט   קכג
זוכה ליראה ולתפילה בשלימות ואזי כל הצמחים  ת  אות יב מבואר שם שע"י שיוצא מג' מידות ותאוות רעו   תנינא תורה א'    עיין   קכד

כח הצמחים הוא במראה  ה' כי  לתוך התפילה שהיא בחי' דבר  הוא הריח   מחזירים כחם  והעיקר  וריח  נעשה התנוצצות    טעם  ועי"ז 
מה  נש ריח שהוא הדבר שקשור לנשמה ואין לגוף הנאה ממנו ועיקר התפילה מה   יח ע"י שעיקר כח שנותנים הצמחים הוא בחי' מש 

ריחות שהם  ה ה, ומשיח מקבל כל התפילות כי משיח הוא בחי' חוטם בחי' רוח אפינו משיח ה' שמקבל כל  -בבחי' כל הנשמה תהלל  י 
 שמה היא מהריח.י יניקת התפילה שהיא מהנ בחי' התפילות כ 

 ' אות ד  'תורה ט ו  'אות ו  'לעיל בתורה ב קכה

כבוד הרגל והקבלת פני רבו ברגל. ועין    מה תתאה לאור הפנים וזה ע"י שצריך להעלות את המלכות חכ   ועיין לעיל ריש אות ה'   קכו 

לבאר בהתעלות התפלות  ידיעה י"ד. מה שיש    -ות באות אליו עי"ש זה לשונו  ל שכל זה נעשה ע"י הצדיק כשהתפ   ביאור הליקוטים 
]שהוא המ  זה כהתעלות מלכות הבנים לפני הר למשה משיח,  והרב והאב כנ"ל מהמוב"פ[, שזה  ב והשכל העליון שבו, ]באופן  וכיח 

 קן אבינו אברהם כמוב"פ[: י ת השחרית ]שבמדריגת המלכות והבנים, אשר ת שיתתקנו ויקבלו את החיות מאתו[. כעין תפל 
מַ   ישעיה פרק מח   קכז  ִמי ַאֲאִריךְּ ַאפ ִ )ט( לְּ ְּ ִת ַען ש  ָ ִהל  תְּ ִריֶתָך: י ו  י ַהכְּ ת ִ ִבלְּ ָטם ָלךְּ לְּ  י ֶאח 



 מוהר"ן                               ל     תורה          יקוטי                       ל               17ב: מ

שכל התהלות   ישראל, ורבנו דורש  עלסוגר מדת כעסי  ה שאני חותם חרון אפי ו אומר השבח שלי הוא ז 
רוח    \קכט/ , בחי' )איכה ד'(שחיותו מחטם העליון כנ"ל  [קכח]   ' חוטםבאין לבחי' משיח, שהוא בחי

וריח הוא רושם האלושמשיח הוא רוח אפינו, דהיינו בחי' חטם, שבו    אפינו משיח ה' קות  נרגש הריח, 

כח האמונה באמת\קל/שנשאר בחלל נמשך  )כשארז"ל [קלב]מורח ודאין    וא. כי משיח ה\קלא/, משם 
בבחי' )ישעי'    "י רוח הקדשע  טויד רמ"ה פי' ששופ עפ"י הריח.  רש"י ששופט  פ  \קלג/ סנהדרין צג ע"ב(

ה'   \קלד/א(י ביראת  כפי    והריחו  היא  ה'  יראת  ה  חוזק כי  של  והאמונההאמונה  ברשימו    אדם,  שרשה 
, שהוא תלוי בטהרה  ש זאת ביותריגכי מר   ,י' חטםחבל הפנוי שהוא בחי' ריח, הנרגש בחטם, ומשיח  שבחל

ב' יש לאדםבכוחו    , על כןכמבואר בסוף תורה  יראת שמים  זאת  . היינו  להריח כמה    בתפילות שמריח 
יופי אלא ששבח האשה לא בפשוטו של מקרא    יראת ה' היא תתהלל  \קלה/ א(שהן בחי' )משלי ל

 
לך    לשון   -)ט( אאריך אפי    רש"י  ותהלתי אחטם  הוא.  לך   -הוה  ל' חוטם אסתו' חוטמי מצאת עשן    וזאת היא תהלתי אשר אחטם 

חוטם.  וא לשון חימום ה לים יח( וכן כל חרון אף ה ס יוצא עשן מנחיריו כמה דאת אמר עלה עשן באפו )תה ע נחירי ומקצוף עליך שהכו 
 ימום: וכן ועצמי חרה מני חורב )איוב ל( נחר חוטמי מרוב ח   -חרה אפי  

 . תורה לב תנינאו , תנינא אות יב 'ולקמן תורה א   ,עיין לעיל תורה ט' אות ד'עיין תורה ב' אות א' שחיותו מחטם אריך שבכתר. ו קכח

י  איכה פרק ד'   קכט  ֵ ַח ַאפ  דָֹוד ִנלְּ )כ( רו  יַח יְּ ִ ש  ִחי נו  מְּ ְּ ש  ד ב ִ ַ ֹוִים: כ  ֶיה ַבג  ֹו ִנחְּ ִצל  נו  ב ְּ ר ָאַמרְּ ֶ  תֹוָתם ֲאש 

 בגומות שחפרו:   -ן ירמיהו על יאשיהו. בשחיתותם  הוא יאשיהו כמו שנאמר )דברי הימים ב ל"א( ויקונ  -יח ה'  )כ( מש   רש"י 
ֶזה   .  -ח אות  וברכת הודאה הלכה ג    ברכת הריח ק"ה  ל עיין    קל אָ   וְּ ֶ יַח ש  ִ ִחיַנת ָמש  ירו  וְּ ב ְּ י מָ ז ַיכ ִ , כ ִ ַרךְּ ָ ב  תֹו ִיתְּ ָ ֻדל  גְּ ֵבל ב ִ ֵ ֵבי ת  ְּ ל יֹוש  ָ עו  כ  יַח  ֵידְּ ִ ש 

הָ  הו א  ה'  י  כ ִ ָלַדַעת  ם  ָ ל  ֻ כ  ֵעיֵני  ַקח  ד ֵ ִיפְּ ָהָאֶרץ  ֵלא  ָ ִתמ  י  כ ִ ב,  תו  ָ כ  ֶ ש  מֹו  כ ְּ לִֹקים,  ָרא  א  ִנקְּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ  .' כו  וְּ ה'  ֶאת  ָלַדַעת  ֶמן ָעה  ֶ ש  ם  ֵ ש  ַעל  יַח  ִ   ָמש 
 ֶ ָחה ש  ְּ ש  ִחי ַהמ ִ ֵדי ב ְּ יְּ ַעל  י  ָמֶניָך טִֹבים. כ ִ ְּ ֵריַח ש  ִחיַנת לְּ ֵדי זֶ הו א ב ְּ יְּ ָחה ַעל  ְּ ש  ַהמ ִ ֶמן  ֶ ִחיַנת ש  י ָהֵריַח הו א  ַנת ָהֵריַח ב ְּ ָמה, כ ִ ָ ש  ַהנ ְּ ת  ו  ִחי  ךְּ  ָ ש  ִנמְּ ה 

ֵד ב ְּ  ַעל יְּ ֶ ל. ש  ו  ט  ל ַהב ִ ֶ ימו  ש  ִ ש  ֵד ִחיַנת ָהרְּ נו  ַעל יְּ יָמה וְּ י ֶזה, ַהיְּ ִ ש  ַעת ָלַדַעת כ ִ י ָהרְּ ר ֶהָאַרת ַהד ַ ל ִעק ַ ו  ט  ל ַהב ִ ֶ ִריָחה ש  ִחיַנת  ַהז ְּ לִֹקים ב ְּ י ה' הו א ָהא 
ָלַדעַ  ֵאָת  ָהרְּ ה  אֲ ַאת ָ ַ מ  ַ ב  ָבא  ו  מ  ַ כ   ,' כו  וְּ לִֹקים  ָהא  הו א  ה'  י  כ ִ לָ ת  ַהז ֹוֶכה  ֵרי  ְּ ַאש  ם.  ָ ש  ן  ַעי ֵ ָאֹנִכי,  מֶ ָמר  א  ֶ ב  ת  ֵלמו  ְּ ש  ב ִ יחַ ֶזה  ִ ָמש  י  כ ִ ִחיַנת  ת.  ב ְּ הו א   

יַח ה', ב ְּ  ִ ש  ינו  מְּ ֵ ַח ַאפ  ִחיַנת רו  ִדבְּ חֶֹטם, ב ְּ ָבא ב ְּ ו  מ  ַ ַאת ה', כ  ִירְּ לֹ ִחיַנת ַוֲהִריחֹו ב ְּ ו ת א  ל  ג ַ י ִהתְּ ָמקֹום ַאֵחר. כ ִ נו  ב ְּ ֵ יַח  ק ֵרי ַרב  ִ ֵדי ָמש  ֶיה ַעל יְּ הְּ י ִ ֶ ת ש  ו 
ִחינַ  ִחינַ ֶזה ב ְּ הו א ב ְּ ֶ רְּ ת ֵריַח. ש  ִריָחה ו  ַגת ת זְּ ָ ַהש  ִדיַעת וְּ ר יְּ ִעק ַ ֶ "ל. ש  נ ַ ַ ל כ  ו  ט  ל ַהב ִ ֶ יָמה ש  ִ ָמנֶ   ש  ְּ ֵריַח ש  ִחיַנת לְּ ֵדי ֶזה ב ְּ לֹקו ת הו א ַעל יְּ יָך טִֹבים  א 

לֵ  ְּ ש  ה ב ִ ֶ כ  ה ִנזְּ ז ֶ ֶ "ל ש  נ ַ ַ ' כ  כו  ֵהָרה ב ְּ וְּ מְּ בֹוא ב ִ י ָ ֶ יַח ש  ִ ֵדי ָמש  ת ַעל יְּ ן נִ מו  ֵ ַעל כ  . וְּ יחַ ָיֵמינו  ִ ָרא ָמש  "ל:   קְּ ַכנ ַ ָחה וְּ ְּ ש  ֶמן ַהמ ִ ֶ ל ש  ֶ ֹוב ש  ם ָהֵריַח ַהט  ֵ  ַעל ש 
ג ָ   -סוף אות ב'    ק"ה נדה ב' ל   קלא ֶלא  ֶ פ  ָנה הו א  מו  י א  ִ כ ִ ָיה כה(, "אֹוֶדה ש  עְּ ַ ש  )יְּ ב  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  כ ְּ ָנה מְּ דֹול,  מו  ֵמָרחֹק א  ֵעצֹות  ֶלא  ֶ פ  ָעִשיָת  י  כ ִ   ָך 

ָנה הִ  מו  י א  אֹות  ֹאֶמן". כ ִ לְּ ֶכל ֵאין צְּ יא ִנפְּ ֵ ַהש  ִביִנים ב ְּ ְּ מ  ֶ ָדָבר ש  י ב ְּ ִעים, כ ִ ִמים ד ֵ ִעק ַ ת ְּ ָנה, וְּ מו  ָרא א  ֵאינֹו ִנקְּ ַהֲאִמין וְּ ה  ִריִכין לְּ ֶ מ  ַ ָנה הו א ב  מו  ר ָהא 
 ֵ ַהש  ִביִנים ב ְּ ֵאין מְּ ֶ אֲ כֶ ש  י ַ ֶ ן ֵמֵהיָכן ָיבֹוא ָלַדַעת ש  ֵ ִאם כ  מֶ ל. וְּ א  ֶ ֶזה, ַאךְּ ב  ָ א ִמין ב  לְּ ַֹח ב ְּ ת ִהיא ִנפְּ דֹוָלה כ  ָמתֹו ַהג ְּ ָחכְּ ָרא ב ְּ ָ ב  ֶ ִעים ש  ִמים ד ֵ ֵשֶכל  ֹות ת ְּ

ַסל ֵ  לְּ ֵצם ו  ַצמְּ ַֹח לְּ ֶיה לֹו כ  הְּ י ִ ֶ ֵד ָהָאָדם ש  ַבד ַעל יְּ ָנה לְּ מו  א  ֶ ַהֲאִמין ב  לְּ ֹו ו  ת  עְּ ַעת, אֲ ק ד ַ ַהד ַ ָאר ב ְּ ְּ ש  נ ִ ֶ ימו  ש  ִ ש  ַֹח ָהרְּ ְּ י כ  ל  ַ ת  ַאַחר ִהסְּ ו  לְּ ַעת ִפל  ת ַהד ַ ,  קו 
אַ  י  כ ִ ָחֵזי,  ֵליה   ַמז ָ ָחֵזי  ָלא  ִאיהו   ד ְּ י  ִ פ  ַעל  ַאף  י  ַאף כ ִ לֹו,  ִשכְּ ב ְּ ָבר  ַהד ָ ֵמִבין  ֵאינֹו  ֶ ש  י  ִ פ  ַעל  ַהֲאִמ   ף  לְּ לֹו  י  ָראו  ֶ ש  ֵמָרחֹוק,  ֵמִבין  ֵכן  י  ִ פ  י  ַעל  כ ִ ין. 

ֶמת  ָהא  ַעל  ל  ֵ כ  ַ ת  ִהסְּ לְּ רֹוֶצה  ֶ ש  ֶ   כ ְּ ש  ֵברו ר  ב ְּ ֵמִבין  לְּ הו א  ִריִכין  ָהִבי צ ְּ לְּ ר  ָ ש  ֶאפְּ ִאי  ֶ ש  מֹו  ַעצְּ ב ְּ ֶזה  ֵמִבין  הו א  י  כ ִ ַרק  ַהֲאִמין  ֵשֶכל,  ם  ו  ש  ב ְּ ָבר  ַהד ָ ן 
ַהֲאִמין ב ֶ  ִריִכין לְּ חַ צְּ ד ִאתְּ ַ ִחיַנת ֶצֶדק כ  ֶזהו  ב ְּ ַבד. וְּ ָנה לְּ מו  נ א  ָנה, ַהיְּ מו  ַעִביַדת א  ֶמת ִאתְּ ה  א  ָ ָרת ב  ָנה  ב ְּ מו  ר ָהא  ִעק ַ ֶ מֶ ו  ש  א  ָ י ב  לו  נו  ַאף ַעל  ת ָ ת, ַהיְּ

לֹו כ ְּ  ִשכְּ ָבר ב ְּ ֵאינֹו ֵמִבין ַהד ָ ֶ י ש  ִ ל עַ פ  ֵ כ  ַ ת  ִהסְּ ֶצה לְּ רְּ י ִ ֶ ש  י ֵכן כ ְּ ִ ַהֲאִמין ב ַ ָלל, ַאף ַעל פ  י לֹו לְּ ָראו  ֶ ֶמת ָיִבין ֵמָרחֹוק ש  ֹוֵצא: ל ָהא  ַכי  יִקים וְּ ד ִ ַהצ ַ בְּ  ה' ו 
 ודן עפ"י הריח פי' מריַח  קלב

ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רו -ב }ישעיה יא משיח דכתי   -  צג: סנהדרין    קלג וגו' וכתיב  ב{ ונחה עליו רוח  ה'  ח דעת ויראת 

דמורח ודאין דכתיב }ישעיה    רבא אמר   .' אמר רבי אלכסנדרי מלמד שהטעינו מצות ויסורין כריחיים ג{ והריחו ביראת ה -}ישעיה יא 
בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא אמר    .לים והוכיח במישור לענוי ארץ ד{ ושפט בצדק ד -אה עיניו ישפוט }ישעיה יא ג{ ולא למר -יא 

 .הו ו זי אנן אי מורח ודאין כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטל להו לרבנן אנא משיח אמרו ליה במשיח כתיב דמורח ודאין נח 

ודאין שמר   -  פרש"י  והריחו דמורח  ויודע מי ה רבא אמר. מאי  ושופט  לא ל יח באדם  ולא למשמע  חייב שנאמר  ישפוט  עיניו  מראה 
 כגון על ידי הרחה:   אזניו יוכיח ואפילו הכי ושפט בצדק דלים 

אפשר שיטעה בשוגג. וכן "לא    ם שאף שאמרו: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, מכל מקו "לא למראה עיניו ישפוט",    והמהרש"א: 
יוכיח",   אזניו  ל למשמע  צדק  שופט  שאינו  אפשר  שהבעל  כי  האמת,  אבל  פי  שקר.  בעדות  אוזן  משמע  ידי  על  בטענתו  יטעה  דין 
בכ  יטעה  לא  ה המשיח  מי  עם  ידון  הריח  שבחוש  ודאין,  מורח  יהיה  הוא  כי  זה,  הראיה  ל  בחוש  כמו  טעות  אין  הריח  ובחוש  אמת, 

   זה הריח.  -נו  שהנשמה נהנית ממ ה, איזה דבר    -ה הללוי   -י וא רוחני, מחלק הנשמה. כמו שאמרו "כל הנשמה תהלל  ה והשמיעה, כי  

דן בלי עדים  שהיה    קרא )דברי הימים א כט כג( "וישב שלמה על כסא ה'", הביא מדרש שוחר טוב )תהילים עב( דדרשי ל   העין אליהו 
  תא כמאן דאמר מצות בטילות ואולי א   כתב,   והכי נמי במלך המשיח .עוד   מכל חטא,   י דאיירי בזמנים שהיה נק   וביאר,  ובלי התראה, 

 ך ידין בלא עדים ובלא התראה.לעתיד לבוא, לכ 
ִירְּ   ישעיה פרק יא   קלד לֹא )ג( ַוֲהִריחֹו ב ְּ ֹוט וְּ פ  ְּ ֵאה ֵעיָניו ִיש  ַמרְּ לֹא לְּ דָֹוד וְּ ָניו יֹוִכיַח:   ַאת יְּ ַמע ָאזְּ ְּ ִמש   לְּ

בקרבו ידע  כי בחכמת הקב"ה    -ולא למראה עיניו ישפוט  ימלא רוח יראת ה' ובלע"ז איראונמירלו"י.    -את ה'  ר )ג( והריחו בי   -  פרש"י 
 ויבין מי זכאי ומי חייב: 

ל במעט הבנה והתבוננות ירגיש  ריח היא הרגשה קלה מאד לכן קורא להרגשה קלה בשם ריח ור" לפי שה   -)ג( והריחו    מצודות דוד 
  בהשפטו בני  -ו'  היראה מה'. ולא למראה וכ   ההרגשה הזאת תהיה לו בעבור   -ה אם רעים. ביראת ה'  מ ויבחין בבני אדם הטובים ה 

 עתו: אדם לא יצטרך לראות הדברים בעיניו ולשמוע באזניו כי בלבבו יבין מד 
ִֹפי    משלי פרק לא   קלה  ֶהֶבל ַהי  ֶקר ַהֵחן וְּ ֶ ל: )ל( ש  ָ ַהל  דָֹוד ִהיא ִתתְּ ַאת יְּ ה ִירְּ ָ  ִאש  

שה יראת ה'  האשה באלה אבל א בהם תועלת רב עד להלל את  חן האשה ויפיה הם שקר והבל ר"ל אין    -ל( שקר החן  )   מצודות דוד 
 היא הראויה להללה בזה: 



 מוהר"ן                               ל     תורה          יקוטי                       ל               18ב: מ

יראורבנו מביא מכאן רמז ש  .שמיםביראת   ,  כוונה בתפילההי היראה כך  כפ  כיוהביאור  ,  ההתפילה בחי' 

  ישראל בתפילות  דהיינו    ומרגיש בהתפלות שמקבל מהםמריח    כי הוא מורח  \קלוויראה בחי' ריח/ 

בתפילתו שהואהבאות  מה  כפי  ואחד  אחד  כל  את  ביראה  ,  כ ,  \קלז/ אוחז  הצדועל  צער  ן  סובל  יק 

ים הם  יק נ"ל. נמצא שהצדכי כל העירבובים של כל אחד הם בתוך התפלה כ  מהתפלות שלנו
ע צער  כנ"ל,  דייל  סובלים  אותן  שמבלבלין  שלנו  לקבל   התפלות  צריך  זה  ובשביל 
שזו ההתנצלות של הצדיק  מבזין אותנו כנ"לתוכחתם אף ש לקבל   ,נראה  אנו צריכים  אבל באמת 
נזכתוכחתם אף שמ בזה  ורק  בזה  כי  אותנו  לתיקונינובזין  לנו להרהר אחר הצדיק שמא    ה  נסתלק  ואסור 

 :צער על כן מבזה אותנו ב דעתו מרו

 
 יראה בחי' ריח. בתורה ח' תנינא   קלו 
  ה ובשת בתפל ל ל ביאר שיודע זאת רק ע"י שמכיר לפי התורה המ יח את התפלה יודע כיצד להוכיח ולעי ר ע"י שמ ש   צ"ע משמע   קלז 

 פלה לבדה.את העזות של המתפלל. ולא מכיר זאת ע"י העזות שבת 
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 חאות 
( באות אל הצדיק ומבלבלות אותו.  וביאר \אשל ישראל המקושרים לצדיק/)אחרי שביאר שכל התפילות  

 כיצד מריח בתפילה את היראת שמים של המתפלל ויודע להוכיח אותו, על כך. 
 אינו יודע איזה תפלה מהכשר ואיזה משאינו כשר.  עתה יבאר כיון שכל התפילות באות בתפילתו ביחד

קמן בביאור שאלת סבי דבי אתונא משמע שלא שאלו כיצד יודע כל תפלה מאיזה אדם באה, כי זה  ועיין ל
 פשוט שהצדיק יודע, רק שאלו איך יודע מהתפלה על מה צריך להוכיח אותו. 

)אע"פ דלעיל ביאר שהצדיק מריח את היראת שמים שיש בתפלה  ויש כאן חידוש שלא מכיר זאת להדיא בתפלה הבאה אליו, 

מהתורה המלובשת בה יודע את העזות שלמד בה, ומהעזות הזו יודע את העזות שהתפלל  רק אלא אליו(  שבאה 
 בה. 

גם צ"ע כיון שגם התפלה היא בעזות מדוע בה לא ניכר אם היא עזות דקדושה או עזות דסט"א. ואולי כי  
תורה שמקבל על  העזות עצמה לא ניכר ההבדל בין עזות פנים לעזות דסט"א אלא רק בתוצאה דהיינו ב

 ידה אם היא פסל או פסולת. 

הרי בשניהם באה   ,מדוע ע"י העזות מכיר את האדם להוכיחו יותר מהיראת שמים עניין זה לא ברור לגמרי
לא מובן כיצד יודע מאיזה אדם באה. אבל כיון שכאן שואל שאלה זו כיצד יודע  גם ו  .אליו רק התפלה

י העזות מכיר את המתפלל וע"י היראת שמים שבתפלה לא מכיר  "להוכיח הרי כולן באות ביחד, כנראה שע
 וצ"ע. 

