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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

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

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
 ליקוטי מוהר"ן

 
 נט. דף

 
 
 נ תורה



  .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



 1נט.               מוהר"ן                                     נ  תורה                                יקוטי      ל                       

  הצילה מחרב נפשי הצילה מחרב נפשי מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 
נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְלׁשֹון    ַרּבֵּ

 זמן אמירת התורה
 זו תורה  לא ידוע היכן ומתי נאמרה 

 

 פתיחה
דת החוסר שובע של הכלב. כיצד  מחלק ראשון עיקרו מדבר מעניין התפלה ומ . חלקים ב'התורה מתחלקת ל

מתבטא בתפילה הפגומה שהיא בחי' כלב שתמיד חסר לכן תפילתו אינה היכי תמצי להתחברות אליו ית'  
  \יש תפלה שלימה ורצויה ומתקבלת שהיא בחי' אריה בחי' עצם  האלא היכי תמצי למלא חסרונותיו ולעומת

 ל עצמו רוצה רק את עצם החיבור עם הש"י.  כש
מדבר מתכונת העזות של הכלב ומזהיר מהעזי פנים שבדור שהם הכלבים, שלא די שתפילתם    לזה  רובהקש

 ככלב גם מואסים בתפלת יראי ה' ומונעים אותם מלהתפלל כראוי.
חוסר שובע אבל לעניין אכילה שאצל הדומה לכלב היא בבחי' בטן רשעים  ב  גם הוא עוסק  שניוהחלק ה

מסתפק במועט וגם בזה הוא בבחי' ותאכל ותשבע ותותר הנאמר ברות.    תחסר. ולעומתו מי שלבו לב אריה
מי   לכן  ומתקבלת  רצויה  היא  כזו  לאכולואכילה  ובכוחו  נפשו  עבודה    שתיקן  לו  נחשב  ומתענה  בקדושה 

 פגומה שהכלב נחית לקבלה. 

 
 ליקוטי הלכות

 יו"ד טריפות ג'
 פוגם בברית אינו יכול להתפללה או"ח יום הכפורים א' ד' 

 ואכיל קרבנו כלב אנחית א' א' ת יו"ד טריפו 

 
 הקדמה 

 בפסוק זה מצא רבינו רמז לכל השגתו בתורה זו.  ,הושיעני מפי אריההצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי 
 תו של דוד המלך ושל אסתר המלכה להנצל מקליפת הכלב ולהוושע ע"י בחי' אריה לפסוק זה היא תפי

רצויה ומתקבלת   ,כשהיא נעשית כראוישדהיינו  ,כקרבןהיא ה  ל הזהר שתפ ובנויה על מאמר חז"ל בתקוני
  .אזי גם מתקבלת ע"י דמות כלב ,וכשח"ו להפך  ,ה-בדמות ארי

ולכן כשם שהקדושה נמשלה   ,וכן למטה בטבעיהם בה,כעומדים זה לעומת זה למעלה במר האריה והכלב
   .לאריה כן הסט"א לכלב

מדת  .התכונות שבהן עוסקת תורה זו הן עפ"י הפסוק )ישעיהו נו יא( והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה 
תפלות כנגד  )ברכות כו:( כמאמר חז"ל  -תפלה  .ובאכילה ששתיהן כקרבן החוסר שובע מתבטא בתפלה

 שלחנו של אדם מכפר כמזבח. )ברכות נה.( כמאמר חז"ל  -ואכילה תמידין תקנום,
 ,משביעו רעב )סוכה נב:( טבע החוסר שובע מבטא פגם גדול יותר והוא פגם הברית שעליו דייקא נאמר

 היא עיקר הרע שבכלב ועיקר הפגם בכל עבודת השם. ו
דהיינו   ,ואילו הנובע מזה ,יוובזה פותח רבינו את דבריו כאן שהפגם הזה הוא עיקר המונע מתפילה כרא

כל הגישה שלו לתפלה היא בחוסר  דהיינו שבגלל פגה"ב לכן  ,החוסר שובע הוא החיצוניות של הפגם
 עם הקב"ה. והחיבור מעצם הדיבור  ,וממילא לא יכול להתפלל כראוי בנעימות ,שביעה מעוה"ז

 
   חלקים ב'התורה מתחלקת ל

ומ דת החוסר שובע של הכלב. כיצד מתבטא בתפילה הפגומה  מחלק ראשון עיקרו מדבר מעניין התפלה 
היכי תמצי למלא  ית' אלא  אליו  היכי תמצי להתחברות  אינה  לכן תפילתו  כלב שתמיד חסר  בחי'  שהיא 

ל עצמו רוצה רק כש  \ ב/ יש תפלה שלימה ורצויה ומתקבלת שהיא בחי' אריה בחי' עצם  החסרונותיו ולעומת 
 את עצם החיבור עם הש"י.  

 
 תמוד תשע ירושלים  א

עפ"י מה ששמעתי מהריצ"ח כיון שהאריה שבמרכבה מדתו    ונ"ל מבואר הכוונה,    ולא   , סודו בתקוני הזהר י   , מכונה עצם   מה שאריה   ב
ל הוא כח  -ל חסד כל היום וא -ל כמ"ש א -אבל היא גם בחי' כח כי החסד הוא בשם א   , חסד כידוע. ומדת החסד היא השפעה ונתינה

ה  עצמה  מצד  החסד  שמדת  נמצא  וכו'.  עמכם  לעשות  ידי  לאל  יש  של  כמ"ש  עצומה  התפרצות  האריה  יא  של  מדתו  וזו  גדול  כח 
שאצלו כיון שהו אחיה בא לבטוי בשעה שהוא רעב או כשצריך להגן על עצמו. אבל בזה מתבטא מדתו דהיינו עצמו שהוא כוחו  

בטאות  מתפרץ בכח לחוץ לכן החסד נקרא עצם כי כל בחי' עצמיותו פורץ ומתגלה לחוץ. ובאמת כל מדה מצד היותה מה היא הת 
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מדבר מתכונת העזות של הכלב ומזהיר מהעזי פנים שבדור שהם הכלבים, שלא די שתפילתם    לזה  רובהקש
 ככלב גם מואסים בתפלת יראי ה' ומונעים אותם מלהתפלל כראוי.

חוסר שובע אבל לעניין אכילה שאצל הדומה לכלב היא בבחי' בטן רשעים  ב  גם הוא עוסק  שניוהחלק ה
מסתפק במועט וגם בזה הוא בבחי' ותאכל ותשבע ותותר הנאמר ברות.    תחסר. ולעומתו מי שלבו לב אריה

מי   לכן  ומתקבלת  רצויה  היא  כזו  לאכולואכילה  ובכוחו  נפשו  עבודה    שתיקן  לו  נחשב  ומתענה  בקדושה 
 פגומה שהכלב נחית לקבלה. 

 
 האריה לעומת הכלב  

וכן  ומב האריה  כנגד  הכלב  עומד  זה  לעומת  שזה  הקדושה    איתאאר  במרכבה  עשבמרכבה  הכלב  ומד 
הקדושה. במרכבה  האריה  כנגד  במדת    הטמאה  זה  לעומת  זה  והכלב  האריה  עומדים  בעוה"ז  הם  וכן 

 וכן בתאוות הניאוף.  ובעזות.   ,והחשיבות ,מלכות, והוהשובע ,ההסתפקות
השובע   שבע  -במדת  כשהוא  טורף  שאינו  טבעו  ידוע  נקרא    \ג/האריה  הכלב  שבעה"לעומתו  ידעו   " לא 

לעומת   ,קחושכלב דוגמא למי שאינו נותן כלום רק ל  כד.  וכן איתא בנדריםודע כלל מה הוא שובע.  ישאינו  
מלך שהוא רק נותן ואינו לוקח כמבואר שם שמי שנדר לחבירו שיהנה ממנו ולא יהנה אותו יכול לומר לו  

 לאו כלבא אנא וכו'
הכלבים    ו הסט"א כל מהותה רק לקיחה לקדושה היא בחי' נתינה בחי' צדיק חונן ונותן ואיהוהכלל ידוע ש 

ידעו שבעה נעשה    לא  כך  בזה  התנהגותו  כפי  לדעת  צריך  אדם  כל  וכן  הב.  הב  בנות  שתי  לעלוקה  בחי' 
 מרכבה לעליונים. 

 
המלכות   במדת  הי   -וכן  וכן  החיות  מלך  נקרא  אותו    ם בימי  ההאריה  המליכו  החיות  שכל    ע"יהקדומים 

 כמבואר ברד"ק   ים לפניו,עהיו כורעים ונכנשאגתו לבד  לשמע ש
,  עליה אמרו חז"ל עזות מלכותא בלא תגא  זותעוה  ,והכלבים עזי נפש  )ישעיהו נו יא(  כתיב בוהכלב  לעומתו  
   גם הוא מלך אבל שמושל בכח עזותו בלא כתר מלכות.דהיינו ש

.  תשבע  אכי עזי נפש הם נפשם המתאוה היא עזה וחזקה ולועיין רד"ק שם מבאר טעם דלא ידעו שבעה,  
 , דהינו שגם מדת החוסר התמידי נובע מהעזות

מצינו   שבחז"ל  וכן  מקומות  כקללההכינוי  בכמה  משמש  מלך,  כלב  כנגד  שמואל  ודייקא  ט'  -עיין  טז  ב 
כששמעי בן גרא מקלל את דוד המלך אזי אבישי בן צרויה אומר לדוד למה יקלל הכלב המת הזה את אדני 

מלך המלך.   לעומת  כלב  עומד  כאן  אנכי   .גם  הכלב  א"ל  להלחם  לקראתו  בא  דוד  את  כשראה  גלית  וכן 
ב ח' יג כשאלישע מבשר לחזאל  -מלכיםוכן ב   במקום להתייחס אלי כמלך.ר"ל  .  שאתה בא אלי במקלות

עצמו  שסותר  כאומר  הכלב.  עבדך  מה  כי  אותו  שואל  ישראל,  את  ויהרוג  ויחריב  ארם  מלך  שיהיה 
ֶמֶלְך  -שמואלוכן מצינו ב  הג ככלב. נ שבבשורה על שאהיה מלך אתה אומר שאת ָיָצא  ִמי  י  א כד )יד( ַאֲחרֵּ

ֶאָחד: ְרֹעׁש  ּפַ י  ַאֲחרֵּ ת  מֵּ ֶלב  ּכֶ י  ַאֲחרֵּ ף  ֹרדֵּ ה  ַאּתָ ִמי  י  ַאֲחרֵּ ל  ָראֵּ שמאול     ִיש ְ עיין  אמר -עוד  שאבנר  ח'  ג'  ב 
   .ככלב גשולישאני מקים את בית המלך שאול ואתה תולה בי עוון ניאוף אם פ "הראש כלב אנכי"למפיבשת 

וכו' שנאמר שם אחרי שמתאר כיצד תיהיה   נפש  והכלבים עזי  ד' שהפסוק  וכן במדרש תהלים  עוד עי"ש 
גאולת ישראל נאמר על הגויים שהם לעומת ישראל. וכדאיתא במשנה שבת יד ד' שישראל כולם נקראים  

 בני מלכים, דייקא. 
 

הכהן  -  ניאוף  בתאותוכן   צדוק  ר'  פגום    \ד/ כותב  הבריותבשהכלב  מכל  יותר  בתיב.  זה  נח  עד שאפילו  ת 
כמבואר בסנהדרין קח:  וכן   פגם ושימשיחיד שהכלב  ,\ה/ ששם היתה הנהגת עוה"ב עד שטורפים אכלו עשב

 \ ו/.הכלב נקרא שגלבגמ' ר"ה ד' 

 
לא גבול אבל החסד מיוחד שמה שמושפע לחוץ הוא בחי' כח עצום של עצמו שהוא חסד. להבדיל ממדת הגבורה  של המדה עצמה ב 

ניתן   זה  מכח  ודייקא  גבורה  היא  מאריה מדתו  גדול  שכוחו  אע"פ  שור  ולכן  הכח  בעצירת  כוחה מתבטא  כל  כי  להפך ממש  שהיא 
דייקא מדת הגבורה לכבוש את כוחו ולהגביל אותו הפך מדת החסד  אותו בתלם ישר כי זו  ולהעבידו ולהוליך  לקשור אותו למחרשה  

ולכן הכלב שהו  גבול.  בלי  נתינה והשפעה  זה    א שהיא מצד עצמה  הו אמדת חסד אבל בצד הקליפה לכן אצלו  גם  לעומת האריה 
בינו שמדתו חסד  ום אחר טעם שמאברהם א מתבטא בעזות וניאוף ששתיהן ענין של השפה ויציאה אבל מצד הקליפה. וכמבואר במק 

והארת   שמים  כבוד  המוליד  הנכון  השפעה למקום  היא  זו אותה מדה אלא שבחסד המתוקן  כי  ניאוף  שמדתו  ישמעאל  דייקא  יצא 
 פנים, ולעומת זה חסד דקליפה היא השפעה למקום הלא נכון שמוליד עזות פנים והסתרת פנים.     

האריה עיקר מדורו באפריקא ואין דרכו לילך ולהזיק     -ח"א מאמר יד פ"ג.    ספר הברית ועיין      .תא ד"ה אדע   ועיין תוס' ב"ק קטז.  ג
כ"א למלאות רעבונו, אמנם בזולת זה בטבעו הוא רחמן על הברואים החלשים ממנו, גם גומל טוב למטיבים עמו כאשר נראה ממנו  

בע  יתירה כמובא בספרי  וענוה  גמילות חסדים  יפח כמה פעמים מעשים של  לא  והוא  גם  לי הטבע,  ומאש.  רק מנחשים  דבר  ד מכל 
 עוד עי"ש מאמר יז פרק יז שהאריה מיוחד מכל החיות בחוש השמע.     אימת מפגיע על האריה: 

 הכלב זנאי מכל הבהמות.  –)ד"ה וקבלתי(  )לר' צדוק הכהן( פ"ח    מחשבות חרוץ   ד
 ה כבקר יאכל עשב.וישאר אך נח. וכתוב בישעיהו שלעתיד לבוא ארי   חת"ס עה"פ   ה 
 שהיא בריה יחידה ששייך אצלה פגם ז"ל כאדם.  כן ידוע ו   ו 
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צורה מבטלת  מכולן  יותר  זו  שתאוה  התאוות.  וידוע  מכל  כ"פ והיינו    יותר  זה  על  וחוזר  במהר"ל  דאיתא 
   . \ז/ואינה נחשבת לבריאה כלל שהכלב היא בריה השפלה מכל הבריות ובספרי

והחוסר התמידי חוסר השובע  דייקא   שלו  גם מדת  זו  נב: על תאוה  סוכה  בגמ'  כדאיתא  זו  נובע מתאווה 
ונעשה בכל מהותו בריה רעבה שכל מהותה רדיפה אחר מילוי גשמי שרק מוסיף לה חסרון   משביעו רעב.

והם העזי    הזו  מהתאווה  על החסרון ומתפשט ואינו שבע מכבוד  לכל המדות באכילה בטן רשעים תחסר 
   וממאסים את יראי ה' וחולקים על תפילתם. פנים שבדור שנעשים ראשים ומתגאים על עם דל.

והיא הפך הבושה והענווה שהם    (עיין תורה יא)וכן איתא שתאווה זו קשורה כדבר אחד עם הגאווה והעזות  
שנקראת שכיבה    ,לעומת התאווה הזו  ,שכן הבר דעת נקרא עומד על דעתו  ,ת בחי' עמידהעהד שבחי' דעת  

   אפילו אבן שחקו מים ואין בהם עמידה אלא שכיבה. עד ש ,בחי' מים שמבטלים צורה ,דייקא
  )סוף פרשת בהעלותך(  ו מכל אדםיהוא הענו  \חויהי בישורון מלך/   כמ"ש  שה רבינו הנקרא מלך מוכן מצינו ב

לה  ית"ח שאין בו דעת נב  א טו(  ויקרא רבה)ואיתא במדרש    )בזהר ובלק"מ כ"פ עיין תורה נו(  דעת ה  והוא
לא ראה עצמו ראוי להכנס  גדול ממנו    הפ שלא הי שאע"טובה ממנו מדובר שם במי שהוא הפך ממשה  

צל אשכל דלתות חתורות  להפך כדאיתא בגמ' ב"ק כג  לאהל מועד. הפך הכלב שמדתו עזות ועל כן מדתו  
 . \טועיין ר' צדוק שגם זה הוא מנפילת מדת המלכות של האריה שהוא בחי' מלך פורץ גדר / .הכלב

ובשר  ל'  שמות כב  מהפסוק  בזבחים פב:  כי זה גדר ההעזות ששום מחיצה לא עוצרת אותו וכן למדו חז"ל  
)ועיין   .לכלב  הטריפה הראוי  אשגם הו   לאסור היוצא ממחיצתו  ,בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו

כמ"ש  הברית  פגם  בחי'  שהוא  נמסר  אליו  לכן  הברית  פגם  בחי'  שטריפה  א'  אות  א  הלכה  טרפות  לק"ה 
 לעלוקה שתי בנות הב הב. עי"ש.(

ויש לו בת זוג ואינו נזקק    יתירה )ספר הברית(  שיש בו גנוני ענוה  בעלי הטבעלעומתו האריה מבואר בספרי  
  ירא   אג מי לשא  הובו נמשלה המלכות דקדושה וגם הקב"ה נקרא ארי  .ככלב  \ישאינן שלו/ממינו  לאחרות  

ח'( ג'  אריאל  \יא/ )עמוס  נקרא  המקדש  כט.  ובית  ישעיה  דוד  חנה  קרית  ראשון    אריאל  בבית  המזבח  ואש 
נדמתה לכן    ,\יב/ דייקאבנשים נכריות דהיינו פה"ב ככלב  היתה בדמות אריה רובץ ורק בבית שני כיון שפגמו  

 לב. כגם אש המזבח ל
כולה  כזו  ותפלה  ית'  עימו  החיבור  עצם  את  רק  רוצה  עצמו  שכל  עצם  בחי'  אריה  בבחי'  שתפילה  נמצא 
מתיקות ע"י חוש השמיעה דייקא, כי כולה קשב לדבורי הש"י היוצאים מפיו, ומה נפלא לפ"ז שתפלה כזו  

יז שהאריה מיוחד   שהיא בחי' שמועה טובה נקראת בחי' אריה, כי מבואר בספר הברית ח"א מאמר יז פרק
 .  \יגמכל החיות בחוש השמיעה/ 

 
והפוגם בברית נופל למדת הכלב שלא יודע שובע והוא הנצרך ביותר לבריות שמבואר בתורה מז ותורה סו  
שעי"ז הוא רחוק ביותר ממדת האמת. ועיין תורה מז שהשובע הוא ע"י מדת האמת שעל ידה זוכה להארת  

תו ועיין  ואמת.  מדת  שהיא  ה'  מבואר רפני  נא  ובתורה  הטחול,  של  דמים  מעכירת  שניאוף  ד'  אות  לו  ה 
הוא   הקב"ה  עם  והקשר  הברית  שפגם  כיון  פשוט  וכן  אחת  בחי'  וניאוף  ששקר  נמצא  השקר.  בא  שמשם 
לאכול   אפשר  אי  ניאוף  תאות  ע"י  ולכן  אמת.  מדת  שהיא  פנים  הארת  הפך  ית'  ממנו  עורף  בחי'  בעצמו 

 
מהר"ל   ז  נה    עיין  עמ'  חדש  חמישי  –אור  באר  הגולה  ובבאר  בריאה.  נחשב  ואינו  שבנמצאים  פחות  מכלבא.    –הכלב  עניא  לית 

 ת שבנבראים.הוא פחוּ   –מ' מא שבת  אין כמוהו משולל מן הכבוד. ובחדושי אגדות ח"א ע   –ובנתיבות עולם ב' נתיב דרך ארץ פ"א 

 אבן עזרא ורבינו בחיי וחזקוני ותויו"ט על משנה שבועות ב' ב'   עי"ש   ח
ולכך יוסף נמשל לשור כשור לעול לקבל עול מלכות שמים בכבישת היצר     -  דרשה לסיום הש"ס   -  ליקוטי אמרים ר' צדוק הכהן    ט 

צ"ג )סנהדרין  חלק  עול בפרק  נקרא  בס   ועשיית המצוות שזה  גם  משיח  גבי  ומסובלים במצוות, אבל  ע"ב(  )י"ז.(  ב' דברכות  וף פרק 
יהודה נמשל לאריה מלך בחיות והמלך פורץ גדר ואין מוחין בידו )בבא קמא ס' ע"ב( ומימי לא ראיתי ארי סבל )קידושין פ"ב ע"ב( כי  

מעשיו אך טוב, ושני  עשה גם המר מתוק וכל  אינו סובל עול רק עושה מה שלבו חפץ כי הוא הגבר הקים עולה של תשובה להיות נ 
הפנים היו במרכבה כידוע ומהם היה זה לעומת זה במרכבה החיצונית של זה לעומת זה פני אריה יצרא דעריות לעשות מה שלבו  

 חפץ ופני שור לקבל עול ועבודה זרה ונכריה ביצרא דעבודה זרה: 

ט'.    כן איתא בספר באור סתומות   י ה'  נשא  ב ברש"י פרשת  לו כמה  אינו כאותן בהמות שנזקקות לכל  וכתב שם שיש  זוג אבל  נות 
כרוב   היא עשתה מעשה בהמה שהכוונה שרוב הבהמות אבל לא  כוונת רש"י  ובזה באר  זוג כלל ככלב.  בת  להן  ואין  ממינן  נקבה 

ה.  -מ"ו ח  " משנה כלאים פ החיות. ועיין לעיל שר' צדוק כתב כלב זנאי בבהמות בהמות דייקא.  ועיין   ֶלב, ִמין ַחּיָ ר, ִמין    ּכֶ ִאיר אֹומֵּ י מֵּ ַרּבִ
ָמה.   הֵּ  ּבְ

כי האדם הבין בחכמתו ושכלו טבע כל בהמה וחיה וקרא לכל  ב' יט טעם שקרא אדה"ר לאריה אריה    עיין רבינו בחיי בראשית   יא
  נה היו שמות מושכלות, אחת ואחת שם מעין הטבע והמדה שהכיר בה והאותיות שצירף בשמותיהן הכל לפי טבעיהן ומדותיהן, וה 

י(   יא,  )הושע  ה' יתברך כאומרו  ומלך שבחיות עד שהנביאים המשילו בו את  גדול  גבור  כאמרך הכיר בחכמתו טבע האריה שהוא 
אחרי ה' ילכו כאריה ישאג, והעלה שמו אריה מפני שאותיות אריה רוחניות, כי האל"ף והה"א והיו"ד הן אותיות ה' יתברך והרי"ש  

 נו: ריה מבאר עניואם כן עצם השם של א  פירושו רוח, 

)עי"ש בן יהוידע ההבדל בין עזות הכלב לעזות הנמר שהיא דייקא  ומהרש"א שם שדייקא בועל ארמית דימוהו לכלב     עיין ע"ז ה.  יב
 שבח כמבואר באבות הוי עז כנמר( 

 מיוחד בחוש הריח ועיין סוף תורה ב' שריח תלוי בטהרה(   וצ"ע שהכלב )   יג
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וא"א להתפלל כראוי שתפלה   צדיק דייקא דהוא מאן דנטר ברית.  ,נפשו  עבקדושה בבחי' צדיק אוכל לשוב
 אמונה ואמונה היא תלויה באמת כמבואר בתורה ז'. 

