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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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 ללימוד עיון
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 בלתורה 



   מוהר"ן                  אדני שפתי תפתח לב מי האיש החפץ חיים לג                    קוטיימו:      ל
עמהם אח"כ. ודיבר עמי קצת מענין המעשה הזאת הנאמר 
שם בגמ' בענין זה, והבנתי שיש לו חידושי תורה על כל זה. 

אך בעו"ה בא השמש בצהרים, ולא זכינו לשמוע כ"א מה  
 [: א] שנדפס, תהלה לאל חי

 

, דברים הסתומים  סבי דבי אתונאנודה את ה' בגילה ברנה, אשר זכינו לסיים הפעם 

וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצוא נלעג   ם באלף עיזקאין אין חכמה ואין תבונהוחתומי
לשון אין בינה, נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עינא, מה אדבר והוא אמר ועשה אזנים לתורה  

ה' יגמור בעדינו להדפיס יתר   : הצפונה, עתה כפינו פרושות אל ה' בבקשה ותפלה ותחינה
שר גילה בהם דרכי עבודתו ית' בדרכים נפלאים, עמודי שש מיוסדים על  המאמרים הנוראים, א

אדני פז על כל פסוקי תנ"ך ועל כל דברי התנאים ואמוראים, גלילי זהב בתרשיש ממולאים,  
וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי ללמוד מפנינים יקרים ומפז מסולאים, בזכותם נזכה 

 : ביאים, ויקויים במהרה בימינו ועלו בהר ציון מושיעים. אכי"רתורתך אשר קבלנו מפי אדון כל הנ
 )לשון רבינו ז"ל(                      

, והוא בחי' שפתי תפתחאדני )תהלים נא( [ ב] לב

ג, היא ושל חתונה. כי כל זמן שלא נתונה לזו[ ג]ריקודין 

גימ' ש"ך  [ד]ח ע"ב(תקריאת נער בלא ה' )זוהר בא דף לא

אתתקנת לזווג איתקריאת נערה בה"א, שנמתקין  דינים. וכד

כמובא בפע"ח שער  [ה] הדינין ע"י ה' אלפין של אהיה שבבינה

. נמצא הכלה עדיין בבחינות נער בבחינות ש"ך [ו] עמידה

דינים, וצריך להמתיקה ולתקנה, וזה נעשה ע"י ריקודין. כי  

, והם נתנשאים ע"י הלב, [ז]הרגלין הם בבחינות נצח והוד 

מרקדין, יינו ע"י שמחת הלב. כנראה בחוש שע"י שמחת הלב ה

י' , ופיעקב את רגליו וישאט( כמ"ש גבי יעקב )בראשית כ

בינה לבא  [ט]בינה, כמ"ש  חאירש"י לבו נשא את רגליו. ולב ה

האלפין שבלב ע"י י ןובה הלב מבין. על כן צריך לכוין בריקודי

ש"ך גי' נער.  הרגלין להכלה שהיא בחי' ה"א פעמים דין גי'

וע"י אור הלב שנמשך לה נעשית נערה בה"א, ונעשית ה' 

, שע"י השפתיים [יא] תפתח אדני שפתיפעמים אדנ"י. וזה בחי' 

, ונעשית [יב] נפתח ונמתק הכלה בבחי' זווג , שהם נצח והוד

  לזווג. וזה דאיתא במדרש  ראוייגבחי' אדני, שהיא נערה, שהיא 

את לאה בשעה שהיו מרקדין  ( כשנשא יעקב[יד] )בראשית פ' ע

היינו כי לאה היא   היו מזמרין הייא לייא לרמוז ליעקב הא לאה. 

שהוא בחי' לב, כמ"ש  {. דזוהר ויצא קנ}עלמא דאתכסיא 

. ומשם המיתוק של טובלבי צפנתי אמרתיךט( )תהלים קי

הדינים כשממשיכין ה"א מהלב. וזה הא לאה, שצריך להמשיך  

גם היו אומרים  :  תקן את הכלהמלאה האלפין כדי להמתיק ול

 : שהכלה שמה לאה, שע"י בחינות עצמה נמתקת

האיש החפץ חיים אהב  מי ד( )תהלים ל[ טז] לג
 : ימים לראות טוב

, שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין הכלל הואא 

ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במדותיו. היינו שלא יהיה 

ו חילוק בין בטיבו מחולק במדותיו ובמאורעותיו, שלא יהא ל

בה' אהלל דבר ו( תמיד ימצא בו השי"ת. היינו )שם נבין בעקו 

: וע"י מה ימצא השי"ת בין בטיבו בין [יז] באלקים אהלל דבר

וכל , ע"י התורה הנקראת שלום, כד"א )משלי ג'( יחקועב

וע"י צדיקים שנקראו גם כן ברית שלום  [יט] נתיבותיה שלום

ת השלום בכל מקום הן בטיבו כו', . ומחמת זה יכול לאהוב א[כ]

 : ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה

ה ימינכג, ולית אתר פנוי [כב] כאמכה"כשלדעת, וצריך ב 

ואפי' מי  [כה], ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין [כד]

שעוסק במו"מ בעכו"ם, לא יכול להתנצל ולומר, א"א לעבוד 

שנופל תמיד עליו, מחמת  את הש"י מחמת עוביות וגשמיות

, [כו] העסק שעוסק תמיד עמהם. כי כבר גילו לנו חכמינו ז"ל

שבכל דברים גשמיים, ובכל לשונות העכו"ם, יכול למצוא בהם 

אלקות. כי בלא אלקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, כמ"ש 

לבד שהחיות ואלקות הזה  ואתה מחיה את כולם.)נחמי' ט'( 

וט רק כדי חיונו להחיותו ולא יותר. כי גדול ובמע 'שם בצמצו

הקב"ה צמצם את אלקותו בצמצומים רבים ושונים, מראשית 

ששם מדור   בה עד נקודת המרכז של עולם הגשמיהמחש

יותר למטה,  כזובכל מה שמשתלשל יותר ומתצמצם . הקליפות

אלקותו מלובש שם במלבושים רבים יותר. וזה שגילו חז"ל 

שהמשכיל ידע ויבין שבכל הדברים גשמיים יש  חו לנו פתחופת

טט בכתפי  [כח]אלקותו וחיותו, כמ"ש חז"ל )מנחות לד ע"ב(

, להודיע שבכל לשונות העכו"ם [כט] שתים פת באפריקי שתים

: וזה שמביא בירושלמי )תענית [ל] יש שם אלקותו המחיה אותה

אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר לו בכרך גדול   ([לא] פ"א

. נמצא שזה האדם [לב] אלי קורא משעיר 'ומי, שנאמשבר

הוא משוקע במדור הקליפות. כי  לגדאיוששאל היכן אלקיך, בו

, שאמר היכן אלקיך, [לד] הוציא א"ע מן הכלל וכפר בעיקר

ונדמה לו שבמקומו אין שם אלקים. בכן תאמר לו, אפי' 

במקומך, שאתה משוקע במדור הקליפות, ג"כ שם תוכל למצוא 

 ואתה מחיה את כולם את הכל, כמ"ש  'כי הוא מחי , אלקותו

, ולשוב אליו בתשובה לות". ומשם אתה יכול לדבק א"ע בו י [לה]

 , אלא  [לז] כי לא רחוקה היא ממךשלימה. 

 

 
ן לק"ה שבת ו' אות ח' שם מבאר מוהרנ"ת בעצמו את שאר  עיי א

 המאמרי סבי דבי אתונא 
 נאמרה והיכן לא ידוע מתי  ב
 . וכתובות סו: כיצד מרקדין לפי הכלה. י' אות ו'עיין תורה  ג
ין י, ועכל זמן דלא קבילת דכר עיין עץ חיים שער יח פ"ה מ"ת ד

עת  , ועיין ע"ח שער לד' פ"ג בכתובות מ: נער אפילו קטנה במשמע
בר בה'  וע חתן וכלה מי שלא משמח . ובברכות ו: סירה נקראת נערהנה
 ולות ק
אלף הא   –קמג -ה דהיינו יש ה' פעמים אות א -פי' בג' מילויי אהי ה

 אלף הי יוד הי.   – אלף הה יוד הה,  קסא –יוד הא,  קנא 
 פרק א' ו
 * פתח אליהו  ז
 הוא  -ומתרלו  ,היא -ותרלד  גם בדפו"ר ח
 * פתח אליהו  ט
בריקודין   -בתרלובלוה"ת של תרלד וכך הגרסא גם בדפו"ר ותרלד,  י

יך( בריקודים )להמש -ומתרצו )וכן גרסת הנוסאות והגהות( להמשיך האלפין,
 האלפין

עיין פרי עץ חיים שער העמידה פ"א, ושער הכוונות דרושי עמידה   יא
 '.א

 
עיין זוהר חדש שיר השירים דף פח: עה"פ נאוו לחייך מאמר ד' ם'  יב

 שאות ה' שבה תלוי ההולדה א"א בפה סגור  -נפתחות לה' ה'
 ראויה  -מנוקדיםכל ה, ובראוי'  –תשכט מתרלד וב ראוי, -גם בדפו"ר יג
 יט פסקא ע' פרשה ית רבה  בראש יד
 אמרתך  -בתרלד טו
 תורה זו לשון רבינו ז"ל נאמרה כנראה בשנת תקסב )חי"מ קי(  טז
 גרסת הפסוק כמו בגמ' ברכות ס: עי"ש  יז
 בעיקו  -מתרצו  יח
 * זוהר קרח קעו:  יט
 * השמטת הזוהר בראשית רנז. כ

 שמלא כל הארץ כבודו  –מתרלו  כא
 'ג '* ישעיהו ו כב
 מינה  -בתשכט  כג
 * תיקון נז דף צא: ]ותיקון ע' דף קכב:[  כד
]ועיין לקמן תורה סד אות ב דף עח: טור   * זוהר רע"מ פנחס רכה. כה

 א'[ 
 עיין לעיל תורה א'  כו
 כך הוא בכל המהדורות ועיין פרש"י שבת לז: ד"ה מצטמק כז

 
מג כ עה"פ בי אדוני ושם  בראשית על פרש"י מזרחי  וסנהדרין ד:  כח

 בן פורת עה"פ מט כב 
  דברים ו' ח' עה"ת  ט"זפירוש העיין  כט
  דהיינו שניצוץ לשה"ק נפל ללשון עכו"ם ל

 ' עי"ש סוף הלכה א לא
 ישעיהו כא יא  לב
 בודאי  -מתרצו  לג
 לשון ההגדה של פסח על דברי הרשע  לד
 'ו 'נחמיה ט לה
 ית'  -מתרלו  לו
 יא ועי"ש רמב"ן '* דברים ל לז

 תורה אור 
 תורה לב 

ָפַתי תהלים נא )יז( ֲאדָֹני ש   
ֶתָך:  ּלָ הִּ יד ּת  י ַיּגִּ ח ּופִּ ּתָ פ   ּתִּ

א ַיֲעקֹב  בראשית כט ָ ש ּ )א( ַוּיִּ
י ֶקֶדם:  נֵּ ָצה ב  ֶלך  ַאר  ָליו ַוּיֵּ  ַרג 

י   ּבִּ לִּ תהילים קיט )יא( ּב 
ַמַען לֹא   ָרֶתָך ל  מ  י אִּ ּתִּ ָצַפנ 

 :  ֶאֱחָטא ָלך 
 תורה לג 

יׁש תהלים לד  י ָהאִּ )יג( מִּ
ים לִּ  ב ָימִּ ים אֹהֵּ ץ ַחּיִּ אֹות  ֶהָחפֵּ ר 

 טֹוב:
ים   תהילים נו אלֹהִּ )יא( ּבֵּ

ל   ידָֹוד ֲאַהּלֵּ ָבר ּבַ ל ּדָ ֲאַהּלֵּ
ָבר:   ּדָ

י   כֵּ ָרֶכיָה ַדר  משלי ג )יז( ּד 
לֹום:  יבֹוֶתיָה ׁשָ תִּ ָכל נ   ֹנַעם ו 

ָקָרא ֶזה ֶאל   ישעיהו ו )ג( ו 
ָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  ֶזה ו 
לֹא ָכל ָהָאֶרץ  ָבאֹות מ  קָֹוק צ  י 

בֹודוֹ   : ּכ 
קָֹוק   ה הּוא י  נחמיה ט )ו( ַאּתָ
יָת ֶאת  ה ָעש ִּ ָך את ַאּתָ ַבּדֶ ל 
ָכל   ם ו  ַמיִּ ָ י ַהׁשּ מֵּ ם ׁש  ַמיִּ ָ ַהׁשּ
ר ָעֶליָה   ָכל ֲאׁשֶ ָבָאם ָהָאֶרץ ו  צ 
ה   ַאּתָ ֶהם ו  ר ּבָ ָכל ֲאׁשֶ ים ו  ּמִּ ַהּיַ
ם   ַמיִּ ָ ָבא ַהׁשּ ם ּוצ  ּלָ ה ֶאת ּכֻּ ַחּיֶ מ 

ים:  ֲחוִּ ּתַ ׁש  ָך מִּ  ל 

א ּדּוָמה   ( אי)ישעיהו כא  ָ ַמש ּ
ר ַמה   יר ׁשֹמֵּ עִּ ֵּ ש ּ א מִּ ַלי קֹרֵּ אֵּ

יל:  ּלֵּ ר ַמה ּמִּ ָלה ׁשֹמֵּ י  ּלַ  ּמִּ
י נצבים דברים  ל )יא( ּכִּ

י  ר ָאֹנכִּ ָוה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ צ  ַהּמִּ
וא   את הִּ לֵּ פ  ָך ַהּיֹום לֹא נִּ ַצּו  מ 

וא:  חָֹקה הִּ לֹא ר  ָך ו  ּמ   מִּ
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 י שפתי תפתח י שפתי תפתח --אדנאדנ מאמרמאמר
 מוהר"ן  ליקוטימספה"ק 

 א
 

   תורה זו היא לשון רבינו
 

 זמן ומקום אמירת התורה
    לא ידוע 

 
 והקדמה  פתיחה

  מהלב, כיצד הלב שמח בשמחת החתונה, וכיצד הלב נושא את הרגלים מרובבה  רבנו מדבר    \ב/בתורה לב
 חמש דין שבכלה.   שמחה, וכיצד עי"ז הרגלים שולחים מהלב חמש אלפין להמתיק

פ שלמעשה  מרקדין דייקא ולפני הכלה דייקא )אע"  , מרקדין לפני הכלהכיצד  )כתובות טז:(  וזהו לשון חז"ל  
שמתבאר  דהיינו  הכלה(    קרמזו לכוונה שברקודים שהם להמתי  , בפשט הכוונה לשבח את הכלה לפני החתן

בריך הוא ושכינתיה שנעשה    דשאקו  יצד כל המשתתפים בשמחת חתן וכלה נעשים שותפים ליחודככאן  
   .ע"י החתן וכלה

שמשמחים בעיקר את הכלה    שיצאו ממנו,  שנהגו בדרך לחופה ובדרך לחדר יחוד ואחריכי ע"י הריקודים  
היחוד   ע"י  ורק  מהגבורות,  בניינה  עיקר  הנוקבא  בעלה  )כי  הגבורותעם  שתשבה  נמתקים  כדי  אבל  היה  , 

חתן וכלה    נמצא שהבאים לשמח(  \ג/ מחת החתונה ע"י הריקודיםשבלהמתיקם  להתחיל  יחוד צריך  ימוכנה ל
לרקוד  )ח"ו לחשוב על הכלה בריקודים וכ"ש שלא    יחוד ולהקמת הבית בישראל,ינעשים שותפים ממש ל

