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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
 ליקוטי מוהר"ן

 
 .הנ דף
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 מוהר"ן      נה.                    מחאת כפים בתפילה מה מו                      קוטי   יל        
וכן  ,זה הענין מתחלת סי' מ"ד עד כאן, מחובר יחד ]כלא

אך בכתיבתו הקדושה,  ,שמענו רוב דברים אלו בדרוש אחד

 : וכן היה דרכו כמה פעמים, ולא ידעתי טעמו[ ,חלקם קצת

 

כפים בתפילה כי עי"ז נתעוררים בחי'  מחאת[ ב] מה

ובעל כנפיים יגיד כמ"ש )קהלת י'(  ,כנפיים, שמשם בא הדיבור

. נמצא וידי אדם מתחת כנפיהםד ג, וכתיב )יחזקאל י'(דבר

 ,נתעוררים [הכנפים]השע"י שאדם נתעורר בידים שלו, אזי 

היינו כנפי ריאה שמשם נתהווה הדיבור. אבל עדיין צריכין 

להכין ולתקן פה, לקבל את הדיבור בתוכו. וע"י שמכה כף אל 

אצבעות, . כי בכל יד חמשה [ו] זה נתהווה הפה ל ידיכף, ע

והכאות האורות, יד ימין ביד שמאל, היינו חמשה פעמים 

שמאל ביד ימין חמשה  דחמשה, גימטריא כ"ה. והכאות י

פעמים חמשה, גמטריא גם כן כ"ה. שני פעמים כ"ה גימטריא 

מצרים שנזכר  זתוחמשים. זה בחינות חמשים פעמים יציא

והר ז}י בחינות יובל יצאו מגלות מצרים , כי ע"[ח] בתורה

 .[ט] ועיקר גלות מצרים, שהיה הדיבור בגלות .{שמות מו

 .וע"י גאולה נתהווה בחי' פה .[י] כבד פהובשביל זה היה משה 

פה. וזה בחי', )שמות ה יאנמצא שע"י חמשין שערי בינה נתהוה

מי דייקא, נמצא שע"י מחאת כף, חמשה  ,מי שם פה לאדםד'( 

יד שמאל אצבעות ימין בחמשה שביד שמאל, וחמשה שב

פה, כמ"ש  יבבחמשה שביד ימין, נתהווה בחי' מי, שע"י נתהוה

. והפה מקבל הדיבורים מהכנפי ריאה, כמ"ש מי שם פה לאדם

. וכנפיים נתעוררים בהתעוררות ידי יגיד דבר ובעל כנפיים

. וכל זה אנו רואים וידי אדם מתחת כנפיהם יגאדם, כמ"ש

זה אמרו הפוסקים ובשביל  ,בחוש, שהידים הם כנגד כנפי ריאה

הגף סמוך לגוף טרפה )יו"ד סי' נג(, כי בוודאי ניקב עי"ז  נשבר

 יד: הריאה

בשעת התפלה, זה בחינות נתינת מחאת כף [ טו]מו 

 ,[יז] . כי מטה היינו בחינות זווג[טז]המטה בין צפון לדרום 

. וצפון ודרום זה {[יט] חוע' תיקון נ [יח] תיקון יוד}נות תפלה בחי

. וזה שהתפלל אבא בנימין )ברכות ה' ע"ב( כיםיבחינות יד

שיהא תפלתו סמוך למטתו, היינו שלא יהיה הפרש בין התפלה 

ע"י מחאת כף נמתקים הדינים. כי יש ג' הוויות,  גם:  [כא] לזיווג

 יד הרמה [כד] יד החזקה [כג] יד הגדולה ,[כב] שהם בחי' ג' ידים

ובשעת  ,קהויד שמאל זה יד החז ,ויד ימין זה יד הגדולה ,[כה]

הכאה שנתחברים יחד, זה בחי' יד רמה. והדיבורים היוצאים 

ם ע"י , גימ' ג' פעמים אלקים, והם נמתקי[כו] הם יוצאים מהגרון

 , נפש, זהבכפי תמיד וכו' נפשיט( ג' הוויות. וז"פ )תהלים קי

 נפשי יצאהכמו שכתוב )שיר השירים ה'(  ,בחינות דיבור

 טורף נפשו באפוח( "ש )איוב יהיינו בחינות תפלה, כמ, בדברו

א ל תורתךועי"ז  ,, היינו בחינות מחאת הכף[כח] בכפי(. כז)
, גימטריא ג' הוויות וג' אלקים, של"ור"ת  ,[כט] כחתיש

ממוחין דקטנות,  לאי: גם עיקר השכחה ה היינו המתקת הדינים

ותורתך וכשממתיק את אלקים בכפיו, עי"ז  ,מבחינות אלקים

כי בי חשק  [לא]א(, )תהלים צושוזה פיר:  לא שכחתי

, היינו ג"פ :{הקדמת התיקונים ז} מ"בגי'  בי כי ,ואפלטהו

וזה בחינות  .שנתגלה החשק שבלב, בידים ,מ"בגימטריא  יד

 גם::    , בחינות המתקת הדיניםואפלטהועי"ז  ,מחאת כפים

כי כל המחלוקת נמשכים  ,ע"י מחאת כף מבטל המחלוקת

. וע"י [לג]שהם בחי' שמאלא וימינא  ,[לב] מבחי' קרח על אהרן

 : מחאת כף נכללים שמאל בימין וימין בשמאל ונעשים אחדות

, זה בחינות תבל. האירו ברקיו תבל ראתהז( וז"פ )תהלים צ

וע"י  ,[לה] , ושמאל זה רי"ו[לד] מחאת כפים. כי ימין זה ע"ב

. תבל, גימטריא רי"ושנכללים זה בזה נעשה שני פעמים 

 ,טריא רי"ומיא ימין, יש בו שלש פעמים ע"ב גוכי גם ע"ב שה

 ושלשה פעמים ע"ב, זה בחי' כהן גדול, וכהן הדיוט, וסגן הכהן

האירו . וע"י שנתראה תבל, היינו מחאת הכפים, עי"ז [לו]

ויצא , נתתקן המחלוקת הנקרא ברק. כמ"ש )זכריה ט'( ברקיו

 הווישטמ  ט( וחץ לשון מחלוקת. כמ"ש )בראשית מ, כברק חיצו

כל : וזה פי', )תהלים מז( : , ותרגומו בעלי פלגותאבעלי חיצים

 ע"בכי שני פעמים , [לז] , לשון התחברותהעמים תקעו כף

קודם שהעתקתי להיות )לח::     תקעוגימטריא  רי"ו

תורה זאת מכתיבת ידו הק', כתבתי מתחילה קצת מענין זה 

ולהיות קצת דברים מבוארים שם  ,כפי מה ששמעתיו ,בעצמי

  :( ושניהם כאחד טובים. וזהו ,ע"כ העתקתיו ג"כ ,קצת יותר

)בשער לטכתוב בפע"ח  ,הכאת כף אל כף בעת התפלה ענין

( של"ו יו)איוב  של"ו הייתי ויפרפרנימחזרת עמידה פ"ז בסופו( 

[ מא] וישם לך שלוםבגימטריא ג' הוויות וג' אלקים ור"ת של 

יק ג' אלקים. כי ממת מבויהודהיינו שג' פעמים ה ,גימטריא של"ו

והן יד ימין הוא יד  ,יש ג' ידיים יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה

וע"י חבוקת הידים נעשה יד  ,יד השמאל יד החזקה ,הגדולה

הרמה. וע"כ כשמכה כף אל כף ומחבר הידיים בתפלה, נמתקין 

וע"י  ,כי יד הוא בחי' הויה, יוד אותיות וד' אותיות ,[מג] הדינין

ג' הוויות, נמתקין הג' אלקים, שהם הדינין  ג' הידים שהוא

סגולה  והואהיוצאין מהגרון שהוא בגימטריא ג' אלקים: 

נפשי, היינו בחי'  ,נפשי בכפי תמידלזכרון, כמ"ש )תהלים קיט( 

בכפי . נפשי יצאה בדברותפלה. כמ"ש )שיר השירים ה'( 

זה  דייל ע ,כף בשעת התפלה מדלע, הינו כשמכה כף תמיד

 [מו] כי השכחה הוא מוחין דקטנות ,[מה] שכחתי לא ותורתך

וכשממתיק הדינים כנ"ל, אזי הוא במוחין דגדלות,  ,בחי' אלקים

 ,שלו, ר"ת כחתישא לתורתך וואין לו שכחה. וע"כ 

דהיינו ע"י שממתיק ג' אלקים בג' הוויות כנ"ל, אין לו שכחה. 

וזה דייקא בשעת התפלה, כי אז יודע אם הוא במוחין דקטנות 

 כי הדיבור  ,לותדו דגא

 

                                
 מוהרנ"ת בתקפא  א
תורה זו לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן  ב

 נאמרה
 בכל המהדורות )יחזקאל י'( וצ"ל )יחזקאל א'(  ג
ודמות  -דמות אדם תחת, ובלוה"ת שםו -בתרלד  ד

 )כלשון הפסוק ביחזקאל י'( ,ידי אדם תחת
 הוספת מוהרנ"ת בתקפא ה
מ"ד ועשר אצבעותיו  עיין ספר היצירה פ"ו ו

 והוא הלשון. 
 יציאת -יציאות, ומתרלו  -ותרלד גם בדפו"ר ז
 תיקון לט דף עט: זוהר ח"ג דף רסב. ח
עיין תורה נו אות ז' ושם ציין לזוהר וארא  ט

ועיין כה: ועיין תורה סב אות ה וסוף תורה סו 
 בעש"ט עה"ת בראשית צח צט ושמות כ'.