 
 הקדמה כאן עד 

* 
 

 )לשון רבינו ז"ל(

 ' נתורה 
כ אריה  וכו'  \טז/[טו]  מחרב נפשי מיד כלב  הצילה  \יד/ב()תהלים  מפי  הושיעני     . יחידתי 

כל עבודתו לתקן ודוד    \יז/ על תהלים כב  שים שםרמזמור זה חברו דוד המלך על צרות עצמו כמבואר במפ
חייו חשש שמא פגם בברית   אספירת המלכות שהי ולכן כל  ואני תפילה  מלכות פה עד שאמר על עצמו 

כאן.יועי"ז ת בגמ'    פגם התפילה כמבואר  אותוואיתא  לזמר  בו על אסתר המלכה שעתידה  וכינה    , שרמז 
כשהלכה אל אחשורש לדבר אסתר הצדקת  שמגילה טו:  באותה אילת השחר כמבואר ביומא כט. וכמבואר  

נסתלקה ממנה ו  \יח/ לבשה רוח הקדש ובדרכה עברה בבית הצלמיםהמלך להצלת ישראל מגזרת הכליה    אל

ו  \יט/ השכינה זה  אמרהונבהלה  הוא    ,קלי קלי למה עזבתני  מזמור  וחשבה שמא המעשה שהולכת לעשות 

כי   \כא/ דהיינו ששווה אצלי החרב והכלב  ,ד כלב יחידתייהצילה מחרב נפשי מאמרה    לכן  ,\כ/פגם הברית

כראוי מחיי אם אפול ממדרגת התפלה  מותי  דהיינו שאזכה שדמות אריה    הושיעני מפי אריה אלא    ,טוב 
 תקבל תפילותי, 

 
פר   יד כב תהילים  וְ   ק  יְ )כ(  ה  ה: ַאּתָ חּוׁשָ ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי  ְרָחק  ּתִ ַאל  ְיִחיָדִתי:   דָֹוד  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֶחֶרב  מֵּ יָלה  ַהּצִ י    )כא(  ִמּפִ ִני  יעֵּ הֹוׁשִ )כב( 

ִמים ֲעִניָתִני:  י רֵּ ְרנֵּ ה ּוִמּקַ  ַאְריֵּ

קליפת הכלב. ועיין מהר"ל אור  ם קבלה בידו על  כתב ש מה ש   –)לר' צדוק הכהן( פרק ח ד"ה וקבלתי    עיין ספר מחשבות חרוץ   טו
לית עניא מכלבא ונתיבות עולם ב נתיב דרך    –הכלב פחות שבנמצאים ואינו נחשב בריאה ובאר הגולה באר חמישי  –חדש עמ' נה  

. ועיין בחיי  כלבתא ד"ה    –פחּות שבנבראים ועמ' צב ר"ה    –אין כמוהו משולל מן הכבוד וחדושי אגדות ח"א עמ' מא שבת    –ארץ פ"א  
 "פ ולא יחרץ כלב לשונו ד"ה ועפ"י הקבלה.עה 

הגמ'  טז  כמבואר    עפ"י  שבבריות  שפלה  בריה  שהיא  כיון  בזיון(  לשון  הוא  היום  גם  )לכן  גנות  לשון  שהוא  כלב  לאחשורש  שקראה 
ל  ל חידושי אגדות ח"א ע הכלב הוא הפחות שבנמצאים עד שאינו נחשב בריאה( עוד עיין מהר"   -במהר"ל )בספרו אור חדש עמ' נה 

ואל תתמה איך היה ]המלך[ נמשך אחר דבר המגונה כזה לשמש    -ר"ה ד מאמר והשגל לימינו )של מלך מדאי( שהיא כלבתא כתב 
וזהו   ]ידע שהיה[ נמשך אחר הכלב,  ומדריגתו  ]כוחו[  מי שידע  ולפיכך  יאהב הדומה[  ]הדומה  פנימי כי  ]כי[ הוא דבר  עם כלב, דע 

ממלכי מדי ופרס כלב יחידתי )מגילה ט"ו ב'(, כי לא ]פרס[ בלבד אלא כל האומות הם    לאחשורוש שהוא גם כן   אשר קראו אסתר 
 הנמשכים אחר דברים כאלו מפני שהם מתחברים לאלו כחות.

  עוד נראה לומר שהכוונה להמן שהוא מזרע עמלק המכונה כלב בחז"ל כמובא בפרש"י על שמות פרק יז פסוק ח עה"פ ויבא עמלק 
למקרא זה לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם ואתם אומרים היש ה' בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא  סמך פרשה זו    -וגו'  

 ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני.  

 כלב ר"ת ממכן   וכן במה שרבינו מצטט רק ה' תיבות אלו. אולי רמז לר"ת שבהן הצילה מחרב נפשי ר"ת המן. מחרב נפשי מיד 

כד מית בר נש, אי זכי, נחית בדמות    -(  הובא בש"ע הזהר יו"ד ח' הלכות ביקור חולים סימן שלט דף רכד: )   עיין זהר רע"מ פנחס עוד    יז 
   אריה לקבלא נפשיה, ואי לאו, בדמות כלב, דאמר דוד עליה, )תהלים כב כא( הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי: 

אפ"ל   יח ל   אולי  שסמוך  ממ מה  נסתלקה  הצלמים  כמבואר  בית  אלילים  עבודת  הוא  זנות  כי  זנות  על  רמז  מזה  והבינה  השכינה  נה 
 בתורה לו.  

ותעמד בחצר בית המלך הפנימית אמר רבי לוי כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה    -עפ"י הגמרא במגילה טו:    ביארנו לפי רבינו  יט 
ונס כרצון או שמא על שקראתיו כלב שנאמר הצילה  על שוגג כמזיד ועל א   הימנה שכינה אמרה אלי אלי למה עזבתני שמא אתה דן 

 מחרב נפשי מיד כלב יחידתי חזרה וקראתו אריה שנאמר הושיעני מפי אריה.

והוא        וידוע כי כל"ב הוא סוד שם ב"ן מ"ן דנוק' דסט"א.  ...  -זה לשונו   -לגמ' זו בספרו אפיקי מים   ועיין באורו של רבי יצחק חבר 

ו( וקרא לך ואכלת מזבחו וכו' שכמו שבקדושה הקרבנות הם מעלים מ"ן ליסוד נוק' דקדושה שלכן הי'  ות לד ט כי כתי' )שמ   א ענין נפל 
למעלה,   מ"ן  בסוד  עולים  הקרבנות  היו  וע"י  בגוה  דשדי  רוחא  רי"ו  שם  והוא  קרבנין,  אכיל  אריה  כצורת  מעלה  של  אש  סוד        שם 

ע"י שנהנו מסעודתו    וכן ישראל         סוד מ"ש ליכול כלבא לשירות'.  סוד נוק' דסט"א והוא  הנהנה מזבחיהם הוא מעלה מ"ן לי   ונגד זה 

אסתר לבית    ולכן כשנכנסה        וכו' וגם שהעמיד להם זונות ערומות וכו' כמ"ש במדרש, הגבירו כח מ"ן דנוקבא דסט"א סוד כל"ב,  
 תהו, ולכן נגזר ח"ו כלי'.  יא ירדה לקלי' בסוד ה הצלמים אז נזכר עון זה והוא סוד סלוק ט"ר ]ט' ספירות ראשונות[ דנוק' וה 

שביאת גוי אינה עריות דאינו בכלל אדם ולכן א"צ ליהרג ולא יעבור, אבל לפי מדרגתה בוודאי ריח זנות יכול    ר"ת   אפילו לדעת   כ
 להיות בזה.

(  וץ ' צדוק במחשבות חר ן ר לשו כי חששה שמא דנים את מעשיה כזנות דהיינו כמעשה הכלב שהוא הזנאי שבבהמות )   נקטה כלב   כא
 שעל כן שימש בתיבת נח כמבואר בסנהדרין קח:  
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)תהלים    כל עצמותי תאמרנה, אין יכול להתפלל בבחי'  \כב/כי כל הפוגם בברית

ת' שכל השתוקקותו רק להיות בחיבור עימו ית' ולא חסר  ישהיא תפילה שכולה רק התחברות אליו    לה(

אחר/  דבר  שום  הקשר\כגלא  ניתוק  רק  הוא  פחדו  וכל  ית'  עימו  וקשר  וחיבור  בברית  הוא  כי  וכשאין ,   .
שהוא בחי'    , אזי כלבאאלא מתפלל כי רוצה שהקב"ה ישלים חסרונותיו   כל עצמותימתפלל בבחי'  

דהיינו שהסט"א גם היא מקבלת   [כה]   , היינו תפלתורבנווקמעלה את  ואכיל    \כד/ נחית  הסטרא אחרא 

 
הוא קשר ובעל התניא מצייר זאת כשני חצאים של דבר אחד דהיינו שבעל ברית צריך להרגיש עם בן בריתו דהיינו    עניין הברית   כב

 הקב"ה שכל איזה ניתוק והקל ביותר עושה אותו לחסר חצי.  

מנם מצד השורש זה דווקא מרמז שהפירוד הוא מקרי אבל( מצד עצם הפגם זה  גם בזה נקרא מקרה )שא קבוע לכן הפ   והכוונה לקשר 
מרמז על מהות הפגם שהוא בחי' ויקר אלקים לבלעם דהיינו קשר מיקרי, כי התפיסה של הפוגם בברית היא בחי' לתאווה יבקש נפרד  

גמת בכל הקו האמצעי )כי יסוד עולה עד  ופסת את כל הקומה ופו כי א"א לקיים שניהם וכשתאב לגשמיות )ובפרט בתאוה זו שהיא ת 
חו"ב( אזי הוא לא בברית עם הקב"ה ועיין תורה לו שזה נחשב ע"ז דהיינו פירוד ועורף ממנו ית', דהיינו זונה וסוטה ממנו ואפילו בדקי  

לעשו  בבחי'  ית'.  אליו  העולה  האמצעי  מהקו  מהיושר  סטיה  היא  הזה  לכיון  סטיה  כל  ע" דקות  רק  שהוא  דרך  בים  העין  ת  קשר  י 
 כמבואר בתורה ו' עי"ש בהקדמה.

בשלימות בבחי' יראה בחי' במקום שיש יראה אין חסרון כמ"ש אין מחסור ליראיו כמובא בתורה יד אות ח'.    בבחי' תיקון המלכות   כג
)והיכן שחושב    נפתולי אלקים נפתלתי.וכל תפילתו היא התחברות גמור אליו ית' כמבואר בתורה פד תנינא כמ"ש ויפלל פנחס וכתיב  

 שם נמצא כמובא בשם הבעש"ט( נמצא שהוא בבית המלך וכלום חסר בבית המלך.

ר"נ  יספרו לו כשיוושע כדי שימשיך    וכמסופר על  ואמר להם שלא  פלוני שישתחר מהצבא  טולטשינער שביקשו ממנו שיתפלל על 
ָלה:  את תהילים כא  תהלים(  )בפי' רוממות אל על  להתפלל באותו כח. ועיין אלשיך   ל ָמַנְעּתָ ּסֶ ָפָתיו ּבַ ת ש ְ ה ּלֹו ַוֲאֶרׁשֶ ֲאַות ִלּבֹו ָנַתּתָ )ג( ּתַ

שמפרש תאות ליבו נתתה לו עוד קודם שביקש ואעפ"כ נתתה לו לבקש כדי להשתעשע בשמיעת דבריו. והביאור שדוד המלך אומר  
 ך לשמוע ארשת שפתי.  יך לבקש כי רצוי לפני להקב"ה נתתה לי בקשתי בהעלם ולא בגלוי כי רציתה שאמש 

אמר רבי חנין אמר רבי חנינא כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם מנא לן ממשה רבינו שנאמר ואתפלל    ועיין ברכות לב: 
ומעיין בה  אל ה' וכתיב בתריה וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא איני והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המאריך בתפלתו  

מבואר שמי שמאריך ולא מעיין מתי תתקבל תפילתי תפילתו מתקבלת  י כאב לב שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב וכו'  סוף בא ליד 
והביאור כנ"ל כי הקב"ה רוצה שיתפללו לא בשביל לקבל בקשתם אלא כדי להאריך בהתחברות עימו ואז ממילא גם מקבל בקשתו  

תהילים קמז )יא( רֹוֶצה ְידָֹוד  )בחי' יחול שנהפך לחולי. ולעומת זה כתיב  ה.  זי להפך עוד נעשה חול אבל כשכל כוונתו בתפילה לקבל א 
ָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו:  אמר רבי חמא ברבי חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר קוה  ומסיים שם     ( ֶאת ְירֵּ

 קב"ה זה רק ע"י רבוי ההתחברות עימו.ו כנ"ל כי לרצות את ה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'. דהינ 

ובהגהות מוהרח''ו שם    , בדמות כלב   כד ע''ב  בזוה''ק פרשת משפטים דף קכא  עיין  כלב  שמורה על הנוקבא דסטרא אחרא הנקראת 
   קור חולים סימן שלט( )הובא בש"ע הזהר יו"ד ח' הלכות בי   אות ב' ועיין בדברי האר''י ז''ל בספר הליקוטים תהלים דף פז ט''ד 

מרה    מבואר בתיקונים  טחול  ריאה שכנגדם  לב  מח  כנגד  והם  נץ  הנשר  ונגד  חמור  ונגד השור  עומד הכלב  שנגד אריה שבמרכבה 
 וכבד 

דאיתא שם שהכלב מכיר קונו ובב"ק ס: שהוא בעל נפש ונקרא כלב כי כולו לב. ומהר"ל בחדושי אגדות הוריות    וצ"ע מסוף הוריות 
אא"כ נפרש שכיון שכולו לב הולך רק אחר התגלות ליבו כמ"ש הכסיל  כן מכיר קונו. וצ"ע.   שהוא בעל נפש וכולו ל באר שבגלל  

הולך אחר התגלות לבו עיין תורה א' שהוא עשו הוא היצה"ר. וכל זה אעפ"י שמכיר קונו. אלא שעדיין קצת קשה כי מכיר קונו הוא  
ל הוריות יג. בשם הרמ"ה שמכיר קונו אין הכוונה לקב"ה  ל. וראיתי בבאר שבע ע שבח גדול לכאורה שסותר היות בריה שפלה מהכ 

 אלא לבעליו כמ"ש ידע שור קונהו ולפ"ז אפשר לפרש שמכיר בעליו כדי שיתו מבוקשו.

זו"ן  , קרבנא לקודשא בריך הוא שתיהיהואם לא סלקא שכינתא בצלותיה  ...   -* עיין תיקון כא דף מה.    כה יחוד    דהיינו הסט"א   , הא כלבא בסוד 
, ועליה אתמר גם בלא דעת  ולא יגרום אחיזת החיצונים בשכינה הק' , ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא  להנות מתפלתות למיכל קרבנא דיליה  קא נחי 

העמוד מבואר היטב כיצד  ועי"ש מתחילת      :בלת אינה מקו, לא טוב  תפלתו הנקראת נפש בסוד אשפוך את נפשי  נפש כשאין לו דעת לכוין לתקן השכינה בסוד היחוד הנקרא דעת, אז  
 . צריך להתפלל כדי לגרום היחוד הנ"ל 

תפלות    ברכות כו  בגמ' , כמה דאוקמוהו קדמאין  בזמן בית המקדש איהי כקרבנא    בזמן הזה ועוד אית תקונא חמשאה בצלותא, צלותא  ושם דף סב:  
, ואם הוו זכיין  אברהם איש החסד   שתיקן  א צלותא דשחרית , ד בחי' חסד ב לימינא  כנגד תמידין תקנום,...    .....קרבנא קדמאה, קרבנא דהוה קרי 

כוונו לשם  הוה נחית דיוקנא דארי"ה והוה מקבל קרבנא, ודא מיכא"ל דדרגיה חס"ד, איהו הוה מקבל צלותא דשחרית, ואם לא זכו   שלא 

דעשיה ק ה נחית דיוקנא דכלב  מה כתיב בקרבנא לכלב תשליכון אותו, דחשיב ליה כטריפה, ובגין דא הו   שמים לקבל ההוא דורונא,    ליפה 
צועקים   כלבים  דאינון  חבלה  מלאכי  וכל  יחידתי,  כלב  מיד  נפשי  מחרב  הצילה  השלום,  עליו  דוד  דאמר  כלב  איהו  ודא  וקרבנא, 

ה לעלוקה שתי בנות  במשמרה תניינא דליליא, אינון צווחין ונבחין ואמרין הב הב, בגין דאינון מסטרא דגיהנם סם המות, דאתמר בי 
 הב:   הב 

פנחס  זהר  עיין  אית    -רמ:    עוד  מכלהו  ודאי  אלא  מאחרנין  קרבנא  לית  מ"ט  בכסא.  דחקוקין  אינון  דיוקנין  ד'  למשאל  אית  השתא 
קרבנא. אריה חקוק בכורסייא בשעתא דקרבנא שלים אריה נחית ועאל באשא ואכיל ואתהני מתמן. אדם חקוק בכורסייא אדם עקרא  

ואדם עלאה אתהני מאדם תתאה וכל זינא אתקריב לזיניה ואתהני מניה מדיליה ממש ומיסודא  ב תמן רוחיה ונשמתיה  דכלא ומקרי 
ואי תימא הא אריה דלית ליה יסודא לתתא בההוא קרבנא אריה כליל בכלהו דהא לימינא הוי ובג"כ אכיל בכלהו וכל שאר     דיליה.

הוא   דימינא  בגין  מזיניה  מניה(  )ס"א  אכלין  דחק לא  דיוקנין  ד'  כל  וכד  הא  שלים.  קרבנא  הוי  ובג"כ  לקרבנא  מתקרבין  בכסא  וקין 
 אתהנון מעקרא ויסודא דלהון כדין נחת רוח לאדלקא בוצינין עלאין.



 6נט.               מוהר"ן                                     נ  תורה                                יקוטי      ל                       

זו ניתנת  .הנאה מתפלה  כולן הקב"ה מקבל אלא שמקבל באופן שהיא  ריקם את   \ כו/ כי אין תפילה חוזרת 
לעולם אלא תמיד  כלב שאינו שבע  בחי'  רק שימלאו בקשותיו שזה  כוונתו  כל  ואם המתפלל  מהמתפלל, 

בדמות בריה שזו מהותה כי ה' צלך    באה פילה להעלותה למעלה  תאזי גם המלכות המקבלת את ה  \כזחסר/ 

 . וכמו שאנו מתנהגים גם הוא מתנהג עמנו מדה כנגד מדה
מתיקו וטועם  התפלה  תוכשמתפלל  לקמן  בדיבורי  שיתבאר  כפי  מפיו  הבחינה  ששומע  זאת   ,

תאמרנהנקראת   עצמותי  גורם  .  כל  שבתפילתו  אחלמעלה  כשם  שאין  באופן  בפנמיות  זה  יתיקון 
 . \כח/צונים כך גם בעצמו נעשה התיקון בבחי' המח המתפשט בפנמיות כולו דהיינו בעצמותילח

 
הכי שפוון נטלין ליה לדיבור. ופרחין ליה לעילא וכגוונא דאינון חמשה כנפי )ס"א ענפי( ריאה    :  דף רכז  עוד עיין רעיא מהימנא פנחס 

בלא האי קול הכי נמי צריכין למהוי חמשא תקונין דפומא כלהו פתיחן בלא סירכא בחמש תקונין דאינון   הו פתיחן בלא סרכא לק כל 
]דף רכח/א[ אחהע בגרון. בומף בשפוון. גיכק בחיך. דטלנת בלישנא. זסשרץ בשינים ודבור דיהא בהון בלא סרכא ועכובא כלל הה"ד  

ובגיניה אתמר אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שמקובל ואי אית  יהו דבור  קה יוצאת דא צלותא דא ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רב 
 סרכט ונפקא בעכובא יודע אני שמטורף בגין )ס"א כגון( סרכא בריאה דאיהי טרפה.

ל הוא מועט  שלא הולכת לאיבוד, אבל כמובן כיון שהתיקון שעושה למעלה הוא מועט לכן גם השפע שיחזור אל המתפל הכוונה    כו 
 ן שאינו כלי ראוי אפשר שהטובה תבוא תצטייר בבחי' דין דהיינו איזה צער שמתוכו תתגלה הטבה.ועוד שכיו 

והכלב הוא הפחות והשפל, וחכמינו ז"ל    -וז"ל –הבאר החמישי    -עיין מהר"ל באר הגולה  לא ידעו שבעה.    כמ"ש והכלבין עזי נפש   כז 
דאמרו שם אמר רב פפא לית עתיר מחזיר ולית עניא מכלבא ע"כ.  חשיך )שבת קנ"ה, ב'(  קראו הכלב עני בב"ח כדאיתא בפרק מי שה 

כלבי   עם  לשית  כלב אנכי, אשר מאסתי אבותם  ג'( הראש  )ש"ב,  פחותה אמר  בריאה  זכרו  שפלותו, שכאשר  על  מורים  והכתובים 
 צאני )איוב ל'( והדבר הוא מפורסם מן הבריות עד שיספרו הכל בזה: עכ"ל.

ז ד' והשגל יושבת אצלו ופירשו שם שהכוונה לכלב. והוא בחי'  צדוק לשון ר'  )   חיות נאי שב והוא  ( בחי' פגם הברית וכדאיתא בר"ה 
זונה המבואר בתורה לו פגם הברית והקשר עימו ית'   נוק' דס"א דהיינו בחי' עורף כלפי הקב"ה בחי' אשה  קהלת  עיין  מלכות דס"א 

ב   -יעקב   כל  )אות  שם  ערך  רח"ו  בכל  דף    ב'( לפרשת משפטים הגהות  היפוך  כלב  נקרא  דנוקבא דסטרא אחרא  מבואר  ע"ב  קכ"א 
   .עכ"ל, רצה לומר דנוקבא דקדושה נקרא בכל בת היתה לאברהם אבינו ובכל שמה, ונוקבא דקליפה נקרא כלב 

  שמעון ואמר, זכאה רבי  פתח    -:   דף מד הנ"ל דף מה עמוד א' כולו  המתחיל ב   כא עיין תיקון  התיקון בתפילה    להבין כיצד נעשה     כח

, דהא פימוי אפיק  ויודע להעלות הברורים דרפ"ח נצוצין שזהו תכלית כוונת התפלה  וידע לסלקא רעותיה לעילא אשרי המתפלל באופן זה  איהו מאן דמצלי  
ד בסוד יד הגדולה ויד החזקה  י שם מ"ב שהוא ג"פ י"ר"ל כי עיקר עליית המ"ן הוא ע"  , ואצבעוי כתבין רזיןי-שבקול ודבור שמוציא מפיו מייחד שם הויה ושם אדנ   שמהן 

וכוונת התפלה עולין    מפומוי [  מה/א ] , וכד סלקין שמהן  ויד הרמה שבחג"ת, ואז אצבעותיו שיש בהן בכל יד ג"פ פרקים הם רושמים סוד העניין למעלה כי ע"י דבורי 

להברורין העולים שם, והם מסייעין    לקבלא לון   ביצירה   עילא פתחין גדפייהו ל   צירה שהם מלאכי הי  כמה עופין   אז  , הברורין דרפ"ח מעולם העשיה לעולם היצירה

לבריאה חיוון דמרכבתא להעלותם  וכמה  לון דבריאה  ,  לנטלא  לגבייהו  מזדמנין  כלהו  לאצילות   ,  להעלותם  כל שכן אם שכינתא שריא  מהבריאה   ,
ומשם עולה המ"ן עד ז"א וגורם יחוד זו"ן,    תלקת לקודשא בריך הוא , ואס דמלכות דאצילות  ר"ל שזכה לנפש דאצילות ואז יכול להעלות הברורים עד יסוד  בצלותיה 

השכינה שהיא אם שלנו שמשם שורש ומקור  ר"ל    ם ם אלא א  , אל תקרא א  ומפרש   , ורזא דמלה אם תשכבון בין שפתים הזוכ הלזה ודאי מעלתו גדולה מאד 

 איהו מאן דסליק לה בצלותיה דמצלי בשפווי לעילא לגבי בעלה: זכאה    , ם בחי' השפתיםנפשותינו צריך להשכיבה ולהאירה מנצח והוד דז"א שה 

,  שהוא בחסד בסוד לך ה' הגדולה ולא בבחי' אל זועם שהוא בגבורה   , הא"ל הגדול ודאי שהוא בחסד  בשמא דאתקרי א"ל   השכינה   בצלותא דשחרית סלקא 
סליקת   דמנחה  אלקי"ם   השכינהבצלותא  דאתקרי  סליק שבגבורה   בשמא  דערבית  בצלותא  יקו"ק   השכינהת  ,  דאתקרי  הי    בשמא  שאז  שבת"ת 

ז"א הזמין את המלכות הנקראת ארץ לסוד    ויקרא ארץ     בחג"ת   שהם   א"ל אלקי"ם ה' דבר   כל ג' שמות הללו כתובים יחד   , ורזא דמלה אעולה בין ב' זרועות דז"א 

 : היחוד 

, ורזא  הרי הן ב' שעות   צלי, ושעה אחת לבתר דמצלי לשהות שעה אחת קדם דמ , דצריך בר נש בצלותיה  בברכות לב:  ואמרו מארי מתניתין
)כמ"ש בשער הכוונות דרוש ד' מדרושי  הרי ג' שעות שחסידים ראשונים שהו בתפילתם כדי להמשיך ולהעמיד את המוחין בז"א ג' שעות   דמלה דישהא בצלותיה שעתא חדא 

שהוא    ההוא דאתמר ביה ה' איש מלחמה   רא שהי בה, לשון שהיה, ומפרש ותרגם אונקלוס וגב  יש גין דאתמר והאיש משתאה לה מחר ב ורמז לדבר    הלילה(

אם שגורה תפלתו בפיו    ברכות לד:   , והתפלל כראוי אז עליו נאמר   וצלי   לכוין לבו בתפלתו ע"י התבוננות בגדולת הקב"ה, ואח"כ  , ולבתר דשהא ליה בר נש ז"א
 : י תתקבל תפלתי דא ובעת מלבי אל פי בוופרש"י אם תחינתי נ  בודאי אתקבל צלותיה 