 ( שכינה הקדושההמכוונים להמתיק דיני לפניה, אלא אנו 

כי "שנאמר    .ירושלים  מחורבותאחת    המקבל שכר כאילו בנהמשמח חתן וכלה  ש   \ד/בברכות ו:  וזהו שאמרו
 .  פרטית וכללית . נמצא שנעשה שותף לגאולה"אשיב שבות הארץ כבראשונה אמר ה'

נפלא כיצד הפסוק שבו אנו סומכים גאולה לתפילת עמידה,   ופי  -"אדנשהוא  ורבנו מבאר  י שפתי תפתח 
. וכנ"ל כי חתונה היא בחי'  צריך לכוון בריקודים של החתונה  , סוק הזהונות האריז"ל בפיד תהלתך" כל כו גי

 והיחוד בחי' תפילה.   \ה/ גאולה

 
 אלול תשעט ירושלים '  י עד   'ב  –חברותא  .    תשסו  אב   –לצות לו    א

המאמרים היה טו תורות על מאמרי רבב"ח וג'  היא ראשונה מהתורות בספר שאינן על מאמר חז"ל כי עד כאן סדר    תורה לב   -מ"ק    ב
 דבי אתונא ספרא דצניעותא ותשע תורות על סבי  ספרא ויונתן משתעי וד' תורות על  תורות על רבי יוחנן ו 

תורות של רבינו הם בסדר התפילה וצ"ע בזה האם הכוונה  אנו אוחזים בתפילה דמשמע שסדר ה היכן    של רבינו  וצ"ע ידוע השיחה 
לג  לסדר שנכתב או  דווקא כפי שראיתי שהבינו אלו שכתבו עפי"ז שתורה  כל התורות   לסדר שנאמר  נאמרה בתקסב עם    מסתמא 

ר התורות שעל מאמרי  ות לכן אחר שסיים סד האציל   לם כאן בתורה זו מתחיל בחי' עליה לעו שמדברות מתפילין אבל אולי אפ"ל ש 
 עולים מק"ש שהיא בבריאה לתפילת עמידה שהיא באצילות י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך שכידוע נאמר כש -חז"ל פתח באדנ 

בבחי' השבירה ותורה לה    ה לד עוסקת סמוכות לג לד לה שממה שמפורש שתור שבארתי בתורות לקמן ה "ל עפ"י מה  אפ   עוד אולי 
שע נ  ל ראה  נראה  ולפ"ז  התיקון  בעולם  הי וסקת  לב  שתורה  אפ"ל  אולי  ולפ"ז  העקודים  אורות  של  בחי'  יש  לג  שתורה  התחלה  י  א 

ם כנ"ל כי היא רומזת לעצם  י תפתח שהוא סוד עליה מעולם לעול י שפת -חדשה כמו חלק ב' של הספר הראשון לכן פתח בה באדנ 
 החדשה.   ההתחלה  

יז"ל מבאר שאז השכינה נמצאת בעולם הבריאה היכל קדש  י שפתי תפתח שהאר -ות הפסוק אדנ י כוונ עפ"   זה יתבאר היטב בפנים   ג
נ  ונעשית אדנ מתקת ע"י הפסוק הזה שהשפתים ממשיכים אלפין מבינה להמתיק דיני ה הקדשים שם היא    דינא רפיא   א י שהו -לכה 

 שם היחוד באמירת ברוך.  נה לעלות לעולם האצילות  ואזי מוכ 
קולות שבירך בהן הקב''ה  )ה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות  רב הונא כל הנהנ אמר    ווא''ר חלב   ד בחמשה  ישראלמזלזל  (  את 

ות ואם משמחו מה שכרו אמר רבי  ל כלה קול אומרים הודו את ה' צבא יא{ קול ששון וקול שמחה קול חתן וקו -שנאמר }ירמיה לג
טז{ ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד  -ת יט נאמר }שמו ולות ש ק   שע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה יהו 

וגו  וקול שופר  והא כתיב }שמו על ההר  יעננו בקול. איני  וגו' והאלהים  ויהי קול השופר  כ '  וכל העם רואים את הקולת  -ת  אותן  יח{ 
בית ה' רב נחמן בר יצחק אמר    יא{ מביאים תודה -לג  }ירמיה ר  י אבהו אמר כאילו הקריב תודה שנאמ קולות דקודם מתן תורה הוו רב 

 יא{ כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה': -כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנאמר }ירמיה לג 
בסדר  אבל    לה.ך גאולה אל התפ וזה הלשון לסמו בוא.  שנתפלל על הגאולה היא ת שמיד כ לתפלה הכוונה    בפשטות סמיכת גאולה   ה 

ה  בין  הפוך  כוונה  התפלה  יהיה הפסק  שלא  ישראל לתחילת שאנו משתדלים  גאל  עמידה.    ברכת  לסמוך  צ"ל    רה א"כ ולכאו תפלת 
 ברכת הגאולה עי"ז נזכה שהקב"ה יסמוך לנו גאולה לתפלה.נסמוך התפלה ל אנו  תפלה לגאולה, אלא שכוונתינו שע"י ש 

הרקודים הם כבר חלק מהתפילה  משמע ש לה אריכתא,  רו גאו אריכתא ולא אמ י שפתי תפתח היא תפלה  -שהפסוק אדנ   לשון חז"ל מ 
אולי אפשר    ,והראייה מפסוק המדבר מהגאולה   אחת מחרבות ירושלים   ה ולא מהגאולה. אבל מהבטחת חז"ל שהמשמח חתן וכלה בונ 

 לומר שהחתונה בחי' גאולה.

הנז' בדברי רז"ל כי  סמיכות גאולה לתפלה  ענין    והנה בזה יובן   -דרוש ח  סוף  יאת שמע  דרושי כוונות קר   -  שער הכוונות ועיין בזה  
דבר זה צריך ביאור לפי שנודע כי כל גאולה הוא ביסוד וכל תפל' במל' וא"כ קשיא היאך אפשר לומר שהגאולה שהיא ביסוד היא  
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  פעמים אלף לכן להמתיקם צריך חמש  מנצפך(  סופיות  )רמוז בה' אותיות  ומבאר האריז"ל ששרש הגבורות הם חמש  
ע"י רגליו ממשיך  אזי  ו   ,את רגליו  תנושאנה  הלב בחתו  \וששמחת/   קודים,יהרמבינה עילאה וזה נעשה ע"י  

בינה    א וכפי שמבואר בפנים שהלב ה  ,להמתיק החמש גבורות שבה  ,הכלההשכינה  ו אל  חמש אלפין מלב
  םים לחבר ה בבינה שהם קמג קנא קסא ויש בהם חמש פעמים אות א' וע"י שמכוונ-ויש ג' מלויים לשם אהי

 .פיאא רשהוא דינ ,י-אדנ שלחמש דין שבכלה נעשה חמ 

זאת    ואולי אפ"ל רמזו  כגם  שחז"ל  גמ' הנ"ל  מזלזל בחמישה ל הנהנה מסעודבמאמר  ולא משמחו  ת חתן 
, שהם חמש אלפין חמש קולות דייקא  קולות "קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו".

 . כי זה שלא משמחו לא ממתיק את חמש גבורות של הכלה כנ"ל ה,לכק דיני היתלהמ

כי כל השותף לבניין בית של  הגאולה שתבוא.  ל  ע  ,ופסוק זה הוא נבואת ירמיהו בזמן חורבן הבית והארץ
   וכלה שותף לבניין הגאולה. חתן 

ב לתורה שניתנה  זוכה  ואם משמחו  בגמ'  בעוד שם  תורה  קולותמתן  וכלהונ"ל    ,חמישה    כי המשמח חתן 
והחמש    ,נחשב לחתונה בין ישראל להקב"הה  תור  תןמשכידוע    , זוכה שהחתונה נעשית לגביו כמתן תורה

והכי נמי המשמח  היו כדי להמתיק את דיני הכלה שהיא עם ישראל,    מסתמא  הם ניתנה התורהקולות שב
לתורה   שזוכה  וכלה  כלה  חתן  בחי'  בעצמו  ונעשה  תורה חוזר  מתן  של  קולות  בחמישה  דיניה    שנמתקים 

 חתן שהוא הקב"ה.הקבל תורה מומ

)יח  ה. ובעץ חיים  רנקראת נעי כן  ואחר  ,וקבא לפני שמוכנה ליחוד נקראת נערלח. מבאר שהנדף  בזוהר בא  
שך   \ז/ ה'( גמט'  שנער  דינים  , מבאר  לשך  בנוקבא  \ח/ והכוונה  שמאירים    ,שיש  שב וע"י  אלפין  חמש  ג'  בה 

  יא. בחי' דינא רפ ,גמט' שכה ,מילויי בינה אזי נעשית נערה 

 
יא  מידה ה צילות כי כל ע א המלכות היא למעלה בא למטה בהיכל קה"ק אשר עתה הוא מקומו בתהלות לאל עליון כנז' והתפלה שהי 

 באצילות: 

יובן עם הנז"ל כי הגאולה הזו היא למעלה באצילות ביסוד הנז' אמנם הוא מוריד הארתו למטה בבריאה אל המלכות    אמנם ביאורו 
העליה הראשונה של  הנק' תפלה אשר שם למטה וע"י סמיכות הזה עולה המלכות הנק' תפלה מן הבריאה אל האצילות כנ"ל. והנה  

כמו שית'. והנה זה הברוך הוא ביסוד דז"א כמשי"ת שם והרי נתבאר היטב ענין  לת ברוך שבברכ' אבות  היא במ כות הנק' תפלה  המל 
 סמיכות גאולה לתפלה ממש.

נה  ו הכוו ו משמח ופרח( כתב על מאמר חז"ל כל הנהנה מסעודת חתן ואינ בתא מדור כפתור  )הובא במתי   קוטים בספר תורת איש לי   ו 
 וש שמחת חבירו.אדם לח ואינו שמח בשמחתו כי צריך  

שכל זמן דלא    ?מ"ט   , ע"ב וז"ל כי יהיה נערה בתולה נער כתיב   ח בפ' בא דף ל" הזוהר  וגם המאמר    -  שער יח פרק ה מ"ת   -  עץ חיים   ז 
ונשאר אות ראשונה שהוא    ,הם די"ן   וכן ג' אותיות האחרונות   , כי הנה שם אדנ"י מורה על הדין כנודע  .את נער כו' בילת דכר אתקרי ק 

וזה הטעם שנקרא מלכות בספר    , אהי"ה שהוא רחמים   ל שם ואות א' זה מורה ע   , בחי' הרחמים המשותפים עם הדין שבה וא  וה   , "ףאל 
  ' וכבר ידעת כי שורש כל הדינין הם הה   .ואז הוא דינא רפיא   , שהוא רחמים כנ"ל  )דין( עם אל"ף לפי שמתחברת    , הזוהר דינא רפיא 

מתפשטין  נמצא כי הה"ג הם ה' דין    , וה"פ דין יהיה גי' ש"ך  ,חרונים שבשם אדנ"יאותיות א ג'    הם ש   , וכל גבורה מהם נקרא דין  גבורות, 
 ....עד ש"ך ניצוצין הנכללין בה"ג אלו 

שהם    , משם אדנ"י  שהם ה"פ דין   , כי מתחילה היה ש"ך בלבד   ,נא כו' נחית וסליק לשכ"ה עיבר כו'חזקיה מסתכל הויא"ר    וז"ש באדרא 
ניצוצין א נתחבר   וכאשר   , ש"ך  הה'  עמהם  דיניןו  הה'  עם  ג  , לפין  רחמים  שהם  אהי"ה  שמות  ה'  בחי'  מהם מ שהם  יותר  קו  נמת   , ורים 

א' שבו הוא מורה    , כי שם אדנ"י  , דינא רפיא כנ"ל  ת כו ואז נקרא המל   ,"ה ניצוציןשהם גי' שכ   ,ונעשה ה"פ אדנ"י  , ונתבסמו הה"פ דין
ובהיותם שכ"ה הם    .ואז הם שכ"ה גבורות   , כי שם אדנ"י נקרא דינא רפיא   ופן בא   , יא ולכן הוא דין מזוג ורפ   , אותיות די"ןרחמים ושאר  

מנ   .ממותקים  הש"ך  אז  כי  עמהם ונמצא  המתחברת  א'  אות  מצד  סו וז   .הרין  כו' "   ד ה  עיבר  לשכ"ה  וסליק  מאירין    ",ונהיר  הם  אז  כי 
 ואינם חשיכין.  

ונערה גי' שכ"ה כאשר נתבסמה ע"י    , עד לא אתבסמו איקרי נער   , יצוציןכי נער גי' ש"ך נ  , ע ענין נער ונערה מ"ש פ' תזרי   ובזה תבין 
  , נגד ה' ראשונה  , ין כנ"לאלפין שיש בה"פ ד ונתבסמו ע"י ה'    .אדנ"י   בשם המורה על אות א' ש   , בינה  , שהוא בה' עילאה   , שם אהי"ה
אז היא בבחי' שכ"ה דינין מבוסמים  י  כ   ,ה'   ואז נקרא נערה יתיר   , קונים תיקון ה'ה"פ אור הנזכר בת   , הכוללת ה' אלפין   , שהוא בינה 
 משא"כ בתחלה עד שלא נתבסמו.    , ואז יכולה להיות מקבלת עמה זווג הזכר המזווג בה   , וממותקים 

ניצוצין' יתירה הממתק הה   ואמנם ענין  קונים ובמקומות  הם ה"ג הנקרא ה' אותיות מנצפ"ך הנזכר אצלינו בת   , ת ומבסמת את הש"ך 
והם בחי'    , כי אלו שכ"ה ניצוצין הם גבורות הנקבה עצמה   , והחילוק שיש בין שכ"ה ובין ה"ג מנצפ"ך הוא   .י' פ"ר רבים. והנה מנצפ"ך ג

וכבר נת"ל כי שכ"ה הם ה' שמות    , הם ג' שמות אדנ"י  , כי כל ג' בחי' הכלים של ספי' זו   , לעיל כמבואר אצלינו    , שלה   כות ספי' המל 
הנקרא נקודת ציון    , והם מתקבצין בספי' היסוד שבה   , שאח"כ ניתנין אליה   , צמו הזכר ע אמנם ה"ג מנצפ"ך הם בחי' הגבורות    .אדנ"י 
  , שיש בהם ג' בחי'  , שהם בחי' ניצוצין שהיו בז' מלכים   , מ בזוהר " נת' אצלינו ענין שכ"ה ניצוצין או פ"ר ניצוצין הנזכר בכ הרי    .כנ"ל 
אלא שאלו של המנצפ"ך הם    , וכולם הם דין וגבורות   , נת ניצוציןי הם בח שגם    , ו ע"י פ"ר ניצוצין דמנצפ"ךתקנ ונ   , וניצוצין ואורות   כלים 

 .מה ענינה בכ"מ   ל מנצפ"ך ממותקות יותר משכ"ה ניצוצין. וזכור הקדמה זו של שכ"ה ניצוצין או פ"ר ניצוצין ש 
כיון שהם מבחי'  ו   ,לח( ם שמתו )כמבואר בסוף פרשת ויש ' מלכי סוד הזשהוא  שרשם בשבירת הכלים    -עיין ע"ח יח ה'    -  ש"ך דינים   ח

אדם  הנקרא  הם    , ז"א  מה גם  גמט'  אדם  הוא  מלך  ו   , כל  שטו  גמט'  מה  פעמים  שבע  בהם  כשניתקנ וזהו  נוסף  הבינה  במעי  ה'  ו  עוד 
 ש אלפין שבבינה.חמש פעמים דין, לכן מיתוקם ע"י חמ גמט'  והם    .א שיש בנוקב   .סה"כ שך דינים   דושות מהבינה הם גבורות ק 
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ושם כח( כי )  .וכו'מאורסה  היה נער בתולה  יכי  )דברים כב כג(  נקראת נער כמ"ש    שנשאתעד  הבת  בתורה  
  וכן .  כל מקום שנאמר נערה חסר ה' אפילו קטנה במשמע  "ש תורה תמימהעי  ימצא איש נער בתולה אשר לא אורסה.