כל המבואר כאן שצדיק האמת כרבינו שידע מחשבות בני אדם ושרש נשמתם   ובאמת קשה לי עוד יותר
וכל הנצרך לתיקונם מדוע יצטרך לכל המהלך המבואר כאן כדי לדעת על מה להוכיח אותנו. ואולי כדרכו 

 . להסתיר רוח קדשו וצ"ע

והצדיק מכיר בתורה האם היא  )עיין תורה ב' אות ז'(  שבתפלה של ישראל מתלבשת התורה שלו,  רבנוומבאר 
דהיינו חכמה תתאה שנקראת פסולת ביחס לחכמה עילאה, כי היא  שנאמר למשה רבנו,  "לך פסל "בחי' 

 צמצום שלה עד כחוט השערה כנ"ל.
שמצא באהלו שני לוחות אבנים טובות שעליהם יתן   כי "פסל לך" בפשט הכוונה שיפסול ממחצב האבן טוב

לו הקב"ה את עשרת הדברות על הלוחות השניות. ורמוז בזה עניין הנ"ל שחכמה תתאה האדם כמו מפסל  
לפי הבנתו את מה שלימד אותו רבו, וזהו דאיתא במדרש משם נתעשר משה, כי הלומד מרבו הגדול חכמה  

)בחי' שחב"ד שלו נעשה מנה"י דרבו(  ממנה את החכמה תתאה לפי השגתו  תתאה מקבל אבן טוב, ולפי הבנתו מפסל

)כמבואר בתורה יג  ממון ע"י רבו  זוכה לביטול תאוותשתלויה בעזות שבה הוא לומד, שאם היא עזות דקדושה 

למא )תורה ס'( ועי"ז זוכה להשגות אלוקות  )שמרגיש תמיד כאילו יש לו כל הון דעאיזהו עשיר השמח בחלקו, ןלששומע תורה מרבו מתבטל ממנו תאות ממון(   

 מתוך החכמה תתאה שפסל בהבנתו מדברי רבו(.
נמצא שמשה רבנו קיבל אבן טוב שהיא פסולת חכמה עילאה, אבל היא חכמה עילאה לגביו ופסל ממנה  

 .להיות שמח בחלקוחכמה תתאה שהיא פסולת ביחס לחכמה עילאה של רבו ומהפסולת נתעשר 

החכמה עילאה, והבנת התלמיד מהרב היא גם פסולת ביחד  ה בכלליות היא פסולתנמצא שחכמה תתא
להבנת הרב, לכן נקראת פסל לך, דהיינו מחכמת הרב פסל לך הבנה, נכונה שתלויה בעזות ושנאת הממון  

 כנ"ל. )כך נראה לי לבאר סוגיא זו( 

יא אבן טוב, אבל הוא כפי אזי אפילו שרבו מלמדו חכמה תתאה שלגביו ה אבל מי שיש בו עזות דסט"א 
העזות שבו, כך הוא מפסל מדברי רבו הבנה אחרת, שאינה כיצד להמליך את הקב"ה ולעשות רצונו, אלא  
הבנה לצורך עצמו או להמליך עצמו להיות רב או להיות חכם בחכמות חיצוניות וכיו"ב לצורך עצמו. כי 

ר טפל לי. וגם מעט מהרגשה כזו היא עזות  העזות דסט"א היא ישות וגאווה בחי' אני המציאות וכל השא
שמפילה לממון ומונעת הבנה נכונה בחכמה תתאה, וממילא היא נקראת תורה אחרת, מנותקת מהקב"ה, 

 בחי פסילים שנאמר עליהם לא תעשה לך כל פסל. 
וכשבאות התפילות לצדיק מכיר לפי התורה שבהן את העזות שבה למד ולפ"ז את העזות שבה התפלל 

 להוכיח אותו. כשבא אליו.ויודע 

 מה שצריך אצלו תיקון, אבל לעניין שלנו מצאתי כאן ג' ביאורים. ל פשוט שעל כ ועל מה מוכיח אותו

  בלק"ה בשר בחלב)ראה ידיעה טז( נראה שעיקר התוכחה על עזות דסט"א. אבל  הביאור הלקוטיםמדברי 

ופל"ח אות  פיק, כי בה תלוי הכל עי"ש. משמע שעיקר התוכחה היא על העזות דקדושה שאינה מס \בה' כז/ 

 
משמע   א ב'    כך  תורה  על  דֹול בשיחות  ג ָׁ ם  דָׁ אָׁ אֹו  יק,  ְלַצד ִ ב  ְמקֹרָׁ ֶ ש  ה,  ַמֲעלָׁ ב ְ ן  טָׁ קָׁ ם  דָׁ אָׁ יֹוֵתר,  דֹול  ג ָׁ "ִמי   : מֹוַהְרַנ"ת ְ ֶאת  ד  ֶאחָׁ ַעם  ַ פ  ַאל  ָׁ   ש 

יו  לָׁ נו  עָׁ ֵ ה ַרב  ֶ יֵמי מש  ַמר לֹו: ֲהלֹא ב ִ ב"? אָׁ ם ֵאינֹו ְמקֹרָׁ לָׁ ה או  ַמֲעלָׁ ה  -ב ְ ֶ ְולֹא ֵהִביאֹו ְלמש  ן  ָׁ כ  ְ ש  דֹול ְלַהמ ִ ג ָׁ ר  בָׁ ה ד ָׁ ה עֹוש ֶ יָׁ ד הָׁ לֹום, ִאם ֶאחָׁ ָׁ ַהש  
יו  לָׁ , עָׁ נו  ֵ לָׁ -ַרב  ל, או  לָׁ ת כ ְ יבו  ִ ם ֲחש  ו  ה לֹו ש  יָׁ אי לֹא הָׁ ַוד ַ לֹום, ב ְ ָׁ יר  ַהש   ב ְמֹאד. ְוִהְזכ ִ ו  ש  ה חָׁ יָׁ אי הָׁ ַוד ַ ה, ב ְ ֶ ן ְוֵהִביאֹו ֶאל מש  טָׁ ר קָׁ בָׁ ה ד ָׁ ש ָׁ עָׁ ֶ ם ִמי ש 

ַעי ֵ  א,  ְייפָׁ ַ ש  ב ְ א  ְייפָׁ ַ ש  א  ְלַעְיילָׁ כֹול  יָׁ ה  ֶ מש  א  ְיקָׁ ד ַ ֶ ש  מֹוֲהַר"ן",  ֵטי  ו  "ִלק  ב ְ ֶ ש  ב'  ה  ֹורָׁ ת  ַ ב  ר  בֹאָׁ ְ ֵמַהמ  ז  ם:  אָׁ ָׁ ש  סעי ) ן  ברזל,  אבני"ה  ח"א,  ף  שיש"ק 
 ( תרצ"ג

ְק   -  (כז   ' ה )   בשר בחלב   ליק"ה   ב ד ִ תֹו  ַעז ו  ִפי  כ ְ ד  ל ֶאחָׁ ָׁ כ  י  כ ִ ה,  ָׁ ִפל  ְוַהת ְ ה  ֹורָׁ ַהת  ר  ִעק ַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ה, ש  ָׁ ְקֻדש   ד ִ ת  ַעז ו  הָׁ ִחיַנת  ב ְ זֹוֶכה  ֶזה  ן  ֵ כ  ה,  ָׁ ֻדש  
ה  ֹורָׁ סֹוף ַהת  ר ֵהיֵטב ב ְ ְמבֹאָׁ ַ תֹו, כ  ָׁ ִפל  ְכמֹו ֵכן הו א ת ְ ה ו  "ל.    ְלתֹורָׁ ה  .....   ַהנ ַ חָׁ ֹוכָׁ ל ת  ֵ ב ְלַקב  ֻחי ָׁ ְ מ  ֶ ד ש  ל ֶאחָׁ ָׁ ל כ  ֶ ה ש  בָׁ ו  ש  ן ְוַהת ְ ו  ק  ר ַהת ִ ִעק ַ ֶ א, ש  ִנְמצָׁ

יְ  ַעל  ֶ ה, ש  ָׁ ְקֻדש   ד ִ ת  ַעז ו  הָׁ ְיֵדי  ַעל  נֹו  ו  ק  ת ִ ר  ִעק ַ ה,  ָׁ ִפל  ְוַהת ְ ה  ֹורָׁ ַהת  ב ֶאל  ו  ש  ֵדי לָׁ כ ְ ֱאֶמת  יק הָׁ ד ִ ק  ֵמַהצ ַ ת ִ ר  ִעק ַ ֶזה  ֶזה  ֵדי  ַעל  ֶ ה, ש  ָׁ ִפל  ְוַהת ְ ה  ֹורָׁ ַהת  ן  ו 
ֱאֶמת.. יק הָׁ ד ִ  מֹוִכיחֹו ַהצ ַ
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מבואר שעקר התוכחה היא על שפגם במלכות בחי' החכמה תתאה ונתן כח למלכות דסט"א לינק, ועי"ז   יג
באו לו הבלבולים בתפלה שהם מהחכמות חיצוניות, ובאים בתפלה להתתקן כי היא בחי' המלכות שפגמו  

 בה ועתה באים להתתקן בה. 

לכאורה איך  צדיק מריח בתפילה את היראת שמים של המתפלל אעפ"כ  אע"פ שנתבאר שהאמנם  

. הלא כל התפלות באין אצלו ביחד  מישראל  להוכיח את כל אחד ואחדלצדיק  אפשר לו  
ושל   הכשרים  כדי    ןאותג של  מזה  או  מזה  באה  תפלה  איזה  יודע  ואיך  כשרים,  שאינן 

זאת ע יודע  כ  דיי ל  להוכיח אותו. אך הוא  והתורה של  ואחד,העזות  שלפי   ל אחד  דהיינו 

וכפי שהולך ומבאר שבתפילה  אם תפלתו היתה כהוגן אם לאו.    התורה מכיר את העזות, ולפ"ז יודע
ינו פסולת ולבוש של  ישל כל אחד מתלבשת התורה שלו והצדיק מכיר בתורה אם היא בחי' פסל לך דה 

ע" ע"י עזות דקדושה, או שהיא בחי' פסל בחי'  מהקב"ה    תהמנותקדהיינו תורה  ז  תורה עליונה שמקבלים 
 שמקבלים מהסט"א, ע"י עזות דסט"א. 

כלל. מדת העזות  כי יש ב' מיני עזות,   מזולתו  מתפעל  לא  פ"א שהוא  בנתיב הבושה  מבאר המהר"ל 
וממילא שום מחיצה לא עוצרת אותו ועושה רצונו להשיג חפצו בחוצפה בלי התפעלות מאף אחד ומשום  

המציאות    וגאווה שמרגיש עצמו שהוא   בעזות דסט"א המניע לזה הוא הישותזות,  דבר.  ויש בזה שני מיני ע
סתם    )ב"ק כג.(בגמ'  שהיא תכונת הכלב כמבואר  בבחי' והכלבים עזי נפש  ואין מציאות אחרת חשובה ממנו.  

והיא העזות של הגויים שלא היו רגלי אבותם על הר סיני. אבל בישראל    הכלב.  הן אצל דלתות חתורות  
  מתן תורה בו  ,שנתבטלה מהם זהמת הנחשכ  ,בזכות יצחק אבינו ונתבטלה בהר סיניהעזות דסט"א    נכנעה

 . שקבלו נשמת ישראל קדושה
אבל ע"י רוח שטות שנכנס באיש ישראל נופל מהדעת ומתלבש בו קליפת ישות של גוי, )אולי כמו עיבור 

 תו להתנהג בישות וגאווה ועזות דסט"א. והיא מפילה או (,היו רגלי אבותיו על הר סיני אשל נשמת רשע של

והמניע שלה היא עוצמת נשמת ישראל שהיא גבוה ואלוקית חלק אלוק שנמשך לשרשו    ויש עזות דקדושה, 
אבל  נשמה  היא  אזי  לנשמה  בטל  ישראל  וכשנפש  זה.  אותו  המונע  דבר  משום  מתפעל  שלא  עד  כך  כל 

 וף ותאוותיו ע"י רוח שטות וחכמה חיצונית. פונה מהארת הנשמה אל עזות הגכשהיא נופלת בגלות אזי 

שני מיני העזות אע"פ שהמניע שונה בתכלית אבל כיון שהביטוי החיצוני דומה ששניהם לא מתפעל מזולתו  
ריך בזה זהירות גדולה וכמבואר בתורה כב שעל  צ לכן בקל אפשר שיתערב עזות דסט"א בעזות דקדושה ו

ועל כן מבאר    . שתבנה עירך יה"ר  ועז פנים לגהנם וכו'  עז כנמר    הוי)אבות ה' כ(  זה התפלל התנא במשנה  
הביאור הליקוטים שעז פנים לגהנם נאמר גם על עזות דקדושה, שבהכרח שיתערב בה גם גסות וישות קצת  

גהנם/  לה תקנה אלא  את    .\ דשאין  לגמרי  בכוחו להפריד  יש  הפכים  בשני  ורק צדיק האמת שיכול לאחוז 
 רב בה שום ישות כלל. בעזות ובושה כאחד מכח גודל הענווה וביטול שלו. העזות דקדושה שלא יתע

וה וביטול והתכללות  ורק מדת הענ  ישכי שם    בעוה"ב אין לה מקום כללשל עזות אפילו דקדושה  מדה זו  
ית' כאן שאפילו  בו  וכמבואר  שלו,  רק השפלות  ישאר מהאדם  לא  תנינא שלעת"ל  עב  בתורה  וכמבואר   ,

 .  א בחי' פסל לך בחי' פסולת העזות דקדושה הי

למד, ואמרו הוי עז כנמר. ואעפ"כ סתמו    ןהביישועל זה אמרו חז"ל לא    אבל בעוה"ז א"א בלא מדת העזות
 קוטים על תורה זו(  י )כמבואר כל זה נפלא בביאור הלדקדושה.  תעזוה  גםואמרו עז פנים לגיהנם, משמע 

דקדושה   עזות  שגם  בהנמצא  המכ  יש  ישות  של  כגון    רחקורטוב  לקדושה  וב אפילו  חכמה  בלימוד  תפלה 
ה.(חז"ל  מ  ואולי אפ"ל שזה בחי'  ,תתאה בו שמינית שבשמינית גאווה. דה  \ה/ )סוטה  ינו ית"ח צריך שיהיה 

 
 םאות -מתרצו ג

)הובא  מד כא כל הענשים החליף אברהם אבינו בשיעבוד מלכויות לבד מהעזות שהיא לגהנם כחז"ל עז פנים לגהנם.    ב"ר צ"ע עיין    ד
וצ"ע מביצה כה:  ל מהשיעבוד ולא חל עליו לכן לא מכפר לו.   ושמעתי מהריצ"ח ביאור בזה כי עז פנים לא מתפע בסוף תורה כב(  

שלהם   העזות  נהפכת  התורה  שע"י  ואע"פ  לכפרה.  להם  יועיל  לא  הרי  גלויות  שיעבוד  להם  יש  מדוע  וא"כ  ישראל  שבאומות  עזין 
בגלל עזות דקדושה  לקדושה, אבל כיון שעכ"פ אינו מתפעל מזולתו לא נחשב משועבד ולא יכפר לו. וצ"ל שאם באמת לא משועבד  

ליהנות   התורה  כלפי  רק  אבל  דסט"א.  לעזות  דקדושה  מהעזות  שנפל  הם  העוונות  כל  כי  העון.  את  מתקן  שבה  תשובה  זו  אדרבה 
 מהבלי עוה"ז והנאה זו מתכפרת בשיעבוד גלויות ורק העזות שגרם לה בגהנם.  

אולי  המדרש  אפשר    עוד  כוונת  לעצם  ש לבאר  הכוונה  אין  מלכויות  לתאוה שיעבוד  שיעבוד    הנפילה  היא  תאוה  שכל  לו  )כתורה 
עמ"נ להשיגה כגון ממון אזי הולך  דהיינו שמשועבד  אלא שאברהם אבינו טען להקב"ה הרי כל תאוה מחייבת איזה הקרבה    מלכות( 

איזה   זה  כיו"ב  וכל  טעים  אוכל  בהכנת  מתעסק  וגם  כנ"ל  ממון  משיג  ובאכילה  חן  למצא  מנסה  ובניאוף  לעבוד  יום    יעבוד ש כל 
  שכל בעל תאווה משועבד לתאוותו וזה בעצמו עונש לו שמכפר.ועל זה טען אברהם אבינו    .שמחייבת התאוה בבחי' עול דרך ארץ 

      .כי ממון גוזל ואשה חוטף לכן אין לו תקנה שיעבוד  אבל על העז פנים כל זה לא חל כי אין אצלו מציאות של  
ה.  ה  ת''ח  -  סוטה  בר אשי אמר רב  כי  א''ר חייא  ומעטרא ליה  יהושע  צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית א''ר הונא בריה דרב 

סאסא לשבולתא אמר רבא בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה א''ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה  
 ה{ תועבת ה' כל גבה לב.  -}משלי טז 
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, שבלעדיו א"א להתגבר כלל על חושך ועזות העוה"ז.  )רוח חיים על אבות ד' י'(  תרטוב ישוואחד חלקי סד שהוא ק
מצא בעוה"ז בהכרח שיהיה לו עזות לפנות אל הקב"ה בעצמו לבקש שנוי טבע  ואפילו כלפי הקב"ה מי שנ

כמו שהתורה שלנו היא פסולת ונשליך אותה כשנזכה    ואמנם לעתיד לבוא  .ורחמים גלויים והשגות אלוקות
לקדושה  ,"בהלעו העזות המכרחת  גם  נמי  כדי   ,הכי  דינור  בנהר  טבילה  לפחות  אזי  גהנם  לא  אם  נצטרך 

)וכלשון הגדה  כי העזות היא עיקר זהמת הנחש, והיא עיקר המניעות על ההשגות אלוקות,  איתנו.  לסלק אותה מ

של  של פסח אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. כי בהר סיני פסקה הזהמה, ובלי זהמה אפשר להשיג השגות אלוקות בלא ההקדמות  

שגות אלא ע"י הקדמות ואת ההקדמות של התורה א"א א"א לזכות להשנמצא בנו עזות    ורק בגללהתורה(  
 ללמוד בלא עזות דקדושה. נמצא שרק בגלל שיש בנו עזות אנו לא יכולים בלי עזות.  

 )כך נראה לבאר את העזות דקדושה לפי הביאור הליקוטים הנ"ל ולקמן יתבאר בדרך אחרת שיש חילוק מהותי בין עזות דקדושה לעזות 

כ"א ע"י  מהרבי המלמד אותה  חכמה תתאה  אפשר לקבל את התורה    כי יש עזות דקדושה שאי
בין שמתבייש לבקש   למד   \ז/ לא הבישן  \ו/ זה העזות דקדושה. כמו שאמרו רז"ל )אבות פרק ב'(

לו   שיסביר  שיביןשוב  מרבו  הסובבים    ,עד  ביד  כחומר  הוא  )נ"ל שהבוש  מבין.  שאינו  שיתגלה  חושש  כי 
פסולה    אותו( ענווה  לו  שיש  והשגות ובין  גדולות  לבקש  ראוי  שאינו  בתחילת  ו  .אלוקות  לחשוב  מבואר 

לחפש רבי גדול מאד מאד שילמד אותו היטב  צריך  ועל כן    אלקות  התורה שזה עיקר גדול לבקש השגות
עז  אע"פ שאת ההקדמות שצריך כדי לזכות להשגות אלוקות שבזה תלוי כל האמונה והיראה של האדם. ו

ה(  לגן עדן   \ח/ בושת פניםפנים לגהנם ו עט.(  עם ישראלל  סימןומדת הבושה היא    ,)אבות  , אעפ"כ הנכסף  )יבמות 
ולבקש גדולות אע"פ   \ט/אליו ית' לעשות רצונו להדבק בו ובצדיקים צריך בדרך ארץ לקחת ממדת העזות

 
ו עוכלא כלומר צריך שיהיה בו מעט גאוה שלא יהו קלי הראש מסתוללין בו  משקל קטן הוא והיינ   אחד משמונה בשמינית.  -  פרש"י 

כרחם:   בעל  עליהן  מתקבלין  דבריו  לשיבלתא   ויהא  סאסא  כי  ליה  ומעטרתו  ומעטרא  חכם  לתלמיד  לו  והוגנת  נאה  מועט  גסות   .