התפלהורזא דמלה   לפני  בר נש צריך למשהא ואתתא לאקדמא, כמה דאת אמר אשה כי תזריע וילדה זכר, )ורזא דמלה    כי  סוד השהייה 
א להשפיע שפע  ועי"ז יורד המ"ד מז"  וכך בתפלה צריך לשהות קודם התפלה כדי לגרום שז"א כביכול ישהה עד שהשכינה תעלה מ"ן תחלה אשה מזרעת תחלה יולדת זכר 

, ורזא דמלה שבשפלותו של אדם זכור  ע"י שמתבונן בשפלות עצמו קודם התפלה עי"ז יזכר לטובה ותפלתו תתקבל   , ועוד שבשפלנו זכר לנו לכל העולמות
 יזכרנו לטובה(: 

יקראו ואני אענה,  ורזא דמלה והיה טרם    , איהו רזא ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת, הנ"ל   ועוד אם שגורה תפלתו בפיו 
עוד הם מדברים ואני אשמע, זכאה איהו מאן דלא מעכב מטרוניתא לסלקא למלכא, דכל מאן דאיהו צלותיה שגורה בפימוי בלא  
דמאריהון   ביקרא  למנדע  משתדלין  דלא  ועיינין,  לבא  אטימין  דאינון  נשא  לבני  לון  ווי  למלכא,  מטרוניתא  ממהר  ההוא  עכובא, 

בכמה תחנונים ופיוסים, לנחתא ליה לגבי שכינתא, כל שכן לאתערא ביה רחימו לגבה, כמה דתקינו הבוחר  רצויי ליה בשכינתיה,  ל 
 בעמו ישראל באהבה: 

בפימייהו   ולחברא  יאות,  כדקא  למאריהון  לפייסא  דידעין  ישראל  אינון  זכאין  בדחילו,  קדמיה  למיקם  צריך  קדמיה,  קיימין  וכד 
ע"י חיבור  א"ז  וכשמייחדים אלו ב' שמות    , דבההוא זמנא כי בקול ודבור שבכל תיבה מייחדים שני שמות אלה  ונק"י מהן אלין דאינון יאקד בצלותהון תרין ש 

תקרא וה' יענה, וה' הוא ובית דינו, ודא שכינתא )נ"א ודא חכמתא עלאה ושכינתא( )נ"א חכמה(  ב' שמות אלה שיש בהן ח' אותיות כמנין א"ז  
אם בצירה דהיינו רחל ולאה שנמתקות ע"י יחוד קול ודבור    , ודא איהו רזא אם תשכבון בין שפתים יחוד ב' שמות אלה  רחל ולאה נמתקות ע"י   עלאה ותתאה 

ר"ל    , ובגין דא תקינו צלותא בקרבנא שצריך לקרבא לבעלה ליחוד  , דאיהי קרבנא דקודשא בריך הוא, דודאי שכינתא איהי קרבנא דיליה כנ"ל

 :  פרשת הקרבנות בסוד ונשלמה פרים שפתינו ועי"ז מעלים ומקרבים את השכינה לז"אלומר    ת הקרבנות תקנו במקום הקרב
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הברית פגם  כשתיקן  אלא  בתפלה,  מתיקות  לטעום  יכול  הקב"ה  ואין  עם  מיין והקשר  כי   .
נוקבין  מתיקין,   מיין  בחי'  והיא  לבך,  כמים  שפכי  הנקראת  בתפילה  שמתיקות  מיין  דהיינו  בחי'  זה 
 ( טהורים    (כטדדכיין  מים  הנפשדהיינו  מטהרת  באה  בתפלה  המתיקות  קודש  ,כי  שמירת    [,ל]   זרע 
הוא נקרא זרע קדש וגם זוכה לבנים לזרע    דהיינו שומר הברית  ,\לא/דהיינו מי שהוא צדיק גמור  הברית

 . \לבקדש/
 

י  ז, אטהורה ושמירת הברית מתוק לו לשפוך כמים ליבו   ונפשששע"י    ומי שהוא בבחי' מיין מתיקין
אם תפלתי    בחי'  \לדכי דבוריו הם בחי' רוח הקדש בחי' שכינה מדברת מגרונו/  לג ה דיבוריו מתוקים וטוב 

. וכשיוצאים מפיו ם תחינתי נובעת מלבי אל פי בודאי תתקבל תפלתי)ברכות לד:( שפרש"י אשגורה בפי  
וכו  השמע לאזנך וכו'  \לו/, כמ"ש )ברכות טו(להומשמיע לאזנו מכאן   'כתיב בק"ש שמע ישראל 

לכל   שם  בגמ'  למדו  ומק"ש  ק"ש,  כשקורא  לאזנו  להשמיע  צריך  שלכתחילה  נפסק   \לזהברכות/למדו  וכן 

 
היא העולה, העולה ודאי, זכאה איהו מאן דסליק לה לגביה כדקא יאות, דאיהו שאיל בגינה מי זאת עולה, עולה ודאי, מן המדבר מן  

חשיב קודשא בריך הוא  של המתפלל  , דפימוי  וע"י דבורי התפלה יש לה עליה ויחודממש בלתי צירוף מעשה  ר"ל מן הדיבור בלבד נחשב כקרבן עולה    המדבר ודאי
 : דהיינו ע"י דיבור  כטורא דסיני, ובגין דא מי זאת עולה מן המדבר וגומר 

בימינא, הדא  מקטרת מר דא צלותא דשחרית דתקון אברהם דהוא מר, ועוד מקוטרת מר, צרור המר דודי לי, ודא נצח דסליק לה  
ב )תהלים ט"ז( נעימות בימינך נצח, ולבונה דא הוד, דסליק לה בגבורה, מכל אבקת רוכל דא צדיק, דסליק לה בעמודא  הוא דכתי 

הוא דאמצעיתא,   בריך  לקודשא  קרבנא  בצלותיה,  שכינתא  סלקא  לא  זו"ן   ואם  יחוד  כלבא  בסוד  הא  קרבנא  הסט"א  ,  למיכל  נחית  קא 
כשאין לו דעת לכוין לתקן    , ועליה אתמר גם בלא דעת ולא יגרום אחיזת החיצנים בשכינה הק'  רי בעלמא ה טב ליה דלא אתב י לי , וולהנות מתפלתו   דיליה 

 : אינה מקובלת  לא טוב תפלתו הנקראת נפש בסוד ואשפוך את נפשי  נפש  השכינה בסוד היחוד הנקרא דעת אז 

בה בנגונא בחדוה, וכלהו גדפייהו פתיחן לקבלא  רסיא, כלהו יתערון לג וכד סלקא שכינתא בצלותיה, כמה חיוון ומרכבתא וגלגלי דכו 
 לה, והא אוקמוהו ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה: 

ונחתא בכמה מזונין לבנהא,   וכד נחתת נחתת כנשרא, דאיהי מטרוניתא, דלא דחילת מכל עופין דעלמא,  כיונה,  וכד סלקא סלקא 
 נו על גוזליו ירחף: הדא הוא דכתיב )דברים ל"ב( כנשר יעיר ק 

ו.  כט זוהר שמות  שם    ]אינון דהיכלא דזכותא אקרון מים מתוקים אינון דהיכלא דחובא אקרון מיין מרירין, מי המרים המאררים[.   עיין 
מבואר שהיכל זכות שבו דנים סנהדרין של ע"ב מלאכים בזכויות העולם קודם שנענים בתפילתם נקרא מיין מתוקין ולעומתו בסט"א  

י נקרא מיין מרירין ובשניהם לא דנים בבני חיי ומזוני כי הם במזל תלויים דהיינו בבינה עילאה והוא  ובה שדנים בחובות בנ" היכל ח 
 נקרא על כל מים לכן זרע קדש שמולידים ישראל הוא על כל מים 

  בדף קכד.:[ ת במרה( ]ועי"ש רע"מ  )כיון שמצרים אמרו ששלטו בנשיהם חשדום בנ"י ולטהרן בדקן הקב"ה כסוטו  ובזוהר נשא קכד: קכה. 
שם מבואר שבמרה נבדקו ישראל כסוטה ע"י המים שמי שפוגם בברית אזי המים נעשים מרים אבל ע"י שמירת הברית אזי להפך הם  

 מיין דכיין מים טהורים ונזרעה זרע קודש.

 * ישעיהו ו' יג  ל
ה  ישעיה ו'    -משיח דיקים גמורים, בימות  כך מכנה הנביא את השארית לפליטה שישארו בארץ רק צ   -  זרע קדש   לא ִרּיָ ּה ֲעש ִ )יג( ְועֹוד ּבָ

ְבתה: ַמּצַ ֶזַרע קֶֹדׁש  ם  ּבָ ֶבת  ַמּצֶ ֶכת  ּלֶ ׁשַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוָכַאּלֹון  ָלה  אֵּ ּכָ ר  ְלָבעֵּ ְוָהְיָתה  ָבה  גם אותה השארית    -)יג( ועוד בה עשיריה     -פרש"י    ְוׁשָ
אשר    -יקים גמורים שישובו אלי בכל לבם. כאלה וכאלון  עד שלא ישארו אלא צד   אשיב ידי עליה בצרוף אחר צרוף והיתה לבער 

הקדש   זרע  הם  אף  המצבה  זולתי  בה  נותר  שאין  עד  שילוך  אחר  שילוך  הסתיו  בימי  שלהן  עלין  משליכין  שלהן  שלכת  זמן  בעת 
פותרים שער    נטעתים זרע קודש, ויש הנמצאין בה עומדין בקדושתו הם יהיו לה למצבת, ד"א מצבתה נטיעתה לכך איני מכלה אותם  

 שלכת היתה בירושלים כמו שאמר בעזרא והיו שם אלה ואלון נטועים: 

 בזוהר נשא קכד הנ"ל   כך משמע   לב
 וטובה ומתרלו וטובים -גם בדפו"ר ותרלד   לג

ֹכחַ   -  עיין תורה מח   לד ר ּבְ ָאָדם ְמַדּבֵּ ּבּוִרים ׁשֶ ם ַעְצמָ )בבחי' כל עצמותי תאמרנה(  ְוַהּדִ ּבּוִר , הֵּ ל ן ַהּדִ ִחי הקב"ה   ים ׁשֶ ְעָיה נ"א(:  '  . ְוֶזה ּבְ )ְיׁשַ
ַבר ה'  ם ַעְצָמם ּדְ י הֵּ ִפיָך", ּכִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ    ."ָוָאש ִ

ִחיַנת רּוַח    -  ועיין תורה קנו  ּבְ ין קֹונֹו, הּוא  ְלבֵּ ינֹו  ּבֵּ ִרים  ַדּבְ ּמְ ֶ ׁשּ ַמה  י  ּכִ נ"א(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִלי  ָרא  ּבְ ב ָטהֹור  הַ   -לֵּ ְוָדִוד  ָעָליו  ַהּקֶֹדׁש.  ֶלְך,  ּמֶ
חִ  ִחיָנתֹו הּוא ּבְ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ן ּכָ ים. ְוכֵּ ִהּלִ ֶפר ּתְ ה סֵּ ד ִמּזֶ דֹוָלה ְמֹאד, ִיּסֵּ ָהָיה ַמֲעָלתֹו ּגְ לֹום, ׁשֶ ָ ים כ"ז(:    -יַנת רּוַח  ַהׁשּ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש, ּכְ

ּפֵּ  מֹו ׁשֶ י", ּכְ "י: 'ְלָך  "ְלָך ָאַמר ִלּבִ ׁש ַרׁשִ ַרְך  רֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ י ַהׁשּ ְברֵּ ם ּדִ ר, הֵּ ב אֹומֵּ ַהּלֵּ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ י". ׁשֶ ִלּבִ ִליחּוְתָך', "ָאַמר ִלי  ִביְלָך ּוִבׁשְ ׁשְ ׁש,  ּבִ ַמּמָ
רּוַח   ִחיַנת  ּבְ ַתֲחנּוִני   -ְוהּוא  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵּ ִמיד,  ּתָ ׁש  ְלַחּדֵּ ְוָצִריְך  ִרּצּויִ ַהּקֶֹדׁש.  י  ְוִדְברֵּ ב.ם  ַהּלֵּ ָטֳהַרת  ָצִריְך  ָלֶזה,  ְוִלְזּכֹות  ים.  ֲחָדׁשִ   ים 

ִחיַנת רּוַח  .... הּוא ּבְ ים, ׁשֶ ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ַעם ּדִ ָכל ּפַ ר ּבְ ב, ֲאַזי זֹוֶכה ְלַדּבֵּ ׁש לֹו ָטֳהַרת ַהּלֵּ ּיֵּ  ַהּקֶֹדׁש:   -ּוְכׁשֶ
 לאזניו -לאזנו, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   לה 

גמרא מאי טעמא דרבי יוסי משום דכתיב    ורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא: משנה הק    .ות דף טו רכ ב   לו 
 שמע השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך ותנא קמא סבר שמע בכל לשון שאתה שומע 

ג'   וכן נפסק בש"ע   לז  שצריך להשמיע לאזניו )הברכה שמברך( ואם לא השמיע יצא )בדיעבד( ובלבד שיוציא בשפתיו    או"ח סימן רו 
 כדיבור דמי(.  )כי הרהור לאו 
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, ובעיקר כוונת רבינו להתבודדות שכשהיא כראוי צריך המתפלל להשמיע לאזניו מה שאומרש  \לחלתפילה/

  , רה מח ותורה קנווכמבואר בת  \מ/והם דברי ה' ממש  \לט/ דברים חדשים שלא ידע מהם קודם  ואזי שומע מפי
 ת מתיקודהיינו  אזי נכנסים מתיקות המיין    וכל כולו נמשך אחר הדברים  \מאוכשמשמיע לאזנו היטב/ 

לתוך עצמותיו, בבחי' )משלי שהם דברי ה' ממש ששומע    שהם בחי' שפכי כמים לבך דבורי התפלה  
כל בחי'    . וכשעצמות מרגישין מתיקות הדיבורים, זה\מג /\מב/  ושמועה טובה תדשן עצםטו(  

 \מח/מזוואכיל קורבנ  \מו/ \מה/. ואז ארי' נחית\מד/ כי זו שלימות הדביקות עימו ית'   עצמותי תאמרנה

 
סעיף ב לא יתפלל בלבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש, ולא ישמיע קולו; ואם אינו    שו"ע או"ח סימן קא   לח

וה"מ בינו לבין עצמו, אבל בצבור, אסור, דאתי למטרד צבורא. הגה: ואם משמיע קולו בביתו    יכול לכוין בלחש, מותר להגביה קולו; 
 כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר )טור(.  

ס"ק ג' בשם האריז"ל שלא ישמיע לאזנו, ופירשו שאמר זאת רק למישרים אורחותם וכו'.  ואולי אפ"ל לפי רבינו    ועי"ש שערי תשובה 
ים גדולים באמת יש בכוחם גם ע"י הרהור בלבד להשמיע לליבו ולדשן עצם, אבל כל אדם צריך להשמיע לאזנו ממש  כאן שצדיק 

לכתחילה כדי להתפעל מהדברים עד שתדשן העצם.  ויותר נכון נ"ל לתרץ שעיקר דברי רבינו הם לא על תפלת לחש שהיא בנוסח  
כמבואר בתורה מח דכתיב בישעיה נא ואשים דברי בפיך וכו' ותורה קנו  קבוע אלא על התבודדות שבה משגר הקב"ה דבורים בפיו  

שהש"י שולח בפיו דבורים חדשים כל פעם  וכן בגמ' ברכות לד: דברי רבי חנינא בן דוסא אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא  
ופרש המהרש"א מטורף לשון טריפה דכתיבה לכלב תשל  יודע אני שהוא מטורף,  ואם לאו  והיינו כנ"ל שתפלה  מקובל  יכון אותה. 

נחית כלבא לקבלה.  ולכן כיון שהם דבורים שמשגר הקב"ה בפיו בבחי' שכינה מדברת מגרונו הרי מוכרח להקשיב   שאינה כראוי 
 היטב, ומוכרח להשמיע לאזנו. וכעין זה מצינו במגיד של הב"י שהיא היתה המשנה המדברת מגרונו ומגלה לו חדושי תורה.

הסדורות כשמתפלל בכוונה ולאט הש"י שולח באורים וכוונות חדשות בכל פעם וגם להם אפשר להקשיב    ת ו בתפיל   ובאמת גם   לט 
באופן שידשן העצמות. וכשמתפלל בכוונה הנ"ל אזי גם בקשת צרכיו היא רק אמצעי לדביקות כי היא בחי' עשית חלל כדי למלא  

 אותו בבחי' טוב ה' לכל.
ת עם הקב"ה אזי הוא בבחי' ואשים דברי בפיך כלשון רבי חנינא בן דוסא בברכות לד: אם תפלתי  בבחי' ברי   דהיינו שע"י שהוא   מ

יג ז'  דברים  עה"פ  בפיו( כפרש"י  )שהקב"ה שולח תפלה  ושגורה לשון שלוח  בפי.  שהנקבה משגרת ממעיה.      –שגר אלפיך    -שגורה 
רוצה ואיני נכשל, ותחנתי נובעת מלבי אל פי, כל מה שאני  אם סדורה תפלתי בפי במ   -שפירש   -אם שגורה  ועפרש"י על הגמ' הנ"ל  
 רש"י כאן האריך שלא כדרכו ומשמע בדבריו שתפילה בבחי' שגורה היא תפילה שחפץ להאריך בתחנונים.  חפץ להאריך בתחנונים:  

ה'  בדבר  כי  מתקבלת  בוודאי  ה'  דבר  שהיא  ותפלה  מח[  בתורה  ]כמבואר  ה'  דבר  היא  כי  מתקבלת  כזו  ועיין    ותפילה  נעשו  שמים 
בלק"ה מבאר שיהי אור וכו' הכוונה שהקב"ה התפלל שיהיה אור ומיד נתקבלה תפילתו ונעשה. כמ"ש תהלים לג ט' כי הוא אמר ויהי  

 הו אצוה ויעמד.

דאיתא בזוהר כולם שמעו ורק שמיעת יתרו נקראת שמיעה כיון שהתפעל ממנה עד כדי שנהפך על ידה לאדם    כידוע לגבי יתרו   מא
חר מגוי לגר צדק. והכי נמי לגבי התפילה כדי שהשמועה ששומע מפיו תדשן עצמותיו עד שיזכה לתפלה בבחי' כל עצמותי שהיא  א 

התפשטות השמועה בכל קומתו בהתלהבות ודביקות גמורה אליו ית', צריך שתהא שמיעה ממש בכל לבו כדאיתא בתורה כב שמיעה  
 בליבא תליא, כמ"ש ונתת לעבדך לב שומע.

ֶפׁש ַעל    -  עיין תורה סז   מב ין ַהּנֶ ַחּיִ ּמְ ׁשֶ "ל   -ַוֲאַזי, ּכְ י ַמִים ָקִרים ַהּנַ ין  )דהיינו שנותן כבוד לזקן ששכח תלמודו ושומע תורה מפיו(  ְידֵּ , ְמַחּיִ
י   ים ו(: "ּכִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַגם ָהֲעָצמֹות, ּכְ ֶפׁש הּוא ּפְ ַגם ַהּנֶ י ּפְ ם ֶאת ָהֲעָצמֹות. ּכִ י  ּגַ י ִנְבֲהָלה ְמֹאד". ּכִ ִלין    ע"י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי ְוַנְפׁשִ ּלְ ין ִמְתּפַ אֵּ ׁשֶ

עַ  ב, ׁשֶ ַנת ַהּלֵּ ַכּוָ ֶפׁש,    י"ז ּבְ פּות ַהּנֶ ְבִחיַנת   עי"ז הּוא ֲעיֵּ ּבִ ָכל ַעְצמֹוָתיו.  ּבְ ה  ִפּלָ י ַהּתְ ּבּורֵּ ּדִ יׁש  ל ְלַהְרּגִ ּלֵּ י ָצִריְך ְלִהְתּפַ ַגם ָהֲעָצמֹות. ּכִ ּפְ ם    הּוא  )ׁשָ
ּתֹאַמְרָנה".   ל ַעְצמֹוַתי  ָקִרים,    וע"י ל"ה(: "ּכָ ִים  ֶפׁש,    שעי"ז ַהּמַ ַהּנֶ ה  ְבִחיַנת )ִאּיֹוב כ"א(:   עי"ז ְמַחּיֶ ּבִ ָהֲעָצמֹות,  ה  ה".    ְמַחּיֶ ּקֶ ְיׁשֻׁ "ּומַֹח ַעְצמֹוָתיו 

מּוָעה ט  ּוׁשְ ָפה,  ֲעיֵּ ֶנֶפׁש  ַעל  ָקִרים  י כ"ה(: "ַמִים  לֵּ )ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ִמיִעין  ְוֶזה  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָהְרָעִמים,  ִחיַנת קֹול  ּבְ ֶזה  מּוָעה טֹוָבה'  'ׁשְ ֶמְרָחק".  ֶאֶרץ  ֹוָבה מֵּ
ֶאֶרץ ֶמְרָחק',  מּוָעה טֹוָבה מֵּ ִחיַנת 'ׁשְ בֹוד, ְוֶזה ּבְ ֶפׁש ִמן ַהּכָ ִנין ִהְתַרֲחקּות ַהּנֶ ם ְמַתּקְ הֵּ טֹוב, ׁשֶ ִחיַנת ַמִים ָקִרים ַעל נֶ   ַעְצָמן ּבְ הּו ּבְ ּזֶ ָפה,  ׁשֶ ֶפׁש ֲעיֵּ

"ל:  ּנַ ּכַ טֹוָבה'  מּוָעה  'ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁשֶ ָהְרָעִמים,  ִמן  ִאים  ּבָ ם  הֵּ ָעֶצם",     ׁשֶ ן  ֶ ַדׁשּ ּתְ טֹוָבה  מּוָעה  "ׁשְ ט"ו(:  ם  )ׁשָ ִחיַנת  ּבְ מּוָעה    שע"י ְוֶזה  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ
ׁשֶ  ָקִרים,  ַמִים  ִחיַנת  ּבְ ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ְרָעִמים,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ "ל,  טֹוָבה,  ּנַ ּכַ ֶפׁש  ַהּנֶ ּוַמְבִריִאין  ין  ְמַחּיִ ם  ְבִחיַנת    עי"ז הֵּ ּבִ ָהֲעָצמֹות,  ִנין  ְ ׁשּ ְוִנְתּדַ ִנין  ּקְ ִנְתּתַ

ּקּון ָהֲעָצמֹות כַּ  ּתִ ֶפׁש הּוא  ּקּון ַהּנֶ י ּתִ "ל ּכִ ּנַ ן ָעֶצם' ּכַ ֶ ַדׁשּ 'ּתְ "ל. ְוֶזה  ּנַ ה' ּכַ ּקֶ "ל:  'ּומַֹח ַעְצמֹוָתיו ְיׁשֻׁ ַבת ּנַ אן, לֹא    )ִמן ּתֵּ ֶפׁש ַעד ּכָ ין ַהּנֶ ַחּיִ ּמְ ׁשֶ ַוֲאַזי ּכְ
ָראּוי(:  ב ּכָ    ִנְכּתַ

אע"פ שבדרך כלל מראה עינים יותר מתפעלת הנפש ממנו משמיעת האוזן וכן מבואר בתורה יז אבל יש בחי' להפך    עניין השמיעה 
אור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם  כמו שבאר בשערי תשובה לרבינו יונה שער שני אות יב. עפ"י הפסוק במשלי טו ל' מ 

מבאר שנכבדה האוזן מהעין שבכח שמועה טובה לדשן אפילו עצם שאין בה הרגשה ואילו העין רק את הלב שהוא בעל הרגשה אם  
נותן לו דמי עילא בתענוג יתר.   נו,  וכן אמרו זכרונם לברכה )בבא קמא פה:(: כי האזן נכבדת משאר האברים, שאם סימא את עינו 

   נותן לו דמי כולו.  -חרשו  

 במה שהביא ראיה מב"ק דאינו עניין להתפעלות משמיעה יותר מראיה אלא שעבדות תלויה בשמיעה. יותר מראיה.  וצ"ע מה כוונתו 
בבחי' אריה, בחי' עצם, שכל עצמו רוצה רק את עצם החיבור עימו ית', ותפלה כזו כולה מתיקות ע"י חוש השמיעה    נמצא שתפילה   מג
ייקא, כי כולה קשב לדבורי הש"י היוצאים מפיו. ומה נפלא לפ"ז שתפלה כזו נקראת בחי' אריה כי מבואר בספר הברית ח"א מאמר  ד 

 יז פרק יז שאריה מיוחד מכל החיות בחוש השמיעה.   
עומד כנגד מדרגת    שכך קיבל שהכלב   -בספרו מחשבות חרוץ פ"ח )ד"ה וקבלתי( שכתב עה"פ מיד כלב יחידתי    צדוק הכהן   עיין ר'   מד

יחוד הנפש  יחידה כי שתיהן זה לעומת זה של בחי' דביקות גדולה. כי הכלב בו תוקף התאוה המקיף כל חלקי הנפש עד היחידה שהוא  
הוא בתאות שבזה תלוי    תלוי יחוד נפשותם במקורה היינו במה ששורש נפשם    ה , ואצל או" יאצל בנ"   ש " ית במקורה ביחידו של עולם  