 . , שהם נמתקים ע"י בעלהנשואיןעד הגמט' שך )שך דינים( נקראת נער מצד הדינים שבה עפ"י הסוד 

ש חיים  פ"ג/ בעץ  לד  נאת  שברי  -מבאר האריז"ל    \טער  נקודה,    ה שלבים,עשית בכמהנוקבא  היא  תחילה 
ע, ואח"כ עד גיל יב נקראת נער, ובעת הנסירה  נקראת פסיעה לבר, וביניקה נקראת ה' תתאה וצלובעיבור  

 נקראת נערה, וכשחוזרת עמו פנים בפנים נקראת בוגרת. 

( בתורה  רמוז  הנסירה  ט יח(  ב'  בראשית  סוד  לֹּא  ֱאלִֹּהים  ְידָֹּוד  ֹּאֶמר  בַוי  ָהָאָדם    וֹּ ת  ֶאֱעש ֶ ֱהיוֹּ וֹּ  ל  ְלַבד  ֵעֶזר  ה  וֹּ 
נֶ  :כ ְ וֹּ נ ָ ושם  )  ְגד  ֶ ְחת  ר ת ַ ש ָ ָ ֹּר ב  ְסג  ַוי ִ ְלעָֹּתיו  ח ַאַחת ִמצ ַ ק ַ ַוי ִ ן  ָ יש  ַוי ִ ָמה ַעל ָהָאָדם  ְרד ֵ ַ ל ְידָֹּוד ֱאלִֹּהים ת  ֵ פ  ַוי ַ ושם )  ה:כא( 

ֶבן ְידָֹּוד אֱ  ר ָלַקחכב( ַוי ִ ֶ ָלע ֲאש  ָ ִמ  לִֹּהים ֶאת ַהצ ֵ  ָהָאָדם:ל  ה ַוְיִבֶאָה אֶ ן ָהָאָדם ְלִאש  

שהצלע אין    בגמ' ברכות סא.ו  \י/ במדרששנלקחה מאדם עפ"י הסוד נקרא ניסור, וכמבואר    והצלע  התרדמה
ביחד   נבראו  וחווה  שאדם  דהיינו  פרצופים  דו  נבראו  אלא  כפשוטו  סיאמים)בגבם    דבוקים הכוונה  .  (כתאומים 

 וד. ה כדי להביאה לפניו לייחבין אדם לחו נה שניסר והפריד כוומצא שמה שכתוב שלקח צלע הנ

נמצא שהפסוק בתורה רמז לשני זמנים אחד בזמן יניקה והשני כשהיא נערה.  ומבואר שכשהיא נערה הוא  ו
ונמצא שהפסוק אדנ לנערה.  מנער  נעשית  היא  הניסור  סוד  דהיינו שע"י  הניסור.  וכן  י שפתי תפ-סוד  תח 

ר למצב של פנים. וזה  ם את הנוקבא ממצב של אחוכיצד מביאי  הוא בסוד הניסור,כל  הריקודים בחתונה ה
 ונה להכין את הכלה לייחוד. הכו

כוונות חיים  עץ  קדשים  מבאר  עמידה  ובפרי  הקדש  בהיכל  המלכות  ק"ש  ברכת  וע"י   שבבריאה,  שבסוף 
  "ה. נים בפנים עם הקבת פ מתקת דהיינו חוזרי שפתי תפתח וכו' מאירים לה חמש אלפין והיא נ-הפסוק אדנ
 זה בעצמו נעשה בריקודים של חתונה. רבנו מבאר שיחוד. ויוזו ההכנה ל

  \יאעיין לק"ה ראש חדש ה' ב'/ להבין סוד הניסור כיצד הוא רמוז בתורה בתרדמה ולקיחת הצלע ובניינה.  
) מבואר שלצורך   ואזי    (הניתוחהניסור  זעיעולהקב"ה מפיל תרדמה על האדם  מ"ן  נפין  ר אים המוחין של 

ומתקנה    \יב/ שמגדיל אותה  ,למלכות  מהבינה   נשפע מוחין  וע"י ייחודם שנקראים אבא ואמא,  בינה  ולחכמה  
    .. והוא ההכנה לזיווגזה נקרא ניסורשמקבלת מוחין מהבינה שלא ע"י בן זוגה  כיווןו יחוד,יל

זה   י)ובס  .דים ובחתונה ע"י הריקו  .וכו'  י שפתי תפתח-נעשה בתפלה ע"י הפסוק אדנוכל  שגם  תבאר  וף התורה 

 ( \יג/ סוראותה בחי' של ניהיא  חופהה

 
א עד שהיתה ראויה לזווג וחזרה עמו פנים בפנים ויש בחי' אחרת ג"כ  נים היו אל הנוקבא דז" מ והנה ז' ז   -רק ג'  פ   עץ חיים שער לד   ט 

אז היתה נקודה קטנה. הב' בעיבור א' של התיקון ואז היתה נקראת פסיעה לבר.  תיקון ש   ותה קודם וית במ"א בע"ה ואלו הם. א' בהי 
שנים ויום א' והמשך זמן זה נקראת קטנה  ע. הד' משם ואילך עד שתהיה בת י"ב  ראת צל ן היניקה ואז נקראת ה' תתאה ואז נק מ ז הג' ב 

ות שבה נגמרו להכנס ואז נקראת נער  המוחין דגדל שאז כל    ויום א'  הה' אחר שעברו עליה י"ב שנים ואז נקראת ג"כ חוה אשת אדם.  
ללותן הם הה'  ו כ ז נקראת בוגרת והנה ז' זמנים אל ווג וא הז' כשחוזרת עמו פב"פ לז   נערה בה'.  חסר ה'. הו' בעת הנסירה ואז נקראת 

וו' שניהן א' ואלו הד  בד' אותיות נקבה אע"פ    ת נרמזין ' מדריגו אחרונות שאז התחילה להקרא בשם נקבה ונכללין בד' כי בחי' הה' 
 ה.ו ד' זמנים אלו בנוטריקון שהם נקב" ז מ שאינן כסדר אותיות והם נערה קטנה בוגרת ה' תתאה ולכן נר 

אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא    -פרשה ח פסקה א    רבה ית  אש ר ב   י
שמוא  ונקבה בראם א"ר  זכר  גב  דכתיב  גביים  ועשאו  ונסרו  בראו  דיו פרצופים  הראשון  שברא הקב"ה את אדם  נחמן בשעה  בר  ל 

ו  וה לכאן  ויקח אח גב לכאן איתיבון ליה  ולצלע המשכן  ותיו א ת מצלע כתיב  מר להון מתרין סטרוהי היך מה דאת אמר )שמות כו( 

   . דמתרגמינן ולסטר משכנא וגו'

   ן ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני: רצופי דו פ   דאמר רבי ירמיה בן אלעזר -  ברכות סא.

 ועשה מן האחד חוה: חריו, וצלחו לשנים  אחד מא ו תחלה, אחד מלפניו ו ני פרצופין ברא ש   -דו פרצופין    -  פרש"י 
ּקוּן   -לק"ה ר"ח ה' ב'    יא ּתִ ר הַּ ְבִחיַנת אָ   ְוִעּקַּ ְהֶיה ב ִ ֹּא ת ִ ל  ֶ ְלכו ת ש  ַ ר ֶאת ַהמ  ֵ ִריִכין ְלַנס  צ ְ ֶ א ש  ֵניהֶ הו  ְ ֶתל ֶאָחד ִלש  כֹּ ִקים ב ְ בו  ר ד ְ ָאחוֹּ ר ב ְ ם, ַרק  חוֹּ

ת   ְלכו  ַ ר ֶאת ַהמ  ֵ ְהֶיה הַ ְלַנס  ת ִ ֶ ין ש  ִ ֵעיר ַאְנפ  ְלכ ִמז ְ ַ ְר מ  ַ ִחיַנת פ  ת ב ְ יל ַעל זְ ו  ִ ַאפ  ָנה ד ְ ֵ ְרִמיָטא ְוַהש   וֹּ ְפֵני ַעְצמוֹּ ְוֶזה ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ַהד  ף ב ִ ין  צו  ִ ֵעיר ַאְנפ 
הו א   ֶ ִֹּחי ש  ַהמ  ת  קו  ל ְ ַ נ  ִהְסת  ֶ ִממ  ִקין  ְ ל  ַ ְסת  נ ִ ֶ ד מַ ן ש  סוֹּ ב ְ ְלַמְעָלה  ִלים  ְועוֹּ ַ ו   ַהמ  ל  ֵ ְמַקב  ְוָאז  ְקִבין  נו  ת ִין  ֹּא   ְלכו  ל  ֶ ִֹּחין ש  י ִאם    ַהמ  כ ִ ין  ִ ַאְנפ  ְזֵעיר  ְיֵדי  ַעל 

ְך ַעל   ָ . ְוַאַחר כ  ַעְצָמה  יָנה ב ְ ַמְעָלה ִמב ִ ְ ְזִר ִמל  ָפר חוֹּ וֹּ ִֹּחין ִלְזֵעיר  ְיֵדי ַהש   יק ד ִ ים ַהמ  ין. ְוָאז ַמְמת ִ ִ יְך  ַאְנפ  ִ ַמְמש  ת. ו  ְלכו  ַ ת.  יֵני ַהמ  ת ְמֻמָתקוֹּ רוֹּ בו  ָלה  ג ְ
ַ ְיֵדי    ְוַעל  ֶ ֶזה ִנְנֶסֶרת ַהמ  ', ַעד ש  ָבה ְוכו  ו  ש  ָכל ֲעֶשֶרת ְיֵמי ת ְ ְפֵני ַעְצָמה  ב ְ ָמה ב ִ ת ְוִנְבֵנית קוֹּ ִמיִני ֲעֶצֶרת אָ ְלכו  ְ ש  ח ב ִ ִחיַנת ַהי ִ א ב ְ ְתַיֶחֶדת  ז הו  ִ מ  ֶ ד ש  ו 

ְלכ  ַ ',  ַהמ  ין ְוכו  ִ ת ִעם ְזֵעיר ַאְנפ  ת: ו  נוֹּ ו ָ ַ כ  ַ ל ֶזה ב  ָ ן כ   ַעי ֵ
מוחין    ראו שנב   במצב   יכ   יב כי מקבלת מעט  הנוקבא  שלה  ממנו  אחור באחור א"א שתגדל  לגבו לעשיית הכלים  שמחזהו  נקב  דרך 

  נ"ל עלו מייןי מוחין הבאים לו מנה"י דתבונה )חיצוניות הבינה( ואז הפיל תרדמה, שהמוחין ה בלבד. ולצורך הניסור הגדיל את ז"א ע" 
ירדו ונכנסו לנקבות שמאחריו והגדילו אותם לפרצוף נוקבא אחת. וננסרה ממנו. וגם ירדו  ש מחו"ב  ב ועוררו מוחין גבוהים  נוקבין לחו" 

 ילו עוד יותר. ואז הביאה אל האדם )שעה"כ ערבית ב'(  לז"א מוחין )עשרה חסדים שהם הויות דע"ב גמט חסד( להגד 

כיון שהיה רק לצורך בנין    , ששניהם יעלוצריך    אע"פ שבד"כ   , ן מעלית ז"א לבד פיק המ" טעם שהס לבאר שה הוסיף    בשה"כ ר"ה א' ו 
מהכלים לכן    , הנוקבא  אותה  בנו  תחילה  חו"ב  של  שהמוחין  ביאר  עוד  לבד.  שלו  המוחין  מ"ן  הוס   , הספיק  מוח ואח"כ  לה  עד  יפו  ין 

 .שגדלה בט' ספירות ונשלמו העשר לקומה שלימה 
  נשמות   את   לברוא   כדי   כי,  ק "במ   א "פ  ל " שטע"ח  ב  ל" האריז  שכתב   מה  ם דינק   הבא  מאמר  להבין  -  דבש זוהר בראשית מט.מ שכתב המתוק    קיצור הדברים   יג

  את   לעבוד   אין  אדם  כי ,  שלהם   באחוריים   הקליפות   יתאחזו   שלא  כדי  בפנים  פנים  במקומם  למטה  חדלהתי  להם  אפשר  היה  לא  אבל,  בפנים   פנים  ן "זו  יחוד  להיות   צריך   היה  וחוה   אדם
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אור הבינה   עוד שאור הלב שהוא  דיני הכלה הואשממ ויתבאר  אוזפת מנהא לברתא   תיק את  כ  בחי' אמא  די  דהיינו שמלווה כלים 
ה  שמקבל הבעל תשוביא  ממבואר שזה בחי' תשובה כי אור הבינה הוא הסיעתא דש  \יד/ . ובלק"החד בסתר תחת כנפיה בחופה ילהתי
ד לחתן וכלה לזכות לתשובה שלימה כי  ה והריקודים הוא זמן מסוגל מאמבואר היטב שזמן החופיכן שנפל, נמצא לפ"ז  עלות מהכדי ל

 לות מדרגה מהיכן שנמצאים. מקבלים סיעתא דשמיא גדולה מאד אז לע
 

 עד כאן הקדמה 

* 
  

 ()לשון רבינו ז"ל 
 [טו]   לבורה ת

מבקש מחול לי    ,חטא בבת שבעהאחרי  שדוד המלך  וטו  שפ  ,שפתי תפתחאדני    \טז/ )תהלים נא(

אוריה הריגת  תה  , על חטא  לומר  פה  פתחון  לי  חיכדי שיהיה  תקנו  זה  ופסוק  לפנלך.  תפיז"ל לאמרו  לת י 
 תהקרבנו  .בתפילת שחרית אנו עולים מעולם לעולם  ועפ"י הסודש שה' יעזור לנו בתפילתנו.  קעמידה, לב

עולם   , עשיה  עולם דזמרא  וברכו  ,היצירה  ופסוקי  הבריאהתוק"ש  עולם  עולם    , יה  בלחש  עמידה  ותפלת 
ובפסוק זה אנו  "ה.  להקב  \יח/ רים בתפילהע"י שאנו מתחב  ,יחוד קב"ה ושכינתיהיכי שם נעשה ה  ,\יז/ האצילות

 עולים מהבריאה לאצילות.  
האריז"ל ה  \יט/ובכוונות  קדש  להיכל  עלינו  עליון  לאל  אושם    ,קדשים שבבריאהמבאר שבתהילות  נו כבר 

)שנקרא עולם הפירוד ביחס  היכל זה אע"פ שהוא בעולם הבריאה  נמצא ש   .בבחי' פנים בפנים עם הקב"ה

 
  את גם  העלו כך   ואחר, להתאחז  להקליפות  כח  אין  ששם  שלהם בהיכל  למעלה   א" ז את  והעלו א "ז  אחורי העומדת  הנוקבא  את נסרו א" או  ו עש מה   לכן,  הקליפות את  להכרית   האדמה
  למטה   לרדת  ן" זו  יכולים  היו  כבר  כך   ואחר,  וחוה  אדם  תנשמו  את  והולידו  בפנים  פנים  ן" זו  נתיחדו  ושם,  ן "זו   שהם  וכלה  חתן  של  החופה  בחינת  הוא  א"ו א  של  ההיכל  וזה,  הנוקבא
 .   הקליפות נכרתו  הראשון  אדם  של טובים   ומעשים המצות  ידי על   כי  כראוי במקומם  להתיחד 

