
 

 

 ליקוטי

 מוהר"ן 
 מבואר

 

 חברותא 
 ללימוד בעיון  

 

 

אמר בפרוש שהלמוד בחבוריו הקדושים ו עד שיהיה שגור בעל פה.  צריכים ללמד אותו הרבהאמר ש

בתורתו  ו כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו  , בעיון גדולגם ללמד  . ואמר הוא אתחלתא דגאלה

 ( חי"מ שמו)   עד אין סוף ואין תכלית: , הקדושה והנוראה מאד

 

 lev.org/likumhttps://bres  ו יד בכתובת ז רהולכל גליונות חברותא על ליקוטי מוהר"ן אפשר  

 lezavotlaze@gmail.com  למיילפנות  ה הערות אפשר ל
 

https://breslev.org/likum
mailto:lezavotlaze@gmail.com


 



 

 בס"ד 
 

 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ח ר' שמעון ס                         מוהר"ן        עא.       פת                         קוטייל             

 ג(אךח ע")נשא דף ק בארבא קדיש   אדראהא

 

ואמר עת לעשות לה'  וןמעו  תח ר' ש  פ  ה [ד]ס 

אמאי עת לעשות לה' משום דהפרו תורתך  [ז]
מאי הפרו תורתך תורה דלעילא, דאיהי 

עביד בתיקוני דא. ולעתיק מתבטלא אי לא ית
אשריך ישראל מי כמוך  [ט] . כתיבחתמריומין א
ם ה'. קרא לר' אלעזר מי כמוך באלי [י] וכתיב

בי' קמי', ולר' אבא מסטרא אחרא, תברי' או
ואמר אנן כללא דכולא. עד כאן אתתקנו 
קיימין. אישתיקו שמעו קלא וארכובתן דא לדא 
 נקשן. מאי קלא, קלא דכנופיא עילאה דמתכנפי

 :[יא]
 

, שיש בהם התבוננות גדול [יב] יש שבילי התורהש דע א

זאת, כ"א ע"י עשירות. כמו מאד. שא"א לבא להתבוננות ה

אם אין קמח אין תורה )אבות פ"ג(, וצריך  ,שבפשטי אורייתא

שיהיה לו עכ"פ פרנסה. כמו כן להתבוננות הזאת שהוא גדול 

. שיהיה לו הון רב, [יג] מאד, צריך שיהיה לו עשירות גדול מאד

להתבוננות  [טו] . כי צריך כל הון דעלמא[יד] לא תחסר כל בהו

ומבני ששכר שהיה להם זאת ההתבוננות, בבחי' הזאת. ובני י

 דייל , לא זכו לזה כ"א עא יב( )ד"ה יששכר יודעי בינה

ותרגומו עתיר  יששכר חמור גרםט( עשירות, בחי' )בראשית מ

להם עשירות גדול  יזו. וע"כ משה וכל הנביאים הי[טז] בנכסין

מאד, כדי לבא על ידו להתבוננות הזאת. ומחמת שיש בהתורה 

. וכן כל מי שעבר [יח] ננות הזאת, ע"כ נקראת התורה הוןהתבו

דרך ידם התורה, היה להם עשירות גדול מאד. דהיינו משה 

. וכן [יט]היה עשיר גדול כשרז"ל  רבינו שהביא התורה לישראל

רבי שסידר וחתם המשניות, וכן רב אשי שהיה חתימת 

 התלמוד וסידר את כל התלמוד, שג"כ היו עשירים גדולים מאד

וסדרו  כאקנו. כי מחמת שת{.המ פ"וע' ב[ כ] .טגיטין נ}כשרז"ל 

כל התורה שבעל פה ועבר דרך ידם התורה, על כן היו  תא

ג"כ עשירים כנ"ל, כי צריך עשירות גדול להתבוננות הנ"ל. וזה 

( .חונדרים ל [כג] י שקלים פ"המז"ל )ירושלודר לך לפס [כב]בחי' 

טי התורה, קודם הפסולת יהיו שלך וכו'. כי כמו שבפש

שמחדשין איזה פשט, צריך לומר מקודם הקדמות. ואח"כ 

משליכין ההקדמות, ובאים אל המכוון. כי העיקר הוא המכוון, 

וכל הדברים וההקדמות שמקודם, הם בחי' פסולת, שננסרין 

ונפסלין סביב המכוון. כמו כן בהתבוננות התורה, צריך לילך 

אים אל המכוון. והעיקר מקודם, ולסבב בכמה סיבובים, עד שב

הוא המכוון, וכל אלו הסיבובים, הם בחי' פסולת, והם בחי' 

 פסל לךעשירות, שעל ידו באים אל ההתבוננות. וזה בחי' 

. כי זה הפסולת של [כד] הפסולת יהיה שלך משם נתעשר משה

לוחות, הם בחי' הסיבובים שננסרין ונפסלין סביב סביב 

נ"ל, שעל ידו באים אל . והם בחי' עשירות כההתבוננות

תעשר נשם מר"ת ממון ההתבוננות כנ"ל. וזה אותיות 

הוא בחי' הלוחות שמשם נתעשר משה, כי  ויושה. והמ

 : ד(ו' ורחבן ו' וכו' כשארז"ל )ב"ב יהלוחות ארכן 

. [כה] בחי' תיקוני עתיק ל ידילעשירות הזאת, הוא ע ולבא ב

ריכות ימים, כדי . כי צריך א[כו] בחי' אריכות ימים, בחי' זקן

לקבל בתוכו את העשירות של ההתבוננות: ואריכות ימים, 

היינו שצריך שיראה להאריך ולהגדיל ימיו. כי כל יום ויום 

ממקום שמתחיל אצל כ"א, בוודאי בתחילה הוא קצר. היינו 

שבתחילת היום קשה עליו מאד העבודה שצריך לעשות באותו 

ע"כ היום בתחילתו הוא היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא. ו

קצר, כי צריך להתחיל מעט מעט, ואח"כ מתרחב והולך 

בעבודתו. וצריך האדם לראות להגדיל ולהרחיב ולהאריך כל 

שעה ושעה שבא אחר כך, להגדילה ולהרחיבה בתוספות 

קדושה. וכן כשבא יום השני יהיה הולך ומתרחב בתוספות 

מתרחבין  קדושה יתירה. וכן בכל פעם ופעם, יהיו ימיו

שזכה  ואברהםבתוספות קדושה, וזה בחי' אריכות ימים: 

, עי"ז זכה לעשירות. בחי' [כז] לבחי' זקן, בחי' אריכות ימים

ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם )בראשית כד( 

בחי' זקן  דייל , שעמזקנים אתבונןט( : וזה בחי' )תהלים קי בכל

עשירות, שנמשך לתוך  דייל הנ"ל, בא להתבוננות, שהוא בא ע

 : אריכות ימים, שהוא בחי' זקן כנ"ל

זקן, דהיינו להרחיב ולהאריך ימיו בתוספות קדושה  ובחי' ג

בכל פעם כנ"ל. הוא ע"י יראה, שהיראה מביאה תוספות 

ונתרחבין הימים, בבחי'  קדושה בכל יום ויום, שעי"ז נתארכין

ג( )ישעיה ל. וזה בחי' [כח] יראת ה' תוסיף ימיםד( )משלי יו

, בחי' )ברכות סא( עשאה כאוצר, שהוא יראת ה' היא אוצרו

קצר מלמעלה ורחב מלמטה. כי התחלת הימים הם קצרים, 

ואח"כ מתרחבין והולכין, בתוספות קדושה, ע"י היראה כנ"ל. 

נמצא שזוכין ע"י היראה לאריכות ימים שהם בחי' זקן בחי' 

ראה שומרת מההיפך תיקוני עתיק, שעי"ז זוכין לעשירות כי הי

שקר החן  [כט] בחי' דייל של עשירות, דהיינו עניות, שבא ע

. כי יש כמה מיני חן של שקר, שעושים בעמידה והבל היופי

ולכל דבר יש , ובאכילה ובדיבורו עם אנשים, וכן בשאר דברים

חן אחר מיוחד. וכל אלו החינות של שקר, הם באים ע"י הבל 

. דהיינו מי שאינו נשמר היופישקר החן והבל היופי, בבחי' 

מיופי הנשים, עי"ז יש לו תאוות של אלו החינות של שקר. 

 שקר החן והבל היופיא( יראה הוא היפך מזה, כמ"ש )משלי לו

. וע"כ אברהם ויצחק כשבאו אשה יראת ה' היא תתהלל

למקומות שלא היו שם יראות. ותיכף כשרצו לכנוס לשם, 

הרגישו זאת, ע"י שהתחילו להרגיש לפי ערך גודל קדושתם 

. וע"כ אסרו [לא] , וע"כ הרגישו שאין שם יראה[ל] יופי הנשים

  לבעל עצמן זווג

 

                                 
א

 האידרא -מתרלו  
ב

 ניקוד בש בתקפא 
ג

 -, בתרלוע"א קכח -בתרלד ,קךז ע"ב -בתקפא  

 קכח
ד

תורה זו נאמרה בראש השנה תקסז )חי"מ(  
ן )פל"ח( ועי הובא בשיש"ק "ש שחל בשבת וראשו

מירת ח"א רז גודל ההתעוררות שהיתה בעת א
להבין הרקע לאמירת התורה עיין חכמה . התורה

ועיין ה"ל אות ה' אאות נה ובי 'וסימן ותבונה 

עוד קשר תורה זו למעשה א' קטז,  אשיש"ק ח"
 ב'עיין חיי מוהר"ן צד והקדמה בספורי מעשיות 

 .ולק"ה יין נסך ב' ח'פורי מעשיות ילס
ה

 דגש בפ' בתקפא 
ו

 מנוקד בתקפא ׁשמעֹון 
ז

 ט קכותהלים קי 

                                 
ח

 איתמר -מתרצו  
ט

 דברים לג כט 
י

  שמות טו יא 
יא

פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות לה' משום  
דהפרו תורתך, מה הפרו תורתך )איזו תורה 

הפרו( תורה עליונה )סודות התורה( שהיא 
מתבטלת אם לא נעשית בתיקונים אלה )אם אנו 
לא נגלה סוד עולם התיקון( ועל התיקון של 

מר )פסוק הנ"ל(. כתיב אשריך עתיק יומין נא
ישראל מי כמוך וכתיב מי כמוך באלים ה' 
 )השווה הכתוב שבחו של מקום לשבחם של

ישראל במי כמוך לכן ראויים הם לגלות 
סודותיו(. קרא ר"ש לרבי אלעזר בנו והושיבו 
לפניו )לימינו( ולרבי אבא מצידו האחר 

)לשמאלו( ואמר אנו כלל הכל, עד כאן נתקנו 

                                 
ים. שתקו )החברים( ושמעו קול וברכיהם העמוד

רעדו ונקשו זה לזה מה קול שמעו קול של 

פמליא עליונה שבאו )לשמוע הסודות שיגלה 
   רשב"י(.

יב
עיין עולת תמיד למהרח"ו עניין כונת הברכות  

 )עמ' מ' במהדו' תשכד( שביל הוא יסוד דחכמה
כב: שביל יסוד דאבא ונתיב לא ק)ובשעת רצון זוהר ח"ב 

  דעו עיט יסוד דאמא(י
יג

העולם אומרים  עיין חיי מוהר"ן סימן כה 
  שצדיק האמת וכו' א"צ מעות ואני אמרתי וכו'

יד
  לשה"כ דברים ח' ט' 
טו

עין לק"ה גניבה ג' ג' דעשירות היא בחי'  
שפע כפולה הנזכר בסוף תורה מ' תנינא ועיין 

בחי' )ולק"ה גנבה ב' ה' גם תורה נח אות ד' 

                                 
מדת  (שמח בחלקו )אבות ד אאיזהו עשיר ה

 (ההסתפקות
טז

ביאור התרגום עיין לק"ה פדיון פטר חמור ג'  
 ג'
יז

 הי' -היו ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד 
יח

עיין ערובין  עפ"י*משלי יג יא פרש"י שם  
 נד:

יט
 * נדרים לח. 

כ
מימות רבי עד רב אשי לא מצינו תורה  

  .ועיין גם ע"ז יא .וגדולה במקום א'
כא

שתיקנו  –שתקנו וסדרו, מתרצו  -רגם בדפו" 

 וסידרו
כב

 []ודברים י' א' שמות לד * 
כג

 הלכה ב' 
כד

 .נדרים לח. הנ"ל 

                                 
כה

 ושער י' פט"ו .ד"לעמק המלך שער יג פ 'עי 
כו

 ופדיון הבכור ד' ד'. ,עיין לק"ה תפילין ה' ה' 
כז

תי יעיין תורה פד במה הארכת ימים וותרן הי 
 בממוני מדתו של אברהם

כח
 זהה ה"פחיי שרה דרוש א' מש"כ ע י נחלעיין ערב 
כט

 משלי לא ל' 
ל

לך לך בעש"ט עה"ת עיין . בראשית יב יא 
עיין תולדות יעקב יוסף זאת ו .יגיב אות 

הברכה אות טז שהנה נא ידעתי וכו' היא 
 מחשבת זנות.

לא
הוא בחי' יראה עיין לק"ה ערבית א' שיעקב  

 לא נפגמה יראתו כשירד למצרים.ן לכ
לב

 זיווג -מתרצו  

 תורה אור
)קכו( ֵעת תהילים פרק קיט 

 ַלֲעׂשֹות ַליֹדָוד ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך:
)כט( לג וזאת הברכה  דברים

ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם  ֶריָך ִיׂשְׁ ַאש ְׁ
ר  ֶרָך ַוֲאש ֶ יֹקָוק ָמֵגן ֶעזְׁ ע ּבַ נֹוש ַ
ֶביָך  ּו ֹאיְׁ ֲחש  ִיּכָ ֲאָוֶתָך וְׁ ֶחֶרב ּגַ
מֹוֵתימֹו  ה ַעל ּבָ ַאּתָ ָלךְׁ וְׁ

: ס ֹרךְׁ  ִתדְׁ
ִמי  (יא)טו  בשלחשמות 

ֹמָכה  ֹקָוק ִמי ּכָ ֵאִלם יְׁ ָכֹמָכה ּבָ
ִהּלֹת  ּקֶֹדש  נֹוָרא תְׁ ר ּבַ ּדָ ֶנאְׁ

ה ֶפֶלא:   ֹעׂשֵ
ר ֹלא  דברים ח )ט( ֶאֶרץ ֲאש ֶ
ּה ֶלֶחם ֹלא  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ּכֵ ִמסְׁ בְׁ
ר  ּה ֶאֶרץ ֲאש ֶ ַסר ּכֹל ּבָ ֶתחְׁ
ֹצב  חְׁ ֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ ֲאָבֶניָה ַברְׁ

ת: חש ֶ  נְׁ
א יב )לג( -ימיםדברי ה

ֵעי ִביָנה  ׂשָכר יֹודְׁ ָ ֵני ִיׂשּ ּוִמּבְׁ
ה  ֲעׂשֶ ים ָלַדַעת ַמה ּיַ ָלִעּתִ
ָכל  יֶהם ָמאַתִים וְׁ ָרֵאל ָראש ֵ ִיׂשְׁ

יֶהם:  ֲאֵחיֶהם ַעל ּפִ
מט )יד(  ויחיבראשית 

ין  ֶרם ֹרֵבץ ּבֵ ׂשָכר ֲחֹמר ּגָ ָ ִיׂשּ
ָתִים: ּפְׁ ש ְׁ  ַהּמִ

לד )א(  כי תשא שמות 
ֹדוָ  ָסל ַוּיֹאֶמר יְׁ ה ּפְׁ ד ֶאל מש ֶ

ֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים  ָך ש ְׁ לְׁ
ֹחת  י ַעל ַהּלֻ ּתִ ָכַתבְׁ ִֹנים וְׁ ִראש  ּכָ
ר ָהיּו ַעל  ָבִרים ֲאש ֶ ֶאת ַהּדְׁ
: ּתָ רְׁ ּבַ ר ש ִ ִֹנים ֲאש ֶ ֹחת ָהִראש   ַהּלֻ

כד )א( חיי שרה בראשית 
ִמים ַויֹדָוד  ּיָ א ּבַ ָרָהם ָזֵקן ּבָ ַאבְׁ וְׁ

ּכֹל: ָרָהם ּבַ ַרךְׁ ֶאת ַאבְׁ  ּבֵ
ֵקִנים  תהילים קיט )ק( ִמּזְׁ

י: ּתִ י ִפּקּוֶדיָך ָנָצרְׁ ּבֹוָנן ּכִ  ֶאתְׁ
ֹדָוד  ַאת יְׁ משלי י )כז( ִירְׁ
ִעים  ש ָ נֹות רְׁ ּתֹוִסיף ָיִמים ּוש ְׁ

ָנה: ֹצרְׁ קְׁ  ּתִ
ֶקר ַהֵחן  משלי לא )ל( ש ֶ

ַאת  ה ִירְׁ ָ ֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאש ּ ֹדָוד וְׁ יְׁ
ל: ַהּלָ  ִהיא ִתתְׁ

 



 פתח ר' שמעון ס                            מוהר"ן                                 קוטייעא:    ל

כי אמרתי רק אין , כמ"ש )בראשית כ( [א] נשותיהן כאחותו

 ת,א. ואח"כ תיקן אברהם זיראת אלקים במקום הזה וכו'

ויגר אברהם בארץ א( והמשיך אריכות ימים, כמ"ש )שם כ

כנ"ל. ואח"כ  תוסיף ימים יראת ה', בחי' פלשתים ימים רבים

 ו(תיקונים שתיקן אברהם, בחי' )שם כקלקלו הפלשתים כל ה

. וע"כ כשבא יצחק לשם וכל הבארות וכו' סתמום פלשתים

הוצרך ג"כ לאסור זווגו כאחותו כנ"ל. עד אשר המשיך שם 

אריכות ימים, שהיא בחי' יראה שמצלת מזה כנ"ל. ואז הותרה 

שם הימים וישקף  ויהי כאשר ארכו לו בלו, כמ"ש )שם(

, . ועי"ז שהמשיך אריכות ימים, זכה שם לעשירותאבימלך וכו'

בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה  ויזרע יצחקכמ"ש )שם( 

הבל כנ"ל. כי מי שאין לו יראה ואינו נשמר מבחי'  שערים וכו'

אל תחמוד יפיה , עי"ז בא לעניות, כמ"ש )משלי ו'( היופי

. כי עשירות והבל [ג] בלבבך כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

. [ד] ימההנש היופי הם שני הפכים. כי עשירות הוא מאריכות

. כי בשעת יציאת הטיפה [ה] הוא מהפסק הנשימה ויופי

זרעיות, אזי צריך להיות הפסק הנשימה, מב' טעמים. א', כדי 

ע"י הנשימה שהוא אויר הקר, שמקבל  ,שלא יתקרר הטיפה

ראוי  והיהתבכל רגע מבחוץ. כי צריכה לצאת בחמימות, כדי ש

וחה להוציא ולדחות . והב', כי מחמת שעוסק כח הד[ז] להולדה

הטיפה, ע"כ הוא בהכרח הפסק הנשימה. כי הנשימה הוא 

, ומחמת שעוסק כח הדוחה לדחות [ח] מוציא רוח ומכניס רוח

הטיפה, א"א להוציא הרוח, וע"כ הוא הפסק הנשימה. וזה הרוח 

וההבל שנכנס מקודם ונשאר שם, הוא מתלבש בהכח הדוחה, 

כות וצחות ההבל, כן הולד ועל ידו יוצאה הטיפה לחוץ. וכפי ז

. כי אם ההבל זך ונקי, אזי הטיפה שיוצאת [ט] מלובן ומזורז

שמלובש שם ההבל הזה, היא ג"כ צחה ונקיה, ואזי הולד ג"כ 

ר הטיפה מלובן ומזורז. ואם יש עכירות בתוך ההבל, אזי נתעכ

כן  , כי כפי ההבל,אדם להבל דמהד( ג"כ. וזה בחי' )תהלים קמ

, כי ההבל אך הבל בני אדםב( וזה בחי' )שם סהתהוות הולד. 

 , כי היופי הואהבל היופיהוא מלבן ומזרז הולד כנ"ל. וזה בחי' 

:  הוא מהפסק הנשימה כפי ההבל כנ"ל. נמצא שהבל היופי

וע"כ מי שחומד יופי הנשים, נמצא שמקבל בחי' הפסק 

שהוא בחי' אריכות  ,הנשימה. וע"כ הוא בהיפך מעשירות

כל מיני עשירות, דהיינו כל מיני דגן וכל האילנות  כי .הנשימה

רות ועשבים וכל מיני מתכות, הם רק ע"י גשמים. וכן כל האוצ

יפתח ה' לך את אוצרו ח( הם ע"י גשמים, כמ"ש )דברים כ

והגשמים הם מבחי' הנשימה,  .הטוב לתת מטר ארצך וכו'

 מנשמת אלז( בלין אויר מן החוץ, כמ"ש )איוב לשמכניסין ומק

הון עשיר  [י]ח(. וזה בחי' )משלי ייתן קרח ורחב מים במוצק

בחי' הנשימה, שהוא  דייל , היינו שהעשירות הוא עקרית עוזו

, קרית עוזואויר הקר שמקבלין בכל רגע מן החוץ כנ"ל. וזהו 

היש ד( שכתוב )ירמיה יוזה ז(: )איוב ל גשם מטרות עוזובחי' 

ם שהם בחי' הפסק לי הגויב, כי בהבהבלי הגוים מגשימים

הנשימה, בחי' הבל היופי הנ"ל, אין שם בחי' גשמים, כי גשמים 

, הון מהבל ימעטג( י הנשימה כנ"ל: וזה בחי' )משלי יהם רק ע"

וקר רוח ז( נ"ל, נתמעט ההון: וזה בחי' )שם יהבל ה דייל ע

ל קר רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה, ע דייל , עאיש תבונה

 :  עשירות כנ"ל דייל נות הנ"ל, שבא עזה זוכין להתבונ דיי

, כי עיקר ההתבוננות ונשמת שדי תבינםב( בחי' )איוב לוזה 

הנשימה, בחי' קר רוח כנ"ל. כי עיקר תיקון השכל הוא  דייל ע

הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל  דייל ע

השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר  ל ידילהתבונן, הוא ע

השמנים שנמשכין אליו, והם כמו  דייל כי הוא דולק ע הדולק,

. וכשאין שמנים בגוף, אין [יא] שמן שנמשך אל פתילה הדולקת

 דייל , ע[יב] השכל יכול לדלוק בהתבוננות. ומזה באים משוגעים

שאין  דייל זה נתקלקל המוח, ע דייל שנתייבשין ליחות הגוף. וע

 דייל וף, הם עלו שמנים לדלוק. וכל הליחות והשמנים שבג

הוי לבא אוקיד  הנשימה. כי אלמלא כנפי ריאה דנשבין על לבא

. נמצא שעיקר קיום שמנונית ([יג] ז ע"בכל גופא )תיקון יג דף כ

וליחות שבגוף, הוא ע"י הנשימה. שמקבלת הריאה רוח קר 

מבחוץ לקרר הלב, ועי"ז קיום השכל שיוכל לדלוק בהתבוננות 

, שעיקר קיום ותיקון ר ה' נשמת אדםנכנ"ל. וזה בחי' )משלי כ( 

הנשימה כנ"ל. נמצא שע"י  דייל , הוא ע[יד] שהוא השכל נר ה'

יראה זוכין לאריכות ימים, שעי"ז נמשך העשירות, שעל ידו 

 : באים להתבוננות כנ"ל

, היא בבחי' שלש קוין. בחי' מורא ושלימות היראה ד

יש חכם . וכש[יז] , ומורא אב ואם[טז] , ומורא רבך[טו] שמים

הדור שזוכה לתלמידים הגונים, ולבנים הגונים, אזי היראה 

בשלימות. כי יראת החכם והרב שבדור, הוא בחי' מורא שמים. 

והתלמידים יש להם יראת הרב בחי' מורא רבך. והבנים יש 

:  להם מורא אב ואם. שע"י ג' יראות אלו, היראה בשלימות

הי' כלול משלש ובחי' יראה של כל אחד מהג' הנ"ל, צריך שי

שלש. דהיינו מורא של הרב שהוא מורא שמים, צריך שיהי' 

ל כלול בכל התלת מוחין חב"ד. כי עיקר יראתו של הרב, הוא ע

. [יח] התבוננות גדולת הבורא ית"ש, שחוקר ודורש בשכלו דיי

נמצא שיראתו ע"י השכל, ע"כ צריך שתהי' היראה מליאה 

תו, כולם יהיו מלאים בכל הג' מוחין, בחכמתו ובינתו ודע

 דייל , דהיינו מורא רבך, שהוא עיטמיראת ה': ויראת התלמיד

הלימוד שמקבל מהרב. צריכה שתהי' נמשכת בכל חלקי 

 הלימוד, שהוא ג"כ בחי' 

 

                                                
א

אם ברור עיין שבת קמה: אמור לחכמה אחותי את . אמרי נא אחותי את בראשית יב יג, כ' ב', כו ז'כמ"ש  
 וכו'לך 

ב
 )שם(ובתשכט )שם כ"ו(  -בתרלדבתקפא )שם י'(  
ג

 עיין סוף תורה ז' גם עיין תורה יא אות ד' ותורה כט אות ה' 
ד

  ח איש תבונהשעי"ז נעשה קר רו שהנשימה מקררת תאוות הלבבחי' דהיינו  
ה

 לבתאוות ההפסק קרור החמימות בחי' דהיינו  
ו

 שהיה )במנוקדים כולם כבר תוקן שתהיה( –בתשכט  
ז

)ועיין פוקד עקרים אות ה' דהיינו  אפילו חסיד שבחסידים וכו' ין ויקרא רבה יד ה' וילקוט שמעוני תהלים נה רמז תשסהיע 
 רק רוב העולם אבל יש צדיקים שאין בזיווגם שום אחיזת התאווה.  ועיין לק"ה כבוד או"א ד' א' שזה עטיו של נחש(

ח
)ועיין תורה קט נראה שמחלק  נקט תחילה מוציא רוח וכן נקט בסוף תורה קח וכן בתורה עח ובחיי מוהר"ן לז 

 שמכניס ומוציא לבעל תשובה שמוציא ומכניס( אבאנחה בין תוה
ט

 נחומא שמות א'.תו ,במדבר רבה י' ד'ונדה לא. מקור הביטוי ב 
י

 ומשלי י' טו 
יא

ד"ה  'שביל ב 'שבילי אמונה נתיב דותורה ח' תנינא אות יב תנינא אות ז'.  'תורה רכה ותורה ה לקמן 
 המוח כפתילה שבנר. –הריאה 

יב
 שבילי אמונה נתיב ד' שביל ב' 
יג

]דף צב:[ ותורה  ולקמן תורה עח בדפים שלנו דף כח. ועיין גם תיקון כה דף ע. וזוהר רע"מ פנחס רכז: 
 ותורה ח' תנינא אות יב  רכה ]דף קיד.[

יד
  .ותורה קצב ותורה ח' תנינא אות יב ,ותורה סא אות ג' ,הנשמה היא השכל עיין תורה לה אות ב' 

                                                                                      
יד כג, יז יט, כח נח, , 'ה יגי' כ', ו' כד, י' יב, ו' ב', ו' יג, ד' י', ה' כו,  פעמים בספר דברים עי"ש בי טו

 לא יג.
טז

ועיין פסחים כב: קדושין נז. ב"ק מא: בכורות ו: ועיין ברכות כח: . בות ד' יב ומורא רבך כמורא שמיםא 
 .עד שבא ר"ע ולימד את ה' אלוקיך תירא לרבות ת"ח

יז
 ועיין קדושין ל: תיראואמו ואביו איש  'ויקרא יט ג 
יח

  .ידסימן ספר חסידים ו ,רמב"ם יסודי התורה ב' ב' 
יט

 התלמוד -בתרלד 

 ורה אורת
ֹּאֶמר וירא בראשית  כ )יא( ַוי 

י ַרק ֵאין  י ָאַמְרת ִּ ַאְבָרָהם כ ִּ
ה  ם ַהז ֶ קוֹּ ָ מ  ים ב ַ ְרַאת ֱאלֹּהִּ יִּ

י: ת ִּ ש ְ ַבר אִּ י ַעל ד ְ נִּ  ַוֲהָרגו 
ָגר  ויראבראשית  כא )לד( ַוי ָ

ים ים ָימִּ ת ִּ ש ְ לִּ ְ ֶאֶרץ פ   ַאְבָרָהם ב ְ
ים:  ַרב ִּ

ְרַאת ְידָֹּוד  משלי י )כז( יִּ
יף סִּ וֹּ ים  ת  עִּ ת ְרש ָ נוֹּ ש ְ ים ו  ָימִּ

ְקצְֹּרָנה:  ת ִּ
)טו( ְוָכל כו תולדת  בראשית

ר ָחְפרו  ַעְבֵדי  ֵארֹּת ֲאש ֶ ַהב ְ
יו  יֵמי ַאְבָרָהם ָאבִּ יו ב ִּ ָאבִּ
ם  ים ַוְיַמְלאו  ת ִּ ש ְ לִּ ְ ם פ  מו  ת ְ סִּ

 ָעָפר:
י  כותולדת  בראשית )ח( ַוְיהִּ

ים  מִּ ם ַהי ָ י ָאְרכו  לוֹּ ש ָ כ ִּ
י ֵקף ֲאבִּ ש ְ ים ַוי ַ ת ִּ ש ְ לִּ ְ ֶמֶלְך ֶמֶלְך פ 

ְצָחק  ה יִּ נ ֵ ְרא ְוהִּ ן ַוי ַ וֹּ ַעד ַהַחל  ב ְ
: וֹּ ת  ש ְ ְבָקה אִּ  ְמַצֵחק ֵאת רִּ

כו )יב(  תלדותבראשית 
וא  ָאֶרץ ַההִּ ְצָחק ב ָ ְזַרע יִּ ַוי ִּ
וא ֵמָאה  ָנה ַההִּ ָ ש   ְמָצא ב ַ ַוי ִּ

ָוד: ים ַוְיָבֲרֵכהו  ְידֹּ ָערִּ  ש ְ
ֶקר ַהֵחן  משלי לא )ל( ש ֶ

ְרַאת ְידָֹּוד ְוֶהבֶ  ה יִּ ָ ש   י אִּ ֹּפִּ ל ַהי 
ְתהַ  יא תִּ  הִּ
ְחמֹּד ָיְפָיה   משלי ו ַ )כה( ַאל ת 

יָה: ֶ ַעְפַעפ  ֲחָך ב ְ ק ָ ְלָבֶבָך ְוַאל ת ִּ  ב ִּ
ָנה ַעד  ה זוֹּ ָ ש   י ְבַעד אִּ )כו( כ ִּ
יש  ֶנֶפש   ת אִּ ר ָלֶחם ְוֵאש ֶ כ ַ כ ִּ

ד:  ְיָקָרה ָתצו 
מד )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל קתהילים 
ָמה ָיָמי ֵבר:ד ָ ֵצל עוֹּ  ו כ ְ

ֵני  תהילים סב )י( ַאְך ֶהֶבל ב ְ
ם  מֹּאְזַניִּ יש  ב ְ ֵני אִּ ָזב ב ְ ָאָדם כ ָ

ה ֵמֶהֶבל ָיַחד: ָ ת ֵהמ   ַלֲעלוֹּ
ח ְידָֹּוד  דברים כח ַ ְפת  )יב( יִּ

ב ֶאת  וֹּ ָצרוֹּ ַהט  ְלָך ֶאת אוֹּ
ם ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך  ַמיִּ ָ ַהש  
ה  ל ַמֲעש ֵ ְלָבֵרְך ֵאת כ ָ וֹּ ו  ת  עִּ ב ְ

ה ָידֶ  ָ ים ְוַאת  ם ַרב ִּ יִּ וֹּ יָת ג  ְלוִּ ָך ְוהִּ
ְלֶוה:  לֹּא תִּ

ן  ֶ ת  ַמת ֵאל יִּ ש ְ נ ִּ איוב לז )י( מִּ
ָצק: מו  ם ב ְ  ָקַרח ְורַֹּחב ַמיִּ

יר  ן ָעש ִּ משלי יח )יא( הוֹּ
ָבה  ג ָ ש ְ ָמה נִּ ְכחוֹּ וֹּ ו  ְרַית ֻעז  קִּ

: תוֹּ כ ִּ ַמש ְ  ב ְ
ֶלג יֹּאַמר  ֶ י ַלש   איוב לז )ו( כ ִּ

ם מָ  ם ֱהֵוא ָאֶרץ ְוֶגש ֶ ָטר ְוֶגש ֶ
: וֹּ ת ֻעז  ְטרוֹּ  מִּ

ַהְבֵלי  ירמיה יד )כב( ֲהֵיש  ב ְ
ם  ַמיִּ ָ ם ַהש   ים ְואִּ מִּ ם ַמְגש ִּ יִּ וֹּ ַהג 
א  ה הו  ָ ים ֲהלֹּא ַאת  בִּ נו  ְרבִּ ת ְ יִּ
י  ְך כ ִּ ָ ה ל  ְנַקו ֶ ֵהינו  ו  ְידָֹּוד ֱאלֹּ

ל אֵ  יָת ֶאת כ ָ ה ָעש ִּ ָ ה:ַאת  ֶ  ל 
ן ֵמֶהֶבל  משלי יג )יא( הוֹּ

ְמָעט ְוקֵֹּבץ עַ  ה:יִּ ֶ  ל ָיד ַיְרב 
ְך ֲאָמָריו ש ֵ  משלי יז )כז( חוֹּ

ַעת  ֵדַע ד ָ ְיַקר  {(כתיב) ְוַקר}יוֹּ
ח ָנה: רו  בו  יש  ת ְ   אִּ

יא  ַח הִּ איוב לב )ח( ָאֵכן רו 
יֵנם: בִּ י ת ְ ד ַ ַמת ש ַ ש ְ ש  ְונִּ  ֶבֱאנוֹּ

ַמת  ש ְ ָוד נִּ משלי כ )כז( ֵנר ְידֹּ
ל ַחְדֵרי ָבֶטן:  ָאָדם חֵֹּפש  כ ָ

 



 .ן     עב"                           מוהרפתח רבי שמעון ס                       קוטי יל             
ויראת :  ).חשבת פ(אורייתא תליתאה ' יינו בחיה, שלש קוין

, נחלת אבות' ה בבחיצריך להמשיכ, הבן שהוא מורא אב ואם
תפשט ישאוצריך . בית והון נחלת אבות) טמשלי י(' בחי

יינו דה. ל"היראה על כל חלקי עשירות שהם נחלת אבות כנ
ו לעולם ישלש אדם מעותי) .במ מ"ב(' בחי, שלש קוין' בחי

ושלשה חלקים . שליש בפרקמטיא ושליש בקרקע ושליש בידו
שלשה פעמים הם כנגד , אלו שיש בעשירות

כי בכל התורה כולה לא נזכר . שנזכר בתורה עשירות
) דבראשית י(ש "כמ, דהיינו אצל סדום. פ אלו"א ג"עשירות כ

ש "כמ, ואצל רחל ולאה. ולא תאמר אני העשרתי את אברם
ואצל שקלים . ' אשר הציל אלקים וכוכי כל העושר) אשם ל(
הוא , כי שליש שבפרקמטיא. העשיר לא ירבה) שמות ל (ש"כ

) חאיוב כ(כי בסדום כתיב . צל סדוםכנגד העשירות שנזכר א
ָכִחים ִמִני ָרֶגל ַּהִנׁשְ ּ ' שהוא בחי, ]ב [מ"כי הם רצו לבטל המו. ּ

 על כן צריך, ]ג [ בצאתךןשמח זבולו) גדברים ל(ש "כמ, רגל
הוא , ושליש שבקרקע:  וזהו שליש שבפרקמטיא. מ"דווקא מו

כי באמת עיקר . כנגד העשירות שנזכר אצל רחל ולאה
העשירות , אבל בלא זה. העשירות הוא רק בשביל התבוננות

] ד)[שם(וזהו שאמרו . הוא רק בשביל נשים וקטני הדעת כמותן
, כי כל העושר אשר הציל אלקים מאבינו לנו הוא ולבנינו
 ,היינו שכל העשירות הוא רק בשביל נשים וקטני הדעת כמונו

דהיינו , אמר אליך אלקים עשהיכל אשר  ואתהו ]ה [אבל
וכנגד . 'שאתה צריך להעשירות בשביל התבוננות בגדולת ה

אשה ) ב"ד עסנהדרין ע(' בחי, שליש שבקרקע' יזה הוא בח
 .הוא כנגד העשירות שאצל שקלים, ושליש בידו: קרקע עולם
אשר בידו ) באיוב י(' בחי, לכפר על נפשותיכם ]ז [שנאמר שם

   :נפש כל חי ורוח כל בשר איש
 דייל ע יכ.  פקידות עקרותדייל היראה הוא עוהתגלות  ה

ם ִחיל ) חתהלים מ(' בחי, ]ח[ לידה נתגלה יראה ְָרעָדה ֲאָחָזַתם ׁשָ
ַּכיֹוֵלָדה . ראהי'  הלידה יוצאין דמים וגבורות שהן בחידייל כי ע. ּ

שהיו הדמים והגבורות נעצרין כל כך , ובפרט כשנפקדה עקרה
וכפי . על כן אחר כך כשיוצאין נתגלה היראה ביותר. עד עתה

נתגלה , כי כשנפקדה עקרה אחת. הלידה כן התגלות היראה
' וזה בחי. וכשנפקדו הרבה עקרות נתגלה היראה ביותר. יראה

ִּחיל ַכיֹוֵל ' ה הי"ועל כן בר.  היראהכפי הלידה כן התגלות, טָדהיּ
, שהוא תוקף התגלות היראה מאד, }.אה י"ר{ יצחק יתופקיד
ות כי כשנפקדה שרה נפקדו כמה עקר. ]יא[ פחד יצחק' בחי
בראשית (' וזה בחי. )]יב[ גנ' ר בראשית פ"מ(ל " כשארז,עמה
שהוא התגלות ,  לידת יצחקדייל כי ע, כי ילדתי בן לזקוניו) כא

' בבחי, ל"זקן כנ' בחי, משך אריכות ימים זה נדייל ע, היראה
   :ל" כנתוסיף ימים' יראת ה

 שמעוררין את בני דייל  נעשה עתופקידות עקרֹו ו
ואף שנדמה , כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. אדם משינתם

אף על , ועוסקים בתורה ובתפילה' לם שהם עובדים את הולהע
אר כל עבודתם כי נש. י נחת מהם"פי כן כל עבודתם אין להש

כי עיקר החיות . ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה, למטה
. את בעליהיג' החכמה תחי) 'קהלת ז(כמו שכתוב , הוא השכל

. משימין בה חיות שתוכל להתעלות, וכשהעבודה היא עם שכל
אין יכול , שינה' בחי, מוחין דקטנות' אבל כשנופל לבחי
 תאוות דייל ה עשינ' ויש שנפלו לבחי. להתעלות למעלה

רק שנפילתם , ויש שהם אנשים כשרים ויפים. ומעשים רעים
כי לפעמים כשאוכל האדם מאכל שלא .  אכילהדייל הוא ע

'  זה נופל מוחו לבחידייל ע, ]יד [נתברר עדיין למאכל אדם
ויש , יש מאכלים שמרבים שינה, כי כמו שבגשמיות. שינה

ים שלא נתבררו יש מאכל, כמו כן ברוחניות. שממעטים שינה
אזי הוא , וכשאוכל בקדושה ובטהרה. שמפילין לבחינות שינה

קהלת ( כמו שכתוב, כי השכל הוא הפנים. ]טו[ לחם הפנים' בחי
אזי , אבל כשאין אכילתו בקדושה. חכמת אדם תאיר פניו) 'ח

כי עיקר המאכל . שינה' ונופל לבחי, ]טז [היינו השכל, אובד פניו
, ויאכל וישת ויטב לבו) 'רות ג(תוב כמו שכ, הוא להחיות הלב

.  פתא סעדא דלבא)]יז[ חמ' ר בראשית פ"מ(ל "כמו שאמרו רזו
י מביא רוע אז, ואין אוכל אותו בקדושה, וכשאין המאכל מבורר

נחמיה (כמו שכתוב , נתקלקל הפנים,  רוע הלבדייל וע. אל הלב
וכן להיפך בקשת . מדוע פניך רעים אין זה כי אם רוע לב) 'ב
כמו ,  בתיקון הלבהוא תלוי, פנים דהיינו שיחזור ויבקש פניוה

ל ועל כן לפעמים ע. לך אמר לבי בקשו פני) זתהלים כ(שכתוב 
ז אובד "עי, שעל ידו נתקלקל הלב,  מאכל שאין מבוררדיי

 ואי אפשר  : משינתוווצריך לעורר. שינה' ונופל לבחי, הפנים
. תערותא דלתתאכי צריך א, לעוררו כי אם כשמתעורר מעצמו

היה נשאר , אם לא היו מעוררין אותו, רק כשמתעורר מעצמו
, להראות לו פניו, על כן צריך תיכף כשמתעורר. ישן יותר

' וזהו בחי,  שינהולהלביש אותו בפניו שנסתלק ממנו בשעת
,  להראות לו פניוציןוכשרֹו :      התעוררות השינה

נים בסיפורי צריכין להלביש לו את הפ, יחולעוררו משנתו
כי , שנים' ע' והם בחי, ]כ [פנים לתורה' כי יש ע. ]יט [מעשיות

וצריכין להלביש את הפנים דווקא . כל אחד משונה מחבירו
צריכין , כי כמו שמרפאין את העיור', א: טעמים' מחמת ג

וצריכין לצמצם לו את . שלא יראה את האור פתאום, לסוגרו
כמו כן לזה שהיה .  יזיק לו מה שיראה פתאוםכדי שלא, האור

, כשרוצין להראות לו פניו ולעוררו, בשינה ובחושך זמן רב
כדי שלא יזיק , צריכין להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות

, אני בצדק אחזה פניך) זתהלים י(' וזה בחי. ו פתאום האורל
 ]כא [,אזי. צדק לבשתי) איוב כט(' בחי, לבושין' הוא בחי, צדק

  כי אז . אשבעה בהקיץ תמונתך

  

                                               
א
   שתתפשט-בתשכט, יתפשט)ת( ש-בתרצו,  שתתפשט-ובתרלו,  שיתפשט-ר ותרלד "גם בדפו 
ב
 ]מרו כיון שיש לנו שפע לחם למה לנו עוברי דרכיםי שא"ש ובפרש"עי. [סנהדרין קט*  
ג
 )ה הם כח ההליכה"נו(ויציאה היא בכח הרגלין  
ד
 בראשית לא טז 
ה
 ל"סוף הפסוק הנ 

ו
 -ומתרלו,  ואתה כל אשר אמר אלהים אליך-ת תרלד"בלוה,  אליך אלקים ואתה כל אשר יאמר-ר ותרלד"גם בדפו 

 ) אלהים אליךק כתוב ועתה כל אשר אמרבפסו(,  אליך אלקיםאתה ועתה כל אשר אמר
ז
 טז' שמות ל 
ח
 הי ירא"עהולדה ה' עיין תורה סז אות ז 
ט
  כיולדה-בתרלד ומתרלו  

י
  )ע כי בהמשך שנפקדו כמה עקרות אפשר שבכוונה כתב פקידות"וצ( פקידת -ומתרלו,  פקידות-בתרלד 
יא
 ]ש פסוק נג"ועי[ בראשית לא מב*  
יב
 'פסקא ח 
יג
 )ותיבות את בעליה נמחק(וכשהעבודה . 'וכו'  תחי-בתרלד 
יד
 ן קמג"ותורה רסג ושיחות הר' עיין תורה סב אות א 

                                                                                    
טו
 ]'עיין לעיל תורה לא אות ט[שמות לה יג *  
טז

 יראה לקבל מהצדיק ויכול .ונתרומם השכלי אכילה בכשרות נכנע הכסילות "ע' עיין תורה יז אות ג 
 .ואהבה

יז
  פיתא מזוניתא דליבא–פסקא יא  
יח
  )ותיבת משנתו אינה(הלביש   ולעוררו צריך ל-ר"בדפו.  משינתו-ולמתר 
יט
 .שדווקא צדיק אבל אדם אחר אדרבה מפיל לשינה' ה יין נסך ב" ועיין לק.ותורה פ, עיין תורה קסד 

כ
 . ופנחס רטז. מ ויקרא כ"רע:  וזוהר בראשית דף מז, הערות ובתורה לו,ש"עי' הלעיל בתורה לה סוף אות  
כא
 ל אני בצדק אחזה תהלים יז"סוף פסוק הנ 

  אורתורה
ִית ָוהֹון) יד(משלי יט  ּבַ

ה ַּנֲחַלת ָאבֹות וֵמְיֹדָוד ִאׁשָ ּ
ֶלת ּכָ  :ַמׂשְ

ִאם) כג( יד לך לךבראשית 
רֹוך ַנַעל ְוִאם ְִמחוט ְוַעד ׂשְ ּ
ר ָלך ְוֹלא ל ֲאׁשֶ ְֶאַקח ִמּכָ ּ
ְרִתי ֶאת ֹּתאַמר ֲאִני ֶהֱעׁשַ

 :ַאְבָרם
י ָכל) טז (בראשית לא ּכִ

ר ִהִצ ר ֲאׁשֶ יל ֱאֹלִהיםָּהֹעׁשֶ
ֵּמָאִבינו ָלנו הוא וְלָבֵנינו ּ ּ ּ ּ
ר ָאַמר ֱאֹלִהים ְּוַעָתה ּכֹל ֲאׁשֶ

ה  :ֵָאֶליך ֲעׂשֵ
)טו( ל כי תשאשמות 

ה ְוַהַדל ֹלא יר ֹלא ַיְרּבֶ ֶּהָעׁשִ
ֶקל ָלֵתת ַּיְמִעיט ִמַמֲחִצית ַהׁשָ ּ
ֶּאת ְתרוַמת ְיֹדָוד ְלַכֵפר ַעל ּ ּ

 :ַנְפׁשֵֹתיֶכם
ַרץ ַנַחל ֵמִעםָּפ) ד(איוב כח 

ִחים ִמִני ָרֶגל ַדלו ּכָ ר ַהִנׁשְ ּּגָ ּּ ּ ּ
 :ֵּמֱאנֹוׁש ָנעו

)יח(לג וזאת הברכה דברים 
ַמח ְזבוֻלן ְּוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ּ

ֹאָהֶליך ׂשָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיׂשָ ָּבְ ָּ: 
)טז( ל  כי תשאשמות

ֻפִרים ֶסף ַהּכִ ְּוָלַקְחָת ֶאת ּכֶ ּ
ָרֵאל ְוָנ ֵני ִיׂשְ ַּתָת ֹאתֹוֵמֵאת ּבְ

ַעל ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהָיה
רֹון ִלְפֵני ָרֵאל ְלִזּכָ ִלְבֵני ִיׂשְ

 פ: ְּיֹקָוק ְלַכֵפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם
ָידֹו ֶנֶפׁש) י(איוב יב  ר ּבְ ֲאׁשֶ

ר ִאיׁש ׂשַ ל ּבְ ל ָחי ְורוַח ּכָ  :ּּכָ
ְרָעָדה ֲאָחָזַתם) ז(תהלים מח 

יֹוֵלָדה ם ִחיל ּכַ  :ּׁשָ
ּלוֵלי) מב(לא  ויצא בראשית

ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם
י ַעָתה ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ּכִ ּ
ַלְחָתִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ֵּריָקם ׁשִ ּ
ַפי ָרָאה ֱאֹלִהים ַויֹוַכח ְּיִגיַע ּכַ ּ

 :ָאֶמׁש
ַּוֹתאֶמר) ז(כא וירא בראשית 

ִּמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה
ָרה  י ָיַלְדִתי ֵבןָבִנים ׂשָ ּּכִ

 :ִלְזֻקָניו
ִיְרַאת ְיֹדָוד) כז(משלי י 

ִעים נֹות ְרׁשָ ּתֹוִסיף ָיִמים וׁשְ ּ
 :ִּתְקֹצְרָנה
ֵצל ַהָחְכָמה) יב(קהלת ז  י ּבְ ּכִ

ֶסף ְוִיְתרֹון ַדַעת ֵצל ַהּכָ ּּבְ
ַּהָחְכָמה ְתַחֶיה ְבָעֶליָה ּ: 

ֶאת) יג( לה ויקהלשמות 
ָד ְלָחן ְוֶאת ּבַ ַּהׁשֻ לּ יו ְוֶאת ּכָ

ָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָפִנים  :ּּכֵ
ֶהָחָכם וִמי) א(קהלת ח  ִּמי ּכְ

ר ָדָבר ָחְכַמת ָאָדם ּיֹוֵדַע ֵפׁשֶ ּ
ֶנא ָּתִאיר ָפָניו ְוֹעז ָפָניו ְיׁשֻ ּ ּ ּ: 

ְת) ז (רות ג ַּויֹאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ּ ּ
ְקֵצה ב ּבִ ּכַ ַּוִייַטב ִלּבֹו ַוָיֹבא ִלׁשְ ּ

ּא ַבָלט ַוְתַגלָּהֲעֵרָמה ַוָתֹב ּ
ב ּכָ ֹלָתיו ַוִתׁשְ  :ַּמְרּגְ

ְַויֹאֶמר ִלי ַהֶמֶלך) ב(נחמיה ב  ּ ּ
ַָמדוַע ָפֶניך ָרִעים ְוַאָתה ֵאיְנך ָּ ּ ּּ
י ִאם ֹרַע ֵלב חֹוֶלה ֵאין ֶזה ּכִ

ה ְמֹאד  :ָוִאיָרא ַהְרּבֵ
י) ח(תהילים כז  ְָלך ָאַמר ִלּבִ

ְקׁשו ָפָני ֶאת ָפֶניך ְיֹדָוד ָּבַ ּ ּ ּ
 :ֵּקׁשֲאַב

ֶצֶדק) טו(תהלים יז  ֲאִני ּבְ
ָעה ְבָהִקיץ ּבְ ֶָאֱחֶזה ָפֶניך ֶאׂשְ

ְָתמוָנֶתך ּ ּ: 
ִתי) יד(איוב כט  ֶּצֶדק ָלַבׁשְ

ְמִעיל ְוָצִניף ִני ּכִ ׁשֵ ַּוִיְלּבָ
ָפִטי  :ִּמׁשְ



 מוהר"ן                                פתח ר' שמעון ס                          קוטי       יל עב:  

ומעוררין אותו  איכול לראות אח"כ בהקיץ, דהיינו כשמקיצין

מהשינה, כי לא יזיק לו האור פתאום כנ"ל: והטעם הב', כי 

צריך להלביש כדי שלא יתאחזו החיצונים בו: והטעם הג', כי 

החיצונים האוחזין בו, לא יניחו אותו לצאת. ע"כ צריך להלביש 

ד( בו, בבחי' )איוב ייהיו מכירין את פניו, כדי לשנותו, שלא 

ישין את בזה שמלב ': ויש כמה בחי[ב] משנה פניו ותשלחהו

הפנים שלו בסיפור מעשה. ויש  תהפנים. כי יש שמלבישין א

שא"א לעוררו בפנים שלו, וצריך להראות לו פנים גבוה. 

ולפעמים מלבישין ג"כ בדברי תורה, דהיינו שאומרים תורה 

ומלבישין אותה בתורה  גבוה, וא"א לאמרה כך כמות שהיא,

ה' פעלך בקרב שנים ( ה וקטנה ממנה. וזה בחי' )חבקוק גנמוכ

היינו סיפורי מעשיות.  פעלך. חייהו פרש"י עוררהו. וזהו חייהו

של הע' פנים, שהם ע'  גמעשיותה, היינו בחי' בקרב שנים

סיפורי מעשיות,  דייל (. היינו שמעוררין אותו עדשנים כנ"ל )

היינו המעשיות של הע' פנים כנ"ל: אבל יש  שהן בקרב שנים,

שנפל מכל הע' פנים, עד שא"א לעוררו בשום פנים, כ"א ע"י 

סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שכל הע' פנים ע' שנים 

מקבלין חיות משם. וזה בחי' עתיק, בחי' זקן, בחי' הדרת פנים 

ב ורוהידור משם. וזה בחי'  , שכל הע' פנים מקבלין חיות[ה]

, כי הלומד את תלמידו הלכה אחת הוא עושה עמו חסד [ו] חסד

כמו שארז"ל )כתובות צו( כל המונע תלמידו מלשמשו כאלו 

. ושימוש חכמים, זה בחי' הלכות שהתלמיד [ז] מונע ממנו חסד

מקבל מהרב. נמצא שמה שהרב לומד עם תלמידו זה בחי' 

מלביש חסד. וע"כ כשמעוררו עם איזה פנים של הע' פנים, ש

כנ"ל, הוא בחי' חסד  ה' פעלך בקרב שנים חייהואותו בבחי' 

ים קדמוניות, סתם. אבל כשמעוררו ע"י סיפורי מעשיות של שנ

 :כל הפנים וכל החסדים מקבלין משם (, כיח) ורב חסדהוא בחי' 

עצמו  לעורר בני אדם, הוא צריך לשמור כשעוסקו ז

בו מהרע מתלמידים שאינם הגונים, כדי שלא יהא נדבק 

( כל המלמד .ג, כמשארז"ל )חולין קל[ט] שלא יזיק לושלהם, 

לכתוב  [יא]ח(. וכן אסרו חז"ל )שבת ק[י] הגון וכו'לתלמיד שאינו 

 למען תהיה תורת ה' בפיך [יב] על עור בהמה טמאה שנאמר

כי  [יג] מן המותר לפיך. וכשלומד עם אחר הוא בחי' כתיבה

ה( שנחקק )תהלים מ רלשוני עט סופר מהיהלשון הוא בחי' 

. כתבם על לוח לבך [יד]ונכתב על לב התלמיד, כמ"ש )משלי ג(

וע"כ צריך שלא יהיו דבריו נכתבין על בחי' עור בהמה טמאה, 

היינו תלמיד שאינו הגון. אך א"א לבשר ודם להיות נשמר 

בעצמו שלא ישמעו תלמידים שאינם הגונים ממנו. ולזה צריך 

ע"י שדהיינו  ,[טו] ולשמור ולעשות שיהיה לימודו ללמוד וללמד

למודו עם תלמידו יהיה כאלו עשאו לחבירו וכאלו עשאו לדברי 

ט ע"ב( כל המלמד בן חבירו תורה כשרז"ל )סנהדרין צ תורה

. וכשלומד [טז] כאלו עשאו וכו' וכאלו עשאו לדברי תורה וכו'

, שלא יהיו דבריו נכתבין [יז] בכוונה זו, אזי הש"י שומר אותו

. [יח] זכרון של התלמיד שאינו הגון, רק יהיו נשכחין ממנובכח ה

וכשעוסק לעורר ע"י סיפורי מעשיות, צריך שיהיה שיחתו 

וד ולעשות כנ"ל. ו ג"כ בבחי' הלימוד הנ"ל, דהיינו ללמיוסיפור

( שיחתן של ת"ח צריכין לימוד, דהיינו שכל :טוזה בחי' )ע"א י

חתו שהוא בחי' מה שצריכין אל הלימוד, צריכין ג"כ אל שי

. יהו לתרופהועל  )יחזקאל מז(  וזהו:  סיפורי מעשיות כנ"ל

ועליהו  [יט]יהו, זה בחי' שיחת ת"ח, כמ"ש רז"ל )שם בע"א(ועל  

, להתיר פה, לתרופהאפי' שיחת ת"ח וכו'. וזהו [ כ] לא יבול

 כאתוהיינו בחי' מן המותר לפיך. כי כששיחתו היא בבחי' שיח

ו ללמוד וללמד לשמור ולעשות כנ"ל, ת"ח צריכין לימוד, היינ

אזי נשמר מן תלמידים שאינם הגונים, שזהו בחי' מן המותר 

 : לפיך כנ"ל, מנין שאין כותבין וכו' כנ"ל

ועליהו על פסוק זה  [כב](.מה שדרז"ל )סנהדרין קבחי'  וזהח 

. כי עי"ז [כג] להתיר פה אלמים ולהתיר פה עקרות לתרופה

י סיפורי מעשיות, שזהו בחי' שמעורר בני אדם משינתם ע"

כנ"ל, עי"ז נעשה בחי' להתיר פה אלמים.  ועליהו לתרופה וכו'

כי מקודם כשהיו בבחי' שינה, ולא היו שומעים התעוררות 

החכם, ולא היה נשמע לאזניהם דבריו, כי זכאה מאן דמליל על 

, אבל הם היו כחרשים ולא היו :{זוהר תצוה קפו}אודנא דשמע 

 ומחמת זה לא היה אפשר להם לדבר, כי סתםשומעים כלל. 

תרומות פ"א ע"ש } [כד] חרש הוא שאינו שומע ואינו מדבר

, דהיינו מחמת שאינו שומע אינו יכול לדבר. ועכשיו :{חגיגה ב

שמעוררו החכם ושומע דבריו, אזי יכולים לדבר. וזה בחי' 

  : פתח פיך לאלםא( )משלי ל להתיר פה אלמים, וזה בחי'

א בחי' להתיר פה עקרות, כי זה הדיבור שהיה הוועי"ז 

מצומצם אצלם כ"כ זה זמן רב שהיו חרשים ואלמים, עכשיו 

, בבחי' )תהלים קג( [כה] כשיוצא הדיבור, הוא יוצא בכח גדול

. וזה הכח בא לכלי הולדה, בחי' גיבורי כח עושי דברו

דהיינו בטחני הדור, שהם  ,כחי וראשית אוני)בראשית מט( 

 יוקו (ההולדה, הם מקבלין זה הכח, בבחי' )ישעיה מ בחי' כלי

, כי הכליות הם [כו] בטוחות. וע"כ נקראין הכליות ה' יחליפו כח

. וכשמקבלין בטחני הדור, זה הכח של הדיבור, [כז] כלי ההולדה

הם מקבלין ע"פ דין ומשפט. כ"א לפי בטחונו כן מקבל הכח. 

קוי ה' בחי'  ,פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוףוזה בחי' 

, עי"ז יוצא כח הדיבור אל כלי פתח פיך וכו'. שע"י יחליפו כח

ההולדה, שהם הבטחנים שמקבלין אותו ע"פ דין ומשפט כנ"ל. 