 שמות ד' י' י
 נתהווה  -מתרצו  יא
 נתהווה -מתרצו  יב

                                
בלוח התיקון תרלד כתב להוסיף כאן )יחזקאל  יג

 א(
בדפו"ר נמצאות כאן תורות קט עד קיד ואח"כ  יד

 מז ואחריה תורה מו שבלשון מוהרנ"ת תורה
לשון רבינו ז"ל נאמרה בברסלב אחרי סוכות  טו

 תקסג
תניא אבא בנימין אומר על שני ] * ברכות ה: טז

דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא 
לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון 

ועיין  קיט: קכ. . עוד עיין זוהר ח"ג קיח:וםלדר
ביאורו על ובחוקותי ב בראשיתרקנטי פרשת 

ושער  תקוני זוהר דף פד.עיין וזוהר הנ"ל 
 [המצוות לאריז"ל פ' בראשית

 לעיל תורה ט אות ב' יז
 בסופו בסוף דף כו. יח
 דף צב. יט
 ידים -מתרצו  כ

                                
עיין אור המאיר פרשת תצוה ד"ה ומצינו  כא

 בספרים
עיין לקמן תורה קפ ועיין ע"ח שער מו פ"ז  כב

המצוות להאריז"ל משפטים  מ"ת וספר טעמי
 מצות ראיה

 שמות יד לא כג
שמות יג ט' ושם ו' א' ושם לב יא דברים לד  כד
 יב
 במדבר לג ג' שמות יד ח' כה
תחילת הוית הדיבור בא לגלות במיצר הגרון כנ"ל  כו

בתורה מה שבמצרים הדיבור היה בגלות וזהו שנזכר 
 בגאולת מצרים ג' ידים גדולה חזקה ורמה

*שמובא פסוק זה לענין   ת ה:עיין ברכו כז
 תפלה

 תהלים קיט נפשי בכפי הנ"ל כח
 תהלים קיט קטסוף פסוק הנ"ל  כט
 הוא -ומתרלו  ,היא –ותרלד  גם בדפו"ר ל

                                
כה יאמר ה' הואיל וחשק בי  –ע' מצודות  לא

 לכן אצילהו מן החיות הממיתים
במדבר טז י' יא ובקשתם גם כהונה וכו'  לב

לשון רבינו מבחי' . וואהרן מה הוא כי תלינו עלי
קרח על אהרן נראה שרומז לדברי תיקון ל' דף עד. 
וכביאור המתוק מדבש שם שקרח לוי דין צריך לשמש 
את אהרן כהן חסד כדי להמתיק גבורותיו דהיינו להיות 

 .קרח תחת אהרן ולא על אהרן
שציין  * זוהר בראשית יז. ותיקון ל ]דף עד. לג

 [מוהרנ"ת לעיל בתורה מד
 ' הויה במילוי יודין גמט' חסד טגמ לד
עיין ע"ח שער לג  גמט' גבורהג"פ ע"ב  לה

לעיל תורה יג ה' שם ציין  עיין, ופ"א
הטשערינער רב לעיין תיקון י' ]דף כה:[ ותיקון 

ועיין עץ  כא ]דף נה:[ ותיקון סט ]דף צט:[
 חיים שער הכללים פ"ג

                                
כי ע"ב חסד כנ"ל וכהן איש חסד כמבואר  לו

ועיין סוטה פ"א פ"ט ושבת פי"ט  בפע"ח סליחות
 מב. מה סגן כהן משמש

להריע.  עפרש"י תקעו כף התערבו זה עם זה לז
 ענין הכות כף אל כף לשמחהפי' מצודות ציון ו

.  לשון מוהרנ"ת זה הערת מוהרנ"ת בתקפא לח

טור ד' ולשון רבינו נמצא  08נמצא בדפו"ר צילום 

 טור ד' 08שם בצילום 
 נוסף בתקפא לט
 שלו -בתרלד מ

 כו 'במדבר ו מא
 הויה -מתרלו ו ,הוויה -, בתרלד הווי' -בדפו"ר  מב
 לק"ה תרומות ומעשרות ד' מג
  אל -על, ובתשכט  –גם בדפו"ר ותרלד  מד
 .סוף הפסוק הנ"ל נפשי בכפי תהלים קיט קט מה
 .'עיין שער המצוות ואתחנן הקד' ב מו

 תורה אור
ֲעךָּ   ד ָּ מַּ ם ב ְּ קהלת י )כ( ג ַּ

ל ת ְּ  י ֶמֶלךְּ אַּ רֵּ דְּ חַּ בְּ ל ו  ֵּ ל  קַּ
י  יר כ ִ ש ִ ל עָּ ֵּ ל  קַּ ל ת ְּ ךָּ אַּ בְּ כ ָּ ִמש ְּ
ֹול  ק  ִים יֹוִליךְּ ֶאת הַּ מַּ ָּ ש   עֹוף הַּ

ִים  פַּ נָּ ל הכ ְּ עַּ בַּ ִים\ו  פַּ נָּ יד \}כ ְּ ג ִ { יַּ
ר: בָּ  ד ָּ

ו  י\יחזקאל א )ח( ִוידֵּ { \}ִוידֵּ
ל  יֶהם עַּ פֵּ נְּ ת כ ַּ חַּ ַּ ם ִמת  דָּ אָּ
יֶהם  נֵּ פְּ יֶהם ו  עֵּ ת ִרבְּ עַּ ב ַּ רְּ אַּ

יהֶ  פֵּ נְּ כַּ ם:וְּ ת ָּ עְּ ב ַּ רְּ אַּ   ם לְּ
ה  עָּ ב ָּ רְּ יחזקאל י )כא( אַּ
ע  ב ַּ רְּ אַּ ד וְּ ֶאחָּ ִנים לְּ ה פָּ עָּ ב ָּ רְּ אַּ
ם  דָּ י אָּ דֵּ ת יְּ מו  דְּ ד ו  ֶאחָּ ִים לְּ פַּ נָּ כ ְּ

יֶהם: פֵּ נְּ ת כ ַּ חַּ ַּ  ת 
ה ֶאל  ֹאֶמר ֹמש ֶ י  שמות ד )י( וַּ
י ֹלא ִאיש   י ֲאֹדנָּ ק ב ִ ֹקוָּ יְּ
ם  מֹול ג ַּ ם ִמת ְּ ֹנִכי ג ַּ ִרים אָּ בָּ ד ְּ

ֹם  ש  לְּ ִ ךָּ ֶאל ִמש   רְּ ב ֶ ז ד ַּ אָּ ם מֵּ ג ַּ
ד  בַּ כְּ ה ו  ֶ ד פ  בַּ י כְּ ךָּ כ ִ ד ֶ בְּ עַּ
ק  ֹקוָּ ֹאֶמר יְּ י  ֹנִכי: )יא( וַּ ֹון אָּ ש  לָּ
ם אֹו  דָּ אָּ ה לָּ ֶ ם פ  יו ִמי ש ָּ לָּ אֵּ
ש  אֹו  רֵּ ם אֹו חֵּ ֵּ ם ִאל  ו  ש  ִמי יָּ
ֹנִכי  ר ֲהֹלא אָּ חַּ אֹו ִעו ֵּ ִפק ֵּ

ק: ֹקוָּ  יְּ
 תורה מו

א  בשלחשמות  רְּ י ַּ יד )לא( וַּ
ל אֶ  אֵּ רָּ ר ִיש ְּ ה ֲאש ֶ ֹדלָּ ג ְּ ד הַּ י ָּ ת הַּ

או   ירְּ י ִ ִים וַּ רַּ ִמצְּ ד ב ְּ ֹדוָּ ה יְּ ש ָּ עָּ
ד  יֹדוָּ ֲאִמינו  ב ַּ י ַּ ד וַּ ֹדוָּ ם ֶאת יְּ עָּ הָּ

בְּ  ה עַּ מש ֶ בְּ ֹו:ו   ד 
ךָּ בא שמות  ה לְּ יָּ הָּ יג )ט( וְּ

ין  רֹון ב ֵּ ִזכ ָּ לְּ ךָּ ו  דְּ ל יָּ אֹות עַּ לְּ
ד  ֹדוָּ ת יְּ ֹורַּ ֶיה ת  הְּ ן ת ִ עַּ מַּ יֶניךָּ לְּ עֵּ

יָּ  י ב ְּ ִפיךָּ כ ִ ה הֹוִצֲאךָּ ב ְּ קָּ ד ֲחזָּ
ִים: רָּ צְּ ד ִממ ִ ֹדוָּ   יְּ

ק  בשלחשמות  ז ֵּ חַּ יְּ יד )ח( וַּ
ֹעה ֶמֶלךְּ  רְּ ַּ ב פ  ד ֶאת לֵּ ֹדוָּ יְּ
י  נֵּ י ב ְּ ֲחרֵּ ֹף אַּ ד  רְּ י ִ ִים וַּ רַּ ִמצְּ
ִאים  ל ֹיצְּ אֵּ רָּ י ִיש ְּ נֵּ בְּ ל ו  אֵּ רָּ ִיש ְּ

ה: מָּ ד רָּ יָּ  ב ְּ
י  ש ִ פְּ תהילים קיט )קט( נַּ
ךָּ ֹלא  תְּ תֹורָּ ִמיד וְּ י תָּ ִ פ  כַּ בְּ

כָּ  י:ש ָּ ת ִ  חְּ
י  ת ִ חְּ תַּ ָּ שיר השירים ה )ו( פ 
ר  בָּ ק עָּ מַּ דֹוִדי חָּ דֹוִדי וְּ ֲאִני לְּ
יהו   ת ִ ש ְּ ק ַּ רֹו ב ִ ב ְּ דַּ ה בְּ אָּ צְּ י יָּ ש ִ פְּ נַּ
ֹלא  אִתיו וְּ רָּ אִתיהו  קְּ צָּ ֹלא מְּ וְּ

ִני: נָּ  עָּ
ֹו  פ  אַּ ֹו ב ְּ ש  פְּ ף נַּ איוב יח )ד( ֹטרֵּ
ק  ַּ ת  ֶיעְּ ֶרץ וְּ ב אָּ זַּ עָּ ֵּ ךָּ ת  נְּ עַּ מַּ לְּ הַּ