י   -  אות עה   ' ז   הלכה   המנחה   תפלת   הלכות   ליקוטי   יד ָבה   כ ִ ו  ש  ִחיַנת   הו א   ת ְ א   ב ְ ָ ְזַפת   ִאמ  א   ָמאְנָהא   אוֹּ י   ַהְינו  .  ִלְבַרת ָ ָ ִא   כ ִ יָנה   ִהיא   א מ  ִחיַנת   ב ִ   ב ְ
יתָ  ֵ א ,  ָאה ִעל ָ   א ב  ְבַרת ָ ִחיַנת   ו  ת   ב ְ ִחיַנת   ַמְלכו  יָתא   ב ְ ֵ ָאה   ב  ת ָ ַ ִהיא   ת  ֶ ִחיַנת   ש  ה   ב ְ ָ ִפל  ִאי ,  ת ְ ֶ ר   ש  ָ ת   ֶאְפש  ִחיַנת   ְלַמְלכו  יָתא   ב ְ ֵ ָאה   ב  ת ָ ַ ר   ת  ֵ ב  ל   ַעל   ְלִהְתג ַ ָ   כ 

ְטָרא  ְלִקים   ָאֳחָרא   ַהס ִ י '  ְוכו    ְוַהחוֹּ יק   ֶזה   ְיֵדי   ַעל   ִאם   כ ִ ד ִ ז ָ   ַהצ ַ ֶ יר לְ   ָכה ש  ת   ַהְגב ִ ֵלמו  ְ ש  ֶצר   ב ִ ב ט   ַהי ֵ ֶצר   ַעל   וֹּ ָכה   ַעד ',  ְוכו    ָהָרע   ַהי ֵ ז ָ ֶ ל   ש  ֵ תוֹּ   ְלַקב    ַמְלכו 
ַרךְ  ָ ת   ִיְתב  ֵלמו  ְ ש  ֶכה   ְוהו א .  ב ִ ה   זוֹּ ָ ת   ִלְתִפל  ֵלמו  ְ ש  ַעל   ב ִ ֶ ֹּחַ   לוֹּ   ֵיש    ֶזה   ְיֵדי   -  ש  ל   ְלַהְכִניעַ   כ  ָ ְדִפים   ִרים צ ָ הַ   כ  ל   ְוָהרוֹּ ָ חִ   כ  ִצים ק  ְוהַ   ים ַהחוֹּ ְבִבים   וֹּ וֹּ   ַהס 

ר   י כ ִ '.  ְוכו   ְלָחָמה   ִעק ַ ִ ֵלי   ַהמ  ה   ְיֵדי   ַעל   הו א   ַזִין   ְוַהכ ְ ָ ִפל  מוֹּ )   ַהת ְ בָֹּאר   כ ְ ְ מ  ֶ ם   ש  ָמקוֹּ ֵטי '  ב   ִסיָמן   ַאֵחר   ב ְ ו  ה   ִמי   ֵאין   ֲאָבל (.  א   ֵחֶלק   ִלק  ֶ ְזכ  י ִ ֶ ה   ָלֶזה   ש  ָ   ִלְתִפל 
 ְ ש  י   ת ֵלמו  ב ִ יק   ִאם   כ ִ ד ִ ד   ַהצ ַ ל ַהג ָ ְבִחיַנת ',  כו  וְ   וֹּ ָזא   ב ִ רו  ִר   כ ְ ָ ָכל   יז כ  ָמא   ב ְ ָקִטיל   ַמאן   יוֹּ א   ֵליה    ְיָהִבין   ַקְדָמָאה   ְלַחְוָיא   ד ְ ַרת ָ א   ב ְ ָ ַמְלכ  ִאיהו    ד ְ ָתא   ד ְ   ְצלוֹּ
מוֹּ  ִאיָתא   כ ְ ֶ ֵני   ש  ו  ק  ת ִ ַ ָרֵאל   רֹּב   ֲאָבל .  זַֹּהר   ב  ו    ִיש ְ ֵ   ֲאִפל  ש  ל ,  ִרים ַהכ ְ ָ ן   ִמכ  ֵ כ  ֶ וַ '  ְוכו    ש  אי ב ְ ִקים   ד ַ ִלי   ְרחוֹּ ה   ַזִין  ִמכ ְ א   ַהז ֶ הו  ֶ ה   ש  ָ ִפל  ל   ַרק .  ַהת ְ ָ ָֹּחם   כ    ַעל   כ 
יק   ְיֵדי  ד ִ ה   ַהצ ַ ַעל   ַהז ֶ ֶ ְהיו    ַמְכִניָסם   ָידוֹּ   ש  י ִ ֶ ְכַלל   ש  ֲעֵלי   ב ִ ַ ָבה   ב  ו  ש  ַעל ,  ת ְ ֶ ִלים   ֶזה   ְיֵדי   ש  ֹּחַ   ְמַקב ְ ת   ִלְלחֹּם   כ  ְבִחיַנת ',  ה   ִמְלֲחמוֹּ א   ב ִ ָ ְזַפת   ִאמ    א אְנהָ מָ   או 

א  ר   ִלְבַרת ָ ָ ְזכ  ֻ ָרה ב ְ   ַהמ  וֹּ ז(    ַהת  ֶרת )מט אות  ֶ ְזכ  ַאף   ַהְינו  .  ְלֵעיל   ַהנ ִ ֶ י   ַעל   ש  ִ ֵאין   פ  ֶ ַעְצמוֹּ   לוֹּ   ש  ֵלי   ב ְ ֹּא   ֵמֲחַמת   ַזִין  כ ְ ל  ֶ ְלָחָמה   ָעַמד   ש  ִ מ  ַ ֶרת   ב  ֶ ְזכ    ְלֵעיל   ַהנ ִ
יר  ת   ְלַהְגב ִ בוֹּ ָ ֲחש  ַ ת וֹּ ט   ַהמ  י   ַעל   ַאף ',  ְוכו    בוֹּ ִ ל ְמ   ה ת ָ עַ   ֵכן   פ  ֵ ֹּחַ   ַקב  ַרֲחָמיו   כ  יָנה   ִחיַנת ִמב ְ   ב ְ א   ב ִ ָ ִהיא   ִלב  ֶ ִחיַנת   ש  א   ב ְ ָ ִהיא   ִאמ  ֶ ְזַפת   ש    ָמאְנָהא   אוֹּ
א  ה   ִלְבִחיַנת   ִלְבַרת ָ ָ ִפל  ל   ַהת ְ ֶ ֲעֵלי   ש  ַ ָבה   ַהב  ו  ש  ִרים   ת ְ ָ ְזכ  ְהֶיה ,  ְלֵעיל   ַהנ ִ י ִ ֶ ֹּחַ   ָלֶהם   ש  ִרים   ִעם   חֹּם ִללְ   כ  י   ַעל   ַאף ',  ְוכו    ַהצ ָ ִ ֶ   פ  ד ש  צ ַ ִ   ֶהם לָ   ֵאין   ַעְצָמם   מ 

ִלי  הו א   ַזִין   כ ְ ֶ ת   ש  ֵלמו  ְ ה   ש  ָ ִפל  ר   ַהת ְ ָ ְזכ  נ ִ ַ  .ְלֵעיל   כ 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה  טו

ִני ִצְדָקֶתָך:   תהילים פרק נא   טז  וֹּ ן ְלש  ַרנ ֵ ָעִתי ת ְ ו  ִמים ֶאלִֹּהים ֱאלֵֹּהי ְתש  יֵלִני ִמד ָ ִהל ָ   )טז( ַהצ ִ יד ת ְ ִפי ַיג ִ ח ו  ְפת ָ ָפַתי ת ִ  ֶתָך: )יז( ֲאדָֹּני ש ְ

הצילני מדמים  "י  רש  שהרגתי:  -)טז(  עונשו של אוריה  על  אמות בחרב  לי פתחו   -)יז( אדני שפתי תפתח    שלא  ויהי  לי  פה    ן מחול 
 להגיד תהלתך: 

ילות הכל רק  ע. והבריאה רובו טוב ומיעוטו רע. ובאצ ו טוב. ועולם היצירה חציו טוב וחציו ר רובו רע ומיעוט   יה ש בכלליות עולם הע   יז 
 טוב והוא לשון אצלו. ולכן ג' עולמות עשיה יצירה ובריאה נקראים עולמות הפירוד ביחד לאצילות.  

ת   -א  פד תנינ   ה עיין תור   –  תפלה לשון התחברות   יח ְדֵבקו  ת ו  רו  ר ִהְתַחב ְ ִעק ָ ֶ ע, ש  ַרְך הו א ַעל    ד ַ ָ ם ִיְתב  ֵ ה הו  יְ   -ְלַהש   ָ ִפל  י ַהת ְ ה. כ ִ ָ ִפל  א  ֵדי ַהת ְ
ת, כ ְ  ה ִהיא ַמְלכו  ָ ִפל  י ת ְ . כ ִ ָדִעין ֵלה  מוֹּ ת ְ ְ ם ִאש  ָ ִמש   ַרְך, ו  ָ ם ִיְתב  ֵ ם ִנְכָנִסין ְלַהש   ָ ֶרְך ש  ד ֶ ֶ ַער, ש  ַ ְת   מוֹּ ש  ה"; ו  ָ ים ק"ט( "ַוֲאִני ְתִפל  ִהל ִ ב )ת ְ תו  ָ כ  ֶ ה  ש  ָ ִפל 

מוֹּ  ת, כ ְ רו  ן ִהְתַחב ְ וֹּ ית ל(: "ַנְפת    ְלש  ִ ֵראש  ב )ב ְ תו  ָ כ  ֶ ת': ש  רו  ן ִהְתַחב ְ וֹּ : 'ְלש  מוֹּ ו  ְרג  ַ י", ת  ְלת ִ ַ ֵלי ֱאלִֹּקים ִנְפת   ו 
ת העמידה ולכאורה היה נראה  ח כו' שתקנו לומר בתחיל ת ונבאר ענין אדני שפתי תפ   -דרושי העמידה דרוש א    -  שער הכוונות   יט 

 דכתפלה אריכתא דמיא.  במס' ברכות הרגישו בקושיא זו ותירצו    הפסק גדול בין גאולה לתפלה והנה רז"ל   שהוא 

  הוא במה שכתבתי לעיל כי בתהלות לאל עליון גואלם אז התחילו יעקב ולאה ורחל לעלות אל היכל קה"ק שבבריאה   וביאור הענין 
   .מן היכל הרצון ושם חזרו פב"פ 

ה כמ"ש אצלינו  ממש כי הנה סוד שם אדני הוא כאן בבריא פתי תפתח הוא כנגד היכל קה"ק שבבריאה  של אדני ש   והנה פסוק זה 
 בשער שמות הספירות וכנז' בהקדמת ס' התיקונים כי שם אדני הוא בבריאה משום דתמן לאו איהו וכינויה חד כו'.  

 האצילות ולכן תקנו פסוק זה כאן.    יכל קה"ק דבריאה כדי שאח"כ משם יעלו אל תחיל' יעלו אל ה ב הוא ש   והנה מוכרח 

סוד    יאור דברים ב אמנ  הוא  כי  יתבאר  ברוך דברכת אבות ששם  עם מה שנבאר במלת  יובן  דמיא  רז"ל שאמרו דכתפלה אריכתא 
אחר כי ע"י עליי' העולמות והתכללותם זב"ז חוזרין    היכל ק"ק דבריאה דכען הוא ברוך ברבויא דברכאן וביאורו הוא במ"ש במקום 

ר שבהיכל ק"ק דבריאה הם נכללים עם המל'  צירה נעשים בריאה ממש. וכן עתה הג" די   דעשי' ונעשין ממש בחינת יצירה וכן ג"ר ג"ר  
 דאצילות הנקרא תפלה ונעשית חיבור א' ועולים יחד אל עולם האצילות  
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והיכל זה    ,היא במלכות דאצילותשהיא בחי' יחוד  י התפלה  ות, כילר לעולם האצהוא כבר קשולאצילות(  
לא מפסיק בין גאולה ח  י שפתי תפת-סוק אדנפהש)ברכות ד:(  בגמ'  וזה שאמרו    ,הוא בחי' תפילה אריכתא

 עולים לתפלה שהיא מלכות דאצילות.תפילה אריכתא, כי בפסוק הזה אנו  לתפילה כי הוא
בכוונותו תפתח,י  -אדנש  מבאר  והוד,  וש  הפיר  שפתי  נצח  הם  להשפיע "שפתי"  התפארת  אותם    "תפתח" 

בכ  שהיא עדיין בבריאהי"  -דהיינו ל"אדנלמלכות   היא  יגיד"ופ  ואזי,  י(וני )לכן  )המלכות   "פי"  פירושך"  תהילת   י 
   .לאצילות שהמלכות תעלהכדי  שהיא הבריאה, "תהילתך "מאצילות ל (ימשיך ) "יגיד"ה( שבבריא
  , ברוךנקרא גם    , היכל זהי שפתי תפתח כנ"ל-דשים שבבריאה, הנקרא אדנדש הקשהיכל קאר שם  עוד מב

עמידה,   של  הראשון  לברוך  מוהכוונה  הוא  מאציכי  היאיר  הארת  גלות  הנקרא  קה"ק  סוד  להיכל  אולה 
במלכות    ,תפלהלבבריאה   נכללים  קה"ק  היכל  של  שג"ר  העולמות,  עולים  ועי"ז  לתפלה.  גאולה  להסמיך 

 לעולם האצילות. וג"ר של יצירה נעשים בריאה ממש, וג"ר של עשיה יצירה ממש.  ביחד צילות, ועוליםדא
ים  נפתחות השפת  ",י שפתי תפתח-אדנ"סוק  לאצילות, ואילו בבפ  נמצא שלמעשה רק בברוך עולה המלכות

למלכותש מהתפארת  אור  ומאיר  והוד  נצח  תה  ,הם  יגיד  פי  מושכת  לך  ישעי"ז  מאצהמלכות  ילות אור 
אדנ  ועי"זלבריאה,   נקראת  כבר  היא  שבבריאה  קה"ק  נערה,-בהיכל  ונקראת  פב"פ.ו  י  כבר  ובברוך   היא 

 . ועולים לאצילותלות בבריאה למלכות שבאצירבויא דברכאן מתחברים מלכות ש
 

רוצה לומר שהביאור על פסוק הנ"ל הוא גם   ,מוסיףהת קשה שמתחיל "והוא" בו'  ו כאן קצלשון רבנהמשך 
שסמך עלינו שאנו   וצריך לומר. הנ"לביאר את משמעות הפסוק   ועדיין לאחתונה, דים בר לעניין הריקוביאו

עומק חוד. כל אחד כמה שיודע יותר את ילי עמידה, דהיינו הכנה יודעים שפסוק זה הוא פתיחה לתפלת
 . בחתונה קודיםייותר את סוד הרכוונות הפסוק הזה כך יבין 

והריקודים    ונהשל חת[  כ] ריקודין    והוא בחי'  רבנו מחדש זה  ו וזיווג,  יחוד  היא לשם  גם החתונה  כי 
וכלה החתן  לפני  לרקוד  ישראל  ל  ,שנהגו  הכלה  דיני  להמתיק  ליהם  כיצד    \כא/חז"לר  מאמוכ חוד,  יהכינה 

הכלה לפני  ומרקדין  הכלה?הקש?  את  רק  מדוע  ועוד  מקלסין?  כיצד  דהל"ל  ע"י    ו  כי  היטב  מבואר  וכאן 

 .  יווגזנה ללהכיני הכלה ם את דיממתיקי הריקוד
בכתבי האריז"ל   רבנו עפ"י הסוד  נמתקו   ג,ולזוהמלכות  כי כל זמן שלא נתונה  ומבאר  דהיינו שלא 

כי    \כה/[כד] בא דף לח ע"ב(הר  )זוכמבואר בזוהר  בלא ה'    \כג/יאת נערהיא אתקר ,  שבה  \כבים/ הדינ

 
וא המל' דאצילות הנקרא תפלה  בחי' פסוק ה' שפתי תפתח כנ"ל הנה כתפל' אריכת' דמיא שה כי היכל קה"ק דבריאה שהוא  ונמצא  