וצריך לראות שיהיו כלי הדיבור סמוכין וקרובין אל כלי 

לקבל כח הדיבור כנ"ל, שלא יהיו בבחי'  כדי שיוכלו ,ההולדה

. ועל כן הוויה רחוק מכליותיהםקרוב אתה בפיהם ו)ירמיה יב( 

אחת לכלי הדיבור ולכלי ההולדה, כי אלו מלאים גידים ועצבים 

כח הדיבור נעשה  דייל כמו אלו, כי הם בחי' אחת. כי ע

להתיר פה אלמים  ועליהו לתרופהכנ"ל. וזה בחי'  [כח] ההולדה

ולהתיר פה עקרות, כי זה תלוי בזה כנ"ל: וזה בחי' זווג 

, [כט] קודם לזווג הגופני וג הגופני. שזווג הנשיקיןהנשיקין וזו

  [:ל] כמובא בכתבים
 

                                              
א

 כשמקיצי -תרלדב 
ב

 עיין לעיל תורה כא )דף לא:( 
ג

 מעשיות -מתרצו  
ד

ולהבין שם  ]לרבי יעקב צמח במהדורת תקמה דף פט:[ ובספר קול ברמה שם נשא קלח:עיין זוהר  
הר ובזעל שניהם, ] ובפי' הרמ"ז שם .ועיין זוהר בראשית ז: ובזוהר בשלח מה 'חעיין בפל"ח אות 

הקדמת ב סאובמהדורת תש ובשמות מט: עם רמ"ז ומקדש מלך והדרת מלך הישנים נמצא בבראשית דף נד.
  [טובשמות עמ' קצח עמ' הזהר 

ה
 * עיין שבת קנב. ]עיין לעיל תורה כז[ 

ו
 * שמות לד ]יג מדות של רחמים אחרי חטא העגל[ במדבר יד ]ט מדות אחרי חטא המרגלים[ 
ז

 תורה כח אות ג', תורה ב' תנינא אות ב', וס' תנינא 
 עיין זוהר נשא קמ:  ח
ט

  ד ותורה מז תנינאובתורה קל (ד"ה וכל זה) 'האות  עיין גם לעיל תורה נט 
י

הדמיון דומה ללובש בגד בלוי ביום קר ולמשליך חומץ על אדמה טובה ולזורק אבן למרקוליס וענשו גהנם.  
 למשליך אבן למרקוליס עיין יושר דברי אמת קונטרס ראשון סוף אות ו'

יא
 הפסוק. כלשון פיךבכח: ובדף שם לפיך היא גרסה אחת שם בעין יעקב אבל גרסת הגמ' שלנו המותר  
יב

 שמות יג ט' 
יג

 פרקי אבות ד' כ' 
יד

 ובמשלי ז' ג' 
טו

 . ועיין אבות ד' ה' הלומד עמ"נ לעשותברכה שניה שלפני ק"שהן ד' לשונות מתוך שמונה הנזכרות ב 

                                                                                   
טז

ר"ל אמר כאילו עשאו ולמד מאת הנפש אשר עשו בחרן )בראשית יב ה( ור"א אמר כאילו עשאן לדברי  
 י הברית הזאת ועשיתם אותם )דברים כט ח(תורה ולמד מושמרתם את דבר

יז
ועיין בזה לק"ה מנחה ו' יא ועי"ש שלכך שבר משה  כיצד עיין פל"ח אות יב ע"י מחלוקת שמביא עליו 

 רבנו את הלוחות ועיין לקמן סוף אות ח'.
יח

 , עיין לקמן תורה מז תנינא 
יט

 : הלשון צריכה תלמודועיין סוכה כא: שם הלשון כלשון רבינו צריכה לימוד אבל בע"ז יט 
כ

 תהלים א' ג' 
כא

 שיחת )כלשון הגמ' אבל צ"ע כי שם ההמשך צריכה לימוד וכאן צריכין( –שיחות, מתרצו  -גם בדפו"ר ותרלד 
כב

 וגם במנחות צח. וירושלמי שקלים פ"ו ה"ב ושיר השירים רבה ד' ד' 
כג

התכוין  כנ"ל באות ה' דת היראהעפרש"י שם בגמ' ועיין חיי מוהר"ן סימן כה שגם רבנו לבד מהרמז ללי 
 כפשוטו שאשה תקרא ותיפקד

כד
 וזהו חרש לשון מחריש )מלבי"ם ויקרא יט יד( 
כה

 כנ"ל באות ה' 
כו

 ועיין ראש השנה כו. ,איוב לח לו תהלים נא ח' 
כז

 אות ג' 'ל תורה זילע 
כח

יעקב ערך  וכן מצינו בצד הרע אל תתן את פיך להחטיא את בשרך וידיעת ההפכים אחת. ועיין קהלת 
 לשון הרע, ברית המעור והלשון אחד וזה בחי' זיווג הנשיקין שקודם לזיווג הגוף. עי"ש

כט
 עיין לעיל תורה יב אות ד' )דף טז:( 

ל
 עץ חיים שער לט דרוש ט' ודרוש ד' 

 תורה אור
ְתְקֵפהּו ָלֶנַצח  איוב יד )כ( ּתִּ

ֵחהּו: ּלְ ש ַ ה ָפָניו ַוּתְ ּנֶ ֲהלְֹך ְמש ַ  ַויַּ
י  חבקוק ג ַמְעּתִּ )ב( ְיקָֹוק ש ָ

ָעְלָך  י ְיקָֹוק ּפָ ְמֲעָך ָיֵראתִּ ש ִּ
ֶקֶרב  ים ַחיֵּיהּו ּבְ נִּ ֶקֶרב ש ָ ּבְ
רֶֹגז ַרֵחם  יַע ּבְ ים ּתֹודִּ נִּ ש ָ

ְזּכֹור:  ּתִּ
)ו( ַויֲַּעבֹר לד כי תשא  שמות

ְקָרא ְיקָֹוק  ָניו ַויִּּ ְיקָֹוק ַעל ּפָ
ְיקָֹוק ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך 

ם יִּ  ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ַאּפַ
)יח( ְיקָֹוק יד  שלח במדבר

א ָעֹון  ם ְוַרב ֶחֶסד ֹנש ֵ יִּ ֶאֶרְך ַאּפַ
ה ּפֵֹקד  ה לֹא ְיַנּקֶ ע ְוַנּקֵ ָוָפש ַ
ים ַעל  נִּ ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

ים: עִּ ּבֵ ים ְוַעל רִּ ש ִּ ּלֵ  ש ִּ
)ט( ְוָהָיה ְלָך יג בא  שמות

ין  רֹון ּבֵ ּכָ ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלזִּ
ְהֶיה ּתֹוַרת ְיקָֹוק ֵעינֶ  יָך ְלַמַען ּתִּ

ֲאךָ  ָיד ֲחָזָקה הֹוצִּ י ּבְ יָך ּכִּ פִּ ּבְ
ם: ְצָריִּ ּמִּ  ְיקָֹוק מִּ

י  ּבִּ תהילים מה )ב( ָרַחש  לִּ
י  י ַמֲעש ַ ָבר טֹוב אֵֹמר ָאנִּ ּדָ

יר: י ֵעט סֹוֵפר ָמהִּ ֹונִּ  ְלֶמֶלְך ְלש 
משלי ג )ג( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל 

ְרגְּ  ֵרם ַעל ּגַ רֹוֶתיָך ַיַעְזֻבָך ָקש ְ
ָך: ּבֶ ְתֵבם ַעל לוַּח לִּ  ּכָ

ֵרם ַעל  משלי ז )ג( ָקש ְ
ְתֵבם ַעל לּוַח  עֶֹתיָך ּכָ ֶאְצּבְ

ָך: ּבֶ  לִּ
ַחל  יחזקאל מז )יב( ְוַעל ַהּנַ
ל  ה ּכָ זֶּ ה ּומִּ זֶּ ָפתֹו מִּ ַיֲעֶלה ַעל ש ְ
ּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא  ֵעץ ַמֲאָכל לֹא יִּ
ר ּכִּ  יו ְיַבּכֵ ְריֹו ָלֳחָדש ָ ּתֹם ּפִּ י יִּ

ה  ש  ֵהּמָ ְקּדָ ן ַהּמִּ ֵמיָמיו מִּ
ים ְוָהָיו  ְריֹו \}ְוָהָיה\יֹוְצאִּ { פִּ

ְתרּוָפה:  ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו לִּ
ֵעץ  תהלים א )ג( ְוָהָיה ּכְ
ר  ם ֲאש ֶ ְלֵגי ָמיִּ תּול ַעל ּפַ ש ָ
ּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא  עִּ ן ּבְ ּתֵ ְריֹו יִּ ּפִּ

יַח: ה ַיְצלִּ ר ַיֲעש ֶ ּבֹול ְוכֹל ֲאש ֶ  יִּ
ּלֵם משלי לא )ח יָך ְלאִּ ַתח ּפִּ ( ּפְ

ֵני ֲחלֹוף: ל ּבְ ין ּכָ  ֶאל ּדִּ
ְרכּו ְידָֹוד  תהילים קג )כ( ּבָ
י ְדָברֹו  ּבֵֹרי כַֹח עֹש ֵ ַמְלָאָכיו ּגִּ

ָברֹו: קֹול ּדְ מַֹע ּבְ ש ְ  לִּ
מט )ג( ְראּוֵבן  ויחיבראשית 

י  ית אֹונִּ י ְוֵראש ִּ ה ּכֹחִּ י ַאּתָ כֹרִּ ּבְ
ֵאת ְוֶיֶתר ָעז:  ֶיֶתר ש ְ

מ )לא( ְוקֹוֵי ְיקָֹוק  ישעיהו
ים  רִּ ש ָ ּנְ יפּו כַֹח ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ ַיֲחלִּ
יָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא  ָירּוצּו ְולֹא יִּ

יָעפּו: פ  יִּ
חֹות  (לו)איוב לח  ּטֻ ת ּבַ י ש ָ מִּ

י  ְכוִּ ֶ י ָנַתן ַלש ּ ָחְכָמה אֹו מִּ
יָנה:  בִּ

תהלים נא )ח( ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ 
חֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה  ַבּטֻ

י:תוֹ  יֵענִּ  דִּ
ם  ם ּגַ ירמיהו יב )ב( ְנַטְעּתָ
י  ּו ֶפרִּ ם ָעש  ּו ֵיְלכּו ּגַ ָֹרש  ש 
יֶהם ְוָרחֹוק  פִּ ה ּבְ ָקרֹוב ַאּתָ

ְליֹוֵתיֶהם: ּכִּ  מִּ

 



 .עג       ן  "מוהר                        שמעון ס' פתח ר                          קוטי יל           
זווג ' שהוא בחי, להתיר פה אלמים' י כח הדיבור בחי"כי ע

  : ל"להתיר פה עקרות כנ' בחי, ז נעשה זווג הגופני"עי, הנשיקין
שבירת כלי חרס ששוברין בשעת התקשרות ' וזה בחי

להורות שעכשיו שנעשה התקשרות שהוא בשביל . ]א [הזווגים
ולדה שהם כלי הה, כליות' בחי, בטחון'  שהוא בבחי,הולדה

ז נתבטל "עי, בטח בה לב בעלה) משלי לא('  וזה בחי.ל"כנ
' בבחי, ועל זה שוברין הכלי חרס. א"הבטחון דס' ונשבר בחי

ושברה כנבל יוצרים ', ותבטחו בעושק ונלוז וכו)  ל'ישעי(
כי הבטחון דקדושה שנעשה . 'ולא ימצא במכיתתו חרס וכו

'  שהוא בבחי,א"הוא להיפך מהבטחון דס, ל"י ההתקשרות כנ"ע
וגם מרמזין להם שאם לא יתנהגו . ל"שבירת כלי חרס כנ

 אזי יהיו ,ההולדה' בבחי, הבטחון' ו בבחי"בקדושה ויבגדו ח
: ל"כנ] ב[ מבטח בוגדי "עשזה נעשה , סרשבירת כלי ח' בבחי
 שמור פתחי ֵָחיֶקךף משוכבת ֻלַאאל תבטחו ְב) מיכה ז(וזה 
סמוכין אל , יינו כלי ההולדהה, א שיהיה הבטחון"היינו שא. פיך

. למיםאה פהתיר לת " שהוא ר,אלף' שהוא בחי, הדיבור
וזה . היינו שיהיה נעשה מזה הולדה, משוכבת חיקךוזה 

א "וזה א. ושכבה בחיקך) מלכים א א(' בחי, משוכבת חיקך
יתן בעפר ) 'איכה גוזה : ]ג[ ל"י שמור פתחי פיך כנ"א ע"כ

ש "כמ, ר הדיבורהעד'  בחיהוא, עפר. פיהו אולי יש תקוה
' היינו שצריך ליתן בחי. ומעפר תשח אמרתך) טישעיה כ(

 'לקווי הז בא כח הדיבור "ועי. ל"הדיבור להתיר פה אלמים כנ
 כדי שיגיע הדיבור אולי יש תקוה וזהו  :ל"שהם כלי ההולדה כנ

, והיה זרעך כעפר הארץ) חבראשית כ(וזהו :  ל"כנ' קווי הל
' בחיוזה : ל" הניתן בעפר פיהו' י בחי" עכי ההולדה תלויה

היינו שמקיצין , ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו) בדניאל י(
'  מבחימישיני אדמת עפרוזהו . ל"ומעוררין אותן משינתן כנ

, הדיבור' ינו בחיהי, אלה לחיי עולם ]ד [וזהו. ל"העדר הדיבור כנ
 ותרגומו לרוח ויהי האדם לנפש חיה) בראשית ב(ש "כמ

, ]ה ['ואלה לחרפות וכו. להתיר פה אלמים' היינו בחי, ממללא
שבירת , שכחה' בחי, חרפה שברה לבי) טתהלים ס(' היינו בחי

י "וע. לוח לבך ]ו [ש"כמ, שבירת הלוחות' שהיא בחי, הלב
אלמלא לא ) דעירובין נ(ל "כשארז,  בא שכחהשבירת הלוחות

שאותן היינו . נשתברו לוחות הראשונות לא היתה שכחה
עור בהמה טמאה נשכח מהם ' שאינן ראויין לקבל שהם בחי

  ]:ז [ל"כנ
. ]ח [התעוררות השינה' כי שופר הוא בחי, שופר'  בחיוזה ט

עורו ישינים '  ששופר מרמז בחי]ט [כמובא בספרים
להתיר פה אלמים ולהתיר פה ' ז הוא בחי"ועי. מתרדמתכם
הוא , התקיע. תקיעה שברים תרועה' וזה בחי. ל"עקרות כנ

תקעת לזר כפיך נוקשת ) משלי ו(' בחי, העדר הדיבור' בחי
שפתי ) 'משלי י(' בחי, הדיבור' הוא בחי, העתרו. באמרי פיך

ים ּעוְרצדיק ִי ) תהלים קמו(' בחי, בטחון' שברים זה בחי. ַרּבִ
האני ) ישעיה סו(ש "כמ, כלי הולדה' בחי. אלקיו' שברו על ה

התעוררות ' פר שהוא בחיי השו"כי ע. אשביר ולא אוליד
להתיר פה אלמים ולהתיר פה עקרות ' ז הוא בחי"עי, השינה

 מאלו שנתעוררו חדהיינו שכח הדיבור היוצא בכ. ל"כנ
כי היו כחרשים , העדר הדיבור'  היו בבחיישמתחילה. משינתם

י עד "ועכשיו כשמעוררם משינתם להש. ]יא [ל"ואלמים כנ
. ל" מתחילין לדבר כנאזי, ששומעים התעוררות החכם האמת

, ל"בטחני הדור כנ' וזה הדיבור בא לתוך כלי ההולדה שהם בחי
ראש השנה שאז ' שזהו בחי.  זה נעשה פקידות עקרותדייל וע

שופר שתוקעין ' וכל זה הוא בחי. ]יב [ל"כנ' רה וכושנפקדה 
 דייל וע. ל"תקיעה תרועה שברים כנ' בחי, בראש השנה
ש "שופר כמ' וזה בחי. ]יג [ל"כננתגלה יראה , פקידות עקרות

' וזה בחי. 'אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו וכו) 'עמוס ג(
' שזהו בחי, ]יד [ מלמטהשופר שהוא קצר מלמעלה ורחב

  כמובאק"ק ענני במרחב י"מן המיצר קראתי י) תהלים קיח(
שעל ידה . ל" השופר הוא התגלות היראה כנדייל כי ע. ]טו[

ינו להרחיב ולהאריך ימיו בתוספות דהי, זוכין לאריכות ימים
קצר מלמעלה ורחב ' שזהו בחי, קדושה יתירה בכל עת

' עשאה כאוצר וכו' בחי, היא אוצרו' יראת ה ]טז ['בחי, מלמטה
ל "אריכות ימים הנ' שהוא בחי, תיקוני עתיק' חיבוזה . ל"כנ

, כ קצר מלמעלה ורחב מלמטה"ן גָקכי הָז. ]יח [ל" כניזןֵקָז' בחי
מן המיצר קראתי '  שתיקוני דיקנא הם בחי]יט [וונותכמובא בכ

כ הולכת " שמתחילה היא קצרה ואח'ענני במרחב וכו' וכו
, ל"אריכות ימים הנ'  בחיככי זקן היא, ל"היינו כנ. ומתרחבת

 בכל עת בתוספות קדושה ודהיינו שמאריכין ומרחיבין ימי
פר שו' שכל זה הוא בחי, ל" יראה כנדייל שזה זוכין ע, ל"כנ
, התעוררות השינה' שהוא בחי,  השופרדייל נמצא שע. ל"כנ
. ל"ז נתגלה יראה כנ"עי, ל" זה נעשה פקידות עקרות כנדייל וע

ההבלים של ' וזה בחי. ל" כנהבל היופיויראה מכניע את 
' בחי, כי שופר לשון יופי. הבל היופי' כי הם בחי, ]כא[ השופר

 ההבלים דייל היינו שע. ]כב[}טכ' ר אמור פ"מ{שפרו מעשיכם 
 התגלות 'כי שופר הוא בחי, נכנע הבל היופי, של השופר
  כג                                    :ל"היראה כנ

אמר ) גתענית כ(פ "וזכד
יוחנן כל ימיו של ' ר

, ]כה[ 'אותו הצדיק וכו
אמר מי איכא דניים 

שנין יומא חד הוה ' ע
קאזיל באורחא חזיה 
לההוא גברא דנטע 

בא אמר ליה מכדי חרו
טעין פשיטא לך  חרובא עד שבעין שנין לא

  שנין ' דחיית ע
  

                                               
א

עיין שדה חמד  ו'ק ט"ב ס"הובא במ' ק ז"אליהו רבה סימן תקס ס 
 ערוך .מנהג אשכנזים וקצת מעדות המזרח א אות יב שהו'מערכת ז

 שלחן ' סעיף כו ספר מטעמים ערך חתן וכלה אות ח'השלחן סימן נ
ין י ועח"קוטי מהרייל' ק ד"ח שם ס"א דף נב משבצות זהב או"העזר ח

 תנינא' לקמן תורה רסה ותורה צ
ב
 .  משלי כה יט 
ג
  ח" לו של הריצובשיעור, 'ל אות נ"וביאה, ח אות יא"עיין פל 
ד
 ל "המשך הפסוק הנ 
ה
 ל בדניאל יב"המשך הפסוק הנ 

ו
 :)דף עב(ל באות ז "הנ', ג' וז', ג' משלי ג 
ז

כ שבר משה רבנו את "יא שע' ה מנחה ו" ועיין לק:)דף עב ('באות ז 
 .הלחות כדי שתשתכח התורה מתלמיד שאינו הגון

ח
 א"פריש  עץ חיים שער השופר בפרי 
ט

 עץ חיים שער הובא בפרי. ' ד'ם ביד החזקה תשובה ג"כלשון הרמב 
 ה"השופר פ

                                                        
י
  שמתתילה-בתקפא  
יא
 :)דף עב ('בתחילת אות ח 
יב
 .)דף עב ('באות ה 
יג
 ל "הנ' אות ה 
יד

 ושער . מקום הרחב יהיה למטהא"פפרי עץ חיים שער שופר  
 .כ תכוין בעכנין השופר"ה ואח"ד' הכוונות דרוש ז

טו
 בכוונת 'שער הכוונות דרושי ראש השנה דרוש ז, א"ח שופר פ"פע 

באמצע דבריו על אזהרת ( קדושים 'ל פ"שער המצוות להאריז. התקיעות
 שער השופר) נ שפירא"לר( ובמחברת הקדש ,אות כח) שעטנז

טז
 'ישעיהו לג ו 

יז
  .ע דלא נזכר לעיל"בכל מנוקדים נקדו ָזָקן דכן משמע מהמשך לשונו וצ 
יח
 .)אדף ע(' בסוף אות  
יט

שער המצוות בו. כ תכוין בענין השופר"ה ואח"ל ד"הנשער הכונות  
 ל"הנ

                                                        
כ
   הוא-בתרלו 
כא
 ה ועתה נבאר מה הם הקולות"ד' ה דרוש ז" רשער הכונות 
כב

 מדרש תהלים 'ה אות ח" ועיין גם פסיקתא דרב כהנא כג ר'פסקא ו 
 הלים רמז תשפט ותתלא ילקוט שמעוני ת'מזמור פא אות ה

כג
 חוני -בתשכטוכן  ,בתמיה'  חוני המעגל אפשר כו–ר"בדפו– 1י "ברש 

י אצלינו לא נמצא "ורש' בגרסת הגמ( :בתמיה', אפשר וכו: 'וכוהמעגל 
שם לפני מי ' י של עין יעקב אלא בגמ"וגם לא בגרסת רש, תיבת אפשר

  )  שנים כחלמא דמי' איכא דניים כתוב אפשר ע
כד
    ייקון תרלד כתב להוסיף כאן אות בלוח ת 
כה

היינו את שיבת ציון ' בשוב העל מקרא תהלים קכו היה מצטער  
 כחולמים

 תורה אור
ה ֵלב) יא(משלי לא  ַטח ּבָ ּּבָ

ָלל ֹלא ֶיְחָסר ְעָלה ְוׁשָ  :ּּבַ
ָלֵכן ּכֹה ָאַמר) יב(ישעיהו ל 

ָרֵאל ַיַען ָמָאְסֶכם ְקדֹוׁש ִיׂשְ
ָדָבר ַהֶזה ַו ּּבַ קּ ֹעׁשֶ ִּתְבְטחו ּבְ ּ

ֲענו ָעָליו ְּוָנלֹוז ַוִתׁשָ ּּ: 
ֶבר) יד (ישעיהו ל ׁשֵ ָבָרה ּכְ ּוׁשְ ּ

תות ֹלא ַיְחֹמל ֵּנֶבל יֹוְצִרים ּכָ
ְּוֹלא ִיָמֵצא ִבְמִכָתתֹו ֶחֶרׂש ּ
ַּלְחתֹות ֵאׁש ִמָיקוד ְוַלְחׂשֹף ּּ

ֶבא  פ: ַמִים ִמּגֶ
ן ֹרָעה ְוֶרֶגל) יט(משלי כה  ׁשֵ
יֹוםּמוָעֶדת ִמ ְבָטח ּבֹוֵגד ּבְ

 :ָצָרה
ּ ַאל ַתֲאִמינו ְבֵרַע)ה(מיכה ז  ּ

ַאלוף ִמׁשֶֹכֶבת ַּאל ִתְבְטחו ּבְ ּ ּ ּּ
ֹמר ִפְתֵחי ִפיך ֵָחיֶקך ׁשְ ָּ: 

ַּוֹיאְמרו לֹו) ב(א א -מלכים ּ
ְֲעָבָדיו ְיַבְקׁשו ַלאֹדִני ַהֶמֶלך ּ ּ
ַּנֲעָרה ְבתוָלה ְוָעְמָדה ִלְפֵני

ַּהֶמֶלך וְתִהי ל ְ ְכָבהּ ֹו ֹסֶכֶנת ְוׁשָ
ְְבֵחיֶקך ְוַחם ַלאֹדִני ַהֶמֶלך ָּ: 

ָעָפר ִפיהו) כט(איכה ג  ִּיֵתן ּבֶ ּּ
ּאוַלי ֵיׁש ִתְקָוה ּ: 

ַפְלְת ֵמֶאֶרץ) ד(ישעיה כט  ְּוׁשָ
ח ִאְמָרֵתך ִרי וֵמָעָפר ִתׁשַ ְְתַדּבֵ ּ ּ ּ ּ
אֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלך ְְוָהָיה ּכְ

ּוֵמָעָפר ִאְמָרֵתך ְתַצְפֵצף ְּ: 
ְוָהָיה) יד( כח ויצאבראשית 

ֲעַפר ָהָאֶרץ וָפַרְצָת ַּזְרֲעך ּכַ ּ ָ

ה ָּיָמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ
ְפֹחת ל ִמׁשְ ְּוִנְבְרכו ְבך ּכָ ָ ּ

ָָהֲאָדָמה וְבַזְרֶעך ּ: 
ֵני) ב(דניאל יב  ים ִמְיׁשֵ ְּוַרּבִ

ַּאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי ּ ּ
ָרפֹות ְלִדְראֹוןּעֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲח

 :עֹוָלם
ַּוִייֶצר ְיֹדָוד) ז(בראשית ב 

ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן
ַמת ַאָפיו ִנׁשְ ָּהֲאָדָמה ַוִיַפח ּבְ ּ ּ

ַּחִיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ּ: 
ֶּחְרָפה) כא(תהילים סט 

ה ָוֲאַקֶוה י ָוָאנוׁשָ ְבָרה ִלּבִ ּׁשָ ּ
ֲחִמים ְוֹלאָּלנוד ָוַאִין ְוַלְמַנ

 :ָמָצאִתי
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל) ג(משלי ג 

רֹוֶתיך ְרּגְ ֵרם ַעל ּגַ ַָיַעְזֻבך ָקׁשְ ָ

ך ְתֵבם ַעל לוַח ִלּבֶ ָּכָ ּ: 
ֵרם ַעל) ג(משלי ז  ָקׁשְ

ְתֵבם ַעל לוַח ֹעֶתיך ּכָ ֶּאְצּבְ ָ

ך  :ִָלּבֶ
ִני ִאם ָעַרְבָת) א(משלי ו  ּּבְ

ֶפיך ְָלֵרֶעך ָתַקְעָת ַלָזר ּכַ ָּ ּ ּ )ב( :ּ
ְדָת ָת ְבִאְמֵרי ִפיך ִנְלּכַ ּנֹוַקׁשְ ָּ

ִאְמֵרי ִפיך  :ָּבְ
ְפֵתי ַצִדיק) כא(משלי י  ּׂשִ

ֲחַסר ֵלב ים ֶוֱאִויִלים ּבַ ִּיְרעו ַרּבִ
ָּימותו ּ: 

ֵאל) ה(תהילים קמו  ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ
ְברֹו ַעל ְיֹדָוד ֶעְזרֹו ׂשִ ַיֲעֹקב ּבְ

 :ֱאֹלָהיו
י) ט(ישעיה סו  ּבִ רַהֲאִני ַאׁשְ

ְוֹלא אֹוִליד ֹיאַמר ְיֹדָוד ִאם
ֲּאִני ַהמֹוִליד ְוָעַצְרִתי ָאַמר ּ

 :ְֱאֹלָהִיך
ִּאם ִיָתַקע ׁשֹוָפר) ו(עמוס ג 

ִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדו ִאם ּּבְ
ִעיר ַויֹדָוד ֹלא ִּתְהֶיה ָרָעה ּבְ

ה  :ָעׂשָ
ִּמן ַהֵמַצר) ה(תהילים קיח 

ָּקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה ּּ ּ: 
ְּוָהָיה ֱאמוַנת) ו(ישעיהו לג 

ִּעֶתיך ֹחֶסן ְיׁשוֹעת ָחְכַמת ָּ

:ָוָדַעת ִיְרַאת ְיֹקָוק ִהיא אֹוָצרֹו
 ס

אותו הצדיק חוני המעגל  י"רש
מי איכא דניים : בתמיה 1 .'וכו
' כלומר יש אדם ישן ע, שנין' ע

לא טעין : 'שנים בשינה א
 יתיב חוני .טעינה קמייתא

דרא ליה  אה.'המעגל וכו
 עלתה סביביו שן ,משוניתא

 ,איכסי מעינא דאינשי: לעּהס
, רמכי רמכי: ולא אשכחוהו התם

מעוברת זכר היתה , ולדי ולדות
 :וחזר ובא עליה והולידה

 



 ן  "שמעון ס                            מוהר' פתח ר                                קוטייל:   עג
ואכלת מיניה אמר ליה אנא עלמא בחרובא 
אשכחתיה כי היכי דשתלי לי אבהתי אנא נמי 
שתלי לבנאי יתיב וקא כריך ריפתא אתיא ליה 

 אואיכסאשינתא וניים הדרא עליה משוניתא 
שנין כי קם איתער חזי לההוא ' מעינא וניים ע

ל ידעת מאן "גברא דאכיל מההוא חרובא א
ה דאבא אמר ל אבו"שתלי לההוא חרובא א

ילדה בריה דקא שנין חזא לחמ' ודאי ניימי לי ע
  :]ג[ 'ליה רמכי רמכי וכו

  
כמו שאמרו שם . הדוהיה גדול מאני המעגל כי חֹוד

דכד הוה עייל לבי מדרשא כל קושיא דהוו להו , בסוגיא זו
כי לא היה שום פנים של תורה נסתר , לרבנן הוה מפרק להו

היינו . שנין'  עמי איכא דנייםכ שאל "וע. ממנו
כי אף שאפשר , פנים' שינה מכל הע' שאיך אפשר ליפול לבחי

 יהחזו. אבל איך אפשר ליפול מכולם, ראו יות' ליפול מפנים א
פשיטא ' וכו זל"א, לההוא גברא דנטע חרובא

, זקן' זה בחי, חרוב. שנין ואכלת מיניה' לך דחיית ע
 כמו ,מרדכי' ישהוא בח, ]ט [ברושיםחכי חרוב הוא . עתיק' בחי

זה ] י[ תחת הנעצוץ יעלה ברוש) ב"מגילה יוד ע(ל "שארז
כי הם במספר , ]יא [רב חסד' הוא בחיומרדכי . מרדכי
היינו שראה אחד שעוסק בסיפורי . עתיק' שהוא בחי, ]יב [השוה

ושאל . ]יג [ל"עתיק כנ' שהם בחי, מעשיות של שנים קדמוניות
התעוררות ' זה בחי, יתחי. שנין' מי פשיטא לך דחיית ע, אותו

על ידי ת לעורר היינו כלום בחנ. ל"דיבור כנ' חיב, השינה
היינו , ואכלת מינייהו. סיפורי מעשיות של בקרב שנים

שיהיו , היינו שיהיו דבריך נשמעים. מן המותר לפיך' בחי
איך אתה עוסק לספר , היינו ששאל אותו[יד. התלמידים הגונים

 שמא ,של שנים קדמוניות, סיפורי מעשיות גבוהות כאלה
מן המותר לפיך ' ישמעו תלמידים שאינם הגונים שאינם בבחי

סיפורי מעשיות של על ידי וכי כבר נסית ובחנת לעורר . ל"כנ
, פנים לתורה' הע' שנים שהם בחי' בקרב שנים שהם בתוך הע
כי הגיעו דבריך לתלמידים . ז" עיטוועלה בידך לעוררם משנתם

. ל"ינייהו כנואכלת מ' המותר לפיך בחימן ' הגונים שהם בחי
עוד בסיפורי מעשיות הגבוהים  לעסוק עד שאתה רוצה עכשיו

ואיך אין אתה .  שהם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניותיותר
אולי ישמעו ,  לספר סיפורי מעשיות גבוהים כאלהטזמתירא

אנא עלמא בחרובא  יזל"א. ]תלמידים שאינם הגונים
 סיפורי מעשיות של יטו שאספרהיינו שאפיל, יחכחתשיא

' אני יכול להביא בחי. ל"חרובים כנ' שהם בחי, שנים קדמוניות
. ל"שהתלמידים שאינם הגונים יהיה נשכח מהם כנ, שכחה

שהצדיק שעוסק לעורר העולם , היינו כמו שמבואר לעיל[כ
השם יתברך שומרו שדבריו , סיפורי מעשיותעל ידי מהשינה 

 כי היכי  .]ל"ים שאינם הגונים כניהיו נשכחין מלב התלמיד
היינו . דשתלי לי אבהתי אנא נמי שתלי לבנאי

להתיר ' בבחי, ל"סיפורי מעשיות הנעל ידי כמו שהולידו אותי 
היינו , הכי נמי שתלי לבנאי. ל"פה אלמים להתיר פה עקרות כנ

ל " שא'פי[כא   .ל"זה כנעל ידי זה גם כן נולדים בנינו על ידי ש
בשביל פקידות , ספר סיפורי מעשיות כאלהשהוא מוכרח ל

זה על ידי ו,  כמו שאבותי עסקו בסיפורי מעשיותכבכי. עקרות
 זה הולידו על ידיש, ל"פקידות עקרות כנ' נמשך ההולדה בחי

כי עיקר ההולדה , זהעל ידי כן אני צריך להוליד את בניי , אותי
י וזהו כי היכי דשתלי ל. ל"סיפורי מעשיות כנעל ידי נמשך 

כריך ריפתא   :] ל"אבהתי הכי נמי שתלי לבנאי כנ
 ועל ידי, היינו שאכל סעודתו. אתיא ליה שינתא וניים

שינה לפי ערך '  שנפל לבחיהיינו. האכילה בא עליו שינה וניים
 האכילה על ידישלפעמים , כמבואר לעיל. י האכילה"תו עיגמדר

, הדרא עליה משוניתא .ל"שינה כנ' יכול ליפול לבחי
הסיבובים והדמיונות שמחזרין וסובבין סביב בשעת ' יינו בחיה

כי העולם אין מכירין במי , ולא ידעי ברייתאכד .]כג [השינה
, כי נדמה להם שעוסק בתורה ועבודה, שינה' שהוא בבחי

היינו , כי קם איתער. ל"שינה כנ' ובאמת הכל הוא בחי
להאי גברא דאכיל ' חזי. התעוררות מלמטה' בחי

היינו שראה אותו עוסק בסיפורי מעשיות , באמהאי חרו
 ידעת כהל"א. מן המותר לפיך' ינו בחיהי,  ואכיל מהם,ל"הנ

היינו שמאיזה זמן הוא סיפור , מאן שתלי להאי חרובא
, כי אפשר שאחד מספר מעשה שהיה כבר. המעשה הזאת

.  אבוה דאבאכזל"א. ]כו[ שנים' א לפני ד"ובאמת לא היה כ
היינו שהשיב לו שהסיפורי מעשיות . עתיק' זקן בחי' היינו בחי

שהוא עוסק בהם הם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם 
. שנין' אמר ודאי ניימי לי ע. ל" כנעתיק' זקן בחי' בחי

' ע' שהם בחי, פנים' שינה מכל הע' היינו שבוודאי נפל לבחי
י דקא ילדה ליה רמכ' חזא לחמרי. ל"שנים כנ
על כי . ]כח [יששכר חמור גרם' עשירות בחי' היינו בחי. רמכי

 סיפורי מעשיות על ידיכי , ל" זה נמשך עשירות גדול כנידי
 זה להתיר פה על ידי, ל" זה מעוררין מהשינה כנשעל ידי, ל"הנ

על ידי ו, זה נתגלה יראהעל ידי ש, אלמים להתיר פה עקרות
  , היראה נמשך אריכות הימים
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 תורה אור
ּ ַתַחת ַהַנֲעצוץ)יג(ישעיהו נה  ּּ

ַיֲעֶלה ְברֹוׁש תחת ְוַתַחת
ַּהִסְרַפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה ּ

ם ְלאֹות עֹוָלם ֹלאַליֹקָוק ְלׁשֵ
ֵרת  ס: ִיּכָ

)יד( מט  ויחיבראשית
ין ֶרם ֹרֵבץ ּבֵ שָכר ֲחֹמר ּגָ ִּיׂשָ

ְפָתִים ַּהִמׁשְ ּ: 



 .            ן    עד"                  מוהר שמעון סא ' שמעון ס חדי ר'                      פתח רקוטייל      
זה נמשך העשירות על ידי ו, ל"תיקוני עתיק כנ' בחי, זקן' בחי

   :ל"לתוך האריכות ימים כנ
' וכו' שמעון ואמר עת לעשות לה'  פתח רוזה

דא תורה דלעילא דמתבטלא אי לא  ]א[
היינו . ולעתיק יומין אתמר, איתעביד בתקוני דא

שהוא מתבטל , ל"התבוננות הנ' שהיא בחי, תורה דלעילא
ל "תיקונים הנ'  בחיעל ידיאם אינו נעשה , ול להתקייםואינו יכ

 ]ב[ כתיב: ל"אריכות ימים הנ' תקוני עתיק בחי' שהם בחי
 מי כמוך ]ג[ אשריך ישראל מי כמוך וכתיב

אתערותא דלתתא שהוא שבח של ' זה בחי. 'באלים ה
. אשריך ישראל מי כמוך' בחי, ישראל המתעוררים מלמטה

מי כמוכה ' שזהו בחי, ל"ילא כנואחר כך הוא אתערותא דלע
אבא ' ולר' אלעזר בריה וכו' קרא לר:  'ה באלים

,  שלימות היראה'היינו בחי. ואמר אנן כללא דכולא
ומורא , מורא שמים' בחי. ]ד [ל"קוין הנ' ג'  בחיעל ידישהוא 

רבי שמעון ורבי אלעזר על ידי נמצא ש. ומורא אב ואם, הרב
 זה בא אריכות על ידיש. יראהנשלם ה, בנו ורבי אבא תלמידו

. אישתיקו שמעו קלא:  ל"תיקוני עתיק כנ' ימים בחי
ולא היו יכולים , אלמים' בחי, שתיקה' היינו שאותן שהיו בבחי

' היינו בחי, שמעו קלא. ל"שינה כנ'  בחיעל ידילדבר 
זכאה מאן דמליל על אודנא דשמע ' בחי, התעוררות השינה

, הולדה' זה בחי,  נקשןדא לדא' וארכבותי ].ה [ל"כנ
' שהוא בחי,  התעוררות השינהעל ידיכי . זווג הגופני' בחי

שזהו , ל" זה להתיר פה עקרות כנעל ידי, להתיר פה אלמים
, מאי קלא: ]ו [ל"זווג הנשיקין שקודם לזווג הגופני כנ' בחי

סיפורי '  היינו בחיקלא דכנופייא עילאה דמתכנפי
כי . ]ז [ל"ם של תורה כנמעשיות שמלבישין בהם את הפני

ולא יכנף עוד ) ישעיה ל(' כנף בחי' ההתלבשות הוא בחי
 זה ההתלבשות מעוררין מהשינה ומתחילין על ידי ו.מוריך
  :]ח[ ל"הכל כנ. ובעל כנפים יגיד דבר) קהלת י(' בבחי, לדבר

  

שמעון ' חדי ר) חשם באידרא נשא דף קכ(] ט[ סא
 התם אמר ]י[שמעתי שמעך יראתי ' ואמר ה

   :' וכויאיאות הוי למדחל

 יכולין להוציא משפטינו  אמונת חכמיםעל ידי א
' היינו בחי, ]יג[כי משפט הוא עמודא דאמצעיתא . ]יב [לאור

 על ידיוזה זוכין . שאינו נוטה לימין ולשמאל, דרך הממוצע
לא תסור מן הדבר אשר ) זדברים י(' שהוא בחי, אמונת חכמים

 זה יוצא המשפט ברור על ידי כן ועל. יגידו לך ימין ושמאל
היינו כי כל הלימודים שהאדם . ]יד[ אמת משפטי' בבחי, ל"כנ

' שלא יהיה בבחי, משפטי אמתצריך שיקבל ויוציא מהם , לומד
, דהיינו שיקבל וילמוד מכל הלימודים שלומד. משפט מעוקל

הן לאחרים , הן לעצמו,  שידע איך להתנהג,משפטי הנהגות
כפי , ונתבחיכל אחד ואחד כפי , עתושמתנהגים לפי ד

 על ידיז זוכין "וכ. הן לרב או למעט, הממשלה והרבנות שיש לו
ואז יוכל להוציא . 'לא תסור וכו' שהוא בחי, אמונת חכמים

שאינו נוטה לימין , משפטי אמת' בבחי, משפטי הנהגות ישרות
יגיעת אזי נידון ב, אבל כשפוגם באמונת חכמים. ל"ושמאל כנ

הלועג על ) אעירובין כ(ל "ש רז"כמ. ו במותרותהיינ, בשר
ולהג הרבה יגיעת  ]טו [ש"כמ, דברי חכמים נידון בצואה רותחת

כי הוא אינו מאמין בדבריהם , והוא מדה כנגד מדה. בשר
כ נידון "ע, ודבריהם הם אך למותר אצלו, ומלעיג עליהם

)  גמלכים א(' בבחי, פטים הן מן המוחוכל המש. במותרות
או מפני המלך כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו לעשות ויר

אזי המוח , וכשהגוף נקי. ]טז [והמוח הוא לפי המזון. משפט
אבל . הנהגות ישרות, ואזי יכול להוציא משפטי אמת. ברור

 אזי עולים ,ל" פגם אמונת חכמים כנעל ידיכשנידון במותרות 
 אינו ואזי. ומערבבים ומבלבלין דעתו, עשנים סרוחים אל המוח

' חיבב. ואזי יוצא משפט מעוקל, יכול להוציא משפטי אמת
כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט ) חבקוק א(

 שהעשנים סרוחים מסבבין ומקיפין המוח על ידיהיינו , מעוקל
משפטים ' בבחי, וצא משפט מעוקל זה יעל ידי, ומבלבלין אותו

י " עודואג  : היינו בלבול המוחין) זתהלים קמ (בל ידעום
בדואג הנאמר ' בבחי, אלו המותרות' שלימודו היה מבחי

ושמו ' ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני ה) אשמואל א כ(
כי לימודו . לעסוק בתורה' י עוצר עצמו וכו" ופרש'דואג וכו
 זה לא היה מוציא על ידי. מותרות' בחי, עצירות' היה מבחי

אין כ היה דן ש"וע. רק משפט מעוקל, מלימודו משפטי אמת
י שלימודו היה ממותרות " עוזה היה, ]יז[דוד ראוי לבוא בקהל 

   :ל"כנ
מנהיגים שנקראים בשם רבי שלימודם מאלו ויש ב 

, ל"להנהיג את עצמן כנ' ולא די שאינם יכולים אפי. המותרות
והם נוטלים גדולה ,  שאינם יכולים להנהיג את אחריםש"ומכ

שלא , צריך לראות שלא להסמיך אותם. לעצמן להנהיג העולם
כי הם עצמן . שלא יהיו מכונים בשם רבי, ליתן להם תוקף ועוז

אך . ר גדול להנהיג העולם"כי יש להם יצה, כ"אינם חייבים כ
ו הנותנים כי אל, צריך לשמור מאוד שלא ליתן להם תוקף ועוז

הם , להם תוקף ועוז ונסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם רבי
ז "עי, י שמסמיכין רבי שאינו הגון"וע. עתידין ליתן דין וחשבון

  נחלש כתב 
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ש אות כה היום "עוד עי. צד שמעשה מבת מלך בספורי מעשיות שייך לתורה זואות ן "עיין חיי מוהר 
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ן עומק וקשר להבי) ח"פל(שחל ביום שבת וראשון ) מ"חי(תורה זו נאמרה בראש השנה שנת תקסח  

שמאריך לבאר שתורה ש "גם עיפרפראות לחכמה על תורה זו היטב בעיין העניינים המבוארים בתורה הכרח ל
 , נטיותן אות"עיין חיי מוהר. א מסימן רח עד ריב"ק ח"עיין שישו ,זו היא כעין צוואה ראשונה של רבינו

 ,כגאותיות ה " חק"עוד שיש. א תפב"ק ח"ות מח הובא בשישקוטים בתורה זו אי ועיין ביאור הל, קפד,קסד
 .כהא אות "חת " וימי מוהרנ, כו,כה

י
 ' ב'חבקוק ג 
יא
  )במהדורות וינשטוק הקטנים נשאר עד היום ( למחדל–בתשכט  
יב

ה בתקיעות במאמר היום הרת " ובתפלת ר,'ה' צפניה ג. 'ישעיהו נא ד. 'ט' מיכה ז. 'ה' כ הושע ו"לשה 
 .י ההתקבצות אצל הצדיק" ביותר עהה מסוגל לז"דייקא ברש' ועיין לקמן אות ז, עולם

                                                                                    
יג
 פתח אליהו*  
יד
 'תהלים יט י*  
טו
 קהלת יב יב 
טז

תנינא סוף ' ין תורה ה ע.ה וכן האדם"א אמצע דרשה מג ד"תורת חטאת לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב 
 .לקוטי תפילות שם אות צז ו.ה כי אכילת הצדיק"ד' אות ג

יז
 :יבמות עו*  

 תורה אור
ֵעת) קכו(תהלים קיט 

 :ַלֲעׂשֹות ַליֹקָוק ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ 
)כט(לג הברכה  וזאת דברים

ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם ֶריָך ִיׂשְ ַאׁשְ
ר יֹקָוק ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאׁשֶ ע ּבַ נֹוׁשַ
ֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ֲאָוֶתָך ְוִיּכָ ֶחֶרב ּגַ
מֹוֵתימֹו ה ַעל ּבָ ָלְך ְוַאּתָ

 ס: ִתְדֹרךְ 
 ִמי)יא(טו בשלח שמות 

ֹמָכה ֵאִלם ְיֹקָוק ִמי ּכָ ָכֹמָכה ּבָ
ּקֹדֶ  ר ּבַ ׁש נֹוָרא ְתִהּלֹתֶנְאּדָ

ה ֶפֶלא  :ֹעׂשֵ
ְוָנַתן ָלֶכם ֲאֹדָני) כ(ישעיה ל 

ֵנף ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְוֹלא ִיּכָ
עֹוד מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות

 :ֶאת מֹוֶריךָ 
ֲעָך ֶמֶלְך) כ(קהלת י  ַמּדָ ם ּבְ ּגַ

ְבָך ּכָ ל ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ַקּלֵ ַאל ּתְ
יר כִּ  ל ָעׁשִ ַקּלֵ י עֹוףַאל ּתְ

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ָ ַהׁשּ
ָנַפִים  ָנַפִים{\הּכְ יד דָּ } \ּכְ  :ָברַיּגִ

 
 תורה סא

י) ב(חבקוק ג  ַמְעּתִ ְיֹקָוק ׁשָ
ָעְלָך ְמֲעָך ָיֵראִתי ְיֹקָוק ּפָ ׁשִ
ֶקֶרב יהּו ּבְ ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ׁשָ ּבְ
ֹרֶגז ַרֵחם ִנים ּתֹוִדיַע ּבְ ׁשָ

ְזּכֹור   :ּתִ
י) ה(ע ו הוש ן ָחַצְבּתִ ַעל ּכֵ

ִאְמֵרי ִפי ים ּבְ ִביִאים ֲהַרְגּתִ ּנְ ּבַ
ֶטיָך אֹור ֵיֵצא ּפָ  :ּוִמׁשְ
י) יא(דברים פרק יז  ַעל ּפִ

ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ר ֹיאְמרּו ְלָך ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ָבר ה ֹלא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ּתַ

ידּו ְלָך ָיִמין ּושְׂ  ר ַיּגִ  :ֹמאלֲאׁשֶ
ִיְרַאת ְיֹקָוק) י(תהלים יט 

ֵטי ּפְ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמׁשְ
ו  :ְיֹקָוק ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחּדָ

ה) יב(קהלת יב  ְוֹיֵתר ֵמֵהּמָ
ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ִני ִהּזָ ּבְ
ה ה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ

ר ׂשָ  :ְיִגַעת ּבָ
ְמעּו ָכל) כח(א ג -מלכים ׁשְ ַוּיִ

רִישְׂ  ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ
ֵני ְראּו ִמּפְ ֶלְך ַוּיִ ַפט ַהּמֶ ׁשָ
י ָחְכַמת י ָראּו ּכִ ֶלְך ּכִ ַהּמֶ
ט ּפָ ִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ  :ֱאֹלִהים ּבְ

פּוג) ד(חבקוק א  ן ּתָ ַעל ּכֵ
ט ּפָ ּתֹוָרה ְוֹלא ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמׁשְ
יק ּדִ יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ י ָרׁשָ ּכִ

לַעל כֵּ  ט ְמֻעּקָ ּפָ  :ן ֵיֵצא ִמׁשְ
ה ֵכן) כ(תהילים קמז  ֹלא ָעׂשָ

ל ְיָדעּום ִטים ּבַ ּפָ ְלָכל ּגֹוי ּוִמׁשְ
 :ָיהּ ַהְללוּ 

ם ִאיׁש) ח(א כא -שמואל ְוׁשָ
ּיֹום ַההּוא אּול ּבַ ֵמַעְבֵדי ׁשָ
מֹו ּדֵֹאג ֶנְעָצר ִלְפֵני ְיֹדָוד ּוׁשְ
ר יר ָהֹרִעים ֲאׁשֶ ָהֲאֹדִמי ַאּבִ

אוּ   :לְלׁשָ

 



 א             מוהר"ן                                 הקדמהתורה ס                             ליקוטי                      

 בס"ד 

  פתח רבי שמעוןפתח רבי שמעון  מאמרמאמר
 קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 א

 
  

 זמן אמירת התורה 
בראש השנה שנת תקסז )שחל בשבת  

 ראשון( 

 

 פתיחה
כ רחוקים  מקרב  שעי"ז  נפשו  גדלה  ידו  דקדושה שעל  וממון  מעשירות  דיבר  ה'  אות  נט  מתאוים בתורה  י 

 .  \ב/ו במקום הנפשלהכלל בנפשו ושהעשירות חומה לכעס שמאבד את נפשו כי הממון שרש
גו רבינו  מבאר  היא  וכאן  העשירות  ועיקר  אלוקות  והשגות  להתבוננות  כלי  שהיא  העשירות  מעלת  דל 

כי כלום חסר ליראיו  ואין מחסור  לו כל הון דעלמא בבחי' דעת קנית מה חסרה  יש   ששמח בחלקו כאלו 
 בבית המלך. 

ליראה שלימה  לבוא עד  מוחין  הקטנות  מ  דהיינוביאור נפלא כיצד לעורר בני אדם מהשינה  היא    'תורה ס
ימיו בקדושה   ית' בביטול נפלא  בבחי' יראת ה' תוסיף חיים  עד שזוכה למלא  עד שלא חסר דבר ודבק בו 
עשירות   דהיינו  ית'  אותו  ליראיו  אלא  אין מחסור  ישו בחי'  הון דעלמא  כאילו  כל  לביט  ,לו  ול  עד שמגיע 

בשבילי כלי לתורה דעתיקא שהיא התבוננות נפלאה  בחי' אין גבול שזה הוא הנפלא כזה שהוא אין ממש  
 . התורה 

פתח ר"ש ואמר עת לעשות לה' משום דהפרו תורתך תורה    בנויה על מאמר הזהר באידרא רבה  תורה ס'
כי עד אז  ש שלו כיצד לעורר את אנ"ש וכל העולם לעבודת ה'  זה להתחלת מהלך חדורבינו רמז בדלעילא  

ואז    מעתיקאצמצם והלביש  קוטי מוהר"ן תורות נפלאות שהוריד  יבאמירת תורות הל  רבעיק  עם אנשיועסק  
ד  כיון שראה שע"י תורות לב  משנים קדמוניות )שגם הן מעתיקא(  באותו הזמן התחיל לספר ספורי מעשיות

אפשר לעורר אפילו בני אדם הישנים    היד  שעל  ,לכן מצא עיצה נפלאה יותר   ,ת אנ"שכבר א"א לעורר א
פורי מעשיות יכאילו מספר סש  ,שרוצים להתעורר ולא מצליחים, וזה ע"י שגונב דעתו של הס"מ  ,את ימיהם
 ים. ומעוררת גם ישנובהעלם נפלא מלביש בהן תורה דעתיקא נפלאה שחודרת ישר ללב  ,בעלמא
להוצאת    רבינו  היה קרובפירוש כי באותה העת בשנת תקסו    ,לעשות משום דהפרו תורה דלעילאוזהו עת  

משיח( נשמת  על  )שמרמז  המלך  לאביה,  בת  יח(  להחזירה  ו'  ותבונה  הס"מ מאד  התגבר  ש    אלא  )חכמה 
ממילא גם לא    ,נחלשה האמונה בושרושם באנ"ש    ל ידוונעשה ע  הזקן במחלוקתו וחרופיו על רבינובלבוש  

והיינו שהפרו    ,שהשתדל בכל כוחו לעביר להם ע"י אמירת התורותצר של יראת שמים  האואת  לו ממנו  קב
   לעורר אל הש"י. דהיינו ע"י ספורים מעולם העשיה   ,לעשות דייקא ,לעשות לה' תלכן ע ,תורה דלעילא

הליקוטים ביאור  שמתחי  \ג/   עיין  רבינו  שאמר  שמה  כוונתו  ישנים  ונראה  לעורר  מעשיות  ספורי  לספר  ל 
ושהיא    .עומת זקן דקדושה הוא רבינו העיוריקא )זקן דס"א העומד להטעם כי הצורר הידוע הוא הזקן זקן די

 
 חשון כסלו טבת תשעב  א

הגזל אפילו בחמדה בלבד שתאות ממון היא  לקמן בתורה סח וכן בתורה סט המשיך בענין הממון בביאור חומר פגם    וחזר על זה   ב
ש  כמה  עד  כג  בתורה  האריך  ממון  תאוות  בעניין  צדקה.  ע"י  והתיקון  ביותר  המח  לפנים  עכירות  קדושה  מכל  האדם  את  מפילה 

חשוכות ועצבות ומרה שחורה להיות בעל חוב ליצרו תמיד וכלול בה כל העבודות זרות שבעולם, ושם באות ה' באר הלעומת זה,  
מכח  דהי  שדייקא  נמצא  רוחני  ותענוג  צח  אור  הוא  ובשרשו  מאד  מאד  גבוה  הוא  בשרשו  כי  כך  כל  להזיק  הממון  שכח  הסיבה  ינו 

שר גם לזכות להתבוננות נפלאה בשרשו. עוד גם בתורה יג דיבר מתאוות ממון שמסלקת את ההשגחה ותיקונה ע"י צדקה.  הממון אפ 
 י בלהיות שונא הממון הגשמי בתכלית וע"י צדקה.עוד דיבר ממון בתורה ל' שתיקון המלכות תלו 

ותבונה   ג נה    עיין חכמה  לע   -ו'  עת  לה' אמאי  ואמר עת לעשות  ר"ש  )עי'  פתח  תורתיך  הפרו  מאי  תורתיך  דהפרו  לה' משום  שות 
"ב באות ה' מענין  בפרפראות לחכמה בסוף המאמר בפירושו על הכתוב הזה(, עת לעשות וכו' שזה בחי' המעשיות, ועיין לעיל במהד 

ע  הי'  והסתירה  הקלקול  וכל  העת,  באותו  תחבולותיו  העת " סתירת  באותו  אשר  הידוע  מהצורר  החרופים  התגברות  בזה    י  התגבר 
ביותר ויותר עד שנתפתו עי"ז רובם ככולם של אחב"י והתרחקו מעוצם קדושתם עד היום הזה, )כן שמעתי מאבי ששמע ממהרנ"ת  

ל  בסימן  לעיל  ועי'  ה ז"ל(,  ובאותו העת אמר  ח ' בדבר  כנ"ל,  נפש משיח  ואבידת  והרחקת  ניצוצין  ירידת הרפ"ח  רופים שהם תכלית 
עשיות, ואז פתח את פיו הק' בפתיחת ר"ש ואמר עת לעשות וכו' ובכ"ז מבואר מאד פירוש הכתוב הזה  אדמו"ר ז"ל שיתחיל לספר מ 

ולא עמדו בנסיון שומעו בקול החרופים    בחי' השני למלך כנ"ל היינו משום דהפרו תורתיך שהוא מה שנכשלו רבים מישראל שהם  
נפלו  שעי"ז  אותיות[  הג'  עם  הפר  שבמספר  הרפ"ח  הורדת  בחי'  העת    ]שזה  אז  ע"כ  מאד  ונשגבה  עצומה  ותרדמה  בשינה  מחדש 

ת שזה בחי' לעשות  התורה שהוא אלקותו יתברך בעצמו ]כי אורייתא וקוב"ה כולא חד[ להורידם בבחי' עשי', ומעשיו   להוריד שרשי 
עי  ונסתם  נתקלקל  וכנ"ל  כ"כ  תורתך  הפרו  אשר  בעצמו  מזה  )כי  יתעביד  לא  אי  דמיתבטלא  דלעילא  תורה  דא  וכליהם  לה'(  ניהם 

נתקיים עי"ז בעצמו הפרו   ואז  ו'[  בפנים באות  ]עיין לקמן  לקבל האור הזה של התורה דלעילא שהיא שרשי התורה שזה רפואתם 
התורה דלעילא מופרת ומתבטלת מהם אי לא יתעביד בעבודת תיקוני המעשיות והלבושים האלה, וזה מה  תורתך כפירוש הזוה"ק ש 
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להביא   רצה  שאליה  והתבוננות  לעשירות  המביאה  התגבר  אהמדרגה  אז  רבינו(  קת ובמחלביותר  ותנו 
נה ע"י שהרחיקם מרבינו שהוא הבעטלער העיור זקן תרה על רבנו שעי"ז הצליח להפיל את אנ"ש לשיסוהה 

כי אע"פ שמחלוקתו התחילה קודם אבל אז בשנה  בהתחדשות נוראה בכל רגע.    דקדושה שחי חיים ארוכים
ביותר. עליו  המחלוקת  התגברה  מלך  הבת  את  להוציא  קרוב  רבינו  שהיה  נה    זו  תורה  את  כתב  גם  אז 

   שע.יצה כיצד להנצל מרע עין של הר עשמדברת מה
שהס"מ    ,במעשה מזבוב ועכביש  הידוע לאנ"ש גם נקרא ידוע לס"מ כמבוארהזקן  הזקן הצורר הנ"ל נקרא  

צעק אם תרד נשמת רבינו לעולם אין לי מה לעשות יותר ואמרו לו שימצא עצה כי זו הנשמה חייבת לרדת 
 ( עי"ש. ואזי הלך הס"מ וחזר שמח ועימו הזקן שהיה מכירו מכבר )כפוף כדרך הזקן הידוע

מכיעור המעשים ופגמי    אפשר לצאתלצדיק    וע"י ביטולרצון לשוב ולהיות ירא שמים  ע"י הש  ראמב  נורבי
הגון  ולהעשותהברית   ויפה  תלמיד  טהורה    ,כשר  בהמה  קלף  בחי'  נעשה  שלבו  הצדיק  בבחי'  יכול  ואזי 
ס  ולעורר קדמוניותיע"י  משנים  מעשיות  ונרשמים  פורי  מ  הנחקקים  לצאת  אותו  ומעוררים  ת  עכירובליבו 
הומו  המח שגורמת  דקטנות  אכילהחין  מבורר כשו  ,תאוות  אוכל  וביראה  באמונה  בקדושה  לאכילה  זוכה 

ונסמך  טחון  ידבורי אמונה זוכה לב  , וע"ימדברו  שומע  נעשהמתעורר ו ואזי    מיטיב את ליבו ומשביע נפשו,  
וזוכה   ההולדה,  לכלי  וכמו שנולד מחדש  לכח הדיבור  גדולה  בעל תשיראת שמים  גמורונעשה  ירא    ובה 