כח היחידה שבנפש ממנו נמשך תוקף החשק לאיזה דבר בכל    שהוא הוא בקליפת הכלב, דהחשק נמשך משורש הנפש    כל חיות נפשם 
בהתקשרות   ונפשו  דנוקבא   עצום חיותו  היסוד  בא  .  שהוא  שמזה  העצום  החשק  תוקף  ידי  על  והוא  ההתקשרות  הוא    המיין דביסוד 
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ומי שכל השתוקקותו בתפילתו   ,כלפיוכך מתנהג הש"י    ,דהיינו את תפילתו, כי ה' צלך וכמו שהאדם מתנהג
ית' עימו  להתחבר  הרק  חסרונו  למילוי  אמצעי  ולא  תכלית  היא  שהתפילה  באופן  וג,  לא משמי  גם  מילא 

שזה בחי' תיקון המלכות בחי' מלך המושל ביצרו,    הדביקות,   ומעיין בה כי היא בעצמה כל מבוקשו, דהיינ
ה שבמרכבה -ה מלך החיות ארי-בא בדמות כזו של ארי  \מט/ אזי גם אותו כח המעלה את התפילה למעלה

 
הדומין לבהמה וכמו    א נמשל כבהמות נדמו ובנ"   דהם   ה ק של או" בועל ארמית קשורה ככלב כי הוא חפץ לידבק בחש   כ נוקבין וע" 

והחשק    נוקבין שפחה כבמעי בהמה, ובהמה בגימט' כלב כי הוא היסוד דנפש הבהמית שהוא המיין    במעי האומר ולד    פ שכתוב בס" 
תאוה והוא אלי' משבט  פירוש יסודן, והיינו תוקף חשק ה   ה של או"   משתיתן ( בא גד מי שבא לגדד  א )פרשה ע"   ר בב"   א דבהמה, ועכ" 

 . עד כאן לשונו.חי לעולם   כ ( שהיה ממש היפך זה דע" ב שיר השירים רבה פ"   שכתוב גד )כמו  
דתניא ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט רבוצה  -  :יומא דף כא   עיין   מה 

יתיה ורבוצה ככלב לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני ובמקדש שני מי  כארי והתניא אמר רבי חנינא סגן הכהנים אני רא 
הואי והאמר רב שמואל בר איניא מאי דכתיב וארצה בו ואכבד וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה"א אלו חמשה דברים שהיו בין  

ואורים  הקודש  ורוח  ושכינה  וכרובים אש  וכפורת  הן ארון  ואלו  שני  אין    מקדש ראשון למקדש  לא    מהוה ותומים אמרי  סיועי  הוה 
 .מסייעא 

רבוצה כארי כו'. ע"ש שבית ראשון נבנה ע"י שלמה המלך משבט יהודה שנמשל לאריה כמ"ש גור אריה יהודה וגו' אבל     -  מהרש"א 
יושבת   והשגל  דר"ה  בפ"ק  כמ"ש  לכלב  שנדמה  בו  ומצינו  ככלב  רק  בו  רובץ  אש  היה  ולא  פרס  מלכות  ע"י  נבנה  שני  אצלו  בית 

 כלבתא: 

בזמנין קדמאין כד האי נהר הוה משיך מימוי לתתא, הוו קיימין ישראל בשלימו, דדבחין דבחין וקרבנין לכפרא    -  : זוהר דף והקדמת ה 
על נפשייהו, וכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא דחד אריה, והוו חמאן ליה ע"ג מדבחא רביץ על טרפיה אכיל קרבנין כגבר תקיף, וכל  

 מתטמרין מקמיה ולא נפקי לבר, כיון דגרמו חובין, איהו נחית לגו דרגין דלתתא,   כלבין הוו 

על זהר זה ציין גם לזהר צו דף לב: ובלק ריא. עוד עי"ש לבאר עפ"י אבות עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגבור    דמשק אליעזר   עיין שם 
יות רומז לתיקון המלכות שמים. עוד שכתב שלא דווקא  כארי ביאר שהם כסדר שם הויה וארי כנגד ה' אחורנה מלכות והוא מלך הח 
ה נחית לקבלא צלותא בדרעוי וגדפוי וכו' ודא מיכאל.  -קרבן אלא גם התפילה שהיא בסוד הקרבן וכמבואר בזהר בראשית כג: ארי 

תחת הקדושה. וכן    עוד באר שם מדוע נמשל לארי כיון שאז בזמן בית ראשון לא היה פחד כלל מהחיצונים והכלבים כי היו כפופים 
א  ה אין לו פחד משום חיה וכן מבואר בישעיהו לא  -הארי  רֵּ ר ִיּקָ ִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאׁשֶ ה ְוַהּכְ ה ָהַאְריֵּ ר ֶיְהּגֶ ֲאׁשֶ ּכַ ַלי  י ֹכה ָאַמר ְידָֹוד אֵּ ּכִ )ד( 

ד ְידָֹוד ְצבָ  רֵּ ן יֵּ ֲהמֹוָנם לֹא ַיֲעֶנה ּכֵּ ָחת ּומֵּ ְבָעָתּה: ָעָליו ְמלֹא רִֹעים ִמּקֹוָלם לֹא יֵּ  אֹות ִלְצּבֹא ַעל ַהר ִצּיֹון ְוַעל ּגִ

חד אריה ונעל"ד שאריה היה מקבל הקרבנות הוא יסוד דנוק' שהיה מקבל כל כוונת הקרבנות ועולים לתוכו    –  ועי"ש פירוש ידיד נפש 
ם הוי"ה באחורים פשוט כזה: י'  בסוד מ"ן וזה לשון הרב באוצרות חיים: ב' בחי' יש בשם ב"ן כי ההוא רוח דשבק בה בעלה הוא בחי' ש 

י"ה יה"ו יהו"ה ושם ב"ן באחורים במילואו כזה: יו"ד, יו"ד ה"ה, יו"ד ה"ה ו"ו, יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. ושניהם גמט' עב קדם שהם רי"ו גמט'  
 אריה. והוא הוא הרוח דשבק בה בעלה. והוא הגרום לה להעלאת מ"ן. עכ"ל.   

סימן סה  יא התפילה המבוארת בתורה סה בחי' לעשות מהתפילה אחד ועי"ש לשון רבינו  שתפילה בבחי' אריה ה   ביאר   3  נ   ח " יצ הר   מו 
וכשאדם עומד להתפלל, ומדבר דבורי התפלה, אזי הוא מלקט ציצים ופרחים ושושנים נאים. כאדם ההולך בשדה, ומלקט     -אות ב  

לאחת ועושה אגודה אחרת ומחברם יחד, וכן  שושנים ופרחים נאים אחת לאחת, עד שעושה אגודה אחת. ואחר כך מלקט עוד אחת  
הולך ומלקט ומקבץ כמה וכמה אגודות יפים ונאים. כמו כן הוא הולך בתפלה מאות לאות, עד שמתחברים כמה אותיות, ונעשה מהם  

מלקט    דבור. וכן עושה בתבות שלמות, ואחר כך נתחברין שתי התבות. ואחר כך הולך ומלקט יותר, עד שגומר ברכה אחת. ואחר כך 
יותר ויותר, והולך מאבות לגבורות, ומגבורות לקדושות, וכן הולך להלן יותר. מי יפאר גדל פאר הלקוטים והקבוצים, שאדם מלקט  

 ומקבץ בדבורי התפלה 

אריה שבבחינת נפש זה בחינת )שיר השירים    כזו נקראת ליקוטים ועיין תורה יג אות ה' עי"ש שמבאר תיקון המרכבה   משמע שתפילה 

וחכם הדור לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד, כדי להעלות אותם כנ"ל, ואז מלקט גם    …   וכו'  "אריתי מורי עם בשמי"   ה(: 
הטוב   הרצון  עם  בשמי"  "עם  הנפש;  פגם  היינו  הנפש,  מרת  שמלקט  לקט,  לשון  'אריה'  בחינת:  וזהו  שנפלו.  והנפשות  הרצונות  כל 

 שמעלה ריח טוב: 

נקרא ליקוטים וכן להפך פגם התפילה נקרא מרת נפש כמבואר כאן בהמשך מיין מרירין בחי' מרה דאית לה  בחי' אריה    מבואר שגם 
 תרי פיות בחי' לא יכלו לשתות מים ממרה מיין מסאבין והחכם מלקט ממרי נפש ומביא לבחי' נפש אמיתי בחי' רצון  

   א שבחו של מקום ועייש לשון רבינו מאבות לגבורות ומגבורות לקדושות משמע שנקט דייק 

 קורבני'   -קורבנו, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   מז

ה וכן בית  -השלימה המתוקנת לכן נקרא מלך החיות, וכן שבט יהודה שממנו המלכות בית דוד נמשל לארי   ה בחי' מלכות -כי ארי   מח
ג' ח' אריה שאג מי לא ירא. וכן    המקדש שהוא בחי' תיקון שמים המאיר כאן בארץ נקרא אריאל.  וכן הקב"ה נקרא ארי כמ"ש עמוס 

בהושע יב י' שלעתיד לבוא אחרי ה ילכו כאריה ישאג וכו'. ועיין משלי כ' ב' נהם ככפיר אימת מלך וכו'.  והוא סמל לתיקון המלכות  
נופלות לפניו כששומעות שאגתו בלי שיצטרך ל  רדוף  כי הוא מלך החיות וכן היה טבע החיות בזמן שהמלכות בתיקונה שכולן היו 

וכמאמר הכתוב עמוס ג' ח' אריה שאג מי לא יירא וברד"ק שם פסוק ג' כי כשמוע החיות קולו יעמדו במקומם מפחדם  אחריהן כלל.  
לו ויבא ויטרוף מהם את אשר ירצה עכ"ל וכן כתב הגר"א משלי כ"ח ט"ו על הפסוק ארי נוהם כי מן הארי יראות כל החיות שהוא  

עומדות החיות וכמו פירשנו בישעיה אדרת אליהו ה' כ"ט עכ"ל ועיין עוד בילקוט על הפסוק איוב ד'  מושל על כולם ותיכף כשישאג  
    )מפי' בתורתו יהגה על שירת האריה בפרק שירה( .  י' שאגת אריה וקול שחל שחל שהכל חלים ומפחדים ממנו 

אותה כלי שמכוחו יש בה כח להעלות את    בה בעלה ביחוד הראשון המבואר בכהאריז"ל שהוא העושה   הכוונה לבחי' רוח דשבק   מט 
ד'   ותורה  ב'  ביארנו בהקדמות לתורה  והביאור  המ"ן לבעלה(  )דהוא אינו מ"ן אלא רק הכח המעלה את  נוקבין תמיד אח"כ.  המיין 
ן  ותורה לה שיחוד ראשון משאיר רושם על הנוק' שמכוחו נעשית תמיד משתוקקת לבעלה והכי נמי תלמיד אצל רבו השיעור הראשו 

ד'   הנזכר בתורה  זרקא  זה הוא בחי'  וכח  כלי לקבל ממנו בכל השעורים שאח"כ.  נעשה  זה  ומכח  עושה אותו כלי משתוקק לשמוע 
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שמים ירא  כי  יראה  אותיות  שהוא  מעלה  לו  של  מרכבה  בחי  נעשה  שבגבורה/   'והוא  למי   \נחסד  הרומז 
כולו   את  לתת  חסד(  שמתגבר  בחי'  נפשו)שזה  לשרשו(  למסור  דבר  כל  החזרת  בסוד  גבורה    )דהיינו 

פרד מבן בריתו  ירק לשמור שלא להאלא    \נאבתפילתו בחיבור גמור אליו ית', בחי' מלך שאינו חסר כלום/ 

כי   (\נד/[נג ]   א תקונים האחרונים"בתיקונים תי' ג' בהי   כ"ש)\נב/ , כי עצם זה בחי' ארי'  הקב"ה
ה רומז למלכות בתיקונה בחי' שבני אדם מסתכלים בשכל של כל דבר הנעלם בפנמיות של כל דבר -ארי

  .צוניותיכעצמים בבטן המלאה, ומכניעים את היצה"ר הנמשל לכלב הרוצה את הגלוי והח
 

מרירן מיין  בבחי'  הוא  בבריתו,  שפגם  מי  חסרונ  נהאבל  למלא  היא  הגושתפילתו  מיים  שתיו 
לו   מרה  התפילה  גם  ואזי  ממון,  בתאוות  בעיקר  כג  בתורה  כמבואר  חייו  להפטר  שממרים  בה  וממהר 

כי כשיצאו ממצרים קודם שבאו להר    ולא יכלו לשתות מים ממרה, בבחי' )שמות טו(  \נו/ממנה
הידועה שהיא    הושם ניסה אותם הש"י בתאוכי    ,\נז/ וכתיב שם שם לו חק ומשפט ושם ניסהו  סיני חנו במרה

עד   ,\נטודינין כמבואר בסנהדרין נו:/  דהיינו שבת ופרה אדומה  \נחקליפה על חק ומשפט שרצה לגלות להם/ 

 
לחכמה   דהיינו  ממנו  שניטלה  למקום  חזרה  המלכות  את  הזורק  כח  שהיא  לה  בתורה  כמבואר  התשובה  סוד  והוא  הווידוי,  בסוד 

כה נחלש מטבעו וצריך בכל פעם לחדשו ולהחזירו לחכמה דהינו לחזור ולהמליך את  עילאה. כי צריך להמליך את הקב"ה וכח ההמל 
הקב"ה בחכמה דהיינו בביטול שנובע מהשגת רוממותו ית' שהיא למעלה מהשגתנו לגמרי בבחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני  

)בבחי' אבא יסד ברתא(. וכח זריקה הזה    שזו החכמה האמיתי תכלית הידיעה שלא נדע כמבואר בתורה לה ותורה מ' תנינא ופג שם 
 ה כמבואר באוצרות חיים הנ"ל שהביא הידיד נפש על הקדמת הזהר הנ"ל.-שהוא רוח דשבק בה בעלה הנ"ל הוא בחי' ארי 

אריה בחינת חסד ופני אריה אל הימין ומכל מקום נכלל בו הגבורה, שכן אותיות אריה הן אותיות  -ערך אר    -  קהלת יעקב   עיין  נ
 גבורה, כי אין שלימות החסד אלא בכללות הגבורה:   ' ה וגימט ירא 

כמבואר בנדרים דף כד. שמלך וכלב הם שני הפכים    -הוא שאינו חסר כלום ואינו נצרך לשום אדם אלא כולם נצרכים לו    כי מלך   נא
והנוד  ולא אהנה מהם.  לאו מלכא אנא שיהנו ממני  יכול לפתוח לו  יהנה לאחרים  יכול  כי מבואר שהנודר שלא  יהנו ממנו  ר שלא 

 לפתוח לו לאו כלבא אנא שאהנה מאחרים ולא יהנו ממני 

הריצ"ח ביאר מדוע תפילה כראוי היא בחי' אריה כי כמו שאריה הוא בחי' חסד כנ"ל כי הוא בחי' גילוי הכח והמציאות האמיתית    נב
יחודא עלאה אזי הו  ית' בבחי'  והתכללות בו  גם התפילה כשהיא כראוי בביטול  ואזי  כך  א בבחי' שמתגלית לו המציאות האמיתית 

ולכן אריה אותיות יראה כי זו מציאות שכשהיא מתגלית  .       הוא רק רוצה להיות היכי תמצי לגלות את המציאות האמיתית בעולם 
 הכל מתאפס לפניה כמו היראה המתוקנת יראת הרוממות 

 .ואריה אותיות ראיה כי המציאות כאילו נגלית ונראית  לעינים 

דין  והיכן שהוא נמצא הכל מתאפס בחי' אריה    , כח בעצמו ללא רסןכי האריה הוא ה   .עוד חזר על הביאור מדוע אריה חסד ושור 
   .עד שאפשר לתינוק למשמש בו ואפשר לקשור אותו למחרשה ולהוליכו בתלם   , שאג מי לא אירא לעומת השור שהוא אמיץ כח 

ל חסד כל היום שזה בחי' כח כמ"ש  -ל כמ"ש א -וע אבל הוא בחי' הכח לכן שמו א עוד ביאר ענין החסד שמלבד שהוא ההטבה כיד 
יש לאל ידי והכוונה שהמציאות האמיתית מתגלית אזי היא הכח האמיתי ולכן לעולם נראה שחסד היינו הטבה כי הקב"ה הוא הטוב  

 אבל לא שזו ההגדרה וגם לא מוכרח כי לפעמים ההטבה היא דווקא לנהוג בדין 

 . מ תחילת ע"א ועצם איהו אריה דף ק  נג 
עצם, אית עצם טמא ואית עצם טהור, ובשר דדכיו ועצם דדכיו, עלייהו אתמר עצם מעצמי ובשר מבשרי,    -  בדף קמ.ג'   תיקון   נד

 ועצם איהו אריה, 
 מרירין  -מרירן, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   נה

להאריך בתחנונים, ותפלה כזו מקובלת אבל תפלה שאינה  שאני חפץ    –על ברכות לד: אם תפילתי שגורה בפי    עיין לעיל פרש"י  נו 
לכלב   דכתיב  כנ"ל.  טריפה  בחי'  והיא  ממנה  להפטר  שחפץ  להפך  היא  מהקב"ה  עורף  בחי'  הברית  בפגם  שהוא  מי  )וכ"ש  שגורה 

 תשליכון.  

י ָמִרים הֵּ   שמות פרק טו   נז  ָרה ּכִ ּתֹת ַמִים ִמּמָ בֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ָמּה ָמָרה: )כג( ַוּיָ ן ָקָרא ׁשְ אמֹר ַמה    ם ַעל ּכֵּ ה ּלֵּ ּלֹנּו ָהָעם ַעל מׁשֶ )כד( ַוּיִ
ה:  ּתֶ ׁשְ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ   ּנִ ם ש ָ ִים ׁשָ קּו ַהּמָ ְמּתְ ִים ַוּיִ ְך ֶאל ַהּמַ לֵּ ׁשְ ץ ַוּיַ הּו ְידָֹוד עֵּ ְצַעק ֶאל ְידָֹוד ַוּיֹורֵּ הּו: )כה( ַוּיִ ם ִנּסָ ט ְוׁשָ  ּפָ

לשון יורהו במקום יראהו שהכוונה שלימד אותו דרכה של תורה שתחילה היא מרה ורק אח"כ נמתקת עי"ש.    מדייק   ועי"ש כלי יקר 
נחלקו רז"ל )מכילתא בשלח ויסע פר' א( במה שנאמר ויורהו ה' עץ, י"א שהיה זית, וי"א שהיה ערבה, וי"א הרדופני, רשב"י אמר  ש 

היא  חיים  עץ  יח(  ג  )משלי  שנאמר  הראהו  התורה  מן  ניאוף     .דבר  תאות  לשבר  צריך  שתחילה  אותו  שלימד  לדרכינו  אפ"ל  ואולי 
לימד אותו שכדי להתדבק בעץ החיים צריך לעבור   החיים כי  דהיינו עץ  ויורהו עץ  וזהו  והתפילה.  נמתקת התורה  עי"ז  ורק  המרה 

 מרירות התאווה וכשמשבר אותה אזי זוכה למיין מתיקין.

 גלות בתורה מתגברת התאווה הידועה כי היא קליפה על פרי התגלות התורה עי"ש.    שקודם שזוכים להת   כמבואר בתורה לו   נח

שבנ"י יצאו נמולים ממצרים שעי"ז היה בכחם להכנס במדת המלכות )להמליך את הש"י( אבל פריעה שעל ידה  ועיין זהר בא דף מ.  
   שרים אליו כראוי(.נכנסים במדת היסוד עדיין לא עשו ולכן במרה עשו פריעה, )ורק עי"ז נעשו מקו 

מבאר שרק ע"י שמירת הברית  אמר רבי יהודה, מאי דכתיב )תהלים מה ד( חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך,  דף סא.    ועיין זהר בשלח 

לא  ועד כען לא אתייהיבת להו אורייתא, א ....וכדין אתדבק בר נש במלכא קדישא כדקא יאות,  מתקרבים אל הקב"ה וזה התנאי לקבלת התורה  
לו חק ומשפט  ופריעה  כיון דכתיב שם שם  מילה  קודשא בריך הוא לאזהרא  דהיינו  חזי, כד בעא  וגו'. תא  ויאמר אם שמוע תשמע  , מיד 
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 אבל בלא זה אזי הם מיין מרירין   ,שהקב"ה לימד אותם כיצד נדבקים העץ החיים דהיינו ע"י שמירת הברית

אזי ובבחי' כזו  .  \ס/שיהם הוא טמאעדהיינו כל מה שנולד ממ  זרע טמאואזי גם מולידים  מיין מסאבין,  
בבחי'   להתפלל  יכול  תאמרנהאין  עצמותי  נחית  ,כל  כלבא  מיין  \סא/   ואז  בחי'  שהוא   ,

שימלא    סבמרירן מנת  על  רק  אלא  המלך  עם  לדבר  חפץ  שאינו  שכיון  לו  מרה  התפילה  שעצם  דהיינו 

ה ממלא חסרונו בעוד זשכיון שכל מבוקשו הוא למלא חסרונו בגשמיות הרי    , שצווח הב הב משאלותיו

הב וצועק  וחוזר  הב  צועק  לכן  בחי'    ,חסרון  והוא  פיות,  תרי  לה  דאית  מרה  בחי'  חרב  והוא 
שכתוב    \סה/[סד]סג פיותפי ה} כמו  פיות   {משלי  כחרב  חדה  כלענה  מרה  גיהנם    ,\סו/ ואחריתה  בחי' 

הב שלוש    וכמו שכתוב במשלי ל' טו לעלוקה שתי בנות הב  [סז]   תרי בנות שצווחין הב הב דאית לה  

דהיינו  .  הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון. שאול ועוצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון
שבעה   ידעו  לא  הכלבים  בחי'  בחסרון  שתמיד  מי  את  מתאר  המלך  שאינה  ששלמה  העלוקה  בחי'  שהם 

לה נוראה  אהנקרא שאול על שם הוא כמו ש  ם שחייו הם גיהנ  ,מתמלאת לעולם וכל כולה מהות של לקיחה

כיצד בגוף    שב"ירדברי רבינו כאן הם לשון תקוני הזוהר שם    \סח/ש בתיקונים שם(")כשאין לה מילוי,  

 
לישראל על אורייתא, בכמה מלין משיך להו, בכמה משיכן דחביבותא, כבר נש דמשיך בריה לבי רב. ותא חזי, לא בעא קודשא בריך  

 .דקריבו בהדיה, ובמה קריבו בהדיה, בגלויא דרשימא דא הוא למיהב להו אורייתא עד  
והתניא עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם דינין    : סנהדרין דף נו  נט 

.  ועיין פרש"י על  צוך במרה דכתיב שם שם לו חוק ומשפט שבת וכיבוד אב ואם דכתיב כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה כאשר  
 התורה שהוסיף פרה אדומה והמשכיל לדוד פרש שלמד זאת מלשון חק.

הואיל והזכירו ספר בשבחו שנא' )משלי י(    -אלה תולדות נח נח איש צדיק  ו' ט'    בראשית כמבואר בפרש"י    תולדות   מעשים נקראים   ס
 .טובים זכר צדיק לברכה ד"א למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים  

עיין ברכות לד: אם שגורה תפלתי בפי )עי"ש פרש"י במרוצה ואיני נכשל ונובעת מלבי אל פי כל מה שאני חפץ להאריך    סא
   . בתחנונים(, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף עי"ש מהרש"א בשם הערוך לשון טריפה לכלב תשליכון 

הריצ"ח  ג'    עפ"י  בשעת התפי   -שיעור  כבר  היא  כלב  בבחי'  הטוב שלו אלא  תפילה  הרגע  היא לא  כי התפילה עצמה  לה מטורפת 
 תאוותו למילוי החסרון הגשמי והתפילה רק אמצעי לזה 

בשם רב הונא שטרפה לא חיה יב חודש ועוד בשם רב הונא שכל בריה שאין לה עצם אינה חיה יב חודש נמצא מבואר    בגמ' חולין 
כאן   המבואר  והיינו  טרפה  היא  עצם  לה  שאין  בריה  הר שכל  ואמר  על    ח " יצ בתורה     ראשונים  בשם  כנראה  ספר  באיזה  שמצא 
ועפ"י המבואר כאן לקמן משמע שזה כיוון שהיא    , דהיינו חוץ מהעלוקה   , הממירא הזו שכל בריה שאין לה עצם אינה חיה יב חודש 

 .חיה מטריפות בעצמם דהיינו מה שטורף את זה שאין לו עצם זה מה שמחייה אותה 
 מרירין  -רירן, ומתרלו מ  -גם בדפו"ר ותרלד   סב
 חרב פיות )כלשון הפסוק שהוא ציין במשלי ה' ד' מרה כלענה חדה כחרב פיות( -חרב פיפיות, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  סג

 לשון רבינו כאן הוא לשון התקונים בדף קמ. ושם מפורש שהכוונה למשלי ה' וצ"ל חרב פיות ולא פיפיות   תהלים קמט ו'  סד
היא לשון  סה  זו  כתוב    רבינו   תורה  שבו  כי הפסוק  כך מסתבר  ובאמת  פיות  חרב  תיקן  תרלו  ובמהדורת  פיפיות,  חרב  ובלשונו כתוב 

ציין  -פיפיות הוא בתהלים קמט שם הלשון רוממות א  ובוודאי שאין הכוונה לגנאי המבואר כאן. לכן  פיפיות בידם  וחרב  ל בגרונם 
מבואר כאן מרה כלענה חדה כחרב פיות. וכן מפורש בתיקונים שהן הן  הטשערינער רב במהדו' תרלו למשלי ה' שם הפסוק מדבר מה 

דברי רבינו כאן. אבל צ"ע שכיון שהתורה לשון רבינו ועוד שמוהרנ"ת לא ציין כאן מראה מקום מסתמא הסיבה כיון שראה שיש כאן  
וא אחר המלך.  אא"כ היה בידו לוח  שיבוש ולא רצה לגעת בלשון רבינו. לכן לא שינה וגם לא ציין את המראה מקום. וא"כ מי יב 

 טעויות של תקפא.