נתא  קה"   רכה וכאלו  היכל  התחברות  ע"י  יותר  אריכתא  ונגדלה  כתפלה  ז"ל  אומרם  וזהו  אצילות  בחי'  הכל  ונעשו  עמה  דבריאה  ק 
המל' ושפתי הם הנצח והוד הנפתחים ע"י הת"ת הנרמז  דמיא. ואמנם תכוין שעדיין בפ' זה אנו בעולם הבריאה כנ"ל. והנה אדני היא  

פה תגיד ותמשיך תהלתך מן האצילות  ם הבריאה ואז ופי שהיא המל' הנקרא  עול תפתח וע"י פתיחת השפתים אלו משפיעים ב במלת  
 לבריאה ועי"ז תוכל הבריאה לעלות אל עולם האצילות: 

 עיין תורה מא  כ

לל אומרים כלה נאה וחסודה  כלה כמות שהיא ובית ה ]דף יז.[    י הכלה בית שמאי אומרים תנו רבנן כיצד מרקדין לפנ   כתובות טז:  כא
רת או סומא אומרי' לה כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק  מאי אומרים לבית הלל הרי שהיתה חיג ת ש אמרו להן בי 

ישבחנ  השוק  מן  רע  מקח  שלקח  מי  לדבריכם  אומרים  לבית שמאי  בית הלל  ישבחנו  אמרו להם  הוי אומר  בעיניו  יגננו  או  בעיניו  ו 
י משרו קמי כלתא במערבא לא  ת עם הבריות כי אתא רב דימי אמר הכ ורב אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מע   בעיניו מכאן 

 .כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן 

י בדברי קלוס משתעו בית שמאי ובית הלל, ולאו  ני הכלה. קשה הוה ליה למימר כיצד מקלסין, כ פ כיצד מרקדין ל   -  בניהו בן יהוידע 
רק בגוף הריק  ונ"ל בס"ד דהתנא קרי לקלוס בשם  נקי, כן  מלשון הרקדת הקמח, להבדיל הפסולת    וד, וד.  וליקח הסולת  שבו לזרקם 

י החתן.  קלוס זה צריך לעשות בהרקדה שידקדק להעלים המומין ולהזכיר השבח דוקא. אך מקשים אמאי לא אמר כיצד מרקדין לפנ 
ניחא ל  וכו', ולכן אין צריכין  טב  ה אפילו באדם פחות, ובעל מום ושחור, ד ותירץ בני ידידי כה"ר יעקב נר"ו, דהאשה  למיתב טן דו 

נקשרת   שנשאת  כיון  הכלה  ועוד  לה.  הקלוס  עושין  לכך  החתן,  בעיני  חן  צריך שתמצא  הכלה  אך  הכלה,  בעיני  חן  לחתן  להמציא 
החתן אפשר שיקח לו אשה אחרת על כלתו  לבעוט בו ולישא איש אחר, דאתתא לבי תרי לא חזיה, אבל    בחבלי החתן, שאינה יכולה 

 א תמצא חן בעיניו, לכך עוסקין בקלוס שלה דוקא, עכ"ד נר"ו: ם ל א 
הנוקבא   כב מגבורות.  כי  הוא  בנינה  בניינו  עיקר  שעיקר  האיש  ע"י  ונמתקת  מהאיש,  יותר  סבלנות  וחוסר  לכעס  נוטה  טבעה    )לכן 

 מחסדים( 
ן שעדיין הדינים שבה קשים ולא  כיו יים שלה היא חסרה כמו שזכר חסר אותם.  , בחי' שמצד הכלי הולדה הרוחנ היא נקראת נער   כג

   ממותקים.
 כל זמן דלא קבילת דכר, ועיין כתובות מ: נער אפילו קטנה במשמע עיין עץ חיים שער יח פ"ה מ"ת כד

,  ן" די  הם  שבו  האחרונות   תתיואו'  ג  וכן,  כנודע   דין  על  מורה   י" אדנ  ם ש  כי,  ה"פ   ח "שי  ח"בע   ל "האריז   כ" מש  נעתיק  הבא  מאמר  הביןל )ביאור המתוק מדבש(    זוהר בא דף לח:  כה 

  חמש   הם  םהדיני   כל  שורש  כי   ידעת   וכבר ,  רחמים   שהוא  ה"אהי   שם   על  מורה  זו'  א  ואות,  שבה   הדין   עם   המשותפים  וחסדים  רחמים'  בחי  והיא'  א  אות  שהיא  ראשונה  אות  ונשארה
  וכאשר ,  דינים   ך " ש  עד   מתפשטות  דין  פעמים  חמש   שהם  גבורות  החמש  כי  נמצא,  ך"ש   'גי  ן"די   פעמים  וחמש ,  י "אדנ  שם  של  חרונותהא  אותיות'  ג  שהם  דין  נקראת  גבורה  וכל  גבורות 

  דינים  ה "שכ'  גי  שהם  י "אדנ   שמות   חמשה  ונעשים  יןד  פעמים  החמש   מתמתקים,  גמורים   וחסדים   רחמים   שהם  ה "אהי   שמות   חמשה  סוד   שהם  ן "אלפי   חמש  עמהם  מתחברים 
  י "ע   נמתקו   כאשר   דינים   ה "שכ '  גי  ה" ונער,  נמתקו   שלא   עד  דינים   ך" ש'  גי  ר "נע   כי,  ונערה   נער   ענין   לח   דף   בא '  פ  בזהר   כ "מש  בין ת  ובזה .  רפיא  דינא  המלכות   נקראת   ואז ,  ממותקים

 .    כ "ע , דיניה נמתקו   שלא עד  כן   שאין מה  א "ז  עם להתיחד  יכולה  היא ואז, ה "אהי שמות' ה

ו ִרים  ֵליל   ִתיב כ ְ ,  ֲחֵזי  ְוָתא   שאמר   וזה  מ  ְיָלה   הו א ',  ְוגוֹ   הֹוִציָאםלְ   ה "ַליהו  הו א  ש ִ ַ ו ִרים  ה "ַליהו  ַהז ֶּה   ַהל  מ  ֵני   ְלָכל   ש ִ ָרֵאל   ב ְ סו ָקא   ַהאי  שמעון   רבי  ואמר '  ְוגוֹ   ִיש ְ ְ ָיא   פ    ַקש ְ
יָון,  קשה  זה  פסוק ֵ ָאַמר   כ  ו ִרים   ַמהו  ,  יחיד   בלשון  ֵליל   ד ְ מ  ו ר ש ִ   ְוָלא,  רבים   בלשון  ש ִ ו ר ,  מ  מ  ֵעי  ש ִ ְיָלה   הו א  ו ְכִתיב   ועוד,  יחיד  בלשון   לומר  צריך   היה  שמור  ֵליה    ִמב ָ ַ   וקשה   ַהז ֶּה   ַהל 



   מוהר"ן                                               לבתורה                                 קוטייל                6מו: 

( גמט' X 5= 320  64וחמש פעמים דין )  ,כי שרש כל הדינים הם חמש גבורות,  גימ' ש"ך דינים  320נער =  

. וכד אתתקנת לזווג איתקריאת נערה בה"א, שנמתקין הדינין ע"י ה' אלפין של אהיה  שך 
  –קמגג"פ א' במילוי אלפין    –  'ת א יש ה' פעמים או  ,ה-מילויי אהי  שלשהבשפי'    [כו]יא חסדים  הש  שבבינה

כמובא   הי יוד הי.  לףא   –  קסאן  וא' במילוי יודיה,   לף הה יוד ה א  –קנא  וא' במילוי ההין  ,   איוד ה  א לף הא
 ינה ין של בחמש אלפוכשמחברים    ,דיןשך דינים שהם ה"פ  שהכלה בחי'    \ כח/[כז]   בפע"ח שער עמידה

חסדי פלם,  שהם  ממותק.  ,שכה  סה"כ  , י-אדנחמש  נעשה    ,דיןמים  עחמש  דין  רפיא,  דינא  ואזי    שהוא 

 ד. ביאור על פי הסואן העד כ. קראת נערהנער נ תהמלכות שהיתה נקרא
 
הריקודים  מצא  נ דינים,שבזמן  בבחינות ש"ך  נער  בבחינות  עדיין  יכולה    הכלה  לא  כזו  ובבחי' 

 . \כט/ ודיןה, וזה נעשה ע"י ריקוצריך להמתיקה ולתקנ  להתייחד עם בעלה

כי הרגלין הם בבחינות    י שפתי תפתח הנ"ל רמוז גם ברקודים,-מה שנרמז בפסוק אדנ  כיצד  ומבאר
, היינו ע"י שמחת בחי' תפארת הנ"ל  , והם נתנשאים ע"י הלבנ"לה  יים שפתבחי'    [ל] ח והוד  נצ

   .הלב. כנראה בחוש שע"י שמחת הלב מרקדין

מוריה הבטיחו  לבן, ובהגיעו להר ה  לחרן ליקח אשה מבנותאביו  צחק  אותו יכששלח  "ש גבי יעקב  מכ

בשמחה הלך  אזי  ילך,  אשר  בכל  עליו  שישמור  וכתיהקב"ה  כט(  ב,  את  יעשא  וי  \לא/ )בראשית  קב 

 
ַקְדִמיָתא   ָקָאַמר   ֵליל  א  ומתרץ .  לילה   כך  ואחר   ליל  אמר   בתחילה   למה   ַלְיָלה   ו ָבַתר   ב ְ ל ָ נִ   ָהִכי   אֶּ ִתיב   למדנו   כך  אלא   יַנן ת ְ י   כ ְ ִתיב   ר "ַנע  הנה  ָלה ְבתו    ַנֲעָרה   ִיְהיֶּה   כ ִ   אות   חסר   כ ְ

ו ם ואמר , הדבר  טעם  מה   ַטְעָמא  אי מַ ',  ה ָכל   ִמש   ָלא  ְזָמן ד ְ יַלת  ד ְ ַכר  ַקב ֵ   חמש' שגי  ר" נע   נקראת  היחוד   י" ע  החסדים  את   א" מז  קבלה  לא   שהמלכות  זמן  שכל  לפי   ַנַער   ִאְתְקֵרי ד ְ

יַלת,  דינים  ך" ש'  גי  שהם  י"אדנ   שם  של  ן" די  םפעמי  ַקב ֵ ַכר   ִמד ְ '  ה  סוד  חסדים'  ה  שהם  ה"אהי   שמות'  ה  כשמקבלת  ל" ר,  נערה   נקראת  דיםהחס   את   משקבלה   ַנֲעָרה   ִאְתְקֵרי  ד ְ

יַלת  ָלא   ַעד   ֵליל   ָהָכא  או ף ',  בה  ה" נער  ונקראת  נמתקת  היא   ז "עי ,  י" אדנ  שם   של  ן " אלפי ַכר   ַקב ֵ ,  א"מז   החסדים  קבלה  שלא   עד'  ה  אות   בלי  ליל   נקראת  לכות המ  כאן   אף   ד ְ

ב   ַעל   ף אַ וְ   ואמר ,  לילה  נקראת   חסדים '  בה  משנמתקה ו יה    ִדְכִתיב   ג ַ ו ִרים  ב ֵ מ    הטעם   אלא   כן  אינו   אבל ,  א"ז   עם  מתיחדת   היא  כבר  ליל   שנקראת  שבעוד   שמשמע   רבים   בלשון   ש ִ

ַכר   כי,  שמורים  דכתיב ין   ֲהָוה   ד ְ ה    ָרא ְלִאְתַחב ְ   ַזמ ִ ָ או בְ ,  עמה   להתיחד  מזומן   היה  כבר  א"שז  לפי  ִעמ  ְעת ָ ר   ש ַ ִאְתַחב ָ ה    ד ְ ָ כַ   ִעמ  ִתיב   א"ז  עמה  שמתחבר  ובשעה  ר ד ְ ְיָלה  הו א  כ ְ ַ   ַהל 
ו ִרים  ה "ַליהו ַהז ֶּה  מ  ו ִרים   וכתוב , שבה  הדינים  המתקת  על   המורה' בה לילה כתוב   ש ִ מ  ַכר , ש ִ א ד ְ ִתיב  ָכךְ  ו ְבִגיֵני , אחד  ביחוד  כבר   כשהם ן "זו  על   מורה  הוא ְונו ְקב ָ  ַהז ֶּה ְיָלה ַהל ַ  כ ְ
 '.    ה  אות  עם

 אלף הי יוד הי.  – אלף הה יוד הה,  קסא  –אלף הא יוד הא,  קנא  –קמג -ה דהיינו יש ה' פעמים אות א  -לויי אהימי פי' בג'  כו

 פרק א'  כז

  -ת, ושפתי  הוא נגד המלכו   -ח. תכוין, כי עדיין הוא בבריאה, ואדני  סוד אדני שפתי תפת   -פרק א    -שער העמידה    -  פרי עץ חיים   כח
רת, ובזה שיפתחו אותם ותשפיע בבריאה, אז ופי שהוא מלכות, יכול להגיד להמשיך תהלתיך, מן  תפא על ידי ה   -נצח הוד, ותפתח  

 אצילות לבריאה, ובזה תוכל הבריאה לעלות אל האצילות: 

פי' ימשיך. תהלתך    -ומז למלכות, יגיד  ר   -מצד הבינה הנקרא תהלה. ופי    -נ"ה, ופי יגיד תהלתיך    -זה מלכות, שפתי תפתח    -אדנ"י  ) 
יא הבינה שמושכת השפע מלמעלה. אדנ"י, ג' אותיות הם דין, והם ה"פ דין הרומזים לה"ג מנצפ"ך, ואות א' להמתיקם, מפני ש א'  ה   -

 "כ זו א' הוא להמתיק גבורות.(  ציורו רי"ו, ושם ג' אבות כ"א משם ע"ב, שעולין רי"ו, א 

ין אליו ש"ך ניצוצין ושרשם מל"ב נתיבות חכמה, כל א' כלול מי', הרי  ורד ני דינין הם יורדין מלמעלה, א' לז"א י תכוין, כי ב' מי  אדנ"י.

סוד ל"ב אלהים  כי אלו הם    והענין,       ש"ך. והם יורדין מן ז"א לנוקבא הנקרא אדנ"י, ולכך ש"ך הם ה"פ דין שיש בה' שמות אדנ"י: 
בבינה, שהוא ג"כ אות ה' ראשונה שבשם,    הוא ה, ושם אלהים יש בו ה' אותיות ושם זה  שיש בבינה, שבאו אליה מן ל"ב נתיבות חכמ 

לכן   הבינה.  ע"י שרשם שהוא  דין אלו,  ה'  תכוין עתה להמתיק  לכן  כנ"ל,  דין  לה"פ  נחלקים  ניצוצין,  נקראים ש"ך  כולם,  ובחי' אלו 
להוריד  די   תכוין  ה"פ  אל  ונמשכין  שבבינה,  אהי"ה  שמות  ה'  מן  אלפין  דז"א  ה'  בנוקבא  אדנ"י  ה"פ  ונעשה  הנ"ל,  ולכן  ממו ן  תקין. 