לפי שאין בני עירו יראים ממנו  . גסות פורתא  ובשמתא דלית ביה    . גסות הרוח:  בשמתא דאית ביה    כסאסא המעטרת את השבולת:  

 לא יחפוץ אדם לא בכולה ולא במקצתה דמי זוטר מאי דקרי ליה קרא תועבת ה':      ממנה ולא ממקצתה.  לא     ואין בו כח להוכיחם:  

   על אבות ד' י' שמינית שבשמינית הלוג הוא קורטב )במקוואות ג' א' עי"ש פי' הרמב"ם(   רוח חיים ועיין  

רז ועיין   מאמרי  סוטה    -)להאריז"ל(   "ל שער  השעור    -ה.  מסכת  אל  שייכות  מה  וגם  אהדדי  דסתרן  תרתי  אמר  איך  לדעת  וצריך 
י"ה   שהזכיר ר' חייא אמר רב. והענין הוא כי הגאוה היא בהויה דס"ג וכמו שהודעתיך כי הגאוה היא באו"א כי כן גאו"ה היא בגי' 

ולכן בעל הגאוה נק' גס רוחא    , קב"ה לנטלא נוקמיה מסמא"ל גס רוחא וזמ"ש במאמר התקונין בהקדמ' דכתיבת יד דבשם ס"ג עתיד  
וכשתקח חלק אחד מהם שהוא שעור אחד משמנה בשמינית עדיין אינו בכלל ג"ס    , והנה ח' פעמים ח' הם ס"ד   , כי גס הוא אותיות ס"ג 

 בכלל ג"ס הרוח ונק' בעל גאוה: כי לא נכנס בגבולו של ס"ג אבל אם יהיה בו יותר משעור הנז' אפילו כל שהוא יכנס    , הרוח 
ד,   אבות פרק ב'   ו  ֵ ְמַלמ  ן  דָׁ ְ פ  ַהק ַ ְולֹא  ֵמד,  לָׁ ן  ָׁ ְיש  ַ ַהב  ְולֹא  ִסיד,  חָׁ ֶרץ  אָׁ הָׁ ַעם  ְולֹא  ֵחְטא,  ְיֵרא  ֹור  ב  ֵאין  ה אֹוֵמר,  יָׁ הָׁ הו א  ה    )ה(  ֶ ְרב  ַ ַהמ  ל  כָׁ ְולֹא 

ל לִ  ד ֵ ַ ת  ְ ים, ִהש  ִ ש  ֵאין ֲאנָׁ ֶ ים. וִבְמקֹום ש  ה ַמְחכ ִ : ִבְסחֹורָׁ  ְהיֹות ִאיש 

 שהמתבייש לשאול שמא ילעיגו עליו, ישאר תמיד בספקותיו:   -ולא הביישן למד    -  רע"ב 

 ולא הבישן למד. כמ"ש )משלי ל'( אם נבלת בהתנשא ואם זמות גו': -  הגר"א 

דותיך נגד מלכים  ולא הבישן למד. מדת הבושה היא טובה בכל ענין לבד בלמוד, שנאמר )תהלים קיט, מו(, "ואדברה בע   -  רבנו יונה 
ולא אבוש", שדוד ע"ה בברחו מפני שאול ובעמדו לפני מלכי אומות העולם לא היה מתבייש מלדבר בתורה ובמצוות גם כי יהתלו בו  
ומלעיגים בדבריו, כי לא טובה הבושה בלימוד. גם אין לתלמיד לומר, טפש כמוני איך אשאל דבר לפני חכם גדול בתורה ומפולפל  

ולא תבונה לי, ואם כה יהיה משפטו כל הימים, חכמה אליו מאין תבוא. וזה הוא שאמרו חכמי המוסר, שאל שאלת    בחכמה ולא דעת 
השוטים ושמור שמירת הנדיבים )מבחר הפנינים שער החכמה, מג(. ר"ל כאשר הנדיבים לא יפזרו ממונם ולא יעצרו אותו אך נותנים  

ה, כן החכמה ידבר בה עם אנשים מבינים ובעת הראוי, אך לא עם כל אדם ולא  למקומות הראויים בחפץ ורצון כאשר ביארנו למעל 
 בזמן שיודע שאין דבריו נשמעים, נמצאת אומר, יש לאדם לשאול כל שאלה ולא יתבייש כדי שילמד הדברים: 

אצלם    הרמב"ם ז"ל בהקדמתו לאבות כתב נראה לי מדברי רבותינו ז"ל שביישן הוא   -  ובוש פנים לג"ע   -אבות פ"ב   מלאכת שלמה   ז 
מי שיש לו רוב בושת ובוש פנים הוא הממוצע מאמרם ולא הבישן למד ולא אמרו ולא בוש פנים למד ואמרו בוש פנים לג"ע ולא  

 אמרו הביישן ע"כ: 
וראיתי מאמר בזה שמבאר הטעם כיון שדרכם היה לכסות הפנים מפני הבושה וסימן לעזות היה מי    לעומת עזות פנים   בושת פנים   ח

א''ר חנינא יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע וציץ מכפר על עזות פנים בציץ    זבחים פח: יו. ופניו הכוונה למצח. עיין  שלא כיסה פנ 
 .  ג{ ומצח אשה זונה היה לך -לח{ והיה על מצח אהרן ובעזות פנים כתיב }ירמיה ג -כתיב }שמות כח 

אשה זונה שאינה מכסת מצחה בעבור בושה מה לא כדרך  אבל יש לך מצח מגולה כדרך    -ומצח    -ירמיהו שם     עיין מצודות דוד 
 אתה ממאנת להיות נכלם ובוש ממעשיך:   -הצנועות שמכסות מצחן אם יקרה להן דבר בושה. מאנת הכלם  

פ   ירושלמי ועיין   כלאים  הספג  " במסכת  "מטפחות  ה"ב:  הפנים   -ט  כיסוי  הוא  ועיטוף  בה".  ומתעטף  רבו  את  רואה  שהוא    -פעמים 
הלכה ה: "מיסב מתעטף ומברך אם עשה כן הרי הוא כמלאכי השרת מה טעמא בשתים יכסה    "ז מי מסכת ברכות פ כדברי הירושל 

 פניו".
רבינו מבאר שעניין הזה הוא כחוט השערה וצריך הרבה תפלה לזכות לכוין בזה שלא יפול לעזות דסט"א וזה שבמשנה    בתורה כב   ט 

מקדש דהיינו את היראה שלא נפגום בה בעזות דסט"א. ועיין פי' הרמב"ם למשנה  הוי עז כנמר מיד מבקש יהי רצון שתבנה את בית ה 
למד   הבישן   לא  מקשה  המשניות  לפי'  ובהקדמה  עזות.  של  הפחיתות  ממידת  לקחת  צריך  הקדושה  שלצורך  שכתב  כנמר  עז  הוי 

 ע היא הבושה במדה ממוצעת.ומאידך בושת פנים לג"ע ומתרץ לחלק בין לא הבישן למד היינו רוב בושה אבל בושת פנים לג" 
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מפני מה ניתנה תורה לישראל    \י/ , וכמו שארז"ל )ביצה כה ע"ב(שנדמה לו שהם חוץ למחיצתו
, וכנ"ל א"א ללמוד את התורה אלא  \יג/ יותר משאר אומות  \יב/ שבטבעם יש מדת העזות  \יא/ הןמפני שעזין  

 
ב{ מימינו אש דת למו  -תנא משמיה דר''מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין תנא דבי ר' ישמעאל }דברים לג   -  ביצה כה:   י

אמר הקב''ה ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של אלו אש שאלמלא )לא( נתנה תורה לישראל אין כל אומה  
וי''א אף עז בבהמה  ולשון יכ  ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות  ולין לעמוד בפניהם והיינו דאמר ר''ש בן לקיש 

 דקה וי''א אף צלף באילנות: 

מנהגם של אלו אש שהם עזים    -דתיהן של אלו      ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבם:  -שהן עזים   -פרש"י 

קשים להנצח אנדרי''ש    -עזים      מימינו נתן להם התורה מפני שאש דת למו והרבה מקראות חסרים כזה:  -אש דת למו מימינו    כאש: 

 לא ידעתי מהו עזות שלו:   -צלף באילנות      בלע''ז:

 פירש שהתורה ניתנה לישראל דווקא כיון שיש בהם עזות ורק ע"י עזות אפשר לקיים אותה.  אבל הרמב"ן 

לישנא קמה ישראל  ל מעאל הן ד ש רבי י תנא ד ים כאן הביא ביאור בגדי יו"ט שהחילוק בין שני לשונות של  בילקוט ביאור   המתיבתא 
ונית מטבעם  עצמם  נ עזין  מכח  תורה  מן  לפני  השיגו  שכבר  התורה  מכח  עזים  ישראל  בתרא  ולישנא  העזות.  להכניע  תורה  להם  ה 

 י"ש.מים לכבות עזותם. ע   י' וניתנה להם תורה ומצוות מהקב"ה שהיא בח 
המאמר הוא שכיון שישראל עזין קבלו תורה שתכניע את העזות שבהם. אבל מרבינו משמע קצת שאדרבה כיון שהם    צ"ע פשט   יא

   עזין יש להם את הכלי לקבל את התורה. כי לא הביישן למד.

עט. יבמות  עיין  איה(  אמר    -  עוד  בת  ורצפה  שאול  בני  על  ריחמו  שלא  הגבעונים  עם  שמעשה  המלך  זו  של )דוד  באומה  יש  סימנים  ישראל(  שה  הרחמנים  )של 
גומלי חסדים   והביישנין וגומלי חסדים רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב בעבור תהיה יראתו על פניכם 

 .דכתיב למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו 

 ם העזות היא היפך הבושה כיצד ניישב את הסתירה בחז"ל שישראל עזים שבאומות ובישנים שבאומות? א   ולפ"ז צ"ע 

כי הגדרת העזות היא שיוצא ממחיצתו ונכנס למקום שלא הורשה בחוצפה. ויש לזה שתי סיבות או טבע רע של ישות    ואולי אפשר 
סט"א. אבל יש עזות דקדושה שהיא אדרבה מרוב תפיסה בגודל  שמרגיש אני ואפסי עוד ממילא לא מתייחס לשום מחיצה. וזו עזות ד 

הדבר שנכסף אליו ואהבתו רוצה להדבק בו ולהכלל בו ולהתבטל אליו, לכן משתדל ומעיז וגם זה רק אחרי שחז"ל ציוו הוי עז כנמר  
עזות  זה  לעומת  הישות.  הוא  כי  כלל  מחיצה  רואה  עצום שעזות דסט"א לא  נמצא ההבדל  הבישן למד.  היא שרואה    ולא  דקדושה 

 היטב את המחיצה וכל רצונו הוא להתבטל ולהכלל בישות האמיתית שמעבר לה.   
לישראל להיות עזין שבאומות הרי היו בכלל האומות ומשנפרדו רק התעלו והזדככו, ומישראל פסקה זהמת הנחש    צ"ע מה גרם   יב

מאמר של הרב מרדכי מישולבין )חב"ד ביתר עילית( שלמד מבעל התנא    תי בזה ראי)  ואילו מהגויים לא פסקה ועיקר העזות דסט"א היא מזהמת הנחש.

יותר משאר גויים ועוד ש   וקשה לי     שהטעם כיון שנשאר בנו טבע של תרח אבי אברהם.   ויותר    ד שנפטר מכיבוד אב,ע   אברהם נעשה בריאה חדשה א"כ במה תרח עז 
כדלקמן אבל מהיותם נשמות גבוהות הם  ד"פ  בלא נוק' ונדבקו בהן זהמה גדולה ואע"פ שנתבררה    ו שבא כיון  נראה לי שזה מסיבת היות נשמות ישראל משרש גבוה מאד  

 (בכל חטא קל. להפילה לישות  הסט"א רודפת להתדבק בה  על כן גם  אידך  מ תמיד צורה קדושה שלא מתפעלת מאחרים ו

נשמת הגויים מצד הרע  ה תחילה, ולא הגויים. וכי ישראל עלו במחשב כי באמת בשרש נשמת ישראל יש חילוק עצום,    והביאור אולי 
הכוונה דכל טיבו שעושים הוא לגרמייהו וכמבואר בגמ' עה"פ חסד   . עץ חיים שער מט פ"ג נפשות הגויים משאר קליפת טמאות שאין בהם טוב כלל ) בעצם, ונשמת ישראל טוב בעצם.  

כי זהמת הנחש היא הישות וגאווה שאני המציאות, וישראל יש להם עוד מציאות    לקיחה של הגויים  הוא הנתינה והרע  אל  ישר מבואר שהטוב שבנפש  .  לאומים חטאת שהצדקה שעושים היא להתייהר 

באו לעולם בדרך של פגם  ע"י ש כיון שהן נשמות גבוהות מאד    , שבנשמות ישראל הוא מסיבה אחרת העזות    ואולי גדולה יותר שבטלים אליה(  
אבל מאידך היא בלא שמירה ומלבישים    , שטפה היוצאת בלא נוקבה היא גבוהה יותר   ( יש פרשת שמות שער הפסוקים ר ) ז"ל כמבואר באריז"ל  

אותה שדין ומזיקין. ועל כן הטיפות שיצאו מאדם הראשון כשפרש מאשתו קל שנים וישב בנחל גיחון היו נשמות גבוהות מאד אבל  
מתפעל מכלום ולכן הם עזין שבאומות להבדיל    חי' נפש שלא שישראל הם ב . )עיין מהר"ל נתיב הבושה פ"א שכתב  עם המון קליפות 

  מהקב"ה ותורתו הם כן מתפעלים( מגדר הבושה שהיא כחומר ביד היוצר שמתפעל מכל דבר, ואעפ"כ סימן לישראל מדת הבושה כי  
ישראל  ו  נשמות  ברורים  לכן  ד'  צריכות  גלויות היו  ד'  בחי'  דייקא  ומצרי )ד'  סדום  פלגה  מבול  ש (  ם ,  הטוב  שנתברר  לעם  עד  בהם 

וגוי קדוש במתן תורה. ומבאר שם שהם היו דור המבול )שמדור שלם בן אלף ותרנ"ו שנים נאבדו כולם לבד מנח ו  בניו(  ג'  ישראל 
)מתו כולם    דום ( ואחרי נ"א שנים אנשי ס )ילקוט שמעוני רמז סב( דור הפלגה )שליש נהפכו לקופים ופילים    )ילקוט שמעוני רמז מג( ואחרי ש"מ שנה  

)ש"מ  לבד מלוט ובנותיו ואברהם אבינו, דהיינו שהם היו הסיגים של אברהם ובלוט נשאר ניצוץ( ולבסוף נתברר זרעו של יעקב אבינו  

ישמעאל ועשו  ה ב אע"פ שפסקה הזהמה ממנו שיצא ילקוט רמז סב(    –שנה משנולד יעקב עד שאמרו שירה על הים, לכפר על ש"מ שנה של דור הפלגה שחטאו מרוב טובה  
)אחרי רפד שנה  , אעפ"כ עדין להיות במדרגת נבואה הראוי למתן תורה נתברר שוב  )רבי אבא בר כהנא בשבת קמו.(והיה דור שלישי מתרח  

בת פט: שנשות  ל ש )עיין בניהו בן יהוידע ע   ( מהולדת מרים ועוד פו שנים עינוי  מפטירת לוי  )ל' שנים שעבוד    בכור הברז"ל של מצרים בשיעבוד בפטירת לוי(  

. וצ"ל שאינו זהמה חדשה אלא חזרת הפגם של אדם הראשון כמבואר בשער הפסוקים הנ"ל ושער הכוונות פסח א'  יעקב ר"ת ברז"ל כי מהן חזרה לבניו זהמה שעל כן גלות מצרים נקרא כור הברז"ל 

מישראל שהיו הסיגים מתו במכת החושך, והערב רב היה  ות  ורק חמישית מהן יצאו לקבל תורה. וארבע חמשי ( ובשיחות הר"ן פו ותורה ה' תנינא 
לגמרי, ועי"ז    ישראל בהם עוד מעט ניצוצות קדושים שעל כן משה רבנו הוציאם ממצרים עם ישראל. ובהר סיני פסקה זהמת הנחש מ 

זהמה כל כך   נמצא שהגויים לא היתה בהם  זהמת העגל, אבל הרבה פחות.  ושוב בחטא העגל חזרה  כי    כמו קבלו תורה.  בישראל, 
בגוים היה רק זהמת הנחש, ומעולם לא נתבררה. ואילו ישראל היה בהם זהמת פגם הברית וזהמת הנחש. וכנראה שעל כן ישראל  

 עזין שבאומות, אלא שברוב הזיכוכים שעברו נמתקה העזות שבישראל להיות עזות דקדושה.
יתנה להם התורה תבלין להכניע עזותם ע"י התורה שנקראת עוז.  ן נ שם שכיון שהם עזין שבאומות לכ   הגמ' בביצה כה:   צ"ע לשון   יג

כמ"ש ה' עוז לעמו יתן. משמע שהעזות של ישראל היא קשה יותר מהעזות של הגויים. ואולי יש לומר כמבואר בלק"ה ערובי תחומין  
גורמת הרגשת חסרון לבני אדם למשוך אותם א  וכו' שהארת האמת בעולם  ר  ו אמת אלא שמי שקש ל ה ה' עה"פ כל המוגש לשמי 

כיון   ישראל  נמי  הכי  וע"ז,  לתאוות  יותר  לרוץ  להם  וגורם  נשאר  החסרון  הרגשת  אבל  האמת  את  ממנו  מונעות  הם  לתאוותיו 
 שמרגישים יותר את אור האמת ע"י שכבר היו בהר סיני לכן מרגישים יותר הרגשת חסרון לכן כשח"ו יורדים יורדים יותר מהאומות.

מי שיש בו עזות בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, נמצא שהתורה שלומד אינה מסיני אלא מהסט"א    כל   נדרים כ.לקמן מ
והיא בחי' ע"ז ופסילים, והלשון צ"ע, שלא ביאר כמה עזות, הרי בכולנו יש עזות, ואדרבה א"א בעוה"ז בלי עזות, ובפרט לפי ביאור  

ריך לומר שהכוונה לזהמת הנחש שמי שהיו רגליו על הר סיני בטלה ממנו רובה,  וצ   הליקוטים שגם עזות דקדושה היא עזות וישות.
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עזות שהעזות  ,  ע"י  אע"פ  כן  גסות,ועל  בה  המצוות    מעורב  וקיום  התורה  בלימוד  בה  לנהוג  חז"ל  ציוו 

ה'( מבני   עלהימנשלא    \טו/הוי עז כנמר  \ יד/ וכמ"ש )אבות פרק  בושה  מתוך  קדושה  של  דבר  משום 

, כמו  \יח/כי היא תיקון העוז ונקנית בעוז  . ובשביל זה התורה נקראת עוז\יז/ ולא ככלבכנמר    ,\טז/ אדם
כט( )תהלים  יתן    \יט/ שכתוב  לעמו  עוז  שתרגם    וכמו שפירש"י}ה'  כמו  שצ"ל  וכן  יונתןנראה   ,

שעוז היא התורה, נמצא כשנתן תורה לישראל נתן להם עזות דקדושה. ונראה שכאן    {\כ/.בזבחים קטז
המניע לעזות דקדושה, שנתן לישראל תורה כזו שתכניע הישות ותגביר את הצמאון לקדושה והרצון  טמון  

ועל כן התורה נקראת עוז כי מהפכת בלומד אותה את   .להמליך את הקב"ה עד שלא מתפעל משום מניע

 
באנשיו   מדבר  סיני, אלא  בהר  היה  לא  שכלל  ממי  כאן  מדבר  לא  רבנו  שמסתמא  שצ"ע  לעזות, אלא  שגורם  הישות  היא  והזהמה 

ני, א"כ מה הכוונה? הרי בהר סיני  סי   שמכיר אותם לפי העזות שיש בהם כנ"ל. נמצא שיש עזות גם למי שהיו רגלי אבותיו על הר 
א"א להיות למחצה שליש ורביע, אלא או שהיו או שלא היו. עוד צ"ע הרי אדרבה אמרו בביצה כה: ישראל עזין שבאומות אע"פ  

וא"כ מוכרחים לומר שעזות דקדושה היא מהות אחרת מעזות דסט"א. דהיינו שעזות דקדושה היא אדרבה  שהיו רגליהם על הר סיני.  

לקדושה,  כיו  עצומה  משיכה  של  טבע  בהם  נעשה  הפנים,  ואור  התורה  קדושת  טעם  טעמו  וכבר  סיני  בהר  ישראל  נשמות  שהיו  ון 
אלא שאע"פ שהגורם לעזות הוא שונה    והמשיכה הזו גורמת להם להיות עזים, להבדיל מהגויים שזוהמת הישות גורמת להם לעזות.

כמבואר בתורה כב ובתורה קמז עד כמה צריך להיזהר לא ליפול מעזות דקדושה  ד,  לגמרי כנ"ל, אבל העזות עצמה היא קרובה מא 
בספרים   כמבואר  דסט"א.  עזות  שהיא  וגאות  ישות  בעל  ונעשה  לישראל  זהמה  חוזרת  עבירות  ע"י  שגם  צ"ל  עוד  דסט"א.   לעזות 

וזכו    א חט ב ש  לגמרי  הזהמה  פסקה  העגל  לפני  סיני  בהר  כי  לישראל,  הנחש  זהמת  חזרה  הקדמות,  להש העגל  בלא  אלוקות  גות 
וכשחזרה בעגל לא חזרה כמו לפני כן כמבואר בשבת קמו שהגויים מזוהמים וישראל ביחס לגויים פסקה מהם הזהמה גם אחרי חטא  

 העגל.
ָׁ   -  אבות ה' כ'   יד ֹור כ  ִבי, ְוִגב  צ ְ ַ ץ כ  ר, ְורָׁ ֶ ש  נ ֶ ַ ֵמר, ְוַקל כ  נ ָׁ ַ א אֹוֵמר, ֱהֵוי ַעז כ  ימָׁ ֵ ה ֶבן ת  דָׁ ה אֹוֵמר,  ֲאִר ְיהו  יָׁ ִים. הו א הָׁ מָׁ ָׁ ש   ַ ב  ֶ ִביךָׁ ש  ֹות ְרצֹון אָׁ י ַלֲעש 

ה  ְמֵהרָׁ ְבֶנה ִעיְרךָׁ ב ִ ת ִ ֶ ֶניךָׁ ְייָׁ ֱאלֵֹהינו  ש  פָׁ ְ צֹון ִמל  ִנים ְלַגן ֵעֶדן. ְיִהי רָׁ ָׁ ת פ  ֶ ם, ובש  ִנים ְלֵגיִהנ ָׁ ָׁ :   ַעז פ  ֶתךָׁ תֹורָׁ ֵמינו  ְוֵתן ֶחְלֵקנו  ב ְ  ְביָׁ

א( בהשלמתך התלוי במעשה הגוף, תקח א"ע לכל מעשה טוב, ולא תחשוב מי אני ומה חיי    -ז כנמר  י ע ]קנב[ הו   -  תפארת ישראל 

כנמר  שאשתדל אחר מצוה זאת, זה אינו ראוי רק לצדיק גדול, ולא לשפל כמוני, אבל אני אומר לך, שתהיה עז ]אונטערנעהמענד[  

 שלא ישוב מפני כל, אף שאינו חזק כל כך בטבעו: 

  וכאילו אמר השתמש בקצת הפחיתיות במקומה מר עז פנים לגיהנם, צוה בעזות בתוכחת המורים וכיוצא בהן,  שא   אע"פ   -  רמב"ם 
ברצון הש"י ובאמיתתו, כמאמר הנביא ועם עקש תתפל אלא בתנאי שתהיה כוונתך האמת, והוא אמרו לעשות רצון אביך שבשמים.  

פנים,   בושת  להם  שיש  האומה  לזאת  הש"י  שחנן  הטובות  )יבמות    וכן ומן  ורחמנים  ע אמרו  ביישנים  שהם  אברהם  זרע  שמופת  ט.( 
 .וגומלי חסדים 

עז פנים. אחר ששיבח העז כנמר לעשות רצון אביו שבשמים. חזר לגנות מדת העזות. שלא תהא נכרת בפנים    -  לחם שמים ליעב"ץ 
מץ הלב בלבד. תדע שהרי ישראל נקראו  או   לגמרי. אפי' לעבודת השי"ת. הענוה משובחת. והצנע לכת. ולא אמר הוי עז אלא לענין 

. לכן לא הזכיר למעלה. אלא עז בלבד. וכאן  עזות לחוד. ועזות פנים לחוד עזין. )כמ"ש בפא"צ( עם היותן ידועים שהם ביישנים. אלא  
בעזות פנים בפועל במעשה או   פנים. לומר שאפי' לא חטא  בושת  פנים. כדרך שאמר  ג"כ עזות  ולא אמר  ר אלא  דבו זכר עז פנים. 