צריך שתתפשט יראתו בכל מוחו עיקר היא היראה שהיא פועלת הכל, ומביאה לכל המדרגות, לכן  שמים, ו
ובכל  ו ממונו,  ,יול  ג  ר  ה  בכל  ליבו  וכל עסקי  ובלימודו  ובן,  דהינו בהתבוננותו  רב תלמיד  בחי'  ונעשית   שזה 

ומבטלת ממנו כל מיני פניות   ופי נשיםוחמדת י  מקררת התאווה  יראהה  קומה שלימה של יראת שמים ואזי 

שקר   של  והזוחינות  הברית  קשר  ימים  וזוכה  כרוןיומתקנת  ימים  לאריכות  תוסיף  ה'  יראת    , בבחי' 
ב ימיו  ושמתמלאים  וקדושהמצוות  טובים  זקןונ  ,מעשים  אליו    ,עיור מעוה"ז  ,דקדושה  עשה  ביטול  שמרוב 

זוכר לאו כלום  ,ית' קו  ,נעשה    ,בחי' למעלה מהזמן  ,דהינו השגת עוה"ב  ,דם הבריאהדהיינו השגות מבחי' 

בחי' אין מחסור ליראיו    עשירותל זוכה    ,ומרוב ביטול אליו ית',  \דשע"י זה לא עולה אצלו עוה"ז כהרף עין/ 
לא חסר ו  ,שמח בחלקו בתכליתמלא אלוקותו ית' נעשה  מוחו וליבו אלוקות  ש  ע"ישמרוב ביטול אליו ית'  

ובא  ואזי מחזיק אצלו ממון הרבה ומשבר צינור תאוות הממון לגמרי  ,  הון דעלמאכאילו יש לו כל  כלום,  

כלי  שהוא  בתכלית  התורה    להתבוננות   לביטול  עילאה  ,דעתיקאבשבילי  חכמה  בעצמו    .יסוד  יכול  ואזי 
 שנים את ימיהם וכנ"ל. יפורי מעשיות משנים קדמוניות ולעורר תלמידים הילספר ס

 
 

 ליקוטי הלכות
אריכות ימים היינו להתחיל    -  )ה(   (ד)   ם שהתפאר בהם העיור ביום הראשוןערס סוד אריכות ימי)עפ"י מעשה ז' בעטל  ה' ריש הלכה  תפילין    -או"ח  

בכל פעם מחדש ובתוספת מרובה ולשכוח מה שכבר עשה ולהתחיל מחדש לגמרי כאילו לא התחיל עדיין. בחי' העיור ביום  
 עשה יג שהיה זקן ויניק א' דמ

תיירא כלל  נדלא  ולכן יעקב כשירד למצרים לא הוצרך לאסור אשתו כאחותו    זוהרדכאיתא ב   יעקב בחי' יראה    ערבית א'         
ות מופלגת כמ"ש ופרצה וכו' כי  רלכן זכה לעשימכח היראה ששומרת מהבל היופי.  כי היה שומר הברית ביותר. מהבל היופי

לעשירו זכו  יראתם  האבות  כפי  היופי.  ת  הבל  לגמרי  להכניע  זכה  יעקב  ערביתאבל  תיקן  כי    ע"כ  רשות  כשזוכים  שהיא 
וזה בחי' תורתו אמנותו דהיינו שעשירותו    שהיה פטור מתפלה. ברשב"י    כי היא השגתלהתבוננות אזי אין חובה להתפלל  

לה ילהוכמבואר בתורה נב שהתבוננות  . לכן ערבית בלילה כי אז הזמן לבחי' מפסלת הלחות נתעשר משההיא מהתורה  
    מסוגל לביטול 

בחי' אז תתענג  מבאר עפ"י מש"כ בתורה מט ו' שעונג שבת בחי/ תורה דעתיקא הכי נמי שבת היא בחי' ההתבוננות     שבת א'         
לכן ע"י  ננות  כי בראשית היא תרות ה' הנזכר בתורה כב והיא ההתבוכי שבת בחי' יראה כדאיתא בראשית ירא שבת  על ה'  

ה בחי'  שהיא  שבת  האכילת  ע"י  ועיקר  לעשירות  זוכים  מהשינה.שבת  לשינה.    תעוררות  מפיל  שהיא  חול  אכילת  הפך 
לכן    וחזרת פנים היא התעוררות מהשינה  , וכמבואר בתורה נז שע"י אכילה מאבד הפנים אבל ע"י אכילת שבת חוזר הפנים

  מורא   -זעיר  .מורא שמים  –עתיקא  . ג' סעודות שבת ג' קוי היראה  עוררת א"צ לו שהרי השבת מי בשבת לא תוקעין בשופר כ
אריכות  נשמה יתירה בשבת בחי'     שמשם העשירות.   , כי היא מלכות  ,שנמשכת לעשירות   מורא או"א  -וחקל תפוחין  .מרבו

וע"כ הגשמים   ישינים וע"כ עונת ת"ח בשבת כי ע"י שמשבתות  בלילי נשימה  תעורר נעשה  .  ע"כ אומרים בנשמת מעורר 
   לכלי ההולדה הדיבור מדבר ובא 

י  ש  טעם  .   תקיעת שופר שלש של שלש שלש בחי' יראה בג' קוין   (ה)  א' לכה  סוף ה ראש השנה           , ּכִ ּתֹוֵקע  ֵני ה  רֹות ִלפ  ָצִריך  ִלק 
ה   רּות  עֹור  ִהת  ֵדי  י  ל  ע  ּיֹוֵצא  ש   ּבּור  ּדִ ֵדי  י  ל  ע  ָאה  ר  ּיִ ה  ּלּות  ּג  ִהת  ר  לִ ִעּק  ֵאין  ֹוָנה  ִראש  ִקיָעה  ּת  ש   ָעה  ּדֵ ֵיש   ן  ּכֵ ל  ע  ו  ָנה,  ֵ ֵני  ש ּ ִלפ  רֹות  ק 

ר   ּדֵ ע  ת ה  ִחינ  ּב  ִין  ֲעד  ָאז  י  ּכִ  , ּתֹוֵקע  חִ ה  ּב  ה  ז  ו  ה.  ז  ל  ז ע  ּמֵ ר  ִקיָעה מ  ּת  ה  נּו ש   ּבֵ ר  ב  ת  ּכָ מֹו ש   יָך כּו', ּכ  ּפ  ּכ  ר  ּזָ ל  ּתָ  ע  ק  ּתָ ת  ִחינ  ּב  ּבּור,  ּדִ ת ה    ינ 
ִעי ב  ִ ש ּ ֵדי ה  ל י  נּו ע  י  , ה  ּתֹוֵקע  ֵני ה  מּות ּפ  ּד  א  ָנהִהת  ֵ ש ּ רּות ה  עֹור  ל ִהת  ִנים ש   ִרית, )ּכ  .  ם ּפָ ּב  ּקּון ה  ל ּתִ ֹוָפר ע  ת ש  ִקיע  ר ּת  ן ִעּק  ל ּכֵ ע  ִאיָתא  ד  ו 

ֹוָפר, נִ  ש ּ ֵדי ה  ל י  ה ע  ּל  ּג  ת  ּנִ ָאה ש   ר  ּיִ ֵדי ה  ל י  י ע  ָתִבים(, ּכִ ּכ  ִריתּב  ּב  ִתּקּון ה  זֹוִכין ל  ים ו  ִ ש  ּנָ ִפי ה  ָנע י   . כ 

נים ולכן  פוא"כ כבר נפלו מכל הע'    שנים   בסוף ע' שנות גלות בבל סבר אחשורוש שכבר כלו הע'   (א)  א'ריש הלכה  פורים          
כדי שיפלו יותרלש   עשה סעודה  יוכלו להתעורר  ולא  בחי' רב חסד שיכול    ,ינה  הוא  ידע שמרדכי  ספורי  ולא  ע"י  לעורר 

וכן היה שסיפר לאסתר מעשה   ועי"ז נדדה שנת המלך כי באיתערותא  שרצו להרוג את המלך  מעשיות משנים קדמוניות 
  אחשורוש בית  לא הסיט את המלך ע"י המן להרוג את ושתי כדי שתיכנס אסתר  . עוד שם שהסט"דלתתא איתער לעילא

 
התורה שהם בבחי' זקן ועתיק כמובא( בתיקוני דא ולעתיק. )ס' ביאור    י היינו שכל זה נאמר לענין שרש   מר, שסיים ולעתיק יומין אית 

 ' ס'(.ו הליקוטים, תפארת הליקוטים על ת 
 חות הר"ן שח שי   כנ"ל   ד



 ג              מוהר"ן                                 הקדמהתורה ס                             ליקוטי                      

והיא עיקר מצוות פורים    אסתר היא סיפור מעשה משנים קדמוניות. עוד שם שהמגילת  ותיפול הסתרה על מלכות דקדושה  
   שנה בזמן הזהאת ישראל מהשינה שחוזרת בכל  לעורר

 מעורר מהשינה אבל של אחר להפך מפיל לשינההאמת )ב( רק ספורי מעשיות של צדיק ותיות אח'  יין נסך ב'  - יו"ד

אותיות    נדרים ה'          ולה בחי' שינה גא  ')ד( גלות בחי)ג( חנה נפקדה ע"י נדר  .  יות משנים קדמוניותהנדר הוא בחי' ספורי מעש   י' 
מעשיות של בקרב    ספורי)ה( כל הגאולות דהיינו התעוררות שינה שהיו לא היו שלימות כיון שהיו ע"י    התעוררות מהשינה 

)ט( גאולה שלעתיד    דמוניות.שנים לכן לא היו שלימות ובא חורבן אחריהן כי לא הגיע העת לעסוק במעשיות של שנים ק
כסף חסד ע"י מעש' שח סקרב  צרים כערך זהב לגבי כסף כדי שיזכו להתבוננות  יזכו לעשירות כפלים ממה שקבלו ביציאת מ

ס"מ בחי'    רי מעשיות כי חלום ראשון היה בחי' )י( יוסף הצדיק זכה לספר ספו  שנים וזהב בינה ע"י מעשיות משנים קדמוניות
 שיות  ע"י שידע לספר ספורי מע . יוסף ידע לפתור חלומותוע"כ זכה לכל הון דעלמא. י' שנים קדמוניות רב חסד והשני בח 

 מפני שיבה דהיינו שבעים פנים לתורה תקום היינו התעוררות השינה  כבוד רבו ות"ח א'     

קא האב מסוגל יותר ללמד את הבן  עשירות בחי' לבוש וצמצום כמ"ש מצפון זהב יאתא כלפי ההתבוננות לכן דיי   מלמדים א'     
תחת על ו שכל  שכל  בו  שישיג  לון  ין  שלה בוש  כי  אבות  מוחין  נחלת  בחי'  היא  העשירות  מאביו.  הוא  הלימוד  הבן  שכר   .

     . שרש התורה בחי' עתיק לכן הסבא טוב שילמד עם נכדו שמשלם האב ללימוד בנו הוא בחי' עשירות בשביל ההתבוננות 

 )ב( חמור בחי' עשירות תפילין בחי' התבוננות )  יג אותיות ב'פדיון פטר חמור      

ת  וזה בחי' חנוכה כי   ( ב)ח' אותיות    קדושין ב'  -אהע"ז ִחינ  ה ּב  ָלה ז  י  ָכל ל  ִליק ּב  ד  ּכֵֹהן מ  ָהָיה ה  ש  ש   ּדָ ק  ּמִ ֵבית ה  ּב  נֹוָרה ש   ּמ  ל ה  רֹות ש   ּנֵ ת ה  ע  ב  ִ ש 
ּכ   ש   ּתֹוָרה  ל  ִנים  ּפָ ִעים  ב  ִ ב  ש  ּבִ ר,  ש  ֵמע  לּול  ּכָ ָחד  א  ל  ּכָ רֹות  ּנֵ ה  ת  ע  ב  ִ ש  ּב  ִני לּוִלים  ּפָ ִעים  ב  ִ ש ּ ה  י  ּכִ אֹור,  תֹוָרה  ו  ָוה  ִמצ  ֵנר  י  ּכִ ת  ם  ִחינ 

ִעים ב  ִ ִנים ש  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ֵאּלּו ה  ִאירֹות, ו  ִנים מ  ת ּפָ ִחינ  ת ּתֹוָרה אֹור, ּב  ִחינ  ִעים אֹורֹות, ּב  ב  ִ ּתֹוָרה ֵהם ש  רֹות  אוֹ   ל  ּנֵ ת ה  ע  ב  ִ ש  לּוִלים ּב  רֹות, ּכ 
ש   ּדָ ק  ּמִ ֵבית ה  ּב  חִ ש   ה ּב  ָלה, ז  י  ָכל ל  ִליָקם ּב  ד  ּכֵֹהן מ  ן ָהָיה ה  ל ּכֵ ע  ָלה  . ו  י  ּל  י ּב  ּתֹוָרה, ּכִ ִנים ל  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ֵדי ה  ל י  ָנה ע  ֵ ש ּ רּות ה  עֹור  ת ִהת  ינ 

עֹוָלם, ו   ָנה ּבָ ֵ ש ּ ת ה  ט  ש ּ  ּפ  ִחינ  ָאז ִמת  ֵהם ּב  רֹות, ש   ּנֵ ִליק ה  ד  ּכֵֹהן מ  ן ָאז ָהָיה ה  ל ּכֵ ִחינ  ע  ר ּב  ּבֵ ש   ִניע  ּול  כ  ה  ֵדי ל  ִנים ּכ  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ָנה ת ה  ֵ ש ּ ת ה 
ָראֵ  ת ִיש  יל א  ּפִ ה  ָרצּו ל  ָעה ש   ָ ש  כּות ָיָון ָהר  ל  ן מ  ל ּכֵ ע  לֹום, ו  ָ ש  ס ו  ָרֵאל, ח  ל ִיש  ר ע  ּבֵ ּג  ת  ּלֹא ּתִ יָחם  ש   ּכִ ש   ה  ָרצּו ל  ִנים, ו  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ל ה  ל ִמּכָ

ן ִטּמ  ּתֹוָרתוֹ  ל ּכֵ "ל, ע  ּנ  ָנה ּכ  ֵ ת ש  ִחינ  הּו ּב  ּז  ֵרי, ש   מ  ג  יל,   ל  ּפִ ה  ֵדי ל  נֹוָרה ּכ  ּמ  ל ה  רֹות ש   ּנֵ ת ה  ע  ב  ִ לֹום, ש  ָ ש  ס ו  ל, ח  ּטֵ ב  ֵדי ל  ָמִנים ּכ  ש ּ  ל ה  אּו ּכָ
ת יִ  לֹום, א  ָ ש  ס ו  ִנים,ח  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ל ה  ָרֵאל ִמּכָ ָלא....   ש  ֲעָשה ֵנס ִנפ  נ  ן    ו  מ  ש ּ  ק ה  ל  ּדָ ל  ש   ָנה ע  ֵ ש ּ רּות ה  עֹור  ת ִהת  ִחינ  ה ּב  ּז  מֹוָנה ָיִמים, ש   ש  

ָיִמי ת  ע  ב  ִ ש  ד  ג  נ  ּכ  ֵהם  רֹות  ּנֵ ה  ת  ע  ב  ִ ש  י  ּכִ מֹוִנּיֹות,  ד  ק  ִנים  ָ ש  ל  ש   ֲעִשּיֹות  מ  ִסּפּוֵרי  ֵדי  ִנים  י  ָ ש  ִעים  ב  ִ ש  ִנים,  ּפָ ִעים  ב  ִ ש  ת  ִחינ  ּב  ֵהם  ש   ם, 
ּכ   ֵ ש   ש ּ רּות ה  עֹור  ת ִהת  ִחינ  ה ּב  ז  ת ָיִמים. ו  ע  ב  ִ ש  ָרצּו  לּוִלים ּב  ָמִנים ו  ש ּ  ל ה  אּו ּכָ ּמ  ּטִ ִנים, ֲאָבל ָאז ש   ָ ב ש  ר  ק  ּב  ֲעִשּיֹות ש   ֵדי ִסּפּוֵרי מ  ל י  ָנה ע 

יח  ּתֹוָרתוֹ  ּכִ ש   ה  ִנים ּול    ל  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ל ה  יל ִמּכָ ּפִ ה  ָרצּו ל  ֵרי, ש   מ  ג  ע  ל  ב  ִ ל ש  ָמִנים ש   ש ּ  ל ה  לֹום, ּכָ ָ ש  ס ו  ּגֹם ח  ִלפ  ֵקל ו  ל  "ל,  ק  ּנ  כּו' ּכ  רֹות ו  ּנֵ ת ה 
ִנים  ָ ת ש  ִחינ  ה ּב  מֹוָנה ָיִמים ז  מֹוָנה ָיִמים, ּוש   ן ש   מ  ש ּ  ק ה  ל  ּדָ ֲעָשה ֵנס ש   ן נ  ל ּכֵ ִ ע  ִנים, ש  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ל ה  ָלה ִמּכָ ע  מ  ֵהם ל  מֹוִנּיֹות, ש   ד  ִעים  ק  ב 

ִכין ִמּב   ָ ש  ה ִנמ  ֵמי ֲחֻנּכָ ת י  מֹונ  י ש   ִנים, ּכִ ָ ,ש  דּוע  ּיָ ִמיִני ּכ  ש ּ  ת יֹום ה  ִחינ  הּוא ּב  ָאֵתי, ש   ָמא ּד  יָנה ָעל  ת ּבִ ל ...      ִחינ  ס ש   ּנֵ ֲעֵשה ה  סּום מ  ר  ּפִ
ן   מ  ש ּ  ֲעש  ה  ת ִסּפּור מ  ִחינ  ה ּב  ה, ז  ֵמי ֲחֻנּכָ ת י  מֹונ  ק ש   ל  ּדָ ָ ש   ך  ִמש ּ ָ ש  ס ִנמ  ּנֵ ה ה  י ז  מֹוִנּיֹות, ּכִ ד  ִנים ק  ָ ל ש  ָמא  ה ש   ִמיִני ָעל  ש ּ  ת יֹום ה  ִחינ  ם ִמּב 
ָאֵתי,   ִמ   ...ּד  ל  פ  ּנָ ִמי ש   ֲאִפּלּו  ָנה,  ֵ ש ּ עֹוֵרר ֵמה  ִהת  כֹוִלין ל  י  ה  ז  ֵדי  י  ל  ֲעש  ע  ֵדי מ  י  ל  רֹו ע  עֹור  כֹוִלין ל  י  ִנים  ּפָ ִעים  ב  ִ ש ּ ל ה  ל ּכָ ה ש   ז  ֵנס  ה 

ה, ֵמי ֲחֻנּכָ ת י  מֹונ  ח        ש   ת נ  ִחינ  ה ּב  "ל. ז  ֵבי ָהֲאִר"י ז  ִכת  ּמּוָבא ּב  מֹו ש   "ל, ּכ  ח  בֹות נ  י ּתֵ ֵ ה ָראש  ִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ד  ה  ת ל  ִחינ  ה ּב  ז  קֹור  ו  ל ֹנֵבע  מ 
מָ  לָחכ  ֲעִשּיֹות ש   מ  ִסּפּוֵרי  ת  ִחינ  ּב  ִכין  ָ ש  ִנמ  ם  ָ ש ּ ּמִ ש   ינָ   ה,  ּבִ ת  ִחינ  ּב  ה  ז  ֹנֵבע   ל  ח  נ  י  ּכִ מֹוִנּיֹות,  ד  ק  ִנים  ָ ת  ש  ִחינ  ב  ּבִ הּוא  ִמיִני, ש   ש ּ  ה  יֹום  ה 

"ל: ּנ  כ  דּוע  ו  ּיָ מֹוִנּיֹות ּכ  ד  ִנים ק  ָ ועי"ז להתיר פה עקרות בחי' חנה וזהו   אלמיםים בחנוכה הוא בחי' להתיר פה ר( ההלל שאומד)  ש 
ת,  )ה(    אר בכוונות חנוכה.בוכמחנוכה אותיות חנה כו   ר  ֵאש  ּבֹוע  ָאה ִהיא ּכ  ר  ּיִ י ה  ָאה, ּכִ ת ִיר  ִחינ  ה ּב  ה, ז  ת ֵנר ֲחֻנּכָ ָלק  ד  ל ה  ָהֵאש  ש  

ָהֵאש  ש    ו  כּו'".  ו  ֵני ָהֵאש   ִמּפ  ם  ֵראת  י י  תּוב, "ּכִ ּכָ מֹו ש   ת ה' ּתֹוִסיף ָיִמים, בִּ ּכ  א  ִיר  ת  ִחינ  ב  ּבִ ה ִהוא  יָך ֵאש   ל ֵנר ֲחֻנּכָ י ה' ֱאלֹק  ּכִ ת  ִחינ  ב 
בֵ  ּד  ם ה  ּת  א  ָלה הּוא, ו  ּיֹום,ָאכ  ם ה  כ  ּל  ים ּכֻ ּיִ ם ח  ה' ֱאלֵֹקיכ  ים ֵמִתים אֹו ִנּזֹוִקי  ...  ִקים ּב  ּבִ י ר  יק, ּכִ ּזִ ה  ָהִמית ּול  ָאה ל  ר  ּיִ ע ה  ב  י ט  ֵדי  ּכִ ל י  ם ע 

ה   ה, ּד  ָ ֻדש ּ ק  ּדִ ָאה  ִיר  ָאה, ֲאָבל  ִיר  ו  ד  ח  דוֹ ּפ  ּגָ ָלה, ֵאל  ך  ֵאש  ֹאכ  ר  ּבָ ִית  ם  ֵ ש ּ ָאה ֵמה  ר  ּיִ נּו ה  ת ה'  י  א  ִיר  ת  ִחינ  ּב  ים  ּיִ ת ח  פ  נֹוָרא, ִהיא מֹוס  ו  ל 
ו   ים  ּיִ ח  ִלים  ּב  ק  מ  ָקא  י  ּד  ם  ָ ִמש ּ א,  ּבָ ר  ּד  א  י,  ּכִ ָיִמים,  ֲחנֻ ּתֹוִסיף  ֵנר  ת  ָלק  ד  ה  ל  ש   ָהֵאש   ת  ִחינ  ּב  ה  ז  ו  ָיִמים.  ָהֵאש   ֲאִריכּות  ע  ב  ט  י  ּכִ ה,  ּכָ

ּדֹוֵלק בּ  ָבר ש   ל ּדָ ה ּכָ ּלָ כ  ּמ  ד, כִּ ש   ן ִמּיָ מ  ש ּ  ף ה  ר  לֹא ִנש  מֹוָנה ָיִמים ו  ן מּוָעט ש   מ  ק ש   ל  ּדָ דֹול ש   ֲעָשה ֵנס ּגָ ה נ  ל ֲחֻנּכָ ן ש   מ  ש ּ  ך   י נִ ֹו, ּוב  ש   מ 
ה'   ת  א  ִיר  ת  ִחינ  ִמּב  ה,  ָ ֻדש ּ ק  ּדִ ָאה  ר  ִמּיִ ָר ָהֵאש   ּב  ף  ּסֵ ו  ִנת  א,  ּבָ ר  ּד  ה, א  ז  ֵדי  י  ל  ע  ש   ָיִמים  ה. ּתֹוִסיף  ּז  ה  ָהֵאש   ֵדי  י  ל  ע  ק  ל  ד  ּנִ ש   ן  מ  ש ּ  ה  ּב       ָכה 

ה) ֲחֻנּכָ ּב  ָדָקה  צ  ּבֹות ּבִ ר  ה  ּנֹוֲהִגין ל  ה ש ּ  ת מ  ִחינ  ּב  ה  ז  ת ֲחֻנכָּ   ז( ו  ִחינ  ּב  ר  י ִעּק  ּכִ ה,  ֲחֻנּכָ עֹות  קֹוִרין אֹותֹו מ  הּוא ו  ה, ש   ֲחֻנּכָ ר  ּנֵ נּו ה  י  ה  ּד  ה, 
נוּ  ּבֹונ  ת ִהת  ִחינ  בִ ּב  ש   ר ּבִ ּשֵ ת ע  ִחינ  ב  ָדָקה ּבִ ֵדי צ  ל י  ך  ע  ָ ש  ירּות ִנמ  ִ ר ָהֲעש  ִעּק  ירּות, ו  ִ ֵדי ֲעש  ל י  ך  ע  ָ ש  ֹאד ִנמ  דֹול מ  ר,יל ש   ת ּגָ ֵ ש ּ ע  ת  )ח(    ּתִ

מעלה אותה מבחי' רגליה יורדות מוות דהיינו אחיזת הבל היופי עד  אה  שהוא עשירות הבא מירוזה בחי' קדושין שע"י כסף  
 לזיווג דקדושה שהוא בחי' יראת ה' תוסיף ימים עי"ש  

' גנבה דקדושה, שכמו שהבעל דבר מתלבש  )ג( להעיר בני"א ע"י ספורי מעשה משנים קדמוניות היא בחי  -יג אותיות    גניבה ג'     -חו"מ 
ות דקדושה היא  הצדיק מלביש דברי ההתעוררות שלו לעבודת ה' בספורים דעלמא.   העשירבמצוות לגנוב דעת הבריות כך 

 בחי' שפע כפול הנזכר בסוף תורה מ' תנינא.  
 

 

 זו  לתורה שיחות השייך
שבת   מוהר"ן, סימן נט(. שחל ביום-ז: )חיי"תקס  השנה-בראש נאמר  , )ליקו"מ ח"א( סי' ס',"שמעון  רבי  פתח" מאמר 

 וביום ראשון 
רֹונוֹ  מאבי  שמעתי  כך; אך זאת -המאמר איך שנאמר, ואינני בקי בהם כל זה לענין סיפורים הרבה  שוי ָרָכה )-ִזכ  ר' צבי  ִלב 

י  וגם משאר   אריה, בן ר' אהרן הרב דברסלב(, ֵ ש  נ  לֹוֵמנּו  -א  י  כל   בין   מאוד   ונוראה  גדולה   התעוררות   שהיתה,  ש   ֵ ש  נ  -א 
לֹוֵמנּו שהיו ר הקדוש רבינו  מוצ ע את  שהכין בעת , שם ש   יק-ֵזכ  ּדִ ָרָכה-צ   .  זה המאמר לומר ִלב 

  המאמר,   בסוף  כך-אחר  שמבואר   מה  -"  שנה  שבעים   איכא דניים  מי: " אלו  תיבות  ומחשבותם  ם דעת  על   שבא  מהם   ויש
   ומוחין דקטנות.   כל ימיהם בשינה באשר שעברו

רֹונוֹ   רבינו   כך-שביאר אחר  ין מענ   והכל,  אמתיים  תשובה  הרהורי  של  אחרות  דעתם מחשבות  על  שבא  ויש ָרָכה  -ִזכ  ִלב 
 המאמר.  בזה
ההרגש  בינו וה   תמהו,  כן  ראו   ומזה  רֹונוֹ   רבינו  שמכין  שבעת   ממש,  בחוש  את-ִזכ  ָרָכה  תורה    חידושי  לומר  עצמו  ִלב 

  גם   וכמובן  -  בתשובה  לעוררם  שפלותם  מדלות  ברוחניות, להעלותם   השומעים   נפשות   עם   תחלה   משתדל  הוא,  לפניהם
 .ממילא  ודעתם לבם  על  טובות המחשבות והרעיונות   כל אז  באו  זה -ידי-ועל,  ג"י סימן " העם  אשרי "אמר מב
רֹונוֹ  רבינו  שאמר  בעת  גם ָרָכה זה-ִזכ  י בין אמיתית  לתשובה מאוד  נפלאה   התעוררות היתה  המאמר,   ִלב  ֵ ש  נ  לֹוֵמנּו  -כל א  ש  

 שם.  שהיו
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רֹונוֹ   רבינו   שאמר  ובשעה ָרָכה אל-ִזכ    גדולה  בבכיה   כלם   געו  -"  מתרדמתכם   ישנים   עורו : "ששופר מרמז  התיבות:   ו ִלב 
רֹונוֹ   בינו ור  מאוד! ָרָכה היה-ִזכ    הקדוש   המאמר   את  לגמור  ואז חזר,  קצת  הבכיה  שפסקה  עד ,  ושותק  ודומם  אז  יושב  ִלב 
 .(פל"ח תו' זו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ר"ז  -) הזה:

 
רֹונוֹ (  ')ליקו"מ ח"א, תורה סח רבי שמעון".  ר "פתלמאמ  שייך  -  ה", סימן כמוהר"ן-חיי  ָרָכה מאמר  -אחר שאמר רבינו ִזכ  ִלב 

ר ּכָ ז  ּנִ ֵעיל, אמר בדרך צחות. היום אמרתי שלושה דברים שלא כדברי העולם. העולם אומרים שסיפורי מעשיות  -זה ה  ל 
שעל אמרתי  ואני  לשינה.  משינתם-מסוגל  אדם  בני  מעוררין  מעשיות  סיפורי  דברים  ידי  שמסיפורי  אומרים  העולם   .

ידי זה  -סיפורי דברים של הצדיק שמעורר על אינם באים לידי הריון )פון זאגין ווערט מען ניט טראגין( ואני אמרתי שמ
על זה בא פקידת עקרות. העולם אומרים כי הצדיק האמת המופלג במעלה אין צריך למעות  -בני אדם משינתם,  ידי 

 ני אמרתי שיש התבוננות כזה שצריך לה כל הון דעלמא: הרבה כי למה לו מעות. וא
ִזכ    :אמר המעתיק]  ָרָכה, ששמע מפיו הקדוש לענין מה שרצונו היה שיודפסו הסיפורי  -רֹונוֹ שמעתי בשם איש אחד מאנשי רבינו  ִלב 

ידי זה  -ועל  ,יזה מעשהשיכול להיות בנקל שאשה שהיא עקרה תקרא בהם א  ,מעשיות גם בלשון טייטש שאנו מדברים בו, ואמר אז
נִּ   ,תיפקד לטובה ה  ויש סמיכות לזה ממה שמבואר במאמר  רותזכה לבנים. עד כאן שמעתי.  ּכָ ֵעיל-ז  ידי סיפורי מעשיות אלו  -שעל  ,ל 

   :[עקרות תנעשה פקיד
 

ּלּוי  -  קיג -שיש"ק ח"א  ּגִ ָלנּו  רֹונוֹ -ָהָיה  ִזכ  דֹול,  ּגָ נּו ה  ּבֵ ר  י  ִמּפִ ת  ע  ָרָכה, ֲאש   -ד  ֲעש ִ ִלב  ִסּפּוֵרי מ  יס  ּפִ ד  ה  ה ל  רֹוצ  ּתֹו ש   ע  ּד  ה  ּלָ ּגִ ָחד  ם א  ע  ּפ  ּיֹות,  ר 
תּוב  ָלה ּכָ ע  מ  ה ל  י  ִיה  ּיֹות ו  ֲעש ִ ר מ  יס ֵספ  ּפִ ד  ה  י ל  ּתִ ע  ד  ים: "ּב  ִ ה ֲאָנש  ּמָ ֵני ּכ  ֹון ִלפ  ש  ּלָ ה ה  ז  ר ּב  ָאמ  ז".ו  ע  ֹון ל  ש  ל  ה ּבִ ּטָ מ  , ּול  ש  ּקֹד  ֹון ה  ש  ל  ר: "ֲהלֹא   ּבִ ָאמ  ו 

ל ל ּכָ ה, ֲהלֹא ע  ל ז  ר ע  ּבֵ ד  לּו ָהעֹוָלם ל  ה ּיּוכ  ר    מ  ה ֲאש   ז  , ו  ֵפרּוש  דֹוש  ּב  ּקָ יו ה  ע ִמּפִ מ  ה ִנש   ָבִרים ָהֵאּל  ּד  כּו'". ּכ  ר ו  ּפֵ ס  ּיֹות ָנִאים ל  ֲעש ִ ִנים ֵהם מ  ּפָ
ֵבית ֲהִביָאם ל  פּוס.  -ֱהִעירּונּו ל  ּד  ר)ה  ת ֵספ  מ  ּדָ ק  ֲעש ִ  ה   . (ּיֹותִסּפּוֵרי מ 

 

ִחיל   -  קטז -אשיש"ק ח"  ִהת  ן, ש   מ  ּז  אֹותֹו ה  רֹונוֹ   ּב  נּו ִזכ  ּבֵ ִני  -ר  ֹון: "ִהנ  ש  ּלָ ה ה  ז  ֵפרּוש  ּב  ר ּב  ּיֹות, ָאמ  ֲעש ִ ִסּפּוֵרי מ  ֲעֹסק ּב  ָרָכה ל  ִלב 
ֲעש ִ  ן מ  ֹוין ָאן ֵהייּב  ועל ש  ו  ּיֹות", "ִאיך   ֲעש ִ ר מ  ּפֵ ס  ִחיל ל  ת  אֹוֵמר: מֵ א  מֹו ש   ּכ  ָבָריו ָהָיה,  ּד  נֹות  ּוָ כ  ו  ער ֵצייִלין".  ּד  ֵאינֹו   ּיֹות  ר ש   ח  א 

ל ך  ע  ר  ּבָ ם ִית  ֵ ש ּ ל ה  ּוב א  ם ָלש  ל ָיָמיו  -מֹוִעיל ָלכ  דֹולֹות ּכָ יִגיעֹות ּג  ק ּבִ ָעס  ה ש ּ  ה, מ  ז  ּיֹוֵצא ּבָ כ  ֹות ו  דֹוש  ּק  יחֹות ה  ִ ש ּ ה  ּתֹורֹות ו  ֵדי ה  י 
ֵאיל   ר ש   ח  ּוֵמא  ֲאִמּתֹו,  ל  ת  ֱאמ  ּב  ך   ר  ּבָ ִית  ם  ֵ ש ּ ל ה  יֵבנּו א  ִ לֲהש  ה, ע  ֵאּל  ל  ּכָ ּיֹות.  -נֹו  מֹוִעיל  ֲעש ִ מ  ִסּפּוֵרי  ּב  ֲעֹסק  ל  ִחיל  ת  מ  ן הּוא  ּכֵ

 . )הקדמת ספורי מעשיות(

 
ת   -  חיי מוהר"ן, סעיף צ"ד ח  ם א  ע  ה,  ּפ  ֲעש   ּתֹוָרה ֵיש  ָלּה מ  ל  ּכָ ר:  ה    ָאמ  ֲעש   ּמ  ר ה  ּפֵ ס  ִחיל ל  ִהת  ּתֹוָרה  ו  ל ה  .... ואמרש     -וכו' 

ת ל ּב  ה ש   ֲעש   ס  -מ  מ  , ה  ך  ל  ִסּפּוֵרימ  ָסה ּב  ּפ  ד  ּנִ ִלית, ה  ּגָ ר  ל מ  ל ש   ּדָ ל ָזָהב ּוִמג  ר ש   ה  ת ּב  מ  ל  -ּי  ת ע  כ  ּי  נּו ש   ּתֵ ע  ד  ּיֹות, ִסּפּור א', ל  ֲעש ִ מ 
ת:  ל  ח  ת  ּמ  ּתֹוָרה ה  עֹון"ה  מ  ִ י ש  ּבִ ח ר  ת  ִלּקּוֵטי א', ִסיָמן ס'"ּפָ  ., ּב 

 
 בתורה ס' שאמר שהר של זהב הוא ההתבוננות המבוארת   ועיין ביאור הלקוטים 

 

ואמר: עתה אתחיל לספר    , באותה השנה התחיל לספר סיפורי מעשיות הנדפסים עתה  ואז   -  א"קנ סעיף  חיי מוהר"ן,  
מע  , מעשיות הייבין  אן  שוין  וועל  ציילין""איך  דער  מיד  . שיות  בראש השנה שאחריו  אמר  השנה    -  ואז  ראש  שהוא 
ס'(  ,תקס"ז )בסימן  שמעון"  רבי  "פתח  השריפה    ,התורה  היתה  כיפור  יום  באותו  ואז  כּו'.  ו  מעשיות  מסיפורי  שמדברת 
כּו'  "ה יעל"שהוא    ,בשעה שהתחיל החזן הפיוטים שאחר ערבית  ",נדרי-כל"בעת תפילת    , פה ברסלב  ,ליצלן-רחמנא   , ו 

ורכושו נתקבצו כמו מנין  ,ונתפזרנו כולנו להציל ביתו  וגם רבינו    ,ונתבלבלה התפילה. רק אחר גמר השריפה בלילה, 
רֹונוֹ  ָרָכה היה עמנו-ִזכ  רֹונוֹ   ,ִלב  יום  -וגמרנו הפיוטים. ואז במוצאי יום כיפור אמר רבינו ִזכ  ָרָכה: שבאותו  כיפור רצה  ִלב 

כּו'לפעול דבר אצל השם יתב גליונות(,  =  שאילו היו נכתבים היו נכתבים כמה בוגין )  , זה-והיו לו כמה טענות על  ,רך ו 
רועשיתי לי סדר גדו ּכָ ז  ּנִ ֵעיל. אך על-ל על ה     ידי השריפה נתבלבל הדבר:-ל 

 

ח"א ם-קיד  -שיש"ק  ִסּפּוֵר   ֹקד  ּב  ר:  ָאמ  ו  ָעָנה  ה,  ז  ר  ֵספ  ּב  ש   ֹוָנה  ִראש  ה  ֲעש   מ  ר  ּפֵ ּסִ ם  ש   ה  ּבָ ֵיש   ִרים  ּפ  ס  מ  ָהעֹוָלם  ש   ּיֹות  ֲעש ִ ּמ  ה  י 
ה   ּבֵ ר  רֹות ה  ּתָ ֵאיָנם וּ ִנס  לּו ו  ּב  ל  ּב  ם ִנת  ג  ה, ו  ּבֵ ר  ם ה  י ָחֵסר ֵמה  ּיֹות, ּכִ ֲעש ִ ּמ  לּו ה  ק  ל  ק  ת  ּנִ ך  ש   ֹאד, א  בֹוִהים מ  ָבִרים ּג  ִרים אֹוָתם    ד  ּפ  ס  מ 

ך  ּב   ּיָ ש ּ  ה ש   י מ  ר: ּכִ ד  ּסֵ ה. ֲאָבל ּב  ּכ  ז  ּיֹוֵצא ּבָ כ  ך  ו  ֵהפ  ֵכן ל  ּסֹוף, ו  ִרים ּב  ּפ  ס  ה מ  ִחּלָ ָבִרים  ּת  ִרים ָהעֹוָלם, ּד  ּפ  ס  ּמ  ּיֹות ש   ֲעש ִ ּמ  ה  ת ֵיש  ּב  ֱאמ 
ל  ע  ּב  ה  ו  ֹאד.  בֹוִהים מ  ּג  ָלִמים  ע  ם-נ  ֵ ל-ש  ָרָכה, ָהָיה ָיכֹול ע  ָקדֹוש  ִלב  ו  יק  ּדִ צ  ר  ֵדי ִסּפוּ -טֹוב ֵזכ  ָהָיה  י  ש   ּכ  ֵחד ִיחּוִדים.  י  ה ל  ֲעש   ר מ 

ִצּנֹורוֹ  לּו  ק  ל  ק  ת  ּנִ ש   ה  לרֹוא  ע  אֹוָתם  ן  ּקֵ ת  ל  ר  ָ ש  פ  א  ּב  ָהָיה  לֹא  ו  יֹוִנים,  ל  ע  ל-ת  ע  ֲחָדם  י  ּומ  ָנם  ּק  ת  מ  ָהָיה  ה,  ִפּלָ ּת  ֵדי  ִסּפּור  -י  ֵדי  י 
רֹונוֹ  נּו ִזכ  ּבֵ ר ר  ּבֵ עֹוד ּדִ ה. ו  ֲעש   ָרָכה, -מ  ה. ִלב  ָין ז  ִענ  ם )ּב  ָ  . (ש 

 

ר  ְוַדע,קטו   -שיש"ק ח"א ּפֵ ּסִ ּיֹות ש   ֲעש ִ ּמ  ה  נוּ   ש   ּבֵ ק הּוא    -  ר  עּו ֵמעֹוָלם. ר  מ  ּלֹא ִנש   ֵרי ש   מ  ג  ֹות ל  ּיֹות ֲחָדש  ֲעש ִ ם ֵהם מ  ֻכּלָ ם ּכ  ֻרּבָ
ָהע   ָגה  ָ ש ּ ה  ה  ִפי  ּכ  ה  ָ דֹוש  ּק  ה  ּתֹו  ע  ד  ו  ּבֹו  ִמּלִ ָרם  ִסּפ  מֹו  צ  ע  ָ ּב  ש ּ ה  ה  אֹוָתּה  יש   ּבִ ל  מ  ָהָיה  ש   ֹו.  ש  ָקד  רּוח   ּב  יג  ִ ִהש ּ ש   יֹוָנה  אֹוָתּה  ל  ּב  ָגה 

ָר  ָמקֹום ש   ָרָאה ּב  יג ו  ִ ִהש ּ ֹאד, ש   יֹוָנה מ  ל  ָגה ע  ָ ש ּ ה  ה נֹוָרָאה ו  א  ר  ָמּה ִהיא מ  צ  ע  ה ּב  ֲעש   ּמ  ה  ה. ו  ֲעש   ּמ  ר  ה  ּפֵ ס  ָעִמים ָהָיה מ  ם ִלפ  ג  ָאה. ו 
ר  מ   ה  ם  ה  ּבָ הֹוִסיף  ֲאָבל  ָהעֹוָלם,  ִרין  ּפ  ס  ּמ  ש   ּיֹות  ֲעש ִ ּמ  ֵמה  ה  ֵרי  ֲעש   מ  ג  ל  ה  ֲעש   ּמ  ה  ִסּפּור  ה  ּנָ ּת  ש   ּנִ ש   ד  ע  ר,  ד  ּסֵ ה  ן  ִתּקֵ ו  ֱחִליף  ה  ו  ה,  ּבֵ

ּיוֹ  ֲעש ִ ּמ  ה  ֵמֵאּלּו  ר  פ  ּסֵ ה  ה  ז  ּב  בּו  ּת  ִנכ  לֹא  ֲאָבל  ִרין.  ּפ  ס  מ  ָהעֹוָלם  ש ּ  ה  יִמּמ  ּכִ ֵהם  -ת  ּיֹות  ֲעש ִ ּמ  ה  ל  ּכָ ָאר  ּוש   ִים,  ּת  ש   אֹו  ת  ח  א  ִאם 
ֹות עּו ֵמעֹוָלם.  ֲחָדש  מ  ּלֹא ִנש   ֵרי, ש   מ  ג  ם)ל  ָ  . (ש 

 
ס'  , שמסר התורה פתח רבי שמעון בליקוטי ח"א  אחר   -  "וסימן שנ חיי מוהר"ן   סע  "  , ה חתונה יפהתשהי  : אמר  ,סימן 

בודאי היה בכאן.    :השם יתברך עם הפמליא של מעלה על החתונה. אמרתי לווי לבקש  והיה רא  ע",גיווען אשיין חתונקל
 מן הסתם: :השיב

רֹונוֹ -)  המעתיק  אמר ִזכ  ָרָכה(:  -הרב מטשערין  בענין    ,נוישאמר אז לאנשי שלומ  ,שמעתיִלב  אותם  יכול להחזיק  שהיה 
ר ּכָ ז  ּנִ ֵעיל שלושה ימים ושלושה לילות-אמירת התורה ה  )שמות    כמובא בזוהר הקדוש  ,יום ללילה כללעו בין  ולא יד  ,ל 

כּו': טו.(   ו 
 



 ה             מוהר"ן                                 הקדמהתורה ס                             ליקוטי                      

 שינה בעניין הנפילה ל
נסך  לק"העיין   ב    יין  ח' שכתב  הלכה  ך     -אות  ל  מ  ת  ּב  ֵמה  ה  ֲעֹש  ּמ  ה  נּו  י  ה  ּד  ּיֹות,  ֲעֹשִ ּמ  ה  ר  ֵספ  ל  ש   ֹוָנה  ָהִראש  ה  ֲעֹש  ּמ  ה  ּב  ן  ּיֵ ע 

ע   ֹבָאר; ש   ם מ  ָ ָדה, ש  ב  א  ּנ  ִני ל    -ל  ש   ֵ ש ּ י ה  ָנה, ּכִ ֵ ש  ִלין ל  ִין נֹופ  ּי  ֵדי ה  ל  י  ך  ע  ל  ִהיָרה אֹותֹו    -ּמ  ר ִהז  ֲאש   ִין ּכ  ת י  ִתּי  ר ִמש ּ  ה  ּלֹא ִנז  ֵדי ש   י 
ל   , ע  ך  ל  ת מ  ּב  ֵדי  -ה  ם ֵהיֵטב, כִּ   י  ָ ן ש  ּיֵ כּו', ע  ָנה ו  ָ ִעים ש  ב  ִ ן ש  ש   ּיָ ד ש   דֹוָלה ע  ָנה ּג  ֵ ש  ל ל  ה ָנפ  ת  ז  ִחינ  לֹום, ִלב  ָ ש  ס ו  ִלים, ח  ּנֹופ  י ֵיש  ש  

נָ  ֵ ָאמ  ש  "ל, ש   ּנ  עֹון ה  מ  ִ י ש  ּבִ ח ר  ת  ֲאָמר ּפָ ּמ  ּמּוָבא ּב  ל ה  ּגֵ ע  מ  ֲאָמר ֵמחֹוִני ה  ּמ  ת ה  ִחינ  ב  ָנה, ּבִ ָ ִעים ש  ב  ִ ִנין  ה ש  ִעין ש   ב  ִמי ש   י  נ  אי  ּד  ר ו 
ס ו   ִלים, ח  ּנֹופ  נּו ש   י  ה  כּו', ּד  ֵהםו  ּתֹוָרה( ש   ִנים )ל  ִעים ּפָ ב  ִ ש ּ ל ה  לֹום, ִמּכָ ָ ה    ש  ֲעֹש  ּמ  י ה  ם ֵהיֵטב. ּכִ ָ ֹבָאר ש  מ  ָנה, ּכ  ָ ִעים ש  ב  ִ ת ש  ִחינ  ּב 

ה. ה ָלז  מּוִכים ז  ים ס  ּנִ מ  ז  רּו ּבִ מ  א  ם נ  ֵניה  י ש   "ל, ּכִ ּנ  עֹון ה  מ  ִ י ש  ּבִ ח ר  ת  ֲאָמר ּפָ ּמ  ָכה ל  ּיָ "ל הּוא ש   ּנ  ֵכן  ה  "ל    ו  ּנ  ֲאָמר ה  ּמ  ה  ֵהִבינּו ָאז ש  
ֲעֹש   ּמ  ך  ל  ּיָ ֲעֹש  ש   ּמ  ה  "ל ּול  ּנ  ֲאָמר ה  ּמ  ֵרי ה  ִדב  ָך ֵהיֵטב ל  ִלּב  ים  ֹשִ ֵאה ו  יָך ּור  ח ֵעינ  ק  ָך, ּפ  ל ל  כ  ִאם ֵעיֵני ֹשֵ "ל. ו  ּנ  ה  ה ה  א  ִתר  "ל ו  ּנ  ה ה 

ָמזִ  ֵיש  ר  ה. ו  ז  ה ּבָ שּוִרים ז  ָלאֹות ֵאיך  ֵהם ק  ּתֹוָרה  ּפ  "ל ֵמה  ּנ  ה ה  ֲעֹש  ּמ  ה  צּות ּב  נֹוצ  ִהת  ה"  ים ו  א  ס ָקֵצהּו ִתר  פ  "ל, "א  ּנ  ה    -ה  ּכ  ז  ִאם ּתִ
ה"  א  ֻכּלֹו לֹא ִתר  ה. "ו  ל ז  ָך ֵהיֵטב ע  ן ִלּב  ִתּתֵ ה: -ו  ּכ  ז  ָעִתיד, ִאם ּתִ ד ל   ע 

 
חילוק בין  ואמר הל חמיו רבי דוד צבי הגדול  מוהרנ"ת מספר שם מגדלותו שסוף אות א'  )בגרסא המקורית(  ה ברזל  "אבני 

בעל הבית א"ל אכלו אכלו וכו' ואמר רבי נחמן מטולטשין  הש  ועי"ש מעשה ו מרק חם למרק קר וכו'  חסיד למתנגד כמ
והר"ר אברהם אמר שזה מבואר    .טוב  איהדות איך שהוא, מאחר שהוא חם הושאע"פ שהיה כחוש היה חם כן בדרכי ה

 ם שישנים וכו'. בתורה ס' יש בני אד

 
 רבינו מעניין העשירות שצריך להתבוננות שהיתה ל 

סימ מוהרנ"ת,  ר  שנת   -  יב -יא   נים: ימי  ּכָ ז  ּנִ ה  לדרך  -תקס"ו  נסע  אפרים(  שלמה  )רבי  התינוק  שנפטר  אחר  ֵעיל  ל 
וחזר   אצלו  הייתי  מהדרך  וכשבא  מעשיות  שבסיפורי  ראשונה  מעשה  לספר  התחיל  ושם  וסביבותיה  למעדוועדווקא 

כּו' כנדפס שם בספר סיפורי מעשיות:   וסיפר לפנינו אותה המעשה ואמר בדרך סיפרתי מעשה ו 

כּו' אז אמר בראש השנה התורה פתח רבי שמעון    שנתב  תקס"ז אחר שהתחיל בסוף שנת תקס"ו לספר סיפורי מעשיות ו 
שעל מעשיות  מסיפורי  מדבר  ושם  כּו'.  ו  לה'  לעשות  עת  מהשי -ואמר  מעוררין  זה  מענין  ידי  מדבר  שם  גם  כּו'.  ו  נה 
כּו'. ומבואר שם שהעשי רות היא בג' בחינות שצריכין להשליש מעותיו שליש  עשירות שצריכין הצדיקים להתבוננות ו 

כּו': כּו' ואז שלח למעזיבוז וקנה החנויות שם ו     בקרקע ו 

 
 בעניין לעורר ישנים ע"י ספורי מעשיות ושיחת חולין 

רֹונוֹ   פעם   -  ו "תמח"א, סעיף  ק  שיש"  "ּת  ִזכ  נ  ר  ָרָכה בזה הלשון: העיקר מה שהכרתי -אחת אמר מֹוה  רֹונוֹ   ִלב  -את רבינו ִזכ 
ָרָכה, היתה משיחותיו הקדושות אשר בחול. כפי אשר בכמה עיתים וימים לא מש מתוך אוהלו, ושקד על דלתותיו   ִלב 

רֹונוֹ  ָרָכה, אור תורתו והוד-יום יום. ובהלבשת רבינו ִזכ  עת גדלותו בשיחותיו הקדושות אשר בחול )ונקראו אצלו בשם  ִלב 

 . (-)שיחות חולין(:  
 

 בעניין כשעוסק לעורר ישנים צריך להזהר מתלמידים שאינם הגונים וכו' 
קפ  שיש"ק ח"ה, רֹונוֹ   כידוע  -  ד"סעיף  ִזכ  נחמן  ברבי  רבי אברהם  ממנו  -היה  ישמעו  נזהר מאוד בדבריו שלא  ָרָכה  ִלב 

בו שאין    יבורים שאינם לפי מדרגתם. פעם בעת דברו עם כמה מאנשי שלומנו ישב שם אחד שהרגישו השומעים שום ד
בנ  סוזה  והחל לדבר מהמבואר בתורה  דבריו,  ושמיעתו  ישיבתו  לו  המעגל    'ח  דניים  " בפירוש מעשה מחוני  מי איכא 

כּו' אנא עלמא בחרובא אשכחתה כּו', ותיכף נפל הלה בשינה ע"שבעין שנין ו     וכבר לא הפריע לשיחתו: ,מוקה, ו 
 

שייכת למאמר "פתח רבי שמעון" )ליקו"מ סימן ס'(, כי שניהם נאמרו  –)בסיפו"מ מעשה א'(    "מאבידת בת מלך"המעשה  
ר ּכָ ז  ּנִ ר-בזמנים סמוכים זה לזה, וכן הבינו אז שהמאמר ה  ּכָ ז  ּנִ ֵעיל שייך למעשה ה  ֵעיל:  -ל   ל 

ר  וסעיף ,  הנ"לה  )וע"ע בחיי"מ סכ"  "ק ח"ג, סעיף י"טהל"ב; מובא בשיש  נסך-ייןליקו"ה  ) ּכָ ז  ּנִ ה  ֵעיל, וסעיף צ"ד,  -קנ"א  ל 
ר ּכָ ז  ּנִ ֵעיל.-וימי מוהרנ"ת סכ"ג ה  "כי התורה הזאת היא פירוש על המעשה הזאת,  ובהקדמה שניה לסיפו"מ ממוהרנ"ת:    ל 
רֹונוֹ  ָרָכה-כאשר הבנו ממנו ִזכ  ליקוטים" סי"ח, ובמהדו"ב  ה-וע"ע בביאהל"ק ב"תפארת  מובא בפל"ח סי' זה, עיי"ש.  ."ִלב 

 שם סק"ה((.  

 
  כמובן,  לשאר המעשיות  הקדמה   כמו  היא,  מעשה ראשון שבסיפורי מעשיות(הזאת )  המעשה  -  ביאור הלקוטים אות ה'

רֹונוֹ   ת "דברי מורנ  מצירוף ָרָכה שבהקדמה-ִזכ  ,  (סעיף קנ"ו  -לנאווריטש )  בסיפור נסיעתו  ן "מוהר  בחיי   שמובא   מה  עם,  ִלב 
על ,  מלך  הבת  הוצאת  לגמר  קרוב   אז   שהיה  ,ו"תקס   שנת   של  הקיץ  שבזה   וחיילותיו  דבר   והבעל ,  משיח  נפש   שמרמז 

  שהוא  -השני למלך    מחדש  שנפל  עד,  זה  בענין   השתדל  הקדושות אשר  ותחבולותיו   מחשבותיו  ולסתור  התגברו לבטל
רֹונוֹ   ֹוֵרנוּ מ  ֲאדֹוֵננוּ   שהוכרח  עד  ,ויותר  ביותר  עצומה ונשגבה  לשינה  -ישראל    נשמות  כלל נּו ִזכ  ּבֵ ר  ָרָכה להמשיך  ו    לזה  ִלב 

  אמר אז   זה  דעל  ציילין",  דער  מעשיות  אן הויבען   שוין  וועל  "איך  אז:  ואמר,  כאלה  שנים קדמוניות   של  מעשיות   סיפורי
)'  ר  "פתח   התורה בליקו"מ(שמעון"  ס'  הראשונה  את  וסיפר,  סימן  היא,  זאת  כל  ארמבו  בעצמה  שבה,  המעשה    וגם 

עוד  –  השינה  להתעוררות   מאוד  וגלתמס לסיפורה,  ממאמרו   וכמובן,  יותר  ואפשר  שהקדים    אז:  ואמר  וענה   הקדוש 
]תשובה"  הרהור   לו   היה   ששמעה   מי   מעשה שכל  סיפרתי   "בדרך ר  השינה   התעוררות  של  הפשוט   כי הפירוש,  ּכ  ז  ּנִ -ּכ 
ֵעיל   התורה   אמירת  שאמר אחר  במה,  לרמז  יש  זה  פי  על  גם'[.  ט  בתחלת אות   בפנים  כמובן ,  לתשובה  התעוררות  הוא  ,ל 

כוּ   ללילה  יום  בין   ידעו  שלא   לעת,  רצופים מעת   ימים  שלשה  התורה  באמירת  להחזיק אותם   כח   לו  שהיה   -הזאת     -)  'ו 
שבועה    האומר   לענין ,  ה" כ  דף   שבועות   כמובן במסכת ,  השינה  התעוררות   שלימות   תכלית  כי זהו ,  חיי"מ סי' שנ"ו, עיי"ש(

  לומר  שרצה   ממסכת שבועות '  א  פרק   ם "וברמב   נדרים,   ממסכת '  ב  ב פרק "בר  עיין ]  אותו,   שמלקין   -ימים  '  ג  אישן   שלא
כוּ   באחד  "מעשה  א:"קכ   ביבמות  וכמובא   ,נס  בדרך  רק  להיות  אפשר  אי  זה  כי[.  מעת לעת  רצופים  ימים  שלשה ועלה  '  ו 
)  עיין  נסים".  מעשה   יריןאין מזכ  בברייתא  שם  וכמובא,  ימים  שלשה  לאחר בתפארת הליקוטים.    הליקוטים-ביאורשם: 

 רכ"א(.  -במהדו"ב סק"ה, עמ': ר"כ
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כוּ   לעשות"   "עת ,  הזה  הכתוב   על   בפירושו  , המאמר  בסוף   לחכמה   בפרפראות  עיין   ועיין .  המעשיות  בחינת   שזה   -  ' ו 
התגברות    ידי   על   היה   והסתירה   קול הקל  וכל   . העת  באותו  תחבולותיו   סתירת   מענין ',  ה  באות   'ב  מהדורא   ביאה"ל 

  אחינו   של  ככולם  רובם  ידי זה   על  שנתפתו   עד,  ויותר  ביותר  בזה  העת התגבר  באותו  אשר,  \ה/ הידוע  מהצורר  פים ורהח
מעוצם,  ישראל  בני רֹונוֹ   כן   -  הזה  היום   עד   ו (ם)קדושת  והתרחקו  ִזכ  מטולטשין  נחמן  רבי   =( מאבי  ָרָכה( -שמעתי    ִלב 

ָרָכה: -וֹ רֹונ ִזכ   ת" ממורנ  ששמע  עיי"ש עוד(.  . שם, סקנ"ח, עמ' רכ"ו ביאור הלקוטים )ִלב 
 

ואמר עת לעשות לה' אמאי עת לעשות לה' משום דהפרו תורתיך מאי הפרו    פתח ר"ש  -  סוף סימן ו'  עיין חכמה ותבונה 
שיות, ועיין לעיל  תורתיך )עי' בפרפראות לחכמה בסוף המאמר בפירושו על הכתוב הזה(, עת לעשות וכו' שזה בחי' המע

העת,  במ באותו  תחבולותיו  סתירת  מענין  ה'  באות  מהצורר  הד"ב  החרופים  התגברות  ע"י  הי'  והסתירה  הקלקול  וכל 
הידוע אשר באותו העת התגבר בזה ביותר ויותר עד שנתפתו עי"ז רובם ככולם של אחב"י והתרחקו מעוצם קדושתם  

רופים שהם תכלית ירידת הרפ"ח  חל' בדבר ה  ועי' לעיל בסימן  ל(,עד היום הזה, )כן שמעתי מאבי ששמע ממהרנ"ת ז"
ניצוצין והרחקת ואבידת נפש משיח כנ"ל, ובאותו העת אמר אדמו"ר ז"ל שיתחיל לספר מעשיות, ואז פתח את פיו הק'  
מה   שהוא  תורתיך  דהפרו  משום  היינו  הזה  הכתוב  פירוש  מאד  מבואר  ובכ"ז  וכו'  לעשות  עת  ואמר  ר"ש  בפתיחת 

ולא עמדו בנסיון שומעו בקול החרופים ]שזה בחי' הורדת הרפ"ח    ם בחי' השני למלך כנ"ל כשלו רבים מישראל שהשנ 
ונשגבה מאד ע"כ אז העת להוריד שרשי ותרדמה עצומה  נפלו מחדש בשינה  הג' אותיות[ שעי"ז    שבמספר הפר עם 

יות שזה בחי' לעשות  דם בבחי' עשי', ומעשהתורה שהוא אלקותו יתברך בעצמו ]כי אורייתא וקוב"ה כולא חד[ להורי
לה'( דא תורה דלעילא דמיתבטלא אי לא יתעביד )כי מזה בעצמו אשר הפרו תורתך כ"כ וכנ"ל נתקלקל ונסתם עיניהם  
וכליהם לקבל האור הזה של התורה דלעילא שהיא שרשי התורה שזה רפואתם ]עיין לקמן בפנים באות ו'[ ואז נתקיים  

הפרו   בעצמו  הזוה"ק עי"ז  כפירוש  תיקוני    תורתך  בעבודת  יתעביד  לא  אי  מהם  ומתבטלת  מופרת  דלעילא  שהתורה 
התורה שהם בבחי'    המעשיות והלבושים האלה, וזה מה שסיים ולעתיק יומין איתמר, היינו שכל זה נאמר לענין שרשי

 זקן ועתיק כמובא( בתיקוני דא ולעתיק. 
 