הכוונה הוא, כי תחלה היתה הנוקבא נער בסוד ש"ך ניצוצין שלא היתה ראוי לזיווג, ועתה נעשית נערה גי' שכ"ה, הראוי לזיווג, לכן  
. וזה סוד ובזה הנערה באה  העמידה, אנו מקדימין לתקנה, ולעשותה נערה עתה בפסוק זה קודם הזיווג שהוא עתה באצילות, בסוד  

 בזוהר פרשת פקודי:   זכר אל המלך, הנ 

ל ֵ   -  עיין תורה י' אות ו'   כט  ַ ב  ֶ ַח ש  ִחיַנת ָהרו  ִכין ִמב ְ ָ ף ִנְמש  ַ ִדין ְוַהְמָחַאת כ  ו  י ִרק  ף. כ ִ ַ ִדין ְוַהְמָחַאת כ  ו  ִחיַנת ִרק  י ַעל  ]ו[ ְוֶזה ב ְ , כ ִ ש  חו  ְרֶאה ב ְ נ ִ ַ ב, כ 
ְמַחת הַ  ף ֶאל ְיֵדי שִֹּ ַ כ  ה  ֶ ַמכ  ו  ד  ְמַרק ֵ ב הו א  ֵ ְרִקין  כ ַ   ל  ִ פ  ית  ִ ְבש  ו  ָעא  ְדרוֹּ ד ִ ְרִקין  ִ פ  ית  ִ ש  ב ְ ב  ִ ָנש  ָחא  'ְוַהאי רו  ן כא נ"א:(:  ו  ק  )ת ִ ִנים  ו  ק  ת ִ ַ ב  ָבא  ו  ְוַכמ  ף; 

ִחיַנת ַהְמָחַאת   ִקין', ְוִהיא ב ְ וֹּ ש  ִחיַנת: "ִלב  ד ְ ִדין. ְוֶזהו  ב ְ ו  ְבִחיַנת ִרק  ף ו  ַ ית כ  ִ ֵראש  א ֶאת ַרְגָליו" )ב ְ ַח  ַר   וֹּ ָנשָֹּ ה ע(, ַהְינו  ַעל ְיֵדי ָהרו  ָ ָרש  ָ ֵצא, פ  ה, ַוי ֵ ָ ב 
ל הַ  ֵ ט  ַ "ל, ִנְתב  נ ַ ַ ַח כ  ִחיַנת רו  הו א ב ְ ֶ יק ש  ד ִ ִדין; ַהְינו  ַעל ְיֵדי ַהצ ַ ו  ִאים ָהִרק  ָ ב ב  ֵ ל  ַ ב  ֶ "ל ש  נ ַ ַ ֲאָוה כ   .ג ַ

ִדין, ִהנ ֵ   -  עיין תורה מא ו  ו  ף כ"ב  ִרק  ים" ד ַ "ֵעץ ַחי ִ ָעִמים  ַהב ִ ה ִאיָתא ב ְ ְ י פ  ֵ ת  ְ א ש  יַמְטִרי ָ ְקִבין. ְוָעֵק"ב ג ִ ד, ְוֵהם עוֹּ ִים ַהְינו  ָהַרְגִלין, ֵהם ֶנַצח הוֹּ ַ ְרכ 
ַלִחיצוֹּ  ֲאִחיָזה  ם  ָ ש  ש   י ֵ ֶ ש  יִנים,  ד ִ ֵהם  ֶ ש  ַהִחיצוֹּ ֱאלִֹּקי"ם,  ְלַהְבִריַח  ה  ָ ֻעל  ְ ְוַהפ  ַע.  דו  י ָ ַ כ  ךְ ִנים  ְלתוֹּ יְך  ִ ְמש  י ַ ֶ ש  ם,  ָ ִמש   ֶֹּרש   הַ   ִנים  ִמש   ת  רוֹּ בו  ַהג ְ ִים,  ַ ְרכ  ב ִ

ָרה  כוֹּ ַהב ְ ֵקַח  לוֹּ ְוהו א  ם,  ָ ִמש   ְרִחים  וֹּ ב  ִנים  ַהִחיצוֹּ ָאז  יָנה,  ִמב ִ ת  רוֹּ בו  ַהג ְ ֶֹּרש   ש  יְך  ִ ְמש  ַ מ  ֶ ְכש  ו  יָנה.  ֶֹּרש  וְ   ַהב ִ ְוש  ִים.  ַ ְרכ  ב ִ ִחיַנת  ב ְ ה  ז ֶ ֶ ש  ָרָכה,    ַהב ְ
ד  י ָ ַ כ  ַיִין  ִנְקָרא  ת,  רוֹּ כוֹּ עַ ַהב ְ ְ ו  י ש  כ ִ ין,  ד ִ ם  ְמקוֹּ ב ִ ִים  ַ ְרכ  ב ִ ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶ ָרָאה ש  ֶ ש  כ ְ ַיֲעקֹּב,  ב ְ ב  תו  ָ כ  ֶ ש  ְוֶזה  ַח.  ֵ מ  ַהְמשַֹּ ַיִין  ְוֶזה  ִעם  ,  ָעִמים ֱאלִֹּקים  ְ פ  י  ֵ ת 

ִת  ר אוֹּ ֶֹּר ֶעשֶֹּ יְך ש  ִ א ַיֲעקֹּב, ֲאַזי ִהְמש  יַמְטִרי ָ ת ג ִ וֹּ ִחיַנת ַיִין ַהְמ י  ת, ב ְ רוֹּ בו  ל  שַֹּ ש  ַהג ְ ֶ ֶֹּרש  ש  ", ש  ת ְ ְ ש  בֹּא לוֹּ ַיִין ַוי ֵ ית כ"ז(: "ַוי ָ ִ ֵראש  ב )ב ְ תו  ָ כ  ֶ מוֹּ ש  ַח. כ ְ ֵ מ 
ַח,  ֵ מ  ַהְמשַֹּ ַיִין  ֶתה  וֹּ ש   ֶ ש  ִדין,  ו  ִרק  ְיֵדי  ַעל  ִנְמָצא  ָרָכה.  ָ   ַהב ְ ְוִנְמש  יָנה.  ב ִ ַ ב  ֶ ש  ת  רוֹּ בו  ַהג ְ ֶֹּרש   ש  ֵהם  ֶ ָהַרְגִלין,  ש  ְך  תוֹּ ב ְ ה  ָ ְלַמט  ֶזה  ַהיְ ִכין  ָ ב  ד,  ַרק ֵ ְ מ  ֶ ש  נו  

ר כ"ח(.   ָ ְדב  ִ מ  ַ ַח ַלה'" )ב  ה ֵריַח ִניחוֹּ ֵ ד, ְוהו א "ִאש   ו  ל ָהִרק  ֶ ם, ְוזֹּאת ִהְתַלֲהבו ת ש  ָ ִנים ִמש    ְמָגֵרש  ַהִחיצוֹּ
 * פתח אליהו  ל

א ַיֲעקֹּב ַרְגָליו ַוי ֵ   בראשית פרק כט   לא ָ ש    ֶלְך ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם: )א( ַוי ִ
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ופי' רש"י לבו נשא את רגליו לבודהיינו ששמח  \לב/רגליו,  כך עד ש  ת  כל  רגליו  להתפשטה  גדלה 

 .  למצא את זיווגו, והיה מדלג ורץ תםואהגביה ו

ה אליהו  "ש  בינה, כמ  לג א יולב  ובה הלב מבין  [לד] בפתח  לכוין \לה/ בינה לבא  כן צריך  . על 
נצח והוד כנ"ל ע"י הרגלין  ה שבבינה  -אהים  ויי ששב' מילהאלפין שבלב  לולהמשיך חמש    ןבריקודי

גי' ש"ךעתה  להכלה שהיא   דין  פעמים  ה"א  וע"  \לז/ בחי'  נער.  הלב  גי'  אור  אלפיי  ן החמש 

, בה' אלפין  נעשית נערה בה"א י, אזי  -ן ונעשה חמש אדנמתחבר חמש אלפין לחמש דישנמשך לה  
 . ין ממותקא רפיא, דבחי' דינ \לח/ גמט' שכה ונעשית ה' פעמים אדנ"י

)שנתן לה הטבעת ואמר לה הרי את מקודשת לי וכו'( אז נקראת נער מאורסה והם  דושין  יזמן הקשב  אהנר
עלו החתן והכלה להיכל קדש  חוד  שלפני היריקודים  וה  \מ/ בחופה ו  \לטלם הבריאה./ י' היכל הרצון שבעוחב

,  תפתח  אדני שפתילפני הכלה, נעשה בחי'    קודים בחי' כיצד מרקדיןיואז ע"י הר.  שבעולם הבריאה  הקדשים
לה  כפי היא ה  ך לתתהישבפתיחת השפתים נפתח הלב ומאיר דרכם אלפין לכלה ואזי פי יגיד  כמו  דהיינו  
אורתמש את  וך  להמתיק  תהילה  שנקרא  נוש  הבינה  חתונה  של  לב  שהשמחת  מה  נמי  הכי  את עצמה.  א 

רגלי בחי'  פתיחת השפתים שהם  בחי'  זה  לרקוד  ואזי מתקיהרגלים  לכלה,  הלב  אור  ופם להאיר  יגיד ים  י 
 ינים. עי"ז מושכת את אור הלב הזה אליה ונמתקים הדותהילתך ע"י שהכלה גם רוקדת 

אדנ בחי'  תפתחוזה  שפתי  תפלת    [מא]  י  לפני  הסוד  ,עמידהשאומרים  עפ"י  שע"י   והכוונה 
והוד נצח  שהם  למלכות  נפתח    ,השפתיים  הלב  אור  בבחי נמשך  הכלה  זווגונמתק   [מב]   ' 

 ראוי לזווג. מה, שהיא נערה, שהיא \מד/ אדניבחי' , ונעשית \מג/ברוחניות

 
   משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת. כך מפורש בב"ר:   -וישא יעקב רגליו  א(  )   -  פרש"י 

חא )משלי יד( חיי בשרים לב מרפא כיון שנתבשר  וישא יעקב רגליו א"ר א   -  ' פסקה ח   ' בראשית רבה פרשה ע והוא עפ"י המדרש  
 .ענא רגליא א ט ה טעין ליביה ית רגלוהי הדא אמרה כריס בשורה טוב 

משמע שהרגלים עלו אל הלב, ואילו בכוונות הכוונה שהרגלין מוליכים את אור הלב אל המלכות.    את רגליו   צ"ע כי לבו נשא   לב
ין כמבואר  ים מתרוממים מהארץ אבל זה נעשה ע"י שהשמחה מתפשטת לרגל וצ"ל שלבו נשא את רגליו מדבר על המציאות שהרגל 

 .י' שהרגלין מאירים את אור הלב למלכות בח   בתורה י' וההתפשטות הזו היא 
 הוא  -ומתרלו  , היא -ותרלד  גם בדפו"ר  לג

 * פתח אליהו  לד

בלשון חז"ל נמצא הרבה לב חכם  חין,  בגשמיות הוא רק משאבה, וברוחניות הוא מקום ההתפעלות בלבד ואין בו מו   אע"פ שהלב   לה 
 זה הבנה, או ידיעה.מאי הכוונה להתפעלות הלב מחכמה והתפעלותו  ולב מבין ולב יודע ו 

 בריקודים )להמשיך( האלפין   -ומתרצו )וכן גרסת הנוסאות והגהות(   בריקודין להמשיך האלפין,   -בתרלו בלוה"ת של תרלד וכך הגרסא גם בדפו"ר ותרלד,  לו

צוצין הם מבחי'  הני והנה היותן מספר ש"ך ניצוצין הוא כי אלו    -שער יח פרק ה מ"ת    -ם  עץ חיי עיין    –שבנוקבא הכלה    דינים   ש"ך   לז 
גי' אד"ם וכל מלך א' מאלו הוא אדם א'   ז' מלכים שמתו והנה הם מבחי' ז"א והנה ז"א נקרא אדם לפי שהוא הוי"ה במילוי אלפין 

ן גמורים של מלכים שמתו וכאשר נתקנו במעי אמם בינה כבר  ם הם ניצוצין של גבורה ודינינמצא כי ז"פ אדם הוא גי' שט"ו אשר כול 
ע"י טיפת אבא שנתן בה מחדש והיא כוללת ה"ח ואמא ג"כ נתנה בהם טיפת מ"נ הכוללת ה"ג וע"י נתקנו אלו השט"ו  יה  נתבאר שה 

ד באופן שהשט"ו ניצוצין הם  דים שהניצוצין הם גבורות בלב הנ"ל ובין כולם הם ש"ך ניצוצין דז"א כי ה"ח דאבא אינן ניצוצין רק חס 
דשות וסך כולם הם ש"ך בז"א. וכבר ידעת כי גם נוק' דז"א שהוא מדה הז' שבמלכים יש  ם ח ישנות של המלכים וה' ניצוצין אחרים ה 

אחרים בנוקבא דז"א ונודע כי  בה כללות כל הז' מלכים כנודע דלית ספי' דלא אתכליל בה בחי' המלכים ונמצא כי הם ש"ך ניצוצין  
א הז"א שמ"ש שהם בחי' הניצוצין האלו וב"פ ש"ך בנוק'  נקר הגבורות והדינין הם כפולות ונמצא שיש ב"פ ש"ך בז"א אשר לסבה זו  

 אשר לסבתם נק' היא תמ"ר שהם בחי' הניצוצין שבה וכל אלו הניצוצין שלו ושלה הם מתערבים במעי אמא ומצטיירין ונתקנו שם.
שון שכיכו דזעמא  מל   וז"ש שככה לו דריש   -צחק חבר  לרבי י בית עולמים    עיין . ואשרי העם שככה לו ) חי' וחמת המלך שככה ב   לח

דז' מלכי' והענין כמש"ל שש"ך דינים הם מסטרא  כו'  דין   , כמ"ש כשוך חמת המלך  ז' פעמים מה ]   ז' פעמים  ועוד חמש    כנראה צ"ל 
 [ גבורות של אמא כמבואר בע"ח יח ה 

לה כתובה    נותן שהיה    נו י הנישואים דהי עד  מזמן הקניין שנקרא אירוסין    ינו י דה נהגו שזמן זה היה יב חודש,    תקופת הראשונים עד    לט 
ל  אותה  והיום  וכונס  הנישואין.  שזה  קידושין  ביתו  הקנין  את  סומכים  תקלה  תהיה  שלא  כדי  היחוד  על  שיש  הקטרוג  גודל  מחשש 

לחופה  ה   , להכנסה  כל  לצאת  נוהגים  והריקודים  ועוד  יחוד.  חדר  או  חופה  או  ההינומה  האם  חופה  היא  מה  לפני  בסוף  הם  דעות 
 המחייב אותו בכתובה.  סתמא הוא עיקר היחוד והכנסה לביתו מ י  כ   , שהולכים לביתם 

היכ   רבנו לא מדבר   מ בחי'  היא  שהחופה כשנותן לה הכתובה  מבואר  הריקודים אבל בכהאריז"ל  על  עליה  ו"א  א   ל אלא  השומרים 
 .בסמוך   הניסור כפי שיתבאר   בשעת 

 עיין פרי עץ חיים שער העמידה פ"א, ושער הכוונות דרושי עמידה א'.  מא

 שאות ה' שבה תלוי ההולדה א"א בפה סגור  -עיין זוהר חדש שיר השירים דף פח: עה"פ נאוו לחייך מאמר ד' ם' נפתחות לה' ה' מב

    מ"ד לנוקבא ומגדל אותה ונעשית גדולה ומוכנה ליחוד   וחוזר לחו"ב  מ"ן    ה נשמת ז"א ל עו שהוא תרדמה שבה    בסוד הניסור   מג

שמגיל יב ויום א' נקראת נער ובעת הנסירה נקראת נערה וכשחוזרת פב"פ לזווג נקראת    –ב  שער לד פרק ג' מ"   וכמבואר בעץ חיים 
   ה א'( ש השנ )וכל סוד הנסירה עיין ע"ח שער כט הוא שער הנסירה. ובשער הכוונות ערבית ב' וראש רא    בוגרת.  
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הריקודים שהם ידי  על  הניסור,  סוד  תרדמ  והוא  שלוחב,  ת החתןבחי'  המוחין  הסתלקות   בינהולחכמה    י' 
לה עושים משמחי אייחוד עליון שממנו נמשך מוחין לכלה לגדלה ולהמתיקה. ואת המשכת המוחין ה  לעורר