שהוא עז בפנים ניכר. וכגון קורץ בעיניו וגו'. כענין שכתוב הכרת פניהם ענתה בם. וכן מדת הבושה נכרת בפנים. כמש"ה למען תהי'  
יראתו על פניכם. וביאר כאן שהעז בפניו אין לו תקנה. אלא בגיהנם ללבנו מאודם פניו. וכנגד מה שגרם לבון פנים לחברו. דאזיל  

 . לכך הוא צריך ליבון באש. שניצוצות החוצפא נתזין ממנו.ורא סומקא ואתי חי 

במה   טו  בזה  הבר    עיין  לחזיר  ממזר  שהוא  כיון  הנמר  שעזות  פי'  שהברטנורא  מה  ד'.  ובאות  שם  בהקדמה  כב  תורה  על  שהארכנו 
זר. גם תימה שדווקא  בממ ולביאה והקשו עליו כל שזמן עיבורם שונים לא מולידים זה מזה.  אמנם מצינו בגמ' שמדת העזות נמצאת  

 עזות דקדושה נלמד ממזר ועזות דס"א מהכלב שאינו ממזר אמנם מאידך הוא בריה שפלה ביותר כמבואר בספרים.  
 התחזק במצוה יותר משיכולת בידך:   -הוי עז  פרש"י    ובפסחים קיב.  טז 
עוד בעניין הנמר שעזותו  תשעט עי"ש.   לח  גדולה בזה ואוסף תירוצים בעיון הפרשה פרשת ש   ראיתי אריכות ולא ככלב    מדוע כנמר   יז 

ובמילואים שם  " ח   חוקי רצונך עיין ספר    .נובעת מצד פסול ממזרות שבו ועניין מלכות יון מדוע נמשלה לנמר  ז'  א לרבי יעקב סופר סימן א' אות 

הספר אריכות   –  בסוף  ש   עוד  לרשב"צ  אבות  מגן  בפי'  ומקורו  כ'  ה'  אבות  על  הברטנורא  שכתב  הנמר  ש בעניין  מחזיר  ם  ממזר  הוא 
שכל שעיבורם ושמושם שונה לא מתעברים זה מזה עיין אריכות בזה    .ח דף  ולביאה. והקושיא עליו שלא יתכן עפ"י הגמ' בבכורות  

 .ח"ג מערכת כ' כלל קכט שדי חמד  
 כי בעיקר ע"י התורה מתקיים תנו עוז לאלקים.  אמנם גם   יח
ן   תהלים פרק כט   יט  ֵ ֹו ִית  ד עֹז ְלַעמ  לֹום: ְידֹ )יא( ְידֹוָׁ ָׁ ֹו ַבש   ֵרְך ֶאת ַעמ  ד ְיבָׁ  תרגום יונתן )יא( יי אוריתא לעמיה יהב יי יברך ית עמיה בשלם:    וָׁ
א{ וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא ונתגייר ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע שהרי  -כתנאי }שמות יח   -  זבחים קטז.  כ

יז  }שמות  בצדו  ו -כתיב  עמלק  את  יהושע  ויחלש  תורה  את  יג{  שכשניתנה  ]ובא[  שמע  תורה  מתן  אומר  המודעי  ר''א  חרב  לפי  עמו 
-לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל ]מלכי[ עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר }תהילים כט 

קול ההמון אשר   ואמרו לו מה  נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע  כבוד  כולו אומר  ובהיכלו  )אמר  שמע ט{  לעולם  נו שמא מבול בא 
י{ ה' למבול ישב ]אמר להם[ וישב ה' מלך לעולם כבר נשבע הקב''ה שאינו מביא מבול לעולם אמרו לו מבול של  -להם( }תהילים כט 

טז{ כי )הנה( באש ה' נשפט אמר להן כבר נשבע שאינו משחית כל בשר  -מים אינו מביא אבל מבול של אש מביא שנא' }ישעיה סו 
העולם  קו   ומה  שנברא  קודם  דורות  תתקע''ד  אצלו  גנוזה  שהיתה  גנזיו  בבית  לו  יש  טובה  חמדה  להם  ששמענו אמר  הזה  ההמון  ל 

יא{ ה' יברך את עמו בשלום ר''א  -יא{ ה' עוז לעמו יתן ]מיד[ פתחו כולם ואמרו }תהילים כט -וביקש ליתנה לבניו שנאמר }תהילים כט 
 .א{ ויהי כשמוע כל מלכי האמורי -ע ה הוש אומר קריעת ים סוף שמע ובא שנא' }י 



 6מג.             מוהר"ן          תורה ל                                                        קוטי     יל                      

  ולקיים בדקדוק גם במקום   ,ללמוד על מנת לקיים  כי אי אפשר לבא אל התורה  עזותו לעזות דקדושה 

 עזות דקדושה.   דיי ל כ"א ע \כאשאחרים לא מדקדקים בה וכ"ש כשמלעיגין/ 
יש להיפוך כנגד העזות הנובעת מהתפיסה שרק ה' ורצונו הוא המציאות שאני מתפעל ממנה,  וכנגד זה  

שהיא ישות וגאווה, שלא מתפעל משום אדם אלא מרצונו ותאוותיו כי הוא המציאות  עזות מן הסט"א,  

באיןהחשובה   אחרות  \כב/שמשם  סיני  תורות  מהר  עילאה  \כג/ שאינה  לחכמה  לבוש  ואע"פ  ואינה   ,
, וכנ"ל באות מיות שלה היא ישות וגאווה, והתורה קרדום לחפור בויהפנאבל    , שבחיצוניות היא תורה שלנו

.  ד' שאפילו יודע את כל התורה תתאה אבל עדיין אוהב בצע אין לו תורה תתאה אלא רק החיצוניות שלה
דסט"א    \כד/. כי כל מי שיש בו עזותבחי' פסל עבודה זרה  ת שלהן, שהם בחי' פסילים שהן תורו

סיני לשון שפלות וענווה  ,  הר סיני  \כז/אבותי על  \כו/[כה]   בידוע שלא עמדו רגלישהיא גאוה וישות  

והעזות    \ל/זהמת הנחש מעם ישראל  הבסיני פסקכי    \כט/[כח] ( .)נדרים כובושה ועוז דקדושה שקבלו עליו  

 
יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים פרט    -סימן א    טור אורח חיים   כא

ת  ארבע' דברים בעבודת הבורא יתברך והתחיל בעז כנמר לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך לפי שפעמים אדם חפץ לעשו 
 .צוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגין עליו ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגין ואל תמנע מלעשות המצוה מ 
וכל העמל של תורה הוא רק הכנה    , משמע שתורה שאדם לומד היא לא מעצמו אלא בבחי' קבלת התורה   " באין תורות "   הלשון  כב

ואפי' מה שתלמיד  -ויקרא רבה פרשה כב פסקה א  וכדאיתא במדרש  ורה מסיני.  הת   בבחי' קבלת   ביאורים והבנה נכונהשיתנוצץ לי  
 .ותיק עתיד לומר לפני רבו כלן נאמרו למשה בסיני 

התורה   כג את  כב.    כי  בברכות  כמבואר  וזיע  ברת  סיני  בהר  כנתינתה  ללמוד  קורא    -צריך  לטבול  מים  לו  שאין  קרי  בעל  והתניא 
ו  לפניה  לא  מברך  ואינו  שמע  מוציא  לא  קריאת  ואינו  בלבו  מהרהר  אבל  לפניה  מברך  ואינו  לאחריה  ומברך  פתו  ואוכל  לאחריה 

בשפתיו דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בין כך ובין כך מוציא בשפתיו אמר רב נחמן בר יצחק עשאן רבי יהודה כהלכות דרך ארץ  

ך בחורב מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף  להי דתניא והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' א 
מכאן אמרו הזבים והמצרעים ובאין על נדות מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים לשנות    כאן באימה וביראה וברתת ובזיע 

 .במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין אסורים 
י שיש בו עזות. וצ"ע אם לא שהיה לו גרסה כזו בגמ' אולי הטעם כדי לבאר  למ   גרסת הגמ' כל מי שאין בו בושת פנים ורבינו שינה   כד

 את הסבי דבי אתונה ששם הביאו לו שתי גבינות ושואלו איזה מעז לבנה ואיזה מעז שחורה.
פ"ד ה"ט ועיין הקדמת התיקונים דף ה: ובתיקון נח דף צב: כגרסת רבינו. וכן   שין בגרסת הגמ' שלנו לא כתוב רגלי וגם לא בגרסת הירושלמי קדו כן היא גרסת רבנו גם בתורה לח אות ו' ותורה קמז אבל  כה 

 במאירי על אבות פ"ה כה. 
אלא רוח שטות שנכנס בו וסילק הדעת    , אינה מנשמתוידע שהעזות    , שיש בו עזות   וקמ"ל שישראל לנשמות של גויים    נראה הכוונה  כו

 .סיני וצריך למהר לסלקו ממנו ע"י תשובה   הר   והתלבש בו נפש רע של גוי שלא היו רגלי אבותיו על 
ְמרו     –  רגלי אבותיו על הר סיני   כז  ָׁ ִביב ֵלאמֹר ִהש   ם סָׁ עָׁ ָׁ ֶאת הָׁ ְלת  ַ צ"ע הרי אפילו בקצה ההר אסור היה לגעת כמ"ש )שמות יט יב( ְוִהְגב 

ת: ועיין   מָׁ ר מֹות יו  הָׁ ָׁ ֵֹגַע ב  ל ַהנ  ָׁ ֵצהו  כ  קָׁ ְנֹגַע ב ְ ר ו  הָׁ ָׁ ֶכם ֲעלֹות ב  קמו: בעניין הגרים שאע"פ שלא היו בגופם נשמתם היתה.  ולכאורה    שבת לָׁ
 אין הבדל שהרי גם ישראל לא היו בגופם אלא נשמתם שהרי אסור היה לעלות בהר.  

ועיין  )  משיב כהלכה שבועות עט שדן בזה ותחילה רצה לומר כמבואר במנחות צו. ועליו מטה מנשה שהכוונה על יד.  וראיתי בגליון 

והקשה מפרש"י שבת פח. ד"ה ושוב לא עלה    דווקא(על  שהיא סוגיא שנחלקו בה אי על בסמוך או  סוטה לז. סנהדרין יג: מנחות כז. סב. עח: צח.  ג:  פסחים ס 
עד קבלת הדברות שעלו כולם. ועיין מ"ב סימן תצד יב בטעם אכילת מאכלי חלב בשבועות שכתב בשם גדול אחד בעת שעמדו על  

התורה  וקבלו  סיני  בנידון  וכ   הר  ללמוד מאתרוג  רצה  ושוב  שירדו מההר.  מפורש  הרי  וכו'.  לאכול  מצאו מה  ולא  מן ההר  וירדו  ו' 
עלות   כיון שבהזהרת התורה  זאת  וחלק שאסור, אלא שדחה  ולומר שגם בהר היה חלק שמותר לעלות עליו  מהיכן מתחיל החטם, 

 לות.לע   בהר ונגוע בקצהו משמע מכפל הלשון שאפילו בקצה ההר ממש אסור 

עפ"י הבעש"ט שהובא בתורה כא היכן שאדם חושב שם הוא נמצא וקבלת התורה בקולות וברקים ונפשם פרחה בוודאי    ונ"ל לתרץ 
שהרגישו נמצאים על ההר ממש כי כל כוונתם היתה שם, וירידתם מההר הפירוש שאחרי מתן תורה פנו לחזור לבתיהם ומחשבתם  

 היתה מה יאכלו ולא מצאו.

מי שיש בו עזות פנים הכוונה גם כגון ממזר שהוריו כן היו רגלי אבותיהם על הר סיני ואפילו ישראל בן צדיק אלא    הרי   עוד צ"ע 
 שמדתו עזות פנים. וצ"ל שהכוונה לנשמתו שהיא מערב רב או מתתקעד דורות ששתלן הקב"ה בכל דור )כמבואר בחגיגה יד.(.  

עדיין  ש   אבל  כותב  תימן  באגרת  הרמב"ם  כי  והקשו  מי  צ"ע  רבנו,  משה  בנבואת  לכפור  יכול  לא  סיני  הר  על  היו  אבותיו  שרגלי 

)קורח אות ח'( שקורח היה במתן תורה ואעפ"כ איתא בירושלמי )סנהדרין פ"י הל"א( שקרח אמר אין תורה משמים    במרפסין איגרי 
 קרח היה בגופו אבל לא בנשמתו.  ו ש ולא משה נביא ולא אהרן כה"ג הכל בדה משה מלבו. הרי זו סתירה לדברי הרמב"ם. ותרצ 

ונ"ל    וצ"ע מה הכוונה  גדול.  יהיה כהן  ונשמתו לא היתה? הרי היה לו נשמת ישראל בזה אין ספק שהרי לעתיד לבוא  שבגופו היה 
הכוונ  אבותיו",  "רגלי  בלשונם  חז"ל  כוונו  שלזה  ונ"ל  בלבו.  הדברים  התקבלו  לא  כי  בביטול  כולם  כמו  היתה  לא  שכוונתו  ה  כנ"ל 

רגלי נשמתו של קרח לא היו שם. כי אדם יכול לשמוע דבר גדול אבל אם לבו לא מקבל את הדברים נמצא שאין לדברים אצלו  ש 
רגלים אין להם עמידה בלבו. כי זה גדר הרגלין שהם נצח והוד שהם בחי' החלטה והסכמת הדבר לפני שמוציאו לפועל כידוע. הכי  

לו עמידת רגלים בלבו של השומע. ועיין ע"ז ה: אמר רבה, ש"מ: לא קאי איניש אדעתיה    אין נמי כשדיבור נשמע ולא מתקבל נחשב ש 
ונעשים אצלו   עליהם  אזי עומד  ומקבל  רק כשמבין  דבריו. כי  עמידה על  נקרא  דברי רבו  דרביה עד ארבעין שנין. מבואר שלהבין 

 מוסכמים ומוחלטים.
 . ועיין יבמות קג: כי בהר סיני פסקה זהמתם שהטיל נחש בחוה ותיואב בידוע שלא עמדו שם הלשון מי שאין לו בושת פנים כח
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והעז פנים כיון שאלא היתה נשמתו על הר סיני לא פסקה זהמת הישות ממנו .  היא מזהמת הנחש  דסט"א

והבנה בהויש לו   "לא תעשה לך כל פסל".  [לב]  הנקראין פסילים  לאסט"א התורה מתפיסה    כמ"ש 

שהיא לימוד רצונו ית'  , שהוא היפך מן התורה הקדושה שלנו  מסתיר את הקב"ה והמנותק מכחיש  

דהיינו    [לג ]   פסל לך  מה שציוה הקב"ה למה רבנו  שהוא בחינותלהמליך אותו בעוה"ז    והוראות כיצד

  . שפסל משה רבנו מאבן הספרינון שמצא באהלו והפסולת שנותר ממנה נתעשר  \לד/השניותלוחות הברית  
שהיא צמצום ונובלות    ,שערה אוכמא הנ"ל  ,ורבנו מביא לשון זה כמשל לתורת משה שהיא חכמה תתאה

תתאה שהיא  כי    עלהתורה של מ כדאיתא    \לו/[לה]  היא נקראת פסולתהתורה הקדושה שלנו  חכמה 
שלנו התורה  היא  מעלה  של  תורה  נובלות  דעתיקא  במדרש  האמיתית  לתורה  ולבוש  משל  רק  היא  כי   ,

שאז נלמד רק את פנימיות התורה    על שם העתידלכן נקראת פסולת  ,  סתימאה שתתגלה לעתיד לבא
רה מנהגת את עולם האצילות( ונשליך את הפסולת שהיא התורה שאנו לומדים  שהיא השגות אלוקות )תו

גשמיות/ במצוות  שעוסקת  העשיה(.    \לזעכשיו,  עולם  את  מנהגת  )פסחים  \לט/[לח])כי  חז"ל  כמאמר   .
דהיינו   \מב/[מא]  אורפרש רבי אלעזר  ,  ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון""על הפסוק בזכריה    \מ/(.נון

 
תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן  -  נדרים דף כ.  כט 

פנים בידוע שלא עמדו אבותיו  שת  יפה באדם שהוא ביישן אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בו 
   .על הר סיני 

 אומר אבותיו ולא נשמתו   מדוע צ"ע  

בגמ' גרים מאי כו' אע"פ דאינהו לא הוו מזלייהו הוו כו'. לכאורה הפי' דפסקה זוהמא מאז שעמדו  .  על שבת דף קמו   שפת אמת עיין  
הזוהמא   נפסק  שם  שעמדו  מאבותיהם  הזוהמא  דפסק  דבשביל  היינו  סיני  הר  דעכשיו  ממי על  דנהי  קשה  בגרים  אבל  מבניהם.  לא 

והיינו   שלהם  מהרוחות  הזוהמא  שפסק  וצ"ל  מאבותיהם.  הזוהמא  פסקה  שלא  כיון  הזוהמא  מהם  פסק  האיך  מבניהם  אחד  נתגייר 
 דאמרי' מזלייהו הוו: 

יל בה זוהמא ישראל  הט   שבא נחש על חוה ]קמו.[    מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה   ה: שבת דף קמ   ל
שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי  
גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו  

 פה וגו' 

שהרי נתן טעם למעמד הר סיני לבעבור תהיה יראתו על פניכם וכתיב )דברים כט( את אשר    -לא עמדו אבותיו על הר סיני    -  ר"ן
 ישנו פה היום ואת אשר איננו פה ומי שאין לו בושת פנים אינו מזרעם: 

 מסט"א  –מתשכט  לא

 ב לג כב  -דברי הימים לב

 ' שמות לד א  לג

 ורות, ורק את השניות קבלנו שלמות.שב   לא קבלנו אלא   כי את הראשונות   לד
 נובלות חכמה של מעלה תורה.   -פסל לשון פסולת עיין נדרים לח. ועיין בראשית רבה יז ה'  לה

 על התורה ]שמות ל"ד א'[: "הראהו מחצב סנפרינון מתוך אהלו, ואמר לו הפסולת יהיה שלך, משם נתעשר משה הרבה".  רש"י   עיין  לו 

ר   -  נדרים לח.ועיין   א{ פסל לך שני לוחות  -חמא בר' חנינא לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר }שמות לד בי  אמר 
כז{ כתב לך פסל  -אבנים כראשונים פסולתן שלך יהא אמר רבי יוסי בר' חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר }שמות לד 

 .ט{ טוב עין הוא יבורך וגו' -ל ועליו הכתוב אומר }משלי כב שרא לך מה פסולתן שלך אף כתבן שלך משה נהג בה טובת עין ונתנה לי 

רבי חנינא בר יצחק אמר ג' נובלות הן נובלת מיתה שינה נובלת נבואה חלום נובלת העולם    -פרשה יז פסקה ה    -  בראשית רבה  ועיין 
 רה: הבא שבת רבי אבין מוסיף עוד תרתין נובלת אורה של מעלה גלגל חמה נובלת חכמה של מעלה תו 

 .  כמבואר פסוקים רבים על זה במגן אבות לרשב"ץ ח"ב פ"ד עי"ש   שאמרו חז"ל זאת התורה לא תשתנה   ואע"פ   לז 

שנחלקו רבי יוחנן ורבי ינאי אם מצוות בטלות לעתיד לבוא. שרבי ינאי סבר שאסור לקבור מת בבבגד שעטנז אלא רק    עיין נדה סא:ו 
ו{ במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה  -ן לטעמיה דא''ר יוחנן מאי דכתיב }תהילים פח וחנאפילו לקוברו ור' י סבר  יוחנן  בזמן ההספד, ו

ולרשב"א הכוונה לזמן שהוא מת עד שתחית  חפשי מן המצות  וריטבע הכוונה לאחרי תחית המתים  ונחלקו בזה הראשונים לתוס'   .
 המתים.  

י' פסולת תורה של מעלה אבל אעפ"כ היא אותה  בח   שאע"פ שבאמת המצוות בטילות כי הן חכמה תתאה   ונ"ל שרבנו מתרץ נפלא 
כי המשל והנמשל הם אותה תורה אלא שמשל הוא  תורה ממש ולא נחשב לביטול התורה אלא רק להשגתה במדרגה גבוהה יותר,  

בעולם האצילות. והנמשל היא תפיסה שלה  )עיין תירוצים אחרים בחב"ד האדמו"ר האמצעי שער      התפיסה שלה בעולם העשיה 
 ה צז. ובמהר"ל תפארת ישראל פ"ז( שוב ת 
 באצילות נקראת קבלה כי מופשטת מהלבושים הנקרא פשט  –הקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות ד"ה הנה מבואר  לח

הנה מבואר כי תורתינו הקדושה כלולה ונמצאת בכל ד' עולמות אבי"ע    -  (דף ו. במהדו' ירושלים תשכא )לעץ חיים    עיין הקדמת מהרח"ו   לט 
מופשטת מכל הלבושים הנקרא פשט מלשון פשטתי את כתנתי שהוא בחי'    האצילות אז נקראת קבלה כי שם היא   ולם ובהיותה בע 

 המלבוש החיצוני שהוא על גבי עור אדם המתפשט מעליו לפעמים וזהו עיקר מלת פשט. וכו' עי"ש.
וקפאון מאי יקרות וקפאון אמר רבי אלעזר זה אור    רות לא יהיה אור יק   )יום בא גוג ומגוג(   והיה ביום ההוא )זכריה יד ו(    .פסחים דף נ   מ

בגבורתה(   וקפוי  )החמה  הזה  היום(  לעולם הבא )וקל(  שיקר בעולם  של  מהאור  כפול שמג  דהיינו  "אור החמה שבעתים"  יהיה  יוחנן אמר אלו    .)כי  רבי 
ני אדם שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן  ו ב נגעים ואהלות שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא ורבי יהושע בן לוי אמר אל 
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דהיינו ביום בא גוג ומגוג   יהי' קפוי וקל לעוה"ב  כי מאירה את העולם  א יקר בעוה"זשהואור החמה  

כך גם תורה דלעתיד לבוא תאיר .  על ירושלים, אור החמה היא כשרגא בטיהרא כלפי אור ה' שיאיר אז

שהיא בחינות  אור האמת כל כך עד שתורה שלנו של היום לא יהיה לה חשיבות, כי היא רק לבוש ומשל  
וצף למעלה פסו וקל  קפוי  קרח   \מד/[מג ]   לת, שהוא  דהיינו  הקפואים  המים  שהוא  קפאון  לשון  קפוי 

 .  ועולה וצף עליהם \מה/ שנעשה קל מהמים
תורתו   פנים  אבל  עזות  שהוא  מי  ועש"ז  של  בעוה"ז,  אפילו  פסולת  זההיא  שם  נקראין    ועל 

של אותם שלא היו    לא תעשה לך פסל. ומי שיש לו עזות שלהם  \מו/פסילים, כמ"ש )שמות כ(

, דהינו שהמלכות שלו דהיינו מי שיש לו מידת העזות דסט"א  מן הסט"א,  רגלי אבותם על הר סיני, שהיא

דסט"א/  מלכויות  ד'  לגלות  אזי\מזנפלה  אלא  הוא מקבל תורה שלהם    ,  מסיני  תורה  לא  בחי' שהיא 
 :   פסילים כנ"ל

בכל   רואה  כל  וע"י העזות שהצדיק  של  כפי  תורה  ואחד  עזות  אחד  לו  יש  מה שהוא, אם 
  להיפוך מטזה הוא יודע אם תפלתו היתה תפלה הכשרה או    דייל  להיפוך, עמחדקדושה או  

 . דהיינו איזה עזות הניע אותו לעמוד לפני ה' ולהעיז להתפלל
כי גם התפלה היא ע"י עזות, כי אי אפשר לעמוד להתפלל לפני השי"ת כ"א ע"י עזות. כי  

בל שמשער  מה  לפום  שכתוב    נביה יכ"א  כמו  ית"ש,  הבורא  גדולת  חיל את  אשת  במזמור 

ובזוהר  נודע בשערים בעלה    \נא/ )משלי לא( התורה,  לומדי  על  מדבר  להשגת    דרשופשוטו  שרומז 

כל חד לפום מה   אלוקות, שבעלה דהיינו הקב"ה נודע לבני אדם העוסקים בתורה רק בשיעורים דהיינו
בלבו את גדולת הבורא  ד לפי ערכו שמשער  {, וכל אח\נב/ בליביה }זוהר וירא קג:דמשער  

 
לעולם הבא כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי  

 .עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית 
 זכריה יד ו'  מא

י    זכריה פרק יד   מב ַ ה ב  יָׁ אֹון    ֹום )ו( ְוהָׁ ָׁ רֹות ְיִקפ  אֹון \ ַההו א לֹא ִיְהֶיה אֹור ְיקָׁ ָׁ ה    {: \}ְוִקפ  יָׁ ה ְוהָׁ ְילָׁ ד לֹא יֹום ְולֹא לָׁ ַדע ַלידֹוָׁ ד הו א ִיו ָׁ ה יֹום ֶאחָׁ יָׁ )ז( ְוהָׁ
   ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור: 

שעי' ס'( לא יהיה לך עוד  )י   ר"ל שאז יחדל אור השמש והירח מלהאיר בעולם, כמ"ש   -)ו( והיה ביום ההוא לא יהיה אור    מלבי"ם 
ר"ל לא אור השמש    -השמש לאור יומם וכו' והיה לך ה' לאור עולם, ולא יהיה במציאות אור גשמי, לא אור יקרות ולא אור קפאון  

שהוא אור עצמי אור יקר, ולא אור הירח וככבים שהם רק מקבלים האור שצף על כדורם המקשי ע"י השמש שמכה עליהם והאור  
 ימצא אור גשמי כלל:   לא   חוזר, כי 

אור העצמי היקר. ואור החוזר כמו אור הירח, שפעל קפא מורה דבר הנגלד וצף    -)ו( אור יקרות וקפאון    -באור המלים    -  מלבי"ם 
 על דבר הלח למעלה, וזה הכדור המקשי שהאור שיקבל מן השמש חוזר ממנו באור חוזר: 

 לשון קפוי וצף עיין משנה תרומות ד' יא  מג

ה,   רומות ה ת משנ   מד ְסאָׁ ה  י ֵמאָׁ פו  ק ָׁ ַ ב  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִאם ֵיש   ה, ַרב ִ אָׁ ְקפָׁ ו  ה  רָׁ י ְמגו  ִ ַעל פ  ה  ְפלָׁ נ ָׁ ֶ ה ש  מָׁ ה ְתרו  ד    פרק ד )יא( ְסאָׁ ֶאחָׁ ב ְ ֲעֶלה  ַ ת 
אֶ  ְ ְיַקפ  ה,  רָׁ ְמגו  י  ִ פ  ַעל  ה  ְפלָׁ נ ָׁ ֶ ש  ה  מָׁ ְתרו  ה  ְסאָׁ ַתֲעֶלה.  לֹא  אֹוֵמר,  ַע  ֻ ְיהֹוש  י  ַרב ִ ה.  ֵמאָׁ ה,  נ ָׁ ו  ֵמאָׁ ו  ד  ֶאחָׁ ב ְ ה  עֹולָׁ ה  מָׁ רו  ת ְ ְמרו   אָׁ ה  ָׁ מ  לָׁ ן,  ֵ כ  ְוִאם  ה. 

