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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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 טמ תורה



 לשמש שם אהל בהם מט                        מוהר"ן      נז.                          קוטייל       

אז אהפוך אל כל (, אז נתקיים )צפניה ג'( אע"י מצות סוכה )

בטן, הרי פכר שר"ת של שפה . ה' ברורה פ' ש'ב העמים

ולא יהי' בחי'  ריב לשונותהיינו בחי' סוכה כנ"ל: גם אז נתהפך 

ואז יתגבר  ,[ג] חדלעבדו שכם אריב כנ"ל, ויהיה שפה אחת 

נו אפי' עכו"ם היי ,שפת אמת תכון לעדב( אמת, כמ"ש )משלי י

ֵאת ש   יביט  אם ת  וזה )בראשית ד'(  : לעבדו שכם אחדיחזרו 
טאת חפתח ל, יביט  ואם לא ת  . כוןתמת אפת שר"ת 

א ושהד ,למפרע בחזרת אנפין, בחי' ריב רחל, ר"ת ובץר

אשר , [ה] ריב לשונותריב בגלותא, דמתגברין אומין דעלמא, 

, זה [ז] תיבמר יבמ וזה פי':   [ו] פיהם דיבר שוא וכו'

שמצלת מריב לשונות, כמ"ש  ,בחי' מי החסדים, בחי' סוכה

ם נ  ְ ְצפ  ם, לשון קָ תרגומו ר   ָקֵדש  :  כנ"ל ה מריב לשונותבסוכ    ת  

מדבר ד: לָ ירי כנ"ל, שממנו יצירת הוָ בחי' צֵ  ,[ח] יריֵ ם וצ  יק  ר  
, לשון :{סוכה לב}לשון תמרים  ,, לשון ציני הר הברזלצין

כי הקב"ה צוה להם שידברו אל הסלע כדי  ,פי' ,תמורה וחילוף

 ]פגמו[י, והם [ט] שילמדו ישראל ק"ו על שכר ועונש כפרש"י

וגרמו  ,בהדיבור, וגרמו ח"ו התגברות של הריב לשונות

. וזה פי' אשר פיהם דיבר שוא וכו'התגברות ימין שקר כמ"ש 

ירי, תמורת סוכה תמורה, תמורת קודש, תמורת צֵ  צין, לשון

כי שה, נעשה סוכה בקליפה ח"ו. ובשביל זה עונשם, דקדו
, כי א"י הוא [יא] מנגד תראה ושמה לא תבוא

 : מכח מעשיו כנ"ל
 

שם אהל בהם לשמש ט( )תהלים י [יב] מט

 : והוא כחתן יוצא מחופתו וכו' 
 ,[יג] היה אור הקב"ה אין סוףכי קודם הבריאה א 

, [טו] ם, ואין מלך בלא ע[יד] ורצה הקב"ה שיתגלה מלכותו

והוצרך לברוא בני אדם שיקבלו עול מלכותו. והתגלות מלכותו 

משיגין  יחדותיהמ יזשע"י :טזדותיא"א להשיג אלא ע"י המ

את האור וצמצם אלקותו ויודעין שיש אדון מושל ומנהיג: 

ברא  ובתוך החלל הפנוי ,א"ס לצדדין, ונשאר חלל פנוי

והן  ([יט] ר בע"ח בתחילתו בהיכל א' ענף ג'העולמות )כמבוא

היינו החכמה  ,[כ] הן מדותיו: והלב הוא הצייר של המדות

. ועיקר ובלב כל חכם לב וכו'א( שבלב, כמ"ש )שמות ל

. כולם בחכמה עשיתד( יצירה היתה בחכמה, כמ"ש )תהלים קה

. ואית [כא] צור לבביג( נמצא שהלב הוא הצייר, כמ"ש )שם ע

[ כג] וייצר( .אלטב ולביש, כמ"ש חז"ל )ברכות ס, כבלטביצירה 

היינו  ,כההר", יצר טוב ויצ[כד] והם שני יצרין ,בשני יודין וכו'

. [כז] כוהר"ומחשבות רעות הם יצ ,מחשבות טובות הם יצר טוב

הם המחשבות והחכמות שבלב, כמ"ש  כחןכי עיקר היצרי

וכשאדם חושב  יצר מחשבות לבו וכו'. כי)בראשית ו'( 

, [כט] יאהבמחשבות רעות, הוא מטמטם את החלל של הבר

, היינו צור [ל] צור העולמיםששם התגלות המדות. כי הלב הוא 

כי לפי אור להביות הלב של איש הישראלי, א"א  ,המדות

כי אור להביותו, הוא עד א"ס, היינו אין  ,להתגלות מהמדות

די כ 'ההתלהבו 'סוף ואין תכלית לתשוקתו. וצריך לצמצ

וע"י  ,בקרבי ולבי חללט( שישאר בלב חלל, כמ"ש )תהלים ק

יוכל לבא להתגלות מהמדות, היינו  ,הצמצום של ההתלהבות

לעבוד את הש"י בהדרגה ובמדה. ומחשבות טובות שבלב, הן 

נתגלין פעולות ומדות טובות, והיינו יצירה  "ישע ,יצרין טבין

לטב. וכשחושב מחשבות רעות, הוא מטמטם הלב, בבחי' 

ר ה שבלב. כי היצומקלקל את הבריאה, היינו החכמ ,ערלת לב

ומלתם את ערלת , כמ"ש )דברים י'( [לא] הוא טפשות הלב הרע

וטפשות הוא קילקול  ,ותרגומו ית טפשות לבכון לבבכם

הבריאה שהיא ע"י החכמה: נמצא כשאדם חושב מחשבות 

צור טובות בלבו איך לעבוד את הש"י, בזה נעשה לבו בבחי' 

 ,יתגלו פעולותיו, שבתוך החלל ולבי חלל בקרבי, ובבחי' לבבי

פעולותיו ומדותיו הטובים, יתגלה שהוא מקבל עול  ל ידיוע

ח)תהלים פז( וז"פ מלכות שמים שלימה:  ים כ ְ ר  יםו  ְוש    וכו' ְלל 

בחי' שרה על העולם כולו ושרים, זה בחי' התגלות מלכות,  ,[לב]

כחוללים כל מעיני  [,לד] והיה ה' למלך וכו'בחי'  [לג](.ג)ברכות י

היינו לפי החלל שנעשה ע"י מחשבותיו הקדושים, כן , [לה] בך

 : התגלות מלכותו

איזהו  [לו] ו בכל לבבכםדולעב( .תענית ב') וזה בחי' ב

ה בחי' מלכות דוד, כמ"ש כי תפל ,עבודה שבלב זה תפלה
ים כל ש   יָ . ועיקר התפלה תלוי בלב, ש  ואני תפלהט( )תהלים ק
פתם כבדוני ולבם בשט( שלא יהי' בבחי' )ישעי' כ ,לבו עלי'

. כי תפלה שבלב, היא בחי' התגלות מלכותו, בתוך רחק ממני
 : , בתוך העולמותלזדותיהחלל הפנוי, בתוך המ

היתה, ואתחזרת ונעשית  דל"ת, כי ה"א ג וזה בחי'

. היינו [מ] , לשון דלה ועניהלטת. כי דל"ת הו[לח] ה"א

נדרים }שות, ואין עני אלא בדעת לבו בטפ מאםטכשמטמ

, ואז היא בחי' דל"ת. וכשמקדש מחשבתו, ולית קדושה [מב]{.אמ

שממשיך לתוך  בחי' יו"ד מדוהיא {[מג] תיקון יוד} פחות מעשרה

 : הדל"ת, ונעשית ה'

ולעבדו בכל התפלה, את בחי' מלכות, בבחי'  יםוכשמק   ד

מי זאת  [מו]בחי' )ש"ה ח'( ,[מה] הל  עו  היא ה  , זה בחי' לבבכם

 טהזוהר י' ותיקון כא ל' לח ס הקדמת}, מי עם זאת עולה עולה

. והם שני בתים ביתא עילאה וביתא תתאה, שיש לשניהם {[מז]

כי רז"ל  פי']מח: בקרבך קדושעד ד לא אבוא בעירעליה, כי 

א  [מט]( על פסוק זה .דרשו )תענית ה' בו  ש  ְול א א  דו  ך  ק  ְרב ְ ק  ב ְ

יר ע  , עד [נ] , נשבע הקב"ה שלא יכנוס בירושלים שלמעלהב ְ

 ,[נא] בנה ירושלים שלמטה. ואיתא בכתבי האר"י ז"לשי

שהכוונה ע"פ סוד הוא, שבינה אימא עילאה ביתא עילאה, היא 

ומלכות ביתא תתאה, היא בחי'  ,בחי' ירושלים שלמעלה

ירושלים שלמטה. שאין היחוד שלמעלה שהוא בחי' עליית 

ביתא עילאה נשלם עד שנבנה ונשלם בחי' מלכות בשלימות, 

' עליית ביתא תתאה וכו' ע"ש. וזהו מ"ש רבינו ז"ל, שהיא בחי

היא בחי' ביתא  [נב]כי בינה לבא  ,מי עם זאת עולה וכו'

 ומלכות היא בחי' ביתא תתאה בחי' זאת ,[נג] עילאה, בחי' מי

. וע"י בחינות אלו הנ"ל הנאמרים בתורה הזאת, עי"ז יש [נד]

שהם  ,שהם ביתא עילאה, וביתא תתאה ,לשני בתים אלו עלי'

 בחי' 

 

                       
 ע"ז ג: א
ש'פ'ה' )בלא ריוח(  -בתשכט ב

 שפה -ובמנוקדים כולם
 סוף הפסוק הנ"ל בצפניה ג' ג
 -שהוא, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  ד

 שהיא
 כא תהלים לא ה
 תהלים קמד ח' ו
 דברים לב נא ז
עיין תרגום ופרש"י שמות כו לו  ח

 עובד צייר–עה"פ מעשה רקם 
 במדבר כ' יב ט
 הוספת מוהרנ"ת בתקפא י

דברים לב נב המשך הנ"ל מדבר  יא
  צין

תורה זו היא לשון רבינו ז"ל  יב
נאמרה בשבת בסעודה שלישית ג' 
ניסן שנת תקסג במעדוועדיווקע אחרי 

                       
תו שרה ז"ל )חי"מ קטז נשואי ב

ופל"ח( ועיין חיי מוהר"ן הנ"ל שאמר 
שזאת התורה לא אמר בשבילנו רק 
בשביל גזרת הפונקטין )דהיינו לבטל 

 גזרת גיוס ילדים לצבא הצר(
עיין ע"ח שער א' ענף ב' ד"ה דע  יג

 כי טרם
עיין בספר מבוא שערים להאריז"ל  יד

בתחילתו "כי אינו יכול להקרא מלך 
אלא לאחר בריאת העולם". ובספר 
למודי אצילות למהרח"ו שם בהקדמה 
לספרא דצניעותא )דף לד במהדורת 
תרנז( "בתחילת רצונו ית' להיות 
שולטן ומלך". ועיין לעיל תורה ד' 
אות ט' ]דף ד.[ ולקמן תורה עח ]דף 

 צב.[ 
בינו בחיי וישב לח ל' ד"ה ועל ר טו

דרך הקבלה, ובהקדמה לפרשת בלק 

                       
כב ב'. ולעיל תורה טו אות ז' ]דף 

 כא.[. ולקמן תורה עז ]דף צב.[
 המדות -מתרלו  טז
 שע י )חסר מרכאות( -בתקפא  יז
 המדות -מתרלו  יח
 צ"ל ענף ב' יט
עיין הקדמת הזהר דף ב. סוד מי  כ

 ברא אלה
כאלקינו עיין בברכות י. אין צור  כא

 אין צייר וכו'. ועיין בסוף התורה

לטב ולביש, )אינו בהשמטות  -בדפו"ר כב
לטב,  -לדפו"ר( בתקפא תרלד תרלו תרצו

לטב ולביש. )בקרן  -לטב ולביש, בתשכט
 הורוביץ החדשים החזירו לגרסת תקפא(

 בראשית ב' ז' כג
עיי"ש בגמ' שדרשה זו נדחית. אבל  כד

ש עיין בעל הטורים על הפסוק שפיר
  כך.

                       
 ויצה"ר –מתרצו  כה
 יצה"ר –מתרלו  כו
עיין חסד לאברהם ז' ט' יצה"ר הוא  כז

שד ומשפיע באדם בסוד הקליפה 
הקרוב אל המח. ועיין מעשה מחיגר 

ד נעשה מחשבה. ועיין ב"ב טז. שהש
שיצה""ר הם  -פרש"י שם ד"ה ברא

 הרהורי עבירה
 היצרים -בתשכט  כח
 עיין היטב לק"ה מנחה ז' אות ד'  כט
 לשה"כ ישעיהו כו ד' ל

 עיין מצודות ציון תהלים קיט ע' לא
 עיין לק"ה מנחה ז' ד'  לב
 שם הלשון שרה לכל העולם לג
 זכריה יד ט' לד
סוף הפסוק הנ"ל שרים כחוללים  לה

 תהלים פז
 * דברים יא יג לו

                       
 המדות -מתרלו  לז
* עיין תיקון כא דף מז. ובזוהר  לח

חקת קפ: ]ועיין שער הכוונות דרושי 
 דרוש ו' ד"ה אבל נודע[ הלילה

, הוא -בדפו"ר ,הות -בתרלדגם  לט
 הוית -ומתרלו 

  עיין לעיל תורה א' ושם נרשם מ
כשמטמם,  -גם בדפו"ר ותרלד מא

כשמטמטם. )נזכר לעיל ב"פ  -ומתרלו
 ובשניהם מטמטם(

שם הלשון דדא ביה וכו' ולשון  מב
רבינו הוא לשון קהלת רבה ז' לב 

 .ועיין לעיל תורה כא אות יא
דף כה סוף ע"א והמשך דברי  מג

רבינו "והיא בחי' י" הם גם העתק 
משם. גם עי"ש דף כז. וזוהר ח"א דף 

 כד. *ועיין מגילה כג:
 והוא -בתרלו מד

                       
  * ויקרא ו' ב' מה
 וגם שם ג' ו' מו
הקדמת הזהר דף י. תיקון כא דף  מז

מה. ונה: תיקון ל' דף עד. תיקון לח 
   דף עט. תיקון סט דף קח.

 ר זה מכאן ועד ריש דף נח.ביאו מח
 הוסיף מוהרנ"ת בתקפא. ואינו בדפו"ר. 

 הושע יא ט' מט
 קוטים שופטים פ"דיעיין שער הל נ

עיין פרי עץ חיים שער ק"ש פ"ה,  נא
וביאורו בלק"ה ערובי תחומין הלכה 
ה' אות ג', ועיין מבוא שערים שער 

 וע"ח שער טו פ"א ד' חלק ב' פ"ז.
 * פתח אליהו נב
 דף קיז. זוהר ח"ב נג
 זוהר ח"ג דף נג: נד

 פסוקים 24תורה אור 
ְֹּך  צפניה ג י ָאז ֶאְהפ  )ט( כ ִּ

ְקרֹּא  ָרה לִּ ָפה ְברו  ים ש ָ ֶאל ַעמ ִּ
ֶכם  ם ְידָֹּוד ְלָעְבדוֹּ ש ְ ש ֵׁ ם ב ְ ָ ֻכל 

 ֶאָחד: 
ם  ירֵׁ ְסת ִּ ַ תהלים לא )כא( ת 
יש   י אִּ ֻרְכסֵׁ ֶניָך מֵׁ ָ ֶתר פ  סֵׁ ב ְ

ֹּ יב ְלש  רִּ ה מֵׁ ֻסכ ָ ם ב ְ נֵׁ ְ ְצפ  ת: ת ִּ  נוֹּ
י ָאז  צפניה פרק ג )ט( כ ִּ
ָרה  ָפה ְברו  ים ש ָ ְֹּך ֶאל ַעמ ִּ ֶאְהפ 
ם ְיקָֹּוק ְלָעְבדוֹּ  ש ֵׁ ם ב ְ ָ ְקרֹּא ֻכל  לִּ

ֶכם ֶאָחד:  ש ְ
ַפת ֱאֶמת  משלי יב )יט( ש ְ
ן  וֹּ יָעה ְלש  ן ָלַעד ְוַעד ַאְרג ִּ וֹּ כ  ת ִּ

ֶקר:   ש ָ
ם  א אִּ בראשית ד )ז( ֲהלוֹּ

יטִּ  ם לֹּא תֵׁ ת ְואִּ אֵׁ יב ש ְ יטִּ ֵׁ יב ת 
ֶליָך  ץ ְואֵׁ את רֹּבֵׁ ָ ַתח ַחט  ֶ ַלפ 

: וֹּ ל ב  ְמש ָ ה ת ִּ ָ ָקתוֹּ ְוַאת  ו  ש   ת ְ
ר  תהלים פרק קמד )ח( ֲאש ֶ
ין  יָנם ְימִּ ימִּ ְוא וִּ ר ש ָ ֶ ב  יֶהם ד ִּ ִּ פ 

ֶקר:  ש ָ
דברים האזינו לב )נא( ַעל 
י  נֵׁ ְך ב ְ תוֹּ י ב ְ ם ב ִּ ֶ ר ְמַעְלת  ֲאש ֶ
ש   יַבת ָקדֵׁ י ְמרִּ מֵׁ ל ב ְ ָראֵׁ ש ְ יִּ

ר צִּ  ְדב ַ ר לֹּא מִּ ן ַעל ֲאש ֶ
י  נֵׁ ְך ב ְ תוֹּ י ב ְ תִּ ם אוֹּ ֶ ת  ש ְ ד ַ קִּ
ְרֶאה  ֶגד ת ִּ נ ֶ י מִּ ל: )נב( כ ִּ ָראֵׁ ש ְ יִּ
א  ה לֹּא ָתבוֹּ ָ מ  ֶאת ָהָאֶרץ ְוש ָ
ן  י נֹּתֵׁ ר ֲאנִּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ

ל: פ ָראֵׁ ש ְ י יִּ ְבנֵׁ  לִּ
 

 תורה מט
ָכל ָהָאֶרץ  תהילים יט )ה( ב ְ
יֶהם ֵׁ ל  ל מִּ בֵׁ ה תֵׁ ְקצֵׁ בִּ ם ו   ָיָצא ַקו ָ

ֶהם:  ם אֶֹּהל ב ָ ֶמש  ש ָ ֶ  ַלש  
י  שמות כי תשא לא )ו( ַוֲאנִּ
יָאב  ת ָאֳהלִּ וֹּ אֵׁ ת  י אִּ ה ָנַתת ִּ נ ֵׁ הִּ
ב  ְבלֵׁ ה ָדן ו  ֵׁ יָסָמְך ְלַמט  ן ֲאחִּ ֶ ב 
י ָחְכָמה  ב ָנַתת ִּ ל ֲחַכם לֵׁ כ ָ

ָך:  יתִּ ו ִּ ר צִּ ל ֲאש ֶ ת כ ָ ו  אֵׁ  ְוָעש 
ו   תהילים קד )כד( ָמה ַרב 

ל ָ  ֻ יָך ְידָֹּוד כ  ָחְכָמה ַמֲעש ֶ ם ב ְ
ְנָיֶנָך:  יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ קִּ  ָעש ִּ

י  רִּ אֵׁ ָלה ש ְ תהילים עג )כו( כ ָ
י  י ְוֶחְלקִּ ר ְלָבבִּ י צו  ְלָבבִּ ו 

ָלם:  ים ְלעוֹּ  ֱאלֹּהִּ
יֶצר ְיקָֹּוק  בראשית ב )ז( ַוי ִּ
ן  ים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ ֱאלֹּהִּ
ַמת  ש ְ יו נִּ ָ ַאפ  ח ב ְ ַ פ  ָהֲאָדָמה ַוי ִּ

י ָהאָ  ים ַוְיהִּ ה:ַחי ִּ  ָדם ְלֶנֶפש  ַחי ָ
ְרא ְידָֹּוד  בראשית נח ו )ה( ַוי ַ

ָאֶרץ  ה ָרַעת ָהָאָדם ב ָ י ַרב ָ כ ִּ
וֹּ ַרק ַרע  ב  בֹּת לִּ ֶצר ַמְחש ְ ְוָכל יֵׁ

ם:  וֹּ ל ַהי   כ ָ
ְטחו  ַבידָֹּוד  ישעיה כו )ד( ב ִּ

ָיה  ְידָֹּוד צו ר  י ב ְ י ַעד כ ִּ ֲעדֵׁ
ים: ָלמִּ  עוֹּ

י  י ָענִּ תהילים קט )כב( כ ִּ
י ָחַלל ְוֶאְביוֹּ  ב ִּ י ְולִּ ן ָאנֹּכִּ

י:  ְרב ִּ קִּ  ב ְ
ם  ֶ ַמְלת  דברים עקב י )טז( ו 
ֶכם  ְ ת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ְוָעְרפ  אֵׁ

ד:  ו  עוֹּ  לֹּא ַתְקש 
ים  חְֹּללִּ ים כ ְ רִּ תהלים פז )ז( ְוש ָ

ְך:  ל ַמְעָיַני ב ָ  כ ָ
זכריה פרק יד )ט( ְוָהָיה 
ל ָהָאֶרץ  ְיקָֹּוק ְלֶמֶלְך ַעל כ ָ

ם ַההו א יִּ  י וֹּ ַ ְהֶיה ְיקָֹּוק ֶאָחד ב 
מוֹּ ֶאָחד: ש ְ  ו 

ם  דברים יא )יג( ְוָהָיה אִּ
ר  ַתי ֲאש ֶ ְצוֹּ ְמעו  ֶאל מִּ ש ְ מַֹּע ת ִּ ש ָ
ם  ה ֶאְתֶכם ַהי וֹּ י ְמַצו ֶ ָאנֹּכִּ
יֶכם  ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹּוק ֱאלֹּהֵׁ
ְבָכל  ָכל ְלַבְבֶכם ו  ְלָעְבדוֹּ ב ְ ו 

ֶכם:  ַנְפש ְ
י  ַחת ַאֲהָבתִּ ַ תהילים קט )ד( ת 

טְ  ש ְ ה: יִּ ָ ל  י ְתפִּ י ַוֲאנִּ נִּ  נו 
ֹּאֶמר ֲאדָֹּני  ישעיה כט )יג( ַוי 

יו  פִּ ה ב ְ ש  ָהָעם ַהז ֶ ג ַ י נִּ ַיַען כ ִּ
ַחק  וֹּ רִּ ב  י ְולִּ נִּ דו  ב ְ ָפָתיו כ ִּ ש ְ בִּ ו 
ְצַות  י מִּ ְרָאָתם אֹּתִּ י יִּ הִּ י ַות ְ נ ִּ ֶ מ  מִּ

ָדה:  ָ ים ְמֻלמ   ֲאָנש ִּ
ויקרא צו ו )ב( ַצו ֶאת ַאֲהרֹּן 

אמֹּ ָניו לֵׁ ַרת ְוֶאת ב ָ וֹּ ר זֹּאת ת 
ְקָדה  וא ָהעָֹּלה ַעל מוֹּ ָהעָֹּלה הִּ
ְיָלה ַעד  ַ ל ַהל  ַח כ ָ ֵׁ ְזב  ִּ ַעל ַהמ 
 : וֹּ ַקד ב  ו  ַח ת  ֵׁ ְזב  ִּ ש  ַהמ  ֶֹּקר ְואֵׁ  ַהב 

י זֹּאת  שיר השירים ח )ה( מִּ
ֶקת ַעל  ֶ ְתַרפ  ר מִּ ְדב ָ ן ַהמ ִּ עָֹּלה מִּ
יָך  ַרְרת ִּ ַח עוֹּ ו  פ  ַ ַחת ַהת  ַ ָדה  ת  וֹּ ד 

ַלְתךָ  ב ְ ה חִּ ָ מ  ה  ש ָ ָ מ  ָך ש ָ ֶ מ  אִּ
ָלה ְיָלַדְתָך:  ב ְ  חִּ

ן  ה ֲחרוֹּ הושע יא )ט( לֹּא ֶאֱעש ֶ
ם  ת ֶאְפָריִּ חֵׁ ו ב ְלש ַ י לֹּא ָאש  ִּ ַאפ 
יש   י ְולֹּא אִּ ל ָאנֹּכִּ י אֵׁ כ ִּ
א  ש  ְולֹּא ָאבוֹּ ָך ָקדוֹּ ְרב ְ קִּ ב ְ

יר: עִּ  ב ְ



 ן"מוהר                   לשמש שם אהל בהם מט                             ליקוטי:    נז

 

י שמצמצם אור התלהבות לבו שלא "היינו ע. מי עם זאת
י בהדרגה "כדי שיוכל לעבוד את הש, יתלהב יותר מדאי

, ומקדש את מחשבתו לבלי לחשוב שום מחשבות רעות ,ובמדה
' יצר טוב בחי' שהם בחי ,רק לחשוב תמיד מחשבות קדושות

וזוכה לעשות , ז מצייר המדות טובות"שעי ,חכמה שבלב
' ז נתגלה בחי"ועי ,עשים טובים ומדות טובותפעולות ומ

ואז . כי נתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמים שלימה, מלכות
אזי דייקא עולה גם . מלכות שהיא ביתא תתאה' לבחי' יש עלי

כי באמת שניהם אחד  ,בינה לבא' ביתא עילאה שהיא בחי
צריכין לחזור , ולבאר הענין קצת:    בחברתה' ואחת תלוי
ח "כי מבואר בע, וכלל התורה היא ,ין התורה הזאתולבאר ענ
ה "היה אור הקב ,י רצה לברוא את העולם"השששכא, בתחילתו
והוצרך כביכול  ,ולא היה מקום לבריאת העולמות, אין סוף

ובתוך החלל  ,ס לצדדין ונעשה חלל הפנוי"לצמצם אור הא
י חכמה "וכל העולמות נבראו ע. הפנוי הזה ברא כל העולמות

' ועיקר תכלית בריאת העולמות הי. כולם בחכמה עשיתש "כ
י "א כי אם ע"שזה א ,בשביל המלכות היינו כדי לגלות מלכותו

ובשביל זה היה הצמצום של . העולמות כי אין מלך בלא עם
מקום לבריאת העולמות כדי שיתגלה ' החלל הפנוי כדי שיהי

מבאר  ,ל"ורבינו ז. ובכתבים ]ב[ ז מבואר בזוהר"כ. 'מלכותו ית
, ]ג[ ממעל חלק אלוקכי כל אחד מישראל הוא . כל זה בכל אדם

' והאלקות שבלב איש הישראלי הוא בחי. ועיקר האלקות בלב
היינו אין סוף ואין , כי אור להביותו הוא עד אין סוף, אין סוף

ולפי גודל ההתלהבות הלב של איש . תכלית לתשוקתו
ו לעשות שום לא היה אפשר ל, הישראלי שהוא עד אין סוף

כי מגודל  ,עבודה ולא היה יכול לגלות שום מדה טובה
' שזהו בחי. אינו יכול לעשות שום דבר, התלהבותו עד אין סוף

מחמת שהיה  הבריאה לא היה מקום לבריאה דלתימה שבתח
. ל"כי בריאת העולמות הן הן המדות כנ. ל"כנ ,הכל אין סוף

לבו שהוא עד  כ בהכרח צריך האדם לצמצם אור התלהבות"וע
י "כי הש. בהדרגה ובמדה' כדי שיוכל לעבוד את ה, אין סוף

שזה , רוצה בעבודתינו שנעבוד אותו בעובדות ובמדות טובות
וכשמצמצם את אור להביות . ל"י הצמצום כנ"א כי אם ע"א

שזהו (ה. ולבי חלל בקרבי' בחי ,לבו אזי נשאר חלל פנוי בלב
ובתוך זה החלל הפנוי ). סוד חלל הפנוי שהיה בתחילת הבריאה

שהם סוד בריאת העולמות שהיה  ,נתגלין מדותיו הטובות
היינו , ל"כי המדות הן הן העולמות כנ. ל"פנוי הנהבתוך חלל 

ז נעשה "י הצמצום שמצמצם את אור ההתלהבות שעי"כי ע
ז הוא עובד את "עי ,ולבי חלל בקרבי' בחי, חלל הפנוי' בחי
 ,עשים טובים ומדות טובותועושה מ, י בהדרגה ובמדה"הש

התגלות המדות שהן העולמות בתוך חלל ' שכל זה הוא בחי
וזה , ל"י חכמה כנ"ועיקר בריאת העולמות היה ע. הפנוי שבלב

לזכות למדות ומעשים טובים ' מה שעיקר עבודת ה' הוא בחי
 ,שהוא המחשבה שבלב, י ששומר החכמה שבלב"הוא ע

 חכמת לב' שהוא בחי, שצריכין לשמור מאד המחשבה שבלב

, כי מחשבות טובות הם יצר טוב. שזהו עיקר היצרין, ]ו[
היינו כשחושב מחשבות טובות . ומחשבות רעות הם יצר הרע

 ,ז זוכה לפעולות ומדות טובות"אזי עי, חכמה שבלב' שזהו בחי
המדות בתוך חלל הפנוי  זהתגלות הבריאה שהיא' שזהו בחי

. ל"בות טובות שבלב כנמחש' שהוא בחי, י החכמה שבלב"ע
אזי הוא מקלקל החלל שבלב , ו"אבל כשחושב מחשבות רעות ח

' ואזי הוא מטמטם החלל שבלב בבחי ,שהוא סוד חלל הפנוי
י החכמה "קלקול הבריאה שהיה ע' וזהו בחי. ל"וכנ ערלת לב
ל ולחשוב "וכל עיקר העבודה שצריכין לצמצום הנ. ל"שבלב כנ

כל , עשים טובים ומדות טובותמחשבות טובות כדי לזכות למ
עיקר ' שבשביל זה הי' זה הוא בשביל לגלות מלכותו ית

י כל "י שזוכה לפעולות ומדות טובות ע"כי ע. ל"הבריאה כנ
' שזהו בחי ,ז מקבל עליו עול מלכות שמים שלימה"עי, ל"הנ

י בריאת העולמות שבתוך "שנתגלה ע' התגלות מלכותו ית
והכלל שבריאת העולמות . ל"י החכמה וכנ"החלל הפנוי ע

 ,אחת ממש' י בפעולות ומדות טובות הם בחי"ועבודת הש
י מעשיו "ע' ואז כשנתגלה מלכותו ית: והבן היטב. ל"וכנ

' ו בחיזה, ל"בתוך החלל שבלבו כנ חו הטובים שנתגלויומדות
ל מי עם זאת ביתא עילאה וביתא "עליית שני הבתים הנ

. ביתא תתאה' כי התגלות המלכות זה בחי. ל"תתאה כנ
ביתא ' ותחלת הצמצום שהוא החלל הפנוי שבלב זה בחי

י כדי "הש טתובשביל עבוד' שעיקר כוונת הצמצום הי. עילאה
א כ אין נשלם תיקון ועליית בית"וע ,'לזכות לגלות מלכותו ית

דהיינו עד שנתגלה מלכותו  ,עילאה עד שעולה ביתה תתאה
' מלכותו ית' ואז כשנתגל. שזה עיקר תכלית כוונת הבריאה' ית

כי אז דייקא עולים שניהם  ,לביתא עילאה' אז דייקא יש עלי
מי עם  מי זאת עולה' יחד ביתא עילאה וביתא תתאה בבחי

קִ דלא אבוא בעיר עד  ל כי"כנ' זאת עולה וכו ךָ ּבְ ] י[ קדוש ְרּבְ
' ה נכנס בירושלים שלמעלה שהיא בינה לבא וכו"שאין הקב

התגלות ' שיבנה ירושלים שלמטה שהוא בחי עד, ל"כנ] יא[
 ,תפלה שהיא עבודה שבלב' וכל זה הוא בחי: ל"כנ' מלכותו ית

התגלות מלכותו שבתוך חלל הפנוי ' כי תפלה שבלב היא בחי
ורבינו , עמוקים מאד מאדכי הדברים , והבן מאד. ל"שבלב כנ

, ]יב[ ל קיצר כאן ודיבר הכל ברמז כמאן דמחוי במחוג"ז
לשמור עצמו , והעיקר לקיימם כפשוטן. והדברים נכוחים למבין
ר "כי מחשבות רעות הם עיקר היצה, מאד ממחשבות רעות

ולהכריח , כ צריכין לשמור מחשבתו מאד"ע ,יצירה לביש' בחי
ולזכות . ט"יצ' ות שהם בחיעצמו תמיד לחשוב מחשבות טוב

ולהתפלל ', מעשים טובים ומדות טובות וכויגז "לעשות עי
צריכין לצמצם התלהבות  ידלהיובתח. בכוונה ולעשות תשובה

י "לבו שלא יבער יותר מדאי כי צריכין לעבוד את הש
ושאר כל הדרכים קדושים וטהורים  ,ובמדה דייקא טוהבהדרג

דברי התורה הקדושה  לין להוציא מתוךוועצות נכונות שיכ
  , ועוד לאלוק מילין בכל זה. הנוראה הזאת
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  תורה אור
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יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנךָ    :ָעׂשִ

ּוֶמה ֵחֶלק ֱאלֹוּהַ) ב(איוב לא 
ֹרִמים י ִמּמְ ּדַ ַעל ְוַנֲחַלת ׁשַ   :ִמּמָ

י ָעִני) כב(תהילים קט  ּכִ
י ָחַלל ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי ְוִלּבִ
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ִעיר   :ּבְ



 נח.    מוהר"ן         לשמש שם אהל בהם מט                 יקוטי                    ל            

כי לא יספיקו המון יריעות לבאר דיבור  [,א] ויתבאר במ"א קצת

 :)ונחזור לענין ראשון( :ב(אחד מדיבוריו הנוראים, ודי בזה כעת

, אל"ף עם בית, יו"ד עם בית. [ג] אביבזה, נקרא ניסן ובשביל 

 : וזה יחודא עילאה ויחודא תתאה

שיתער לעתיד, והוא שיר פשוט כפול השיר ה וזה בחי' 

, שהיא הא. זה בחי' [ה] , והם עשרה מיני נגונא[ד]מרובע  משולש

 ,בחי' שיר פשוט כפול משולש מרובע זהדל"ת . יודעם דלת 

זה בחי' עשרה מיני נגונא. וזה ע"י התגלות מלכותו, בבחי'  ,יוד

. ושרים כחוללים. ושרה, זה בחי' שיר, בחי' [ו] שרה על כל העולם

)שמואל ב  עים זמירות ישראלנוזה בחי' מלכות דוד, שהוא בחי' 

, פרש"י שמע זשו  חל  ן ו  יח  א ג  צ  ך גו  ת  ת   א  ( .ט)ב"מ נוז"פ ג(: כ

היא בחי' עצה. כשהתפלה  [,ח] אשה יראת ה'עצתה. כי באמת 

בבחי' אתתך גוצא, בבחי'  ,היינו בחי' מלכות בשפלות ובקטנות

, את המאור הקטן( , בחי' )בראשית אאחות לנו קטנה( )ש"ה ח

בבחי'  צריך להקים אותה [,ט]ב(הדרין כי' עצתו נופלת )סנבבח

שסכתה ברוח  . וסוכה זו שרה[י] אקים את סוכת דוד( )עמוס ט

עצת ט( בבחי' )משלי י ,[יב] , ושרה זה מלכות[יא]ד(הקודש )מגילה י

. וזה שני המאורות הגדולים( , בבחי' )בראשית אה' היא תקום

 ,[יד]התפלה שהיא בלחש  . וזה עליות[יג] ולחיש לה תקבל עצתה

 : יא עבודה שבלבשה

[ טו]עולה  לם ע  וק  ה  כג(  )שמואל ב כ"ש, תשובהו וזה בחי' 

, [יז] ותשובה היא אותיות תשוב ה' ,[טז](:של תשובה )מ"ק טז

)ישעי' ו'(  כ"שועיקר התשובה תלוי בלב,  .שנעשית מדל"ת ה'

 ,עולה , מי עם זאתמי זאת עולה [יח] . וזה בחי'ולבבו יבין ושב

)יומא וזהו בחי' של תשובה, עלייתה של תשובה עם מי:  עולה

 ([יט] ( גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, וזה )שם ע"ב.פ"ו

 ,[כ] גדולה תשובה שמקרבת הגאולה. כי לעתיד ליום שכולו שבת

אז , כמ"ש )ישעי' נח( כב[כא]יתגלה אורייתא דעתיקא סתימאה 

זוהר ויחי }וא עתיקא סתימאה , ה[כג] על ה' דייקא ,תתענג על ה'

בת זה בחי' תשובה, כמ"ש , וזה עיקר עונג שבת. וש{[כד] ע"ש .ריט

. וזה בחי' גדולה תשובה, ושבת עד ה' אלקיך [כה]()דברים ל

 אחות לנו קטנהכשמעלה תשובה מבחי' את המאור הקטן, מבחי' 

 ,והיה אור הלבנה כאור החמה( ל' לבחי' גדולה, לבחי' )ישעי ,[כו]

עת עד כסא הכבוד, היינו שעי"ז יגיע וישיג אורייתא דעתיקא שמג

ז( בבחי' )משלי כ סתימאה. וזה כסא הכבוד, שמכסין אותה

של עולם יהיו תחת לבושך , דברים שהם כבשונו וכבשים ללבושך

 כבוד אלקים הסתרד(. שמכסין אותה בבחי' )משלי כה( )חגיגה י

קים, ואתה תגיע . וזה כסא הכבוד, שמכסין מפני כבוד אלדבר

, בי"ת ראשית, היינו שני בראשיתוזה בחי' ותשיג אותה: 

. ואי' [כז] ן הוא ר"הוהם ראש השנה וניסן, שגם ניס ,ראשית

 כטוהיא נקראת קבלה כד איהי ([כח] ה ע"אא ד' מךבתיקונים )תי' 

(. והם ימי לותרין דרועין הם תשרי וניסן ) ,בין תרין דרועין דמלכא

א(, כי בניסן עתידין לגאול )ר"ה י ,ימי תשובה תשובה, כי בם הוא

ובא לציון גואל ט( שובה, כמ"ש )ישעי' נואין הגאולה אלא ע"י ת

. ועיקר ידיעת הקבלה היינו ידיעת סודות התורה, הוא [לא] וכו'

שאז יתגלה אורייתא דעתיקא, בבחי' תענוג שבת,  ,יהיה לעתיד

שירה. ולשון פסח, י, לשון . וזה לשון תשראז תתענג על ה'בבחי' 

כי  ,השיר יהיה לכם כליל התקדש חגכמ"ש )ישעי' ל'(  ,[לב]ח ה ס  פ  

( ל 'בבחי' )תהלי ,בעלמא, בבחי' פ"ה ס"ח לגגונאיוניתער שיר 

 כבודח. ה ס  , ולא ידום דייקא, היינו פ  למען יזמרך כבוד ולא ידום

רה על כל העולם, בחי' שיר , בחי' ש[לד] מלך הכבודזה בחי' 

 :שלעתיד

ֵצי , [לו] , היינו בחי' תכלתציציתבחי'  להז וזה ש   ֵלי כ  ל  א ו  כ  א  ד  

א  ,. כי ע"י התגלות מלכות דקדושה יתבטל מלכות דסט"א[לז] כ  ל  

 'ד 'כמ"ש בזוהר )בראשי ,בה יקבלו חיותם לחקיםיאבל ישראל הדב

, שהוא בחי' תכלת [מ] בה' אלקיכם לטקיםיואתם הדבא ע"א( נ

ֵלי כ  ל    כ  א  אד   ֵצי כ  ל   ש   . כי עיקר [מא] חיים כולכם היום, אעפ"כ א ו 

: {ר"ה כ"ה ע"א}, בבחי' דוד מלך ישראל חי וקיים החיות בא משם

ֵצי כ  ל  א. אבל ישראל , בחי' תכלת כלהוזה בחי'  ש   א ו  ֵלי כ  ל   כ  א  ד  

כי אעשה כלה  [מב](ל 'יקים בה חיים וקיימים. וזה בחי' )ירמיבֵ הד

נפש  ,[מד] דוד נפשותכל יג(  (. וזה )שמואל במג) ו'בכל הגוים וכ

אדוד, היא בחי' תכלת,  ֵצי כ  ל   ש   ֵלי כ  ל  א ו  כ  א   בחי' )ברכות גוזה  :ד  

הי' מנשבת בכנור של דוד והי' מנגן. רוח צפון, מהע"ב( רוח צפון 

משם הנגינה, בבחי' )ישעי'  ,, בחי' תכלת[מו] זה בחי' דינים גבורות

מכנף דייקא שהוא בחי' תכלת,  ,זמירות שמענו מכנף הארץד( כ

דלת זה  ,: וזה בחי' ה', דל"ת עם יודנעים זמירות ישראלושם בחי' 

יוד, זה בחי' עשרה מיני נגונא,  ,מכנף הארץבחי' דלת כנפות בחי' 

ה יפ  אֵ ה  ועשירית ח( )במדבר כוז"פ : זמירות שמענובחי' 
ינו כח בחי' תכלת, ה, היל  וכו'. כי עיקר כח הכ   ת למנחה ל  ס 

ַפתהיא מקבלת בבחי'  ז  א או  מ   ה   מזא  ַרת   ב  א ל  ה  אנ  )הקדמת הזוהר מ 

ין מ  . כי בינה דינין [מח]ד' ב' ע"א( ר  ע  ת  ה  ימ  [ מט] :זוהר ויחי רכ}נ ַ

( . וזה )בראשית ו[נ] , שעל ידה נמתקין, והיא שרשן{.אחרי סה

ל לבו לא ויאמר א ,בבחי' דינין מתערין מינה ויתעצב אל לבו

)שם ח(, בבחי' המתקת הדינים בשרשן. וז"פ  אוסיף עוד לקלל

בחי'  ,[נב]ה מלכות פ   ,נאהי פ  ה, אֵ יפ  אֵ  ,היפ  אֵ ועשירית ה  

ַכי  א  מלך הכבודכבוד אלקים,  א  ית ַמל  ֵליק  י ס  יה  ד א  יַנה  שאלין כ ַ ג  ב  

 .{[נה]' ובתיקון י [נד] .:זוהר בראשית כד}[נג]אי פה, איה מקום כבודו 

, זה בחי' יוד, בחי' קדושה כנ"ל. היינו כשרוצין ועשירית

, הי פ  אֵ להמשיך קדושה לתוך מלכות, כדי להעלות אותה בבחי' 
, צריך לחבר שני בתים להיות למנחה בלולה בשמן ס ל ת

, זה בחי' מנחה ,למנחה ס ל תנקרא  ,ביתא עילאה .אחד

, נזס ל תו מנחה. נוו ע"ב( יצחק תיקן תפלתדינים, בחי' )ברכות כ

 סלאהי. שביתא ע[נט] נחסלית כל שוגים מחקיךט( לשון )תהלים קי

 ה' סאתמי ימלל גבורו( ומשבר הדינים כנ"ל, בבחי' )שם ק ממתיק

, שמןביתא עילאה עם ביתא תתאה, הנקרא  סג(. וצריך שיובללסב)

על כן משחך אלקים אלקיך שמן ה( "ש )שם מבחי' מלכות דוד כ

  :[סד]נעשה מדלתין ההין ההין רביעית זה  ל ידי. ועששון

, [סה] כי הצדיק נקרא שמש שם אהל בהםלשמש וז"פ 

עד שלא שקעה שמשו של עלי  [סו]כמאמר חז"ל )קידושין עב ע"ב(

וזריחתו של הצדיק היינו  ,[סז] וזרח השמש ובא השמשוכו' 

לך רד כי ב( כמאמר )שמות ל ,ישראל על ידיהשגתו, אינו אלא 

  שחת עמך
 

                       
א

ו   עיין לקוטי הלכות שעפ"י תורה ז
ד  הלכות תפלת המנחה הלכה ז' ועו

ב
ל   גמר ביאורו של מוהרנ"ת שהתחי כאן נ

ת בעו דף נז. בסוגרים מרו   בסוף 
ג

רים טז שמות יג ד, כג טו, לד יח, דב 
 א.

ד
לת ע"ב   ]עי"ש תחי דף נא:  * תיקון כא 

ן הקדמת התיקונים  ר. ועיי פ" ה ועוד שו ד"
 דף י' סוף ע"א[

ה
לק"ה מנחה ז'   דף כז: ו ן יג מתחיל ב תיקו

ת ד'  סוף או
ו

סוף אות א' עה"פ ושרים   הנ"ל ב
ר"ן קטז שתורה  ועיין חיי מוה כחוללים. )
ום השני לנשואי בתו שרה  זו נאמרה בי

ן שמאד הח רמז העני כאן  שיב אותה ו
  עי"ש(

ז
גחון  -גחין ולחוש, ומתרלו  -גם בדפו"ר 

לחיש. אבל -ולחיש )וכן גרסת רבינו לקמן 

                       
גחין  –בגרסת הגמרות ועין יעקב שלנו 

 ותלחוש(
ח

 משלי לא ל'*  
ט

כל אדם שמתה אשתו בימיו וכו' רבי  
 ) ב יח ו )אי אבהו אמר עצתו נופלת שנאמר 

 ותשליכהו עצתו.
י

כ  ן קהלת יעקב סו ת עיי ת דוד בחי' מלכו
ל.   פו "ש נפול לשון תפלה ערך נ )גם עי

 ( ואתנפל ולפ"ז אפ"ל שגם גחון רומז לתפילה
יא

ן שם הלשון יסכה זו שרה וכו'   ועיי
 בראשית יא כט

יב
ן   ר" ן חיי מוה גם עיי ל.  ן שררה כנ" מלשו

 תקסג. 
יג

 עיין לק"ה מנחה ז' נז 
יד

 * ברכות כד: ל. 
טו

 ומנוקד קובוץ לשון קבלת עול, 
טז

)עי"ש בן יהוידע מקשה היכן רמוז תשובה  וע"ז ה. 

ל" ולפי רבינו אולי כי על ה' רומז לבינה עולם  ב"ע

 התשובה(

                       
יז

רמ"ז   ן  ר עיי הביאו דף קכב: ו ג  הר ח" זו
יקרא טז  ועין חסד לאברהם מעין ד'  על ו

 נהר מא. 
יח

שם ח' ה'  ר השירים ג' ו' ו  שי
יט

ה לדף פו הנ"ל בעמוד ב'   הכוונ
 כ

ת ג'  סוף או לקמן תורה נט  ר"ה לא. ו
נא שם נרשם. ובתורה לט תני  ו

כא
ב.  ל  * עיין זוהר בהעלותך קנ לעי ]ו

שם נרשם[  תורה יג אות ב' ו
כב

]במהדורת תרלו ציין כאן בפנים את   
הזהר ויחי ריט דלקמן ובתשכט העביר אותו 

לותך לקמן בסמוך ואילו כאן ציין לזוהר בהע

 הנ"ל[
כג

ל תורה מח ותתפלל חנה על ה'   עיין לעי

כד
ד"ה תניא אמר   סוף עמוד א'  עיין שם 

. ת בנעם ה'  רבי יצחק כתיב לחזו
כה

רים ד' ל'   ודב
כו

ל.  ר השירים ח' ח'  הנ"  שי

                       
כז

ר"ה   דף ב. בא' בניסן  ראש השנה 
ינו  דהי לרגלים ) למלכים )דהיינו לשטרות( ו

פ"מ לנודר עי"ש(  טו בניסן ונ
כח

דף מו סוף ע"א  בדפי  התיקונים שלנו 
ן הליכה  ]עי"ש שמלכות נקראת הלכה לשו
ת  כשעולה לחג" ה"י דז"א ו כשעולה לנ
ד  תה בסו נקראת קבלה כי ז"א מקבל או

דרוש ב'  חיבוק[ ונות  ועיין שער הכו
 דעמידה

כט
 איהו -בתרלד 

ל
ד.: נה.[  דף נ )במהדורת תרלו  תיקון כא ]

ונה כתוב עיין תיקון כא הנ"ל וכנראה הכו

לתיקון כא שציין מוהרנ"ת בפנים אבל אין 
 )  זה בדף הנ"ל אלא דף נד.

לא
ומא פו:  כו', *י  וההמשך ולשבי פשע ו

לב
]עי"ש דרושי הפסח  שעה"כ דפ"ב*  

ה  ד" ן וסוף דרוש ד'  ד"ה גם תבי ש ג'  דרו
ן  ד"ה עני דרוש ו'  דנו ו ונבאר מה שיע
ת  ד ומשנ פע"ח שער מקרא קדש פ" מגיד. ו

דר   ליל פסח פ"ד[חסידים מסכת ס

                       
לג

 ונגונא -מתרצו 
לד

 .כדפרק תהלים  
לה

 וזהו -בתרלד 
לו

ונות ציצית דרוש ד'  לבן  עיין שער הכו
ת נה ותכלת מלכו  בי

לז
פי' אוכל הכל ומכלה הכל. עפרש"י  

שמות טו מא תכלת לשון שיכול בכורים 
ל תכלא. ועיין זהר  תרגום של שכו
רנז אמצע ע"א  הר רע"מ  בראשית נא. זו

סו רע"מ קעה   ף ע"או
לח

 הדבוקים -גם בדפו"ר הדביקים ומתרלו  
לט

 הדבקים -גם בדפו"ר הדביקים ומתרצו  
מ

 דברים ד' ד' 
מא

 סוף פסוק הנ"ל 
מב

רמיה מו כח    וי
מג

 עיין זוהר בלק קצט: 
מד

ה   תכל דוד, ופרש"י הרי ז ב ו * שם כתו
גם  ד וכן תר מקרא קצר ותכל נפש דו
ת ג'  רה ט' או .  ועיין לעיל בתו יונתן וכו'

תכל נפש דוד.גם  רבינו כתב ו  שם 

                       
מה

 היה  -בדפו"ר 
מו

זוהר ח"ב רג. ועיין קהלת יעקב ערך  
 רוח צפונית הפירוש השלישי שם

מז
 אוזיפת -בתרלו 
מח

בא בדעת   ן שער מאמרי רשב"י שהו עיי
ותבונה פט"ו ועיין ע"ח שער לד פ"א 

. ת חיים שער תיקון הנוק' צרו  נמצא באו
מט

זוהר  *  יקרא ו  דף י:ו
נ

ין תורה לבמבואר בע"  ל ועי  ח הנ"
נא

 איפה )תיבה אחת( -בתרלד 
נב

 * פתח אליהו 
שת כתר.  נג  לשון קדו
נד

עי"ש הקדמת המתוק מדבש בשם שער  
ל  רת הש"ץ דחו דחז ונות דרוש א  הכו

סף דשבת  רת הש"ץ של מו  וחז
נה

והר חדש   ד: כה. ]ז תיקון י' דף כ
] דף פ: נים כרך ב   תיקו

נו
 תפלה -בתרלו 

 סלת -ת, מתרלווסל -גם בדפו"ר ותרלד נז
נח

 מחוקיך –מתרלו  

                       
 
 
 
 

 
 
 
 
ת  נט סלי   רמסת -עפרש"י שם 
ס

 עלאה -מתרצו  
סא

 -גבורת, בתרלד ומתרלו -גם בדפו"ר 
 גבורות )כלשון הפסוק(

סב
יחי רמט.  ר ו  זוה

סג
 יוכלל, ומוהרנ"ת תיקן הלשון -בדפו"ר 
סד

דף מז.  ן תיקון כא   * עיי
סה

רה עד.  רה א' ותו  עיין תו
סו

 עי"ש מהרש"א 
סז

 קהלת א' ה' 

 פסוקים 32תורה אור    
ם ֹיְצִאים יג בא  שמות )ד( ַהּיֹום ַאּתֶּ

ׁש ָהָאִביב: ֹחדֶּ  ּבְ
ל תהילים פז  ֹחְלִלים ּכָ ִרים ּכְ )ז( ְוׁשָ

ְך: ַמְעָיַני   ּבָ
ְבֵרי ָדִוד  (א)ב כג -שמואל ה ּדִ ְוֵאּלֶּ

י ּוְנֻאם  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶּ ָהַאֲחֹרִנים ְנֻאם ּדָ
יַח א   ר ֻהַקם ָעל ְמׁשִ בֶּ לֵֹהי ַיֲעֹקב ַהּגֶּ

ָרֵאל:  ּוְנִעים ְזִמרֹות ִיש ְ
ר( ל) לא משלי קֶּ ל ַהֵחן ׁשֶּ בֶּ  ַהּיִֹפי ְוהֶּ
ה ָ ל ִהיא ְיֹקָוק ִיְרַאת ִאׁשּ  :ִתְתַהּלָ

שיר השירים ח )ח( ָאחֹות ָלנּו 
ה  ֲעש ֶּ ַדִים ֵאין ָלּה ַמה ּנַ ה ְוׁשָ ְקַטּנָ

ּה: ר ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶּ  ַלֲאֹחֵתנּו ּבַ
ת  בראשית א )טז( ֹלִהים אֶּ ַעש  א  ַויַּ

אֹור  ת ַהּמָ ֹדִלים אֶּ ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ׁשְ
אֹור  ת ַהּמָ ת ַהּיֹום ְואֶּ לֶּ ְמׁשֶּ ֹדל ְלמֶּ ַהּגָ
ְיָלה ְוֵאת  ת ַהּלַ לֶּ ְמׁשֶּ ֹטן ְלמֶּ ַהּקָ

  ַהּכֹוָכִבים:
ת  ּיֹום ַההּוא ָאִקים אֶּ עמוס ט )יא( ּבַ
ת  י אֶּ ת ְוָגַדְרּתִ לֶּ פֶּ ִויד ַהּנֹ ת ּדָ ֻסּכַ

ְרצֵ  ן ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ּפִ יהֶּ
יֵמי עֹוָלם:   ּכִ

לֶּב  בֹות ּבְ משלי יט )כא( ַרּבֹות ַמֲחׁשָ
  ִאיׁש ַוֲעַצת ְיֹדָוד ִהיא ָתקּום:

ה  ֵמן ֵלב ָהָעם ַהזֶּּ ישעיה ו )י( ַהׁשְ
ה  ן ִיְראֶּ ע ּפֶּ ד ְוֵעיָניו ָהׁשַ ְוָאְזָניו ַהְכּבֵ

ָמע ּולְ  ָבבֹו ָיִבין ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ
ב ְוָרָפא לֹו:   ָוׁשָ

שיר השירים ח )ה( ִמי ֹזאת ֹעָלה 
ַחת  ת ַעל ּדֹוָדּה ּתַ קֶּ ר ִמְתַרּפֶּ ְדּבָ ִמן ַהּמִ
ָך  ַלְתָך ִאּמֶּ ה ִחּבְ ּמָ יָך ׁשָ ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַהּתַ

ָלה ְיָלַדְתָך: ה ִחּבְ ּמָ   ׁשָ
ג ַעל ְיֹדָוד  ְתַעּנַ ישעיה נח )יד( ָאז ּתִ

י ְבּתִ ֳמוֵתי ְוִהְרּכַ ֳמֵתי\ָך ַעל ּבָ ץ \}ּבָ { ָארֶּ
י  י ּפִ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ּכִ ְוַהֲאַכְלּתִ

ר: ְיֹדָוד דִּ   ּבֵ
ְבּתָ ַעד ְיֹדָוד  דברים ל )ב( ְוׁשַ
ר  ֹכל ֲאׁשֶּ ַמְעּתָ ְבֹקלֹו ּכְ יָך ְוׁשָ ֹלהֶּ א 
ָכל  יָך ּבְ ה ּוָבנֶּ ָך ַהּיֹום ַאּתָ ָאֹנִכי ְמַצּוְ

ָך:ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנפְ    ׁשֶּ
ָבָנה  ישעיה ל )כו( ְוָהָיה אֹור ַהּלְ
ה ִיְהיֶּה  ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ּכְ
יֹום  ִמים ּבְ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ׁשִ
ר ַעּמֹו ּוַמַחץ  בֶּ ת ׁשֶּ ֲחֹבׁש ְיֹדָוד אֶּ

א: תֹו ִיְרּפָ   ַמּכָ
ָך משלי כז ) ים ִלְלבּוׁשֶּ ָבש ִ כו( ּכְ

ה ַעּתּודִ  דֶּ   ים:ּוְמִחיר ש ָ
ר  ֹלִהים ַהְסּתֵ ֹבד א  משלי כה )ב( ּכְ

ָבר: ָבר ּוְכֹבד ְמָלִכים ֲחֹקר ּדָ   ּדָ
ישעיה נט )כ( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל 

ַיֲעֹקב ְנֻאם ְיֹדָוד: ע ּבְ ׁשַ ֵבי פֶּ   ּוְלׁשָ
ם  ה ָלכֶּ יר ִיְהיֶּ ִ ישעיה ל )כט( ַהׁשּ
ְמַחת ֵלָבב  ׁש ָחג ְוש ִ ֵליל ִהְתַקּדֶּ ּכְ

חָ  הֹוֵלְך ּבֶּ ל ּכַ ִליל ָלבֹוא ְבַהר ְיֹדָוד אֶּ
ָרֵאל:   צּור ִיש ְ

ְרָך ָכבֹוד  תהילים ל )יג( ְלַמַען ְיַזּמֶּ
ֹלַהי ְלעֹוָלם אוֹ  : ְוֹלא ִיּדֹם ְיֹדָוד א  ּךָ  דֶּ

ְך  לֶּ ה מֶּ תהילים כד )י( ִמי הּוא זֶּ
ְך  לֶּ בֹוד ְיֹדָוד ְצָבאֹות הּוא מֶּ ַהּכָ

בוֹ   ד: ַהּכָ
ם ד ואתחנן  דברים )ד( ְוַאּתֶּ

ם ַהדְּ  כֶּ ּלְ ים ּכֻ ם ַחיִּ ֹלֵהיכֶּ יֹקָוק א  ֵבִקים ּבַ
 ַהּיֹום:

ָך ֲאִני ְנֻאם  י ִאּתְ ירמיה ל )יא( ּכִ
ָכל  ה ָכָלה ּבְ ש ֶּ ע  י אֶּ ָך ּכִ יעֶּ ְיֹדָוד ְלהֹוׁשִ
ם ַאְך ֹאְתָך  ָ ר ֲהִפצֹוִתיָך ׁשּ ַהּגֹוִים ֲאׁשֶּ
ט  ּפָ ׁשְ יָך ַלּמִ ְרּתִ ה ָכָלה ְוִיּסַ ש ֶּ ע  ֹלא אֶּ

ה ֹלא ֲאַנּקֶּ  :ְוַנּקֵ   ּךָ
ִוד  ב-שמואל ַכל ּדָ יג )לט( ַוּתְ

י ִנַחם  לֹום ּכִ ל ַאְבׁשָ ְך ָלֵצאת אֶּ לֶּ ַהּמֶּ
י ֵמת: ס  ַעל ַאְמנֹון ּכִ

ץ ְזִמֹרת  ַנף ָהָארֶּ ישעיה כד )טז( ִמּכְ
יק ָוֹאַמר ָרִזי ִלי  ּדִ ַמְענּו ְצִבי ַלּצַ ׁשָ
ד  גֶּ ָגדּו ּובֶּ ָרִזי ִלי אֹוי ִלי ּבְֹגִדים ּבָ

גָ    דּו:ּבֹוְגִדים ּבָ
יִרית כח פינחס  במדבר )ה( ַוֲעש ִ

ן  מֶּ ׁשֶּ לּוָלה ּבְ ת ְלִמְנָחה ּבְ ָהֵאיָפה ֹסלֶּ
ִתית ְרִביִעת ַהִהין:   ּכָ

י נח בראשית  ם ְיֹדָוד ּכִ חֶּ ּנָ ו )ו( ַוּיִ
ל  ב אֶּ ְתַעּצֵ ץ ַוּיִ ָארֶּ ת ָהָאָדם ּבָ ה אֶּ ָעש ָ

  ִלּבֹו:
ת  חנח  בראשית ַרח ְיֹקָוק אֶּ )כא( ַוּיָ

יחֹ  ל ִלּבֹו ֵריַח ַהּנִ ר ְיֹקָוק אֶּ ַח ַוּיֹאמֶּ
ת ָהֲאָדָמה  ל עֹוד אֶּ ֹלא ֹאִסף ְלַקּלֵ
ר ֵלב ָהָאָדם ַרע  י ֵיצֶּ ֲעבּור ָהָאָדם ּכִ ּבַ
ת  ֻעָריו ְוֹלא ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות אֶּ ִמּנְ

יִתי: ר ָעש ִ ֲאׁשֶּ ל ַחי ּכַ  ּכָ
ל ׁשֹוִגים  תהילים קיט )קיח( ָסִליָת ּכָ

רְ  ר ּתַ קֶּ י ׁשֶּ יָך ּכִ  ִמיָתם: ֵמֻחּקֶּ
בּורֹות  )ב(תהלים קו  ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ

תֹו: ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ  ְיֹקָוק ַיׁשְ

ָנא  ש ְ ק ַוּתִ דֶּ תהילים מה )ח( ָאַהְבּתָ ּצֶּ
יָך  ֹלהֶּ ֹלִהים א  ֲחָך א  ן ְמׁשָ ע ַעל ּכֵ ׁשַ רֶּ

ָך: ֹון ֵמֲחֵברֶּ ש  ן ש ָ מֶּ   ׁשֶּ
ץ ָיָצא  ָכל ָהָארֶּ תהילים יט )ה( ּבְ

ם ּוִבְקֵצה ֵתבֵ  ׁש ַקּוָ מֶּ ֶּ ם ַלׁשּ יהֶּ ל ִמּלֵ
ם:  הֶּ ל ּבָ ם ֹאהֶּ  ש ָ

ׁש ּוָבא  מֶּ ֶּ קהלת א )ה( ְוָזַרח ַהׁשּ
ל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא  ׁש ְואֶּ מֶּ ָ ַהׁשּ

ם:  ׁשָ
ר ְיֹדָוד כי תשא שמות  לב )ז( ַוְיַדּבֵ

ָך  ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ְך ֵרד ּכִ ה לֶּ ל מׁשֶּ אֶּ
ץ ִמְצָרִים רֶּ ֵליָת ֵמאֶּ ע  ר הֶּ  ֲאׁשֶּ



 נח:     ליקוטי                          לשמש שם אהל בהם מט                         מוהר"ן

 גדולה אלא בשביל ישראל )ברכות לב ע"א( כלום נתתי לך

. בהלו נרוט( אהל לשון זריחתו, כמו )איוב כ ,אהל בהם אוזהו

וכשישראל ח"ו נכנסין בחכמות חיצוניות  ,, ע"י ישראלבהםוזהו 

, אזי נופל הצדיק מהשגתו, ונתחפה ונתכסה [ב] של האומות

והוא  [ג] אזי השגתו. וכשיוצאין ישראל מחכמתן של האומות,
 ה, הצדיק יוצא מהחופה והמכסה שהימחופתוכחתן יוצא 

, כי הצדיקים ישיש כגבור לרוץ אורחואז  ,לו עד עכשיו

, כי צריך [ד] גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברוהם 

התגברות כדי לרוץ אורח הזה שהיו יכולים לילך בזמן הזה 

ול זה הדרך. שהיו ישראל נזופים, ועכשיו רצים במהירות גד

והתגברות הזאת היא בחי' ציצית, בחי' תכלת כנ"ל, בחינות 

, מקצה השמים מוצאו ותקופתו. וזה [ה] מקיפים

ים צ  ש  . ועם בחי' תכלת הזאת, מכלים ו  [ו] בחינות מקיפים

ואין  [ח] . וזה[ז] כי אעשה כלה בכל הגויםהעכו"ם, בבחי' 
, כמ"ש כלה, זה בחי' [ט] מחמתו ,נסתר מחמתו

. ועי"ז זוכים להשגת ימו  ינ  ה וא  ל   ה כ   ימ  ח  כלה ב  ט( )תהלים נ

תורת  [יב] . וזה[יא] שבת כנ"ל יאורייתא דעתיקא, בבחי' עונג
שהיא תורה דעתיקא, שהיא תמימה עדיין,  ,ה' תמימה

זה בחי'  משיבת נפש. [יג] שעדיין לא השיגו ממנה כלום

ולחת טעם למה שוזה ::     [יד] כי בו שבת וינפששבת, 

ישראל,  על ידיהכלה להחתן טלית, כי הצדיק מקבל גבורתו 

על  טולהשאומרין ע  וזה ::    לשמש שם אהל בהםכמ"ש 

כי השמחה היא בלב, כנ"ל,  העולה יזאוה  , על שם [טז] החתונה

 מי זאת עולה. וזה בחי' נתת שמחה בלבי( כמ"ש )תהלים ד

 :: , מי עם זאת עולה[יח]

ה, זה ה', דל"ת עם יו"ד, שיר שמזמרין על החתונוזמירות 

: וזה שצועקין שבת, שעי"ז זוכין לעונג שבת,  פשוט וכו' כנ"ל

מעות כשקוראין  שנותניןומה    :: לאורייתא דעתיקא כנ"ל

ובשמאלא שבת, כי באורייתא של עכשיו יש ימין ושמאל, 

זוהר }לית שמאל ולית עושר תמן  אבל בעתיקא ,[יט] עושר

כששומעין ישראל בשורת התורה ובשביל זה  {,טנשא קכ

כי אין צריך למעות, כי בעולם  ,דעתיקא, נותנין את המעות

מלכי ח( . וז"פ )תהלים ס[כ]{ברכות יז}הבא לית אכילה ושתיה 
מלאכיו גבורי שהם  כבהיינו הצדיקים ,(כא) צבאות ידודון

וזה  .לרוץ אורח, כדי [כג] , שהם מדדין במרוצה ובמהירותכח

ַות רקודין.  , וישראל הם מחלקים [כד] בית תחלק שללּונ 

המעות, להורות שאין צריך למעות, ואין שם בבחי' עתיקא 

 ,ענין אחר   :: שבתר"ת לל, שחלק תית בשמאל: 
להורות וותרנות גדול בזה שמחלקין מעות, להורות שהכלה 

שעי"ז בא עשירות גדול,  ,היא בחי' ה', שמדל"ת נעשית ה'

שיבלו  עד [כה] ה עד בלי דיוהריקותי לכם ברכבבחינות 

שמחלקין המעות, מורה  ,ב ע"ב(שפתותיכם וכו' )שבת ל

שהגיעו לזאת הברכה, עד שהמעות אין חשוב אצלם. וזה 

ה, היינו י פ  עשירית שהוא בבחי' א  , ועשירית האיפהפירוש 

שבלו פיהם מלומר די, שיש להם כל כך עשירות, וזה מחמת 

ל"ב עד מסימן ]כו:  למדלת ה' כנ"רביעית ההין שנעשה מ

לבד באיזהו מקומות שהוספתי  ,כאן, כל זה הוא לשון רבינו ז"ל

או מפי  ם כפי מה ששמעתי והבנתי מפיו הק'שם קצת דברי

שמעתי דברים השייכים עוד ]    :[כתבו. כנרשם כ"א במקומו

יין על  [כז] שינסךהרוצה )יומא ע"א(  :   [לתורה הזאת, וזהו

של תלמידי חכמים יין. כי עיקר גבי המזבח ימלא גרונם 

ב(  )שמואל א, כמ"ש צור לבבי [כט] הוא בלב, כמ"ש כחהאלקות

כי הלב  ,ע"א( ודאין צייר כאלקינו )ברכות י ואין צור כאלקינו

היינו החכמה שבלב וכו' כנ"ל. כי קודם  ,הוא הצייר של המדות

הבריאה היה אור הקב"ה אין סוף וכו' כנ"ל ע"ש היטב. נמצא 

כנ"ל, הוא  צור לבבי, בבחינות ולבי חלל בקרביבבחי' כשהלב 

בבחי' ערלת לב,  לבחינות בריאת העולם. ולהיפך כשהלב אטום

עיין שם. וע"כ הצדיק  ההוא מקלקל את הבריאה כמבואר למעל

צור , בחינות ולבי חלל בקרבישלבו פתוח בחכמה, בבחי' 

. ע"כ עי"ז יוכל לחדש מעשה בראשית, ולעשות נסים לבבי

ובטובו מחדש בכל יום תמיד  [לא] כמ"ש ,ונפלאות בעולם

, ובטובו זה הצדיק שנקרא טוב, כמ"ש )ישעיה מעשה בראשית

כי לב הצדיק הנ"ל הוא בחי'  [,לב] אמרו צדיק כי טובג'( 

חמוקי וז"פ משארז"ל )סוכה מט(  :  בריאת העולם כנ"ל

יםכמו  לגךי  כ  ייר   א  נוקבין אלו השיתין שמ [לד] מעשה ידי אמן ֲחל 

, כי תהום ולבי חלל בקרביהיינו בחינות  ,ומחוללים עד התהום

 לוהמעש חלאים מעשי ידי אמןוזה  .[לה]דא לבא כמובא בזוהר 

(. היינו [לט] בסוכה  )כך דרשו שםלחשל הקב"ה  לזידי אומנתו

ולבי חלל , היינו שמחוללין עד התהום, בחינות חלאיםשבחינות 

 ידי אמן ימעשמכנ"ל. וזה  כנ"ל, זה בחי' בריאת העולם בקרבי

 חלאים, בחי' ולבי חלל וכו'אומנותו של הקב"ה, כי בחינות 

של  מאשמחוללין וכו' כנ"ל, הוא ממש מעשה ידי אומנותו

הקב"ה, כי זה הוא בחינות בריאת העולם כנ"ל. ועי"ז יוכל 

, [מב] שמחוללין עד התהום לעשות ניסים בעולם כנ"ל, וזהו

, שעל דבר ותהם כל העירש )רות א( כמ" ,היינו בחינות ניסים

וזהו הרוצה לנסך יין וכו' ימלא גרונם  . [מג] נסיי הכל תמהין

 כי גרונם הוא בחי' שיתין שמחוללין עד התהום הם קנה ,וכו'

 ולבי חלל בקרבי)וע"י היין נפתח חלל הלב בבחי' מהולבא  [מד]

 (. ועל כן כל הממלא גרונם וכו'[מז] חני פקחיןורמוכי  חמרא 

מנסך יין ע"ג השיתין שמנוקבין ומחוללין עד התהום  מחלוכא

ונשכח  ,נכתב בזמנו )כאן חסר קצת דברים כי לאנ    מט: כנ"ל

. כי ישיש כגבור לרוץ אורח וכו'. [נא] לעילשייך :     קצת(

לילך  'צריך התגברות גדול וכו' לרוץ אורח הזה שהיו יכולי

גדול זה הדרך  'בזמן שהיו ישראל נזופים ועכשיו רצים במהירו

וכו' עכ"ל. בעת שאמר זאת התורה שמעתי אז מפיו הקדוש 

שאמר בפירוש ענין זה לענין בני אדם  ,ענין זה בביאור יותר

ואמר, שאעפ"י שזוכים  ,לעשות תשובה על העבר [נב] הזוכים

לתקן מה שעבר, אעפ"כ עדיין היכן הוא אותו הזמן שהיו 

 ,ד את הש"י באותו הזמן, שהיו יכולים לעבו[נג] רחוקים מהש"י

 ובוודאי 
 

                                    
 וזה -בתרלד א
 עיין לעיל תורה לה אות א' ב
 המשך פסוק הנ"ל לשמש שם אהל ג
 * תהלים קג  ועיין זוהר לך לך דף צ. ד
 וונות ציצית פ"אעיין שער הכ ה
מלשון הקפה  -עיין מצודות דוד שם  ו
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המשך פסוק הנ"ל לשמש שם וכו' והוא  ח

 כחתן וכו'
עי"ש תרגום רתיחתו, ולפרש"י היא  ט

 .השמש
 ענג -ובתרל י

באות ו' ועיין לק"ה מנחה ז' אות ט' קשר  יא
 העניין 

 נסתר מחמתו המשך פסוק הנ"ל ואין יב
 עיין בעש"ט עה"ת בראשית אות לד יג
בראשית ב' ג' ...כי בו שבת מכל  יד

מלאכתו... שמות לא יז ...וביום השביעי 
שבת וינפש ]הצירוף הזה נמצא גם לקמן דף 

 סט:[
 כך ניקד מוהרנ"ת בתקפא ֶעלה טו
 עיין שיחות הר"ן סימן פו טז

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

 תיב הוא וקרי היא()בתורה כ
 שיר השירים ג' ו' יח
 * משלי ג' טז יט
עיין תורה לז אות ג' ושם ציין  כ

 הטשערינער רב לתיקון כא ]דף נו.[
 עיין שבת פח: כא
 הצדיקם -בתרלד כב
עיין פרש"י שבת פח הנ"ל ומצודות ציון  כג

תהלים מב ה' אדדם לשון הלוך לאט ובנחת. 
ות וצריך )ולפ"ז צריך לומר שהזריזות היא באיכ

דייקא זהירות שלא לדחוק את השעה. ואולי כתורה 
 כ'(
 סוף פסוק הנ"ל מלכי צבאות כד
מלאכי ג' י' ובגמ' דרשו עד שיבלו  כה

 שפתותיכם מלומר די.
 הסוגרים של מוהרנ"ת בתקפא כו
ובגמ'  עין יעקב יומא אות נטב אזו גרס כז

)מדלא כתיב כאילו משמע . שלנו הגרסא לנסך
ן לעיל סוף תורה מא עוד עיי ממש )ריצ"ח(

 ביאור למאמר זה.