וליבם נושא את רגליהם, ומאיר מרגליהם לכלה אור דושה  קנה ההשכישמרקדים לפני הכלה  חתן וכלה  ה
לנמוך יותר(    כל מילוי הוא התפשטות קסא, )כידוע ש  מלויים קמג קנאבג'    מתפשטהה  -הלב, שהוא שם אהי

 כלה.  חמש דין שבובהם יש חמש אלפין שעל ידם ממתק 

למלכות להמתיקה ולגדלה וכיון  וחין לים מ"ן לאו"א וע"י יחודם יורד מנתבאר בסוד הניסור שמוחין דז"א עו
וחית כניסור  נחשב  ז"א  נתובזוהר בראוך מז"א.  שמקבלת מוחין מבינה שלא דרך  מט.  יותר עיין שית  באר 

אלא שמחשש )ז"א(    בעלה גם השפע הזה שמקבלת מהבינה הוא ע"י  ש  \מום שער לט פ"א מ"ק/בזה עץ חיי
מא הקליפות  הדינים,  יניקת  רוב  ששם  הכלה  החורי  עוללכן  אמא  ם  בזוהר  הנקרא  וזה  לבינה  תחילה  ים 

מתייחדים.   הם  כנפיה  ותחת  בנהא.  על  שהמלכות  דמסככא  שמבואר  ז"א,  ומה  ע"י  שלא  נקרא  מקבלת 
אמא אוזפת מנאה לברתא, דהיינו שמלווה לה כלי היסוד כדי לתוכל להתייחד. וזה    \מז/ )ב.(  הרזו הקדמת הב

ושם החתן נותן לכלה כתובה    בנהא  ה שעושים היא בחי' אמא דמסככא עלמתקיים תחת החופה כי החופ
 ו.  בע ברכות ומרקדים עמבמעמד עשרה מישראל השמחים ומברכים ש

   .ב בריקודים, ושניהם בחי' אחתשני שלבים תחילה בחופה ואח"כ שונמצא לפ"ז שעניין הניסור נעשה ב

  תפותחרונה  כי הראשונה פה"ג אינה נחשבת והאח  ,ברכות הן אותה בחי'שבע  ואולי אפשר להוסיף שגם ה 
מש גבורות  יק חלהמתין מבינה  מש אלפבחי' חואולי הן    ,נמצא חמש אמצעיות הן כאחת   ,לעצמה בברוך

והמברך מוציא את    אסורה לבעלה כנדה.  כלה בלא ברכה  ()במסכת כלה א' א'ל  שבכלה, וזה שאמרו חז"
ט'(  כל הקהל   ש אלפין מבינה להמתיק  ת החמו בריקודים שכולם משתתפים בהמשכמכ)עכ"פ לדעת המנחת שלמה סימן 

 גבורות שבכלה.  שחמ

 

 
והקהל המשמח ב חתן  ה ש   נמצא לפ"ז וכלה    את   ריקודים בחי' תרדמה, בחי' היסח הדעת מכוונת היחוד.  הרקודים בחי'  אצלם  החתן 

 .  , להמתיק החמש דין שבה מאירים להם אור הלב שבו חמש אלפים שהם חסדים   שע"י עלית הרגלים לב  שמחת  
י שפתי תפתח בזה אנו פועלים להאיר לה  -ניה, ואילו כשאנו אומרים אדנ קו די הוא כבר שם המלכות אחרי שנמת   י -וצ"ע הרי אדנ   מד

 צ"ל שזה נעשה בבת אחת האמירה וההמתקה.. ו את האלפין מהלב תפארת 
 ראויה  -, ובכל המנוקדיםראוי'  –תשכט תרלד ומב  ראוי,  -גם בדפו"ר  מה

של כל הנשמות    יין נוקבין וחוה כדי שעל ידם יתבררו מ האדם  כי היה צריך לברא את  )טעם שנבראו אדם וחוה(    -פ"א מ"ק   בע"ח שער לט   מו 
  נים בפנים,להם להזדווג אם לא יחזרו פ   פשר א י  וא   , )זו"ן דהיינו זעיר אנפין והנוקבא שהם הקב"ה ושכינתיה(  צריך זווגיה  ה )וכדי לברא את אדם וחוה(  כנ"ל ולזה  

מה    , לבטל ב' המניעות האלו   י כד   ן ולכ   , באחוריים דנקבות ות נאחזים(  ן להי )כי דרכ ולחזור פב"פ א"א לסבה כנ"ל כדי שלא יתאחזו הקליפות  
א  ואמא,עשו  את    בא  ז הנו נסרו  אחורי  העומדת  אנפין, קבא  העלו    עיר  למעלה )את(  ואח"כ  הננסרים  א   ,זו"ן  ואמא בהיכל    , עצמה   בא 

ושם    , ושם יוכלו לחזור פב"פ   , וכלה   ן חתן הוא בחי' החופה של זו"   , וזה ההיכל דאו"א   , ששם אין כח לקליפות להתאחז באחורי הנקבה 
בראשי  פ'  בזוהר  תבינהו  זה  ענין  וכל  יחד.  זו"ן  מט.  ד ת  נזדווגו  בפ'  ף  הצלע " מ"ש  את  אלהים  ה'  הנסירה   ",ויבן  ענין  ואח"כ    , שהוא 

ילפינן דבעאן או"א לאעלאה לכלה ברשותא דחתן כד"א    " ויביאה אל האדם "  נתתי לאיש הזה " מהכא  ואיל   " את בתי  יית מכאן  י  ך 
   ".ויבא אליה " דכתיב    , דהא ביתא דילה היא   , בעלה לגבה 

זווג הראשון  זווגים של אח"כציל דזו"ן בעת א   פי' ענין  ז"א    , ותן איננו כשאר  היה למטה רק או"א העלו את  והוא כי הזווג הזה לא 
 ושם נזדוגו כמ"ש בע"ה.    " ויביאה אל האדם " בסוד    , ואח"כ העלו את הנוקבא  , בחיקם 

הזדווג עמה  א ל דזו"ן דבחי' פב"פ הוא למטה בביתא דילה של הנוקבא שהוא בהיכל הנוקבא ושם יורד הז"   זווגים שאר ה ואמנם כל  
הם   דבינה אשר  המ"ן  ז"א הם  לגב  מ"ן שהעלתה מלכות  כי  ונמצא  כנ"ל  ומתוקנים  מבוררים  הנוק'  מ"ן של  עדיין  היה  והנה אז לא 

וחוה כ  וע"י מ"נ אלו יצאו אדם  ונאחזין עד למעלה כמ"ש בע"ה, ]הגהה  "כ מע שמשו אל הנוק'  ונל"ח כי הרוחא דבגווה של    -ולין 
ע"י עולי  וחוה בבחינת מ"ן שלה  ן מ הבינה אשר  יכול לברר אדם  כי ע"י שהוא מעולה מאד  הזאת  הנוקבא  "ן הוא אשר שימש אל 

  .נודע שבו מתלבש הנשמ' בבחי' לבוש ילה ו עצמו אשר בתוך הקלי' ואין אדם וחוה מ"ן עצמן דבינה אלא שיצאו ונתבררו ע"י רוחא ד 
אם אדם וחוה    , דאל"כ מה תועלת בעלייתן שם   , "ן מ"ד ומ"ן דילהוןמזו אבל עצמות נשמתם היה    ,וזהו מעלת אדם וחוה בבחי' לבוש 

זו"ן  זווג  או אפשר להיפך כי הן מ"ן ממש של הבינה אלא שצריך לחזור ולצאת שנית ע"י    .והיה יכול לצאת משם   , ממ"נ דבינה עצמה 
 ויצאו אדם וחוה כנלע"ד:   בהם בהיותן למטה פב"פ כנודע ולכן עלו ונעשו ב' הבחי' יחד שנזדווגו או"א בהתלבשות זו"ן  

זו"ן  ירדו  כך  הח   ואחר  יתאחזו  שלא  הנ"ל  ולסבה  כנ"ל  לחזור אב"א  הוכרחו  ושם  הוציאה  י במקומם למטה  בהיותן אב"א  ואז  צונים 
וילדה לנשמה דאדם וחוה   זווג דאב"א יצאו אין הכוונה כפשוטו כי    ל מקום כלל זה בכ   וזכור הנוקבא  אשר נאמר כי אדם וחוה ע"י 

ם להזדווג כי אם פב"פ אך הכוונה לומר כי לא יכלו לעמוד זו"ן פב"פ במקומם למט' להזדווג ולהוציא אדם וחוה והוצרכו  עול א"א ל 
ונזדווגו שם פב"פ ע"י מ"ן דבינ  בחיק או"א כנ"ל  הוכרחו להיות  ה שהע לעלות למעלה  וירדו למטה  וכאשר חזרו במקומן  לתן המל' 

 ו"ן אב"א.  ן ז אב"א ואז יצאו נשמת אדם וחוה בהיות 

בענין חטא דאדה"ר ותבין סדר מעלות מדרגות העולמות איך היו בעת שנברא אדה"ר ושם תבין איך היו הזו"ן    ועיין בדרושי אבי"ע 
ו  אב"א  בבחי'  היו  ושם  או"א  במקום  זווג  נזדוו עליונים  ענין  שנזכר  המקומות  לכל  זה  כלל  וזכור  היטב  וע"ש  אדה"ר  להוציא  שם  גו 

 פשוטו אלא ע"ד הנ"ל  ן כ אב"א שאין העני 
 ובע"ח מ' דרוש ח.    מז 



   מוהר"ן                                               לבתורה                                 קוטייל                9מו: 

  ו זה  ,הלבבחי'  א  בינה שהיבה ש-בג' מילויי שם אהישין  אלפחמש  לה היא ע"י השאמרנו שהמתקת הכוזה  

בשעה שהיו מרקדין   אזי  כשנשא יעקב את לאה  \מט/([מח]   )בראשית פ' ע  דאיתא במדרש
ליי הייא  מזמרין  הא  היו  ליעקב  לרמוז  היא  א  הכלה  עלמא  האלזאת  היא  לאה  כי  היינו   .

  \נ/ .{זוהר ויצא קנד}הר  ר בזוכמבואאין בו השגה,  שעולם נעלם  חי'  בב  ששרש נשמתהפי'  דאתכסיא  

 
 יט פסקא ע' פרשה בראשית רבה  מח

יודעים אתם  ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה כינס כל אנשי מקומו אמר להם    -פרשה ע פסקה יט    בראשית רבה   מט 
אנא מרמי ביה    אמר להון אין בעיין אתון למים וכיון שבא הצדיק הזה לכאן נתברכו המים אמרין ליה ומה אהני לך    שהיינו דחוקים 

ויהב ליה לאה דהוא רחים להדא רחל סגי והוא עבד הכא גבכון שבעה שנין אוחרין אמרין ליה עביד מה דהני לך אמר להון הבו לי  
מנ  חד  דלית  ליה משכ משכון  ויהבון  לבן הארמי  ו כון מפרסם  נקרא שמו  הוי למה  וקופר  עליהון חמר משח  ואייתי  ואזל  שרימה  נין 

והיו מקלסין  יומא הוו מכללין ביה וכיון דעל ברמשא אמר להון מה הוא כדין אמרין ליה את גמלת חסד בזכותך    באנשי מקומו וכולי 

יניא אמר להן מהו כדין אמרי ליה מה את סבור  צ רמשא אתון מעלתא וטפון בו ב קודמוי ואמרין הא ליא הא ליא היא לאה היא לאה  
ה רחל והיא עניא ליה בצפרא והנה היא לאה אמר לה מה רמייתא בת רמאה לאו  ל ההוא ליליא הוה צווח ל דאנן דכרין דכוותכון וכ 

ליה ויאמר אל    י צווח לך אבוך עשו ואת ענ   בליליא הוה קרינא רחל ואת ענית לי אמרה ליה אית ספר דלית ליה תלמידים לא כך היה 
עקב בר אחא מכאן שאין מערבין שמחה בשמחה  מלא שבוע זאת וגו' א"ר י לבן מה זאת עשית לי וגו' ויאמר לבן לא יעשה כן וגו'  

   אלא מלא שבוע זאת וגו': 

  כי  נודע   ל" וז'(,  וגו  שנים   שבע   אעבדך  ויאמר  רחל   את   יעקב   ויאהב  הפסוק   על ,  יצאו'  פ  הפסוקים '  בש)  ל "האריז   כ "מש  בקיצור   נעתיק   הבא   מאמר   להבין   כדי   –  ג: זוהר ויצא קנ  נ 

  היא  לאה  אבל,  דאימא   יסוד  נגמר   שם  כי   ולמטה  החזה  מן  הם  האורות  גלוי   כי,  כנודע   דאתגליא  עלמא  הנקראת  רחל  את  יעקב   ויאהב  כתיב  ולכן,  ולמטה   א" דז  ההחז  מן  מקומה  רחל
  מן   ואמר  קלא  נפק  קדמאין  שנין  שבע   ליה  פלח  דיעקב  בשעתא  חזי  תא  ל" וז   ויצא'  פ  הזהר '  בס  ש"וז,  דאתכסיא  עלמא  נקראת  ולכן  מכוסים  הם  האורות  שם  כי  ולמעלה  החזה  מכנגד
  ועלמא   סיאדאתכ  עלמא  דאית  הרי,  אתגליא  ושמטה  אתגליא   ולא   סתים  יובלא  אתר  בכל  חזי  תא,  ל "וז   אמר   לזה  וקודם',  וכו  יובלא  דלעילא  סתים  עולם ,  העולם  ועד   העולם

  מניה   באתכסיא והוו , בלאה  יעקב  שעבד שנים ' ז'  בחי הם   אלוו,  החזה  עד  ת "דת  עליון  ש ושלי ג "חו  ד "חב  כתר   והם, א "דז  ספירות ' ז שיעור הוא  לאה  התפשטות קום מ  והנה,  דאתגליא 
 את בחינתה. ע"כ.  משיג  היה  לא  כי ליעקב נואה ש  היתה  לאה ולכן ,  שם  משיג   היה לא יעקב  שאז לפי והוא , בזהר   כנזכר  לאה את  לקחת  שהיו חשב  לא   שהוא

י   ָאַמר  א  ַרב ִ אי   הו א   ָהִכי ,  ַאב ָ ַלח   ַוד ַ ָ ַבע   פ  ִנין   ש ֶּ וָגא ְלִאְזד ַ   ש ְ ה   ו ְ ָ ִמט  ש ְ   המלכות   סוד   שהיא   רחל   עם  כ "אח  להתיחד  א "דז   ס " בז  להשתלם   כדי  שנים '  ז  עבד  שיעקב   ודאי  הוא   כן  ב ִ

י  ָאַמר ,  שמטה  הנקראת א  ואמר  מוסיף   ֶאְלָעָזר  ַרבִּ ָלא  ָסִתים   יֹוְבָלא  ֲאַתר   ָכל ב ְ   ֲחֵזי  ת ָ ָיא  ד ְ ל ְ (,  יובל  הנקראת  דאימא  מאחורים   ונתקנה  יתנבנ  שהיא  לפי)   לאה  סוד  אשהו  יובל  מקום  בכל  ִאְתג ַ

ה ו ש ְ ,  דאימא  ביסוד   ונעלמים  סתומים  החסדים  אורות  ששם  ולמעלה   א"דז   החזה  מן  עומדת   שהיא  לפי   מגולה  ואינה   סתומה   היא ָ ָיא  ִמט  ל ְ   מגולה   היא  רחל   סוד  שהיא  טה ושמ   ִאְתג ַ

 .   החסדים ורותא נתגלו   כבר ששם ולמטה  מהחזה  שעומדת  לפי

א א  יֲחזֵ   ת ָ ְעת ָ ש ַ ַיֲעקב   ב ְ ַלח   ד ְ ָ ַבע  פ  ִנין  ש ֶּ   השמים   מן  קול  בת  יצאה  ר ְוָאמַ   ָקָלא  ָנְפָקא,  רחל   בשביל  הראשונות  שנים  שבע   לעבוד  והשלים  גמר  שיעקב  בשעה  וראה  בא  ַקְדָמִאין  ש ְ