ֹקמֹו: ר ִממ ְּ  צו 
ק תה ש ַּ י ִבי חָּ ילים צא )יד( כ ִ

ע  דַּ י יָּ הו  כ ִ בֵּ ג ְּ הו  ֲאש ַּ טֵּ ל ְּ ֲאפַּ וַּ
ִמי:  ש ְּ

יו  קָּ רָּ ִאירו  בְּ תהילים צז )ד( הֵּ
ֶרץ: אָּ ל הָּ חֵּ ָּ ת  ה וַּ ֲאתָּ ל רָּ בֵּ ֵּ  ת 

יֶהם  ד ֲעלֵּ יֹדוָּ זכריה ט )יד( וַּ
י  אֹדנָּ ֹו וַּ ק ִחצ  רָּ ב ָּ א כַּ צָּ יָּ ֶאה וְּ רָּ יֵּ
ךְּ  לַּ הָּ ע וְּ קָּ ר ִיתְּ ֹופָּ ש   יֱֹדִוד ב ַּ

סַּ  ן:ב ְּ ימָּ ֵּ  ֲערֹות ת 
בראשית ויחי מט )כג( 
י  ֲעלֵּ ֻמהו  ב ַּ טְּ ש ְּ י ִ ו  וַּ ֹרב  ֲרֻרהו  וָּ מָּ יְּ וַּ

ים:  ִחצ ִ
ים  מ ִ עַּ ל הָּ תהילים מז )ב( כ ָּ
אֹלִהים  ִריעו  לֵּ ף הָּ עו  כָּ קְּ ת ִ

ה: קֹול ִרנ ָּ  ב ְּ
ִייִתי  ו הָּ לֵּ איוב טז )יב( ש ָּ
י  ִ פ  רְּ עָּ ז ב ְּ חַּ אָּ ִני וְּ רֵּ ְּ פ  רְּ פַּ יְּ וַּ

יְּ  ִני וַּ צֵּ ְּ פ  צְּ פַּ יְּ ה:וַּ רָּ ָּ ט  מַּ ִני לֹו לְּ  ִקימֵּ
א  ָּ במדבר נשא ו )כו( ִיש  
ךָּ  ם לְּ ש ֵּ יָּ ֶליךָּ וְּ יו אֵּ נָּ ָּ ק פ  ֹקוָּ יְּ

לֹום: ס  ש ָּ
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  מחאת כף בשעת התפלה מחאת כף בשעת התפלה מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן יימספה"ק ל מספה"ק ל 

 
 א
 

נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה   ְלׁשֹון    ַרּבֵּ

 זמן אמירת התורה
סוכות   אחרי  בברסלב  נאמרה  זו  תורה 

 שנת תקסג 

 
 הקדמה  

לבאר עוד ה' תיקונים   קונים( ותורה מה )ביאר תיקון א'( מוסיף כאן רבנו יכהמשך לתורה מד )שבאר בה יד ת
סה"כ נתבארו בג' תורות אלה כ' תיקונים שנעשים ע"י מחאת כפים  ו, שנעשים ע"י מחאת כפים בתפלה

 . בתפלה

יותר על בחי' היד והמדה השלישית שנעשית מהתכללות ימין במחאת כפים היא נראה שבתורה זו הדגש 
היא בקו האמצעי, בחי' יעקב בחיר האבות,  , שכידוע היא המכוונת ביותר על כתר רצונו ית' כיון שושמאל

 -בחמש בחי'   שהיה בחי' בריח התיכון דהיינו האמצעי שעולה עד הכתר וקושר את הכל בשלימות.

בכוונה  .א מביניהן במדה ממוצעת  יוצאת  ואזי התפלה  והשמאל  הימין  נכללות  כפים  מבאר שע"י מחאת 
 לשם שמים בלבד, בבחי' תיקון המשפט. 

כ .ב מחאת  שע"י  ג"פ  מבאר  גמט'  הגרון  כן  ועל  מגבורות  יוצא  הדבור  כי  הדינים  נמתקים  בתפלה  פים 
)דהיינו ד' אותיות  היא הויה    די  לאלקים וע"י מחאת כפים נכללות ומההתכללות נעשית בחי' יד שלישית וכ

מתק  וע"י מחאת כף בתפלה ממתיקים הג' הויות את הג' אלקים, ונ  הפשוטות ועוד י' אותיות של המילוי הן י"ד(
 הדין. 

כפים   .ג מחאת  ע"י  נמצא  דינים,  דהיינו  דקטנות  ממוחין  היא  השכחה  עיקר  כי  לזכרון  סגולה  היא  עוד 
 בתפלה שממתיק הדין כנ"ל גם מתבטל השכחה וזוכה לזכרון.

)ר"ת אנא בכח וכו'(  מבאר שע"י מחאת כפים בתפלה אזי נעשים ג' ידים כנ"ל וג"פ יד גמט' שם הקדוש מ"ב   .ד

א בחי' לב כמ"ש בפתח אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין, נמצא שהמחאת כפים מוציא  שהוא בבינה שהי
 ומגלה את החשק שבלב אל הידים ועי"ז נמתק הדין

כ .ה כל מחלקת בשרשה.  פיםמבאר שמחאת  לבטל  סגולה  מבחי'   בתפלה היא  נמשכים  כל המחלוקת  כי 
בטל לחברו שהוא כלפיו מצד  , דהיינו שהבעל מחלוקת שהוא שמאל ודין לא רוצה להתקרח על אהרן

ומתבטלים זה לזה ונעשה  זה בזה וזה בזה  החסד, אבל ע"י מחאת כפים בתפלה נכללים הימין והשמאל  
. דהיינו אע"פ שגורם המחלוקת הוא צד הדין והשמאל אבל השלום הוא בהכרח שגם הימין יהיה  שלום

 נכלל בשמאל כדי לעשות שלום. 

תבל ברקיו  "האירו  בפסוק  רמוז  התבל    ראתה"  וזה  שנתראה  שע"י  הוא)דהיינו  וימיןהתכללות    תבל  ע"י    שמאל 

עי"ז האיר ונמתק הברק    ( שמאל  ורי"ו שהוא גמט' גבורה   ימין,   דהינו רי"ו שהוא ג"פ חסד , כי תבל גמט' ב"פ ריו,  מחאת כפים
  שהוא כינוי למחלוקת כיון שהיא מתלקחת כברק.

תקעו, וזהו תקעו    גמט'ין חסד ע"ב ושמאל גבורה רי"ו, ועב וריו  כי ימ  רמוז גם בפסוק "כל העמים תקעו כף"ו
 . , דהיינו שלום ימין ושמאל, ועי"ז נעשה כל העמים תמחאת כפים התכללו כף דהיינו

לשלום,   רומז  העמים  כל  שני  ופסוק  המחלוקת  לביטול  רומז  ברקיו  האירו  ראשון  שפסוק  אפ"ל  ואולי 
נז אות ח' כמבואר   ויש שלום עם דיבור הוא  שיש שלום בלא ד  בתורה  יבור שהוא רק ביטול מחלוקת 

 שלום באמת. 

לדעת אם הוא במוחין    שכיון שמפיו דעת ותבונה על כן האדם בתפלתו יכול בסוף לשון מוהרנ"ת    מבוארעוד  
, ולכן המחאת כפים כדי להמתיק הדין ולעלות ממוחין דקטנות למוחין דגדלות זה דייקא  דקטנות או דגדלות

 בתפלה. 
 

 * 
 [ב] מו תורה 

 
 הוגה ותוקן תמוז תשעג     אדר תשע  א

 לשון רבינו ז"ל נאמרה בברסלב אחרי סוכות תקסג   ב 
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  \ הבחי' ממוצע/   \ד[/ ג ] בשעת התפלה, זה בחינות נתינת המטה בין צפון לדרום  מחאת כף  

  הרועות הקב"ה והמט כי ימין ושמאל חסד וגבורה הן ז  מבואר  \ז/ ובתקוני הזוהר  \ו/ הרומז על שלימות הזיווג
למטה    את כפיםחה ומור המטהיא השכינה ורק כשהיא בין זרועותיו בסוד החיבוק הוא זמן הראוי לזיווג וסיד

  וע' תיקון נח   [ט]   תיקון יוד}בחינות תפלה    [,ח]   . כי מטה היינו בחינות זווגמעורר החיבוק למעלה
ושכינתיה  \יא/ [{י] קב"ה  זיווג  עפ"י שלנו  התחברות  דהיינו    ,שהיא  תנינא  פד  בתורה  רבינו  וכמ"ש  ית'  אליו 

כידוע   יבים י . וצפון ודרום זה בחינות ידו ית'הפסוק נפתולי אלקים נפתלתי שתפלה היא התחברות אלי

ויד שמאל ימין  יד  ימין בחי'  ודרום  נמצא שצפון שמאל  נקרא קדם  בזו  לכן ע"י מחאת    \יג / שמזרח  זו  כפים 
)בחי' תפארת שהיא מהתכללות    ואזי יוצאת התפלה מביניהן בבחי' שלישית ממוצעתנכללות זו בזו  בתפלה  

, רק לשם  דהיינו שלימות החיבור  ,בין צפון לדרוםש  ווג והתחברות אליו ית'זיבבחי    שני הגוונין חסד וגבורה(

 . שמים
ע"ב( ה'  )ברכות  בנימין  אבא  שהתפלל  דברים    \יד/וזה  שני  על  מצטער  היה  ימיו  שכל  הגמ'  לשון 

ו ודרום  צפון  בין  מטתו  הזיווג   שיהא תפלתו סמוך למטתושתהא  כמו  תיהיה  היינו דהיינו שהתפלה   ,

 
 * ברכות ה:   ג

הפשט   ד חז"ל    עפ"י  אמרו  לא  למה  צ"ע  וא"כ  השכינה  כבוד  מפני  ומערב  מזרח  בין  יהיה  שלא  הכוונה  עיקר  בגמ'(  שם  ותוס'  )רש"י 
 טה לא תהא בין מזרח למערב שזה העיקר.  שנתינת המ 