כי הב הב הם בחי' שתי פיות אם אותו פה שמיועד להיות חרב פפיות שאפילו בקשת צרכיו תיהיה חרב    -שיעור ג'    עפ"י הריצ"ח   סו 
בחי' שאלה    של הלל ושבח כשכל כוונתה לעצם החיבור. אצלו להפך גם השבח הוא לבקשת צרכיו ולכן זה בעצמו השאול שהוא 

 וחסרון שאין לו מילוי ששם לעלוקה שתי בנות הב הב 

 עיין משלי ל' טו   סז

כמו שהדם נזרק על  מזבח דביה דם דקרבנין  כעין  ברזא דקרבנין, לבא איהו  יש לדרוש  אמר רבי שמעון ברי, ועוד    -  .תיקוני זהר דף קמ   סח

וכן בגוף  , אם זכו אריה הוה נחית למיכל קרבנא  לו כדי לזרוק עליו הדםדהיינו אצ, ועל דא אתמר וזבחת עליו  המזבח כן דם האדם שרשו בלב

תלויה בכבד והיא בחי'  , דתמן מרה  ששם משכנו, ובאן אתר בכבד  היינו הס"מ , ואי לא כלבא נחית  האדם המח היה מקבל מבחר הדם שנזדכך בלב 

בקדושה( נוקבא דקליפה   לאה  בגהינם המוצצת    גיהנם, דאיהי עלוקה   והיא נקראת  )כנגד  כן הנוקבא דקליפה מוצצת את דם האדם  דאית לה תרי    את הדם, 

וכלבא  וגם  ,  והן כנגד ב' פיות דמרה , כמה דאת אמר )משלי ל( לעלוקה שתי בנות הב הב  הם ב' כוחותיה שהיא פועלת על ידםבנות הב הב  

חרבא דמלאך  והיא  ,  שהיא אש זרהאיהי גיהנם    וקבא דקליפה נ ומרה  ומפרש  ,  ר"ל תן עוד רשעים בגיהנם צווח הב הב  בכח אלו השתי בנות  בהון  הס"מ 

, כגוונא דא  לקבל רשעים בגהינם במהירות כגוונא דגיהנם, דאתמר בה לעלוקה שתי בנות הב הב  להמית במהירות  המות דאית לה תרי פיות  

 : הרי נזכר בחרב פיות לשון רבים אתמר בחרבא )משלי ה( ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות  

ד איהו סמא"ל, מרה סם המות דיליה, כד שלטא מרה על ערקין דילה ומתגברא בחובין, אתמר בפרקין דכבד ומרה, ויבאו מרתה  וכב 
בדוחקא ומתטמרין    ששם משכן הנפש הקדושה, בההוא זמנא אינון ערקין דלבא  רמז לגלות השכינה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם  

איהו  שבו הנפש  , ולבא  מפני המבול הרומז ג"כ להתגברות הקליפות וחיוון ובעירין ועופין דמתטמרין בתיבה    בלבא, כגוונא דנח ואתתיה ובנוי 
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שהוא אש שורפת ללא    הגהנםבכבד משכן הסט"א שם המרה שהיא    והכלב  במוח  האדם נמצא בחי' האריה
לעולם הושובע  והלב  וכפי    א ,  יצרו  על  שמתגבר  וכפי  הקדושה  נפש  משכן  בו  שמעלה  ההמזבח  כוונה 
  כך ניזון המח בבחי' אריה נחית או הכבד בבחי' כלבא נחית ועיין תורה נז  את נפשו הבהמית  קרבנות בליבו

,  שאכילה בקדושה היא כמו צום שעל ידה ניזון המח תחילה אבל באכילה אחרת ניזון הכבד תחילה  אות ו' 

 .  וכפי שיתבאר לקמן עוד קשר עניין האכילה לכאן
 

וזה מחמת קילקול המוח   ,את שקורין ברעכניש ר"ל, ששובר עצמות של אדםלוזה בחי' חו
  : , שבא החולאת הזאת מחמת תאוות ניאוףסטשבעצמות, בחי' מיין מסאבין, מיין מרירן 

 
)וכתו' בזהר )בא  עד,  \עג / \עב/ \עא/ ועצם לא תשברו בובקרבן פסח )שמות יב(    עוזה שנצטוינו 

ע"ב(  'ד בעצמות    \עה/מא  מקיימין  אותוללכשהיו  תשליכון  מאוד  \עו/  ב  קשה  היה  וזה   ,

 
בדוחקא בהון, דאם מרה מטא ללבא מיד ימות בר נש, ומרה לא מתגברה על ישראל דאינון לבא אלא בחובין, אי חזרין בתיובתא  

ערקין דילה, ואתמר בהון וימתקו המים ואתסין ערקין )גופא( ואברים  דאיהי נשמת חיים שכינתא עלאה, הא אסוותא תהא ללבא ול 
 דיליה: 

 מרירין  -מרירן, מתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   סט

 בתרלד שנצטיינו בתשכט שנצטווינו   ע

ם  ה בחי' דביקות של -אפשר לומר הטעם כי שבירת העצם היא בחי' פגם פנמיות סוד הפסח. כי עצם הוא בחי' ארי   אולי עפ"י הנ"ל   עא

והפסח תלוי בברית דהיינו חיבור אליו ית' בחי' עצם, שרק מי שמחובר בבחי' ברית בחי' עצם להקב"ה מותר באכילת קרבן  ,  בהקב"ה 
פסח, כי מכוחו זוכים להארת הפסח שהוא הארת התשובה בליל הסדר שהוא אור גדול מבינה הארה גדולה שפוסחת ומדלגת על כל  

ללילה אחד   לנו  ומאירים  לנו אחרי  המדרגות  כדי שמהרושם שישאר  בחי' עצם, למעלה מהמדרגה שלנו,  דביקות להש"י  אור של 
 .   שיעלם האור יהיה לנו כח לזכך עצמנו במט ימי הספירה להכין כלי למתן תורה בשבועות

ארי  מאמר  ביאור  לעיל  שארי -עיין  חיים  אוצרות  עפ"י  שביארנו  קרבנו  לקבל  נחת  וב -ה  בעלה  בה  דשבק  רוח  בחי'  שהוא  ה  יארנו 
בחי'   וזה  נוקבין.  מיין  להעלות  כח  בה  יש  תמיד  ומכוחו  לבעלה  ידו תמיד משתוקקת  על  מהיחוד הראשון שנעשית  הרושם שנשאר 

 עצם דהיינו להיות רוצה תמיד את עצם החיבור עימו ית' ולא שום דבר אחר.
וידוע שסוד עצם כלי    -ומביא את הזהר הזה וז"ל  )אוצר חיים( מבאר כוונת מצות כל עצם לא תשברו בו    היכל הברכה עוד עיין    עב

מסוד   יונקים  היו  וידוע שהמצרים  מוח  בו  משום שבירה אלא בעצם שיש  בו  אין  ולכן  המתפשט  דעת  סוד  הנשמה שבמוח  למשכן 
יניקת ע"ז שלהן מסוד עצם ובא ביטולה דלהון.    ובאמת  יונקים אותו פרעה ומצרים ולכן עיקר  תדע    הדעת שכל שפע הדעת היו 

שסוד עצם שורש כל הכלים של האורות ואסור בו השבירה כטעם שבירת כלים דמלכין קדמאין כי    –שבא אזהרה עצם לא תשברו  
ועי"ש עוד בהמשך  בליל זה נתגלים אורות דגדלות, אעפ"כ יכולים הכלים לקבל אותן האורות ואסור בו השבירה, בו בטהור ולא בטמא.  

   מבאר יותר.

שלא לשבור עצם מכל עצמות הפסח, שנאמר      שלא לשבור עצם מן הפסח:   -מצוה טז   החינוך    ד' ביאר עפ"י  בשיעור   ח " יצ הר   עג
י"ב, מ"ו[ ועצם לא תשברו בו:  גזעו מן השורש הנזבר,    -  ]שמות  ניסי מצרים, כמו שכתבנו באחרות. וגם זה  משרשי המצוה, לזכור 

ולשבר  העצמות  לגרר  ארץ  ויועצי  מלכים  לבני  כבוד  כן  שאין  ועל  הרעבים.  העם  לעניי  אם  כי  ככה  לעשות  יאות  לא  ככלבים,  ם 
בתחלת בואנו להיות סגולת כל העמים ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו  

ויתר פרטיה,      …בר לעולם:המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הד 
 מבוארים בפסחים ]רף פ"ד ע"א ואילך[: 

שהפסח נאכל על השובע כדי שלא ישבור בו עצם אבל כאן משמע להיפך וכרבינו שאסור לשבור בו עצם    התוס' וראשונים שיטת  
הלכה היא שאסור לאכול  כדי שיהיה נאכל בבחי' שובע כמלך האוכל לשובע נפשו  )אין זה כפשוטו ממש שהרי לגבי אכילת מצה ה 

יש דין כזה   ומדוע  ולא אחרי שכבר שבע  ומסתמא הטעם כדי שיאכל מצה בשמחה  בע"פ סמוך למנחה כדי שיאכל מצה לתיאבון 
דווקא במצה יותר מבפסח וכן לגבי אכילה בקדושה ביאר רבינו בתורה נז שאכילת מצה היא אכילה בקדושה גדולה וא"כ לכאורה  

 ה החילוק(  היא כקרבן פסח וצ"ע מ 

החינוך   ביאר   ח " יצ הר  כוונת  יותר    עומק  גדרי קדושה  עבד למלך שמצאנו במצוות הכהנים שנוספו להם  בין  החילוק  בענין  והאריך 
בכח   אפילו  עבד  שנעשה  עד  הברית  הקדושת  מגדרי  ירד  עבד  שנעשה  כיוון  להפך  העבד  ולעומתם  נוספו  עוד  ולכה"ג  מישראל 

כנענית הפך הכהן ובכלליות כל ישראל נקראו ממלכת כהנים וגוי קדוש ע"י שמירת הברית    ההולדה שלו ועד כדי שמותר בשפחה 
 כמ"ש בשמות יט עי"ש שבאותו מעמד שקרא להם ממלכת כהנים גם ציווה היו נכונים ליום השלישי אל תגשו אל אשה.

מלכים בחי' אריה בחי' עצם שהוא בחי' מלך  תלוי בתיקון ברית ועבד הוא הפך בחי' עבד לתאוותיו ובגלל היותינו בני    מבואר שמלך 
 נאסרנו בשבירת העצם כנ"ל בחינוך והכלב הפך מזה כנזכר שם שדרכו בשבירת עצם 

בתיקון בחוש השמיעה שתיהיה    עוד ביאר  דהינו שתלוי  טובה תדשן עצם  בבחי' אריה תלוי בבחי' שמועה  נתבאר שתפילה  דלעיל 
בכל כולו ובא אבל עבד כידוע ממה שכשרוצה להשאר עבד אזי רוצעים את אזנו כי    שמיעה נכונה כשמיעת יתרו שקלט את הדברים 

)לעיל בענין   יונה  ומבואר ברבינו  מבואר שעבד במהות הוא בחי' פגם השמיעה  עבדים לעבדים  ולא  לי תהיו עבדים  פגם בשמיעת 
ינו שכשהוא פגום אזי כל הקומה פגומה  שמועה טובה תדשן עצם( שחוש השמיעה הוא יותר מהראיה כי יותר שייך לכל הקומה דה 

נמצא עבד בחי' פגה"ב ולא שייך בבחי' שמועה טובה תדשן עצם הנ"ל שבזה תלוי בחי' תפילה שהיא בחי' אריה להיות שומע את  
א נכון  דבר ה' היוצא מפיו  אבל ע"י פגה"ב אין בפיו דבר ה' וע"י שהוא עבד לא שייך בשמיעת דבר פיו כי הוא בחי' ששומע לאדון ל 

 דהיינו להתגלות ליבו ככסיל 
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שם מבואר שעצם לא שברו בו כדי שהכלבים ישברו אותם כדי שיהיה בזיון לע"ז שלהם    להמצרים ע"ש
שהיו המצרים עובדים לטלה ועכשיו רואים עצמותיו זרוקים בשוק והכלבים אוכלים אותם, והיו המצרים  

הכ מפני  בחול  אותן  וטומנים  העצמות  את  של לאוספים  כבודו  נתעלה  ועי"ז  ע"ז  לביטול  נחשב  וזה  בים 

הגה זו בסוגרים הובאה רק כדי לומר שגם בזוהר מבואר שלא שברו את העצם הפסח כדי    ( הקב"ה ביותר

זאת  יעשו  אחראבל    ,שהכלבים  טעם  מבאר  רבינו  ואילו  הע"ז  ביטול  בשביל  הוא  הזוהר  כדי   \עז/ טעם 
וכל ערל לא  בפסח כתיב בו )שם(    . כי\עח/ ונוקשיבחינו כ"א מישראל א"ע, אם בריתו על ת

בו כידועיאכל  מילה  במצות  תלוי  הפסח  עיקר  כי  עצמותי  ,\פ/ [עט]   ,  את   ו וכשהשליכו 
מותר להשליך/   לכלבים ישרף אבל העצמות  והנותר  להותיר  , וראו אם שלטו \פאכי את הבשר אסור 

היה מניחו   \פגוא בחי' דעת/הכלב חוש ריח חזק והריח את המח שבעצם אם  כי ל   ח"ו  \פב/בהם הכלבים

ח"ו משברובבחי'    ואם  היה  מינו  פגה"ב  את  מין  דמצא  לו  השייך  המח  את  יודעים שאין    ,לאכול  היו 
תיקונו על  ח"ו  כלבא    הברית  ובבחי'  רצויה  היתה  לא  שלהם  הפסח  עבודת  שכל  פגם  ונמצא  בחי' 

ה שהוא  -ם רצויה בבחי' אריתנחית ואכיל קרבניה, אבל אם לא שלט בהם הכלב אזי ידעו שעבודהעצמות  

קרבניה   ואכיל  נחית  שלם  עצם  לכלב  :  בחי'  הפסוק  את  הנ"ל  בהגה  הוסיף  בכוונה  שבאמת  נ"ל  )ולפ"ז 
לכלב    'תשליכון כי ישראל כל אחד מענוותנותיה סבר שעבודתו בחי' טריפה וראויה להשליך לכלבים בבחי

לא שלטו ה הוא  דייקא  אזי  כן  ומי שעשה  אותו,  פסחו/ יבלכתשליכון  עיקר    \פדם בעצמות  כי שפלות היא 

 
 סוגרים אלה נמצאים כבר בדפו"ר   עד

מה כתיב ועצם לא תשברו בו, לאחזאה ביה קלנא, ובכל אינון טעוון דמצראי, דהא גרמין הוו רמאן בשוקא,    -  : דף מא   א זוהר ב   עה 
א ודמי לגוונא אחרא, וישראל רמאן לון  ואתו כלבי והוו גררי לון מאתר לאתר, ודא קשיא לון מכלא, דהא גרמי אינון תקונא דגופ 

בשוקא אורח קלנא, ועל דא כתיב ועצם לא תשברו בו, אתון לא תשברון, אבל כלבי הוו אתיין ומתברין ליה. תו, מצראי הוו אתיין  
ישכחון לון, ודא    לבתר, והוו חמאן אינון גרמי דהוו נטלי כלבי מאתר לאתר ומדקן לון, והוו מצראי טמני לון גו עפרא, בגין כלבי דלא 

איהו בטולא דעכו"ם יתיר מסטרא דלהון, ובדא קודשא בריך הוא אסתלק ביקריה, ואתכפיין כל חילין אחרנין, דהא כדין אתכפיין  
 יתיר כד בטילו אשתכח מסטרא דלהון, ועל דא ישראל לא מבטלי לון, דכתיב ועצם לא תשברו בו: 

נזכר הפסוק    כב ל' פרק  שמות    עו  הזה ונאמר כאן בסוגרים רק בלשון השאלה. שהרי פסוק זה מדבר מטריפה  וצ"ע כי שם זהר לא 
 ה.-שהיא בחי' כלב כנ"ל, והכא אדרבה עצם רומז לארי 

שכל ההגה הזו בסוגרים הובאה רק כדי לומר שגם בזוהר מבואר שלא שברו את העצם אלא כדי לזרקו שלם לכלבים והם  ונראה  
 טעם ביטול ע"ז.ישברו אותו, אבל לא מטעם של רבינו אלא מ 

 טעם הזוהר שייך רק בפסח מצרים אבל לדורות לא ביאר מה הטעם דעצם לא תשברו בו.  כי באמת   עז 
אלא פירוש מחודש של רבינו ורבינו כדרכו בכל התורה כאן שהכלב הוא המבחן לתיקון הברית כי מי שהוא    זה לא כתוב בזהר   עח

ה  ע"י  בשלימות  החסדים  גילוי  דהיינו  אריה  בבחי'  לטרוף  לא  שבא  כלב  בחי'  שזה  עבודתו  לקבל  נחית  כלבא  בחי'  הוא  אזי  ברית 
 עבודתו שזה בחי' שהכלב חולק עליו כמבואר לקמן בענין העזי פנים שחולקים על תפילתו 

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

כי אכילת פסח היא אכילה בקדושה שלא שייכת אלא במי שלכל הפחות יש בו בחי' תיקון הברית הזו שהוא נימול    -  עפ"י הריצ"ח   פ
חי' חסד היינו בחי'  עיין תורה לא אות ט' מי שהוא בדרגה דאברהם סעודותיו בבחי' לחם הפנים אברהם ראש לנימולים והוא לימין ב 

אריה המובא כאן שהאכילה עצמה צריכה להיות בשלימות כל כך בבחי' לחם הפנים שאוכל לפני ה' בדביקות בחי' פנים בפנים עם  
 ה' ואזי הוא בחי' אריה נחית לקבל אכילתו 

 תוספת לפסח תלוי בברית   -הוספות שבסוף הביאור ב   עיין עוד 
קדושה   פא כי תשמישי  כמ   צ"ע  לגנזם  שלא  צריך  בהם  להזהר  צריך  סוכה  וסכך  כציצית  מצוה  תשמישי  ואפילו  תפילין  לגבי  בואר 

(. וקרבן פסח הוא מקדישים אותו  כידוע המעשה מהחת"ס שלא קבל לישיבתו תלמיד שראה שדרך על סכך סוכה אחרי החגלבזותם ) 
המבחן הזה צ"ע מה ההכרח שלו ולעיל    א"כ הוא תשמיש קדושה וצ"ל שהעצמות אין בהן קדושה ולצורך המבחן התירו. ובאמת כל 

 תירצתי שהוא לצרף את הקטנים במעלה לתיקון המלכות במה שעל ידם נגרם ביטול ע"ז של המצרים.  
ומבואר בזוהר שבאותו הלילה ביטל משה את כח הכלב כי המצרים עשו בכישוף שבכל שער    צ"ע דכתיב ולא יחרץ כלב לשונו  פב

ומרת וכשהיתה מרעישה בקולה היו כל החיות שבמצרים משתתפות עימה וכן ידעו מאיזה שער  ליציאה ממצרים היתה חיה אחרת ש 
 בורח עבד ובכוונה יצאו ישראל משער הכלבים וביטל משה כוח הכלב ולא נבחו  

יותו  שטהרה וקדושת הברית היא בחי' חוש ריח ואולי על כן הכלב שחוש הריח שלו חזק במיוחד שזה סותר לה   עיין סוף תורה ב'  פג
פגום בברית ביותר כנ"ל בהקדמה.  אולי התירוץ כי הוא בחי' חוש ריח דסט"א שמריח היכן פגה"ב במקום להריח היכן תיקון הברית.  

 כדמצינו אצל הבר דעת בתורה מג שהוא כח ההתחברות ואצל בלעם דהיינו בסט"א הוא כח ההתחברות לכל רע.

נתקיי   אלא שצ"ע   פד לא  צדיק  שהוא  מי  דווקא  הע"ז  א"כ  את  המצרים  ביטלו  ידו  שעל  הנ"ל  בזהר  המבואר  שמים  כבוד  ידו  על  ם 
שלהם.  אלא שזה לא קשה כל כך שהרי רבינו באר טעם בפסח דורות ואילו הזהר בפסח מצרים ובפסח מצרים באמת לפי רבינו  

היא רק כיצד יצטרפו גם הרשעים  נמצא שהצדיקים לא גרמו לביטול הע"ז הנ"ל. ואולי אדרבה זה בעצמו החידוש שכל כוונת הזוהר  
הכלבים   שלטו  שלא  עד  צדיק  שבעצמו  שמי  בוודאי  אבל  בעצמם.  המצרים  ע"י  ע"ז  ביטול  נגרם  שבזכום  ע"י  וזה  שמים  לכבוד 

 בעצמות פסחו זה כבוד שמים גדול יותר.



 14נט.               מוהר"ן                                     נ  תורה                                יקוטי      ל                       

. ומאידך מי שלא זכה לתיקון הברית כל כך זכה להצטרף לכבוד שמים  תיקון העצם בבחי' אשכון את דכא
 ( ע"י שעל ידו נגרם שהמצרים בטלו את הע"ז שלהם בעצמם

ע"א(  פ'  ד'  קדושים  )פ'  בזוהר  דאיתא  מה  צדיקים    \פה/וזה  בנים  להוליד  זוכים  כיצד  שמבאר 

  אל תהיו כסוס כפרד  לעומת זה בנים חצופין נולדים לרשעים חסרי בושה ובעלי התאווה עליהם נאמרו
 ע"ש  והכלבים עזי נפש  [פז]   , ומביא הפסוקאין הבין  דכתיב בהםלענין טומאת הברית,  [  פו]

שגם בהם כתיב לא ידעו הבין, ולומד שם מזה שמי שמתנהג בזנות כסוס ופרד אין הבין להתקדש, נענש  

      :מלאכי חבלה הנקראים כלבים עזי נפש לא ידעו הבין קדושה מה היא ב

בכן מי שפגם בבריתו ישמור א"ע  נמצא שגם הזוהר הנ"ל למד שיש קשר בין הכלב לפגם הברית.  
   :   מכלבים ומחרב

 
התורה  וזה   את  פתח  שבו  בפסוק  כלב  רמוז  ומיד  נפשי  מחרב  אבל [פח]הצילה   ,

כשאריה יאכל קרבני, זה לי לישועה. וזהו אצל חרב וכלב    היינו  , הושיעני מפי אריה

    : \צ/  לשון הצלה, ואצל אריה כתיב ישועה פטביכת
 

בחי' כלום חסר   ,בחי' שובע םה שה -עד כאן דיבר מגנות מדת החוסר שובע של הכלב הפך המלך והארי
  האריה מלך החיות  אמנם גם היא הפך ו .מדת העזות של הכלבמ בהקשר להנ"ל מדברועתה בבית המלך. 