 האלקית -נראה שכתוב  -ובתרל כח
 תהלים עג כו כט

                                    
 אטים -נראה שכתוב  -ובתרל ל

בתפילת שחרית ברכת יוצר אור ועיין  לא
 חגיגה יב: מדרש תהלים מזמור צו א'

 * יומא לח: לב
 ירכיך -גם בדפו"ר יריכיך ובתשכט  לג
 שיר השירים ז' ב' לד
 פנחס רכז:*זוהר רע"מ  לה
 בדפו"ר מעשה ידי אמן מעשה, ובתקפא לו

מעשי  -ומתרלו  ,ידי אמן מעשה ימעש -ותרלד
 ידי אמן מעשי.

 אמונתו -בתרלד לז
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא לח
 ועי"ש תוס' ד"ה אל תקרי  מט.בדף  לט
 מעשה - וכן מתרצו ,מעשה -בדפו"ר מ

 אומנתו -בתרלד מא
 דהיינו דרשת חז"ל הנ"ל בסוכה. מב
ש תהם לא מלשון הומיה כרש"י אלא דור מג

מלשון תמה ומתפלא וכן לעיל תורה ז' אות 
כי הנס נסתר כמו . א' ותורה ט' אות ה'

התהום וע"כ טומאת ספק נקראת טומאת 
 .התהם

 אע"פ שבפועל היין יורד בוושת ולא בקנה מד
 הסוגרים האלה נמצאים כבר בדפו"ר מה

                                    
 וריחני -ומתרלו  ,ורחני -ותרלד גם בדפו"ר מו
ועיין  * סנהדרין ע. ]יומא עו: הוריות יג: מז

 [אתורה כו תנינ
 כאילו -גם בדפו"ר כאלו ומתרצו  מח
בדפו"ר נגמרת כאן התורה ומתחילה תורה  מט

  'קכה עד סוף קלה ואח"כ תורה נ
 מוהרנ"ת בתקפא נ

 תחילת העמוד הזה נא
עיין תורה מט תנינא שהעיקר הוא להבא  נב

ולתקן את העבר צריך תשובת המשקל לכן 
)גם צריך זכות שיזדמן לו אותו מעשה היא זכות 

 לנסיון(  ס עצמוילכל אחד הותר להכנשלא 
עיין תורה קעט ד"ה כי מעלת התענית.  נג
עיין זוהר ויחי רכד סוף ע"א בא בימים ו

אתלבש באינון ימים ממש ועיין זוהר חיי 
שרה קכט. באינון ימים מדרגה לדרגה וכה"ג 

ועיין תורה נט תנינא  .בע"ת ברגע אחד
 . לצדיק יש עבודה שבין המצוות

 תורה אור
ָכל ָהָאֶרץ  תהלים יט )ה( ב ְּ
יֶהם  ֵ ֵצה ֵתֵבל ִמל  ִבקְּ ם ו  ָיָצא ַקו ָ

ֶהם: ם ֹאֶהל ב ָ ֶמׁש ש ָ ֶ   ַלׁש 
ֹו ֵנרֹו ֲעֵלי  ִהל  איוב כט )ג( ב ְּ

 : ךְּ אֹורֹו ֵאֶלךְּ חׁשֶ י לְּ  ֹראׁשִ
ָחָתן  א כ ְּ הו  תהלים יט )ו( וְּ
ֹור  ִגב  יש  כ ְּ תֹו ָיש ִ ָ ֹיֵצא ֵמֻחפ 

ץ ֹאַרח:   ָלרו 
ֹדָוד  תהילים קג כו  יְּ רְּ )כ( ב ָ

ָברֹו  י דְּ ֵֹרי ֹכַח ֹעש ֵ ב  ָאָכיו ג ִ ַמלְּ
ָברֹו:  קֹול ד ְּ ֹמַע ב ְּ  ִלׁשְּ

ָך ֲאִני  י ִאת ְּ ירמיהו ל )יא( כ ִ
י  יֶעָך כ ִ הֹוׁשִ ֹקָוק לְּ ֻאם יְּ נְּ
ר  ֹוִים ֲאׁשֶ ָכל ַהג  ה ָכָלה ב ְּ ֶאֱעש ֶ
ָך ֹלא  ם ַאךְּ ֹאתְּ ָ ֲהִפצֹוִתיָך ׁש 

רְּ  ַ ִיס  ה ָכָלה וְּ ט ֶאֱעש ֶ ָ פ  ׁשְּ יָך ַלמ ִ ת ִ
: פ ָ ך  ה ֹלא ֲאַנק ֶ ַנק ֵ  וְּ

ַמִים  ָ ֵצה ַהׁש  תהלים יט )ז( ִמקְּ
צֹוָתם  ָפתֹו ַעל קְּ קו  תְּ מֹוָצאֹו ו 

תֹו: ָ ר ֵמַחמ  ת ָ ֵאין ִנסְּ ֹוַרת  וְּ )ח( ת 
יַבת ָנֶפׁש  ׁשִ ִמיָמה מְּ ֹקָוק ת ְּ יְּ
יַמת  כ ִ ֹקָוק ֶנֱאָמָנה ַמחְּ ת יְּ ֵעדו 

ִתי: ֶ  פ 
ה ֵ ל  ֵחָמה  תהלים נט )יד( כ ַ בְּ

י ֱאֹלִהים  עו  כ ִ ֵידְּ ֵאיֵנמֹו וְּ ה וְּ ֵ ל  כ ַ
ֵסי ָהָאֶרץ  ַאפְּ ַיֲעֹקב לְּ ל ב ְּ ֹמׁשֵ

 ֶסָלה:
ָבֶרךְּ ֱאֹלִהים  בראשית ב )ג( ַויְּ
ׁש ֹאתֹו  ַקד ֵ ִביִעי ַויְּ ְּ ֶאת יֹום ַהׁש 
ֹו  ת  ַלאכְּ ל מְּ ַבת ִמכ ָ י בֹו ׁשָ כ ִ

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעש   ר ב ָ  ֹות:ֲאׁשֶ
יִני  )יז(לא כי תשא  שמות ב ֵ

ָרֵאל אֹות ִהוא  ֵני ִיש ְּ ֵבין ב ְּ ו 
ה  ת ָיִמים ָעש ָ ׁשֶ י ׁשֵ ֹעָלם כ ִ לְּ
ֶאת ָהָאֶרץ  ַמִים וְּ ָ ֹקָוק ֶאת ַהׁש  יְּ
ַפׁש:  נ ָ ַבת ַוי ִ ִביִעי ׁשָ ְּ ַבי ֹום ַהׁש  ו 

 ס
ו )ב( ַצו ֶאת ַאֲהֹרן צו ויקרא 

ֹוַרת  ָניו ֵלאֹמר ֹזאת ת  ֶאת ב ָ וְּ
ָדה ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל מוֹ  קְּ

ָלה ַעד  יְּ ַ ל ַהל  ַח כ ָ ב ֵ זְּ ַעל ַהמ ִ
ֹו: ַקד ב  ו  ַח ת  ב ֵ זְּ ֵאׁש ַהמ ִ ֶֹקר וְּ   ַהב 

ָחה  מְּ ה ש ִ תהילים ד )ח( ָנַתת ָ
ם  ִתירֹוׁשָ ָגָנם וְּ י ֵמֵעת ד ְּ ִלב ִ בְּ

 : ו   ָרב 
שיר השירים ג ו ִמי ֹזאת 
ִתיֲמרֹות  ר כ ְּ ב ָ דְּ ֹעָלה ִמן ַהמ ִ
בֹוָנה לְּ ֶרת מֹור ו  ֶ ֻקט  ן מְּ  ָעׁשָ

ַקת רֹוֵכל: ֹל ַאבְּ  ִמכ 
משלי ג טז ֹאֶרךְּ ָיִמים 
ר  ֹמאוָלה  ֹעׁשֶ ש ְּ יִמיָנה  ב ִ ב ִ

ָכבֹוד:  וְּ
ָבאֹות  ֵכי צְּ תהלים סח )יג( ַמלְּ
ק  ֵ ַחל  ִית ת ְּ ַות ב ַ נְּ ן ו  ֹדו  ן ִיד  ֹדו  ִיד 

ָלל:   ׁשָ
ל  מלאכי ג )י( ָהִביאו  ֶאת כ ָ
ית ָהאֹוָצר ִויִהי  ר ֶאל ב ֵ ֲעש ֵ ַ ַהמ 

בֵ  ֹזאת ֶטֶרף ב ְּ ִני ָנא ב ָ ָחנו  בְּ יִתי ו 
ָבאֹות ִאם ֹלא  ֹקָוק צְּ ָאַמר יְּ
ֹות  ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרב  ַ ת  ֶאפְּ
ָרָכה  ַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ב ְּ ָ ַהׁש 

ִלי ָדי:  ַעד ב ְּ
יִרית  במדבר כח )ה( ַוֲעש ִ
ָלה  לו  ָחה ב ְּ ִמנְּ ָהֵאיָפה ֹסֶלת לְּ

ִביִעת ַהִהין:  ִתית רְּ ֶמן כ ָ ׁשֶ  ב ְּ
ֵאִרי  תהלים עג )כו( ָלה ׁשְּ כ ָ

ִקי  ֶחלְּ ָבִבי וְּ ר לְּ ָבִבי צו  לְּ ו 
עֹוָלם:  ֱאֹלִהים לְּ

א ב )ב( ֵאין ָקדֹוׁש -שמואל
ֵאין  ָך וְּ ֶ ת  לְּ י ֵאין ב ִ יֹדָוד כ ִ כ ַ

: אֹלֵהינו  ר כ ֵ   צו 
י ָעִני  תהילים קט )כב( כ ִ
י ָחַלל  ִלב ִ יֹון ָאֹנִכי וְּ ֶאבְּ וְּ

י: ב ִ ִקרְּ   ב ְּ
יק  רו  ַצד ִ י ישעיה ג )י( ִאמְּ כ ִ

ֵליֶהם  ִרי ַמַעלְּ י פְּ טֹוב כ ִ
 :  ֹיאֵכלו 

פו   שיר השירים ז )ב( ַמה י ָ
ת ָנִדיב  ָעִלים ב ַ נ ְּ ָעַמִיךְּ ב ַ פְּ
מֹו ֲחָלִאים  ֵרַכִיךְּ כ ְּ ֵקי יְּ ו  ַחמ 

ן: ָ ֵדי ָאמ  ה יְּ  ַמֲעש ֵ
יֶהם  ֵ ת  ָנה ׁשְּ ַלכְּ ֵ רות א )יט( ַות 
ִהי  ית ָלֶחם ַויְּ ָֹאָנה ב ֵ ַעד ב 

ית לֶ  ֹבָאָנה ב ֵ ל כ ְּ ֹהם כ ָ ֵ ֶחם ַות 
ָנה ֲהֹזאת  ֹאַמרְּ ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַות 

 ָנֳעִמי:

 



  .ן        נט"מוהר                 ע נא"הצילה מחרב נפׁשי נ אר                  קוטי      יל           
דהיינו להשלים ולמלאות את העבודה שהיו , צריכים לתקן זאת

י בכל אותו העת שהיו נזופים מלפניו "יכולים לעבוד את הש
צריכין , כ אחר שזוכין להתעורר לתשובה"ע. ורחוקים ממנו' ית

י "כדי שיזכה ע, אדוד מאוולרוץ מא', זריזות גדול בעבודתו ית
העבודה של הימים זריזות עבודתו לתקן ולהשלים גם חסרון 

כי עכשיו צריך לרוץ במהירות גדול זה הדרך שהיה  ,שעברו
איר  ,ל"ואמר לאנשיו בזה: י"יכול לילך בזמן שהיה רחוק מהש

  :]ב[ חאפין סדארפט זיך זייעיר יאגין איר זאלט נאך קענין עפי
  )ל"לשון רבינו ז(        

 ]ד[מחרב נפשי מיד כלב  הצילה) בתהלים כ(] ג[נ 
  .'וכו

כל ' אין יכול להתפלל בבחי, כי כל הפוגם בברית
כל ' וכשאין מתפלל בבחי). תהלים לה( עצמותי תאמרנה

. ]ה[ היינו תפלתו, אזי כלבא נחית ואכיל קורבנו, עצמותי
זאת הבחינה , בדיבורי התפלה תוכשמתפלל וטועם מתיקו

ואין יכול לטעום מתיקות . כל עצמותי תאמרנהנקראת 
' זה בחי, כי מיין מתיקין. יקן פגם הבריתאלא כשת, בתפלה

' ומי שהוא בבחי. שמירת הברית ,]ז[ זרע קודש ,)ו( מיין דדכיין
וכשיוצאים מפיו . חהאזי דיבוריו מתוקים וטוב, מיין מתיקין

אזי ', השמע לאזנך וכו) וברכות ט(ש "כמ, טוומשמיע לאזנ
) ומשלי ט(' בבחי, יין לתוך עצמותיונכנסים מתיקות המ

וכשעצמות מרגישין מתיקות . שמועה טובה תדשן עצםו
נחית ' ואז ארי. ]י[ כל עצמותי תאמרנה' זה בחי, הדיבורים

' ג' בתיקונים תי ש"כ(' ארי' כי עצם זה בחי, ]יב[ יאוואכיל קורבנ
הוא , אבל מי שפגם בבריתו )]יג[ א תקונים האחרונים"בהי
תות מים ולא יכלו לש) ושמות ט(' בבחי, ידמיין מרירן' בחיב

' אזי אין יכול להתפלל בבחי. זרע טמא, מיין מסאבין ,]טו[ ממרה
מיין ' שהוא בחי, ]טז[ ואז כלבא נחית ,כל עצמותי תאמרנה

, מרה דאית לה תרי פיות' והוא בחי ,שצווח הב הב, יזמרירן
גיהנם דאית לה ' בחי, }משלי ה{]יט[ יחפיותפיחרב ' והוא בחי

' וזה בחי). בתיקונים שם ש"כ( ]כ[ תרי בנות שצווחין הב הב
וזה  ,ששובר עצמות של אדם, ל"חולאת שקורין ברעכניש ר

מיין , מיין מסאבין' בחי, ותמחמת קילקול המוח שבעצמ
וזה  : שבא החולאת הזאת מחמת תאוות ניאוף, כאןמריר

, ועצם לא תשברו בו) בשמות י(בקרבן פסח  כבשנצטוינו
לכלב ין בעצמות שהיו מקיימ) ב"א עמ 'בא ד(בזהר ' וכתו(כג

) ]כה[ ש"וזה היה קשה מאוד להמצרים ע, ]כד[ תשליכון אותו
בפסח  יכ. אם בריתו על תקונו, ע"ישראל אא מ"כדי שיבחינו כ

כי עיקר הפסח תלוי , וכל ערל לא יאכל בו) שם(כתיב בו 
וראו , לכלבים ווכשהשליכו את עצמותי ,]כו[ במצות מילה כידוע

ו על "יודעים שאין הברית ח היו, ו"אם שלטו בהם הכלבים ח
אל תהיו ) א"ע' פ' קדושים ד' פ(וזה מה דאיתא בזוהר :  תיקונו

 ומביא הפסוק, אין הבין, לענין טומאת הברית] כז[ כסוס כפרד
בכן מי שפגם בבריתו ישמור  : ש"ע והכלבים עזי נפש ]כח[
הצילה מחרב נפשי ומיד וזה    : ע מכלבים ומחרב"א

היינו כשאריה יאכל  ,מפי אריה הושיעניאבל , ]כט[כלב 

, לשון הצלה לביחרב וכלב כתוזהו אצל . זה לי לישועה, קרבני
הן , שעזי פנים שיש בדורודע    : ואצל אריה כתיב ישועה

והן  ,והכלבים עזי נפש) ישעיה נו(ש "כמ, ]לא[ הן הכלבים
וחולקים על תפלת איש הישראלי שעדיין לא תיקן  לבעומדין

צורבא ) :אתענית י(ל "שאחזוזה   : ]לג[ בריתו בשלימות
 ידאובולהכי  ,]לד[ מרבנן דיתיב בתעניתא ליכול כלבא שירותא

, ושהכי משביע את נפש דקד, הצדיק אכילתו היא יקר הערך
והאי צורבא  ,]לו[ צדיק אוכל לשובע נפשו) גמשלי י(ש "כמ

בשביל זה , ואין יודע להשביע נפשו, מרבנן דמרעיב את נפשו
כי גם , שגם בהם כתיב לא ידעו שבעה, שירותאליכול כלבא 

יל זה ובשב: ]לז[ הוא אין יודע איך להשביע את נפשו היקרה
כי הוא בא על תאוות המשגל  }.ה ד"ר{נקרא כלב בשם שגל 

אזי ליכול , שאין צריך להתענות ומתענהודווקא   : ל"כנ
בוודאי צריך , אבל מי שצריך להתענות. לחכלבא שרותא

יתיב , דיתיב בתעניתא' וזה בחי. ]לט[ה הוא ומצו ,להתענות
: ]מ[ יתיב הוא מורה על הדבר שאין משתנה כמובא, דייקא

  מא: )ל"כ לשונו ז"ע(

כשאתם   עקיבא' אמר ר ]מג[):דחגיגה י(] מב[ אנ
מגיעין לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים 

  : דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ]מד[שנאמר 

) ג הישעי(מה' בבחי, יות וברוחניותבגשמ השקר מזיק לעינים כי
שאינם , קריןכי כשהעינים כהות הם משׁ . ]מו[ עינים תרוקשְַׂ ומ

, כגון על דבר גדול מראה שהוא קטן ,מראין הדבר כמות שהוא
ת כי העינים נעשו כהו. היפך מן האמת, ועל אחד שהוא שנים

ושבו העבים אחר ) ב"א עשבת קנ(ל "כמאמר חז, מן הדמעות
ודמעות הן ממותרי . זה הראות שהולך אחר הבכי] מז[ הגשם

. שהטבע דוחה אותם לחוץ דרך העינים, ]מח[ המרה שחורה
ועכירת . היא שואבת מעכירת הדמים, ]מט[ והמרה שחורה
א לדבר שקר עד שיעכר את "כי א. י השקר"הדמים הוא ע

כי . ]נ[ א כשמזכך מקודם את הדמים"א לדבר כ"ואמת א. דמיו
. דברובנפשי יצאה ) 'ה ה"ש(ש "כמ, הנפש עיקר הדיבור הוא

נמצא . כי הדם הוא הנפש) זויקרא י(ש "כמ, הוא הדם והנפש
 ,ומזה באה המרה שחורה, כשאומר שקר יש לו עכירת הדמים

. ז העינים כהות"ועי, וממותרי המרה שחורה נתהוו הדמעות
' זה בחי, מלוח, הקוטפים מלוח עלי שיח) 'איוב ל(' וזה בחי
אל ' וזה בחי: י שיחה"שבא ע, שהם מים מלוחים, דמעות

כמו שסיים שם (נא ,שהוא אזהרה על שקר, תאמרו מים מים
, שקר' הם בחי, מים מים) 'דובר שקרים לא יכון וכושנאמר 

כי השותה מים מרוה . שהם מים מלוחים, דמעות' שהוא בחי
, לא די שאינו מרוה צמאונו, אך השותה מים מלוחים ,צמאונו

עד שצריך לשתות מים , ]נב[ סיף צמאון על צמאונואלא שמו
וזהו אל . ]נג[ כ נקרא השקר מים מים"וע ,לכבות צמאונו, יםאחר

דובר שקרים לא יכון שנאמר , שהוא השקר, תאמרו מים מים
  : לנגד עיני

  

                                
א
  מאד מאד - מתרצו , מאוד מאד - בתרלד 
ב

כדי שתספיקו ) 'בעבודת ה(צריכים אתם להזדרז מאד  
  .עוד להשיג משהו

ג
  תורה זו לשון רבינו לא ידוע היכן ומתי נאמרה 
ד

ה "פרק ח ד) צדוק הכהן' לר(עיין מחשבות חרוץ  
. לבמה שכתב שם קבלה בידו על קליפת הכ –וקבלתי 

הכלב פחות שבנמצאים –נה ' ל אור חדש עמ"ועיין מהר
לית עניא  –ואינו נחשב בריאה ובאר הגולה באר חמישי 

אין כמוהו  –א "מכלבא ונתיבות עולם ב נתיב דרך ארץ פ
 –מא שבת ' א עמ"משולל מן הכבוד וחדושי אגדות ח

ועיין בחיי . ה כלבתא"ד –ה "צב ר' פחּות שבנבראים ועמ
  .י הקבלה"ה ועפ"חרץ כלב לשונו דפ ולא י"עה

ה
ה "ד[ :ודף סב]  מתחילתו. [עיין תיקון כא דף מה*  

  ]:וזהר בראשית כג[ ]ועוד איתא תקונא
ו

אינון דהיכלא דזכותא אקרון מים [ .עיין זוהר שמות ו 
מי , מתוקים אינון דהיכלא דחובא אקרון מיין מרירין

 כיון( .קכה: ובזוהר נשא קכד .]המרים המאררים
י ולטהרן בדקן "שמצרים אמרו ששלטו בנשיהם חשדום בנ

 .:]מ בדף קכד"ש רע"ועי) [ה כסוטות במרה"הקב
ז
  יג' ישעיהו ו*  

                                
ח
 וטובה ומתרלו וטובים -ר ותרלד "גם בדפו 
ט
 לאזניו -ומתרלו , לאזנו -ר ותרלד "גם בדפו 

י
  ' עיין תורה סז אות ח 
יא
 'קורבני -ומתרלו , קורבנו -ר ותרלד "גם בדפו 
יב

ל עם "הנ. להבין יותר עיין היטב בתיקון כא דף מה 
  .ביאור מתוק מדבש שם

יג
  א ועצם איהו אריה"דף קמ תחילת ע 
יד
 מרירין -מתרלו ו, מרירן -ר ותרלד "גם בדפו 
טו
  .דף פ' תיקון מעיין  
טז

 י"ש פרש"עי(אם שגורה תפלתי בפי : עיין ברכות לד 
במרוצה ואיני נכשל ונובעת מלבי אל פי כל מה שאני 

ואם לאו יודע אני שהוא מטורף , )חפץ להאריך בתחנונים
   א לשון טריפה לכלב תשליכון"ש מהרש"עי
יז
  מרירין -ומתרלו , מרירן -ר ותרלד "גם בדפו 
יח

כלשון (חרב פיות  -ומתרלו, חרב פיפיות - ר ותרלד"גם בדפו 
מרה ' ד' משלי הלציין  לכן, כאןהתקונים שהן דברי רבינו 

רוממות קל בגרונם לא שייך הכא גם . כלענה חדה כחרב פיות
וכנראה מסיבה זו לא ציין  )תהלים קמט בידם פיפיותחרב ו

  .מ"ת מ"כאן מוהרנ

                                
יט

ושם . לשון רבינו כאן הוא לשון התקונים בדף קמ. 
ל חרב פיות ולא חרב "וצ' מפורש שהכוונה למשלי ה

  .וכן לשון הפסוקים משמע כן. 'קמט ו תהלים פיפיות
כ
 טו 'עיין משלי ל 
כא
 מרירין - מתרלו , מרירן -ותרלד  ר"גם בדפו 
כב
  שנצטווינו -בתשכט ,שנצטיינו - בתרלד 

כג
 ר"סוגרים אלה נמצאים כבר בדפו 
כד

 )פסוק זה לא נזכר בזהר שם( 'שמות כב ל 
כה

שנאסרו לשברו כדי שהכלבים ישברו ואז המצרים  
 .ז"ל ויהיה ביטול לעיטמינום בחו

כו
רזא דא . ועיין זהר שמות מא' עיין שמות רבה יט ה 
מאן דאית ביה , לאעברא זוהמא מקמי ברית קדישא) דפסח(

מאן דלא אית ביה ברית קדישא , ברית קדישא ייכול ביה
  ,לא ייכול ביה

כז
  'תהלים לב ט 
כח
  ישעיהו נו יא 
כט

ו שדוד ביקש על נפש: [מ פנחס רכד"עיין זוהר רע*  
  ]פטירתו יקבלה דמות אריה ולא כלבשבויחידתו 

ל
לא  כתוב - כתיב ומתרצו  - ר ותרלד"גם בדפו 
  ' עיין תורה סז אות ג 
לב
  בתקפא כתוב עומדי  

                                
לג
  לקוטי עצות תפלה אות מט –עיין  
לד
  לעילמה הקשר לד כאן ח"פלוב' ה טריפות ג"לקעיין  
לה
לו  בודאי -מתרצו  
ה "שמיני ד 'ב תרמט ומאור ושמש פ"ק ח"עיין שיש 

   וידבר
לז
  עיין סוף תורה לז  
לח
  שירותא  - בתרלד ומתרצו , שרותא –ר "גם בדפו 
לט

ן סימן "ועיין חיי מוהר[ח סימן תקעא "ח או"עיין ב*  
תצא ועיין ספר המדות תשובה אות סד ועיין ספורי 
מעשיות מעשה יב אנשי הבעל תפלה תענית אצלם היה 

אות קעג בראשית ט "עיין בעש. יקר מכל תענוג שבעולם
מי שלא תיקן נפשו כראוי  - קמט אות מקור מים חיים ו

  ].ט"צריך סגופים גם לפי הבעש
מ
  'עיין תורה כא אות ד 
מא
  כ תורה נא"ר כאן מתחיל תורה קלו ואח"בדפו 
מב

של חג שבועות שנת תקסג ' אתורה זו נאמרה בליל  
ת שישב וכתב "ואחרי שבועות חזר עליה רבינו לפני מוהרנ

ובשנת תקפד מצא  )ח"מ ופל"חי(ו מה ששמע לפני
י רבינו ממש בנוסח אחר והיא "תורה זו בכת ^ת "מוהרנ

  .בסוף הספר

                                
מג

ש "ס ועי"שנכנסו לפרד' ע לד"ש שהיא אזהרת ר"עיי 
' ביאור הכותב על עין יעקב ועיין ספר המדות אמת אות א

א דף "ודעת ותבונה פכ :דף פנים ותיקו: וזהר בראשית דף כו
  ה וזהו"ד: עא
מד
 'תהלים קא ז 
מה
  ובתשכט תוקן )ישעיהו יג(בתקפא  

מו
דבר אחר צובעות עיניהם בסיקרא . י לשון הבטה"פרש 

דהוה מלאן כוחלא : ויומא ט: ובכחול ועין שבת סב
  ,לעינייהו ומרמזן

מז
  'קהלת יב ב 
מח

לרבי מאיר אלדבי ' שביל א' שבילי אמונה נתיב ד 
ועיין .  חוש הראותה ו"סוף ד:) בדפוס וורשא תרף דף לז(

  'לעיל תורה לו אות ד
מט
 תנינא והערה שם' עיין תורה ו 

עיין תורה קיב והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו  נ
שיזכה פעם אחד כל ימי חייו לדבר דבור אחד של אמת 

  .לפני ה כראוי
נא
 ת בתקפא"ביאור מוהרנ 
נב
ילקוט שמעוני ישעיהו פרק כא רמז תכא  ולקמן בתורה  

  'ות דסה א
נג

  י שקר אין לו שובע"עיין תורה מז שע  

  תורה אור
  תורה נ
יָלה) כא(תהילים כב  ַהּצִ

ֶלב ְיִחיָדִתי ד ּכֶ י ִמּיַ  :ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ
ל ַעְצמֹוַתי) י(תהילים לה  ּכָ

יל ּתֹאַמְרָנה ְיֹדָוד ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ
ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ

  :ִמּגְֹזלוֹ 
ּה) יג(יהו ו ישע ְועֹוד ּבָ

ָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ה ְוׁשָ ִרּיָ ֲעׂשִ
ֶכת ּלֶ ׁשַ ר ּבְ ֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאׁשֶ ּכָ
הּ  ְבּתָ ם ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמּצַ ֶבת ּבָ :ַמּצֶ

  פ
ְמאֹור ֵעיַנִים) ל(משלי טו 

ן ֶ ַדׁשּ מּוָעה טֹוָבה ּתְ ח ֵלב ׁשְ ּמַ ְיׂשַ
  :ָעֶצם

ֹבאּו ָמָרָתה) כג(שמות טו  ַוּיָ
ָרה ּתֹת ַמִים ִמּמָ ְוֹלא ָיְכלּו ִלׁשְ
ן ָקָרא י ָמִרים ֵהם ַעל ּכֵ ּכִ

ָמּה ָמָרה   :ׁשְ
ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה) ד(משלי ה 

ּיֹות ֶחֶרב ּפִ ה ּכְ ֲעָנה ַחּדָ   :ַכּלַ
רֹוְממֹות ֵאל) ו(תהילים קמט 

ָיָדם יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ   : ּבִ
ַלֲעלּוָקה) טו(משלי פרק ל 

תֵּ  הׁשְ לֹוׁש ֵהּנָ י ָבנֹות ַהב ַהב ׁשָ
ע ֹלא ָאְמרּו ְעָנה ַאְרּבַ ּבַ ֹלא ִתׂשְ

אֹול ְוֹעֶצר ָרַחם) טז:  (הֹון ׁשְ
ִים ְוֵאׁש ֹלא ְבָעה ּמַ ֶאֶרץ ֹלא ׂשָ

   :ָאְמָרה הֹון
י) ל(כב משפטים שמות  ְוַאְנׁשֵ

ֶדה ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ ֹקֶדׁש ּתִ
ֶלבְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלּו ַלכֶּ 

ִלכּון אֹ  ׁשְ   :תוֹ ּתַ
ַבִית ֶאָחד) מו(יב  שמות בא ּבְ

ִית ִמן ֵיָאֵכל ֹלא תֹוִציא ִמן ַהּבַ
רּו ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ׂשָ ַהּבָ

  :בוֹ 
ְוִכי ָיגּור) מח(שמות בא יב 

ה ֶפַסח ַליֹדָוד ר ְוָעׂשָ ָך ּגֵ ִאּתְ
ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב

ֶאְזַרח ָהָאֶרץַלֲעׂשתֹו ְוָהיָ  ה ּכְ
  :ְוָכל ָעֵרל ֹלא ֹיאַכל ּבוֹ 

סּוס) ט(תהלים לב  ְהיּו ּכְ ַאל ּתִ
ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ּבְ ּכְ

ל ְקֹרב ֵאֶליךָ    :ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ
י) יא(ישעיהו נו  ָלִבים ַעּזֵ ְוַהּכְ

ה ְבָעה ְוֵהּמָ ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעּו ׂשָ
םֹרִעים ֹלא ָיְדעּו ָהבִ  ּלָ ין ּכֻ

נּו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ם ּפָ ְלַדְרּכָ
ֵצהוּ    : ִמּקָ

יק ֹאֵכל) כה(משלי יג  ַצּדִ
ִעים ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרׁשָ

ְחָסר   :ּתֶ
  תורה נא

ֶקֶרב) ז(תהלים קא  ב ּבְ ֹלא ֵיׁשֵ
ָקִרים ה ּדֵֹבר ׁשְ ה ְרִמּיָ יִתי ֹעׂשֵ ּבֵ

  : ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני
ּיֹאֶמר ְיֹקָוקוַ ) טז(ישעיהו ג 

נֹות ִצּיֹון י ָגְבהּו ּבְ ַיַען ּכִ
רֹון ַלְכָנה נטוות ְנטּויֹות ּגָ ַוּתֵ
רֹות ֵעיָנִים ָהלֹוְך ְוָטֹפף ּקְ ּוְמׂשַ

ְסָנה ַעּכַ ַלְכָנה ּוְבַרְגֵליֶהם ּתְ   :ּתֵ
ר ֹלא) ב(קהלת יב  ַעד ֲאׁשֶ

ֵרַח ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהּיָ ֶ ְך ַהׁשּ ֶתְחׁשַ
בּו ֶהָעִבים ַאַחרְוַהּכֹוָכִבים וְ  ׁשָ

ם ׁשֶ   : ַהּגָ
י) ו(שיר השירים ה  ַתְחּתִ ּפָ

ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר
יהּו ּתִ ׁשְ ּקַ רֹו ּבִ י ָיְצָאה ְבַדּבְ ַנְפׁשִ
ְוֹלא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו ְוֹלא

  :ָעָנִני
ַרק ֲחַזק) כג(דברים עקב יב 

ם י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאֹכל ַהּדָ ְלִבְלּתִ
ֶפׁשהּוא  ֶפׁש ְוֹלא ֹתאַכל ַהּנֶ ַהּנָ

ר ׂשָ   :ִעם ַהּבָ
ַהּקְֹטִפים ַמּלּוַח) ד(איוב ל 

יַח ְוׁשֶֹרׁש ְרָתִמים ֲעֵלי ׂשִ
 :ַלְחָמם
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נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְלׁשֹון    ַרּבֵּ

 זמן אמירת התורה
שלישית   בסעודה  בשבת  נאמרה  זו  תורה 
אחרי   במעדוועדיווקע  תקסג  שנת  ניסן  ג' 
ופל"ח(   קטז  )חי"מ  ז"ל  שרה  בתו  נשואי 

מו חיי  שזאת  הועיין  שאמר  הנ"ל  ר"ן 
ר בשבילנו רק בשביל גזרת  התורה לא אמ

ילדים   גיוס  גזרת  לבטל  )דהיינו  הפונקטין 
 לצבא הצר( 

 

 פתיחה
ום לשם כך,  תורה זו פותח רבינו בביאור כוונת הבריאה שהיא כדי לגלות מדת מלכותו ומבאר הכרח הצמצ 

 דהיינו צמצום אורו האין סוף. 
דהיינו שתחלה ברא מדת מלכות, דהיינו צמצום אורו באופן שיוכל להתקבל אצל זולתו, באופן שיוכל 
הזולת לחזור ולהמליך אותו עי"ז. ואח"כ כיון שאין מלך בלא עם, עוד צמצם והעלים אורו עד שנעשה  

קום לומר שהוא אינו( וזולתו הוא האדם שנברא להמליכו,  מקום לזולתו )שזו תכלית העלמה עד שניתן מ
נמצא דייקא אותו נברא, שכל מציאותו היא רק על קרקע זו, שיש מקום לומר שהוא ית' דהיינו הבורא  

 בעצמו אינו, הוא זה שצריך להמליכו ולגלות כבודו.   
המחשבות טובות ורעות  עוד מבאר סוד הבחירה בלב כל אדם דהיינו המלחמה שבין יצה"ט ליצה"ר שהם  

שבלב. וכשמתגבר במחשבות טובות עושה חלל בלב ובורא בו עולמות של התגלות מלכותו ית', אבל 
 כשח"ו חושב מחשבות רעות, אזי מחריבן ומחזיר את החלל לתוהו.  
 ומבאר שעיקר התגלות מלכותו היא בתפלה בכוונה מעומק הלב. 

מגלה בלב הנברא עמ"נ שיחזור וימליך אותו בפיו בבחי'  עוד מבאר רבינו שאת מדת מלכותו שמגלה הוא 
 מלכות פה באופן שיגלה בפיו את כל האור שמאיר בלבו. 

נמצא שמצד הנברא יש שתי עבודות אחת בליבו לשמור שלא יעלים הרע שבו את האור שעי"ז מתקלקל 
בלבו, בתפלה החלל.  ועוד לקשור את הפה היטב לאור הלב כדי שיוכל לבטא בו את כל מה שמאיר  

 בכוונה. 

 
 ליקוטי הלכות 

 או"ח תפלת מנחה ז 
 או"ח ראשי פרקים לתפלת מנחה

 או"ח ראש חודש ד'
 יו"ד נדרים ג'
 יו"ד מילה ב'

 
 שיחות השייך לתורה זו 

 
ת ְקִהּלַ ָרה ּבִ ת ָמַרת ש ָ קֶּ ּדֶּ ּוִאין ְלִבּתֹו ַהּצַ ה ִנש ּ ַנת תקס"ג ָעש ָ ׁשְ ן  -ּבִ נּו ִיְצָחק ַאייִזיק ּבֶּ ִני מֹורֵּ ע ִעם ֲחָתנֹו ָהַרּבָ ועִדְווקֶּ עְדוֶּ ׁש מֶּ קדֶּ

ִבי ַאף ַהּגְ ם  יהֶּ נֵּ ׁשְ צּו  ִנְתַקּבְ ם  ְלׁשָ י  ּכִ יר  ָראְוונֶּ אּבְ ּדָ יּב  לֵּ י  ַרּבִ נּו  מֹורֵּ ראׁש  -ַעל-ר  ּבְ ָהְיָתה  ה  ְוַהֲחֻתּנָ ְסַלב  רֶּ ּבְ ּבִ ָבר  ּכְ ָהָיה  ָאז  ׁשֶּ י  ּפִ
ת ּבַ ב ׁשַ רֶּ ב אֹור ְליֹום ו' עֶּ רֶּ עֶּ ה ָהְיָתה ּבָ י ְוַהֻחּפָ יֹום ֲחִמיׁשִ ָחל ָאז ּבְ ׁש ִניָסן ׁשֶּ ׁש -חדֶּ  .  קדֶּ

ם ְוכּו'( ַאַחר הֶּ א מֵּ צֵּ ּיֵּ ָראּוי ׁשֶּ ז ׁשֶּ מֶּ רֶּ ה ּבְ נּו ַז"ל ְוִגּלָ יַח ְוכּו' )ְוָאַמר ַרּבֵּ ׁשִ רּו ִמּמָ ּבְ ה ּדִ ה  -ַאַחר ַהֻחּפָ ׁש ָאַמר ַעל ְסֻעּדָ ת קדֶּ ּבַ ׁשַ ְך ּבְ ּכָ
ִלקּ  ם ּבְ הֶּ ל ּבָ ם אהֶּ ׁש ש ָ מֶּ ֶּ ת ַלׁשּ לֶּ ְתחֶּ בֹוָהה ְמאד ַהּמַ ית ּתֹוָרה ּגְ ִליׁשִ ְ ה  ַהׁשּ ָרה ְוִיְצָחק ְוַכּלָ ז ִניָסן ְוש ָ ם ְמֻרּמָ ִסיָמן מ"ט ְוׁשָ י א' ּבְ ּוטֵּ

ּקֹוִרין ּפּוְנְקִטין  ָרה ׁשֶּ זֵּ ִביל ַהּגְ ׁשְ נּו ַרק ּבִ ִבילֵּ ׁשְ ּזאת ַהּתֹוָרה לא ָאַמר ּבִ ה ְוכּו'. ְוָאַמר ׁשֶּ ָמע   גזרת גיוס ילדי ישראל לצבא הצר ַוֲחֻתּנָ ׁשְ ַהּנִ
ִלגְ  רֹוִצין  ׁשֶּ ַהְכָנעַ ָאז  ִעְנַין  מֵּ ר  ְמַדּבֵּ ם  ׁשָ י  ּכִ ינּו.  ָימֵּ ּבְ ָיְצאּו  ים  ָהַרּבִ ינּו  ֲעוֹונֹותֵּ ּבַ ר  ֲאׁשֶּ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ל  ָראֵּ ִיש ְ ַעל  י  זר  ּכִ ָהַעּכּו"ם  ת 

ִקי בֵּ ם ַהּדְ א ְוַאּתֶּ י ּכּלָ צֵּ א ְוׁשָ י ּכּלָ ָאְכלֵּ ה ּדְ ּלָ ִחיַנת ּכַ ה ּבְ ּזֶּ ָכל ַהּגֹוִים. ׁשֶּ ָלה ּבְ ה ּכָ ֱעש ֶּ ים  אֶּ ָבִרים ֲעֻמּקִ ם ּדְ י הֵּ ם ְמאד ּכִ ן ׁשָ ם ְוכּו' ְוָהבֵּ
 ּוְגבֹוִהים ְמאד.  

ּלא ָרָאה ִרּקּוִדין ה ְוכּו'. ּוִמי ׁשֶּ ּלָ ּתֹו ַהּכַ ה ְמאד ִעם ּבִ ד ַהְרּבֵּ ַמר ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ָהָיה ְמַרּקֵּ ּגָ ָמיו,    ְוַאַחר ׁשֶּ ּלֹו לא ָרָאה טֹוב ִמּיָ ׁשֶּ
י ַאף בָּ -ַעל-ּכִ י ׁשֶּ ּלֹו לא ִנְר ּפִ ה, ֲאָבל ִרּקּוִדין ׁשֶּ ּלָ י ַהּכַ ִדים ִלְפנֵּ ָהיּו ְמַרּקְ יִקים ׁשֶּ ה ַצּדִ ּמָ ם ָזִכינּו ִלְראֹות ּכַ ֵּ זאת. ְוָכל  רּוְך ַהׁשּ ָאה ּכָ

 
 תשע אייר   א



 ב             מוהר"ן                                  רה מטומה לתהקד             ליקוטי                                  

ל ַהִהְתעֹוְררּות וְ  ָעיו. ְוגדֶּ ׁשָ ל ּפְ י ַעל ּכָ ׁשּוָבה ֲאִמּתִ אי ָהָיה לֹו ִהְרהּור ּתְ ַוּדַ ם ּבְ ָעַמד ׁשָ ָעְמדּו  ִמי ׁשֶּ ים ׁשֶּ ל ָהֲאָנׁשִ ל ּכָ ַהִהְתַלֲהבּות ׁשֶּ
ן.  ׁשּום אפֶּ ְכָתב ּבְ ר זאת ּבִ ר ּוְלַצּיֵּ ר ְלָבאֵּ ְפׁשָ ַעת ִרּקּוִדין ִאי אֶּ ׁשְ ם ּבִ  ׁשָ

ׁש   מֶּ ֶּ ַהּתֹוָרה ַלׁשּ ף. ְוַגם ּבְ ּכַ בֹוהֹות ְמאד ַעל ִעְנַין ִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת  ּגְ ה ּתֹורֹות  ּמָ ּכַ ה  ּלָ ּגִ ִעְנַין ִרּקּוִדין, ֲאָבל  ּוְכָבר  "ל ְמבָאר מֵּ ַהּנַ
י ּכִ ִרּקּוִדין  ה  ֲעש ֶּ ּיַ ׁשֶּ ִכיַח  ׁשָ ָהָיה  ַהְינּו  -לא  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ד  ְמַרּקֵּ ָהָיה  "ל  ַהּנַ ָנה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ּבְ ַאְך  ְמאד,  ְרחֹוקֹות  ים  ִעּתִ ּבְ ִאם 

ְוַאַחר ּתֹוָרה,  ְמַחת  ש ִ ַאחַ -ּבְ ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְך  ְוַאַחרּכָ ִסיָמן ח,  י א'  ִלּקּוטֵּ ּבְ ָזָהב  ְמנֹוַרת  ָרִאיִתי  ת  לֶּ ְתחֶּ ַהּמַ ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ְך  -ר  ּכָ
ע, ְוַאַחר ועִדיְווקֶּ עְדוֶּ מֶּ פּוִרים ּבְ "ל.  -ּבְ ה ַהּנַ ְך ַעל ַהֲחֻתּנָ  ּכָ

אוֹ  ּבְ ֲחַמת ׁשֶּ ה ָהָיה מֵּ ה ְוזֶּ י ַהְרּבֵּ ָנה ָרַקְדּתִ ָ זאת ַהׁשּ ַעְצמֹו ּבְ ָהיּו רֹוִצים ָאז  ְוָאַמר ּבְ ּקֹוִרין ּפּוְנְקִטין, ׁשֶּ רֹות ׁשֶּ זֵּ ְמעּו ַהּגְ ָנה ִנׁשְ ָ תֹו ַהׁשּ
י ַעל ּכִ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָרַקד  ה  זֶּ ֲחַמת  לֹום, ּומֵּ ְוׁשָ ל ַחס  ָראֵּ ְמבָאר  -ִלְגזר ַעל ִיש ְ ּכַ רֹות  זֵּ ַהּגְ ִלין  ּוְמַבּטְ יִנים  ַהּדִ יִקין  ַמְמּתִ ִרּקּוִדין  י  ְידֵּ

ַהּתֹוָר  ַעלּבְ ת  לֶּ ְתחֶּ ַהּמַ י א'  ִלּקּוטֵּ ּבְ י'  ִסיָמן  ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  ּלֶּ ְואֵּ ַהּתֹוָרה  -ה  זאת  ְוַגם  יִנים.  ַהּדִ יִקין  ַמְמּתִ ף  ּכַ ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  י  ְידֵּ
ע:  )חיי מוהר"ן קטז   יָראִויצֶּ טֶּ ף ּבְ אֹותֹו ַהחרֶּ ְמָרה ּבְ אֶּ  יג( מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו אות     -נֶּ

ִעְנַין הַ וְּבאֹוָתּה  ... ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵּ ָעַסק  ָנה  ָ יד  "ּפּוְנְקִטין "ַהׁשּ ְוִהְקּפִ ק הּוא,  ָבר רֵּ ּדָ י לֹא  ּכִ ְוָאַמר  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵּ ם  יהֶּ ֲעלֵּ ר  ְוִהְצַטעֵּ  ,
מּו הַ  אי לֹא ִיְתַקּיְ ַוּדַ ּבְ ר ׁשֶּ  -" ּפּוְנְקִטין "ְמֹאד ַעל ָהאֹוְמִרים ׁשֶּ ְפׁשָ יְך אֶּ י אֵּ םּכִ ֵּ ה ַחס-ַהׁשּ ַרְך ַיֲעש ֶּ ל, ְוהּוא  -ִיְתּבָ ָראֵּ לֹום ֹזאת ְלִיש ְ ְוׁשָ

ָר -ִזְכרֹונוֹ  ִיש ְ ַעל  ָקׁשֹות  רֹות  זֵּ ּגְ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ָבר  ּכְ ׁשֶּ ָמִצינּו,  י ֲהלֹא  ּכִ טּות,  ׁשְ הּוא  ׁשֶּ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָאַמר  ַרֲחָמָנאִלְבָרָכה  ל  ִלְצַלן  -אֵּ
ר ִמּזֶּ  ּבֵּ ה. ְועֹוד ּדִ ָעּתָ ּלֹא ְלַהֲחִזיק אֹוָתם  מֵּ לֹום ְוׁשֶּ ָמִעים ַחס ְוׁשָ ׁשְ רֹות ַהּנִ זֵּ ּלּו ַהּגְ אֵּ ד ְמֹאד מֵּ חֵּ ִריִכין ְלִהְתּפַ ּצְ ה, ׁשֶּ ְלָדָבר ַקל,  ה ַהְרּבֵּ

ַרְך, אּולַ  ם ִיְתּבָ ֵּ י ַהׁשּ ה ִלְפנֵּ ה ַהְרּבֵּ ן ַהְרּבֵּ ל ְוִלְצֹעק ּוְלִהְתַחּנֵּ ּלֵּ יר ּוְלִהְתּפַ אי  ַרק ְצִריִכין ְלַהְעּתִ ַוּדַ י ּבְ ָלם, ּכִ ה ְלַבּטְ ְזּכֶּ ּנִ ׁשֶּ ר ה'  ָעתֵּ י יֵּ
ִמיד.   ה ּוְצָעָקה מֹוִעיל ּתָ ִפּלָ  ּתְ

ה ְוַכּמָ  ּמָ ם ְמבָאר עֹוד ּכַ ם, ׁשָ הֶּ ל ּבָ ם אהֶּ ׁש ש ָ מֶּ ֶּ ָכה ְלַהּתֹוָרה ַלׁשּ ּיָ ַ יָחה )סימן קטז הנ"ל( ַהׁשּ ִ ַהש ּ ן ּבְ ים  ְוַעּיֵּ ִעּתִ ַע ָאז ּבָ ה ָהָיה ִמְתַיּגֵּ
יַהלָּ  ָהַרּבִ ינּו  ֲעוֹונֹותֵּ ּבַ ינּו  ָימֵּ ּבְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶּ רֹות  זֵּ ַהּגְ ן  הֵּ ן  ְוהֵּ ָאז,  ְמעּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶּ ַהּפּוְנְקִטין  אֹודֹות  ַעל  ׁש לּו  ׁשֵּ ַאַחר  -ם  ָנה  ׁשָ ה  רֵּ ש ְ עֶּ

אֹותוֹ  ִתים  ְמַצּיְ ָהיּו  ְוַהְלַואי  ה.  ּנָ הֵּ ַעד  בּו  ִנְתַעּכְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ּוִבְזכּות  קּותֹו,  ּלְ ה    ִהְסּתַ ַהְרּבֵּ ַלֲעסק  ם  ִמּקדֶּ ּוְמלֹוָאּה  ץ  רֶּ אֶּ ְלַהְרִעיׁש 
י: )חיי מוהר"ן סימן ו שיחות  ִלין ְלַגְמרֵּ ּטְ אי ָהיּו ִמְתּבַ ַוּדַ ְרצֹונֹו ּבְ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵּ ְתִפּלֹות ּוְצָעקֹות ְלַהׁשּ  השיכים להתורות(   ּבִ

 

ַנת  ְ ש  ֹראׁש   ּבִּ הּוא  ׁשֶּ הָ -תקס"ג,  ׁשֶּ ָהִראׁשֹון  ָנה  ָ ֹראׁש ַהׁשּ ַעל  ְצלֹו  אֶּ ָהִייִתי  ָאז  ְסַלב,  רֶּ ּבְ ּבִ ָכאן  ּבְ ת-ָיה  רֶּ ֲעש ֶּ ְוָכל  ָנה,  ָ י-ַהׁשּ -ְימֵּ
ְוַאַחר יֹום-ְתׁשּוָבה ַעד ַאַחר יֹום ּפּור,  ּכֹות.  -ּכִ ַהּסֻ ָכאן ַעל ַחג  ּבְ ֲארּו  ִנׁשְ ל ַאייִזיק  מּואֵּ ׁשְ י  ְוַרּבִ י יּוְדל  ְוַרּבִ יִתי,  י ְלבֵּ ָנַסְעּתִ ּפּור  ּכִ

ב.  ְוׁשָ  יטֵּ יִני זֹוְכָרם הֵּ ַמע ָאז, ְואֵּ ָ ׁשּ ֶּ י יּוְדל ַמה ׁשּ ַרּבִ ּבּוִרים ְיָקִרים מֵּ ה ּדִ ּמָ י ּכַ  ַמְעּתִ

ַעם ְעָנא  ַאַחת -ּפַ יֹום הֹוׁשַ י רֹוְצִחים עֹוְמִדים ָעַלי ְואֹוְמִרים ַאף-ּבְ נֵּ ְ ׁשּ ה, ׁשֶּ ֱעש ֶּ י ָהעֹוָלם: ּוָמה אֶּ ְפנֵּ א ָאַמר ּבִ י-ַעל-ַרּבָ ֲאנִ -ּפִ ן ׁשֶּ י  כֵּ
י   נֵּ ׁשְ ָאַמר  ׁשֶּ ת  עֵּ ּבָ ַאייִזיק  ל  מּואֵּ ׁשְ י  ְוַרּבִ יּוְדל  י  ַרּבִ ַעל  ָידֹו  ּבְ ְרָאה  ְוהֶּ יּוד(.  ר  יטֶּ ּגִ ּקֹוִרין  )ׁשֶּ ָהָיה  ַמְנִהיג  ם  יהֶּ ֲעלֵּ ׁשֶּ ַהְינּו  רֹוְצִחים, 

רּוׁש  ּפֵּ ְלָהִבין  ה  ִיְזּכֶּ ּוִמי  ְמֹאד.  ַאֲחָריו  רּוִכים  ּכְ ָהיּו  ם  הֵּ ׁשֶּ ֲחַמת  מֵּ ן,  ּוֵּ רִנְתּכַ ְזּכָ ַהּנִ ים  ָהֲאָנׁשִ י  ּכִ ּלּו,  אֵּ ָבִרים  ּדְ ְיָקִרים  -  ָהיּו  יל   ְלעֵּ
י ְמֹקָרָביו.   דֹולֵּ יָניו ְמֹאד ִמּגְ עֵּ  ּבְ

ִמיִני  וְּביֹום ְוַהְמָחַאת-ׁשְ ִרּקּוִדין  ִעְנַין  מֵּ ם  הֶּ ִעּמָ ר  ּבֵּ ּדִ ת  רֶּ ִחיַנת:  -ֲעצֶּ ּבְ ה  ּזֶּ ׁשֶּ ַעְצָמן,  ת  אֶּ ִכין  ַהּפְ ּמְ ֶּ ׁשּ ּוַמה  ף  ל  ּומׁשֶּ " ּכַ אֶּ ָעָלה  ה 
ִסיַני ד ה' ַעל ַהר  רֶּ ַוּיֵּ ג, כ(ָהֱאלִֹקים;  יט,  ר   " )שמות  ָמקֹום ַאחֵּ ּבְ ְמֹבָאר  עס)שיחה"ר סי' פ"ו(  )ּכַ ָראְסַטאקֶּ ַהּפְ ְוִעְנַין  )=פיזוז    (, 

ַאַחר  וכירכור(  ִנְפָלִאים.  ָבִרים  ּדְ ם  הֶּ ִעּמָ ר  ְוִדּבֵּ ְוכּו',  ין  עֹוש ִ ֲהמ-ׁשֶּ ִלְכֹנס  ִהְתִחילּו  ְך  ִנּגּון  ּכָ ּבְ ָליו  אֵּ אּו  ּבָ ׁשֶּ ָהִעיר,  י  ַאְנׁשֵּ מֵּ ָעם  ֹון 
ִמיִני יֹום ׁשְ הּוג ּבְ ּנָ ְמָחה, ּכַ ל ַאייִזיק:  -ְוש ִ מּואֵּ י ׁשְ י יּוְדל ּוְלַרּבִ ת, ְוָאז ָאַמר ְלַרּבִ רֶּ ין  "ֲעצֶּ ם, ְואֵּ הֶּ י ֲאִני ָצִריְך ַלֲעֹסק ִעּמָ ם, ּכִ ְלכּו ָלכֶּ

ם  ָלכֶּ ְך  ּיָ ׁשַ ה  ָלהֶּ "זֶּ ְוָהְלכּו  ְוַאַחר;  ּנּו.  ִמּמֶּ נּו  -ם  ַרּבֵּ ָרַקד  ְוָאז  ְמָחה,  ְוש ִ יר  ׁשִ ל  ׁשֶּ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  קֹול  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ם ש ִ ׁשָ ה  ַנֲעש ָ ְך  ּכָ
ל ש ִ -ִזְכרֹונוֹ  ְיָלה ׁשֶּ תֹוְך ַהּלַ עֹות ּבְ ה ׁשָ יזֶּ ְיָלה ַעד אֵּ ם ַהּלַ ה ְזַמן ֹקדֶּ יזֶּ ה ְמֹאד ִמן אֵּ ַעְצמֹו ַהְרּבֵּ ּתֹוָרה, ּוְכָבר ָידּוַע  -ְמַחתִלְבָרָכה ּבְ

ָמיו ּלֹא ָרָאה ֹזאת, לֹא ָרָאה טֹוב ִמּיָ י ִמי ׁשֶּ ּלֹו, ּכִ ת ָהִרּקּוד ׁשֶּ ַ בּות ְנִעימּות ְקֻדׁשּ ל ִנְפְלאֹות ֲערֵּ    ! ּגֹדֶּ

ר   וְּכָבר  ָמקֹום ַאחֵּ ר  ְמֹבָאר ּבְ ְזּכָ יל(,-)חיי"מ סי' קט"ז, ַהּנִ ָנה ָרַקד ַרּבֵּ   ְלעֵּ ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ּבְ ִמיִני-נּו ִזְכרֹונוֹ ׁשֶּ ׁשְ ה, ַהְינּו ּבִ -ִלְבָרָכה ַהְרּבֵּ
ר ְזּכָ ַהּנִ ת  רֶּ ת -ֲעצֶּ ּבַ ּוְבׁשַ  , יל  א',  -ְלעֵּ י  ִלּקּוטֵּ )ּבְ ָזָהב"  ְמנֹוַרת  "ָרִאיִתי  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ׁשֶּ ַאַחר  ית,  ִליׁשִ ׁשְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ּבְ ה  ֲחֻנּכָ

ְוַאַחר ּוְבפּוִרים.  ח'(  ְך,  -ִסיָמן  ֹראׁש ּכָ ה  -ּבְ ֻעּדָ ַהּסְ ּבְ ה  ּלָ ַהּכַ ּתֹו  ּבִ ִעם  ה  ַהְרּבֵּ ְוָרַקד  ָרה,  ש ָ ּתֹו  ּבִ ל  ׁשֶּ ה  ַהֲחֻתּנָ ָהְיָתה  ִניָסן,  ׁש  ֹחדֶּ
ת ּבָ ַ ַהׁשּ ל  ׁשֶּ ית  ִליׁשִ עֵּ -ׁשְ ּבְ י  ּכִ מט(,  ִסיָמן  ם,  )ׁשָ תֹו"  ֻחּפָ מֵּ א  ֹיצֵּ ָחָתן  ּכְ "ְוהּוא  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ׁשֶּ ַאַחר  ה  ֲאִמיַרת  ֲחֻתּנָ ת 

בֹות:   ַהּתֵּ ּלּו  אֵּ מֵּ ִנְפָלא  קֹול  ּבְ ִהְתִחיל  תוֹ "ַהּתֹוָרה  ֻחּפָ מֵּ א  ֹיצֵּ ָחָתן  ּכְ דֹוׁש,  "ְוהּוא  ַהּקָ ָידֹו  ְכַתב  ּבִ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ַסר  ּמָ ׁשֶּ ּכְ ַרק   ,
סּוק:   ם"ִהְתִחיל ִמּפָ הֶּ ל ּבָ ם ֹאהֶּ ׁש ש ָ מֶּ ֶּ זְ   "ַלׁשּ ִסיָמן מ"ט ַהּנִ ס ּבְ ְדּפָ ּנִ ר)ּכַ ר-ּכָ ְזּכָ ָאַמר ַהּתֹוָרה ַהּנִ יל(, ְוַאַחר ׁשֶּ ה  -ְלעֵּ יל, ָרַקד ַהְרּבֵּ ְלעֵּ

י ַעִין ָרֲאָתה ֹזאת רֵּ ּתֹו. ַאׁשְ  ! ִעם ּבִ

י  ַמְעּתִּ ָ זֵּ   ְוש  ּיֹוְצִאין ּגְ ַמע ָאז ׁשֶּ ׁשְ ּנִ ֲחַמת ׁשֶּ ה, מֵּ י ַהְרּבֵּ ָנה ַהּזֹאת ָרַקְדּתִ ָ ׁשּ ַעְצמֹו: ּבַ ָאַמר ּבְ דֹוׁש, ׁשֶּ יו ַהּקָ ּקֹוִרין ּפּוְנְקְטן, ַעל  ִמּפִ רֹות, ׁשֶּ
י ַעל ל, ּכִ ָראֵּ י ִרּקּוִדין ְוַהְמָחאֹות-ִיש ְ ִסיָמן  -ְידֵּ ִטים", ּבְ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ּלֶּ ַהּתֹוָרה "ְואֵּ ְמֹבָאר ּבְ רֹות, ּכַ זֵּ ִלין ַהּגְ יִנים ּוְמַבּטְ יִקין ַהּדִ ף ַמְמּתִ ּכַ

נִּ  ה, ּכַ ֱאַמר ְלִעְנָין זֶּ ּנֶּ י א', ׁשֶּ רי', ִלּקּוטֵּ ָמקֹום ַאחֵּ ם ּבְ )שיחה"ר סי' קל"א הובא לעיל שם בתורה, וימי מוהרנ"ת ס"ג מובא    ְרׁשַ

 . ג( "חיי מוהר"ן, סעיף רס  -) : להלן ושם(
 

ַנת ְ ש  ר  ּבִּ ְזּכָ ֹראׁש -תקס"ג ַהּנִ יל, ּבְ ַנת תקס"ג, ָהי-ְלעֵּ ף, ׁשְ אֹותֹו ַהֹחרֶּ ה. ּבְ ְחיֶּ ּיִ ְכָנא, ׁשֶּ ִני ׁשַ ו, נֹוַלד ּבְ ְסלֵּ ׁש ּכִ ּתֹו  ֹחדֶּ ל ּבִ ּוִאין ׁשֶּ ש ּ ּו ַהּנִ
ֹראׁש  ּבְ ָיִאיר,  רֹו  נֵּ ַאייִזיק,  ִיְצָחק  נּו  מֹורֵּ ְעָלּה,  ּבַ ִעם  ה,  ְחיֶּ ּתִ ָרה,  ֹשָ ת  -ָמַרת  ְקִהּלַ ּבִ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ִניָסן,  ׁש  ע,  -ֹחדֶּ ִדיְבקֶּ ְדוֶּ מֶּ ׁש  ֹקדֶּ

ע   ִדיְבקֶּ ְדוֶּ ְלמֶּ ַסע  ּנָ ׁשֶּ ּכְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ר נִּ כַּ ְוַרּבֵּ עִמירֹוב,  -ְזּכָ נֶּ ּבְ ֹזאת  ְמִעי  ׁשָ ּבְ ַוֲאִני,  ּוִאין,  ש ּ ַהּנִ ַאַחר  ַעד  ם  ׁשָ ב  ִנְתַעּכֵּ יל,  ְלעֵּ
ְבּתִ  ְוָיׁשַ ּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָליו,  אֵּ ּוָבאִתי  ע,  ִדיְבקֶּ ְדוֶּ ְלמֶּ ָליו  אֵּ י  ְוָנַסְעּתִ ֲחָלַצי  י  ּפּוִריםָאַזְרּתִ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ְצלֹו  אֶּ ְוהּוא  י   ,
ָנה ַאַחר ַהּתֹוָרה ָרַקד ַהְרּבֵּ  ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ה ּבְ ֲחֻנּכָ ם ּבַ אֹותֹו ַהּפּוִרים. ּגַ ה ּבְ ְמַחתִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָרַקד ַהְרּבֵּ ֹשִ ם ּבְ אֹוָתּה  -ה. ּגַ ּתֹוָרה ּבְ

ר ְזּכָ ּתֹו ַהּנִ י ּבִ ּואֵּ ן ַעל ִנש ּ ה ְוכֵּ ָנה ָרַקד ַהְרּבֵּ ָ יל  ָרַקד ַהְר -ַהׁשּ ה, ְוָאַמר ַאַחרְלעֵּ ָנה ֹזאת ְוכּו'. ּוְכָבר  -ּבֵּ ׁשָ ה ּבְ י ַהְרּבֵּ ְך: ֲאִני ָרַקְדּתִ ּכָ
ם   רִנְרׁשַ ְזּכָ יל (  -)שיחה"ר סי' קל"א, וחיי"מ סי' רס"ג ַהּנִ י  ְלעֵּ ְמעּו ָאז ְוכּו', ּכִ ׁשְ ּנִ רֹות ְוַהּפּוְנְקְטן, ׁשֶּ זֵּ ל ַהּגְ ָרָצה ְלַבּטֵּ ה, ׁשֶּ ְמַעט ִמּזֶּ

י ַהְמ -ַעל ַסח, ְוָהִייִת -ָחַאתְידֵּ ם ִמּפּוִרים ַעד ַאַחר ּפֶּ ְצלֹו ׁשָ יִנין ְוכּו', ַוֲאִני ָזִכיִתי ִלְהיֹות אֶּ יִקים ּדִ ף ְוִרּקּוִדין ַמְמּתִ ה  ּכַ י ַעל ַהֲחֻתּנָ
ר  ְזּכָ ַהּנִ ּתֹו  ּבִ ל  ׁשֶּ ה  דֹוׁשָ בָּ -ַהּקְ ל  ֹאהֶּ ם  ֹשָ ׁש  מֶּ ֶּ "ַלׁשּ בֹוּהַ  ּגָ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ יל,  ם"ְלעֵּ מט(  הֶּ סימן  ח"א,  מוהר"ן  ,  )ליקוטי 

ִניעוֹ ) ם ִרּבּוי ַהּמְ תֹו"(, ְוֹעצֶּ ֻחּפָ א מֵּ ָחָתן יֹוצֵּ סּוק "ְוהּוא ּכְ ַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִהְתִחיל ַרק ִמּפָ ָהָיה ִלי ַעל ְנִסיָעה זֹו  ּוִבׁשְ ת, ׁשֶּ
ַאַחר ר.  עֵּ ְלׁשַ ין  אֵּ ע,  ִדיְבקֶּ ְדוֶּ ָ -ְלמֶּ ִמׁשּ י  ָחַזְרּתִ ְך  י  ּכָ ַמְעּתִ ְוׁשָ ְך,  רֶּ ּדֶּ ּבַ ׁשֹו  ּמְ ְלׁשַ ִעּמֹו  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶּ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵּ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ ם 

ְוַאַחר לֹום.  ׁשָ ּבְ יִתי  ְלבֵּ ּוָבאִתי  ְך,  רֶּ ּדֶּ ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ִנְפָלאֹות  יחֹות  ְוֹשִ ה  ַהְרּבֵּ זּוָגִת -ּתֹוָרה  ם  ּגַ ָיְצָאה  ָסמּוְך  ּבְ ְך  ָאִבי,  ּכָ ְלַחן  ֻ ִמׁשּ י 
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יִ  אֹותֹו ַהּקַ ם. ּבְ ֵּ י ַהׁשּ ַחְסּדֵּ ְלָחִני ּבְ ַסק ָאִבי ָלזּון אֹוָתנּו, ְוִהְתַחְלנּו ִלּזֹון ַעל ׁשֻ רֹו ָיִאיר, ְוָאז ּפָ י  נֵּ ְפנֵּ ִדים ָלׁשֹון ָהָרע ּבִ ְתַנּגְ ץ ִהְרּבּו ַהּמִ
ר ְזּכָ ַהּנִ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ נּו  ם הּוא ִהְתִחיל ַלחֲ לְ -ּדֹודֹו ָהַרב ְוכּו' מֹורֵּ ּגַ ׁשֶּ ַעד  יל,  ִזְכרֹונוֹ לֹעֵּ ה אֹוִתי  -ק ָעָליו,  ּזָ ּבִ ִיץ  ַהּקַ אֹותֹו  ּבְ ִלְבָרָכה. 