ועיין ברכי יוסף א"ח סי' ג' סק"ב יעויין שם, והרב מדרש תלפיות כתב בשם הרמב"ן ז"ל מה שאמרו בין צפון    -שכתב   עיין בן יהוידע   ה 
ח ודרום הוא חם  לדרום הוא לשון מליצה, ורצונו לומר לא ישמש בתחלת הלילה ולא בסופו אלא באמצע, כי ידוע שהצפון הוא קר ול 

 ויבש, ומזג האדם בתחלת הלילה הוא קר ולח ובסופו חם ויבש ובאמצע ממוצע בין הקור והחום וכו' עיין שם: 

 זה בפ' הגר"א על ספר היצירה פרק ה משנה ז'.  גם עיין כעין 

 כתב שרומז לזיווג לשם שמים.  בספר הפליאה 

פון לדרום הוא יהיה דוגמת אדה"ר כשנברא ]יז[ וכדוגמא שיעור קומה  פרשת בראשית ]טז[ וענין נתינת המטה בין צ   -  שער המצות 
ז"ל   הפוסקים  כל  סברת  היפך  ]א"ש.  למערב,  ורגליו  ]יט[  זרעך  אביא  ממזרח  מזרח  הנקרא  הדעת  כנגד  למזרח  ]יח[  ראשו  העליונה 

 השמאלית בצפון שהיא הגבורה.  ועיי"ש[ יסוד ומ' כנזכר אצלינו בענין נטילת הלולב ]כ[ וידו הימנית בדרום שהוא החסד ויד 

ההשפעה היא בחי' יעקב קו האמצעי וכמשל המאכיל תינוק בבקבוק שמצד מדת החסד יש רצון להרחיב הנקב ומצד מדת    כי שלימות   ו 
הדין לצמצמו ושניהם הכח המפעיל אותם זה לא התינוק אלא המדה עצמה יש בה רצון להתבטאות אבל השלימות היא מדת התפארת  

ו האמצעי שכל הכח המפעיל אותה זה טובת התינוק הכי נמי בכל השפעה וזיווג הקו האמצעי שצריך להיות הכח המכוין את  שהיא בק 
הוא רק הכבוד שמים שיצא   ב' בחי' שהוא תלוי בתיקון הברית שאז כל המכוון  בבחי' תיקון המשפט המבואר בתורה  ההשפעה הוא 

הדין  מצד  שפיע ולא  לה החסד  ישפיע מצד מדת  א המטה בין צפון לדרום דהיינו שלא  מההשפעה הזו, וזה רמזו חז"ל במה שציוו שתה 
 אלא כל מחשבתו יהיה רק על הכבוד שמים כיצד להשפיע באופן שיצא כבוד שמים הגדול ביותר.    , מלהשפיע   וימנע   יפחד 

ְלַקת    ּוֵמָאן  ומפרש  -תיקון סט ]דף צט:[   ז  ָמאָלא    ִמיִמיָנא ינה, שעל ידי זה נאסר אדם הראשון בתשמיש המטה, ואמר  בחינת יחוד נסתלקה השכ   מאיזוֲאַתר ִאְסּתַ ְ   מזרוע ּוִמש ּ

ן ימין וזרוע שמאל שהם חסד וגבורה דז"א,   ַתּמָ "ו  רי"ב  עסוד של עיבו"ר, שהיא אותיות    זהו הּוא ָרָזא ְדִעיּבּור    ְוָדאזרועות ז"א,    שתיהיתה השכינה בסוד החיבוק בין    ם ש  כיֲהָוה    ּדְ
בּוָרה    ֶחֶסד סוד    שהם נעשה עיבו"ר    ידומחסד וגבורה דז"א, לכן ראוי שיאסר בתשמיש המטה שעל    ינה, ולפי שהפריד את השכ"ו רי, גבור"ה כמספר  "ב ע  כמספר חס"ד הוא    כיּגְ

ָנא אֹוְקמּוהּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין    ְוָלא התחתון, וראיה לדבר שבזה תלוי עיבור התחתון, כי   דף ה ע"ב(,  המשנה    חכמי  אמרו  לחנם  ולא ְלַמּגָ רֹום    ַהּנֹוֵתן)במס' ברכות  ין ָצפֹון ַלּדָ תֹו ּבֵ ִמּטָ
ִנים ְזָכִרים    ֵליהּ   ַהְוָייןוגבורה וגורם סוד החיבוק לשכינה,    סדבין ח   דהיינו לו בנים זכרים, כי סוד עיבור התחתון תלוי על ידי המשכת שפע מהשכינה השוכנת בין צפון לדרום    יהיוּבָ

 חסד וגבורה של ז"א. סוד   שהם
 לעיל תורה ט אות ב'  ח 
 בסופו בסוף דף כו.  ט 
 דף צב.  י

ובההוא זמנא דאתפשטת מאלין לבושין, אתייחדת עם בעלה בקרוב בשרא, הדא הוא דכתיב )בראשית ב'( עצם  .  דף צב   תיקוני זהר   יא
ת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, דכך  מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת, על כן יעזב איש את אביו וא 

ובגין דא אוקמוהו מארי  דרכא לאתייחדא דכר ונוקבא בקירוב בשר, ודא דבוקא )נ"א קורבא( דיחודא דלעילא, דלא יהא דבר חוצץ,  

קיר קירות  , )שכינתיה קרקוריה ד מתניתין, דכד בר נש מצלי ומייחד קודשא בריך הוא בשכינתיה דלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר
הלב( , דלא יעביד פרוד וקצוץ בין קודשא בריך הוא ושכינתיה, ורזא דמלה ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ערומים בקרוב בשרא  
עיניך   והיו  מוריך,  יכנף עוד  ולא  כלל, אתמר ביה  לבושא  ושכינתיה כחדא בלא  בריך הוא  זמנא דקודשא  ובההוא  בלא לבושא כלל, 

 .יתבוששו, אמר ליה ברי באתר דאית ערוה אית בשת   ר ליה רבי אלעזר, אבא, מאי סיומא דקרא ולא רואות את מוריך. אמ 
 ידים   -מתרצו    יב 

בראשית ביאורו על זוהר ח"ג קיח: צפון ודרום הם זרועות עולם. וכן פשוט כי צפון ודרום הם ימין ושמאל כידוע שמזרח    עיין רקנטי   יג
 זרוע שמאל שנקראים חסד וגבורה שהם בחי' ימין ושמאל נקרא קדם וימין ושמאל הם זרוע ימין ו 

תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי ועל מטתי שתהא נתונה    -  : ברכות דף ה   יד
ב ואיתימא רבי יהושע  בין צפון לדרום על תפלתי שתהא לפני מטתי מאי לפני מטתי אילימא לפני מטתי ממש והאמר רב יהודה אמר ר 

בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לא תימא לפני מטתי אלא אימא  
סמוך למטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין  
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וכמו שהזיווג בבחי' ממוצע בין צפון ודרום כך התפילה בבחי'    \טו/   בין התפלה לזיווג  שלא יהיה הפרש
   .ממוצע

בתפלה מתבטא  הממוצע  כיצד  בביאור  כאן  קיצר  שזה    ,רבנו  ב'  תורה  עפ"י  לבאר  יש  תיקון  ואולי  בחי' 
בות  שעל ידו זוכה לתפלה בלא מחש  )שכידוע היא מדת התפארת היוצאת משני צדדי החסד ודין(  המשפט

 :    כמבואר בתורה ב'ולא יחטיא של הלשם שמים ן בחרב התפלה לחוט השערה וזרות ולכו
 

 תיקון ב'

יד הגדולה יד   ,נמתקים הדינים. כי יש ג' הוויות, שהם בחי' ג' ידיםבתפלה ע"י מחאת כף  גם

יד הרמה הגדולה  ,\יז/[טז]   החזקה  יד  זה  ימין  החזקה  ,ויד  יד  זה  ובשעת הכאה  ,  ויד שמאל 
וכל יד היא הויה כי י"ד היא יוד אותיות של שם הויה במילוי והיא    \יח/ ם יחד, זה בחי' יד רמהשנתחברי

וגרון . והדיבורים היוצאים הם יוצאים מהגרון,  ד' אותיות שם העצם )כמבואר לקמן בלשון מוהרנ"ת(

ע"י ג' נמתקים  הדינים שבגרון  , והם  259וגרון גמט'    86X3    =258  עם הכולל  גימ' ג' פעמים אלקים
 . בחי' ג' ידים שמתעוררים ע"י מחאת כף כנ"ל הוויות
  ,נמתק הדין בגרון  ,כי ע"י כפי דהיינו מחאת כף  בכפי תמיד וכו'  נפשי  \יט/ )תהלים קיט(וזה פירוש  וז"פ  

לצאת/ הדיבור  דהיינו  הנפש  זה\כויכול  נפש,  דיבור  ,  ה'(  ,בחינות  השירים  )שיר   \כא/ כמו שכתוב 

 
ה בנים זכרים שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים רב נחמן בר יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפלים כתיב הכא וצפונך תמלא  לי 

 בטנם וכתיב התם וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה: 

יהושע   טו  פני  תיהי   עיין  ושמטתו  יתפלל  מטתו  כשקם  שמיד  שיזכה  שהכוונה  בגמ'(  שם  ותוס'  )רש"י  הפשט  צפון  שעפ"י  בין  מונחת  ה 
ועפ"י רבינו   ולמה הצטער כל כך ע"כ שמדובר בדבר שלא תלוי בו אלא מבקש מהקב"ה שיזכה לזה.   לדרום. קשה מי מעכב בעדו. 
ועשירים   יהיו חכמים  זיווג.  עי"ש מהרש"א שביאר שהתפלל שבניו  היתה על התפילה שתיהיה בבחי'  מתורץ שבאמת עיקר התפלה 

 חכים ידרים ולהעשיר יצפין.כמבואר בב"ב הרוצה לה 

 רבינו השמיט הא דהיה מצטער גם על נתינת המטה בין צפון לדרום.  וצ"ע מדוע 

שגילה רבינו שע"י מחאת כף מתקיים שמטתו בין צפון לדרום כבר אין מקום להצטער על כך ואבא בנימין כיון שלא ידע    ואולי אחרי 
 סוד זה היה מצטער.  