כי עזות גם היא נקראת מלכות, אבל בלא תגא, דהיינו בלא כתר, כי כתר המלך נעשה מרצון העם להמליך  
דלתות   ב"ק כג. סתםכדאיתא בגמ'  \צאאותו עליהם. אבל העזות גדרה לפרוץ למקום שאינו שייך לו/ 

   א רצון העם.לוכן העזי פנים שבדור נעשים ראשים בכח עזותם בכלב.  הן אצלחתורות 
מונעים את האיש  הם  הכלבים הבאים לינק מתפלות פגומות הנ"ל, וההם בחי'  שומבאר שהעזי פנים שבדור  

תיקון הברית  הכשר   זכה לשלימות  כראוי.שלא  שעזי פנים שיש בדור, הן הן  ודע  וזהו    להתפלל 

 ,  \צב/ הכלבים

 
וכו' וע"ד כתיב אל תהיו כסוס   -  זוהר קדושים פ.  פה  כפרד אין הבין. זכאין אינון    אמר ר' אלעזר תווהנא על דרא והא אתמר מלה 

צדיקייא דמשתדלי באורייתא וידעין ארחוי דקב"ה ומקדשי גרמייהו בקדושה דמלכא ואשתכחו קדישין בכלא. ובגין כך משלפי רוחא  
 ובנייהו כלהו זכאי קשוט ואקרון בני מלכא בנין קדישין.    ולפיכך הם ממשיכים רוח של קדושה מלמעלה לבניהם דקדושה מלעילא  

להון לרשיעייא דכלהו חציפין ועובדייהו חציפין. בגיני כך ירתין בנייהו נפשא חציפא מסטרא דמסאבא. כמה דכתיב ונטמתם בם    ווי 

. דלא ישתדלו בני נשא  אין הבין   . דאינון מארי זנותא )ס"א דמסאבותא( על כלא.  אל תהיו כסוס כפרד אתא לאסתאבא מסאבין ליה.  
נּו ִאיׁש ְלִבְצעוֹ   -בישעיהו נו יא    מכאן דורש את הפסוק        בארחא דא,   ם ּפָ ם ְלַדְרּכָ ּלָ ה רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין ּכֻּ ּמָ ְבָעה ְוהֵּ ֵּּי ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ש ָ ָלִבים ַעז הּו:   ְוַהּכְ צֵּ   ִמּקָ

. כלומר יהון  הבין   והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רועים לא ידעו וכתיב התם    אין הביןאל תהיו כסוס כפרד  דאי הכי כתיב הכא  

איך לקדש  לא ידעו הבין  . מאי טעמא משום ד שהם מלאכי חבלה הנקראים כלבים שהם עזים לנפש לחבלה ולאבדה מזדמנין אינון דאקרון עזי נפש  

ומנהגי  יכים  מלאכי חבלה המול אלין אינון מדברי    מי הם הרועים [ רועים  : מאי ]דף פ   המה רועים ו     .  עצמם, אלא עוד ממלאים תאוותם כסוס ופרד 

תן  שתי בנות הב הב בגין כך דאינון הב הב  היא תולעת המוצצת דם האדם והיא משל לגהנם  . כד"א לעלוקה  שבעה   לא ידעו לבר נש בגיהנם.  

. דהא תיירי דגיהנם אינון.  להביא עוד טרף לגהנם   איש לבצעו מקצהו   כלם לדרכם פנו מלאכי חבלה הנ"ל  לא ידעו שבעה.    עוד רשעים לגהנם 
דא מאן גרים להו בגין דלא אתקדשו בההוא זווגא כמה דאצטריך. וע"ד כתיב קדושים תהיו כי קדוש אני יי'. אמר קב"ה מכל    וכל 

בג"כ   קדושים(  הכא  כתיב  )וע"ד  עמין  שאר  ולא  אתון  ביי'  הדבקים  ואתם  דכתיב  ישראל  אלא  בי  לאדבקא  רעיתי  לא  עמין  שאר 
 )קדושים תהיו דייקא(: 

 תהלים לב ט'   פו

 עיהו נו יא יש  פז

 * עיין זוהר רע"מ פנחס רכד: ]שדוד ביקש על נפשו ויחידתו בשעת פטירתו שיקבלה דמות אריה ולא כלב[   פח
 כתוב -כתיב ומתרצו  -גם בדפו"ר ותרלד  פט

בשיעור ב' שהרי הפשט בפסוק הוא שגם הושיעני מאריה היא בקשה ולא ישועה ותירץ שכשמתפלל בבחי' אריה    ח " יצ הקשה הר   צ
פילה והבקשה עצמה היא כבר הישועה שהרי בקשתו היא להיות דבוק בו ית' וכבר נעשה ע"י התפילה אבל הצילני מכלב שם  אזי הת 

 הבקשה היא להנצל וזה נעשה אחר התפילה כשמתקבלת תפילתו לכן הבקשה היא עדין לא הישועה בעצמה אלא אח"כ 

 ה לכלב לאסור גם היוצא ממחיצתו שגם הוא לכלב במה שלמדו חז"ל בזבחים פב: מהפסוק בשר בשדה טרפ   רמז לזה   צא
ַתֲאַות ֲאִכיָלה,  אות    עיין תורה סז   צב ם ּבְ ּפֹוגֵּ "ל,    ועי"ז ]ג[ ּוְכׁשֶ ּנַ ִנים ּכַ ין לֹו ּפָ בֹוד ְואֵּ ם ַהּכָ בֹוד,    עי"ז ִנְפּגָ ל ַהּכָ ּנֹופֵּ ַהְינּו ׁשֶ ִנים, ּדְ י ּפָ ִרין ַעּזֵּ ּבְ ִמְתּגַ

ַואֲ  ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ק"ה(,  )ַסְנֶהְדִרין  ָתָגא'  ָלא  ּבְ ַמְלכּוָתא  'ַעּזּות  י  ּכִ ּדֹור.  ּבַ ׁשֶ ִנים  ּפָ י  ָהַעּזֵּ בֹוד  ּכָ נֹוְטִלין  ַמְלכּות,  ַזי  ִחיַנת  ּבְ ין  אֵּ
'ַמְלכ  הּוא  ׁשֶ ָהַעּזּות,  ר  ּבֵּ ִמְתּגַ ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ מּות  לֵּ ׁשְ ּבִ ה,  ָ ׁשּ ְקדֻׁ ּבִ ׁשֶ ְלָחן  ֻׁ ַהׁשּ ִחיַנת  "ל: ּבְ ַהּנַ ַמְלכּות  ֶתר  ּכֶ לֹא  ּבְ ָתָגא',  ָלא  ּבְ ְעָיה    ּוָתא  )ְיׁשַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ְבָעה", ַהְינּו   י ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ש ָ ָלִבים ַעּזֵּ י י"ג(:   ע"י נ"ו(: "ְוַהּכְ לֵּ ִחיַנת )ִמׁשְ ֲאַות ֲאִכיָלה, ּבְ ְבָעה"   ּתַ ְחָסר", ְוֶזהּו: "לֹא ָיְדעּו ש ָ ִעים ּתֶ ֶטן ְרׁשָ , ֶהֶפְך  "ּבֶ
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נו(   )ישעיה  נפשכמ"ש  עזי  עומדין  ,והכלבים  תפל   צג והן  על  הישראלי    תוחולקים  איש 
   : \צד/ שעדיין לא תיקן בריתו בשלימות

וצ"ע אולי כוונת רבינו בהביאו דיבור זה להזהיר מהם כי בדרך כלל הם נעשים אנשים חשובים בבחי' עזות  
ובני אדם חוששים מהם וגם מכבדים אותם    כנ"ל בהערה(  אות ג')כמבואר בתורה סז    מלכותא בלא תגא

עים מתפלה בכוונה בדביקות כנ"ל צריך לדעת שהם בחי' כלבים הנ"ל  נהם מו  ובא רבינו להזהיר מהם שאם
 וצריך להתרחק מהם ולא לשמוע להם. 

 
 נה. כדאיתא בברכות ,שגם היא כקרבן כאן לעניין אכילהממדת החוסר שובע של הכלב מבאר רבינו  עוד

קון הברית והכלבים  יוכבר נזכר לעיל לגבי קרבן פסח שאכילתו תלוי בת  .\צה/ שלחנו של אדם מכפר
שלעומת הכלבים לא ידעו שבעה בחי'  מבחינים זאת בעצמות הקרבן, וכן מבאר עוד לגבי אכילת הרשות 

בחי' ותאכל ותשבע ותותר דכתיב בחי' צדיק אוכל לשובע נפשו קדושה דתחסר יש אכילה  םבטן רשעי 
א נצרכת לפחותים שלא  יולכן מי שבכוחו לאכול בקדושה כצדיק ובוחר בעבודה של תענית שה רות.

 .  \צו/אזי כלב יורד לקבל תעניתו זו ,דעים לאכול לשובע נפשם ככלביםוי

יאוזה   )תענית  חכםצורבא מרבנן    \צז/(:שאחז"ל  בתעניתא  תלמיד  במקום    דיתיב  שמתענה 

בקדושה שירותא  לאכול  כלבא  לסט"א  \צט/[צח]   ליכול  אחיזה  בה  ויש  רצויה  אינה  כי    ,תעניתו 

 
ם(,   ַנְפׁשֹו" )ׁשָ ַבע  ל ְלש  יק אֹוכֵּ י הַ עי"ז  "ַצּדִ ְפנֵּ ּכִ י ַהּדֹור  נֵּ 'ּפְ ִחיַנת )סֹוָטה מ"ט:(  ּבְ ֶנֶפׁש,  י  ַעּזֵּ ָלִבים  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ִנים, ׁשֶ ּפָ י  ָהַעּזֵּ ִרים  ּבְ ֶלב'.  ִמְתּגַ ּכֶ

"ל( "  י ֶנֶפׁש" ַהּנַ ָלִבים ַעּזֵּ סּוק "ְוַהּכְ ּפָ ם ּבַ יֶהם,  ְוֶזהּו )ׁשָ בֹוד ָנַפל ֲאלֵּ י ַהּכָ ים רֹוִעים ּוַמְנִהיִגים ֶאל ַהּדֹור. ּכִ ם ַנֲעש ִ הֵּ ה רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין", ׁשֶ ּמָ הֵּ
ַבע ַנְפׁשֹו",   ל ְלש  יק אֹוכֵּ ְבִחיַנת "ַצּדִ ֲאַות ֲאִכיָלה, ּבִ ִרין ּתַ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ בֹוד. ֲאָבל ּכְ ל ַהּכָ ׁש ָלֶהם ּכָ יא   עי"ז ְויֵּ ִקידּות  הּוא ְנש ִ ין ׁשּום ּפְ ִנים. ַוֲאַזי אֵּ ּות ּפָ

ַעל   ִנים,  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ מֵּ ַרק  הּוא  ְיִניָקָתם  י  ּכִ ִנים,  ּפָ י  ְלָהַעּזֵּ ָרָרה  י"ט(:  -ּוש ְ י  לֵּ )ִמׁשְ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ י  ָרע",    ְידֵּ ד  קֵּ ִיּפָ ל  ּבַ ָיִלין  ַע  בֵּ "ְוש ָ
ִחיַנת  ַע ָיִלין', ֶזה ּבְ בֵּ ַבע ַנְפׁשֹו'.    'ְוש ָ ל ְלש  יק אֹוכֵּ "ל: עי"ז'ַצּדִ ִנים ְוַכּנַ י ּפָ ַהְינּו ְלָהַעּזֵּ ה ְוִהְתַמּנּות ְלָהַרע, ּדְ ּדָ קֻׁ ין ׁשּום ּפְ אֵּ ד ָרע'. ׁשֶ קֵּ ל ִיּפָ  , 'ּבַ

 בתקפא כתוב עומדי    צג

ם וחולקים על תפלת איש הישראלי,  מט. ודע, שעזי פנים שיש בדור הן הן הכלבים, והן העומדי אות  ערך תפלה    -  לקוטי עצות  עיין   צד
שעדין לא תקן בריתו בשלמות. ומזה תבין ממילא כמה גדול עוונם של החולקים על תפלת איש הישראלי ורוצים לבלבל תפלתו. כי  
הם נקראים כלבים ממש בחינת והכלבים עזי נפש. כי אף על פי שזה האיש שמתפלל, לא זכה עדין לתקון הברית ומחמת זה בא עליו  
המחלקת הזאת שהוא בחינת כלבא נחית וכו', כנזכר לעיל, אבל החולקים אינם פטורים מחמת זה מענשם. כי הם עוקרים את נפשם  
בריתו בשלמות   תקן  שלא  פי  על  על תפלתו אף  ידי שחולקים  על  נקראים בשם כלבים ממש,  להיות  ומכניסים עצמם  מן הקדושה, 

מו להתפלל בכל כחו אף על פי שהוא כמו שהוא, אף על פי שאינו יכול להרגיש מתיקות  וכנזכר לעיל. כי בודאי הוא צריך ליגע עצ 
בדבורי התפלה, והיגיעה בעצמה יקרה מאד ]כמבאר במקום אחר[. אבל החולקים הם בחינת כלבים ממש וגדול עוונם מנשא, רחמנא  

 לצלן )שם(: 
ות את הקרבן וכן את הבשר לאכילה, וחי רומז ליסוד שהברית  קשר העניין לדלעיל כי יש ח"י טרפות כידוע הפוסל   בלק"ה מבאר   צה 

וכן   יורד לקבל אותה.  כלב  ועל כן  בבחי' טריפה לכלב תשליכון,  ונעשית  לד. לכן פגה"ב פוגם בתפלה  מרכבה לו כמבואר בתורה 
שעי"ז   הברית  מי ששומר  אבל  לכלב.  ששייך  טריפה  בשר  כאכילת  היא  פגה"ב  בבחי'  דהיינו  דעת  בלא  דהינו  אכילה  לדעת  זוכים 

להיות מחוברים אליו ית' תמיד, עי"ז יודע לאכול בקדושה כקרבן על המזבח אסור לו להתענות כי מונע בזה תיקון נפלא של הקרבת  
 קרבן המתקבל ברצון ע"י דמות אריה.  

טרפות  הלכות  לקוטי  ג'    עין  ַר   -הלכה  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ָקְרּבָ ְמקֹום  ּבִ ִהיא  ר  ְוָהֲאִכיָלה  ְמַכּפֵּ ְלָחן  ׁשֻׁ נה(,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ּבֹותֵּ
ְוַעל   ַח.  ְזּבֵּ ּמִ ַהבְּ   -ּכַ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ פֹות  ְטרֵּ ה  רֵּ ֶעשְֹ מֹוֶנה  ׁשְ י  ּכִ פֹות,  ְטרֵּ ה  רֵּ ֶעשְֹ מֹוֶנה  ׁשְ ל  ִמּכָ ם  לֵּ ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ן  ַח"י  ּכֵּ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ִרית 

ם    -ל  ַעְלִמין. ְועַ  ּיֵּ ּסִ ֶ ר ַמה ׁשּ ּבָ א ָנִחית ְוכּו'. ּוָבֶזה ְמחֻׁ ְלּבָ י ָאז ּכַ ִליכּון אֹותֹו". ּכִ ׁשְ ֶלב ּתַ ָפה, "ַלּכֶ ְטרֵּ ן ֶנֱאַמר ּבִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַמֲאַמר  ּכֵּ ם ַרּבֵּ ׁשָ
לִּ  ַתֲעִניָתא, ׁשֶ ָיַתב ּבְ י ַרב ּדְ ר ּבֵּ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהאי ּבַ ינֹו  ַרּבֹותֵּ אֵּ ן ּוְכׁשֶ ְמקֹום ָקְרּבָ ם ָהֲאִכיָלה ִהיא ּבִ ֱאֶמת ּגַ ם, ַאְך ּבֶ ין לֹו ִחּבּור ׁשָ ְכאֹוָרה אֵּ

ְוַעל   ְוכּו'.  יכּול  לֵּ א  ְלּבָ ּכַ ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָראּוי,  ּכָ רּות  ַכׁשְ ּבְ ל  ֶעשְֹ   -אֹוכֵּ מֹוֶנה  ׁשְ ל  ִמּכָ ָמה  לֵּ ׁשְ ָמה  הֵּ ַהּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְצִריִכין  ן  ְוָאז  ּכֵּ פֹות,  ְטרֵּ ה  רֵּ
ְוַעל   יּה.  נֵּ ְרּבָ ל קֻׁ ָנִחית ְוָאכֵּ ה  יק ַח"י ַעְלִמין, ְוָאז ַאְריֵּ ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ ְוִנְכָלל  ה  ָ ׁשּ ְקדֻׁ ּבִ ֲאָכל עֹוֶלה  ָאה    -ַהּמַ י ָהרֵּ ּכִ ָאה,  רֵּ ּבָ לּוי  ּתָ ְרפּות  ַהּטַ ר  ִעּקַ ן  ּכֵּ

ִמיַר  הּוא ׁשְ ִרית, ׁשֶ ִמיַרת ַהּבְ ְבִחיַנת ׁשְ ַעל  הּוא ּבִ ר(, ׁשֶ ָמקֹום ַאחֵּ נּו ּבְ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ ּמּוָבא ּבְ ַעת. )ּכַ ְמנּוִנית ַהּגּוף,    -ת ַהּדַ ם ַלחּות ְוׁשַ ָאה ִנְתַקּיֵּ י ָהרֵּ ְידֵּ
ַעל   ַעת, ְוַעל    -ׁשֶ ר ִקּיּום ַהּדַ י ֶזה ִעּקַ ִחיַנת ַמִיין ְמתוּ   -ְידֵּ ּבְ ם  הֵּ ֲעָצמֹות ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ר ִקּיּום ַהּמַֹח  י ֶזה ִעּקַ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה  ְידֵּ ִחיַנת ּכָ "ל, ּבְ ִקין ַהּנַ

לּו ְוכּו'",  ָפה לֹא ּתֹאכֵּ ֶדה ְטרֵּ ּשָ ּבַ ר  ְהיּון ִלי ּוָבשָֹ ּתִ י קֶֹדׁש  "ל(. ְוֶזהּו, "ְוַאְנׁשֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמבָֹאר ּבַ ה    )ּכַ ֶדר ֶעְרָוה, ַאּתָ ּגֶ א  ה מֹוצֵּ ַאּתָ ׁשֶ ל ָמקֹום  י ּכָ ּכִ
ה )וַ  ָ ׁשּ א ְקדֻׁ "ל מֹוצֵּ ּנַ ּכַ ִרית  ִמיַרת ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ פֹות הּוא ּבְ ה ְטרֵּ רֵּ מֹוֶנה ֶעשְֹ ְ ִמיָרה ִמׁשּ ׁשְ י  ה כד(. ּכִ ְקָרא ַרּבָ י קֶֹדׁש'    -ְוַעל  .  ּיִ ן ָאז ִנְקָרִאים 'ַאְנׁשֵּ ּכֵּ

"ל:  ּנַ  ּכַ

לא נ"ל.  אבל עיין בגמ'    בשם לק"ה שכלבא נחית הכוונה לסעודה שעושה אחרי התענית. וצ"ע לא מצאתי ועל כן   ראיתי מבארים   צו 
רבינו נ"ל שלא התכווין לסעודה אלא לעבודת   דהיינו סעודה. אבל לפירוש  תענית יא. שם מקור המאמר הזה שם פרש"י שירותא 

 התענית כנ"ל 

אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא דתניא רבי אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר    תענית דף יא.  צז 
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו  
אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה רבי אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר קדוש יהיה גדל  

מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה ולשמואל הא    פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא 
איקרי קדוש ההוא אגידול פרע קאי ולרבי אלעזר הא נקרא חוטא ההוא דסאיב נפשיה ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר רבי אלעזר  

יא  ]דף  ימוד אדם עצמו  ולא אבו : לעולם  בעיר לא קשיא הא דמצי לצעורי  [ כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו שנאמר בקרבך קדוש  א 
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אכ  דאיובוק הערךיהצדיק  יקר  היא  בפנים   \קא/לתו  פנים  ושכינתיה  קב"ה  מיחד  באכילתו  כי  כי   ,
בבחי' צחצחות    \קג /[קב]  צדיק אוכל לשובע נפשומשביע את נפש דקדושה, כמ"ש )משלי יג(  

באכילתו נשמתו  תנינא(  שמצחצח  ה'  בתורה  לסט"א  ,)כמבואר  אחיזה  אין  צורבא    ,ובאכילתו  והאי 

 
האי    אמר רב ששת .   נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה ריש לקיש אמר נקרא חסיד שנאמר גמל נפשו איש ]חסד[ ועכר שארו וגו' 

, אלא  סעודתו, כלבא ליכול סעודתו, ולכך המתענה אינו מועיל לו  -שירותיה    -פרש"י    בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה  
)אמר( רבי    .אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד   רבי ירמיה בר אבא )אמר( ]ואמר[     כמי שמתענה מפני שאין לו מה יאכל: 

 ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים: 

שירותא  המילה  פרש"י  פירוש  עיין  סעודה  טז    היינו  מג  ראשונה    -בצהרים    -בראשית  סעודה  לשון  שהוא  בשירותא  מתורגם  זה 
בלשון ארמי ובלע"ז דיזנ"ר ויש הרבה בגמרא שדא לכלבא שירותיה. בצע אכולא שירותא )ברכות לט(. אבל כל תרגום של צהרים  

 . טיהרא 

לא מועילה ונראה שכיוון  שלא מועיל לו תעניתו לשבר תאוותו אלא הוא כמי שנאנס לצום ומבואר שתענית כזו    נראה כוונת רש"י 
שלא מרצון אזי תאב יותר לאכול ולהפך המניעות מגבירות החשק ולא משבר תאוותו. ועל זה אמרו המליצה כשתשבר תאותך יהיה  

 לך שתים והיינו דברי רבינו שהוא ככלב שלא יודע שובע.  

 פירש שמדובר בכל שממעט אפילו קצת מת"ת  פירש שרש"י דיבר במי שאינו יכול לסבול צער התענית אבל הגבורת ארי    המהרש"א 

שסדר המימרות אינו כסדר אלא צ"ל רב ששת אחר ר"ל שאמר שת"ח אסור להתענות כי ממעט ממלאכת שמים וקאמר    ועוד כתב 
 על זה רב ששת שהוא גם בקללה שיאכל הכלב סעודתו.  