ת ַאַחת, ְוַאַחר ּבָ ׁשַ ַעם ַאַחת ּבְ נּו ּפַ ה, וּ -ַרּבֵּ ְרַבִני ַהְרּבֵּ ְך, ָחַזר ְוקֵּ רֶּ ַהּדֶּ א מֵּ ּבָ ׁשֶּ ְך, ּכְ נֹו ִהְרַצִני "ּכָ ת ּבְ  :"ְכָאב אֶּ

 
ט נכתבו ברמז ובקיצור גדול, כאשר הבנתי מפיו הקדוש, שהתורה הזאת  "שבליקוטי מוהר"ן ח"א סימן מ התורה    דברי 

ליקו"ה או"ח ח"ב,    -)  נאמרה וכן נכתבה בקיצור וברמז. כי אמר שעיקר התורה אמרה רק בשביל לבטל הגזירות ְוכּו':

 . א(" לסעיף   שיש"ק ח"א,הל' תפילת המנחה ז, ט; מובא ב
 

יז( -תי פנחס קיבליטשער, את הנאמר במגילרש רביופ   אמר  "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים", על פי    אסתר )ב, 
מ  )עיין בתורה  בחינת תפילה  היא  ה'  יראת  רבינו, שאשה  ופירש  ח"ובליקוטי מוהר"ן    , ט"המבואר בדברי  א'(,  סימן  ב 

  -מוסתרת, וזהו "ויאהב המלך"    שהתפילה החשובה והמקובלת והמרוצה ביותר היא תפילת ההתבודדות, שהיא תפילה 
מכל הנשים, היינו מכל    -היינו בחינת התפילה שהיא בהסתר, היא ההתבודדות    -"את אסתר"    -היינו מלכו של עולם  

זענען זיי גילאפין אין פעלד    -התפילות. "ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות". אחר שאמר זאת לתלמידיו בליל פורים  
   רצו לשדה למשך כל הלילה: -אריין א גאנצע נאכט"  

   .( ח"ד, סעיף ח'  שיש"ק -)
 

ט בליקוטי מוהר"ן ח"א,  "באו שני אברכים חשובים להרב מטשערין לשאלו פירוש במה שאומר רבינו בתורה מ   פעם
מענין לב איש הישראלי שבוער עד אין סוף ְוכּו' עיין שם, כי היה להם איזה ויכוח בפירוש הדברים. נענה הרב בעצב  

מר להם: פעם כשהיו שומעים דיבור כזה היו שומעיו בוערים ויוקדים לשם יתברך. וכיום שואלים שאלות. "אמאהל  וא

  -)   אז מהאט גיהערט אזא דיבור האט מען גיברענט און גיפלאקערט צו השם יתברך, און היינט פרעגט מען שאלות":

 . (ח"ג, סעיף של"א שיש"ק
  

כן הקפידו מאוד אנשי שלומנו לא לתת  -מ"ט שעצה הוא בחינת תפילה. אשר עלנו בהמבואר בתורה י אנשי שלומ אמרו 

  -)  מלבד עצת התפילה, שדרך עבודת התפילה ימצא כל אחד עצתו הנכונה:  ,שום עצה לזולת לומר לו עשה כך וכך

   שיש"ק ח"ו, סעיף רס"ט(.
 

)ב  בהמבואר ד'בתורה  ניסן    ( סעיף  נקרא  זה  בית  דהיינו  אביב  שבשביל  וביתא    ו שזה  ,ְוכּו'א' עם  עילאה  ביתא  בחינת 
בתח  ,תתאה בייומבואר  שהוא  עילאה  לביתא  נכנס  השי"ת  שאין  הסעיף  ביתא    ,העליון  דשהמק-תלת  כשיבנה  אלא 

פירוד ביניהם עדיין החורבן בתוקפו ְוכּו'. עיי"ש. ונראה לרמז    שלום ו-סשל מטה, וכשיש ח  דש המק-ת תתאה שהוא בי
והיה חסר    ,שזה מרמז שהיה פירוד ביניהם שהיה רק א' וב'  -  נקרא בשם "אב"  דשהמק-ת החודש שנחרב בו בי  ןכ-לשע
האביב  ,הי"ב חודש  שהוא  המשכן    -  ובניסן  הקמת  אז  היה  ע"כ  א'ב'י'ב',  בחינת  שזה  וב'  וי'  וב'  הא'  של  חיבור  היינו 

ְכרֹונוֹ   -) :שאחריה נמשך בנין ביהמ"ק ְבָרָכה -הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זִּ  . ני מלך(מעד -לִּ

 

 סיכום לפי סדר אותיות התורה 
בות ורעות  ו"ר שהם המחשבות טה צמבאר רבינו סוד הבחירה בלב כל אדם דהיינו המלחמה שבין יצה"ט לי  באות א'

 שבלב 
ט במחשבות  שמתגבר  עולמות  ושע"י  בו  ובורא  בלב  חלל  עושה  חושב  בות  כשח"ו  אבל  ית'  מלכותו  התגלות  של 

 מחשבות רעות אזי מחריבן ומחזיר את החלל לתוהו. 

 . מבאר שעיקר התגלות מלכותו היא בתפלה בכוונה מעומק הלב 'באות ב

מבאר שהמלכות ראשיתה עניות וחסרון וצריך להעשיר אותה בדעת דהיינו להמליך אותו ית' בחכמה כנ"ל    באות ג'
 מק הלב  ואזי נעשית מד' ה' בתפילה בכוונה מעו

מבאר שתיקון המלכות כנ"ל מתקן את המלכות העליונה שהיא הבינה כמ"ש כי לא אבוא בעיר עד דבקרבך    באות ד'
קדוש דהיינו שהקב"ה אומר שלא יבוא לירושלים של מעלה עד שבתחתונה יתקדשו במותר להם ושתי ירושלים  

וישראל והן נקראות ביתא עלאה וביתא תתאה. והכוונה דהיינו   אלה הם מלכות ובינה והן הלב והפה והן הצדיק 
הדבור   )כי  ומעשה  הדיבור  שהיא  התחתונה  המלכות  את  שמתקן  עד  בלב  ית'  בו  השגה  ליותר  לזכות  שא"א 
בכווה   יכול להתפלל  ואזי  ומדה בשלימות  וצריך להמליך את הקב"ה בכל מדה  תיקון המדות  כפי  הן  ומעשה 

 דיבור אמת לפניו ית'.  באמת מעומק הלב ולומר 

ה' מבאר שתיקון המלכות בשלימות היא בחי' השיר שיתעורר לעתיד לבוא כשהמלכות תחזור להיות בקומה    באות 
שלימה כקומת בעלה ואזי יתתקן הפגם שקטרגה שאין שני מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד )שמחמת קטרוג  

משפילו הש"י כמ"ש משפיל גאים כדי שיזכה לתקן    זה הוצרכה להתמעט. וכן עובר על כל אדם כשמתגאה אזי
והגדלות ישיג היטב שכל כחו   את המלכות עד שיזכה למדת הענוה ושפלות, עד שגם שהוא בתכלית המוחין 
ואורו רק מהש"י. וזה בחי' שיר חדש שיתעורר לעתיד לבוא כשתתקן המלכות בשלימות וכולם ימליכו את הש"י  

תיהיה תנועה ונשימה שאינה לכבוד שמים ואז השיר שישור להש"י לא יהיה  בכל מדותיהם בשלימות עד שלא  
גבוהה שמבין שכל מילוי חסרונו   זו מדרגה  )שאע,פ שגם  כמו היום  ורוצה למלאו  שיר של מי שיש לו חסרון 
באמת הו ארק ע"י הש"י אבל לעתיד לא היהי חסרון כי המלכות תתוקן וכל השיר שישור הוא רק שבח להש"י  

)ושהוא היה  שאני   תיקון הקטרוג שהיה בתחילת הבריאה.  יהיה  וזה  וגדולתי היא רק ממנו,  מבין שכל השגתי 
סיבת החטא הראשון של האדם ושל חוה ועד היום כל הנפילות שלנו הן מחמת סיבה זו של גדלות שיש לאדם  

 כשזוכה להשגות(.   

עת עד כסא הכבוד והיינו כנ"ל שתיקון המלכות  מבאר שכל זה הוא סוד התשובה כי אמרו חז"ל שתשובה מג  באות ו' 
מתקנת את הבינה ביתא עילאה שהיא כסא הכבוד כי מכסה השגות נפלאים הנעלמים בה שזוכה רק מי שתקן  
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דהיינו להשגת   ימנע מרשעים אורם(  שנגנז לצדיקים כמ"ש  הגנוז  )בחי' אור  המלכות התחתונה בשלימות  את 
הש"י בחי' אור הגנוז המגלה להדיא בכל דבר את הש"י. לכן תורה זו  תורה דעתיקא סתימאה שכולה חיבור ל

 . \בכולה עונג בחי' עונג שבת בחי' העונג שיהיה לעתיד הנקרא יום שכולו שבת / 

מבאר כל הנ"ל דהיינו תיקון המלכות ותשובה זה בחי' ציצית כי ציצית יש בה לבן שהוא בח'י ביתא עילאה    באות ז'
בח'י מלכות ביתא תתאה והתכלת בחי' דינים שבמלכות שעל ידם מכלה ומאבד את    א בינה ויש בו תכלת שהו

כל העומד בדרכו להמליך את הש"י ואזי זוכה לציצית להציץ בין החרכים בחי' אמונה בחי' מרחוק ה' נראה לי  
תמיד  בחי שלימות האמונה ר"ת נפתחו השמים ואראה מראות אלקים. והמלכות בחי' אש שורפת ובוערת ועולה  

אליו ית' והיא כליון ואבדן לכל העומד בדרכה להמליך את הש"י ואעפ"כ היא חיים וחיות נפלאה לכל המצטרף  
ועי"ז דייקא גילה מקום שער השמים מקור   אליה להמליך את הש"י. בחי' דוד המלך שעשה כלה בכל הגויים 

הקב להמלכת  להצטרף  ותשוקתו  רצונו  כל  שהיה  שע"י  העולם.  כל  של  דייקא  החיות  ידה  על  זכה  בעולם  "ה 
 להיות דוד מלך ישראל חי וקיים לעד. 

כתית   בשמן  בלולה  מנחה  סלת  האיפה  "ועשירית  התמיד  קרבן  ממנחת  המדבר  בפסוק  כיצד  כאן  רבינו  מבאר  עוד 

ו הנ"ל.  כל  מבואר  ההין"  המקום    איפהרביעית  בחי'  שהיא  המלכות  תיקון  שלימות  של  הגבוהה  למדרגה  רומז 
המלכות במוסף של שבת עד שהמלאכים שואלים עליה איה מקום כבודו וזהו אי פה איה המלכות  שאליו עולה  

 פה שנעלמה מאיתנו למקום כל כך גבוה. 

" רומז לסוד שלא נתבאר לעיל והוא שאע"פ שלמדנו שעלית ביתא עילאה תלוי  וסולת מנחה בלולה בשמןו"
קון המלכות דהיינו ביתא תתאה, כי כל כל הכח להתחיל  בתיקון ביתא תתאה, יש גם בחי' להפך דהיינו בתחילת תי

לשוב ולבנות את המלכות את קומת המלכת הש"י אצלינו, דהיינו תחילה לנסר אותה מבחי' קודם התשובה, דהיינו  
ועכשיו שרוצה   עורף,  פנה אליו  ית'  הוא  גם  שע"כ  ית',  עורף אליו  בחי' האחור באחור שהיתה בה בשעה שפנה 

לנסר  צריך  זמין    לשוב  אנא  בחי'  להיות  דהיינו  הש"י  את  כממליך  עצמו  לבנות  ולהתחיל  הקודם  מהמצב  עצמו 
למהוי שמזמן עצמו להיות הויה חדשה של אדם שממליך את הש"י על עצמו. וענין זה ראשיתו מצער וקושי גדול  

התגברו מחמת  כי  עצמו  בכוחות  לשוב  מלתא  מסתייע  דלא  קיב  בתורה  כמובא  כט:  במנחות  ואחיזת  כמבואר  ת 
היצה"ר שגרם לעצמו, צריך עכשיו כשרוצה לשוב סיעתא דשמיא גדולה, דהינו גם כוחות גדולים לשרוף את כל  
הקשר לעבר וגם כוחות גדולים להתגבר על אחיזת היצר בו, וכחות אלה מקבל מאמא עילאה מבינה ביתא עילאה  

( לברתא.  מנהא  אוזפת  אמא  וכהאריז"ל  בזוהר  המבואר  מנחהסוזהו  בסוד  בינה    לת  בשמן דהיינו    בלולה 
ותוכל  דהיינו במלכות ( דהיינו שהמלכות מקבלת בהלוואה כלים מבינה להתגבר ולחזור בתשובה עד שתתחזק 

בכוחות עצמה להמשיך לבנות עצמה.  וזו הסיעתא דשמיא שמקבל בעל תשובה בראשית התעוררתו להבין לשוב  
פונה אליו ועומד בכל הנסיונות עד שיזכה שגם הוא ית' יפנה אליו    אליו ית' כדי להתגבר לרוץ אחריו ית' ולהיות

ומיד מורידים אותו    \גויזכה להארת פנו ית'. דהיינו שבתחילה עולה עד אמא עילאה ומקבל אור גדול ממנו ית'/ 
  למטה להתנסות בכל הנסיונות ההמתנה והבזיונות אבל כיון שכבר זכה לאור גדול הנ"ל אזי אע"פ שנסתלק ממנו

הנסיונות/  בכל  לעמוד  גדולים  כוחות  מקבל  ממנו  לו,  שנשאר  מהרושם  הבגדים  \דאבל  על  להסיר  שיזכה  עד   .
ולהיות ממליך אותו ית' בהמלכה שלימה בכל תנועה ותנועה ואז גם הוא ית' יפנה פניו    \ההצואים ואחיזת הרע/ 

 אליו. ויזכה לפנים בפנים להארת פנים. 
ם:  ה(  תהילים יטאת התורה והוא )עוד מבאר כאן את הפסוק בו פתח   הֶּ ל ּבָ ם ֹאהֶּ ׁש ש ָ מֶּ ֶּ וכו'..  ושם מפרש יותר מה    ַלׁשּ

הם מחשבות רעות שדיבר באות א' דהיינו מחשבות חיצוניות והביאור כי כל מחשבה שאינה כיצד להמליך אותו  
הבר כוונת  פנמיות  הפך  שהן  חיצוניות  מחכמות  באה  והיא  חיצונית  היא  כבודו  ולגלות  לכבודי  ית'  שהיא  יאה 

כל   של  וחיצוניות  ומדמה  בגשמיות  עוסקות  שכולן  חכמות  לז'  אותן  מחלקים  בספרים  ובפרטיות  וכו'  בראתיו 
 הדברים, הפך הפנמיות של כל דבר שהוא השכל שבו כיצד להתקרב אליו ית' ולהמליכו ולגלות כבודו. 

 
מהרשעים כיון שהכנגד שלו הוא הלכעיס כי הגדול מחבירו יצרו גדול ועם אור הגנוז בא ביחד גם יצה"ר גדול של להכעיס    ונמנע   ב

 ומי שלא תיקן ביתא תתאה אין לו כח לעמוד כנגדו 
בעץ חיים שער לט מ"ד ומ"ן  גם  אחור באחור המבואר בשער מאמרי רשב"י הובא בדעת ותבונה פרק טו )ועיין מזה    שזה בחי' יחוד   ג

וחוה  נולדו אדם  כיצד  סו.  דף  א'  בסוד  דרוש  עילאה  שניהם לאמא  עולים  לכן  יחוד  יתכן  לא  באחור  של אחור  ( שהכוונה שבמצב 
התרדמה הנופלת עליו והניסור מגבו ובנין הצלע. ושם מתיחדים פב"פ כי כל הטעם שהם אחור באחור הוא מחשש הקליפות. אבל  

אין   ויביאה אל  למעלה  ויבן את הצלע  ויכולה כבר לרדת למטה להבנות כמ"ש  נמתקים הדינים מהמלכות  ומכח היחוד הזה  חשש 
האדם )מצב זה נראה שהוא בחי' פנים שלה באחור שלו להיות רודפים אחריו עד שתיבנה ההמלכה שלנו ע"י כל העמידה בנסיונות  

ועה. ואזי יפנה גם הוא פניו אלינו ונזכה להארת פנים המיוחלת כמבואר  לקומה שלימה של המלכת הש"י דהיינו בכל רגע ובכל תנ 
 בתורה ב' עי"ש.( 

נעשה    צ"ע בזה   ד יום כיפור פ"ד שזה  ניסור בבחי' שמאלו תחת ראשי מהבואר בכוונות  נראה שזה בחי'  יותר  כי מה שמבין לשוב 
אוזפת )בטוי זה לא נזכר שם( ואצל אמא מתייחדת פב"פ    מר"ה עד יום כיפור וביום כיפור עולה לאמא ומקבלת כלי מ"ן בבחי' אמא 

החסדים   את  ובסוכות  הפנימיים  את  סוכות  עד  חסדים  לקבל  מתחלת  כיפור  יום  ולמחרת  גבורות  קבלה  כאן  עד  אב"ח.  שנקרא 
מא  מהסוכה  יוצאים  אזי  מהחיצונים  ואיןחשש  גדולים  וכשהם  מסככה  אמא  לכן  שמירה  צריכים  רבה  הושענא  ועד  מא  המקיפין. 

בחי' של תכלת שמקבלת מאמא אלא   זה צ"ע אפשר שאמא אוזפת אינו אותה  ולפ"ז  יחוד פב"פ ממש.  יחוד בשמיני עצרת  ונעשה 
 התכלת הוא שמאלו תחבקני שהוא הניסור ואמא אוזפת הוא אח"כ בחי' אור של פסח.

ו'   ה  עד שתתקבל תש   עיין תורה  זמן ההמתנה  בכל  על האדם  וירידות שעובר  רק  סוד העליות  נקרא  ברור שבעל תשובה  וזה  ובתו 
כשפונה אליו ית' ומזמן עצמו שתיהיה לו הויה ואם נופל מזה אפילו לרגע אזי שוב צריך ניסור וסיעתא דשמיא אלא שאם לא שהה  
כבר זמן מרובה אזי מספיק סיעתא מועטת אבל לא זה המעכב את קבלת תשובתו אלא רק הבגדים הצועים שבו והם הרע האוחז בו  

ה שנתן לרע אחיזה בו וצריך כנגד זה תשובת המשקל להיות ממאן באחיזתו ולעמוד בכל הנסינות כנגד כל הזמן שנתן לרע אחיזה  מ 
 בו. ורק כשיתן זאת אזי תתקבל תשובתו ויזכה להארת פנים גלויה.  
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יזות שחייב בה כל אדם כמבואר במסילת ישרים  עוד מתחדש שם ענין הזריזות שצריך הבעל תשובה להזדרז יותר מהזר
מידת הזריזות, כי בע"ת צריך להשיג ולהשלים מה שהפסיד בהיותו נזוף ענין זה מבואר באריכות בתורה נט תנינא,   

והחידוש כאן שלא רק הבע"ת עצמו אלא גם הצדיק שירד ממדרגתו בגלל שהעם חטא גם הוא כמו 
 החסיר. הבע"ת צריך לשיש לרוץ להשלים מה ש

ד מתחדש כאן שסוד התכלת בחי' ציצית הוא בחי' מקיפין וכידוע בשער הכוונות שציצית בחי' מקיפין.  עו
והביאור כי כח הגבורה לכלות כל המונע את המלכות להמליך את הקב"ה מקבלת מבחי' מקיפין דהיינו  

י אין זו השפעה ממש  א מקיפין כ. ונקר\ו/התכלתמאמא עילאה בבחי' אמא אוזפת מנהא לברתא דהיינו  
עיין תורה כא אות ד'    אור גדול בלי כלים ורק מהרושם ממנו נעשה כח במלכות וזה בחי' מקיפין.  אאל

 שהפנימי מקבל חיותו מהמקיף.
בחתונה ובענין הטלית ששולחת הכלה לחתן חוזר ענין  עוד מבאר שם רבינו כמה מנהגים שנהגו לעשות  

וצ"ע    ח שהפסיד וכאן מבאר שאת ההתגברות הזו מקבל מהעםהנ"ל שהצדיק צריך להתגבר לרוץ אור
כיצד הטלית מבטא את מה שהעם עוזר לצדיק כי התכלת שבטלית צרירכה הכלה ולא הצדיק כמבואר  
ואת  התכלת  בכח  זה  לבעלה  המתקדשת  שהכלה  לפרש  )ונדחקתי  מהצדיק  תכלת  שמקבלת  שם 

לה לחזור  שיוכל  כדי  לצדיק  נותנת  התכלת  מכח  הטלית ההתקדשות  בנתינת  לו  רומזת  וזה  שגותיו 
 דהיינו שנותנת לו את מה שעשתה בכח התכלת שקבלה ממנו

 
 כללית  הקדמה

תורה זו פותח רבינו בביאור כוונת הבריאה שהיא כדי לגלות מדת מלכותו ומבאר הכרח הצמצום לשם כך,  
 רוא אדם.  לכן מוכרח היה לב ,צמצום אורו האין סוף. עוד מבאר שכיון שאין מלך בלא עםדהיינו 

מלכות מדת  ברא  שתחלה  זולתדהיינו  אצל  להתקבל  שיוכל  באופן  אורו  צמצום  דהיינו  שיוכל  ו,  באופן   ,
עי"זהזולת   אותו  ולהמליך  עם  .לחזור  בלא  מלך  שאין  כיון  שנעשה    ,ואח"כ  עד  אורו  והעלים  צמצם  עוד 

שכל מציאותו היא    ,אינו( ודייקא אותו נבראמקום לזולתו )שזו תכלית העלמה עד שניתן מקום לומר שהוא  
זו ו  ,רק על קרקע  זה שצריך להמליכו  אינו, הוא  ית' דהיינו הבורא בעצמו  גלות  לשיש מקום לומר שהוא 

 כבודו.   
להפקיע   כדי  והטעם הוא  ב'(  אות  יד  ותורה  י'  תורה  )ריש  ביותר  דווקא מהרחוק  כי הכלל שעיקר הכבוד 

, לכן כמה שהנברא הממליך  )כבוד אב ואם ב' א'(כמבואר בלק"ה    ,את עצמו  כמה שיותר את בחי' שהוא מכבד
ומכבד הוא יותר מרוחק מהבורא, כך יש בכוחו יותר להוציא לפועל כוונת הבריאה, דכתיב לכבודי בראתיו 

ן  ולכו  ,וכו'.  אלא שזה בעצמו הסכנה הגדולה, כי יש כאן תרתי דסתרי, ונמצא שהוא גבול ומשקל דק מאד
טיפ  ,כמה לגלות את עצמובדיוק   מיותר  תכי כל  כי מתעורר בחי' שמכבד את    , גילוי  כבר ממעט בכבוד, 

היה בכוחו לגלותו  ישלא    ,עצמו. ומאידך כל העלמה מיותרת יכולה לגרום לניתוק הנברא מהבורא לגמרי
 ולהמליכו כלל.  

 
ליך אותו בפיו בבחי'  עוד מבאר רבינו שאת מדת מלכותו שמגלה הוא מגלה בלב הנברא עמ"נ שיחזור וימ

 מלכות פה באופן שיגלה בפיו את כל האור שמאיר בלבו. 
 לשעי"ז מתקלק  נמצא שמצד הנברא יש שתי עבודות אחת בליבו לשמור שלא יעלים הרע שבו את האור

בלבוהחלל שמאיר  מה  כל  את  בו  לבטא  שיוכל  כדי  הלב  לאור  היטב  הפה  את  לקשור  ועוד  בתפלה .    ,
 . בכוונה

 
העני ש יסוד  הוא  כאן  צמצוםן  לו  שקודם  באופן  דייקא  שנבראת  מדה  היא  שנקראת    ,המלכות  הטעם  וזה 

ולכן כדי לברא    ,זולתהבזה ששתיהן לא נבראו אלא כלפי    שווים  מלכותהדיבור וספירת הכי    ,מלכות פה
תו  י יכולת זולפכ  ,כל למלוך או לדבר לזולתווכדי שי  ,תחילה לצמצם עצמו  ,אותן צריך המולך או המדבר

מלכות שה  וזו גם הסיבה  .כך הדיבור הוא רק כשהזולת מקבלו  ,וכמו שהמלכות היא רק מרצון הזולת  ,לקבל
   .\ז/ כי תלוי במקבל ,הן  עניותנקראות דלית דלית לה מגרמא, כי מצד עצמן  דיבור הו

את הנבר  בחי' מלכות  ןיה תוש  ,ואח"כ בריאה בפה בתפילה  ,בריאה בלב בבחי' הרהורה  יתוזהו שתחילה נעש
 . בפה ותתאהבלב  והן מלכות עילאה .כדי שתתגלה המלכות ,ע"י צמצום עצמו

 

של לידה וכל לידה היא בחי'    יש כאן עומק יותר שעצם כח הדיבור הוא יוצא לפועל באופן  בעניין הדיבור
וכל  אותיות.  עולם מכב  נבנה  ועליו  גדול  דק הנמשך מבחוץ בצמצום  קו  בחי'  עולם הנבנה מטיפה שהיא 
לידה היא בחלל בטן הנוק' שהוא בחי' צמצום ועשית חלל בעצמה לצורך הבניה ועוד מבואר בלידה עצמה  

מב זה  וגם  הולד  לדחוף  למעלה  מהרגלין  הדמים  עולין  שקדם  עוד  הפנוי  החלל  בחי'  שהוא  בספרים  ואר 
העולם. ושם    לבנין  נפשו  וכוחות  רגשותיו  מכל  פנוי  חלל  עושה  שתחילה  כשמדבר  בנפש  נעשה  זה  וכל 

 
 לעיל ד"ה צ"ע בזה    עיין הערה   ו 
 ור שאינו מתקבל אינו נקרא דבור דיב   ן תורה כט עיי   ז
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ר מאותיות שבנפש לדבור שלם שיוצא לחוץ.  וכל זה נעשה גם בבחי'  ובינמשך טיפת דעת ועליה נבנה הד
דוע הדיבור נקרא הנפש בעצמה כמבואר בתורה לא אות  ובזה מבארים מ הרהור במדרגה גבוהה יותר בלב.

ן וקול בגרון  זמה שאין כן כל כחות הנפש המתגלים בהמוני פעולות אחרות כגון ראיה בעין ושמיעה בא  ,ז'
שמתפשט לחוץ.    וחיתוכו בה' מוצאות הפה וכו'. כי הם לא הנפש בעצמה אלא רק התגלות פעולת הנפש

נעשה חל נבנה הדיבור אלא אבל הדיבור להפך תחילה  גדול  בתוכו בצמצום  ורק  פנוי מפעולות הנפש  ל 
עד שמבואר בבעש"ט עה"ת ואתחנן במקור מים   ,לכן הוא הנפש בעצמה  ,שנבנה על פנמיות הנפש בעצמה

חדש.  חיות  שמקבל  אלא  לחוץ  חיותו  יוצאת  ממש  דיבור  שבכל  כט  אות  שם  פעולות    חיים  שבשאר  מה 
 בזה בערבי נחל וישלח דרוש ב' ויקהל דרוש א'.  עיין אריכות .\ח/הנפש הנ"ל לא נאמר

 
יאת עולם בליבו בכל  רמבואר שאצל הצדיק נעשה בחי' ב   ,בסוף התורה בלשון מוהרנ"ת ששמע אז מרבינו

והכי נמי אצל    ,דהיינו שאצל הקב"ה נעשה חלל מושלם  ,כך שלימות ממש כמו בריאת העולם של הקב"ה
וכשמחדש הקב"ה    ,למעשה זה של הקב"הה לבו מרכבה  שמות כל כך עד שנעהצדיק לבו חלל בקרבו בשלי

ולכן הצדיק    ,ליבו  וממילא נעשה כפי רצון  ,זה נעשה מכח ליבו של אותו הצדיק  , מעשה בראשית בכל יום
   ניסים עי"ש. עושה והעולם   שותף בהנהגת

 
מצד   פה שכאן, היא תפלה דייקא, דהיינו דיבור אל הבורא דייקא, ויש בזה יתרון-עוד יש להעיר שהמלכות

כפי   רק  ולא  ליבו,  כל  לדבר את  יכול  כי אל הקב"ה  בדיבור,  כלל  בדרך  שיש  הגבלת המקבל,  כאן  שאין 
לעומת  עצום  צמצום  זה  הרי  אותיות  לדבורי  לבו  הרגשת  לצמצם  שצריך  כיון  ואעפ"כ  השומע.   כשרון 

ס.  כי כל הרגשת ליבו שאותה מדבר כפי שהיא בלבו ששם הוא בחי' אור להביות איש הישראלי עד א"
אופן ביטוי אחר שאינו בצמצום האותיות אם היה מגלה בו את להביות לבו היה התפרצות רגשות עצומה  

 שאין שום כלי שיכול לקבל אותה.  
וזו מעלת המלכות פה דהיינו הדיבור שכל תפקידו הוא גילוי ואעפ"כ נעשה באופן של העלמה. )וזהו שהיא  

ם, ודייקא עי"ז היא כלי לקבל בתוכו כל האורות שלמעלה ממנה(  מצד עצמה גבורות דהיינו מידה וצמצו 
לשומע   ובהתייחסות  ביותר  מבוקרת  העלמה  של  באופן  הגילוי  שהן  והדיבור  המלכות  גדר  שזו  דהיינו 
המקבל )כמבואר בתורה כט שדבור שאינו מתקבל אינו דיבור( כמו שרואים בחוש כשמבוגר מדבר לתינוק 

 . \טו תינוק, ומיד שפונה למבוגר מדבר כדרכו וחוזר חלילה/ באופן טבעי מתחיל לדבר כמ
 

תכלית עניין ההמלכה שהוא בתפלה, מבאר את היחס בין הלב לפה, דהיינו שנוסף    רבינומיד אחרי שמבאר  
למה שנראה בתחילה שהפה תלוי בלב, כי את שבליבו אומר בפיו )לשון רבינו בחיי ויקרא כה א' הקדמה  

מוס הלב ובחובות הלבבות ש"ב פ"ה הוסיף בסוגרים תורגמן הנפש(. יש גם בחי'  הלשון קול–לפרשת בהר  
ִעיר:  -ט  הושע יאהפוכה שהלב תלוי בפה. בסוד דרשת חז"ל עה"פ   ָך ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ּבְ ִקְרּבְ ודרשו בגמ'    ּבְ

שלים של אמר רבי יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירותענית ה.  
דהיינו שהלב שהוא בחי' עיר עליונה ירושלים של מעלה, לא יאיר בו שום השגות, עד שבקרבו יהיה  .  מטה

קדוש )בקרבו דייקא בחי' לבי חלל בקרבי( דהיינו שימליך אותו ית' בשלימות ובשכל וחכמה. )חכמה איקרי  
 קדש בתורה פ. ועד דבקרבך קדוש מסתמא רומז גם להתקדש במותר לך(  

שהעיקר  שבלב,  המחשבה  שמירת  על  רבנו  כאן  שם  הבחירה  משקל  כל  את  קדוש,  בקרבך  לקיים  כיצד 
כל   תיקון  כולל  שזה  בקרבי  חלל  ללבי  יזכה  ועי"ז  טובות  במחשבות  ולהתגבר  רעות  ממחשבות  לשמור 

 המדות. 

 
כי הם    יסוד הענין   ח שונה מאד מהם  דהיינו אורות אבל  הדיבור שהוא בחי' ספירת מלכות שאע"פ שהיא אחת מהספירות  כח  של 

בואר  שממילא כל עצם בריאתה רק עד כמה שנעלם האור החיובי. )לכן מ   , אבל המלכות היא מהות של זולתו  , התפשטות אור חיובי 
האור   של  רשימו  דהיינו  הפנוי  שבחלל  הרשימו  בחי'  היא  שהמלכות  מהרח"ו  ולא  סרוג  ישראל  רבי  קבלת  של  מיסודו  בספרים 

    ( שנצטמצם לצדדים ולא האור בעצמו 

החילוק בין פעולת הנפש לדיבור כמו אדם שזורק כדור הכדור אינו הוא אבל כשנמנע מלזרוק אזי זה הוא בעצמו אלא    ולי אפ"ל א 
זה שוב פעולת הנפש.  ש  ואילו מה שבתוך החלל  נמנע א"כ מה כן מתגלה הרי המניעה שזה הוא עצמו היא רק חלל  צ"ע אם הוא 

 ומבארים שבחלל יש רשימו והוא בחי' הנוק' שמכוחו נבנה עולמות על הקו.  

 שכל הבריאה היא בדרך של לידה והיא הוא בעצמו יותר אור א"ס בעצמו.    נמצא 

המ   אלא שצ"ע  אור  כי  ולא  חיובי  אור  של  שיריים  זה  הרי  וא"כ  אותו  שרוקנו  אחרי  בכלי  הנשאר  השמן  שהוא  מובא  לרשימו  של 
אלא שהרשימו הוא בחי' העלם האור שהיה ולא שארית ממנו. וההעלם אור גם אינו מדוייק אלא    וצ"ל שאינו משל מדוייק.  , י ל שלי 

   בעצמו מהאור שהוא רק פעולת המאור.  , לבחי' המאורב  ו ר יותר ק   א ולכן הו   , ולא האור  , הכוונה לבחי' העלם המאור 

כשנברא המציאות של דיבור כמ"ש ויפח באפיו וכו' נפש חיה ותרגום רוח ממללא, אז לא היה לו אלא הקב"ה לדבר אליו.    אמנם   ט 
ומסתמא   למקבל.  מתייחס  להיות  שמתכונתו  האמצעי  בקו  המלכות  במדת  שהוא  באופן  נברא  המשני אעפ"כ  התפקיד  של    בגלל 

 להיות מלך על אלה שיהיו תחתיו.  א הדיבור שהו 
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ית' לפניו  קיב שלדיבור אמת  תורה  ונראה לבאר עפ"י  לתפילה,  מדוע המדות מפריעות  מבואר  צריך   לא 
עבודה ותפלה כל החיים, והביאור כי רק ע"י זיכוך שלם של כל המדות זוכה שהדיבור יהיה באמת לפניו  

 תורה נא שא"א לדבר דבו ראמת עד שיזכך הדמים ועיין ית'.
כאמור בתורה זו שם רבינו את כל משקל הבחירה על המלחמה במחשבות רעות ע"י ההתגברות לחשוב כל  

דהיינו כיצד להמליך את הקב"ה. וזה בעצמו עושה את לבו חלל בקרבו, דהיינו זה  הזמן מחשבות טובות,  
)והכלל   הרעות.  המדות  את  מכניע  בעצמו  זה  רע,  בהרהור  לביטוי  לבוא  רעה  מדה  לשום  נותן  שלא 
כשמתאמץ זמן רב להכניען אזי הקב"ה מפילן חללים ומבטלן כמבואר בתורה ו'( אלא שזה בעצמו עבודה  

ידוע שהמחשבה רצה כסוס פרא, ובחלקיק שניה של היסך הדעת כבר פנה עורף וצריך  קשה שבמקדש כ
שוב ניסור ובנין כמבואר בתורה קח. ועיין סוף תורה כט שהמדות משפיעות על המחשבה בבחי' ז' מחלפות  
ראשו. אבל עיין תורה ריג כמה חביב לפניו ית' כל התגברות ועיין תורה כז שאפשר לקיים תשובת המשקל  

 בהתגברות על מחשבות רעות. 

 

 בנין המלכות
מדת המלכות שהיא כח ההמלכה שלנו אותו ית' מדה זו נמצאת בכל אדם בהעלם  בבתורה זו אנו עוסקים  

 בבחי' נקודה קטנה ושרשית וכל עבודתינו היא להגדיל אותה לבנותה  
וב  .אשה בריאת ההמשל לזה נמצא רמוז בתורה ב בחי' צלע והיה צריך  שתחילה היתה אצלו בבחי' אחור 

 ויבן את הצלע ויבאה אל האדם ויקח אחת מצלעותיו וכו' לנסר אותה ולבנותה ולהביאה אליו כמ"ש 
כי האדם נברא בצלמו ית' דהיינו באותו אופן שצמצם הקב"ה את עצמו להתגלות לנו כדי שנמליך אותו כך  

 והאשה דוגמת העם הממליך אותו.  ברא את האדם שיגלה וימליך אותו. דהיינו שהאדם הוא דוגמת הקב"ה
כי  הקב"ה.  את  להמליך  כיצד  כמשל  אותך  יקח  שהוא  שהכוונה  ופירשו  בך  ימשול  והוא  דכתיב  )והיינו 
האשה מברכת שעשני כרצונו כי מטבעה להמליך עליה את בעלה וממנה יכול האיש ללמוד כיצד להמליך  

 (פי טבעה כמבואר בתורה פז תנינאלא מתנהגת כאת הקב"ה. וכשהוא לא לומד ממנה אזי גם היא 
פונה עורף    אהיא בבחי' אחור דהיינו שמטבעו הוהרמוז כאן הוא שתמיד מדת המלכות אצל האדם    דהיסו

ועוד שבחי' נקודת רצון להמליך נמצא תמיד אלא שבבחי' רצון לבד זה נקרא אחור.  אליו ית' ולא ממליכו  
זו של המלכה   לנסר מדה  אזי צריך  לשוב  לבחי'  וכשמבין  ולהביאה  ולבנותה  עורף  בבחי'  שנמצאת אצלו 

 מציאות הפונה אליו ית' בדביקות. )ועיין בתורה קח שזה יכול להיות כמה פעמים בשעה(  
עניין הבנין הכוונה כי תחילה כאמור יש רק רצון שהוא רק שרש להמלכה אבל אינו המלכה )כמו ששמעתי 

הנקרא   שרקיע  חגיגה  הגמ'  במאמר  שרמוז  )באידיש מליצה  ש"וילען"  לזה  רומז  כלום  משמש  אינו  וילון 
 רצון( אינו משמש כלום(  

וקבלה   העשיה  דהיינו  ידים  ואח"כ  ית'  רצונו  לעשות  מעצמו  היציאה  כח  דהיינו  רגלים  לו  לבנות  וצריך 
כ את  לבנות  וכיוב"ז  שום    חונתינה  שאין  עד  הקב"ה.  את  רק  ממליך  מדותיו  שנעשה שבכל  עד  ההמלכה 

אר שאין לו בשרבינו מ)עיין שיש"ק ח"ו תקע זכור לי מ"מ טוב יותר    ה שאינה לכבוד שמים.תנועה שעוש
   ולא מצאתיו כרגע(תנועה בלא חידוש 

ומיד   המאורות  שני  את  נכתב  שתחילה  המאורות  בבריאת  והיא  המלכות  סוד  רמוז  בתורה  פרשה  בעוד 
ועות שבתחילה נבראו בקומה שווה כי שני  בסמוך את המאור הקטן ועי"ש פרש"י ועיין בגמ' בחולין ס' ובשב

נבראה בכל  נבראו שניהם בקומה שווה דהיינו שגם המלכות  ותחילה  ושכינתיה  המאורות רומזים לקב"ה 
קומתה, כי כח ההמלכה נברא בשלימות, אבל זה בעצמו עלול להביא לחסרון בהמלכה, כי כשהעם הוא  

שבאמ  אע"פ  כי  להמליכו,  לו  קשה  אזי  המלך,  למדרגה  במדרגת  העם  את  יביא  שהמלך  היא  התכלית  ת 
אזי   לגאווה  יפול  לזה  העם  כשיבוא  אם  אבל  ממש(,  כמוני  רבינו  )וכלשון  כמוהו  שיהיה  כל השלימה 

בראשית בריאת המלכות שהלבנה שהיא משל למלכות קטרגה    ה ההמלכה אינה שווה כלום. וזה מה שקר
ובקידוש  לכן אמר לה הקב"  .  ואמרה שא"א לשני מלכים בכתר אחד )כך לשון הגמ'(  ה לכי מעטי עצמך 

החדש כתוב בנוסח הזה וללבנה אמר שתתחדש. כי באמת לא המיעוט עיקר הכוונה אלא המיעוט רק היכי  
לבחי' שני   כשיחזרו  דיינו  בקומה שלימה.  לזכות לשפלות כשהיא  לזכות לשפלות אבל העיקר הוא  תמצי 

וזה יהיה לעתיד לבוא שיתער שיר חדש. דהינו    \י/רק ממנוהמאורות הגדולים ואעפ"כ היא תבין שכל אורה  
של חסרון לכן היא לשון    הת המלכות להקב"ה שיאיר בה זו שירריהבדיל משירה כי ש  שיר בלשון זכר לא

לו זה יהיה שיר חדש  ינקבה אבל לעתיד כשתתמלא בבח ' שני המאורות הגדולים ואז אעפ"כ היא תשיר 
   רון אלא שבח והלל לו ית'.ולשון זכר כי הוא לא מחמת חס

ושל מטה ועל היחס ביניהן    השל מעלה ותתאה ירושלים  ארבינו מדבר כאן על שתי בחי' מלכות ביתא עיל
ִעיר: -ט הושע יאהמבואר בגמ' עפ"י הפסוק   ָך ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ּבְ ִקְרּבְ אמר רבי יוחנן  ודרשו בגמ' תענית ה.  ּבְ

. דהיינו שאמר שלא רושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בי
דבקרבך   עד  מעלה  של  בעיר  ישראל    ,דושקיבוא  שלמטה  עד  שדהיינו  ע"י  הקב"ה  את  יתקדשו  ימליכו 

   .במותר להם

 
מקבלת מאמא שלא ע"י ז"א. אבל עי"ש יפה    א פ"א מ"ק שכשניהם בכתר אחד אזי הי   ע"ח שער לה מיעוט הירח   עיין   צ"ע   -הגה   י

 שעה אות ב' ד"ה ואיכא למידק. מה שכתב בזה.  
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 אבל מלכות העליונה יש לה כמה פנים   .מלכות התחתונה היא המלכות שדברנו עליה
)דהיי יש למעלה  כי בכלליות היא בחי' הצדיק  נו המלך הנ"ל( שמביא את העם לתיקונו שבאמת גם הוא 

ידה מאיר לעם להעלותם בהשגות הש"י עמ"נ ביתר שאת מקבל    ממנו שכל השגתו שעל  אותו  שימליכו 
 מלמעלה רק עד כמה שמצליח באמת להביא את העם להמליך את הקב"ה.  

רה את מי להמליך אם את הקב"ה  אבל בפרטיות כל אחד בליבו צריך לשמור את המחשבות ששם הבחי
 בות או ח"ו את תאוות ליבו במחשבות רעות  ובמחשבות ט

 נמצא הלב הוא ירושלים של מעלה והפה הוא ירושלים של מטה 
בוא בדרך קבע אבל בדרך ארעי מבואר להפך  שיהענין הזה דלא אבוא בעיר עד שבקרבך קדוש הכוונה  

הקב"ה. ע"י  אלא  המלכות  בתיקון  להתחיל  הניסור    דא"א  וסוד  הניסור  היא  ההמלכה  תחילת  כאמור  כי 
לשוב עצמו  לזמן  ומתעורר  לשוב  מבין  שכשהאדם  הקב"ה  ע"י  הניסור    נעשה  סוד  בסוד  בחי'  )זה  דינים 

ראשי( תחת  למעלה    שמאלו  הרבה  שלו  ההמלכה  כח  את  שמחזק  בליבו  גדול  אור  לו  מאיר  הקב"ה  אזי 
נותן    ,מיד נעלם האורשאלא    )בסוד אמא אוזפת מנהא לברתא(  ממדרגתו כח  אבל הרושם שנשאר ממנו 

המניעותל כל  נגד  להתמודד  ההמלכה  מדותיו  כח  בכל  עצמו  לבנות  ולהתגבר  הנסיונות  בכל  ולעמוד   ,
   כשתתקבל תשובתו ויזכה להארת פנים קבועה. עד שזוכה לבוא לפניו ית' פנים בפנים. ורגעיו.

 
בחירה שנברא בבחי' עולם קטן באופן שבתיקון עולמו ד שבכוחו להמליך את הש"י הוא אדם הבעל  יהיח

האדם   צריך  כן  אלוקות  א"ס  של  חלל  בתוך  עולם  ברא  וכשם שהש"י  הגדול  העולם  כל  את  מתקן  הקטן 
 לברא עולמות של המלכת הקב"ה בתוך א"ס תשוקת ליבו. 

   

 

 עוד הקדמה וביאור 
פותח   התורה  רבינו  ואת  לתשוקתו  שא"ס  הישראלי  איש  לב  בבחי'  בענין  פנוי  חלל  בחי'  לעשות  צריך 

 שנתבאר בעץ חיים סוד בריאת העולם.  
ולזה  רעות  מתאוות  חלל  לעשות  מפרשו כפשוטו שצריך  זה  פסוק  רבינו  ואע"פ שבכל המקומות שמזכיר 
היתה כוונת דוד המלך אבל באמת כיון שרבינו מדבר מבעל תשובה כנ"ל וידוע שסוד התשובה היא בבחי'  

למעלה ממדרגתו    רורה ו' כיצד בתחילה מאיר לאדם אוכמבואר הרבה בלק"ה והיטב בת  פסח וימי הספירה
  ו ממנו )בבחי' כל ימי העיבור שהם ימיתבבחי' יחוד( ומיד לוקחים או)בבחי' פסח שפוסח על כל המדרגות  

אור  ם בזמן הזה עד שזוכה להכין כלים כראוי לאותו הדדין ועברה כמבואר בתורה ו' כל מה שעובר על הא
יעבוד בכוחות עצמו מכח הרשימו של אותו האור להכין כלים  יעמוד בנסיונות והראשון שהאיר לו( כדי ש

 שזה בחי' קבלת התורה ובחי' שלימות התשובה.  לאור הזה )ואזי זוכה להוליד את הוויתו(
   .בתורה זו הדגש הוא על שמירת המחשבה ומכח זה תיקון התפלה דהיינו עבודת הלב

כוחו תמיד להשתדל לחשוב מחשבות טובות כיצד להמליך את הקב"ה על עצמו ולגלות    לריך בכדהיינו שצ
דבר אותם בתפילת פה המביא למעשה ובדרך זו  ממלכותו בעולם ולצייר מחשבתו זו עד לעצות מעשיות ו 

 כה לתיקון המלכות בשלימות.ממליך על עצמו את הקב"ה עד שזו
גודל הקלקול ש זה מבאר רבינו  ואת    ב נעשה בליבו ע"י מחשבה רעה שמטמטמת את החלל שבללעומת 

 החכמה שבלב.  
 

 טמטום החלל 
עפ"י תורה כה שכקליפה על הפרי יש מדמה על השכל הקדוש    נ"ל הביאור  -לבאר טמטום החלל מה הוא  

שי כדי  השכל  את  לשרת  צריך  אלא  ווהמדמה  בו  אין  הלב  כי  השכל  השגת  בליבו  לצייר  תכונת כל 
המוח שהוא יבש וקר בחי'   ה תכונתזשורגש ואין לו שום כלים כלל לתפוס שכל מופשט  התפעלות וחום  

נמשל  ואמצעי בניהם שיוכל לתרגם ללב ולצייר לו בבחי' משל    איתן לאדם מדמה שהושכל ואלוקות. לכן נ
נקרא השגות אלוקותזאת השכל באופן שיוכל הלב להתפעל משכלים ש יש בחי' הפוכה     . ה  זה  )לעומת 

פין שאינן נכנסים בשכל הם מאירים התפעלות בלב )אולי זה בחי' מזלי  יים גבוהים שהם בבחי' מקששכל
 ()עיין תורה כא שיש בחי' שהמקיף מחיה את הפנימי( חזי(

יש בו גם סכנה שיפיל את הלב לדמיון רע ולמחשבות רעות    ,אבל דייקא מכח זה שהמדמה נמוך מהשכל
כה בתורה  שם    ,וכמבואר  שרבינו  בכח  עד  הוא  היצה"ר  של  כחו  כל  כי  מדמה.  בשם  היצה"ר  את  מכנה 

 המדמה. 
את   לצייר  לכח המדמה שבלב  שהכוונה  מוכרח  שנקט  הלב  ציור  לשון  אבל  מדמה  מזכיר  לא  רבינו  כאן 

ללב המח  שמאיר  חכמה  בחי'  שהיא  יחוד    ,המחשבה  ובינהמכח  שם    נים.עליוה  חכמה  אחיזה  ואמנם  אין 
 וצה לתרגם ללב את השכל שם מתחיל אחיזת היצה"ר.אבל כשבכח המדמה ר ,ליצה"ר

והמדמה כיון שמלביש את השכלים הוא קרוב להיות חכמות חיצוניות ושם מסית היצה"ר מאד את מחשבת  
חיצוני   שהוא  בדמיון  הוא  עסקם  שכל  חיצוניות  לחכמות  ליפול  שחכמות    .הקב"ה  להשגתהאדם  ואע"פ 

ה לימוד  לצורך  בהם  להשתמש  אפשר  כלשוןחיצוניות  לבני"א  ולעזור  וטב  להיותחז"ל    תורה  ות  ח רקחות 
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ומזהיר מהם  ה אבל    .לקדושה חוזר  רבינו  לכן  הקדוש.  הפוגם בשכל  רע  ליפול למדמה  בהם  גדולה  סכנה 
 תורות עיין תורה ה' ולה ועוד וגם בתורה זו.  בכמה

לא תופסת    וחניתמזהיר מהן כיון שתופסות קדושת השכל הכוונה אע"פ שמחשבה היא ר  בתורה לה רבינו
משרת   להיות  המדמה  את  לתקן  שרוצה  הקדושה  מקום  תופסת  כאילו  במדמה  שפוגמת  כיון  אבל  מקום 
נ תנינא( ממילא כשעסוק בהן פנוי  השכל ועוד כיון שא"א לחשוב שתי מחשבות ביחד )תורה רלג ותורה 

 . ממחשבת המלכת הקב"ה 
 

 סוד החלל
ה עשה חלל ומבאר כיצד ומדוע דווקא עגול ורק אח"כ  יש כאן מקום לטעות כיון שבע"ח מבואר שתחיל 

נבנו העולמות דהינו אדם הקדמון   ועליו  קו  ורק   אשהומבאר כיצד המשיך לתוכו  למעלה מכל העולמות 
בריאה  ועולמות  אורות הבוקעים מאזנים חטם ופה ועינים שלו התחיל בחי' הכנת כלים לבריאת אצילות  המ

 כמ"ש לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשתיו  ו ית'דלוי כבוישם מתחיל ג ,יצירה עשיה
להביות איש הישראלי   רהאדם תחילה יש בחי' צמצום א"ס אולם קטן בלב  וונראה פשוט לפ"ז שגם בבחי' ע

 להש"י ואח"כ מתחיל המלכת הקב"ה במחשבות טובות   
על לקבל  ישראלי  איש  של  תשוקתו  א"ס  מרוב  ומתלהב  לשוב  מתעורר  כשאדם  בחוש  רואים  עצמו    וכן 

עבודות גדולות למעלה מכוחותיו ולכאורה צריך לצמצם עצמו תחילה ואח"כ לחשוב מחשבות כיצד לעבוד  
 אותו ית' ולהמליך אותו ית' לפי הכוות שיש לו. 

החלל   את  מטמטמת  רעה  שמחשבה  רבינו  שנקט  הלשון  עצמה  בתורה  וכן  ד'  אות  ז'  מנחה  בלק"ה  אבל 
ורק הן    , בותומוכרח שאינו כן אלא שהכל מתחיל ממחשבות ט  משמע קצת שאינו כן ובדקדוק בלק"ה שם

   .שראליי איש ה בכוחן לצמצם את א"ס אור להביות של

בלבלפ"ז  ונמצא   ומבטלת    ,שהקו הוא שעושה את החלל  ולכן מחשבה רעה מטמטמת את החלל בעצמו 
  .אותו

 

ז    לק"הועיין היטב   ֹחְלִלים כָּ   -דאות  מנחה הלכה  ּכְ ִרים  ְוׁשָ ה  ֹחְלִלים  ְוזֶּ ּכְ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַהּמּוָבא  ְך  ּבָ ַמְעָיַני  ל 
ִחי ּבְ יר  ה ְלַהְגּבִ עֹוָלם ַהּזֶּ ּבָ ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם  ּכָ ָמאִלי, ׁשֶּ ב ְוָחָלל ַהּשְ ּלֵּ ּבַ ׁשֶּ ַהְיִמיִני  י ֲחָלִלים ָחָלל  נֵּ ַהְיִמיִני ׁשְ ַנת ָחָלל 

ר טֹוב ַעל ָחָלל ַהּשְ  צֶּ ן ַהּיֵּ ּכַ ם ִמׁשְ ָ ׁשּ "ל.ׁשֶּ ּנַ בֹות טֹובֹות ְוָרעֹות ְוכּו' ּכַ ם ַמֲחׁשָ הֵּ ם ְוכּו', ׁשֶּ ָ ׁשּ   ָמאִלי ׁשֶּ
ַעל   י  בִּ   -ּכִ ָהָיה  ׁשֶּ נּוי  ַהּפָ ָחָלל  הֶּ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶּ י  ִקְרּבִ ּבְ ָחָלל  י  ְוִלּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ב  ַהּלֵּ ֲאַזי  טֹובֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ י  ת ְידֵּ   ְתִחּלַ
ִריָאה כוּ   ַהּבְ ִנְמׁשְ ם  ׁשָ ּלְ ּדֹות   ׁשֶּ ַהּמִ ל  ּכָ ִלּבֹו  ּבְ יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶּ ָהָאָדם  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהָיה  ַהּכֹל  ׁשֶּ ּדֹות,  ַהּמִ ם  הֵּ ׁשֶּ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ

בֹות טֹובֹות ְוכוּ'.טֹובֹות ְוכּו'   ָ ַמֲחש  ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ְתַלֲהבוּת ְוכוּ' וּמִּ ַצְמֵצם ַההִּ ּמְ ֶׁ ּ י ַמה ש  פִּ ים ּכְ ֵהם ַנֲעש ִּ ֶׁ גם כאן בסיפא זו    ש 
 מקום לטעות כנ"ל יש

ָחָלל,   ם הֶּ בֹות ָרעֹות ְוכּו', ְמַטְמטֵּ לֹום ַמֲחׁשָ ב ַחס ְוׁשָ חֹוׁשֵּ ׁשֶּ ּנוּ ֲאָבל ּכְ ִכיַנת ֱאלֹקּותֹו ִמּמֶּ ק ׁשְ ּלֵּ י ִנְסּתַ ְוָחַזר ִלְבִחיַנת    ּכִ
ִחיַנת   ּבְ ה  ּזֶּ ׁשֶּ סֹוף  ין  ְוכּו'אֵּ ִלים  ּכֵּ ִביַרת  ׁשְ ׁש סֹוד  ַמּמָ ָחָלל  הֶּ ם  ְמטֵּ ִנּטַ ַוֲאַזי  ם  .  ּבָ ם  ְמטֵּ ְוִנּטַ ְבִחיַנת  ּבִ ָהָאָדם  ב  לֵּ ּבְ ׁשֶּ  

ָחָלל ַהְיִמיִני, ְוָאז ִנטַּ  ָמאִלי ַעל הֶּ ָחָלל ַהּשְ ר הֶּ ּבֵּ י ִמְתּגַ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוכּו', ּכִ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ְבִחיַנת  ׁשֶּ ב ּבִ ם ַהּלֵּ ְמטֵּ
ב.  ת לֵּ ְרּפַ ב חֶּ  ָעְרַלת לֵּ

ידוש נפלא שמחשבות טובות שמצייר בליבו עד בחי' עצות טבות שיתגלו  יש כאן ח-  נסתלק שכינת אלקותו
  .פיו בבחי' שכינה מדברת מגרונודיבור בליבו ויוצא ב נתבתפילה מעומק הלב הן שכינת אלוקות ית' השוכ

נח.[ בביאור ושי לקמן  קנפלא ה  ובזה יתבאר  ולחיש לה  ]דף  גחין  גוצא  דלא    .תקבל עצתה  .מאמר אתתך 
שממנה צריך הדכר לקבל עצה ומה היא העצה. אבל לפי הנ"ל וא בחי' הדכר ומי בחי' הנוק'  מובן שם מה ה

יתבאר נפלא כי כששכינה מדברת מגרונו אזי צריך להשמיע לאזנו מה שפיו מדבר כי הם דבורים חדשים  
ו פילה אם יקשיב להם. והן העצות שנתהוו בלבתשמשגר הש"י בבפיו ויכול להתעורר מהם מאד להתגבר ב

וכן מבואר   וח הקדש ודברי הש"י ממש עי"ש.רות כמבואר בתורה קנו שהן  מהיוצא מפיו בהתלהבות וחמי
 לעיל בתור המח שהדבורם שמדבר בכח הם עצמם דבורי הקב"ה. 

 

 חזר לבחי' א"ס שזה בחי' שבירת כלים ו
הנשפע   האור  כל  את  להחזיק  בכוחם  אין  כשהכלים  היא  כלים  שבירת  כי  נשברים    ,הםבהביאור  ואזי 

רעות.   ותאוות  כל המדות  נעשים  ישראלי  ומשברי הכלים  איש  להביות  מוהרנ"ת שאור  דברי  ביאור  ונ"ל 
  היא רוח הלב הבוער בתשוקה אליו ית' המבואר בתורה לא אות ו' שנובע מתיקון ושמירת הברית עימו ית' 

שם( כמבואר  דאמה  בפומא  מתגלה  אהבה  דהיינו  חסד  כ  )כי  בבחי'  ברית שהיא התקשרות  )ונעשה  ריתת 
כי התלהבות הלב היא אחת ורק תלוי לאיזה   אליו בכח גדול באופן שמכרית את כל המונע ומפריע לזה(

. כי לעומת א"ס תשוקה אליו ית' מכח תיקון הברית, יש בחי' א"ס תשוקה לתאות ניאוף, נים אותהון מכווכיו
רוח שבלב, רק תלוי איזה מחשבה רוכבת עליו    בחי' מה שאמרה רחב ולא קמה עוד רוח באיש. והן אותו

ניאוףלכוונו. כי מחשבה רעה מפילה את הרוח הזו, לתוקף חמימות ותשוקה של   בחוש    וכן רואים  .תאות 
לעומת זה  ולהבדיל    .  שאין עוד תאוה שתופסת את כל רוח הלב שמתפשט בכל הקומה כל כך כמו בניאוף

ע"י   לקדושה  הרוח  לו בות  וט   מחשבותממש שמעלה את  נעשה  תמביאן  אזי  הרוח הזה  פילה מעומק הלב 
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הנ"ל בחי'   הרעה  החמימות  את  מבטל  הבוער  ליבו  וחמימות  מח  בתורה  כמבואר  תאמרנה  עצמותי  כל 
 כמבואר בתורה קנו. 

ין אותו לקדושה אזי נעשה חלל  ונמצא שרוח הלב כמו סוס חזק והרוכב עליו הן המחשבות טובות וכשמכ
 ין אותה לקדושה.  ואין הכוונה לצמצם את עוצם התשוקה אליו ית' אלא רק לכבליבו. כי חלל בלב 

חלל    איצה"ר גשמי וכאן כביכול נראה שהוובזה יתבאר עוד קושיא מדוע בתורה עב מבאר שהחלל הוא מ
מיצה"ר חלל  עושה  בעצמה  היא  טובה  המחשבה  כי  כן  אינו  באמת  אבל  להש"י.  קדושה  תשוקה    .מא"ס 

לע מוהרנ"ת  רעה.  וכלשון  על  טובה  מחשבה  דהיינו  השמאלי  על  ימני  החלל  להגביר  שצריך  ואדרבה  יל 
)כמו שמבאר    שומרת את רוב ההתלהבות ותשוקה אליו ית' שלא לאבד ממנה כלום המחשבה טובה היא  

לקמן(   שיבער  מוהרנ"ת  ית'  אליו  אותה  לכוין  עצמותי  לבו  אלא  כל  בבחי  קדושים  ודבורים  בתפילה 
לבי חלל בקרבי שאמר דוד המלך הכוונה שמגביר חלל ימני על חלל שמאלי וזה    נמצא שבאמת  תאמרנה.

 מה שביאר בתורה עב שהוא חלל מיצה"ר גשמי. 
 

  ות חדש  ותתאול  גורמתדהיינו טמטום החלל שבלב ע"י מחשבה רעה צ"ע כי שבירת כלים    –שבירת כלים  
 היו.  וכאן נראה שהכניס את ההתלהבות לכלים שבורים דהיינו תאוות שכבר

נ"ל ש  והביאור  טובה  אכיון  המחשבה  נפסק  רעה  מחשבה  כשחושב  מיד  הרי  מחשבות  שתי  לחשוב  "א 
תשוקה לא"ס  חוזר  וממילא  כנ"ל  החלל  את  אלא  שעושה  את  ש  הנ"ל  שמפילה  הרעה  במחשבה  מתלבש 

התשוקה הזו לתשוקות רעות ומתגברות בו כל התאוות רעות ובפרט תאות ניאוף שהיא עיקר פגם הברית  
נמצא שתוקף תשוקתו נכנסה בכלים נשברים של מחשבות רעות שאין    .נ"להלעומת ברית הקשר אליו ית'  ו

להרבה תשוקות רעות בבחי' כל המוקטר ומוגש  בהם יכולת להכיל את תשוקתו הא"ס אליו ית' ונשברים  
נשבר לכלים  חיות  ונעשית  אלא שנפלה  ית'  אליו  פנימיות התשוקה היא  דהיינו שפנמיות  ים תאוות לשמי 

 רעות. 
 

ְך ַעל ֲאָבל  ָחָלל  ְלֵהפֶׁ יַנת הֶׁ חִּ ת ּבְ יק אֶׁ ַרְך ֲאַזי ְמַקיֵּם וַּמֲחזִּ ְתּבָ ת ה' יִּ בֹות טֹובֹות ֵאיְך ַלֲעֹבד אֶׁ ָ ב ַמֲחש  ֵ חֹוש  ֶׁ ְיֵדי ש 
"ל.  נוּי ַהּנַ  ַהּפָ
ּלֹא ֻיְחַזר הָ  ִריָאה ׁשֶּ ת ַהּבְ ִחּלַ ל ּתְ נּוי ׁשֶּ ָחָלל ַהּפָ ר ִקּיּום הֶּ י ִעּקַ ה ָהָיה  ּכִ י זֶּ ַעל ְידֵּ ין סֹוף ׁשֶּ ְבִחיַנת אֵּ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶּ אֹור ּכְ

ר ִקּיּומֹו ַעל   ֱחָרב ָהעֹוָלם. ִעּקַ לֹום נֶּ ָראּוי,    -ַחס ְוׁשָ "ל ּכָ ל ַהּנַ ִמין ּכָ ַקּיְ ּמְ י ׁשֶּ יִקים ַעל ְידֵּ ּדִ י ֲעבֹוַדת ַהּצַ ַצְמְצִמין  ְידֵּ ּמְ ׁשֶּ
ִלבָּ  ּבְ ין סֹוף ׁשֶּ ָכל ּכָֹחם  ִהְתַלֲהבּות אֹור אֵּ ִרין ּבְ ּבְ י, ּוִמְתּגַ ִקְרּבִ י ָחָלל ּבְ ְבִחיַנת ְוִלּבִ ב ּבִ ּלֵּ נּוי ּבַ ין ָחָלל ּפָ ָראּוי ְועֹוש ִ ם ּכָ

ב ם ַהּלֵּ רֹוִצים ְלַטְמטֵּ ַעם ׁשֶּ ָכל ּפַ ב ּבְ בֹות ָרעֹות ָהעֹוִלים ַעל ַהּלֵּ ֲחׁשָ ַעל  ַעל ַהּמַ ין סֹוף   -, ׁשֶּ ק ָהאֹור אֵּ ּלֵּ ה ִיְסּתַ י זֶּ ְידֵּ
ַעל  חַ  ָהעֹוָלם.  ן  ֻחְרּבַ הּוא  ׁשֶּ ִריָאה  ַהּבְ ת  ִחּלַ ּתְ ל  ׁשֶּ נּוי  ַהּפָ ָחָלל  הֶּ ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ל  ּטֵּ ְוִיְתּבַ לֹום  ְוׁשָ ִרין   -ס  ּבְ ִמְתּגַ ן  ּכֵּ

ַעל   בֹות טֹובֹות ׁשֶּ ַמֲחׁשָ ַעל    -ּבְ ל ָהעֹוָלמֹות ׁשֶּ ם ִקּיּום ּכָ הֵּ ּדֹות ׁשֶּ ל ַהּמִ ִכין ּכָ ה ִנְמׁשָ י זֶּ ה ַמְלכּותֹו  ְידֵּ   -ְידֵּ ּלֶּ ה ִנְתּגַ י זֶּ
ין סֹוף ַעל   ּלּות אֹור אֵּ ר ִהְתּגַ ה ָהָיה ִעּקַ ִביל זֶּ ׁשְ ר ּבִ לֹא ָעם ְוכּו'. ֲאׁשֶּ ְך ּבְ לֶּ ין מֶּ י אֵּ י עֹוָלם ּכִ אֵּ ְמצּום   -ְלָכל ּבָ י ַהּצִ ְידֵּ

"ל.  ּנַ  ְוכּו' ּכַ
נו רק דמיון בעלמא אלא  מוהרנ"ת מבאר שהדימוי של החלל שבבריאת העולם לחל שבלב איש ישראלי אי

 ממש אותה בחי' עד שכל החלל של הבריאה תלוי בחלל לב של הצדיקים שמקיימים העיצות הנ"ל. 
ִעיר ְוכּו'.  י לֹא ָאבֹוא ּבְ ָאה, ּכִ יָתא ִעּלָ ם ְלבֵּ ה ּגַ ׁש ֲעִלּיָ ה ַמְלכּותֹו ַעל ְוָאז יֵּ ּלֶּ ְתּגַ ּנִ ׁשֶּ ְך ּכְ ְיָקא ַאַחר ּכָ י ּדַ ל ַהנַּ ּכִ י ּכָ "ל, ְידֵּ

ּיּוַכל ִלְסּבֹל וְ  ן ׁשֶּ ֹאפֶּ ּקּון ּבְ ְבִחיַנת ּתִ ִלּבֹו ּבִ ָראּוי ּבְ ב ּכָ ִאיר אֹור ַלֲהִבּיּות ַהּלֵּ ר ּומֵּ ְיָקא חֹוזֵּ ק  ָאז ּדַ ּתֹוקֵּ ל ַרק ִיׁשְ ּטֵּ לֹא ִיְתּבַ
ין סֹוף. ֲאָבל ַאף ְמַעט ַעד אֵּ ָרצֹון ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד ּכִ ַרְך ּבְ י  ַעל    ַלה' ִיְתּבָ י  ּפִ ְבִחיַנת ְוִלּבִ ְבִחיַנת ִצְמצּום ּבִ ן הּוא ּבִ כֵּ

ל ָחי. ל אֵּ נּו אֶּ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבש ָ ִחיַנת ִלּבִ אלִֹקים ְוכּו' ּבְ י לֵּ ִחיַנת ָצְמָאה ַנְפׁשִ הּו ּבְ ּזֶּ   ָחָלל ְוכּו' ׁשֶּ
ית' אלא רק כלל לצמצם את רוב התשוקה והכסופים אליו    כאן מבאר מוהרנ"ת שסוף כוונת הצמצום אינו
 לכוין אותם לכיוון הנכון ע"י המחשבות הטובות. 

ב שם  מפורש  ו' וכן  אות  ַעל      -  סוף  הּוא  ִחיָרה  ַהּבְ ר  ָהאֹור    -ְוִעּקַ ִצְמצּום  ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ׁשֶּ ַעת  ַהּדַ ַהְעָלַמת  י  ְידֵּ
בִּ  ְמצּום  ַהּצִ ּקּון  ּתִ יְך  ְלַהְמׁשִ ָהָאָדם  ָצִריְך  ן  ְוכֵּ ִריָאה.  ַהּבְ ת  ְתִחּלַ ם ּבִ ְיַצְמצֵּ לֹו  ָהָראּוי  מֵּ ר  יֹותֵּ ב  ְתַלהֵּ ּמִ ׁשֶּ ּכְ ׁשֶּ ְבִחיָרתֹו 

בֹות טֹובֹות ְוכּו'. וְ  בֹות ָרעֹות ְוכּו'. ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ֲחׁשָ ּכֹחֹו ַעל ַהּמַ ָכל  ּבְ ר  ּבֵּ ִיְתּגַ יג ַהִהְתַלֲהבּות ְוכּו', ַרק  ַיּשִ ְיָקא  ּדַ ָאז 
גֹות ל ַהַהּשָ ּכָ יג ְוכּו'. ׁשֶּ ּשִ ּיַ ֶּ ם ַעל    ַמה ׁשּ ְליֹונֹות הֵּ ַגת אֹוַרְיָתא    -ָהעֶּ ִחיַנת ַהּשָ הּו ּבְ ּזֶּ ָאה ׁשֶּ יָתא ִעּלָ ּקּון ּבֵּ ִחיַנת ּתִ י ּבְ ְידֵּ

ם. ְוַעל   ר ׁשָ ְזּכָ יָקא ְסִתיָמָאה ְוכּו' ַהּנִ ַעּתִ "ל ַוֲעַדִין ְצִריִכין    -ּדְ ר ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָרָאה ַהּנַ "ל ּתּוַכל ְקָצת ְלַחּבֵּ ל ַהּנַ י ּכָ ְידֵּ
ַרְך:  יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ר עֹוד ּבִ א ְלָבאֵּ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ  ִסּיַ
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 [א]  מטתורה 

 : והוא כחתן יוצא מחופתו וכו' שם אהל בהם לשמש )תהלים יט(  
שהצדיק    לשמש שם אהל בהם  -בפסוק זה מצא רבינו רמז לעיקר השגתו בתורה זו ובסוף התורה מבארו  

כדי להשפיע    שם אהלהקב"ה    שמשהנקרא   בו  אורו  חוטאים    בהםדהיינו  לכן כשישראל  ישראל,  דהיינו 

)דהיינו  יוצא    והוא כחתןולתו. אבל כשישראל עושים רצונו של מקום אזי הצדיק בבחי'  יורד הצדיק מגד

הזה    ישיש כגבור לרוץ אורחדהיינו מההסתרה שהיתה לו.    מחופתו כבעל תשובה המתחיל מחדש לגמרי(  
 שהפסיד בזמן שהיה נזוף בגלל ישראל 

 
 אאות 

[ ד]  קב"ה שיתגלה מלכותוורצה ה  ,\ג [/ב]  היה אור הקב"ה אין סוףכי קודם הבריאה  

, והוצרך לברוא בני  \ז/דהיינו שאין מולך בלי נמלך   [ו]   , ואין מלך בלא עם \ה/ דהיינו מדת רחמנותו
 וקודם שבראו כבר חשב מחשבות כיצד יתגלה אליו כדי שימליך אותו . \ח/ אדם שיקבלו עול מלכותו

 
קטז ופל"ח( ועיין חיי מור"ן הנ"ל שאמר שזאת    תורה זו היא לשון רבינו ז"ל נאמרה בשבת בסעודה שלישית ג' ניסן שנת תקסג במעדוועדיווקע אחרי נשואי בתו שרה ז"ל )חי"מ   א

 התורה לא אמר בשבילנו רק בשביל גזרת הפונקטין )דהיינו לבטל גזרת גיוס ילדים לצבא הצר( 
 עיין ע"ח שער א' ענף ב' ד"ה דע כי טרם   ב
 אות א' בשם הרמ"ז שמדייק שהכל מדבר באורו ית' ולא בעצמותו.  עי"ש בהגה   ג

קרא א"ס ולא אין ראשית שזה יותר מיוחד לו ית' מלשון א"ס. ועפ"ז ביארו בחב"ד עניין הצמצום דלא  מקשים מדוע נ   בשם המגיד 
עד   העולמות  מקום  כביכול  שתופס  לומר  שייך  עליו  ממנו שרק  ומתגלה  היוצא  אליו אלא באור  יחס  לנו שום  אין  כי  שייך במאור 

 (.  מאמרו של הרב נחום גרינוולד   ש"ט גליון א' וב' שכביכול צריך לצמצם אותו כדי לברוא אותם.  )עיין בהיכל הבע 

לא ביאור מה הוא כן אלא מה הוא לא. כי אין לנו תפיסה אלא בדבר שיש לו מדה וגבול לכן לגביו ית' אין לנו הגדרה    אין סוף זה 
עולם כי עולם הוא  והשגה אלא על דרך השלילה. ואין זה ביאור אלא כאומר שאין לו ביאור. אבל מבואר בו שהוא סותר בריאת  

 בגבול ומדה הפך הא"ס שמוגדר כאין לו מדה וגבול.  