ה:  ְפלָׁ לֹות ֵהן, אֹו ְלַאִין נָׁ לו  ַע ִאם ב ְ דו  ֵאינֹו יָׁ ֶ ש   ב ְ

 הסיר מה שלמעלה, תרגום ויצף הברזל )מלכים ב ו( וקפא פרזלא:   -וקפאה    -  ר"ע ברטנורא 

מתרחבים  לבד מהמים שכשנעשים קרח    , תר משקל סגולי כבד יו ב   נעשים ו ע"י הקור  מתכווצים  שכל הנוזלים שנעשים מוצק    כידוע   מה 
 יורד.הסגולי  משקלם  ו 

חַ   ' שמות פרק כ  מו  ִים ִמת ַ ַ מ  ַ ר ב  ֶ ַחת ַוֲאש  ָׁ ֶרץ ִמת  אָׁ ָׁ ר ב  ֶ ַעל ַוֲאש  ַ ַמִים ִממ  ָׁ ש   ַ ר ב  ֶ ה ֲאש  נָׁ מו  ל ת ְ ה ְלךָׁ ֶפֶסל ְוכָׁ ֶרץ: )ד( לֹא ַתֲעש ֶ אָׁ  ת לָׁ

 על שם שנפסל:   -)ד( פסל    רש"י פ 
כנ"ל   מז  כב(    צ"ע  ותורה  הנפילה    רהם שאב )ב"ר  היא  העזות  ואם  לבד מהעזות  מלכויות  כל העבירות בשיעבוד  עונש  אבינו החליף 

   לשיעבוד מלכויות. מה החליף אברהם אבינו?
 להיפך  -בתרלד  מח

 להיפך  -בתרלד  מט

 בלביה   -מתרצו  נ

ֶרץ:   משלי פרק לא   נא ֹו ִעם ִזְקֵני אָׁ ְבת  ִ ש  ה  ב ְ ְעלָׁ ַ ִרים ב  עָׁ ְ ש   ַ ע ב   )כג( נֹודָׁ
תא חזי קב"ה אסתלק ביקריה, דאיהו גניז וסתים בעלויא סגיא, לאו איתי בעלמא, ולא הוה מן יומא דאתברי    -  .דף קג א  " זוהר ח   נב

עלמא, דיכיל לקיימא על חכמתא דיליה, ולא יכיל לקיימא ביה, בגין דאיהו גניז וסתים, ואסתלק לעילא לעילא וכלהו עלאי ותתאי  
קאל ג יב( ברוך כבוד יהו"ה ממקומו, תתאי אמרי דאיהו לעילא, דכתיב )תהלים קיג ד( על  יחז לא יכלין לאתדבקא, עד דכלהו אמרין ) 

נז יב( על כל הארץ כבודך, עד דכלהו עלאי ותתאי אמרי, ברוך כבוד יהו"ה   השמים כבודו, עלאי אמרי דאיהו לתתא, דכתיב )שם 

ואת אמ  ביה,  לקיימא  דיכיל  מאן  הוה  ולא  בגין דלא אתיידע,  קג:[  נודע בשערים בעלה.רת  ממקומו,  ודאי    ]דף  נודע בשערים  אלא 

, כל חד כמה דיכיל לאדבקא ברוחא דחכמתא, ולפום מה דמשער  בעלה דא קב"ה, דאיהו אתידע ואתדבק לפום מה דמשער בלביה 
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כדי  ית"ש,   עזות  צריך  השגתו  לפי  גם  אעפ"כ  ית'  ברוממותו  גדולה  השגה  לו  שאין  פחות  איש  אפילו 

כי   דהיינו  להתפלל  פלאות,  שהיא  התפלה  ובפרט  לפניו.  ולהתפלל  לעמוד  לו  אפשר  איך 
מ על  קבוע  ומזל  כוכב  וכל  כך,  מחייבין  שהמערכות  המערכות.  ומערכה שידוד  שמרתו 

א ית"ש, שיהיו קבועים ומסודרים כך וכך, והוא בא בתפלתו  רשלו, כפי מה שסידרם הבו
ורוצה לשדד המערכות ולעשות פלאות. ע"כ בשעת התפלה צריך לסלק את הבושה, כמו  

פשוטו של   בטחו ולא בושואליך זעקו ונמלטו בך    , בך בטחו אבותינו וכו'  \נג/ שכתוב )תהלים כב(

.  ושו על שבטחו בך כי תמיד הושעת את הבוטח בך, ורבינו לומד כנ"ל שלא בושו לזעוק אליך מקרא שלא ב
וכמו    , אי אפשר להתפלל, כ"א ע"י עזות כנ"ל\נה/נדת "הבושה שמתבייש מאתו י  דייל  כי ע

 . ולא אבוש וכו' לבקש גדולות ונוראות וכו 'פלאי פלאות [נו] שמוהרנ"ת מבקש בתפלה
 

, שהשי"ת עושה זךוע  תה האל עושה פלא הודעת בעמיםא  \נז/ וזה בחי' )שם עז(

זה מודיע להעכו"ם    דייל  בחינות עזות כנ"ל, שע  דייל  פלאות ע"י תפילות ישראל, שהם ע
ישראל. שע העזות דקדושה של  שרואין העכו"ם את הפלאות הנעשין בעולם    די יל  את 

ישראל. שיש להם    זה יודעין כמה גדול העזות דקדושה של   די יל  תפלות ישראל, ע  די יל  ע
 עזות כזה להתפלל ולעשות פלאות כנ"ל. 

 
התפלה   את  יודע  עי"ז  ואחד,  אחד  כל  של  והתורה  העזות  שרואה  ע"י  הצדיק  וע"כ 

על היראה    באה, ועי"ז יודע להוכיח אותוהיא    אחדדהיינו מאיזה  שבילבלה אותו מאיזה מהם  
וצ"ע.  והעזות בזיון,  של  בדרך  שמוכיח  ז'  באות  לעיל  מזיק   ועיין  בזיון  בדרך  שתוכחה  תנינא  ח'  מתורה 

ישירה בדרך  הוכיח  לא  בשיחות שרבנו  מבואר  גם  וכך  ממי    \נח/ לנשמה,  מדבר  זו  ביארנו שבתורה  ולעיל 
שמאד כואב לו הגלות שלו ולכן מועיל לו תוכחה בדרך בזיון להאיר בו חכמה וחסד, וצ"ע מסתמא יש בזה  

 :  חילוק בין הבן הרשע לבן החכם. 
* 

 לבאר עפ"י התורה שלמדנו עד כאן את מאמר סבי דבי אתונא שהביא בתחילת התורה,  רבנו ה חוזר עת
  :דהיינו שאלת הסבי דבי אתונה ותשובת רבי יהושע בן חנניא בגמ' בכורות דף ח

 ורבנו מבאר אותן כענין אחד.  תורה זו מבואר בה השאלה התשיעית ועשירית שם

 
קא ולמנדע  אדב בלביה הכי אתידע בלביה, ובגין כך נודע בשערים, באינון שערים, אבל דאתידע כדקא יאות, לא הוה מאן דיכיל ל 

 ליה.
ֵטמֹו:   תהלים פרק כב   נג ְ ַפל  ְטחו  ַות ְ ָׁ ְטחו  ֲאבֵֹתינו  ב  ָׁ ךָׁ ב  :  )ה( ב ְ ו  ְטחו  ְולֹא בֹוש  ךָׁ בָׁ טו  ב ְ ֲעקו  ְוִנְמלָׁ  )ו( ֵאֶליךָׁ זָׁ
 ית'  –מתרלו י"ת, ו -גם בתרלד  נד

. ונראה  שמתפלל במקום להשתדל   לו   שלועגים   מבני אדם הבושה  אלא גם או בעיקר  מונעת  מהקב"ה  הבושה  לא רק    צ"ע לכאורה   נה 
 שנקט רבנו דווקא וצ"ע 

 ולא אבוש וכו' לבקש גדולות ונוראות וכו 'פלאי פלאות.  –עיין לקוטי תפילות ל' אות תס  נו
:   תהלים פרק עז   נז  ךָׁ ים ֻעז ֶ ִ ַעמ  ָׁ בָׁ ה ֶפֶלא הֹוַדְעת  ֵאל עֹש ֵ ה הָׁ  )טו( ַאת ָׁ
מוהר"ן   ועיין   נח דברי  אות פעם אחת שאל    -  אות קכד   -  שיחות  לומר  יכול  ואמר שאינו  מוסר?  דברי  ממני  י בלשון תמה: השמעת 

מוסר. כי כל דבור מוסר שלו הוא מוטבל ומורחץ בדמעות )בלשון אשכנז אמר בזו הלשון: איטליכס ווארט פון מוסר איז בייא מיר  
 פר וואשין מיט טרעהרין(. ומחמת זה אינו יכול לומר מוסר בפרוש:

ת תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר. כי לפי דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאד מאד כאש בוערת  קצ   אצלנו   ובתחלה היה 
ממש. אך באמת לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפרוש כדרך המוכיחים, אבל אף על פי כן כל דבריו וכל שיחותיו היה רק מענין  

 עבודת ה'. וכל דבריו היה כגחלי אש ממש:

דבור מפיו היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש. ואי אפשר לבאר ולציר לא בכתב ולא בפה עצם תבערת קדושת  מע  לש   ומי שזכה 
דבוריו שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה ובטהרה. אשר כל דבור ודבור שלו אפלו בשיחת חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בעבודת  

ודבור מ  ומגלה תורה, היה כל דבור  ומי שהיה מאזין    איר השם או כשהיה אומר  לוהט רשפי רשפי שלהבת.  ומתלהב כאש  ומזהיר 
ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות היה כל דבור ודבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכין  

נד  היה  רב  פי  ועל  באמת.  יתברך  להשם  גדולה  והתלהבות  נפלא  בהתקשרות  יתברך  להשם  דבוריו  ידי  שעה  מה  על  באותו  לנו 
שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה. כי בודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך ואי אפשר  
לפרד עוד מהשם יתברך. מכל שכן לשנות רצונו יתברך לעבר חס ושלום אפלו איזה דבר קל בעלמא. כי הלב היה נמשך מאד מאד  

 יו הקדושים אשר אי אפשר לשער ולערך:בור להשם יתברך על ידי ד 

ין ויסתכל בהם באמת ובתמימות ודאי יתלהב לבו  י כל מי שיעסק בספרי רבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, ויע   גם עכשו 
   מאד להשם יתברך כי כל דבריו כגחלי אש:
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ראשונה   במא  -שאלה  דסכינא  ומישרא מישרא  לחמרא,  קרנא  איכא  ומי  דחמרא.  בקרנא  ליה,  קטלי  י 
   .  דסכינא מי הוי
אייתו ליה תרי ביעי אמרו ליה הי זוגתא חיוורתא והי זוגתא אוכמתא. אייתי איהו תרי גביני    -ושאלה שניה  

 . אמר להו הי דעיזא חוורתא והי דעיזא אוכמתא
 : ן וקוצצין אותהערוגת סכינין במאי גוזזי, במאי קטלי ליה - רש"יפ

  ?במה קוצרים אותה  ,רבי יהושע בן חנניה ערוגה שגדלים בה סכיניםאלו את  הסבי דבי אתונא ששדהיינו  
   .אמר להם האם יש ערוגה של סכינים ,אמרו לו האם יש קרן לחמור  ,ואמר להם בקרן של חמור

וריב"ח לא    ?שחורה  נגולת מתרלבנה ואיזה מהן    הטילה תרנגולת הביאו שתי ביצים ואמרו לו איזה מהן  ו
 . ענה להם אלא הביא גם הוא שתי גבינות ושאל אותם איזה מחלב עז לבנה ואיזה מחלב עז שחורה

 
כמו בכל השו"ת שביניהם נראה כהתחכמות ללא טעם וכבר ניסו כוחם גדולי המפרשים לבאר הרמיזה בזה  

בהו שיש  שלימה  כתורה  אתונא  דבי  הסבי  ששאלו  שאלה  כל  מבאר  מאד    רבינו  גדול  גםשכל    ומאידך 
   .יורדת עד לעצות מעשיות ממש שצריך לקיים כפשוטו ורק עי"ז זוכה באמת לתיקונים שבתורה

 
לה שהם שאלו    .עפ"י דרכו שרמזו לדברים גבוהים בתיקון המלכות דקדושה רבנו  ומבאר   קטלי  מישרא דסכינא במאי 

וצרים אותה להוציאה מהגלות? וריב"ח ענה  זעקת השכינה שהיא חכמה תתאה על שנפלה לד' גליות איך ק
מי זה שיסכים  מי איכא קרנא לחמרא  לאור הפנים המאיר ברגלים. ושאלו    ע"י תוכחה מעלים אותהבקרנא דחמרא  להם  

ומי יכול לסבול את זעקת השכינה הנ"ל  מישרא דסכינא מי הוי  . וריב"ח ענה להם  \נטלקבל תוכחה כיון שהיא בביזיון/
גלות שהאדם מרגיש אותה מאד וזועק עליה מאד לכן מוכן לקבל תוכחה שתגאל אותו  דהיינו שמדובר ב

אוכמתא  עוד שאלו ברמז בעניין הנ"ל  אפילו כשהיא בבזיון.   זוגתא  והי  חיוורתא  זוגתא  הי  ליה  אמרו  ביעי  תרי  לי  יודע אייתו  כיצד 
ייתי ליה איהו תרי גביני אמר להו הי דעיזא  אהצדיק להוכיח את האדם הרי התפילות באות אליו בערבוב. וענה להם ריב"ח  

ואזי יודע להוכיח את    תפילהעזות היתה המבחין באיזה    לפי התורה המלובשת בתפילהשחוורתא והי דעיזא אוכמתא  
כי יש תורה שהיא פסולת של תורה עליונה וזוכים בה ע"י עזות דקדושה. ויש תורה שהיא פסל    המתפלל.

 דסט"א.  וע"ז שמקבלים אותה ע"י עזות

שיבאר ב   וכפי  טמון  רוב התשובה  הרבנו  דחמרא"מילים  שתי  התוכחה    "קרנא  רמז שע"י  רק  יהושע  ורבי 
מעלים את המלכות להחיותה מאור הפנים שבג' רגלים. נמצא שהם הבינו מעצמם שע"י ההוכחה מתגלה  

 א. ה מתגלה חסד וע"י שנעשה בעל חסד קוצר עצמו מהאחיזת הד' מלכויות דסט"כמ חכמה ובח

שם בגמ' בכורות היו השאלות של סבי דבי אתונא שאלות של כפירה שרצו להוכיח שאין אמת    כפי המובן
ניצח.  מי  שיכריע  שלישי  צד  בלא  לו,  יודו  בעצמם  שהם  באופן  ניצחת  תשובה  להם  ענה  וריב"ח  בתורה 

  וכמבואר שם שהיה הויכוח מלחמה לחיים ולמוות, שמי שינצח יעשה כטוב בעיניו במפסיד.

מבואר רבנו    עוד  כפי שמבארם  חנניא  בן  יהושע  רבי  של  רמיזותיו  ממה שהבינו  כאן  משמע  וכן  בספרים 
שסבי דבי אתונא היו חכמים גדולים מאד לא רק בחוכמות חיצוניות אלא גם בסודות התורה כמבואר בר'  

כפ  \סצדוק/ שעיקר  ונראה  וכופרים  גויים  שהיו  אלא  רשב"י  שגילה  הסודות  את  גם  בעניין שידעו  ירתם 
התשובה שכיון שהיא פלא וחסד גדול שעל כן נברא קודם לבריאה כמבואר בספרים לא השיגו וגם לא רצו  

 
 רי הם רצו להוכיח שמיש נפל אין לו תקנה בכלל.וה   וצ"ע הרי זה בבזיון רק לפעמים כמבואר לעיל באות ז'   כך פירש הפל"ח   נט 

חייבת  עכ"פ   היא  כאן  מדובר  שעליה  שהתוכחה  מבואר  לפעמים  משמע  שם  תנינא  ח'  מתורה  גדול  וצ"ע  בזיון.  של  בדרך  לבוא 
רר  מעו שתוכחה שאינה נכונה מבאישה את ריחו של אדם ופוגמת ביראתו ומחלישה את נשמתו. וצדיק אמיתי יודע להוכיח באופן ש 

עבירות   על  דיבר מתוכחה  ולומר ששם  ונ"ל לתרץ שמוכרחים לחלק  הגן.  נעדן להשקות את  היוצא  קול  בקולו  יש  כי  יראה באדם 
שאדם לא כל  כך מכיר בגלותו ולא זועק עליהן כל כך, לכן קשה לו לקבל תוכחה וצריך זהירות גדולה כשמוכיחים אותו. אבל כאן  

שלו ונ"ל שגם מדובר כאן במיוחד על בלבולים בתפילה שלא מצליח לדבר לפני ה' כראוי,    לות מדובר על אדם שמאד כואב לו הג 
 וזה מאד כואב לו לכן מוכן לקבל תוכחה אפילו כשהיא בדרך של בזיון.  

ח'    עיין ליקוטי אמרים   ס י"ז( בפיר   -)לר צדוק הכהן( אמצע אות  וש  ויציבא מילתא מה שכתב הרמב"ם )מורה נבוכים חלק א' פרק 
מעשה בראשית ומעשה מרכבה כנודע ואין טענה עליו מה שכתב בספר עבודת הקודש וכדומה לו דאם כן היו חכמי אומות העולם  
כאריסטו והדומה בקיאים במעשה בראשית ומעשה מרכבה כנביאי ישראל. כי אמת הוא כן דיש חכמה באומות העולם והיינו חכמת  

לה  תורה  ואינו  ללב  מורגש  שאינו  רק  דיחזקאל  דרי אמת  מרכבה  כי  תורה  נקרא  ישראל  בני  חכמת  כן  שאין  מה  ידו,  על  הלב  ך 
באובנתא דליבא תליא כמו שאמרו במגילה )כ"ד ע"ב( דהעיקר על ידי הרגשת הלב באור ה' יתברך וזה אינו באומות העולם כלל רק  

מרכ  ומעשה  בראשית  ומעשה  ב'(  ה',  רבה  השירים  )שיר  ישראל  של  לבן  שהקב"ה  מיני  בה  בישראל  בכל  הנבראים  פעולות  וסתרי 
חכמות לימודיות דבני ישראל הוא עצמו אותן חכמות אלקיות וטבעיות ולימודיות דאומות העולם, רק מצד נביעותן מהבינה שבלב  

כי כל חכמתו דרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר ידעו    וכמו ששמעתי          להכיר בכל דבר אמיתות ה' יתברך הוא בענין אחר ממש: 
סבי דבי אתונא מחכמי יון שהיו קרוב לזמנו והיו לעומתו זה לעומת זה והעשר ספירות הם עצמן העשרה מאמרות הידועים    כן   גם 

לבעלי ההגיון רק שהשיגום בלבוש אחר מצד החיצוניות ואינו דברי תורה כלל וכן כל חכמת שלמה המלך ע"ה היה יודע גם כן חירם  
זה   לעומת  זה  לעומתו  שהיה  צור  קט"ז.(    וכן מלך  )זבחים  ז"ל  ]וכאומרם  החיצוניות  מצד  בלעם  ידע  ע"ה  רבינו  משה  של  חכמתו 

כך   בלעם[  ומנו  קם  העולם  באומות  ברכה(  )סוף  בספרי  שאמרו  וזה  תורה,  מתן  ענין  להם  וסיפר  לבלעם  העולם  אומות  דנתקבצו 
 שמעתי ויציבא מילתא: 
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להאמין שאדם משאול תחתיות יכול לעלות לרום המעלות בהתעוררות אחת של תשובה אמיתית, כי היא 
 שובשת. מחייבת אמונה בהקב"ה ולדעתם עזב אלקים את הארץ כידוע דעת הפילוסופים המ 

צ"ל  כיצד    ולפ"ז  חיצוניות  וחכמות  מלכויות  ד'  לגלות  שנפלה  תתאה  וחכמה  השכינה  זעקת  ששאלתם 
קוצרים אותה משם דהיינו כיצד מכניעים את הסט"א האוחזת בה וגואלים אותה מהצער והזעקה הנוראה  

ם מי שנפל  שלה, ומחזירים אותה להקב"ה. אמורה להיות שאלה שאין עליה תשובה לפי דעתם. כי לדעת
כזו שמעורר אצלה כאלו חסדים,   וריב"ח ענה להם שע"י תוכחה של הצדיק מתגלה חכמה  לו תקנה.  אין 
לימיני עד אשית   נוקמת, חרב החסד. בחי' שב  ידם היא תקצור את עצמה מהד' מלכויות בחי' חרב  שעל 

אפר והקב"ה הפך זאת  אויבך שאמר הקב"ה לאברהם אבינו, כי אברהם רק רדף וזרק עפר בחי' אנכי עפר ו
לחרבות. דהיינו שמי שעושה רק חסדים ובעיקר בממונו ממילא הסט"א עוזבת אותו כי הצדקה וחרב היא  
כמו חרב בלב הסט"א שכל מהותה רק לקחת ולצבור לבטוח בממון. כמחז"ל חסד לאומים חטאת שאפילו  

בע"  כמבואר  מהותם.  הפך  אמת  של  חסד  אבל  לעצמם.  כוונתם  שעושים  ההבדל  החסד  שזה  ג(  )מט  ח 
 המהותי בין נשמות ישראל שכולו טוב לנשמות הגויים שכולו רע.  