הצ   וצ"ע אם  רבינו שאצל  צריך  כוונת  היה  עליה  זרות  באין מחשבות  ורק התפלה שאז  ושלם  נקי  היה  בודאי  הזיווג  בנימין  דיק אבא 
יחוד עליון עי"ש. ושם משמע שאצל   יחוד תחתון בקדושה כזו שבו תלוי  ועיין תורה לב תנינא שיש  וסיעתא דשמיא.   בקשת רחמים 

 "ש הצדיק זה פשוט יותר ועיקר צריך מדגיש שגם אשתו תיהיה וכו' עי
 עיין לקמן תורה קפ ועיין ע"ח שער מו פ"ז מ"ת וספר טעמי המצוות להאריז"ל משפטים מצות ראיה   טז

חיים   יז  מ"ת    -  עץ  ז  פרק  מו  שיש     -שער  מ"ב  שם  בחסרון    ענין  בכת"י  כנזכר  עשיה  בעולם  משא"כ  אב"י  עולמות  ג'  מן  עולם  בכל 
וכ"ח אותיות מילוי   ג' מ"ה  וי' אותיות מילוי אלפין שהם  דהוי"ה  ד' אותיות פשוטים  הוא  מ"ב דאצילות  והנה אלו הם ששם  התקונים 

ימטריא מ"ב ושם מ"ב דיצירה הם שם מ"ב  דילוי דאלפין. שם מ"ב דבריאה הם ב' שמות אהי"ה יה"ו וכן אהי"ה אשר אהי"ה שהוא ג
הרמוז בר"ת אנא בכח שהוא אבגית"ץ כו'. )גם צריך שתדע כי ד' הויות הם א' הוי"ה דע"ב דיודין באצילות והוי"ה דס"ג בבריאה ודמ"ה  

ד' אותיות הפשוטים   וו' אותיות המילוי  ביצירה ודב"ן בעשיה והנה בכל הוי"ה מן הג"ר הנ"ל דאב"י יש בהם סוד מ"ב אתוון כנ"ל כי 
מ"ב אתוון(   בה  אין  דב"ן שהוא בעשיה  בהוי"ה  ודהוי"ה דמ"ה אבל  דס"ג  ודהוי"ה  דע"ב  דהוי"ה  מ"ב  הרי  המילוי  דילוי       וכ"ח אותיות 

והם סוד ג' ידים שהם י"ד הגדולה מימינא יד  סוד מ"ב הוא ג"פ י"ד וג"פ י"ד גימטריא מ"ב  טעם הדבר והענין הוא כי הנה    וצריך לבאר 

ז'    כי הנה       .והם סוד חג"ת ובהם נכללין ד' תחתונים נהי"ם   ם כנזכר בתקוני זקה משמאלא יד הרמה באמצעיתא  הח  בו  שם מ"ב יש 

דיצירה יש לו ג' ידים שהם סוד שם מ"ב דאנא בכח    והנה אדם     שמות כנודע לפי שהוא בז"ת אמנם שרשו אינו נקרא רק בחג"ת לבד.  
להעלותן   העשיה  עולם  את  עמהם  לאחוז  בעת  כדי  הנאמר  בכח  אנא  על  השחר  ובתפלת  הקדישים  בסוד  אצלינו  כמבואר  למעלה 

אדם     הקרבנות.   לבריאה   ואח"כ  ומעלהו  היצירה  עולם  את  שבו  מ"ב  שם  שהוא  ידיו  בג'  אוחז  הוא  גם  אדם   .     דבריאה    ואח"כ 

ולם התחתון מכולם ואין  העשיה שהוא ע   אמנם   .   ילות גם הוא אוחז בג' ידיו שהוא שם מ"ב שבו את עולם הבריאה ומעלהו אותו צ דא 
 עולם אחר למטה ממנו כדי שיצטרך להעלותו עמו לכן אין בו בחי' הג' יסדים הנ"ל ואין בו בחי' מ"ב: 

היא לא חיבור חסד ודין אלא שנעשה בחי' חדשה דהיינו רחמים שהיא לא רק מיזוג החו"ג אלא היא מידה שנמצאת בקו    ההתכללות   יח
וכמבואר לענין האבות והמשל על זה שמעתי מהריצ"ח שהחסד והדין    האמצעי שעי"ז נעשית בה שלימות שאין במדות שהן בבחי' צד 

את   למדוד  מוכרח  כמו  הדין  ובעל  להשפיע  אותו  מכריחה  כמו  מדתו  החסד  שבעל  עצמה  המדה  היא  בהן  הפועל  שהכח  מדות  הן 
שיעקב נקרא בחיר  ההשפעה ורק בעל הרחמים מדתו היא למדוד מה המקבל צריך, שזו השלימות שבה אין פסולת וכדמצינו באבות  

עפ"י   ידים  בשתי  הצדקה  נתינת  ענין  הריצ"ח  ביאר  וכן  לרצח.   יצחק  של  והדין  לניאוף  ליפול  יכול  של אברהם  החסד  אבל  האבות. 
 המהר"ל שכשנתן בשתי ידים אזי זה הוא בעצמו נותן אבל בימין או שמאל זה בחי' שהיד נותנת.

ָכְחּתִ פרק קיט  תהילים    יט  י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ י ְבַכּפִ  י: )קט( ַנְפׁשִ

הרבה נסתכנתי בסכנות רבות קרובות למיתה ואעפ"כ אני תורתך לא שכחתי )ע"ד חש בראשו יעסוק    -)קט( נפשי בכפי תמיד    רש"י 
 בתורה(: 

קודם היותו דיבור תפילה הוא בגלות במיצר הגרון שליטת הדין ורק ע"י מחאת כף    תחילת יציאתו הוא אל הגרון דהיינו   כי הדיבור   כ
 נמתק הדין ויוצא הדיבור מהגלות וכנ"ל תורה מה שעיקר גלות מצרים היה הדיבור בגלות.
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יח(היינו בחינות תפלהונפש  ,  בדברו  נפשי יצאה )איוב    \ כד/(כג )   טורף נפשו באפו  \כב/, כמ"ש 
חבירו   עם  שהמתפלל  זה  מפסוק  למד  בנימין  אבא  שם  ה:  ברכות  לגמ'  הכנסת  הכוונה  לפניו  בבית  ויוצא 

תפילתו היינו  שנפשו  נמצא  בפניו,  תפלתו  לו  טורפין  לבד  בחינות מחאת [כה]  בכפי.  ומשאירו  היינו   ,
ל שממתיקין את הג' אלקים שהם הדינים שבגרון  שעי"ז מתעורר בחי' ג' ידים כנ"ל שהם ג' הויות כנ"  ,הכף

 שעי"ז יכול דיבור התפילה לצאת משם מהגלות.  

, גימטריא ג' של"ור"ת    ,[כו]  כחתישא  ל  תורתךו  ע"י מחאת כף בתפילה כנ"ל מתקיים  עי"ז

וג' אלקים הם    הוויות  כו  הם    78ג"פ  פו  הם    258וג"פ  שלו  336וביחד  הדינים גמט'  היינו המתקת   ,  
 :  שלו הייתי ויפרפרניבאיוב להאריז"ל עה"פ  \כז/ וכמבואר בשער הפסוקים

 
 ון ג' תיק

  וכשממתיק את אלקים בכפיו   ,, מבחינות אלקים\כט/ ממוחין דקטנות  כחא יגם עיקר השכחה ה
בגרון הם  דקטנות  מוחין  הויות  , כי  ג'  ע"י  ידין  ,וכשממתיק  משם  ,ג'  המוחין  עולה  מוחין    ,אזי  בחי'  ונעשה 

עי"ז  דגדלות שכחתי,  לא  השכחה  ותורתך  מתבטל  מוהרנ"ת    ,דהיינו  בלשון  סגולה  ולקמן  והוא  כתב 

 :  זכרוןל
 

 תיקון ד'
)ר"ת   מבאר שע"י מחאת כפים בתפלה אזי נעשים ג' ידים כנ"ל וג"פ יד גמט' שם הקדוש מ"ב שהוא בבינה

שהיא בחי' לב כמ"ש בפתח אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין, נמצא שהמחאת כפים מוציא   אנא בכח וכו'(
 ומגלה את החשק שבלב אל הידים ועי"ז נמתק הדין

 
דהיינו מצרים  שג' ידים הנ"ל גדולה חזקה ורמה הן פסוקים ביציאת מצרים. דייקא כי על ידם נמתק הדין שבמיצר הגרון    ולפ"ז נפלא 

 שעי"ז יוצא הדיבור דהיינו עם ישראל מהגלות.

קסג  תורה  שרי    עיין  ג'  הם  וורידין  ושת  וקנה  אכילה  ותאוות  פרעה  אותיות  ועורף  מצרים  בחי'  הגרון  מיצר  נקרא  שהגרון  סב  ותורה 
 פרעה. וכשהם גוברים אזי לא נותנים לדיבור לצאת והוא כמו יוצא מהעורף.