 השם עולם לשון העלמה דהיינו שהמציאות היא רק עד כמה שמעלים את מציאות אור הא"ס.  וזה בעצמו 

ממש יש  כל סוד הבחירה שהעלמה היא שניתן כביכול מקום )מקום דייקא( לומר שיש לו ית' גבול ומדה. ובאותו משקל    ובזה טמון 
 מקום לומר ההפך שכל ההעלמה היא שקר והסתרת האמת.

לפ"ז ידו אפשר    נמצא  על  שדייקא  באופן  א"ס(  מהאור  בחי'  )שהיא  האמת  על  לבוש  הם  וגווניהם  בחינותיהם  בכל  העולמות  שכל 
 לגלות את האמת ע"י שמסתכל בשכל של כל דבר ואפשר להעלים את האמת כשהולך אחר התגלות ליבו.  

 היא באופן שהבחירה שווה.  וההעלמה  

עוה"ב עולם האמת נקרא ש"י עולמות. ונ"ל הטעם כי באמת רק ע"י בחי' העלה שייך שכר שהרי בלא העלמה אזי    צ"ע שגם שכר ) 
אין מי שיקבל שכר כי הכל זה וא ית' ורק ע"י בחי' העלמה שייך לדבר בנשמות ישראל ובשכר שיקבלו ואולי אפ"ל שזה השכר מה  

 שיגו עוד גילוי בהעלמה וזה בעצמו בש"י בחינות של העלמה( שבכל פעם י 
"כי אינו יכול להקרא מלך אלא לאחר בריאת העולם".    ד הקדמה לספרא דצניעותא )דף לד  ובספר למודי אצילות למהרח"ו שם ב עיין בספר מבוא שערים להאריז"ל בתחילתו 

 לעיל תורה ד' אות ט' ]דף ד.[ ולקמן תורה עח ]דף צב.[    ועייןבמהדורת תרנז( "בתחילת רצונו ית' להיות שולטן ומלך".  

גם שם ציטט את הע"ח הנ"ל וגרס כדי לגלות רחמנותו. ונראה לומר כי מלכות תכונתה דלית לה מגרמא כלום.    עיין לקמן תורה סד   ה 
אלא רק עמ"נ להשפיע  אצל הנמלך הפירוש שאין לו כלום מעצמו אלא הכל רק מהמלך ואצל המלך הפירוש אין לו כלום לעצמו  

 למלכות. נמצא לפ"ז שמה שכתוב בעץ חיים שברא את העולם כדי לגלות מדת טובו זה היינו הך שברא כדי לגלות מלכותו.

כי רחמים היא מדת התפארת וידוע שתפארת ומלכות הם קב"ה ושכינתיה בחי' אשה ובעלה. והם בחי' המלך והעם נמצא    עוד י"ל 
 ך והיינו מדת מלכותו שרצה שתתגלה. וזהו שכתוב כי מרחמם ינהגם.שמדת הרחמים היא מדת המל 

מלכותו ולא ממשלתו כידוע החילוק בשם הגר"א שממשלה היא בכח ואילו מלכות היא מרצון העם וזהו שאנו אומרים    וזהו שנקט 
ון הוא בספירת הכתר וזהו שכתר  בסוף פסוקי דזמרא כי לה' המלוכה ומושל בגויים. וכתיב ומלכותו ברצון קבלו עליהם. וידוע שהרצ 

המלך הוא הרצון של העם שימלוך עליהם. להפך ממלך שמולך בכח העזות שהיא מלכותא בלא תגא דהיינו בלא כתר. ובאמת אינה  
 מלכות אלא ממשלה כנ"ל.

 קמן תורה עז ]דף צב.[ רבינו בחיי וישב לח ל ד"ה ועל דרך הקבלה  ובהקדמה לפרשת בלק כב ב ולעיל תורה טו אות ז ]דף כא.[ ול   ו 
טמון עוד עניין כי עם מלשון גחלים עוממות דהיינו מגרה נמוכה בחי' חשכות וגם זה טמון במאמר חז"ל הזה אין מלך    בלשון עם   ז 

שבהכרח   לרמוז  הלך  כתר  וזהו  וחשוך  עמום  אור  בחי'  הם  וכלפיו  מהעם  גבוהה  במדרגה  שהוא  בהכרח  מלך  כי  דהיינו  עם  בלא 
גה שמעולם עליון מזה של העם דהיינו שהוא בחי' מדרגת הכתר כלפי העם. ורק מלך כזה יכול להביא את העם  שהמלך הוא במדר 

לשלימות לאפוקי ממלך שהוא רק אחראי על הסדר הטוב שלא יבלעו זה את זה כמו מלכי הגויים כמבואר במשנה באבות שאלמלא  
 מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו.

עוד מציאות זולתו יתברך. ואריכות גדולה יש למה בני אדם ומה כלול בלשון הזה. מצד שבו כלול הכל. אבל לעניין    דהיינו לברוא   ח
שלנו דהינו לענין תיקון המלכות מוכרח היה לברוא בריה שתמליך אותו מרצון ובדעת דאי לאו הכי אין זו המלכה ולקמן יתבאר גם  

 .  עניין הבחירה שהיא הכרחית לשלימות ההמלכה 
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גבול ומדה והמידה הראשונה  מידה הכוונה ל   \י/טדותי והתגלות מלכותו א"א להשיג אלא ע"י המ

  : \יאהיא החכמה שהיא יש מאין וכמ"ש החכמה מאין תמצא/ 
כי הוא ית' אין לו סוף ומדה, שהיה אפשר להשיגו בהן ולכן רק ע"י משיגין אלקותו    יג דות יהמ  יבשע"י 

אלקותו משיגין  להיות  אפשר  המקבלים  כלי  לפי  אורו  את  מושל  שיצמצם  אדון  שיש   \יד/ויודעין 

 : \טז/ שמע שזו תכלית הידיעה שבשבילה נברא העולםמ \טו/ומנהיג
 

עד כאן דיבר בבחי' הרצון )וכביכול הקשיים( שהיו בבריאת העולם ועתה יבאר כיצד )כביכול התגבר  
 עליהם( כיצד בראו. 

דהיינו שדבריו כאן מתייחסים לדלעיל מה שאמר שקודם הבריאה היה אור הקב"ה אין סוף ואין עוד מלבדו  
 \יזא היה מקום לברוא מציאות זולתו/ כלל וממילא ל

ובתוך החלל הפנוי ברא העולמות    ,\יח/את האור א"ס לצדדין, ונשאר חלל פנויוצמצם  

ביאור העניין כיון שמדובר   והן הן מדותיו:    \כ/([יט]   )כמבואר בע"ח בתחילתו בהיכל א' ענף ג'

 
 המדות  -מתרלו   ט 

לברוא בני"א ומיד עבר לדבר כיצד יצמצם אורו כדי להתגלות להם ומשמע שהעולמות שמדבר עליהם הם לא האדם    פתח בהוצרך   י
אלא מדותיו של השי"ת המצמצמים אורו ומעלימים כדי שיוכל אורו להתקבל ולהתגלות בכלי הבני"א אבל האדם הוא לא העולם  

 ות אותו ית' שנעלם בעולם.  ועל האדם מדבר בהמשך מה שכתב והלב הוא הצייר.  אלא הוא זה שצריך לגל 

  גם האדם נברא באותו אופן שנבראה התגלותו ית' והאדם הוא בעצמו התגלותו שהרי בצלמו ברא אותו ומבשרי אחזה   אבל באמת 
אדם קדמון שקדם גם לעולמות שקדמו    וזהו שראשית הקו שהאיר בתוך החלל היה בחי' אדם הקדמון שהוא אדם רוחני והוא   אלוק.

ממנו   הבוקעים  באורות  קצת  אלא  השגה  שום  לנו  אין  זה  ובאדם  ונקודים  וברודים  העקודים  עולמות  דהיינו  אבי"ע  עולמות  לד' 
 כמבואר בעץ חיים.

ה   ועדיין בבחי' חכמה   יא ופג תנינא שע"כ  מ' תנינא  וכמבואר בתורה  ית' אלא על דרך השלילה  לנו השגה בו  רחוק  אין  נקראת  יא 
 כמ"ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממנו וביאר רבינו שהכוונה שזאת היא החכמה דהיינו עד כמה שמשיג שהיא רחוקה ממנו.

מה, בחי' מה חמית הנ"ל(  –מה. דהיינו שיורד מבחי' כח    -דהיינו בבחי' הנוקבא )כידוע שנבראה ע"י תרדמה דהיינו תרד   ורק בבינה 
 תא למלתא בדרך משל ונמשל ומבין דבר מתוך דבר עד שיכול לדבר ממנו ית' במה שכביכול כן משיג.שם יורד לבחי' מדמה מל 

 שע י )מרכאות מחוק(  -בתקפא    יב
 המדות  -מתרלו   יג
שפתח   יד העם    צ"ע  מצד  אבל  ממשלתו  ולא  דייקא  מלכותו  מלכותו  לגלות  רצונו  מצד  דיבר  דלעיל  ונ"ל  במושל  וסיים  במלכות 

 שהעם יחשוב שהמלך נצרך לו ושכל מלכותו תלויה בעם אלא צריך להתייחס למלך כמושל.הממליך בוודאי אסור  

 אדנותו וממשלתו מעורר יראה וידיעת מנהיגותו מעורר אהבה דהיינו שיודע שמוליכו לשכר טוב.  נ"ל ידיעת  טו 
 ן ליה. וצ"ל שהכל אחד.  בנביא שנברא לכבודו כמ"ש לכבודי בראתיו וכו'  ובזוהר הלשון בגין דאישתמודעי   צ"ע מבואר   טז 
שאין הכוונה במושגים של עוה"ז אלא למהות של א"ס שפירושה שא"ס למציאות שלו ממילא היא מבטלת כל מציאות    צריך להבין   יז 

 אחרת ולא שייך מצד מהותה קיום לעוד מציאות.  

י לאו הכי אין כאן עוד מציאות. וזה  מציאות נוספת, כל מציאותה היא רק עד כמה שהיא לא המציאות שקדמה לה, דא   דהיינו כי כל 
 בעצמו סותר למהות האין סוף שלו ית'.

 היה לצמצם את אורו האין סופי ולתת מקום למציאות נוספת כביכול מחוצה לו.    ולכן מוכרח 

ואמר שם  עיין תורה סד ותורה לג באר שבודאי אין הכוונה ששינה מהותו האין סופית לכן בודאי הוא נמצא גם בחלל.    ובמקום אחר 
 שאין לנו השגה להבין סתירה זו.  

מבארים קצת לקרב הענין לשכל. ומבארים שצמצום אלקותו כדי לתת מקום לבריאת העולמות, הכוונה שנתן    אבל במשנת חב"ד 
 מקום דהיינו ברא העלמה כזו שיהיה מקום לומר שיש חלל פנוי ממנו. )וראשית ההעלמה הזו היא בחי' מלכות א"ס( 

דיבר רבינו בעניין זה של החלל הפנוי שא"א לומר כפשוטו כי בוודאי אין מקום שאין בו חיותו ית' )גם איך המקום פנוי    בתורה סד   יח
ואעפ"כ אורו ית' נשאר א"ס(. אבל גם א"א להבין כיצד אינו כפשוטו כי אם הא"ס נמצא בו כיצד יתכן בריאת עולמות שיש להם סוף  

 לעתיד לבא.  וגבול ומדה ואמר שא"א להבין זאת עד 

 אמר שאין אפשרות להשיג זאת כי בזה תלויה הבחירה.  ובתורה כא 
 צ"ל ענף ב'  יט 
דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה    -'  ענף ב   ' שער א   -  עץ חיים   כ

ר א"ס פשוט ההוא ולא היה לו בחי' ראש ולא בחי' סוף אלא הכל  שום מקום פנוי בבחי' אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן או 
היה אור א' פשוט שוה בהשוואה א' והוא הנק' אור א"ס. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא  

' בחקירה הראשונה. והנה אז  לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו אשר זאת היה סיבה בריאת העולמות כמבואר אצלינו בענף הא 
וצמצם האור ההוא   וק"ל(  זה  )אמר מאיר בערכינו אמר הרב  צמצם את עצמו א"ס בנקודה האמצעית אשר בו באמצע אורו ממש 
ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית ממש כזה <ציור> והנה הצמצום  

בהשו  היה  בהשוואה  הזה  סביבותיו  מכל  עגול  היה  ההוא  החלל  שמקום  באופן  ההוא  ריקנית  האמצעית  הנקודה  בסביבות  א'  אה 
 .גמורה 
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ו שאומרים שיש מקום או אין בקודם הבריאה הרי שלא שייך מקום ותפיסת מקום אלא בבחי' רוחנית וכמ
לברוא  כדי  אותו  לצמצם  צריך  לכן  אור  רבוי  הוא  א"ס  כיון שאור  והביאור  מסויימת.  סברא  לומר  מקום 
נברא שימליך את הקב"ה וגם כדי שהנברא ישיג איזה השגה בהקב"ה כדי שיהיה לו רצון להמליכו ושידע  

 .רצון הקב"ה כדי להמליכו
ה שנתן מקום להעלים את מציאותו )והמקום לסברא זו דהיינו האפשרות  לכן צמצום האור לצדדים הכוונ

לומר שיש מקום שבו הוא ית' לא נמצא הוא כמו חלל וריק מהתגלותו( ועל קרקע זו, שכביכול אפשר לומר 
ולהמליכו.  מאד  נמצא  הוא  שאדרבה  ולגלות  ולמצא  אותו  לחפש  גם  אפשר  הזה  בחלל  שם  אינו,  שהוא 

זולתו והיא גם הכלי לגילויו שם, ונמצא שהעלמה היא ש כי בלא העלמה אזי    בראה מציאות של כביכול 
 . \כאאורו רב אבל ע"י ההעלמה כשהיא במדה נכונה היא דייקא האפשרות לגלותו ולהמליכו/

 
עד כאן ביאר מה עשה הש"י כדי להתגלות לנו ועתה יבאר כיצד האדם משיג בליבו השגת אלקותו וכיצד  

הש"י. ע"י שנברא בשני יצרים. כי רק ע"י שממליך את הקב"ה אע"פ שיש לו בחירה  ממליכו על עצמו את 
   להמליך את היצה"ר זו ההמלכה השלימה שהיא כבוד שמים השלם. 

המדות של  הצייר  הוא  הציור  ,  \כב/והלב  ועיקר  ראשית  והיא  החכמה  היא  ראשונה  היינו ומדה 
. ועיקר היצירה  ב כל חכם לב וכו'ובלכמ"ש )שמות לא(  והחכמה היא בלב  ,  \כג/ החכמה שבלב

טיפת   כולם בחכמה עשיתהיתה בחכמה, כמ"ש )תהלים קד(   והציור הוא במדת הבינה שבונה 
החכמה לקומה שלימה של מדות )תחילה מברר את האמת שמטה לימין ולשמאל עד שמברר את האמצע  

את   להמליך  כיצד  והוד(  נצח  )דהיינו  שלימה  עיצה  שבונה  עד  חג"ת(  והתקשרות דהיינו  בדביקות  הקב"ה 

צור . נמצא שהלב הוא הצייר, כמ"ש )שם עג(  כראוי )דהיינו יסוד( עד הלמעשה במדת המלכות
את   \כד/ לבבי מלביש  הלב  כך  דמיונו,  כפי  ומצייר  מלביש  במוחו  שיש  חכמה  הרעיון  שאת  הצייר  כמו 

נה שקיבל, כי כפי  החכמת לב במשל ונמשל בכח המדמה שבלב כדי שיוכל הלב להתפעל מהחכמה עליו

    .התפעלות הלב מהחכמה כך ממליך על עצמו את הש"י
יצירה   נכתבה  ש  \כז/ (.)ברכות סאבגמ'  , כמ"ש חז"ל  \כו/לטב ולביש,  כהלטב ואית  יצירת האדם 

והם שני   ,\כט/בשני יודין וכו' , ותיבת וייצר נכתב[כח] ה' אלקים את האדם )בראשית ב' ז'(  וייצרבתורה 

 
מלה סתימא הוה קמי קב"ה, וגלי  אליהו הנביא  רבי    מר לי א אמר רשב"י    –וזה הלשון שם   -דף ב.    נמצא בהקדמת הזוהר   סוד זה בקיצור נמרץ 

דסתימא  בשעתא  הוא,  ודא  עלאה,  סתימין   במתיבתא  ב"ה    דכל  א"ס  למהוי  אור  סליק  ודא  חדא  נקודה  ברישא  עבד  לאתגלייא,  בעא 
גו בוצינא קדישא סתימא, גליפו דחד ציורא סתימאה קדש קדישין, בניינא   מחשבה, צייר בה כל ציורין חקק בה כל גליפין ואגליף 

)נ"א, ראשיתא( לבנינא, קיימא ו  לא קיימא, עמיק וסתים, בשמא לא אקרי, אלא מ"י  עמיקא דנפק מגו מחשבה, ואקרי מ"י, שירותא 
באלין,   אלין  אתוון  אתחברון  בשמא,  אל"ה  וסליק  אלה  וברא  דנהיר  יקר  בלבוש  ואתלבש  )דא(,  בשמא  ולאתקרי  לאתגלייא  בעא 

ות לב  ואשתלים בשמא אלהים, ועד לא ברא אלה לא סליק בשמא אלהים. ואינון דחבו )נ"א, בעלמא( בעגלא על רזא דנא אמרו )שמ 
ולא   אליהו  ופרח  עלמא,  אתקיים  דא  וברזא  תדיר,  דאשתתף  שמא  הוא  הכי  באל"ה,  מ"י  דאשתתף  וכמה  ישראל,  אלהיך  אלה  ח( 
חמינא ליה, ומניה ידענא מלה, דאוקימנא על רזא וסתרא דילה, אתא רבי אלעזר וכלהו חברייא ואשתטחו קמיה, בכו ואמרו אלמלא  

 לא אתינא לעלמא אלא למשמע דא די.  

ׁש ּבוֹ   -ְוַעל  .....  -  מבואר נפלא בתורה לט תנינא   כא ָבר ְוָדָבר יֵּ ָכל ּדָ י ּבְ ית, ּכִּ ְכלִּ יַנת ַהּתַ חִּ עֹוָלם ּבְ ְבָרא ּבָ ּנִּ ָבר ְוָדָבר, ׁשֶׁ ָכל ּדָ אי ּבְ ַוּדַ ׁש ּבְ ן יֵּ   ּכֵּ
ְלׁשְ  ּתַ ׁשְ הִּ ל ּבְ ְלׁשֵּ ּתַ ׁשְ ּנִּ קֹום ׁשֶׁ ּמָ ַהְינּו ַהַהְתָחָלה מִּ ית  ַהְתָחָלה ָוסֹוף, ּדְ ְכלִּ יַנת ַהּתַ חִּ ׁש ּבֹו ּבְ מּות. ְוַגם יֵּ מּוָנה ְוַהּדְ ה ַהּתְ זֶׁ ה ּבָ ְתַהּוֶׁ ם ְונִּ ׁשֵּ ְתּגַ ּנִּ לּות, ַעד ׁשֶׁ

פְ  ּבִּ ן  ְתּבֹונֵּ ּוְלהִּ ְוָלַדַעת  ּיּוָנם  עִּ יק  ְלַהֲעמִּ ל  ָראֵּ ש ְ יִּ ין  כֹולִּ ּיְ ׁשֶׁ ַהְינּו  ּדְ ְבָרא,  נִּ ה  זֶׁ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ׁשֶׁ בְּ ְוַהּסֹוף,  יָאה:  רִּ ַהּבְ י  ְוקֹוָמה  ָרטֵּ ְנָין  ּובִּ ים  יָברִּ ָהאֵּ ית  ַתְבנִּ
ַעל  ַרְך  ְתּבָ יִּ ּוְלָעְבדֹו  ַרְך,  ְתּבָ יִּ א  ַהּבֹורֵּ ֻדּלֹות  ּגְ ם  הֶׁ ּבָ ן  ְתּבֹונֵּ ְלהִּ ְוָדָבר,  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶׁ ְוכּו',  י    -  ּוְדמּות  ית,    -ְידֵּ ְכלִּ ַהּתַ ַעד  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ן  ְוכֵּ ה.  זֶׁ

ָבר  ְסָמְך אֹותֹו ַהּדָ ם נִּ ָ ׁשּ ַעל    ׁשֶׁ ְבָרא, ׁשֶׁ ילֹו נִּ בִּ ׁשְ ּבִּ ית, ׁשֶׁ ְכלִּ ַהּתַ יָזה ּבְ ׁש לֹו ֲאחִּ ָבר ְוָדָבר יֵּ י ָכל ּדָ ית. ּכִּ ְכלִּ ל ַהּתַ יגֹו    -אֶׁ ֹֹ ין ְלַהּשִֹּ ה ְיכֹולִּ ָבר זֶׁ י ּדָ ְידֵּ
ַהּתַ  ל  אֶׁ ְסָמְך  ְונִּ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ם  ּיֵּ ְסּתַ נִּ ם  ָ ׁשּ ׁשֶׁ ית,  ְכלִּ ַהּתַ אֹותֹו  ַעד  ּוְלָעְבדֹו  ַרְך  ְתּבָ יר  יִּ ּוְלַהּכִּ ָלַדַעת  ה,  זֶׁ ּבָ ּיּונֹו  עִּ יק  ְלַהֲעמִּ ָחד  אֶׁ ל  ּכָ יְך  ְוָצרִּ ית.  ְכלִּ

ה,  זֶׁ ּבָ א  ְוַכּיֹוצֵּ ְנָינֹו  ּובִּ יָבָריו  אֵּ ּיּות  ְפָרטִּ ּבִּ ּוְדמּותֹו,  יתֹו  ַתְבנִּ ּבְ ְוָדָבר,  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ א  ַהּבֹורֵּ ת  ֻדּלַ לִּ   ּגְ ָיבֹוא  ר  ֲאׁשֶׁ ַעד  ה,  זֶׁ ּבָ ַרְך  ְתּבָ יִּ יַנת  ּוְלָעְבדֹו  ְבחִּ
מֹות ְוכּו':  ׁשָ ת, עֹוָלם ַהּנְ ּבָ יַנת ׁשַ חִּ הּוא ּבְ ָבר, ׁשֶׁ ל אֹותֹו ַהּדָ ית ׁשֶׁ ְכלִּ  .....ַהּתַ

 משיגים אלוקות וכיצד ממליכים אותו ית' עי"ז    מבאר כיצד   כב

קודם הן נקלטות  שהלב הוא בינה כמ"ש פתח אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין דהיינו שהמדות שלו ית' שדיבר עליהם    והביאור הוא 
בלב בבחי' חכמה שמאירה בבינה שהיא הנוק' קולטת אותה וכידוע שחכמה היא תמיד הדבר הבא מבחוץ והבינה היא הנוק' המקבלת  

 ומבררת ומציירת ומוסיפה בבחי' מבין דבר מתוך דבר בבחי' עיבור עד שבונה בחי' וולד שלם של המלכת הש"י.  

פן שהבינה פועלת דהיינו כמו צייר שמלביש ע"י ציור את הרעיון שיש לו בחכמתו כך הבינה  לשון צייר רומז לאו   הלב הוא הצייר 
 מלבישה במשל ונמשל את מדות החכמה שקלטה מבחוץ.  

היא שכל ואילו הלב אין בו אלא חום והתפעלות ורגש הפך השכל שהוא קר ויבש.  ונראה הביאור שכל התפעלות    צ"ע כי חכמה   כג
 או הבנה או דעת שבחב"ד שבמח נקרא הלב המתפעל על שם כמ"ש לבי ראה לב מבין ולב יודע  שבלב שהיא מכח חכמה  

י.  כד עה"פ אין צור כאלקינו דרשו אין צייר כאלקינו אבל עי"ש מהרש"א שביאר למה דווקא צור זה נדרש לשון צייר    עיין ברכות 
 ודלא כבכל מקום שצור לשון חוזק.

 לטב ולביש.    –לטב, לטב ולביש, בתשכט    –תרלו תרצו    לטב ולביש, בתקפא תרלד   -בדפו"ר    כה 
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ו\ל/יצרין טוב  יצר  מחשבות  ,לאיצ"הר,  הש"י  טובות    \לב/ היינו  את  להמליך  טובכיצד  יצר    , הם 
רעות ליבו    ומחשבות  תאוות  לספק  יצ"הרכיצד  פנימית   \לד/לג הם  מהחכמה  להתפעל  הלב  בכח  כי 

החכמה   מחיצוניות  להתפעל  בלב  כח  יש  זה  ולעומת  הש"י  את  הממליך  טוב  ליצר  אותו  ולצייר  האמיתי 

לבוש חיצונית שהיא  לא לשם שמים  דהיינו חכמה  ותכליתה  בחיצוניות  וכל עסקה הוא  כי   .על הפנימית 
היצרי והחכמות שבלב  להן עיקר  המחשבות  ו'(  \לו/הם  )בראשית  כמ"ש  מחשבות  ,  יצר  כי 

   לבו וכו'.
רעות במחשבות  חושב  מטמטם\לז/וכשאדם  הוא  החלל  \לח/,  הבריאה  \לט/ את  ששם  \מ/ של   ,

דהיינו צייר המדות כנ"ל ומצייר   צור המדות  התגלות המדות. כי הלב הוא צור העולמים, היינו

  ,את החכמה שבחר בה, להיות קומה שלימה של מדות, עד עיצה מעשית כיצד להמליך וכנ"ל

 
וצ"ע כפל הלשון )וקצת יש להניח ממה שכל המהדורות עד תשכט לא תקנו שבאמת אינו טעות דפוס( ואולי    לשון רבינו   תורה זו  כו 

לטב קודם שהזכיר    אפשר להמליץ קצת כיון שתורה של רבינו עולמות תלויים בה רצה להגביר יצה"ט על הרע לכן כפל לשון יצירה 
 היצירה לביש.

דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב וייצר ה' אלהים את האדם בשני יודי"ן שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא    -  .ברכות דף סא   כז 
אחד יצר טוב ואחד יצר רע מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לה יצרא והא קא חזינן דמזקא  
ונשכא ובעטא אלא כדרבי שמעון בן פזי דאמר רבי שמעון בן פזי אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי אי נמי כדרבי ירמיה בן אלעזר דאמר  

 רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני: 
 בראשית ב' ז'  כח
ידוע וכן בשיר השבח לרשב"י יוד חכמה קדומה. עיין בשערי אורה שער ט' ביאור ספירה  דייקא כי יוד רומז לחכמה כ   נרמז ביודין   כט 

 השניה.

בגמ' שדרשה זו נדחתה דא"כ בהמה כיון דכתיב בה ויצר ביוד אחד יש לה רק יצר טוב והרי היא מבעטת ומזיקה.  אבל    צ"ע עי"ש   ל
 עיין בעל הטורים על פסוק זה שפירש כך.

 ויצה"ר  –מתרצו    לא

 שמות טו א' עה"פ אז ישיר היוד על שם המחשבה נאמרה   ין פרש"י עי   לב
 יצה"ר  –מתרלו    לג

 שיצה""ר הם הרהורי עבירה.  -פרש"י שם ד"ה ברא   עיין ב"ב טז.  לד

לקרא יצה"ר לתאות התגלות לבו דהיינו חשק ותאות הלב לרע אבל רבינו מבאר שהשרש לזה הוא במדמה המצייר    אע"פ שרגילות 
דהיי  החכמה  את  את  בלב  לצייר  כיצד  במחשבה  לה  שקדמה  בחירה  של  תוצאה  אלא  רע  לעשית  סיבה  לא  היא  הלב  שתאות  נו 

 החכמה שבלב, והתשוקה לרע היא טמטום החלל שמבואר לקמן.
 היצרים   -בתשכט   לה 

ור  למהרח"ו שסוד שני היצרים שבלב האדם הם שלש אורות שמאירים בלב אור המלאכים ואור הקליפות וא   עיין שערי קדושה   לו 
עצם האדם הגדול מהם הוא אור הנשמה אלא שקשורה לגוף והבחירה שוה כיון שהנמשה יש לה קרבה אל המלאכים והגוף קרוב  

   אצל הקליפות וכל אחד שואף להטות את הבחירה לצד שקרוב אליו.

רות נתוספו באדם זולת  גם נתבאר ענין היצר הטוב והיצר הרע שבאדם מה ענינם. כי הם שתי יצי   -חלק ג שער ב    -  שערי קדושה 
נשמתו והם אור מאור המלאכים ונקרא יצר הטוב ואור מאור הקליפות הנקרא יצר הרע חוץ אל יצר הטוב וקליפה אליו, אך הנשמה  
עצמה של האדם פנימית מכולם, ולהיותה פנימית וגם כי היא הנקראת עצמות האדם לכן יש בידו בחירה להטות למקום שירצה כי  

האמנם עיקר נטיתו אל היצר הטוב כי הוא קדוש כמוהו וגם כי הוא יותר סמוך אליו, אך הגוף עיקר נטיתו אל היצר    גדול הוא מהן, 
הרע כי שניהם מצד הרע וגם שהן סמוכין יחד. והנה בבחינה זו היא קטטת החומר עם הנשמה כי כיון שהנשמה אינה פועלת המצות  

    בבחינה זו יש קושי גדול להכניעם:   אלא על ידי הגוף אשר נוטה יותר אל היצר הרע 

עשה   לז  שהוא    האלקים  האחד  להמליך את  כיצד  לחשוב  במקום  דהיינו  כט(  ז'  )קהלת  רבים  חשבונות  בקשו  והמה  ישר  האדם  את 
 המילוי השלם לכל החסרונות המה בקשו וחשבו כיצד למלא חסרונם במילויים רבים אחרים 

מחשבה   לח ו   כשחושב  מהרע  הלב  מתפעל  אזי  א'(  רעה  ג'  חלה  )משנה  בשעורים  ולישה  ערבוב  לשון  שהוא  טמטום,  נקרא  כן  על 
 ושעורים מאכל בהמה )סוטה ט.(, לכן נקט לשון טמטום, כי מחשבה רעה מפילה לבהמיות ולתשוקה רעה.  

אומר   לט  הח   צ"ע  היינו  שבלב  הבריאה  את  שמקלקל  שאומר  לקמן  עיין  אמנם  שבו.  והעולמות  בקו  ולא  בחלל  הוא  כמה  שהקלקול 
 שבלב. דהיינו הקו שנמשך לתוך החלל.  עכ"פ משמע שגם החלל מתקלקל וצ"ע.

)ד"ה וכשחושב מחשבות רעות( ועיין לק"ה מנחה ז' ד' נראה שאע"פ שלפי מה שלמדנו בעץ חיים נראה שהחלל והקו הם    ועיין לקמן 
הוא   העולמות  דהיינו  טובות  מחשבות  של  והקו  אחד  דבר  הוא  למעשה  אבל  שלבים  למעשה  שני  דהיינו  החלל.  את  עושה  בעצמו 

משמע   כך  ההתלהבות  את  מצמצם  טובות  מחשבות  שע"י  אלא  הטובות  למחשבות  קודם  נעשית  לא  היא  ההתלהבות  שצמצום 
 שמוהרנ"ת למד עי"ש.

דהיינו    הוא להכנת חלל ומקום לגילוי המלכות  דהיינו שהחלל הוא המקום לגילוי לכן לא רק הקו   גם כי כל הצמצום )מהדו' קמא(    
הרצון המדוד שיורד לתוך החלל ומתלבש בעולמות של גילוי מלכות הוא המתקלקל אלא כל החלל שתכליתו לגילוי הוא מתקלקל  
כשבמקום להיות מקום לגילוי הוא נעשה מקום להסתרה. כי הרי החלל הוא זה שנתן מקום ואפשרות להסתיר, לכן כל תיקונו הוא  

 לוי, אבל אם נותן מקום להסתרה אזי כל כולו רע.  רק עד כמה שבאמת נותן מקום לגי 

 מבאר שהחלל הוא צמצום ההתלהבות והתשוקה הא"ס שיש לאיש ישראלי אל הש"י.    צ"ע בהמשך   מ
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עתה יבאר שסוד הצמצום הנ"ל מע"ח נמצא גם בלב כל אדם ומתחיל רבינו לבאר כיצד הוא אצל האיש  

 עייניו להמליך את הקל. אל כל מ -ישראלי דהיינו איש המתגבר על יצרו והוא ישר

הבוער להיות דבק בשרשו בחלק אלוק ממעל שלו    הלב של איש הישראלי  \מא/ כי לפי אור להביות

כי אור להביותו, הוא   ,שעל ידן ימליך את הש"י על עצמו   , א"א להתגלות מהמדותהדבוק במקורו
אין הכוונה    \מג/תההתלהבו  ם. וצריך לצמצ\מב/עד א"ס, היינו אין סוף ואין תכלית לתשוקתו

כדי    להחליש אותה אלא להלביש אותה במחשבות טובות כיצד ימליך על עצמו את הש"י בעשית רצונו

 
ועוד שרבינו מזכיר עניין הליבי חלל בקרבי שאמר דוד על עצמו לענין שחלול ופנוי מתאוות רעות ואילו בתורה זו לא    ועיין תורה עב 

 כלל. אלא משמע בפשטות כאילו החלל הוא דייקא שמפנה ליבו מרוב א"ס תשוקות טובות.מזכיר זאת  

שמוהרנ"ת מבאר עומק כוונת רבינו דלא כפשט הדברים, כי מלשון רבינו משמע שתחילה צריך לעשות חלל    עיין לק"ה מנחה ז' ד' 

בות הן עושות את החלל בלב. וממילא מחשבה רעה  ומוהרנ"ת מבאר שהמחשבות טו מתשוקה טובה ואח"כ לחשוב מחשבות טובות  

הבריאה  קודם  שהיה  א"ס  לבחי'  הלב  את  ומחזירה  החלל  את  מהחלל    .מבטלת  הבאות  רעות  מתשוקות  הכוונה  הפנוי  שהחלל 
הגורם   וזה  תשוקה,  א"ס  לבחי'  הלב  כל  את  מחזיר  אזי  הימני  מהחלל  הבאה  לב  החכמת  על  מתגברות  שכשהן  שבלב  השמאלי 

 ם דהיינו תאוות ומדות רעות.   לשבירת כלי 

ז'   מנחה  י אות  עיין לק"ה  ַהְימִּ ָחָלל  ים  ֲחָללִּ י  נֵּ ׁשְ ים  חְֹללִּ ּכְ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַהּמּוָבא  ְך  ּבָ ַמְעָיַני  ל  ּכָ ים  חְֹללִּ ּכְ ים  רִּ ְוׁשָ ה  ְוזֶׁ ְוָחָלל  ד(  ב  ּלֵּ ּבַ ׁשֶׁ י  נִּ
לְ  ה  ַהּזֶׁ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ל  ּכָ ׁשֶׁ י,  ָמאלִּ ם  ַהּשְ הֵּ ׁשֶׁ ְוכּו',  ם  ָ ׁשּ ׁשֶׁ י  ָמאלִּ ַהּשְ ָחָלל  ַעל  טֹוב  ר  צֶׁ ַהּיֵּ ן  ּכַ ׁשְ מִּ ם  ָ ׁשּ ׁשֶׁ י  ינִּ ַהְימִּ ָחָלל  יַנת  חִּ ּבְ יר  ַהְגּבִּ

ַעל   י  ּכִּ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְוָרעֹות  טֹובֹות  בֹות  הוּ   -ַמֲחׁשָ ׁשֶׁ י  ְרּבִּ קִּ ּבְ ָחָלל  י  ּבִּ ְולִּ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ב  ַהּלֵּ ֲאַזי  טֹובֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ י  ָהָיה  ְידֵּ ׁשֶׁ נּוי  ַהּפָ ָחָלל  הֶׁ ּקּון  ּתִּ א 
ְמ  ּיַ ׁשֶׁ ָהָאָדם  יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ָהָיה  ַהּכֹל  ׁשֶׁ ּדֹות,  ַהּמִּ ם  הֵּ ׁשֶׁ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ כּו  ְמׁשְ נִּ ם  ׁשָ ּלְ ׁשֶׁ יָאה  רִּ ַהּבְ ת  ּלַ ְתחִּ ם  ּבִּ הֵּ ׁשֶׁ ְוכּו'  טֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִּ ל  ּכָ ּבֹו  לִּ ּבְ יְך  ׁשִּ

הַ  ם  ַצְמצֵּ ּמְ ֶׁ ׁשּ ַמה  י  פִּ ּכְ ים  ְוכּו'ַנֲעש ִּ ָרעֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ב  חֹוׁשֵּ ׁשֶׁ ּכְ ֲאָבל  ְוכּו'.  טֹובֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ר  ּבֵּ ְתּגַ ּומִּ ְוכּו'  ְתַלֲהבּות  ם  הִּ ְמַטְמטֵּ  ,
יַרת   בִּ יַנת סֹוד ׁשְ חִּ ה ּבְ ּזֶׁ ין סֹוף ׁשֶׁ יַנת אֵּ ְבחִּ ּנּו ְוָחַזר לִּ ּמֶׁ יַנת ֱאלֹקּותֹו מִּ כִּ ק ׁשְ ּלֵּ ְסּתַ י נִּ ָחָלל, ּכִּ ב ָהָאָדם  הֶׁ לֵּ ּבְ ׁש ׁשֶׁ ָחָלל ַמּמָ ם הֶׁ ְמטֵּ ּטַ ים ְוכּו'. ַוֲאַזי נִּ לִּ ּכֵּ

י ַעל הֶׁ  ָמאלִּ ָחָלל ַהּשְ ר הֶׁ ּבֵּ ְתּגַ י מִּ ְבָרָכה ְוכּו', ּכִּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ם ׁשֶׁ ם ּבָ ְמטֵּ ּטַ יַנת ְונִּ ְבחִּ יַנת ָעְרַלת ּבִּ ְבחִּ ב ּבִּ ם ַהּלֵּ ְמטֵּ ּטַ י, ְוָאז נִּ ינִּ   ָחָלל ַהְימִּ
ם ּומַ  ַרְך ֲאַזי ְמַקּיֵּ ְתּבָ ת ה' יִּ יְך ַלֲעבֹד אֶׁ בֹות טֹובֹות אֵּ ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵּ י ׁשֶׁ ְך ַעל ְידֵּ פֶׁ ב. ֲאָבל ְלהֵּ ת לֵּ ְרּפַ ב חֶׁ "ל.לֵּ נּוי ַהּנַ ָחָלל ַהּפָ יַנת הֶׁ חִּ ת ּבְ יק אֶׁ  ֲחזִּ

שא"א לחשוב שתי מחשבות ביחד,  לומד שרק מחשבה טובה יכולה לצמצם את הא"ס תשוקת איש הישראלי. וכיון    דהיינו שמוהרנ"ת 
אזי המלחמה היא תמיד בין המחשבות הטובה והרעה ושתיהן מכח תשוקת הלב, וכל הבחירה היא באיזה מחשבה ילביש את תשוקת  
ליבו, האם יתקן חלל ע"י מחשבה טובה או יחזיר לא"ס ע"י מחשבה רעה.  והסיבה שמחשבה רעה מחזירה לא"ס כי היא בחי' כלים  

ן בהן כח להכיל את תשוקת איש הישראלי. לכן כשחושב רע מיד נשברים הכלים ונעשה רוב תשוקתו לרע דהיינו מדות  חסרים שאי 
 רעות ותאוות הפך הליבי חלל בקרבי.   

 עוד בהקדמה לתורה שהארכנו יותר.  ועיין מזה 
ורו בחלק אלוק ממעל שלו הדבוק  ושלהבת הנר כי איש ישראלי מכח נשמתו הוא בוער להיות דבק במק   להביות לשון להב האש   מא

 בו ית' תמיד והמשל בעוה"ז הוא שלהבת הנר וכן דימה הנביא נר ה' נשמת אדם 

מקומות   מב עצומה    מוהרנ"ת בכמה  ליצה"ר אלא באמת לתשוקה  הכוונה  אין  כאן  ואמנם  יצה"ר.  גם  הוא  והריסה  חוזר שרבוי אור 
ה היא שאין מלבדו כלל אפס זולתו.  אבל צריך לדעת שמצוי מאד  לדביקות ששרשה בהקדמה הנ"ל שלמדנו בע"ח שתחילת הבריא 

אצל רוב העולם שפתאם מתעוררים לעבוד את הש"י בדביקות עצום ותשוקתם עצומה לעבוד כמו צדיקים גדולים ועפ"י רוב אע"פ  
רואה התעוררות  שעצם ההתעוררות היא באמת דבר נפלא אבל הרצון הזה לעשות מעבר לכוחות שלי זה בא מהיצה"ר שמיד כש 

אצל אדם משתתף שם בשלהבת גדולה )לרצות או הכל או לאו כלום(. ונותן לו יום יומים לעשות עבודות גדולות להפילו בגדלות  
ית'   יכול להמליכו  ואזי במקום להסתכל על מה שכן  ודמיון שאין בכוחו לעבוד  ועצבות  ואח"כ מפילו לחלשות כדי להפילו ליאוש 

 מפילו לעצבות והסתכלות אל החסר. עד שמפילו לגמרי גם ממה שכבר אחז בו.    ולשמוח במעט שמצליח, 

ב ַעל  לכל זה בלק"ה מנחה ז' אות    ועיין רמיזת מוהרנ"ת  ם ַהּלֵּ ְמטֵּ ָבר טִּ ּכְ ׁשֶׁ ֲחַמת  ר מֵּ יֹותֵּ ּבְ ה  יְך ָלזֶׁ ׁשּוָבה ָצרִּ ַעל ּתְ י ַהּבַ ׁשּות    -ח( ּכִּ ּפְ י טִּ ְידֵּ
ְתעוֹ  ּנִּ ׁשֶׁ ּכְ ף  כֶׁ ְותֵּ ְוכּו',  ב  ַעל  לֵּ ׁשּוָבה  ּתְ ְרהּור  הִּ ה  יזֶׁ אֵּ ּבֹו  ר  ָאז    -רֵּ ּיּומֹו,  קִּ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ ימּו  ָהְרׁשִּ מֵּ ַאר  ׁשְ ּנִּ ׁשֶׁ ב  ּלֵּ ּבַ ת  רֶׁ ּתֶׁ ְסּתַ ַהּמִּ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ַהְעָלַמת  י  ְידֵּ

ׁשֶׁ  א  ּבָ ה  ּזֶׁ ּמִּ ׁשֶׁ ְוכּו',  סֹוף  ין  ָהאֵּ אֹור  ּבְ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ק  ּבֵּ ְתּדַ ְלהִּ ה  ְורֹוצֶׁ ְמֹאד  יצֹוץ  ַהּנִּ ב  ְתַלהֵּ עֹוָלם  מִּ ּבָ ׁשֶׁ ׁשּובֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵּ ד  ּיָ מִּ ה  רֹוצֶׁ
ַאף   ֲאָבל  ְוכּו'.  ה  ַהְרּבֵּ ל  ְלקֵּ ּקִּ ׁשֶׁ ַנְפׁשֹו  ּבְ ַע  ּיֹודֵּ ׁשֶׁ ֲחַמת  מֵּ עּור  ׁשִּ י  לִּ ּבְ ים  ּגּופִּ ְוסִּ ים  יתִּ ֲענִּ ַנע    -ַעל    -ּתַ ּמָ יִּ ה  זֶׁ יל  בִּ ׁשְ ּבִּ לֹא  ֲאָבל  ָראּוי  ְך  ּכָ ׁשֶׁ י  ּפִּ

ׁשּובָ  ַהּתְ ים ְוכּו' מֵּ ּגּופִּ ם סִּ ינֹו ָיכֹול ְלַקּיֵּ אֵּ ב ׁשֶׁ ְבּתֹו ְוחֹוׁשֵּ ַמֲחׁשַ ף הּוא ָנסֹוג ָאחֹור ּבְ כֶׁ ּתֵּ ֲחַמת ׁשֶׁ לֹום, מֵּ ְך ְוַעל    ה ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ׁשּוָבה    -ּכָ ַהּתְ ְמָנע מֵּ ן נִּ ּכֵּ
ל ַעם ָקדֹוׁש הַ  ָראֵּ ש ְ י יִּ י ָאָדם, ּכִּ נֵּ ה ּבְ ַכּמָ ה ָמצּוי ְמֹאד ּבְ י, ְוזֶׁ ַעל  ְלַגְמרֵּ "ל ׁשֶׁ ְתַלֲהבּות ַהּנַ ּבּוי ַההִּ ֲחַמת רִּ יָעה מֵּ ם ַהְמנִּ ים ָלׁשּוב ֲאָבל ֻרּבָ צִּ   -ּכֹל ֲחפֵּ

ְצָלן ְוכּו'. ְוַעל   י ַרֲחָמָנא לִּ ה ְלַגְמרֵּ ְכּבֶׁ ה נִּ י זֶׁ יא ַעל    -ְידֵּ ׁשּוָבה הִּ ר ַהּתְ ּקַ ן עִּ ְרכֵּ   -ּכֵּ לּו ּדַ ּבְ ּקִּ ם ְוכּו' ׁשֶׁ יהֶׁ ידֵּ ים ְוַתְלמִּ יקִּ ּדִּ י ַהּצַ ם ְוכּו'.ְידֵּ ַרּבָ ת מֵּ  י ֱאמֶׁ

שיש ניצוץ קדוש אצל הרשע שממנו יש לו כח לחזור בתשובה וניצוץ זה הוא בחי' א"ס תשוקה אליו ית' שגורם לו    מוהרנ"ת מבאר 
 בתחילה לרבוי אור וצריך זהירות גדולה וא"א לו להתגבר עליה אלא בכח עצות צדיק אמיתי.

ההתעוררות מיד לחשוב מחשבות במדה ומשקל לפי כוחותיו מה לקבל על עצמו שיוכל  שקולה ומדודה כבר בתחילת    כי צריך חכמה 
וזה תלוי יש דברים שצריך יותר ויש הרבה יותר תלוי במה מדובר ועד   יום  )י"א ארבעים  להחזיק בו זמן כזה שיהפך לקניין אצלו. 

 כמה שקוע באותה מדה ותאוה(  

צ"ע   מג כמ"ש   לכאורה  ברצון  היא  ההמלכה  עיקר  והרצון אפשר    כי  עליהם.  קבלו  ברצון  ומלכותו  מעריב  של  ק"ש  שאחרי  בברכה 
לגלות גם בהתלהבות עצומה בלא מידה ואדרבה זה מגלה ביותר עד כמה אני רוצה בו ית' כמלך. אבל באמת עיקר ההמלכה היא  

כמו שמבאר מהורנ"ת בלק"ה  ו   וצריך בתוך מחשבת עשית רצונו ובתוך העשיה בעצמה להכניס את כל תשוקת ליבו לעשות רצונו.  
ּיּות    -מנחה ז' סוף אות ד' הנ"ל וזה לשונו   יר אֹור ַלֲהבִּ אִּ ר ּומֵּ ְיָקא חֹוזֵּ "ל, ָאז ּדַ ל ַהּנַ י ּכָ ה ַמְלכּותֹו ַעל ְידֵּ ּלֶׁ ְתּגַ ּנִּ ׁשֶׁ ְך ּכְ ְיָקא ַאַחר ּכָ י ּדַ ב    ּכִּ ַהּלֵּ

ּיּוַכל לִּ  ן ׁשֶׁ ֹאפֶׁ ּקּון ּבְ יַנת ּתִּ ְבחִּ ּבֹו ּבִּ לִּ ָראּוי ּבְ ין סֹוף. ֲאָבל אַ ּכָ ְמַעט ַעד אֵּ ְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד ּכִּ ָרצֹון נִּ ַרְך ּבְ ְתּבָ ק ַלה' יִּ ּתֹוקֵּ ׁשְ ל ַרק יִּ ּטֵּ ְתּבַ ף  ְסּבֹל ְולֹא יִּ
ים ְוכוּ  אלֹקִּ י לֵּ יַנת ָצְמָאה ַנְפׁשִּ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ י ָחָלל ְוכּו' ׁשֶׁ ּבִּ יַנת ְולִּ ְבחִּ ְמצּום ּבִּ יַנת צִּ ְבחִּ ן הּוא ּבִּ י כֵּ      .'ַעל ּפִּ



  6נז.              מוהר"ן            מט                      תורה                               ליקוטי                       

 

מחשבה    \מד/שישאר בלב חלל מונעת  וגם  הנ"ל  הלב  תשוקת  לאור  מתוקן  כלי  היא  טובה  מחשבה  כי 

התגבר    \מה/ ולבי חלל בקרבי, כמ"ש )תהלים קט(  רעה שדוד המלך התפאר שע"י מחשבות טובות 

רעה ותשוקה  גשמי  יצה"ר  מכל  פנוי  בקביעות  ליבו  שנעשה  עד  רעה  מחשבה  כל  לגמרי  וע"י   ,וגרש 
ההתלהבות של  טובות  הצמצום  במחשבות  היינו    ,שמלבישו  מהמדות,  להתגלות  לבא  יוכל 

נתגלין    "י שע   ,לעבוד את הש"י בהדרגה ובמדה. ומחשבות טובות שבלב, הן יצרין טבין
 ו יצירה לטב.  פעולות ומדות טובות, והיינ

 
רעות מחשבות  רעה  וכשחושב  במחשבה  ליבו  תשוקת  את  שמלביש  הלב דהיינו  מטמטם  הוא   ,  

הכלים   ונשברים  ליבו  תשוקת  את  להכיל  רעה  במחשבה  כח  אין  כי  רבות,  רעות  תשוקות  בליבו  מערבב 

ר ומקלקל את הבריאה, היינו החכמה שבלב. כי היצ  ,, בבחי' ערלת לבונעשים תשוקות רעות
אותו    \מו/ הוא טפשות הלב  הרע רוע מכסה  של  רב  כאילו שומן  גס  ליבו  נעשה  רעות  מרוב מחשבות 

שבקדושה מדברים  נעימות  והרגשת  קדושות  תשוקות  מה ,  שמונע  לישראל  רבינו  משה  שכשאומר  וזהו 
השי"ת מבקש מכם רק ליראה אותו וללכת בדרכיו לאהבה אותו לעבדו בכל לבבך וכו' ושם בסמוך מבאר  

 ומלתם את ערלת לבבכם   \מז/ כמ"ש )דברים י'(עשו זאת ע"י שימולו ויסירו את הטפשות לב  כיצד י
 :  כנ"ל וטפשות הוא קילקול הבריאה שהיא ע"י החכמה ,ותרגומו ית טפשות לבכון

נמצא כשאדם חושב מחשבות טובות בלבו איך לעבוד את הש"י, בזה נעשה לבו בבחי'  
לבבי ובבחי'  צור  בקרבי,  חלל  שבולבי  פעולותיו,  יתגלו  החלל  ידיוע  ,תוך  פעולותיו   ל 

 ומדותיו הטובים, יתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמים שלימה:  
 

ח)תהלים פז(  דהיינו שכל הנ"ל רמוז בפסוק  וז"פ   ִרים כ ְ ָׁ , זה  ושרים  ,כל מעייני בך   וכו'  ְלִליםו  ְוש 

מלכות, התגלות  דור   בחי'  ימנית  שין  דהיינו  שירה  לשון  ששרים  אע"פ  שררה  כי  לשון  רבינו  ש 

יגכמו שדורשת הגמ'  בחי'    \מח/ומלכות אימנו שינה הש"י את שמה משרי לשרה    \מט/ (.)ברכות  ששרה 

 
נראה   מד על    בפשטות  בספורים  וכדמצינו  ית'.  רצונו  קיום  דהיינו  במדה  להמליך  יכול  לא  ממילא  לדביקות  שבוער  כנ"ל  הכוונה 

הברדיטשובער שמרוב התלהבות לא הצליח להדליק נרות ובסיפור על רבי זושא מאניפולי שרצה ת"ח ללמוד עימו וכשרק הזכיר  
י קורין את שמע.  המשנה הראשונה בברכות מאימַתי קורין את    שמע התחיל לצעוק אוי מאימתִּ

בלק"ה הנ"ל מוהרנ"ת לומד כאן פשט אחר לגמרי שאע"פ שמדובר בכל המדריגות אבל בבחי' בעל תשובה שיש    אבל כפי שנתבאר 
ובאמת א"צ כלל לצמצם את רוב תשוקתו אליו ית' אלא להלביש אותה במחשבה   לו בחירה בין מחשבה טובה לרעה לפי בחינתו 
וזה   כל תשוקתו  )כמעט( את  להכניס  ובתוך מחשבות אלה  רצונו  ולעשות  ית'  כיצד להמליך אותו  טוב  עשית  מחשבת  בליבו  טובה 
עיקר תיקון החלל שבלב להיות בחי' לבי חלל בקרבי כדוד המלך שהיה בוער להש"י ואת כל תשוקתו הכניס בדבורי תפלה ותהלים  

עי"ז אין מקום כלל למחשבה רעה ששוברת את הכלים ומפילה את תשוקת לביו לתאוות  להש"י ועל זה אמר שליבו חלל בקרבו. כי  
 רעות.

כפי שהוא בנמשל כאן שאור א"ס לא משאיר מקום להעלות על הדעת העלמת מציאותו ית' נראה שרמוז כאן גם    עוד בעומק הענין 
צריך לומר שיש בחי' כזו בא"ס התלהבותו של איש    שממילא אין מקום לבחי' זולתו הממליך, וכ"ש לשום צמצומי התגלות, הכי נמי 

הישראלי. שלא רק שההתלהבות מפריעה לו בפועל לקיים רצונו ית', דהיינו המצוות שהן במידה וגבול, אלא שגם מרוב דביקותו אין  
כל  אני  כאן  אין  כי  בו,  להכלל  רוצה  אני  בחי'  אפילו  כאן  שאין  דהיינו  לעבדו,  שיכול  ית',  זולתו  בחי'  גבוהה  כאן  בחי'  זו  אמנם  ל. 

 שנקראת יחודא עילאה בתורה יא, אבל בבחי' יחודא תתאה הכוונה שאני )עדיין( קיים אבל רוצה רק דביקות.     

שם הפירוש שחלול מרע )מיצה"ר גשמי( וכאן לשון רבינו נראה כאילו לצורך ההמלכה הוא חלול גם מטוב. ובאמת    עיין תורה עב   מה 
 אר בלק"ה כפי שכבר נתבאר לעיל. שגם כאן הכוונה חלל מתאוות רעות.  לא זו כוונת רבינו כמבו 

י:    תהילים פרק קיט   מו  ְעּתִּ ֲעׁשָ י ּתֹוָרְתָך ׁשִּ ם ֲאנִּ ּבָ ב לִּ לֶׁ חֵּ  )ע( ָטַפׁש ּכַ

 ענין שומן כי השמן לב העם הזה )ישעיה ו( תרגומו טפש לבא ומזה קראו לכסיל טפש:   -טפש      -  מצודות ציון 
ָרָכיו  )יב(    דברים פרק י   מז  ָכל ּדְ ת ּבְ כֶׁ יָך ָללֶׁ ת ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ְרָאה אֶׁ ם ְליִּ י אִּ ְך ּכִּ ּמָ עִּ ל מֵּ יָך ׁשֹאֵּ ל ָמה ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ָראֵּ ש ְ ה יִּ ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעבֹד  ְוַעּתָ

ָך:  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶׁ יָך ּבְ ת ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ת ֻחקֹּ    אֶׁ ְצֹות ְידָֹוד ְואֶׁ ת מִּ מֹר אֶׁ ׁשְ ָך ַהּיֹום ְלטֹוב ָלְך: )יג( לִּ י ְמַצּוְ ר ָאֹנכִּ יָך     ָתיו ֲאׁשֶׁ ן ַלידָֹוד ֱאלֹהֶׁ )יד( הֵּ
ּה: ר ּבָ ץ ְוָכל ֲאׁשֶׁ ם ָהָארֶׁ ָמיִּ ָ י ַהׁשּ מֵּ ם ּוׁשְ ַמיִּ ָ ים כַּ    ַהׁשּ ל ָהַעּמִּ ּכָ ם מִּ כֶׁ ם ּבָ יהֶׁ ַזְרָעם ַאֲחרֵּ ְבַחר ּבְ ַוּיִּ ק ְידָֹוד ְלַאֲהָבה אֹוָתם  יָך ָחׁשַ ֲאבֹתֶׁ ּבַ ּיֹום  )טו( ַרק 

ה:  ם לֹא ַתְקׁשּו עֹוד:  ַהּזֶׁ כֶׁ ם ְוָעְרּפְ ת ָעְרַלת ְלַבְבכֶׁ ם אֵּ  )טז( ּוַמְלּתֶׁ

 לקמן שתפלה היא עיקר המלכת הש"י ותפלה עיקרה שבח והלל כמבואר בתורה ב'.  וכן מבואר   מח

 בתורה ג' שכל עבודת הש"י בחי' ברורים ונקראים בחי' נגון ושירה להש"י.    וכן מבואר 

 

לשון שירה ורבינו דורש לשון שררה אמנם בהמשך בסוף אות ו' דורש שרה על כל העולם מלשון שיר    שרים   -  כאןהריצ"ח ביאר  
בחי' השיר שלעתיד  דהינו כי תחילה היא שרי ואח"כ שרה ותיקון המלכות הוא בחי' שירה ממטה למעלה ואזי עולה לבחי' שיר לשון  
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דהיינו ש"ושרים"    ,על כל הארץ[  נ]   והיה ה' למלך וכו'בחי'  וזה  שרה על העולם כולו    לומר שהיא

ליבו בכל  הש"י  להמלכת  "ושרים".  רומז  הנ"ל  הפסוק  בך כחוללים כל מעינ  והמשך  לזה [  נא]   י  רומז 

חלל  לעשות  תחילה  צריך  הלב  בכל  הש"י  את  להמליך  והינו   \נבבלב/   שבשביל  חללים  שני  בלב  יש  כי 
כחוללים וצריך להתגבר במחשבות טבות הבאות מחלל הימני שהן עושות חלל בלב מיצר מחשבות הרעות  

 \ נגתשוקה עצומה אליו ית'/   שבא מחלל השמאלי. כי לב של איש ישראלי הוא בבחי' "כל מעיני בך" דהיינו

היינו   ,ורק מחשבות טובות יכולות להלביש תשוקה זו להמלכת הש"י בבחי' לבי חלל בקרבי כדוד המלך 
כנ"ל שהמשבה הטובה היא    לפי החלל שנעשה ע"י מחשבותיו הקדושים, כן התגלות מלכותו

 : \נד/המלבישה את תשוקת הלב ומונעת מתשוקות רעות

 
 באות 

בחי' בריאת העולם בלב לגלות בו מדת המלכות דהיינו המלכת הש"י בבחי' מחשבות דהיינו עד כאן דיבר ב
 הרהורים ועתה יבאר המלכת הש"י בבחי' דיבור 

 
בי  יתחדש לעתיד דהיינו בחי' אמא עלאה  ומלכות שבבחי' ד  זכר שהוא  יוד דהיינו שררה  ואולי אפשר לומר כי שרי היינו שר  נה  

שר   היא  אז  אמונה  בבחי'  אבל  בלבד  לאומתה  שרה  היא  ואז  צדק  בחי'  בקטנות  בתחילה  ביוד  אותה  הוית    –וממלא  ד'  דהיינו  ה, 
לאה בחי' שיר שלעתיד   )עפ"י הריצ"ח  ואתחזרת ונעשית ה' ואח"כ היא בחי' שירה כמבואר בסוף אות ו' ועד שעולה לבחי' ביתא ע 

 (  4מט 

כי לעתיד נא' שיהיה שיר חדש פירוש כמ"ש בשוח"ט )מז' פז( ע"פ ושרים כחוללים כו' כי    -ספר רסיסי לילה אות ]ח[    ועין ר' צדוק 
ובכ  גבול.  וסוף כך להשגתו אין  גבול  יתברך אין לו  כי כמו שהשם  יהיה משוררים בכל שעה שיר חדש.  ישיגו  לעתיד לבוא  ל רגע 

ג"כ בגבול. אבל לעתיד יהיה נקרא   ונוספת עד אין קץ כלל. רק בעולם הזה שהוא מוגבל ההשגה  הכרת הנוכח במדריגה מחודשת 
שיר חדש כי תדיר יהיה חדש. כי השיר מצד ההכרה ובכל רגע יהיה הכרה מחודשת ושיר חדש ואין רגע שישוררו שיר שכבר אמרו  

לעולם   ונמצא  שלפני'.  שעתידים  ורגע  לישראל  רומז  והוא  א'  עמוד  ריש  קל"ח  תרומה  זוהר  ועי'  ר"ח  ענין  זהו  חדש.  שיר  יהיה 
מלך ישראל כו' שהוא סימן לקביעות החודש.   לי סימנא דוד  ז"ל)ר"ה כה.( שלח  ודוד המע"ה ביחוד כמו שאמרו  להתחדש כמותה 

שם למידין סעודת ר"ח דאז נתחדש התגלות אור זה בעת  ולכן נזכר ענין קדושת החודש בכתוב רק בענין דוד המע"ה עם שאול ומ 
 התחלת בנין המלכות לישראל בכלל ומלכות בית דוד בפרט.

אברם הוא אברהם בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו שרי היא שרה בתחלה נעשית    -  .ברכות דף יג   מט 
 שרי לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו:  

ונראה לי בס"ד כי שרי ביו"ד מעוט, שהיו"ד מקטנת התואר, כמו שמצינו לחכמי הדקדוק שמנו עשרה שימושים    -  יהוידע שם  ועיין בן 
יו"ד בסוף שרי, מקטנת תואר השם המורה על שררה, אבל   י"ג כ'[ האמינון אחיך, וכן כאן  יו"ד ההקטנה, כמו ]ש"ב  ליו"ד, ובכללם 

שאר  כמו  הכינוי,  ה"א  היא  בה"א,  שררה  שרה  על  הכינוי  זה  שיפול  שררה,  של  כינוי  הוא  בה"א  שרה  כאן  וכן  ועונתה,  כסותה  ה 
 שלימה ששוררת על כל העולם כולו ודו"ק: 

 זכריה יד ט'  נ
 סוף הפסוק הנ"ל שרים כחוללים תהלים פז   נא
י על במותיך חלל שדוד  רבינו דורש לשון חלל אבל בפשט לחלל יש שתי משמעויות דהיינו חלל וריק כמ"ש הצב   ושרים כחוללים   נב

 אמר על החלל שנשאר אחרי מות יונתן ושאול ומאידך הוא לשון לחולל ולעשות שזה דייקא לשון מילוי החלל.

מעיין עיון חזק באיזה דבר אזי כל ליבו שקוע בזה כך כל מעיני בך הכוונה שכל ליבו רק שקוע בעיון הזה לדבוק בו    כמו כשאדם   נג
 ית'.

  -שואל הרי מילוי החלל הוא במחשבות טובות ואין טוב אלא התורה והקב"ה והצדיק כמבואר במנחות דף נג:  דק'  30  4הריצ"ח מט   נד
יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים יבא טוב זה משה דכתיב ותרא אותו כי טוב הוא ויקבל טוב זו תורה דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם  

ה' לכל לטובים אלו ישרא  זה הקב"ה דכתיב טוב  יכול להחשוב מחשבות  מטוב  וא"כ איך אדם מעצמו  ה' לטובים  הטיבה  ל דכתיב 
טובות והאריך כאן לבאר עניין כל מעיני בך שהוא לתת להקב"ה לנהל עת העולם שלי דהיינו לעשות חלל בלב משכל עצמי דהיינו  

 לצמצם את עצמי לצדדים ולתת לו שרק הוא יהיה המלך על כל מעשי 

הסור  לחשוב מחש   דהיינו שהפירוש  הוא  העיקר  דהיינו מצדנו  הכוונה שאני לא אחשוב  הכוונה שאני אחשוב אלא  אין  טובות  בות 
ם     -מרע כי אפילו מה שנראה לנו טוב אין זה אלא שכל אנוש תפיסה מגושמת וכמ"ש בישעיה נה )ח(   יכֶׁ בֹותֵּ בֹוַתי ַמְחׁשְ י לֹא ַמְחׁשְ ּכִּ

)ט(   ְיהָֹוה:  ְנֻאם  ָרָכי  ּדְ ם  יכֶׁ ַדְרכֵּ חלל  ְולֹא  לעשות  העיקר  לכן  ם:  יכֶׁ בֹתֵּ ְחׁשְ ּמַ מִּ בַֹתי  ּוַמְחׁשְ ם  יכֶׁ ְרכֵּ ּדַ מִּ ְדָרַכי  ְבהּו  ּגָ ן  ּכֵּ ץ  ָארֶׁ מֵּ ם  ַמיִּ ׁשָ ָגְבהּו  י  ּכִּ
בדיוק   א"א  כי  דייקא  קטנים  בדברים  העבודה  היא  לזה  ודוגמא  אמת  בדרך  אותי  להוליך  לו  לתת  טוב  שם  להאיר  להקב"ה  ולתת 

סתירה  הוא  כי  העניין  ן    לתפוס את  ַמּתַ ַע  יֹודֵּ ה  ַאּתָ ין  אֵּ ׁשֶׁ ַבֲחמּוָרה,  ּכְ ה  ַקּלָ ְצָוה  מִּ ּבְ יר  ָזהִּ י  ֱהוֵּ וֶׁ מ"א  פ"ב  בפרקי אבות  רבי  בעצם כמ"ש 
ָדּה. דהיינו אע"פ  ְפסֵּ ד הֶׁ גֶׁ נֶׁ ָרה ּכְ ַכר ֲעבֵּ ָכָרּה, וש ְ ד ש ְ גֶׁ נֶׁ ְצָוה ּכְ ד מִּ ְפסֵּ ב הֶׁ ֵּ י ְמַחׁשּ ֱהוֵּ ְצֹות. וֶׁ ל מִּ ָכָרן ׁשֶׁ ר בה וקשה א"כ  שנקראת קלה היה זהי   ש ְ

מדוע נקראת קלה אלא זה הנקודה שהיא לא נעשית חמורה ע"י שצריך להיות זהיר בה אלא שזה המבוקש שנעבוד אותו בדברים  
קטנים וקלים דייקא שזה בחי' צמצומי המלכות שאע"פ שכל מהלך שאיפתינו הוא להיות בבחי' שר בבית המלך ותלמיד חכם ומבין  

היות גם בבחי' עבד העוסק בקטנות לכבוד המלך ועיין מזה בתורה ה' ח"ב אות יד ד"ה כי באמת צריכין  בתורה אעפ"כ בבחי' צריך ל 
 דיקא לסלק את המוח וכו'.

   עשירית האיפה המובא בסוף התורה והמבואר בלק"ה מנחה ז' אות מא שהוא סוד שלא נתגלה לאברהם אבינו עי"ש.  וזה גם בחי' 
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כי גם הדיבור הוא ממש בריאת העולם כי הדיבור הוא רק לזולתו ולכן כדי לדבר צריך לצמצם עצמו  
דהיינו גילוי מלכות פה באופן שיתקבל אצל  ולעשות חלל ומקום לזולתו בליבו ושם לבנות את הדיבור

 זולתו

כי תפלה   ,איזהו עבודה שבלב זה תפלה  [נה]   ולעבדו בכל לבבכם(  תענית ב'.)  וזה בחי'

נקראת מלכות פה/   בחי' מלכות דוד תיקן מדת   \נוכי ספירת המלכות  ודוד המלך  בזוהר בפתח אליהו. 