היינו בחי' חכמה תתאה הנ"ל בחי' מלכות הנ"ל. שהוא סכינא  ,  מישרא דסכינאוזהו  

מה שאמרה האתון לבלעם בדרכו לקלל את  , בחי'  שהוא הקדמות להשיג השגות אלוקות  לימוד הנ"ל
אזי אמרה לו היה לך להבין  והכה בה ון שמלאך עמד בדרכה ובלעם לא ראה  עמדה כיונעם ישראל והיא  

כזה,  דבר  האם אי פעם הורגלתי לעשות לך    ,שהרי זמן רב אתה רוכב עלי  ,מונע ממני ללכת  רשאיזה דב

למודה  האם  לע  \סא/ דהיינו  בלשוןשהייתי  זאת  ואמרה  כזה,  דבר  לך  כב(  ות  ן    \סב/)במדבר  ֵּ ַהַהְסכ 
י ְנת ִ ַ הוא    \סג/ִהְסכ  אליפנא, שבארמית  המילף  לימוד   סה(סד)  לשון לימודשתרגומו  לשון  נמצא שסכינא 

שנפלה לבחי'   הנ"ל  \סח/ שהיא בחי' מלכות  \ סז/[סו]   בחי' חרב נוקמת  היא  וסכינא  :בחי' חכמה תתאה
נוקמת במי שהפיל אותה    \סטחרב/ , שהיא זועקת זעקת מושל בכסילים כנ"ל וכאן מבאר שהיא גם  ד' גליות

 : נראה לעורר אותו לתשובה שיקבל את תוכחת הצדיק ויעלה אותה מהגלות  לגלות, כ

 
)ו מדב מובא כמה פעמים בלשון מדרש. כגון ב   לימוד לשון הרגל   סא הוא בכך שאומר דבר    ( למוד רש"י במדבר כב לד ר רבה כ' טו 

 . )במדבר רבה ג' ח'( למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן   ( במדבר ג טו) רש"י  . וב ומלאך מחזירו 
ַלי ֵמעֹוְדךָׁ   במדבר פרק כב   סב ָׁ עָׁ ַכְבת  ר רָׁ ֶ ֹנִכי ֲאֹתְנךָׁ ֲאש  ם ֲהלֹוא אָׁ ְלעָׁ תֹון ֶאל ב ִ אָׁ ֹאֶמר הָׁ ֹה  עַ   )ל( ַות  ֹות ְלךָׁ כ  י ַלֲעש  ְנת ִ ַ ן ִהְסכ  ֵ ה ַהַהְסכ  ֹום ַהז ֶ ד ַהי 

ֹאֶמר לֹא:   ַוי 

)ל( ואמרת אתנא לבלעם הלא אנא אתנך די רכבת עלי מדאיתך עד יומא הדין המילף אליפנא למעבד לך כדין ואמר    תרגום אונקלוס 
 לא: 

בגמ' אמרו ליה מאי טעמא לא רכבת אסוסיא  )ע"ז ד(  "ד מקרא זה  ור   הלאל יסכן גבר.)איוב כב(  כתרגומו וכן    -)ל( ההסכן הסכנתי    רש"י 
 אמר להון ברטיבא שדאי ליה וכו' כדאיתא במס' ע"ז: 

 כמה פעמים. כאן פוסקת המלה שהרי יש רביעי על עלי.  -)ל( אשר רכבת עלי    -  ועיין חזקוני 

הזה   היום  עד  לך  לך  קאי אהסכן הסכנתי כאדם האומר לחברו המעולם עשיתי    -מעודך  היה  בכך  רגילה  שאיני  כלומר מאחר  כן 
 להבין שלא לחנם עשיתי לך כן.

לו    חז"ל בגמ' ע"ז ד.  סג יונתן כאן דרשו מלשון הסכן הסכנתי שהוא לשון סוכנת דהיינו מיועדת לתשמיש, שרמזה  והובא בתרגום 
 אל דהיינו כוחות כישוף וקסמים.ועז שהיה בא עליה. ואיתא בספרים שבכוונה טימא את עצמו ועי"ז קיבל כוחות טומאה מעזא  

 אליפנא  ף כתרגומו המיל סד

 הערה זו של הטשערינער רב הדפיס בסוגרים בתוך דברי רבינו.  סה

 ויקרא כו כה  סו

תֹוכֲ   ויקרא פרק כו   סז  י ֶדֶבר ב ְ ְחת ִ ַ ל  ִ ֵריֶכם ְוש  ם ֶאל עָׁ ֶ ִרית ְוֶנֱאַסְפת  ַיד אֹוֵיב:   ֶכם )כה( ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ב ְ ם ב ְ ֶ ת  ַ  ְוִנת 

העמק דבר )כה( נוקמת נקם ברית. שידונו אתכם כדין מורד במלכות שהורגים אותם בכעס ונקמה. וזהו נקם ברית. והוא שלא כדרך  
ברית. אבל אתם תשיגו   כרתו עמם  ולא  עליהם  עדיין  מלכו  במלכות שהרי לא  מורדי  הנכבשים בתורת  דנים  כובשי מלחמה שאין 

בלבבם  ניו הפורע  יעירו  השמים  משום שמן  והוא  ברית  נקם  נוקמת  חרב  הכובשם  של אומה  החרב  תהיה  כמו שחשבו אלא  שלא  ת 
 לדונם כך. ותהי' חרב נוקמת נקם ברית מלכות שמים שהפרו ומרדו: 

נוקמת   סח המלכות   חרב  היא  ברית  ש   -  נקם  שבתוכחה  שהחסד  תתאה  החכמה  היא  הסכין, אלא  אינה  המלכות  לכאורה    הוא צ"ע 
 הסכין חותך ומעלה אותה מהגלות.

ביאר שהיא סכין מצד שחותכת כל המנגד להמלכת הקב"ה ובזה נוקמת ומקימה את הכבוד שמים שנפל והיא לימוד  שיעור יד    ח " יצ והר 
   .מצד שמנהגת את העולם דהיינו כל התורה ומצווה דלמעשה בפועל והיא מלכות כי ע"י שניהם מתקיימת המלכת הקב"ה 

 שהיא הקמת הכבוד שנפל עי"ש  43דקה  8בשיעור   ח " יצ ביאר הר   קמה ענין הנ 
שכיון שקצירת המלכות מהסט"א ע"י החרב איך אפשר לקצרה כשהסכין והחרב בעצמו נפל לגלות ומתרץ    מקשה   ביאור הלקוטים   סט 

עלות הטוב שבהם  ולה שזה גודל נפלאות הצדיק המוכיח שהוא שרש מדת הדין והסכין והחרב והעזות ובכוחו לברר אותם בשרשם  
ואולי הקושיא גם על החסד שהוא הסכין אבל הוא בעצמו בגלות ונהפך לדין ותאוות  שהוא המלכות דקדושה ולהעלותה מהגלות.  

מוצא   בגלות  כולה  שמלכותו  בבן הרשע  ואפילו  בגלות  מגלה חסד במלכות השקועה  של הצדיק  והתירוץ שהתוכחה  ממון.  לקיחת 
 לגמרי מהגלות.  ו א מוצי תן ועי"ז מוציא אותו ומעורר אותו לנהוג בחסד בבחי' צדיק חונן ונותן עד ש או   נקודות חסד ובחכמתו מברר 
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ונקרא מישרא לשון יושר כי מנהג מגדלי ירקות לעשות שורות שורות של    פי' רש"י ערוגה  מישרא

 \ עכנ"ל אות ו'/  היינו בחי' זעקת מושל וכו'  נמצא מישרא דהיינו ערוגה  .ערוגות ארוכות ישרות בשדה

המלכ זעקת  גלויות  \עאוהממשלה/   ותדהיינו  לד'  וצעקה  ,  שנפלה  זעקה  לשון  תערוג  )תהלים כי  כמ"ש 
זכר    כאיל תערוג  \עב/ מ"ב( של  אחד  לה'  צעקה  סוגי  לשני  שרומז  ונקבה  זכר  לשון  שהוא  פרש"י  עיין 

רמז לנו שצריך לצעוק לה' על המלכות שלנו    .לצורך הכלל ואחד של נקבה הצועקת מיסורים וחבלי לידה
   בגלות וצריך לצעוק לה' על צרתינו ועל צרת השכינה ובעיקר בחצות לילה בתיקון חצות.שנפלה והיא 

ליה קטלי  את  במאי  ומבדילין  חותכין  במה  היינו  אותה.  חותכין  במאי  רש"י  פי'   ,

שכתוב על שמואל    כדי להצילה מזעקה הנ"ל, בבחי' חתכו לד' כנ"ל  מ' גלויות   המלכות הנ"ל
ניע את מלכות דסט"א ועי"ז העלה את המלכות דקדושה מהגלות והקליפות  שהרג את אגג, בחרב ועי"ז הכ

 .  בבחי' ואמלאה החרבה בבחי' כשזה נופל זה קם 

להם   דחמראוהשיב  ע  ,בקרנא  דיהיינו  שע  ל  ובזה    דייל  תוכחה  החסד,  נתגלה  זה 

, זה בחי' קול המוכיח.  קרנאכי  בבחינות קצרו לפי חסד כנ"ל.    'ד קוצרין וחותכין את ה

הרם כשופר קולך והגד לעמי פשעם, היינו תוכחה    \עג/ י' קרן השופר, בבחי' )ישעי' נח(בח
מהגלות    הנ"ל המלכות  את  ומעלים  מבדילים  חותכים  ידו  שעל  החסד  התגלות  שעיקר  ז'  מתגלה  באות 

זה  חמרא  .בתוכחה יששכר  ,  לשבט  מט(רמז  )בראשית  גרם,    \עד/ בחי'  חמור  לג' יששכר  ורמז 

 
מישרא דסכינא וכו', בביאורה בפשיטות, שמאחר שכל החתוך והקצירה של כל ערוגה, היא על ידי חרב    -סוף ידיעה לד    וזה לשונו 

ך יש תרופה ועצה לקוצרה ולהעלותה. וכל תשובת השאלה ההיא,  אי   וסכין, ואל כן ]מאחר[ שהחרב בעצמה נפלה ונשרשה בארץ,
שעל כל זאת נפלא ועצום קרן השופר ומדת הדין ושורש החרב והעזות שבתוכחת המוכיח העליון, עד אשר ישסף ויחתוך על ידה,  

ניצוד ציד הנפשו  קדושה כידוע. אשר גם  ת ד לבעלי החרב, וקליפות עמלק בעצמם שנתאחזו בבן הרשע, ועשו השעיר. כי גם בפיו, 
בחתוך הנ"ל בעצמו, יחתוך ויברר אותם, עד שיצליחו גם הם בהשגת לימודיו הקדושים. כי אם ראית תלמיד חכם נוקם ונוטר, כעין  
בחילוקים   העליון,  לחלק אור השכל  הפלאתו  מלימודו, מעוצם  בעצמו תהנה  זה  ידי  על  ולמחותו,  לכלותו  שבהמן עמלק,  הרשעות 

 ים, כנ"ל מהמוב"פ: פלא וצמצומים נ 
זעקת מושל בכסילים ודרש רבינו זעקת המלות שנפלה לכסילים דהיינו החכמה תתאה שנפלה לכסילות, דהיינו לד'    ט' פרק  קהלת    ע

 גליות שהם חכמות העכו"ם.
כאן  ו(  בין מלכות לממשלה )כידוע בשם הגר"א שמושל הוא שמכניע את העם ומולך הוא ע"י שהעם ממליך אות   אע"פ שיש חילוק   עא

 רמוז מלכות בלשון ממשלה.
י ַתֲערֹג ֵאֶליךָׁ ֱאלִֹהים:   תהילים פרק מב   עב ִ ן ַנְפש  ֵ ִים כ  ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי מָׁ ַ ל ת  ַאי ָׁ ֶאה    )ב( כ ְ בֹוא ְוֵארָׁ ַתי אָׁ י מָׁ י ֵלאלִֹהים ְלֵאל חָׁ ִ ה ַנְפש  ְמאָׁ )ג( צָׁ

ֵני ֱאלִֹהים:  ְ  פ 

על קול האיל כאשר יפול לשון נהם לארי ושקוק לדוב וגעה לשוורים, וצפצוף  פל  לשון ערג נו   -)ב( כאיל תערג על אפיקי מים    רש"י פ 
היא   ומה  למרום  עיניה  אליה שתתלה  מתכנסות  הם  למים  צמאו'  וכשהחיות  שבחיות  חסידה  הזאת  האילה  רבותינו  לעופות, אמרו 

מים. לה  מעלה  והתהום  עליה  מרחם  והקב"ה  וגועה,  לתוכה  קרניה  ומכנסת  גומא  חופרת  תערוג  כא   עושה  לא    -יל  תערוג  כאילת 
ובנקיב' הזכר עורג על עסק המי' כמו שפרשנו, הנקיבה כשהיא   בזכר  נאמר אלא כאיל תערוג דבר הכתוב  יערוג לא  וכאיל  נאמר 
כורעת לילד והי' צועקת הקב"ה מרחם עליה ומנחם חבר תערוג עם לחייו כערוגת הבשם אכן לא יתכנו דבריו, גם דונש פתר אותו  

 של איל )סא"א(:   קול לשון  
ם:   ישעיה פרק נח   עג ֹאתָׁ ְלֵבית ַיֲעקֹב ַחט  ם ו  עָׁ ְ ש  ִ י פ  ִ ד ְלַעמ  ֵרם קֹוֶלךָׁ ְוַהג ֵ ר הָׁ ֹופָׁ ש   ַ ְך כ  ְחש  ַ רֹון ַאל ת  א ְבגָׁ  )א( ְקרָׁ

ץ  האר אלו עמי    -אלו תלמידי חכמים שכל שגגתם פשע ששגג' תלמוד עולה זדון. ולבית יעקב חטאתם    -)א( והגד לעמי פשעם    רש"י 
 שאף זדונם שגגה: 

אמר האל לנביא שיקרא בקול לבני דורו שהיו מראים עצמם טובים והיו רעים ויוכיחם על מעשיהם וירים    -)א( קרא בגרון  -  רד"ק 
קולו עליהם כמו השופר שישמע קולו למרחוק, והקריאה היא בגרון אף על פי שהדבור הוא נחתך בפה הקול יוצא מן הגרון, וכן אמר  

 וכפל הענין במלות שונות:   -לעמים שהם נקראים עמי        אלא תמיד קרא להם:   -אל תחשך        בגרונם, בקראי נחר גרוני: אל  רוממות  
ִים:   בראשית פרק מט   עד תָׁ ְ פ  ְ ש  ין ַהמ ִ ֵ ֶרם רֵֹבץ ב  ר ֲחמֹר ג ָׁ כָׁ ש  ָׁ  )יד( ִיש  

 אותו משא כבד:   נין חמור בעל עצמות סובל עול תורה כחמור חזק שמטעי   -)יד( יששכר חמור גרם    רש"י 

המשפתים     בין  העיירות    -רבץ  בתחומי  התחומין  בין  רובץ  לנוח  רוצה  וכשהוא  בבית  לינה  לו  ואין  ובלילה  ביום  המהלך  כחמור 
 שהוליך שם פרקמטיא: 

הם    רד"ק  והמשפתים  משאו,  עם  ויקום  מעט  לנוח  כשירצה  משאו  תחת  שרובץ  גרמים  בעל  חזק  חמור  כמו  גרם,  חמר  יששכר  )יד( 
כי  ואו המש  ר"ל  הזה  הדמיון  ודמהו  ואחד משמאל.  מימין  שני משואות אחד  עליו  עורכים  כי  שנים  לשון  משפתים  ואמר  שנושא,  ת 

וזהו   בארצו,  שיניחהו  ישראל  למלך  מס  יתן  אלא  השבטים  שאר  עם  למלחמה  יצא  לא  ארצו,  בעבודת  ויתעסק  טובה  ארצו  תהיה 
וירא מנוחה כי טוב. ורז"ל )ב"ר צח, יב( פי  זה הענין שהיה שבט יששכר עוסק בתורה והיתה לו ארץ טובה, והוא משל    רשו שאמר 

שתהיה תורתו נעימה ושלימה ויגיעתו בתורה היתה לו מנוחה, וזהו שאמר וירא מנוחה וגו' ויט שכמו לסבול, עבודת התורה והחכמה,  
שכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה  יש   ויהי למס עבד, שהיה עבד ישראל ושלח להם דברי תורה וחכמה, וכן הוא אומר ומבני 

 בישראל )דברי הימים א' יב, לג(: 
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יודעים לעבר חדשים היה זמן הרגל תלוי בהם  רגלים שחכמי שבט יש בחינות )ד"ה א' שכר ע"י שהיו 
בינה לעתים.    \עה/ יב( יודעי  דחמרא  ומבני יששכר  קרנא  קרנא   התוכחה  די יל  כי עוזהו   דהיינו 

 , שהוא בחינות בינה לעתים כנ"ל:  דהיינו חמרא יםלִ ג  ְר מעלין אותה ל  

ב  אייתו ליה תרי ביעי לו שתי  כי  ,יציםהפירוש שהביאו  לתפילות  לשון צלותא    ביעי  לרמוז 

פירוש ששאלו אותו איזה    אמרי הי דחוורתא והי דאוכמתאובעותא, בחינות תפלות,  

ל  היינו שאתה אומר שעשהקשו לו    מבאר כוונתםורבנו  ,  ביצה נולדה מתרנגולת לבנה ואיזה משחורה
כנ"ל  דיי המלכות  את  מעלין  בקרנ  תוכחה  להם  שאמר  הרמז  את  דחמראשהבינו  הבינו   ,א  וגם 

הלא איך אפשר להוכיח, כי   שהצדיק המוכיח יודע להוכיח לפי התפילות הבאות בתפילתו, לכן שאלו
הלא התפלות באין ביחד, ואיך יודע להוכיח לפי התפילה, כי אינו יודע איזה תפלה של 

  פירוש איזה לבה  הי דחוורתא והי דאוכמתאכוונתם במה ששאלו  הכשר או להיפך. וזהו  

   : , היינו איזה תפלה מאיש כשר או להיפוךואיזה שחורה
חנניא    אייתי להו תרי גביניעו בן  יהושע  רבי  גבינותפירוש  שתי  הביא  להם  לענות  ורבנו ,  כדי 

פסולת בחי'  ששתיהן  תורות  לשתי  גבינות  בשתי  להם  שרמז  גבינה  \עז/ מבאר  כי  )איוב  ,  בחינות  היינו 
ונעשית   פשט הפסוק  תקפיאני   עטוכגבינה  \עח/ יוד( איוב על ראשית הורתו מטפה שהוקפאה  דברי  הם 

מנוזל למוצק עד לגופו ממש, אבל רבנו דורש את הפסוק במובן נוסף שיש למילת תקפיאני שהוא בלשון 

ועולה ולעומתה חוכמות  . היינו בחינות תרי תורות הנ"ל,  משנה דבר קל שצף  דהיינו חכמה תתאה 

לו חשיבות   נות קפוי וקלשהן בחיחיצוניות ששתיהן בחי' פסולת   אבל  ,  דהיינו דבר קל שלמעלה אין 

שנאמר על לוחות הברית והן    בחינות פסולת, בבחינות פסל לךההבדל עצום כי חכמה תתאה היא  

רק   בהפסולת  המלובשת  עילאה  החכמה  את  מכוחה  ונלמד  אותה  נשליך  לבוא  לעתיד  חכמה    , כי  אבל 

 כנ"ל. דהיינו עבודה זרה לא תעשה לך פסל  ובחינות חיצונית היא גם בעוה"ז פסולת ממש
והי   ,הי דעיזי חוורתאכשהביא להם שתי גבינות שאל אותם    רבי יהושע בן חנניאלהו  ואמר  

ורבנו מבאר שרמז להם תשובה לקושיא   .איזה גבינה מעז לבנה ואיזה מעז שחורה  דעיזי אוכמתא

יודע לפי התפילות להוכיח כל אחד תוכחה ה  ,שהקשו לו בשתי גבינות עיזים  שרמז להם    ,ראויה לוכיצד 

היינו תרי עזות הנ"ל, שהן עזות דקדושה, ועזות דסט"א, שמהן תרי תורות    לשני מיני עזות
היא בחי' לא  הנ"ל. ולפי העזות יכולין לידע את התפלות   פנים התורה שלו  בו עזות  כי מי שיש 

שה התורה שלו היא בחי' פסל לך דהיינו בחי'  תעשה לך פסל דהיינו ע"ז ומי שיש לו בושת פנים ועזות דקדו

דהיינו שלפי העזות  כנ"ל, שעי"ז יכול להוכיח אותם  לוחות הברית וחכמה תתאה ומלכות דקדושה  

 
ל ֲאֵחיֶהם ַעל  דברי הימים א פרק יב   עה  אַתִים ְוכָׁ יֶהם מָׁ ֵ אש  ֵאל רָׁ רָׁ ה ִיש ְ ֲעש ֶ ַדַעת ַמה י ַ ים לָׁ ִעת ִ ה לָׁ ר יֹוְדֵעי ִבינָׁ כָׁ ש  ָׁ ֵני ִיש   ִמב ְ יֶהם:   )לג( ו  ִ  פ 

בי   רד"ק  יודעי  יששכר  ומבני  ישראל  נה  )לב(  יעשה  מה  וזהו    -לעתים לדעת  ולקבוע חדשים,  שנים  שיודעים לעבר  פירשו  רבותינו 
שאמר לדעת מה יעשה ישראל וזהו יודעי בינה לעתים כלומר לזמני העולם שהיו יודעים לחשב בתקופות המזלות, וזכר ענין זה בזה  

נעשה ה  כי צריך המלך אליהם להתיעץ עמהם כי על פי המלך היה  פי' ענין  עבו המקום  יונה  ורבי  והקביעות כדבר חזקיה המלך,  ר 
משפטים ודינים וכן יודעי העתים כמו שאמר לפני כל יודעי דת ודין, וכן עת ומשפט ידע לב חכם, והיה צריך המלך להתיעץ עמהם  

בל לפי' רבותינו יבא  , א על ענין הדינין אבל לדעת מה יעשה ישראל אין טעמו דבק לזה הפי' כי היה לו לומר לדעת מה יעשה המלך 
 בטוב לדעת מה יעשה ישראל היאך ישמרו המועדים ובאיזה זמן יעשו אותם: 

 אייתו -אייתי, בתרלו ותרצו -גם בתרלד ותשכט עו

נ"ל כי כידוע חלב כשמחמיץ אזי נפרד למי חלב ולגבינה והגבינה היא שומן על כן צף על המים,    –  שתי גבינות בחי' שתי תורות   עז 
נפלא כי הגבינה היא החכמה תתאה והמים חכמה עילאה ובעוה"ז הגבינה צפה ועולה ולעתיד לבוא ישליכו את הגבינה    יון ולפ"ז הדמ 

 שהיא מאכל הגוף ותמלא הארץ דעה כמים לים מאכל הנשמה.
יֵאִני  איוב פרק י   עח ִ ְקפ  ַ ה ת  ִבנ ָׁ יֵכִני ְוַכג ְ ת ִ ַ ב ת  לָׁ  : )י( ֲהלֹא ֶכחָׁ

עת היצירה מתחילה התכתני כחלב לברור הצלול מזרע אבי ואמי ואח"ז הקפאת אותי כגבינה היא  ב   -)י( הלא כחלב    -  מצודות דוד 
 התחלת היצירה: 

כאשר דבר צלול יתהפך להיות עבה ודבר    -מל' התכה ויציקה וכן כהתוך כסף )יחזקאל כב(. תקפיאני    -)י( תתיכני    -  מצודות ציון
 גוש נקרא הקפאה כמו קפאו תהומות )שמות טו(: 

שהזרע מותך    -אתה הבאת אותי אל המציאות מאפס אל היש ממדרגה למדרגה, שתחלה כחלב תתיכני    -יא( הלא  -)י   -  בי"ם מל 
בבטן האם, כי הולד נוצר ממובחר הזרע הנברר לבד כגבינה הנבררת ממיץ החלב, ואח"כ עור ובשר    -כחלב, ואח"כ תקפא כגבינה  

 ן יגדל העובר לאט לאט: שכ   -ואח"כ תסוככני בעצמות וגידים    -תלבישני  
 , בתרלד ומתרלו תוקן בתקפא כתוב וכבגינה וכן כתוב גם בדפו"ר  עט
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מי  יודע   ואת  להוכיח  חסד  ואזי    .כנ"למה  ידה  ועל  חכמה  מתגלה  המוכיח  פה  זה    דייל  שעפתיחת 
בכסילים דהיינו מהזעקה    עקת מושלחותכין ומבדילין את בחינות המלכות ומצילין אותה מז

חיצ לחכמות  שנפלה  על  תתאה  חכמה  המלכות  הכסיליםושזועקת  של  לבחינות  ניות  אותה  ומעלין   ,
 :  אור הפנים המאיר ברגלים כנ"ל

 
שבה נאמרה    שהיא הפרשת שבוע ויהי מקץ וכו' \פא/[פ] התורה התחיל לומר על פסוקזאת 

 :  ק ע"פ התורה הזאתלבאר זה הפסו  \פב/, אך לא סייםהתורה הזו
ואמר אחר כך, שאם היה רוצה לסיים פי' הפסוק, היה צריך לומר עוד תורה כזאת כדי 

משמע שאת התחלת הפסוק כן ביאר, וצ"ע א"כ  מהלשון שאם היה רוצה לסיים  :\פד/[פג ]  לבאר הפסוק
 מדוע לא ביאר כיצד רמוז בתחילת הפסוק.  