  הדבר   יצא   מאתי   כי   תדע ,  רמיתני  ולמה  עמך   עבדתי   ברחל  הלא  לומר  ן לב  על   מתרעם   אתה  למה   קב ַיעֲ   לו  ואמרה ,  לאה   את  לו   ונתן  לבן  אותו   שרימה  שנצטער  על   יעקב   את   חם לנ 

  צריך  תחילה   היינו   ָהעֹוָלם  ִמן   ישראל   היאל  ם "אלהי '  ה  ברוך   שנאמר,  לאה   עבור  שהם   ממך   יתעלם   אלו  שנים   שבע   ושכל,  רחל  עבור   תעבוד  כ" ואח  לאה  עבור   תחילה  שתעבוד

ִתיב   ֹוָלם ָהע  ְוַעד ,  היובל   שהוא  ןהעליו   עולם  את  לתקן  להתחיל ְלֵעיָלא  ָסִתים   עֹוָלם   כי,  ולתקנה   שמטה  שהוא  התחתון  עולם  עד  לרדת  צריך   כ"ואח   כ ְ   הסתום  עולם  יֹוְבָלא  ד ִ

ן מִ ,  לאה   סוד  יובל  נקרא  הוא  שלמעלה ָ מ  ַ ירו ָתא  ת  ין ,  א "דז   ספירות   של   התיקון  תחלתה  שמשם  ש ֵ ֵ ו ן   ִאל  ִאינ  ָלא  ְסִתיִמין   ד ְ ָיא   ד ְ ל ְ ו ן   יֹוְבָלא  ִמן  ָלךְ   ִאְתג ַ   הם  אלו (  ז"ד   ג"ה)  ִאינ 

ִגין,  הנעלמת  לאה  פרצוף'  בחי  שהוא  מיובל  והם   לך   נתגלו  שלא   סתומות  שהם   א"שבז  העליונות  ספירות  ךְ   ב ְ ָ ימו    כ  ָלא  ִמי ֲַעקב   ִאְסת ִ   לפי   מיעקב   הראשונות   השנים  נסתמו  לכן  ָיַדע   ד ְ

ב ,  א "דז  יונות העל  הספירות   את   עדיין   השיג   שלא  ָחש ַ ה   ִמן   ָהא ד ְ   ד ְ ָ ִמט  ו ן   ש ְ   לכן  יעקב   כבר   השיג  זה   ואת,  ולמטה  א "דז   מהחזה   העומדת   רחל   סוד   שהיא   השמטה   מן   שהם   שחשב   ִאינ 

ַיֲעִביד   ו ְבִגין,  הראשונות  שנים'  הז  את  עבד  שברחל  חשב ְלֵעיָלא  ֵמעֹוָלם  ירו ָתאש ֵ   ד ְ   לכן ,  הנעלמת  אהל  סוד  והוא  סתום  שהוא  וןהעלי  עולם  כנגד  בתחילה  שיעבוד  ובכדי  ד ִ

ְסָיין ַ יה    ִאְתכ  ִגין ,  עבד  שכנגדה   ידע   שלא   הראשונות   שנים'  הז  ממנו   נתכסו  ִמנ ֵ יֹוְבָלא  ב ְ עֲ   ו ְלָבַתר ,  לאה '  בחי  שהוא   סתום   הוא  שיובל   לפי   ָסִתים  ִאיהו    ד ְ ֵני   ָברו  ד ַ   יֹוְבָלא   ש ְ
ְסָייא ַ ִאְתכ  ֵני  ֲעַבד ,  וסותהמכ   היובל  שני  שעברו   ואחר   ד ְ מִ   ש ְ ה ש ְ ָ ְלָיין  ט  ר ,  רחל  של   ס" הז  כנגד  שהם  הנגלות   שמטה   שני   שבע   כנגד   עבד   ְדִאְתג ַ ַ ְתֵרין  ְוִאְתַעט    לֹון   ְוָאִחיד   ָעְלִמין   ב ִ

 (   ומפרשים מ"ומק  ק"רמ). עמהן ונתיחד ורחל  בלאה  עולמות  יבשנ  ת"בת  שהוא  יעקב  ונתעטר 

י' ה  ַוי ְַרא נו ָאה   כ ִ אי   ְוִכי קשה מ  ֵלָאה  ש ְ ַ נו ָאה   ִהיא ַאמ  ֵני  ְוָהא , שנואה היתה  למה  ש ְ נו ָאה  ב ְ ֵני ָלאו ש ְ   מדות מתשע אחת  הם  כי ) הגונים  בנים אינם שנואה  בני  והרי   ִניְנהו   ַמַעְלָיא   ב ְ

ָכל   יַנןַוֲחזֵ (,  ב"ע  כ  דף   נדרים '  סבמ  המפורשות ו ן   ד ְ ֵני  ִאינ  ָאה   ַמֲעֵלי  ב ְ ֵ י  ֲאַמְרת ְ   ְוַאת ְ ,  מלאה   יצאו   ביםהטו  הבנים  אותם  שכל   ואיםר   אנו  והרי  ָנְפקו    ִמל  נו ָאה   כ ִ   יכול  אתה  ואיך   ֵלָאה   ש ְ

א  כפשוטו  הדבר  שאין  ומתרץ,  ליעקב  שנואה  היתה  לאה  כי  לומר ל ָ אי  אֶּ ִדיר   ִאיהו    יֹוְבָלא  ַוד ַ ָ ָיאדְ   ָעְלָמא  ת  ס ְ ַ   נעלםה  עולם'  בחי  תמיד  היא  הבינה  סוד  שהוא  יובל  ודאי  אלא  ִאְתכ 

ֹוי  ְוָכל ,  כלל   השגה   שום  בה   אין  כי ָיא  (ב "ע  קנד   דף )  ָלאו   ִמיל  ל ְ ִאְתג ַ ךְ   ו ְבִגין,  נגלים  אינם  עניניה  וכל  ִניְנהו    ב ְ ָ ָיין  ַיֲעקב   כ  ס ְ ַ יה    ִאְתכ  ל   ִמנ ֵ   קב מיע   ונעלמו  נתכסו  לכן  דֹויעֹובָ   כ ָ

  לכן,  לאה   שהיא מיעקב   נעלם   היה הלילה  וכל,  לאה   היא והנה  בבקר  ויהי דכתיב   הוהראי, עניניה  כל ממנו   ם נעלמי  היו לכן  דבינה   במלכות מושרשת   היתה שלאה  לפי   ל" ר,  מעשיה  כל 
  את  גם  ויאהב  ש" וז,  אליו  שנגלה  מה  אלא  אוהב  אדם  ואין  לו  םנגלי   עניניה  כל  והיו  הנגלה   עולם  סוד  שהיא  במלכות  מושרשת  שהיא  מרחל   כמו  ממנה  נוחה  יעקב  של  דעתו  היתה  לא

 (    ומפרשים ג"ורא ק"רמ).  ו "ח שנואה  שהיתה לא   אבל רחל  אהבת בערך שנואה  וקראה , מלאה  ותרי רחל  את  אוהב שהיה ל "ר  ,מלאה  רחל 

א ָאה   ָעְלָמא   ֲחֵזי  ת ָ ָ ת  ַ ָיא  ת  ל ְ ִאְתג ַ ירו ָתא   ְוהו א ,  למעלה   מלמטה   הגלוי  תחילת   היא   כי  נגלית  היא  כותהמל  סוד  שהוא   התחתון  עולם  וראה  בא   ִאיהו    ב ְ א  ש ֵ כל ָ ָקא  ד ְ ֹויב ְ   ְלַסל ְ   ַדְרג 
ָמה , העליונות למדרגות  דרכו  ליכנס   השמים  ושער  הכניסה ופתח   הכל  התחלת היא  וגם  ָאה  ְדָחְכָמה  כ ְ ָ ירו ָתא  הו א  ִעל  א ש ֵ כל ָ   כל  וי גל  כי ,  הכל התחלת  היא  יונה העל  שחכמה כמו   ד ְ

ת ָ   ָעְלָמא   ָנֵמי  ָהִכי ,  מחכמה  מתחלת  למטה  מלמעלה  האצילות ַ ירו ָתא   ְוִהיא ,  תתאה  חכמה  כ"ג  נקראת   המלכות   כן   כמו  ִאיהו    ָחְכָמה   ָאה ת  א  ש ֵ   מלמטה   הכל  התחלת  והיא  ְדכל ָ

ךְ   ו ְבִגין,  למעלה ָ ה   ָקֵריַנן   כ  ִגין,  ו לפני  שנגלה  למי  לנוכח  מדברכ "  אתה"  לה  קוראים  זה  ובשביל  ַאת ָ ִאיהו    ב ְ ה   ד ְ ָ ִמט  ָיא  ש ְ ל ְ   מורה  והוא,  בגלוי  שהיא  ההשמט   סוד  שהיא  לפי  ְוִאְתג ַ

ָאה   ְוָעְלָמא,  בה   ההשגה  על ָ ִאיהו    ִעל  ָכל ,  נסתר  בלשון"  הוא"  אותה  קוראים  הבינה  שהוא  יובל  סוד  שהוא  העליון  ועולם  הו א  ָקֵריָנא  יֹוְבָלא  ד ְ ָיא  ֹויִמל    ד ְ ס ְ ַ ִאְתכ  ו ןִאי   ב ְ   שכל  לפי  נ 

ה  ְוָרָזא , א "הו מה   נודע  ולא  ונעלמים   מכוסים  הם  עניניה  ְכִתיב , לאה   של  הענין  וסוד  ְדֵלָאה  ְדִמל ָ ב  ד ִ כ ַ ש ְ ה    ַוי ִ ָ ְיָלה  ִעמ  ַ ל    מהבינה   סיוע  שם  שהיה   לרמז הוא  מלת כתובה  לכן   הו א  ב ַ

א  ְוַעל (,  יששכר  משם   יצא ש  סייעו  ה"הקב,  הוא  בלילה  כ "מש  על   י "כפרש)  לאה   שורש   שבה   הוא   הנקראת  ִתיב   זה   ומשום   ד ָ ִוי  ְוָעַבד   כ ְ ֵ ,  הוא   הנקראת   הבינה   בכח   עבד   בגבורה  שהוא   הלוי   א הו    ַהל 

ִגין,  הבינה   עד  בעבודתו  ן"מ   והעלה ָכא  ב ְ יה    ְלַאְמש ָ ְרָכאן  ִמנ ֵ א  ב ִ   שכל   לפי,  ינה מהב   הברכות  נמשכות  הלוי  דתשבעבו   והטעם,  העולמות  לכל  ברכות  ממנה  להמשיך   כדי  ְלכל ָ

ָאה   ָעְלָמא"  הו א",  הלוים  שורש   שבה   הגבורה   י "ע   נעשות   הבינה   פעולות ָ אִ   ִעל  ָיא ד ְ ס ְ ַ ִדיר   ְתכ  ָ ָמה   ְוַיֲעקב ,  תמיד  הנעלם   העליון   עולם  היא   ובינה   ת  ָיא   ב ְ ס ְ ַ ִאְתכ  ק   ָלא   ד ְ ב ַ   ִאְתד ַ
ְרעו ֵתיה   א   ב ִ ל ָ ָמה   אֶּ ל ְ   ב ְ ִאְתג ַ ִאש ְ   ְוָדַבק  ְכִתיב ד ִ   סוד   הוא   וזה   ָדא   ְוָרָזא,  בגלוי  שהוא  במה  אלא   ברצונו  השיג  לא  לם ונע   שמכוסה  במה   ויעקב  ָיאד ְ וֹ ב ְ   שרצה   רחל  סוד  שהיא   ת 

 (   ומפרשים ק"רמ). ואזיל כדמפרש  אימא'  בחי  שהיא לאה עם   ולא, עמה להתדבק 

י '  ה   ַוי ְַרא נו ָאה   כ ִ ָסאֵני   לומדים   אנו ,  לאה  שנואה   כי   בתורה   שכתוב  ממה   ֵמָהָכא ,  ֵלָאה   ש ְ ר   ד ְ ְרָיין   ָנש    ב ַ יה    עֶּ ֵ ִאמ    בנה   שהוא  א "ז   בסוד   שהיה   יעקב   לכן ,  מוא  ערות   אדם   ששונא   ד ְ

ר   ְוִיְתַיֵחד   כן  על,  אימא'  בחי  שהיא   לאה   את  לישא  שנא,  אימא   של יה    ִעם   ָנש    ב ַ ֵ ָכל   ִאמ  ש  ִיְתחֲ   ְוָלא  ֲאַתר   ב ְ   ְוָהא ,  שחש  שום  בלי  מקום  בכל  אמו  םע   להתיחד  לאדם   מותר  ש ָ
וֹ   ִעם   ִמְתַיֵחד   ן ב ֵ   כי ,  ב" ע   פ   דף  קדושין '  במס  חכמים   העירו   וכבר  ִאְתָערו   א,  יחוד  איסור  חשש   שום   ואין   ִאמ  י  ְוכל ָ ֵ ס  ַ ָעְלָמא ,  מיעקב  נתכסו   לאה  עניני  כל   כן   ועל  ִמי ֲַעקב   ִאְתכ    ד ְ
ָאה  ָ ָיא   ָלא ִעל  ל ְ ָלל  ִאְתג ַ  (   ומפרשים  ג "ורא ק" רמ). כלל   לו  נתגלה לא   הלא  סוד   שהוא העליון  עולם  אשהי אימא כי  כ ְ



   מוהר"ן                                                לב תורה                                  קוטייל               10מו: 

הנעלם    שהוא  רבנוומבאר   הוא  העולם  קיט(הזה  )תהלים  כמ"ש  לב,  צפנתי    \נא/בחי'  בלבי 
עבור  וא שכחם  א  לאח"ו  כדי ש  וותיך שמרתי את מצ  ביבלהפשט שדוד המלך אומר להקב"ה    נבאמרתיך

ורבנו   מקו   כאןצא  מועליהם.  הוא  שהלב  נעלם  רמז  דבר  לכן  וצפון  ם  מצפינים  ע"י  בו  שיגנב  שחוששים 

חמש אלפין  המיתוק של הדינים כשממשיכין ה"א  מהלב הוא  ומשם    .\נג/ שכחה הסט"א שהיא בחי'  

ך להמשיך  צרי, שרמזו לו לה' אלפיןכי    הא לאה  דווקאאמרו  לא אמרו לו זו לאה אלא  שמהלב. וזה  
אנפין  מלאה   דזעיר  נוקבא  הרוחני  מפרצוף  לאדהיינו  ז"אה  הנקראת  מאחורי  עד    שמקומה  הלב  מכנגד 

  הלכחמש גבורות של ה  האלפין כדי להמתיק ולתקן את הכלה  חמש  את  ,לב  , והיא בחי'ד ראשוכנג

  :לבן לאה בת 

שהיא בחי' לב שמשם    שם מלמד על המהות שאחיזתה בבינההוגם היו אומרים שהכלה שמה לאה,  

 :  שע"י בחינות עצמה נמתקתה נמצא ל כה המיתוק של

 
 עד כאן ביאור חברותא 

 
י ִא )יא(    תהילים פרק קיט   נא י ָצַפְנת ִ ִלב ִ  ְמָרֶתָך ְלַמַען לֹּא ֶאֱחָטא ָלְך: ב ְ
 אמרתך  -בתרלד  נב

מהו וישכחהו, אלא    מה כתיב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, כיון דאמר ולא זכר שר המשקים,   -  : זוהר חלק א דף קצג   נג
 אתר דאית ביה שכחה, ודא הוא קץ דסטרא דחשך.  וישכחהו 
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