נית שלו שהיא לא רצויה אולי כי הוא לא שמח בה  אבל רבינו  צ"ע כוונתו האם רוצה לומר כפשוטו שיש בעיה בתע   וכל זה בפשט 
 בעצמה בבחי' שמחינו שימות עניתנו  והיינו כנ"ל לגבי תפילה שהעבודה צריכה להיות בבחי' התקשרות עצם לעצם 

לומר שת"ח שלא יודע לאכול בבחי' לשובע נפשו הוא נקרא יתיב בתענית גם כשהוא אוכל כי האוכל לשובע בטנו    או אולי הכוונה 
 וא מענה את נפשו, הפך צדיק אוכל לשובע נפשו, שאכילתו גדולה מתענית.  ה 

 עיין כאן פל"ח מה הקשר לדלעיל   צח

,  להענין  כלל   קשר   לזה   אין   לכאורה '  וכו   בתעניתא   דיתיב   מרבנן   צורבא :(  א " י  תענית )   ל " רז   שאמרו   וזה   -  ' נ   סימן   לחכמה   פרפראות   צט 
  וזה ,  נפש   עזי   בחינת   הם   כי ,  שלו   נפש   בחינת   על   מתגברים   הכלבים   כי ,  ושלום   ס ח   בנפשו   פוגם   הברית   פגם   ידי   על   כי   לומר   ואפשר 
  ונפש   בבחינת   נפשו   ואזי ,  לו   מרה   ונפשו   בבחינת   נפשו   את   ממררין   מרירין   המיין   ואז ,  דייקא   נפשי '  וכו   הצילה (  ב " כ   תהלים )   בחינת 
  בהם   ומשביע   התפלה   בדיבורי   מתיקות   טועם   אזי   ין מתוק   מיין   בחינת   שזה   הברית   לתיקון   כשזוכה   כי   בגשמיות   הן   ברוחניות   הן   רעבה 

  באכילתו   שביעה   לו   יש   בגשמיות   וגם ,  פי   יהלל   רננות   ושפתי   נפשי   תשבע   ודשן   חלב   כמו (  ג" ס   תהלים )   בבחינת ,  ברוחניות  נפשו   את 
  הברית   פגם   ידי   על   אבל :(  ט" נ   א " ח   זוהר )   ל " רז   כמאמר   ברית   דנטיר   מאן   הוא   וצדיק ,  נפשו   לשובע   אוכל   צדיק (  ג" י   משלי )   בבחינת 
  ידי   על   שביעה   לו   אין  בגשמיות   וגם ,  תפלתו  את   ומבלבלין   נפשו   את   וממררין ,  נפש   עזי   הכלבים (  ו" נ   ישעיה )   בחינת   עליו   מתגברין 

  ועיין )   עצם   שבירת   לידי   יבא   שלא   כדי   השובע   על   נאכל   הפסח   ל " רז   אמרו   באמת   כן   ועל   שבע   ידעו   לא   נפש   עזי   הכלבים   בחינת 
  ל" כנ   שובע   בחינת   הוא   בו   תשברו   לא   ועצם (  ב " י   שמות )   בחינת   שזה ,  הברית   בתיקון   תלוי   פסח   כי (,  מפטירין   ה " ד   קב   דף   פסחים   תוספות 

  במאמר   לקמן   עיין   מאד   נבהלה   ונפשי   עצמי   נבהלו   כי (  ו   תהלים )   בחינת   שזה ,  העצמות   פגם   הנפש   פגם   בחינת   הוא   הברית   פגם   אבל 
  בשביל   נפשו   להשביע   יודע   ואין   בתעניתא   דיתיב   מרבנן   צורבא   שאמרו   וזהו   ל " כנ   שביעה   בחינת   לו   אין   ואז   סז '  סי   הצלע   את '  ה   ויבן 
  ידי   על   הוא   האכילה   שתיקון   יט '  סי   לחבקוק   תפלה   במאמר   גם   ועיין   בפנים   כמובא   דייקא   דיתיב   דיתיב '  וכו   לשירותא   כלבא   ליכול   זה 

  העובד   שנת   מתוקה (  ה   קהלת )   מענין   טו   אות   ה '  סי   אמונה   תקעו   במאמר   תנינא   בליקוטי   ועיין '  וכו  הקודש   לשון   ושלימות   הברית   תיקון 
 ': וכו  מתוקין   מיין   הברית   תיקון   בחינת   הוא   מתוקה ,  יאכל   הרבה   ואם   מעט   אם 

 בודאי  -מתרצו  ק

שצדיק באכילתו עושה יחוד קב"ה ושכינתיה פנים בפנים ועיין תורה לא שאכילת צדיק היא בחי' לחם הפנים    עיין ריש תורה סב   קא
ואמת של הקב"ה שהיא בחי'  דהיינו שבאכילת  צדיק בחי' שובע מהארת מדת  ועיין תורה מז שאכילת  זוכה פנים בפנים עם הש"י  ו 

שע"י   זוכה לאורות שהן למעלה מהספירות  ידה  דהיינו שעל  בחי'  דהיינו  היא צחצחות  תנינא שאכילת הצדיק  ה'  תורה  ועיין  פניו. 
    שאוכל לשבע נפשו מצחצח נשמתו באכילתו 

אֹוכֵּ   -  שרפי קדש   שיח ועיין   ַאַנ"ׁש ׁשֶ ָרָאהּו ֶאָחד מֵּ ה, ּוְכׁשֶ ַה"ּב אֹו כ' ִסיָון ָאַכל מוהרנ"ת ְולא ִהְתַעּנָ ל ּבַ ֲעִנית ׁשֶ יֶזה ּתַ אֵּ ּבְ ַעם  ם  ּפַ ּגַ ל ָרָצה 
ַלי? ֲאכִ  ַעְצְמָך אֵּ ה  ְמַדּמֶ ה  ַאּתָ ַנֲעָנה לֹו מוהרנ"ת: ַמה  ִלְבִלי ְלִהְתַעּנֹות,  ל ְלַעְצמֹו  ַלְייְכְסט  הּוא ְלָהקֵּ ּגְ ּדּו  יָלִתי ִהיא אֹורֹות ַצֲחָצחֹות!! "ָוואס 

ַצֲחָצחֹות ַנפְ  יַע ּבְ ּבִ ְ יק "ְוִהש ּ ּדִ ֲאִכיַלת ַהּצַ ֱאַמר ּבַ י ַהּנֶ ָך".ַזאְך צּו ִמיר? ַמְיין ֶעְסן ִאיז ַצֲחָצחֹות"!! ַעל ּפִ  ׁשֶ

שיש"ק   ִע   -ועיין  ְוָהַלְך  ֶאָחד,  ל  ָאבֵּ נּו  ַרּבֵּ ֶאל  א  ּבָ ַעם  י  ּפַ "ּדִ ָצם?  ה  ַאּתָ יָמה,  ּתֵּ ָלׁשֹון  ּבְ לֹו  ְוָאַמר  נּו  ַרּבֵּ ָליו  אֵּ ָנה  ּפָ הּוג,  ּנָ ּכַ ִבְגדֹו  ּבְ ְקִריָעה  ם 
ּום   יָגתֹו ִמׁשּ יָנם ְלִפי ַמְדרֵּ אֵּ צֹומֹות ְוַתֲעִנּיֹות ׁשֶ ג ּבְ ּנֹוהֵּ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵּ וָנתֹו לֹוַמר לֹו ׁשֶ ּוָ ּכַ ׁשֶ לּות ַפאְסט"? ּכְ א לֹו ָהֲאבֵּ ן ּבָ  ַרְחָמָנא ִליְצָלן.  ּכֵּ

   פרשת שמיני ד"ה וידבר   -עיין שיש"ק ח"ב תרמט ומאור ושמש   קב
עיין תורה י' אות ד' יש בעלי גאוה שחושבים שהתענו וסיגפו עצמם וכו' וחושבים שעי"ז זכו לתפילה ובאמת    דקות(   38שיעור ג'   ח " יצ הר )     קג

ית אלא במדרגת אכילה לשובע נפשו שזה גבוה מתענית כמבואר  מדוע לא זכו וצ"ל כי באמת תפילה כראוי היא לא במדרגת התענ 
 בתורה נז.    בבחי' אריה לא זקוק לתענית ובבחי' כלב לא יועיל תענית 

וידבר    -  מאור ושמש    והמטמא עצמו    -פרשת שמיני ד"ה  כן מרכבה טמאה,  גם  ויש  זה עשה אלהים  זה לעומת  ידוע כי את  והנה 
כח הטומאה עד שכמעט אין יכולת לשורש נשמתו להסיר המסכים שמוסיף במאכלים האסורים    במאכלים אסורים הוא ממשיך עליו 

זה   ומפני  ניצוצות הקדושות כנ"ל.  ידי העלאת  מוסיף קדושה על עצמו על  ואכילתן בקדושה הוא  ואולם במאכלים הטהורים  ההם. 
הצדיקים הוא טוב להם וטוב לעולם שמתקנין על ידי  אמרו ז"ל האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותא, מפני שאכילת  

   אכילתן נשמות המגולגלות ומעלין הניצוצות הקדושות ומסירים על ידי אכילתן מסכים המבדילים על ידי הקדושה שנתוסף עליהם:



 17נט.               מוהר"ן                                     נ  תורה                                יקוטי      ל                       

כנ"לן  ותיקבאכילתו  לגרום  שבכוחו  מרבנן   מתענית/למעלה  נפלא  גדולה  ואכילתו  דמרעיב את    ,\קד, 
יודע  ,  עצמותיקון  לצורך    נפשו הברית(  ואין  בתיקון  חסרון  בחי'  דעת  נפשו)חסרון  דהיינו    להשביע 

לדעת בקדושה  \קה/שבכוחו  למעלה,  לאכול  בזה  ולתקן  משתדל  כלבא  ולא  ליכול  זה  בשביל   ,
יתו של אדם כזה, שמרעיב נפשו במקום להשביעה,  נותע  שירותא, שגם בהם כתיב לא ידעו שבעה

חסד שמדתו  האריה  לעומת  כלב  לקיחת  בחי'  הוא  היא  גם  כי  הזה  ,  מרבנן  איך  הצורבא  יודע  אין 
היקרה נפשו  את  ת"ח   להשביע  ב  כי  וכמבואר  יקרה  לזסוף  נפשו  חיוב    תורה  יותר  עליו  יש  ולכן 

 :  להשביעה ולא להרעיבה
שגל בשם  כלב  נקרא  זה  ד}  ובשביל  כנ"ל  \קו/ .{ר"ה  המשגל  תאוות  על  בא  הוא  : \קז/כי 

והפוגם בברית נופל למדת הכלב שלא יודע שובע ועיין תורה מז שהשובע הוא ע"י מדת האמת שעל ידה 
זוכה להארת פני ה' שהיא מדת ואמת. ועיין תורה לו אות ד' שניאוף מעכירת דמים של הטחול, ובתורה נא  

וניאוף בחי' אחת וכן פשוט כיון שפגם הברית והקשר עם הקב"ה    רמבואר שמשם בא השקר. נמצא ששק
הוא בעצמו בחי' עורף ממנו ית' הפך הארת פנים שהיא מדת אמת. ולכן ע"י תאות ניאוף אי אפשר לאכול  

   בקדושה בבחי' צדיק אוכל לשובע נפשו צדיק דייקא דהו אמאן דנטר ברית. 

דהיינו  ודווקא   מרבנן  שתיצורבא  חכם  נפשוקתלמיד  הוא  ו  ן  בקדושה  לאכול  צריך בכוחו  שאין 

שרותא כלבא  ליכול  אזי  ומתענה,  להתענותקחלהתענות  שצריך  מי  אבל  נפשו  .  , לתיקון 
 . \קי/[קט] ומצוה הוא   ,בוודאי צריך להתענות

 
כן הסטרא אחרא.  וענג שבת הזה, זה בחינת אכילה בקדושה. כי אכילת ימי החל, נהנה ממנה גם    -אות ה    בתורה נז   כמבואר גם   קד

אבל מאכילת שבת, אין חלק לסטרא אחרא כלל וכלל. וזה שצוה אותנו על אכילת שבת, כמו שכתוב )שמות ט"ז(: "אכלוהו היום כי  
שפועל   מה  שבת,  באכילת  לפעל  ויכול  כלל.  סיגים  תערבת  בלא  גמור,  ואלקות  קדושה  נעשה  שבת,  אכילת  כי  לה'".  היום  שבת 

ביו לפניו, בזכות ענג שבת, כמו שפועל בצום. ועל שם זה נקרא שבת, כי בסגולתו "להשבית אויב ומתנקם"  בתענית, היינו להפיל אוי 
   )תהלים ח(: 

'ַאְנּתְ הּוא    -וצדיק נקרא שבת גם ביום חול. כמבואר בתורה סז תנינא   ֹא ַדף קמד:(:  ָנש  ּזַֹהר  )ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ יק הּוא  ּדִ ַהּצַ
י יֹומֵּ ׁשַ  ּכְֹלהֵּ ת ּדְ  י'.ּבָ

לקמן נראה הכוונה כאן שמצד נפשו שהיא מתוקנת וא"צ תענית לתיקון נפשו ואם היה מתאמץ יכול היה    בבעש"ט   לפי המבואר   קה 
 לזכות לאכילה בקדושה כצדיק ממש ונראה שנחשב לו כבחי' פגה"ב פגם בדעת.

אחמיץ מהכא ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו מאי שגל אמר רבה  )אמר( רב יוסף ואיתימא רבי יצחק מנלן ד   -  ראש השנה ד.  קו 
ורברבניך   ואנת  ולמאנייא די ביתיה היתיו קדמך  ועל מרא שמיא התרוממת  בר לימא משמיה דרב כלבתא אלא מעתה הא דכתיב 

תייא אלא מעתה  שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ואי שגל כלבתא היא כלבתא בת משתיא חמרא היא הא לא קשיא דמלפא לה וש 
דכתיב בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר ואי שגל כלבתא היא מאי קא מבשר להו נביא לישראל הכי קאמר  
בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים זכיתם לכתם אופיר ואיבעית אימא לעולם שגל מלכתא היא ורבה בר לימא  

 ל שהיתה חביבה עליו כשגל אי נמי שהושיבה במקום שגל גמרא גמיר לה ואמאי קרי לה שג

להנ"ל משמע שת"ח שמתענה במקום לאכול בקדושה כנ"ל יש בזה בחי' פגה"ב, ולכן גם בחי' לקיחה במקום נתינה.    סמיכות העניין  קז 
 כי צדיק דייקא חונן ונתון 

 שירותא    -שרותא, בתרלד ומתרצו    –גם בדפו"ר   קח

)שער התשובה פ"ד אות יג ד"ה והרבה( דאף תלמיד חכם אם נודע לו    ראשית חכמה בעל  בשם  כתב  ש קעא  סימן ת  ב"ח או"ח * עיין   קט
חטאתו אשר חטא שראוי להתענות עליה מחוייב הוא להתענות על כל פנים והאריך על זה והסמ"ג כתב דכשהציבור מתענין יש לו  

 לתלמיד חכם להתענות ולצער עצמו עמהם ומביאו ב"י: 

ואפילו היכי שקשה לו התענית ומ"מ א"צ לסגף עצמו  ס"ק ד' שמי שיש לו עונות ידועים אפילו ת"ח צריך להתענות    וכן כתב המ"ב 
כ"כ בתענית וילמוד יותר ממה שהיה רגיל וכעין זה איתא בתנחומא אם חטא אדם ונתחייב מיתה לשמים מה יעשה ויחיה אם למוד  

שני דפין ]וכ"ז הוא לאחר ששב מדרכו הרעה דאל"ה הרי הוא כטובל ושרץ    לשנות פרק אחד ישנה שני פרקים ואם דף אחד ישנה 
 בידו[ ועיין מש"כ בזה בביאור הלכה: 

 ועיין ספר המדות תשובה אות סד תענית שהיא בלא דעת אינה תענית. 

 ועיין ספורי מעשיות מעשה יב אנשי הבעל תפלה תענית אצלם היה יקר מכל תענוג שבעולם. 

 .[ מי שלא תיקן נפשו כראוי צריך סגופים גם לפי הבעש"ט  -קמט אות  מקור מים חיים אות קעג ו  עיין בעש"ט בראשית 

ה לֹו    -  עבודת השם סימן תצא   חיי מוהר"ן ועיין   ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ְוָאַמר  ְקֶוה  ַהּמִ מֵּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  נּו  ַרּבֵּ ָיָצא  ֹור  ֶסה ְלָעש  ּכֶ ין  ּבֵּ ַנת תקס"ו  ׁשְ ּבִ )מח( 
ת ַהּזא  עֵּ י ּבָ יְך ִיְתַנֲהגּו ַאְנׁשֵּ ַמִים אֵּ י -ת ִמן ַהּשָ ַאְנׁשֵּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד מֵּ ֲעִניִתים ָצִריְך ּכָ ה ּתַ ּמָ יֶהם ּכַ י ַחּיֵּ ל ְימֵּ ֲעִניִתים ּכָ י ּתַ ִעְנְינֵּ נּו ּבְ לֹומֵּ נּו  -ׁשְ לֹומֵּ ׁשְ

ִמי  יְך ּוָמַתי ִיְתַעּנּו. ְוַאַחר ַהּיָ ָנה, ְואֵּ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֶתק[  ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ִיחּוד ּוָמַסר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶצעְטל ]ּפֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ָליו ּכָ ם טֹוִבים ִנְכַנְסנּו אֵּ
ל  י  ּכִ ָמה,  ַע  יֹודֵּ יִני  ְואֵּ ָבִרים  ּדְ יֶזה  אֵּ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ְכִתיַבת  ּבִ ֶצעְטל  ֶאְצלֹו  תּוב  ּכָ ְוָהָיה  ה.  ִיְתַעּנֶ ּגוּ ָמַתי  תֹוְך  ּבְ ִלְראֹות  ָנַתן  ַרק  א  עְטל  ַהּצֶ ף 

 ֻׁ ַהׁשּ ַעל  ב  י, ֲאַזי ָרִאיִתי אֹותֹו יֹוׁשֵּ ּלִ ׁשֶ ֲעִניִתים  ַהּתַ ַהְנָהַגת  ל  עְטל ׁשֶ ל ַהּצֶ י ֶאְצלֹו ְלַקּבֵּ ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַע ֶמה ָהָיה  ּכְ יִני יֹודֵּ ְואֵּ תּוב ְלָפָניו  ְוֶצעְטל ּכָ ְלָחן 
ן  ּוְמַעּיֵּ ב  ְוחֹוׁשֵּ ב  יֹוׁשֵּ ְוָהָיה  תֹוכֹו.  ּבְ תּוב  יָ   ּכָ יֶזה  אֵּ ּבְ יו  ִמּפִ ּבּור  ַהּדִ א  צֵּ ּיֵּ ׁשֶ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ה קֶדם  ַהְרּבֵּ ַעְצמֹו  ַע  ְמַיּגֵּ ְוָהָיה  עְטל,  ַהּצֶ ַעל אֹותֹו  ה  ִמים  ַהְרּבֵּ

ְוַאַחר  ְלִהְתַעּנֹות.  ָצִריְך  ֲאִני  ָנה  ָ ׁשּ לְ -ּבַ ה  ְוִצּוָ ֶהם,  ּבָ ְלִהְתַעּנֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ִלי  ה  ּלָ ּגִ ְך  ְמאד  ּכָ אֹוִתי  ְוִהְזִהיר  רֹון.  ְלִזּכָ ָיר  ַהּנְ ַעל  ָכְתָבם 
י.   ּלִ עְטל ׁשֶ ד ַהּצֶ  ְלָזְכָרם ְוִלְבִלי ְלַאּבֵּ



 18נט.               מוהר"ן                                     נ  תורה                                יקוטי      ל                       

בחי'   מרבנן  וזה  בתעניתאצורבא  בקדושה   דיתיב  לאכול  שידע  כדי  עצמו  לתיקון  היא  תענית    כי 
דהינו   [קיא]  ב דייקא, יתיב הוא מורה על הדבר שאין משתנה כמובאי, יתכמבואר בתורה סב

והוא כיון שכבר תיקן עצמו צריך להתקדם ולעבוד עבודה גדולה יותר  מוחין דקטנות בחי' שינה בלא דעת  
אכילה אכילה   .ע"י  ע"י  דגדלות  במוחין  יותר  יקרה  עבודה  לעבוד  שבכוחו  כיון  רצויה  אינה  תעניתו  לכן 

 :  בקדושה
 קיב: לשונו ז"ל( )ע"כ

 
 ' לתורה נ עד כאן ביאור חברותא 

 
 

* 
 הוספות לעיון 

 

 הפסח תלוי בברית לעניין  א' הוספה
 בהרמב"ם שהמילה מחליש כח המתאווה  איתא 
 כי ידוע למבינים שתשלום צורת האדם בהסיר ממנו אותה ערלה שהיא תוספת בו:  -מצוה ב  -החינוך ועיין 

 וכן מילה ופסח הן שתי המצות עשה היחידות שיש בה כרת  
ם זה מתקיים קצת באכילת האפיקומן שלכן נאכל על השובע כדי שיאכל בבחי' צדיק אוכל לשובע נפשו  ו ולמעשה הי

 בחי' אריה ולא מתוך רעבון בחי' כלב שלא ידע שבע 
ומובא בחת"ס שמצות אכילה בפסח היא המצווה היחידה שנשארה לנו אחר חורבן בית הדעת שיש מצווה לאכול דבר  

בדעת כי צריך לזה אכילה בבחי' אריה בחי' חסד לאברהם בחי' לחם הפנים ולא כלב צ"ל    י מסוים ולפי רבינו שזה תלו

 
ראׁש  ּבְ ׁשֶ ינּו  ָעלֵּ ה  ֲענִ -ְוִצּוָ ַהּתַ נּו  ַעְצמֵּ ַעל  ל  ְנַקּבֵּ ֲאַזי  ּתֹוָרה  ַעְצמֹו לֹוַמר  ִכין  מֵּ הּוא  ׁשֶ ת  עֵּ ּבָ ּתֹוָרה  ר  הּוא אֹומֵּ ׁשֶ ָנה קֶדם  ָ ה  ַהׁשּ ּוָ ּצִ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ יִתים 

ראׁש  ינּו, ְוָאז ּבְ לּ -ָעלֵּ ּה. ּוִמי ׁשֶ ּלָ ָנה ּכֻׁ ָ ל ַהׁשּ "ל ַעל ּכָ ֲעִניִתים ַהּנַ ַלת ַהּתַ ַעת ֲהָכָנתֹו לֹוַמר ּתֹוָרה ִיְהֶיה ַקּבָ ׁשְ ָנה ּבִ ָ ָנה לא  -א ִיְהֶיה ַעל ראׁש ַהׁשּ ָ ַהׁשּ
ַהּתַ  ַסר  ּמָ ׁשֶ ּכְ ָהָיה  ן  ְוכֵּ ָלל.  ּכְ ה  י ִיְתַעּנֶ ַאְנׁשֵּ ָאר  ִלׁשְ ָעה  -ֲעִניִתים  ׁשָ ּכְ ם  ּתֹומֵּ ּוִמׁשְ ב  יֹוׁשֵּ ְוָהָיה  ַעל ֶצעְטל  ב  יֹוׁשֵּ ָהָיה  ׁשֶ ִלי  רּו  ִסּפְ ם  ּלָ ּכֻׁ י  ּכִ נּו.  לֹומֵּ ׁשְ

ּלּו הַ  אֵּ ָבָריו ׁשֶ ֲעִניִתים ְלָכל ֶאָחד. ְוָהִיינּו ְמִביִנים ִמּדְ ל ַהְנָהַגת ַהּתַ עְטל ׁשֶ ָאַמר ַהּצֶ ָבִרים ְיָקִרים ְוַהְנָהגֹות ֶעְליֹונֹות  ֲחָדא קֶדם ׁשֶ ם ּדְ ֲעִניִתים הֵּ ּתַ
ִנים.   י ׁשָ ּתֵּ ֶעֶרְך ׁשְ ָבר ּבְ ְך ַהּדָ ָלם ְוִנְמׁשַ ִכינּו ְלַקּבְ ּזָ י ׁשֶ רֵּ  ְמאד ְמאד, ַאׁשְ

ׁשֶ -ַאַחר  ִמי  ֲהלא  ְוָאַמר  ָלל.  ּכְ ְלִהְתַעּנֹות  ּלא  ׁשֶ ינּו  ָעלֵּ ה  ִצּוָ ְרּגְ  ְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ראׁש ּכָ ַעל  ֶאְצִלי  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ינֹו  לֹו  -אֵּ ין  אֵּ הּוא  ָנה  ָ ַהׁשּ
ָלל  ין ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ּכְ אי אֵּ ַוּדַ ָנה הּוא ּבְ ָ ּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל ראׁש ַהׁשּ "ל, ּוִמי ׁשֶ ּנַ ָלל ּכַ ּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל ראׁש   ְלִהְתַעּנֹות ּכְ ַאַחר ׁשֶ ָנה  -מֵּ ָ ַהׁשּ

ן.    ְוָהבֵּ

ראׁש  ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ַמֲעַלת  ה  ִמּזֶ ר  ַאחֵּ ָמקֹום  ּבְ ן  ַאַחר -ְוַעּיֵּ ָנה.  ָ י  -ַהׁשּ ּכִ ֶכם,  ִעּמָ ין  עֹוש ִ ֶ ׁשּ ַמה  ָלל  ּכְ ין  יׁשִ ַמְרּגִ ם  ַאּתֶ ין  אֵּ ָאַמר  ְך  ּכָ
ְוַאַחר  ְלִהְתַעּנֹות  יִתי ֶאְתֶכם  ִצּוִ ה  ִחּלָ ּתְ ְלהִ -ּבַ ּלא  ׁשֶ יִתי  ִצּוִ ְך  ָהִעְנָין  ּכָ ֶזה  י  ּכִ תֹו,  ּלָ דֻׁ ִמּגְ ְמַעט  ְלָהִבין  ָלנּו  ָהָיה ָראּוי  ֶזה  ּבָ י  ּכִ לֹוַמר  ּכְ ְוכּו'.  ְתַעּנֹות 

ָהִע  ֶזה  ַעְצמֹו,  י  ְפנֵּ ּבִ ָחִדים  ְמיֻׁ ָיִמים  ְוֶאָחד  ְלָכל ֶאָחד  ָנה  ָ ׁשּ ּבַ ְידּוִעים  ָיִמים  ְלִהְתַעּנֹות  ינּו  ָעלֵּ ה  ּוָ ּצִ אי  ׁשֶ ַוּדַ ּבְ ֲעצּוָמה  ְנָין הּוא  ָגה  ָ ְוַהש ּ דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ
ֲעִניִת  ְפרֹוְטרֹוט ַהְנָהַגת ּתַ ָכה ָאָדם ְלַגּלֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ּזָ ִמים ַקְדמֹוִנים, ׁשֶ ַמע ִמּיָ ּלא ִנׁשְ יו. ְוַאף ְמאד ׁשֶ י ַחּיָ ָבר ֶזה  -ַעל -ים ְלָכל ְימֵּ ּדָ י ׁשֶ ּפִ

ָזָכה ַאַחר  ְוָעצּום ְמאד,  דֹול  ְך לְ -ּגָ ָכה ַאַחר ּכָ ּזָ ׁשֶ ָגתֹו  ּוַמְדרֵּ ַמֲעָלתֹו  ת  ַ ׁשּ ְקדֻׁ ִפי עֶצם  ּלְ ׁשֶ ַעד  ָרה,  ְיתֵּ ָגה  ָ ְוַהש ּ ְצִריִכים  -ַמְעָלה  ין ָאנּו  ׁשּוב אֵּ ְך,  ּכָ
תֹו.   ָ ׁשּ תֶקף ְקדֻׁ ה ָלנּו ּבְ ּלָ ּגִ ֲעִניִתים ׁשֶ  ְלִהְתַעּנֹות ֲאִפּלּו ַהּתַ

ָקְדֳקדֹו ָיכֹול ְלהָ  ׁש לֹו מַח ּבְ ּיֵּ תֹו ַעל ּוִמי ׁשֶ ּלָ דֻׁ עֶצם ּגְ י -ִבין ְמַעט מֵּ ן.  -ְידֵּ  ֶזה ְוָהבֵּ