ׁשְ פרק ה    שיר השירים   כא ּקַ רֹו ּבִ י ָיְצָאה ְבַדּבְ י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ַנְפׁשִ ַתְחּתִ יהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני: )ו( ּפָ  ּתִ

יצאה    -  מצודות דוד  ואמרה בשמעי דבריו אלה כמעט  דיבר קשות לאמר לא אשוב עוד אליך  כי כשפנה ממנה  יצאה בדברו.  נפשי 
 נפשי מהפלגת הגעגועין: 

קֹמֹו:   איוב פרק יח   כב ק צּור ִמּמְ ָעַזב ָאֶרץ ְוֶיְעּתַ ַאּפֹו ַהְלַמַעְנָך ּתֵּ ף ַנְפׁשֹו ּבְ  )ד( טֹרֵּ

הלמען צדקתך תעזב הארץ ממשפט    -חוזר על איוב לך אני אומר הטורף ומחבל נפשו באפו ובכעסו. הלמענך    -)ד( טורף נפשו    רש"י 
 היוצר )ממקומו( מדעתו וממדתו:   -מדתה. ויעתק צור  

 מובא פסוק זה לענין תפלה *ש  עיין ברכות ה:  כג

לו  )מערבבים(  תניא אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא טורפין    : ברכות דף ה   כד
 .ארץ   טורף נפשו באפו הלמענך תעזב   )איוב יח ד(   תפלתו בפניו שנאמר 

זו תפלה כמו שנאמר ואשפוך את נפשי  . לך אומר אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך ומה ה טורף נפשו באפו   -פרש"י   יא הנפש 

 . וכי סבור היית שבשבילך שיצאת תסתלק השכינה ויעזוב את חבירך המתפלל לפניו: הלמענך תעזב ארץ   לפני ה' )ש''א א(:
 תהלים קיט נפשי בכפי הנ"ל   כה 
 סוף פסוק הנ"ל תהלים קיט קט   כו

הפסוקים   כז  וישב    -  שער  הם    -פרשת  יב"ק,  ג"פ  שהם  הנז',  חיבורים  ג'  הנה  כי  וכו',  ויפרפרני  הייתי  שלו  ב'(  י"ו  )איוב  פסוק  וז"ס 
נקרא   אז  כנז"ל,  בגרון  בהיותם  דקטנות,  דמוחין  אלהים  ג'  תוך  מתפשטים  דגדלות,  דו"ק  דהויו"ת  המוחין  בהיות  כי  של"ו.  בגימטריא 

מתקין עם הרחמים שהם ההויו"ת, ויש שלום ושלוה בעולם, ואין הדינים מתגברים. ונודע, כי  המקום ההוא שלו, כי הדינים דאלהים, מת 
אין הדין מתמתק ונכנע, אלא ע"י שרשו והנה הגבורות החמשה דדעת דגדלות, הם שרש להם, וברדתם דרך הגרון, אז הם מכניעים  

ו"ת מתפשטות שם, אז הדינים של אלהים דקטנות מתגברים,  וממתקים את הדינים של אלהי"ם, דמוחין דקטנות. ואמנם כאשר אין ההוי 
וגורמים מלחמה בעולם. וז"ש איוב, בתחלה שלו הייתי, כאשר היו מתמתקים האלקים דקטנות, עם ההויו"ת דגדלות, העולים בגימטריא  

מנצפך,   הנקראים  גבורות שבדעת,  הה'  הם  דגדלות, אשר מכללם  ההויו"ת  נסתלקו משם  ואח"כ כאשר  פ"ר, שהיו שרשי  שלו.  כמנין 
הדינים, ולכן היו ממתקים אותם כנזכר. ועתה שנסתלקו הגבורות ההם, הנקראים פ"ר, אז שלטו בו הדינים הקשים דקטנות דאלהים,  

 עד כאן לשונו.     ויפרפרני, עשני פירורין פירורין, מרוב היסורין, ע"י שנסתלקו פ"ר הגבורות: 

לקמן  מוהרנ"ת ש ל ב   ועיין  הזה  שמ   ון  הפסוק  את  פ"ז  ביא  עמידה  חזרת  שער  בפע"ח  כמבואר  כהנים  ברכת  של  ר"ת  משמע  וששל"ו 
   וצ"ע מדוע.  זאת.  השמיט רבנו  ורק בכתב יד    נו ששמע זאת מרב 

 הוא  -היא, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד    כח 

להורידן ע"י מעשיו למטה  והנה כל כח שכחה שיש באדם נמשך לו ממוחין דקטנות אלו ומי שיוכל    -שער כב פרק ג מ"ק    -  עץ חיים   כט 
ע"י שימשיך מוחין דגדלות וידחה אלקים דקטנות ויסלקם מז"א לגמרי אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה ויבין כל רזי התורה כי כל זכור  
הוא בדכורא רק אלקים דקטנות מונע ההארה דדכורא בסוד זכור ואמנם מי שיורידם גם מנוקבא עד הבריאה זהו ודאי לא יהיה שום  

 שכחה לו ויתגלו לו רזי התורה כתקונן.
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ואפלטהו  \ל/ תהלים צא()הפסוק  ,  וזה פירוש בי חשק  מקרא  כי  של  כיון אומר  שהקב"ה    פשוטו 

, \לא/:{הקדמת התיקונים ז}  מ"בגי'    בי  כיורבינו דורש שעל ידי    ,י אצילהונאלכן    , חשק ביהוא  ש

דהיינו ג'    "כי בי"וע"י    ,ששם החשק   , שהיא בחי' לב  , ושם מב הוא בבינה,  מ"בגימטריא    ידהיינו ג"פ  

  .בידיםע"י שמתפשט נתגלה החשק שבלב, ש כנ"ל ידים שנעשים ע"י מחאת כפים
הדין  ואפלטהועי"ז    ,וזה בחינות מחאת כפים ממדת  ומשמע   , בחינות המתקת הדיניםאצילהו 

ע הדין הוא  ודוצ"ע מ  ,להמתיק הדין שבהם  ,לכן צריך שהחשק יתפשט מהלב אליהם  ,שעיקר הדינים בידים

 ::    ש ועיין תורה נו שם מבאר שכיון שהן עסקניות עי" ,בידים דווקא
 

 תיקון ה' 
מכאן עד סוף לשון רבינו מבאר כיצד מחאת כף מבטל מחלוקת ומבאר ע"י התכללות הימין ושמאל חסד ודין  

-ריו + ריו  -גבורה -)שמאל רומז למחאת כף)ב"פ ריו( כי תבל  ,ומבאר כיצד נרמז בפסוק האירו ברקיו תבל
ועי"ז מבטל את ברק  הנים גדול הדיוט וסגן()וטעם שהחסד מתחלק לג' כי יש ג' כ ימין(-חסד –ג"פ עב 

 המחלוקת שנקראת חציו.  התלקחות  
  ,כי תקעו כף רומז למחאת כף ולהתחברות הפך המחלוקת "כל העמים תקעו כף"ומבאר כיצד נרמז בפסוק 

 . , ועי"ז נעשה כל העמים דהיינו שלוםותקעו רומז לימין ושמאל ושמאל בימין הנכללין זה בזה

  דהיינו שמחאת כף בתפלה היא סגולה לבטל כל מחלקת בשרשה., ף מבטל המחלוקתע"י מחאת כ גם

כי קרח לא רצה להתבטל ולהיות תחת אהרן    \לג/[לב]   כי כל המחלוקת נמשכים מבחי' קרח על אהרן

וכיון שרצה להיות מעליו    \לה/[לד] שהם בחי' שמאלא וימינא  כי קרח ואהרן הם חסד ודין    ,אלא מעליו

 
ִמי:   תהילים פרק צא   ל י ָיַדע ׁשְ הּו ּכִ בֵּ ּגְ הּו ֲאש ַ טֵּ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ הּו:  )יד( ּכִ דֵּ הּו ַוֲאַכּבְ צֵּ הּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחּלְ ִני ְוֶאֱענֵּ    )טו( ִיְקָראֵּ

סי   רד"ק  הוא  כי  ואפלטהו,  בי חשק,  כי  עליך,  יתברך אומר  בי חשק. האל  כי  בי.  )יד(  עד שחשק  גדולה  כי אהבני אהבה  בת ההצלה, 
אפלטהו ואשגבהו, בעבור שידע שמי אהיה לו מפלט ומשגב שלא יגע בו ולא יהיה לו שום מזיק. וידיעת שם המפורש שהוא בן ארבע  

 אותיות היא אהבת האל יתברך והיא ההשגה השלימה שיוכל כל אדם להשיג בעודנו גוף: 
אזכרות דתפלי )דרישא ודרועא(, אשגבהו כי ידע שמי,    ורזא דמלה כי בי חשק ואפלטהו, כ"י ב"י בגמטריא מ"ב   -  .תיקוני זהר דף ט   לא

דא הוא דכתיב )ישעיה נ"ח( אז תקרא וה' יענה, יקו"ק בארבע בתי דתפלי דרישא, דאינון ארבע אתוון  יקראני בקריאת שמע, ואענהו, ה 
אהי"ה, וה' יענה יהו"ה בארבע בתי דתפלין דיד, דאינון אדנ"י, ואי תימא לאו אינון ביד אלא בית אחד חמישאה, יד כהה, הכי הוא ודאי  

 דאיהי חמישאה: 
לשון רבינו מבחי' קרח על אהרן נראה שרומז לדברי תיקון ל' דף עד. וכביאור המתוק מדבש שם שקרח לוי דין צריך לשמש  .  כהונה וכו' ואהרן מה הוא כי תלינו עליו   במדבר טז י' יא ובקשתם גם   לב 

 את אהרן כהן חסד כדי להמתיק גבורותיו דהיינו להיות קרח תחת אהרן ולא על אהרן. 