בבור לתקן פגם הבטחון כדי להשלים בנין המלכות אמונה    ואולי אפ"ל ויהי מקץ שנתים ימים שישב יוסף
ע"י ששמע   ופרעה  בו שראוי לקולו  את  שלו לפני שנעשה מלך  מלכות כמבואר לקמן שניכר בקול  הכיר 

הד'    .האדם  מגלות  המלכות  את  לקצור  כדי  הבצורת  בשנות  אותם  שזן  העולם  כל  עם  חסד  עשה  ויוסף 
  . וקיים תוכחה באחים  . הגלויות ורצה להכניע אותה עי"ז  כל ד'ראשונה הכלולה ממלכויות ומצרים היתה  

ולבסוף בתוכחת האחים נתגלה לכל שהוא המלך האמיתי והיינו    .וכן במצרים שמל אותם כמבואר במדרש
ע"י הצדיק  רק  כי  המלכות  הסתרת  היא  כי הסתרת הצדיק  מלכויות  הד'  מאחיזת  לגמרי  קצירת המלכות 

  .אוי כי הוא הצוואר העולם הבר דעת שמחבר שמים וארץנעשית המלכת הקב"ה בעולם כר

 
שקולו  כוונתו לכח מנהיגות מצד הכשרון  ונראה שאיןעתה יבאר שבקולו של אדם ניכרת המלכות שלו. 

שבקולו ניכר עד כמה זכה לתקן את המלכות שלו, ועי"ז זכה גם למנהיגות כי מי  לאאתקיף וסמכותי, 
 .ם שלימה זוכה שדבריו נשמעים וכולם מקבלים מרותושתיקון המלכות וזכה ליראת שמי

 , כי \פו/[פה] של אדם יכולין לידע את בחינות המלכות שלומקולו 
 

 
 בראשית מא א  פ

ה עֵֹמד ַעל ַהְיֹאר:   בראשית פרק מא   פא ַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהנ ֵ ִמים ו  ַתִים יָׁ נָׁ ְ ץ ש   )א( ַוְיִהי ִמק ֵ
 .א"כ איך מבוארת ההתחלה עפ"י התורה שלנו יל  צ"ע אם הכוונה שלא סיים אבל התחיל או שלא התחיל כלל ואת"ל התח   פב
 . )חיי מוהר"ן, סעיף כ"א(   פג
בעת שאמר התורה "מישרא דסכינא" )ליקו"מ ח"א( בסימן ל', בשבת חנוכה תקס"ז, בסעודה השלישית    -סימן כא    עיין חיי מוהר"ן   פד

לעיל. ובמוצאי  -התורה הזאת לפסוק הנזכר כת  של שבת, והתחיל התורה על פסוק "ויהי מקץ", ולא גמר לגלות פירוש הפסוק איך שיי 
לעיל, היה צריך לומר עוד הפעם תורה כמו זו  -שבת אחר הבדלה דיבר עימנו, ואמר: שאם היה רוצה לסיים התורה על פסוק הנזכר 

כרתי  נז   כך אמר: אני דומה עכשיו כמו מי שפוסקין עליו להכותו בארבע רוחות העיר, ולא הבינו דבריו כלל. כעת -שאמרה. ואחר 
אחרא,  -שהוא בחינת דל"ת, מארבע מלכויות דסטרא   -לעיל, כי מבואר שם שצריכין לחתוך המלכות  -שמרומז קצת בהתורה הנזכר 

לברכה לענין שצריך לסבול יסורים ארבע פעמים בשביל לחתוך הדל"ת  -בחינת "חתכו לארבעה". ואפשר רמז קצת בדבריו זכרונו 
 עכ"ל : כו'לעיל מבין הארבע מלכויות ו -הנזכר 

שרבנו  ממנ   משמע  ולהפריד  לחתוך  כדי  בעצמו  אותו  להכות  שצריך  עד  'מלכויות  ד  בגלות  כך  כל  עצמו  הסט"א    יהרגיש  את 
המלבישה אותו. ולא רק להכותו אלא להשליך אותו לד' רוחות העיר ובכל אחת מהן להכותו, כל כך היה רבנו שקוע בד' מלכויות  

ד שאמר שזו היתה ההתבודדות שלו וזה היה קרוב בסוף ימיו. כי כלפי הא"ס ית' אפילו הצדיק  אוב דסט"א. ועיין תורה רו תעיתי כשה  
לת העלות. בחינת  י כמא איהו לגבי ע ו לו כתר עליון א י קון ע דף קכ"ג:(: 'אפ י קוני זהר ת י הגדול ביותר נחשב שקוע בקליפות וכלשון )ת 

בחינת  יתהלכו"  בחשכה  יבינו  ולא  ידעו  "לא  פ"ב(:  הנ"ל:  )ג  )תהלים  הקדושים  הצדיקים  של  הרע  היצר  שהוא  הקדשה שלמעלה   .)
 .שיש צדיק שאין לו את מי לקנא אלא את הקב"ה תורה רעח  ועיין  )כמובא בתורה עב(  

 עיין לק"ה אפוטרופוס ג' סוף אות יג  פה

ג'   פו  יג    עיין לק"ה אפוטרופוס  סוף אות  ג'(  תורה  ע   -)עפ"י  הוא  והעשירות  הנהגת המלכות  עיקר  כפי  "י  כי  כ"א  כי  והדיבור.  הקול 
לו איזה ממשלה   הממשלה  הן שיש  וחפציו  על עשירותו  בביתו  מושל  הן שהוא  לו  מנהיג הממשלה    שיש  כ"א  על אחרים,  ומלכות 

מלכות    הוא מושל ומצוה איך להתנהג בכל הדברים שתחת ממשלתו וע"כ הדיבור הוא בחי'   והמלכות שלו ע"י הדיבור והקול שע"י 
וע  וע"כ   יקר כ"ש במ"א.  לדיבור  הקול מנהיג  הוא הקול כי  ניכר בחי' המלכות שלו כ"ש אצל התורה    חיות הדיבור  מקולו של אדם 

ממשלה על איזה דבר כגון על    )בסי' ל'( ע"ש. כי הממשלה של האדם ניכר בקולות כנראה בחוש שמי שיש לו   מישרא דסכינא וכו' 
מי    זק ועז בדרך ממשלה בחי' קול ענות גבורה, בחי' עשיר יענה עזות. אבל ו ח קול   עשירותו וחפציו כשאומר ומצוה איך להתנהג אזי 

אותו  על  ממשלה  לו  חלוש   שאין  בקול  הוא  דעה  איזה  לפעמים  כשאומר  לו    הדבר  שאין  מאחר  כי  חלושה  ענות  קול  בחי'  ונמוך 
ז"ל שם זה הענין כי    שהביא אדמו"ר   וזה המלכות כפי הקול כי הקול הוא חיות וקים המלכות כנ"ל.    ממשלה שם, קולו נמוך וחלוש כי 

 המלכות שיש בכל אחד שניכר בקולו ע"ש:   יש קול ענות גבורה ויש קול ענות חלושה לענין בחי' 
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מלכות בחינות  ואחד  אחד  בכל  אחרים    יש  להביא  וכח  עצמו  על  הקב"ה  את  להמליך  כח  דהיינו 

. והוא ניכר בקולו, כי אין שני קולות שווין, כי קול של כל אחד  להמליך על עצמם את הקב"ה
יכולין להכיר את האדם בקולו וע"כ  כי \ב/[א]   ואחד משונה מחבירו.  , כמו שנראה בחוש, 

הקול יכולין להכיר את בחינות המלכות שלו.    דייל  . וע\ג/כן הוא קולוכפי בחינות האדם  
וזה טבע האדם הקבוע בו    ח ומצווה, שיש לבני אדם עם כשרון מנהיגות.טובף  ונתו לקול תקינראה כאילו כו

טבעו הוא  שקולו  מ  כמו  נובעת  עפ"ר  ואולי  חיצונית  מלכות  שזו  של  ונ"ל  וגאווה טבע  נ  .ישות  ל  "ויותר 
  אהו  משה אב בחכמהשכתב  , כמבואר ברמב"ן  חכם גדול יודע להבחין בקולותש   פנימי יותרלקול  שהכוונה  

הקולות.   ניגוני  הקב"הומכיר  את  עצמו  על  ממליך  הוא  כמה  עד  האדם  בקול  לשמוע  יש    .יכול  קול כי 
ישראל בשעה שעשו את העגל    \ד/)שמות לב(  וקול ענות חלושה  הגבורת  ענו בני  הפשט קאי על 

  קול  ולא  ת המנצחים במלחמה גבורלא קול ענות    א הו  ים ששומע  לשהקוליהושע  ד מההר ואמר  ומשה יר

לשון ענות נראה שהוא  ו.  (ענית ד' ה'תירושלמי  )קול ענות פי' קול קילוס ע"ז    ,מלחמהשל המפסידים ב  ות חלושהענ
ת  הסט"א המתעוררכמו הד חוזר מההר, והוא קול    ,וכמבואר בתורה כב לשון הברא  ,קול חוזר  ,לשון עניה

וזהו   הקדושה.  גבורהוקנגד  ענות  על    ל שא  הוש   , ל  שמתגבר  ה מי  של  קול  הרעהברא  ענות יצרו  וקול   ,

יצרו יש  את  כי המנצח   כפי בחי' המלכות של כל אחד ,  גבר עליותהשלא מצליח ל  של זהשה הוא  ולח

 
  דקלא. ועיין ב"ב קכג. ויהי בבקר והנה היא לאה מהרש"א שם מקשה היאך לא הכירא בטביעת עינא דקלא. ועיין רמב"ן )בראשית כז יב( עה"פ  עת עינאיבטב חולין צו. דסומא מותר באשתו  ועיין גיטין כג.    א

ועי"ש בשם קהלת רבה )ט' יא(  .  מכיר ניגוני הקולות מה הוא ובחכואולי ימושני אבי, שמקשה איך לא פחד יעקב מהיכר קול ע"י יצחק החכם והבקי להכיר בין בניו. ועיין רמב"ן )שמות לב יח( כי משה אב  
ועיין תפארת יהונתן איבשיץ )בראשית מב ח'( ויכר יוסף את אחיו לפי הקול והם לא    יכול להבחין בין קול לקול.שמשה שאל ליהושע מי שעתיד להנהיג שררה על ס' רבוא אינו    (וירושלמי תענית )ד' ה'
  (זי  בל  שמות )אור החיים    ין ועיה לא היה כי לא נהרג עד שיהיו קול אביו ואמו שוין וזה א"א.  ומורבן סורר  לר"י    ועיין סנהדרין עא.   עי"ש.   ו בלשון הקדש קול  הוהם הכירוית  מצר הכירוהו כי דיבר לשון  

 : הצדיקים יבחינו בקול אם לצדק או להופכו, והשגה זה הוא השגה אלהיית אשר הנחיל ה' לגדולי עולם וכו'

ִני ָאִבי "   עה"פ   ( יב )   כז   פרק   בראשית   ןי עי   ב ֵּׁ מדוע לא חשש שיכירנו עפ"י הקול    ( ותשעז תלדות תשעב  )   מעדני אשר קשה ה מ   " אּוַלי ְיֻמש ּ
תירץ הרמב"ן כיון שהיו אחים  איש באשתו בחושך עפ"י טביעת עינא דקלא    כיצד סומא מותר באשתו וכל (  .צו   ין ול )ח כדאמרינן בגמ'  

מסנהדרין  וקשה  דומה  מ לח   קולם  משתנה  אדם  דברים  בג'  ותירצו  .  וכו'  בקול  שם  חבירו  רמ"ה  היד  עפ"ר  עפ"י  יש  שהכוונה  אבל 
ואמו שווה נהרג    רק כשקול אביו   לרבי יהודה ורה )סנהדרין עא.( ש רר ומ מציאות מעט שקולן שווה והקשה הטל תורה מסוגית בן ס 

  דה אין מציאות שקולם שווה.  יהו   ל נמצא שלרבי "י הנ" זה לדעת ר   דלא היה ולא נברא   ואמרינן התם שמאן דאמר שבן סורר שנהרג
המעדני אשר לחלק בין    ולא נברא אבל הגליון הש"ס שם לא סבר כן ותירץ   ה רחוק מהמציאות אפשר לומר שלא הי   ותירץ שדבר 
בני אדם  אחים לשא  שווה אי ר  ומורה אולי דווקא איש ואשה שקולם  ן במציאות אבל שני  וצ"ע לא הבנתי מה הקושיא מבן סורר 
יש.   עשו  הרמב אנשים  לקול  קולו  שינה  שיעקב  תירץ  ע   "ן  מ והקשו  סומא  איך  א"כ  ו ו ליו  באשתו  יכולה  תר  לא  יש שתרצו שאשה 

אחים יש מציאות שקולם שווה )ממילא לא קשה מאב ואם של בן סורר( ויש  וש שיכולות.  ויש תרצו שדווקא  ים בח א לשנות ודחו שרו 
ועי"ש עוד תירוצים ועי"ש דבר יפה שלזה התכוונה  .     קולות דומים קצת בד שמיעה לכן קשה היה לו להבחין ב שתירצו שיצחק היה כ 

ר כל ההיתר שלו בי הוא מטביעת עינא  ני אסורה עליו דכיון שהוא עיוו עלי קללתך בני שאם יתברר שאינו מכיר הרי גם א רבקה  
לדברי דקלא.   אדרבה  ליעקב  זו  היא  נחמה  איזה  בקולו.פ   ו וצ"ע  אותו  יכיר  שכן  בסוג  שוט  על עוד  עיין  דקלא  עינא  טביעת  ים  יא 
כיצד זה שאחי יוסף לא הכירו אותו  )פלאות עדותיך(    ת מקץ ש בפר גליון תתקץ  ו   וארא תשעו מדור עלי הדף תתקצד    בעלז   לתרופה 

יוסף    .בטביעת עינא דקלא  ויצא   , בראשית מב ח'ובפרדס  דקלא שאין זה קולה של רחל  בטביעת עינא  יעקב  כיצד לא הכיר    פרשת 
 .לאה אלא של  

ולא    קול תפארת   ג דייקא  דיבור  גילוי  מלכות  וצ"ע  גמט' אדם  מה  קו בחי' שם  דהיינו  זו"ן,  לחיבור  נ"ל  הכוונה  ודיבור,  קול. אבל  ל 
וכשאין לו כח המלכת ה' על עצמו, אלא הוא נגרר אחר יצרו, זה כי קולו לא מחובר לדיבור, דהיינו אין הארת הת"ת במלכות שלו.  

כראוי את הקב"ה. דהיינו    ת"ת דייקא בחי' יעקב בחי' תתן אמת ליעקב, וכשלא מאיר האמת אזי אין חיות במלכות, ואינה ממליכה 
יכול לדבר ד  גבורה חסר,  שלמעשה  הקול ענות  עוזב את האדם לעולם, אבל  לא  בעולם, שהרי הדיבור  יפים  הכי  וכיסופים  יבורים 

 דהיינו הכח להכריח עצמו לביטול לרצונו ית'.
עֹה ַוּיֹאֶמר ֶאל    לב רק  שמות פ   ד רֵּׁ ַע ֶאת קֹול ָהָעם ּבְ ֻ ַמע ְיהֹוש  ְ ש  ֲחֶנה: )יז( ַוּיִ ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ֶ ין קֹול  )יח( ַוּיֹאמֶ   מש  בּוָרה ְואֵּׁ ין קֹול ֲענֹות ּגְ ר אֵּׁ

ַע:  ֹמֵּׁ ה קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ש  ָ  ֲענֹות ֲחלּוש 

 אין קול הזה נראה קול עניית גבורים הצועקים נצחון ולא קול חלשים שצועקים וי או ניסה:   -)יח( אין קול ענות גבורה    רש"י 

    מענין את נפש שומען כשנאמרין לו: קול חרופין וגדופין ה   -  קול ענות 

 ה: ובחנם דחק לומר כן שהרי מצינו שהוא לשון שיר. כמו כרם חמר ענו ל   -  בעלי התוספות ועיין  

)יח( וטעם קול ענות אנכי שומע איננו מפני ידיעתו הדבר, כי היה אומר קול ענות הוא, אבל הטעם כי משה אב בחכמה הוא    רמב"ן 
א( שאמר לו משה מי שעתיד  ומכיר ניגוני הקולות, ואמר כי קול ענות הוא הנשמע אליו וכך אמרו בהגדה )במדרש רבה קהלת ט י 

ין בין קול לקול והנה משה בענותנותו הגדולה לא הגיד הענין ליהושע, כי לא רצה לספר בגנותן  לנהוג שררה על ישראל אינו מבח 
 ק הוא: של ישראל, אבל אמר לו כי קול שחו 

ואינו יודע להבחין    -)יח( ויאמר אין קול וגו'. אמר לו משה ליהושע, אדם שהוא עתיד להנהיג שררה על ששים רבוא    -  תורה תמימה 
קול קילוס עבודת כוכבים >לד< ]ירושלמי תענית פ"ד    -קול ענות. מהו קול ענות       < ]ירושלמי תענית פ"ד ה"ה[: בין קול לקול >לג

 ה[: ה" 

ולכן השיב לו בכאן אין קול ענות גבורה. כלומר, איש כמוך בקי בקולי המלחמות שנלחמת עם עמלק ואתה עתיד    -  ר המור צרו ועיין  
ו  עם מלכי כנען,  יודע שק ללחום  יש להם סימנים  אינך  ואלו הב' קולות  נוצחים.  ולות המלחמות הם שנים, או קול מנוצחים או קול 

יללה או קול שמחה. ובכאן אין קול ענות גבורה, ונצחון. ואין קול ענות חלושה, למנוצחים. קול  ידועים, ואפילו לבלתי יודעים, או קול  
 בחת הקול, בשיר שהיו משוררים במחולות לפני העגל: א(, והוא הנ   ענות אנכי שומע. מן מחלת לענות )תהלים פח, 

 ל בשיר כמו וענו הלוים וכו' קול רם )דברים כו(: להרים הקו   -שם כלי נגון. לענות    -)א( מחלת  על תהילים פרק פח    מצודות ציון 



 והר"ן מ                                 ל  תורה        טי                        קויל                2מג: 

שאול שהיה רודף   ע"כ. ובקולו  נשמע   וזה  ,\ה/אין לו לו עזות דקדושה הנשמעת בקולו ואילו המפסיד  
ששאול נכנס    את דוד על שראה בו שימלוך, מצינו שם במקרא כשנזדמנו יחד שאול ודוד,

מדין רודף את שאול    ג ואנשי דוד הסיתו אותו להרהיו דוד ואנשיו ו   שבתוכה בעומקערה  להסך רגליו במ
ורק חתך מרב  ודוד ס ה'  ל\ו/ילו של שאולמעכנף  להרוג משיח  וכשיצא שאול אמר  ו דוד ראה שיכולתי , 

הקולך ,  \ז/ א' כ"ד(אל  אמר לו שאול לדוד )שמו  ך ומדוע אתה רודף אחרי להרגניהרגך ולא הרגתיל
שגומל לדוד רעה תחת  התחרט והודה  בכה בקול כי  הפשט ששאול    .ך ביקולו ושאול  וישא    זה בני דוד

הראוי    אבין שהו הו  שהוא חזק בבחינות המלכותשל דוד  שהבין שאול בהקול    טובה, ורבנו מבאר

מלך  דוד  להיות  את  ושאל  בך  הקול.  דזה  הבין  ודני  כי  דוד,  של  קולו  על  שאול  שתמה   ,
ל לשאת את קולו, דהיינו להגביה את קולו רצה שאו"כ  . וע\ח/שהוא קול של מלך ממש

, דהיינו  קולו ויבך  אתול  אש  וישאלמעלה מקולו של דוד, אבל לא היה יכול. וזהו )שם(  
ולה קולו כנ"ל, אבל הישרצה לשאת  וזה בחינות  גביה  שהיה הקול  ,  בךויה הקול נבכה. 