ֶהם, ִיְהֶיה ִנְדֶחה הַ  ין ּבָ ין ִמְתַעּנִ אֵּ ָאר ָיִמים ׁשֶ ת אֹו ׁשְ ּבָ ׁשַ ּלּו ּבְ ִמים אֵּ ִאם ִיְהֶיה ָחל ֶאָחד ִמּיָ ה ָעַלי ִלְהיֹות  ְוָאַמר ׁשֶ ַאֲחָריו. ְוִצּוָ ּלְ ׁשֶ ֲעִנית ְליֹום  ּתַ
ּלּו הֶ  אֵּ ם  ִנְזָהר ּבְ ּגַ ר.  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ִמְצָוה זֹו ּבְ ּבְ ָכל עז  ץ ּבְ ל ּוְלִהְתַאּמֵּ ּדֵּ ּתַ ר, ּוְלִהׁשְ ם ִמְצוֹות ַמֲעש ֵּ ים ְלַקּיֵּ ֲעִניִתים  ֳחָדׁשִ ַהּתַ ַטר אֹוִתי מֵּ ּפָ ַאַחר ׁשֶ

ה ִלזָּ  ם ַעּתָ ֲאִני ָצִריְך ּגַ "ל ְוָאַמר ִלי ׁשֶ ִעְנַין ִמְצָוה ַהּנַ י ִעּמֹו מֵּ ְרּתִ ּבַ ר  ּדִ "ל יֹותֵּ ים ַהּנַ ּלּו ֶהֳחָדׁשִ אֵּ ּה, ַרק ּבְ ּלָ ָנה ּכֻׁ ָ ָכל ַהׁשּ ָכל עז, ַוֲאִפּלּו ּבְ ֶזה ּבְ ר ּבָ הֵּ
ר:    ְויֹותֵּ

ֲעִנּיֹות, עָ   -   שיח שרפי קדש   קי ַהּתַ ֶדֶרְך  ּבְ נּו לא ִהְדִריָכנּו  ַרּבֵּ י  ִלי: ֲהרֵּ ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲאלֹו  ְוׁשָ ַתֲעִנית בה"ב,  ּבְ ַעם ָצם מוהרנ"ת  ָנה לֹו מוהרנ"ת,  ּפַ
ִריְך ָלצּום. ּצָ תּוב ׁשֶ ם ּכָ ן ִסּדּור" ְוׁשָ עם ּגָראּבְ ן" "ּדֶ מֵּ ָ ּדּור "ַהׁשּ ח ֶאת ַהּסִ ּבַ נּו ׁשִ  ַרּבֵּ

צַ  ּמְ ֲעִנית ׁשֶ ן ּתַ ּמֵּ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ַתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, אּוָלם ּכְ ג ּבְ נּו ז"ל ָאַסר ָלנּו ְלִהְתַנהֵּ ֻׁ מוהרנ"ת ָאַמר: ַרּבֵּ ה ַהׁשּ ָערּוְך ָלצּום, ְצִריִכים ָאנּו ַלְחטֹוף  -ְלָחן ּוֶ
ְלָחן  ער ׁשֻׁ ֲעִנית ָוואס ּדֶ מֹו עּוָגה טֹוָבה, "ַאז ְס'ַמאְכט ַזאְך ַא ּתַ ן ִווי ַא ּגּוט ֶלעִקיְכל".-אֹותֹו ּכְ אס ַחאּפְ אְרף ֶמען ּדָ ייְסט ַפאְסְטן ּדַ  ָערּוְך הֵּ

יק הַ  ל ַצּדִ ּכָ נּו ַז"ל ׁשֶ ְך ָאַמר ַרּבֵּ ר  ּכַ ְדמֹוִנים ָהָיה ִעּקָ יִקים ַהּקַ ּדִ ַע ְוַהּצַ הּוא יֹודֵּ מֹו ׁשֶ ׁש לֹו ּכַח ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם ּכְ ׁשּוָבָתם  דֹור ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו יֵּ ּתְ
בֹוד ְוִלְסּבֹול ׁש"ד ּוִבְזיוֹ  ׁשּוָבה ִלְברֹוַח ִמן ַהּכָ ר ַהּתְ נּו ַז"ל ֶאְצלֹו ִעּקָ יִתים ְוַרּבֵּ ם פג(.ִסּגּוִפים ְוַתֲענֵּ  נֹות )ׁשָ

חֲ  מֵּ ָרִכים ׁשֶ ְנִסיַעת ַהּדְ גֶדל מּוְמִחּיּותֹו ּבִ ר ְלָפָניו ָהֶעְגלֹון ּבְ אֵּ ֶרְך, ִהְתּפָ ּדֶ נּו ּבַ ַעם ַרּבֵּ ַסע ּפַ ּנָ ׁשֶ ָאה ּבֹוץ ְוִטיט  ּכְ ֶלְך ָהָרִגיל ָהְיָתה ְמלֵּ ֶרְך ַהּמֶ ּדֶ ַמת ׁשֶ
ָלִגים, ַעל  ַרת ַהּשְ ִמים ְוַהְפׁשָ ׁשָ רֹוב ַהּגְ ֶלְך ָהָר -מֵּ רב מּוְמִחּיּותֹו ָחַזר ׁשּוב ְלֶדֶרְך ַהּמֶ ר, אּוָלם ּבְ ה יֹותֵּ ּכָ ֶדֶרְך ֲארֻׁ ּבְ ֶרְך  ב ֶאת ַהּדֶ ם ְוִסּבֵּ ן ִעּקֵּ אּוי  ּכֵּ

ַעל  ב  ְלִהְתָקרֵּ ָנה  ְיׁשָ ּוַמַסע  ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ְוִסּגּוִפים  ֲעִנּיֹות  ְוָאַמר, "ּתַ נּו  ַרּבֵּ ָעָנה  ָוֶרֶפׁש,  ּבֹוץ  ּבֹו  ין  אֵּ ִהיא    ׁשֶ ְוִהְתּבֹוְדדּות  ה  ִפּלָ ּתְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַלׁשּ ָיָדּה 
ַעל  ב  ְלִהְתָקרֵּ ה  ֲחָדׁשָ ּוַמַסע  ֶרְך  ְטָראק -ּדֶ ְוִסּגּוִפים ִאיז ַא ַאְלֶטער  ֲעִנּיֹות  "ּתַ ן  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַלּדֶ ב  ְוׁשָ ר  ַהּכל חֹוזֵּ ַרְך, אּוָלם  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַלׁשּ ם    ָיָדּה  ֵּ ַהׁשּ צּו 

פִ  ַרְך, ּתְ ער ִמיקּוְמט ַאְלץ ַארֹויף אֹויף ֶדעם ַאְלִטין ִיְתּבָ ַרְך, ָאּבֶ ם ִיְתּבָ ֵּ ה אּון ִהְתּבֹוְדדּות ִאיז ַא ַנייֶער ְטָראק צּו ַהׁשּ  ֶוועג"  ּלָ

 עוד עיין בהוספות הוספה ב' תפילות מוהרנ"ת לדעת איך להתנהג בעניין התענית.

 עיין תורה כא אות ד'   קיא

 אח"כ תורה נא בדפו"ר כאן מתחיל תורה קלו ו  קיב



 19נט.               מוהר"ן                                     נ  תורה                                יקוטי      ל                       

שאם על אף חורבן בית הדעת נשארה לנו מצווה כזו משמע שנשאר בקומת בית ישראל בחי' עצם הלוז שלא נרקב  
 ונשאר בנו איזה דעת בחי' ברית ותפילה שלא ניתן לבטלו לעולם

 
בחי כל  בו  היה  אחד    ' נראה שהפסח  בבית  ונאכל  נשחט  הוא  שעליהם  הבעלים  דהיינו  למנויו  דווקא  קרבן שאכילתו 

דהיינו יש לו מחיצות  שהיציאה מהם היא בחי' טרפה דמשם זה נלמד משמע אכילתו ממש כאכילת קרבן רק שאין בו  
 אכילת כהן אלא רק בעלים 

מ  גדול  אור  והיה  תורה  מתן  קודם  קבלו  פסח  של  לציין שהאור  נ"ל  אתערותא  אעוד  בלי  וכמעט  לכלים  יחס  בלא  ד 
דלעילא ורק מצוות מועטות קבלו קודם לו דהיינו מצות פסח ומילה קידוש החודש ואכילת מצה ואיסור חמץ ומבואר  

שבפסח מאיר אור א"ס ועיין לקוט תורה לבעל התניא )פ' צו טז א( שהאור של פסח הוא מאור הסובב   'נ  ' בלק"ה מנחה ז
א"צ כזה  שלאור  אריך    וידוע  שהיה  כיוון  לישראל  רק  האיר  שאעפ"כ  שם  ומבאר  לכולם  בשוה  מאיר  כי  כלל  כלים 

מלובש בבחי' זרועות אבא ואמא עכ"פ משמע שהיה אור עצום וגדול ורק מעט מאד כלים נצרך להכין לו כדי שעכ"פ  
ר מרע כיוון שלא היו  ויאיר לאותם שהכינו אע"פ שבשאר דברים נאמר עליהם אלו ואלו דייקא והנה איסור חמץ הוא ס

ראויים מצד עצמם והוא מעכב אפילו בשחיטה כמ"ש לא תשחוט על חמץ וכו' אבל לגבי מילה כתיב כל ערל לא יאכל  
דייקא   קשורים  הם  והמילה  שהפסח  דהיינו  דווקא  באכילה  נקט  הפסוק  אבל  בעשיה  גם  אסור  ערל  שלהלכה  אע"פ 

דילוג דהיינו שהוא בודאי הכלי לאור הזה ואילו המילה היא    ' לאכילה והפסח נקרא על שם האור בעצמו שהוא בחי
 הכלי יותר כללי דהיינו להיות בברית דייקא כדי שהאור הזה לא ילך למקום אחר 

עוד מובא במדרש רבה פ' בא עה"פ זאת חוקת הפסח שבני ישראל לא רצו למול ורק כשהריחו את הפסח של משה מלו  
ועשו הפסח והיה דם פסח ומילה מתערבים והיינו שאמר הנביא בדמיך חיי בדמיך  ' קיד(  מ)הגדת חכמי ירושלים ע עצמם ביו"ט  

 חיי שהם היו הכלים לאור של פסח
ועי"ש במ"ב שלמחבר שפסק כרמב"ם השם לחם תלוי בכוונת הבעה"ב  סימן תנד עיסת הכלבים אין יוצא בה    ע" ש  עיין

רק   כוונתו  יאכלו ממנה אבל אם  ישראלים  כיוון שגם  וגם  לאם  כלל  אין לה שם לחם  נקיה  אזי אפילו שהיא  כלבים 
פטורה מחלה דהיינו לבד מחשש חמץ שיש בה דלר נשמרה כראוי  וצ"ע מדוע נקטה המשנה דווקא כלבים עוד רואים  

 כלב מפקיע שם לחם דהיינו אכילת אדם שצריך להרים ממנה חלה קודם שאוכל  
  בקדושה מצה היא אכילה בקדושה בחי' אכילת הפסח  לחם וכ"ש  ת  ל נפלא מדוע נקט דייקא כלב כי אכי  רבינו  י ועפ"

 לאכול אותו כמלך   אאבל העשוי לכלב א" 

 
רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר: יכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה,  דף ח.    ב גמ' ב"  עיין  עוד

נס, אמר לו: רבי, פרנסני! אמר לו: בני, קרית? אמר  כבעלי הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונ
וקא   רבי  יתיב  דנפק,  בתר  פרנסיה.  וכעורב,  ככלב  פרנסני  ]א"ל:[  אפרנסך?  במה  כן,  אם  לאו.  א"ל:  שנית?  לאו.  לו: 
מצטער ואמר: אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ! אמר לפניו ר' שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו  

ליהנות מכבוד תורה מימיו? בדקו ואשכח, אמר רבי: יכנסו הכל. רבי לטעמיה, דאמר רבי: אין פורענות בא לעולם    הרוצ
 אלא בשביל עמי הארץ. 

  ל "ואככלב דווקא ואולי כי רבי רצה להאכיל רק בני תורה שמסתמא יודעים לאכול בקדושה    מדוע  ע"וצ
אע"  עריב" אע"  פפרנסני  דהיינו  ככלב  היא  אעפ"  אוחזשאיני    פשאכילתי  אבל  בק'  אני    כבאכילה  לחיות 

 כאן    כמבוארבקדושה  שלאצריך ונקט ככלב דייקא שהוא דוגמא לאכילה 

 

 הוספה ב'  
 התעניתים תפלות מוהרנ"ת איך להתנהג בעניין

 

 ליקוטי תפילות 
 תפילה קג תתרו עפ"י תורה קעט  

ַעל הַ  ַעל ָהַרֲחִמים, ּבַ אִתי ְלָפֶניָך ּבַ ן ּבָ י  יְ ּוְבכֵּ ׁשּוָבה, ְוִתְהֶיה ִעּמִ י ַהּתְ ְרכֵּ ֱאֶמת ּדַ ִני ּבֶ ּתֹורֵּ ה", ׁשֶ ָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ דֹול ָהעֵּ ׁשּועֹות, "ּגְ
ׁשְ  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָרה ָלׁשּוב  ה ְמהֵּ ֶאְזּכֶ ׁשֶ אֶפן  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ָעה  ְוׁשָ ת  ָכל עֵּ ּבְ ִני  ְוַתְדִריכֵּ ְלָפֶניָך בֶּ ָתִמיד,  ָמה  ֱאֶמת ִחיׁש ַקל  לֵּ
אָ  יָת  ּלִ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ֲעִנּיֹות  ַהּתַ ִעְנָין  ּבְ ג  ְלִהְתַנהֵּ יְך  אֵּ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ֶרְך  ַהּדֶ ִני  דֵּ ּוְתַלּמְ ִני  ְותֹורֵּ ָרה  י  ְמהֵּ ִדְברֵּ ּבְ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ נּו  ְזנֵּ

ֲעִנית   ְוַהּתַ ַהּצֹום  ַמֲעַלת  עֶצם  גֶדל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ְמקֹומֹות  ׁשֶ ַרּבֹותֵּ ה  ַכּמָ ּבְ ִנְמָצא  ֶזה  ת  ּמַ ְלעֻׁ ֲאָבל  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ר  ִעּקָ הּוא 
זִ  ינּו  ַרּבֹותֵּ ָעָליו  ִהְזִהירּו  ׁשֶ ּתֹוָרה  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּוִבְפָרט  ָהֱאֶמת  ֶהָחָכם  ְרׁשּות  ִלי  ּבְ ְלִהְתַעּנֹות  ָאסּור  ה  ׁשֶ ַכּמָ ּבְ ִלְבָרָכה  ְכרֹוָנם 

ה ַיְרּבֶ ּלא  ׁשֶ ְוכָ   ְמקֹומֹות  ב,  לֵּ ֲעלּומֹות  ּתַ ל  ּכָ ִנְגלּו  ְלָפֶניָך  ֱאֶמת,  ֱאלִהים  ְיהָוה  ה  ְוַאּתָ תֹוָרה  י  ְברֵּ ִמּדִ ל  ּטֵּ ִיְתּבַ ּלא  ׁשֶ ַתֲעִנית  ל  ּבְ
ָהִע  ּכֶבד  ד  ִמּצַ ֲעִנית  ַהּתַ ִעְנָין  ַעל  ִלי  ׁש  ּיֵּ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ַבד  ּוִמּלְ ֶזה,  ַעל  י  ִלּבִ ּבְ ׁש  ּיֵּ ׁשֶ קֹות  פֵּ ִרּבּוי  יָ נְ ַהּסְ ָלֶזה  נֹוַסף  ַעְצמֹו,  ּבְ ן 

י ְלָפֶניָך   ְרּתִ ר ִהְזּכַ ֲאׁשֶ ֲעִנית ּכַ י ַעל ִעְנַין ַהּתַ ִלּבִ ּבְ ים ׁשֶ קֹות ָהַרּבִ פֵּ ד ַהּסְ  ְמִניעֹות ַהּמַח ִמּצַ
 

 תפילה נ תרמא 

אֱ  יַדע ּבֶ ה לֵּ ֶאְזּכֶ ִני, ׁשֶ דֵּ ִני ּוְתַלּמְ ִני ְותֹורֵּ ם ָעַלי, ּוְתַזּכֵּ ַרחֵּ ן ּתְ ִביל  ּוְבכֵּ ׁשְ ב ְלִהְתַעּנֹות ּבִ ּיָ ֲאִני ְמחֻׁ ֲעִנּיֹות ׁשֶ ִעְנַין ַהּתַ ג ּבְ יְך ְלִהְתַנהֵּ ֶמת אֵּ
ְלּבּוִלים ׁשֶ  קֹות ְוַהּבִ פֵּ ִניעֹות ְוָכל ַהּסְ ל ַהּמְ ה ְלַבד ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ י ַאּתָ ים ּכִ ׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ יִני יֹודֵּ ּתְ אֵּ ׁש ִלי ַעל ֶזה, ַעד ׁשֶ   עַ ּיֵּ

ֲאׁשֶ  ַעד  ְלִהְתַעּנֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ַע  יֹודֵּ ה  ְוַאּתָ ַתֲעִנּיֹות  ל  ׁשֶ ֶזה  ִעְנַין  ּבְ ָלל  ּכְ י  ַנְפׁשִ ּבְ צֹות  עֵּ ת  ִלי  ָלתֵּ יקּו  ַיְסּפִ לא  ָיַמי  ל  ּכָ ר 
ּקּון   ּתִ ַעל  ְלִהְתַעּנֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ּשֶ ה  ִמּמַ ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ֶאָחד מֵּ ֶלק  ים  חֵּ ְלִהְתַעּנֹות חֵּ ּבִ ַהְמרֻׁ ּוְפָגַמי  ַעי  ּוְפׁשָ ֲחָטַאי  ּוְפַגם ֶאָחד מֵּ ְטא 

ר ִנְגֶלה ְלפָ  ֲאׁשֶ ִעְנָין ֶזה, ּכַ ָלל ּבְ נּו ּכְ ְעּתֵּ ב ּדַ ֵּ בֹות ְלַיׁשּ ַע ַעד ָמה, ַלֲחׁשב ַמֲחׁשָ נּו יֹודֵּ ין ִאּתָ ם  ְמאד ְואֵּ ִני ְוַרחֵּ ֶניָך ֲאדֹון ּכל חּוס ְוָחּנֵּ
אֲ  ּבַ ִני  ְוַהְדִריכֵּ עֹוָלם, בְּ ִמ ָעַלי,  ּבָ ׁשֶ ְוַהַהְנָהגֹות  ּוְבָכל ָהִעְנָיִנים  ִעְנָין ֶזה,  ּבְ ג  ְלִהְתַנהֵּ יְך  ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו אֵּ ִני  דֵּ ְוַלּמְ ָך  ה  ּתְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ אֶפן 

ם   לֵּ ׁשָ ב  ּוְבלֵּ ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  ָמה  לֵּ ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָלׁשּוב  דֹול,  ּגָ ְלאֹור  ְך  חׁשֶ מֵּ ְלטֹוב,  ַרע  את מֵּ ְתׁשּוָבה  וְ ָלצֵּ ּבִ ָיַמי  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ
ֱאֶמת:   ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה ּבֶ ָ ׁשּ ְקדֻׁ  ּבִ
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אלהֵּ  וֵּ ַיֲעקב,  י  אלהֵּ וֵּ ִיְצָחק  י  ֱאלהֵּ ַאְבָרָהם  י  ֱאלהֵּ ינּו,  ֲאבֹותֵּ י  אלהֵּ וֵּ ינּו  ֱאלהֵּ ְיהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ן  יִקים  ּוְבכֵּ ּדִ ַהּצַ ָכל  י 
עֲ אֲ הָ  ל ּתַ ּכָ ַע  ַהּיֹודֵּ ָהַרֲחָמן  ָאִבינּו ָאב  דֹוׁש,  ל ַהּקָ ָראֵּ ָך ִיש ְ ַעּמְ י ָכל  אלהֵּ וֵּ ְוַאֲחרֹוִנים,  ים ִראׁשֹוִנים  ּיִ ם ָעַלי  ִמּתִ ַרחֵּ ּתְ ׁשֶ ב,  לּומֹות לֵּ

ִני  ְוַתְדִריכֵּ ִני  ְותֹורֵּ ל  ּכֵּ ְוַהש ְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵּ ָך  ִאּתְ מֵּ ִני  ּוְתָחּנֵּ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ֶרְך    ּבְ ַהּדֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָלַדַעת  ת  עֵּ ָכל  ּבְ ִני  ּוְתַזּכֵּ ָתִמיד  ָך  ֲאִמּתְ ּבַ
ַלֲאִמ  ָהֱאֶמת  יַדע  לֵּ ִני  ּוְתַזּכֵּ ַלְחּדל  ְלִהְתַעּנֹות ִאם  ְנָדָבה ִאם  ַתֲעִנּיֹות  י  ִעְנָינֵּ ּבְ ג  ְלִהְתַנהֵּ יְך  ר, אֵּ ׁשָ ָהֱאֶמת  ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ג  ּוְלִהְתַנהֵּ ּתֹו, 

ַהּטֹוב ְרצֹוְנָך  ּגּוִפי  ,ּכִ ר  מֹוסֵּ יִני  ַוֲהרֵּ ְלַבד,  ָעֶליָך  ַעְצִמי  ִליְך  ַמׁשְ ִהְנִני  ן  ּכֵּ ַעל  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָוָאָנה  ָאָנה  ְך  הֹולֵּ י  ִלּבִ י  ְורּוִחי    ּכִ י  ְוַנְפׁשִ
ּלא   ׁשֶ ִני  ְוַתַעְזרֵּ ה  ֶאֱעש ֶ ְוִכְרצֹוְנָך  ְרֶצה  ּתִ ֶ ׁשּ ַמה  י  ִעּמִ ה  ֲעש ֶ ּתַ ׁשֶ ְלַבד  ֶליָך  אֵּ ָמִתי  ה  אֲ ְוִנׁשְ ֶאְזּכֶ ַרק  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵּ י  ְעּתִ ּדַ ל  ַבְלּבֵּ

יַדע ּולְ  ה לֵּ ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב  ּכִ ָך  ִאּתְ ָצה טֹוָבה מֵּ יַע ִלי עֵּ ּפִ ְוַתׁשְ ָרה  ָמה ְמהֵּ לֵּ ׁשְ ָצה  ִעְנָין  ָתִמיד ְלעֵּ ּבְ ג  ְלִהְתַנהֵּ יְך  ָהִבין אֵּ
בְּ  ג  ְלִהְתַנהֵּ יְך  ְואֵּ ֲעִנּיֹות  ְוַהּצּוָרה  ַהּתַ ֶפׁש  ַהּנֶ י  ְלַגּבֵּ ְוַהחֶמר  ַהּגּוף  ּוְלַהְכִניַע  ָרע  מֵּ ָלסּור  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ אֶפן  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל 

ַחְסּדֶ  ִני ַבּבֶקר  ִמיעֵּ ְוַעד עֹוָלם "ַהׁשְ ה  ַעּתָ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב מֵּ ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ּוַבֲעבֹוָדְתָך ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ּבְ ִני  כִּ ָך  ְוַלֲעסק  י הֹוִדיעֵּ ָבָטְחּתִ ְבָך  י 
י": אִתי ַנְפׁשִ ֶליָך ָנש ָ י אֵּ ְך ּכִ לֵּ ֶרְך זּו אֵּ  ּדֶ
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ֶזה ג ּבָ יְך ְלִהְתַנהֵּ ָלל אֵּ ַע ּכְ יִני יֹודֵּ י אֵּ י ַתֲעִנּיֹות, ּכִ ִעְנָינֵּ ג ּבְ יְך ְלִהְתַנהֵּ ֱאֶמת אֵּ ִני ָלַדַעת ּבֶ י ִאם ָעֶלי  ּוְתַזּכֵּ ְך ַעְצִמי  ךָ ּכִ  ְלַבד ֲאִני סֹומֵּ
ה:  י ַתֲעִנּיֹות, ְוִכְרצֹוְנָך ֶאֱעש ֶ ִעְנָינֵּ ג ּבְ יְך ְלִהְתַנהֵּ ִני אֵּ דֵּ ָך ּוְתַלּמְ ֲאִמּתְ ִני ּבַ ְדִריכֵּ ּתַ ֱאֶמת, ׁשֶ  ּבֶ
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וּ  דֹוִלים,  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַעְזרֵּ ּתַ ן  ְמָחה  ּוְבכֵּ ש ִ ּבְ ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ׁשּ ְקדֻׁ ּבִ ה  ַהְרּבֵּ ֲעִניִתים  ּתַ ְלִהְתַעּנֹות  ִני  ְתַזּכֵּ
ה ַעל ֶאְזּכֶ אֶפן ׁשֶ ֱאֶמת, ּבְ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ָבב ּכִ ּבּור, -ּוְבטּוב לֵּ ַגם ַהּדִ ן ּפְ ֲעִניִתים ְלַתּקֵּ י ַהּתַ  ְידֵּ
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