בשלימות/ ר  \נזהמלכות  רגל  דהיינו  לה  מרכבה  שנעשה  העליונהעד  במרכבה  שתיקן    ,ביעית  המלך  ודוד 

כמ"ש )תהלים   ספירת המלכות תיקן את הדיבור פה להיות רק שבח והלל להש"י על כל מה שעבר עליו
ים כל ש ִ יָׁ . ועיקר התפלה תלוי בלב, ְש \נח/ שהפך עצמו למהות של מדבר אליו ית'  ואני תפלהקט(  

עלי' כט(    ,לבו  )ישעי'  בבחי'  יהי'  כבדושלא  ממניבשפתם  רחק  ולבם  תפלה  ני  כי   .
, היא בחי' התגלות מלכותו, בתוך החלל  \סדהיינו שכל דיבור הוא באמת מעומק הלב/  \נט/שבלב
בישוב    הפנוי לדבר  שיוכל  כדי  הלב  התלהבות  לפנות  תחילה  צריך  הלב  מעומק  אמת  דיבור  לדבר  כי 

 :  , בתוך העולמותסאדותי, בתוך המהדעת

 
 גאות 

  המלכות בתחילה  , כיה"א  בחי'הש"י על עצמו אזי המלכות שלו היא    דהינו מי שממליך אתוזה  

דהיינו אדם בתחילה הוא בקטנות ובלא דעת ואינו פונה למלא חסרונותיו רק מהש"י   היתה  דל"תהיא  

להמליכו על עצמו אלא מפנה פניו לבורות נשברים וממליכם על עצמו, ואז גם הקב"ה פונה ממנו ומשגיח 

אחור בבחי'  רק  אזי  ,עליו  בתשובה  הות [סג ]   ה"אונעשית    \סב/ ואתחזרת  וכששב  דל"ת  כי   סד. 

 
 * דברים יא יג   נה 
ספירה אחרונה שבה מתגלים כל הספירות העליונות שהן נחשבות כמשפיע    א רת המלכות הוא כי מלכות הי י לספ   הקשר בין תפלה   נו 

לה והיא מגלה אותן בבחי' נוק' וכן התפילה היא התגלות המחשבה והרהורי הלב דהיינו סוף הקומה שעד הדיבור היה הכל נעלם  
 במחשבתו ויוצא להתגלות בדיבור.  

והעלמה גדולה כדאיתא שמעולם לא ראה חלום טוב וכל חייו לא גילו לו שנמחל לו עוון בת שבע והיה נרדף    ם ביסורי   לכן כל חייו   נז 
ע"י בנו. ועם היותו מלך על כל ישראל נשאר שפל בעיניו בתכלית בבחי' מלכות דלית לה מגרמא כלום. וממנו אפשר ללמוד כיצד  

ולים שעוברים עלינו אעפ"כ לחפש תמיד כיצד להמליך את הש"י על עצמינו  נתקן אנו את המלכות דייקא ע"י הסתרות ומניעות ובלב 
 יותר, העיקר לא להתייאש, כדוד המלך שהיה לו הרבה סיבות לכך ונשאר על עמדו והמליך את הש"י בכל כוחו תמיד.  

י שלא ניתן לו אלא כדי  שהרי כשניתן הדיבור לאדם הראשון היה רק הוא לבדו עם הקב"ה בעולם הר   שזה תכלית תיקון הדיבור   נח
 לדבר אל הש"י.  

זו בספר תהלים שחיבר שהו אהיה כל ההתבודדויות שלו כמבואר במ"א עד שהעלה את התפילה    ודוד המלך  והשלים כוונה  תיקן 
חמורות   סוגיות  במדרגת  להיות  שהעלם  תהלים  חומשי  בחמישה  השלם(  ביחוד  להיות  התפארת  אל  המלכות  )את  תורה  למדרגת 

 געים ואהלות.שבתורה כנ 
דהיינו דיבור וסיים בתפלה שבלב ונראה כיון שאין ערך לדיבור אלא עד כמה שנאמר מעומק הלב לכן    צ"ע פתח בשפתי כבדוני   נט 

 הדיבור פה נקרא תפילת הלב.

ו דיבור  שדיבור האמיתי בשלימות כראוי הוא שלימות הכל ואדם כל חייו צריך להשתדל ולכסוף לזכות לדבר אפיל   עיין תורה קיב   ס
 אחד באמת כראוי לפניו ית' עי"ש.

 המדות  -מתרלו   סא
 צ"ע דמשמע שחוזרת להיכן שהיתה בתחילה והרי אמר שבתחילה היא בקטנות.  לשון ואתחזרת   סב

)בבחי' זו לכאורה צ"ע לאיזה צד הלכו  היו בבחי' שני מלכים בכתר אחד )שנבראו דו פרצופין אבל אחרו באחור    ואולי כי בתחילה 
( ואח"כ כשקטרגה המלכות אמר לה לכי מעטי עצמך שזה בחי'  סבר שהוא הפנים וזה בחי' א"א לשני מלכים בכתר אחד(   שכל אחד 

שהפיל תרדמה על האדם וחתך ממנו את הנוק' בבחי' צלע דהיינו קטנות מאד ובנה אותה לקומה שלימה עד להיות עימו בבחי' פנים  
 בפנים דהיינו שוב ששניהם בקומה אחת.  

שתי התחלות יש תחילה שהיו שוים שזה לא החזיק מעמד כיון שהיה בבחי' דבר הבא מלמעלה ואח"כ התחיל לאט לאט    שהן נמצא  
 להבנות מקטנות עד לגדלות.

תשובה שתחילה מאירים לו למעלה ממדרגתו ומיד לוקחים ממנו את האור כדי שבכח הרשימו יתגבר לעשות כלים    ונ"ל שזה בחי' 
 שיזכה שוב למה שקיבל תחילה בלא כלים.     ולבנות את המלכות עד 

של תשובה הוא בבחי' זו שתחילה יש בחינת כביכול שני מלכים בכתר אחד אלא שזה אור בלי כלים )כמבואר    דהיינו שכל מהלך 
 הרבה בלק"ה על ליל הסדר( לכן מיד אומרים לו לכי מעטי עצמך לעשות כלים בעצמך להבנות לקומה שלימה של עשר ספירות.

 דרושי הלילה דרוש ו ד"ה אבל נודע[   -* עיין תיקון כא דף מז. ובזוהר חקת קפ: ]ועיין שער הכוונות    סג
 הוית  -הות, ומתרלו    –הוא, בתרלד    –בדפו"ר    סד
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, כנ"ל  לבו בטפשות  סוםט. היינו כשמטמ\סה/, לשון דלה ועניהבתחילה היתה המלכות בבחי' דלית
עני אלא בדעת   דל"ת[סז.{] נדרים מא}ואין  היא בחי'  ואז  לנתק   ,  כשבוחר  דהיינו  מדעת  עניה 

דהיינו שאת כל הדלות    . וכשמקדש מחשבתוות חיצוניותעצמו מהחכמה הקדושה וקושר עצמו לחכמ
על מנת לחשוב מחשבות קדושות בבחי' מלכות   \ סחועניות מפנה להיות כלי לקבל ממנו ית' חכמה עילאה/ 

תיקון }  , ולית קדושה פחות מעשרהשנבנית בכל עשר ספירותיה קומה שלימה להיות מקודשת לו ית'
  ,וחכמה רמוז בשם הויה באות י'  ,רומז לחכמה כמבואר בתורה פ'קודש    \עא/ והיא בחי' יו"ד  \ע[/סט{] יוד

 \ עב/  שממשיך לתוך הדל"ת, ונעשית ה'  לכן גם הארת החכמה הקדושה אל המלכות רמוז באות יוד
ואזי היא בבחי' דעת קנית מה חסרת, וזה נעשה ע"י שישראל ממליכים   ,דהיינו קומה שלימה ביוד ספירות
ובכל   מחשבתם  בכל  הקב"ה  את  את  בלהמליך  עסוק  שלהם  ומעשה  דיבור  המחשבה  קומת  שכל  ליבם 

פנייתינו   כל  שאנו  דהיינו שמכח  ליחוד.  וראויה  ה'  נקראת  ואזי  ספירותיה  ביוד  תיקון המלכות  זה  הקב"ה 
 \עגנו יחוד בחי' עין בעין יראו ובחי' פה אל פה אדבר בו/ ידהי  ,גם הוא פונה אלינו בהשגחה שלימה   ,אליו ית'

: 

 
ג'    עיין מלבי"ם תהילים   סה  אביון גרוע מדל שאין לו מאומה, עז"א שפטו דל ויתום, פלטו דל    -והבדל בין דל ואביון עני ורש    -פב 

שדל הסמוך אל אביון הוא שנתדלדל לגמרי, ואין לו משפט לתבוע דבר רק צריך לפלטו ולהצילו בגופו מיד רשעים, ויש    -יון  ואב 
הבדל בין דל ורש, רש מציין שהתרושש מירשותו, שהוא הפך של ירש, ועני מציין הנכנע ובא על צדיקים לרוב, העני שבא למשפט  

 דק לפנים משורת הדין: על מה שלוקחים מנחלתו, ישפטו משפט צ 
 )נזכר לעיל ב"פ ובשניהם מטמטם(   כשמטמטם  –תרלו  מ כשמטמם, ו    -גם בדפו"ר ותרלד    סו 
 שם הלשון דדא ביה וכו' ולשון רבינו הוא לשון קהלת רבה ז' לב ועיין לעיל תורה כא אות יא.  סז 
י' הבזק בלבד בלב אבל עושה רושם של  היא המידה הראשונה כנ"ל שמאירה בלב ואין לה בטוי כמעט אלא בבח   חכמה עילאה   סח

 בחי' ביטול אליו ית' ורצון להמליכו והוא הכח הפועל בלב לחשוב מחשבות כיצד להמליכו ית'.
 דף כה סוף ע"א והמשך דברי רבינו "והיא בחי' י" הם גם העתק משם.  *ועיין מגילה כג:   סט 
תיבה, ואין נושאין את כפיהם, ואין קורין בתורה, ואין מפטירין בנביא,  משנה. אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני ה   -  : מגילה כג   ע

  -ואין עושין מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים, וברכת חתנים, ואין מזמנין בשם פחות מעשרה, ובקרקעות  

יו   גמרא.    תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהן. חנן: דאמר קרא +ויקרא כ"ב+ ונקדשתי  מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי 
דתני רבי חייא: אתיא תוך תוך, כתיב הכא ונקדשתי    -כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. מאי משמע?    -בתוך בני ישראל  

בתוך בני ישראל, וכתיב התם +במדבר ט"ז+ הבדלו מתוך העדה, ואתיא עדה עדה, דכתיב התם +במדבר י"ד+ עד מתי לעדה הרעה  
 אף כאן עשרה.  -, מה להלן עשרה  הזאת

כד   בראשית זוהר  עיין   פחות מעשרה, דאיהי קדושה    -.  דף  קדושה  דלית  ספירן,  כל עשר  עמיה  לאכללא  צריך  לגביה,  סלקא  וכד 

וד זו"ן(  כשעולה השכינה לז"א צרך לכלול עימה כל העשר ספירות כי אין יחוד )בסוד יחוד ברכה קדושה דהיינו יח  -פירוש מתוק מדבש    .דיליה 
 אם לא נכללה המלכות בעשר ספירות. כי המלכות היא קדושה של ז"א, דהיינו שמתייחד עימה. 

לו.    הביאור נ"ל  ומותר רק  נבדל שאסור לאחרים  כי קדוש הלשון  לו להתייחד עימה  כי קדושה הוא מלשון לקדש אשה שמיוחדת 
קו  אבל  ספירותיה  עשר  בכל  נבנית  כבר  כשהמלכות  רק  אפשרי  ורק  והיחוד  באחור  אחור  ובבחי'  קטנות  בבחי'  עדיין  היא  לזה  דם 

 כשנעשית גדולה בשיעור קומתו יכולה לבוא לפניו ליחוד.

ה'   וכל זה  זאת לפועל בתפילה שכולה    ,רמז לעבודת  זמן שאדם לא חושב כל מחשבותיו רק כיצד להמליך את הש"י ומוציא  שכל 
ת המלכות שלו כראוי ואינה נקראת גדולה להיות בבחי' פנים בפנים דיבר ה'  מעומק הלב בדיבור אמת לפניו ית' עדין לא תיקן מד 

 עמכם.

מלכות    אבל עשרה  לקומת  ונחשבים  ספירות  בחי' עשר  הם  וביחד  ספירה אחת  בחי'  הוא  כל אחד  יהודים פשוטים  מישראל אפילו 
דבר שבקדושה חייב להיות לא פחות מעשרה  שלימה לכן כשהם ביחד זוכים לבחי' פנים בפנים בכלליות ומתקבלת תפילתם. ולכן כל  

 כדי שתתלבש בהם השכינה בעשר ספירותיה ועל ידם היא נחשבת גדולה וראויה ליחוד.   

זה הטעם שמצינו צדיקים מתפללים ביחיד כיון שתיקנו קומת המלכות נעשה השראת השכינה עליהם לבד וא"צ עשרה    ואולי אפ"ל 
 חי' ספירה אחת כנ"ל.כי בכל אחד יש ב   , שזה אפילו הדיוטות 

הקדוש מובא ששורש כל האותיות היא היוד ונמשך בבחי' אורך ונעשה ו' ואח"כ בבחי' רוחב ונעשה דלת ואזי נוצר    בשם השל"ה   עא
 שטח ומקום עמידה למלכות ואז במקום הזה אפשר לחזור ולהמשיך יוד חדשה מא"ס דהיינו להמשיך אור בבחי' כלים ואז נעשה ה' 

ל מבואר שד' רומז למלכות כשהיא בקטנות בבחי' בלא דעת אזי היא אחור באחור כלפי הקב"ה אבל כשיש בה  זי" בכוונות האר   עב
 דעת אזי היא פנים בפנים עם הקב"ה ונקראת ה'.

אבל נודע כי כל שיעור קומת' הוא שיעור אורך שמן החזה שלו ולמטה והוא כי הירכין    -דרושי הלילה דרוש ו    -  שער הכוונות עיין  
לו נחלקים לפרקין כנודע באופן שמן הת"ת שלו דמן החזה ולמטה נעש' הכת' שבה ומן אחורי נה"י שבו נעשו כל ט"ס שבה מחכמה  ש 

עד מלכו' שבה כנודע אצלינו וכבר נתבאר כי לסיבה זו נקרא הנקבה בשם אות דלת כי שיעור קומתה אינו רק כנגד ד' ספירות אלו  
ר באחור ואחר שחוזרת פב"פ נק' ה"א ע"ד מ"ש בסבא דמשפטים בסוד יהודה דאתקריאת דלת  בלבד. אבל אין זה רק בהיותה אחו 

באחור   היושבת  ועניה  דלה  דלת  נק'  אלו  ד"ס  כנגד  באחור  אחור  בהיותה  כי  הוא  והענין  עתירו.  ודא  מסכנו  דא  ה"א  ואתקריאת 
 לל זה של דלת ושל ה"א היטב.ובחזרת פב"פ אז נק' ה"א בסו' העושר כי כבר זכתה לחזור אפין באפין והבן כ 

ו' שעד שמשלים תשובתו מאיר עליו שם אי   אבל מי שאצלו   עג רק לפעמים הוא עדיין בבחי' אחור באחור כמבואר בתורה  ה  -זה 
ה מבינה עילאה בבחי'  -מבינה בבחי' אחורים. אלא שמי שזוכה להתעוררות תשובה אנא זמין למהוי, אזי לזמן מה מאיר לו שם אהי 

וזי   צריך לצמצם תשוקת ליבו ולהמליך את הקב"ה במידה כפי כוחותיו ומכח רשימו זה ממליך את הקב"ה לאט לאט על כל  פנים 
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 דאות 

תה יבאר רבינו שתיקון המלכות שלנו במחשבות טובות כיצד להמליך את הקב"ה ובתפלה בכוונה, אנו  ע
גורמים לזיווג עליון של חכמה ובינה העליונים שמשם נמשך שפע רוחני )וגשמי( לעולם ומכח זה נמשך לנו  

 עוד יותר חכמה כיצד להמליך אותו ית' 
מלכות  יםוכשמִק   בחי'  את  אות    התפלה,  בבחי'  ב'כנ"ל  לבבכם,  בכל  דהיינו   ולעבדו 

שממליך את הקב"ה על עצמו בפרט בדבורי תפילה מעומק הלב, ופונה רק אליו ית' בתפילה על כל דבר  

הטובה   רוב  על  ומודה  ומהלל  משבח  וגם  החסרונותשחסרון,  מילוי  ועל  לו  נתן  בחי'  כבר  זה  היא , 
היא העולה על מוקדה כל "ק בפרשת תרומת הדשן  ענין זה של תיקון המלכות רמוז בפסו  \עה[/עד]   ה לָׁ עו  הָׁ 

הבקר עד  ח'(וזה    ,\עו/ "הלילה  )ש"ה  עולה  [עז] בחי'  זאת  דודה  מי  על  מתרפקת  המדבר  ודרשו  ,  מן 

מי עם הכוונה    "מי זאת עולה"שהמילים  [  עח{] הקדמת הזוהר י' ותיקון כא ל' לח סט}בתקוני הזוהר  
עולה   הבינה/ זאת  לספירת  רומז  גמ  \עט"מי"  מ"י  לספירת כי  רומז  ו"זאת"  בינה  שערי  לנון  רמז  נ'  ט' 

ומלכות העליונה בחי'  . והם  \פ/ המלכות הן בחי' מלכות התחתונה  וספירת הבינה  דהיינו ספירת המלכות 

שני בתים ביתא עילאה וביתא תתאה, שיש והן מכונות בתים בבחי' ביתו זו אשתו בחי' רחל ולאה  
כי    ,ש"י כנ"ל אזי יש עליה ותיקון למלכות תתאה ועילאהוכשאדם ממליך על עצמו את ה  לשניהם עליה

הנביא בדברי  רמוז  וזה  התחתונה  המלכות  את  שלנו  בתיקון  תלוי  עליונה  מלכות  אבוא  כי    תיקון  לא 
שהקב"ה אומר שלא יתקן מלכות העליונה עד שישראל יתקנו את המלכות   בקרבך קדושעד ד  בעיר

 : התחתונה 
וא שערים המועתק לקמן.  ועיין לק"ה ערובי תחומין ה' ג' המבאר את הפע"ח  ביאור העניין עיין בפע"ח ומב

 הזה לענין המבואר בתורה ה' תנינא סוד האמונה. דהיינו המוחין שעל ידם ממליכים את הקב"ה. 

 
מדותיו בכל זמן העיבור כשנעלם ממנו אותו האור וחוזרת הבינה להאיר לו בבחי' אחוריים שמשם שנמשכים כל הנסיונות כדי לבחון  

 אותו עד כמה באמת רוצה להמליך את הש"י.  
   * ויקרא ו' ב'  עד
ְיָלה ַעד    ויקרא פרק ו   עה  ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵּ וא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִּ אמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה הִּ ָניו לֵּ ת ּבָ ת ַאֲהרֹן ְואֶׁ ַח  )ב( ַצו אֶׁ ְזּבֵּ ׁש ַהּמִּ ר ְואֵּ ַהּבֹקֶׁ

 ּתּוַקד ּבֹו:  

 דורות אר"ש ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס: ]ת"כ[ אין צו אלא לשון זרוז מיד ול   -)ב( צו את אהרן    -  רש"י פ 

וגו'     ואיברים שיהא כשר כל הלילה וללמד על הפסולין איזה אם    -זאת תורת העולה  הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים 
ש  פסולין  ואפי'  העולים  לכל  אחת  תורה  לומר  בא  הוא  לרבות  תורה  שכל  ירד  לא  עלה  אם  ואיזה  ירד  ירדו:עלה  לא  עלו               אם 

למעט את הרובע ואת הנרבע וכיוצא בהן שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה ]כל הענין בת"כ וזבחים    -הוא העולה  
 פ"ג ופ"ד[: 

וידוע שכוונת הקרבנות הי שמדובר בהקטר החלבים שכשר כ   עפרש"י   עו  שיחשוב האדם כאילו את עצמו הקריב ונשרף    א ל הלילה 
ונראה שרומז לזה שעיקר תיקון המלכות הוא בקימת חצות ועבודות הלילה לשפוט עצמו ולבקש על כל החלב המכסה  באש המזבח.  

 את הלב בבחי' ערלת לב שלא נותן להמליך כראוי את הש"י.
 וגם שם ג' ו'  עז 
    הקדמת הזהר דף י. תיקון כא דף מה. ונה: תיקון ל' דף עד. תיקון לח דף עט. תיקון סט דף קח.  עח
קיז   ב " והר ח ז   עט  ודאי,    -.  דף  זאת  וגו', מי  ולבנה  וגו' מקטרת מר  עולה מן המדבר  זאת  ו( מי  ג  )שם  הוא שאיל עלה,  ברוך  הקדוש 

 ה.מסטרא דמ"י איהו ודאי בינ 

שאלה  לשון  לבינה   מי  כי    רומז  אסור  בחכמה  אבל  לשאול  מותר  ולמטה  משם  שרק  לשאלה  קיימא  דבינה  בזוהר  כדאיתא  דייקא 
 מה מה חמית מה פשפשת שם בחי' תכלית הידיעה שלא נדע לכן נקרא רחוק כמבואר בתורה מ' תנינא.  חכמה בח' כח 

בראשית, רבי אלעזר פתח, )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, שאו מרום עיניכם    -  : א דף א " ח   זוהר הקדמת  עיין  
. ותמן תנדעון, דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה, ברא אלה, ומאן  לאן אתר, לאתר דכל עיינין תליאן ליה, ומאן איהו פתח עינים 

איהו, מ"י, ההוא דאקרי מקצה השמים לעילא, דכלא קיימא ברשותיה, ועל דקיימא לשאלה, ואיהו בארח סתים ולא אתגליא, אקרי  
בין  מה  מ"ה,  ואקרי  לתתא  ואית אחרא  מ"י.  אקרי  השמים  קצה  והאי  תמן שאלה,  לית  לעילא  דהא  קדמאה    מ"י,  להאי, אלא  האי 

ולמנדע מדרגא לדרגא, עד סוף כל דרגין, כיון דמטי   ומפשפש לאסתכלא  נש,  סתימאה דאקרי מ"י קיימא לשאלה, כיון דשאל בר 
 תמן, מ"ה, מה ידעת, מה אסתכלתא, מה פשפשתא, הא כלא סתים כדקדמיתא.

 דף ל.  עוד עי"ש 
רן, הי מנייהו עלאה, אלא משה עלאה, משה שושבינא דמלכא, אהרן שושבינא  תא חזי, מה בין משה לאה   -  : ג דף נג " זוהר ח עיין    פ

מתל למלכא, דהוה ליה מטרוניתא עלאה, מה עבד, יהב לה שושבינא לתקנא לה, ולאסתכלא במלי דביתא, ועל דא כד     דמטרוניתא: 
 א אהרן וגו': עייל שושבינא למלכא, לא עייל אלא עם מטרוניתא, הדא הוא דכתיב )ויקרא טז ג( בזאת יב 
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ולא  לקיומם  שמוכרח  מה  העולמות  לקיום  ובינה  חכמה  פנמיות  של  תדיר  זיווג  שיש  מבאר שם  מוהרנ"ת 
ה אינו תלוי במעשי התחתונים כלל לכן הוא תדיר. אבל כדי להמשיך למטה לעולם חיות  ג ז ו. וזיו\פאיותר/

יותר מההכרח דהיינו יותר מוחין והשגה בו ית' שמזה משתלשל גם כל השפע הגשמי, לזה צריך זיווג של  
עולה    צוניות החכמה ובינה וזיווג זה נעשה רק מכח העלאת מיין נוקבין דהיינו תיקון המלכות למטה שאזיח

רצונו   לעורר  התחתונים  במעשי  מקושטת  אבא  הנקרא  החכמה  אל  אמא  הנקראת  בינה  עילאה  המלכות 
 להשפיע לה שפע יותר לצורך התחתונים.  

דהיינו  קדוש.  שבקרבך  עד  הבינה(  )חצוניות  העליונה  במלכות  אבוא  שלא  הקב"ה  אומר  זה  זיווג  ועל 
ומעשים טובים. דהיינו שלמטה ישראל יהיו בוחרים    שישראל ימליכו אותו למטה בעוה"ז במחשבות ודיבור

 בחכמה הנקראת קודש לצייר אותה בלבם במחשבות טובות כיצד להמליך עליהם את הקב"ה בקיום מצוות. 
 

 כאן חוזר מוהרנ"ת ומבאר את הדברים בלשונו בהרחבה כפי שהבין וכפי ששמע בע"פ.
 ומתחיל מסוף דברי רבינו ואח"כ מבאר הכל מהתחלה 

ִעיר [פד] על פסוק זה  \פג / (.כי רז"ל דרשו )תענית ה' י'פ]פב א ב ְ בו  ש  ְול א אָׁ דו  ךָׁ קָׁ ִקְרב ְ , נשבע  ב ְ

בכתבי   ואיתא  שלמטה.  ירושלים  שיבנה  עד  שלמעלה,  בירושלים  יכנוס  שלא  הקב"ה 
שהכוונה ע"פ סוד הוא, שבינה אימא עילאה ביתא עילאה, היא בחי'    ,\פו[/פה]   האר"י ז"ל

שלמעלה היחוד    ,ירושלים  שאין  שלמטה.  ירושלים  בחי'  היא  תתאה,  ביתא  ומלכות 
מלכות  בחי'  ונשלם  שנבנה  עד  נשלם  עילאה  ביתא  עליית  בחי'  שהוא  שלמעלה 

 ע"ש.   \פז/בשלימות, שהיא בחי' עליית ביתא תתאה וכו'

 
שהיא הארת האמת המאירה בשווה בכל העולם עד שאין שום אדם בעולם יכול לפטור עצמו מלשוב בתשובה אם רק    מבאר שם   פא

מוכן לעזוב הבלי עוה"ז. והארה זו למעלה אצל המלאכים שאינם בחושך עוה"ז היא מאירה תשוקה עצומה אליו ית' עד שנשרפים  
יא הארה מועטת בבחי' מרחוק נראה לי ה'. אע"פ כל הנעשה תחת השמים הוא מכח החסרון בלב  ממנה. אבל כאן בעוה"ז החשוך ה 

את   להמליך  הרצון  כח  וכל  וכיו"ב.  הרשעים  חרטת  וממנה  וכו',  לשמי  ומוגש  המוקטר  כל  בבחי'  זו  הארה  מכח  כולם  שמרגישים 
 רך קבע. וזה כבר תלוי במעשים טובים שלנו.נו הוא להגביר אותה יותר ממה שנשפע בד הקב"ה תלוי בהארה זו לכן כל רצונ 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא מכאן ועד ריש דף נח.   פב
ואמר ליה רב נחמן לרבי יצחק מאי דכתיב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר משום דבקרבך קדוש לא אבוא בעיר    -.  תענית דף ה   פג

מ  של  בירושלים  אבוא  לא  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  יוחנן  רבי  אמר  הכי  ליה  איכא  אמר  ומי  מטה  של  לירושלים  שאבוא  עד  עלה 
 ירושלים למעלה אין דכתיב ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו  

שאתה מטיב מעשיך לא יבא הקדוש ברוך הוא בעיר לא אבא בירושלים כו' והכי קאמר עד שיהא    -משום דבקרבך קדוש    -  רש"י פ 
 ה: בקרבך קדוש למטה, דהיינו ירושלים, לא אבוא בעיר שלמעל 

יחדיו   לה  שחוברה  כעיר  הבנויה  ודוגמתה,    -ירושלים  חבירתה  בה,  כיוצא  לה, שהיא  שחוברה  כעיר  בנויה  ירושלים שלמטה תהא 
 מכלל דאיכא ירושלים אחריתי, והיכן אם לא למעלה: 

 הושע יא ט'  פד
 מבוא שערים שער ד' חלק ב' פ"ז.  פה 
כי הלא ב' זיווגים יש למעלה באו"א, הא', להחיות העולמות ולקיים    אך הענין, דע   -פרק ה    -שער הקריאת שמע    -  פרי עץ חיים   פו 

קיום הכרחי, וזיווג זה תדירי ואינו נפסק לעולם, כי אם יתבטל רגע א' יתבטלו כל העולמות. זיווג ב', לתת מוחין אל זו"נ כדי להוליד  
ם בזהר ח"ג קמ"ג, שהפירוד מטי כביכול עד או"א,  נשמות בעולם שהוא פנים העולמות כנודע. וזה הזיווג אינו תדיר לכן תמצא פעמי 

משארז"ל   מטה דוגמת  של  בירושלים  שיכנוס  עד  מעלה  של  לירושלים  יכנוס  שלא  הקב"ה  אמא  נשבע  סוד  הם  ירושלים  ב'  כי   ,
והדבר מתורץ עם הנ"ל:  יוצא מעדן דלא פסיק תדיר,  ונהר  בפסוק  ולפעמים מצינו בזהר  זיווג    אמנם המ"ן דבינה לצורך     ומלכות. 

 .שהוא פנימית העולמות הם זו"ן, ואם הם לא יעלו, אין זווג לעילא   הנשמות 

אבא  רומז ל ד  "יו כמבואר שם לעיל ש)   אמנם צריך אתה לדעת למה באות י' נטפלה נוק' לדוכרא   -  שער ד' חלק ב' פ"ז.  מבוא שערים ועיין  
והענין כמ"ש כי בזוהר אמרו על ונהר יוצא    אר שם שאמא ה' ד' ובתוכה י'( )כמבו  ובה' היה הזכר טפל לנקבה   ( רומז לנוק' וטפל לי' שביו"ד    'ד הו

וכן בהרבה מקומות ואמנם    )דהיינו שיוד דאבא רומז לזיווג התדיר של חו"ב( מעדן בהאזינו דף ר"ץ ע"ב דרעותא די' לא פסיק מינה לעלמין  
ונ  וכו'  שלמעלה  בירושלים  אכנס  לא  בעיר  אבוא  ולא  על  שאמרו  לרז"ל  תתאה  מצינו  ה'  דז'א  נוק'  היא  מטה  של  ירושלם  כי  ודע 

ג תחתון בסוד מה שמו ומה שם  וו וירושלים שלמעלה ה' עילאה והקב"ה הוא חכמה ולא יכנס בסוד להתחבר עם הבינה עד שיתחבר ז 

וז"א.,  בנו   פסיק   לא   וזה   עילאין   דאו"א   זווג  והוא   משובח   היא   הראשון   זווג  אמנם   זיווגים   מיני   שני   יש   כי   התשובה היא           אבא 
  אלא   אחרת   אות   ונעשית   ממנו   נפרדת   ואינה   ביתו   בתוך   עמו   בזווג  הוא   לעולם   כי   להורות   יו"ד   באות   אליו   נטפלת   ולכן הבינה   לעלמין 
  שהוא   האפרוחים   על   רובצת   התבונה   שהיא   כשהאם   כי   תדיר   אינו   ותבונה   דיש"ס   זווג  אך  ל.  " כנ  עצמה   היו"ד   אות   בסוד   עמו   דבוקה 

  ולכן   זווג  ואין   הז"א   תוך   מלובש   בהיותו   נסתם   שבה   היסוד   כי   עמו   להזדווג  יכולה   אינה   אז   היניקה   בזמן   א " ז ב   דידה   נה"י   מתפשטים 
היו"ד   נפרדת   התבונה   של   הבחי'  זו  נרמזה    טפל   היה   ישראל   בחי'   גם   ואמנם   שבשם   ראשונה '  ה   שהיא   עצמה   בפני   אות   ונעשית   מן 
  תוך   ונכלל   מתלבש   רק   זווג  בסוד   אינו   אז   כי   נמצא   כנודע   הז"א   תוך   שניהם   רגלי   שיכנסו   כדי   התבונה   תוך   ונתלבש   עמה   ונתחבר   אליה 

תוך    בהכנסה   וניכרת   נגלית   היא   כי   התבונה   היא '  הה   של   האות   ועיקר   הה'   גוף   עם   ונכללת   כנודע '  שבעוקץ הה   היו"ד   רמז   וזה   התבונה 
 הז"א אך יש"ס נתלבש בה והוא סתום ואינו נגלה בסוד הי' הנכלל ונסתם בעוקץ הה'.

שבינה ומלכות הן בחי' לאה ורחל ומבואר כאן שלא מתייחד עם לאה להשפיע חכמה לתחתונים עד שמתקנים    צ"ע עפ"י הידוע   פז 
 את רחל ליחוד ע"י תיקון מלכות תתאה במעשים טובים של ישראל. נמצא יחודא תתאה קודם לעילאה.  
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היא בחי' ביתא עילאה, בחי'    [פח] כי בינה לבא   ,וזהו מ"ש רבינו ז"ל, מי עם זאת עולה וכו'
 לכות היא בחי' ביתא תתאה בחי' זאת.  ומ ,מי

שהם ביתא    ,וע"י בחינות אלו הנ"ל הנאמרים בתורה הזאת, עי"ז יש לשני בתים אלו עלי'
 שהם בחי'    ,עילאה, וביתא תתאה

 

 
בחי' לאה ורק אח"כ חוה בחי' רחל כרמוז בתורה  חיה  שונה  )וגם אדה"ר היתה לו אשה רא את לאה קודם לרחל.    א"כ איך נשא יעקב 

 פה תנינא ועי"ש שהדרך להגיע לרחל הוא רק דרך לאה( 

 דאה"נ לכן לא נשא יעקב את לאה אלא כשרחל כבר היתה מוכנה ליחוד.  ואולי אפ"ל 

 התפלה.    לקמן שביתא עילאה הוא תיקון החלל שבלב נמצא שהוא קודם לתתאה שהיא   עוד עפ"י דברי מוהרנ"ת 

א"א לתקן את המלכות אלא ע"י שמאיר בה חכמה וא"א שיאיר בה חכמה עד שיתקן אותה ליחוד. וזה בחי' המבואר    ונראה דבאמת 
הו  ז ש   ל ה שבבינה ומכחו אדם מזמן עצמו ורק ע"י שמזמן עצמו מאיר לו השם הזה. ואולי אפ" -בתורה ו' שאנא זמין הוא בחי' שם אהי 

)בתורה  ועל כן הדגיש רבינו בפירוש    ,ה והבחירה דהיינו בחי' שהכל ממנו ית' ואעפ"כ יש בחירה כפשוטו נעלם בענין הידיע ה סוד  ה 
ולדעת שהבחירה כפשוטו   ,שהבחירה כפשוטו קי(   נעלם  , אע"פ שב ואז הקב"ה עושה עימנו כפי הכנתינו  , כי צריך להתנהג  הכנתינו 

ינן לספינתא הוי טבעינן. שאחרי כל ההשתדלות שלנו אי לאו חסדו ית'  מאד עד כמה היא שלנו לבד.  ועיין תורה ב' אי לאו דמקרב 
לא היינו מצליחים. אבל התנאי לכל הוא שאנו נתנהג כאילו ממש כל הבחירה רק בידינו, ולהמליך את הקב"ה בכל כוחינו במסירות  

 נפש וסבלנות אין קץ לעמוד בכל נסיונות ההמתן וכל בחי' משבריך וגליך עלי עברו.

הוא פשוט שצריך להתחיל מחלל בלב בחי' תיקון ביתא עילאה שבנו ולחשוב מחשבות טובות כיצד להמליך את    עשה המהלך ולמ 
הקב"ה עד שיתגלו בפועל בתפילה בכוונה מעומק הלב דהיינו תיקון ביתא תתאה ואז הקב"ה נכנס בביתא עילאה שע"י היחוד העליון  

שמאיר עוד חכמה וממילא מכאן ואילך ההמלכה היא במחשבות טובות יותר ובדרגה  הזה נעשה בחי' יחוד גם בביתא עילאה שלנו  
 גבוהה יותר.

 * פתח אליהו   פח
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מי עם זאת. היינו ע"י שמצמצם אור התלהבות לבו שלא יתלהב יותר מדאי, כדי שיוכל 
ומקדש את מחשבתו לבלי לחשוב שום מחשבות רעות,   ,לעבוד את הש"י בהדרגה ובמדה

שעי"ז מצייר    ,שהם בחי' יצר טוב בחי' חכמה שבלב  ,רק לחשוב תמיד מחשבות קדושות
ומע וזוכה לעשות פעולות  טובות,  טובות  \א/ שיםהמדות  ומדות  בחי'    ,טובים  נתגלה  ועי"ז 

מלכות  לבחי'  עלי'  יש  ואז  שלימה.  שמים  מלכות  עול  מקבל  שהוא  נתגלה  כי  מלכות, 
כי באמת   ,שהיא ביתא תתאה. אזי דייקא עולה גם ביתא עילאה שהיא בחי' בינה לבא

 :     שניהם אחד ואחת תלוי' בחברתה 
 

וכלל התורה היא, כי מבואר    ,ר ענין התורה הזאתולבאר הענין קצת, צריכין לחזור ולבא
היה אור הקב"ה אין סוף, ולא היה    ,הש"י רצה לברוא את העולםששכבבע"ח בתחילתו,  

 ,והוצרך כביכול לצמצם אור הא"ס לצדדין ונעשה חלל הפנוי  ,מקום לבריאת העולמות
חכמה   ע"י  נבראו  העולמות  וכל  העולמות.  כל  ברא  הזה  הפנוי  החלל  כולם  ש  "כובתוך 

עשית לגלות  בחכמה  כדי  היינו  המלכות  בשביל  הי'  העולמות  בריאת  תכלית  ועיקר   .
שזה א"א כי אם ע"י העולמות כי אין מלך בלא עם. ובשביל זה היה הצמצום   ,מלכותו

של החלל הפנוי כדי שיהי' מקום לבריאת העולמות כדי שיתגלה מלכותו ית'. כ"ז מבואר  
ורבינו  [ג ]   בזוהר חלק  מבאר כל זה בכל אדם. כי כל אחד מישראל הוא    ,ז"ל  ובכתבים. 
, ועיקר האלקות בלב. והאלקות שבלב איש הישראלי הוא בחי' אין סוף, [ד]  ממעל  אלוק

גודל  ולפי  לתשוקתו.  תכלית  ואין  סוף  אין  היינו  סוף,  אין  עד  הוא  להביותו  אור  כי 
שר לו לעשות שום  ההתלהבות הלב של איש הישראלי שהוא עד אין סוף, לא היה אפ

כי מגודל התלהבותו עד אין סוף, אינו יכול    ,עבודה ולא היה יכול לגלות שום מדה טובה
שבתח מה  בחי'  שזהו  דבר.  שום  מחמת   הלתילעשות  לבריאה  מקום  היה  לא  הבריאה 

סוף אין  צריך    ,שהיה הכל  בהכרח  וע"כ  כנ"ל.  הן המדות  הן  העולמות  בריאת  כי  כנ"ל. 
הבות לבו שהוא עד אין סוף, כדי שיוכל לעבוד את ה' בהדרגה  האדם לצמצם אור התל

כי  ובמדות טובות, שזה א"א  בעובדות  רוצה בעבודתינו שנעבוד אותו  כי הש"י  ובמדה. 
בחי'    ,אם ע"י הצמצום כנ"ל. וכשמצמצם את אור להביות לבו אזי נשאר חלל פנוי בלב

ריאה(. ובתוך זה החלל הפנוי  )שזהו סוד חלל הפנוי שהיה בתחילת הבו.  ולבי חלל בקרבי
הטובות  מדותיו  כי    ,נתגלין  הנ"ל.  בפנוי  חלל  בתוך  שהיה  העולמות  בריאת  סוד  שהם 

המדות הן הן העולמות כנ"ל, היינו כי ע"י הצמצום שמצמצם את אור ההתלהבות שעי"ז  
עי"ז הוא עובד את הש"י בהדרגה ובמדה,    ,ולבי חלל בקרבינעשה בחי' חלל הפנוי, בחי'  

טובותועו ומדות  טובים  מעשים  העולמות   ,שה  שהן  המדות  התגלות  בחי'  הוא  זה  שכל 
בתוך חלל הפנוי שבלב. ועיקר בריאת העולמות היה ע"י חכמה כנ"ל, וזה הוא בחי' מה  
הוא ע"י ששומר החכמה שבלב, שהוא   טובים  ומעשים  לזכות למדות  ה'  שעיקר עבודת 

, שזהו [ז]   חכמת לבלב, שהוא בחי'  שצריכין לשמור מאד המחשבה שב  ,המחשבה שבלב
היינו  הרע.  יצר  הם  רעות  ומחשבות  טוב,  יצר  הם  טובות  מחשבות  כי  היצרין.  עיקר 
 , כשחושב מחשבות טובות שזהו בחי' חכמה שבלב, אזי עי"ז זוכה לפעולות ומדות טובות

החכמה שבלב, שהוא   ע"י  הפנוי  חלל  בתוך  המדות  בחי' התגלות הבריאה שהיא  שזהו 
מקלקל בחי'   הוא  אזי  ח"ו,  רעות  מחשבות  כשחושב  אבל  כנ"ל.  טובות שבלב  מחשבות 

הפנוי חלל  סוד  שהוא  שבלב  בבחי'    ,החלל  שבלב  החלל  מטמטם  הוא  לב ואזי    ערלת 

 
הזכיר מעשים אע"פ שברור שגם לזה כוונתו רק דיבר מחשבות המביאות לתפלה מעומק הלב ומוהרנ"ת מבאר יותר כי    רבינו לא   א

 בודאי אם לא מביא למעשה אין זו המלכה  
 שכהש"י   -בתשכט    ב 

 צ"ע היכן בזוהר   ג

 איוב לא ב'  ד

 שבתחלת   -מתרצו    ה 

 כנ"ל כל העמוד הזה הוא תוספת ביאור של מוהרנ"ת בתקפא וסוגרים שכאן גם הם תוספת שלו.   ו

 לשה"כ שמות לה לה   ז
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העבודה   עיקר  וכל  כנ"ל.  שבלב  החכמה  ע"י  שהיה  הבריאה  קלקול  בחי'  וזהו  וכנ"ל. 
למעשים טובים ומדות טובות,    שצריכין לצמצום הנ"ל ולחשוב מחשבות טובות כדי לזכות

כל זה הוא בשביל לגלות מלכותו ית' שבשביל זה הי' עיקר הבריאה כנ"ל. כי ע"י שזוכה 
עול מלכות שמים שלימה עליו  עי"ז מקבל  הנ"ל,  ע"י כל  טובות  ומדות  שזהו   ,לפעולות 

בחי' התגלות מלכותו ית' שנתגלה ע"י בריאת העולמות שבתוך החלל הפנוי ע"י החכמה  
אחת ו בחי'  הם  טובות  ומדות  בפעולות  הש"י  ועבודת  העולמות  שבריאת  והכלל  כנ"ל. 

 וכנ"ל. והבן היטב:  ,ממש
ו הטובים שנתגלו בתוך החלל שבלבו כנ"ל, יואז כשנתגלה מלכותו ית' ע"י מעשיו ומדות

 זהו בחי' עליית שני הבתים הנ"ל מי עם זאת ביתא עילאה וביתא תתאה כנ"ל.  
ת זה בחי' ביתא תתאה. ותחלת הצמצום שהוא החלל הפנוי שבלב זה  כי התגלות המלכו
 .  בחי' ביתא עילאה

וע"כ אין   ,הש"י כדי לזכות לגלות מלכותו ית'  חת ושעיקר כוונת הצמצום הי' בשביל עבוד
דהיינו עד שנתגלה מלכותו    ,נשלם תיקון ועליית ביתא עילאה עד שעולה ביתה תתאה

ית' שזה עיקר תכלית כוונת הבריאה. ואז כשנתגל' מלכותו ית' אז דייקא יש עלי' לביתא  
  מי זאת עולה כי אז דייקא עולים שניהם יחד ביתא עילאה וביתא תתאה בבחי'    ,עילאה

ך  ד לא אבוא בעיר עד    מי עם זאת עולה וכו' כנ"ל כי ב ְּ ִקרְּ נכנס    שאין הקב"ה[  ט]   קדוש  ב ְּ
וכו'   לבא  בינה  עד[  י] בירושלים שלמעלה שהיא  ירושלים שלמטה שהוא    כנ"ל,  שיבנה 

כנ"ל:   ית'  מלכותו  התגלות  ממילא  בחי'  נעשה  תתאה  ביתא  שתיקון  לעיל  שנראה  כמו  דלא 
נקרא   שאינו  אלא  עילאה  ביתא  תיקון  הוא  שבלב  תשוקה  הא"ס  שצמצום  אלא  עילאה  ביתא  כשמתקנין 

וכו נעשה תיקון ביתא תתאה במחשבות קדושות כשהן מתגלות בתפלה מעומק הלב  תיקון כלל אלא כשבת
טובים/  למעשים  מצדינו/  \יאעד  רק  שזה  אלא  תיקון  נקרא  אז  הקב"ה   \יבורק  נכנס  דייקא  אז  באמת  אבל 

   בביתא עילאה להשפיע עוד חכמה.

תו כי תפלה שבלב היא בחי' התגלות מלכו  ,וכל זה הוא בחי' תפלה שהיא עבודה שבלב
 שבתוך חלל הפנוי שבלב כנ"ל.  

והבן מאד, כי הדברים עמוקים מאד מאד, ורבינו ז"ל קיצר כאן ודיבר הכל ברמז כמאן  
 , והדברים נכוחים למבין.  [יג ]  דמחוי במחוג

והעיקר לקיימם כפשוטן, לשמור עצמו מאד ממחשבות רעות, כי מחשבות רעות הם עיקר 
לביש יצירה  בחי'  צריכין    ,היצה"ר  תמיד ע"כ  עצמו  ולהכריח  מאד,  מחשבתו  לשמור 

לחשוב מחשבות טובות שהם בחי' יצ"ט. ולזכות לעשות עי"ז מעשים טובים ומדות טובות 
 וכו', ולהתפלל בכוונה ולעשות תשובה.  

 
 עבודת   -עבודות, מתרלו    –תרלד    גם   ח 

 בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר   –להפך    –הושע יא ט'    ט 

 בינה לבא ובה הלב מבין  -יהו  פתח אל   י

   שכל מעשה קדם לו דיבור עכ"פ בהעלם מרחשן שפוותיה.  עיין תורה סו   יא

ַרֲחׁשָּ   -אות ד'    תורה סו זה לשונו שם ב  י מְּ חּוׁשֵּ ּזַֹהר )ו(. 'רְּ א ּבַ יתָּ אִּ דְּ ּבּור, ּכִּ תֹוךְּ ַהּדִּ ים ּבְּ אִּ ם ּבָּ ּלָּ ם, ּכֻּ דָּ אָּ ׁש לָּ ּיֵּ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָּ ל ַהּמַ י ּכָּ ּה'.ּכִּ תֵּ וָּ פְּ   ן ש ִּ
ׁש לָּ  ּיֵּ ׁשֶׁ ם  עֹולָּ ּבָּ ׁשֶׁ ה  בָּ ל ַמֲחׁשָּ ּכָּ י  ּכִּ דֹול.  ּגָּ ַדּקּות  ּבְּ ן הּוא  י כֵּ ּפִּ יׁש זֹאת, ַאף ַעל  ּגִּ ם ַמרְּ דָּ אָּ ין הָּ אֵּ ַאף ׁשֶׁ ּבּור  וְּ ַהּדִּ תֹוךְּ  ּבְּ בֹוא  ים לָּ חִּ רָּ כְּ ם מֻּ ּלָּ ּכֻּ ם,  דָּ אָּ

ּיָּ  ֲעש ִּ ל  ּכָּ ן  כֵּ לָּ וְּ ֹאד.  מְּ ַדּקּות  ּבְּ הּוא  ׁשֶׁ ַרק  ה,  בָּ ֲחׁשָּ ַהּמַ ַעת  ׁשְּ ין  ּבִּ יכִּ רִּ צְּ ים  רִּ בָּ ַהּדְּ ל  ּכָּ י  ּכִּ ּבּור,  ַהּדִּ תֹוךְּ  ּבְּ ה  ּלָּ חִּ ּתְּ ּבַ בֹוא  לָּ ה  יכָּ רִּ צְּ ם  דָּ אָּ הָּ ה  עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ה 
ל  ּכַֹח אֶׁ א מִּ יֹוצֵּ ה וְּ ֲעש ֶׁ ר ַהּמַ מָּ גְּ ּבּור, נִּ י ַהּדִּ דֵּ ַעל יְּ א ׁשֶׁ צָּ מְּ ה. נִּ ּבּור ּוַמֲעש ֶׁ ה ּדִּ בָּ ינֹות ַמֲחׁשָּ חִּ בְּ בֹוא ּבִּ  ַהּפַֹעל.  לָּ

שתיקון החלל שבלב הוא תיקון ביתא עילאה שעליו אמר הקב"ה שאינו נכנס בו עד שיתוקן ביתא תתאה הרי    איך אומר   כי קשה   יב
תיקון החלל הוא עבודה שלנו ואילו הכניסה אליו הוא מצידו ית'. אלא שבאמת היה קשה למוהרנ"ת.  שתיקון החלל אינו במלכות  

הוא בבחי' ביתא עילאה שלנו. אלא שהוא מצד העבודה קודם לתיקון  תתאה שהיא בחי' התגלות שהרי הוא דבר נעלם לכן מוכרח ש 
היא   חז"ל  דרשת  ואעפ"כ  אחריו,  לנשלם  נחשב  לכן  תתאה  ביתא  בתיקון  אלא  ערך  לו  אין  שלו  התכלית  מצד  אבל  תתאה.  ביתא 

"ה אור החכמה רק  כפשוטו שרק בתיקון ביתא תתאה נכנס ומאיר הקב"ה בביתא עילאה חכמה. והכי נמי גם בחלל הלב מאיר הקב 
יותר, דהיינו במחשבות   גבוהה  ונתקנת המלכות במדרגה  זה עולה  ומכח  ביתא תתאה בהתגלות המלכת הקב"ה.  אחרי שכבר תוקן 

 טובות שהן ציור של חכמה גדולה יותר.  
 לשון הגמ' ברכות מו: ופרש"י שם מראים בידיהם ואצבעותיהם ברמיזה   יג
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לעבוד את    ידלה יובתח צריכין  כי  יותר מדאי  יבער  לבו שלא  צריכין לצמצם התלהבות 
כים קדושים וטהורים ועצות נכונות שיוכלין  ושאר כל הדר  ,הש"י בהדרגא ובמדה דייקא

 להוציא מתוך דברי התורה הקדושה הנוראה הזאת. ועוד לאלוק מילין בכל זה, 
 

 
 ובתחלה   -מתרצו    יד
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כי לא יספיקו המון יריעות לבאר דיבור אחד מדיבוריו הנוראים,   [,א]   ויתבאר במ"א קצת
 : ב( ודי בזה כעת

 : )ונחזור לענין ראשון(
 

ניסן  ובשביל   נקרא  עילאה  [ג ]   אביבזה,  יחודא  וזה  בית.  עם  יו"ד  בית,  עם  אל"ף   ,

)כפי שמבאר בפירוש לקמן  :    ויחודא תתאה זמן תשובה  ו'( המסוגל לתיקון  נראה שרומז שניסן  באות 
המלכות ביתא תתאה ועי"ז את ביתא עילאה. וכן מבואר בלק"ה שליל הסדר הוא בחי' הארה גדולה של  
לתקן   צריך  הרשימו  ומכח  אותה  לוקחים  בחוה"מ  ומיד  מהקליפות  להוציאו  כדי  ממדרגתו  למעלה  בע"ת 

 "כ מט. מדותיו במט ימי הספירה שהם תיקון ז' מדות שבכל אחת מז' מדות סה

 
 האות 

בחי'   לעתידהשיר  וזה  החמה,    שיתער  כאור  הלבנה  אור  בבחי'  בתיקונה  תיהיה  כשהמלכות 

ויחזרו להיות בבחי' שני המאורות הגדולים אלא שאז כבר לא תקטרג הלבנה כי תשיג היטב שכל אורה רק  
זכר לכן שיר    ממנו ואז תשיר לו שיר חדש שיר בבחי' החדשה שלה שהיא מחודשת בשלימות והיא בקומת

. זה [ו]   , והם עשרה מיני נגונא[ה] , והוא שיר פשוט כפול משולש מרובע  \ד/דייקא ולא שירה  

 
 עיין לקוטי הלכות שעפ"י תורה זו הלכות תפלת המנחה הלכה ז ועוד   א 

   כאן נגמר ביאורו של מוהרנ"ת שהתחיל בסוף דף נז. בסוגרים מרובעות   ב 

 שמות יג ד, כג טו, לד יח, דברים טז א.  ג

כל   ד ו   זה   להבין  מלך  מבן  ספורי מעשיות מעשה  כלי  עיין  מלך  לבן  ונתן  יפה  נגינה  קול  שמעו  היער  שפחה שכשהיו אצל איש  בן 
וניגן ובא בעל הסוס וביקש   ניגון הנ"ל. ואח"כ ראה בן המלך סוס והניח הכלי עליו  שכשמניחין אותו על בהמה היא מתחילה לנגן 

דינר במקום זה אני אתן לך דבר טוב  מאד את הכלי הזה ולא הסכים הבן מלך וא"ל בעל הסוס מה תעשה עימו רק קומדיא ותרויח  
 מזה להיות מבין דבר מתוך דבר והסכים הבן מלך.    

אפשר לקבל מהכלי הזה מדוע בעל הסוס רצה אותו כל כך אלא צ"ל שמי שמבין דבר מתוך דבר אצלו הכלי הזה    וצ"ע אם רק דינר 
שמכר את הכלי הנ"ל. אבל עיין לקמן שע"י שהבין דבר  שווה הרבה יותר. וא"כ אחרי שהבין הבן מלך דבר מתוך דבר כבר כן הפסיד  

 מתוך דבר חזר אליו גם הכלי כי ע"י שהבין דבר מתוך דבר הבין להניח השושנה שבגן אצל הכיסא שעי"ז היה לכסא כח הכלי הנ"ל.  

ים עד בית שמש  שם בסוף שאחרי המעשה ביאר רבינו שהכלי הזה הוא בחי' הארון שהיה על הפרות שהביאוהו מפלשת   עוד עיין 
 א ד' ו' וכתיב שם וישרנה הפרות בדרך דהיינו שהלכו ישר וחז"ל דרשו בגמ' ע"ז כד: שהיו שרות   -כמבואר בשמואל 

גועות כמו כל פרה )מזה    חיי שרה קכג.  ומבואר בזוהר  יוסי פתח( כשהיה מונח עליהם היו שרות וכשהוסר מהם מיד היו  )ד"ה רבי 
אינו שירת השר שלהם כמו ששרות כל הבריות בפרק שירה( ומבואר שם שהיו שרות מזמור שירו  הראיה שהארון גרם להן לשיר ו 

אבל עכשיו הוא רק על שם    והוא השיר שישירו לעתיד בתחיית המתים ואז הוא יהיה שיר חדש באמת לה' שיר חדש )תהלים צח א'(  
תחת  שהיא  בלבנה  מדובר  והכא  השמש  תחת  חדש  אין  הרי  הזהר  ומקשה  חדש    העתיד.  שיר  יהיה  ואיך  שמדובר  השמש  ומבאר 

מאז   הכוונה  )כנראה  פ"ב.  לו  שער  בע"ח  כמבואר  מעולם  היה  שלא  דבר  ככתרו  כתרה  ז"א  כמו  שלימה  בקומה  כשתהיה  במלכות 
 שקטרגה ואמר לה לכי מעטי עצמך( ואזי המלכות תשיר שיר חדש לז"א מה שלא שרה לו מעולם.

ורשב"י שם מבאר  לה' שיר חדש מזמור הוא כנוי לשכינה )כמבואר בזוהר תרומה קמ. עי"ש. (  מזמור שירו    עוד עיין זוהר בלק רא.
שיש על תיבת מזמור טעם פזר זקוף עליו מלמעלה שרומז שהמזמור הזה שהוא סוד השכינה המתעטרת בעטרה עליונה למעלה על  

ות לאחרים לשיר הכוונה שאמרו למרכבות של  ומה שהפרות אמרו שירו דהיינו שמצו   ראשו של ז"א בסוד אשת חיל עטרת בעלה.
 מלאכים ולכמה ממונים למעלה בכמה מיני דרגות שונות שבאו לארץ פלישתים מארץ ישראל לקבל את פני הארון.

שאמרו  הארון    ומה  כאן  ואילו  המהגלות  יצא  ישראל  כנסת  אז  כי  נקבה  בלשון  הים  שירת  אמר  משה  ואילו  זכר  לשון  חדש  שיר 
 יא בחי' ז"א יצא מגלות פלישתים.שבתוכה התורה שה 

פרשת וילך מבאר ששיר הוא לשון זכר בחי' ממעלה למטה שהמלך שר למטרוניתא ושירה ממטה למעלה ואולי    צ"ע עיין רקנטי )   
כיון שהמלכות תהיה בקומת ז"א )כמבואר בזוהר חיי שרה הנ"ל ולקמן בזהר בלק מבואר שאפילו למעלה מזה דהינו עטרת בעלה( זה  

שיר של זכר כי היא שווה לו אלא שאעפ"כ אז בזמן התיקון יהיה הפך הקטרוג שאע"פ שהיא בכתר שווה היא תשיר לו כי תבין    בחי' 
 שכל אורה ממנו( 

קלז:  תרומה  זוהר  עיין  מלאכי    עוד  הם  הקדש  שחיות  בעת  השבת  ביום  למעלה  הקודש  חיות  שירת  סוד  היו  הפרות  ששירת  קלח. 
שרות    כיון שכל שבת להרים אותו למעלה לז"א לסוד הייחוד )דהיינו מבריאה לאצילות( ושואל הזוהר  ארגמ"ן נושאים כסא המלכות  

ומתרץ שחדש רומז לתיקון המלכות סוד הלבנה שמתחדשת ומאירה מהשמש שהוא ז"א. דהינו שתיקנו  אותו למה נקרא שיר חדש  
    את השיר הזה על התחדשות הלבנה.

 דבריו שם הם הזוהר הזה ממש.  בסוף המעשה ש   ועיין בדברי רבינו 

כי כשאמר לה לכי מעטי עצמך )כמבואר בגמ' שבועות וחולין  -ששיר חדש רומז ללבנה נ"ל עפ"י מה ששמעתי מהריצ"ח    ועניין הזה ) 
ס( לא בלשון זה אמר לה אלא כלשון שאומרים בקידוש הלבנה וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת וכו' ובלשון שתתחדש רמז  

 מה. כי בלי שתתמעט לא שייך חידוש.לה למעט עצ 
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יוד הכוונה שהיא מתוקנת בכל קומתה דהיינו    יוד עם  דלת  , שהיא  האבחי'   ד' היא המלכות עם 

ימות שבכל עשר ספירות וזה כשמאיר בה אור הקב"ה בשלימות על ידי שישראל ממליכים אותו ית' בשל

בלבד ית'  אותו  רק להמליך  בה  ומדה משתמשים  זה בחי' שיר פשוט כפול משולש דל"ת  .  מדה 

  , דהיינו שבבחי' הכלל שהוא ד' רומז לכלי דהיינו למלכות מצד שהיא כלי החסר את היוד ספירות  מרובע

אזי היא    כי כשמאיר במלכות כל העשר ספירות והיא בקומה שלימה  זה בחי' עשרה מיני נגונא  ,יוד

כי ניגון בכוחו לחבר כמבואר בתורה רלז וניגון בכוחו לזמר את   \זבחי' עשרה מיני נגונים עשה מיני ברורים/

. וזה  הקליפות כמבואר בתורה רה שכל לשון מהעשרה לשונות נגינה יש בכוחו לבטל קליפה שהיא כנגדו
. ושרה, זה  מלכות בשלימותדהיינו תיקון ה[  ח]   ע"י התגלות מלכותו, בבחי' שרה על כל העולם

 
אות ה' ששיר חדש רומז לתיקון המלכות חיבור י' בד' דהיינו כשהיא שלימה בכל יוד ספירות דהיינו קומה שלימה,    ועיין תורה מט 

ה  ואז מוכנה לייחוד וזהו ששרים שיר חדש כשמעלים את המלכות לייחוד עם ז"א כי השיר חדש רומז לזה שהיא שלימה בכל קומת 
הוא   צ"ע אולי  הייחוד  אבל  החמה.  כאור  לבנה  והיה אור  בחי'  זה  השמש  כל אור  מקבל  א' כשהלבנה  )עיין בתורה  לזיווג.  ומוכנה 

 כאשר מתקיים ואור החמה שבעתיים(.  

 שרק אחרי שמבין דבר מתוך דבר יש לו תועלת בכלי הזה שעל ידו שרים שיר חדש.    וצ"ע מה הטעם 

לתיקון המלכות איך זכו הפרות לשיר שיר זה לשעה חדא ומיד חזרו לקדמותן וכן הבהמות במעשה של  אם השיר חדש רומז    גם צ"ע 
 רבינו.

 הבן מלך ובן השפחה אצל איש היער שמעו את קול השירה הזו כל הזמן.  ולמה כשהיו 

גם פשוט שכל תשובה היא  שמבין דבר מתוך דבר רומז להארת הבינה וכידוע שהיא בחי' אימא עילאה עולם התשובה, )   ואולי אפ"ל 
רק מכח שמבין דבר מתוך דבר שחייב לשוב( לכן רק כשזוכה להארת הבינה יכול לתקן את המלכות כראוי ואז יש ערך לכלי הזה  

 שעל ידו זוכים לשיר חדש דהינו שלימות תיקון המלכות.

י' אור הלבנה כאור החמה( אבל רק בבחי' נס  לבינה אזי הכלי הזה יכול רק לשעתו להאיר אור גדול בבהמיות )בח   אבל מי שלא זכה 
הבא מלמעלה, כיון שלא קדם לו אור הבינה עילאה אור התשובה שתלוי בהתעוררות האדם עצמו. לכן אין ערך לאור הזה כי הוא  

וב  אור הבא מלמעלה בבח'י מתנה. )כמבואר בסוף תורה יט בהשמטות עי"ש( )אא"כ האדם יתעורר מכח הנס שראה. ואזי יצטרך ש 
 להארת התשובה הנ"ל( 

ה שמאיר מבינה עילאה עולם התשובה כמבואר בתורה ו' והוא בחי' אור של  -אבל כשזוכה להבין דבר מתוך דבר דהיינו לאור אהי 
פסח למעלה מהמדרגות אזי אע"פ שמיד כשמסירים אותו הוא נעלם. אבל נשאר רשימו ומכח הרשימו יכול הבהמה אח"כ להתחזק  

 הזה. וכל זה כיון שהיה התערותא דלתתא אבל בלא אתערותא דלתתא האור לבד לא עושה כלום.    ולרוץ לזכות לאור 

לבן מלך מה תעשה עם הכלי הזה רק דינר דהיינו כיון שלא זכית להארת התשובה תחילה הרי הכלי הזה יאיר    ולכן אמר בעל הסוס 
שלימה צריך תחילה הארת הבינה דהיינו בחי' להבין דבר  לך מעט לפי שעה ועדין תישאר בתאוות ממון אבל כדי שתחזור בתשובה  

 מתוך דבר.

יום הרבה  הקשר  )  כיון שהקב"ה מרמז לאדם בכל  בין להבין דבר מתוך דבר לתשובה לבד שכתוב ששתיהן בינה אבל אולי אפ"ל 
ש בזוהר על יתרו כולם  רמזים לשוב אליו אבל רק כשמבין לשוב מתוך מה שרואה דהיינו דבר מתוך דבר אזי מתעורר לשוב וכמ" 

 שמעו ורק שמיעת יתרו נקרא שמיעה )כי שמיעה היא בחי' בינה כידוע( שמכל הנסים שראה הבין דבר מתוך דבר שצריך לשוב.  

אצל איש היער שהוא הצדיק הוא הבעל תשובה האמיתי )בחי' בעלה ממש( שכבר זכה לתיקון המלכות שלו לכן אצלו    אבל כשהיו 
הגמ' בברכות לג: אטו יראה מילתא זוטרתי ותירצו אין    כדאיתא בבעש"ט עה"ת פרשת עקב על זה כל הזמן.  שמעו את קול השיר ה 

 לגבי משה ופי' שמי שנמצא אצל משה גם אצלו יראה היא דבר קטן.

הפרות  כשהיא    וכן  במלכות  המשתקף  הארון  אור  שהוא  בתיקונה  המלכות  אור  לשעה  עליהן  האיר  הקדש  הארון  קדושת  מכח 
)בית שמש דייקא כמבואר בזוהר  בתיקו  ישר לבית שמש.  והלכו  נס ששרו  בהן  עי"ז נעשה  נה. אלא שהיה בלא אתערותא דלתתא. 