לקול חלש  נבכה, קול נמוך של בכיה נמוך מצד  ,אין הכוונה  עזות דשח  אלא  בו  כנ"לקדושהסר   \ט/, 

ל  , כי ידע זה עידעתי כי מלך תמלוך  [י]   . ע"כ אמר שאול אז אל דודרםקול ענות הוא קול  ש
 : כנ"לישראל  שיהיה מלך על כל ידע מזה ם שמולך על עצמו ושהיה לו קול של אדהקול  דיי

 
 תורה ל' להחברותא ביאור  עד כאן

 
 לבקש גדולות דך שנעיז פנינו נגויהי רצון 

 שתעשה עימי פלאי פלאות
 המעלות הקדושות להעלות אותי משפל המדרגה התחתונה לרום  

 ת     גול מדרכצדיקים גדולים ונוראים וכהמדרגה כהנביאים אמיתיים ועד להשיג אותך בתכלית  
 . (תפילות קוטיילשון מוהרנ"ת בל)

 
 

 * 
 
 
 

 
כי  להתגבר על יצרו  ח  י ע אזי יש לו קול עזות דסט"א ואזי צריך יותר הבחנה להבדיל אבל אדם כשר שלא מצל הוא רש   נ"ל שאם   ה 

 . וצ"ע.אין לו עזות דקדושה כראוי קולו נבכה ולא בטוח כל כך 
 .מונח בצד   ה שכנראה הי   וד שכרת כנף מעילו מו אהל על כולו ולא השגיח בד שאול מרוב צניעותו אפילו לבדו במערה עשה כ   ו 
ָבִרים    שמואל א פרק כד   ז  ר ֶאת ַהּדְ ִוד ְלַדּבֵּׁ ַכּלֹות ּדָ לֶּ )טז( ַוְיִהי ּכְ : ָהאֵּׁ ְבּךְ אּול קֹלֹו ַוּיֵּׁ ָ א ש  ָ ש ּ ִני ָדִוד ַוּיִ אּול ֲהקְֹלָך ֶזה ּבְ ָ אּול ַוּיֹאֶמר ש  ָ )יז(    ה ֶאל ש 
יָך ָהָרָעה: ּיֹאֶמר  וַ  ַמְלּתִ ִני ַהּטֹוָבה ַוֲאִני ּגְ ַמְלּתַ ה ּגְ י ַאּתָ י ּכִ ּנִ ה ִמּמֶ יק ַאּתָ ִוד ַצּדִ  ֶאל ּדָ
והיה תמה על כך    ה בו שימלוך ואילו כאן אומר שרק עתה לפי קולו הכיר שיהיה מלך א אמר שרדף את דוד כיון שר   צ"ע דלעיל   ח

 לא סבר כך.כן  משמע שלפני  
פרש"י   ט  נצועקי   עיין  או  במלחמה  וניסה.  ח צ י ם  וי  או  תהלים  ון  על  לענות  הנ"ל  ובמצודות  וענית  לענות  פירש  מחלת  כמו  רם  קול 

 ואמרת בדברים כו.
 שם פסוק כ'  י
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 ביאור מה שהמלכות בחי' ד' ובנפילתה היא בד' מלכויות
כיון שהיא דלית כשהיא במקומה לכן בנפילתה לגלות יש בחי' ד' גלויות בחי'    כי המלכות הוא בחינות דל"ת,

ור"ץ    6דקה    19מט    ח"חצשכל צד נופל למקום אחר   בבחי' אנא אמלוך שזה סיבת שבירת הכלי כמבואר נפלא )עיין ר 
 ( 35דקה  2כו 

כח של הד' מלכויות  דהיינו דייקא  אולי רמוז כאן שגם במקומה מה שעושה אותה ד' זה בחי' הד' צדדים שיש בה מצד הב
שע"י התחברות ד' צדים מנוגדים זה שעושה את הכלי דלית ליה דהינו כלי קיבול כי כלי מתוקן צריך להיות בו כמה  

 תכונות  א' שיהיה כלי   ב' שרוצה לקבל  ג' שמכוון עצמו לקבל מהמשפיע הנכון 
שעושים כלי. בחי' שכל צד מושך לחוץ בבחי' מסויית מצד    מלכות ד' דלית לה מגרמא. בחי' ד' צדדים  –תשעט    –הגה  

שמתנגד לשאר צדדים. בחי' מחלוקת בתורה סב שעי"ז נעשה חדושי הלכה. כי הצדדים כמו חסד וגבורה אפילו בקדושה  
יש בהם פסולת מצד שהן צדדים ורק בקו האמצעי אפשר שלא יהיה פסולת בחי' יעקב אבינו בריח התיכון, שעולה עד  

 ר ומטתו שלימה.  הכת

 בגין דלית לה מגרמה כלום. 
אבל נודע כי כל שיעור קומת' הוא שיעור אורך שמן החזה שלו ולמטה והוא כי   - דרושי הלילה דרוש ו  -שער הכוונות 

הירכין שלו נחלקים לפרקין כנודע באופן שמן הת"ת שלו דמן החזה ולמטה נעש' הכת' שבה ומן אחורי נה"י שבו נעשו  
שבה מחכמה עד מלכו' שבה כנודע אצלינו וכבר נתבאר כי לסיבה זו נקרא הנקבה בשם אות דלת כי שיעור  כל ט"ס  

קומתה אינו רק כנגד ד' ספירות אלו בלבד. אבל אין זה רק בהיותה אחור באחור ואחר שחוזרת פב"פ נק' ה"א ע"ד מ"ש  
א עתירו. והענין הוא כי בהיותה אחור באחור  בסבא דמשפטים בסוד יהודה דאתקריאת דלת ואתקריאת ה"א דא מסכנו וד

כנגד ד"ס אלו נק' דלת דלה ועניה היושבת באחור ובחזרת פב"פ אז נק' ה"א בסו' העושר כי כבר זכתה לחזור אפין באפין  
 והבן כלל זה של דלת ושל ה"א היטב. 

 
ה או ו' צדדים כמו משושה ועוד    צ"ע למה מי שאין לו כלום מעצמו הוא דווקא בחי' ד' כי אם רומז לכלי א"כ למה לא

 הרי ד' אינו אלא שטח בלא עומק המקבל 
ואולי באמת מצד עצמה תכלית החסרון הוא כשאפילו אין בית קיבול שאפילו את הכלי מקבלת מלמעלה ומצד עצמה  

 חסרה בתכלית  
כיות דהיינו יש בו ד'  ומה שהיא דייקא ד' ביארתי לעיל שעצם הכלי המתוקן הוא דייקא ע"י שיש בו בכח את הד' מל

צדדים מנוגדים ואעפ"כ הם מאוחדים עמ"נ לקבל שפע מאחד והן דייקא ארבע כי יש ד' רוחות וד' צדדים ומשמע מרבינו  
 שזה נובע ממה שיש ד' עולמות דייקא וצ"ע.    

עשיה דיבור  ואולי לדבריו הכוונה למעשה דיבור מחשבה ורצון שבהמלכת הקב"ה שהן בחי' ד' עולמות שמעשה עולם ה
 יצירה מחשבה בריאה רצון אצילות וצ"ע 

 

 הערות וביאורים כללי בתורה 
 בכותל ליל כט כסלו תשסו  

רבינו כדוגמא לקצירת המלכות ע"י חסד לא מביא מעשה הג' מלאכים אלא מביא מלחמת הד'  
מלכים כי הדגש לא על עצם החסד אלא על קצירת המלכות מד' מלכויות כי ד' מלכים ההם היו  
כל הסט"א אז ואחד מהם אמרפל היה לפני כן מושל על כל העולם והוא זרק את אברהם לאור  

לה היו המונים והמעטים נצחו את הרבים כנס חנוכה ובנסים גדולים כנ"ל  כסדים וד' מלכים הא
במדרשים שזרק עפר ונעשה חרבות ואברהם נלחם בהם כדי להוציא נשמת משיח מהגלות אצלם  
ונשמת משיח היא עיקר תיקון המלכות שיהיה לעתיד ואמנם בנגלה הוציא מהם את לוט שהיה בו  

ק הדור בשעות הקשות שלו כשיצא מאור כסדים כמבואר  נצוץ נשמת משיח )בזכות שדבק בצדי
רות   המשיח  יולד  ומהן  להתגייר  שעתידות  נשים  שתי  בחומש(  שכתבתי  מה  מזה  עיין  במדרש 
המואביה ממנה יצא דוד המלך ונעמה העמונית אשת שלמה המלך אם רחבעם מלך יהודה אבל  

ד' מלכויו כל  רבינו שאברהם במעשה הזה הכניע את  ד' חלקי  בהעלם מבאר  והוציא  ת הסט"א 
המלכות מהם וזכה עי"ז שיהיה בו כל הד' בנים שבהם דברה תורה שהם ד' מלכויות דקדושה דהינו  
כלל שלימות מלכות דקדושה דהיינו שזכה לבן שממנו יצאו עוד בנים וזה שכתוב מיד אחר מלחמת  

י שמבאר הסמיכות  המלכים אחר הדברים האלה וכו' שהקב"ה מבשר לו שיולד לו בן עי"ש פרש" 
שאברהם חשש שנכו לו מזכיותיו אבל לפי רבינו זה מתבאר נפלא כי רק ע"י שהכניע מלכות דסט"א  
זכה להוציא מהם ולקצור מהם את מלכות הקדושה שהם בניו דהינו כמו שבלוט היה נשמת משיח  

ושה בעולם  מצד הנוק' אזי אצל אברהם היה נשמת משיח מצד הדכר ומכוחו יצאו ד' בנים כלל הקד 
 ומהם כלל ישראל  

 
לי מה שכתב בסוף שהתורה הזו נאמרה על הפסוק ויהי מקץ שביוסף נתקיימו כל המבואר  נראה  עוד  

כאן כי עשה חסד עם כל העולם והוכיח את המצרים ומל אותם והוכיח את אחיו והוציא מלכות  
בקול ניכר המלכות  דקדושה שנעשה מלך בעצמו ופרעה הבין זאת מקולו כמבואר בסוף התורה ש

גם ויהי מקץ שנתים ימים שבהם תיקון מדת הבטחון דהינו אמונה מלכות וכשתיקן המלכות נעשה  
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מלך וכן בבית הסהר מסתמא עשה חסד והוכח ועי"ז קצר המלכות מבית האסורים ויצא לגאולה  
 להיות מלך  

 
 מההקדמה הישנה  

לשיעבוד המלכות  בעיקר    וכשנפלה  מתגלה  והוא  חסד  ע"י  אותה  לקצור  צריך  אזי  מלכויות  ד' 
 בחכמה שבפיו של המוכיח  

מבואר שהחסד שמדובר כאן אינו חסד פשוט המוכר לנו כנתינה בלי גבול אע"פ שבלק"ה מבואר  
שבאמת כל מעשה חסד מסוגל לקצור המלכות אבל הדוגמא שמביא רבינו מאברהם אבינו איש  

נפשו להציל את לוט מד' המלכים רואים שזה חסד שמלובש בדין וכן החסד    החסד דייקא זה שמסר 
 המתגלה בתוכחה הרי התוכחה היא דין ובפרט כמבואר בפנים שלפעמים נעשית בדרך של בזיון  

ובאמת צ"ע לפי המבואר במקום אחר שאברהם רק בעקידה זכה לערב במידת החסד שלו קצת דין  
פרים שעי"ז נכלל קצת ממידת גבורת יצחק בו א"כ בהצלת  כשנצטוה לשחוט את בנו כמבואר בס 

לוט צריך לומר שהיה במידתו של עצמו לבד דהיינו חסד ואעפ"כ כלפי חוץ נראה מידת הדין שהרי  
לחם וזרק עפר שנעשה לחרבות עמ"נ להרוג כפשוטו ולא מובא שרדף אחריהם לדבר אל ליבם  

 שיהם הרעים  ולמשכם לדעתו בדברים ואפילו לא להוכיחם על מע

עכ"פ האופן שהחסד קוצר נראה הביאור כי חסד דהיינו השפעה להטיב אבל באופן המתוקן של  
החסד אין זה סוף דבר אלא כדמצינו אצל אברהם שאמר אני הרגלתי שמך בפי הבריות והוא גייר  
גרים וגילה האמונה בעולם וכן מבואר כאן שכל החסד שעשה הוא עמ"נ לקצור את המלכות מד'  

 .גלויות ולכאורה אם החסד הוא לא עיקר אלא טפל, למה נקרא שלימות החסד דווקא אצל אברהם

אבל נ"ל כי שלימות החסד בכל מדותיה כולל גם את זה שלא יהיה לתועלת עצמית וגם שלא יתן  
למקבל לחשוב שהוא בעל השפע אלא הוא כמו מידת החסד של הקב"ה שאינה אלא של הקב"ה  

ע על ידה וזה שכל כך התפעלה מידת החסד מאברהם )כמובא במדרש שאמרה  והקב"ה הוא המשפי
להקב"ה אינך צריך לי כשיש אברהם בעולם( שעשה חסד באופן שהיה ברור לכל שהוא משפיע  
רק את השפע של הקב"ה וזהו שכל מי שקיבל מאברהם אבינו חייב אותו אברהם מיד לברך להקב"ה  

נט פסקה ח ואשביעך בה' אלהי השמים א"ר פינחס עד    וזהו דאיתא במדרש רבה בראשית פרשה
כי כל החסד   .שלא הודעתי אותו לבריותיו אלהי השמים וכיון שהודעתי אותו לבריותיו אלהי הארץ

היה להשפיע את שפע הדעת ואמונה בעולם ועוד שגם כדי שהדברים יתקבלו בלב השומע צריך  
רות נפש לרוץ למרחקים אפילו בשביל ערבי  להשפיע לו בשלימות מידת החסד באופן שמוכן במסי

לו לשון של פר בחרדל שזה תכלית ההקרבה העצמית לצורך הבריה השפלה   עע"ז עמ"נ לתת 
 ביותר שזה בחי' הרבי הגדול לחולה הגדול ביותר כמבואר תחילת התורה שלנו 

כל לב נמס    וזה חסד שקצר את המלכות מכל גלות מהד' גלויות כי בכזו מסירות והשפעת חסד מיד
ומוכן לשמוע כל דבר ובפרט את האמת שכבר טמונה בכח בכל בריה בעולם שה' הוא האלקים  

 ועי"ז מיד נקצרת מגלות התאוות שלה ונמשכת אל הקב"ה להמליכו  

ורבי כזה בעל כזה אהבה ומאור פנים כמו אברהם הקבלת פניו ברגל מחיה את המלכות באופן  
כ  וממנו מוכן כל אחד לקבל  כי  נפלא  זו תוכחה של מידת החסד בעצמה  כי  ל תוכחה שבעולם 

 כשמוכיחים בשפע עצום של אהבה יש בלב המון מקום לקבלה  

ואולי לכן רבינו מיד מתנצל למה יש צדיקים שמוכיחים בדרך בזיון ומבאר כמה קשה להם ואין  
כראוי   אינה תוכחה  שכיון שבאמת  תירוץ  הכל  וכו'  סובלים מאתנו מאד  כי  לנו  להאשימם  טוב 

לקבלה אעפ"כ אבל מההתנצלות בעצמה אתה שומע שתוכחה נכונה היא כמו אברהם אבינו שרץ  
מבאר שבע לחברון להביא פר כדי להגיש ממנו לשון בחרדל לערבי עע"ז שממילא בודאי מוכן  

 לרחוץ רגליו תחילה ולברך על אכילתו להש"י  

מועיל רק למי שמוכן לשמוע אבל מי  אבל באמת זה תלוי עד כמה נמצאת המלכות בגלות כי זה  
שנפל יותר שלא מוכן לשמוע שנפל לקליפת עזות דסט"א והתגבר עליו עזות הבן הרשע שבו וכ"ש  
הד' מלכים בעצמם שתפסו את לוט וכ"ש אגג העמלקי בעצמו כנגדו לא מועיל סתם חסד אלא  

  .ויציאה למלחמההחסד עימו הוא לנהוג בדין ולקצור אותו בחרב של עצמו דהיינו בעזות 

 
 

בענין סוד התוכחה הנכון שבתוכו באמת מתגלה חסד עפ"י תורה ח' תנינא    58הר"ץ ל שיעור ד דקה  
ביאר שזה בחי' נהר יוצא מעדן דהיינו שקול המוכיח בא מעדן פי' שמעורר בך את הנקודה העדינה  

לעורר שום  החבויה אצלך שעדין לא הושחתה שמשתדל לעורר את האדם רק בדרך החסד בלא  
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קטרוג ולא להזכיר כלל איזה חסרון שיש באדם אלא שלפעמים זה לא מועיל כי זה תלוי עד כמה  
נפלה המלכות לאחיזת שיעבוד הד' המלכויות לכן כשאין ברירה אזי משף גם קצת דין כפי הצורך  

זי  לעורר את האדם ולהשיבו ולפעמים גם מוכרח להיות בבזיון ולפעמים מי שנעשה הבן הרשע א
אין ברירה אלא בחרב כדמצינו בחמישית מכלל ישראל ביציאת מצרים שהיו כבן הרשע מהד' בנים  
שעליו נאמר אילו היה שם לא היה נגאל וכ"ש את אגג העמלקי עצמו שהוא עצם ושרש הרע שאין  

 לו תקנה אלא לחתכו לד' בפועל  

תוכחה ולכן גם כל חסד  אמנם בלק"ה מבואר שעצם הקצירה נעשית דווקא ע"י החסד ולא ע"י ה 
מועיל לזה עיין הלכות בשר בחלב ה ט מבואר עפ"י תורה קלה ותורה ב' תנינא בסוד ההולדה  
מבואר שעצם השפעה היא בחי' חסד וכן כל השפעת חסד נעשית בדרך של הולדה דהיינו הוולד  

וצה  הוא חסד והחבלי לידה הם קליפת הרע שלעומת החסד שסוגר עליו כמו מם סתומה ולא ר
שיתגלה החסד בעולם וע"כ העיצה לקצור את הולד מאחיזת קליפת הד' מלכויות דסט"א זה דייקא  
ע"י חסד שבזה מכניעים אותם ונחתך המם סתומה לשני דלתים וזה הפי' שנאמר שפרש"י על וישסף  

 שמואל את אגג חתכו לד' היינו שחתך את המם סתומה לשני ד' ונולד החסד  

הולד הוא המלכות שאחוזה בשיעבוד ד' מלכויות כמו בתוך מם סתומה    ואם תקשה הרי אצלינו 
לתת   היינו  החסד  לידת  כי  ונראה  החסד  להולדת  שהכוונה  שמפרש  מוהרנ"ת  כוונת  מה  וא"כ 
אפשרות להשפעת החסד למלכות ולכן זה דבר אחד הולדת החסד היא השפעת החסד למלכות  

בוד כי המלכות לית לה מגרמא כלום הכוונה  שזה בעצמו יציאת המלכות מהקליפה והגלות והשיע
 שחסר לה השפעת החסדים כי המוחין חכמה ובינה ודעת נקראים חסדים  

 
 בכותל ליל ב טבת תשסו  

עפ"י לקוטי הלכות השכמת הבקר ד' שעיקר הגלות ד' מלכויות היא בחכמות חצוניות אבל עיין  
מעוז צור בית שני חיי מררו בקושי    תורה לה שהם שרטון שעליו גדלות כל המדות הרעות בפזמון

בשיעבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה מלכות עגלה היא מצרים כמ"ש עגלה  
יפיפיה מצרים ועיין תורה לה בת פרעה בחי' חכמות חיצוניות וידוע יד הגדולה היא ימין בחי' חסד  

 נמצא נפלא שדייקא בחסד קצר את עם סגולה משיעבוד מלכויות  

 
 בכותל ליל ד טבת תשסו  

לכן צ"ל שרק ע"י תוכחה שהצדיק מוכיח אותי באיזה אופן ובדרך בזיון כמבואר בתורה ו' שהבזיון  
דייקא הוא זביחת היצר למי שעדין לא שב בשלימות והצדיק אומר לי עד מתי תמשיך ככה צריך  

שהיה אלא התחלה  לחתוך לקצור ממש שלהתחיל מחדש שח"ו לא יהיה באיזה אופן המשך של מה  
 חדשה ממש צריך לקצור ומיד לקשור מחדש בברית להקב"ה דרך הצדיק  

ותיישר עצמך להיות מכוון אל   נכון חזור אחור  כי תוכחה היא שאומרים לאדם אתה הולך לא 
ידיעות אמת הבא   זו חכמה דהיינו  זה  וכל  ואז תרוץ מהר האורח הזה שהפסדת  החכמה עלאה 

 מבחוץ  

בה הם חסד כי החסד הגדול ביותר עם אדם זה לגלות לו האמת וליישר אותו  והתוכחה והחכמה ש
 דהיינו לעשות מבהמה אדם 

גם בכלליות נקרא חסד כי נהפך מלוקח לנותן דהיינו שכלל הקדושה היא שבמקום להיות לוקח  
כבהמה שתמיד חייבת לייצרה וגם מקבלת חינם מהקב"ה ולא מחזירה לו כלום , הוא עולה לגדר  

 , שחושב על חסרונות של אחרים, ובכל מעשה לשם שמים הוא בחי' מחזיר חוב דהיינו  אדם

  ,כוחות נפשו שקיבל להקב"ה ונהפך לצדיק חונן ונותן, להיות בעל חסד

ולכן העיקר מתבטא בתאות ממון, כי בתאות ממון זו התאוה שהכי הופכת את האדם לנצרך וחסר  
  ,ולוקח, הפך מידת הצדקה וחסד

קבלנו הודאה שצריך תוך שבוע וחצי לפנות את הדירה ואמרתי להקב"ה לשנינו אין דירה    והיום)
בכוונה   תיקון חצות  לומר  לי  לכן עזור  נענה תחילה  חבירו  והמתפלל על  זה  זה על  נתפלל  א"כ 
שיחזור ותבנה לך בית המקדש כאן ועוד עיקר הדירה שלך זה בית הדעת כי מי שיש בו דעת כאילו  

בימיו לכן אני מבקש ממך להבין את הספר של רבינו שהוא עיקר הכלי להשיג על    נבנה ביהמ"ק 
ידו דעת ושאזכה להבין אותו נכון להשיג על ידו השגות אלוקות ואזכה לצאת מתאות ממון בתכלית  
ועי"ז יהיה לך בית ואתה   עד שאזכה לחכמה תתאה כראוי ולהשגות אלוקות המצומצמות שבה 

  (ת כפשוטו להניח חפצי ובני ביתי ולצאת ולבוא בו ברוגע הנפש תתפלל עלי שיהיה לי בי 

בבקר הקשתה לי העזר כנגדי הרי אסור שתיהיה חכמתו מרובה ממעשיו וא"כ למה להתפלל על  
השגות אלוקות ואמרתי לה מוהרנ"ת מבאר שזה עיקר היהדות א"כ מסתמא אין בזה את החסרון  



 לתורה ל                                                א                                                הוספות 

רק בחכמה תתאה שהיא מרובה  הזה אבל אח"כ חשבתי שבאמת חכמתו מרובה ממ עשיו שייך 
כשנתפס לחצוניות ועיקר הענין שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו הפי' שמכל קצת חכמה תתאה  

אלוקות שבה כי השגת אלוקות היא חכמה עלאה זה כבר היראה  מיד מפשיט אותה לזכות להשגת  
 בעצמה  
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