 בעניין זקן דקדושה המבואר בתחילת אות ב' 
ם,    -אות ה'  הלכה ה    תפילין   לק"ה  ע  ָכל ּפ  י ִחּיּות ָחָדש  ּב  ָהָיה ח  ָעִמים, ש   ה ּפ  ּמָ מֹו ּכ  צ  ע  נּו ז"ל ּב  ּבֵ י ר  י ִמּפִ ּתִ ע  מ  ָ ש  ָרִאיִתי ו  ה ש ּ  מ 

ּלֹ  ים ש   ּיִ ּיֹום ח  יִתי ה  ר, ֲאִני ָחּיִ ָאמ  ָעִמים ש   ה ּפ  ּמָ ּכ  ּנּו  י ִמּמ  ּתִ ע  מ  ָ ר ש  ֲאש   ָעִמים  יִתי מֵ א ָחיִּ ּכ  י עֹוד ּפ  ּתִ ע  מ  ָ ֵכן ש  ו  ֵאּלּו.  ים ּכָ ּיִ עֹוָלם ח 
ִחלּ  ֵיש   ר  ע  צ  י  ּיֵ ח  ם  ג  ו  כּו',  ו  ָהעֹוָלם  ל  ֵאצ  ים  ּיִ ח  ָרא  ִנק  ּכֹל  ה  ש   ים  ּיִ ח  ה  ן  י  ֵמִענ  ה  ּבֵ ר  ה  ר  ּבֵ ּדִ ש   ֵחִרים  ם  א  ָ ש  ן  ּיֵ ע  כּו',  ו  ה  ּבֵ ר  ה  ּוִקים 

יחֹות, ֲאבָ  ּשִֹ ה  אֱ ּב  ת ִעּק  ל ּב  י ח  מ  הּוא ח  "ל, ש   ּנ  ר ה  ל ָהִעּוֵ ים ש   ים ֲאֻרּכִ ּיִ ח  ת ה  ִחינ  הּוא ּב  ים, ש   ּיִ ים ֲאִמּתִ ים ֲאֻרּכִ ּיִ ים הּוא ח  ּיִ ח  ים  ר ה  ּיִ
ִלח   ִין  ֲעד  ִחיל  ִהת  לֹא  ו  ֹאד  מ  יניק  הּוא  ִין  ֲעד  ו  ֹאד  מ  ָזֵקן  הּוא  ש   ֵאר  ּפָ ִהת  י  ּכִ ת,  ֱאמ  ּב  ים  ּכ  ֲאֻרּכִ כִּ יֹות  ים  ָלל,  ּיִ ח  ה  ר  ִעּק  ה  ז  י 

ת ּכָ מֹו ש   ָלל. ּוכ  ֲעבֹוָדתֹו ּכ  ִין ּב  ִחיל ֲעד  ִאּלּו לֹא ִהת  ם ֵמָחָדש  ּכ  ע  ּפ  ָכל  ת ה' ּב  ֲעֹבד א  ִחיִלין ל  ת  ּמ  ש   ר ָאֹנִכי  ּכ  ָבִרים ו'(, "ֲאש   ּוב )ּד 
לִ  רֹוָנם  ִזכ  ּבֹוֵתינּו  ר  ּו  ש  ָדר  ו  ּיֹום".  ה  ָך  ּו  צ  ָרָכהמ  ִר   ב  כדיוטגמא  )ִספ  יָך  ֵעינ  ּב  יּו  ִיה  ּלֹא  ש   ים,  ִ ֲחָדש  ּכ  יָך  ֵעינ  ּב  יּו  ִיה  יֹום  ָכל  ּב  ם(,  ָ ש  י 

ָראֵ  ת ושמע ִיש   ּכֵ ס  ם כז(, "ה  ָ תּוב )ש  ּכָ מֹו ש   ים. ּוכ  ִ ֲחָדש  יּו ּכ  ָכל יֹום ִיה  א ּב  ּלָ ֵאין ָאָדם סופנה, א  ָנה ש   ָ ש  ה נהייתה י  ּז  ּיֹום ה  ָעם   ל ה  ל 
לֹל   יּ ה' א  ִאּלּו ה  יָך ּכ  ֵעינ  יּו ּב  ָכל יֹום ִיה  ֵפרּוש  רש"י(, ּב  ָרָכה )הּוָבא ּב  רֹוָנם ִלב  ּבֹוֵתינּו ִזכ  ּו ר  ש  ָדר  יָך". ו  ִרית,  ק  ב  ּתָ ִעּמֹו ּבִ ס  נ  ֹום ִנכ 

ף   א  ר ש   ּפָ ִמס  ֵאין  ָעִמים  ּפ  נּו ז"ל  ּבֵ ֵמר  ָרִאיִתי  מֹו ש   ל  ּוכ  י ש   ע  ָ ּפִ ש ּ קּ ּב  ּתֹוָרה  ָעה ה  ה  ִגּלָ ו  נֹוָראֹות  ו  דֹולֹות  ג  ּבִ מֹו  צ  ֵאר ע  ּפָ ִהת  ת  מ  ֹוד 
ר גָּ  ע  צ  רּוי ּב  ָ יָה ָרִאינּו אֹותֹו ש  ֲחר  א  ָעה ש   ָ ש ּ ך  ּב  ר ּכָ ח  א  ּכֹו, ו  ר  ד  ֹזאת ּכ  ע ּכָ מ  ר לֹא ִנש   ָלָאה ֲאש   ֲערֹו  ִנפ  ֵרש  צ  ָעִמים ּפֵ ה ּפ  ּמָ כ  דֹול ו 

י ש ִ ת ה', וּ   ָפֵנינוּ ָחתֹו ל  ו  ּלֹא ֵהִריח  ֵמעֹוָלם ֵריח  ֲעבֹוד  ִמי ש   הּוִדי, ּכ  יֹות י  ֹאד ֵאיך  זֹוִכין ִלה  ֵער מ  ט  הּוא ִמצ  ב, ש   ּלֵ ק ה  ּלֹא  ֵמֹעמ  ִמי ש  
ָבָחיו   ש   ּבִ ט  ע  מ  ה  ִמּז  ֹבָאר  מ  ָבר  ּוכ  ה,  ז  ָין  ִענ  ָתב  כ  ּבִ לֹו  ר  ּיֵ צ  ל  ר  ָ ש  פ  א  ִאי  ֹזאת  פָּ ָרָאה  ד  ּנִ ר  ִסים,  ה  לֹומ  ָרִגיל  ָהָיה  ם  ע  ּפ  ָכל  ּוב 

ף   כּו' א  ָלל לֹא ו  ָלל ּכ  ָלל, ּכ  יו ֵאינֹו יֹוֵדע  ּכ  ָ ש  כ  ע  ל  ש   ה  ע  יג מ  ִהּשִֹ ה ש ּ  יג מ  ִהּשִֹ ֵאר ש   ּפָ ִהת  ה ו  ּלָ ּגִ ה ש ּ  ה מ  ּלָ ת ּגִ מ  ּקֹוד  ָעה ה  ָ ש ּ ּב  י ש   ּפִ
ף ּלֹות, א  ג  ר ל  ָ ש  פ  ִאי א  ל    ש ּ  י  ע  ת,  ּפִ ח  ֵרָגה א  ד  ל מ  ד ע  עֹוָלם לֹא ָעמ  ּמֵ ָלל, ש   ּכ  לּום. ה  ֵאינֹו יֹוֵדע  ּכ  ך  ָהָיה אֹוֵמר ש   ר ּכָ ח  ף א  כ  ֵכן ּתֵ

ֲאִפלּ  ו  בֹוהֹות,  ּג  ה  ו  יֹונֹות  ל  ָהע  ֵרגֹות  ד  מ  רּום  ּב  א  ּגָ ר  ד  ל  ָגא  ר  ִמּד  ם  ע  ּפ  ָכל  ּב  ִריזּות  ז  ּבִ הֹוֵלך   ָהָיה  ק  ש   ר  ּכ  יּו  כּו',  ִהּגִ ו  יע   ִהּגִ ש ּ  ה  מ  ל  ע  
ֵחר.   ָמקֹום א  ֵאר ּב  ּבָ ִית  אן ו  ה ּכ  ז  ֲאִריך  ּבָ ה  ֵאין ל  כּו', ו  ה ו  ז  ּתֹו ּבָ ע  ָרה ּד  ר  ק  ִין לֹא ִנת   ֲעד 

 

נּו ר   ֵאין   - ב אות ו ח"שיש"ק  ּתֵ ע  הּו ִמּד  ב  י ּגָ ּיֹות ּכִ ֲעש ִ ּמ  ת ה  ֻדּל  ח ּג  ב  ש   ֲאִריך  ּב  ה  ָמא  ה ש ּ  ק מ  ל  ָעל  ז ּב  מ  ה ר  ם ֵאיז  ה  ֹצא ּבָ ר ִלמ  ָ ש  פ  א 
צ ר  דֹוש  ש   ּקָ יו ה  ִמּפִ ה  ָ דֹוש  ּק  ּתֹו ה  ע  ּד  ּלּוי  ּגִ י  ּתִ ע  מ  ָ י ש  ּכִ ֵדי ה'.  ס  ח  ּב  ֹצא  ִלמ  ו  ֲחֹתר  ִבים ל  ֻחּיָ ם  ָאנּו מ  ה  ּבָ ש   ּפֵ ח  ּול  ש   ּקֵ ב  ּתֹר ל  ח  ּנ  ֹונֹו ש  

ֹצא,  ר ִלמ  ָ ש  פ  א  ה ש ּ  ג    מ  ִ ם אָ ו  דֹוש  ָפִרים ק  ס  ּבִ ּוֵמִבין  ִקי  ּבָ ּיֹות ִמי ש   ֲעש ִ ּמ  ה  ּב  ֹבָאִרים  מ  ָיִנים ה  ה ֵמָהִענ  ּבֵ ר  ֹצא ה  כֹוִלין ִלמ  ּי  ש   ר  ים,  מ 
כּו'. )ליקו"ה הלכות ברכות השחר ג, א(.  ָהִבין ו  ר ל  ָ ש  פ  ה ִאי א  ת ז  ֵאימ  ה ו  ה ִמי ּומ  ֲעש   ּמ  ק ּגּוף ה   ר 

 ות חעד כאן השי 

 
 הקדמה  

ליראה שלימה  לבוא עד  מוחין  הקטנות  מ  דהיינוביאור נפלא כיצד לעורר בני אדם מהשינה  ' היא  תורה ס
ימיו בקדושה   ית' בביטול נפלא  בבחי' יראת ה' תוסיף חיים  עד שזוכה למלא  עד שלא חסר דבר ודבק בו 
עשירות   דהיינו  ית'  אותו  ליראיו  אלא  אין מחסור  ישו בחי'  הון דעלמא  כאילו  כל  לביט  ,לו  ול  עד שמגיע 

בשבילי כלי לתורה דעתיקא שהיא התבוננות נפלאה  בחי' אין גבול שזה הוא הנפלא כזה שהוא אין ממש  
 . התורה 

 

 הרקע לאמירת תורה ס'
פתח ר"ש ואמר עת לעשות לה' משום דהפרו תורתך תורה    תורה ס' בנויה על מאמר הזהר באידרא רבה

כי עד אז  ש שלו כיצד לעורר את אנ"ש וכל העולם לעבודת ה'  זה להתחלת מהלך חדורבינו רמז בדלעילא  

 
 כוונתו לזקן הנקרא הסבא שחלק על רבינו "זקן דייקא. ועיין מעשה מזבוב ועכביש.  ה 
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  \ו/ מעתיקאצמצם והלביש  קוטי מוהר"ן תורות נפלאות שהוריד  יבאמירת תורות הל  רבעיק  עם אנשיועסק  
כיון שראה שע"י תורות   משנים קדמוניות )שגם הן מעתיקא( \ז/ ואז באותו הזמן התחיל לספר ספורי מעשיות

אלב לעורר  א"א  כבר  אנ"שד  יותר  ,ת  נפלאה  עיצה  מצא  אדם   היד  שעל  ,לכן  בני  אפילו  לעורר  אפשר 
ימיהם את  הס"מ  ,הישנים  של  דעתו  שגונב  ע"י  וזה  מצליחים,  ולא  להתעורר  מספר ש  ,\ח/שרוצים  כאילו 

ומעוררת גם  ובהעלם נפלא מלביש בהן תורה דעתיקא נפלאה שחודרת ישר ללב    ,פורי מעשיות בעלמאיס
 ים. ישנ

להוצאת    רבינו  היה קרובפירוש כי באותה העת בשנת תקסו    ,לעשות משום דהפרו תורה דלעילאוזהו עת  
הזקן במחלוקתו  הס"מ בלבוש  מאד  התגבר  ש    להחזירה לאביה, אלא  \טבת המלך )שמרמז על נשמת משיח(/

צר של לו ממנו האוממילא גם לא קב  ,נחלשה האמונה בושרושם באנ"ש    ל ידוונעשה ע   \י/וחרופיו על רבינו
ע"י אמירת התורותיראת שמים   להם  כוחו לעביר  בכל  דלעילא  ,שהשתדל  תורה  ע  ,והיינו שהפרו   תלכן 
   לעורר אל הש"י. דהיינו ע"י ספורים מעולם העשיה   ,לעשות דייקא ,לעשות לה'

כשנפל  אבל    ,וחיןתורה היא פנייה אל שכל האדם וזה אפשר רק כשהוא במאמירת  כי זה רואים בחוש ש
ים  לכי הלב בכוחו לקלוט שכ  ,אבל אל הלב כן אפשר  ,א"א לפנות אל השכלנות אזי  למוחין דקט  לשינה

כמבואר    ,אפשר  בלב  אעפ"כ  ,אין בכח השכל לקלוטכן  על  ש  ,מאד שאין להם אותיות לדבר מהםגבוהים  
כי מקיף בכוחו להאיר שכל גבוה שנקל  ,בתורה כא שהמקיפים מחיין את הפנימי ב  לט בהרגשת הדהיינו 

)נדה הלכה ב'(  יא מקיפים ובלק"ה  נקלט במח. וכן מבואר בתורה ז' שאמונה הומחייה את השכל הפנימי ה 
אלא כל חד   ,, ולכן א"א להסביר אמונהשקדם לקומאור הא"ס א רשימו יגבוה משכל כי המבאר שהיא אור  

 .\יא/ לפום מה דמשער בליביה 
דווקא אלא עיקר היא הקריאה בהתפעלות הלב    ממילא גם אופן לימוד הספורי מעשיות הוא לא בעמקות

ועיין בשיחות שרבינו ציוה שידפיסו את המעשיות שלו גם בלשון אידיש כדי שגם נשים תוכלנה לקרא בהם  

 
 אמר שהתורות שלו מוריד מעתיקא   שרבינו כמובא    ו 
תקסו )אחר פטירת בנו שלמה אפרים דיבר מעניין תיקון הנשמות ע"י בעל השדה  באותה השנה    ואז  -סימן קנא    חיי מוהר"ן עיין    ז 

סה(   בתורה  עתה המבואר  הנדפסים  מעשיות  סיפורי  לספר  מעשיות  , התחיל  לספר  אתחיל  עתה  הייבין    , ואמר:  אן  שוין  וועל  "איך 
ציילין" מעשי  דער  שאח   .ות  השנה  בראש  אמר  מיד ואז  תקס"ז  -  ריו  השנה  ראש  ס'(  , שהוא  )בסימן  שמעון"  רבי  "פתח    , התורה 

כּו'.    שמדברת מסיפורי מעשיות ו 

רֹונוֹ   -קטז(  -)הובא בשיש"ק ח"א   ועיין הקדמת ספורי מעשיות  נּו ִזכ  ּבֵ ִחיל ר  ִהת  ן, ש   מ  ּז  אֹותֹו ה  ִס -ּב  ּב  ֲעסֹק  ָרָכה ל  ֵפרוּ ִלב  ּב  ר  ּיֹות, ָאמ  ֲעש ִ ש   ּפּוֵרי מ 
ֵצייִלין".   ער  ּד  ּיֹות  ֲעש ִ מ  ן  ֵהייּב  ָאן  ֹוין  ש  ועל  ו  "ִאיך   ּיֹות",  ֲעש ִ מ  ר  ּפֵ ס  ל  ִחיל  ת  א  ִני  "ִהנ  ֹון:  ש  ּלָ ה  ה  ז  ר  ּב  ח  ֵמא  אֹוֵמר:  ש   מֹו  ּכ  ָהָיה,  ָבָריו  ּד  נֹות  ּוָ כ  ו 

ל   א  ּוב  ָלש  ם  ָלכ  מֹוִעיל  ֵאינֹו   ל ש   ע  ך   ר  ּבָ ִית  ם  ֵ ש ּ ּתֹור -ה  ה  ֵדי  ָיָמיו  י  ל  ּכָ דֹולֹות  ּג  יִגיעֹות  ּבִ ק  ָעס  ש ּ  ה  מ  ה,  ז  ּבָ ּיֹוֵצא  כ  ו  ֹות  דֹוש  ּק  ה  יחֹות  ִ ש ּ ה  ו  ֹות 
ל  ה, ע  ל ֵאּל  ֵאינֹו  מֹוִעיל ּכָ ר ש   ח  ֲאִמּתֹו, ּוֵמא  ת ל  ֱאמ  ך  ּב  ר  ּבָ ם ִית  ֵ ש ּ ל ה  יֵבנּו א  ִ ֲהש  ת  -ל  ן הּוא מ  ּיוֹ ּכֵ ֲעש ִ ִסּפּוֵרי מ  ֲעסֹק ּב     ת ִחיל ל 

ד' שנים ומתקסז עד תחילת   דברים אלה כתב מוהרנ"ת בהקדמה והוא התקרב לרבנו בסוף שנת תקסב נמצא עד תחילת תקסז הם 
ם אמר  שנת תקעא שאז בחוה"מ סוכות נפטר רבנו הם גם ד' שנים.  נמצא שד' שנים עסק לקרב ע"י תורות וד' שנים ע"י מעשיות. אמנ 

שני נאמר אחרי תקסח ואולי מכח המעשיות שמעורר אזי אפשר גם לומר תורות  )ובשנת תקנח  תורות גם בד' האחרונות וכל החלק  
 נסע לא"י ונתעלה ביותר עד שלא רצה כמעט להדפיס תורות שקודם לכן ומחזרתו עד שהתקרב מוהרנ"ת הם גם ד' שנים(   

 מוהרנ"ת בלק"ה גנבה א'   לשון   ח
שמובא בחיי"מ בסיפור נסיעתו לנאווריטש שבזה הקיץ של שנת תקס"ו שהי' אז קרוב  ...   -סימן ו' אות יח וז"ל   חכמה ותבונה   עיין   ט 

הק' אשר השתדל   ותחבולותיו  ולסתור מחשבותי'  וחיילותי' התגברו לבטל  והבע"ד  נפש משיח  על  הוצאת הבת מלך שמרמז  לגמר 
תר עד שהוכרח אדמו"ר ז"ל להמשיך לזה  לל נשמות ישראל לשינה עצומה ונשגבה ביו בענין זה עד שנפל מחדש השני למלך שהוא כ 

ציילין וע"ז אמר אז התורה פתח ר"ש    סיפורי מעשיות  של שנים קדמוניות כאלה, ואמר אז איך וועל שוין אן הויבען מעשיות דער 
 ...השינה ]ואפשר עוד יותר[   וסיפר את המעשה הראשונה שבה בעצמה מבואר כ"ז, גם היא מסוגלת מאד להתעוררות 

ואמר עת לעשות לה' אמאי עת לעשות לה' משום דהפרו תורתיך מאי הפרו תורתיך )עי'    פתח ר"ש   -סוף סימן ו'    ה ותבונה עיין חכמ   י
בפרפראות לחכמה בסוף המאמר בפירושו על הכתוב הזה(, עת לעשות וכו' שזה בחי' המעשיות, ועיין לעיל במהד"ב באות ה' מענין  

העת,   באותו  תחבולותיו  הקלקול סתירת  בזה    וכל  התגבר  העת  באותו  אשר  הידוע  מהצורר  החרופים  התגברות  ע"י  הי'  והסתירה 
ביותר ויותר עד שנתפתו עי"ז רובם ככולם של אחב"י והתרחקו מעוצם קדושתם עד היום הזה, )כן שמעתי מאבי ששמע ממהרנ"ת  

ה   ז"ל(,  ל' בדבר  בסימן  לעיל  וא רופים שה ח ועי'  והרחקת  ניצוצין  ירידת הרפ"ח  ובאותו העת אמר  ם תכלית  כנ"ל,  נפש משיח  בידת 
אדמו"ר ז"ל שיתחיל לספר מעשיות, ואז פתח את פיו הק' בפתיחת ר"ש ואמר עת לעשות וכו' ובכ"ז מבואר מאד פירוש הכתוב הזה  

  ולא עמדו בנסיון שומעו בקול החרופים   "ל היינו משום דהפרו תורתיך שהוא מה שנכשלו רבים מישראל שהם בחי' השני למלך כנ 
העת   אז  ע"כ  מאד  ונשגבה  עצומה  ותרדמה  בשינה  מחדש  נפלו  שעי"ז  אותיות[  הג'  עם  הפר  שבמספר  הרפ"ח  הורדת  בחי'  ]שזה 

התורה שהוא אלקותו יתברך בעצמו ]כי אורייתא וקוב"ה כולא חד[ להורידם בבחי' עשי', ומעשיות שזה בחי' לעשות    להוריד שרשי 
ית  לא  אי  דמיתבטלא  דלעילא  תורה  דא  וכליהם  לה'(  עיניהם  ונסתם  נתקלקל  וכנ"ל  כ"כ  תורתך  הפרו  אשר  בעצמו  מזה  )כי  עביד 

נתקיים עי"ז בעצמו הפרו   ואז  ו'[  בפנים באות  ]עיין לקמן  לקבל האור הזה של התורה דלעילא שהיא שרשי התורה שזה רפואתם 
וני המעשיות והלבושים האלה, וזה מה  ת ומתבטלת מהם אי לא יתעביד בעבודת תיק תורתך כפירוש הזוה"ק שהתורה דלעילא מופר 

 התורה שהם בבחי' זקן ועתיק כמובא( בתיקוני דא ולעתיק.  שסיים ולעתיק יומין איתמר, היינו שכל זה נאמר לענין שרשי 

 שיחות הר"ן סימן א'   עיין   יא



 ח              מוהר"ן                                 הקדמהתורה ס                             ליקוטי                      

ן דייקא כמו  תכי אפשר שאשה תקרא בהם ותיפקד מוכח מזה שפעולת הספורי מעשיות היא שקוראים או
 . \יבאשה בלא מוחין ועמקות/

 

 מעשה הראשון מספורי מעשיותלקשר תורה זו 
מוהר"ן  עיין   בה  סימןחיי  וכן  שייך  קצד  מלך  מבת  מעשיות  מספורי  א'  שמעשה  מעשיות  לספורי  ב'  דמה 

 לתורה ס' ובפל"ח אות ג' שהמובן הוא שתורה ס' היא פירוש וביאור למעשה הזה. 
. וכן  ' פנים של תורהעשאבידת בת המלך מהמלך היא בחי' שינה של שבעים שנה דהיינו מכל  ולפ"ז מובן  
ש לאביה  משמע  מלך  את הבת  להחזיר  דהיינו  הנ"ל  בהמעשה  עניין    הוא התכלית  המבואר  ההוא  תכלית 

ס'   להתבוננותדהיינו  בתורה  חד  לזכות  וקב"ה  אורייתא  כי  התורה  בזוהר  בשבילי  מבואר  כמבואר  וכן   ,
שעל   ת המבואר בתורה שלנוובהקדמה ב' לסיפורי מעשיות שהר של זהב ומבצר של מרגליות הוא העשיר

 . ידה זוכים להתבוננות
נמצא לפ"ז שכל מהלך התורה שלנו כיצד לעורר את התלמיד ההגון ע"י ספורי מעשיות משנים קדמוניות  

ומדבר  וולהביא שומע  מחדש    מולידועי"ז    להיות  שמים    להיותעצמו  היראה  ירא  להשלים  ג'  בועוד  כל 
ליבו    ,הקוים ובכל  בכל החב"ד  וכל ההתעסקות בממוןושתתפשט  ועשיותיו  רגל  בכל הרגליו  )וכן   הנקרא 

מרוב יראתו אין  שעד שזוכה לבחי' יראת ה' תוסיף ימים ע"י    ,וקרקע(  \יג/התעסקות עם האשה הנקראת רגל
עוה"ז   על  שום הסתכלות  דהיינולו  עצומה  בקדושה  ימיו  כל  וממלא  לעוה"ב  קשור  כולו  כל  חיים    נעשה 

ועוד לכאורה עולה  .  לין ה' ה'(י)לק"ה תפ  לערס מעשה יגטה מז' בעמעשם א' בו יארוכים שזכה העיור שב
משמע שכל המהלך הזה הוא המהלך הנעלם בספור    ואח"כ התבוננות.עליו שזוכה גם למדריגת העשירות  

מבת מלך דהיינו שכל מה שהלך שנים על שנים במדבריות ויערים ושביל מן הצד וחיפש אותה עד שמצאה  
זה    וב' פעמים  לקיים שנה שלימה עצתה כל  ידעה בברור  באמת גרם  הוציא אותה מהלא טוב עד שכבר 
כל הממונים  ממניעות עצומות  ושוב היה צריך שנים רבות להתגבר על    מדריגת העשירות הנ"ל.שתגיע אל  

ז גרם "עיושכולם ניסו ליאש אותו ולא נתייאש    ,\טונושאי אילנות/  \יד, שהיו ג' אחים/ עופות ורוחות  חיותעל  
 להביאה לעשירות ממש ולא נשאר אלא להחזירה לאביה. 

 

 ביאור המעשה
מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, והיה  ועיין במעשה מבת מלך  

זרקה מפיו  נ פעם אחת היה מתועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברגז עליה, ו     מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאד:
שהלא טוב יקח אותך )דער ניט גוטער זאל דיך נעמען(. בלילה הלכה לחדרה, ובבקר לא ידעו היכן היא. והיה    דבור:

עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאד, ובקש, שיתנו לו       אביה מצער מאד והלך לבקשה אנה ואנה:
 ה מאד זמן מרובה מאד עד שמצאה. שמשרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבק

ועוד שהיתה חביבה אצלו  עשה רעש גדול בכל המדינה  תימה עצום הרי אין מלך בלא עם ובוודאי בת המלך שנאבדה  
, ורק אחרי שחיפש בעצמו אנה ואנה והצטער  מדוע רק המלך לבדו הלך לחפשה  א"כבמיוחד והיה המלך מצטער מאד  

לבדו נזכר בכל המעשה. ומדוע רק    א לחפשה במסירות נפש. וגם אז רק הומתניו    המשנה למלך לחגור  רמאד אז נתעור
והיכן  והמשטרה והצבא ויחידות מיוחדות    ךהתלמיד המובהק של המלך לבדו הולך לחפשה היכן הששה בנים של המל

    שיתעורר לחפשה.  אלהכולו שלא נמצא אחד מכל כל העם 
יפש  ממילא העם לא ח  .והעם היא הבת מלך)שש פעמים שש(  שבדור    םהצדיקילו  ונראה בזה לתרץ שהשישה בנים הם  

רק  כל כחם    כי להחזיר את העם אל המלך  הבנים שהם הצדיקים באמת אין בכוחם  כיון שהוא בעצמו נאבד מהמלך ו
ואפילו המשנה למלך לא האמין בתחילה    להחזיר את עצמם. ואפילו המלך בעצמו אין בכוחו להחזיר את העם אליו.  

וכ"ש    האמונה קדושה ועוד עם שלם של בעלי בחירה היינו להחזיר בעל בחירה אל  בכוחו למצא את הבת מלך ד  שיש
שימסור הנפש לא רק של עצמו אלא  )כמבואר בתורה סה(  כח עצום ונורא  על  . שצריך לזה בעל שדה ב\טזעם ישראל/ 

בניו ואשתו   נפש  נה ) גם  ב  עיין מזה בהקדמה לתורה  רבינו שאיבד  רדיפת הזקן הכל בגלל  נמה שרמז  ו ואשתו וסבל 
ב ו  ( שחגר עצמו להיות בעל השדה עי"ש רק כשראה    ,אמין בכוחו לזהבעצמו לא ה   המשנה למלך תחילה אפילו  לכן 

   . חזירההולמצאה המלך ושהמלך בעצמו לא יכול להחזירה. רק אז החליט למסור נפשו ל  גודל הצער של
נ"ל לומר שאין הכוונה להוציאה ע"י תפ , )אלא  כי תפילה היא אל המלך שבעצמו לא יכול להוציאה  ,לה, חדאיעוד 
. ואידך כי  כידוע שרק על זה אנו סומכים לקבל שכר על מעשינו()שבת צג.(  לסייע בלבד שזה בחי' מסייע אין בו ממש  

וכ"ש אחיה השישה   להוציאה  וגם הבת מלך בעצמה התפללה שיצליח המשנה למלך  כולם צריכים  באמת להתפלל 
קוטי  ידהיינו הלגבוהות  רחוקים ע"י תורות    העסק בקרוב ים שכל כחם רק בתפילה. אבל להוציא בפועל זה רק ע"י  נ ב

 
ִזיָטא   -  רפב   אותה  ח"   עיין שיש"ק   יב ֲעקֹב  י  י  ּבִ ר  ת  בִּ א  ר  ם  ֵ ש  ּב  ים  ּנִ כ  מ  ָהיּו  "ל  ז  ל  ִמיר  ּלֵ ּפ  ִמת  ָהָיה  י  ּכִ ֲעָקן',  ּצ  'ה  ֲעקֹב  י  י  ּבִ ר  ר',  ייע  ר  'ש   ֲעקֹב  י  י 

ִיש    'צּור  ק  ר  פ  ּב  ָעקֹוָתיו  צ  ּבִ ֵמּה   ה  מ  ִהת  ּול  ִעיָמה  נ  ּבִ עֹק  ִלצ  ָיֹכל  ָהָיה  ו  נֹוָראֹות,  ָעקֹות  ּוצ  ֲהבּות  ל  ִהת  ּב  ּב  כּו''  ו  ש   ָרֵאל  ּכ  ֵכן  ו  יֹוֵתר.  ו  ָעה  ָ ך  ש  ש   ָהָיה  מ 
ִאים ִעּמ  ָהיּו קֹור  ד ש   ּקֹוֵרא ע  ָבה ש   ל ּתֵ ֲהִבים ִמּכָ ל  ִצּדֹו ִמת  ִבים ל  ּיֹוש   ּיֹות' ָהיּו ה  ֲעש ִ לֹא  קֹוֵרא 'ִסּפּוֵרי מ  רּות ֲעצּוָמה, ו  עֹור  ִהת  ה ּב  ִמּלָ ה ּב  ל ִמּלָ ֹו ּכָ

ּום ּתוֹ  ש  ָרִכים ל  ּבּוִרים.ָהיּו ִנצ  ת ּדִ פ     ס 
 פא תנינא   תורה   יג
 דייקא אפשר שזה בעוג וסיחון שעמדו לישראל למנוע מהם הכניסה לארץ ישראל שם עיני ה' אלקיך בה תמיד   שהיו ג' אחים   יד
א  לעניין ששרשם גבוה מעל גבוה במרכבה עליונה אריה שור נשר ואדם ולמטה ריבוי החיות ועופות ורוחות הו   האילן אולי רומז   טו 

 רק נוף האילן 
 סרב לגאול את ישראל מהלא טוב של מצרים במשה רבינו ש   כדמצינו   טז 
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שהל  ,מוהר"ן ברבנו יאלא  כשמאמינים  רק  מועיל  מוהר"ן  עוזה   ,קוטי  בכל  רבינו  על  המחלוקת  כשהתחילה  ע"י    לכן 
אלא צריך    , ל השכל של הבת מלך לקרבהא  ראז אמר רבינו שאין ברירה כי כבר אין אפשרות לדב  כנ"ל,   "הצורר "

ליבה אל  ברמאות    לדבר  הס"מ  עם  הצדיק  שמתנהג  וגנבה  רמאות  בחי'  ּגֹוֵאי  )שזה  ס  ל  א  ּיָ יק  ּדִ צ  ל  הֹו  ל  ֵרי  ָ ש  ת  ִחינ  ב  ּבִ
אי   ּמ  אּוָתא ִעם ר  ּמָ ר  ה יג(ּב  ִגּלָ ולין כמבואר  חלגנוב דעתו כאילו אין כוונתו להעיר את הבת מלך אלא סתם לדבר דברי    )מ 

תורה  פורי מעשיות משנים קדמוניות דהיינו להלביש  יוגם זה א"א בספורים סתם אלא רק בס  בלק"ה גנבה ג' ב' עיי"ש(
ו  תורה שהיא אחד עימ  , דהיינו את התורה שקדמה לההעלם והחושך של העולם  ,התורה שקדמה לעולםדעתיק שהיא  

ש  ,ממש האותיו תורה  רק בשרשי צרופי  ואחור    א" רלשב  תכתובה  פנים  דהיינו שרשי הגבול שקדמו לבריאת  שערים 
נורא ועצום שהוא עיור    .לכן א"א לדבר ממנה כלל  (כמבואר בעמק המלך)העולם     זקןמעוה"ז והוא  ועוד שרק צדיק 

וע"כ הוא יניק כי מרגיש תמיד שכלפי גדולתו ית' עדיין לא  דהיינו קשור לתורה שקדמה לעולם  ום  לויניק שזוכר לאו כ
אם ירצה  לו  כל העוסק בהם אפשר  באופן ש  ,\יז/ יכול להשיג אותה ולהלביש אותה במעשיות  אהויל כלל לעבדו,  חהת

גדולה  , להתעורר ויתעורר ליראה  גבוה  . דהיינו שיכו הדברים בליבו  כל כך א"א להשיג בשכל אלא קצת    ה כי תורה 
ספרתי מעשה, שכל מי    \יח/ ה ואמר: בדרךנ עוזהו שרבנו פתח את המעשה הראשון בלשון     בהרגשת הלב למי שרוצה.  

וזו היא: יתרו        שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה.    בזוהר יתרו סח. כמבואר  הכוונה למי שהיה שומעה כשמיעת 
וישמע יתרו וגו', וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו, והא כתיב )שמות טו יד( שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו  

 בחי' ה' שמעתי שמעך יראתי שמיעה ומביאה ליראה.  .    וזה שמע ואתבר ולא אתברו, והאי
 

  . תחילת המעשה נראה לבאר שהמלך הוא הקב"ה והיה לו בת וששה בנים הם שש ספירות חג"ת נה"י וספירת המלכות
ה  אהשש הם בחי' אורות שעל ידם מאיר אל המלכות נמצא שהשעשוע הוא הארת הבנים בבת ומדובר כאן קודם הברי 

בבחי' מלכות דא"ס דהיינו כשעדיין הספירות הן בשרשן כלולות בא"ס וגם המלכות היא עדיין לא בבחי' זולתו אלא  
ב"ה בא"ס  אותך  .כלולה  יקח  טוב  הקב"ה שהלא  מפי  שנזרק  הבריאה    ,ומה  סוד  עצמך  גם  שהוא  )זה  מעטי  לכי  סוד 

הסתרה  נפל למדרגת  נתרחק מעדן הקב"ה ו על ידו  ש  ,ביום השישיוהוא סוד חטא אדה"ר    ,(ביום הרביעיאמר ללבנה  ש
כי למעלה אין    ,דהיינו שהרוגז הנזכר בתחילת המעשה אינו כעס מחמת איזה מעשה רע של המלכות  .הבחירה שלנוו

לברא נברא שעל ידו תתגלה מדת רחמנותו ומדת  ית'  ברצונו    הלעדהיינו שכיון ש  ,שרש לשרשי הדיןההוא  אלא    ,כעס
מקום להעלמה כזו    להכיןעל מנת  )בחי' חלל פנוי(  דהיינו בחי' צמצום הא"ס לצדדים    ,קצת מדת דין  רעור  , לכןמלכותו

 שעי"ז תיהיה הבת מלך בעלת בחירה דהיינו אצל הלא טוב.  ,אפשרות להסתיר מציאותו ית'השעל ידה תתכן 
 

שהר של זהב  הנ"ל    רי מוהרנ"ת בדעוד נראה לומר מה שאמר רבינו בסוף הסיפור וכיצד הוציאה לא סיפר, יתפרש לפי  
דהיינו חזרת    משמע שהזוכה לעשירות כבר יש לו את הכלי להתבוננות  כאן ובתורה  הוא העושר הנצרך להתבוננות.  

ינו שהיא יצאה משם בכח החיפושים  י נמצא לפ"ז שבאמת אדרבה כל הסיפור הוא ביאור כיצד הוציאה דה. הבת לאביה
  שהצדיק עושה תשובה בשביל   מוהר"ן סימן דש  י כמבואר בחי)של המשנה למלך    והעבודות והמסירות נפש והכיסופים  

תבאר לקמן זה שכל מדרגה כלולה מכל המדרגות והיה צריך לעבור עליו הכל מחדש  י)ומה שלא סיפר    \כ/(\יט/ ישראל
הלא   ה שהפיל עלי \כא/ מעט מעט מהשינההבת מלך המשנה למלך יצאה  התשובה של דהיינו שמכח  ,גם בשלב האחרון(

הצורר(  טוב   בהחולק  שנתלבש  וזקן  )ע"י  מעוה"ז  עיור  להיות  דהיינו  ימים  תוסיף  ליראה  וזכתה  להתבונן  והתחילה 

 
הלכה ב' שרק צדיק כנ"ל יכול לעורר בספורי מעשיות אבל מי שאינו צדיק גדול כזה אדרבה מפיל לשינה ע"י    עיין לק"ה יין נסך   יז 

 סיפורי מעשיות,  

דּוע  -רֹונוֹ אֹוֵמר ראבר"נ ִזכ    ָהָיה   -ח"ו סימן עא    גם עיין שיש"ק  ּיָ י ה  ּפִ ל  ָרָכה ע  תּוב    ִלב  ּכָ ּב  ז  ֻרּמָ מ  ה ה  ּז  יָנה, ש   ּבִ ת ה  ל ִמּד  ת 'ִמי' ָקֵאי ע  ב  ּתֵ ש  
כוֹ  ּיָ ש   ִמי  ֵאין  ה,  ָ דֹוש  ּק  ה  ִכיָנה  ש ּ  ה  ִהיא  ש   ִיל  ח  ת  ָהֵאש   ּזֹאת  ש   נּו  י  ה  ָצא",  ִימ  'ִמי'  ִיל  ח  ת  "ֵאש   לֹא(  אֹוָתּה, )משלי  צֹא  ִלמ  ִחיָנה    ל  ּב  ה  ק  ר  א  ּלָ א 

בֹוּה  ש    ּגָ נּות  ה  ָ ש  ק  ֵדי ָהע  ל י  ָרּה, ֲאָבל ע  ִניִנים ִמכ  ָרחֹוק ִמּפ  ד ש   ך  ע  ל ּכָ ֱעָלָמה ּכָ ִהיא נ  ף ש   א  יָנה, ו  ת ּבִ ִחינ  ה  ל ּב  ֲעש   ּמ  ר ּב  ֻסּפָ מ  כ  ה ו  ּנָ ָצא  ּסֹוף ִימ  ב  ל 
מ   ּיֹות ּב  ֲעש ִ ִסּפּוֵרי מ  ּב  ֹון ש   ן  ָהִראש  ּיֵ , ע  ך  ל  ת מ  ת ּב  ה ֵמֲאֵבד  ם.ֲעש   ָ  ש 

 כי זה עיקר התשובה לתפוס שכל העוה"ז הוא רק פרוזדור ודרך אל הטרקלין   בדרך דייקא   יח
ר ּב    -סוף אות נ'  הלכות שבת הלכה ז    -או"ח    ליקוטי הלכות ועיין    יט  ֵהם ִעּק  יִקים ש   ּדִ ּצ  ֵדי ֵאּלּו ה  ל י  ע  ֵעיל ש   בָֹאר ל  ָבר מ  י ּכ  ת  ּכִ ֻדש ּ  ת ק  ִחינ 

ּלוֹ  ּכֻ ת ש   ּבָ ּוָבה ֲאִפּלּו    ש   ש  ּכֹות ִלת  ָחד ִלז  ל א  ל ָיָדם ָיכֹול ּכָ "ל, ע  ּנ  ּכ  גֹות  ּשָֹ ה  ל ה  הּוא ע  א, ש   ּבָ ל עֹוָלם ה  ּוָבה ש   ש  רּוִעים.ּת  ּג  ּב  רּוע  ש   ּגָ ָכל    ה  י ב ְ כ ִּ

ׁשו ָבה עַ  ים ת ְ "ל עֹושִּ ים ַהנ ַ יקִּ ד ִּ ַהצ ַ ַעם ׁשֶׁ ַ ים  פ  אׁשֹוָנה ו ָבאִּ ָגָתם ָהרִּ ָֹ ה  ל ַהש  ַעל ְיֵדי זֶׁ יֹוֵתר, ׁשֶׁ ת ֲחָסָדיו ב ְ ַ ֻדל  ין ג ְ יגִּ ִֹּ ה ַמש  ָגה ְיֵתָרה ַעל ְיֵדי זֶׁ ָֹ ְלַהש 
"ל   ַהנ ַ יאו ת  קִּ ב ְ יַנת  חִּ ב ְ ם  הֶׁ ב ָ ם  ג ַ ים  יסִּ ו ַמְכנִּ יֹוֵתר  ב ְ ים  ֵפלִּ ְ ַהׁש  ין  יהִּ ם  ַמְגב ִּ ּיֵ ק  ל  ה  ּתָ ע  ֵעת  ל  ּכּו  ז  ּיִ ִמ ש   ם  ג  ו   , ּךָ ִהּנ  אֹול  ש   יָעה  ּצִ א  יכּו  ו  ִ ש  מ  י  קֹוָמם  ּמ 

ּנ   לֹות ה  כ  ִמיד ּבִ ך  ּתָ ר  ּבָ ה' ִית  לּו ל  ּל  ּפ  ִית  ֲעקּו ו  ִיצ  ם, ו  עֹוֵבר ֲעֵליה  ה ש ּ  ָכל מ  ך  ּב  ר  ּבָ ה' ִית  ָמן ל  צ  ִים  ע  ת ָצפּו מ  ִחינ  י ּב  ּתִ ע  ּו  ִ אֹול ש  ן ש   ט  ת ִמּב  ִחינ  ב  , ּבִ ש  פ 
י קָ ע   ּתִ ָזר  י ִנג  ּתִ ר  י ָאמ  ִ " ל רֹאש  ּנ  כּו' ּכ  ֵלָמה ו  ּוָבה ש   ש  ּכּו ִלת  ז  ּיִ ִים ש   מ  ָ א ה' ִמש ּ ֵיר  ִקיף ו  ש   ד י  ּיֹות ע  ּתִ ח  ָך ה' ִמּבֹור ּת  מ  ִ ת  ָראִתי ש  ִחינ  ה הּוא ּב  ָכל ז  ל. ו 

יִקי  ּדִ ּצ  דֹוֵלי ה  ָחד ִמּג  ל א  ל ּכָ ּבֵ ק  ּמ  ת ש   ּבָ ת ש   ֻדש ּ  חִ ק  ה ּב  ת מש   ִחינ  ֵהם ּב  "ל ש   ּנ  "ל: ם ה  ּנ  כ  הּו יֹוֵמי ו  ֻכל  ת ּד  ּבָ ת ש    ינ 
להקצין   כ רק  והביאור    הכוונה  מוהרנ"ת  בדברי  מבואר  באמת  אבל  הנ"ל.   מהלך  עפ"י  מלך  לבת  למלך  המשנה  בין  החילוק  את 

ו  התפוח  שאכילת  שם  שביאר  וכפי  הדורות  יחידי  הוא  למלך  המשנה  שאע"פ  והנפילה  הלקוטים  אדה"ר  לחטא  רמז  לשינה  נפילה 
ינה ע"י שתיית יין רמז לחטאו של נח אעפ"כ למעשה הכוונה גם כל אחד מאיתנו והבת מלך היא השכינה הקדושה שבכלל רומזת  לש 

ועי"ז את   וצריך להחזירה אליו  ממנו השכינה  נאבדה  בחטאיו  מישראל  כל אחד  בפרטיות  ושכנתי בתוכם אבל  בבחי'  ישראל  לעם 
הוא העשירות שעל ידה ההתבוננות צ"ע ונ"ל לבאר שבאמת אצלינו הבת מלכה    מו אל המלך. ולפ"ז מה שכתב שההר של זהב עצ 

שלנו שהיא השכינה שלנו עדיין לא נמצאת כלל בהר של זהב אלא רחוקה מאד משם כי היא עדיין אצל הלא טוב ורק כל אחד כפי  
 אל ההר של זהב.  מדרגתו ביראה כך הבת מלך שלו יוצאת מהלא טוב 

משנה למלך הוא זה שישן אבל עיין מגילה עה"פ באסתר "ישנו עם אחד" דרשו במגילה יג: שאמר המן  מבואר שה   צ"ע שבמעשה   כא
 שהעם ישן מן המצוות אבל בפרי עץ חיים מביא בשם חז"ל שהמן אמר ישן אלקיהם של אלו.  

, וסוד שאמר המן ישנו עם  מי מרדכי, היה סוף זמן הדורמיטא של ז"א פרק ה והנה אז בי   -שער ר"ח חנוכה ופורים    -  פרי עץ חיים 
אחד מפוזר ומפורד. ארז"ל על ישנו, שאמר המן, אלהיהם ישן הוא, פי' ישן הוא המלך שלהם שהוא ז"א כנ"ל. וזהו הדורמיטא, וכיון  

 ו.ו של עולם, כי חזרו המוחין בו, ונתעורר שהוא ישן, ורוצה לחזור פב"פ לחזור ולבנות בהמ"ק פעם ב', )וזהו נדדה שנת המלך, מלכ 
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דקדושה דהיינו תיקוני עתיק ועי"ז לעשירות דהיינו שהגיע להר של זהב ואז מצאה המשנה למלך והביאה אל המלך  
   .דהיינו להתבוננות

מקרב    ,למצא את השכינה הקדושהרק בכח עבודתו    ,שרש נשמות ישראל  ראה פירושו שהמשנה למלך צדיק הדוונר
 כי נשמות ישראל הם בחי' השכינה בבחי' ושכנתי בתוכם.   , את ישראל לאביהם

ואחר זמן רב  שביל מן הצד  ואח"כ מצא במדבר    \כב/ שדות ויערים  אחרי שנים רבות שחיפש במדבריות ועי"ש במעשה ש
בו   טוב  התחילה מצאו   .זכה למצאהשהלך  הלא  עימה  ,במקום  להוציאה  ,ודיבר  כיצד  לו  בנ   ,ואמרה  נכשל  סיון  יושם 
שיהיה קובע לו  בעיצה אחרת  ושוב אמרה לו כיצד להוציאה  שם שוב,  מצאה    לא איבד אותה אלאואעפ"כ    , האכילה

כי    ,אכילה  ע"י  שהיתהונפל עי"ז לשינה קשה מהקודמת    סיון הייןיושוב נכשל בנ ,  \כג/מקום ומתגעגע אחריה בכל יום 
אבל באמת    דהיינו לגמרי להביאה למלך.   ,ועי"ז לא הצליח להוציאה  ,בראשונה ישן כמה שנים ובשניה שבעים שנה

מבואר שם שאחרי שנכשל ביין כתבה לו על המטפחת שמעכשיו יש לו לחפש אותה בהר של    פעל תיקון עצום שהרי
מרגליות   ומבצר של  במוכנ"ל  זהב  דהיינו  המבוארת אצל  ,אהלדרגת העשירות הנפ דהיינו  הכלי להתבוננות  נו שהיא 

שנים רבות שהמשיך לחפש אחריה  הלא הגיע לשם אלא אחרי  היא  החזרה אל אביה, ואע"פ שבסוף המעשה מבואר ש
   ע"י העיצה האחרונה שנתנה לו. אע"פ ששגה ביין.  אעפ"כ מבואר שמהלא טוב כבר יצאה  ,במניעות עצומות

 
התורה שם מתחיל מסור    ועיין תורה ס' מהלך   .מדרגת העשירותל   שתגיעב מיד ידעה  ו וצ"ע מדוע כשיצאה מהלא ט

וכן איתא שהנופל    ,\כד/ כמבואר בתורה לו  ,מרע מהתאווה הידועה חמדת יופי נשים וידוע שזה עיקר הנסיון והלא טוב
   .בתאוה זו נקרא רע דייקא כמ"ש ויהי ער רע בעיני ה' )בעיני דייקא בחי' חמדת יופי נשים(

לאכילה היא כבר היתה בחי' יציאה מהתאווה וכמסופר על    דהיינו של המשנה למלך  ולפ"ז אפשר שהנפילה הראשונה  
שזה בחי' הכשרים    ( ע"י היין  ואח"כ שוב)  וע"כ נכשל אח"כ בשינה   רבינו שתחילה הכניס כל התאוות בתאות אכילה. 

ג' ויפה שייך לומר רק על מי שיצא מהתאווה.  ו  .ויפים שנופלים לשינה ע"י אכילה כמבואר שם בתורה ס' אות  כשר 
ומיד כבר  יצאה מהלא טוב,    הבת מלךוהיינו כנ"ל ולכן דייקא אז כשיצא מהתאווה שעי"ז נכנסים בשער היראה אזי  

 ידעה שתגיע במשך הזמן לעשירות דהיינו להר של זהב ומבצר של מרגליות. 
כלל) זכה למצאה  לא  יצא מהתאווה  זמן שלא  זכה לראו  נמצא שכל  אזי  וניסתה  ת וכשיצא ממנה  עד שבאה אליו  ה 

 ( ב"פ לעוררו
 

שניה    מבוארצ"ע   היתה קשה מראשונה ה  ע"ישנפילה  היתה שבעים שנה   יין  דהיינו שנפל מכ  כי  ע'(  גמט'  הע'  )יין  ל 
שנים"  ע"י האכילה    ול יאו  ,פנים "כמה  רק  פנים.  משמע שישן  הע'  נפל מכל  לומר שלא התקדם    לא    י ע"וקצת קשה 

בלק"ה שבת  לא מתייאש הוא רק מתקדם וכמבואר  ש  , שהרי לא נתייאש אף לרגע והכלל שמיאלא חזר לאחור  עבודתו
    . הוא זה שמחזיק את כלי הקרב בידומאן דנצח דף כט. זוהר תיקוני  עפ"י ה  ( ז' נד)

הצורר  "י התלבשותו בעוהתגבר  הס"מ    ועל זה חרק שיניוכנ"ל דמצינו באנ"ש שתחילה עסק עמהם רבינו בתורות    ואולי
, )בחי'  חכמתו מרובה ממעשיו  'הוא לבחי  ר שעיקר הפלת הצורלכן נפלו לבחי' שינה ע"י היין דייקא )יין ההונגרי(    הנ"ל, 
לעשות(שלו עמ"נ  ולא  חכם  להיות  מוהר"ן  לקוטי  הגון.    מדים  שאינו  תלמיד  הנקרא  שזה  בתורה  שם  ואע"פ  כמבואר 

כי רבנו לא התייאש מאיתנו לעולם ממילא  תי  חצכשלה אינו כן וכדברי רבינו נ נ "ש  שהיה נדמה שעבודת רבינו עם אנ 
לנצח המנצח  הוא  רבינו  שבכלליות  ויותר  יותר  ונתקן  הלך  רק  שוואנצח    ,התיקון  הנ"ל  במעשה  הבחי'    יאעפ"זה 

ה לו  וכתבדייקא אז היא יצאה מהרע  אעפ"כ    , יה אפילו קשה מן הראשונהנוהש  , שהמשנה למלך נפל לשינה ב' פעמים
 . דהיינו במדרגת העשירות הנפלאה , שימצא אותה בהר של זהב

כי כל מהלך התורה הזו קיים בכל המדרגות מהנמוך ביותר כמבואר בלק"ה הלכות מלמדים א' ששכר הלימוד  ונראה  
ו  ואמ   ובודאי אז מדובר ביראה של תינוק מאביו  המביאה להתבוננות.  שמשלם האב ללמד את בנו הוא בחי' עשירות

חדשה  שהי מדרגה  הוא  יום  שכל  בימים  בא  זקן  אברהם  בחי'  לדרגה  מדרגה  לעלות  וצריך  ביותר.  הנמוכה  יראה  א 
   .לגמרי

ן  וכ"א לפי מדרגתו כי  , כי אדרבהשינה של ע' שנים דייקאלואולי בזה יתבאר כיצד נפל תנא קדוש ונורא חוני המעגל  
  .כך פל כלקרוב להתבוננות לכן בבחי' ירידה צורך עליה נ  השהי

  פעל בדרך נעלמתבאמת  )שנפילתו השניה גדולה מהראשונה(  נמצא שמה שבנגלה נראה שהמשנה למלך הלך אחורה  
 וב ליאוש.רק נדמהשנתגלתה רק בסוף כשכבר היה   , התקדמות נפלאה

שכבר  פ  ננות ואילו בסוף המעשה מבואר שאע"ולפ"ז יתבאר הקושי על דברי מוהרנ"ת שאמר שהר של זהב היא ההתבו
. ואולי כנ"ל שלהוציאה  כדי להוציאהולשום שכל וחכמה  ומזונות  לשחד את הס"מ  היתה שם היה צריך עוד זמן וממון  

ממילא הקטרוג  בחי' הגאולה הגמורה שאפילו רבנו לא זכה בפועל אלא משיח  לגמרי ממש זו המדרגה הגבוהה ביותר  

 
ומשה היה רועה. אחז משה רבינו האומנות הזה כמנהג הצדיקים הראשונים, כי כן מצינו בהבל הצדיק,  שמות ג' א'    עיין רבינו בחיי  כב

בנבואה.   ועוד כדי להתבודד  מן הישוב שהוא עלול אצל החטא,  כדי שיתרחק  והטעם  גם בשבטים,  ומה שאמר  גם באבות העולם, 
שה מתרחק מן השדות כדי שלא ירעה צאנו בשדה של אחרים ויבוא לידי גזל. לא פירש הכתוב  אחר המדבר לימדך הכתוב שהיה מ 

כמה שנים עמד משה במדין, ודרשו חז"ל )בראשית רבה ק, י( ארבעים שנה ישב משה במצרים וארבעים שנה במדין וארבעים שנה  
נו, ואמרו עליו )שם( ארבעים שנה עסק בפרקמטיא  יבא שהיו ימיו מאה ועשרים שנה כמשה רבי במדבר. וכן דרשו חז"ל על רבי עק 

 ארבעים שנה למד ארבעים שנה לימד, וכמו כן הלל הזקן, גם רבן יוחנן בן זכאי: 
התבודדות   כג היינו  כראו   לכאורה  להתבודד  כיצד  אותו  שלמדה  צ"ל  ההתבודדות  היא  הצד  מן  ששביל  אנ"ש  שפירשו  מה  י.  וא"כ 

ולפחות   ולהתגעגע  מקום  לקבוע  תירוש  דהיינו  נקרא  דיין  והמח  המחשבה  לשמירת  רומז  אולי  יין  ושתיית  זה.  בעניין  שלימה  שנה 
 לרמוז דמי שלא זכה נעשה רש במקום ראש כדאיתא בגמ'.

מבעל תפלה מבואר    ועיין לק"ה קדושין ג' ג' מקשה שם הסתירה שבמעשה   .עד כמה תאוה זו קשורה לתאות ממון   ועיין תורה כג   כד
והנסיון  שתאוות ממון הכי קשה  ובתורה לו שניאוף עיקר הקושי  זו בזו עי"ש. עכ"פ מבואר שה   ומתרץ   , לצאת  ואר  ב מ שהם תלויות 
שיראה   שלנו  הניאוףהיא  בתורה  העשירות   ,הפך  הפך  עניות  , שהוא  מביא  ממון    , כי  תאוות  נמי  נובעת  היא  ש הכי  העשירות  הפך 

 מניאוף כמבואר בתורה כג.  



 יא             מוהר"ן                                 הקדמהתורה ס                             ליקוטי                      

המת בבחי'  ולהשתהות  הס"מ  את  לשחד  וצריך  ביותר  עצום  זמןאז  עמוקה  רב    ן  לשינה  שוב  ליפול  ומוחין  ובהכרח 
מכל  טנות  דק ש  ,\כה/ שינהביותר  תיהיה  ההתעוררות  אלא  כול  ותוליד  האחרונהממנה  ידה  שעל  עצומה  יזכו    םיראה 

     . ולעשירות והתבוננות.אריכות ימים וזכרון נפלא של העיור 'ני עתיק בחיולתיק
 

 ובפרטיות 
הבת מלך הפרטית שלו היא השכינה  ו  , משנה למלך הפרטי שלו  ו להיות בחי'מתני   לחגורגם הוא צריך  כל אחד מאיתנו  

ובאמת מעטים זוכים להוציאה מהלא טוב אל ההר של זהב כי    , שצריכה לשכון בתוכו בבחי' הכתוב "ושכנתי בתוכם"
 נה כלל. יורובה דרובה לא התחילו כלל להתעורר מהש תלוי ביראה שזכו לה.