 בחי' שהארון האיר אור השמש במלכות( 

בעל הסוס שהיה לו תחילה רק מבין דבר מתוך דבר נראה שהוא בחי' בעל תשובה שניסה כל חייו להשלים את התשובה ולא    ומאידך 
לים אלא בזכות הבן מלך )שקיבל מצדיק אמיתי איש היער( ואעפ"כ היה בכוחו ללמד את הבן מלך כיצד לשוב ולהתחיל  הצליח להש 

 כל פעם התחלה חדשה לגמרי דהיינו הארת הבינה.
 * תיקון כא דף נא: ]עי"ש תחילת ע"ב ד"ה ועוד שופ"ר. ועיין הקדמת התיקונים דף י' סוף ע"א[   ה 

 מוד ב'תיקון יג דף כז אמצע ע   ו

שמהות הניגון בשרשו הוא בחי' ברור בבחי' ניגון הגשמי הוא ברור הקול ישר מתוך קול החוזר כמבואר בלק"ה    כמבואר בתורה נד   ז 
תיקון   עיקר  ניגון  וע"י  ג'.  בתורה  כמבואר  מתוקן  דיבור  כל  וכן  רפב  בתורה  כמבואר  ניגון  נקרא  זכות  לימוד  גם  ולכן  יז  ג'  אישות 

ל    -וז"ל שם    -ה מנחה ז' סוף אות ד'  המלכות  ועיין לק"  ְלכּותֹו עַּ ה מַּ ּלֶׁ ְתּגַּ ּנִּ ֶׁ ש  ְך ּכְ ר ּכָ חַּ ְיָקא אַּ י ּדַּ יר אֹור  ּכִּ ְיָקא חֹוֵזר ּוֵמאִּ "ל, ָאז ּדַּ ּנַּ ל הַּ ְיֵדי ּכָ
ל   ּטֵ ְתּבַּ ְסּבֹל ְולֹא יִּ ל לִּ ּיּוכַּ ֶׁ ן ש  ֹאפֶׁ ּקּון ּבְ ת ּתִּ ינַּ ְבחִּ ּבֹו ּבִּ לִּ ָראּוי ּבְ ב ּכָ ּלֵ ּיּות הַּ ֲהבִּ ד ֵאין  לַּ ט עַּ ְמעַּ ְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד ּכִּ ָרצֹון נִּ ְך ּבְ רַּ ְתּבָ ה' יִּ ּתֹוֵקק לַּ ְ ש  ק יִּ רַּ

ף   ל  סֹוף. ֲאָבל אַּ י  עַּ ינַּ ּפִּ חִּ ים ְוכּו' ּבְ י ֵלאלֹקִּ ִּ ְפש  ת ָצְמָאה נַּ ינַּ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ י ָחָלל ְוכּו' ש  ּבִּ ת ְולִּ ינַּ ְבחִּ ְמצּום ּבִּ ת צִּ ינַּ ְבחִּ י ּוְבש ָ ֵכן הּוא ּבִּ ּבִּ ל  ת לִּ נּו אֶׁ ּנְ י ְירַּ רִּ
הּוא   ֶׁ לֹום ש  ָ ש ּ ְך ָעָליו הַּ לֶׁ ּמֶׁ ד הַּ וִּ ל ּדָ ֶׁ ים ש  ּלִּ הִּ ר ּתְ ל ֵספֶׁ ת ּכָ ינַּ חִּ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ה ש  ְרּבֵ ים הַּ ְפסּוקִּ יֵני  ֵאל ָחי. ְוֵכן ּבִּ ת יּוד מִּ ינַּ חִּ ה ּבְ י זֶׁ ָרֵאל, ּכִּ ש ְ ירֹות יִּ ים ְזמִּ ְנעִּ

ּתֹוְקקּות   ְ ש  ת הִּ ינַּ חִּ ם ֵהם ּבְ ּלָ ּכֻּ ֶׁ יָנה ש  עֹולָ ְנגִּ ּבָ ֶׁ ה ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ים ּדִּ ּגּונִּ ּנִּ ל הַּ ת ּכָ ינַּ חִּ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ד ֵאין סֹוף ְוכּו'. ש  ים עַּ ים ְונֹוָראִּ ין ֲחָזקִּ ּסּופִּ ף  ְוָרצֹון ְוכִּ ל  ם ְואַּ י  עַּ ּפִּ
ם וַּ  יִּ מַּ ָ י ָעָלה ש  ת מִּ ינַּ חִּ ה ְויֹוֵרד ְוכּו' ּבְ ת עֹולֶׁ ינַּ חִּ ים ֵהם ּבְ ּגּונִּ ּנִּ ל הַּ י ּכָ ם ּכִּ ּיֵ ְתקַּ ל ֵכן יִּ יָנה ְוכּו'. ְועַּ גִּ ּנְ ל ֳאָמנּות ְוָחְכמֹות הַּ ה ּכָ ּזֶׁ ֶׁ ד ש  רַּ ם    ּיֵ ָ ר ְלש  ּבֵ ן חִּ ּכֵ

יָנה ְוכּו':  יֵני ְנגִּ "ל יּוד מִּ ּנַּ ּתֹוָרה הַּ  ּבַּ
   רמז הענין עי"ש(הנ"ל בסוף אות א עה"פ ושרים כחוללים. )ועיין חיי מוהר"ן קטז שתורה זו נאמרה ביום השני לנשואי בתו שרה שמאד החשיב אותה וכאן    ח 
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רמז להנ"ל שאע"פ ששניהם קומה אחת היא שרה לו ולא כמו בתחילה שקטרגה שא"א לשני   בחי' שיר

כנ"ל שצריך לעשות חלל ולצמצם את בחי' כל   .ושרים כחולליםבחי' וזה נעשה ע"י , מלכים בכתר אחד 

וזה בחי' מלכות   פלה בכוונהמעיני בך ובתוך החלל להמליך את הקב"ה במחשבות טובות המתגלות בת
  )שמואל ב כג(   נעים זמירות ישראל, שהוא בחי'  המלך שזכה לתקן את המלכות בשלימות  דוד

ה באחור כמבואר בתורה ו' שמאיר לרוצה לשוב  -שכל חייו היו מלאי צרות בחי' בזיונות הנמשכים משם אי 
 \טבורח רק אל השירה וזמרה אליו ית'/ אליו ית' עד שזוכה לתקן המלכות ובכל הימים האלו היה דוד המלך  

המלכות   את  תתקן  המפריעים  כל  את  ומזמר  להכרית  במלחמות  עסק  מלכותו  ימי  כל  בכלליות  גם  ועוד 
הקדושה וגם בסוף ימיו כשזכה לתיקון המלכות עד שהביאה לבחי' שני המאורות המשיך לשיר בבחי' שיר  

 :   חדש כנ"ל
 

נטוז"פ   א  .)ב"מ  גו  ת  ת   (  ג  צ  ך  ו  יח  א  לה  \יא/יש ו  חל  ן  ותלחש  תתכופף  נמוכה  היא  אשתך  אם  ,  פירוש 

הפשט הוא שבמילי דביתא או דעלמא )תלוי בשתי הלשונות בגמ' שם( אזי אפילו    פרש"י שמע עצתה
אם אשתך נמוכה תשפיל עצמך ובלחש תבקש ממנה עיצה, ורבינו דורש מאמר חז"ל זה שרמזו בו על תיקון 

 , \ידדהיינו בחי' מלכות ובחי' תפלה/   \יג/[יב]   אשה יראת ה'. כי באמת  יבארהמלכות ע"י התפילה כפי ש
כמו שרואים בחוש שאשה לא עוסקת בחכמות ופלפולים אלא במה שיוצא מהם למעשה    היא בחי' עצה

ועיקר   הלב,  להרהורי  הלב  מחשבות  את  בליבו  שצייר  מה  של  הביטוי  שהיא  התפילה  וכן  עצות,  דהיינו 

ולזה רמזו חז"ל במאמר  .  \טו/עשה שמבין לצייר מכל השגת חכמה שמאירה בליבוהתפילה היא העיצות למ

דהיינו   בבחי' אתתך גוצא  ,כשהתפלה היינו בחי' מלכות בשפלות ובקטנותאיתתך גוצא הנ"ל  
לתפילה   ולהביאן  הש"י  את  להמליך  כיצד  מעשיות  לעצות  שבליבו  חכמתו  לצייר  מצליח  לא  שהאדם 

כידוע ששיר   אחות לנו קטנהבבחי' )ש"ה ח(    ות והתפילה שלו בקטנותדהיינו כשהמלכ  ,בכוונה כנ"ל
המוחין ולא מאיר    \טזהשירים מדבר מהמלכות ובפסוק זה שמכנה אותה אחות קטנה הכוונה שהיא בקטנות/

כדמצינו ביום רביעי לבריאה דכתיב תחילה    את המאור הקטן, בחי' )בראשית א(  בה החכמה כראוי
הגדולים  המאורות  שני  לה    את  אמר  הלבנה  שקטרגה  שכיון  שם  ופרש"י  הקטן  המאור  את  בסמוך  ומיד 

)סנהדרין מאמר חז"ל בגמ'    , בבחי'הקב"ה למעט עצמה דהיינו שנסתר ממנה אור החמה הרומז לחכמה
אשתו  [יז] כב( שמתה  נופלת  שמי  עצה  עצתו  בחי'  היא  שאשה  כיון  כנ"ל  שהסיבה  רבינו    , ומבאר 

אקים את  צריך להקים אותה בבחי' )עמוס ט(  בקטנות כנ"ל אזי    וכשהתפלה שהיא בחי' מלכות היא
, כי דוד המלך שרש נשמתו במלכות והוא העלה אותה  \יחסוכת דוד הוא כנוי למלכות ולשכינה/  סוכת דוד

מקטנות לגדלות עד שזכה להיות רגל רביעית במרכבה העליונה, שכמו שהאבות הקדושים תיקנו כל אחד 

 
עפ"י המשנה בכלים כל שבים טהור ובריה שדרה כאן וכאן בודקים אותה בשעה שבורחת אם בורחת לים לשם היא    כמו ששמעתי   ט 

שר ומזמר לו    ה רותיו ברח תמיד רק אליו ית', והי שייכת והכי נמי השב נבחן בזה להיכן בורח כשבאות עליו הצרות ודוד המלך בכל צ 
 רותיו כמבואר בזוהר ח"ב דף קמ.ית' גם בתוקף צ 

 גחין ותלחוש(   –לחיש. אבל בגרסת הגמרות ועין יעקב שלנו  -גחון ולחיש )וכן גרסת רבינו לקמן    -גם בדפו"ר גחין ולחוש ומתרלו   י

ר  לחוש היה אפשר לפרש שהכוונה שצריך לחוש לדבריה. אלא שבהמשך גרס רבינו לחיש ואולי זו הסיבה שהטשרינע   גרסת רבינו   יא
 רב תיקן הגרסה גם כאן לחיש כמו שם.

 משלי לא ל'*    יב 

כי באמת אשה יראת ה' נ"ל רמז בזה שדווקא כשהאשה היא יראת ה' צריך לבקש עצתה אבל אם ח"ו אינה יראת ה'    מה שנקט   יג
 יכולה עצתה אפילו במילי דביתא להיות רעה.

 י שפתי תפתח דהינו תפלה -אש"ת ר"ת אדנ   עיין תורה י'   יד
 מתורות תפילות שרבינו כל כך שיבח את העניין הזה.  חי' לעשות וזה ב   טו 

היה חכמתו מרובה ממעשיו )שכתב על זה רבי אברהם בן  נו לומד שכוונת חז"ל באבות שלא ת נפלא שנראה שרבי  ויש כאן חידוש 
שלא עמ"נ לקיים.( ונ"ל  נחמן שהבין מרבינו שרבוי החכמה על המעשים יכול ממש להזיק ולא ביאר ההיזק אבל נ"ל שמתרגל ללמוד  

צה היוצאת ומתבררת מחכמתו ולאו דווקא המעשה בפועל אלא  המעשים היא התפילה שמתפלל על הע   שרבינו כאן מחדש שעיקר 
כיון שעושה מהתורה והחכמה תפילה כבר נחשב שמעשיו כחכמתו וע"י התפילה יבוא לקיום. כי המניעות על המעשה גדולות יותר  

 לה יעזור לו הש"י לשברן.מעל התפילה וע"י התפי 

 הנ"ל שאחותי רומז למלכות כשהיא בבחי' שוה לו ואילו בקטנות מכנה אותה בתי צ"ע כאן למה נקט אחותי.  עפ"י הכלי יקר   טז 
 כל אדם שמתה אשתו בימיו וכו' רבי אבהו אמר עצתו נופלת שנאמר )איוב יח( ותשליכהו עצתו.  יז

 רך נפול.  )גם עי"ש נפול לשון תפלה ואתנפל ולפ"ז אפ"ל שגם גחון רומז לתפילה( בחי' מלכות עיין קהלת יעקב ע   סוכת דוד   יח

סוכת דוד הוא מלכות כמו שאמר בזוהר ויקרא )ו ע"ב(, ובכמה מקומות, וכן סוכת דוד עם הכולל גימטריא    -ערך סו    -  קהלת יעקב 
 מלכות וה' אותיות: 
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החסד   את  אברהם  מדתו  המלכותאת  מדת  את  לתקן  דוד  זכה  כן  הרחמים  את  ויעקב  הדין  את  . ויצחק 
זו שרה כיון  וסוכה  יסכה  גם  בתורה  ברוח הקודש    שנקראת  בגמ'  שסכתה  יד(, כמבואר  )מגילה 

  \כ,/ מלשון שררה וכנ"ל בסוף אות א' עפ"י הגמ' בברכות יג ששרה על כל העולם[  יט]  ושרה זה מלכות 
יט(   )משלי  היא  בבחי'  ה'  תיקון  [  כא]   תקוםעצת  וזה  ית'  המלכתו  זו  ה'  עיצות  שמקיימין  דהיינו 

ולבנה שניהם    שני המאורות הגדולים, בבחי' )בראשית א(  המלכות נבראו החמה  כנ"ל שתחילה 
ותיקונה הוא    \כבגדולים/  ומיעוטה הוא מיעוט מדת המלכות בעולם  כיון שקטרגה  נתמעטה הלבנה  ואח"כ 

 .  דולה כמו החמהלהחזיר אותה למה שהיתה בתחילה ג
הנ"ל  וזה במאמר  חז"ל  גחין    שרמזו  גוצא  לה  איתתך  שהמלכות   תקבל עצתהפירוש  ולחיש  דהיינו 

ותדבר   ,תיקונה הוא  , כשהיא בקטנות ולחיש תקבל העיצות הטובות שמצייר לבך  שבתפילה המכונה גחין 

שלימה/  בכוונה  בלחש  \כגאותן  התפלה שהיא  עליות  וזה  הת  \כה[/ כד] .  תיקון  הנקראת  דהיינו  פלה 

 
 ן בראשית כא יב כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה מלשון שררה כנ"ל אבל גם עיין חיי מוהר"ן תקסג ועיי   יט 

על המלכות בתיקונה בבחי' שני המאורות מזכיר את שרה אמנו. ונ"ל כיון שאברהם ושרה תקנו חטא אדה"ר עיין ספר    היכן שמדבר   כ
מלכים י הל  ל -קוטים  בג' אבות  נתגלגל  פ' לח שאדה"ר  וישב  ועי"ש  גלגול אדם.  ואברהם  חוה  לגלגול  פ"ד ששרה  עבירות  א  ג'  תקן 

ואברהם תיקן עוון ע"ז. ומשמע מרבינו שאברהם ושרה תקנו את אדם וחוה בשלימות והחזירום לבחי' שני המאורות ואולי לזה אמרו  
 ששרה גדולה מאברהם בנביאות בבחי' אשת חיל עטרת בעלה.  

   עצת ה' זה תיקון המלכות בחי' ששני המאורות שוים בקומה   כשמקיימים   כא 

שגם   כב לראשית    וכנ"ל  רומז  תשובה  )כי  תשובה  תחילת  בכל  חוזר  זה  וכן  שלימה.  בקומה  פרצופין  דו  תחילה  נבראו  וחוה  אדם 
הבריאה כנ"ל בתחילת התורה( שתחילה מאיר לו לאדם אור כאילו המלכות שלו מתוקנת ומיד לוקחים זאת ממנו בבחי' לכי מעטי  

בחי' שני המאורות היא לא תקטרג אלא אדרבה היא תשיר לו שיר חדש  עצמך כדי שיגיע לזה בכוחות עצמו ואז כשיחזור להיות ב 
 כנ"ל.

תקבל   כג למה    הלשון  צ"ע  וא"כ  עלמא  או  דביתא  מילי  שהוא  בדבר  מהנוק'  עיצה  יקבל  שהדכר  הוא  המאמר  פשט  כי  צ"ע  עצתה 
 הדבר שמקבל הוא בבחי' מילי דביתא ומי כאן הדכר ומי הנוק'.  

לביתא תתאה וצריך לבקש עצתה כיצד לתקן אותה  ובזה צריך לשמוע למלכות פה לבחי' התפילה    כי מילי דביתא רומז   ואולי אפ"ל 
יותר.   הרגשה  יש לה  בזה  כי  תיקונה(  לצורך  הוא  כאן  וכן  צורך המלכות  הם  דביתא  )מילי  גוצא  שהיא  ואע"פ  בחי' איתתא  שהיא 

 והדכר המבקש הוא הלב.  

שמדבר בתפילת לחש אע"פ שלכאורה לא מובן הרי הדיבור רק מגלה מה שבליבו    ואולי לכן אמרו חז"ל שצריך להשמיע לאזנו מה 
ולמה צריך שיחזור וישמיע ללב אבל התירוץ אולי אפ"ל כיון שבאמת תפלה כראוי היא ששכינה מדברת מגרונו ובאמת לא יודע מה  

 מדבר עד ששומע.

לפי  יותר לחשוב   נמצא  ומתעורר  פיו מתחזק  דבורי  ולהוציאן    זה שהלב השומע את  קדושות.  ולצייר אותן לעצות  טובות  מחשבות 
 בדבור פה בתפלה בכוונת הלב דהיינו תיקון המלכות.   

 * ברכות כד:  ל.  כד

ם  נז(  אות  הלכות תפלת המנחה הלכה ז    -או"ח    ליקוטי הלכות   כה  ת יַּ יעַּ ת סֹוד ְקרִּ ינַּ חִּ ה ּבְ הּוא סוֹ   -ְוזֶׁ ֶׁ ים ש  ּיִּ י ֵעץ חַּ ְפרִּ י ְמבָֹאר ּבִּ ד  סּוף. ּכִּ
ל  א עַּ ּלָ יָקם אֶׁ ְמּתִּ ר ְלהַּ ָ ְפש  י אֶׁ אִּ ֶׁ ְטנּות ְמֹאד ְוכּו' ש  קַּ ין ּדְ ן    מֹחִּ ּיֵ ָתא ְוכּו'. עַּ ּלְ ְלָיא מִּ יָקא ּתַּ ּתִּ עַּ ק ֵאָלי ּבְ ְצעַּ ה ּתִּ ת מַּ ינַּ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ יָקא ש  ּתִּ ת עַּ ינַּ חִּ ְיֵדי ּבְ

ם ְמ  ָ יג ש  ְפלִּ ּמַּ ֶׁ ח ש  סַּ ל ּפֶׁ ֶׁ י ש  יעִּ בִּ ְ נֹות ש  ּוָ כַּ ם ֵהיֵטב ּבְ ָ ל  ש  ם. ְועַּ ָ ן ש  ּיֵ ה ְוכּו' עַּ ּזֶׁ ּסֹוד הַּ ְמקּות הַּ ם עַּ עֹצֶׁ אֹות  ֹאד ְמֹאד ּבְ ים ְלֵעיל )ּבְ רִּ ְזּכָ ּנִּ ים הַּ ָברִּ י ּדְ ּפִּ
טְ  קַּ ּבְ ּלּו  ֲאפִּ הּוא  ֶׁ ש  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ה  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ק  ּזֵ ְתחַּ ְלהִּ ים  ְפָלאִּ נִּ ים  ְרָמזִּ ה  ּזֶׁ מִּ ין  ְלָהבִּ ים  ְיכֹולִּ ְוכּו'(  מ"א  ְטנוּ ֵמם  קַּ ּדְ ָלל,  נּות  ּכְ ְלָבֵאר  ר  ָ ְפש  אֶׁ י  אִּ ֶׁ ש  ת 

יָּ  הַּ ל  עַּ ָעְמדּו  ֶׁ ש  ּכְ ָרֵאל  ש ְ ְליִּ ָהָיה  ֶׁ ש  ָנה  ּכָ ּסַּ הַּ ן  ְניַּ עִּ ּבְ ז  ּמָ ְמרֻּ הַּ ְמֹאד,  ְטנּות  קַּ ת  ינַּ ְבחִּ לִּ ל  ָנפַּ ם  אִּ ּלּו  ל  ֲאפִּ עַּ ן  ם  ְניַּ עִּ ּבְ ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ּנִּ הַּ "י  ָהֲארִּ נֹות  ּוָ ּכַּ י  ּפִּ
ף   אַּ ְוכּו',  ָנָחש   הּוא  ל  הַּ י  עַּ ל  ּפִּ עַּ ְקָוה  ּתִּ ָוֵיש   ְוֵיש   עֹוָלם  ּבָ ֵיאּוש   ֵאין  יא  ֵכן  הִּ ֶׁ ש  ים  עֹורִּ ש ְ ר  ָהעֹמֶׁ ת  ְנחַּ מִּ סֹוד  ם  ָ ש ּ ּמִּ ֶׁ ש  ְוכּו'.  יָקא  ּתִּ עַּ ת  ינַּ חִּ ּבְ ְיֵדי 

הּוא בְּ  ֶׁ ְמבָֹאר ְלֵעיל ש  ינּו ְוכּו' ְוכַּ ְבָרָהם ָאבִּ ה ְלאַּ ּלָ ְתּגַּ ּלֹא נִּ ֶׁ ית ָהֵאיָפה ש  ירִּ ת ֲעש ִּ ינַּ חִּ ם  ּבְ יְך( ּגַּ ין זִּ אְלטִּ ער הַּ ין ּדֶׁ ּקֹורִּ ֶׁ ק )ש  ּזֵ ְתחַּ ין ְלהִּ יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ ת ש  ינַּ חִּ
ל   ם עַּ ָ י ש  ֲהבִּ ין לַּ כֹולִּ ּיְ ֶׁ י ש  ָענִּ ן  ָקְרּבַּ וא  הִּ ֶׁ ש  ְנָחה  ת מִּ ינַּ ְבחִּ ּבִּ ש  לֹו,  ּיֵ ֶׁ ְרָבבֹות ש  י  ּבֵ ְורִּ ים  ף ֲאָלפִּ לֶׁ ֵמאֶׁ ק  ֵחלֶׁ מ ְיֵדי  ּכְ ים  ֲחָלקִּ ה  ּמָ ְלכַּ ְוֵכן  ין  ֲחָצאִּ ֹו  אֹו לַּ

ל   ָרֵאל. ְועַּ ש ְ ל יִּ ּכָ ים מִּ עֹורִּ ל ש ְ ֶׁ ְנָחה ש  ץ מִּ א קֹמֶׁ ּבָ ֶׁ ים ש  עֹורִּ ר ש ְ ת ָהעֹמֶׁ ְנחַּ ל  מִּ ם עַּ יָנה זֹו, ּגַּ ְבחִּ ּלּו ּבִּ יא ֲאפִּ הִּ ֶׁ ה ש  ּלָ פִּ ע.    -ְיֵדי ּתְ ַּ ש  ּוָ ין ְלהִּ ה ְיכֹולִּ ְיֵדי זֶׁ
ְך   רַּ ְתּבָ יִּ ה'  ל  ֵאצֶׁ ְמֹאד  ְיָקָרה  זֹאת  ּכָ ה  ּלָ פִּ ּתְ ְיָקא  ּדַּ י  ה  ּכִּ ּלָ ְתּגַּ נִּ ּלֹא  ֶׁ ש  ָהֵאיָפה  ית  ירִּ ֲעש ִּ ת  ינַּ חִּ ּבְ ְוכּו',  י  ְלָענִּ ה  ּלָ פִּ ּתְ ת  ינַּ חִּ ּבְ יא  הִּ י  ּכִּ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ּנִּ ּכַּ

ה   ְרּבֶׁ יַּ י  ּכִּ ֱאלֵֹקינּו  ל  ְואֶׁ ת  ינַּ חִּ ּבְ ים  יעִּ ּגִּ מַּ ֲחָמיו  רַּ ֵהיָכן  ד  עַּ ּלֹות  ְלגַּ ר  ָ ְפש  אֶׁ י  אִּ ּסֹוד  הַּ ה  זֶׁ י  ּכִּ ְבָרָהם.  ְוכוּ ְלאַּ ְסלֹוחַּ  הּו  לִּ ּזֶׁ ֶׁ ש  ְלֵעיל  בָֹאר  ּמְ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ  ,'
ֲעוָ  ת רַּ ינַּ חִּ יָקא ּבְ ּתִּ ת עַּ ינַּ ְבחִּ ּסֹוד הּוא ּבִּ ה הַּ י זֶׁ ְלָיא ְוכּו'. ּכִּ יָקא ּתַּ ּתִּ עַּ ק ֵאָלי ְוכּו' ּבְ ְצעַּ ה ּתִּ ת מַּ ינַּ חִּ ד ְוכּו'  ּבְ וִּ ה ּדָ ֶׁ ק יֹוֵסף מֹש  ּלֵ ְסּתַּ ם נִּ ָ ש ּ ֶׁ ין ש  ֲעוִּ רַּ א ּדְ

ם )בְּ  ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ מֹו ש   אֹות מו(: ּכְ

יַנת  ח  ב   ֶזה  יְ   ו  הַּ ה,  ּלָ פִּ ּתְ ת  ינַּ חִּ ּבְ הּוא  ֶׁ ש  ָלּה  יש   ּוְלחִּ ין  חִּ ּגְ ּגּוָצא  ָתְך  ּתְ אִּ ְלֵעיל  ת  רֶׁ ְזּכֶׁ ּנִּ הַּ ּתֹוָרה  הַּ ּבְ בָֹאר  ּמְ ֶׁ ש ּ ה  ת  מַּ ינַּ ְבחִּ ּבִּ ְטנּות  קַּ ּבְ ְלכּות  ּמַּ הַּ ֶׁ ש  ּכְ נּו 
טֹן ְוכּו', ָצרִּ  ּקָ אֹור הַּ ּמָ ת הַּ ינַּ חִּ ּבְ ּגּוָצא  ָתְך  ּתְ ִּ אִּ ש ּ ְטנּות ְוהַּ ּקַּ ית הַּ ְכלִּ תַּ תֹו ּבְ ּלָ פִּ ּתְ ֶׁ ּלּו ש  ֲאפִּ ֶׁ ר ְלֵעיל ש  ְזּכָ ּנִּ י הַּ ל ּפִּ ְינּו עַּ ים אֹוָתּה ְוכּו'. הַּ ְפלּות,  יְך ְלָהקִּ

טֹן ְוכּו',   ּקָ אֹור הַּ ּמָ ת הַּ ינַּ חִּ ת ּבְ ים אֶׁ ם, הּוא ֵמקִּ ָ ש ּ ים מִּ ֲחנּונִּ ה ְותַּ ּלָ ְתפִּ ק ּבִּ ּזֵ ְתחַּ ּמִּ ֶׁ ש  ּכְ י ֵכן  ל ּפִּ ף עַּ ן  אַּ ּיֵ ים ְוכּו' ְועַּ דֹולִּ ּגְ אֹורֹות הַּ ּמְ ֵני הַּ ְ ת ש  ם אֶׁ ּיַּ קֻּ ּיְ ֶׁ ש 
ים ָהָאָדם בְּ  ְפָעמִּ ּלִּ ֶׁ ְינּו ש  . הַּ ש  חַּ לַּ יא ּבְ הִּ ֶׁ ה ש  ּלָ פִּ ּתְ ת הַּ ינַּ חִּ יש  ּבְ ת ּוְלחִּ ינַּ חִּ הּו ּבְ ם. ְוזֶׁ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ ה ש ּ ָלל,  מַּ ים קֹולֹו ּכְ ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהרִּ ֶׁ ד ש  ה עַּ זֶׁ ְטנּות ּכָ קַּ

ף  ן   אַּ ְצמֹו מִּ ְתָיֵאש  עַּ ל יִּ י ֵכן אַּ ּפִּ ל  חִּ   עַּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ְפֵצף. ש  צַּ ְמָרֵתְך ּתְ י ְוכּו' ּוֵמָעָפר אִּ רִּ ּבֵ דַּ ץ ּתְ רֶׁ ְלּתְ ֵמאֶׁ פַּ ָ ם ְוש  ּיֵ יקַּ ים, וִּ ֲחנּונִּ ה ְותַּ ּלָ פִּ ּתְ ים  הַּ ּקִּ ֲעמַּ ּמַּ ת מִּ ינַּ
י  חִּ ּבְ ְוכּו',  ב  ּלֵ הַּ ּיּות  ימִּ נִּ ּפְ ְמֵקי  עִּ ְמֵקי  ֵמעִּ ה',  יָך  ְבָרָכה  ְקָראתִּ לִּ ְכרֹוָנם  זִּ ֲחָכֵמינּו  נּו  ּקְ ּתִּ ֶׁ ש  ש   חַּ לַּ ּבְ ה  ּלָ פִּ ּתְ ת  ינַּ חִּ ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  ה',  ל  אֶׁ ם  ּבָ לִּ ק  ָצעַּ ת  נַּ

דוֹ  ּגְ ּבַּ ֶׁ ש  ים  דֹולִּ ּגְ יל  בִּ ְ ש  ּובִּ ים  רּועִּ ּגְ ּבַּ ֶׁ ש  ים  רּועִּ ּגְ ים  ּנִּ טַּ ּקְ ּבַּ ֶׁ ש  ים  ּנִּ ְקטַּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ  , ש  חַּ לַּ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַּ ּנִּ ְלהִּ טַּ ּקְ הַּ י  ּכִּ ים.  ת  לִּ ינַּ חִּ ּבְ יא  הִּ ָתם  ּלָ פִּ ּתְ ל  ּכָ ְמֹאד  ים 
ל   ּקּוָנם עַּ ר ְלֵעיל, ְוָכל ּתִּ ְזּכָ ּנִּ ש  ּכַּ חַּ לַּ ה ּבְ ּלָ פִּ ת ֲחכַּ ּתְ ינַּ חִּ ש  ּבְ חַּ ת לַּ ינַּ חִּ ם ּבְ ָ ש ּ ֶׁ יָקא ש  ּתִּ ד עַּ ים עַּ י עֹולִּ ש  ּכִּ חַּ לַּ ים ּבְ לִּ ּלְ ְתּפַּ ּמִּ ֶׁ ים ש  יקִּ ּדִּ דֹוֵלי צַּ ּגְ ם  ְיֵדי הַּ

ים ּוְנבֹון ָלחַּ  ִּ ְלָיא  ֲחָרש  ְתּגַּ אִּ ר ּבְ ּבֵ ר ְלדַּ ָ ְפש  י אֶׁ י אִּ יָקה, ּכִּ תִּ ְ ָחְכָמה ש  ת ְסָיג לַּ ינַּ חִּ ם ּבְ ָ י ש  . ּכִּ ים  ש  ְגרּועִּ ּלּו לִּ ים ֲאפִּ יעִּ ּגִּ ֲחָמיו מַּ ד ֵהיָכן רַּ ּסֹוד עַּ ה הַּ זֶׁ ּבְ
מַּ  הּו  ְוזֶׁ ְוכּו'.  דֹול  ּגָ ז  מֶׁ רֶׁ ּבְ ם  י אִּ ּכִּ ינּו  ְבָרָהם ָאבִּ ְלאַּ ּלּו  ֲאפִּ ה  ּלָ ְתּגַּ נִּ ּסֹוד לֹא  ה הַּ זֶׁ י  ּכִּ ְוכּו'.  ה  ֵאּלֶׁ יָקא  ּכָ ּתִּ עַּ ּבְ ְיָקא  ּדַּ ק  ְצעַּ ּתִּ ה  ְוכּו', מַּ ק ֵאָלי  ְצעַּ ּתִּ ה 

לְ  ל ּתַּ ר ְלֵעיל. ְועַּ ְזּכָ ּנִּ ש  ְוכּו' ְוכַּ חַּ יָקה ְולַּ תִּ ְ ם סֹוד ש  ָ י ש  ם ֵאין ְצָעָקה ְוכּו' ּכִּ ָ ש ּ ֶׁ ָתא ש  ּלְ ּון ְוכּו',    ָיא מִּ יש  ֲחרִּ ם ּתַּ ּתֶׁ ם ְואַּ ֵחם ָלכֶׁ ּלָ ָרֵאל ה' יִּ ש ְ ר ְליִּ ן ָאמַּ ּכֵ
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)וצריך להעלות אותה מבחי' לחש דהיינו שמחמת הקטנות יש חשש מהקליפות לכן היא בלחש/    ,(\כולחש 
ע"י   שבלבותיקונה  עבודה  הוא    שהיא  התיקון  שעיקר  כיון  הלב  עבודת  נקראת  בפה  שהיא  אע"פ 

 :  שהדיבור יצא מעומק כוונת הלב
תקבל עצת ביתא  פי'  א תתאה וזהו שגחין לחש לה  נראה עיקר הכוונה כאן כנ"ל שביתא עילאה תלוי בבית 

שע"י שתתפלל בכוונה כראוי אזי כשתקשיב לדבורים יתעורר לבך    , דהיינותתאה כדי לתקן ביתא עילאה
ביתר השגה כי כשבקרבך קדוש דהיינו תיקון המלכות אזי אבוא בעיר דהיינו השגות הלב שמאיר חכמה 

 בבינה ליבא.

 
 ואות 

ה שתיקון  יבאר  היא  עתה  שתשובה  לה  בתורה  המבואר  להקדים  נראה  ולהבין  תשובה  בחי'  היא  מלכות 
וידוע שחכמה אין לה גילוי אלא בבינה  להשיב את מלכות למקום שנתרחקה ממנו דהינו לחכמה עילאה 

אהי שם  הארת  היא  ו'  בתורה  מבואר  התשובה  תחילת  כי  התשובה  עולם  קצר  -הנקראת  לזמן  מבינה  ה 
עצמו   כשמזמן  הניסיונות דהיינו  כל  שמשם  אחורים  בבחי'  ומאיר  הזה  השם  עצמו  הופך  ואח"כ  לשוב 

וממליך   בניסיונות  וכשעומד  והבזיונות שבאים על הבעל תשובה כדי לנסותו עד כמה באמת רוצה לשוב 
קומה   גדלות  בחי'  לבחי' תשובה  זוכה להעלות את המלכות  אזי  הניסיונות  כל  אף  את הש"י בשלמות על 

כל העשר ספירות ונעשית מד' ה' כנ"ל. וזה בחי' שהמלכות עולה לבינה בקביעות ואז    שלימה שמאיר בה
נובלות   היא  למטה  כי  שלמעלה  תורה  שהן  גבוהות  השגות  בחי'  יותר  מגובה  בה  ומאיר  עולה  הבינה  גם 
התורה דלעילא כי למטה היא תורה של פירוד שאפשר לבוא על ידה לגאוה ופירוד ממנו ית' אבל תורה  

 .   \כזלה היא תורה של חיבור אליו ית' בשלמות בבחי' אין למעלה מעונג/ של מע

דוד המלך: הגבר  )שמואל ב כג(בספר    כ"ש,  תשובהוזה בחי'   מכנה את  ע  וקַ ה    הנביא   לם 

דהיינו הוא הדוגמא לבעל תשובה    \כט/עולה של תשובהכיון שהוא הקים    \כח/(:)מ"ק טזודרשו בגמ'  

כי התשובה היא לתקן    ותשובה היא אותיות תשוב ה'  ,\ל/ לה תשובהכראוי וממנו למדו עד כמה מועי
את המלכות עד שתתיחד עם זעיר דהיינו לתקן את ה' אחרונה שבשם ה' ולחברה אל הו' שבשם ה' וזה ע"י  
י'   עם  ד'  בחי'  ספירות  קומה שלימה של עשר  להיות  ע"י שמתקן את המלכות  ה',  להיות  שמתקן את הד' 

וכמ ה',  נעשית  ונתרחקה שעי"ז  ניטלה  שממנו  למקום  חוזרת  שהמלכות  היא  שתשובה  לה  בתורה  בואר 

   ., שנעשית מדל"ת ה'דהיינו לחכמה העליונה. והכי נמי הכא שחוזרת להתמלא ביוד חכמה

 
ה בְּ  ב ְוכּו'. ְוזֶׁ ּלֵ ק הַּ ש  ֵמעֹמֶׁ חַּ לַּ ְצעֹק ּבְ ין לִּ יכִּ ם ְצרִּ ָ י ש  ים  ּכִּ ָעמִּ ּטְ ש  מִּ חַּ לַּ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַּ ין ְלהִּ יכִּ ה ְצרִּ ּלָ ְתחִּ י ּבִּ קֹול ָרם, ּכִּ ְך ּבְ ר ּכָ חַּ ש  ְואַּ חַּ לַּ ה ּבְ ּלָ פִּ ת ּתְ ינַּ חִּ

ר ְלעֵ  ְזּכָ ּנִּ ּכַּ ְוכּו'  ם  ּלֹוֵתיהֶׁ פִּ ּתְ ה  ֲעלֶׁ ּמַּ ֶׁ ש  יק  ּדִּ ּצַּ הַּ ְיֵדי  ל  ים עַּ נִּ ּקְ ְתּתַּ נִּ ְך  ּכָ ר  חַּ ְואַּ ְלֵעיל.  ים  רִּ ְזּכָ ּנִּ ְת הַּ ְוָאז מִּ ים  יל.  ְלָהרִּ ין  ְיכֹולִּ י ָאז  ּכִּ קֹול ָרם,  ּבְ ין  לִּ ּלְ ּפַּ
ים   יכִּ ְצרִּ אי  ּדַּ וַּ ּבְ י  ּכִּ ים,  ָרכִּ ּדְ יֵני  מִּ ָכל  ּבְ ְצמֹו  עַּ ת  אֶׁ ק  ּזֵ ּוְלחַּ ֲחיֹות  ְלהַּ ין  יכִּ ְצרִּ י  ּכִּ ְוכּו'.  ה  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ְדָבֵרינּו  קֹול  ּבִּ ְמבָֹאר  ּכַּ ְך  רַּ ְתּבָ יִּ ה'  לַּ ה  ְרּבֵ הַּ ְצעֹק  לִּ

ה. אַּ  זֶׁ ה ּבָ ְרּבֵ ש  ְוכּו': הַּ חַּ לַּ ן ּבְ ּנֵ ְתחַּ ק ְלהִּ ים רַּ יכִּ ים קֹולֹו ּוְצרִּ ר ְלָהרִּ ָ ְפש  י אֶׁ אִּ ֶׁ ים ש  ּתִּ י ֵיש  עִּ ּכֹל ֵעת ּכִּ     ְך לַּ

 כאן החילוק בין תפלת לחש לחזרת הש"ץ רמז לדברי האריז"ל בשער הכוונות בהערה הבאה עי"ש.  מה שכתב 

   '.דרושי חזרת העמידה דרוש א   -  שער הכוונות   כו 

יותר עליונ' צריכ' אל    ך ולכן צרי  עליית מדריגה  ולעשות כל אותם התיקונים הנז' ממש פעם א' ככל הנז' כי בכל  פ"א לחזור  עתה 
למטה   עדיין  שהיתה  לפי  בלחש  היתה  שהראשונ'  ביניהם  הפרש  יש  אבל  ממש  עצמה  העמידה  חוזרין  ולכן  יתירו'  אחרות  הארות 

ם והקליפות כמו שמצינו להרשב"י ע"ה בזוהר מגזם מאד בענין המשמיע קולו  במקום נה"י דז"א אשר יש שם פחד ואחיזה לחיצוני 
ולכן אומרים   הקליפ'  מן  פחד  דז"א אין שם  חג"ת  הוא במקום תחתון אבל עתה בעלות' אל  יען  בתפלתו שהקליפו' אוחזו' בתפלתו 

 אותה בקול רם.

דאיתא   כז  דהיי   וזהו  עילאה  דנהורא  סגירו  הוא  צרעת  שנגע  האריז"ל  ואיתא  בכתבי  חטאיו  מחמת  החכמה  הארת  ממנו  שנסתם  נו 
מהארת   הוא  העונג  כך  החכמה  העלם  הוא  שנגע  כמו  אחת  ההפכים  וידיעת  מנגע  למטה  ואין  מעונג  למעלה  אין  היצירה  בספר 

 החכמה עילאה. והיא נקראת אוריתא דעתיקא סתימאה כיון שבבינה שם מתכסית החכמה עילאה והיא בחי' כתר דזעיר.
  -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב +שמואל ב' כ"ג+ נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על    -  :טז   מועד קטן   כח

 נאם דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובה.

)ד, ב(: ולא דוד ראוי    -שהקים עולה של תשובה    -  רש"י פ  שהוא שב תחלה, ונתן דרך לשבים, כדאמרינן בפרק קמא דעבודה זרה 
 חזור בתשובה.  -אומרים לו: כלך אצל דוד, שמחל לו הקדוש ברוך הוא אותו עון, אף אתה    -מעשה, אלא שאם חטא יחיד    לאותו 

ענין התשובה מהמילה "על" אולי יתבאר עפ"י תורה מח ותתפלל חנה על ה' שהכוונה בבחי' שמעל שם הויה דהיינו    מה שלמדו   כט 
תשובה מקימם ומרימים אותו אל הבינה שהי אמעל זעיר    . וזה הוקם על כי הבעל הבינה שהיא מעל זעיר אנפין ובינה היא תשובה 

וכמבואר במנחות דלא מסתייע מילתא לשוב מהיכן שנפל כי מחמת היצה"ר צרי סיוע מלמעלה והסיוע הוא שמקימים אותו עד מעל  
 היכן שהיה דהיינו אל הבינה וזהו "הגבר הוקם על".

ולא היה ראוי    למד מקין. אבל   צ"ע הרי אדה"ר   ל דוד חטא אינו אלא טועה.  כל האומר  התירוץ כיון שהם באמת חטאו אבל דוד 
ממנו   שמנעו  שהכונה  פ"ד  תשובה  ב'  עולם  נתיבות  מהר"ל  ועיין  התשובה  כח  ממנו  שילמדו  כדי  לו  שנגרם  אלא  מעשה  לאותו 

 הסיעתא דשמיא הראוי לצדיק כמוהו בשביל התועלת הגדולה שילמדו ממנו תשובה.
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בלב תלוי  התשובה  עד    ועיקר  טובות  למחשבות  לב  החכמת  את  שמצייר  הצייר  הוא  שהלב  כנ"ל 

כי התעוררות התשובה ע"י  .  ולבבו יבין ושב)ישעי' ו'(    שכ",  לעצות כיצד לשוב להמליך את הקב"ה
שרואה ושומע דברים שמהם מבין לשוב וכדמצינו ביתרו שראה נסים שנעשו לישראל וגדולת ה' כמו כולם  
יתרו ושמיעה בליבא תליא בחי' המבואר   וישמע  אבל רק הוא הבין דבר מתוך דבר שצריך לשוב, בבחי' 

 לב מבין.בפתח אליהו בינה ליבא ובה ה

דהיינו ביתא עילאה ותתאה    מי עם זאת עולהשדרשו כנ"ל  ,  מי זאת עולה  [לא]  הכתוב  וזה בחי'
ועי"ז יש עליה גם    הנ"ל דהיינו שע"י שאנו שבים וממליכים כראוי את הש"י אזי עולה המלכות אל הבינה

שת ואזי  מחכמה  שפע  מקבלת  ועי"ז  המלכות  של  טובים  במעשים  מקושטת  עולה  כי  מקבלות  לבינה  יהן 
מגדולתו   מעט  היה  קודם  שהשגנו  שמה  כמה  ועד  ית'  גדולתו  להשיג  יותר  עוד  דהיינו  חכמה  השגת 

 : עם הבינה עם מיהמלכות  , עלייתה של תשובה\לב/של תשובה עולהוהיינו  ,האמיתית
בינה  ( גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד.)יומא פ"ווזהו בחי'   הוא    ,דהיינו  הכבוד  כי 

סא מכסה עליו כי השגת החכמה היא רק ע"י הכיסוי לכן חכמה נקראת רחוק כמבואר בתורה  החכמה והכ
פג תנינא כי זה עצם החכמה דהיינו עד כמה שמשיג שהוא עדין רחוק מלהשיגה באמת. לכן השגת החכמה  
נותנת אפשרות   נקראת כסא הכבוד שע"י שמכה עליו  כן הבינה  ועל  היא רק בבחי' שם מתגלית החכמה 

   יג כנ"ל. להש
כי הגאולה    גדולה תשובה שמקרבת הגאולה  [לג ] ע"ב(  יומא פו)בגמ' הנ"ל    מה שאמרו חז"לוזה  

בקביעות למלכות  עוה"ב(  השגות  )בחי'  הבינה  הארת  שבתהיא  שכולו  ליום  לעתיד  כי  שבת [  לד]   . 

סתימאה    ,מיצה"ר דעתיקא  אורייתא  תורה    לו[לה] יתגלה  אלוקות  השגות  דהיינו  התורה  פנימיות 

  , על ה' דייקא אז תתענג על ה', כמ"ש )ישעי' נח(  שעי"ז כולה עונג  \לזולה התחברות אליו ית'/ שכ
כנ"ל[  לח] ויחי ריט}, הוא עתיקא סתימאה  דהיינו הבינה  בכתר [{  לט]   ע"ש  .זוהר  כי עתיקה היא 

 , וזה עיקר עונג שבת.  ובינה היא כתר של זעיר אנפין
 . \מב/ושבת עד ה' אלקיך \מא[/מ] ושבת זה בחי' תשובה, כמ"ש )דברים ל(

נקראת המלכות    וזה בחי' גדולה תשובה  תשובה  כי  תשובה  גדולה  בלשונם  חז"ל  רמזו  שלזה  דהיינו 

[ מג ]   אחות לנו קטנה, מבחי'  הנ"ל  , כשמעלה תשובה מבחי' את המאור הקטןכשהיא בגדלות
ור הלבנה כאור  והיה אל(  '  , לבחי' )ישעיבחי' שני המאורות הגדולים כנ"ל  לבחי' גדולה  ,הנ"ל

   ,כנ"ל החמה

 
 שיר השירים ג' ו' ושם ח' ה'  לא 

גם מלשון    עולה של תשובה   לב )ובמהרש"א ע"ז ה. דרש  עי"ז  וגם לעליה שעולה המלכות  עולה פירוש מלשון קבלת עול התשובה 
 קרבן עולה. שבאה על הרהור הלב ודוד לא חטא אלא במחשבה עי"ש( 

 הכוונה לדף פו הנ"ל בעמוד ב'  לג

 ולקמן תורה נט סוף אות ג'  כת תמיד, אבות דרבי נתן פ"א ד"ה כיצד נברא. מסכת סופרים יח ב. ועוד...ראש השנה לא. סנהדרין צז. סוף מס   לד

 * עיין זוהר בהעלותך קנב.  לה 

 ]במהדורת תרלו ציין כאן בפנים את הזהר ויחי ריט דלקמן ובתשכט העביר אותו לקמן בסמוך ואילו כאן ציין לזוהר בהעלותך הנ"ל[    לו

בהעלו   לז  זוהר  התורה    תך עיין  שכן  כל  עוה"ז  בלבוש  להתלבש  חייבם  לעוה"ז  כשבאים  המלאכים  כשם  שם  מבאר  ר"ש  קנב.  דף 
ולעתיד   התורה  נשמת  היא  התורה  ופנמיות  התורה  גוף  הן  והלכות  שלה  לבושין  הם  התורה  וספורי  בלבושין  להתלבש  שצריכה 

 ור הגנוז לצדיקים, עי"ש.תתגלה נשמתא דנשמתא של התורה.  עוד עין תורה לג שתורה דעתיקא היא א 

ולעתיק שנעתק    ולהבין לשון עתיקא  מבואר בכהאריז"ל שהכתר שהוא למעלה מהקומה מתחלק לאריך אנפין המתייחס לנבראים 
מהם לגמרי וכלול בו ית'. נמצא שתורה דעתיקא היא תורה של עצם החיבור עימו ית' והיא חכמה עילאה המתגלית בבינה כי בינה  

ל ההשגה בחכמה היא רק בדרך השלילה כמבואר בתורה מ' שמשיג עד כמה אינו יכול להשיג, ואעפ"כ זה בעצמו  היא כתר דז"א וכ 
ממלא בהרגשת חיבור עימו ית' ונעימות ועונג נפלא. ולזה זוכה מי ששבת בשלימות שעי"ז זוכה לעולתו בקביעות לעולם התשובה  

המלכות למקום שניטלה ממנו, בבחי' שעולה לביתא עילאה משם זוכה    בינה עילאה בבחי' זרקא )המבואר בתורה לה( שמחזיר את 
 להשגת התורה דעתיקא בבחי' מרחוק נראה לי ה'.   

 עיין לעיל תורה מח ותתפלל חנה על ה'  לח 

 עיין שם סוף עמוד א' ד"ה תניא אמר רבי יצחק כתיב לחזות בנעם ה'.  לט 

 ודברים ד' ל'  מ

נמצא   מא ב   הפסוק  ומוהרנ"ת  מקומות  מתשובה  בשני  מדבר  ד'  בדברים  אבל  לבוא  מלעתיד  מדבר  כיון ששם  דייקא  ל'  בדברים  חר 
 מחמת צרות שיבואו 

 ואולי כיון שמדבר בלעתיד וכן שבת מעין עוה"ב וגם שלעתיד כולם ישובו ויתבטל היצה"ר והיינו יום שכולו שבת.    צ"ע מה הראיה   מב
 שיר השירים ח' ח'  הנ"ל.  מג
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שמתקן את המלכות מקטנות לגדלות בחי'  שמגעת עד כסא הכבוד, היינו שעי"ז  וזהו גדולה תשובה  

.  השגת החכמה עילאה המתגלית בבינה  יגיע וישיג אורייתא דעתיקא סתימאהתשובה שלימה עי"ז  
א לשון כסוי המכסה אותה  כי התורה דעתיקא סתימאה היא כבוד הש"י וכסכסא הכבוד,  שאמרו עד  וזה  

כז(   )משלי  בבחי'  אותה  ללבושךשמכסין  ל,  וכבשים  רומז  שהפסוק  בגמ'  שדרשו  דברים  כמו 
.  דהיינו שסתרי תורה צריך לכבוש ולהעלים  שהם כבשונו של עולם יהיו תחת לבושך )חגיגה יד( 

ני  . וזה כסא הכבוד, שמכסין מפדבר  כבוד אלקים הסתרשמכסין אותה בבחי' )משלי כה(  
ואתה   אלקים,  במחשבות  כבוד  שתתמיד  ע"י  שלימה  לתשובה  ותזכה  כנ"ל  המלכות  את  שתתקן  ע"י 

 תגיע ותשיג אותה:  טובות המתגלות בתפילה מעומק הלב 
 

בתיבת בראשית  בראשיתוזה בחי'   רמוז  הותתאה  בית אעילא  שהן  ובינה  , דהיינו שתיקון המלכות 

שהן שתי התחלות חדשות בחי'    ראש השנה וניסן והם    ,בי"ת ראשית, היינו שני ראשיתדהיינו  

הוא ר"התשובה ניסן  למלכים/ [  מד]   , שגם  השנה  ראש  שניסן  השנה  ראש  במשנה  ואי'  \מהכמבואר   .
 והיא נקראת קבלה כד איהי בין תרין דרועין דמלכא   \מז[/מו] א ד' מה ע"א(ךבתיקונים )תי'  

ותרין דרועין    ,חסדו( פשוטה לקבל שבים  דהיינו שהקב"ה מקבל את תשובת המלכות בבחי' ימינו )דהיינו
 ( וניסן  ימי תשובהמחהם תשרי  הוא  בם  כי  ימי תשובה,  והם  לגאול   ,(.  עתידין  בניסן  כי 

ולשבי [  מט]  ובא לציון גואל וכו')ר"ה יא(, ואין הגאולה אלא ע"י תשובה, כמ"ש )ישעי' נט(  

ביעקב סודותפשע  ידיעת  היינו  הקבלה  ידיעת  ועיקר  הו  \נ/.  לעתידהתורה,  יהיה  שאז    ,א 
אז , בבחי' תענוג שבת, בבחי'  תורה של התחברות להש"י שכולה עונג  יתגלה אורייתא דעתיקא

 .  תתענג על ה'
דהיינו שגם ניסן שבו חג הפסח הוא לשון    \נב[/ נא] ח  ה ס  וזה לשון תשרי, לשון שירה. ולשון פסח, פֶ 

וק זה הוא נבואת ישעיהו הנביא  פס  השיר יהיה לכם כליל התקדש חג  \נג /כמ"ש )ישעי' ל'(  ,שיר
על מפלת סנחריב כשיבוא להחריב את בית המקדש שאז ישראל ישירו כמו ששרו במפלת מצרים בפסח  

ונגונא בעלמא, בבחי'    חדש\נד/כי יתער שיר  ,מצרים, ומפסוק זה לומד רבינו לענין גאולה שלעתיד
ה  , היינו פֶ \נו/ידום דייקא  , ולאלמען יזמרך כבוד ולא ידוםל(    'בבחי' )תהלי  ,\נה/ פ"ה ס"ח

 
 ן ר"ה למלכים )דהיינו לשטרות( ולרגלים )דהיינו טו בניסן ונפ"מ לנודר עי"ש( ראש השנה דף ב. בא' בניס   מד

דייקא   מה  שהיא    למלכים  תשרי  כמו  ולא  מאהבה  תשובה  היא  בניסן  כי  ברצון  עליהם  קבלו  ומלכותו  בבחי'  הש"י  להמלכת  דהיינו 
 מיראה.  

 ה כשעולה לנה"י דז"א וכשעולה לחג"ת נקראת קבלה כי ז"א מקבל אותה בסוד חיבוק[ בדפי התיקונים שלנו דף מו סוף ע"א ]עי"ש שמלכות נקראת הלכה לשון הליכ   מו

דאינון תרי סמכי קשוט, וכד סליקת בגופא  דהיינו נה"י שלו  איהי הלכה דמלכא, כד איהי אזלת גביה בתרין שוקין    -  .תיקוני זהר דף מו   מז 
דמלכא   דרועוי  שלו בתרין  חג"ת  נשיקת    דהיינו  וכד  בפימיה  אתקריאת קבלה,  שלוליה  חב"ד  פה, בההוא    דהיינו  אתקריאת אורייתא דבעל 

 עד כאן דיבר בזמן הגאולה שאז יהיה עליה לכל העולמות.  זמנא דסלקא לפימא דמלכא, מיד יתקיים ברעיא מהימנא פה אל פה אדבר בו, 

 קון כא שציין מוהרנ"ת בפנים אבל אין זה בדף הנ"ל אלא דף נד.(  )במהדורת תרלו כתוב עיין תיקון כא הנ"ל וכנראה הכוונה לתי  תיקון כא ]דף נד.: נה.[   מח 

 וההמשך ולשבי פשע וכו',  * יומא פו:   מט 

שא"א לספר לחבירו אלא כל אחד כפי מה שמשער בליבו כן מקבל ממנו. אבל סודות התורה של היום מה שכתוב    סוד הוא השגה   נ
 שער בדעתו ובליבו כפי הכנתו.  בספרי קבלה אינו סוד ממש אמנם גם בזה כל אחד מבין ומ 

דים מסכת  ]עי"ש דרושי הפסח דרוש ג ד"ה גם תבין וסוף דרוש ד' ד"ה ונבאר מה שיעדנו ודרוש ו' ד"ה ענין מגיד. ופע"ח שער מקרא קדש פ"ד ומשנת חסי   שעה"כ דפ"ב *    נא 
 סדר ליל פסח פ"ד[ 

וזהו שנקרא פה סח. ותיקון הדיבור הוא  שעיקר הגלות היה שהדיבור בדעת היה בגלות וביצ   כמבואר בתורה נו   נב יאת מצרים יצא 
 לדבר אליו ית' דברי שיר.  שהרי כשניתן הדיבור לאדם לא היה לו אל מי לדבר אלא אליו ית'.

ר ְידֹוָ   ישעיה פרק ל   נג יל ָלבֹוא ְבהַּ ָחלִּ הֹוֵלְך ּבֶׁ ת ֵלָבב ּכַּ ְמחַּ ש  ָחג ְוש ִּ ּדֶׁ ְתקַּ ֵליל הִּ ם ּכְ ה ָלכֶׁ ְהיֶׁ יר יִּ ִּ ש ּ ָרֵאל: )כט( הַּ ש ְ ל צּור יִּ  ד אֶׁ

כמו שאמרת' שיר של הפסחים במצרים ונראה    -בליל הפסח תבא לכם שמחה זו. כליל התקדש חג    -)כט( השיר יהיה לכם    -  רש"י 
כהולך בחליל   בליל אכילת פסחים מדרש תהלים.  על פרעה שאמרו הלל  ולימד  סנחרב  על  כאילו בא ללמד  זה  ותשמחו    -מקרא 

 מביאי ביכורים שהיה החליל מכה לפניהם לבוא בהר ה', כמו ששנינו במס' בכורים:   במפלת סנחריב כשמחת 

לשון זכר ולא שירה וכנ"ל באות ה' שיר חדש ששרה המלכות המתחדשת להיות בקומה שלימה בבחי' שני המאורות    שיר דייקא   נד
 שני מלכים בכתר אחד ואעפ"כ שרה לו על שכל שיש לה הוא רק ממנו הפך הקטרוג שהיה בתחילה שאמרה א"א ל 

 הוא יציאת מצרים תחילת התשובה ולא השלמתה שזה היה בשבועות   צ"ע כי פה סח   נה 
נופלת ממנה אבל לעתיד השיר יהיה תמידי ולא    להבדיל משירה   נו  וירידות ולפעמים  שהיא על חסרון המלכות שאז יש לה עליות 

 ידום.
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יוד  [  נז]   מלך הכבודח. כבוד זה בחי'  ס   ד' עם  כי תהיה שלימה  נקראת כבוד  אז גם המלכות תיהיה 

למלכות המתוקנת בבחי'    העולם שרומז, בחי' שרה על כל  שיאיר בה כל החכמה הנקראת כבוד כנ"ל

 :  , בחי' שיר שלעתידשני המאורות הגדולים

 
 זאות 

כח מתגברת המלכות על כל המונעים אותה מלחזור בתשובה ומבאר שהוא כח התכלת    עתה יבאר באיזה
שבציצית שהם הגבורות שיש בה כידוע שהנוקבא נבנית מהגבורות ובהם אוכלת ומכלה את כל מי שעומד  
סוד   רבים שפכת.   דמים  בו  נאמר  מדת המלכות  וכדוד המלך שכיון שתיקן  הקב"ה,  בדרכה להמליך את 

נה תכלת והיא תכלת שבציצית שכידוע שציצית בחי' מקיפין )וכן נתבאר לעיל תורה ז'( וכן  הגבורות מכו
האלה   הגבורות  שאת  לקמן  יתבאר  עוד  אורח.  לרוץ  כגבור  ישיש  הפסוק  בביאור  בפירוש  לקמן  יתבאר 

ולהמליך את    \נחמקבלת המלכות מהבינה שבה שרש הדינים ורק מכח הבינה שמאירה בה את הרצון לשוב/
וכפי שיתבאר לקמן בביאור הפסוק מנחה בלולה  הקב "ה מכח זה מתגברת לכלות את כל העומד בדרכה 

 בשמן. 

תלוי   ציצית וזה בחי'   והכל  הנ"ל  הועילאה  תתא  ביתא  ובינה  מלכות  בחי'  ותכלת  לבן  בה  שיש 

ודינים שיש    \נט/, היינו בחי' תכלת בתיקון ביתא תתאה בכל התכלת שרומז למלכות על שם הגבורות 

ידם  ,הב א  שעל  כ  ל   ֵצי  ש   ו  א  כ  ל   ֵלי  כ  א  הוא(  [  ס]   ד   אוכלה  אש  אלקיך  ה'  )כמ"ש  אש  כמו  דהיינו שהיא 

ומכלה את כל מי שעומד בדרכה להמליך את הקב"ה/ . כי ע"י התגלות מלכות דקדושה  \סאהאוכל 
כל  יתבטל מלכות דסט"א ושורפת את  ית'  אליו  הבוערת  היא אש להבה  דקדושה  מי    כנ"ל שמלכות 

הקב"ה להמלכת  הדב   , שמתנגד  ישראל  ומשתוקקים    בה  סבקיםיאבל  שלה  במידה  דבקים  דהיינו 

נא ע"א(    'ד   'כמ"ש בזוהר )בראשי  ,ממנה  יקבלו חיותם   להמליך על עצמם את הקב"ה הם דייקא
פסוק זה אמר משה רבינו לבני ישראל הנכנסים לארץ וגילה להם    [סד]   בה' אלקיכם  סג קים יואתם הדב

להקב"ה/שנשמותיהם   מאד  דבוקות  הן  ועי"ז  רחל  הנקראת  מלכות  מבחי'  שהמלכות  ,\סההן  אע"פ    לכן 
א, אעפ"כ ֵצי כ  ל   ש   א ו  ֵלי כ  ל   כ  א  מי שירצה להיות דבוק בו ית' אזי הוא דייקא    שהוא בחי' תכלת ד  

לבחי' יזכה  המלכות  אותה  ידי  היום   על  כולכם  עיקר החיות בא משם[סו]   חיים  כי  המלכות   .  כי 

, בבחי' דוד מלך ישראל חי  בוקה להקב"ה הדק היטב ומכח שממליכה אותו זוכה ממנו לשפע חייםד
שאע"פ שמצד עצמו נולד להיות נפל כיון שנשמתו מושרשת במלכות דלית לה  {  ר"ה כ"ה ע"א}וקיים  

מגרמא כלום אבל ע"י שכל ימיו מסר נפשו להמליך את הקב"ה בכל מקום וע"כ שפך דמים רבים להכרית  

 
 .כד פרק  תהלים    נז

 המאיר מבינה עילאה לרוצה לשוב בחי' אנא זמין למהוי.  ה -בתורה ו' סוד שם אהי   כמבואר היטב   נח
.   וכל ההין הם במלכות וגם בחי' התכלת הוא מלכות כנודע אשר ה"ס הה' אחרונ' דהויה   –דרושי ציצית דרוש ד    -  שער הכוונות   נט 

ומבררת הטוב ומעלה  נא. שציין מוהרנ"ת לקמן. סוד אש התכלת שהיא המלכות שמכלה ואוכלת את רע    וכן מבואר בזוהר בראשית 
 אותו לז"א.

 שלבן בינה ותכלת מלכות. נמצא שהתכלת בעצמה רומזת בליתא תתאה ועילאה   עוד עי"ש 
 ע"א ורע"מ קעה סוף ע"א פי' אוכל הכל ומכלה הכל. עפרש"י שמות טו מא תכלת לשון שיכול בכורים תרגום של שכול תכלא. ועיין זהר בראשית נא. זוהר רע"מ רנז אמצע    ס

כורתת ברית עם בעלה )סנהדרין כב:( ולשון כריתת ברית הוא תרתי דסתרי כידוע כי ברית הוא קשר וכריתה הוא    ניין כי אשה הע   סא
אשה   וכן  הערלה  כריתת  ע"י  נעשית  מילה  בברית  לכן  אחר  קשר  מכל  עצמו  שכורת  ע"י  אלא  ברית  לכרות  שא"א  אלא  הפרדה 

 מתקדשת ע"י שנאסרת על כל העולם לבד מבעלה.  
 הדבוקים   -גם בדפו"ר הדביקים ומתרלו   סב 

 הדבקים   -גם בדפו"ר הדביקים ומתרצו   סג

 דברים ד' ד'  סד

ודור המדבר לא"י. והנה    )ד"ה ונבאר עתה ענין הבאר( פרשת שמות    -  שער הפסוקים עיין    סה  ובזה תבין טעם, למה לא נכנס משה 
ויהושע בראשם, כלם מסטרא דס  יהרא, הנקרא א"י. משא"כ במשה ודורו, הנקראים דור  בספר הזוהר נתבאר כי דור הנכנס לארץ 

מבחי'   אלא  מבחינתה,  הם  היו  לא  אשר  דז"א,  נוק'  רחל  היא  א"י,  אבל  אשתו.  ולאה  יעקב  זווג  ע"י  כנז"ל,  יצאו  ממנו  כי  המדבר, 
המדבר,  דור  כי  ר"ל,  היום.  כלכם  חיים  אלהיכם  בה'  הדבקים  ואתם  ד'(  ד'  )דברים  וז"ס  כנזכר.  יותר  מבלתי    העליונה  נפרדים,  היו 

מתחברים עם ז"א. אבל בניהם שהיו נכנסים לארץ, היו בניה של רחל, אשר היא דבוקה אב"א ממש עם ז"א, ואינם נפרדים, רק ע"י  
נסירה ממש. ולכן כיון שאתם מבחי' רחל, ואתם דבקים ממש בה' אלהיכם, חיים כלכם היום ליכנס לא"י, שהיא כנגד רחל. משא"כ  

  'פרק גסוף  שער לב    -עץ חיים  הענין הנ"ל מבואר גם ב        דבר כנזכר. וזמש"ה, ואתם, למעט אבותיכם, דור המדבר:במשה ודור המ 
 .מ"ת 

 סוף פסוק הנ"ל   סו
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את כל המתנגד למלכות שמים, עי"ז דייקא מכח המלכות זכה לשפע חיים מהקב"ה עד שהשלים שבעים  
שנה שהיא שלימות תיקון כל הז' מדות של המלכות כל אחת בכל עשר מדרגותיה, וזכה שנקרא חי וקיים  

 :  לעולם

ישראל הדכלהוזה בחי'   א. אבל  כ  ל   ֵצי  ש   ו  א  כ  ל   ֵלי  כ  א  ד   בחי' תכלת  חיים  בֵ ,  בה  יקים 

צ"ע כוונתו, ואולי רוצה לרמוז לבתו שרה שנשאה ג' ימים קודם שאמר תורה זו. ואולי כוונתו  וקיימים.  
להקב"ה   כלה  שנעשית  המלכות  בחי'  היא  כי  כליון,  לשון  כלה  לבעלה  נקראת אשה המתקדשת  כן  שעל 

.   \סזלבד מהקשר לבעלה/ומקבלת חיות רק ממנו ע"י שנאסרת על כל העולם ועושה כלה מכל קשר אחר  

בפסוק זה מבואר שכלה לשון כליון   (סט)   כי אעשה כלה בכל הגוים וכו'  [סח] ל(  'וזה בחי' )ירמי

. וזה )שמואל והנביא אומר שיעשה כליון לכל הגוים המתנגדים ומונעים את ישראל מלהמליך את הש"י
השתוקקות המלכות לבעלה כי    רבינו מביא עוד פסוק ללמד שכלה גם לשון  \עא/[ע]   דוד   נפשותכל  ב יג(  

בו היא מכלה את כל המתנגד לדבוק  הזו  היא   נפש דוד  ,דייקא מכח ההשתוקקות  לכן  שרשה במלכות 

אכינוי למלכות ֵצי כ  ל   ש   א ו  ֵלי כ  ל   כ  א  לכן דוד המלך היה תמיד משתוקק אליו ית'   , היא בחי' תכלת, ד  

  :\עב"ש דם לרוב שפכת/ ועל כן כל חייו עסק לכלות את הקוצים מהכרם כמ
)ברכות ג  מאמר חז"ל  בחי'  מה שאמר לעיל שהמלכות מכלה את הרע וממנה החיות לקדושה זה  וזה  

דהיינו רוח הקודש של דוד המלך שזכה ע"י שתיקן את   \עג/ע"ב( רוח צפון הי' מנשבת בכנור של דוד

  והי' מנגן   דש שהאיר בההמלכות בשלימות עד שנעשית מד' ה'. רוח קודש היא בחי' חכמה הנקראת קו
ניגן הכינור בחי'    \עהכי איתא בגמ' ב"ב כה: צפון חסר/   \עד/רוח צפוןונקרא  .  דהיינו ע"י רוח הקודש שלו 

 , בחי' תכלת\עו/זה בחי' דינים גבורותוהמלכות  ,  לכן כוספת תמיד למילוי,  המלכות דלית לה מגרמא

 
 קדושין באשה שנותן לה פרוטה כדי שתסכים להיות נאסרת על כל העולם ועי"ז מיוחדת בברית רק לו.  וכן הוא מעשה   סז 
   וירמיה מו כח   סח 

 בלק קצט: עיין זוהר    סט 

 נפש דוד.  * שם כתוב ותכל דוד, ופרש"י הרי זה מקרא קצר ותכל נפש דוד וכן תרגם יונתן וכו'.  ועיין לעיל בתורה ט' אות ג' גם שם רבינו כתב ותכל   ע

י  ב פרק יג -שמואל   עא ְמנֹון ּכִּ ל אַּ ם עַּ חַּ י נִּ לֹום ּכִּ ָ ְבש  ל אַּ ְך ָלֵצאת אֶׁ לֶׁ ּמֶׁ ד הַּ וִּ ל ּדָ כַּ ּתְ  ֵמת:   )לט( וַּ

 ישתלב הדרש עם הפשט שהרי הפסוק מדבר מהשתוקקות לבנו הרשע ומה הקשר להשתוקקות המלכות אל הש"י.    יצד צ"ע כ 

וקימ"ל שדוד בחי' לבי חלל בקרבי וכל השתוקקותו רק אל הקב"ה מסתמא גם כאן השתוקק להחזיר את בנו כיון שידע    ואולי מאחר 
צ"ע. וכעין זה ראיתי בשיח יצחק לרבי יצחק חבר דרוש לשבת שובה אות מב  שיש בו נצוץ יקר וחשוב שנפל לקליפות ורצה להצילו. ו 

שדוד ריחם על בנו אבשלום מצד שהלך בדרכיו ית' דלא ידח ממנו נידח כי כל ישראל חלק אלוק ואין מיתה לישראל אלא מגלגל  
 עמהם עד שיתוקנו. עי"ש.

ר ְידָֹוד ֵלאמֹר   א כב -דברי הימים   עב בַּ י ּדְ י ָעלַּ ְיהִּ ְכּתָ    )ח( וַּ פַּ ָ ים ש  ּבִּ ים רַּ מִּ י ּדָ י ּכִּ מִּ ְ ש  ת לִּ יִּ ה בַּ ְבנֶׁ יָת לֹא תִּ דֹלֹות ָעש ִּ ְלָחמֹות ּגְ ְכּתָ ּומִּ פַּ ָ ם ָלרֹב ש  ּדָ
ְרָצה ְלָפָני:   אַּ

אסור לסתת אבני המזבח    דהינו אע"פ  כן  שעל  כידוע  המאריך  על  שיעלה המקצר  ותיקון המלכות שפכת אבל א"א  שלשם שמים 
ואסור להניח  לו    בכלי ברזל  זכה שיתגלה  ימיו לכלות את המתנגדים למלכות  כל  ואעפ"כ מכח שזכה  סכין על השלחן בזמן ברכה 

 היכן מקום המזבח וזכה לבנות את יסודות הבית והחומה. שזה בעצמו בחי' ההכנה לברית כמו הכריתת ערלה שקודם לברית.

כי הוא בחי' חמש אוני שבריאה שהם בחי' ה' חומשי התורה  אות ב' ובסוף ההשמטות מבאר שמכינור דוד נמשך חיים    עיין תורה ח   עג
 ואע"פ שהוא רוח צפון משם החיים.

רוח צפונית פירוש הפרדס שהוא התפארת כשיונק מהגבורה, וזהו רוח צפוני שמנשב בכינור דדוד    -ערך רו    -  קהלת יעקב   עיין   עד
צפון   ויש לומר שנקרא רוח צפוני כשמקבל מבינה שהוא בחינה  גבורה בא"ת  מלכות,  גימטריא חסד  ויש לומר רוח צפונית  כנודע, 

 ב"ש וח' אותיות, והזעיר כולל ב' אלו חסד וגבורה: 

נראה לי דבחינת רוח צפונית הוא בינה שנקרא צפון )תיקונים תיקו ע' ק"ל. ועוד(, וכן רוח צפונית וט' אותיות גימטריא דא    ב' שם אות  
 נצח הוד יסוד דבינה דאצילות: 

רוח צפונית אל המלכות שעיקר בניינה מהגבורות, וכן רוח צפונית גימטריא תכלת שהוא בחינת מלכות, וכן  וכן יש לכנות    ג' שם אות  
 רוח צפונית עם ט' אותיות גימטריא תפלה של יד, שהוא בחינת מלכות, וכן גימטריא דוד בן ישי עבדך משיחך:  

 עיין תורה ח אות ב'   עה 
ח עיין    עו  רג " זוהר  ד   -  .ב דף  וסימנך  ואמאי אקרי סערה,  אתיא,  סטרא קא  ההוא  מן  הצפון, דהא  מן  ותתא, באה  עילא  כלא  סעיר 

מן הצפון, ענן בגין דאיהי   נפקא  ובגין כך  יד( מצפון תפתח הרעה, דהא כמה סטרין אחרנין אתאחדן בההוא רוח סערה,  )ירמיה א 
 .סוספיתא דדהבא, ומסטרא דצפון אתאחדא דא, והאי איהי נקודה אמצעיתא דקיימא בחורבא 
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כי    \עז/  משם הנגינה  ,לא ממליך את הקב"הכנ"ל שהיא בוערת להש"י בשירים וניגונים ושורפת את מי ש
וזהו שדוד המלך שתיקן את המלכות   \עחהנגינה מצד הגבורה המברר רוח טובה מהרעה כמבואר בתורה נד/

נגן יודע  על    \עט/   מכנף הארץ זמירות שמענו, בבחי' )ישעי' כד(  נקרא  נבואה  היא  הפסוק  פשט 
ורבינו מבאר לפי דרכו שהזמירות האלה הם השיר  שרק מעטים דהינו הצדיקים יזכו לה.    הגאולה האחרונה

חדש דיתער אז שהוא שיר של המלכות המתוקנת כשיוד חכמה יאיר בד' ואזי היא תשיר שיר חדש שהוא  

דהיינו אחת מד' כנפות מכנף דייקא    וזהו   שיר השלם בחי' יוד מיני נגינה קומה שלימה של ניגון כנ"ל.