ונּו    במדבר פרק טז   לג י ַתּלִ ה ְוָכל ֲעָדְתָך ַהּנָֹעִדים ַעל ְידָֹוד ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא ּכִ ן ַאּתָ ינוּ \ )יא( ָלכֵּ  { ָעָליו: \ }ַתּלִ

לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה'. אתה חושב שצד ערעורך הוא על אהרן, אין ערעורך אלא על ה', ואהרן מה הוא, ה'    -  שפתי כהן 
ולמה    אמר לו  נגדו,  יחיד, תעמוד אתה לבד  ואם אתה מערער עליו הוא  מקום,  דיבורו של  ואי אפשר לו לעבור על  קרב אל המזבח 

 עשית קיבוץ גדול כזה על אהרן אתה וכל עדתך: 

י  ָהאֹור   ֶאת  ם"אלהי  ַויְַּרא   שכתוב  ומה  -תיקוני זוהר תיקון ל דף עד.   א  ומפרש   טֹוב   ּכִ   שהוא   האמצעי   שבעמוד   התפארת  הוא   האור   זה  טֹוב   ְדִאיהוּ   ְדֶאְמָצִעיָתא  ַעּמּוָדא  ּדָ

ל   התפארת  ידי  על   לכן,  והדין  החסד   את   הממזג  הרחמים  מדת   הוא  כי,  טוב  ְבּדֵ ין  ם " אלהי  ַויַּ ךְ   ּוֵבין  ָהאֹור   ּבֵ ין  ומפרש  ַהחֹש ֶ א ,  ָהאֹור   ּבֵ ֲהָנא  ַאֲהרן  ּדָ   הכהן  אהרן  על  רומז  אור  ּכָ

ךְ   ּוֵבין ,  אור  הנקרא  החסד  במדת  שהיה א,  ַהחֹש ֶ ה   ָאַמר ,  חשך   הנקרא  הגבורה   במדת  שהיה  קרח  על   רומז  חשך  קַרח   ּדָ א  ִאְתֲחֵזי  ִלי,  בתפארת  מושרש  שהיה  מש ֶ   לי   ַמֲחלֶֹקת  ְלַאְפָרש ָ

ֲאָנא,  אהרן  עם   קרח  את   ולחבר  ולהשלים ,  קרח  של  המחלוקת   להפריש   ראוי  טֹוב   ִדיֹּוְקָנא   ִאיהוּ   ּדַ ְלֵעיָלא   ּדְ   וממזג  המכריע   בתפארת  מושרש   אני   כי,  שלמעלה   הטוב   צורת   הוא   שאני  ּדִ

ק ְדִאתְ   ָחָזא   אבל,  החסד  עם  הגבורה   את ּבַ ֹוָכא  קַרח   ּדַ ֲחש    הגבורות  סיגי  שהוא  בחשך   נתדבק   זה  ידי   ועל ,  אהרן  של   החסד  עם  להכלל   רצה   לא  שקרח  משה  ראה   ָאֳחָרא   ְדִסְטָרא   ּבַ

ית  עֹוָבָדא  ְוַאְכִחיש    ובזה,  אחרא   הסטרא  נמשך   שמשם ָלא,  העולם   קיום  היה   זה  ידי  ועל,  הרחמים   עם  הדין  את   ה"הקב   ומיזג   שיתף  שאז ,  בראשית  מעשה  את  הכחיש  ִדְבֵראש ִ   ָבָעא   ּדְ
ָקא ּבְ ָמאָלא   ְלִאְתּדַ   הוא  זה  ידי  ועל ,  בחסד   ששורשם  הכהנים  כלפי  ובטלים  משמשים  שהיו  הלוים  שורש  ששם,  שבקדושה  שבשמאל  בגבורה  להתדבק  קרח  רצה   לא  כי   ֵלִוי  ְדִאיהוּ   ִבש ְ

ְדלוּ   ואהרן  למשה  ה"הקב   ָאַמר   לכן  בזה  רצה  לא  וקרח,  העולם  קיום   מדת   עליו  עורר,  אחרא  הסטרא  של  בחשך   קרח  שנתדבק  ידי  על  כי,  כרגע   אותם  ואכלה  ַהזּאת  ָהֵעָדה   ִמּתֹוךְ   ִהּבָ

ה  ְוָרָזא ,  שאולה  חיים   שירד  עד, הקשה   הדין ין  ם"אלהי  ַויְַּבֵדל  שכתוב  במה   נרמז   הקדושה  מן   קרח הבדלת  של  הדבר  וסוד  ְדִמּלָ ךְ  ּוֵבין  ָהאֹור  ּבֵ   החשך לבין   אהרן  של  אור  בין ' פי  ַהחֹש ֶ

 .   קרח   של
 [ שציין מוהרנ"ת לעיל בתורה מד   ד.* זוהר בראשית יז. ותיקון ל ]דף ע   לד

לאפרשא בין מיין עלאין למיין תתאין וע"י מתוק מדבש    –יז. עה"פ ויהיה רקיע בתוך המים להבדיל בין מים למים    ועיין זהר בראשית   לה 
את העולם  שאז נבראה המחלוקת כי יום ראשון היה בסוד החסד ויום שני בסוד הגבורה ונעשה מחלוקת בין חסד לגבורה אם להנהיג  

 בדין גמור או בחסד גמור ומאש המחלוקת נברא הגהנם. ובא התפארת והכריע להנהיג ברחמים עי"ש.  

שזה בחי' מחלוקת קרח על אהרן דהיינו הגבורה על החסד וממעשה בראשית למד משה כיצד להתנהג עם קורח.    וממשיך שם הזהר 
שקור  ביחד  והנהיג שיעבדו במקדש  ביניהם  נכנס  עורר אש  והוא התפארת  רצה  וכיון שלא  ויתתקן,  עי"ז  ויתמתק  ישמש את אהרן  ח 

 הגהנם ונפל בו. עי"ש.
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נמתק הדין שלו ע" והמחלוקת מאד עד שנאבד מהעולםלא  ועי"ז התגבר הדין  . וע"י מחאת כף י החסד 
  : ונעשים אחדות \לו/נכללים שמאל בימין וימין בשמאל

פירוש  וז"פ   )דהיינו  .  \לח/האירו ברקיו תבל ראתה  \לז/ )תהלים צז(וזה  התבל  שנתראה  דהיינו שע"י 
 ת כיון שהיא מתלקחת כברק. כפים( עי"ז האיר ונמתק הברק שהוא כינוי למחלוק  תאהתכללות הידים ע"י מח

  ,גמט' גבורה[  מ]   , ושמאל זה רי"וגמט' חסד[  לט]  , זה בחינות מחאת כפים. כי ימין זה ע"בתבל

,  דהינו רי"ו שהוא ג"פ חסד ורי"ו שהוא גמט' גבורה  רי"ווע"י שנכללים זה בזה נעשה שני פעמים  

הם   גם ע"ב שהוא  תבלגימטריא  ביחד  כי  זרוע.  ע   חסד  יש בו שלש פעמים  דהיינו   "ב ימין, 

דהיינו ג"פ חסד הם בחי'    ושלשה פעמים ע"ב  ,מטריא רי"ויג  שהחסד הממתיק את הדין הוא ג"פ חסד

 . [מא]  , זה בחי' כהן גדול, וכהן הדיוט, וסגן הכהןג' כהנים
  ,בחי' דין בחי' חשך היא  כי מחלוקת  ,  האירו ברקיווע"י שנתראה תבל, היינו מחאת הכפים, עי"ז  

כ מחאת  שע"י  חסד  ג"פ  החושך   ,ףוע"י  דהיינו מתבטל  ברק  ,  הנקרא  המחלוקת  יתבאר   נתתקן  לקמן 
חץ. נקראת  עצמה  מחלוקת  אבל  כברק  מתלקחת  שהמחלוקת  לאופן  כינוי  רק  הוא  הברק  ו    שהברק  דמיון 

כשהשמים קודרים אזי פתאום הוא בא בשקט בכח גדול כמו ניצוץ עצום ונורא שבכוחו  למחלוקת נראה כי  

ר אחריו  ומיד  גדולה  תבערה  גדוללהדליק  ט'(עש  )זכריה  חיצו  \מב/ . כמ"ש  וחץ לשון  ויצא כברק   ,
כמ"ש   ליוסף  מחלוקת.  יעקב  מט(בברכת  חיציםוישטמ    \מג/)בראשית  בעלי  בעלי  הו  ותרגומו   ,

 : : והכוונה לאחי יוסף ששנאו אותו וחלקו עליו פלגותא
ו  "' חסדים עם ריו דג"ל דהינו חיבור רי"כי לעיל דיבר מתב ,נראה שרומז כאן לשני שלבים בביטול המחלוקת

אבל חסר ההתכללות של ימין ושמאל ושמאל וימין  ,שזה בחי' חיבור ימין ושמאל שבמחאת כפים ,דדין
אבל   ,דהינו הנגלה ונראה של המחלוקת ,ולכן התבל רק מבטל את הברק ,כמבואר לעיל לגבי קרח ואהרן

שעי"ז   ,כףשזה בחי' תקעו  ,שזה מתבטל ע"י שנכלל ימין בשמאל ושמאל בימין ,נשאר עדין פירוד לבבות
 שהולך ומבאר כאן, כפי "עו כףקק כל העמים "נעשה שלום בחי' 

י שם על תקעו "כמבואר בפרש  , לשון התחברותכל העמים תקעו כף  \מה/[מד] וזה פי', )תהלים מז(
הפך המחלוקת שהיא פירוד, וגם רומז שע"י התחברות ימין ושמאל )כמבואר במצודות   היאכף, והתחברות  

 
שמאל בימין מובן אבל למה גם ימין בשמאל צריך להכלל. ואולי כנ"ל שעיקר ההמתקה היא בבחי' היד הרמה כי לא    צ"ע בשלמא   לו 

א רחמים וכנ"ל שגם בכל אחד לבדו יש איזה חסרון  צריך לבטל לגמרי את הדין אלא ששניהם הדין והחסד יהפכו מדה השלישית שהי 
 ואינו שלם כמו הרחמים.