יש בהם הכח  של רבמעשיות    יפור יסש  ונראה  ולא    לעורר מהשינה ינו מצד עצמם  לב  רק  רק צריך לקרא אותם עם 
   .עמ"נ לזכות לדביקות ויראההלב בהתפעלות  בתמימות קריאת הלב  וכנ"ל בשכל 

ד' שמורא שמים  בשכל כמבואר בתורה באות    עוד רואים שאע"פ שעיקר היראה היא השגה בו ית' שמשיג רוממותו 
זו כבר יראה גבוהה מאדא  ,"דהוא התבוננות ע"י חב דייקא  בחי' יראה של נשים  אבל תחילת היראה היא    ,בל באמת 

  כי בהכרח שהיראה תתחיל מאור  ,רק התפעלות ליראה עצומה בלא שיודע למה כלל  , התפעלות הלב בלא שכל כלל
שמצינו   וכעין  בלב.  רק  אלא  בשכל  להשיגו  כלים  שאין  ועצום  תנינא    ה בתורגדול  בא האו  תשבשעעז  היראה  כל  ה 

    לאדם.
 

מכח  ע"י שמקבל  שלפ"ז רק המשנה למלך יכול לקרב רחוקים דהיינו צדיק הדור החי באותו הדור    העוד יש לעיין מ
וצ"ע לפ"ז מה התכווין       .תלמיד המובהק של רבינו הננמ"חהדהיינו רק    .הצדיק הגדול מיחידי הדור השייך לאותו הדור

דייקא את הגדולים שבהם כגון ת"ח  )אנשיו שלא יהיו עצים יבשים אלא יקרבו רחוקים  גער ברבינו בחיי מוהר"ן סימן תקמג ש

ועי"ז יתקרבו גם הקטנים ממילא ֵקי  ועי"ש הלשון    ( ובני עשירים ומיוחסים  ִעס  ין ּב  יחֹות ֻחּלִ ֵני ָהעֹוָלם ֹשִ ּב  ר ִעם  ּבֵ ד  צֹונֹו ָהָיה ֲאִפּלּו ל  ּור 
ִית   ו  ח  מ  ִיצ  י  אּול  ל  ָהעֹוָלם,  ָמאּג  ָעל  ּב  נּוָעה  ּת  ִאם  י  ּכִ ל  ע  ִיפ  לֹא  ִאם  ֲאִפּלּו  ו  ך   ר  ּבָ ִית  ם  ֵ ש ּ ה  ל  אֹוָתם  רּו  עֹור  ּי  ש   ּבּוִרים  ּדִ ה  ִמּז  ל  ,  ּגֵ

ֹאד,  ן טֹוב מ  ם ּכֵ ָעה, ּג  ָ ִפי ש  רּות ל  עֹור  ּוָבה אֹו ִהת  ש  הּור ּת  ה ִהר  ם ֵאיז  ה  ֹנס ּבָ כ  ּיִ מר כאן  ין שאושמעתי מפרשים ששיחות חול  ש  
שכיון שבא מכח ציווי רבינו הם בבחי' ספורי מעשיות משנים קדמוניות.  הכוונה שכל אחד יכול לספר ספורי מעשיות  

כאן לצורך לקרב רחוקים מותר כיון שבתוך    ,אלא הכוונה שאע"פ שאסור לדבר דברים בטלים  \כו/   ואינו נראה לי כלל
  , שמאיר לו פניםשמים    ל עצם הדיבור של רחוק עם אדם יראאב   ,חיצלי   לו אם לא ידבריו יכניס איזה דיבור קדושה ואפ

אם  אלא    ,פורי מעשיותיאבל בוודאי שאין לזה מעלת ס   פנימי ומתחרט על מעשיו.הניצוץ  את ה כבר מעורר אצלו  זה  
 .\כז/ מספר עימו את המעשיות שסיפר רבינו 

נראה פשוט שכל כוחם מהצדיק    , והמוניםרבים  ם האחרונות כמה מחזירי בתשובה שמחזירים  יומה שמצינו בפרט בשנ
והראיה שאין בכוחם להחזיר    הגדול שבהעלם הכניס בישראל התעוררות לתשובה והם רק קוצרים מה שהצדיק זרע.

אבל להחזיר צדיקים בתשובה זה יכול רק צדיק עצום ורק ע"י ספורי מעשיות וכמבואר בשיחות    \כח/ אלא רחוקים מאד
   אמר שמעכשיו יתחיל לעסוק עימהם בספורי מעשיות.   דייקא הנ"ל שעל אנ"ש של אז 

 

ביאור עניין היראה בג' קוין ועניין האריכות ימים שנקרא זקן דקדושה ועניין לידת היראה ועניין כלי ההולדה שהם בחי'  
לפני  מות שועניין השופר שהוא בחי' ספורי מעשיות משנים קדמוניות ועניין העשירות וההתבוננות יבוארו בהקדבטחון  

 כל אות ואות בתורה. 
 

 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 

 
שראל שנהג בקטנות דקטנות מאד ואמר שרק עי"ז יש אפשרות שיצליח להתגבר על כל המניעות  נסיעת רבינו לארץ י   עיין סיפור   כה 

 על זה. וידוע שהצדיק וא"י בחי' קב"ה ושכינתיה.  
יין נסך   כו  שינה ואני  ב' ב' שמה שאמר רבינו אחר אמירת המעשה הראשון שהעולם אומרים שספורי מעשיות מפילים    ועיין לק"ה 

מה  שמעורים  להפך  כי  אומר  כדבריהם,  לשינה  מפיל  אדרבה  אזי  מעשיות  שמספר  אחר  אדם  כל  אבל  גדול  צדיק  דווקא  זה  שינה 
מעשיות מעולם המעשה מצד עצמם מסוגלים דייקא להפיל לעשיה ומוחין דקטנות ורק בכח הצדיק הגדול שהוא למעלה מהעשיה  

 ה גבוהים כל כך שיעוררו דייקא.הוא יכול להלביש בדבורי חול דברי תור 
ִליטָ ח"ד סימן שפ    עיין בשיש"ק   כז  ער ש   עס  ער אֹוד  ָרֵאל ּב  ל ר' ִיש   רּו ע  ָעב  ִדיפֹות ש   ָהר  ּסּוִרים ו  ּיִ ער ה  דּונ  אר  ָרֵאל ק  י ִיש   ּבִ ָרָאה ר  ש   "א, ִנֲחמֹו  ּכ 

נּו, הוּ  ּבֵ ר  ך  ל  בּות  ר  ק  חּות: "ִסּפּור ִהת  צ  ר לֹו ּב  ָאמ  ּמִ ו  ּיֹות ש   ֲעש ִ ּמ  ָחד ֵמה  מֹוִנּיֹות" א א  ד  ִנים ק  ָ .   אפילו אם נאמר שלא רק לנחמו אמר כן אלא  ש ּ
 בכוונה אבל אין זה סיפור שהוא המציא אלא שהקב"ה המציא ונתקיים ברבי ישראל זצ"ל.

כך. ועוד שהמקרבים בעצמם לאו  טוב שלא ישמעו אותם בגלל הלשונות הגסים שמוכרחים לדבר אל רחוקים כל    ואדרבה צדיקים   כח
 וקא צדיקים כל כך ואיך יקרבו צדיק בכח עצמם.דו 
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 מעט המכיל את המרובה  סיכום
השופר   סוד  בה  ומבואר  תקסז  בר"ה  נאמרה  זו  ר"ה  תורה  כמבואר  של  מהשינה  התעוררות  הוא  שסודו 

יראה כמ"ש היתקע שופר בעיר ועם לא    תכונתו וסגולתו לעוררברמב"ם עורו ישנים מתרדמתכם וזה ע"י  
פעמים   ג'  דהיינו  השופר  קולות  ט'  לשמוע  החיוב  ומדינא  תקיעהיחרדו.  תרועה  תקיעה  קולות  וצורת ג'   .

שדרכו להיות צר  לאוצר  , ו"יקמרחב  בענני  יק ומן המצר קראתי  "להשופר שפיו צר והולך ומתרחב רומז  
   .הימיםואריכות היום ועי"ז להרחבת   ,יראת שמים שזוכים על ידוהיינו אוצר ו ,בראשו ורחב בשוליו

קולות  ו עניי  כאןרמוז  שופר  הט'  זו  שתורה  מהם    יםמחולקניה  במה  אחד  שכל  קוין  בג'  יראה  דהיינו  לג' 
ט' סה"כ  לג'  השופר  ,מחולק  קולות  היראה    ,כמניין  הנפלאות  ,הזוומכח  מעלות  לג'  ימים   ,בא  אריכות 
 . עשירות והתבוננות

שמניק לישראל כמבואר בתורה   ,כי הצדיק נקרא אם  ,פורי מעשיות משנים קדמוניות ע"י הצדיקיזה בחי' סו
אות   פרק  והוא    , ח'ד'  אור  בככבי  באריכות  כמבואר  רבינו,  ובפרט  תקרא(,  לבינה  אם  )וכמ"ש  בינה  בחי' 

שבו   השופר  בחי'  שהם  חול  דברי  הם  מעשיות  הסיפורי  כן  בהמה  קרן  הוא  שהשופר  וכמו  ובינה.  חכמה 
תיק. תוקעת הבינה דהיינו הצדיק בחי' הבלים דקדושה שבהם הארת אמת מבחי' שנים קדמוניות דהיינו מע

 ז נמשך יראה עצומה הפוגעת בלב בבחי' אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. שעי"

בעבודת חדש  מהלך  רבינו  מבאר  זו  אנ"שבתורה  עם  מאד    \א/ו  התגברה  תקסו  שעברה  שבשנה  שכיון 
אנ"ש   על  שינה  להפיל  דבר  הבעל  והצליח  עליו  שנפלוהמחלוקת  דקטנות  ל  דהיינו  כל   מחמתמוחין 

שיהח משמענרופים  רבינוהצורר  ו  על  דסט"א  ע"כ  הזקן  בכח  כבר  ,  היה  לבדלא  תורה  לעוררם    אמירת 
מעשיות   בספורי  ומלובשת  הנעלמת  תורה  ע"י  שמעוררם  ע"י  הס"מ  של  דעתו  ולגנוב  להערים  והוכרח 

קדמוניות פירוש    .משנים  היא  זו  ותורה  מלך שאבדה  מבת  המעשה  סיפר  ר"ה  לפני  מה  המעשה  על  וזמן 
 הנ"ל.

מכיעור המעשים ופגמי   אפשר לצאתלצדיק    וע"י ביטולרצון לשוב ולהיות ירא שמים  ע"י הש  נור רביאומב
הגון  ולהעשותהברית   ויפה  תלמיד  טהורה    ,כשר  בהמה  קלף  בחי'  נעשה  שלבו  הצדיק  בבחי'  יכול  ואזי 
ס  ולעורר קדמוניותיע"י  משנים  מעשיות  ונרשמים  פורי  מ  הנחקקים  לצאת  אותו  ומעוררים  ת  עכירובליבו 
הומו  המח שגורמת  דקטנות  אכילהחין  מבורר כשו  ,תאוות  אוכל  וביראה  באמונה  בקדושה  לאכילה  זוכה 

ונסמך  טחון  ידבורי אמונה זוכה לב  , וע"ימדברו  שומע  נעשהמתעורר ו ואזי    מיטיב את ליבו ומשביע נפשו,  
וזוכה   ההולדה,  לכלי  וכמו שנולד מחדש  לכח הדיבור  גדולה  בעל תשיראת שמים  גמורונעשה  ירא    ובה 

צריך שתתפשט יראתו בכל מוחו עיקר היא היראה שהיא פועלת הכל, ומביאה לכל המדרגות, לכן  שמים, ו
ובכל  ו ממונו,  ,יול  ג  ר  ה  בכל  ליבו  וכל עסקי  ובלימודו  ובן,  דהינו בהתבוננותו  רב תלמיד  בחי'  ונעשית   שזה 

ומבטלת ממנו כל מיני פניות   ופי נשיםוחמדת י  מקררת התאווה  יראהה  קומה שלימה של יראת שמים ואזי 

שקר   של  והזוחינות  הברית  קשר  ימים  וזוכה  כרוןיומתקנת  ימים  לאריכות  תוסיף  ה'  יראת    , בבחי' 
ב ימיו  ושמתמלאים  וקדושהמצוות  טובים  זקןונ  ,מעשים  אליו    ,עיור מעוה"ז  ,דקדושה  עשה  ביטול  שמרוב 

זוכר לאו כלום  ,ית' קו  ,נעשה    ,בחי' למעלה מהזמן  ,דהינו השגת עוה"ב  ,דם הבריאהדהיינו השגות מבחי' 

בחי' אין מחסור ליראיו    עשירותל זוכה    ,ומרוב ביטול אליו ית',  \בשע"י זה לא עולה אצלו עוה"ז כהרף עין/ 
לא חסר ו  ,שמח בחלקו בתכליתמלא אלוקותו ית' נעשה  מוחו וליבו אלוקות  ש  ע"ישמרוב ביטול אליו ית'  

ובא  ואזי מחזיק אצלו ממון הרבה ומשבר צינור תאוות הממון לגמרי  ,  הון דעלמאכאילו יש לו כל  כלום,  

כלי  שהוא  בתכלית  התורה    להתבוננות   לביטול  עילאה  ,דעתיקאבשבילי  חכמה  בעצמו    .יסוד  יכול  ואזי 
 שנים את ימיהם וכנ"ל. יפורי מעשיות משנים קדמוניות ולעורר תלמידים הילספר ס

 

  [ג ] ס תורה 
 ו(ךח ע"אא דף ק)נש האיש  רבא קד דהאדרא 

אמאי עת לעשות לה' משום    [ט] ואמר עת לעשות לה'    חן מעו  תח ר' ש  פ  ז

דהפרו תורתך מאי הפרו תורתך תורה דלעילא, דאיהי מתבטלא אי לא  
 

בשיחות ומשמע ממה שמסופר על חוני המעגל שנפל מכל הע' פנים אבל קשה לומר זאת כי ליפול מכל הע' פנים של    כך משמע   א
חלק  לשום  לו קשר  אין  הכוונה שכבר  פשטות  ושום קשר להקב"ה.    תורה  לדור שלנו שרובו  בתורה  רבנו  כוונת  שעיקר  נראה  לכן 

  .באמת מרוחק לגמרי מהתורה והקב"ה 
 חות הר"ן שח שי   כנ"ל   ב
 רה תורה זו נאמרה בראש השנה שנת תקסז )חי"מ( שחל בשבת וראשון )פל"ח( ועיין שם הובא בשיש"ק ח"א רז גודל ההתעוררות שהיתה בעת אמירת התו   ג

 האידרא   -ו  מתרל   ד

 ניקוד בש בתקפא   ה 

 קךז ע"ב ובתרלד ותרלו תוקן קכח ע"א -בתקפא   ו

 דגש בפ' בתקפא   ז
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אשריך ישראל מי   [יא]   . כתיבייתעביד בתיקוני דא. ולעתיק יומין אתמר
י' קמי', ברי' אותבמי כמוך באלים ה'. קרא לר' אלעזר    [יב]   כמוך וכתיב

אתתקנו  כאן  עד  דכולא.  כללא  אנן  ואמר  אחרא,  מסטרא  אבא  ולר' 
קיימין. אישתיקו שמעו קלא וארכובתן דא לדא נקשן. מאי קלא, קלא  

 :[יג ] דכנופיא עילאה דמתכנפי

פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות לה' משום דהפרו תורתך, מה הפרו תורתך )איזו תורה הפרו(    -תרגום  
ליונה )סודות התורה( שהיא מתבטלת אם לא נעשית בתיקונים אלה )אם אנו לא נגלה סוד עולם  תורה ע
כמהתיקו מי  וכתיב  כמוך  מי  ישראל  אשריך  כתיב  הנ"ל(.  )פסוק  נאמר  יומין  עתיק  של  התיקון  ועל  וך  ן( 

)השווה הכתוב שבחו של מקום לשבחם שלישראל במי כמוך לכן ראויים הם לגלות סודותי ו(.  באלים ה' 
ו כלל הכל,  קרא ר"ש לרבי אלעזר בנו והושיבו לפניו )לימינו( ולרבי אבא מצידו האחר )לשמאלו( ואמר אנ

מה קול שמעו קול של    עד כאן נתקנו העמודים. שתקו )החברים( ושמעו קול וברכיהם רעדו ונקשו זה לזה
 פמליא עליונה שבאו )לשמוע הסודות שיגלה רשב"י(.  

 
שכיון שהתגבר  )עיין לעיל בשיחות על תורה זו(  מבואר בחיי מוהר"ן  ה  רמוזהר הזה  זושבכוונת רבנו  נראה  
והיינו עת    ,ולכן עם אמירת תורה זו התחיל לספר המעשיות משנים קדמוניות  , נפלו ישראל לשינה  ,הסט"א

לה'  מעשיות  ,\יד/ לעשות  ספורי  לספר  העליונה  ,דהיינו  התורה  הפרו  שישראל  נתעורר  ,כיון  לא  כבר  ו  כי 
העליונה   רבינו,  מתורה  להם  לשינהשאמר  שנפלו  התורה    , כיון  את  להעלים  דהיינו  לה'  לעשות  עת  לכן 
פורי ינים ע"י סנו לעורר ישידהי  ות דהיינו "לעשות" דייקא כדי להחזיר את ישראל להש"י,העליונה במעשי

חזור לחזיר להם  שהיא התרופה שעל ידה אפשר להתיר פה אלמים ולהתיר פה עקרות דהיינו ל  ,מעשיות
י"ז  עד שתיוולד בהם יראה גדולה. ויזכו להאריך ימיהם בבחי' יראה תוסיף ימים, וע  ,את כח הדיבור הקדוש

אזי אשריך    ,, וכשזוכים לכל זהשהיא הקרקע להתבוננותיזכו לעשירות דקדושה בחי' אין מחסור ליראיו.  
וכדי להיות מרכבה ליראה בג' קוין של    .ראלי ואין כמו יש,שאין כמו הש"  ,ומתגלה תרתי מי כמוך   ,ישראל

ובן תלמיד  לפניו    ,רב  לבנו  שם(  לפניו משמאלולתלמידו  מימין  קרא  מדבש  ושמעו  ואזי    )מתוק  נתעוררו 
 נפלה עליהם יראה עצומה עד שברכיהם נקשו זו בזו.קולות עליונים ו

 

 אאות 
וכבר נתבאר לעיל תורה נט   .ייקאע"י הקדמות דשרבנו מבאר כאן סוד העשירות שהיא כלי להתבוננות 

קרא שרש הרצון שע"כ נ ובתורה סח שרש הממון בקדושה שהוא גבוה מאד עד שהוא שרש נפשות ישראל

 
 ןמנוקד בתקפא ׁשמעו    ח 

 תהלים קיט קכו   ט 

 איתמר   -מתרצו    י

 דברים לג כט   יא 

   שמות טו יא   יב 

ה עליונה )סודות התורה( שהיא מתבטלת אם לא נעשית בתיקונים אלה )אם  פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות לה' משום דהפרו תורתך, מה הפרו תורתך )איזו תורה הפרו( תור   יג
תיק יומין נאמר )פסוק הנ"ל(. כתיב אשריך ישראל מי כמוך וכתיב מי כמוך באלים ה' )השווה הכתוב שבחו של מקום לשבחם  התיקון( ועל התיקון של ע   אנו לא נגלה סוד עולם 

נתקנו  ותיו(. קרא ר"ש לרבי אלעזר בנו והושיבו לפניו )לימינו( ולרבי אבא מצידו האחר )לשמאלו( ואמר אנו כלל הכל, עד כאן  שלישראל במי כמוך לכן ראויים הם לגלות סוד 
    העמודים. שתקו )החברים( ושמעו קול וברכיהם רעדו ונקשו זה לזה מה קול שמעו קול של פמליא עליונה שבאו )לשמוע הסודות שיגלה רשב"י(.

עיין משנה אחרנה בברכות שם מתפרש הפסוק עת לעשות לה'  את ה   מבאר   הזוהר כאן   יד פסוק עת לעשות לה' בגלל שהפרו אבל 
והכי  התורה  את  כמבואר    ולהפר  לה'  לעשות  כדי  להפר  עת  בחי'  של  עניין  רבינו  שסיפר  המעשיות  בסיפורי  שהיה  ידוע  כאן  נמי 

הספורי מעשיות ובפרט באידיש כי סבר שאסור לספר כאלה  בשיש"ק ח"ג קמז שהצדיק מאפטא התנגד והקפיד על זה מדפיסים את  
 מעשיות גבוהות לכלל ישראל.

הליקוטים  ביאור  עיין   ועיין  כו    לעשות"   "עת ,  הזה   הכתוב   על   בפירושו   ,המאמר   בסוף   לחכמה   פרפראות ב   שכתב    בחינת   שזה   -  ' ו 
התגברות    ידי   על   היה   והסתירה   הקלקול   וכל   .ת ע ה   באותו   תחבולותיו   סתירת   מענין ',  ה   באות   ' ב   מהדורא   ביאה"ל   ועיין .  המעשיות 
התגבר   באותו  אשר ,  הידוע   מהצורר   החורפים  זה   על   תו שנתפ   עד ,  ויותר   ביותר   בזה   העת  ,  ישראל   בני   אחינו  של   ככולם   רובם   ידי 

מעוצם  רֹונוֹ   כן   -  הזה   היום   עד   ו ( ם ) קדושת   והתרחקו  ִזכ  מטולטשין  נחמן  רבי   =( מאבי  ָרָכה( -שמעתי  רֹונוֹ   ת " נ ממור   ששמע   ִלב  -ִזכ 
ָרָכה:    ִלב 

וע הוא הזקן זקן דייקא הפיל את  שמה שאמר רבינו שמתחיל לספר ספורי מעשיות לעורר ישנים הטעם כי הצורר היד   נראה כוונתו 
והזקן   רגע.   בכל  נוראה  בהתחדשות  ארוכים  חיים  שחי  דקדושה  זקן  העיור  הבעטלער  מרבינו  שהרחיקם  ע"י  לשינה  ישראל  כלל 

הנ"ל   רבינו  הצורר  נשמת  תרד  אם  צעק  שהס"מ  ועכביש  מזבוב  במעשה  כמבואר  לס"מ  ידוע  נקרא  גם  אבל  לאנ"ש  הידוע  נקרא 
לעשות יותר ואמרו לו שימצא עצה כי זו הנשמה חייבת לרדת ואזי הלך הס"מ וחזר שמח ועימו הזקן שהיה מכירו    לעולם אין לי מה 

 מכבר עי"ש.  
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)ריש תורה   וכן הנפש בשרשה כסופין אליו ית' עד כלות הנפש )לק"ה ערב ג' יב( הממון כסף לשון כסופין
 מט(

וגורם פנים חשוכות וריחוק וע"ז דו בחי' צואה העשירות יש בה שפע כפול, שפע אחד גשמי שהוא לב
זה הוא כל ממונם, אבל מהקב"ה וחסרון תמידי ועצבות ומרה שחורה כמבואר בתורה כג וסתם בני אדם כ

מי שזוכה גם לשפע הרוחני של הממון הוא הנקרא עשיר באמת כי השפע הרוחני הוא אור צח ותענוג  
שאין לו שום צורך אחר כלל רק אותו ית'.  עד  ת ושמחה בו ית'נפלא של הסתפקוו )תורה כג אות ו'( רוחני

  בחי' רוחב לב הנובע מהשמחה בחלקו תמידדהינו  ,ונראה שלשפע הזה כיוון רבינו שהוא כלי להתבוננות
הנובע ומביאו לביטול נפלא ויציאה מגבול שזה הכלי להתבוננות והשגת שבילי תורה דעתיקא שאין לה  

 . גבול
וכן  ק ע"י תיקון הברית כמבואר בתורה כג אות ה' ובתורה נח אות ד'.  אפשר לזכות ר אלא שלשפע הזה

וחן של   יופי נשים חמדת אלא שכאן הגדיר אותו בשם  הבריתכאן התנאי לעשירות שהיא תיקון  מבואר
 שקר.

ן  אע"פ שעיקרא עניינה הוא בחי' אין מחסור ליראיו שמרוב בטחושעשירות נפלאה שכאן  עוד מבואר כאן
גם בגשמיות רב יש לה מעלה יותר כשיש בידו ממון דעלמא. אעפ"כ מרגיש כאילו יש לו כל הון וביטול 

ברה התורה כמשה רבינו ורבי ורב אשי היו עשירים גם בגשמיות )וכן מסופר שעל כן אותם שדרכם ע
 שאחר אמירת תורה זו שלח רבינו לקנות לו חנויות במזיבוז( 

דוד המלך לקח את אבישג  א א' ש–להאריז"ל מלכיםקוטים יבספר הלאר בו המונ"ל הביאור בזה עפ"י 
יתא שבא לעשות צרכיו כפשוטו עמ"נ שכחוט  וכן יוסף הצדיק א ,השונמית כדי להרוג את יצרו לגמרי
, הכי נמי שדייקא כשברשותו ממון רב אווה לגמריובזה משבר התהשערה קודם החטא ישבור תאוותו 

שזו כוונת רבינו   הונרא אל ה' אלקיו בשלימות בזה משבר התאוות ממון בתכלית בבחי' שברוונשאר ליבו 
ו ממון כלל אלא לחלקו לצדקה בכל יום ולסמוך בכל  ה גדולה שלא להלין אצלל בשיחה שאמר אע"פ שמע

את הדואג   דוכמבואר בזוהר המגנה מא יום מחדש על חסדו ית' שישפיע לו השפע הנצרך לאותו היום
יש מדרגה גדולה מזו שהיא  אמר שאבל  בינו שינהגו בה אנ"ש.היא מדרגת צדיקים שרצה רלפרנסת מחר, ו

 .  כן להחזיק אצלו ממון

ההקדמ  ,[טו]  התורה  יש שביליש  דע לכל  הזוכים  למעטים  אלא  לרבים  דרך  שאינו  דייקא  ת  ושביל 

לתורה וזוכים  זו  בתורה  התבוננות  המבוארות  בהם  מאד   \טז/ שיש  נפ  גדול  דביקות  בו דהיינו  לאה 
ית' בלא פירוד כלל וצריך תבונה גדולה    \יח/ תורה הקדומהבבחי'    \יזית'/  תורה דעתיקא שהיא אחדות עמו 

. שא"א לבא להתבוננות הזאת, כ"א \יט/דהיינו להרגיש  כדי להבין בה השגות בליבו  והתבוננות רבה
וזה    (אות ה'  ורה כגשמכוחה יוכל להתבונן בשרש הממון ששם הוא אור צח ותענוג רוחני )ת  ע"י עשירות

ו דהיינן ועיין תורה ל' אות ד' שלבוא לשכל התחתון שעל ידו זוכים לשכל העלי) ע"י שממאס בממון הגשמי 

כמ"ש   ,צריך פרנסה גשמית   . כמו שבפשטי אורייתא(\כצריך לשנוא הממון בתכלית/ השגות אלוקות  

 
יסוד דחכמה )ובשעת רצון זוהר ח"ב קכב: שביל יסוד דאבא ונתיב לא   ברכות )עמ' מ' במהדו' תשכד( שביל הוא עיין עולת תמיד למהרח"ו עניין כונת ה   טו 

   וד דאמא( ידעו עיט יס

מ' תנינא בבחי' אמרתי אחכמה    אר מכונה רחוק כמבו ש שיסוד דחכמה היא התחברות תמידית לחכמה עילאה    נראה לבאר  בתורה 
לא ותענוג רוחני  פ שמשיג עד כמה א"א להשיג והשגת רוממותו ית' כלכך היא בחי' ביטול נ   והיא רחוקה ממנו דהיינו שהיא החכמה 

הדביקות.  ואולי ההתבוננות    פי גדלות הבורא ומתעורר ליבו עי"ז לאהבה ויראה נפלאה זו תכלית עצום. ומה שמתבונן באפסותו כל 
  תבונן שהרי כל ההשגה היא עד כמה שמבין שא"א להשיג.בהשגות השביל הן הנתיב דלא ידעו עיט. כי הן התבוננות במה שא"א לה 

 עיין תורה כד.  אלא בבחי' מטי ולא מטי.
כלות והתקשרות לחכמה המבואר בתורה א'. ועיין תורה יא תבונות התורה ועמקה ע"י תשובה שלימה,  להבדיל מהסת   התבוננות   טז 

ע  יא  נזכר שם בתורה  ואעפ"י שלא  ישראל,  כל  רבנו רצה ללמד את  ועשירות  שמשה  גדול  הוציאם ברכוש  שירות, אבל במציאות 
 מופלגת וזכו עי"ז במתן תורה להתבוננות נפלאה.  

 א' שהיא מדרגת רשב"י וחבריו שבמדרגה זו כבר אין חובה להתפלל.    עיין לק"ה ערבית   יז 

ל.  -וזה לשונו שם   ֵ ל  פ   ִהת  י ֵאין חֹוָבה ל  ז ֹאת ֲאז  ת ה  נו  ֹונ  ב  ִהָת  ל  ז ֹוִכין  ש   ן    כ   עֹון ב   מ  ִ י ש  ב ִ ת ר  ג  ָ ש  ת ה  ִחינ  ת ִהיא ב   נו  ֹונ  ב  ִהת  ה ה  ז  י  ָכה  כ ִ ז ָ יֹוָחאי ש  
ן  ֵ ל כ  ע  ה. ו  ת 'ת    ָלז  ִחינ  ז ֹאת ִהיא ב   ת ה  נו  ֹונ  ב  י ִהת  ָרָכה. כ ִ רֹוָנם ִלב  ֹוֵתינו  ִזכ  ב  רו  ר  ָאמ  מֹו ש   ה כ   ָ ִפל  ר ִמת   טו  ָ תֹו'.  ָהָיה פ  נו  ָ ת  ֹוָרתֹו ֻאמ  נו  ָ ל ֻאמ  ָ כ  נו  ש   י  ה 

 ִ מ  ש   חֹות  לו  ל  ש   ת  סֹל  פ   ת  ִחינ  ב   ֹוָרה,  ת  ֵמה  ק  ר  הו א  ֹו  ל  ש   ירו ת  ִ ָהֲעש  ה  ו  ז  ו  ם.  ָ ש  ן  י ֵ ע  ם  ָ ש  נו   ֵ ב  ר  ו  מֹוֵרנו   ֲאדֹוֵננו   ב  ת  ָ כ  ש   מֹו  כ   ה,  מֹש   ר  ֵ ש   ע  ִנת  ם  ָ ש  
ָרָכה לֹא   רֹוָנם ִלב  ִזכ  ֹוֵתינו   ב  רו  ר  ָאמ  ש  ש   ִפי פ   ל  ו   .' כו  ו  ָתן  נו  ָ ֹוָרָתן ֻאמ  ת  ֲחֵבָריו ש   ן יֹוָחאי ו  עֹון ב   מ  ִ י ש  ב ִ גֹון ר  א כ   ָ ל  נו  א  ָ ם  ש  ג   י ֲהלֹא  , כ ִ ה   מו  טֹו ת ָ ו 

כ ֵ  ָכל ש   ן ו  ֵ כ  ל ש   ָ ֹוָרה, ִמכ  ת  ִקים ב   ק עֹוס  ת ר  נו  ָ ם ֻאמ  ו  ם ש  ֵאין ָלה  ֵני ָאָדם ש   ָצִאים ב   ה ִנמ  ת ָ ת  ע  ר  כ   ז  נ ִ ת ה  נו  ֹונ  ב  ִהת  י ב   לו  ר ת ָ ך  ָהִעק ָ "ס. א  ש    יֵמי ה  ן ב ִ
ת. ו   ירו  ִ ֲעש  י ב   לו  ת ָ ֵעיל ש   ֵעיל: ל  ר ל  ָ כ  ז  נ ִ ָתן כ   נו  ָ ֹוָרָתן ֻאמ  ָרא ת  ן ִנק  ֵ ל כ   ע 

 דלא ידעו עיט.  כתב שתורה קדומה היא נתיב דלא ידעו עיט. ומהריצ"ח שמעתי ששביל הנ"ל רומז לנתיב   בעמק המלך   יח
ליביה להרגיש  מאד דהיינו סוד שא"א לבאר במהלכי שכל אלא ע"י הקדמות אפשר לכל אחד כפום מה דמשער ב   כי שכל גבוה   יט 

 השגה בו.

ועי"ש    ולמה קוראים נחום איש קדש קדשים שלא הביט בצורת מטבע כל ימיו,   -רמז תתקפט    -ט  " פ   –קהלת    ילקוט שמעוני ועיין    כ
 הקדוש. מבואר ששומר הברית נקרא קדוש אבל מי שלא מביט במטבע נקרא קדש קדשים.יט במילתו נקרא רבינו  שרבי על שלא הב 
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כדי שיהיה ליבו פנוי    נסהאם אין קמח אין תורה )אבות פ"ג(, וצריך שיהיה לו עכ"פ פר  חז"ל

. כמו כן להתבוננות הזאת שהוא גדול מאד,  לעסק התורה ולא טרוד למלא חסרונותיו הגשמיים
דת הסתפקות ושמחה בחלקו מדהיינו פרנסה רוחנית של    [כא]  יהיה לו עשירות גדול מאדצריך ש

דהינו   [כב]   כל בה  לא תחסרשיהיה לו הון רב, ו  וזה ע"י  .שעי"ז יש לו רוחב לב להכיל ההתבוננות

דבר לו  חסר  ולא  רב  הון  לו  יש  כאילו  להרגיש  הון דעלמאשצריך  להתבוננות   [כג ]   . כי צריך כל 
יה בלבו שום שמץ של הרגשת חסרון רק כאילו כל עושר של כל העולם נמצא בידו, כי כל  שלא יה  הזאת

זאת  ר שהיה להם . ובני יששכשמץ הרגשת חסרון מחסר ברוחב הדעת שבלב להכיל ההתבוננות הנ"ל
יודעי בינה היינו שחכמה בינה    א יב(  )ד"ה  לעיתים  ומבני יששכר יודעי בינהההתבוננות, בבחי'  

בלב הדעת   מאירים  למח  ע"י  לב  לזה  שמחבר  וצריך  העיבור  סוד  דהיינו  עיתים  לקבוע  היינו  לעיתים   ,

גדולות נשמות  בתורה סא שרק  נפלאה מאד כמבואר  כי הוא חכמה  זאת/   התבוננות הנ"ל    ,\כדזכו להשיג 
יששכר ע  ומבני  כ"א  לזה  זכו  מט(    דייל  לא  )בראשית  בחי'  גרםעשירות,  חמור    יששכר 

להם עשירות גדול   כזו . וע"כ משה וכל הנביאים הי\כו/ [כה]   עתיר בנכסין)אונקלוס(  ותרגומו  
, כדי לבא על ידו להתבוננות הזאת. ומחמת שיש בהתורה התבוננות  \כח/ גם בגשמיות  מאד

 
 העולם אומרים שצדיק האמת וכו' א"צ מעות ואני אמרתי וכו'  ר"ן סימן כה עיין חיי מוה   כא 
   לשה"כ דברים ח' ט'  כב 
   בבחי' איזהו עשיר השמח בחלקו )אבות ד א(  כג

ב' על תורה רו מבאר שהוא סוד קביעת המולד וסוד חצות דהיינו לגלות אור בתכלית החושך ואת הקירוב  '  ג  בלק"ה ראש חודש   כד
 י"ש.בתכלית הריחוק ע 

 ביאור התרגום הזה עיין לק"ה פדיון פטר חמור ג' ג'   כה 
שָכר ֲחמֹור ג ָ   -פדיון פטר חמור הלכה ג אות ג'    -יו"ד    עיין ליקוטי הלכות   כו  ָ ת ִיש  ִחינ  ה ב   ז  ת ֵיש   ו  ִחינ  ב  ת ב ִ יק ָהֱאמ  ד ִ צ   ת ה  ִחינ  שָכר ב   ָ ם, ִיש  ר 

עֻ  ָכר ִלפ  ִחיל ֹאהֲ ש ָ נ  ה  ת ל  ִחינ  , ב   ֵתך  ָ ל  ל  ָקא ע  י  י ד   ה, כ ִ כ   ז  י ִ ן ש   פו  צ ָ ֹוב ה  ט  ָכר ה  ָ ש  ל ה  ָ ם לֹו כ  ר  ָקא ג ָ י  ֲחמֹור ד   ה  ם. ש   ר  . ֲחמֹור ג ָ י ֵיש  ר    -ב  ֵ ב  ג   ת  י ִ ֵדי ש   י 
'.  עָ  כו  ו  ִתירֹות  ס   ה  ו  יֹות  ש   ֻ ק  ה  רֹות  ֻחמ  ת  ִחינ  ִמב   ֲחמֹור  ת  ִחינ  ִמב   ך   ָ ש  מ  נ ִ ש   ה  ז  ָ כ  ר  חֹמ  ת  ָליו  ע  ד   ה  ֹות  ל  ג  ל  ָזָכה  ו  לֹו  ט   ב ִ ש   ד  ע  ָעָליו  ר  ֵ ב  ג   ִהת  הו א  ו 

ל   עֹוָלם ע  ָ ב  ֹוָרה  ת  ת ה  ע  ד   ה  ָ ִגל  ו  י ה' הו א ָהֱאלִֹקים  כ ִ י  ם,  י    -ָהֲאִמת ִ ר  ג ָ ֲחמֹור  ם  ג ֵ ר  ת ִ ה ש    ת מ  ִחינ  ה ב   ז  ו  "ל.  נ   כ  ו  ה  כ   ז  י ִ ה ש    מ  ה ל  כ   ִיז  ָקא  י  ה ד   ז  ֵדי 
ל  עָ  ע  י  כ ִ ִסין,  ִנכ  ב   בָ   -ִתיר  ו  מ  כ   "ל,  נ   ה  יֹות  ש   ֻ ק  ֵמה  ך   ָ ש  ִנמ  ת  ירו  ִ ָהֲעש  ל  ָ כ  י  כ ִ ה,  ָ ֻדש   ק  ד ִ דֹול  ג ָ ת  ירו  ִ ֲעש  ל  זֹוִכין  ה  ז  ֵדי  ָרָכה  י  ִלב  רֹונֹו  ִזכ  ָבָריו  ד  ב ִ א 

י  כ ִ  ,' כו  ו  יֹות  ש   ֻ ִמק  ך   ָ ש  ִנמ  ת  ירו  ִ ָהֲעש  ל  ָ כ  ש   ֵחר  א  ָמקֹום  ב,    ב   תו  ָ כ  ש   מֹו  כ   מֹאל,  ש   ו  ָכבֹוד  ו  ר  עֹש   מֹאָלה   ש   ב ִ ב,  תו  ָ כ  ש   מֹו  כ   מֹאל,  ִמש   ת  ירו  ִ ָהֲעש 
מֹאל ִסט   ש   ָכבֹוד ו  ר ו  מֹאָלה  עֹש   ש   ר ע  ב ִ ֵ ב  ג   ִהת  ה ל  ז ֹוכ  ִמי ש   יֹות ו  ש   ֻ ק  ל ה  ָ ם כ  ָ ש   מ ִ ִדיָעה ש   י  ת ה  ר  ת ָ ס  ת ה  ִחינ  ִדיָנא ב   ה לֹו  ָרא ד   ש   ק ָ יֹות ש   ש   ֻ ק  ל ה  ָ ל כ 

דוֹ  ק   ה  ֹוָרה  ת  ה  ֵכי  ר  ד  ב   הֹוֵלך   ו  ת  ָהֱאמ  ל  ע  ל  ֵ כ  ת   ִמס  ו   ' כו  ו  ת  ֱאמ  יֵקי  ד ִ צ  ל  ע  ו  ך   ר  ָ ב  ִית  ה'  ל  ל  ע  ע  ה  זֹוכ  הו א  ה  ָ ת    -ש  ירו  ִ ֲעש  ל  ָקא  י  ד   יֹות  ש   ֻ ק  ה  ֵדי  י 
ו   ר  ֵ ב  ִ ש   יֹות ש   ש   ֻ ק  י ֵמה  דֹול, כ ִ זָ ג ָ פֹון  ת ִמצ ָ ִחינ  ב   ה  ז  ו  "ל.  נ   ת כ   ירו  ִ ל ָהֲעש  ָ ם כ  ָ ש   מ ִ ה ש   ָ ֻדש   ק  ד ִ מֹאל  ר ש   ֵ ב  ג   ה ִהת  ָ ֻדש   ק   ל ה  ה, ָצפֹון  ֲהָפָכם א  ֱאת  י  ָהב 

ל  ל   ָקא ע  י  ד   ָרה ש   ת ָ ס  ה  ָנה ו  ָ פ  צ  ֹון ה  יר ָהאֱ   -ש  ת ִ ס  ה  ל  ין ו  ִ פ  צ  ה  רֹוִצין ל  יֹות ש   ש   ֻ ק  ֵדי ה  ל  י  ת ע  ת    -מ  ירו  ִ ל ָהֲעש  ָ ם כ  ָ י ִמש   ה, כ ִ ֱאת  ָקא ָזָהב י  י  ה ד   ֵדי ז  י 
מ   ִ ש  י  ב ִ ר  ח  ת  ָ פ  ֹוָרה  ת  ה  ב   ב  תו  ָ כ  ש    ה  מ  ת  ִחינ  ב   ה  ז  ו  "ל.  נ   ִבין  כ   ו  ב  ס ִ ה  ו  מֹות  ד ָ ק  ה  ה  ֵהם  ש   חֹות  ו  ל  ה  ת  סֹל  פ   ת  ִחינ  ב   ִהוא  ת  ירו  ִ ָהֲעש  ש   ס  ִסיָמן  ב   עֹון 

ִ ש    ָהֲעש  ת  ִחינ  ב   ה  מֹש   ר  ֵ ש   ע  ִנת  ם  ָ ִמש   ו   ' כו  ו  ֹוָרה  ת  ב   ין  ִ ש  ד   ח  מ   ש   ש   ו  ִחד  ה  ִביב  ס  ָסִלין  ִנפ  ו  ִרין  ָ ס  נ  ד   נ ִ ש   דֹול  ג ָ ה  ת  ת  ירו  נו  ֹונ  ב  ִהת  ל  ִאים  ָ ב  ָידֹו  ל  ע  ָקא  י 
ל   ע  ִאם  י  כ ִ יגֹו  ִ ש  ה  ל  ר  ָ ש  פ  ִאי א  ש   ֹאד  מ  נֹוָרא  ו  ָלא  ל  י    -ִנפ  ָ כ  י  כ ִ ם,  ָ ש  ן  י ֵ ע  בָֹאר,  מ   ש   מֹו  כ    ' כו  ו  ָמא  ָעל  ד   הֹון  ל  ָ כ  לֹו  ה  י  ה  י ִ ש   דֹול  ג ָ ת  ירו  ִ ָהֲעש  ֵדי 

ז   ש   כ   ִתירֹות  ס   ה  ו  יֹות  ש   ֻ ק  א  ה  ִאי  ש    ה  מ  ב   ָנה  ֱאמו  ב   ק  ז ֵ ח  ִהת  ל  ו  ָתֵרץ  ל  ל  כ  ו  י  ש    ה  מ  ָתֵרץ  ל  ָרם  ב   ש   ל  ו  ָצם  ָתר  ל  ה  ֹוִכין  ֲעש   נ  י  ֲאז   ' כו  ו  ָתֵרץ  ל  ר  ָ ש  פ 
ש    ש   ו  ִחד  ה  ִביב  ס  ִרין  ָ ס  נ  נ ִ ש   ָבִרים  ד   ה  ת  ִחינ  ב   הו א  ש   חֹות  ו  ל  ה  ת  סֹל  פ   ת  ִחינ  ב   יֹות  ש   ֻ ק  ל  ֵמה  ע  ָקא  י  ד   י  כ ִ ת,  ירו  ִ ֲעש  ת  ִחינ  ב   יֹות    -הו א  ש   ֻ ק  ה  ֵדי  י 

מ  ש  כ   ו  ִחד  ה ה  ו   ה  ִתירֹות ִנת  ס   ה  ל  ו  ָקא ע  י  ד   פֹות ש   ֹוס  ש  ת  רו  ֵ ָמָרא פ  ג  ים ב ִ ִ ש  ו  ִחד  רֹוִאין ב   ָצם    -ֹו ש   ֵתר  ֲהָלָכה ו  ה ב   ֵ ב  ר  יֹות ה  ים לֹו ֻקש   ִ ָהָיה ָקש  ֵדי ש   י 
יִ  ל  ו  ע  ָבם  ל    -ש    ה  ת  סֹל  פ   ת  ִחינ  ב   ֵהם  יֹות  ש   ֻ ק  ה  ש   ָצא  ִנמ   . ש  ו  ִחד  ה  ה  ו ָ ה  ִנת  ָקא  י  ד   ה  ז  ֵדי  ת  י  ִחינ  ִמב   ִכין  ָ ש  ִנמ  יֹות  ש   ֻ ק  ה  ָכל  ו  ת  ירו  ִ ֲעש  ת  ִחינ  ב   חֹות,  ו 

ל   ע  ו  "ל.  נ   כ   ז וֹ   -ֲחמֹור  ש   שָכר  ָ ִיש  ת  ִחינ  ב   א  הו  ש   יק  ד ִ צ   ה  ן  ֵ ִביָנה  כ  ֵעי  יֹוד  שָכר  ָ ִיש  ֵני  ִמב   ו  ת  ִחינ  ב   ָלא  ִנפ  ת  נו  ֹונ  ב  ִהת  ל  ה  זֹוכ  ו  יֹות  ש   ֻ ק  ה  ר  ֵ ב  ש   ל  ה  כ 
ל   דֹול ע  ת ג ָ ירו  ִ ֲעש  ה ל  ' הו א זֹוכ  כו  ת ו  ע  ים ָלד  שָכר ֲחמוֹ   -ָלִעת ִ ָ הו  ִיש  ז  "ל. ו  נ   ת ֲחמֹור כ   ִחינ  ֵהם ב   ָקא ש   י  יֹות ד   ש   ֻ ק  ֵדי ה  מֹו, ָעִתיר  י  ו  ג  ר  ת   ם, ש   ר  ר ג ָ

ל   ך  ע  ָ ש  ת ִנמ  ירו  ִ י ָהֲעש  ִסין, כ ִ ִנכ  ָקא. ו    -ב   י  ֲחמֹור ד   ֵדי ה  ל  י  ל    -ע  ע  "ל:         ו  נ   כ  ָלא ו  פ  נ ִ ת ה  נו  ֹונ  ב  ִהת  ה ל  מֹו זֹוכ  צ  ע  ה ב   ֵדי ז  ת    -י  ִריא  ר ב   ן ִעק   ֵ כ 
ש    ב ִ הו א  ו ת  ִמי  ש   ג  ב   ֲחמֹור  ש   ה  מֹו  כ   אֹוי,  ש  מ  ל  ֻיָחד  מ  ֲחמֹור  ה  י  כ ִ ָאָדם,  ל  ש   תֹו  ירו  ִ ֲעש  ו  ָממֹונֹו  ל  ָ כ  ָעָליו  א  ָ ש  י ִ ש   רֹוָנם  ִביל  ִזכ  ֹוֵתינו   ב  ר  רו   ָאמ 

ל עֲ  ָ ם כ  ָ י ִמש   ֲחמֹור, כ ִ א ָעָליו ה  ל ָהָאָדם נֹוש ֵ תֹו ש   ירו  ִ ֲעש  ל ָממֹונֹו ו  ָ י כ  אֹוי, כ ִ ש  מ  ֲחמֹור ל  ָרָכה, כ   ה ָהָאָדם,  ִלב  ז ֹוכ  ה ש    ִפי מ  ֹל כ   כ  ה  "ל ו  נ   תֹו כ   ירו  ִ ש 
ת   ירו  ִ ל ָהֲעש  ֵ ב  ק  יק מ  ד ִ צ   י ה  ל  כ ִ ה ע  י זֹוכ  ֲאז  ה ו  ָ ֻדש   ק  ך     -ב ִ ר  ָ ב  ֹוֵרא ִית  ב  ת ה  יר א  כ ִ ה  דֹול ל  ת ג ָ נו  ֹונ  ב  ִהת  ת ל  ירו  ִ ת ֲעש  ִחינ  הו א ב   ָקא ש   י  ֲחמֹור ד   ֵדי ה  י 
"ל,  נ   כ  עֹוָלם ו  ָ עֹו ב  הֹוִדיע  ִטב  ל   ו 

 הי'   -היו ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   כז

 תורה זו שלח לקנות לו חנויות במזיבוז.  שכשאמר רבינו בשיחות    וכן מובא   כח

מה העניין בעשירות בגשמיות מאמר שא"א שיהיה לו באמת כל הון דעלמא ממש והעיקר הוא שמרגיש כאילו יש לו    לכאורה צ"ע 
וזה   לזה  מפריע  ונ"ל שאדרבה הממון הגשמי  גשמי לזה.  ומה מועיל הממון  עיקר העשירות  שזו היא  הון דעלמא  השבח שלהם  כל 

יסית אותם אפילו מעט לסמוך עליו אלא רק על  שה  לא  ואעפ"כ  גשמי הרבה  יותר להתנסות בזה שיהיה להם ממון  ם היו צריכים 

י. כ ִ   -סימן רפט    ועיין חיי מוהר"ן הש"י לד.   ו  נ  ִ ו ם ש  ִלי ש  צ  ה א  י  לֹא ִיה  ר, ו  עו  ִ ִלי ש  ה ב   ֵ ב  ר  ל ָממֹון ה  ֵ ב  ק  ר ֲאִני ָיכֹול ל  ך  הָ ָאמ  ר  יע   י ד   ג ִ י   ש   ָאָדם כ  
ו  ִאם אֲ  ִלי ֲאִפל  צ  ִיים. ֲאָבל א  ו  נ  ִ לֹו ש  צ  ין א  ֲעשִֹ נ  ָניו ו  ָ ה פ  נ   ת   ה, ִנש   ֵ ב  ר  ָרט ָממֹון ה  פ  ָידֹו ָממֹון, ב ִ י  ל  ו  נ  ִ ו ם ש  ִלי ש  צ  ָחד, ֵאין א  ם א  ע  פ  ם ב   ך  ָעצו  ל ס  ֵ ב  ק 

מֹו ש    ש   ב ִ י  ת ִ ע  מ  ָ ש  ו  ָלל.  ק   כ   ש   ר  ל  ָאמ  ֵיש  ֵאצ  י  כ ִ  , ך  ר  ָ ב  ִית  ש  לֹו  י ֵ ים ש   ִ ש  ו  ִחד  ין ה  ֵ ב  ך   ר  ָ ב  ִית  ם  ֵ ש   ל ה  ש  ֵאצ  ו  ִחד  ֹו הו א  ל  ָממֹון ש   ת  ל  ָ ך   ב  ר  ָ ב  ִית  ם  ֵ ש   ה 
ו   ִחד  ין ה  ֵ ך  ב  ר  ָ ב  ם ִית  ֵ ש   ל ה  ש  ֵאצ  ו  ֹו הו א ִחד  ל  ת ָממֹון ש   ל  ָ ב  ק  ים ו  ִ ש  ו  ה ִחד  ָ מ  ל  כ   ים ש   ִ    ֹו: ש 
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ע הון  הזאת,  התורה  נקראת  להם  \ל/ [כט] "כ  היה  התורה,  ידם  דרך  שעבר  מי  כל  וכן   .
לישראל היה עשיר גדול כשרז"ל עשירות גדול מאד. דהיינו משה רבינו שהביא התורה  

שלא נהנה לעצמו מהממון כלום  כתובות קד.    ואיתא בגמ'  \לב/  . וכן רבי שסידר וחתם המשניות[לא]

ימת התלמוד וסידר את כל התלמוד, שג"כ שי שהיה חת, וכן רב אאלא להתבוננות  ,בגשמיות
כשרז"ל   מאד  גדולים  עשירים  נט}היו  ל   \לג/ .גיטין  אשי  רב  ועד  רבי  וגדולה  מימות  תורה  היו  א 

יא. שרבי היה   {ל רבי היה עשיר גדולש שאפילו שומר הסוסים    \לד/ .מ פה "וע' ב  במקום אחד ועיין ע"ז 

 וסדרו את   לה. כי מחמת שתקנוצנון וחזרת כל השנה  אנטונינוס ולא פסק משלחנםהמלך  עשיר כמו  
אבל כיון שכל    אע"פ שסדרו תורה שבע"פ שהיא פשט  כל התורה שבעל פה ועבר דרך ידם התורה

, על  צריך לזה התבוננות הנ"ל  רזין דאורייתא כמבואר בזוהר ח"ג רמד: לכןהמשנה וגמרא מסודרת עפ"י  
ג  עשירות  צריך  כי  כנ"ל,  עשירים  ג"כ  היו  בחי'  כן  וזה  הנ"ל.  להתבוננות  שאמרדול    מה 

ן היקרה שמצא  דהיינו שיחצוב באבן הספרינו  לך  לפס  [לו]  הקב"ה למשה כשציווהו על הלוחות השניות

( \לט/ .ונדרים לח  [לח]   י שקלים פ"המודרז"ל )ירושל  צורת לחות הברית ויעלה עמהם להר  \לז/ באהלו

 וכו'. הפסולת יהיו שלך  מדקנט הכתוב לשון פסל לך הפירוש
כי כמו שבפשטי התורה, קודם שמחדשין איזה פשט, צריך לומר מקודם הקדמות. ואח"כ 

המכו אל  ובאים  ההקדמות,  וההקדמות משליכין  הדברים  וכל  המכוון,  הוא  העיקר  כי  ון. 
התורה,   בהתבוננות  כן  כמו  המכוון.  סביב  ונפסלין  שננסרין  פסולת,  בחי'  הם  שמקודם, 

 
 ערובין נד: עפ"י  * משלי יג יא פרש"י שם    כט 

אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה מאי דכתיב לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי    : עירובין דף נד   ל
תמר ואם לאו  שבר כנפיו מש רב ששת אמר צייד הרמאי יחרוך כי אתא רב דימי אמר משל לצייד שצד צפרים אם ראשון ראשון מ 

אם עושה אדם תורתו    הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה אין משתמר אמר )רבה( ]רבא[ אמר רב סחורה אמר רב הונא מאי דכתיב  
חבילות חבילות מתמעט ואם לאו קובץ על יד ירבה אמר )רבה( ]רבא[ ידעי רבנן להא מלתא ועברי עלה אמר רב נחמן בר יצחק אנא  

 קיים בידאי: עבדתה ואי 
 * נדרים לח.  לא 

שרבי ורב אשי זכו לשני תורה וגדולה ועיין תורה קסב שא"א שיהיו עשירות ותורה יחד אלא אצל מי שהוא עניו ואין    עיין גיטין נט.  לב 
 ממש ועיין סוטה משמת רבי בטלה ענוה.

לה במקום אחד ולא והא הוה  נו תורה וגדו אמר רב אחא בריה דרבא אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצי   .גיטין דף נט   לג
 הונא בר נתן שאני הונא בר נתן דמיכף הוה כייף ליה לרב אשי: 

הסוסים )   אהורייריה   -.מציעא דף פה בבא    לד דבי רבי הוה עתיר משבור מלכא כד הוה רמי כיסתא לחיותא הוה אזיל קלא    ( שומר 
 כי מעבר ליה קליה לקלייהו ושמעו ליה נחותי ימא כסא ואפילו ה בתלתא מילי הוה מכוין דרמי בההיא שעתא דעייל רבי לבית ה 

 שתיקנו וסידרו   –גם בדפו"ר שתקנו וסדרו, מתרצו    לה 

 ]ודברים י' א'  שמות לד   *   לו

לשון    פרש"י   לז  שמדייק  שם  לדוד  משכיל  עיין  אבל  כט  תשא  כי  ותנחומא  ב'  לב  רבה  ויקרא  ומקורו  א'  לד  שמות  לך  פסל  עה"פ 
פ"ה  )שקלים  חנ הירושלמי  בן  אר"ח  שהיא  (  משמע  באהלו  מצא  טובות  אבנים  מחצב  חנין  א"ר  משה  העשיר  לוחות  מפסולת  ינא 

מחלוקת אם מהפסולת העשיר או ממחצב וכן דייק מנדרים לח לא העשיר משה אלא מפסולת הלוחות משמע שבא לאפוקי מדיעה  
סנפיר  מחצב  שמצא  יחד  הדעות  כשתי  שנקט  פרש"י  על  לפ"ז  ומקשה  הנ"ל.  והעשיר  שניה  ששניהם  ינון  שתירץ  ועי"ש  מהפסולת. 

      . מודים שנתגלה למשה באהלו מחצב סנפירינון אלא שנחלקו אם מכולו נתעשר או שלא לקח לעצמו אלא רק הפסולת של הלוחות 

  וני בילקוט שמע תהילים פז שהיתה אבן קשה מאד שא"א לפסלה בברזל וצ"ע כיצד פיסל אותה משה. עוד איתא    ועוד איתא במדרש 

  רבנוועיין      שגם לוחות ראשונות היו מספירינון.  שם דברים י' רמז תתנד שמטה משה גם היה מספירינון.    עוד    רמז רסא שמות יז  

שאבנו של    עוד עי"ש כח טו עי"ש.   דהינו אבן ספיר  שלוחות ראשונות היו חצובות מהספירינון שתחת כסא הכבוד    בחיי שמות לא יח 
 ה לעיתים היתה ספיר והיינו ספרינון שממנו הלוחות עי"ש.יודעי בינ   יו שה   ן שבט יששכר בחשן כיו 

יששכר על ספיר והוא הנקרא שפיל"י והוא      -)בביאור חלוקת אבני החשן לשבטים( על שמות פרק כח פסוק טו    רבנו בחיי  עוד עיין
כר יודעי בינה לעתים וגו',  ג( ומבני ישש מראה תכלת, וניתנה ליששכר לפי שהיו גדולים בחכמת התורה שנאמר )דברי הימים א יב, ל 

ולוחות התורה של סנפירינון היו, וכן מצינו במתן תורה )שמות כד, י( ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וידוע כי נפש בעלי התורה  
צבע של    צרורה בצרור החיים תחת כסא הכבוד שכתוב בו )יחזקאל א, כו( כמראה אבן ספיר דמות כסא, וצבע זה של תכלת אינו 

כצבע של אדמימות או צבע ירקות שקורין גרי"ן ששניהם צבעים של גאוה, אבל התכלת צבע של ענוה ושפלות נאה לבחורים    גאוה 
ולכך   העינים  טוב לאור  זה שהוא  וסגולת אבן  רוח.  ושפל  ואת דכא  וקדוש אשכון  מרום  טו(  נז,  )ישעיה  וזהו שכתוב  לזקנים,  ונאה 

ירת עינים, ואמרו האבן הזאת תועיל לכל כאב ונפיחה באיזה מקום שתהיה בגוף וכן התורה  וכן התורה מא מעבירין אותו על העינים,  
 מרפאה לכל הגוף, וכן אמרו חז"ל )עירובין נד.( חש בראשו יעסוק בתורה: 

 הלכה ב'  לח 

ד   .נדרים דף לח   לט  ומיונה משה  ומשמואל מעמוס  היו מנלן ממשה  הנביאים עשירים  יוחנן כל  רבי  אחד מהם  כתיב לא חמור  אמר 
יהא   לך פסולתן  מן פסל  הוה אלא  דעני  דילמא משום  מאן דשקל בלא אגרא אלא דאפילו באגרא  נשאתי אי בלא אגרא לאפוקי 

 .שלך 
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ולסבב ב ל'(  כמה סיבוביםצריך לילך מקודם,  תורה  בריש  )כמבואר  תחתון  , עד שבאים בשכל 
אלוקות  אל המכוון השגות  וכל אלו השהן  והעיקר הוא המכוון,  סיבובים, הם בחי' פסולת, . 