בורות, ממנה שמענו זמירות דייקא כי בכח הגבורות של צפון מזמר  שהוא צד הג,  \פ/ הארץ שהיא רוח צפון

,  \פאשבציצית התלוי בכנף הבגד/   שהוא בחי' תכלת  ,וחותך ועושה כלה בכל המתנגד להמלכת הקב"ה
 :  הנאמר על דוד המלך, כנ"ל באות ה'  ושם בחי' נעים זמירות ישראל

כנף לשון העלמה    ה בחי' דלת כנפותדלת ז  , דל"ת עם יודשהיא המלכות בתיקונה  וזה בחי' ה',  

שדייקא משם )מצפון חסר דהיינו כח החסרון את    מכנף הארץבחי'    וחסרון בחי' דלית לה מגרמא כלום

 , הש"י המתמלא מאותו מקום שנראה חסר בעוה"ז( זמירות שמענו מכח הציצית והתכלת התלוי בה כנ"ל
שמענו זמירות  בחי'  נגונא,  מיני  עשרה  בחי'  זה  הנ"ל  ז  יוד,  חדש  שיר  דהיינו  שלעתיד  מירות 

 :  ששרה המלכות אחר שנעשית מד' ה'
 

ישראל   את  הקב"ה  מצוה  שבו  בפסוק  התשובה  שלימות  עד  המלכות  תיקון  סוד  רמוז  כיצד  יבאר  עתה 
 להקריב בקר וערב בכל יום מנחה עם קרבן התמיד  

ירות בבחי' שני המאורות הגדולים  היינו תיקון המלכות לקומה שלימה עשר ספ  ועשירית  –וקיצור הענין כך  

איה מלכות פה, איה מקום    האיפהשאז היא עולה להיות בבחי' עטרת בעלה עד שהמלאכים שואלים עליה  

  סולת מנחה בלולה בשמןכבודו כיון שפתאם נעלמה מהם. כמבואר בכוונת מוסף של שבת. זה נעשה ע"י  
בורות, ועי"ז מקבלת ממנה גבורות לכלות את  דהיינו שהמלכות הנקראת שמן נבללת בבינה שהיא שרש הג

דהיינו שעושה כתית   כתית רביעית ההין. ועי"ז זוכה לבחי'  \פבכל העומד בדרכה לשוב ולהמליך אותו ית'/ 
 מכל הרע, והיא מתתקנת בעשר ספירות בחי' יוד חכמה המאיר בד' ,ונעשית מד' ה'. 

 
קצת ערבוב, כי מבאר סוד המלכות בבחי' התכלת שבה ששייך בזמן שהיא מבררת ברורים ואז הניגון ושירה שלה    נדמה שיש כאן   עז 

הם מצד הרצון להתמלא ומאידך מדבר על המלכות המתוקנת שתיהיה לעתיד כשכבר הכל מבורר ואזי השיר  שלה הוא שיר חדש  
 ד' היתה ונעשית ה' שבבחי' ד' היא מתמלאת בח התכלת וכשנעשית ה' היא כבר מתוקנת.  לשון זכר כנ"ל. ונראה שרומז בזה לבחי'  

)זה טעם מבארים עונשו של קרח שכיון שהיה מצד הדין שהי    לכן הלוויים   עח שהם מצד הגבורה היו שרים ומנגנים בבית המקדש 
 הדין של עצמו העניש אותו(   הלוי היה צריך להתבטל לאהרן שהיה כהן דהיינו צד החסד וכיון שלא התבטל אזי 

ד ּבוֹ   כד פרק  ישעיה    עט  גֶׁ ָגדּו ּובֶׁ ים ּבָ י ּבְֹגדִּ י אֹוי לִּ י לִּ י ָרזִּ י לִּ ר ָרזִּ יק ָוֹאמַּ ּדִּ ּצַּ י לַּ ְענּו ְצבִּ מַּ ָ רֹת ש  ץ ְזמִּ ף ָהָארֶׁ נַּ ּכְ ָגדּו:  )טז( מִּ ים ּבָ  ְגדִּ

הארץ     -רש"י  פ  מכנף  לו   -)טז(  ששנינו  כמו  במזרחה  א"י  בסוף  שהוא  מקדשא  מבית  נמצא  ת"י  המזרח  מן  וירדן  המערב  מן  ד 
מירושלים לירדן מהלך יום ואני אומר לפי פשוטו שמענו מאחורי הפרגוד שעתידין להעלו' זמירו' מכנף הארץ ומה הן הזמירות צבי  

ק הישועה  אוי לי שנגלו לי שני רזים רז פורענות ורז ישועה והרי תרח   -לצדיק עתיד להיות מצבות קומה לצדיקים. ואמר רזי לי וגו'  
 עד שיבאו אויבי' בוזזים אחר בוזזים אחרים ושודדי' אחרי שודדי' ה' בגידות אמורות כאן: 

הציצית    עפרש"י   פ בחי'  השמים  שער  בחי'  הוא  המקדש  שהבית  נפלא  יתבאר  ולפ"ז  המקדש  בית  הוא  הארץ  שכנף  התרגום  בשם 
 התלוי בכנף להציץ ולהתחבר אליו ית'.

ומאידך בצפון חסר בחי' תכלת וכנ"ל אמנם גם הכינור של דוד לעיל ניגן דייקא אחר שכבר זכה    אחד מדבר משיר חדש   צ"ע שמצד 
לרוח הקודש ואעפ"כ הוא מרוח צפון. דהיינו שגם לעתיד יהיה נקרא רוח צפון ועיין תורה ח' שם מבאר הבאה"ל שנקרא צפון חסר  

ה בחי' הז' בעטלרס שנקראו חסרים אע"פ שהם היו השלימים  לא בגלל שהוא באמת חסר אלא כיון שבעוה"ז הוא נתפס כחסר.  )וז 
 ביותר(  

כנף לשון ולא יכנף עוד מוריך דהיינו שמסתיר ומכסה לשון בגד בוגד ומעלים את הקדושה שזה בחי' מלכות חסרה    אולי אפ"ל   פא
 ז מציץ ומאיר אליה אור הש"י.  לכן תולים בכנף ציצית לשון מציץ מן החרכים עם כח התכלת שעושה כלה בכל המתנגד והמונע ועי" 

לגבי הצדיק    האופן שהמלכות   פב לקמן  בחי' המבואר  נ"ל לבאר שזה  בחי' תכלת  הגבורות האלה שרבינו מבאר שהם  מקבלת את 
מנהא   אוזפת  לאמא  בשניהם  שהכוונה  לפ"ז  ונ"ל  מקיפין  בחי'  תכלת  בחי'  ציצית  בחי'  הזו  והתגברות  תשובה  כבעל  מתגבר  שהוא 

כי אמא בינה היא בחי' מקיפין בחי' ציצית ובה שרש התכלת והיא מאירה למלכות בבחי' תשובה המבואר בתורה ו'  לברתא דהיינו  
ה מאיר לרוצה לשוב להיות בבחי' אנא זמין למהוי ובמתחילה מאיר ביושר בכל תקפו בבחי' אור של ליל הסדר שהוא  -ששם אהי 

ניעות ונסיונות ולכן נקרא אור שהמלכות מקבלת בהשאלה רק לזמן קצר  למעלה מהכלים ומיד מסתלק ומאיר בבחי' אחור בבחי' מ 
שרש   מבינה ששם  תכלת  כח  רבינו שמקבלת  כוונת  וזה  המניעות  כל  על  להתגבר  כח  לה  יהיה  ממנו  שנשאר  הרשימו  שמכח  כדי 

 ( הוא הדינים  כתר  כיבבחי'  אולי  המניעות  על  להתגבר  בגבורות  המלכות  אצל  מתבטא  הדין  שרש  שבינה  ובבחי'    טעם  לשוב  רצון 
חכמה היא השגת גדולתו ית' ורק בבינה מבין שצריך לעשת מעשה ולשוב על אף כל המניעות וזה בחי' שרש לדין שאצל המלכות  

 (.  נהפך לדין גמור ששורף את כל העומד בדרכה לשוב ולהמליך את הש"י 
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ת  לֶ ה ס  יפ  אֵ ה  ועשירית  כח(  )במדבר  הפסוק המדבר מהמנחה הבאה עם קרבן התמיד  וז"פ  

שלנו    \פג /וכו'למנחה   כח  את  להגדיל  דהיינו  המלכות  את  לבנות  כיצד  לעיל  המבואר  כל  רמוז  ובו 

להיות ממליכים את הקב"ה ממדרגת מלכות קטנה המוכרת לנו שלפעמים זוכר לעשות מעשיו לכבודו ית'  
ות הזו נקראת גדולה בקומה שלימה  עד למדרגת רבינו שלא עשה שום תנועה שאינה לכבודו ית', שהמלכ

 . של עשר ספירות ובפסוק נקראת "עשירית"

דהיינו כח המלכות להתגבר על המניעות להמליך אותו    הל  כי עיקר כח הכ   ומבאר רבינו כיצד זוכין לזה  

, \פד/ דהיינו הגבורות שעל ידן המלכות מכלה את כל המתנגד להמלכת הש"י   , היינו כח בחי' תכלתית'
מק ה   היא  ַרת   ב  ל  א  ה  אנ  מ  ַפת  ז  או  א  מ   א  בבחי'  לבתה/ בלת  בגדיה  מלוה  אימא  בבחי'   \ פו/ \פהדהיינו 

 
לּוָלה   במדבר פרק כח   פג ְנָחה ּבְ ת ְלמִּ ית ָהֵאיָפה סֹלֶׁ ירִּ ֲעש ִּ ין:   )ה( וַּ הִּ ת הַּ יעִּ ית ְרבִּ תִּ ן ּכָ מֶׁ ֶׁ ש   ּבְ
סוד הכלים שמלוה אמא לבת שהם דינים מיין נוקבין להעלות לבעלה דהיינו דינים. ואולי ע"כ כאן לא ביאר רבינו    לקמן יתבאר   פד

כנ"ל  שהתכלת הוא כלי ושצי כולא כמו בכל המקומות לעיל. אבל קשה להעמיס ענין שלא נזכר לעיל ויותר נראה שגם כאן התכלת  
ונקרא תכלת כיון שכל מ"ן הוא מכח ברורים שמבררת המלכות ומעלה הטוב למעלה להתקשט לפני בעלה והיינו מ"ן. והברורים הם  
לברר טוב מרע וטוב הוא המלכת הקב"ה ורע להפך ממילא גם המ"ן הוא כנ"ל כח האש השורף את מי שלא מצטרף להמלכת הקב"ה  

 מ"ן.  והעלאת מי שכן מצטרף למעלה דהיינו 

מבואר בכתבי האריז"ל בענין בסוד ספירת המלכות שהיא נוקבא דז"א. ורמוז בתורה בבריאת חוה אשת    לשון זה הוא לשון הזוהר   פה 
וכדי לבנותה לאשה לבעלה   נבראו דו פרצופין דהיינו שנבראה מחוברת בו מאחריו כמבואר בברכות סא.  אדם הראשון, שתחילה 

ממנו ואז היתה צלע בלבד וכתיב ויבן את הצלע ויביאה אל האדם. בזה רמוז סוד תיקון המלכות    הפיל תרדמה על האדם וניסר אותה 
שעליה מדבר רבינו כאן בכל התורה.  כי מה שנבראו מחוברים אחור באחור רומז לאדם שאינו ממליך כלל את הקב"ה וממילא גם  

ך את הקב"ה, צריך לנסר את המלכות מהאחור כדי שתוכל  הקב"ה פונה עורף אליו, וכדי לתקן את המלכות דהיינו להתחיל להמלי 
לבוא פנים בפנים. וכמבואר בתורה קח עי"ש.  סוד הניסור הזה מבואר בכהאריז"ל שנעשה ע"י אמא עילאה כי המוחין של האיש הם  

)ואמנם גם  ת מבעלה.  בחי' רגלי הבינה שנכנסים בראשו ונעשים חכמה ובינה )דהיינו נה"י דבינה נעשים חב"ד דז"א( והאשה מקבל 
קודם הניסור מקבלת בהעלם דרך גבו המשותף לשניהם אבל אין זה מוחין ממש אלא בצמצום מאד כי עיקר המוחין הם הארת פנים.  
ולבנותה   מגבו  אותה  לנסר  צריך  כראוי  הקב"ה  את  להמליך  שתוכל  שלימה  לקומה  המלכות  דהיינו  הנקבה  את  להגדיל  כדי  לכן 

ולהביאה   שלימה  פנים(  לקומה  להארת  ואז  אליו  תרדמה  עליו  נופלת  ועי"ז  מהאיש  רגליה  את  אמא  מסלקת  הניסור  לצורך  לכן 
שקבלה   כלים  ע"י  גדולה  נעשית  הבת  ועי"ז  לבת.  מוחין  ונעשים  בבת  נכנסים  אמא  שרגלי  דהיינו  מאמא  מוחין  המלכות  מקבלת 

וא  ולא מבעלה  וזהו הניסור כי כיון שמקבלת מוחין מאמה  והפרדה, אלא שאינו אלא  בהלואה מאמה.  ניסור  זה  ינה צריכה לו הרי 
 בהלואה,  

מאמרי )  שהיחוד    בשער  מבואר  מט:  בראשית  לזוהר  מדבש  המתוק  בהקדמת  ובקיצור  נז:(  )דף  טו  פרק  ותבונה  בדעת  הובא  רשב"י 
זו"ן הוא בבחי' אחור באחור   יניקת הקליפות  הראשון של  מוכרחים לדבק אחור  שכיון שעדין לא נמתקו הגבורות שבה לכן מחשש 

מקום היניקה,  מ"ן להעלות לבעלה כדי שתוכל    באחור להסתיר  כלי  לה  ואמא מלוה  הניסור  נעשה  יחוד לכן  שייך  ובאופן כזה לא 
בהשאלה   מ"ן  כלי  לה  ויש  למעלה  בהיותה  גדולה  שנעשית  דהיינו  כנ"ל  חב"ד  שנעשין  הנה"י  בחי'  ע"י  למעלה  שם  עימו  להתייחד 

הנה"י שהסתלקו מז"א שעי"ז נפל לתרדמה ועלו המוחין שלו לאמא ובעת השינה גם הוא בהיכל או"א. ושם  מאמא. ונה"י אלה הם  
אין חיצונים שיינקו ונעשה יחוד פב"פ ואזי יורדים למקומן למטה ויולדת, כי ע"י שהיתה  למעלה נמתקו הדינים שבה ויכולה לבוא  

הנוק'.   בהיכל  למטה  בעלה  עם  זה בפ"ב  שמקום  שם  שהחופה    )מבואר  המנהג  לכן  ואולי  חופה  בחי'  הוא  או"א  היכל  הוא  למעלה 
 .הראשונה היא עם או"א(  

לבאר  צריך  זה  ו'    וכל  בתורה  המבואר  התשובה  לסוד  שרומז  ונראה  זו  בתורה  המבואר  המהלך  כפי  בעבודה  מתבטא  כיצד  היטב 
 ה מהבינה ביושר ואח"כ באחורים.-שראשית התשובה היא הארת שם אהי 

דהיינו סוד הניסור ע"י אמא עילאה, הוא לשעה קלה והוא בחי' אור של ליל הסדר המבואר בלק"ה והוא בחי' סוד    א אוזפת ונ"ל שאמ 
 התשובה המבואר בתורה ו'.  

ועכשיו רוצה לשוב אלא שאין בכוחו להמליך כראוי    כי נראה ברור  עד עכשיו היה פונה עורף  הוא בסוד הניסור כי  שכל תשובה 
 קח( )כמבואר בתורה  

אח"כ בבחי' הבא ליטהר אומרים לו המתן עד שבונה את המלכות בבחי' מט ימי הספירה, בחי' ויבן את הצלע. וכיון    ועיקר הזמן הוא 
נותן לו כח גדול להמתין ולעמוד בכל הנסיונות. ומכח זה   שזה אחרי האור הגדול שקיבל, אזי הרושם שנשאר לו מריח האפרסמון 

 ה אליו ביושר ותיהיה לו הויה.-שובתו ויחזור שם אהי נבנית המלכות עד שתתקבל ת 

ברור  אלא    ונ"ל  עורף  פונה  הוא  שלפעמים  הכוונה  אין  ו'  בתורה  כמבואר  עליו  שעוברים  ועליות  הירידות  וכל  ההמתנה  זמן  שכל 
 אדרבה זה עיקר התשובה שתמיד בין בעליה בין בירידה הוא פונה אליו ית' וממתין ומצפה לו.   

רגלים רעים וקליפות הדבוקות בו, ונראה    זמן והטעם שצריך   רב להמתין הוא בגלל הרע ובגדים צואים שצריך לרחוץ ממנו שהם הֶׁ
שלא יעזבו אותו עד שיעשה תשובת המשקל כנגד הזמן שפנה עורף ורק ע"י מסירות נפש ועמידה בנסיון גדול יחשב לו זמן מועט  

 למרובה.  

בזוהר   פו  מפר   צ"ע שנקרא  והאריז"ל  היחוד  בגדיה  כלי  )שהם  לנה"י  כיון  ש שהכונה  נ"ל  היחוד  כלי  הם  גם  נחשבין  שהרגלין  )טעם 
(  בשער מאמרי רשב"י  שהיסוד הוא כח ההתקשרות עצמו אבל כח הולכת השפע לחוץ הוא כח הליכה שנקרא רגלין שהם נצח והוד 

)ולפ"ז מובן למה הם תכלת כי כל מ"ן  מ"ן.    הנ"ל מבואר שהכלים שקבלה מאמא הם מ"ן להעלות לבעלה כי בהיותה צלע אין לה כלי 
 הם גבורות( 
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ין מ  \פז/ )הקדמת הזוהר ד' ב' ע"א(כמבואר בזוהר   ר  ע  ת  ה  י. כי בינה דינין מ  [ פח]  :זוהר ויחי רכ}   נ ַ
סה דינים/   .{ אחרי  של  מציאות  היות  התעוררות  תחילת  שם  עילאה  שבבינה  שרשן וה  ,\פטדהיינו    יא 

לכן על ידה נמתקים כיון שבשרשן הם עדיין קדושים    \צא/  , שעל ידה נמתקין \צהבינה שם שרש הדינים/ 

 
שבגדיה רומז למקיפין של הבינה דהיינו לדרכינו שביארנו שאמא אוזפת הכוונה לאור התשובה בתחילתו שמקבל    ואולי גם אפ"ל 

מה  המלכות  שמקבלת  מקיפין  בחי'  והם  פסח  הארת  בבחי'  שלו  מהכלים  הרבה  גדולים  אורות  בהלוואה  תשובה  כדי  הבעל  בינה 
להתעורר בכח גדול לצאת מהקליפות ולהמליך את הש"י ומיד נעלם האור שהרי היה רק בהשאלה )כמבואר היטב בתורה ו' בסוד  

ה( ואז יש לה בחי' מט ימי ספירה לבנות קומתה בכח הגבורות שקיבלה, בכל יום לברר עוד טוב מרע שבמדותיה ומתגבר  -שם אהי 
 להמליך את הקב"ה בשלימות.    לכלות את הרע המונע מאותה מדה 

בביאור  לקמן  שם    ועיין  שביארנו  כפי  ותקופתו.  מוצאו  השמים  מקצה  אורח  לרוץ  כגבור  ישיש  וכו'  בהם  אהל  שם  לשמש  הפסוק 
)אלא ששם מדבר במדרגה גדולה יותר  שהכוונה כנ"ל שכח ההתגברות לרוץ ולהשלים הזמן שהיה נזוף )דהיינו בחי' מט ימי ספירה  

 הוא מכח המקיפין מבינה דהיינו קצה השמים ותקופתו שמאירים במלכות.    ( של הצדיק( 

נ"ל  והובא  -שהארת שם אהי   עוד  זה בעצמו המבואר בגמ' מנחות כט  ו' כנ"ל דהיינו התעוררות התשובה כנ"ל,  ה המבואר בתורה 
ל ממנו אלא צריך סיעתא דשמיא  בתורה ט' ותורה קיב סוד העולם שנברא בה' שהבעל תשובה אין לו כח לחזור ולשוב מהפתח שנפ 

כי   לברתא  מאנהא  אוזפת  אמא  להנ"ל  ביאור  בעצמו  שזה  ונ"ל  התשובה  עולם  בינה  דהיינו  ה'  של  עליון  לפתח  אותו  מעלים  לכן 
המלכות בקטנותה היא שקועה בקליפות כמ"ש רגליה יורדות מות וכדי להגדילה צריך יחוד וזה כי בניינה ממנו כמבואר בתורה פה.  

גדולים  ובקטנו  אורות  מאמא  בהלוואה  מקבלת  לכן  עימו  להתייחד  לעלות  כדי  הרע  על  להתגבר  כח  דהיינו  יחוד  כלי  לה  אין  תה 
 שנותנים לה כח לזמן עצמה ולשוב ולהתחזק נגד הרע.

כאן    סתירה כי לעיל ביארנו שאמא אוזפת וכו' כדי לנסר את המלכות אחר שכבר גדלה בבחי' אחור באחור ואילו   יש כאן לכאורה )
 אמא אוזפת וכו' כדי להגדיל את המלכות  

נעשה אחרי שגדלה המלכות בבחי'    ואינה סתירה  ו' בביאור ברכת המפיל שאע"פ שהניסור  כמבואר בשער הכוונות דרושי הלילה 
ספירות     אחור באחור ע"י הנקב בגבו אבל כשנרדם זעיר לצורך הניסור דהיינו שרגלי אמא יצאו מהמוחין שלו והוא חוזר להיות ו' 

ועי"ז   המלכות  במח  נכנסים  מז"א  שיצאו  הרגלין  לכן  ביסודה.  שהיתה  כפי  אחת  ספירה  את  נקודה  להיות  חוזרת  המלכות  גם  אזי 
 נעשית גדולה במוחין ומתיחדת עמו למעלה אצל אמא(  

י"ז יש לה מוחין. אבל יחוד  ע"י זעיר כידוע אבל אחור באחור לא נקרא יחוד שהרי היחוד הוא הארת פנים וע   ונראה כי בנין המלכות 
)הוא יחוד הגמל בגמ' בכורות ח: גמל דייקא שהוא מרכבה לס"מ כמבואר בזהר פקודי רלו. ובפרדר"א פי"ג והוא קליפת  אחור באחור  

א  אולי זה בחי' גדילת הגוף בלי מוחין. לכן בניסור שהוא לצורך גדילה אמיתית דהיינו מוחין ל   גם המבואר בסוף תורה ב' תנינא(  
 נחשבת הגדילה ההיא לכלום.

והוא סוד ראשית בריאת    רשב"י מבאר   פז  לו אליהו הנביא דהיינו סוד שגילה הקב"ה לצדיקים במתיבתא דלעילא.  שם סוד שגלה 
העולם שנברא הכתר והחכמה בסוד נקודה ובה כלול הכל וברא את הבינה ובינה את השש קצוות שהן המידות בסוד הפסוק מי ברא  

א נקראת אלקים אבל המלכות עדין היתה בקטנות מאד לא נקראת אלקים אלא לשעתה חדא כדי שתתיחד עם בעלה  אלה ואזי הי 
 וזה ע"י שאמא בינה מלוה לה את כלי נה"י ועי"ז נעשית גדולה ואפשרי היחוד.  

כי המלכות שהיא בחי'    וי הכי, דהא מ"ה לא ה בינה  ועל דא בראשית ברא אלהים, דא אלהים עלאה   -עם ביאור המתוק מדבש   -הקדמת הזוהר ב.  

' שבמ"י המורה על החסדים  מ"ה עדיין לא היתה יכולה להקרא בשם אלקים כי דווקא הבינה הנקראת מ"י מפני שהיא בחי' רחמים ונתלבשה בסוד חמישה חסדים שהם סוד אות י
את השם אלקים, אבל המלכות הנקראת מ"ה מפני   באל"ה קיבלה  מ"י  ולכן ע"י התחברות  והיינו  כנודע  גבורות שהם סוד אות ה' שבמ"ה,  בסוד חמש  ונתלבשה  דין  שהיא בחי' 

ועוד כי הרי הבינה אינה נקראת אלקים אלא בהתלבש שש    , ולא אתבני התלבשות מ' תתאה בה' גבורות ולכן אפילו אם תתחבר המלכות באל"ה לא יצטרף מהם שם אלקים 

אם לא לצורך    , אלא בשעתא דאתמשכן אתוון אלין )מאילין( אל"ה מלעילא לתתא שש קצוותיה   קצוותיה בשש קצוות הת"ת אבל המלכות עדיין לא נבנו 

על ידי שאמא מלבשת את נה"י    ואימא אוזיפת לברתא מאנהא ,  היחוד של ת"ת ומלכות שאז נמשכות אותיות אל"ה שהם סוד הו' קצוות מהבינה למלכות להגדיל קומתה

ועי"ז מקשת אותה במוחין ונגדלת קומתה ואחר כל זה היא מתייחדת עם בעלה    וקשיטא לה בקישוטהא   , בתה שהיא המלכותשלה שהם הכלים של המוחין בדרך הלואה ל 

 .  תפילות ישראלולפי שהנה"י דאימא נכנסים בהמלכות רק לפי שעה כדי להגדילה ע"י המוחין ומיד מסתלקים לכן הם רק בסוד הלואה וכל זה נעשה בכל יום ע"י 
 דף י: רא  ויק וזוהר    *   פח 

שבה ראשית התגלות תעלומות החכמה וכל התגלות היא בכלים וכלים הם מכח הגבורות לצמצם ולצייר את    כי בינה בחי' נוקבה   פט 
 האור.

 קדושים ורק אצל המלכות נעשים דינים קשים לרשעים.  ובשרשם הם דינים   צ
יניקת הקליפות  כאן מיתוק נראה שהכוונה למבואר באוצרות חיים תיקון הנו   צ"ע מה צריך   צא ק' שתחילה הם אחור באחור מחשש 

וכבר אין חשש   נמתקים הדינים שבנוק'  ועי"ז  מנהא לבת  יחוד ע"י בחי' אמא אוזפת  ונעשה שם  עולים לאו"א  פב"פ  ולצורך היחוד 
 יניקה ממנה ויכולים לרדת למטה פב"פ.

ה מבינה עילאה ומעלה  -לשוב אזי מיד מאיר לו שם אהי שמתעורר ומבין    ונ"ל שברגע לעניין שלנו על דרך העבודה.      וצריך לבאר 
אותו אליה למעלה ממדרגתו והיא הסיעתא דשמיא שמקבל בראשית תשובתו והאור שמקבל ממנה הוא בחי' יחוד קב"ה ושכינתיה  

דים אותו  בהיכל או"א והוא יחוד פב"פ שנקרא אחור באחור כמבואר בשער מאמרי רשב"י הובא בדעת ותבונה פרק טו. ומיד מורי 
 סיונות זה בחי' המיתוק של המלכות הנ"ל.  י למטה אבל הרושם שנשאר לו כבר נותן לו כח להתמודד עם כל הנ 

היה כולו אחוז בקליפות שלא נתנו לו להתגבר ולשוב בכוחות עצמו, ומחמת זה כל החיבור אליו ית' היה    כי קודם הסיעתא דשמיא 
כמבואר בדע  בבחי' אחור באחור  להיות  בנסיונות.  מוכרח  ולעמוד  יכול לרדת  אזי  בהיכל או"א  הנ"ל. אבל אחר המיתוק  ותבונה  ת 

 ולבנות את המלכות בסוד ויבן את הצלע עד ויביאה אל האדם.

מה שמבאר האריז"ל שזה מחמת חשש יניקת הקליפות, איך מתבטא בבחי' העבודה. כי מה היא היניקה ובאיזה אופן שומר    וצ"ע בזה 
אחור שיש לו עם הקב"ה מיניקה זו, הרי אדרבה הוא אחוז ושקוע בהם מאד.  וצ"ל שכמה שהוא אחוז ושקוע  אותו החיבור אחור ב 

 בהם אם לא היה אחור באחור היה גרוע יותר.  
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קדש כולו  שם  כי  בשרשו  מתברר  דבר  וזה  \צב/וכל  הקב"ה  .  על  שאומר  בפסוק  ו( רמוז  )בראשית 
ברשעי דור    כי עצבות היא דינים והלב הוא בינה, לכן כתיב בו ית', קודם שנעשה דין  ויתעצב אל לבו

אבל אחרי המבול כשהקריב   ,בבחי' דינין מתערין מינההמבול, התחיל הדין בשרשו בבחי' עצבות לב  

)שם ח(, בבחי' המתקת הדינים    ויאמר אל לבו לא אוסיף עוד לקלל  נח קרבן אזי אמר הש"י
 \ צגהיה קטרוג/ דהיינו שאע"פ שנעשה דין ברשעים לא נמתק הדין אולי כיון שגם על נח ובני ביתו    בשרשן

נח  נראה הקשת. אבל מכח הקרבן שהקריב  כבימי רשב"י שלא  דלא  נראתה קשת הברית  והראיה שהרי 

 . כשיצא מהתיבה נמתק הדין בשרשו

ה  וז"פ   בתיקונה  היפ  אֵ ועשירית  למלכות  למלכות   היפ  אֵ   כי,  רמז    , הי פֶ אֵ   דהיינו  ,רומז 
י' מלכות בתיקונה כשכבר יש לה פה בחי' פה  בח[  צד]ה  מלכות פֶ כמבואר בפתח אליהו שהמלכות נקראת  

הנ"ל שאלה    ,סח  לשון  פה  אי  אלקיםונקראת  כבוד  נעלם    בחי'  למקום  עולה  היא  כי  דבר  הסתר 
היא   ההשגה  שם  כי  הסתר  בבחי'  במלכות  שמאירה  החכמה  הארת  ששם  לבינה  דהיינו  חכמה  תעלומות 

הכבוד  וזה  יודע  אינו  כמה  עד  המלכות,  \צה/ שמשיג  היא  נקראת    ואלקים  החכמה  בה  מלך וכשמאיר 
פה  הכבוד אי  יַנה   ג  ב   שאלין  ַכי  א  א  ַמל  ית  ֵליק  ס  י  יה  א  ד  המלאכים    כ ַ אזי  למעלה  עולה  כשהיא 

בינה )לחב"ד של  כיון שנעלמה מהם כשעלתה לביתא עילאה  היכן ההמלכות פה  ותיקון    ,(שואלים עליה 
תכלת הנ"ל נעשה בזמן הזה בכל שבת בקדושה  המלכות הזה שיהיה לעתיד לבוא כשיתבטל כל הרע בכח ה

שהיא שאלת המלאכים היכן    \צו/ איה מקום כבודושל מוסף וזהו שאנו אומרים אז משרתיו שואלים זל"ז  

שם מבואר בקיצור עיקר הענין   \צח.:/ זוהר בראשית כד}  כשהיא מתוקנת  \צזהמלכות שהיא כבודו ית'/ 

  אר תיקון המלכות שיהיה לעתיד לבוא.שם מבו \קא/ .\ק[{/צט' ] ובתיקון י ושאלת המלאכים

 
את החסד הנפלא שעושה הש"י אם הרשעים. שנמצא דבוק עמהם אחור באחור גב לגב בכותל אחד, עד שנצרך לניסור    עכ"פ רואים 

 ב והכל רק כדי לשמור עליהם מיניקת הקליפה בשעה שהם פונים עורף ממנו ומרשיעים.כשהם רוצים לשו 

לכאורה   צב לבינה    צ"ע  אותו  שמעלה  או  מבינה,  שקבלה  הגבורות  מכח  הרע  את  מכלה  המלכות  האם  מובן  ולא  ערבוב  כאן  יש 
 להתמתק.

הכוונה  יחוד    ואולי  לצורך  המלכות  את  שמגדילה  הפירוש  אוזפת  שאמא  הנ"ל  המלכות  עפ"י  ברורי  שהם  מ"ן  ע"י  הוא  יחוד  וכל 
( ומעלה לבעלה לעוררו ליחוד וכאן שהיא בקטנות ואין לה כח לברר היא עולה לבינה ובבינה  ע"ח לט א'שמבררת למטה והם דינים ) 
 מתברר בסוד הלוואה כנ"ל.  

כאנשי דורו אבל בשאר עבירות היה  על יחזקאל ז יא וברמז במלוא שם משמע שרק בתאות ניאוף לא היה נח    עיין תורה שבע"פ   צג
 כמוהם  עי"ש שדורש "נחמתי כי עשיתים ונח" שגם הוא היה בכלל אלא שמצא חן.

 * פתח אליהו   צד

איה רומז על כתר חכמה בינה )עץ חיים שער מיעוט הירח פרק ג'(, א' כתר י' חכמה ה' בינה, תיקונים    -ערך אי    -  קהלת יעקב   עיין  צה 
 תיקון ד': 

בא, ומשם אצילות הנוקבא, וזה שאמר איה מקום כבודו )פרי עץ חיים שער השבת  ' סוד א ' ארת י' למפרע ה   ות ראשי תיב הוא    -איה  

 )כי כבוד גמט' לב(   פרק כ'(, מלכות נקרא כבוד )זוהר תרומה קנ"ג.( הואיל ומקבלת ל"ב נתיבות דיסוד אבא: 

 חדש חתקן השבירה סוד איפה: יפה, עיין ערך איפה סוד העניין על ידי מ"ה ה ' ודע א ' במה י ' ו   ראשי תיבות הוא    –איו  
ונראה שהכוונה שבמלכות שם מקום התגלות הכבוד דהיינו הכבוד העליון שהיא החכמה. או הכתב שבעצמו    הלשון מקום   צו  צ"ע 

 נקרא מקום. בריך כתרך ואתרך.

כבודו   כמבואר  צז  כי  מכבודו  האירה  וארץ  בבחי'  כשמתקרבים.  דייקא  מהרחוקים  הכבוד  שעיקר  לעיל  תורות  החכמה    בכמה  היא 
 ועיקר כבודו כשארץ דייקא מאירה מאור חכמתו דהיינו כבודו.

רבי יוחנן קרי לבגדים מכבדי ומבואר שם שהם בחי' מכלות לכן כשהם עם רבב אזי דיני המלכות דייקא דנים אותו בבחי    בתורה כט 
 דינא דמלכותא עי"ש. מבואר שהכבוד הוא במלכות דייקא.   

ו'  ל   -  .דף כד   בראשית זוהר    צח ו' בצדיק, בשית פרקין דתרין שוקין, נחית לגבה בתרין שוקין, לזמנין איהו בעלה  זמנין איהו בעלה 
בתרין )נ"א דרועין(, שית פרקין, דסליקת לגביה בתרין דרועין, לזמנין איהו בן אבא ואמא בן י"ה, צריך לסלקא )ס"א לה לעילא וכד(  

ו' בין י' י', כגוונא דא א צריך לסלקא לה, לגבי דאתמר בה )תהלים קיח כב( אבן    לעילא לה', וכד סלקת תמן, לזמנין איהו בהפוכא 
אי"ה מקום כבודו  [  כד/ב ] מאסו הבונים היתה לראש פנה, וכד איהי סליקת לעילא, ברישא דכל רישין סלקא ובגינה מלאכיא אמרין  

ד נחתא נקודה לתתא ואתעטרת נחיתת ביה כגוונא  וכד סליקת לא' כגוונא דא א, איהי תגא ברישא דא', עטרה על רישיה כת"ר וכ 
דא א )נ"א קמץ(, וכד סליקת אתקרי תגא ברזא דטעמי וכד נחיתת אתקריאת נקודה וכד מתיחד עמה איהי ז', כלילא מניה אות ברית  

 דאיהי שביעאה דכלא.
 תיקון י' דף כד: כה. ]זוהר חדש תיקונים כרך ב דף פ:[   צט 

כד   ק דף  זהר  ועליה    -  עשיראה: תקונא     : תיקוני  השירים,  מכל  תאב  השירים,  מכל  משובח  שיר  איהו  והאי  תא"ב,  שי"ר  בראשית, 
אתמר שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, הכי אוקמוהו, והאי שיר מתי יתער, בזמנא דיתאבדון סמא"ל וממנן דיליה  

סליק בפומא,    והאי שיר באז,           ישיר, והא אוקמוהו:   חייביא מן עלמא, ובההוא זמנא )שיר( אז ישיר משה, אז שר לא כתיב אלא 
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, זה בחי' יוד, בחי' קדושה כנ"ל. היינו כשרוצין להמשיך קדושה לתוך מלכות, ועשירית

בעלה   כדי להעלות אותה עטרת  בחי'  נעלם  עליה    הי פֶ אֵ בבחי'    למקום  שואלים  המלאכים  שאז 

מעורבת עם    בשמן  בלולה  היא ביתא עלאה, בינה  למנחה  ס ֶלת  זה על ידי  ,היכן המלכות פה

כנ"ל שאמא אוזפת מנהא לברתא,   צריך לחבר שני בתים להיות אחד כי  ,  , מלכות\קבביתא תתאה/
ולתקן   המניעות  כל  על  להתגבר  הכח  לה  ניתן  זה  וומכח  לשעה  וגדלה  מוחין  מקבלת המלכות  זה  שמכח 

בבחי'   ספירות  בעשר  כמוהו  גדולה  ונעשית  פניו  להארת  וזוכה  לפניו  שבאה  עד  המאורות  עצמה  שני 

   .הגדולים

, בחי' )ברכות כו ע"ב(  \קג /, זה בחי' דיניםמנחהכי    ,למנחה  ס ֶלתנקרא    ,ביתא עילאה

, לשון  ס ֶלתוזה סולת למנחה כי  תיקן תפלת מנחה.  שהוא בחי' גבורות כמ"ש פחד יצחק הוא  יצחק  

דהיינו לבחי'    דוד המלך אומר להקב"ה  \קו/   קהסלית כל שוגים מחקיך )תהלים קיט(  כמ"ש    \קדשיבור/

 
)באן סליק בפומא שיר אל( אבל שיר איהו ודאי חכמת שלמה, בההוא זמנא ותרב חכמת שלמה, )דבההוא זמנא ומלאה הארץ דעה  

י' ישיר,  , דא משה, ורזא דמלה אז ישיר משה, באן סליק לה בתלשא, האי תגא דתלשא איהי  ומאן סליק לה לאתרה        את ה' וכו'(:
ותקום מן ה' דמשה )נ"א איהי י' שיר ו"ו תקום מן ה"ה דמשה( ושריא על רישא דו', ואתעבידת תגא ז', וסליק לה עד אתר דאתגזרת  

י' עלאה אתקריאת שיר זכר, וכד נחתא לגבי ה' אתקריאת שירה, הדא הוא דכתיב אז ישיר משה ובני    כד סלקא          מתמן: לגבי 
גומר, דעלה אתמר אבן מאסו הבונים וגומר, דאיהי אבנא די מחת לצלמא דעבודה זרה, בההיא זמנא  ישראל את השירה הזאת לה' ו 

הוא דכתיב   כל ארעא, הדא  ומלאת  רב  לטור  הות  די מחת לצלמא  ואבנא  בה  בישא, אתמר  דיוקנא  זרה  דעבודה  דאתמחי צלמא 
ושא  אתר,  לה  אשכחין  דלא  עד  סליקת  והכי  כבודו,  הארץ  כל  מלא  ו'(  ולא  )ישעיה  להעריצו,  כבודו  מקום  איה  בגינה  מלאכין  לין 

בעמודא    ובאן סליקת        אשכחין לה שיעורא, עד דאמרין ברוך כבוד ה' ממקומו, בגין דסלקא ליה עד אין סוף דאיהו י' רישא דא':
ה אתקריאת  דאמצעיתא דאיהו ו', עטרה על רישיה, כד סליקת עטרה על רישיה אתמר בה אשת חיל עטרת בעלה, וכד נחיתת תחותי 

 בת זוגיה יחודיה,: 

   ועלית המלכות בכל יום בתפילה עיין שער הכוונות הובא בקיצור כהקדמה לזוהר בראשית כד הנ"ל   כיצד נעשה בנית   קא

בחזרת העמידה של ש"ץ דע כי כונת חזרת העמידה הוא ממש כדרך אשר נתבאר    -דרושי חזרת העמידה דרוש א    -  שער הכוונות 
ונודע כי הכתר שלהם    בעמידה של לחש ואין  זולתי שאז היתה שיעור קומת יעקב ורחל מן החזה ולמטה דז"א  הפרש ביניהם כלל 

לבד הוא במקום הת"ת דז"א ושאר כל פרצופם הוא כנגד נה"י דז"א בלבד ועתה הם עולים כנגד חג"ת דז"א כמו שנבאר ונמצא כי  
במ"א למה היתה בתחילה הנקבה אחור באחור עם ז"א והטעם הוא  בתחל' הכל היתה רחל אחור באחור עם ז"א. וטעם הדבר נתבאר  

יכולת לסבול אורו הגדול ולהתקרב אצלו ע"ד מ"ש   ולהיות הנוק' עדיין בלתי שלימו' תיקון אין בה  גדול מאד  ז"א הוא  לפי שאור 
ה  אליה  המשכנו  כבר  אבל אחר אשר  מחופתו  הגדולה  חבירו  של  מחופתו  נכוה  א'  שכל  הצדיקים  על  נתקנ'  רז"ל  אז  עליונה  ארה 

ועומדת עמו אחור באחור ואח"כ הוצרכה לקבל הארה יותר מעול' לשתוכל לחזור עמו פב"פ אבל עכ"ז עדיין איננה שם רק בבחי'  
עמו   ומזדווגת  פב"פ  עמו  ותעמוד  גמור  פרצוף  לשתעשה  מעולה  יותר  הארה  עוד  צריכה  ואח"כ  דז"א.  היסוד  בסוף  לבד  נקו' אחת 

א שבאמצע נ"ה וכמ"ש כל זה בברכת אבות דתפלת לחש ואמנם עתה צריכה לעלות עוד שלשה מדרגות אחרות  בבחינת היסוד דז" 
שהם חג"ת דז"א ולכן צריך עתה פ"א לחזור ולעשות כל אותם התיקונים הנז' ממש פעם א' ככל הנז' כי בכל עליית מדריגה יותר  

עצמה ממש אבל יש הפרש ביניהם שהראשונ' היתה בלחש לפי שהיתה  עליונ' צריכ' אל הארות אחרות יתירו' ולכן חוזרין העמידה  
בענין   מאד  מגזם  בזוהר  ע"ה  להרשב"י  שמצינו  כמו  והקליפות  לחיצונים  ואחיזה  פחד  שם  יש  דז"א אשר  נה"י  במקום  למטה  עדיין 

אין שם פחד מן הקליפ'    המשמיע קולו בתפלתו שהקליפו' אוחזו' בתפלתו יען הוא במקום תחתון אבל עתה בעלות' אל חג"ת דז"א 
 ולכן אומרים אותה בקול רם.

עולה במוסף של שבת להיות עטרת בעלה עיין שם כונות שחרית של שבת ד"ה ענין תפילת מוסף בלחש וד"ה ובחזרת    ולהבין כיצד 
 תפלת מוסף בקול רם.

עולים בקומת זעיר ובשבת מדבר על    עיין הקדמת מתוק מדבש הנ"ל וצ"ע שם שתחילה דיבר מיחוד יעקב ורחל כיצד   קיצור הדברים 
 עלית רחל באמא וזעיר באבא. ולהיכן נעלם יעקב.

 כי נה"י דבינה נעשים חב"ד למלכות דהיינו שנכנסים בתוכה להאיר והרי זה כמו עירוב רגלי הבינה בתוך המלכות   לשון בלולה   קב
כל דין הוא בחי' שהדברים חוזרים לשרשן הפך ההשפעה שהיא כשיוצא מש   קג הולך  כי  היא מחצות כשהאור  רשן. ושעת המנחה 

 ונאסף לשרשו.

עי"ז בבחי' שני המאורות דהיינו שחוזר    וכאן שמנחה  ונעשית  בינה שהיא אמא עילאה שאליה עולה המלכות  רומז לביתא עילאה 
שהמדרגה של    להיות במדרגת קודם החטא וקדם הקטרוג ועוד יותר עד שנעשית עטרת בעלה. וצ"ע כי לעיל בביאור איפה מבואר 

המלכות בתיקונה שמדבר עליה היא מדרגתה במוסף של שבת בקדושת כתר שעולה בחב"ד דאמא אבל עיין תורה ד' ששעת המנחה  
היא רעווא דרעווין משמע שעולה בכתר דאמא וצ"ע האם זה היינו הך וכמו שמכנה בזהר בראשית הנ"ל את עלית המלכות במוסף  

 לזה לשעתו ובמנחה זוכה ליותר. או שבאמת הן שתי מדרגות וצ"ע.     לרישא דרשין. שלפ"ז במוסף זכתה 

 דבר משובח )אבות ה' טו( כי בחטה היא פנמיות החטה אבל השם וסלת על שם שנעשית ע"י שיבור החטה   סולת לשון   קד
 מחוקיך   -מתרלו    קה 

 רמסת נתתם למרמס כמו סלה כל אבירי ה' )איכה א(:  -סלית    -  רש"י פ   קו 
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ושיברת את השוגים מחוקיך/  והכוונה שאני המלכות    \קזביתא עילאה רמסת  היינו הנוטים מהמלכת הש"י 

בחי' בינה שבה שרש    קחלאה י. שביתא עמכוחך שקבלתי לשוב איליך הכרתתי את כל הגויים המונעים

ולל פירוש למ  (קי)   ה'  קטמי ימלל גבורתממתיק ומשבר הדינים כנ"ל, בבחי' )שם קו(    הדינים
ונמתקים  נשברים  היא  הבינה  הבינה  מכח  ימלל  מי  וזהו  עולה  זאת  עם  מי  כנ"ל  הבינה  היא  ו"מי"  לשבר 

עם  בינה הנקראת סולת מנחה כנ"ל  ביתא עילאה  ויתחבר    קיא. וצריך שיובללהדינים כי היא שרשן

  על כן  \קיב/בחי' מלכות דוד כ"ש )שם מה(כי שמן בחי' מלכות  ,  שמןביתא תתאה, הנקרא  

פסוק זה הוא חלק ממזמור שחברו בני קרח ושר דוד המלך בשבח   משחך אלקים אלקיך שמן ששון
כן ימליך אותו הקב"ה   התלמידי חכמים  ובפסוק זה משבח את הת"ח שכיון שאוהב צדק ושונא רשע על 

רביעית ההין  זה    ל ידיוע   .  ומכאן למדנו ששמן רומז למלכות  \קיגלמלך על חבריו והם ישמחו בו/
דהיינו שהמלכות שהי אעם ישראל שהיתה דלה ועניה מדעת להמליך את   \קטו/[קיד] שה מדלתין ההין נע

נעשית גדולה ועשירה בחכמה שמאיר בה בעלה הצדיק, עד שאין בה שום תנועה שלא   הש"י בכל רגע, 

 :לכבוד שמים 
 

 עתה יבאר כיצד רמוז בפסוק בו פתח רבינו את התורה כל השגתו שגילה בתורה זו 

הוא  והבי בקיצור  הצדיק    לשמשאור  אהלדהיינו  והשגות     שם  אור  לו  שם  הקב"ה  כפי   בהםפי'  דהיינו 
אזי  חיצוניות  בחכמות  עוסקים  כשישראל  כי  הקב"ה.  לפני  הצדיק  בה  שמתקשט  הש"י  את  העם  המלכת 

  כחתן יוצא מחופתונתכסה השגת הצדיק וכישראל עוסקים במחשבות טובות חכמה קדוש אזי הצדיק הוא  

 מקצה השמים מוצאו ותקופתוהזה שהפסיד כשהיו ישראל נזופים וזהו    ישיש כגיבור לרוץ אורחז הוא  וא

 
יד:   ט תהילים פרק קי  קז  יָך ָתמִּ ּקֶׁ ָעה ְבחֻּ ְ ש  ָעה ְואֶׁ ֵ ש  ּוָ י ְואִּ יָתם:   )קיז( ְסָעֵדנִּ ְרמִּ ר ּתַּ קֶׁ ֶׁ י ש  יָך ּכִּ ּקֶׁ ים ֵמחֻּ ֹוגִּ ל ש  יָת ּכָ ּתָ ָכל    )קיח( ָסלִּ ּבַּ ְ ש  ים הִּ גִּ )קיט( סִּ

יָך:   י ֵעדֹתֶׁ ְבּתִּ ץ ָלֵכן ָאהַּ ֵעי ָארֶׁ ְ ש   רִּ

ר הצורף כן השבת מן העולם כל הרשעים ולכן בראותי מפלתם  כמו הסיגים אשר נשרפים המה בכו   -פסוק קיט סיגים    מצודות דוד 
 אהבתי עדותיך: 

 עלאה   -מתרצו    קח 

 גבורות )כלשון הפסוק(  –גם בדפו"ר גבורת ומתרלו    קט 

 זוהר ויחי רמט.  קי

 יוכלל, ומוהרנ"ת תיקן הלשון -בדפו"ר   קיא 

חֲ   תהילים   קיב ָ ן ְמש  ל ּכֵ ע עַּ ַּ ש  ָנא רֶׁ ש ְ ּתִּ ק וַּ דֶׁ ְבּתָ ּצֶׁ ָך:  פרק מה )ח( ָאהַּ ֹון ֵמֲחֵברֶׁ ש  ן ש ָ מֶׁ ֶׁ יָך ש  ים ֱאלֹהֶׁ  ָך ֱאלֹהִּ

 כל לשון גדולה נופל עליה לשון משיחת שמן כדת המלכים:    -)ח( משחך וגו' שמן ששון    רש"י 

כאשר תהיה נמשח בשמן למלוך על העם יהיה    -בעבור כשרון מעשיך משחך אלהים למלך. שמן ששון    -)ח( על כן    מצודות דוד 
 ך כי הכל יחפצו בך: עליך ששון מחביר 

לכאורה   קיג היסוד    צ"ע  עפ"י  יתבאר  אולי  אבל  מלכות.  לשון  ששמן  ללמד  בא  שרק  כיון  אותה  לצטט  צריך  היה  לא  ששון  המילה 
 שמביאים בשם הגר"א שמלוכה היא מרצון להבדיל ממשלה לכן נקט ששון וכפירוש המצודות שם שחבריו ישמחו במלכותו עליהם.

 .* עיין תיקון כא דף מז   קיד

ועתה נבאר בנין נוקבא דז"א כי הנה בהגיע עת אצילות ת"ת    -  דרוש ו' מדרושי הלילה בביאור ברכת המפיל   שער הכוונות   עיין   קטו 
ז"א כנ"ל אז תיכף נקיב נקב באחורי חזה שלו ושם נאצלה ראש הנוק' כנז' באד"ר. והענין הוא כי ז"א כלול מי"ס בהתחברו עם המל'  

הוא בתחילת אצילותה אין במל' הזו רק חלק עשירי שבה בלבד ואינה נק' רק בחי' נקודה קטנה כנודע.  אמנם עדיין עתה בעת הזו ש 
ואח"כ התחיל המאציל לתקנה ולהגדיל' ולעשותה פרצוף גמור כלול מי"ס ע"י ט' נקו' שהוסיף בה כנז' וזה ענין תיקונה והגדלתה כי  

מוחין ג'  בה  נעשו  דז"א  דנה"י  האחוריים  מבחי'  קומת חב"ד    בתחילה  שיעור  כל  כי  נודע  שלו    ה אבל  החזה  שמן  אורך  שיעור  הוא 

שבה ומן אחורי נה"י שבו    ר ולמטה והוא כי הירכין שלו נחלקים לפרקין כנודע באופן שמן הת"ת שלו דמן החזה ולמטה נעש' הכת 
שם אות דלת כי שיעור קומתה  שבה כנודע אצלינו וכבר נתבאר כי לסיבה זו נקרא הנקבה ב   ת נעשו כל ט"ס שבה מחכמה עד מלכו 
ואחר שחוזרת פב"פ נק' ה"א ע"ד מ"ש בסבא דמשפטים  . אבל אין זה רק בהיותה אחור באחור  אינו רק כנגד ד' ספירות אלו בלבד 

   בסוד יהודה דאתקריאת דלת ואתקריאת ה"א דא מסכנו ודא עתירו.

ניה היושבת באחור ובחזרת פב"פ אז נק' ה"א בסו' העושר כי  דלת דלה וע   ראת והענין הוא כי בהיותה אחור באחור כנגד ד"ס אלו נק 
והנה נמצא כי בהיות' באחור היא טפילה אליו וצריכה אליו    כבר זכתה לחזור אפין באפין והבן כלל זה של דלת ושל ה"א היטב.

יניו ויוצא לאחור ומאיר  שיאיר בה והוא פותח עיניו להשגיח ולהביט בה אבל אינו מביט אלא במקום החזה שבו ומשם נוקב אור ע 
באחור   שנתקנה  ואחר  באד"ר  כנז'  בז"א  ומסתכל  ומשגיח  מביט  א"א  גם  בה  מביט  הוא  ובהיות  עצמו  באצילות  שהיה  מה  כפי  בה 

זווגם שלם כי בהיותם אחור באחור א  ויהיה  ג"כ הוא אחור באחור    ז כשבא ע"ש עלה ברצון המאציל העליון להחזירה פב"פ  זווגם 
באחור צריכה להיות ג"כ הנקבה גרועה וקטנה ממנו לפי שהנה היא אז מקבלת הארה ע"י בעלה ולכן רצה להחזירה  ועוד כי בהיותה  

בפנים שיהיו שניהם שוים ואז מה עשה הפיל ה' אלהים תרדמה על האדם שהוא ז"א ולא אשתאר ביה רק קיסטא דחיות'. וביאור  
החיים פי' שעתה חזר ז"א להיותו כבראשו' כמדתו שלא היו בעת אצילותו  מילת קיסטא דחיותא הנז' בזוהר בכמה מקומות ר"ל מדת  

רק ו"ק בלבד כנ"ל ובהיותו חוזר אל מדתו הראשונה אין בו כח להאיר בנוק' ולהשפיע בה לפי שאז אין בז"א רק ו"ק בלבד ונוק' אין  
 ל: בה בחי' מוחין ושום אבר מן גופא רק חלק עשירי מעשרה חלקים שיש לה בגדלות' כנ" 
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דהיינו שהצדיק שהו אבחי' מקיף לישראל בחי' בחי' ציצית התלוי בקצה הבגד רץ מהר להחזיר את העם  
ית התלוי  בתשובה שיחזרו להמליך את הקב"ה היא מכח הארת המקיפין הארת בינה אמא עילאה בחי' ציצ

בכנף הבגד משם כח בחי' זמירות שמענו מכנף וקצה הארץ ונקרא תקופתו כי הצדיק כלפי העם הוא בינה  
ולרוץ   להש"י  לבעור  הגבורות  בחי'  התכלת  כח  להם  נותן  בהם  הארתו  ומכח  מקיפין  בחי'  עילאה  ביתא 

מי שמתנגד להמלכת הש"י בכל  כלה  ולעשות  בדרכם  העומד  כל  ולשרוף  רצונו  נסתר  .   \קטז/ לעשות  ואין 

וכעסו על כל הרשעים האלה. וכשזוכים העם לתיקון המלכות שלימות התשובה )היינו שהמלכות    מחמתו

דהיינו תורה דעתיקא  תורת ה' תמימה  ה ביושר( זוכה הצדיק ל-עולה לחב"ד דאמא דהיינו הארת שם אהי

 .  בחי' עונג שבת משיבת נפששהיא תמימה ושלימה שעדין לא נגעו בה. והיא 

שהוא אור גדול וכל אחד מקבל ממנו   כי הצדיק נקרא שמש  שם אהל בהםלשמש  וז"פ  

הכלי שהכין )קידושין עב ע"ב(כפי  וכו'    \קיז/, כמאמר חז"ל  עד שלא שקעה שמשו של עלי 
השמש ובא  השמש  אלא    ,\קיט[/ קיח]  וזרח  אינו  השגתו,  היינו  הצדיק  של  ידיוזריחתו   על 

   ודרשו חז"ל שרמז לו הקב"ה בזה\קכא/ י שחת עמךלך רד כב( כמאמר )שמות ל ,\קכ/ישראל
 

 
לו הש"י למשה רד כי שחת עמך מיד אחרי שביקש רחמים רץ אל העם להרוג את הרשעים ולהחזיר את הנותרים    וזהו כשאמר   קטז 

 בתשובה שלימה כדי שיוכל שוב לעלות אליו ית' לקבל השגות דהיינו לוחות שניות וקרינת אור הפנים שזכה אז.

ניחא נפשיה דרבי אמר    .קידושין דף עב   קיז  והוא היום    [ עב/ב ]   אדא בר אהבה יש בה -אקרא דאגמא איכא בבבל    ..וכו'.כי הוה    נפטר 
היום נולד רב יהודה בבבל דאמר מר כשמת ר' עקיבא נולד רבי כשמת רבי נולד רב יהודה כשמת רב יהודה    יושב בחיקו של אברהם 

שנאמר וזרח השמש ובא השמש עד    נולד רבא כשמת רבא נולד רב אשי ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו 
 שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי שנאמר ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו' 

 קהלת א' ה'  קיח 

דלכאורה   קיט  ועיין    צ"ע  ששוקעת.  השמש  אינה  שזורחת  שהשמש  צ"ל  חז"ל  המאמר  ולפי  לסתור  ראיה  היא  על  הפסוק  מהרש"א 
 .א מהא דכתיב ב"פ שמש שהדיוק הו   : קידושין דף עב 

שאין צדיק נפטר כו' שנאמר וזרח השמש ובא השמש וגו'. דלפי פשוטו לא הו"ל למכתב רק חד שמש או וזרח ובא    -המהרש"א וז"ל  
זורחות של הצדיקים קאיירי דעד שלא   וגו' וע"כ דרשוהו דשמש דקרא רמז על שני אורות  ובא אל מקומו  וזרח השמש  השמש או 

ה שמשו של צדיק אחר ומסיים ביה ואל מקומו של צדיק המת שואף וזורח צדיק השני וקאי נמי שפיר  כבתה שמשו של צדיק זה זרח 
 אקרא דלעיל מיניה דור הולך ודור בא וגו' דהיינו צדיק זה מת וצדיק זה נולד מיד ומייתי מהאי קרא ונר אלהים טרם וגו' 

השמש תזרח שחרית ותשקע ערבית ותלך כל הלילה שואפת  כאשר    -וזרח השמש וגו', דור הולך ודור בא    -שם   וכן פרש"י קהלת 
   לשוב אל מקום אשר זרחה אתמול משם שתזרח גם היום: 

ל    -( ' זאות    מנחה ז  עיין לק"ה   קכ לֹא עָ   -ְועַּ ְך ּבְ לֶׁ ת ֵאין מֶׁ ינַּ חִּ ְלכּות ּבְ ת מַּ ינַּ חִּ ֵהם ּבְ ֶׁ ָרֵאל, ש  ש ְ ת יִּ סֶׁ נֶׁ ּכְ ל ּכֹחֹו מִּ ל ּכָ ּבֵ יְך ְלקַּ יק ָצרִּ ּדִּ ּצַּ ן הַּ י  ּכֵ ם. ּכִּ
יָתא עִּ  ת ּבֵ ינַּ חִּ ֵהם ּבְ ֶׁ ים ש  גֹוָתיו ָהֲעצּומִּ ּשָ הַּ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַּ יק מִּ ּדִּ ּצַּ ְלכּותֹו ְוָאז הַּ ה מַּ ּלֶׁ ְתּגַּ ם נִּ ְיָקא ֲעֵליהֶׁ יָמָאה ְוכּו'.  ּדַּ יָקא ְסתִּ ּתִּ עַּ ְיָתא ּדְ ת אֹורַּ ינַּ חִּ ָאה ּבְ ּלָ

ל   ר עַּ ּקָ י   -ְוָהעִּ חִּ ֵמָחְכמֹות  ים  יֹוְצאִּ ָרֵאל  ש ְ ּיִּ ֶׁ ש  ְך  ְיֵדי  ֵהפֶׁ ֵהם  ֶׁ ָרעֹות ש  בֹות  ָ ֲחש  ּמַּ ּומִּ "ל,  ּנַּ ּכַּ "ל  ּנַּ הַּ ל  ּכָ מִּ ְך  ֵהפֶׁ ֵהם הַּ ֶׁ ים ש  ּכֹוָכבִּ ָהעֹוְבֵדי  ל  ֶׁ ּיֹות ש  צֹונִּ
ּתֹוָרה, ּכִּ  ד ָחְכמֹות הַּ גֶׁ ילּות נֶׁ סִּ ים ּכְ ְקָראִּ ם נִּ הֶׁ ּלָ ֶׁ ּיֹות ש  יצֹונִּ י ָחְכמֹות חִּ ָחד ּכִּ ּכֹל אֶׁ י הַּ ב. ּכִּ ּלֵ ּבַּ ֶׁ י ָחְכָמה ש  כִּ ָ ְמש  בֹות ָרעֹות  י נִּ ָ ֲחש  ּמַּ ב מִּ ּלֵ ּות הַּ ש  ּפְ ּטִּ ן מִּ

ל   ת ֵלב ְוכּו'. ְועַּ ל    -ֵמָעְרלַּ ּיּוֵמנּו עַּ ל קִּ ת ּכָ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ ֵהם    -ּכֵ ֶׁ בֹות ָרעֹות ש  ָ ֲחש  ּמַּ ל הַּ ר עַּ ּבֵ ְתּגַּ ק ְלהִּ ין רַּ יכִּ ּקּוֵננּו, ְוָאנּו ְצרִּ תִּ ים ּבְ ים ָהעֹוְסקִּ יקִּ ּדִּ ּצַּ ְיֵדי הַּ
יצֹונִּ  חִּ ָחְכמֹות  ת  ינַּ חִּ ָהיוּ ּבְ ֶׁ ש  ן  ְזמַּ ּבִּ ֵליֵלְך  ין  ְיכֹולִּ ָרֵאל  ש ְ יִּ ָהיּו  ֶׁ ש  ה  ּזֶׁ הַּ ח  ֹארַּ ָלרּוץ  ּבֹור  גִּ ּכְ יש   ָיש ִּ יק  ּדִּ ּצַּ הַּ ְוָאז  ְוכּו',  ּקּון  ּיֹות  ּתִּ ר  ּקַּ עִּ ה  ְוזֶׁ ים.  ְנזּופִּ  

ל   ם עַּ י אִּ ּוב ּכִּ ר לֹו ָלש  ָ ְפש  י אֶׁ אִּ ֶׁ ָחד ש  ל אֶׁ ל ּכָ ֶׁ ּוָבה ש  ש  ּתְ הּוא   -הַּ ֶׁ יק ש  ּדִּ ּצַּ ים:   ְיֵדי הַּ בִּ ָ ש ּ ְך לַּ רֶׁ ה ּדֶׁ  מֹורֶׁ

שם שעמך הם הערב רב שקרב משה ולכן אמר לו הקב"ה רד מגדולתך וכאן רבינו מבאר שעיקר הירידה היא מצד    עיין פרש"י   קכא
    שם מבאר שהירידה מחמת שקירב רשעים שאסור לקרבם עי"ש.  שגרמו לישראל לרדת. ועיין תורה נט אות ו' 

שמע שמחמת עוון הדור רק שאר צדיקים יורדים ממדרגתם אבל הצדיק הדור נשאר במדרגתו כי הוא  אות י' שם מ   עיין תורה נח צ"ע  
חילוק בין ירידה ממילא מחמת שעוון הדור גורם לירידה שהקב"ה מוריד אותו מגדולתו שנתן    ש ל שי וצ" למעלה מהם לגמרי עי"ש.  