ט ָסִביב ָצָריו:   תהילים פרק צז   לז  ְך ּוְתַלהֵּ לֵּ ׁש ְלָפָניו ּתֵּ ל ָרֲאָתה וַ  )ג( אֵּ בֵּ ִאירּו ְבָרָקיו ּתֵּ ל ָהָאֶרץ: )ד( הֵּ חֵּ  ּתָ

 כשתראה הארץ להב הברקים אז תחיל ותרעד:   -הברקים יהיו גדולים עד שיאירו לכל העולם. ראתה    -)ד( האירו    -  מצודות דוד 
כפי שביארתי לקמן שהתבל מבטל רק את הברק של חץ המחלוקת דהיינו    ואולי .    לפי הביאור לא מובן למה ציטט תיבת ראתה   צ"ע   לח

ועיין  בהמשך..  עין  כף.  תקעו  ע"י  אח"כ  זה  לבבות  הפירוד  אבל  הנגלה  דהיינו  שרואים  שכתב    מה  במה  לזה  מתייחס  שרבינו  לקמן 
 ת כפים.  א וע"י שנתראה תבל היינו מח   –בהמשך  

 גמט' הויה במילוי יודין גמט' חסד    לט 
ועיין עץ חיים    ותיקון סט ]דף צט:[   ג"פ ע"ב גמט' גבורה עיין ע"ח שער לג פ"א, ועיין לעיל תורה יג ה' שם ציין הטשערינער רב לעיין תיקון י' ]דף כה:[ ותיקון כא ]דף נה:[   מ

 שער הכללים פ"ג 
 כי ע"ב חסד כנ"ל וכהן איש חסד כמבואר בפע"ח סליחות פ"א פ"ט ושבת פי"ט ועיין סוטה מב. למה סגן כהן משמש   מא 

יָמן:   זכריה פרק ט   מב ַסֲערֹות ּתֵּ ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ׁשּ ָרק ִחּצֹו ַואדָֹני ֱידִֹוד ּבַ ָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ יֶהם יֵּ  )יד( ַוידָֹוד ֲעלֵּ

כפרש"י(    -מכביים יתראה ה' עליהם להושיעם )וגם ראו אז אות ומופת בה'  גם מאמרים אלה מקבילים. שבמלחמת ה   -)יד( וה'    מלבי"ם 
שהם ידרכו הקשת שממנו יצא חץ ה' כברק להשמיד את היונים, ובמלחמה האחרונה של גוג ומגוג ה'    -מן הקשת כברק    -וחצו יצא  

ר גדול ובאו האובדים בארץ אשור וכו',  לקבץ הנדחים מארבע כנפות הארץ, כמ"ש והיה ביום ההוא יתקע בשופ   -אלהים בשופר יתקע  
 שנגד חיל גוג שיבא מארץ צפון, יבא נגדם רוח סערה מן הדרום להומם ולאבדם:   -והלך בסערות תימן  

י ׁשּור:   בראשית פרק מט   מג נֹות ָצֲעָדה ֲעלֵּ י ָעִין ּבָ ן ּפָֹרת ֲעלֵּ ף ּבֵּ ן ּפָֹרת יֹוסֵּ ים: )כג( ַוְיָמֲר   )כב( ּבֵּ י ִחּצִ ֲעלֵּ ְטֻמהּו ּבַ ש ְ  ֻרהּו ָורֹּבּו ַוּיִ

 )כג( ואתמררו יתיה ונקמוהי ואעיקו ליה גברין גברין בעלי פלגותא:  תרגום אונקלוס 

וימררוהו ורבו. וימררהו כתיב, זה שמעון שנאמר )בראשית ל"ז, י"ט( ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא.    -  שפתי כהן 
ל  נטר  כתיב,  וישטמהו  וישטמוהו,  נפש.  נכנו  לא  עם ראובן שאמר  ולא  ורבו שרבו  ועקרבים  נחשים  לבור מלא  ו המשטמה שהשליכו 

לבור אחר שכן ויקחהו וישליכהו כתיב. אבל אותה המשטמה היתה בעלי חצים כחצים של עלים שאין בהם ממש על דרך ורדף אותם  
לוק עמו נחלה  קול עלה נדף )ויקרא כ"ו, ל"ו(. ורש"י ז"ל פירש בעלי חצים שלשונם כחץ ותירגם מלשון חלוקה אותם שהם ראוים לח 

לאפוקי לוי שאין לו נחלה, אף על פי שבשכם היו שניהם אחים שמעון ולוי בענין יוסף לא היה לוי עמו בהסכמתו של שמעון. חצים  
עם   לכל  המשביר  הוא  ויוסף  ו'(  מ"ב,  )בראשית  שנאמר  קמח,  מוכר  ונעשה  מהם,  עבר  וחמק  וממכר,  מקח  בו  שעשו  מקח  גימטריא 

 ....הארץ.

 וכמ"ש בנחום ג' יט שומעי שמעך תקעו כף עליך   ענין הכות כף אל כף לשמחה פי'  מצודות ציון  להריע. ו   עפרש"י תקעו כף התערבו זה עם זה   מד
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דהיינו    רי"ו  ע"בכי שני פעמים  ,  את כף מתוך שמחה( נמתק הדין והמחלוקתשם שתקעו כף הוא מח

רמז שע"י מחאת הכפים    תקעוגימטריא  ב"פ ימין ושמאל כנ"ל שמכה ימין בשמאל ושמאל בימין הם  

 ::    מתבטל המחלוקת והפירוד 
 
ידו הק', כתבתי מתחילה קצת מענין זה להיות  )מו קודם שהעתקתי תורה זאת מכתיבת 

מה ששמעתיו  ,יבעצמ יותר  ,כפי  קצת  שם  מבוארים  דברים  קצת  העתקתיו    ,ולהיות  ע"כ 
    :( ושניהם כאחד טובים. וזהו ,ג"כ
 

בסופו(מזכתוב בפע"ח    ,הכאת כף אל כף בעת התפלה  ענין פ"ז    \מח/ )בשער חזרת עמידה 

וישם לך של"ו בגימטריא ג' הוויות וג' אלקים ור"ת של    \מט/ (יו)איוב    של"ו הייתי ויפרפרני
ה  ,גימטריא של"ו [  נ]  וםשל יד    נאויה ודהיינו שג' פעמים  ידיים  ג'  יש  ג' אלקים. כי  ממתיק 

הרמה ויד  החזקה  ויד  הגדולה  ,הגדולה  יד  הוא  ימין  יד  החזקה  ,והן  יד  השמאל  וע"י    ,יד 
נמתקין   בתפלה,  הידיים  ומחבר  כף  אל  כף  כשמכה  וע"כ  הרמה.  יד  נעשה  הידים  חבוקת 

וע"י ג' הידים שהוא ג' הוויות, נמתקין    ,ה, יוד אותיות וד' אותיותכי יד הוא בחי' הוי  ,הדינין
 הג' אלקים, שהם הדינין היוצאין מהגרון שהוא בגימטריא ג' אלקים:  

נפשי, היינו בחי' תפלה. כמ"ש   ,נפשי בכפי תמידסגולה לזכרון, כמ"ש )תהלים קיט(    והוא

  ,כף בשעת התפלה  נבל ע, הינו כשמכה כף  בכפי תמיד.  נפשי יצאה בדברו)שיר השירים ה'(  
  [,נג ] לא שכחתי ותורתךזה  דייל ע

וכשממתיק הדינים כנ"ל, אזי הוא במוחין   , בחי' אלקים  [נד]   כי השכחה הוא מוחין דקטנות
 דגדלות, ואין לו שכחה. 

דהיינו ע"י שממתיק ג' אלקים בג' הוויות כנ"ל,    ,שלו, ר"ת  כחתיש א  לתורתך  ווע"כ  

 אין לו שכחה. 
הוא  כי הדיבור    ,לותד זה דייקא בשעת התפלה, כי אז יודע אם הוא במוחין דקטנות או דגו

 התגלות המוחין כמ"ש מפיו דעת ותבונה )משלי ב'( : 
 

 
י קַֹרח ִמְזמֹור:   תהילים פרק מז   מה  ַח ִלְבנֵּ ה:   )א( ַלְמַנּצֵּ קֹול ִרּנָ אלִֹהים ּבְ ְקעּו ָכף ָהִריעּו לֵּ ים ּתִ ל ָהַעּמִ  )ב( ּכָ

 התערבו יחד זה עם זה להריע לאלהים בקול רנה:   -)ב( תקעו כף    רש"י 

 ענין הכות כף אל כף לשמחה וכן תקעו כף עליך )נחום ג(:   -)ב( תקעו כף    מצודות ציון 
 טור ד'   81טור ד' ולשון רבינו נמצא שם בצילום   80הערת מוהרנ"ת בתקפא.  לשון מוהרנ"ת זה נמצא בדפו"ר צילום    מו
 נוסף בתקפא  מז

והנה, כשהכהן אומר וישם לך שלום, יכוין אז לבקש על החלום, כי ר"ת "וישם "לך    -פרק ז    -שער חזרת העמידה    -  פרי עץ חיים   מח
ע"י כנ"ל. ולזה נתכוין איוב באמרו, שלו קויתי ויפרפרני, פי', שחשב שהיה    "שלום, הם ול"ש, גימ' ג' אלהים וג' הויות כנ"ל, הממתיקים 

פ"ץ   הוא  ויפצפצני,  אח"כ  ומ"ש  כנודע.  פ"ר  שהם  לדין,  הכל  שנהפך  ויפרפרני,  אבל  הויות,  ג'  עם  אלהים  ג'  שהם  ממותקין,  הדינין 
 עד כאן לשונו.   .מנצפ"ך, ועיין בל"ת פרשת וישב בענין חלום שר המשקים ושר האופים 

 .תי י שלו הי   יוב תי ויפרפרני. ולא כשלון הכתוב בא שלו קוי   צ"ע שנקט 
רֵּ   איוב פרק טז   מט  ו ָהִייִתי ַוְיַפְרּפְ לֵּ ָרה: )יב( ׁשָ ִני לֹו ְלַמּטָ ִני ַוְיִקימֵּ צֵּ י ַוְיַפְצּפְ ָעְרּפִ  ִני ְוָאַחז ּבְ

 במדבר ו' כו   נ
 הויה  -מתרלו  ו   הוויה,   -הווי', בתרלד    -בדפו"ר   נא 
   אל   -על, ובתשכט    –גם בדפו"ר ותרלד    נב 
 "ל.סוף הפסוק הנ"ל נפשי בכפי תהלים קיט קט הנ   נג
 עיין שער המצוות ואתחנן הקד' ב'.  נד
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