, שעל ידו באים אל ההתבוננות.  בחי' שנאת הממון הגשמי )תורה ל' אות ד'(  והם בחי' עשירות
. כי זה הפסולת של לוחות, הם [מ]  עשר משההפסולת יהיה שלך משם נת פסל לךוזה בחי' 

ההתבוננות סביב  סביב  ונפסלין  שננסרין  הסיבובים  שמ  בחי'  רבינו  כאן  רומז  שאמר  אולי  ה 
בלוחות שניות    הקב"ה למשה דייקא  ולכן  דייקא  הקדמות  ע"י  לכל ההשגות שהן  זה שרש  לך  פסל  רבינו 

)עפ"י   \מא/תורה של שפע אלוקי בלא הקדמותזוכים להיינו    ,כי אם היינו זוכים ללוחות ראשונות  ,אמר לו כן

ממון  אותיות    . והם בחי' עשירות כנ"ל, שעל ידו באים אל ההתבוננות כנ"ל. וזההריצ"ח(
,  \מב/ שמשם נתעשר משהלוחות שניות  הוא בחי' הלוחות    ויושה. והמ תעשר  נשם  מר"ת  

 :  כי הלוחות ארכן ו' ורחבן ו' וכו' כשארז"ל )ב"ב יד(

 
 באות 

רוחב לב ביטול הישות ו  שהיא בחי'ששמח בחלקו כאילו יש לו כל הון דעלמא  באר שלעשירות הנ"ל  יה  עת
זקןז  ,להכיל ההתבוננות הנ"ל יומין  ,וכים ע"י בחי'  ימים  ,בחי' עתיק  יום אצלו ארוך  דהיינו אריכות  , שכל 

ל נפילה לשינה שהרי  . ואולי אפ"ל שהכוונה כי העשירות אפילו דקדושה כנ"ל יש בה סכנה שמלא קדושה
נה דסט"א ח"ו שהיא בחי' שינה ועל זה מבאר שיש בחי'  אין לו שום טרדא שתעורר אותו ויכול ליפול לזק

לעשירות כלי  והוא  מזה  שומר  שהוא  דקדושה  לקמן זקן  שמבאר  ולפי  זוכ  .  שלזה  ג'  יראה    הבאות  ע"י 
היום הכוונה  ים דהיינו להאריך את  אולי אפ"ל שאריכות ימ  \מג/ שמצילה מפגם הברית של חמדת יופי נשים

היא תיקון באיכות וכמות כי היראה מעוררת להרבות בכמות ושמירת הברית שהיא קשר ודביקות בו ית'  
  (\מדבאיכות בחי' תוספת קדושה )עיין תורה יא אות ג'/ 

ר ממון  נ"ל שזה בחי' יש לו מנה רוצה מאתים דקדושה כי תאוות ממון שהיא עשירות נפולה היא שתמיד חס
יש בקדושה עניין כזה דהיינו בחי' זקן דקדושה שחי    גשמי וכל מנה שנוסף לו מגביר את החסרון והכי נמי

 . ם וכל קדושה שמוסיף מגבירה אצלו את הרצון וכסופים לעוד קדושהחיים ארוכי
זה יש זקן ימים הם הכלי לעשירות שהיא כלי להתבוננות הביאור שזה לעומת  עתיק היינו זקן היינו אריכות  

  . לעומת הזקן דקדושה שהוא ההפך ממש ממנו  ילדסט"א הוא היצה"ר המכונה בקהלת ב' יד מלך זקן וכס
כי הוא זק"ן נוטריקון זה קנה חכמה שנדמה לו שהוא חכם  ן דסט"א הוא מי שאצלו הכל ישן  נמצא כיון שזק

ועי"ז נעצר  וא"צ עוד  ונדמה לו שכבר עבד הרבה  ויודע הכל  גדול   ידיעת ההפכים  ומ  ,מעבודתולהתחדש 
  עדיין לא התחיל כלל לעבוד אתדהיינו שמרגיש ש  ,שזקן דקדושה הוא ההפך ממש מזה  נלמד  ,אחתשהיא  
חכמההש"י קנה  זה  נוטריקון  זק"ן  הוא  גם  כי  היא  אבל    ,,  פג  אצלו  בתורה  כמבואר  רחוק  המכונה  חכמה 

נעשה יניק שמרגיש שלפי גדולת הש"י שעדיין לא השיג וחכמה כזו על ידה    שמשיג תנינא שהחכמה היא  
עיין על"ת )  \מה/זקןאין טוב להיות    -ועיין שיחות הר"ן סימן נא    .שמשיג עכשיו עדין לא עבד את הש"י כלל

 
 .נדרים לח. הנ"ל   מ

 החילוק בין שפע הבא ע"י הקדמות לשפע הבא בלא הקדמות שהוא כשלהבת העולה מאליה עי"ש.  כמבואר בתורה כא   מא
שהר   מב עו צ"ע  נביא  היה  צריך  י  הזו  שלהתבוננות  וצ"ל  הנ"ל  לח  בנדרים  כמבואר  עשירים  היו  הנביאים  וכל  הרבה  לזה  קודם  ד 

היינו   שאם  ותירץ  כזו  עשירות  צריך  היה  לא  ראשונות  ללחות  מדוע  הקשה  והריצ"ח  דעלמא.  הון  כל  שצריך  וכנ"ל  יותר  עשירות 
 בואר בתורה כא.בשפע אלקי המ   מקבלים אותם אזי היינו זוכים לתורה בלא הקדמות אלא 

פגם הברית בלשון חמדת יופי נשים נ"ל שכוונתו למדרגה גבוה יותר מסתם שמירת הברית כידוע שתאוות ניאוף ממש    מה שמכנה   מג
נחלשת אצל זקנים אבל תאוות ההסתכלות ביופי נשים אינה בטלה )שמעתי בשם צדיק זקן אחד מאנ"ש( דהיינו שהיא מדרגה זכה  

ות   יותר אבל  יראה  לא  לגבי  בניאוף ממש  נגוע  שעדיין  שמי  ניאוף ממש, אלא  וכ"ש  צריך לשמור ממנה  כאן,  שמדובר  עתיק  יקוני 
 התחיל עדיין כלל בתיקני עתיק הנ"ל, ולא התחיל כלל לזכות ליראה שעליה מדובר כאן.

ה.(,    -  יא תורה    מד ָסִחים  )פ   מֹוִסיף  הו א  ָוא"ו,  ר  ֱאמ  נ   ש   ָמקֹום  ל  ָ כ  י  חִ כ ִ ב   נו   י  ,  ה  ֲחָכֵמינו  ר  ֲאמ  מ  כ   ִרית,  ב   ה  ת  ִמיר  ש   נו   י  ה  ה,  ָ ֻדש   ק  פֹות  ֹוס  ת  ת  ינ 
ָבא ב    ה כ"ה, הו  ָ ב  ָרא ר  ק  י ִ ה' )ו  ָ ֻדש   ה מֹוֵצא ק  ת ָ ָוה, א  ר  ר ע  ד  ה מֹוֵצא ג   ת ָ א  ל ָמקֹום ש   ָ ָרָכה: 'כ  רֹוָנם ִלב  "י(, ִזכ  ִ ש   ר 

מרה כשאמר תורה ד' תנינא שבה מדבר על זקנים דסט"א מצח הנחש לעומת זקנים  ' ששיחה זו נא ד' ד   עיין לק"ה פדין הבכור   מה 
   -דקדושה מצח הרצון  

'.  ד הלכות פדיון בכור הלכה ד    -  ליקוטי הלכות יו"ד  כו  ה ו  ד   פ  ש  ת ִ ן חֹד  ָיו ִמב   דו  פ  ב, ו  תו  ָ כ  מֹו ש   , כ   ש  ן חֹד  כֹור ִמב   ב   ה ה  ד   ן ִנפ  ֵ ל כ  ע  ר  ( ו  י ִעק   כ ִ
פ ִ פ ִ  ֵדי ה  ל י  ן ע  ק ֵ ת   ת  נ ִ י ש   ָראו  ָ ֵאיָנם כ  ֵקִנים ש   ז   ל ה  ִמים ש   י ָ ת ה  ִפיל  ם נ  ג  ן פ   ק ֵ ת  כֹור הו א ל  יֹון ב   ה  ד  ָ ֻדש   ק  ֵקִנים ד ִ ָדָקה ִלז  ת צ  ִחינ  הו א ב   ֵֹהן ש   יֹון ִמכ  ד 

ָנה   ק  ז ִ ת ה  ֻדש    יִכין ק  ִ ש  מ  י מ  ֲאז  "ל. ו  נ   ה  כ   ָ ֻדש   ק  ה ד ִ ת ָזֵקן ז  ִחינ  ֵקִנים ב   ָרִאים ז  ִנק  ק ֵהם  ר  ה ש   ָ ֻדש   ק  ֵקִנים ד ִ ים ז  י ִ יִקים ֲאִמת ִ ד ִ צ   ל ה  ה ש   ָ ֻדש   ק   ִהיא ה    ש  
ֹוָר  ת  ה  ם ב   ָ בָֹאר ש  מ   מֹו ש   ָכל יֹום ָויֹום, כ   ת ב   ע  ד  ָמה ו  ָחכ  ה ו  ָ ֻדש   י ֵהם מֹוִסיִפים ק  ָמה, כ ִ "ל. ו  ָקָנה ָחכ  נ   כֹור הו א  ה ה  י ב   כֹור, כ ִ ב   ת ה  ֻדש    ת ק  ִחינ  ה ב   ז 

ִהת   ל  ר  ֵ ב  ג   ִהת  ל  ִריך   צ ָ ש   ֵאִלי.  ר  ש  י ִ ה  ִאיש   ל  ש   ה  ָ ֻדש   ק   ה  ר  ִעק   ה  ז   ש   ית  ִ ֵראש  ו  ָחָלה  ת  ה  ֹון  ש  ל  ית  ִ ֵמָחָדש   ֵראש  יֹום  ָכל  ב   ִחיל  ת  ה  ל  יֹום  ָכל  ב   ש   ד ֵ ח 
לֹ  ו  ש   ָ מ  עוֹ מ  ֹל ל  ִיפ  ֲעָשיו  א  מ  ב  ו  ֲעבֹוָדתֹו  ב   לֹום  ָ ש  ו  ס  ָקן ח  ִנז  ה  י  ִיה  ֹא  ל  נו  ש   י  ה  ד   ָרא ָאֳחָרא,  ִסט  ד   ֵשיָבה  ו  ָנה  ִזק  ִליֵדי  ס  ָלם  ָרִעים ח  ֵהן  ֵהן טֹוִבים 

ד,   ֹום נֹול  י  ו  ה  ִאל  ָכל יֹום כ   ש  ב   ד ֵ ח  ִהת  ק ָצִריך  ל  לֹום ר  ָ ש  ָאַמר ַר ו  ֶׁ מו  ש  ר כ ְּ נו  ִזכְּ ת  ב ֵּ יו  ָאָדם ִלהְּ ָאסו ר לְּ ֶׁ ָרה ַהז  את ש  ו  ה ַהת  ָ ל  ג ִ ֶׁ ת ש  עֵּ ָרָכה ב ְּ נו  ִלבְּ ו 
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, זקן אין טוב. כי צריך רק להתחדש בכל יום להתחיל בכל עת  \מו/הן חסיד זקן, והן צדיק זקן  (רי רנה רעו שנ
עפ"י מעשה מז' בעטלערס יום א' הבעטלער העיור שהיה זקן    יך בזהרמאש  ה'  ועיין לק"ה תפלין ה'  מחדש.

כיון שזכר יותר מכולם נחשב שחי יותר ם, דהיינו  חי חיים ארוכים מכולומכל הזקנים עד שזכר לאו כלום  
כי דייקא מכח הזכרון השיג שעדיין לא התחיל לעבוד    אעפ"כ היה יניק מכולם  , מכולם וזכה לחיים ארוכים

לא  \מז/כראוי עדיין  מעולם  כאילו  רגע  בכל  ההתחדשות  היא  דקדושה  הזקנה  סוד  מוהרנ"ת  שם  ומבאר   ,
ה  דבריו  בסוף  ועי"ש  .  התחיל לעבוד את הש"י יל ַעתָּ ְשֹכַח ְלַגְמֵרי ּוְלַהְתחִּ ין לִּ יכִּ ה ְצרִּ ַבד ַעד ֵהנָּ עָּ ה שֶׁ ל ֲעבֹודָּ י כָּ כִּ

ש  דָּ   \מח/ ֵמחָּ
הזקן   היה  העיור  שדייקא  ממה  נראה  תלוי עוד  התחדשות  שסוד  מבואר  ויניק  עיניו    ביותר  עוצם  בלהיות 

לגמרי א  מחיזו דהאי עלמא  ועי"ז  ובעוה"ב  ע"י שדבוק בהש"י  עוה"זוזה  לו שום הסתכלות על  כל   ין  וגם 
ועיין תורה סא תנינא שכפי גודל   כמבואר שם,  \מט/ כהרף עין  (אלא)הזמן של העולם הזה אינו עולה אצלו  

   הדעת כן מתקצר הזמן.
לקמן    פירושוועניין ההתחדשות   וכמבואר  ממש  ו'  הפך השינה  ה'באות  כל   שתחילת העבודה  קודם  היא 
מהשינה ההתחובהתחד   .להתעורר  מדרגת  כלפי  שינה  היא  מדרגה  וכל  מדרגות  יש  שלמעלה  דשות  שות 

 .ועיין לק"ה תפילין הנ"ל איזה מדרגת התחדשות נפלאה היתה לרבינו ממנה.
דקדוש  וככלעוד מה שהזקן  יניק  נקרא  יותר  ה  יניק  הוא  כך  יותר  זקן  הזקן דסט"א  ,שהוא  הוא הפך  ,  בזה 

כרון שככל שזוכר זמן יותר קדום כך כאילו הוא כבר חי זמן רב יהעניין נ"ל כי זקנה דקדושה היא עניין הז
ביותר משמע שדיקא הזיותר   יניק  דייקא ע"י הזכיואעפ"כ הוא  כי  נפלאה  לו כח התחדשות  נותן  רון  כרון 

י גדולתו ית'  פדייקא מכח זה משיג בכל רגע שכ  ,בכל רגע כמבואר בתורה נד  ,זכרון הש"י  דהיינו בשרשו
וזהו שהעיור אמר שזוכר לאו כלום כי זכרון היינו חיבור המחשבה  ,  כלל לעבוד את הש"יעדיין לא התחיל  

ום שעדין לא נברא בו כלום  קמלדהיינו שמחובר    \נ/ ום מעוה"זלאליו ית' וכשהחיבור שלם אזי זוכר לאו כ
מו שעדיין מרגיש שהוא תינוק בן יו  המצד העבוד , לבחי' עתיק וזקן ומכח זה  מעוה"ז דהיינו לקודם הבריאה

ועי"ש בשיחה נא הנ"ל עד כדי כך שאומר רבינו שבאמת א"א לעבוד אותו ית' ד את הש"י,  במעולם לא ע
   כראוי לו לכן העיקר זה הכסופין עי"ש.

 
ָחָדש   ַעם מֵּ ַ ָכל פ  ִחיל ב ְּ ַהתְּ ָדתו  ַרק לְּ ֲעבו  ן ב ַ ת ָזקֵּ יו  ָחִסיד, ָאסו ר ִלהְּ יק וְּ ו  ַצד ִ ן ֲאִפל  ן ה  ָזקֵּ ֵ כ  ל ש   ָ ֲעָלה, ִמכ  מ  ים ב   נ ִ ט  ק   ן ה  ֵ כ  ל ש   ָ ִעים מ  , ִמכ  רו  ש   ג   ָ מ 

ם הָ  ֲעֵשיה  מ  ֵקִנים ב   ָבר ז  ו  ֵהם כ   ִאל  ֵקִנים כ   ז  ם כ ִ ֵעיֵניה  יֹות ב   ר ִלה  ר ָחמו  ו  ִאס  ם ב   ר ָלה  אי ָאסו  ד   ו  ב   ב עֹוד  ש   ו  ם ָלש  ר ָלה  ָ ש  פ  ִאי א  לֹום ו  ָ ש  ס ו  ָרִעים ח 

לֹום   ָ ש  ס ו  ם מֵּ ח  ָכל יו  ר ב ְּ ב ֵּ ג ַ ִהתְּ ִריִכין לְּ ְּ ַרק צְּ ִלש  ָכל  ָחָדש  וְּ ִחיִלין ב ְּ תְּ ַ מ  ֶׁ ש  ה כ ְּ ָ ֻדש   קְּ ָנה ד ִ ר ִזקְּ ה ִעק ַ זֶׁ . וְּ ָחָדש  ם מֵּ דו  ַהי ו  לְּ ו  נו  ִאל  ָעַבר ַרק כ ְּ ל הֶׁ כ  ַח כ ָ

ה ָוַדַעת  ָ ֻדש   ם קְּ ָכל יו  ִסיִפים ב ְּ ָחָדש  ו מו  ם מֵּ תו    יו  ָ כ  מֹו ש   כֹוִרים, כ   ָרֵאל ב   ל ִיש  ָ ָרִאין כ  ן ִנק  ֵ ל כ  ע  כֹ ו  ִני ב  ָרֵאל  ב, ב   ת ִיש  ֻדש    ר ק  ה ִעק   י ז  ָרֵאל. כ ִ ִרי ִיש 
ָיִמ  ר  צ  ק  ת  ִחינ  ב   ֵהם  ש   ִסיל  כ  ו  ָזֵקן  ך   ל  ִממ   ִכין  ָ ש  מ  נ ִ ש   לֹום  ָ ש  ו  ס  ח  ָאֳחָרא  ָרא  ִסט  ד   ֵקִנים  ז  יו   ִיה  ֹא  ל  ו   ש   ִאל  כ   יֹום  ָכל  ב   ו   ש  ד   ח  ִית  ק  ר  ז  רֹג  ע  ב  ש  ים 

דו  ה   ז   נֹול  ֹום ש   ל  י  ע  ו  "ל.  נ   כ   ה  ָ ֻדש   ק  ָנה ד ִ ק  ז ִ ר ה  הו  ִעק   ז   ם ש   ע  פ   ָכל  ָחָלה ב   ת  ה  ו  ית  ִ ת ֵראש  ִחינ  כֹור, ב   ת ב   ִחינ  י  הו  ב   , כ ִ ש  ן חֹד  ִמב   כֹור  ב   ה ה  ד   ִנפ  ן  ֵ כ 
כ ִ  ָבָנה,  ל   ל  מֹוִנין  ָרֵאל  ִיש  ו  ָבָנה  ל   ה  ת  ש   ד   ח  ִמת  ש   חֹד  ָכל  ר  ב   ִעק   ה  ז  ֵהם  י  ן  ֵ כ  ל  ע  ו  ָבָנה.  ל   ה  מֹו  כ   ם  ע  פ   ָכל  ב   ים  ִ ש  ד   ח  ִמת  ֵהם  ש   ָרֵאל  ִיש  ת  ֻדש    ק 

ה  כ   מֹו ֵכן ִיז  ם כ   ע  ָכל פ   מֹו ב   צ  ש  ע  ד ֵ ח  ר ל  ֵ ב  ג   ִהת  מֹו ש   ָחד כ   ל א  ָ י כ  , כ ִ מֹוָתה  ש  כ   ד ֵ ח  ִהת  וֹ   ֲעִתיִדים ל  ש  פ  ש  נ  ד ֵ ח  ָעִתיד ל  טֹוָבה ב ִ   ל  ש   ל  ד ֵ ח  ת  ת ת ִ ִחינ  ב 
הָ  סֹוד  ִעים  ֹוד  י  ש   ה  ָ ֻדש   ק  ד ִ ֵקִנים  ז   ה  ֵדי  י  ל  ע  הו א  ש   חֹד  רֹאש   ת  ֻדש    ק  ר  ִעק   ן  ֵ כ  ל  ע  ו  ִכי  ָרי  עו  נ  ר  ש   נ   ֵקִנים  כ   ז  י  כ ִ ים,  ִ ֳחָדש  ה  ִעין  קֹוב  ֵהם  ש   ו ר  ִעב 

ָחכ   ָקָנה  ה  ז  ָזֵקן  ת  ִחינ  ב   ה  ָ ֻדש   ק  ב  ד ִ ב ִ ֵהם  ִהי ָמה  ש   ש   חֹד  רֹאש   ת  ֻדש    ק  ת  ִחינ  ב   הו   ז   ש   ך   ר  ָ ב  ִית  ֲעבֹוָדתֹו  ו  תֹו  ָ ֻדש   ק  ב ִ ם  ע  פ   ָכל  ב   ת  ו  ש  ד   ח  ִהת  ת  א  ִחינ 
ה ָקָנה ָחכ   ת ָזֵקן ז  ִחינ  "ל ב   נ   ֵקִנים ה  ז   א ל  ָ ל  ר א  ס  ֹא ִנמ  ל  ר ש   ו  הו א סֹוד ָהִעב  ָבָנה ש   ל   ש  ה  ו  ִחינ  ִחד  ן  ָמה, ב   ֵ ל כ  ע  '. ו  כו  ם ו  כ  ת  ִבינ  ם ו  כ  ת  מ  י ִהוא ָחכ  ת כ ִ

ש  ב    ד ֵ ח  ִהת  ש  ל  ת חֹד  ִחינ  ב  כֹור ב ִ ב   ת ה  ֻדש    ר ק  יֹון ִעק   ד  ִ פ  ר ה  ה ִעק   י ז  , כ ִ ש  ן חֹד  כֹור ִמב   ב   ה ה  ד   ה ִנפ  ָ ֻדש   ק  ֵקן ד ִ ז ָ ת ה  ֻדש    ת ק  ִחינ  הו  ב   ז   ם ש   ע   .ָכל פ  

ה' ומרגיש שאין לו יותר כח להתחדש אזי נעשה זקן כי מי שלא    אמת הכוונה שב   מו  הוא צדיק אלא שבהיותו צדיק נעצר בעבודת 
 ממשיך תמיד להתחדש נקרא זקן.

לזכרון עוה"ב המבואר בתורה נד שע"י שהוא עיור מעוה"ז קושר עצמו במחשבתו לעוה"ב ומשיג השגות מעולם    כי זכרון הכוונה   מז 
ה   הבינה  עולם  משיג  הנקרא  יותר  כך  מעוה"ז  עיור  שיותר  וככל  בעוה"ב  ומוחו  בעוה"ז  גופו  ונמצא  השגות  במוחו  ומאיר  שבא  בא 

בעוה"ב ויכול לזכור יותר עד שזוכר לאו כלום דהיינו קודם כל הויה. וזה בחי' זקן זה קנה חכמה, חכמה דייקא שמשיג עד כמה הוא  
ח זה נעשה יניק כי מרגיש שכלפי השגתו עדיין לא התחיל כלל לעבוד את  פג תנינא, ומכ רחוק מלהשיג את החכמה כמבואר בתורה  

קודם   דהיינו  ההויה  קודם  שזוכר  עד  הבורא  בגדלות  עצומה  השגה  זו  יניק  נעשה  שעי"ז  כלום  לאו  שלזכור  לפ"ז  נראה  הש"י.     
 הצמצום שזה משל על התפיסה שא"ס לגדלותו.   

טבע האדם שישכח מלבו המצוות שעשה כי כבר נסתלקה ועלתה למעלה ואם זוכרה  שכך    –רוש ב'  פרשת חקת ד   ועיין ערבי נחל   מח
וז"ל שם   רצויה.  ואינה  סימן שנדחתה  בה  ידע    -ומתגאה  ותורתו,  ומעשיו הטובים  וגסות רוח ע"י מצותיו  גבהות  בא בלבו  כלל האדם אשר 

. והענין, כי הנהגת השי"ת עם בני האדם כי מיד  ה לבו על ידיהםלמלא כן לא גב בבירור האיש ההוא שעדיין לא עשה שום מצוה ולא למד תורה, שא
ל בעשותו המצוה או התורה נברא מלאך ועומד מיד לפני השי"ת ואומר פלוני בנך עשאני, ועדיין בכל יום ההוא יש עדיין דביקות לאותו המלאך א

וה ההיא כתקונה אזי המלאך נשאר שם לגמרי ונשמתו חוזרת  ינה אז אם המצהאדם במקצת, כי לא נסתלק לגמרי ביום הראשון, אך בלילה בעת הש 

אך ביום הראשון יוכל עדיין להיות קצת זכרון    ואז דרך הטבע שישכח האדם מלבו אם עשה כלל מצוה כי כבר נסתלקה מצוה ההיא ממנו, לגופה,  
אם תתקבל ותשאר בלילה למעלה, ואולי תדחה עדיין, ו יודע עדיין  המצוה ההוא בלבו, שעדיין דבוקה קצת בו, אך לא יתגאה בה עדיין שהרי אינ 

מן  ואחר כך ביום השני, אם המצוה נתקבלה ונשארה שם, אזי נשכחת ממנו ולא תעלה על לבו כלל, ואם בא בלבו גאוה ע"י המצוה ההיא, אזי זהו סי 
 להתגאות במצוה שעושה בממה נפשך:  ואם כן אין לו מובהק כי נדחה מצוה ההיא מלמעלה וזורקה על פניו, ולכן אינה נשכחת מאתו,  

לזה שאין לו הסתכלות על העוה"ז אלא כהרף עין הפך מסתם אדם שחי בעוה"ז ונטבע הטבע שכל כמה רגעים נעצם    נראה שרומז  מט 
 אותה.עינו כהרף עין מהעולם אבל אצל העיור זה להפך שתמיד עוצם עיניו מחיזו שהאי עלמא ורק לפעמים כהרף עין פותח  

 אפילו הגדול שבהם שזכר הטעם היינו שזכר משהו מבחי' עוה"ז כיון שהיה פחות עיור מעוה"ז.  אר הזקנים אבל ש   נ
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ני עתיק שהם ההכנה לעשירות הנ"ל כי עתיק לשון דבר ישן ועתיק היינו זקנה דקדושה  קרא תיקווכל זה נ
בחי' שתמיד נשאר יניק כי  מהשגתינו שרשו בכתר עליון בבחי' מעל הזמן  ועתיק לשון דבר הנבדל שנעתק  
  תמיד הוא עדיין בתחילת הזמן.

,  \נב/בחי' אריכות ימיםיינו  הד .  \נא/ בחי' תיקוני עתיק  ל ידילעשירות הזאת, הוא ע  ולבא

בעבודת ה'.  ויניק הוא שעדיין לא התחיל    \נגבעל זכרון/ שהוא יניק, כי זקן הוא  דקדושה    בחי' זקןדהיינו  

 
לאריך אנפין ששם בחי' אריכות אפים כי בשכל של עוה"ז נדמה שמי שיש לו סבלנות לא יכול למלא את ימיו כראוי    נ"ל שהכוונה   נא

להפך שדייקא הוא שכל גבוה שכולו אריכות אפים וסבלנות נפלא על    בר כאן זה ממש כי לא מספיק הרבה אבל אריכות ימים שמד 
ניחא   כל מה שבא עליו ומוכן לכל אשר יוליך אותו הש"י בבחי' מאמר אנ"ש אשרי העם שככה לו שאיך שמוליך אותו הש"י ככה 

   ליה וזה ככ"ה ר"ת כתר כל הכתרים כמובא בבעש"ט עה"ת.

י  עמק המלך   סוד שאמ   -טו  פרק  שער  'ויומו של הקב"ה אלף שנה, דכתיב, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול' ]רבה  וזהו  רו חז"ל, 
בראשית ח' ב'[ שעבר בו האלף, כל יום אלף שנה, והוא למעלה באריך, שהוא למעלה מזעיר, שימיו ]רק[ ק"ך שנה, כי כל פרצוף לא  

הדור  ולכן  ואין'.  'אריך  מ  מקבל  הוא  אם  מאלף,  הי יעבור  נח  עד  מאדם  וספירה  ות  ספירות,  אלף  שם  כי  שנה,  מאלף  עד  ימיהם  ו 
גימטריא שנה, וזהו סוד שנות אדם, שהיה ראוי להיות חי אלף שנה, עם ה ע' שנתן לדוד. ואלו השנים נקראים שנים קדמוניות, ועל  

ד  ג'  ]מלאכי  וכשנים קדמוניות"  עולם  כימי  וירושלים  יהודה  מנחת  לה'  "וערבה  נאמר,  ה זה  ימים  ז'  עתיק  '[ שהם  הנקראים  עתיקים 
יומייא, והם השנים קדמוניות שהיו לישראל חיים ארוכים מאריך זה, כמו שנאמר 'הנער בן מאה שנה ימות' ]ישעיהו ס"ה כ'[ באומות  

שני י"ו    העולם. אבל בישראל יתער רוחא דחיי מחוטמא קדישא, כאמור והכל מסוד האלף של הגלגולת שנחלקת לשני חצאין, ונעשו 
 אלהים דמעשה בראשית:   סוד ל"ב 

יג    עמק המלך  לד  שער  מק"ך אלהי"ם    -פרק  ספירות  ק"ך  לו  יש  כי  ונוקביה,  ז"א  מק"ך שנה של אחורי  נגזרו  ימיו של אדם  וסתם 
ומו של הקב"ה  באחוריים, ושנ"ה גימטריא ספירה. ואריכות שנים הוא מתיקוני אריך ממזלא דיליה, מאינון שנים קדמוניות, שאמרו, 'י 

ה', שלכן נקרא אריך, וזהו שרמז באומרו 'על ימיך', רצה לומר, על סתם ימיך דזעיר. הם הימים ארוכים של המזלא דאריך  אלף שנ 
שהולך ומתפשט עד ראש זעיר אנפין, ומי הוא המוסיף, מי שהוא נסתר, והוא אריך שנעלם ממנו מאוד בגלות החל הזה, ולאו כל  

 ילתו למעלה.אדם זוכה להעלות תפ 

  -(   עפ"י מעשה יג יום א' הבעטלער העיור שאמר שהוא זקן מאד ויניק לגמרי )  -סוף אות ה' הלכות תפילין הלכה ה    -  י הלכות או"ח ליקוט   נב
ל   ע  כָ   -ו  ב   ית ש   ִ ֵראש  ה ב  ֲעשֵֹ ש  מ  ו  ִפי ִחד  , כ   ש  ד ֵ ח  ך  מ  ר  ָ ב  ם ִית  ֵ ש   ת ה  ֲעבֹד א  ם ל  ע  ָכל פ   ן ָצִריך  ב   ֵ צ   כ  ת  ל ָהעֹוָלמֹות ש   ו  ל  ג   ִפי ִהת  כ  ו  יו,  ָ ש  כ  ִריִכין ע 

ו    ח  י  ָלה  י  ל  ָלה ל  י  ל  ו  ר  יע  אֹומ  ב ִ י  יֹום  י יֹום ל  יו, כ ִ ָ ש  כ  ֹות ע  ל  ג  ִריִכין ל  צ   ך  ש   ר  ָ ב  ֹוֵרא ִית  ב  ת ה  ֻדל   ת,  ג   ע  ָכל  ה ד ָ ו בְּ ת  ָכל עֵּ ו בְּ ָלה  ָכל ַליְּ ו בְּ ם  ָכל יו  ב ְּ ֶׁ ש 

ָעה   ָ ֻדל ָ ש  ג ְּ ה  ֶׁ ל  ג ַ ַעל  ִנתְּ וְּ ָלם,  עו  מֵּ ָהָיה  ל  א  ֶׁ ש  ה  ָ ֲחָדש  ִויִדיָעה  ָרה  ַהכ ָ ךְּ  רֶׁ דֶׁ ב ְּ ַרךְּ  ב ָ ִיתְּ ש     -תו   ַחד ֵּ מְּ ָדתו   ֲעבו  ב ַ ַעם  ַ פ  ָכל  ב ְּ ִחיל  ַהתְּ לְּ ִריִכין  צְּ ן  ֵּ כ 
ים ִ ֲחָדש  יָך כ ַ ינֶׁ עֵּ יו  ב ְּ ם ִיהְּ ָכל יו  ִחיַנת ב ְּ בְּ חִ ב ִ ת, ב   ו  ִחי  ר ה  ה ִעק   ז  ים ֲאֻרכ ִ , ו  י ִ ת ח  ת  ינ  ִחינ  ת ָיִמים, ב   ר ֲאִריכ  ִעק   נו  ז"ל, ש   ֵ ב  ֵרי ר  ִדב  בָֹאר ב   מ  כ  "ל ו  נ   ים ה 

דֻ  ק  ת  פ  תֹוס  ב   ֹום  י  ה  ת  א  ֲאִריך   ה  ל  ך   ָ כ  ר  ח  א  א  ָ ב  ש   ָויֹום  יֹום  ָכל  ב   אֹות  ִלר  ִריִכין  צ   ש   הו א  ים,  ֲאֻרכ ִ ים  י ִ י  ח  ה  י  כ ִ ת,  ע  ד  ו  ה  ָ כ   ש   תֹו  ָ ִחל  ת  ב ִ א  ֹום  ָ ב  ש  
ָכל  ֵכן ב   ם. ו  ע  ָכל פ   ה ב   ָ ֻדש   ת ק  פ  תֹוס  ֲאִריכֹו ב   ה  ל  ִחיבו  ו  ר  ה  אֹות ל  ִריִכין ִלר  צ  ֹאד ו  ָהָאָדם הו א ָקָצר מ  ה    ל  י  ל יֹום ִיה  ָ כ  אֹות ש   ִריִכין ִלר  יֹום ָויֹום צ 

ו   ה  ָ ֻדש   ת ק  פ  תֹוס  ', )כ   ָארֹוך  יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו ב   כו  ו  ֵטי א'( ָטֳהָרה  ו  ִסיָמן ס' ִלק  עֹון" ב   מ  ִ ח ר' ש  ת  ָ ֹוָרה "פ  ת  ה  ב   בָֹאר  ִחיַנת    מ  ָיִמים ב ְּ ר ֲאִריַכת  ה ִעק ַ זֶׁ וְּ

 ֶׁ ש  ָדה  ֲעבו  ל  כ ָ י  כ ִ ה,  ֻרב ָ מְּ ת  פֶׁ סֶׁ תו  ב ְּ ה  ָ ֲחָדש  ָדה  ֲעבו  ב ַ ָחָדש   מֵּ ַעם  ַ פ  ָכל  ב ְּ ִחיל  ַהתְּ לְּ נו   ַהיְּ ים,  ֲאֻרכ ִ ִר עָ ָיִמים  צְּ ה  נ ָ הֵּ ַעד  י  ַבד  רֵּ ַגמְּ לְּ כ  ַח  ְּ ִלש  יִכין 
"ל  נ ַ ָחָדש  כ ַ ה מֵּ ָ ִחיל ַעת  ַהתְּ ל    ו לְּ ע  "ל   -ו  נ   ה כ   ין זֹוִכין ָלז  ִ ִפל  ֵדי ת    י 

ד'  אות  ת    -  שם  ִחינ  ִמב   ִכין  ָ ש  ִנמ  ין  ִ ִפל  ת   ה  ל  ש   ִֹחין  מ  ה  י  נו  כ ִ ו ָ ַ כ  ב ַ ו ָבא  מ  כ ַ א  ָ יש  ַקד ִ ָנא  יקְּ ד ִ י  ו נֵּ ק  ָלִלי ו  ת ִ כ ְּ ם  הֵּ ֶׁ ש  "ל  ת  ַהנ ַ ים  ִ ש  דו  ַהק ְּ ִנים  קֵּ ַהז ְּ ת 

י ה  ת, כ ִ ֱאמֶׁ ים ב ֶׁ ים ֲאֻרכ ִ ַחי ִ הו א ַחי  ֶׁ ר ש  אֵּ ָ פ  ִהתְּ ֶׁ "ל ש  ר ַהנ ַ הו א ָהִעו ֵּ ֶׁ "ל, ש  ן ַהנ ַ יו  לְּ ם מהזקן ָהעֶׁ ָ ש  רְּ ָ ש   ֶׁ ל א  ש  וְּ ד  א  ַוֲעַדִין הו א יניק מְּ ד  א  ן מְּ ו א ָזקֵּ
ת כ ְּ  יו  ִחיל ֲעַדִין ִלחְּ ַאף  ִהתְּ י    -ַעל    -ָלל וְּ ִ כו ',  -פ  ף ַעִין וְּ רֶׁ הֶׁ לו  כ ְּ צְּ ה אֶׁ לֶׁ ינו  עו  ָלם אֵּ ַמן ָהעו  ָכל זְּ ד וְּ א  ן מְּ ן הו א ָזקֵּ ו     כֵּ ָבִרים ֵאל  ָנם ד   ֻאמ  ה ה  ִהנ ֵ ו 

יב  ל  ע  ִאיָנש   ִאיָתא  לֹא  ו  ָלל,  כ   ם  ה  ָ ב  ִפיָסא  ת   ָבה  ָ ֲחש  מ  ֵלית  ו  יֹוִמין  יק  ת ִ ע  ָבִרים שכיסם  ד   ִמ ֵהם  ל  ל  ֵיכו  י  ד ִ ָנא  שתא  ד   ָרָזא  ו  ָנא  ד   ָרא  ש   ִ פ  ר  ש   פ 
ף   א, א  י ָ ֲחו  ה  ל    -ל  י    -ע  ִ פ     -פ  ִנד  ו  ב  ת ָ כ  ב ִ רו   י   ט  ִנצ  ו  דֹוש   ק ָ יו ה  ִ ִמפ  ו   ָבָריו ֵאל  ד   או   ָיצ  ָבר  כ   ֹו  מ  ל ע  ת ה' ע  ל  מ  ח  ב   ר ש   ח  ֵמא  ָלנו   ֵכן  י  ר, ָראו  פ  ֵ ס  ב   סו  

לִ  ֹר  ת  ח  ה ל  ם ֵאיז  ה  ָ ב  צֹא  ב     מ  ה  ָ דֹוש  ק   ָנתֹו ה  ו ָ כ   ָתה  ָהי  ה  ז  ר  יָנֵתנו  ֲאש   ֵ ִמש   עֹוֵרר  ִהת  ה ל  כ   ז  נ ִ ן ש   ֹאפ  ב   ה  ֲעשֹ  מ  ֹוֵגע  ל  נ  ה  ז  מ  ר  ר  ֵ פ  ס ִ ֹות ש   י  ֲעשִֹ מ   ו  ה  ֵאל 
ם  ֵמיה  ת י  ִנים א  ֵ ש  י   ֵני ָאָדם ש   ל ב   ָ ת כ  יָנה א  ֵ ש   עֹוֵרר ֵמה  ֵדי ל  בָֹאר   כ   מ  ', כ   כו  דֹולֹות    ו  ָתִבין ג   ה ו  א  ר  ם ת ִ ָ ש  ִסיָמן ס'( ו  עֹון" )ב   מ  ִ ח ר' ש  ת  ָ ֹוָרה "פ  ת  ה  ב  

ב    יק,  ת ִ ע  ת  ִחינ  ב   ֹות,  מֹוִני  ד  ק  ִנים  ָ ש  ל  ש   ֹות  י  ֲעשִֹ מ  ת  ִחינ  ב   ֵהם  י  כ ִ  , לו  ָ ל  ה  ֹות  י  ֲעשִֹ מ  ֵרי  ו  ִספ  ש   נֹוָראֹות  ִנים  ָ פ  ת  ר  ד  ה  ת  ִעים ִחינ  ב  ִ ש   ה  ל  ָ ל    כ  ש   ִנים  ָ פ 
ם ֵהיֵטב:  ָ ן ש  י ֵ ', ע  כו  ם ו  ִכין ֵמה  ָ ש  ֹוָרה ִנמ   ת 

ע    -  שם תחילת אות ה'  נו  ז"ל ב   ֵ ב  י ר  ִ י ִמפ  ת ִ ע  מ  ָ ש  ָרִאיִתי ו  ה ש    ה, הו א מ  ֲעשֹ  ן מ  י  ִענ  "ל ל  נ   ָבִרים ה  ת ד   נ  ו ָ ר כ   ה ִעק   ִהנ ֵ ָעִמים, ש   ו  ה פ   ָ מ  מֹו כ   ָהָיה  צ 
ת  ו  י ִחי  ֹא ָחי ִ   ח  ל  ים ש   י ִ ֹום ח  י  יִתי ה  ר, ֲאִני ָחי ִ ָאמ  ָעִמים ש   ה פ   ָ מ  ו  כ   נ  י ִממ   ת ִ ע  מ  ָ ר ש  ֲאש   ם, כ   ע  ָכל פ   י עֹוד  ָחָדש  ב   ת ִ ע  מ  ָ ֵכן ש  . ו  ו  ֵאל  ָ ים כ  י ִ יִתי ֵמעֹוָלם ח 

ח   ן ה  י  ה ֵמִענ  ֵ ב  ר  ר ה  ֵ ב  ד ִ ֵחִרים ש   ָעִמים א  ֹל ִנק  פ   כ  ה  ים ש   יחֹות,  י ִ ִֹ ש  ה  ם ב   ָ ן ש  י ֵ ', ע  כו  ה ו  ֵ ב  ר  ִקים ה  ו  ר ֵיש  ִחל  ע  י צ  י ֵ ם ח  ג  ', ו  כו  ל ָהעֹוָלם ו  ים ֵאצ  י ִ ָרא ח 

ר   ָהִעו ֵּ ל  ֶׁ ש  ים  ֲאֻרכ ִ ים  ַהַחי ִ ִחיַנת  ב ְּ הו א  ֶׁ ש  ים,  י ִ ֲאִמת ִ ים  ֲאֻרכ ִ ים  ַחי ִ הו א  ים  ַהַחי ִ ר  ִעק ַ ת  ֱאמֶׁ ב ֶׁ חַ ֲאָבל  הו א  ֶׁ ש  "ל,  י  ַהנ ַ כ ִ ת,  ֱאמֶׁ ב ֶׁ ים  ֲאֻרכ ִ ים  ַחי ִ י 
כ ְּ  ים  ַהַחי ִ ר  ִעק ַ ה  זֶׁ י  כ ִ ָלל,  כ ְּ ת  יו  ִלחְּ ֲעַדִין  ִחיל  ִהתְּ ל א  וְּ ד  א  מְּ יניק  הו א  ַוֲעַדִין  ד  א  מְּ ן  ָזקֵּ הו א  ֶׁ ר ש  אֵּ ָ פ  ַעם  ִהתְּ ַ פ  ָכל  ב ְּ ה'  ת  ַלֲעב ד אֶׁ ִחיִלין  תְּ ַ מ  ֶׁ ש 

ִחיל  ו  ל א ִהתְּ ִאל  ָחָדש  כ ְּ ָד   מֵּ ֲעבו  ָלל.ֲעַדִין ב ַ ִרי    תו  כ ְּ ָרָכה )ִספ  רֹוָנם ִלב  ֹוֵתינו  ִזכ  ב  ו  ר  ש  ָדר  ֹום". ו  י  ָך ה  ו   צ  ר ָאֹנִכי מ  ָבִרים ו'(, "ֲאש   ב )ד   תו  ָ כ  מֹו ש   כ  ו 
ָנה ש    ָ ש  י  יָך כדיוטגמא  ֵעינ  יו  ב   ִיה  ֹא  ל  ים, ש   ִ ֲחָדש  יָך כ   ֵעינ  יו  ב   ִיה  ָכל יֹום  ם(, ב   ָ ב    ֵאין ָאָדם סופנה, ש  תו  ָ כ  מֹו ש   כ  ו  ים.  ִ ֲחָדש  יו  כ   ִיה  ָכל יֹום  א ב   ָ ל  א 

ָרכָ  רֹוָנם ִלב  ֹוֵתינו  ִזכ  ב  ו  ר  ש  ָדר  יָך". ו  לֹק  ה' א  ָעם ל  ה נהייתה ל  ז   ֹום ה  י  ָרֵאל ה  ת ושמע ִיש   ֵ כ  ס  ם כז(, "ה  ָ יו   )ש  ָכל יֹום ִיה  ש  רש"י(, ב   ֵפרו  ָבא ב   ה )הו 

ו   ב    ִאל  כ   יָך  ִרית,  ֵעינ  ב  ב ִ ֹו  ִעמ   ָ ת  ס  נ  ִנכ  ֹום  י  נו  ז"ל          ה  ַרב ֵּ ָרִאיִתי מֵּ ֶׁ מו  ש  ף    ו כְּ א  ר ש   ָ פ  ִמס  ָעִמים ֵאין  ל    -פ   ֵאר    -ע  ָ פ  ִהת  ת  מ  ֹוד  ק  ָעה ה  ָ ש   ב   י ש   ִ פ 
כ ָ  ע  מ  ִנש   לֹא  ר  ֲאש   ָלָאה  ִנפ  ֹוָרה  ת  ה  ָ ִגל  ו  נֹוָראֹות  ו  דֹולֹות  ג  ב ִ מֹו  צ  ר  ע  ד  כ   דֹול  זֹאת  ג ָ ר  ע  צ  ב   י  רו  ָ ש  אֹותֹו  ָרִאינו   יָה  ֲחר  א  ש   ָעה  ָ ש   ב   ך   ָ כ  ר  ח  א  ו  ֹו,  כ 

הו   י  יֹות  ֹאד ֵאיך  זֹוִכין ִלה  ֵער מ  ט  הו א ִמצ  ב, ש   ֵ ל  ק ה  ָפֵנינו  ֵמעֹמ  יָחתֹו ל  ש ִ ו  ֲערֹו  ֵרש  צ  ֵ ָעִמים פ  ה פ   ָ מ  כ  ֹא ֵהִריח  ֵמעוֹ ו  ל  ִמי ש   ת  ָלם ֵריח  עֲ ִדי, כ   בֹוד 
ד   נ ִ ָבָחיו ה  ש   ט ב ִ ע  ה מ  בָֹאר ִמז   ָבר מ  כ  ה, ו  ָין ז  ָתב ִענ  כ  ר לֹו ב ִ י ֵ צ  ר ל  ָ ש  פ  ֹא ָרָאה זֹאת ִאי א  ל  ִמי ש   יו  ה', ו  ָ ש  כ  ע  ר ש   ם ָהָיה ָרִגיל לֹומ  ע  ָכל פ   ב  ִסים, ו  ָ פ 

ף ע   ' א  כו  ָלל לֹא ו  ָלל כ   ָלל, כ   ב   ֵאינֹו יֹוֵדע  כ   י ש   ִ ף  ל פ  ֹות, א  ל  ג  ר ל  ָ ש  פ  ִאי א  ה ש    יג מ  ִֹ ִהש  ה ש    יג מ  ִֹ ִהש  ֵאר ש   ָ פ  ִהת  ה ו  ָ ל  ג ִ ה ש    ה מ  ָ ל  ת ג ִ מ  ֹוד  ק  ָעה ה  ָ ש  
א   ֵרָגה  ד  מ  ל  ע  ד  ָעמ  לֹא  עֹוָלם  ֵ מ  ש   ָלל,  כ   ה  ם.  לו  כ   יֹוֵדע   ֵאינֹו  ש   אֹוֵמר  ָהָיה  ך   ָ כ  ר  ח  א  ף  כ  ֵ ת  ֵכן  י  ִ פ  ל  ָהיָ ע  ק  ר  ת,  ם  ח  ע  פ   ָכל  ב   ת  ִריזו  ז  ב ִ הֹוֵלך   ה 

', עֲ  כו  ו  יע   ִהג ִ ה ש    מ  יע  ל  ִהג ִ ש   כ   ו   ֲאִפל  ו  בֹוהֹות,  ג   ה  ו  יֹונֹות  ל  ָהע  ֵרגֹות  ד  רו ם מ  א ב   ג ָ ר  ד  ָגא ל  ר  ֲאִריך   ִמד   ה  ֵאין ל  ו   ,' כו  ו  ה  ז  ָ ֹו ב  ת  ע  ד   ָרה  ר  ק  ִנת  ִין לֹא  ד 
אן   כ   ה  ז  ָ ֵאר  ב  ָ ב  ִית  ִעק   ו  הו א  ת ה' ש   ֲעבֹוד  ב   ֵמָחָדש   ם  ע  פ   ָכל  ב   ִחיל  ת  ה  ז ֹוִכין ל  ש   כ   ת  ֱאמ  ב   ת  ו  ִחי  ה  ר  ִעק   ה  ז  ו  ֵחר.  ָמקֹום א  מֹו  ב   כ   ת,  ֱאמ  ב   ים  י ִ ח  ר ה 
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שמכח הזכרון דקדושה מרגיש שעדיין לא התחיל כלל לעבוד את הש"י כראוי לכן בכל עת מתחיל מחדש  

חדש ימיםבחיות  אריכות  צריך  כי  כל    .  לקשור  מהזמןדהיינו  ללמעלה  ארוך  יום  שכולו  יום  ,  לבחי' 

מרגיש שעדיין כזו תמיד  כ  ובהשגה  ומתחדש תמידדל בעבוללא התחיל  ה'  ל בתוכו את  , כדי לקבת 
 העשירות של ההתבוננות: 

שיהיו ימים גדולים ומלאים בהרבה    ואריכות ימים, היינו שצריך שיראה להאריך ולהגדיל ימיו
ו בכמות  בעבודה  כלום  \נד/איכותבעיקר  חסר  שלא  העשירות  בסוד  הנ"ל  ההסתפקות  הפך  דייקא  שזה   ,

 ותמיד מחפש להוסיף  שלו  \נה/ עבודת ה'  מעוה"ז דייקא ההכנה לעשירות הזו היא החוסר הסתפקות במדרגת

 .  באיכות ולהתחדש בכמות
הוא קצר  בוודאי בתחילה  ויום ממקום שמתחיל אצל כ"א,  יום  כל  בחי'    כי  יש  יום  בכל  כי 

יקח אותך בחי'  שנזרק מפי כן מוכרח כל אדם שהש"י אומר למלכות  ו שהלא טוב  לכי מעטי עצמך שעל 
תר תרדמה  בשינה  אותו  להתחיל  יום  יום  בכל  בכל  וצריך  דקטנות  מוחין  מדמה  למדרגת  שיורד  מה  ד 

. היינו שבתחילת היום קשה עליו מאד העבודה  להתעורר מחדש משינה ולהתחיל יום חדש מחדש
א קצר,  תו היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא. וע"כ היום בתחילתו הושצריך לעשות באו

ו. וצריך האדם לראות להגדיל  כי צריך להתחיל מעט מעט, ואח"כ מתרחב והולך בעבודת
ולהרחיב ולהאריך כל שעה ושעה שבא אחר כך, להגדילה ולהרחיבה בתוספות קדושה.  

שה יתירה. וכן בכל פעם ופעם, יהיו וכן כשבא יום השני יהיה הולך ומתרחב בתוספות קדו
יון  לכאורה האריכות כאן מיותרת שכימיו מתרחבין בתוספות קדושה, וזה בחי' אריכות ימים:  

שצריך להתחדש למה צריך לספר לי שכל ההתחלות קשות ולכן תחילת היום צר ורק אח"כ מתרחב. ואולי  
יום    שזה עיקר ההתחדשותלבאר  ך  אין כוונת רבינו לספר על המציאות שממילא נעשית, אלא להפ שכל 

יותר רחב מתחילתו יהיה הרבה  קודם  ,סופו  יום  יהיה תחילתו כתחילת  יהיה  אלא    ,אבל ח"ו שלא  יום  כל 
וזה עיקר ההתחדשות שכל יום ירגיש שמה שאתמול היה רחב באמת הוא צר    , תחילתו כסופו של יום קודם

חוזר בכל יום שירגיש שיום האתמול גם בסופו היה צר    ןולא התחיל עדיין וצריך להרחיבו הרבה וכ  ,מאד
   ולכן ירחיב אותו ביום החדש. 