 .המיוחדת שנתן לו 



 מוהר"ן                     מט                תורה              קוטי                יל                 1נח: 

היינו הנ"ל כי לא אבוא בעיר    \א/גדולה אלא בשביל ישראל )ברכות לב ע"א(  כלום נתתי לך
יבוא בביתא עילאה עד שלא ית נו ישראל ביתא תתאה כי הצדיק כלפי  קעד דבקרבה קדוש דהיינו שלא 

בהלו  ט(  אהל לשון זריחתו, כמו )איוב כ  ,אהל בהםוזהו    (\ג/)לק"ה  \ב/ ישראל הוא ביתא עילאה
כי השגת הצדיק היא כדי שיחזיר את ישראל בתשובה והוא ערב עליהם    , ע"י ישראלבהםזהו  . ונרו

חוטאים אזי  \ד/ וכשהם  בלבו,  שמצייר  רעות  במחשבות  הם  החטאים  שעיקר  א'  באות  לעיל  וכמבואר   ,

והשגתו  מגדולתו  הצדיק  את  האומות  ,מורידים  של  חיצוניות  בחכמות  נכנסין  ח"ו    וכשישראל 
בות כיצד להמליך את הקב"ה לבין ציור  ובלב בין ציור חכמה דקדושה למחשבות ט  איכנ"ל שהבחירה ה

היצה"ר  המלכת  דהיינו  לבו  תאוות  להשיג  כיצד  רעות  למחשבות  חיצוניות  הצדיק  חכמות  נופל  אזי   ,
כמבואר  ו(  שנעשית תורתו  שהיא תורת ה'אות י'  והשגתו היא תורה דעתיקא )עיין תורה כב    \ה/מהשגתו

שמי   דעתיקאלעיל  לתורה  זוכה  שלימה  לתשובה  וכשיוצאין  שזכה  השגתו.  ונתכסה  ונתחפה   ,
ומתגברים בכל    \ומחכמות חיצוניות כמבואר בתורה לה אות א עי"ש/  ישראל מחכמתן של האומות

הקב"ה את  להמליך  כיצד  טובות  מחשבות  לחשוב  אזירגע  יוצא    [ז]  ,  כחתן  ,  מחופתווהוא 

דהיינו שחוזר להשגתו, בתורה דעתיקא שזוכה    לו עד עכשיו  ההצדיק יוצא מהחופה והמכסה שהי

בקביעות עוה"ב  בחי'  הבינה  להארת  וזוכה  התשובה  את  שהשלים  לרוץ  ואז    ,מי  כגבור  ישיש 

 
אל משה לך רד מאי לך רד אמר רבי אלעזר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה רד מגדולתך כלום    וידבר ה'   -  .ברכות דף לב   א

נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו אתה למה לי מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר וכיון שאמר  
קש רחמים משל למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה  הרף ממני ואשמידם אמר משה דבר זה תלוי בי מיד עמד ונתחזק בתפלה וב 

גדולה והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר אמר המלך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך אמר דבר זה תלוי בי מיד  
 עמד והצילו: 

עיין מהרש"א דכפל הלשון לך רד אין   ת א ז   להבין מהיכן דרשו  וז"ל    חז"ל  ו'. אין לפרש דיצא להם זה  רד מגדולתך כ   -לו פשט.   
הדרש משום דלך רד הוא לשון כפל דהוה סגי למכתב חד מנהון או לך או רד דהא מצינו האי לישנא גופיה דכתיב לך רד ועלית וגו'  
ומאי תדרוש ביה ונראה דלך רד כאן אין לו מקום לפי פשטיה דמה א"ל הקב"ה לך רד כיון דלא הוזכר בקרא כאן מה יעשה משה  

וע"כ דריש הכא  בירידת  וכהנים בעלייתו כמפורש בקרא  ויביא עמו אהרן  וגו' שא"ל הקב"ה למשה שירד  ועלית  בלך רד  ו משא"כ 
 דמאמר לך רד היא גופא דמלתא לך רד מגדולתך כו' וק"ל: 

רבינו האר"י    שם כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. נראה לי בס"ד על פי מה שכתב   -  .על ברכות לב   בניהו בן יהוידע עיין  
כי משה רבינו עליו השלום  (  ד"ה דע כי אחר שחטאו   )אולי כוונתו לספר הלקוטים כי תשא סוף פרק לד ז"ל בשער הפסוקים כי תשא,  

כי   וידוע  שם,  עיין  ועשיה,  היצירה  מן  אלא  לו  היה  לא  שחטאו  אחר  אך  הבריאה,  מן  אורות  לו  היו  בעגל  ישראל  שחטאו  קודם 
וד"ו בדגש, הרי קרינן בה  ו ש הבריאה היא סוד ה"א רא  גימ"ל בחירק  גדולה, אות  נתתי לך  וזה שאמר כלום  נה שבשם הוי"ה ב"ה, 

 גידול ה"א, או יובן על פי מה שכתב רבינו האר"י ז"ל בחמשה מעלות שזכה להם משה רבינו עליו השלום, וזהו גידול ה"א: 

העם להביאו לתיקונו להיות ממליך את הקב"ה בהכרח שיהיה    ל ע לשון גחלים עוממות כי הצדיק בחי' מלך המולך    " עם " וזה לשון    ב
 מעל מדרגת העם בבחי' כתר של העם דהיינו עולם עליון יותר  

 בסוף העמוד הקודם   הנ"ל   ג
שעשה משה רבינו כשאמר לו הש"י רד כי שחת עמך, שירד להחזירם בתשובה וציוה על שבט לוי לעשות כלה ולהרוג    וזה בחי' מה   ד

בנו ואיש את אחיו כל עובדי העגל ואחרי שעשה כלה בכל הרע הגמור החזיר את השאר בתשובה ואז מיד חזר ועלה    ת אפילו אב א 
 להר למ' יום לקבל לוחות שניות דהיינו השגת התורה שבלוחות ראשונות פרחה ממנו 

ל   עיין קהלת יעקב   ה  וז"ל   .  ירד   א ערך רד מבאר שם שדווקא משה רבינו ירד כיון שהם היו משרשו אבל יהושע  רד ראשי    -עי"ש 
ובארץ, וזה שאמר הקדוש   ונוקבא, בסוד כי כל בשמים  ונוקבא, ר"ד גימטריא צדיק, שכולל זעיר  תיבות רוח דיבור שהם סוד זעיר 
בעגל   לבינה שהוא סוד שמיעה, עכשיו שחטאו  גם  זכה למשה  ז'( לך רד, כי מתחילה  ל"ב  ברוך הוא למשה במעשה העגל )שמות 

כן    ה ופגמו בבינ  כמו שאמר בזוהר )כי תשא קצ"א.( ובליקוטים )ליקוטי תורה כי תשא ד"ה סוד העגל(, כי פגמו באימא עלאה, על 
נסתלק בחינת שמיעה שהוא סוד בינה, לפי שמשה היה כללות ישראל, בחטאם מגיע לו פגם, מה שאין כן יהושע שלא היה כללות  

כתיב  על  דידיה,  שמיעה  בחינת  נפגם  לא  לך    הדור ההוא  לומר  רצה  רד  לך  לו  וזה שאמר  משה,  וישמע  כתיב  ולא  יהושע,  וישמע 
נשאר רק בחינת רוח דיבור, ולמעוטי יהושע שנשאר לו גם שמיעה, ואמר הטעם שנגרעת ממשה כי שחת עמך דייקא שהן שורשך,  

ל' ע"ד.(,  )תיקונים תיקון  יהושע, אשר העלית מה שהעליתם לבחינת בינה דאקרי אשר  זה    ולא עם של  ועכשיו סרו מהר מן הדרך 
בינה דאקרי דרך גימטריא ס"ג קס"א )שער רוח הקודש יחוד לאלול(, אשר צויתים שחברתם מתחילה אל בינה דאקרי דרך, ועכשיו  

 סרו משם, ואמר סרו מ"ה"ר ראשי תיבות מן ה' ראשונה שהוא סוד בינה )זוהר אדרא זוטא ר"צ ע"ב(, ה' ראשונה דהוי"ה: 

י' ל עיין תורה    ו  ים   -  ה אות  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמה,  ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ׁשֶ ל,  עַּ ִמּמַּ ֱאלֹוּהַּ  ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל,  ש ְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ם    ְוָכל  ּלָ "ּכֻּ ק"ד(: 
ִיש ְ  "קֶֹדׁש  ב'(:  )ִיְרְמָיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ית,  ֵראׁשִ ִנְקָרִאים  ֶזה  ם  ׁשֵ ל  ְועַּ יָת".  ָעש ִ ָחְכָמה  ֶכל  ּבְ ּשֵֹ הַּ הֹוָלָדה,  ת  עַּ ׁשְ ּבִ ֲאָבל  ְוכּו'.  ית"  ֵראׁשִ ה'  לַּ ָרֵאל 

ְך,   רַּ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּ ת הַּ ִהְתּבֹוְננּות ֲעבֹודַּ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַּ ְתִחיִלין ְלִהׁשְ ּמַּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּוְכׁשֶ ְמָצם ֵאֶצל ּכָ תּוב )ְמָלִכים  אֲ ְמצֻּ ּכָ מֹו ׁשֶ ְכלֹו הֹוֵלְך ְוָגדֹול, ּכְ י ש ִ   -זַּ
תוֹ   א  ּבְ ְכִניס  ָאָדם מַּ ּוְכׁשֶ לֹמֹה".  ׁשְ ת  ָחְכמַּ ֶרב  ּתֵ "וַּ ְכלֹו,  ה'(:  ש ִ ת  ַּ ׁשּ ְקדֻּ ֵעט  ִנְתמַּ י  ֲאזַּ ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ִחיצֹוִנּיֹות, ֵהם  בֹות  ֲחׁשָ ּקֶֹדׁש מַּ הַּ ְכלֹו  ְך ש ִ

ת   ִפיסַּ ִפי ּתְ תֹוךְ ּכְ ֶכל ִחיצֹוִני, ּבְ ל ָחְכָמה ִחיצֹוִנּיֹות, ש ֵ קֹום ׁשֶ ּמָ תֹוְך  הַּ ָחְכָמה ִחיצֹוִני ִהיא ָנעּוץ ּבְ ּקֶֹדׁש. ְוהַּ ֶכל הַּ ר   ש ֵ ּסֵ ָקֶנה, ּוְמחַּ ּקֶֹדׁש ּכְ ֶכל הַּ ּשֵֹ הַּ
בְּ  ִטים ּוִמְתחַּ ּקְ ֶכל, ִמְתלַּ ּשֵֹ ְינּו ֶזה הַּ ֶנה, הַּ ּקָ ל ֶזה הַּ ה. ְועַּ ָ ׁשּ דֻּ ּקְ ּנֹות: ְמקֹום הַּ ּדֹות ָרעֹות ּוְמגֻּ ּמִ ל הַּ  ִרים ּכָ

 המשך פסוק הנ"ל לשמש שם אהל   ז
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שהשגותיהם דהיינו תורה  [  ח]   גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, כי הצדיקים הם  אורח

ית' ששומעי  דיבור מקולו  וזו גבורתם/ שאומרים היא ע"י שעושים  , כי צריך התגברות כדי לרוץ \טם 
הזה במהירות    \י/אורח  רצים  ועכשיו  נזופים,  ישראל  שהיו  הזה  בזמן  לילך  יכולים  שהיו 

הדרך זה  היכן    גדול  אבל  תורה  לשמוע  אליו  באים  והם  בתשובה  ישראל  את  החזיר  שכבר  אע"פ  כי 
עושי  שעי"ז  לעוה"ז  להוריד  יכולים  שהיו  דעתיקא  ותורה  עבודת  השגות  עיקר  שזה  תשובה  בעלי  עוד  ם 

מכבודו/ האירה  והארץ  בבחי'  דייקא  לרחוקים  להאיר  שהוא  שמים  כבוד  דהיינו  והתגברות \יאהצדיק   .
תורה דעתיקא  הזאת   שהצדיק   , בחינות מקיפים\יב/היא בחי' ציצית, בחי' תכלת כנ"ללהוריד 

מקיפין/ בחי'  לישראל  עוד  יות  \יגמאיר  וכח  רצון  להם  נעשה  ולשוב  ומכחם  המניעות  כל  על  להתגבר  ר 

ועוד גם מכניע הרע שבהם )בבחי' תכלת שכאן היא בחי' כח זכויותיו כמבואר בתורה ,  להמליך את הש"י

יג בתורה  כמבואר  דעתיקא  תורה  ידם  על  להוריד  בעיבור  להעלותם  שיוכל  כדי  וזה  כ'(  מקצה . 
ית התלוי בקצה הבגד בחי' מקיפין  הצדיק מאיר לישראל בבחי' מקצה השמים דהיינו בחי' ציצהשמים  

דהיינו ששם מוצאם של הגבורות, כי הוא כלפי ישראל בבחי'   מוצאו  דהיינו בינה עילאה ביתא עילאה

וזהו   מינה.  מתערין  דדינין  בינה  בחי'  עילאה  מקיפיםותקופתוביתא  בחינות  שם    ,  שפירש  כמו 

היינו הרע שבנפשות ישראל הבאים    ים העכו"םצ  ש  . ועם בחי' תכלת הזאת, מכלים ו  המצודות דוד

כי אעשה כלה  , בבחי'  לשמוע תורתו, והרע הן מדות רעות שהן בחי' מדות הגויים כמבואר בתורה לו

תרתי משמע חמה    ואין נסתר מחמתו   [טו]   . וזהדהיינו בכל המדות הרעות כנ"ל[  יד]   בכל הגוים

היינו הצדיק שנקרא שמ  ,וחימה ולדרכינו  דהיינו חמה  פרש"י  נסתרעי"ש  כנ"ל שאין  עי"ש   מחמתו  ש 

ועי"ז    ימו  ינ  ה וא  ל   ה כ   ימ  ח  כלה ב  , כמ"ש )תהלים נט(  כלה, זה בחי'  \טז/ רתיחתו  -תרגום יונתן
דהיינו שע"י זכויותיו מכניע הרע שבנפשות ישראל הבאים לשמוע ממנו תורה, באופן שמזריח עליהם כמו  

אזי   הרע.  כלה  ועי"ז  דעתשמש  אורייתא  להשגת  ישראל    יקאזוכים  נפשות  ע"י  שהצדיק  דהיינו 

שהיא בחי' אור הגנוז שמגלה להדיא בכל  ,  שמעלה ותקשט בהם למעלה, יורד מוריד ומגלה תורה דעתיקא

שזה העונג הגדול    בבחי' עונג שבת כנ"למקום את הש"י דהיינו תורה של התחברות עימו בלא חוצץ  

נסתר שהצדיק עושה ממנה תורתו כמבואר  שהיא תורת ה' בחי'    תורת ה' תמימה  [יז]  . וזהביותר

דהיינו שבמהות שלה היא תמימה שהיא תמימה עדיין   שהיא תורה דעתיקא,  ,\יח/בתורה כב אות י'

 
 * תהלים קג  ועיין זוהר לך לך דף צ.  ח 

 וביארנו יותר בהקדמה לתורה ג' עי"ש. דהיינו שהצדיק יש לו חלק בעשית הדיבור ששומע    עיין תורה קעח   ט 
לעשות בזמן  ל תשובה שצריך לרוץ להשלים העבודה שהיה יכול  בהשמטה השייכת לכאן שהכוונה גם לכל בע   עיין בסוף התורה   י

שהיה רחוק. ושם ביארנו עפ"י תורה קעט שיום שלא עשה בו מצוות הוא יום מת וצריך לחזור ולהחיותו עי"ש. וצ"ל כעין זה אצל  
בזמן שישראל היו    הצדיק שאחרי שהחזיר את ישראל בתשובה צריך להתגבר להשיג ההשגות ותורה שהפסיד ולא הוריד מלמעלה 

ולה כיון שלא תלוי רק בו אלא בעיקר בישראל, שאע"פ שחזרו בתשובה ובאים אליו עדיין כדי להמשיך  נזופים, וצריך לזה גבורה גד 
יג   בתורה  זה  כל  כמבואר  תורה  להוריד  כדי  נוקבין  מיין  בבחי'  בעיבור  השומעים  נפשות  להעלות  שיוכל  כדי  לזככם  צריך  תורה 

מעשיו הטובים שבכח זכות זו מכניע הרע שבעדה השומעת    בואר כיצד משתמש לצורך זה במטה עוזו שהם זכות ובתורה כ' שם מ 
 תורה ממנו. עי"ש.

 בתורה יא   מבואר   יא
למה הם צריכים תכלת הנ"ל שהיא לאבד ולכלות, אם כבר החזירו את ישראל בתשובה ועוד כיון שישראל    לכאורה יש להקשות   יב

הקב"ה   ממילא  חזרו  שום כבר  אין  קדוש  שבקרבך  שכיון  כנ"ל  להם  מאיר  שמדובר    כבר  לפרש  ההכרח  לכן  בעיר.  שאבוא  מניעה 
בזיכוך יותר מהחזרתם בתשובה הנ"ל כי כאן צריך להעלות נפשותם בעיבור כמבואר בתורה יג ותורה כ' וזה תלוי עד כמה שיזכך  

 ו.  חרת עיין תורה כ' שזה עושה הצדיק בכח זכויותי אותם ויכניע הרע שלהם. וזה כבר בחי' תכלת דאכלי ושצי באיכות הא 

 אוזפת מנהא לברתא כנ"ל   בחי' אמא   יג
 ירמיהו ל יא, מו כח.  יד
 המשך פסוק הנ"ל לשמש שם וכו' והוא כחתן וכו'  טו

 חמה ויונתן תרגם רתיחה ולפי רבינו היינו הך כי הם הגבורות שמקבלת הלבנה מהחמה    פרש"י   -  מחמתו    טז 
 ין נסתר מחמתו המשך פסוק הנ"ל וא   יז

עלה לצדיקים בבחי' לעתיד לבוא ושם אומר אותה בשלימות עם הריקוד והניגון שלה כמבואר במ"א  שאומר הקב"ה למ   והיא תורה   יח
מחול לצדיקים, שהם במחול   הובא בסוף תורה סה לעתיד הקב"ה עושה  חז"ל תענית לא  פי' מאמר  וזה  תורה  שזו שלימות אמירת 

ית הידיעה שלא נדע שא"א להכניס בפנים ודייקא עי"ז התענוג  גון ומחול. ומחול היינו מקיפים דהיינו תכל סביבו והא אומר תורה בני 
 בבחי' נכווה מחופתו שמבערי את הלב )עיין תורה כא( אבל כשנכנס לפנים כבר לא נכווה כבר לא מבעיר את הלב.
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עילאה   בבינה  עילאה המתגלית  כי היא חכמה  נדע,  הידיעה שלא  בבחי' תכלית  אלא  בה  כי א"א להשיג 
ג תנינא שזו בעצמה השגת החכמה, שכל שהיא בחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כמבואר בתורה פ

כנ"ל ועוד כמבואר בספר    , שעדיין לא השיגו ממנה כלום\יט/ פעם משיג עוד יותר עד כמה אינו משיג
שכל עסק התורה שלנו הוא רק בחיצוניות אבל בפנמיות עדין לא עסקו כלל כי   \כיקרים סימן כ'/   םליקוטי

ח בלא  ללמוד  שאפשר  פירוד  בחי'  הוא  היא  החיצוניות  התורה  פנמיות  אבל  התורה  בנותן  ודביקות  יבור 

ית' זו היא   .ההתחברות בעצמה עימו  כי בו   בחי',  מיצר הרע  זה בחי' שבת  משיבת נפש  ותורה 

רבינו הרכיב כאן שני פסוקים בראשית ב' ג' ...כי בו שבת מכל מלאכתו... שמות לא יז  [  כא]   שבת וינפש
והיא בחי' עבודה    )ב"ר מד יז(  י תורה שלנו נקראת נובלות חכמה. ונראה כ\כב...וביום השביעי שבת וינפש/

קשה בלבנים קש בחי' ליבון סוגיא וקושיות ובגלל הקושיות תמיד נשאר בה קצת ספיקות שגורמות לספק  
אורייתא  אבל  שבלבך.  לאפיקרסות  זה  תשיב  מה  דע  שאמרו  מה  שעיקר  סב  בתורה  כמבואר  באמונה 

כשהמלכו לעתיד  שתתגלה  שביתה  דעתיקא  בחי'  והיא  ממש  התורה  פנמיות  היא  בשלימות  תתוקן  ת 

 ::    מקושיות ועי"ז היא משיבת נפש מחיה את הנפש, כי היא התחברות אליו ית' שהוא מקור החיים 
 

 , כי הצדיקדהינו ציצית בחי' תכלת לעשות כלה ברע  טעם למה שולחת הכלה להחתן טליתוזה  

החתן גבורתו    בחי'  ידימקבל  הכלה  לישרא  על  כמ"ש  בחי'  בהם,  אהל  שם  דהיינו    לשמש 
שהאהל דהינו אור השגותיו הן בהם דהיינו כפי מה שמעלה נפשות ישראל השומעים תורתו בעיבור ועל  
ההשגות   דהינו  למקיפים  רומזת  הטלית  כי  לו  ששולחת  בטלית  הכלה  לו  רומזת  וזה  תורה.  מוריד  ידם 

באים לשמוע תורה ממנו, דהיינו שאומרת לו שעכשיו והתכלת שבה רומז לכוחו לבטל הרע של ישראל ה
התקדשה לו זה בחי' שחזרה בתשובה ובאה לשמוע תורתו וצריך לתקנה ולזככה ולהעלות נפשה בעיבור  

 ::     ולהוריד תורה שעי"ז תזכה לתשובה שלימה ולשמוע ממנו אוריתא דעתיקא
ל, כי השמחה היא בלב, כנ"  העולה   כהא וה  , על שם  [כד]   על החתונה  כג לה שאומרין ע  וזה  

, מי  [כו]  מי זאת עולה. וזה בחי'  והלב בחי' ביתא עילאה  נתת שמחה בלביכמ"ש )תהלים ד(  
הלב   שמחת  השמחה  ששם  ליבא  בינה  זאת  דהיינו  שנשאת  עם  הכלה  עם  שחתן   עולהדהיינו  דהיינו 

 :: דהיינו הצדיק עולה עם הכלה להוריד תורה דעתיקא שהיא שרש העונג והשמחה

כמבואר שמזמרין על החתונה, זה ה',  רות  וזמי היינו חכמה  וקדש  כי חתונה היא שמקדש אשה 

והיוד הם עשרה מיני דל"ת עם יו"ד,  בתורה פ' הרי שע"י הקדושין מאיר בה חכמה שעי"ז נעשית מד' ה'  

בחי' שיר חדש הנ"ל שמזמרת המלכות לבעלה גם כשהם בבחי' שני    שיר פשוט וכו' כנ"לנגינה בחי'  

 ::     : וזה שצועקין שבת, שעי"ז זוכין לעונג שבת, לאורייתא דעתיקא כנ"לורות המא

ובשמאלא שנותנין מעות כשקוראין שבת, כי באורייתא של עכשיו יש ימין ושמאל,  ומה  

תמן    [,כז]  עושר עושר  ולית  שמאל  לית  בעתיקא  קכ}אבל  נשא  זה    ט{,זוהר  ובשביל 
נו כי    ,תנין את המעותכששומעין ישראל בשורת התורה דעתיקא,  כי אין צריך למעות, 

 .  {ברכות יז}בעולם הבא לית אכילה ושתיה 

 
ר ִעּמָ   -סימן רפב    כמבואר בחיי מוהר"ן   יט  ח תקס"ה ִסּפֵ סַּ ר ּפֶ חַּ ו ׁשְ אַּ ְכׁשָ ע לֹו עַּ ּנֹודַּ ר ׁשֶ י ִנְרִאים  נּו, ְוָאמַּ ְך ֵאיִני ָיכֹול ְלָאְמָרם ּכִ ָבִרים, אַּ ֵני ּדְ

ף  ְך אַּ ְך ִלְכאֹוָרה, אַּ ָבר ִהיא ּכָ ל ּדָ ׁשּוטֹו ׁשֶ ם ּפְ י ּגַּ ְפׁשּוִטים. ּכִ ל -ּכִ י -עַּ ָבִרים: -ּפִ ּדְ ו ֵאּלּו הַּ ְכׁשָ ע לֹו עַּ  ֵכן נֹודַּ

ְינּו   ש    ...וכו'...  הַּ ה  לו  ו  ע  ד  נו  י  ְכלִ   נ  ּתַּ ִאיָתא  ֶ ׁשּ ה  ם מַּ ּגַּ ֵאר  ּבֵ )ְולֹא  ׁש.  ּמָ מַּ ע  ֵנדַּ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ע,  ֵנדַּ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְיִדיָעה  הַּ ם -ית  ּגַּ ק  חַּ ּדָ ק  רַּ לּום  ּכְ ן  ן  -ּכֵ ּכֵ
ף  ְך. אַּ ָבר ּכָ ל ּדָ ׁשּוטֹו ׁשֶ ּפְ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַּ ׁש( ְואַּ ּמָ ע מַּ ע לֹא ֵנדַּ ר לֹא ֵנדַּ בֹות ֲאׁשֶ ּתֵ ל -הַּ בָ -י ּפִ -עַּ ּדָ ע ִלי ֶזה הַּ ו נֹודַּ ְכׁשָ ק עַּ ְיִדיָעה ִהיא  ֵכן רַּ ְכִלית הַּ ּתַּ ר ׁשֶ

ֵנדַּ  ע לֹא  ֵנדַּ ר לֹא  ְיִדיָעה ִהיא ֲאׁשֶ ְכִלית הַּ ּתַּ ׁשֶ יֹוֵדעַּ  ו  ְכׁשָ עַּ ׁשֶ ר  חַּ ֵמאַּ ר  ְוָאמַּ ׁש.  ּמָ ע מַּ ֵנדַּ ע לֹא  ֵנדַּ ר לֹא  ׁש, ִאם ֲאׁשֶ ּמָ ר  -ע מַּ חַּ ן הּוא יֹוֵדעַּ ֵמאַּ ּכֵ
ְכלִ  ְלתַּ ָכה  ּזָ ף ׁשֶ אַּ ְך  אַּ ְיִדיָעה,  הַּ ל -ית  י -עַּ אֵ -ּפִ ע,  ֵכן  ֵנדַּ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְיִדיָעה  הַּ ְכִלית  ּתַּ הַּ ֶזה  ֵאֶצל  ֲאִני  ׁשֶ ִלי  ִנְדָמה  ָבר  ּכְ ֲהלֹא  י  ּכִ לּום,  ּכְ יֹוֵדעַּ  ינֹו 

צְ  ל עַּ אי עַּ נַּ ְלׁשֹון ּגְ ר ָאז ּבִ ְכִלית )ְוָאמַּ ּתַּ ה הַּ ו ֲאִני רֹוֶאה ֵאיְך ָהִייִתי ָרחֹוק ִמּזֶ ְכׁשָ ו ִלְכִסילּות ְועַּ ְכׁשָ י ֶהֱחִזיק עַּ ּקֹוֵדם    מֹו, ּכִ ן הַּ ל ְזמַּ ְכִלית ׁשֶ ּתַּ ֶזה הַּ
ְיִדיָעה ֲאׁשֶ  ְכִלית הַּ ּתַּ ע ִלי ׁשֶ ו נֹודַּ ְכׁשָ י עַּ ע(. ּכִ ר לֹא ֵנדַּ ְיִדיָעה ֲאׁשֶ ְכִלית הַּ ָכה ְלתַּ ּזָ ְדֶמה לֹו ָאז ׁשֶ ּנִ ם ׁשֶ ׁש. ְוָדָבר ֶזה ּגַּ ּמָ ע מַּ ן ֵאינֹו ָיכ -ר לֹא ֵנדַּ ֹול  ּכֵ

י ִנְרֶאה כִּ  ָבר ָהִראׁשֹון: ְלָאְמרֹו ּוְלָבֲארֹו ּכִ ּדָ ע לֹו זֹאת, ְוֵכן הַּ ו נֹודַּ ְכׁשָ ק עַּ ֱאֶמת רַּ ְך ּבֶ  ְפׁשּוטֹו, אַּ

 עה"ת בראשית לד במקור מים חיים שם   בבעש"ט הובא    כ
 ף הזה נמצא גם לקמן דף סט:[ בראשית ב' ג' ...כי בו שבת מכל מלאכתו... שמות לא יז ...וביום השביעי שבת וינפש ]הצירו   כא 

 מספיק הפסוק השני ואולי כי רצה לומר שעיקר הוינפש הוא מכח השביתה   לא   "ע מדוע צ   כב
 כך ניקד מוהרנ"ת בתקפא ֶעלה   כג
 עיין שחות הר"ן סימן פו   כד
 היא )בתורה כתיב הוא וקרי היא(  –גם בדפו"ר הוא ומתרלו    כה 
 שיר השירים ג' ו'  כו
 * משלי ג' טז   כז
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, מלאכיו גבורי כח היינו הצדיקים שהם    ,\כט/ (כח)   מלכי צבאות ידודוןוז"פ )תהלים סח(  

הכוונה באיכות כי לשון מדדין היא לשון הליכה לאט דייקא כי    במרוצה ובמהירות  \ל/ שהם מדדין

 וזה רקודין   .להשיג ההשגות דעתיקא שהפסיד  לרוץ אורח, כדי  חוק את השעהצריך זהירות שלא לד
שהם בחי' המתקת דינים כמבואר בתורה י' והיינו דינים הנמתקים בשרשם כמבואר לעיל כי הצדיקים הם  

הדינים שרש  בינה  עילאה  ביתא  אז  .בחי'  שלל  ולכן  תחלק  בית  ת  ו  הם [לא]   ו נ  וישראל   ,

, ואין שם בבחי' עתיקא  כשזוכים תורה דעתיקא  ין צריך למעותמחלקים המעות, להורות שא

בחי'   שבתר"ת  לל,  ש חלק  תית  בשמאל:   שהיא  נפש  משיבת  תמימה  דעתיקא  תורה  בחי' 

כנ"ל.   שבת  צועקים  לכן  שבת,  אורח      עונג  להשלים  הרץ  הצדיק  אם  מזדהים  אנו  שברקודים  דהיינו 

 :: ה לאורייתא דעתיקא ששם אין ערך לממוןשהפסיק ובחלוקת המעות אנו מזדהים עם הכלה שזוכ

ה',    ,ענין אחר בחי'  היא  להורות שהכלה  בזה שמחלקין מעות,  גדול  וותרנות  להורות 

  והריקותי לכם ברכה עד בלי די שעי"ז בא עשירות גדול, בבחינות    ,שמדל"ת נעשית ה'
ע"ב(  עד  [לב] לב  )שבת  וכו'  שפתותיכם  שהגיעו    , שיבלו  מורה  המעות,  לזאת שמחלקין 

 .  כמבואר נפלא בספורי מעשיות סוף מעשה מבעל תפלה הברכה, עד שהמעות אין חשוב אצלם
א  ,  ועשירית האיפהוזה פירוש   פ  עשירית שהוא בבחי'  רומז   הי  לעיל שעשירית  שנתבאר  כמו 

המלכות בתיקונה שלימה בעשר ספירות אזי היא עולה למקום גבוה כל כך עד שהמלאכים שואלים איה  
המל די היא  מרוב  ונגמר  בלה  שהוא  כיון  פה  שאין  דהיינו  פה  באי  פירוש  עוד  מבאר  כאן  אבל  פה,  כות 

,  כי אין עשיר אלא השמח בחלקו   , היינו שבלו פיהם מלומר די, שיש להם כל כך עשירותשאמר
מ שנעשה  מחמת  ההין  וזה  כנ"לרביעית  ה'  זכו   מדלת  בשלימות  המלכות  את  שתיקנו  ע"י 

 : אין צורך בממון נעשו שמחים בחלקם בשלימות לאורייתא דעתיקא ששם 
 

לבד באיזהו מקומות שהוספתי שם    ,ל"ב עד כאן, כל זה הוא לשון רבינו ז"למסימן  ]לג 

     :[\לד/קצת דברים כפי מה ששמעתי והבנתי מפיו הק' או מפי כתבו. כנרשם כ"א במקומו
 
שינסך יין על  הרוצה    )יומא ע"א(  [ :   שמעתי דברים השייכים לתורה הזאת, וזהועוד  ]

הכוונה כיון שת"ח שלבו חלל בקרבו ע"י  של תלמידי חכמים יין.    \לו/ימלא גרונם  \לה/גבי המזבח
הקב"ה   של  אמנותו  לידי  מרכבה  לבו  נעשה  כן  על  העולם  בריאת  בבחי'  לטוב  רק  לבו  מחשבת  שמצייר 

יום שמתחדש מעשה בראשית זה נע יום מעשה בראשית ולכן בכל  שה מכח ליבו של  שמחדש בהם בכל 
הצדיק, וממילא גם מתחדש כפי רצון ליבו. וממילא בכוחו לעשות ניסים. וכשמשקים אותו יין והוא ע"י היין  

 
 ת פח:עיין שב  כח 

וי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו  ואמר רבי יהושע בן ל   -  :פח דף  שבת    כט 
 .ע"י אחרים דודון אלא י בעצמן  מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון אל תיקרי ידודון  

משמע הם    -ידודון    נה בתחלת הילוכו: ב מעט מעט, שהיו חלשים, כאשה המדדה את ב מסייעין אותן להתקר   -מדדין אותן    -  רש"י פ 
 מדדין אחרים:   -ידדון     עצמם ידודון: 

היא מלה    -מדדין    -תוי"ט על מסכת שבת פרק יח משנה ב  מפרש מדדין היינו רצין ועיין פרש"י לעיל בשבת פח ועיין    צ"ע שרבינו   ל
 אלהים. רמב"ם:  עברית כמו )תהלים מ"ב( אדדם עד בית  

 .ענין ההלוך לאט ובנחת ובדרז"ל האשה מדדה את בנה   -אדדם    מב ה' תהילים  על    מצודות ציון ועיין  

נראה  צריך    לכן  אבל אדרבה  השעה  דחיקת  היא  כי  מפסיד  כאן  זריזות  כי  בזריזות  ולא  באיכות  הכוונה  כאן  שרצין  לומר  בהכרח 
ולהעלות  ישראל להסיר הרע מהם  רבינו  במתינות לעסוק את  כ' שמשה  ומבואר בתורה  בעיבור  ודחק את  ם  מריבה  במי  בזה  טעה 

 השעה.
 סוף פסוק הנ"ל מלכי צבאות   לא 
 מלאכי ג' י' ובגמ' דרשו עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.  לב 
 הסוגרים של מוהרנ"ת בתקפא   לג

מדוע   לד הוס   צ"ע  בין  יש לחלק  ואולי  רבינו.  היא לשון  נ' שגם  תורה  ולא אחרי  כאן  זאת  מז שהיא אותם  כתב  שהוסיף בתורה  פה 
 שקבל בכתב למה שנוסף כאן בהמשך שהם דברים נוספים ממש.הדברים  

 כאילו משמע שמילוי גרונם של ת"ח ביין הוא ממש ניסוך ולא כאילו מנסך. וצ"ע.  מדלא נקט   לה 
שב לו שהביא נסכים וניסכם  צ"ע ואולי רוצה לומר שלא מספיק שיביא להם אלא צריך דווקא שישתו בפועל ואז נח   לשון ימלא   לו 

 ע"ג המזבח 
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לכן יועיל לו היין להרחבת הדעת שעי"ז עוד יותר יוכל להתגבר בעשית ליבו חלל    \לזנעשה ראש ולא רש /
יתין המנוקבין עד התהם. לכן המשקהו יין כמו בקרבו. וכיון שלבו חלל בקרבו לכן גרונו ולבו הם בחי' הש

 .  \לחמנסך יין על גבי המזבח/ 
 

 להבין המאמר מקדים רבינו להזכיר מה שנתבאר בתחילת התורה באות א' 

 ואין צור כאלקינו , כמ"ש )שמואל א ב(  צור לבבי  [לט]  כי עיקר האלקות הוא בלב, כמ"ש
היינו החכמה שבלב    ,ייר של המדותכי הלב הוא הצ  ,ע"א(  ודאין צייר כאלקינו )ברכות י

וכו' כנ"ל. כי קודם הבריאה היה אור הקב"ה אין סוף וכו' כנ"ל ע"ש היטב. נמצא כשהלב  
בקרבי בבחי'   חלל  בבחינות  ולבי  לבבי,  ולהיפך    צור  העולם.  בריאת  בחינות  הוא  כנ"ל, 

 עיין שם.   הכשהלב אטום בבחי' ערלת לב, הוא מקלקל את הבריאה כמבואר למעל
שמצייר חכמת   צור לבבי , בחינות  ולבי חלל בקרביע"כ הצדיק שלבו פתוח בחכמה, בבחי'  ו

. ע"כ עי"ז יוכל לחדש מעשה בראשית, לבו למחשבות טובות תמיד עד שלבו חלל בקרבו בתכלית
בעולם ונפלאות  נסים  שחרית  [  מ]   כמ"ש   ,ולעשות  של  יוצר  בתפילת  יום  בכל  אומרים  שאנו  כמו 

, \מא/ דהיינו את כל הבריאה בורא בכל יום מחדש   ום תמיד מעשה בראשיתובטובו מחדש בכל י
דהיינו שע"י הצדיק  [  מב]  אמרו צדיק כי טובובטובו זה הצדיק שנקרא טוב, כמ"ש )ישעיה ג'(  

יום את מעשה בראשית   כי לב הצדיק הנ"ל הוא בחי' בריאת העולם כנ"ל   ,הקב"ה מחדש בכל 
י נעשה חלל בקרבו ממש כמו שהקב"ה עשה חלל בא"ס אלוקותו  שכיון שבלבו יש רק מחשבות טובות שע"

כדי לברא את העולם וכן הוא עושה בכל יום לחדש מעשה בראשית לכן לב הצדיק נעשה מרכבה למעשיו  

ליבו/ מכח  בראשית  מעשה  החדוש  ונעשה  הקב"ה  מט(    :    \מגשל  )סוכה  משארז"ל  חמוקי  וז"פ 
ים  מדך י  כ  ייר   א  ֲחל  אמן  כמו  ידי  שרגלי    [מה]   מעשה  המלך  שלמה  שאמר  שמה  דרשו  חז"ל  דהיינו 

בכל יום   \מודהיינו שרמז לשני נקבים שיש במזבח שבהם מנסכים יין/אלו השיתין  המלכות הן כמו חלאים  

שהם חלולים ומה שנשפך בהם יורד עד לתהום    שמנוקבין ומחוללים עד התהום   ומים בחג הסוכות 

, ורבינו דורש שזה רמז ללב הצדיק שהוא חלל בקרבו  ולבי חלל בקרבי היינו בחינות    ,שנמצא תחתם
ידי אומנתו    מחהמעשדהיינו    חלאים מעשי ידי אמןוזה    [.מז] כי תהום דא לבא כמובא בזוהר  

דהיינו שדרשו שאת התהום שתחת הספלים שבהם נסכו   \נא/([נ] בסוכה  )כך דרשו שםמטשל הקב"ה 

 
לא זכה נעשה    שמפקח לבו בחכמה   נעשה ראש לשתות לפי המדה  רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן תירוש זכה      -  : יומא דף עו עיין    לז 

רבא    זכה משמחו לא זכה משממו והיינו דאמר   לשון שמחה   וקרינן ישמח   לשון שממה   רש )והיינו דרבא דרבא( ]רבא[ רמי כתיב ישמח 

 פיקח.  פרש"י עשאוניחין.  חמרא וריחני פק 

שיין ספק יזכה ספק לא יזכה למה לא יקח ריחני דהיינו בשמים שאין בו ספק דוודאי פקחין. אלא צ"ל שאע"פ שנקט שניהם    צ"ע כיון
 בחדא מחתא אבל יין פקחין יותר למי שזוכה.

שרק ת"ח שיודע  ת שלכל אדם יש מדה שבה היין מפקח אלא  שפרש"י זכה היינו לשתות במדה הנכונה לפ"ז משמע שבאמ   עוד צ"ע 
 לשתות לפי מדה ואינו נגרר לשתות יותר מדאי.

 כי הת"ח עושה ניסים גם קודם שמשקים אותו יין ואולי עכ"פ ע"י היין מתרחב לבו ויש בכוחו לעשות יותר ניסים.  לכאורה צ"ע   לח

מבואר  לא  המז   עוד  לניסוך  הת"ח  שעושה  הניסים  בין  עיהקשר  המזבח  ע"ג  הניסוך  שגם  משמע  וקצת  מעשה  בח  מחדש  הקב"ה  "ז 
 בראשית וצ"ע.

 תהלים עג כו   לט 
 בתפילת שחרית ברכת יוצר אור ועיין חגיגה יב: מדרש תהלים מזמור צו א'  מ

ר ונכנס  שם מבואר שהחידוש נעשה ע"י רקיע הנקרא וילון שאינו משמש כלום אלא יוצא מנרתיקו ומעלים את האו   עיין חגיגה יב:   מא
 דוש עי"ש פרש"י וצ"ע לפ"ז לכאורה אינו חידוש כלל.  לנרתיקו ומתגלה האור וזהו החי 

 * יומא לח:   מב 

שכל בחי' שלמעלה מחפשת כדמותה ממש למטה כדי להתלבש בה שתיהיה מרכבה לה והכא לב הצדיק נעשה מרכבה    כי זה כלל   מג
 כח ליבו וממילא גם נעשה כפי רצון לבו.למעשיו של הקב"ה בחידוש מעשה בראשית ולכן נעשה החידוש מ 

 ירכיך   -גם בדפו"ר יריכיך ובתשכט    מד
 שיר השירים ז' ב'  מה 

מערבית דרומית היו שני נקבים ובהם ספלים אחד נוטה למערב והוא למים ושני נוטה למזרח והוא ליין )סוכה מח:(    במזבח בקרן   מו 
רמב"ם )מעשה הקרבנות פ"ב(  של יין. ובו מנסך את היין אע"פ שכתב ה כשבא לנסך עולה בכבש ופונה לימין וספל הקרוב אליו הוא  

 שמנסך על היסוד עי"ש לחם משנה שתירץ דבריו דלא הכסף משנה ופי' שהרמב"ם סמך על דבריו בהלכות תמידין ומוספין  
 *זוהר רע"מ פנחס רכז:   מז
 וקן מעשי ידי אמן מעשי. בדפו"ר מעשה ידי אמן מעשה, ובתקפא תיקן את לשון הפסוק בלבד, ומתרלו ת  מח 
 "ת בתקפא ביאור מוהרנ   מט 
 ועיין תוס' ד"ה אל תקרי בדף מט.שדוד כרה אותם  מבואר  נג.  אבל בדף  מט.    נ
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בראשית ימי  בששת  הקב"ה  עשה  והמים  היין  שבחינות  דורש  ורבינו  .  את  היינו חלאיםהיינו   ,
התהום,   עד  בקרביבחינות  זה  שמחוללין  חלל  כנ"ל   ולבי  העולם  בריאת  בחי'  זה    כנ"ל, 

בחי' מעשה בראשית בקרבו הוא  בדבריהם שלב של צדיק שהוא חלל  וזה  דהיינו שרמזו  ידי    ימעשנב. 
ן וכו' כנ"ל, הוא  שמחוללי  חלאים, בחי'  ולבי חלל וכו'אומנותו של הקב"ה, כי בחינות    אמן

דהיינו שלב    ממש מעשה ידי אומנותו של הקב"ה, כי זה הוא בחינות בריאת העולם כנ"ל
של הצדיק שלבו חלל בקרבו הוא ממש מרכבה למעשה ידיו של הקב"ה שברא בהם את העולם בששת ימי  

כח לבו ולכן חדוש מעשה בראשית בכל יום נעשה מ  . ועי"ז יוכל לעשות ניסים בעולם כנ"לבראשית
של הצדיק שחלל בקרבו ולכן מתחדש בכל יום כפי רצון ליבו, דהיינו לא במהלך הטבעי, אלא מעל הטבע,  

שמחוללין עד רמוז בלשון חז"ל    , וזהו\נג / כמו שהצדיק התגבר על טבע לבו, ועשאו חלל, הפך הטבע
שעל דבר    ,ותהם כל העירכמ"ש )רות א(  כי תהם לשון נס    ,, היינו בחינות ניסים[נד]   התהום

  . [נה]   נסיי הכל תמהין
 

ולבם  כי גרונם    ,וזהו הרוצה לנסך יין וכו' ימלא גרונם וכו'כעת חוזר רבינו לבאר תחילת הענין  

 ולבא   [נו]   הם קנהדהיינו שהשיתין והתהם  הוא בחי' שיתין שמחוללין עד התהום  של הצדיקים  
הצדיק  בבחי'  נז  של  הלב  חלל  נפתח  היין  בקרבי)וע"י  חלל  בגמ'  כי    ולבי  חמרא    [נח] מבואר 

 \ סא. ומבואר בתורה כו תנינא/ \ספירוש ששתית יין והרחת בשמים מועילים לפקח את המח/   ורחני פקחיןנט

 
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שיתין מששת ימי בראשית נבראו שנאמר חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי    -  .סוכה דף מט   נא

שה ידי אמן זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא  ו חלאים שמחוללין ויורדין עד התהום מע אמן חמוקי ירכיך אלו השיתין כמ 
ויורדין עד תהום שנאמר   יוסי אומר שיתין מחוללין  תניא רבי  תנא דבי רבי ישמעאל בראשית אל תיקרי בראשית אלא ברא שית 

תוכו וגם יקב חצב בו  זקהו ויסקלהו ויטעהו שורק ויבן מגדל ב אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן ויע 
   .ויטעהו שורק זה בית המקדש ויבן מגדל בתוכו זה מזבח וגם יקב חצב בו אלו השיתין 

)ירמיהו לא( תסתרי ממני, שאת בושה    -חמוקי    -  רש"י פ  וכן עד מתי תתחמקין  ונכסה ממני,  נסתר  )שיר ה(  סתרי, לשון חמק עבר 
   בח )ויקרא א(: ל שמעלת בי, חמוקי ירכיך לשון ירך המז ליקרב אלי ע 

האי תנא ור' יוחנן סברי מששת ימי בראשית נבראו אבל אידך תנא דדריש וגם יקב    -אל תיקרי בראשית אלא ברא שית      -תוספות  
ו קשה דר' יוחנן אדר'  חצב לית ליה דמההוא קרא דריש מזבח ושיתין למזבח בידי אדם הוה ובמילתיה גרסינן ועליו כרה דוד ומיה 

יוחנן  יוחנן דהכא סבר   )נג.( א"ר  מששת ימי בראשית נבראו דדריש מעשה ידי אמן מעשה אומנותו של מקום ולקמן בפרק החליל 
 בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ושמא אמוראי נינהו ואליבא דר' יוחנן: 

 מעשה   -  בדפו"ר מעשה וכן תוקן מתרצו   נב 

דומה למזבח, אזי ע"י ששותה יין שהביא לו ישראל, נעשה  . דהיינו שבא ללמד על הצדיק שע"י ש למד ונראה שבא ללמד ונמצא    נג
על ידו חדוש מעשה בראשית, ומזה נמצאנו למדים שהניסוך יין על גבי המזבח בכל יום בהקרבת התמיד מכוחו היה הקב"ה מחדש  

עצמו ע"ג המזבח    ידו חידוש מעשה בראשית כל שכן הניסוך   מעשה בראשית. כי אם הנעשה מרכבה לניסוך יין ע"ג המזבח נעשה על 
 נשעה זאת על ידו.

 דהיינו דרשת חז"ל הנ"ל בסוכה.  נד
 דורש תהם לא מלשון הומיה כרש"י אלא מלשון תמה ומתפלא וכן לעיל תורה ז' אות א' ותורה ט' אות ה'  נה 
 אע"פ שבפועל היין יורד בוושת ולא בקנה   נו
 ר בדפו"ר הסוגרים האלה נמצאים כב   נז
 ריות יג:[ * סנהדרין ע. ]יומא עו: הו   נח 
 וריחני   -גם בדפו"ר ורחני ומתרלו    נט 

זו פותח   ס רבינו בביאור כוונת הבריאה שהיא כדי לגלות מדת מלכותו ומבאר הכרח הצמצום לשם כך, דהיינו צמצום אורו    תורה 

זולתו, באופן שיוכל    דהיינו שתחלה      האין סוף.   הזולת לחזור  ברא מדת מלכות, דהיינו צמצום אורו באופן שיוכל להתקבל אצל 
ולהמליך אותו עי"ז. ואח"כ כיון שאין מלך בלא עם, עוד צמצם והעלים אורו עד שנעשה מקום לזולתו )שזו תכלית העלמה עד שניתן  

א להמליכו, נמצא דייקא אותו נברא, שכל מציאותו היא רק על קרקע זו, שיש מקום  מקום לומר שהוא אינו( וזולתו הוא האדם שנבר 

סוד הבחירה בלב כל אדם דהיינו    עוד מבאר     היינו הבורא בעצמו אינו, הוא זה שצריך להמליכו ולגלות כבודו.   לומר שהוא ית' ד 
ות טובות עושה חלל בלב ובורא בו עולמות  המלחמה שבין יצה"ט ליצה"ר שהם המחשבות טובות ורעות שבלב. וכשמתגבר במחשב 

שעיקר התגלות מלכותו  ומבאר      , אזי מחריבן ומחזיר את החלל לתוהו.  של התגלות מלכותו ית', אבל כשח"ו חושב מחשבות רעות 

וימליך אותו    עוד מבאר     היא בתפלה בכוונה מעומק הלב. רבינו שאת מדת מלכותו שמגלה הוא מגלה בלב הנברא עמ"נ שיחזור 

ש שתי עבודות אחת בליבו לשמור  י   נמצא שמצד הנברא          פיו בבחי' מלכות פה באופן שיגלה בפיו את כל האור שמאיר בלבו.ב 
מה   כל  בו את  לבטא  שיוכל  כדי  היטב לאור הלב  לקשור את הפה  ועוד  שבו את האור שעי"ז מתקלקל החלל.   הרע  יעלים  שלא 

 בתחילת מאמר זה מה שכתבנו בהערה על הגמ' יומא עו:   שמאיר בלבו, בתפלה בכוונה.
כְ   -  עין תורה כו תנינא   סא ִ ִמׁשּ ְרִחיק  ְלהַּ ׁשֶ ָצִריְך  ֵדי  ּכְ ִמיָכְלּתֹו,  יֹוֵתר  ּתֹות  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ק  ְקּדֵ ּוְלדַּ ה  רּות,  ִתּיָ ְ ׁשּ הַּ ט  ְמעַּ י  ּכִ ְכרּות,  ׁשִ ִליֵדי  ָיבֹוא  ּלֹא 

ָר  ּכָ ה  ִמּדָ ּבְ ֹוֶתה  ׁשּ ּוְכׁשֶ ֲחָסִדים,  ּבַּ ׁש  ּבָ ְמלֻּ ת  עַּ ּדַּ הַּ י  ּכִ ע,  ְודַּ ְעּתֹו.  ּדַּ ְרִחיב  ְלהַּ טֹוָבה  ּצֶֹרְך הּוא  הַּ ְלפִ ְלִפי  ְוִנְתרֹוֵמם  אּוי  ְעּתֹו  ּדַּ ֵחב  ִנְתרַּ י  ֲאזַּ ֶעְרּכֹו,  י 
י נִ  ֲאזַּ ל  מֹחֹו, וַּ יֹוֵתר עַּ ֲחָסִדים ּבְ ִלין הַּ ֲחָסִד   -ְגּדָ ׁש ּבָ ּבָ ת ְמלֻּ עַּ ּדַּ י הַּ ֲחָסִדים, ּכִ ִלין הַּ ת, ִנְתרֹוְמִמין ְוִנְגּדָ עַּ ּדַּ ְתרֹוֵמם הַּ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ה. ּכִ ִתּיָ ְ ׁשּ "ל.  ְיֵדי הַּ ּנַּ ים ּכַּ
ל ֶזה אָ  ּמִ ְועַּ ל הַּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֵערּוִבין ס"ה(: "ּכָ ּבֹוֵתינּו,  ל  ְמרּו רַּ עַּ ת ֲחָסִדים, ׁשֶ ִחינַּ ּבְ ְיָקא,  ּדַּ ה'  ּתֶ ת קֹונֹו". 'ִמְתּפַּ עַּ ִמּדַּ ֵיׁש ּבֹו  ֵיינֹו,  ּבְ ה  ּתֶ   -ְתּפַּ

ל   עַּ ה ׁשֶ ּתֶ ֲחָסִדים. ְוֶזהּו ִמְתּפַּ ִלין הַּ ִין ִנְגּדָ ּיַּ ת   -ְיֵדי הַּ לַּ ְגּדָ ף    ְיֵדי הַּ ס, אַּ ּיֵ ה ּוִמְתּפַּ ּתֶ ֲחָסִדים הּוא ִמְתּפַּ ל    -הַּ ּלֹא   -עַּ י ׁשֶ ּתֹות ְלִפי    ּפִ ָהָיה ָראּוי ְלִהְתּפַּ
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וכו' כאלו\סבשמועיל להרחיב את הדעת/  יין ע"ג השיתין    סג (. ועל כן כל הממלא גרונם  מנסך 
     סד:   שמנוקבין ומחוללין עד התהום כנ"ל

ואולי אפ"ל כי נסכי היין אפשר לידור    ונשכח קצת(  ,נכתב בזמנו   א)כאן חסר קצת דברים כי לסה
או לנדב בפני עצמם או עם קרבן עולה או שלמים וגם אז יכול הקריבם לאחר זמן ולא בזמן הקרבת הקרבן  

יום./ יין בכל  והיו מנסכים אותם בספל מזרחי שבקרן מערבית דרומית    \סואבל בקרבן התמיד היו מנסכים 
( כמבואר ברמב"ם  \סזמן הניסוך היו הלוויים שרים כמ"ש אין שירה אלא על היין )ערכין יא./ של המזבח, ובז

מא/  בתורה  כמבואר  הדינים  שרש  בינה  בחי'  הוא  המשמח  ויין  עי"ש.  ה'  הלכה  פ"ו  ומוספים   \סחתמידין 
שמן  נמצא ניסוך המזבח הוא בחי' סלת מנחה בלולה ב  \סטוהמזבח בחי' מלכות כמבואר הרבה בקהלת יעקב/

ולכן אז   כנ"ל  ה'  ונעשית מד'  ולהביאה לבעלה  הנ"ל בחי' אמא אוזפת מנהא לברתא הנ"ל כדי להגדילה 
אומרים הלווים שירה שזה בחי' שיר דיתער לעתיד לבא כנ"ל באות ה'. ולכן השומעים את שירת הלווים  

ת שבאו מפלישתים  . )שירה זו היא השירה ששרו הפרו\עהיו עושים תשובה שלימה כמבואר בברית מנוחה/ 
בחי'   הוא  המקדש  בית  ומסתמא  לעתיד  דיתער  השיר  שהוא  בזוהר  כ"פ  כמבואר  עליהם  הארון  כשהיה 

 עוה"ב שבעוה"ז.(   
עילאה,  ביתא  בינה  בחי'  לצדיק  שמביא  תתאה  ביתא  בחי'  מלכות  בחי'  הוא  לת"ח  יין  שמביא  זה  ונמצא 

עשי ידי הקב"ה המחדש את עולמו זה בחי' הכלה  שעי"ז נעשה לבו עוד יותר חלל בקרבו ועוד יותר בבחי' מ
תורה   לקבל  בעיבור  אותה  שיעלה  ורוצה  לו  מתקדשת  שהיא  לו  שרומזת  כנ"ל  לחתן  טלית  ששולחת 
וכנ"ל   לו.  בגללה שהתמהמה להתקדש  תורה דעתיקא שהפסיד  זה של השגות  אורח  כדי שירוץ  דעתיקא 

ישרא כשהיו  זה שהפסיד  אורח  לרוץ  להתגבר  צריך  בתשובה  שהצדיק  דהיינו שאחרי שמחזירם  נזופים  ל 

 :    עוד צריך להעלותם בעיבור ולהשיג התורה שהפסיד כשהיו רחוקים ולא באו לשמוע תורה ממנו 

 

וכו'.  [עא]   לעילשייך   . כי צריך התגברות גדול וכו' לרוץ אורח  ישיש כגבור לרוץ אורח 

גדול זה הדרך וכו'    ' ים במהירולילך בזמן שהיו ישראל נזופים ועכשיו רצ  'הזה שהיו יכולי 
יותר בביאור  זה  ענין  הקדוש  מפיו  אז  שמעתי  התורה  זאת  שאמר  בעת  שאמר   ,עכ"ל. 

מה שנקט זכות לגבי תשובה    בפירוש ענין זה לענין בני אדם הזוכים לעשות תשובה על העבר
לעבור באותם  על העבר עיין תורה מט תנינא שהעיקר מכאן ולהבא שלא יעשה עוד, אמנם עיקר התשובה  

 
ל   עַּ ֲאָבל  רֶֹגז,  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְוָהָיה  ְסָתם,  ל    -ֲחָסִדים  עַּ ֲחָסִדים  הַּ ת  לַּ ְגּדָ הַּ י   -ְיֵדי  ֹוֶתה  ׁשּ הַּ ֲאָבל  "ל.  ּנַּ ּכַּ ה  ּתֶ ִמְתּפַּ הּוא  ִין  ּיַּ הַּ אי  ְיֵדי  ִמּדַּ ֹוֵתר 

ִרין ּתֹקֶ  ּבְ א, ִמְתּגַּ ּבָ רַּ ּדְ י אַּ ר, ֲאזַּ ּכֵ ּתַּ ִסְטָרא  ּוִמׁשְ בּורֹות ּדְ ִרין ּגְ ּבְ ס ָורֶֹגז, ְוִלְפָעִמים ִמְתּגַּ עַּ ה ּכַּ ֲעש ֶ בּורֹות, ְונַּ ּגְ ל ָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות    -ף הַּ ָאָחֳרא, ְויּוכַּ
לֹום:  ס ְוׁשָ  ְוכּו', חַּ

שוחק מבואר  לבחי' שמחה שהוא הפך העצבות שזה בחי' כיווץ כמבואר בגמ' טפח עצב וטפח    ענין הרחבת הדעת נראה שהכוונה   סב
ששחוק הוא בחי' התרחבות ושחרור וע"י נקל לחשוב ולהתגבר על הצה"ר ולצייר מחשבת לבו לטוב. בבחי' אשריך ארץ שמלכך בן  

 חורין]ם[.  
 כאילו   -גם בדפו"ר כאלו ומתרצו    סג
   '. ומתחילה תורה קכה עד סוף קלה ואח"כ תורה נ בדפו"ר נגמרת כאן התורה  סד
 מוהרנ"ת בתקפא  סה 

ב( אין טעון נסכין אלא עולת בהמה ושלמים בלבד בין היו קרבן צבור או קרבן יחיד  הל'  ב ) " מעשה הקרבנות פ   רמב"ם ר ב כמבוא   סו 
והחטא  נסכים אבל העוף והאשמות  והן עולות טעונים  גדול הואיל  ואילו של כהן  יולדת  נסכים חוץ  או כבש  ות אין מביאין עמהם 

נסכיהם בתורה:  נדר או  ובהל'  )   מחטאת מצורע ואשמו שנתפרשו  עם החטאת והאשם שנאמר לפלא  נסכים  ומניין שאין מביאין  ג( 
נדבה דבר הבא בנדר ונדבה יצאו חטאת ואשם ובכור ומעשר ופסח הואיל ואינן באין בנדר ונדבה אין טעונין נסכים ומניין להביא  

ול לידור או לנדב יין לבדו.  עוד שם פ"ב הל' יב  ועי"ש פרק יד הל' א' שיכ    חגיגה ועולת ראייה לנסכים שנאמר או במועדיכם: שלמי  
 שזבח ונסכים אינם מעכבין זה את זה ויכול להביאם לחוד ובהפרש כמה ימים.

 ותו"ס ד"ה שאין בברכות לה.  עי"ש פרש"י   סז 

רוֹ ְוֶזה )יֹוָמא ע"א(   -  סוף תורה מא   סח א ּגְ ּלֵ , ְימַּ חַּ ְזּבֵ ּמִ י הַּ ּבֵ ל ּגַּ ִין עַּ ְך יַּ ּסֵ ְלִמיֵדי  : 'ָהרֹוֶצה ְלנַּ ל ּתַּ ָלה.    -ָנם ׁשֶ ְינּו ְמלּוָכה ּוֶמְמׁשָ ְך', הַּ ּסֵ ֲחָכִמים'. 'ְלנַּ
יָנה, ׁשֶֹרׁש  ּבִ ת  ִחינַּ ִין, ֶזה ּבְ י" ְוכּו'. יַּ ְלּכִ י מַּ ְכּתִ ֲאִני ָנסַּ ים ב'(: "וַּ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ׁשֶ מֹו  יִני ּכְ ת ּדִ ִחינַּ ' ֶזה ּבְ חַּ , 'ִמְזּבֵ חַּ ּמֵ ְמשַֹּ ִין הַּ כֹוָרה, יַּ ּבְ ְלִמיֵדי   הַּ   -ם. 'ּתַּ

ל   יִנים, עַּ ּדִ יק הַּ ְמּתִ יל ּוְלהַּ ְמׁשִ ְמִליְך ּוְלהַּ רּוׁשֹו: ָהרֹוֶצה ְלהַּ ח הֹוד: ְוֶזהּו ּפֵ ת ֶנצַּ ִחינַּ . מַּ   -ֲחָכִמים', ֵהם ּבְ חַּ ּמֵ ְמשַֹּ ִין הַּ הּוא יַּ ם, ׁשֶ ְרׁשָ ה,  ְיֵדי ׁשָ ֲעש ֶ ה ּיַּ
ל   ל    -ֵעָצה )טֹוָבה(: עַּ רֹוָנם, עַּ א ּגְ ּלֵ ל  יְ   -ֶזה. ְימַּ ל    -ֵדי ִרּקּוִדין, אֹו עַּ ם עַּ ּמּוָבא ְלֵעיל: ּגַּ מֹו ׁשֶ ְדיֹון, ּכְ יִנין.  -ְיֵדי ּפִ ּדִ ק הַּ רֹוָנם, ִנְמּתָ  ְיֵדי ִמּלּוי ּגְ

 עי"ש סוף ערך דש ובריש ערך זא ובסוף ערך י"ה ועוד.  סט 
מבואר   ע וכש   שם  לשיר  ללוים  מרמז  היה  כראוי  שב  היה  לא  הקרבן  שמביא  רואה  היה  בתשובה  כשהכהן  שב  היה  שירתם  שמע 

שלימה. וצ"ע כי נסכים לא באים אם קרבן חטאת או אשם של יחיד כמבואר ברמב"ם לעיל. וראיתי מתרצים שמדובר בקרבן התמיד,  
ירה אלא על היין. ועוד שבקרבן ציבור מה עושה שם היחיד ולמה שישוב  ועדין צ"ע. א"כ איך הותר לו לרמוז להם הרי אין אומרים ש 

 אז בתשובה שלימה הרי חייב קרבן יחיד.  דייקא 
 תחילת העמוד הזה   עא 



 מוהר"ן                     מט                תורה              קוטי                יל                 8נח: 

ואמר, שאעפ"י שזוכים   ,\עב/ מקומות שהיה ולעמוד בנסיון דהיינו תשובת המשקל כמבואר ביומא פו:
מהש"י  רחוקים  שהיו  הזמן  אותו  הוא  היכן  עדיין  אעפ"כ  שעבר,  מה  שהיו  [עג ]   לתקן   ,

הזמן באותו  הש"י  את  לעבוד  מתים    יכולים  ימים  הם  הש"י  את  בהם  עבד  שלא  ימים  אותם  כי 
ובסוף ימיו עולה כל אדם עם כל הימים כמבואר בזוהר עה"פ ואברהם זקן בא בימים. והם שכרו  מקדושה  

שע"י שימים שלא עבד בהם את הש"י הם פגרים מתים )ושם מבאר  לעתיד, ועיין תורה קעט רבינו מבאר  

ות ציווה שלא להתענידוע שבשיחות  אבל    \עד/ החיות אותם  ל תענית הפסקה אפשר לתקן גם ימים שעברו ו
)עיין לק"ה מנחה ז' אות ז' וח' שכל תוקנו    ונראה שכאן הכוונה שימהר להיות אצל הצדיק האמת  (כל כך 

לשמוע ממנו תורה כנ"ל שעי"ז    גודל מעלת הווידוי לפני הצדיק(  בתורה ד'  )עיין  של הבע"ת רק ע"י הצדיק(

 ובוודאי  ,\עה/בכח הצדיק יזכה לתקן העבר
 ]דף נט.[ 

צריכים לתקן זאת, דהיינו להשלים ולמלאות את העבודה שהיו יכולים לעבוד את הש"י  
להתעורר   שזוכין  אחר  ע"כ  ממנו.  ורחוקים  ית'  מלפניו  נזופים  שהיו  העת  אותו  בכל 

ולרוץ מא ית',  גדול בעבודתו  זריזות  זריזות  עוד וד מאולתשובה, צריכין  , כדי שיזכה ע"י 
חסרון   גם  ולהשלים  לתקן  שעברועבודתו  הימים  של  לרוץ    ,העבודה  צריך  עכשיו  כי 

 במהירות גדול זה הדרך שהיה יכול לילך בזמן שהיה רחוק מהש"י:  
 [ עז]  חאפין  סאיר דארפט זיך זייעיר יאגין איר זאלט נאך קענין עפי  ,ואמר לאנשיו בזה"ל

 : צריכים אתם להזדרז מאד )בעבודת ה'( כדי שתספיקו עוד להשיג משהו

 
 

 
שם מבואר שיש בחי' תשובת המשקל בהרהור. ויש לדון בזה כי שם מדבר בתאוה הידועה דייקא ועליה אמר    עיין סוף תורה כז   עב

גרוע מהמעשה כי כולה    ראה עינים מהלך נפש דהינו מהמעשה עצמו לכן אולי דווקא בתאוה זו שההרהור ר"ל בגמ' יומא עד: טוב מ 
 דמיון לכן גם תשובת המשקל מהני בהרהור אבל עבירות אחרות לא וצ"ע.  

כאלה  עפ"י תורה מט תנינא כי שם תחילה אומר שעיקר התשובה מכאן ולהבא שלא יעשה עוד אלא שמוסיף שאנשים    עוד יש לדון 
בל תשובה שלימה היא דייקא שיעבור במקומות שעבר  גם מחשבה אצלם כמעשה לכן צריכים להזהר גם מהרהור ורק אח"כ מוסיף א 

 ממש וימנע עצמו. משמע שהם שני שלבים והתיקון השלם הוא דווקא תשובת המשקל ממש.  

 יון דומה ממש.  יומא פו: שהכוונה שמשמים כשרואים ששב באמת מזמנין לו נס   ועיין שפת אמת 

   : על יומא דף פו  בניהו בן יהוידע ועיין  

דבעינן אותו מקום ואותה אשה ואותו פרק בזה מובן הטעם דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן גדולה    יהודה והנה לדברי רב  
   אשה ואותו פרק:   תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם דצריך להאריך ימיו עד שיתגלגל ויזדמן לפניו אותו מקום ואותה 

מצדיקים, אומר שא"א לומר כן אלא רק בחוטא במחשבה בלבד ועשה    ברכות לד: על המאמר שגדולים בעלי תשובה   ועיין מהרש"א 
 תשובת המשקל בהרהור.   

ם מדרגה לדרגה וכה"ג בע"ת ברגע אחד ועיין תורה  עיין זוהר ויחי רכד סוף ע"א בא בימים אתלבש באינון ימים ממש ועיין זוהר חיי שרה קכט. באינון ימי עיין תורה קעט ו   עג
 ה שבין המצוות  נט תנינא לצדיק יש עבוד 

י  ...  עיין תורה קעט   עד חֶֹשְך, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות, ּכִ ָעְברּו ּבַּ ִמים ׁשֶ ּיָ ְינּו הַּ ה ֵמִתים, הַּ ּיֶ עֹוֵרר ּוְמחַּ ּמְ ֲעִנית ׁשֶ ּתַּ ת הַּ ֲעלַּ ְך ָעלָ מַּ ל יֹום ָויֹום ִנְמׁשָ יו  ּכָ
ּיֹום ִמְצוֹות ּומַּ  ֶזה הַּ ּבְ ה  עֹוש ֶ ְעָלה, ּוְכׁשֶ מַּ ע ִמּלְ פַּ לֹום,  ׁשֶ ס ְוׁשָ ְך ִאם, חַּ ְעָלה, אַּ מַּ ִמּלְ ב  ע רַּ פַּ יְך לֹו ִחּיּות ְוׁשֶ ְמׁשִ ּיֹום ּומַּ ה הַּ ּיֶ י ְמחַּ ים טֹוִבים, ֲאזַּ ֲעש ִ

ִמלְּ  ע  פַּ ׁשֶ ָעָליו  יֹוֵרד  ֵאינֹו  י  ֲאזַּ ִמְצוֹות,  ּבֹו  ה  עֹוש ֶ ֵאינֹו  י  ִאם  ּכִ ְעָלה  ִחּיּונוֹ   -מַּ ֵדי  ּכְ ק  רַּ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ֶזה    ִאם  נֹוֵטל  הּוא  ּוְכׁשֶ ִצְמצּום,  ּבְ
ד   ּיֹום, עַּ ֶזה הַּ ׁש ּבְ ּיֵ ט ׁשֶ עַּ ּמְ ע הַּ פַּ ֶ ׁשּ י מֹוִריד ּוֵמיִניק ּומֹוֵצץ הַּ ע, ֲאזַּ לֹום, רַּ ס ְוׁשָ ה ּבֹו, חַּ ּיֹום ְועֹוש ֶ ִחיּ הַּ ם ֶעֶצם הַּ ּמֹוֵצץ ּגַּ ְצמֹו,  ׁשֶ עַּ ּיֹום ּבְ ׁש ְלהַּ ּיֵ ּות ׁשֶ

א ִמְלמַּ  ּבָ ע הַּ פַּ ֶ ׁשּ ד הַּ בַּ ע, ְוהּוא מֹוֵצץ ּגַּ ִמּלְ פַּ ֶ ׁשּ ד הַּ בַּ ְצמֹו ִמּלְ ִריָאה, ְוֵיׁש לֹו ִחּיּות עַּ ל יֹום הּוא ּבְ י ּכָ יֹומֹו, ּכִ ר יֹום ּבְ בַּ ל  ְעָלה ּדְ ְצִמי ׁשֶ ם ִחּיּותֹו ָהעַּ
ִמים  ּיָ ֲארּו הַּ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ד  ּיֹום, עַּ ְ   הַּ ִמׁשּ ּיֹוֵנק  ינֹוק הַּ ּתִ הַּ ל  מֹו ְמׁשַּ ּכְ ָגִרים ֵמִתים,  ּפְ לּו  ּלָ ֶהָחָלב  הַּ ְפָסק  ּנִ ּוְכׁשֶ יֹוֵנק ֶהָחָלב,  ָלּה ָחָלב  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ן  ְזמַּ ל  ּכָ ֵדי ִאּמֹו, 

ל   ְך עַּ ׁש, אַּ ּמָ ָמּה ְוִחּיּוָתּה מַּ לָּ   -מֹוֵצץ ּדָ ִמים הַּ ּיָ ה הַּ ּיֶ ֲעִנית הּוא ְמעֹוֵרר ּוְמחַּ ּתַּ ֲעִנית: ְיֵדי הַּ ּתַּ ּכֹל ְלִפי הַּ  לּו, ְוהַּ

ִמּיוּ  ׁשְ גַּ ּבְ ֲהִבינֹו  ף  ְוֵיׁש לַּ ְוׁשֹוֶתה ּבֹו ְואַּ ֵאינֹו אֹוֵכל  ׁשֶ ר  חַּ ּיֹום, ֵמאַּ ה הַּ ִמּזֶ ְוֹכחַּ  ִחּיּות  ִנְמָצא ֵאין לֹו  ה,  ּנֶ ְתעַּ ּמִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ל  ת.  י  עַּ ם.  ּפִ ֵ ׁשּ ֵכן עֹוֵבד ֶאת הַּ
ם ּבַּ  ֵ ׁשּ עֹוֵבד הַּ , נִ ִנְמָצא ׁשֶ ִין לֹו ּכֹחַּ לֹא ֶזה ֵמאַּ י ּבְ ׁש לֹו ֵמֶאְתמֹול, ּכִ ּיֵ ל  ּכֹחַּ ׁשֶ ל ֶאְתמֹול, עַּ ּכֹחַּ ׁשֶ ּיֹום ּבַּ עֹוֵבד הַּ ּיֹום  ְמָצא ׁשֶ אֹותֹו הַּ ן ֵמִביא ִחּיּות ּבְ ּכֵ

ר   חַּ ְואַּ ֶאְתמֹול  ל  ֶאְתמ ׁשֶ ל  ׁשֶ ּכֹחַּ  לֹו  יק  ְסּפִ מַּ ֵאין  י  ֲאזַּ וַּ עֹוד  ה  ּנֶ ְתעַּ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְך  בְּ ּכָ ׁש  ּמֵ ּתַּ ְלִהׁשְ ָצִריְך  ְוָאז  ּגּוף,  הַּ ׁש  ֶנֱחלַּ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָיִמים  ֹול,  ל  ׁשֶ ֹכחַּ 
ּוֵמתּו,  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ִמים  ּיָ לַּ ְוֶהָאָרה  ִחּיּות  ם  עַּ ּפַּ ָכל  ּבְ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ְפֵרעַּ עֹוד,  ְלמַּ ּקֹוְדִמים  ׁשֶ   הַּ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ּנֹות  ְלִהְתעַּ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ד  ְצָטֵרְך  עַּ ּיִ

 ְ ק ִמׁשּ נַּ ּיָ ׁשֶ ִמים  ּיָ ל הַּ ּכֹחַּ ׁשֶ ׁש ּבַּ ּמֵ ּתַּ ל ְלִהׁשְ ִמים. ]ְועַּ ּיָ ל הַּ ה ּוֵמִאיר ּכָ ּיֶ י ְמחַּ ֲאזַּ ִחּיּות    ֵדי ִאּמֹו, וַּ ִהיא הַּ ְמָחה, ׁשֶ ּשִֹ ת הַּ ֲעִנית ִנְבֶנה קֹומַּ ּתַּ ל ְיֵדי הַּ ן עַּ ּכֵ
ָמקוֹ  ְמבָֹאר ּבְ ְצוֹות ּכַּ ּמִ ל הַּ ל ּכָ ּדֹות ׁשֶ ֵחר )א([: ּוְנקֻּ  ם אַּ

ל   עַּ ר ׁשֶ ֵאר ֵהיֵטב, ְוָהִעּקָ ת ה', ּוְמחַּ )ֶזה ָהִעְנָין לֹא ּבֵ ֲעבֹודַּ ְכִניס אֹותֹו ּבַּ ר ּומַּ ָעבַּ ל יֹום ָויֹום ׁשֶ ל ּכָ ּכֹחַּ ׁשֶ ּמֹוִציא הַּ ֶ ה ׁשּ ל ְיֵדי מַּ ֲעִנית, עַּ ּתַּ ה  ְיֵדי הַּ ּיֶ
ל   "ל, עַּ ּנַּ ֶהם ּכַּ ם ּבָ גַּ ּפָ ִתים ׁשֶ ּמֵ ִמים הַּ ּיָ ל הַּ "ל(: ְיֵדי  ּכָ ּנַּ ְמָחה ּכַּ ּשִֹ  ֶזה ִנְבֶנה הַּ

 כ"א לפי בחינתו ותפיסתו.  הצדיק מוריד נשמה חדשה לכל אחד מהשומעים את תורתו אות ה' ש   עיין תורה לו   עה 
 מאד מאד   -מתרצו מאוד מאד,    -בתרלד  עו

 צריכים אתם להזדרז מאד )בעבודת ה'( כדי שתספיקו עוד להשיג משהו.  עז
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