 
יָך". י   י הו א ח  ָבִרים ל'(, "כ ִ ב )ד   תו  ָ כ  ַדת ה'             ש   ר ֲעבו  ָהִעק ָ ה ֲעב   וְּ י  ה  י ִ ֹא  ֹוָדתוֹ ש   ל  ֲחָרא ש   ָרא א  ט  ס ִ ל ה  ָנה ש   ִזק  ֹל ל  לֹא ִיפ  ם ֵמָחָדש  ו  ע  ָכל פ    ב  

לֹו ח"ו צ  ֵקן ֲעבֹוָדתֹו א  ז ָ ינו  ת ִ ן אֵּ ן, ָזקֵּ ן ָחִסיד ָזקֵּ ן, הֵּ יק ָזקֵּ ן ַצד ִ ן, הֵּ ת ָזקֵּ יו  ָאסו ר ִלהְּ ֶׁ ָאַמר ש  ה וְּ נו  ז"ל ַעל זֶׁ ִהיר ַרב ֵּ ִהזְּ ֶׁ מו  ש  כו ' , ו כְּ ב וְּ מְּ  טו  ב ָאר  , כ ַ

ַעם   ַ פ  ָכל  ב ְּ ִחיל  ַהתְּ לְּ ִריִכים  צְּ י  כ ִ נו   ַהיְּ ת,  י ו  ַמֲעש ִ י  ו רֵּ פ  ַהס ִ ל  צֶׁ אֵּ סו   פ ְּ דְּ נ ִ ֶׁ ש  ת  ו  ש  דו  ַהק ְּ ת  יחו  ַהש  ִ ן  ב ְּ קֵּ ַהז ָ ל  ֶׁ ש  ים  ֲאֻרכ ִ ים  ַהַחי ִ ר  ִעק ַ הו   זֶׁ וְּ  . ָחָדש  מֵּ
א   ן מְּ י ָהָיה ָזקֵּ "ל, כ ִ ר ַהנ ַ הו א ָהִעו ֵּ ֶׁ ה ש  ָ ֻדש   קְּ יק  ד וינ ד ִ ִחיַנת ַעת ִ הו א ב ְּ ֶׁ ר, ש  תֵּ יו  ה ב ְּ ָ ֻדש   קְּ ָנה ד ִ ִזקְּ ָלל ב ְּ ִנכְּ ר וְּ תֵּ יו  ַקן ב ְּ זְּ נ ִ ֶׁ ל ַמה ש   כ ָ ֶׁ נו  ש  ד, ַהיְּ א  יק מְּ

א ד   ק מְּ ֲעַדִין הו א ָרחו  ֶׁ ַעם ש  ַ ָכל פ  יג ב ְּ י ִהש  ִ ר, כ ִ תֵּ ר ָהָיה יניק יו  תֵּ ם יו  ָ ָלל ש  כְּ נ ִ ֶׁ ל ַמה ש   יִקין, כ ָ ַעת ִ ֵּ מֵּ ד ְּ ַעל  ַהש   ר, וְּ קֶׁ ין חֵּ דו ָלתו  אֵּ י ִלגְּ , כ ִ ַרךְּ ב ָ ם ִיתְּ
ז ָ   - ֶׁ ָלל, ַעד ש  ת כ ְּ יו  ִחיל ִלחְּ ֲעַדִין ל א ִהתְּ ֶׁ יג ש  ִהש  ִ ר, ָרָאה וְּ תֵּ ה יו  ָ ֻדש   קְּ ָנה ד ִ ִזקְּ ָלל ב ְּ כְּ נ ִ ֶׁ ל ַמה ש   ן כ ָ ֵּ "ל כ  ים ַהנ ַ ים ֲאֻרכ ִ ַחי ִ ָנה    ָכה לְּ קְּ ָלל ַהז ִ ם ִנכְּ ָ ש   ֶׁ ש 

נְּ  ַהי ַ יַ וְּ ָלל.קו ת  כ ְּ ז את  יג  ַהש  ִ לְּ ר  ָ ש  פְּ ִאי אֶׁ ֶׁ ש  ין            ַחד  ִפל ִ ת ְּ ִחיַנת  ב ְּ ה  זֶׁ ֵהם    וְּ ש   "ל,  נ   כ   מִֹחין  ין  ִ ִפל  ת   ה  ש   ֹר  ש  הו א  ש   "ל,  נ   ה  ֵקן  ז ָ ֵמה  ִכין  ָ ש  מ  נ ִ ש  
י ִ  ם ח  ֵבִקים בה' ֱאלֵֹקיכ  ד   ם ה  ת   א  ם ד'( ו  ָ ת )ש  ִחינ  "ל, ב   נ   ים כ   י ִ ת ח  ִחינ  ֵדי  ב   ין מִֹחין כ   ִ ִפל  ת   ר ה  ה ִעק   י ז  , כ ִ ע  דו  י ָ ין כ   ִ ִפל  ל ת   ר ע  ֱאמ  נ   ֹום, ש   י  ם ה  כ  ל  ֻ ים כ 

ֲעבוֹ  ב   ִחיל  ת  ה  ָיָמיו, ל  ר  ש   נ   כ   ש   ד ֵ ח  ה, ל  ָ ֻדש   ק  ד ִ ת ָחָדש   ו  ִחי  יֹות  ין ִלח  ִ ִפל  ת   ת  ו  ֵדי ִמצ  י  ל  ֹות ע  כ  ָכל  ִלז  ב   ך   ר  ָ ב  ָנה  פ   ָדתֹו ִית  ִזק  ֹל ל  ִיפ  לֹא  ו  ם ֵמָחָדש   ע 

ִחיל ֵמעֹוָלם   ו  לֹא ִהת  ִאל  ש  כ   ָ מ  א ָחָדש  מ  ָ ל  ָנה, א  ָ ש  י  ֵעיָניו כ ִ ה ֲעבֹוָדתֹו ב   י  ה  ֹא ת ִ ל  ֲחָרא ש   ָרא א  ִסט  ָלל,  ד   ל  כ   דו  יק ג ָ הו א ַצד ִ ֶׁ ו  ִמי ש  ת ֲאִפל  ֱאמֶׁ י ב ֶׁ כ ִ

ַהרְּ  ִנים  ָ ש  ָיַגע  וְּ ָטַרח  וְּ ד  א  ָלל מְּ כ ְּ ִחיל  ִהתְּ ל א  ֲעַדִין  ם  יו  ָכל  ב ְּ ֶׁ ש  ית  ִ אש  רֵּ בְּ ה  ַמֲעש ֵּ ו ש   ִחד  ִפי  לְּ ן  כֵּ י  ִ פ  ַעל  ַאף  ַרךְּ  ב ָ ִיתְּ ָדתו   ֲעבו  ב ַ ה  ם  ב ֵּ ֵּ ַהש   י  כ ִ  ,
רֵּ  ה בְּ ַמֲעש ֵּ ִמיד  ָ ם ת  יו  ָכל  ש  ב ְּ ַחד ֵּ טו בו  מְּ "ו בְּ תו ב,  כ ָ ֶׁ מו  ש  כ ְּ ת,  ָכל עֵּ ת ב ְּ ו  ֲחָדש  ה  ש ֶׁ ַרךְּ עו  ב ָ ַרךְּ  ִיתְּ ב ָ ִיתְּ י הו א  כ ִ  , רו  ַלֲחבֵּ ה  מֶׁ ו  ם ד  יו  ין  אֵּ וְּ ית".  ִ אש 

י האר"י ז"ל  בֵּ ִכתְּ ב ָאר ב ְּ ַכמְּ ָעה, וְּ ָ ָכל ש  ת ו בְּ ָכל עֵּ ת ב ְּ ו  ת ֲחָדש  ָלאו  ש  ִנפְּ ַחד ֵּ ָעה  ,  )ע"ח שער א' ענף ה' ושער ג' פ"ב(  מְּ ָ ֵאין ש  ֲחֵברֹו ו  ה ל  ֹומ  ֵאין יֹום ד  ש  
  , ה  ָ ת  ר  ֲחב  ֹוָמה ל  נֹוָר ו  ד  ָלִאים ו  ים ִנפ  י ִ ו  נ  ִ ש  ָהָגָתם ב   נ  ה  ֲעָמָדן ו  מ  ָרן ו  ִסד  ת ָהעֹוָלמֹות ו  ים ֲעִלי   נ ִ ת   ע ִנש   ג  ר  ע ו  ג  ָכל ר  ָכל המש ב  ר, ו  ד ֵאין ֵחק  ת  כ ִאים ע 

ד סוֹ  ע  ֹל ֵמרֹאש  ו  כ  י ה  לו  ֹו ת ָ ב  ה ש   ז   עֹוָלם ה  ָ ת ָהָאָדם ב  ִפי ֲעבֹוד  ָתם הו א כ   ו  ִפי    .ף ִחי  , כ   ש  ד ֵ ח  ך  מ  ר  ָ ב  ם ִית  ֵ ש   ת ה  ֲעבֹד א  ם ל  ע  ָכל פ   ן ָצִריך  ב   ֵ ל כ  ע  ו 
ר   ָ ב  ֹוֵרא ִית  ב  ת ה  ֻדל   ג   ת  ו  ל  ג   ִפי ִהת  כ  יו, ו  ָ ש  כ  ִריִכין ע  צ   ָכל ָהעֹוָלמֹות ש   ב   ית ש   ִ ֵראש  ה ב  ֲעשֵֹ ש  מ  ו  י י ִחד  יו, כ ִ ָ ש  כ  ֹות ע  ל  ג  ִריִכין ל  צ   יע   וֹ ך  ש   ב ִ יֹום י  ם ל 

ת  ע  ה ד ָ ו   ח  ָלה י  י  ל  ָלה ל  י  ל  ר ו  ָרה ִויִדיָעה  אֹומ  ךְּ ַהכ ָ רֶׁ דֶׁ ַרךְּ ב ְּ ב ָ תו  ִיתְּ ָ ֻדל  ה ג ְּ ֶׁ ל  ג ַ ָעה ִנתְּ ָ ָכל ש  ת ו בְּ ָכל עֵּ ָלה ו בְּ ָכל ַליְּ ם ו בְּ ָכל יו  ב ְּ ֶׁ ל  א ָהָיה  , ש  ֶׁ ה ש  ָ ֲחָדש 

ָלם  עו   .מֵּ
זקן מכל הזקנים שכל אחד מהם את הלידה ומה שהיה קודם הלידה וקודם היצירה עד  ה יום א' שהעיור היה    כמבואר במעשה יג   נג

נפלאה בהש"י שנותנת   והזכרון הזה הוא השגה  עי"ש דהיינו כשהיתה נשמתו כלולה בא"ס קודם הבריאה.  כלום  לאו  זכר  שהעיור 
 י " הרגשה עצומה ברוממותו ית' כל כך עד שתמיד נדמה לו שעדין לא התחיל לעבוד את הש 

לא מפורש כאן אבל נראה ברור שגם לזה התכוין רבינו ולהבין יותר עניין הרבוי באיכות עיין ערבי נחל חיי שרה    עניין האיכות   נד
דרוש א' שם מבאר נפלא עה"פ יראת ה' תוסיף ימים שע"י שמתקדש האדם אזי יראה תוסיף ימים דהיינו שע"י קדושתו עולה אחיזתו  

 אה שנה וכו' ואזי בכל יום בעוה"ז מתקן שנה או כמה שנים כי ממשיך קדושה משם לאותו היום עי"ש.מ למקום גבוה שנקרא שנה או  
גורם עצלות ולב נשבר    וזה החילוק   נה  בין עצבות שהיא מחסרון עוה"ז ללב נשבר שהוא מחסרון במדרגת העבודת ה', לכן עצבות 

לעבוד   שעדיין לא התחיל  מרגיש תמיד  כי  להתחדשות,  גורם  לעיל שעשירות  כ להפך  דלפי המבואר  בזה  צ"ע  ראוי.  אבל אעפ"כ 
הכנה להתבוננות כיון שאין לו שמץ של טרדה מעוה"ז כי יש לו כל ושמח בחלקו שעי"ז ליבו רחב להכיל בו את ההתבוננות, ולפ"ז  

ריע להתבוננות.  וצ"ל  פ צ"ע כי לב נשבר אע"פ שהוא לא עצלות אבל הוא בחי' טרדה וכאב לב וחוסר שמחה ורוחב לב, ומדוע לא מ 
פוגם   נשבר  לב  כי באמת  ביטוי אלא בשעה התבודדות,  נשבר  ללב  ולא לתת  תמיד  להיות בשמחה  רבינו  ציווה  לכן  נמי  הכי  דאין 

 בשמחה ורוחב לב הנצרך לעבודת ה' ולהתבוננות.
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. בחי' )בראשית  \נו/  ת ימים, עי"ז זכה לעשירותשזכה לבחי' זקן, בחי' אריכו  ואברהם 

דהיינו דייקא ע"י שזכה לבחי' זקן ע"י שבא    ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכלכד(  
שמרגיש כאילו יש   ,היינו עשירות  ,בכלם היו מלאים תוספת קדושה בכל יום עי"ז זכה לבימים דהיינו שכול

וזה בחי'    ",מכלוכן ביצחק כתיב "ואוכל  שאמר יעקב    "כליש לי  "חי'  וזה ב  .ולא חסר דבר  לו כל הון דעלמא
זכו שדהיינו    בכל מכל כלשאומרים בהרחמן שאחר ברכהמ"ז כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב  

 : לעשירות 
בחי' זקן הנ"ל, בא להתבוננות, שהוא בא   דייל  , שעמזקנים אתבונןוזה בחי' )תהלים קיט(  

 :  שנמשך לתוך אריכות ימים, שהוא בחי' זקן כנ"ל עשירות, דייל ע

 
 גאות 

יבאר שמה שנתבאר   יום  ל עתה  ומה שהוסיף לבאר בזה שבכל  עיל סוד ההתחדשות שמרחיב את הימים 
כל זה  וכן תמיד,  יש שסופו של יום קודם היה צר מאד ומכח זה מתאמץ למחרת להרחיבו יותר  צריך להרג

משמע שכיון    סיף ימים ויראה היא כאוצר שצר למעלה ורחב למטה.כי יראה תו  נעשה מכח מדת היראה. 
 שהיראה בעצמה עשאה כאוצר לכן גם גורמת לימים להיות כאוצר דהיינו שהולך ומתרחב.

שה שמבואר  למה  גורמת  צ"ע  יראה  ימים  אברהם  אריכות  את  לדוגמא  הביא  הזקן  עניין  בביאור  דלעיל 
וע שמדתו של אברהם היא חסד דייקא ולא יראה. וכן מפורש  אבינו דכתיב בו ואברהם זקן בא בימים ויד

 דהינו מדתו של אברהם. תורה פד שמשמע שם שהאהבה גורמת ב
מבו ה'  ה'  תפילין  לק"ה  הבעטלערעיין  עפ"י  שבמעשה    אר  א'העיוור  יום  לחיים    ,יג  שזכה  אמר  שהעיור 

ת דהיינו  כאן  המבואר  ימים  אריכות  והיינו  ומבואר  יארוכים  עתיק  שקוני  ע"י  לזה  שזכה  שום  שם  לו  אין 
 . \נז/ הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין

הזוהביאור   מדת  לו  שיש  פירושו  זקן  עוה"בע"י השגכרון  יכי  מהזמן/  ת  למעלה  זו   ,\נחשהוא    ומכח השגה 
, ומכח זה הוא  ית'השם    לת בגדו  וכי מרגיש שעדיין לא התחיל כלל בעבודת ה' כפי השגת  ,הוא יניקדייקא  

מוהרנ"ת  בלק"ה שמבאר  ועי"ש  כלל.  לא התחיל  עדיין  כאילו  בכל פעם מתחיל מחדש  כי  מתחדש תמיד 
     .גיש שלא עשה עדין כלוםנו להר, דהיישצריך בכל פעם לשכוח כל מה שעשה

יראה    ולפי המבואר אצלינו ע"י  זוכים  ימים  עיהכח    יאיראה הה  צ"ל שמדתשלאריכות  ור מעוה"ז  להיות 
  .ית' בלבד אליורק לא להסתכל על העוה"ז אלא ולזכות להשגת עוה"ב, דהינו 

   .בו יראה תמידכי יראה היא השגה גדולה שיודע שהש"י נמצא מאד רם ועצום עד שמרגיש בלי
מבואר לקמן שאברהם המשיך אריכות  ן  וככנ"ל בתורה פד  אהבה אפשר לזכות לזה  מדת  ובאמת גם ע"י  

ויתבאר לקמן עפ"י    ם ומוכרח שעשה זאת ע"י אהבה ולא ע"י יראה שהרי מדתו אהבה דייקאימים במצרי
קנו/  כללאלא    .\נטתורה  היא    ,שבדרך  לרבים  לזההדרך  היראה  ב  להגיע  אז    אמנםוכאן,    וארכמבמדת 
   )בביאור הרבב"ח שם( \ס/ א ממילא כמבואר בתורה ה'והאהבה תב

 
פד   נו  תורה  של    עיין  מדתו  שהיא  שם  וביאר  בממוני  הייתי  וותרן  ימים  הארכת  במה  הגמ'  ו'  א ביאור  אות  ל'  תורה  גם  ועיין  ברהם 

ממון ממלכי  הסכים לקבל  שלא  ממון כדמצינו בסדום  היה שונא  בסוף התורה שגם שם אריכות  -שאברהם  ועי"ש  צדק מלך שלם. 
ימים שזוכים לזה ע"י מדת החסד מדתו של אברהם שהיא   בעניין האריכות  ימים היינו תוספת קדושה, ונמצא לפי"ז תוספת ביאור 

 הפך הלקיחה וכן מבואר שהעשירות דקדושה שזוכים ע"י אריכות ימים היא שנאת הממון הגשמי.     מדת הנתינה 

בורח מעמל העולם הזה לעמל התורה אשר הוא חיינו וארך ימינו. אז לא די שיזכה לעולם הבא  ה   -אות שח    -  שיחות מוהר"ן   ועיין   נז 
ן. עכ"ל  ונ"ל שאין הכוונה שאפילו כהרף עין לא מסתכל אלא  עי   לו כהרף י שהוא עולם הנצחי שכל העולם הזה אינו עולה כנגדו אפ 

רק כהרף עין דהיינו הפך העולם מה שנטבע בטבע העין שכל הזמן פתוח וכל כמה רגעים נסגר העין לכהרף עין ואצל העיור להפך  
י בלבד ועיין כעין זה בתורה  ח תמיד סגור ולפעמים נפתח רק לכהרף עין. בבחי' כי כל בשמים ובארץ שכולו בשמים קצת בארץ להכר 

 יב שהצדיק לומד לשמה ולפעמים לכהרף עין נוטה בבחי' דקה מן הדקה לשלא לישמה כדי להמשיך שפע גשמי עי"ש.

 הנ"ל שכלפי עוה"ב לא עולה העוה"ז כהרף עין נמצא שהוא אוחז בהשגת עוה"ב.  כנ"ל בשיחה   נח
חמימות תאוות הלב שבא ע"י הקוצר נשימה דהיינו התאווה שבשרשה    עניין האריכות הנשימה שהיא לבטל   כפי שיתבאר לקמן   נט 

היא בחי' קוצר נשימה ומבואר בתורה קנו שלטהרת הלב צריך התלהבות הלב דהיינו חמימות דקדושה והיינו מדת אברהם שמבואר  
 בתורה קמב שהיה לו רק לב כוסף להש"י.  

ל אלקים  -גם עיין תורה ב' תנינא שקו האמת מתגלה ע"י שמות א   , ה א מדוע אברהם שמדתו חסד קדם ליצחק שמדתו יר   וצ"ע א"כ   ס
רעמים ליישר את  ב מדובר    בתורה ה' האמת לעולם צריך להקדים אהבה וחסד אבל    ת הויה משמע חסד קודם. ואולי דייקא בהמשכ 

יות בבחי' העיוור שאין  ה והכי נמי כאן שהיראה מפקיע מהתאווה כדי ל הלב צריך להקדים יראה להכין כלים לאהבה והשפעת החסד  
 לו הסתכלות על העוה"ז כלל שעי"ז זוכים לאריכות ימים לכן בדרך כלל צריך להקדים יראה דייקא.  
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החן  שקר  שהוא  נשים  יופי  שהחומד  פניות  ומבואר  עם  להיות  בעצמו  נופל  עי"ז  היופי   \ סא/ תמיד  והבל 
פגה"ב שעל ידו בא עניות   . וחמדת יופי נשים היא בחי'למצא חן בעיני בני"א  \סב/ולעשות תנועות של שקר

 ננות.ך עשירות הנ"ל הנצרך להתבוהפ
 ות והתבוננות הנ"לרוזוכים לאריכות ימים ולעשי ועל ידי יראה מבטלים חמדת יופי נשים.

שהשכל שעל ידו ההתבוננות והעשירות הוא ע"י השמנים שבגוף והוא בחי' קר רוח איש תבונה  עוד מבאר  
מכניס רוח מבחוץ שמקרר את חמימות הלב בחי' לבי חלל בקרבי מחום התאוות וזה בחי' הנשימה דהיינו ש

 רת את הלב מתאוות.   וזה בחי' אריכות הנשימה )בחי' אריכות ימים( בחי' עשירות שזוכה ע"י שהנשימה מקר 
הוא מכונה קוצר נשימה כי מצד מהותו הוא בחי'  ו , לעומת זה חמדת הבל היופי נשים הוא מחום התאוות לב

 -עה"פ בעוון חוללתי  ילקוט שמעוני תהלים נא רמז תשסה    עייןה  , שהיא בהכרח ע"י חום התאווההולדה
יופי    .\סג/ בעוןיהא צד אחד    רבי אחא אמר בעוון מלא אפילו חסיד שבחסידים אי אפשר שלא לכן חמדת 

 .  מכונה קוצר נשימה דהיינו חסרון הרוח המקרר את תאוות הלב
 בחי' קר רוח איש תבונה.  אריכות ימים \סד/ נמצא שיראה היא בחי' קרור תאוות הלב בחי' אריכות נשימה

 ר רוחקצ ולעומת זה חמדת יופי נשים הוא חמימות תאוות הלב בחי' קוצר נשימה קוצר ימים 

ע"י    ובחי' הוא  כנ"ל.  פעם  בכל  קדושה  בתוספות  ימיו  ולהאריך  להרחיב  דהיינו  זקן, 

ניצב  יראה ה'  בחי'  מרגיש  ותמיד  לרגע  ממנו  דעתו  מסיח  שלא  היא  יראה  תמיד   \סהעליו/  כי  זה  ומכח 

בכל יום ויום, שעי"ז נתארכין   \סו/, שהיראה מביאה תוספות קדושהמשתדל להוסיף בעבודתו
בכמות העבודה כנ"ל ובאיכותה כי    יראת ה' תוסיף ימיםהימים, בבחי' )משלי יוד(    \סז/ונתרחבין

 . עליה(ימו יש לה בדחילו ורח העיין תורה קיב שרק עבוד) עבודה עם יראה היא מוסיפה קדושה רבה
עשאה   חווה על    \סח/)ברכות סא( הנאמר בגמ'  , בחי'  יראת ה' היא אוצרווזה בחי' )ישעיה לג(  

כדי לקבל פירות כך האשה צרה למעלה ורחבה    ורחב מלמטה  בפתחו  קצר מלמעלה  כאוצר, שהוא

ום הוא צר שפתחו צר כך פתח כל יוכא  . כי התחלת הימים הם קצריםכדי שתוכל לקבל הוולדלמטה  

עפ"י יראת ה' תוסיף ימים    \סט/ , ואח"כ מתרחבין והולכין, בתוספות קדושה, ע"י היראה כנ"לצר
מרחיבה תמיד את היום ונ"ל כוונת רבינו שהתחלת הימים קצרים  נתה כאוצר לכן  תכוורוצה לומר שיראה  

 
 בזה תורה סו אות ג'.  ועיין   סא
 זאת בחוש אצל בחורים ליטאים צעירים שאין להם חיות מלימוד התורה.  רואים   סב
ולטהר מחשבתו מגשמיות המעשה אעפ"כ א"א שבאיזה חלק מחשבה קטן    שראוי לחשוב בדברי תורה )כמבואר בתורה קו(   אע"פ   סג

 יהיה עדין קשור למעשה ובאותו חלק א"א שלא יהיה חמימות תאווה דבלא זה אינו מוליד.

שנראה בחוש שיראה גורמת להפסק הנשימה ולהבדיל גם התפעלות מיופי חיצוני נקרא עוצר נשימה מרוב התפעלות לא    אע"פ   סד
 רים כאן אלא כנ"ל לנשימה המקררת חמימות הלב והפסק הנשימה הזו. לכן יראה נחשבת לאריכות הנשימה דייקא.ב לזה כוונת הד 

 יראת שמים כי הירא מרגיש שנמצא תחת שמים מייראים בהרגשה שכל קיומו תלוי רק בהם. )עפ"י ריצ"ח(   וזהו שנקרא   סה 
תו מהשם יתברך כך מתרחק מעניני עולם הזה כמו שנאמר אנכי  גכפי הש    -אות קנב    -ספר צדקת הצדיק  ב   עיין ר' צדוק הכהן   סו 

אם אין יראה אין חכמה אם אין חכמה אין יראה. חכמה הוא השגת השם יתברך ויראה הוא  ולא יהיה לך. ועל זה אמרו )אבות ג' י"ז(  

ת וממילא הוא כלי פנוי לקבל  ו מן החטא והא בלא הא לא סגי. ויראה נקרא אוצר וכלי קיבול שהלב מתפנה מכל מיני תשוקות וחמד 
נכנס של   תורה  דבר של  יצא  תורה  דבר של  נכנס  ליצנות  דבר של  יצא  י"א(  א'  רבה  השירים  )שיר  ז"ל  וכמו שאמרו  תורה  דברי 

כי כשהלב פנוי מדברי תורה ממילא הוא מוכן לקבל כל מיני תאוות כי אי אפשר שיהיה פנוי לגמרי. ולכך הם שניהם ביחד  ליצנות.  
והמפנה לבו להשם יתברך תיכף השם               אחד קודם לחבירו רק ברגע כמימריה אבל תיכף תכוף לו מדריגה האחרת:ה ואין  

והחכמה מה    , כי היראה היא מה שהשם יתברך שואל מבני אדם כמו שנאמר )דברים י' י"ב( ועתה מה וגו'  , יתברך משרה אורו שם 
וגו'. ואתערותא דלתתא  א כמו שנאמר )דניאל ב' כ"   , שהשם יתברך משפיע  ו'( כי ה' יתן חכמה  וגו' ונאמר )משלי ב'  ( יהיב חכמתא 

כי די בכל שהוא יראה ואז יושפע בלבו נגדו כך  צריך להיות מקודם ועל זה אמרו )שיר השירים רבה ה' ג'( פתחו לי כחודה של מחט  

וחוזר  ואז תבוא עוד חכמה  יראה  ידי החכמה תבוא לו עוד  וממילא על  ואמרו קמאי    חלילה   חכמה.  וכו'  עד שיהיה פתחים שיהיה 
ובלבד שיהיה נקב מפולש מעבר לעבר. ורצה לומר שיהיה ממעמקי לבו התעוררות גמור דעזיבת החטא ולעזוב כל עניני עולם הזה  

 אפילו רגע אחד די: 
מז לחכמה ובינה כי אורך הוא קו  ו להרחיב ולהאריך וכאן הלשון להפך נתארכין ונתרחבין.  בדרך כלל אורך ורוחב ר   תחילה אמר   סז 

הרומז לחכמה הבאה אלא המח והרוחב הוא מה שהבינה בבחי' נוקבא מרחיבה את הדברים ע"י שמבין דבר מתוך דבר. ולפ"ז הלשון  
 כאן נתארכין תחילה הוא הנכון וצ"ע.   

וש ברוך הוא לחוה והביאה לאדם  ד דדרש רבי שמעון בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הק   .ברכות דף סא   סח
הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא דבר אחר ויבן אמר רב חסדא ואמרי לה במתניתא תנא מלמד שבנאה הקדוש ברוך  
הוא לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את הפירות אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה כדי  

 .לד ו לקבל את ה 

נוטריקון אורך צר רמז שע"י יראה מכניס אורך בצר. דהיינו אורך ימים להכניס אורך בימים שהם מצד עצמם גבול    שהיא אוצר   סט 
 צר.
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יותר מתחילתו אבל  אין כוונתו לספר לנו מציאות אלא להפך לומר שצריך שתמיד כל יום יהיה בסופו רחב  
יום   שכל  אלא  אתמול  של  היום  תחילת  כמו  קצר  יתחיל  שלא  היום  בתחילת  תלויה  ההתחדשות  עיקר 

ל כל הימים ליהיה כמו סוף היום הרחב של אתמול, וזה בחי' יראת ה' תוסיף ימים דהיינו שכתחילתו הקצר  

 .  שלו הם בבחי' שמתחילים קצר ובסופם רחב ולא רק בכל יום
שזוכ הינמצא  ע"י  זקן  ין  בחי'  שהם  ימים  לאריכות  עתיקדקדושה  ראה  תיקוני  )בחי'    בחי' 

כי מכח היראה העצומה שלו עשה עצמו עיור   ת ימיםמעשה יג שזכה לאריכובהעיור הבעטלער הראשון ש
בחי'    שנכלל בא"ס   במחשבתו לעתיק קודם הבריאה  רמעוה"ז לגמרי עד שזכה לתכלית הזכרון דהינו שקשו

כשזוכר   לעשירות  (לוםלאו  זוכין  שעי"ז  עשירות,  והטעם  ,  של  מההיפך  שומרת  היראה  כי 
כי יראה .  \עא/ פגם הבריתע"י  דהיינו    היופי  שקר החן והבל  [ע]   בחי'   דייל  דהיינו עניות, שבא ע

דלא מסיח דעתו ממנו הפך פגה"ב שהוא עיקר    זה שממנו מתייראהפך פגה"ב כי היראה היא קשר חזק עם  

 .  \עב/הכי נמי חמדת יופי נשים רק בדקות יותרההיסח דעת ממנו ו
ן תורה סו  עיי  כי יש כמה מיני חן של שקר, שעושים בעמידה ובאכילה ובדיבורו עם אנשים

ולכל דבר יש ,  כדי למצא חן בעיני בני אדם  , וכן בשאר דבריםאות ג' שם מתאר כיצד נעשה בתפלה
מיוחד אחר  ע \עג / חן  באים  הם  שקר,  של  החינות  אלו  וכל  היופי.  הבל  שהנפילה    "י  דהיינו 

א "לפכתוב במשלי  ה, בבחי'  \עד/ להתפעלות מהבל היופי מפיל את האדם לעשות תנועות של חן של שקר

היופי והבל  החן  ליופי  \עה/שקר  החן  את  המלך  שלמה  בו  לזהלומר    שסמך  מביא  מצד   ,\עו/שזה  וכן 
שזה    ,דל למצוא כן בעיני זולתוד משתשתמי  ,חןמציאת  נופל גם לתאוות    נשים  התאווה הנופל לתאוות יופי

כי   ,שר עם הקב"הוהק  וזה פגם הברית .  בני אדםאצל  מילוי חסרונותיו    ממילא מחפשנובע מניתוק מהקב"ה ו

כל   הברית  בלבד  רק  רצונושומר  הש"י  בעיני  חן  הנשים למצא  מיופי  נשמר  שאינו  מי  דהיינו   . 
 . דהיינו להראות יפה בחוץ ר, עי"ז יש לו תאוות של אלו החינות של שקוחיצוניוות

ממילא  ורק בעיניו ית' רוצה למצא חן    כי הירא מרגיש את מציאותו ית' בכל רגע  ויראה הוא היפך מזה

אשה    שקר החן והבל היופי , כמ"ש )משלי לא(  הוא לא נצרך לבריות ולא מנסה למצא חן בעיניהם 
תתהלל  היא  ה'  והי  יראת  שקר  הוא  החן  שמים  היראת  שאצל  הם  דהיינו  כי  הבל.    ים נובעופי 

ית'   אליו  להסתכלות  מביאה  היראה  ואילו  בעוה"ז  שעי"ז  ש  עדמהסתכלות  עוה"ז  כלפי  עיוור  בחי'  נעשה 

 .  זוכים לחיים ארוכים הנ"ל וכמבואר במעשה יג יום א' בהבעטלער העיור
יראות היו שם  למקומות שלא  ויצחק כשבאו  כ  וע"כ אברהם  למצריםשאברהם  בתחילת   ירד 

יפרשת ל )בראשית  לך  יא/ך  ו\עזב  וירא מחמת  אח"כ שוב  (  בנותיו הבפרשת  בא על  לוט  בושה שבן אחיו 

 
 משלי לא ל'  ע

שפגם הברית גורם לעניות כמ"ש כי בעד אשה זונה עד ככר לחם. ועיין סוף תורה ז' ותורה יא אות ד' ותורה כט    כמבואר לקמן   עא
 אות ה'  

אמר ר"ל טוב מראה עינים באשה יותר מגופו של מעשה שנאמר טוב מראה עינים מהלך נפש.  עי"ש בן יהוידע שביאר    ביומא עד:   עב
 שיש מי שערב לו יותר ההסתכלות באשה מגופו של מעשה.   

מהרי"ט  דרשות  ע"י   ועיין  התחדש  עינים  ממראה  ומתפעל  נהנה  להיות  הזה  שהטבע  שכתב  בראשית  לפרשת  א'  עץ  א   דרוש  כילת 
והיה אפשר לו לאדם להיותו בלתי תאוה ויצר הרע, רק עושה מצות בוראו באהבה, על כן צוה לו )שם ב, יז(    -  וזה לשונו שם     .    הדעת טוב ורע 

( )תשוקתה  ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, ע"ד המפרשים כי טבע האילן ההוא מוליד תאוה באוכליו, להיות לו תאוה וחמדת נשים, ואל האשה 
]תשוקתו[, ובא האות והמופת כי בהסתת השטן ביחוד האשה, בנסיון בחוש הראות, נתן )לה( ]לו[ תאוה נפלאה בדרך שהטביע הטבע, שיהיה נהנה  
יותר מגופו של עינים באשה  )יומא עד, ב( טוב מראה    האדם בצורות נאות מהאשה, העין נהנה מן הראות והלב חומד מעצמו ושמח, כמו שנאמר 

 אמר )קהלת ו, ט( טוב מראה עינים מהלך נפש: מעשה שנ 

 מה רוצה לומר בזה   צ"ע   עג
כי אשה כל מהותה להתקשט ולמצא חן בעיני אחרים,  ומצוי ונראה בחוש גם בבחורים ליטאיים צעירים בדרך    כגון אצל נשים   עד

 כלל אלה שלא מצליחים בלימוד 

וא מציאות אלא שכשהוא חיצוני הוא הבל, אבל החן כשהוא לא מצד  היופי ה   נקט שקר אצל חן והבל אצל יופי. ונ"ל כי   צ"ע למה   עה 
 הקדושה אזי הוא נעשה רק ע"י שקר.

יש יופי דקדושה כמ"ש ברחל שהיתה יפת מראה וחן דקדושה ותהי אסתר נושאת חן וכמבואר בתורה א' אבל יופי    זה לעומת זה   עו 
מ  כשהוא  החן  וכן  חיצוניות לבדה  עניין של  הוא  הקדוש דסט"א  החן.  צד  עליו  שורה  בגשמיות שאזי ממילא  רוחניות  הוא הארת  ה 

ג'( כדי לקבל יותר מהמגיע לו   להבדיל ממי שעושה תנועות ומעשים של שקר כדי למצא חן בעיני בני"א )כמבואר בתורה סו אות 
 )דזה לשון חן לשון מתנת חינם שנמשך הלב לתת לו יותר מהמגיע לו( 

ו    בראשית פרק יב   עז  כ   )יא(  ִהי  :  י  ה ָאת   א  ר  ת מ  פ  י  ה  ָ י ִאש   כ ִ י  ת ִ ע  ָיד  ָנא  ה  ִהנ ֵ ֹו  ת  י ִאש   ר  ל ש ָ ר א  ֹאמ  י  ו  ָמה  ָרי  ִמצ  ָלבֹוא  ִריב  ִהק  ר  )יג(    וכו'..ֲאש  
 : ָלֵלך  ג  י ב ִ ִ ש  פ  ָתה נ  ָחי  ֵרך  ו  ֲעבו  ב ִלי ב  ן ִייט  ע  מ  ִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאת   ל   ִאמ 
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שם(   אברהם)פרש"י  ממנו  ארץ    בויש  ,\עח/ התרחק  א'פבגרר  כ'  )בראשית  ירד  כן  ו  ,(\עט/   לישתים  יצחק 

א'/  לפלישתים כו  )בראשית  הרעב  ע"י  (\פמחמת  זאת,  הרגישו  לשם,  לכנוס  כשרצו  ותיכף   .
להר הנשיםשהתחילו  יופי  קדושתם  גודל  ערך  לפי  שם  [פא]   גיש  שאין  הרגישו  וע"כ   ,

לכן    ,זה לעומת זה  , מצרים היא ממש הפך א"יכי      .פגם היראה שהיה במצרים גרם לפגה"בכי    \פב/יראה
בא"י שיש  האמונה  ביותר  , לעומת  הגדולות  כפירות  במצרים  ז'  ,יש  בתורה  מנחותו   ,כמבואר    פה.  עיין 

ופרש"י ששאלו הרי מצרים מלאה כשפים    ,תבן אתה מכניס לעפרים  ינואת משה רבנא וממרא  חששאלו יו
פמליא של    יןשמכחיש  סנהדרין סז: למה נקרא שמן כשפים מבואר בכישוף  ו  ,וכאן את בא לעסוק בכשפים

והיראה.מעלה האמונה  פגם  דהיינו  ערוות    .  נקראת  מצרים  זה  לעומת  א"י  של  הברית  תיקון  לעומת  וכן 

. \פג/ ם עיין בראשית י' יד שהפלישתים היו נכדים של מצרים ומסתמא היו דומים להם הפלישתי.  וכן  הארץ
  פדוע"כ אסרו על עצמן זווג

 
לפלישתי   צ"ע שאברהם   עח הת ירד  ששם  את  ם  יצליח  איך  מהתאווה  לתקן  הצליח  לא  לוט  את  ואם  לוט  מתאוות  חזקה  יותר  אווה 

סתמום   משם  שהלך  אחרי  ורק  שחפר  הבארות  בי'  שזה  לקמן  כמבואר  הצליח  כן  שבפלישתים  רואים  למעשה  אמנם  הפלישתים. 
רהם אבל לוט אדרבה כיון שעזב  יזיק לאב פלישתים. אבל באת אינו דומה כלל כי הפלישתים נשארו בתאווה ורק נחלשה קצת שלא  

מקום טמא שלא תוקן לכן נפל לתאווה כי לא היה בכוחו לתקן את המקום כמו אברהם. ומה שהתרחק    את אברהם ובא לסדום דהיינו 
 ממנו אברהן כיון שהיה בן אחיו והתבייש שממשפחתו יצא כזה כיעור.

ָרָהם    ' כפרק  בראשית    עט  ב  ם א  ָ ע ִמש   ס   י ִ נ   )א( ו  ָצה ה  ר  ָרר: א  ג  ָגר ב ִ י ָ ר ו  ו  ֵבין ש  ין ָקֵדש  ו  ֵ ב ב  ש   י ֵ ב ו  ֹו ֲאחִֹתי    ג  ת  ָרה ִאש   ל ש ָ ָרָהם א  ב  ר א  ֹאמ  י  )ב( ו 
ָרה:  ת ש ָ ח א  ק   י ִ ָרר ו  ך  ג   ל  ך  מ  ל  ח ֲאִבימ  ל  ש   י ִ  ִהוא ו 

ָהִראש    כו פרק  בראשית    פ ָהָרָעב  ד  ב  ִמל   ץ  ָאר  ָ ב  ָרָעב  ִהי  י  ו  ָהיָ )א(  ר  ֲאש   ָרָרה:ֹון  ג   ים  ת ִ ִלש   פ   ך   ל  מ  ך   ל  ֲאִבימ  ל  ָחק א  ִיצ  ך   ל  י ֵ ו  ָרָהם  ב  יֵמי א  ב ִ   ה 
י   וכו'...   ֵ ש  נ  ֻגִני א  ר  ה  ן י  י פ   ת ִ י ָיֵרא ֵלאמֹר ִאש   ר ֲאחִֹתי ִהוא כ ִ ֹאמ  י  ֹו ו  ת  ִאש   קֹום ל  ָ מ  י ה  ֵ ש  נ  ֲאלו  א  ש   י ִ קָ   )ז( ו  ל ִרב  קֹום ע  ָ מ  ת מ  ה  י טֹוב  ה ִהוא: ה כ ִ א   ר 

 בראשית יב יא. ועיין תולדות יעקב יוסף זאת הברכה אות טז שהנה נא ידעתי וכו' היא מחשבת זנות.  פא 

הרגישו חמדת יופי נשים יותר משהרגישו שירדו קצת מהיראה, הרי אצל הצדיקים היראה היא מוחשית מאד כמבואר    צ"ע מדוע   פב
לא   רבנו  מוהר"ן רצד שאם  ירא בחיי  על  היה מעלים את  מסופר  הבעש"ט  וכן בשבחי  לביתו,  סמוך  בד' אמות  היה לעמוד  תו א"א 

 יראתו העצומה עד שרעד השלחן וחביות יין שהיו על ידו.  משמע שקצת הרגשה בהבל היופי הוא יותר מורגש מקצת ירידה ביראה.

הבל אשר נעשה בארץ אשר מגיע  תורה לא עה"פ יש  הפגם ביראה שהיתה שם השפיע עליהם.  ואולי יתבאר עפ"י    עוד צ"ע מדוע 
התגברות   וצריך  ונכנס בצדיקים  מזה הבל שהולך  נעשה  הרעים שמדבר הרשע  ומבאר שהכסופים  כמעשה הרשעים  אל הצדיקים 

 גדולה כדי להכניעו. וכן בתורה מג שההבלים הארסיים של בלעם גרמו לעם ישראל תאוות ניאוף   

וליצנות    נם מפשיסחא( ח"א תולדות אות י' וספר שופטים פט"ז( ובשלח תרפד ותרעה.  ובספר קול מבשר )לר' ב )שם משמואליצנות  היא קליפת הל   כי פלישתים   פג
בלידת יצחק היה מתפשט פחד ה' בעולם עד  ש    אות מו   -ב  " ספר קומץ המנחה ח כמבואר בר' צדוק ב   -היא הדבר המפקיע מיראה  

, א'( הסתכל וכו' ואי אתה בא לידי עבירה ולפי שאמרו ז"ל )יומא ל"ח  ר עקביא )אבות ג'שכמעט לא היה מקום לעשות רע וכמו שאמ 
המתלוצץ   כל  ע"ב(  י"ח  זרה  )עבודה  שאמרו  כמו  מיראה  ההיפך  הוא  ליצנות  הדור  לליצני  מקום  ניתן  לכך  וכו'  ליטמא  הבא  ע"ב( 

רים שיראה זו היא שטות ואינו בא ממקום  א היראה. להם אומ יסורין באין עליו שנאמר )ישעיה כ"ח, כ"ב( אל תתלוצצו וגו' ויסורין הו 
י"א(   כ',  )בראשית  שנאמר  כמו  ירא  כן  גם  שהיה  מאבימלך  יראת אמת אלא  הוא  האהבה  מתוך  הנולדה  שהיראה  מאברהם  קדוש 

פ  וכענין  שחורה  מרה  של  יראה  היתה  רק  לשלחם.  צריך  היה  שלא  היה  וכן  כן  אינו  דהאמת  מינה  שמע  וגו'  רק  בציון  אמרתי  חדו 
 )ישעיה ל"ג, י"ד( חטאים  

 זיווג   -מתרצו    פד
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לשבר    \ב/[א]  נשותיהן כאחותו בשביל  כנגדה  את  כי  להתגבר  צריך   ,\ג/ במותרגם  תקדש  ה ול הקליפה 
שירידתו למצרים היתה בחי' כניסה לצינור של הרע של    "ויעל אברהם"עה"פ  אות ה'  כמבואר בתורה ח'  ו

לשברו בשלום.  הרשע  דהינו שעלה  יעל  הרעכי    וזהו  צינור  לתוך  שנכנס  ע"י  היא  קליפה  ועומד   שבירת 
לכן אסרו על עצמם    , מדת יופי הבינו שזה בגלל אוירא דמצרים שיש בו פגם היראהחוכשהרגישו    .בנסיון

כאחותם נשותיהם  אחותו  כמ"ש    את  היא  ששרה  אמר  מדוע  הסיבה  לאבימלך  אמר  אבינו  שאברהם 

  ת א. ואח"כ תיקן אברהם זכי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה וכו'  \ד/)בראשית כ(
,  ( בריתשמירת  כנ"ל שהתקדש במותר לו ב)  ע"י תיקון היראה  , והמשיך אריכות ימיםיינו את היראהדה

כנ"ל.    תוסיף ימים  יראת ה', בחי'  ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רביםכמ"ש )שם כא(  
כו(   )שם  בחי'  אברהם,  שתיקן  התיקונים  כל  הפלשתים  קלקלו  וכו'  ואח"כ  הבארות  וכל 

עפ"י האריז"ל שחפירת באר מים חיים    \ה/ומבואר בלק"ה  ,יראה מכונה בארמשמע ה  סתמום פלשתים

. וע"כ כשבא יצחק לשם הוצרך ג"כ למטה פותח כנגדו באר מים חיים של התגלות אלוקות מלמעלה
לאסור זווגו כאחותו כנ"ל. עד אשר המשיך שם אריכות ימים, שהיא בחי' יראה שמצלת 

כנ"ל הבארו  מזה  את  וחפר  שחזר  שבבחי'  ות  אביו  פלישתים תסחפר  לו\ו/ מום  הותרה  ואז  דהיינו    . 

קליפת   נשברה  שכבר  כשהבין  אשתו  את  לעצמו  התיר  ו בפגם  השיצחק  ממנההיראה  שנעשה  ,  פגה"ב 
שראה בחכמת הכישוף את    \ח/ שם הימים וישקף אבימלך וכו'  ויהי כאשר ארכו לו  זכמ"ש )שם( 

 
 בראשית יב יג, כ' ב', כו ז'.    א 

דייקא   ב קמה   עיין   כאחותו  דף  לך הדבר    :שבת  ברור  לחכמה אחותי את אם  כך אמרתי לכם אמור  להו דרדקי לא  יוחנן אמר  רבי 
שאם    )וכן במכות יד. יצאת אחותו ללמד לכל העריות שהן בכרת בלי מלקות ר.   ואם לאו לא תאמ כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו  

 ( היו במלקות היו נפטרים עי"ז מהכרת אע"פ שכרת חמור 
)נתיבות עולם א' נתיב הדין פ"ב ובאר הגולה באר תפסו את איסור אחותו כאיסור היותר מבורר מכל האיסורים. ועין מהר"ל    מבואר שחז"ל 

שמבאר כיון שאחות לשון אחוי וחיבור כי אח ואחות הם בשר אחד ממש יותר מבן ואב שהם כמו עילה ועלול  י ד"ה ובפרק החבית(  שיש
 אבל אח ואחות מדרגה אחת ובשר אחד וזהו אם באתה מחובר לדברי תורה כאחד ממש כמו עם אחותך אזי תאמרהו.   

י שמעלים הטוב שבה מוסיפים לקדושה כמבואר בתורה יט.  דהינו לתפוס את  הוא במותר שהוא קליפת נוגה שע"   כי עיקר התיקון   ג
 המותר כמיותר ע"י תוספת יוד חכמה.  

ה:     ' כפרק  בראשית    ד ַהז ֶ ָבר  יָת ֶאת ַהד ָ י ָעש ִ ָרִאיָת כ ִ ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה  ַוי  ִיְראַ    )י(  י ַרק ֵאין  י ָאַמְרת ִ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם כ ִ ַוי  ת  )יא( 
י:  ת ִ ְ ַבר ִאש  ִני ַעל ד ְ ה ַוֲהָרגו  ם ַהז ֶ קוֹּ ָ מ  ַ  ֱאלִֹּהים ב 

יו"ד   עיין   ה  ְוַעל    -  ליקוטי הלכות  ד(  ַעל    -הלכות מקואות הלכה א  ְקֶוה  ִ ִממ  ֵתר  יוֹּ ִבים  ו  ֲחש  ַמְעָין  ֵמי  ן  ֵ ִמים    -כ  ָ ש  ַהג ְ י  כ ִ ִמים,  ָ ש  ג ְ ֵמי  ְיֵדי 
ַמִים ָלָאֶרץ ֵמֲחַמת   ָ ְרִדים ִמש   וֹּ ֶדר, ְוַעל  ַהי  ֵ ס  ַ ֹּא כ  ל  ֶ ִחיַנת ש  הו א ב ְ ֶ ַהאי ָעְלָמא, ש  ֲאִויָרא ד ְ ַ ָעְברו  ב  ֶ ן ַאף    -ש  ֵ ְפִלים ַעל ָהָאֶרץ    -ַעל    -כ  וֹּ נ  ֶ ש  כ ְ ֶ י ש  ִ פ 

ְך ִלְבִחינַ  מו  ם ַהנ ָ קוֹּ ָ ְרדו  ַלמ  י ָ ֶ ֶדר ֵמֲחַמת ש  ֵ ס  ַ ְבִחיַנת כ  ֵהם ב ִ ֶ ָאֶרץ ש  ָ ָרה ב  ְקֶוה ַהֲחפו  ִ ְך ַהמ  "ל, ַאף  ְלתוֹּ נ ַ ַ ת ַמ"ה כ  ְפלו  ִ י    -ַעל    -ת ש  ִ ֵכן ֵמי ַמְעָין    -פ 
ָלאָ  ִכים  ְסמו  ו  ַעת  ַהד ַ ר  קוֹּ ִממ ְ ים  ַחי ִ ַמִים  ֵאר  ִמב ְ ָרן  קוֹּ ִממ ְ ְצִאים  ְויוֹּ ְבִעים  נוֹּ ֵהם  י  כ ִ ֵמֶהם,  ֵתר  יוֹּ ִבים  ו  ֲאִויָרא  ֲחש  ֶהם  ָ ב  ַלט  ָ ש  ְולֹּא  רוֹּ  קוֹּ ִממ ְ ֶרץ 

ָעְלָמא, ַעל   ן   -ד ְ ֵ חוֹּ   כ  ֶ ם ש  ָכל ָמקוֹּ ר ב ְ ֶ ֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאש  ַ כַֹּח ב  ִסים ב ְ נו  ִים ַהכ ְ ַ י ַהמ  ֶדר, כ ִ ֵ ס  ַ ְבִחיַנת כ  ֵתר ב ִ ִרים יוֹּ ָ ו   ֵהם ְמֻקש   ְצִאין ַמִים, ֵאל  מוֹּ ְפִרין ו 
ת  ו  ַכת ַחי  ָ ִחיַנת ַהְמש  ִים ֵהם ב ְ ַ , כ ִ   ַהמ  ָאה  ְמלוֹּ ִחיַנת ַלה' ָהָאֶרץ ו  . ְוֶזהו  ב ְ ה  ָ ר ב  ֶ ה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאש  ַעת ַהְמַחי ֶ ִחיַנת ַהד ַ הו א ב ְ ֶ ִים  ֱאלֹּקו ת ש  ַ י ַהמ 

ת  ו  ַחי  ַכת  ָ ַהְמש  ִחיַנת  ב ְ ֵהם  ִים  ַ ַהמ  י  כ ִ ָעֶליָה  ר  ֶ ֲאש  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ֶאת  ין  ְמַחי ִ ו  ִליִמין  ְ ַמש  ו  ִאין  ְ "ל,  ְמַמל  נ ַ ַ כ  ַרְך  ָ ִיְתב  ָיָקר    -ְוַעל  וֹּ  ים  ַחי ִ ַמִים  ר  אֵּ ב ְ ן  ֵּ כ 

ים, ַעל   ר ַמִים ַחי ִ אֵּ ֹוְצִאין ב ְ מ  ֶׁ ָכל ָמקֹום ש  י ב ְ ַרְך ַעל    -ְמֹאד, כ ִ ה ֱאלֹקו תֹו ִיְתב ָ ֶׁ ל  ר ְלַמְעָלה ְוִנְתג ַ אֵּ ח ב ְ ָ ה ִנְפת  י זֶׁ ָתִבים,   -ְידֵּ כ ְ ו ָבא ב ַ מ  ה כ ַ י זֶׁ י  ְידֵּ כ ִ
ב ְ ֵמימֵ  ה  ֶ ל  ִנְתג ַ ֶ ְכש  ו  "ל,  נ ַ ַ כ  ַרְך  ָ ִיְתב  תוֹּ  ו  ַחי  ַכת  ָ ַהְמש  ִחיַנת  ב ְ ֵהם  ָהָאֶרץ  ְך  תוֹּ ב ְ ין  ִ ל  ְתג ַ נ ִ ֶ ש  ת  רוֹּ וֹּ ַהב  הו א  י  ֶ ש  ַרְך,  ָ ִיְתב  תוֹּ  ו  ַחי  ל,  ְבָיכוֹּ כ ִ ה,  ֶ ל  ִנְתג ַ ֵאר, 

ְוַעל   ם.  ָ ל  ֻ כ  ה ֶאת  ְמַחי ֶ ַרְך  ָ נִ   -ִיְתב  וֹּ ת ָהִראש  ן ָהָאבוֹּ ֵ י  כ  ת, כ ִ ֵארוֹּ ת ב ְ ֲחִפירוֹּ ַ ִמיד ב  ָ ְסִקים ת  ָלם, ָהיו  עוֹּ עוֹּ ָ ַרְך ב  ָ ִיְתב  תוֹּ  ת ֱאלֹּקו  וֹּ ִהְתִחילו  ְלַגל  ֶ ים ש 

ָלם, ַעל   עוֹּ ָ ַרְך ב  ָ תוֹּ ִיְתב  ת ֱאלֹּקו  וֹּ ֶ   -ֵהם ִהְתִחילו  ְלַגל  ַרְך ש  ָ תוֹּ ִיְתב  ת ֱאלֹּקו  ו  ל  ִחיַנת ִהְתג ַ ֵהם ב ְ ֶ ת ש  ֵארוֹּ ן ָחְפרו  ב ְ ֵ "ל.  כ  נ ַ ַ ם כ  ָ ל  ֻ ה ֶאת כ  א ְמַחי ֶ ְוַעל  הו 

י אַ  ימֵּ ר ָחְפרו  ב ִ ֶׁ רֹות ֲאש  אֵּ ֱאַמר, "ְוָכל ַהב ְ נ ֶׁ ֶׁ מֹו ש  רֹות, כ ְ אֵּ ת ַהב ְ ֹם אֶׁ ים ִלְסת  ת ִ ְ ִלש  ְ רו  ַהפ  ב ְ ן ִהְתג ַ ֵּ ים ַוְיַמְלאו ם ָעָפר  כ  ת ִ ְ ִלש  ְ מו ם פ  ְבָרָהם ָאִביו ִסת ְ
ל  ְלַקְלקֵּ ָרצו   י  כ ִ ַעל    ְוכו '".  עֹוָלם  ב ָ ָאִבינו   ַאְבָרָהם  יְך  ִ ִהְמש  ֶׁ ש  ַרְך  ִיְתב ָ ֱאלֹקו תֹו  ו ת  ל  ִהְתג ַ ל  ֶׁ ש  קו ִנים  ק    -ַהת ִ ִחז ֵּ ְוִיְצָחק  רֹות  אֵּ ַהב ְ ֲחִפירֹות  י  ְידֵּ

רֹות ְוכו '". אֵּ ת ַהב ְ ֹר אֶׁ ְחפ  ב ִיְצָחק ַוי ַ ָ ש  ֱאַמר, "ַוי ָ נ ֶׁ ֶׁ ר   -ְוַעל    ַוֲחָפָרן, ו ְכמֹו ש  ן ִעק ַ ֵ ַמִים הו א ַעל    כ  ָ ש   ַ ב  ֶ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ש  ת ִישְֹּ ְיֵדי    -ַהְתָחַלת ִהְתָקְרבו 
ָרֵאל קֶֹּדם ַמת ַ  ִמְקֶוה. ְוֵכן ִישְֹּ ֹּל ב ְ ְמָאה ְלָטֳהָרה ָצִריְך ִלְטב  ֻ ֶצה ָלֵצאת ִמט  רוֹּ ֶ ל ִמי ש  ָ י כ  ה ְטִביַלת ִמְקֶוה, כ ִ ז ֶ ֶ ִמְקֶוה, ש  ָרה ֻהְכְרחו  ִלְטִביָלה ב ְ וֹּ ו   ן ת 

ת. עוֹּ בו  ָ ל ש  ֶ ְקֶוה ש  ִ ִחיַנת ַהמ   ב ְ

ים    בראשית פרק כו   ו  ת ִ ְ ִלש  ְ ם פ  מו  יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסת ְ ר ָחְפרו  ב ִ ֶ ִים ֲאש  ַ ֵארֹּת ַהמ  ֹּר ֶאת ב ְ ְחפ  ב ִיְצָחק ַוי ַ ָ ש  ְקָרא  )יח( ַוי ָ ת ַאְבָרָהם ַוי ִ ַאֲחֵרי מוֹּ
ר ָקָרא לָ  ֶ מֹּת ֲאש  ֵ ש   ַ ת כ  מוֹּ ֵ  ֶהן ָאִביו: ָלֶהן ש 

 )שם( ובתשכט  )שם כ"ו(   -בתרלד בתקפא )שם י'(    ז

ה יִ   כו פרק  בראשית    ח ְרא ְוִהנ ֵ ן ַוי ַ וֹּ ַעד ַהַחל  ים ב ְ ת ִ ְ ִלש  ְ ֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך פ  ְ ש  ִמים ַוי ַ ם ַהי ָ ָ י ָאְרכו  לוֹּ ש  : )ח( ַוְיִהי כ ִ וֹּ ת  ְ  ְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאש 

 .שראהו משמש מטתו   -  וישקף אבימלך וגו'   -  פרש"י 

דף קנא: יאבדו אלף רשעים כאבימלך ולא יזכה לראות באור הבהיר אשר מלאך היה נשרף שם בעת זיוג האבות    ועיין היכל הברכה 
ברוב השראת השכינה ומה לזה הרשע שיראה באור הבהיר לא מניה ולא מקצתה אלא וישקף בחכמתא כמבואר בזוהר עוד עי"ש  

שרא  שפרש"י  ממה  הכישוף  שדייק  בחכמת  ראה  אלא  המעשה  ראה  שלא  מוכח  מצחק  תיבת  עת  ולא  וישקף  תיבת  על  משמש  הו 
 שיצחק כבר אינו בחור והבין מזה שרבקה אשתו ולא אחותו עי"ש.  )צ"ע א"כ איך לא הבחין בזה קודם( 



 מוהר"ן       פתח ר' שמעון ס                                                     קוטייל                2עא: 

, זכה שם לעשירות, כמ"ש \ידתו מדת היראה/ ע"י מ  . ועי"ז שהמשיך אריכות ימים\ט/ יצחק ורבקה
  כנ"ל. בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים וכו' ויזרע יצחק)שם( 

אל  , עי"ז בא לעניות, כמ"ש )משלי ו'(  הבל היופיכי מי שאין לו יראה ואינו נשמר מבחי'  
עיין תורה יא  , ו \יא/ וכן מבואר בסוף תורה ז'  תחמוד יפיה בלבבך כי בעד אשה זונה עד ככר לחם

ה'   אות  כט  ותורה  ד'  זאות  עפ"י  עניות  מביא  פושפגה"ב  רדיף יהר  עניות  דנהמא  פרורין  דזריק  מאן  נחס 

 . מון אות סא ניאוף מביא עניותמ. וכן בספר המדות אבתריה כ"ש דזריק פרורין דמוחא
 

חלקו  בחי' שמח ב  כי עשירות והבל היופי הם שני הפכים. כי עשירות הוא מאריכות הנשימה
והוא שכל גדול שזוכים בו ע"י   כי קשור לבחי' אריכות ימים  ולא דוחק את השעה אלא מרוצה מהבא עליו

כפי שיתבאר בהמשך  דייקא  ויופי  הנשימה  פגה"ב  .  דהיינו  היופי    הוא מהפסק הנשימה דהיינו חמדת 
   .כי קשור להבלי עוה"ז בחי' קצר רוח

מת כיצד  גס  במשל  העניין  את  רבינו  יבאר  כפשוטו    .בזיווג ענין  הבטא  עתה  כוונתו  שאין  פשוט  ונראה 
ית הטיפה בלא  יתמיד עסוק בדח  שהרי בוודאי א"א להיות  ,יופי נשים הוא תמיד בהפסק נשימה  שהחומד

העניין  ,הפסק מהות  מצד  כוונתו  בוודאי  המהות    ,אלא  מצד  אזי  נשים  יופי  קליפשהחומד  תחת    ה הוא 
כך משמע כאן ממה    ,בקדושה היא בחי' הפסק וניתוק מהקדושה   שמצד מהותה אפילו  ,ההולדההממונה על  

ב'   קדושיןאבל בלק"ה    .\יב/ שתולה את הפסק הנשימה בדחיית הטיפה שזה דבר שנעשה גם בזיווג דקדושה
כי כל הולדה  אומר מוהרנ"ת שזיווג דקדושה הוא אדרבה אריכות הנשימה ובחי' יראה עי"ש, לכן נראה  ח'  

ירידה ל היא  ממנו בשלום.    ,צינור התאווהמצד מהותה  וצדיקים  וקדושת הזיווג היא כפי ההצלחה לצאת 
זו בירידה  גם  ביראה  להשאר  שלא    ,שזוכים  כיון  במהות  אבל  נשימה  הפסק  יש  שבפועל  אע"פ  אצלם 

ה הם בבחי' אריכות  פמתנתקים אפילו לרגע מהדביקות בו לכן לא נחשב הפסק נשימה כי גם בדחית הטי
למח הם זכים בבחי' קר רוח איש    ואזי השמנים העולים  .  \יג/ת את חום תאוות הלבהמקררויראה  נשימה  
גלית ע"י פקידת עקרות דהיינו ת)ולפי המבואר לקמן באות ה' שיראה מ .ויכול לבא להתבוננות הנ"ל ,תבונה

 לידה נראה שאפשר לומר שהוולד שמזורז ע"י הנשימה כראוי הוא היראה(  

זרעיו הטיפה  יציאת  בשעת  כדי  כי  א',  טעמים.  מב'  הנשימה,  הפסק  להיות  צריך  אזי  ת, 
ע"י הנשימה שהוא אויר הקר, שמקבל בכל רגע מבחוץ. כי צריכה    ,שלא יתקרר הטיפה

כדי ש בחמימות,  להולדה   ידהיה תלצאת  הדוחה  \טז/[טו]   ראוי  כח  כי מחמת שעוסק  והב',   .

 
ְך    ְוָכל   -קיג.    עיין זוהר בחקתי   ט  לֶׁ יִמין ֲהוֹו ַלֲאִבימֶׁ ין ְוַחכ ִ ִ י ַחְרש  ְכִתיב המכשפים והחכמים היו גם לאבימלך,    אלו   וכל ָהנֵּ שכתוב    כמו   ד ִ

ֵקף  ְ ש  ֹון    ֲאִביֶמֶלךְ   ַוי ַ ַהַחל  ַעד  ב ְ ים  ת ִ ְ ִלש  ְ פ  ְך  לֶׁ ) פרש מֶׁ יעלה על    וכי תולדות דף קמ ע"ב(,    בפרשת "י שראוהו משמש מטתו, ומקשה הזהר 
מטתם    משמשים דנו שישראל הם קדושים ואינם  שיצחק היה משמש מטתו ביום עד שאבימלך היה יכול לראות זאת, והרי למ   דעתך 

ִתיב ביום, ומתרץ   ֹון    כ ְ ַעד ַהַחל  ַעד סיסרא    במלחמת   ו ְכִתיב כאן באבימלך בעד החלון,    כתוב ָהָכא ב ְ ֹון   ב ְ ם ִסיְסָרא    ַהַחל  ב אֵּ ַיב ֵּ ְקָפה ַות ְ ְ ִנש 
את המלחמה שהיה במקום רחוק בנחל    תראה ש שחלון של שם היינו בחכמת הכוכבים ובכשפים, כי בעד חלון ביתה לא יתכן    כמו 

וכ  הכוכבים  בחכמת  אבימלך  הסתכל  כאן  אף  הכשפים,  ו קישון,  בפרשת    והיינו חות  הנזכרים  החלונות  אותם  )והיינו  החלון"  "בעד 
 תרומה דף קעד ע"ב, ששם הוא שימוש המכשפים וחוזי הכוכבים(.  

בתורה פד. ועיין תורה קנו שע"י התלהבות דייקא אפשר לטהר את    אריכות ימים ע"י מדתו מדת האהבה וכמבואר   ואברהם המשיך   י
 הלב מחום התאוות ובתורה קמב מבואר שאברהם היה לו לב בוער להש"י, ורק עי"ז זכה למה שזכה עי"ש.  

ְכַנף   -  עיין תורה ז'   יא ר קֶֹּדש  ב ִ שַֹּ א ִאיש  ב ְ ָֹּ י ב(: "ֵהן ִיש  ִביא )ַחג ַ ַהנ ָ י  ַחג ַ ַאל  ָ ש   ֶ ר    ְוֶזהו  ש  ִרית ֶהְעד ֵ ַגם ַהב ְ ְ י פ  ֶחם", כ ִ ֶ ְכָנפוֹּ ֶאל ַהל  ְוָנַגע ב ִ וֹּ  ְגד  ב ִ
ר ָלֶחם", ְוָהֵבן:  ַ כ  ָנה ַעד כ ִ ה זוֹּ ָ ַעד ִאש   ֵלי ו(: "ב ְ ְ ב )ִמש  תו  ָ כ  ֶ מוֹּ ש  ֶחם, כ ְ ֶ  ַהל 

נה בהר סיני ואילו בעל קרי  טעם שבעל קרי אסור בדברי תורה כי צריך לעסוק בה ברתת וזיע כמו שנית כב.  בברכות    וכן משמע   יב
   .כתקנת עזרא   ובפשטות שם מדובר על בעל קרי גם מחמת מצוות עונה שאפילו בקדושה חייב טבילה   .מופקע מזה 

כב.   והודעתם   -ברכות  וביראה    דתניא  באימה  להלן  מה  בחורב  אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר  יום  בתריה  וכתיב  בניך  ולבני  לבניך 
וברתת   וביראה  ובזיע אף כאן באימה  ובנביאים  וברתת  נדות מותרים לקרות בתורה  ובאין על  והמצרעים  ובזיע מכאן אמרו הזבים 

 .ובכתובים לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין אסורים 

ומה שכתב שם בלק"ה     .וצ"ע   לוג רבנן פ שהמבואר בברכות כב. הנ"ל כיון שמעטים זוכים לזיווג דקדושה כזה לכ לא    וצ"ל לפ"ז   יג
יורדות מוות  קדוש  זיווג דקדושה הכוונה מצד המהות שהם מעלים אותה מבחי' רגליה  זו של  ח' הנ"ל שכל קדושין הם בבחי'  ב'  ין 

גם   יש אחיזת הבל היופי בכל אשה  בוודאי  מזה אבל  היא עולה  זונה. מצד המהות  ששם אחיזת הבל היופי באשה שזה בחי' אשה 
 .דאל"ה היה מותר להסתכל באשה נשואה   נושאה.

 שהיה )במנוקדים כולם כבר תוקן שתהיה(   –בתשכט    יד

עיין ויקרא רבה יד ה' וילקוט שמעוני תהלים נה רמז תשסה אפילו חסיד שבחסידים וכו' )ועיין פוקד עקרים אות ה'    טו 
אחיזת   שום  בזיווגם  שאין  צדיקים  יש  אבל  העולם  רוב  רק  שזה  א'  ד'  או"א  כבוד  לק"ה  ועיין  נחש(  של  עטיו  דהיינו 

 אווה. הת 
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הנשימה.   הפסק  בהכרח  הוא  ע"כ  הטיפה,  ולדחות  שבדחיילהוציא  הטפהנמצא  אויר    ,ת  אזי 
וע"כ יש  חדש לא נכנס כדי שלא תתקרר הטפה.  ואויר    , ומתלבשת בו  הטיפה   נדחית   ועל יד  ,לפניה  שנכנס

    הפסק נשימה בשעת הוצאת הטיפה.

 )שמוציא כל ההבל הקודם(   מקום לרוח  מפנהשתחילה    \יז/ כי הנשימה הוא מוציא רוח ומכניס רוח

מבחוץ קר  רוח  מכניס  הכנת  ואח"כ  הלב(  )שכפי  תאוות  חמימות  לקרר  החדש  האויר  פעולת  כן  ,  המקום 
לפנות מקום לרוח חדש וגם אין    ומחמת שעוסק כח הדוחה לדחות הטיפה, א"א להוציא הרוח

, וע"כ הוא הפסק הנשימה. וזה הרוח וההבל  מחשש שיקרר את הטפהרוח חדש  כי לא נכנס    ך צור
מקודם בהכנסת    שנכנס  שנגמרה  קודמת  מנשימה  כנ"לדהיינו  שם  רוח  הוא והתחמם  ונשאר   ,

ההבל וצחות  זכות  וכפי  לחוץ.  הטיפה  יוצאה  ידו  ועל  הדוחה,  בהכח  כפי דהיינו    מתלבש 

.  כי היראה מבטלת חמימות התאווה [יח]  , כן הולד מלובן ומזורזנשימההיראה שבה המשיך את הרוח ב
היא ג"כ צחה   , אזי הטיפה שיוצאת שמלובש שם ההבל הזה,מתאווה  כי אם ההבל זך ונקי

המתבטא בחמימות הלב )פגם היראה(  מח  בונקיה, ואזי הולד ג"כ מלובן ומזורז. ואם יש עכירות  

 בתוך ההבל, אזי נתעכר הטיפה ג"כ.  לתאוות חמדת יופי נשים 
)תהלים קמד(   בחי'  כן התהוות הולדאדם להבל דמהוזה  כי כפי ההבל,  כמה   ,  עד  דהיינו 

מבטל מעצמו חמימות התאווה ואזי ההבל    ,ע"י יראהנשים  מהבל היופי  ת  מכל איזה התפעלושמפקיע עצמו  

 .  היוצא לדחות את הטיפה ומתלבש בה הוא זך וטהור ומלבן ומזרז את הוולד
שיהיה אדם ולא     כנ"ל, כי ההבל הוא מלבן ומזרז הולד  אך הבל בני אדםוזה בחי' )שם סב(  

 .  חיה בדמות אדם
נראה כוונתו כאן ליופי דקדושה של הוולד   הוא כפי ההבל כנ"ל, כי היופי  הבל היופיוזה בחי'  

 .  עד כמה הוא לא חומד את הבל היופיביראה דהיינו י ושהוא לפי טהרת ההבל שמכניס בנשימתו וזה תל
הנמשך אחר הבל היופי נמשך אחר חמימות התאווה  כי    נמצא שהבל היופי הוא מהפסק הנשימה 

 : ימות הלב לתאוות דהיינו הפסק הנשימה שמקררת את חמ
בהיפך   הוא  וע"כ  הנשימה.  הפסק  בחי'  שמקבל  נמצא  הנשים,  יופי  שחומד  מי  וע"כ 

   .שהוא בחי' אריכות הנשימה ,מעשירות
 

אותם   והביאור כי גשמים היינו אריכות נשימה הנ"ל .עתה יבאר שכל העשירות ואוצרות הם ע"י גשמים
וכפי הנשימה   ם שבידו בלבד כמבואר בתרגום שם()מפתח גשמי אנו מקבלים מאוצרו הטוב של הקב"ה 

נמצא הכל מתחיל מהנשימה שנקראת   .כפי הנשימהמלובן ומזרז כנ"ל שהוולד שלנו כך העשירות שלנו 
 גשמים. 

כי כל מיני עשירות, דהיינו כל מיני דגן וכל האילנות ועשבים וכל מיני מתכות, הם רק 
דהיינו   הם ע"י גשמים דהיינו עשירות    כל האוצרות  . וכןדהיינו בחי' אריכות הנשימה  ע"י גשמים

 
בזיווג קדוש בא לביטוי עניין הקוצר רוח כי עצם הזיווג הוא בחי' ירידה לקליפות בבחי' מאמר חז"ל אפילו חסיד    דהיינו שאפילו   טז 

ולכן   א"ס  עד  גבוה  מעל  מגבוה  נשמה  ממשיך  שההולדה  א'  אות  ד'  ואם  אב  כבוד  לק"ה  עיין  ה'(  יד  רבה  )ויקרא  וכו'  שבחסידים 
ירידה צורך   נאחזת תוקף  בהכרח לרדת  בני"א בהכרח שתהיה  ולכן ברוב  )בחי' צעקת איה(  ברורים בעמקי הקליפות  עליה למברר 

הסט"א בהזיווגים אבל יש צדיקים שלא נאחזת בהם כלל. עי"ש. וכן כתב בפדיון בכור ה' ח' שברוב ההולדות נאחז התאווה בבחי'  
 הקליפה קדמה לפרי דהיינו הולדת הדעת הקדוש.

ובנימין בן יעקב הוא מארבעה שמתו בעטיו של נחש כמו שאמרו בשבת )נ"ה ע"ב( דאף על פי שלא   -אות ה    -ספר פוקד עקרים    הכהןר' צדוק    ועיין
היה להם שום חטא מכל מקום לא ביערו עדיין שורש מציאות הרע מן העולם שהוא עטיו של נחש שיש בכל צאצאי אדם הראשון, וכמו שאמרו ז"ל 

על פסוק )תהלים נ"א, ז'( בעוון מלא אפילו חסיד שבחסידים וכו' וישי אבי דוד גם כן מאותן ארבע, וזהו העטיו של נחש שנחשב    )ויקרא רבה י"ד, ה'( 
לאדם גדול כמותו לעוון מה שלא ביער שורש הרע שלא יהיה לו שום תאוה להנאת עצמו כלל כי שורש עטיו של נחש הוא בתאוה שבזה הסית 

הדעת שהוא התאוה הראשונה שפגע והושאל גם לשאר תאוות כמו שנאמר )משלי ל', כ'( אכלה ומחתה והלחם אשר  לאדם הראשון באכילת עץ  
 הוא אוכל )בראשית ל"ט, ו'(:

שטיפת הקרי נמשכת מהמוח, ולפי שהוא בתאוה דעולם הזה כמו שאמרו ז"ל )ויקרא רבה י"ד,    -אות טז    -ליקוטי אמרים    בספר  ועיין ר' צדוק הכהן
וזהו הי' בסוף שרומז על ההתחלה מן החכמה  ה'( אפ ולד,  ולכן היא מטמאה אלא דהקב"ה נותן טהור מטמא שנוצר מזה  וכו'  ילו חסיד שבחסידים 

 שבמוח והוא בסוף גם כן דאב מזריע לובן שממנו המוח כמו שאמרו ז"ל )נדה ל"א.(

ועיין לק"ה    וכן בתורה עח ובחיי מוהר"ן לז    מוציא רוח ועיין סוף תורה קח גם שם נקט תחילה    רוח   מוציא תחילה    צ"ע מדוע נקט   יז 
 ושם שם פסח ג' ג'   ' שנקט מכניס תחילה ב ג'    עושה שליח לגבות חובו 

 נדה לא. במדבר רבה י' ד' תנחומא שמות א'.  -מקור הביטוי    יח 
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לתת מטר ארצך  \ כ/   יפתח ה' לך את אוצרו הטוב   \יט/, כמ"ש )דברים כח(בחי' אריכות הנשימה
והגשמים הם מבחי' הנשימה, שמכניסין ומקבלין אויר מן החוץ,    .ומטר היינו גשמים  \כא/וכו'

נשימה   מבחי'  לז(  והגשמים  )איוב  יתן  כמ"ש  אל  במוצקמנשמת  מים  ורחב  שם    קרח  הפשט 
הש"י בחי' נשימת  היינו  קל  , ורבינו דורש שנשמת  מים   וקופאיםקרח    נעשה  בכח  רוחונשיבת  שהקב"ה ע"י  
הקור ה גשמים  קפיאמממנה  דהיינו  מים  חמימות התאוה    ,והרוחב  הפך  תבונה  איש  רוח  לקר  רומז  )הקור 

      . ק נשימה(סהנ"ל שהיא הפ
 העשירות כנ"ל.אוצרות שמים דהיינו נשימה שעל ידה נמצא שמאוצרו ית' בא ג 

בחי' קרית עוזו ית'    דייל  , היינו שהעשירות הוא עהון עשיר קרית עוזו  [כב]וזה בחי' )משלי יח(

 בחי' הנשימה, שהוא אויר הקר שמקבלין בכל רגע מן החוץ כנ"ל.  ינוידה
פרש"י כלומר    (הנ"ל  )איוב לז  וגשם מטרות עוזבחי'  היינו  ,  קרית עוזו  מה שהנשימה נקראת  וזהו

 : מד' רוחות יבוא

לי הגוים  בכי בהפירוש  ,  היש בהבלי הגוים מגשימים)ירמיה יד(  בלשון תמיהה  שכתוב  וזה  

דהיינו  שהם בחי' הפסק הנשימה, בחי' הבל היופי הנ"ל, אין שם בחי' גשמים, כי גשמים  

   כנ"ל:אויר קר דייקא הם רק ע"י הנשימה השפע מאוצרו הטוב 
 הנ"ל, נתמעט ההון:  היופי הבל   דייל , עהון מהבל ימעטוזה בחי' )משלי יג(  
ל  קר רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה, ע   דייל  , עוקר רוח איש תבונהוזה בחי' )שם יז(  

 דייל  , שבא ע\כג/התבוננות השכל שכידוע הוא בחי' קר ויבש דייקא  זה זוכין להתבוננות הנ"ל  דיי
עוה"ב דהיינו  ע"י השג  עשירות כנ"ל יראה שמקררת את  מה  מעלהלת  זקן שזוכים ע"י  זמן דהיינו בחי' 

   : הלב מהתאווה 
)איוב לב(  וזה   הנשימה, בחי' קר   די יל  , כי עיקר ההתבוננות עונשמת שדי תבינםבחי' 

הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו,    דייל  רוח כנ"ל. כי עיקר תיקון השכל הוא ע
. כי השכל הוא העולה מהלב למחזך  דהיינו דם    השמנים שבגוף  ל ידיוא ע שיוכל להתבונן, ה

ל  , כי הוא דולק ע השכל הוא בחי' שלהבת הנר הקשורה לפתילה שהיא המחדהיינו ש  כמו נר הדולק
הדולקת  דיי פתילה  אל  שנמשך  שמן  כמו  והם  אליו,  שנמשכין  וכשאין [כד]   השמנים   .

התאו  שמנים בגוף מחום  עכור  ומזה אזי  ,  ותדהיינו שהדם  יכול לדלוק בהתבוננות.  אין השכל 
 די יל  , ע\כו/זה נתקלקל המוח  דייל  שנתייבשין ליחות הגוף. וע  דייל  , ע[כה]   באים משוגעים

 שאין לו שמנים לדלוק.  

 
כח   יט  פרק  ַלעֲ   דברים  מֹּר  ְ ִלש  ֱאלֶֹּהיָך  ְידָֹּוד  ל  קוֹּ ב ְ ַמע  ְ ש  ת ִ ַע  מוֹּ ָ ש  ִאם  ְוָהָיה  ְידָֹּוד  )א(  ְנָתְנָך  ו  ם  וֹּ ַהי  ָך  ְמַצו ְ ָאנִֹּכי  ר  ֶ ֲאש  ָתיו  ִמְצוֹּ ל  ָ כ  ֶאת  ת  וֹּ ש 

ֵיי ָהָאֶרץ:  וֹּ ג  ל  ָ כ  ן ַעל  יָ     ֱאלֶֹּהיָך ֶעְליוֹּ ה  ל ַמֲעש ֵ ָ כ  ְלָבֵרְך ֵאת  ו  וֹּ  ִעת  ב ְ ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך  ַמִים  ָ ב ֶאת ַהש   וֹּ ָצרוֹּ ַהט  ְידָֹּוד ְלָך ֶאת אוֹּ ח  ִיְפת ַ ֶדָך  )יב( 
ה לֹּא ִתְלֶוה:  ים ְוַאת ָ ִים ַרב ִ וֹּ  ְוִהְלִויָת ג 

נשימה עי"ז מתעורר לבא השפע מאוצרו  שמירת המצוות דהיינו יראת שמים ושמירת הברית דהיינו אוצר יראת שמים ו   דהיינו שע"י 
 של הקב"ה  

 כדי להדגיש העיקר שהוא האוצר   " את השמים " תיבות  כאן    דילג רבינו   כ
שמביא   כא שאוצר   צ"ע  מהאוצר   ראיה  בא  שהגשם  להפך  בו  שמפורש  מפסוק  מגשם  אנו  בא  ית'  שמאוצרו  לומר  כוונתו  ונראה   .

מקבלים  שאנו  מהנשימה  באים  ועשירות  האוצרות  נמצא  כנ"ל  לעשירות  זוכים  אנו  ידה  שעל  נשימה  דהיינו  גשמים  ממנו    מקבלים 
  .נו יפתח לך ה' את אוצרו הטוב ע"י לתת לכם מטר .   אבל אולי אפשר גם לפרש את דרש הפסוק מהסוף להתחלה דהיי מאוצרו הטוב 

 והיינו הך כי הביאור יהיה כנ"ל.
 ומשלי י' טו   כב 

שהוא חם ולח דהיינו התפעלות והתרגשות אבל השכל אין התפעלות כלל רק שכל קר וכן בלב אין שכל קר אלא רק    הפך הלב   כג
 ל קר.  התפעלות והם בחי' איש ואשה לכן אשה פסולה לדון כי צריך לזה שכ 

 המוח כפתילה שבנר.  –ד"ה הריאה    'שביל ב   'שבילי אמונה נתיב ד ותורה ח' תנינא אות יב  תנינא אות ז'.    'לקמן תורה רכה ותורה ה   כד

 שבילי אמונה נתיב ד' שביל ב'  כה 

משמע   כו  ה   צ"ע  מה  וצ"ע  גאונים,  אצל  יותר  מצוי  ואדרבה  משוגעים  גאונים  מצינו  והרי  שכל,  חוסר  הוא  ששגעון  הגדרת  כאן  יא 
עוש  השכל  שסילוק  טו  אות  תנינא  ה'  תורה  גם  עיין  שגעון.  ה השגעון,  אלא  באמת  ו    המעשה  לגאונות  הכוונה  אין  ששכל  בוודאי 

ית',   להארת אמת  והשגחתו  ונראה    מציאותו  ולא מכינים עצמם לקבל אור האמת.  ואדרבה הגאונים בדרך כלל סומכים על שכלם 
נמצא     לך אחר התגלות לבו, ורואים בחוש שמשוגע אין לו בושה ויש לו רק התגלות ליבו בלבד.ששגעון הוא כסילות בחי' הכסיל הו 

שמנונית העולה למח היא לכי לשלהבת הנר שהיא השכל דהיינו הארת האמת, ועיין תורה ה' תנינא שהאמת מתלבשת בעצות  לפ"ז  
מת מציאותו והשגחתו כנ"ל, וכל השכלים שמלבישים  מעשיות, אבל עצם השכל, אינו כלשון בני אדם אלא שכל פשוט של הארת א 
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יתייבש  הנשימה  דייל  וכל הליחות והשמנים שבגוף, הם ע תאוות    ושמקררת אותם שלא  מחום 

  על לבא הוי לבא אוקיד כל גופא )תיקון יג דף כז ע"ב . כי אלמלא כנפי ריאה דנשבין הלב
.  בוער ומתפשט בכל הגוףפירוש אם לא שכנפי הריאה מנשבים ומקררים חום הלב היה חום התאווה    ([כז]

נמצא שעיקר קיום שמנונית וליחות שבגוף, הוא ע"י הנשימה. שמקבלת הריאה רוח קר 
 וק בהתבוננות כנ"ל.  , ועי"ז קיום השכל שיוכל לדל\כח/ מבחוץ לקרר הלב

הארת  דהיינו    שהוא השכל  נר ה', שעיקר קיום ותיקון  נר ה' נשמת אדםוזה בחי' )משלי כ(  

 .  חום הלב וברוחניות היא היראה שמקררת מהתאווהשמקררת  הנשימה כנ"ל דייל , הוא עהנשמה
זקנה  היא  ש  זוכין לאריכות ימים  הברית והזכרוןקשר  ומתקנת    שמקררת התאווה  נמצא שע"י יראה

דהינו   עוה"ב  דקדושה  מהזמן  השגת  למעלה  עוה"זה  שע"י  בחי'  אצלו  עולה  עין  זלא  , שעי"ז \כט/ כהרף 
, שעל ידו באים להתבוננות דהיינו שלא חסר כלום וכאילו יש לו כל הון דעלמא  נמשך העשירות

 :  כנ"להשגת תורה דעתיקא 

 
 דאות 

 רים הנ"ל לאריכות ימים עשירות והתבוננות, עתה יבאר עניין היראה הנ"ל שעל ידה זוכים לג' דב
 ומבאר שצריכה להתפשט בג' קוין בחי' רב תלמיד ובן 

רבה שהושיב את בנו לפניו ואת רבי    אבכלליות הכוונה כמבואר בתחילת וסוף התורה בדברי רשב"י באידר
כ אנו  ואמר  אחר  בצד  תלמידו  היראלאבא  לשלימות  מרכבה  שלשתם  נעשו  זה  ומכח  הכל.  עד  ליות  ה 

 להשפעת תיקוני עתיק.זכו שארכובותיבם דא לדא נקשן, ועי"ז בבחי' יראה תוסיף ימים 
 . \לנמצא שרב שיש לו תלמיד ובן אזי יראתו שלימה יותר/ 

שלימה קומה  שתיהיה  היא  היראה  שלימות  לראש  \לא/ כי  מתחלקת  קומה  דעת,    -וכל  בינה  חכמה  דהיינו 
גב  -וגוף דהיינו חסד  כל המדות  בו  ורגליםשכלול  יסוד  הם    -ורה תפארת,  הוד  ויציאה  נצח  כלי ההליכה 

 חב"ד חג"ת נה"י. קומה של והיינו  . להשפיע לחוץ 
ההתבוננות   עד  היראה  במעלות  לעלות  הרוצה  אחד  שכל  רבינו  כוונת  נראה  העבודה  דרך  על  אמנם 

 המבוארת כאן צריך שתיהיה יראתו שלימה בג' קוין.  
 רב ומורא רבו שהיא מדרגת תלמיד ומורא אב ואם שהיא מדרגת בן.  דהיינו מורא שמים שהיא מדרגת ה

ומורא בן מאב    \לבומבאר שמורא שמים הוא בחב"ד ולפ"ז מבואר שמורא תלמיד מרבו הוא במידות חג"ת/
 . \לדדהיינו נה"י/  \לגואם נמוך מהם הוא בבחי' רגלין/

 
זו הם שכל וכל השכלים שלא מלבישים שכל זה אינם שכלים אלא חכמות חיצוניות. ועיין תורה ח' בנשימה ובפרט באנחה    הארה 

     שהיא כמו נשימה בחוזק אזי ממשיך הארת אמת מהא"ס מבחי' קודם הבריאה.
 כה דף ע. וזוהר רע"מ פנחס רכז: ולקמן תורה עח ]דף צב:[ ותורה רכה ]דף קיד.[   בדפים שלנו דף כח . ועיין גם תיקון  כז

כידוע שהלב שואב דם מהגוף ושולח אותו לריאה ושם  ות נ"ל הכוונה  י מדברים בעומק העניין ברוחניות אבל בגשמ   הזוהר ורבינו   כח
ריאה מקררת את הדם ע"י מכניסה בו חמצן כי  מקבל הדם אויר וחמצן חדש וחוזר ללב והלב חוזר ושולח את הדם לגוף נמצא שה 

 בהנשימה שואב האדם אויר חדש ונכנס לריאה והיא מבררת החמצן שבו ומערבת אותו בדם.  

 כנ"ל שיחות הר"ן שח   כט 
לפי המבואר דהיינו חב"ד חג"ת נה"י נמצא שיראת הבן היא במדרגה נמוכה כפי שיתבאר ולפ"ז צ"ע המרכבה הנ"ל    יש לעיין בזה   ל

היה גדול מהתלמיד.  עוד צ"ע מדוע נקט במדרגת רגלי היראה דהיינו יראה נמוכה בלא שכל דווקא    ן שב"י בנו ותלמידו שם הב של ר 
אמנם בכלליות כיון שכל כלליות    , דל היראה ו בן ולא אשה. לכן נראה שיש ברב תלמיד ובן מרכבה לעניין היראה לאו דווקא מצד ג

 ם בחי' כלי גדול עם אור מועט לכן נראה בכלליות אזי הבן הוא בחי' היראה הנמוכה.    היא בבחי' קומה ובקומה יש רגלין שה 

ן ֵיש  ָלה   (  שאמר על עצמו שהוא אוצר של יראת שמים )גמט' נחמן    עיין תורה קמח   לא ֵ ַרְך, ְוִאם כ  ָ ם ִיְתב  ֵ ַעְצָמה  ִהיא ְיֵרָאה ֵמַהש   ְרָאה ב ְ ת ַהי ִ ִמד ַ
ן ִיְרָאה. ְוזֹּאת   ֵ ם כ  ן ִיְרָאה. ְוֵכן ִנְכָלל ִיְרָאה ַאַחת  ג ַ ֵ ם כ  ן ֵיש  ָלה  ג ַ ֵ ַרְך, ְוִאם כ  ָ ם ִיְתב  ֵ ן ְיֵרָאה ֵמַהש   ֵ ם כ  ְרָאה ִהיא ג ַ , ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה  ַהי ִ ה  ָ ֲחֶבְרת  ַ ב 

ף:  . ואפשר שע"כ מבאר  צמה . דהיינו שהיא קומה בפני ע משמע שרבינו מתייחס ליראה כבריה שיש לה יראה ופחד מהש"י     ַעד ֵאין סוֹּ
 אצלינו ששלימותה היא בג' קוין שאז נעשה האדם מרכבה לכל קומת היראה.

 אות ו' המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד.    עיין לקמן סוף   לב
דייקא  וכל בניך למודי ה' דהיינו נצח והוד.  ולכן מורא האב ואם צריך שיתפשט בג' קוי נחלת אבות דהיינו ממון    עיין תורה כב   לג

דהיינו בחי' רגלין כמ"ש ואת כל היקום אשר ברגליהם דהיינו ממונו של אדם שמעמידו על רגליו וכן הממון הוא דבר שצריך לצאת  
 )בחי' כח הליכה דהיינו נו"ה( כדי להשיגו כמבואר לקמן.  

רומז לעצם   לד ואם שחייב כל    נה"י  ירא מאחר שזה בחי' מורא אב  וחג"ת רומז למידות מה  היציאה של האדם מעצמו להיות  אדם 
גדול   אדם  לפניו  שרואה  שלו  המציאות  מעצם  שירא  רבו  מורא  דהינו  מההתבוננות  ולא  המידות  מהתפעלות  מתחילה  שיראתו 
ומתפעל ויש יראה גדולה שנובעת מהתבוננות בחי' חב"ד שהיא יראה מדבר הנעלם ממנו ורק מכח התבוננות משיג את מציאותו עד  

 כדי לירא ממנו.
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כי היראה שעליה מדברים    \לה/ ונראה מוכרח לומר כאן שאין הכוונה למורא מהרב או מהאב ואם בעצמם
היא יראת שמים שבה תלוי הכל כמבואר כאן בתורה באריכות שרק מכח היראה יכול לבוא להיות עיור 

 מעוה"ז ולזכות לאריכות ימים ולתיקוני עתיק ועי"ז לעשירות ולהתבוננות שהיא התכלית כאן.
הכוונה ליראת שמים. כי באמת   לכן מוכרח שהיראה שעליה מדבר רבינו כאן שצריכה להתפשט בג' קוין

גם יראת הרב ויראת אב ואם הם מחמת יראת שמים כלשון הש"ע סימן רמ ויירא מן המלך מלכי המלכים  
מורא רב דאיתא בגמ'   וכ"ש  ואם למורא שמים,  ועוד איתא בגמ' קדושין השווה מורא אב  שציווהו בכך. 

 .  \לוה' אלקיך תירא לרבות ת"ח/)פסחים קח.( מורא רבך כמורא שמים וכן דרשו שם כב: את 

 \ לז, כי היא גם סברא/ מורא הבן מאביו ואמואלא שיש מדרגות ביראה, דהיינו שיראת שמים נמוכה מכונה  
החרדים   ורוב  נשים  יראת  בחי'  והיא  כלל.  התפעלות  בלא  גם  חיוב  והיא  כך  כל  התבוננות  צריכה  ואינה 

 בחי' נה"י. שהיא בחי' מצוות אנשים מלומדה מצד ההרגל דהיינו 

. אלא שכיון שהוא רואה ושומע אותו בחושיו בקל  רבו   מגדולתהיא התפעלות    מורא התלמיד מרבו אבל  
 בא להתפעלות ממנו. והיא מדרגת ת"ח ומעטים זוכים שיהיה להם רב כזה שיראים ממנו יראת הרוממות.

התפעלות. ויראה זו בחי'  היא רק השגה, ע"י חב"ד וצריך דעת גדול כדי לעורר את הלב ל  מורא שמיםאבל  
 יראת צדיקים. 

 . \לחינו כנ"ל/יואע"פ שכאמור אצל כל אחד יש בחינה מכל אחת מהג' אבל בכלליות להבנת הבדל ה
וממה שרבינו מבאר שצריך שתתפשט היראה בכל הקומה דהיינו בכל ג' הקוין משמע שמדבר במי שכבר  

 ט יראתו גם במדרגות הנמוכות יותר. וצ"ע. זכה למורא שמים לפי בחינתו, שאין זו שלימות עד שתתפש

 עוד מבאר רבינו שהג' קוין של יראה הנ"ל כל אחת צריך שתיהיה כלול בג' ומבאר כיצד 
 דהיינו שיראת הרב צריך שתיהיה כלולה בכל החכמה בינה ודעת שלו. 

מבואר בגמ' ויראת התלמיד מהרב צריך שתהא נמשכת בכל ג' חלקי הלימוד שמקבל ממנו שהם ג' קוין כ
בתפארת  תורה  שכידוע  כתובים,  נביאים  לתורה  הכוונה  ובפשטות  משולשת,  נקראת  שהתורה  פח  שבת 

שהיא עיקר מדרגת יראת התלמיד למטה עד    \לט/ונביאים בנו"ה וכתובים במלכות, דהיינו התפשטות מחג"ת
ולפ" והנסתר.  ובע"פ  שבכתב  לתורה  שהכוונה  בגמ'  שם  מפרשים  גם  יש  אמנם  קוין  המלכות.  ג'  הם  ז 

 שכוללים את כל התורה כולה שמקבל מרבו. 
  . \מ/ ג' חלקי התורהאחד מליראה הנובעת מהתפעלות מגדולת הרב בכל הכוונה  ונראה

וכן יראת בן מאביו ואמו צריך שתתפשט בג' קוין ובזה מאריך רבינו ביותר )אולי כיון שהיא מדרגת הרגלין  
בבחי' נחלת אבות, דהיינו כל ממונו של האדם )ממון  היראה פשט  ששם הכלי גדול ואור מועט( שצריך שתת

ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם( כמבואר    \מאדייקא הנקרא רגלין כמבואר בפסחים קיט/ 
)ב"מ מב בקרקע.בגמ'  ושליש שמור  להרויח  ומתן  דהיינו שליש במשא  לג'    \מב/( שצריך לחלק את הממון 

 
כזו כי המציאות היא שכל אדם תחילת יראתו היא מאב ואם ואח"כ תחיל ללמוד ויש יראה מרב ואח"כ נעשה בר    אמנם יש בחי'   לה 

דעת להיות ירא יראת שמים. ונראה עוד שג' מדרגות אלו מביאות זו לזו כי יראת אב ואם היא בעיקר יראת העונש ויראת רב היא  
  -:  ברכות דף כח עיין  ות. אבל יראת שמים היא יראת רוממות מדבר נעלם שזו כבר השגה.  כבר יותר בבחי' הערכה בחי' יראת רוממ 

אמרו לו רבינו ברכנו אמר להם יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר  כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמדיו לבקרו ...
 .       ומר שלא יראני אדם ודם אמרו לו תלמידיו עד כאן אמר להם ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה א 

ליראת    ואולי אפ"ל  גם  להגיע  יכול  אזי  מרבו  גם  ועוד  ואמו  מאביו  מי שירא  רק  דהיינו  לזה  להגיע  הזה אפשר  רק בסדר  שבאמת 
 שמים שהיא מורכבת משלשתן וצ"ע.   

אב ואם אע"פ שהוא גם סברא,  וכן כבוד  סימן רמב )א( חייב אדם בכבוד רבו ויראתו יותר מבשל אביו:    -  שו"ע יורה דעה כמבואר    לו 
עד היכן מוראם, היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו    -מפורש שהיא מחמת יראת השמים עי"ש סימן רמ סעיף ג'  

עוד          הכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יכלים אותם אלא ישתוק ויירא מן המלך מלכי המלכים שציוהו בכך: ו ואמו וקרעו בגדיו  

 סוף עמוד ב' השווה הקב"ה מורא אב ואם למורא שמים וכו'   יין קדושין דף ל' ע 
 עה"ת ריש פרשת לך לך פלפול בזה לגבי אברהם אבינו שנפטר מכבוד אביו.  עיין בזה מנחת אהרן   לז 
קשה יותר וכן    יש לומר כי במורא שמים אדם יכול לרמות את עצמו אבל במורא רבו חייב לשמוע בקול רב ווזה   אולי בבחי' נמוכה   לח

 מורא אב ואם עוד יותר קשה כיון שליבו גס בהם.

 דהיינו כל מצוות עשה שהן קו החסד ולא תעשה בקו הדין ועצם התורה בתפארת   (27)ס' מט ביאר הריצ"ח   מה שהם חג"ת   לט 
יו יותר מאמו מפני שמלמדו  וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאב   -.  קידושין דף לא יראה עיין    כי תורה מביא   מ

 .תורה לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורא האם למורא האב 

עשר שמור לבעליו לרעתו אמר רבי שמעון בן לקיש זו עשרו של קרח )שנאמר( ואת כל היקום אשר ברגליהם    -  .פסחים דף קיט   מא
 .אמר רבי אלעזר זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו 

 כג, לא, מא, מז, סט, קפ, ופא תנינא.    -"ן תורות בלקוטי מוהר   מובא ז"פ 
ש   עיין מהרש"א שם   מב ונה לקנות קרקע שבזה נשמר כספו  ו לממון אין שמירה אלא בקרקע או שהכ ם ש שני פירושים או כמבואר 

   .ביותר כי קרקע אינה נגזלת 
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ורחל ולאה  \מג/ או לצדקה   ותושליש בידו להוצאות שוטפ  ג"פ עשירות הנזכרת בתורה. בסדום  . והם כנגד 
 ושקלים. 

ויראה  ,ונראה הכוונה שכל אחד מג' דברים הנ"ל יעשה ביראת שמים בידו דהיינו  ו  ,דהיינו מו"מ באמונה 
שליש ממונו בקרקע יעשה ביראה שלא יסמוך עליו    ושמירת  .הוצאות ביתו יוציא ביראה רק לכבוד שמים

 . וריחוק וניתוק ממנו ית' \מד/ דהיינו עבודה זרהבחי' מבטח בוגד ב

נמצא שגם הרב שיראתו מורא שמים מתוך התבוננות צריך להיות זהיר גם במדרגות הנמוכות של יראה 
ועיין פשיטא.   צ"ע הרי  יא    ולכאורה  עליוןגם  תורה  ליחוד  ועצומים שזוכים  גדולים    שם מדבר מצדיקים 

יחוד צריכים לה  כו זומזהירם שאע"פ ש ביחודא תתאה עי"שילכזה  גם  נמי    .    זהר  שגם הזוכה    כאןוהכי 
 .   בדברים הפשוטיםפשוטה היראה רא שמים אין בו שלימות אלא עד שתתפשט יראתו בכל הקומה עד  ולמ

קויןושלימות היראה שלש  בבחי'  היא  שמים\מה/,  מורא  בחי'  התפעלות    [מו]  .  שהיא 

, ומורא אב  שהיא בעיקר התפעלות הלב מגדולתו הנראית בחוש  [מז]   ך, ומורא רבהנובעת מהתבוננות
נמצא שג' קוין הם בחי' קומה שלימה    .היא יראה נמוכה פשוטה כמו של נשים וקטני הדעת  \מט/ [מח]   ואם

 של היראה. 

נעשים   וכשיש חכם הדור שזוכה לתלמידים הגונים, ולבנים הגונים, אזי היראה בשלימות

לקומת   מרכבה  כמו  שמים. כ  .היראהביחד  מורא  בחי'  הוא  שבדור,  והרב  החכם  יראת  י 
שע"י ג'   והתלמידים יש להם יראת הרב בחי' מורא רבך. והבנים יש להם מורא אב ואם.

 בשלימות:ממנו ית' היא יראות אלו, היראה 
שלש משלש  כלול  שיהי'  צריך  הנ"ל,  מהג'  אחד  כל  של  יראה  תיבת    לכאורהצ"ע  )  ובחי' 

 . ג' קוים שכל אחת יש גם בה ג' קוין דהיינו ,( נמצא שהן סה"כ ט'\נ/"שלש" מיותרת
דהיינו מורא של הרב שהוא מורא שמים, צריך שיהי' כלול בכל התלת מוחין חב"ד. כי  

 התבוננות גדולת הבורא ית"ש, שחוקר ודורש בשכלו   דייל  עיקר יראתו של הרב, הוא ע
ולית    עולם ובכל חלקיק שבעולם מורכב בדרך נפלאהבפעולותיו ונפלאותיו שעושה בדהיינו מתבונן    [נא]

להתפעלות הלב  זו    התבוננותע"י    ובא  אתר פנוי מניה שלא מקיים אותו בכל רגע בהשגחה נפלאה ונעלמת

, ע"כ צריך שתהי' היראה מליאה בכל  \נב/נמצא שיראתו ע"י השכל   .ממנו ית'  היראהבמדת  
כי חכמה היא כל מה שקולט    אים מיראת ה'הג' מוחין, בחכמתו ובינתו ודעתו, כולם יהיו מל

 
יה לו מעות אם יצטרך ודבריו אפשר  שמא תזדמן לו סחורה לקנות וצ"ע לכאורה זה מו"מ הנ"ל ומהרש"א כתב שיה   רש"י פירש   מג

 .יעקב שם כתב שבידו הכוונה שיהיה מזומן אצלו לצדקה  יון לפרש כנ"ל דהיינו להוצאות שוטפות. אמנן הע 

צ"ע   מד כדי    לכאורה  רק  אצלו  ממון  שמחזיק  הגבוהה  העשירות  מדרגת  שזו  התורה  בתחילת  כמבואר  גבוהה  מאד  מדרגה  היא  כי 
כניסה   בחי'  ביצה"ר  ומלשברו.להתגרות  הרשע  של  הזה   לצינור  הנסיון  את  יש  מדרגה  בכל  שהרי  קושיא  אינה  הוא    , אבל  וכאן 

דהיינו מדת אהבה    ושם במדרגה הגבוהה ביותר   , מצד יראה שלא ירחיק אותו מהשם ית'  הנדרשת מכל אדם   במדרגה הנמוכה ביותר 
 .וביטול 

 בינה גבורה והוד וקו אמצעי שהוא דעת תפארת יסוד מלכות לקו החסד שהוא חכמה חסד נצח וקו הגבורה שהוא    ג' קוין רומז   מה 
 שם יד כג , שם יז יט, שם כח נח, שם לא יג.שם י' כ',  שם ו' כד, שם י' יב,  שם ו' ב', שם ו' יג,  ד' י', שם ה' כו,    פעמים בספר דברים עי"ש  ב י   מו 

 שין נז. ב"ק מא: בכורות ו: עד שבא ר"ע ולימד את ה' אלוקיך תירא לרבות ת"ח פסחים כב: קדו ועיין  ברכות כח:  ועיין    אבות ד' יב ומורא רבך כמורא שמים   מז

 קדושין ל:   ויקרא יט ג איש אביו ואמו תיראו   מח 

מבואר שגם יראת האב היא בחי'/ מורא    .כיון שמלמדו תורה   , עיין קדושין ל: למה הקדים יראת האם כי הטבע שירא מאביו יותר   מט 
 רבו )הריצ"ח( 

לשו   נ רומז  כוחות  ואולי  ט'  דהיינו  שלש  פעמים  שלש  היא  מהן  כל אחת  שברים  תרועה  תקיעה  ששם  ט'  באות  לקמן  שיתבאר  פר 
 כמבואר בהלכה 

 יד רמב"ם יסודי התורה ב' ב' ספר חסידים    נא
  וזהו דבר ידוע כיום, וכשמש לכל מבין, אשר לא תהי' אהבת הבורא קשורה בלב האדם עד אשר ישגה .....סימן יד    -  ספר חסידים   נב

בה תמיד, כגון שיעזוב כל אשר בעולם חוץ ממנו, כמו שצונו )דברים ו ד( בכל לבבך, ולא יתכן זה אלא בדיעה שידעהו. לפיכך זה  
האמת וכללו של דבר, כי צריך לו לאדם להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעות לו את קונו, כפי כחו שיש לו להבין ולהשכיל  

ברך שמו ויתעלה זכרו הנכבד והנורא, צוה לנו לאהבה וליראה שמו, דכתיב )דברים ו ד( ואהבת את ה'  ית   והבורא            ולהשיג: 
הקב"ה   של  במעשיו  האדם  שיתבונן  בשעה  וליראתו,  לאהבתו  הדרך  הוא  והאיך  תירא,  אלהיך  ה'  את  יג(  שם  )שם  ונאמר  אלהיך, 

פאר ומתאוה תאוה גדולה לדעת שם הגדול הנכבד והנורא,  הגדולים והמופלאים אשר אין להם ערך ולא קץ, מיד אוהב ומשבח ומ 
ויפחד   וירא  נרתע לאחוריו  וכשהוא מחשב בדברים האלה בעצמו, הוא  חי.  ג( צמאה נפשי לאלהים לאל  )תהלים מב  דוד  וכן אמר 

צבעותיך וגו' מה  שהוא ברי' קטנה מאד ושפלה עומדת בדעת קלה ומעוטה לפניו, וכן אמר דוד )תהלים ח ד( כי אראה שמיך מעשי א 
 אנוש כי תזכרנו: 



 מוהר"ן       פתח ר' שמעון ס                                                     קוטייל                8עא: 

ומנתח אותם להבין מהם גדולתו ית'  בדברים    נפלאותיו ואח"כ בכח הבינה מתבונן  בחושיו בראיה ושמיעה

 : ד שבא ליראה גדולה יותר הנ"לתעורר להתפעל בלבו מהשגתו. עואח"כ בכח הדעת מ
מהתפעלות  שהוא  דהיינו מורא רבך,    ,נג ויראת התלמיד רבוהלב  נובע  הלימוד   דייל  ע  מגדולת 

 שמקבל מהרב. צריכה שתהי' נמשכת בכל חלקי הלימוד, שהוא ג"כ בחי'  
 

 
 התלמוד   -בתרלד   נג



 1עב.        מוהר"ן                                   פתח רבי שמעון ס                        טי קויל                       

ה קוין,  פשלש  )שבת  תליתאה  אורייתא  בחי'  חלקים    \א/ ח(יינו  שלשה  בה  שיש  תורה  דהיינו 
המקרא הוא תורה נביאים כתובים וכן בכלליות יש בה שלש דהיינו תורה שבכתב ותורה שבע"פ ונסתר,  

 : וצריך לבוא למורא רבו ע"י התפעלות מגדולתו בכל אחד מג' חלקי התורה
דהיינו בכל הקשור    ה בבחי' נחלת אבות , צריך להמשיכ\ב/םויראת הבן שהוא מורא אב וא

י לממונו והון נחלת אבות  \ג / ט(, בחי' )משלי  ואמו   בית  יורש מאביו  העולם שאדם  דהיינו שמנהג 
בית וממון. ורבינו מכנה את הממון נחלת אבות כי רוצה לומר שמדרגת היראה הנמוכה שהיא בחי' מורא  

תפשט ישה. וצריך  \ ד/ עיקר הבטוי שלה הוא בממון שגם הוא נקרא רגל  ,היא בחי' רגלי היראה  ,אב ואם
על כל חלקי עשירות שהם נחלת אבות כנ"ל. דהיינו בחי' שלש קוין, יראת שמים  היראה  

משא דהיינו    לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בפרקמטיא  \ו/(.)ב"מ מבמאמר חז"ל  בחי'  דהיינו  

ממון  ומתן ממון המכניס  הצורך  קעושליש בקר   דהיינו  לשעת  בידו   \ז/ ממון שמור  להוצאות   ושליש 

לצדקה או  ואשה .  ביתו  הון  בית  בחי'  שצריך    .והם  בידו  זה  ואשה  מו"מ  זה  והון  קרקע  זה  לפרנסה  בית 
               .להשלים אורה כמבואר בתורה סט

 
נביאים כתובים   רוב המפרשים   א רק במ   פי' דהיינו תורה  ובע"פ    שמפרש גם  יש  אמנם    קרא, ולפ"ז הכל מדבר  דהיינו תורה שבכתב 

ונסתר הוא    דהיינו בינה,   ותורה שבע"פ היא הבנת המקרא   , והנסתר. ונראה שהם בחי' חב"ד כי המקרא הוא חכמה שמקבל מבחוץ 
 דעת כי היא כפי מה דמשער בליביה )כי נסתר הוא מה שלא כתוב וא"א לכתוב(.  

לעשות הוא מחמת    וכל מה שחייב   , מחמת יראה   א היא כל מה שאסור לעשות הו   , בוד אב ואם מאב ואם להבדיל מכ   מצוות היראה   ב

איזה מורא, לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו, או מקום המיוחד  )ב(    סימן רמ   -  יורה דעה בש"ע  וכמבואר    , הכבוד 

ת דבריו ולא מכריע את דבריו בפניו, אפילו לומר נראין דברי אבא; ולא יקראנו לו להתפלל; ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו; ולא סותר א
בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר: אבא מארי. היה שם אביו כשם אחרים, משנה שמם, אם הוא שם שהוא פלאי שאין הכל רגילים לקרות בו.  

 אבל שם שרגילין בו מותר לקרות אחרים שלא בפניו )טור(:

יכלים )ג( עד    סעיףשם    וירקו בפניו, לא  ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו  היכן מוראם, היה הבן לבוש חמודות 
 אותם אלא ישתוק ויירא מן המלך מלכי המלכים שציוהו בכך: 

מאכילו בכל יום פטומות והראה לו    )ד( איזהו כבוד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. ויתננו לו בסבר פנים יפות, שאפילו שם סעיף  
וכן להיפך, אם מטחין אביו ברחיים, וכוונתו לטובה כדי שינצל אביו מדבר קשה יותר מזה, ומדבר פיוסים על לב אביו   -פנים זועפות, נענש עליו: הגה 

וירושלמי(. וישמשנו בשאר דברים שהשמש    ומראה לו שכוונתו לטובה עד שיתרצה אביו לטחון ברחיים, נוחל עולם הבא )גמרא ורש"י פ"ק דקדושין 
 משמש רבו: 

ֶלת:   משלי פרק יט   ג ּכָ ש ְ ה מַּ ָ ת ָאבֹות ּוֵמְידָֹוד ִאש ּ ֲחלַּ ִית ָוהֹון נַּ    )יד( ּבַּ

אשר    , כי ג' דברים צריך האדם דירה וצרכיו ואשה כמ"ש די מחסורו אשר יחסר לו ואמרו ז"ל די מחסורו זה בית   -  ביאור הגר"א 
ובית וצרכו יכול אביו להנחילו ויכול להרבות לו כבוד ביתו והונו כמ"ש בית והון נחלת אבות אבל אשה    , ו זו אשה ל   , יחסר זו צרכו

   .משכלת אין ביד אביו להנחילו אלא מה' אשה משכלת 

 שממון האיש הוא או מאבותיו או בזכות אשתו. עי"ש.    -מבאר פסוק זה    עיין זהר ח"א נב.

הע  שרש  סט שהאשה  תורה  ע"י  ועיין  אורה  להשלים  תמיד  צריך  ולכן  לבעלה  העשירות  נמשך  נפשה  שמאור  שם  כמבואר  שירות 
 הפרנסה כמבואר שם.

שמבאר שהכל מהש"י אלא שלפעמים משפיע בית והון דרך ירושה מאביו ולפעמים משפיע ישר לאדם ומבאר    ועיין זהר ויחי רכט.
 שם שגם אשה זיווג ראשון היא נחלת אבות עי"ש.  

ְנֵפיֶהם לִ    -סוד הירושה    רה סט ועיין תו  ִין ְצִריִכים ְלעַּ רֹות יֹוְצִאין. ִלְפָעִמים ֲעדַּ ּפֵ הַּ ֶ ש  י ּכְ ִנים. ּכִ ּבָ ְך לַּ ּיָ ַּ ש ּ ֶ ה ש  ָ ת ְיֻרש ּ ִחינַּ "ל.  ְוֶזה ּבְ ּנַּ יֹנק ֵמֶהם ּכַּ
ת ָהִאיָלן,  י ִנְפָסק ֲהָנקַּ ְפָטר, ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִליֹנק עֹוד, ּכִ ּנִ ֶ ש  ן ּכְ ל ּכֵ ִלים אֹוָרם, ְוִהיא    ְועַּ ְ ש  ְך ָלֶהם, ְלהַּ ּיָ ַּ ש ּ מֹון הַּ ּמָ ים הַּ ִ ִלים ְויֹוְרש  ּבְ ן ֵהם ְמקַּ ל ּכֵ עַּ

ּנֹוֶטֶלת:  ֶ ה ש  ֻתּבָ ּכְ ת הַּ ִחינַּ ָראּוי ָלּה ְלאֹוָרּה, ְוֶזה ּבְ ֶ ה ש ּ ָאר מַּ ְ ש ּ ֶלת הַּ ּבֶ ל ע                       ְמקַּ ּבֵ ִנים ְלקַּ ּבָ ֹוד אֹור ֵמָהֲעָנִפים,  ְוִלְפָעִמים ֵאין ְצִריִכין הַּ
ף עַּ  ֶהם ּבַּ ְואַּ ֶכף ִעּמָ ִנים יֹוְצִאים ָלעֹוָלם, יֹוֵצא ּתֵ ּבָ הַּ ֶ ש  י ּכְ ֶחֶרת, ּכִ ִחיָנה אַּ ה. ֶזהּו ִמּבְ ָ י ֵכן נֹוְטִלים ְיֻרש ּ ְינּו, ָהִאיָלן  ל ּפִ ת זּוָגם, ּוָממֹוָנם, ּוְבֵניֶהם, הַּ

הְ  ּיִ ֶ ר ש  ָ ן ֶאְפש  ּכֵ ל  ְועַּ ץ אֹוָרם.  ּבֵ ְמקַּ ְוָהָאב  רֹות,  ּפֵ ְוהַּ ן  ְוָהֲעָנִפים  ּכֵ ל  ְועַּ ֶהם.  ּלָ ֶ ֶחְלֵקי אֹור ש  ץ  ּבֵ קַּ ּמְ ֶ ש  ְיֵדי  ל  ָניו, עַּ ּבָ ִביל  ְ ש  ּבִ ָממֹון  ָלָאב  ן  ּכֵ ם  ּגַּ ֶיה 
 ֶ ל אֹור ֵמֲעָנֶפיָה, ֲאָבל ֵהם נֹוְטִלים ָממֹון ש  ּבֵ ן, ְלקַּ ֵאיָנם ְצִריִכים ְלִאּמָ ֶ ף ש  ה, אַּ ָ ץ ֲאבִ ִלְפָעִמים ֵהם נֹוְטִלים ְיֻרש ּ ּבֵ ּקִ ֶ ֶהם, ש  ל ָיָדם ֵמֶחְלֵקי  ּלָ יֶהם עַּ

ֲאבָ  ֶחְלֵקי אֹוָרם.  ֶוה  ָ ש  ֵאינֹו  אי  ּדַּ וַּ ּבְ י  ּכִ ֶוה,  ָ ש  ּבְ ה  ָ ְיֻרש ּ הַּ ק  ּלֵ ְלחַּ ָראּוי  ָהָיה  לֹא  ּוֶבֱאֶמת  ֶהם.  ּלָ ֶ ש  ין  אֹור  ּדִ ְלֵבית  ֶזה  ט  ּפָ ְ ִמש  ִלְמסֹר  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ל 
י   י ֵאין יֹוֵדעַּ ִחּלּוִקים ֵאּלּו, ּכִ ה, ּכִ ּטָ מַּ ּלְ ֶ ה ְונֹוֵתן ָלֶזה: ש  ָראּוי, ְונֹוֵטל ִמּזֶ ְך ּכָ ר ּכָ חַּ ר אַּ ּדֵ ֱאֶמת ְמסַּ ֲעלּומֹות, ְוהּוא ּבֶ ּיֹוֵדעַּ ּתַּ  ִאם הַּ

 זהו ממנו של אדם המעמידו על רגליו.  , וכל היקום אשר ברגליהם   הנאמר על ממנו של קרח( בדברים  )   בגמ' עה"פ   כנ"ל כמבואר   ד
 שתתפשט, בתרצו ש)ת(יתפשט, בתשכט שתתפשט   –שיתפשט, ובתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   ה 

גמרא בשלמא כולהו שלא שימר כדרך השומרים אלא צררן והפשילן לאחוריו מאי הוה ליה למיעבד אמר    -.בבא מציעא דף מב   ו 
דו  רבא אמר רבי יצחק אמר קרא וצרת הכסף בידך אף על פי שצרורין יהיו בידך ואמר רבי יצחק לעולם יהא כספו של אדם מצוי בי 

   ת ידו.שנאמר וצרת הכסף בידך ואמר רבי יצחק לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תח 

ושלשי בידו פירש המהרש"א שיהיה מצוי לו אם יצטרך מעות.    שליש בקרקע היינו לטמון בקרקע או לקנות קרקע.  ועי"ש מהרש"א 
   יעקב פירש שיהיה מצוי לו לתת צדקה. והעיון 

שיבח מאד מדרגת הצדיקים שלא להלין אצלו ממון כלל אלא לחלק הכל לצדקה בכל יום ולבטוח בהש"י שיזמין לו    צ"ע כי רבינו   ז 
 .מכל צרכיו בכל יום וכן בזוהר מאד מגנה את מי שדואג דאגת מחר 
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נצח הוד   כנגד  מו"מ וידו וקרקעשבקומת היראה, אפשר לומר שועפ"י הנ"ל שמורא אב ואם הוא בחי' נה"י  
זה ממון ששומר  בחי' שמאל  ו  ,ואשהממון שנותן לביתו  והוא  בקו הימין    אידו בחי' נצח שהוש  , דהיינויסוד
 .ממון שנותן ומקבל בחי' כח התקשרותומו"מ בחי' יסוד  ,נותן אול

כנגד   הם  בעשירות,  שיש  אלו  חלקים  עשירותושלשה  פעמים  שנזכר   שלשה 

מה  נזכר עשירות כ"א ג"פ אלו.    בתורה. כי בכל התורה כולה לא נפק"מ  צ"ע למאי  לכאורה 
שנזכר בתורה עשירות לעניין היראה הנ"ל, אמנם רואים לאורך כל התורה הזו שכל הבחינות בה מתחלקות  
לחלוקה של ג' ג', כי פתח בהתבוננות ועשירות ואריכות ימים, דהיינו ג' והשגתם היא ע"י יראה ששלימותה  

. ועוד לקמן שופר שבו תקיעה שברים תרועה  וכל קו מג' אלו מתחלק שוב לג' כנ"לן,  ג' קוין רב תלמיד וב
 פעמים ג'.   חד מהם ט' כוחות, דהיינו ג'אדהיינו ג' ובכל 

כשנלחמו ד' המלכים בחמישה וכבשו את סדום ולקחו בשבי    דהיינו אצל סדום, כמ"ש )בראשית יד(
ענה לו    ,ביקש מלך סדום תן לי הנפש והרכוש קח לך שכו  ,ואת רכוש סדום  והצילוואברהם רדף    ,את לוט

 .  ולא תאמר אני העשרתי את אברםאם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך   אברהם
בפרשת ויצא כשציווה הש"י את יעקב אבינו לחזור לארץ ישראל קרא יעקב  ואצל רחל ולאה, כמ"ש  

שציווה אותו הש"י ואז סיפר להם שלבן ובניו   לשדה לומר להם שרוצה לברוח מלבן כפילנשיו רחל ולאה  

ולאה   לו רחל  וענו  כי כל העושר אשר הציל אלקים  )שם לא(  אומרים שמשלהם לקח את עשרו 
 . לנו הוא ולבנינו ,לך מאבינו וכו'

כ שקלים  התמיד  ש  "ואצל  לקרבן  השקל  מחצית  יתן  מישראל  אחד  ל(  שכל  לא  )שמות  העשיר 
 .  ירבה

, הוא כנגד העשירות שנזכר אצל סדום. כי בסדום  ינו משא ומתןדהי  כי שליש שבפרקמטיא
היראה   ופגם  נפילת  בתכלית  )איוב כחשהיו  ֶגל  \ח/(כתיב  רָּ י  נ ִּ מִּ ים  חִּ כ ָּ ְׁ ש  קט  ַהנ ִּ בסנהדרין   \ ט/ .ופרשו 

ורבינו   ,הפשט שמנעו מעוברי דרכים לבוא אליהם.  אמרו בואו נשתכח תורת רגל מארצינואנשי סדום  ש

,  בחי' יציאה לחוץ  , שהוא בחי' רגל\יא/[י]  כי הם רצו לבטל המו"מ  משתורת רגל היינו מו"   מבאר
)דברים לג(   זבולוכמ"ש  נרמ  [יב]   בצאתך   ןשמח  לכן  והיציאה  כח ההליכה  היינו  רגל  המשא   זכי 

ב "ומתן  "צאתך"    "רגללשון  מעצמו  ובלשון  שיוצא  ע"י  נעשה  דווקא  להרויחומביתו  כי  כן צריך  על   ,
 :   . וזהו שליש שבפרקמטיאהיראה כדי להשלים אתבאמונה  מו"מ

ושליש שבקרקע, הוא כנגד העשירות שנזכר אצל רחל ולאה. כי באמת עיקר העשירות  
התגרות בתאות ממון ושבירתה עד ולזה א"צ את הממון עצמו אלא בבחי'    הוא רק בשביל התבוננות

בחלקו שמח  להיות  יש    שיבוא  כנ"ל  לוכאילו  דעלמא  הון  העשיכל  זה,  בלא  אבל  רק  .  הוא  רות 
כי כל העושר  [  יג )שם(]   כנ"לרחל ולאה ליעקב  בשביל נשים וקטני הדעת כמותן. וזהו שאמרו  

 \יד/ , היינו שכל העשירות הוא רק בשביל נשיםאשר הציל אלקים מאבינו לנו הוא ולבנינו
הפשט שם שתעשה    אמר אליך אלקים עשהיכל אשר    טזאתה ו  [טו]  אבל  ,וקטני הדעת כמונו

 
ּלּו ֵמאֱ   איוב פרק כח   ח י ָרֶגל ּדַּ ִחים ִמּנִ ּכָ ְ ש  ּנִ ר הַּ ל ֵמִעם ּגָ חַּ ץ נַּ רַּ :     נֹוש  ָנעּו: )ד( ּפָ מֹו ֵאש  ְך ּכְ יָה ֶנְהּפַּ ְחּתֶ ה ֵיֵצא ָלֶחם ְותַּ ּנָ  )ה( ֶאֶרץ ִמּמֶ

נחל    -  רש"י פ  גר    -)ד( פרץ  וגפרית. מעם  נחלי אש  ועמורה  ונוגר. הנשכחים מני רגל    -על סדום  נובע  אלו אנשי    -ממקום שהוא 
היה ארוך יותר מקטעין רגליו ואם היה קצר מאריכין    סדום ששיכחו תורת רגלי אורחים מארצם שהיו משכיבים האורח במטה אם 

 ע"י פריצת נחל זה ומאנוש נעו:   -אותו כך מפורש באגדה. דלו  

תנו רבנן אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא ומה כתיב בהם ארץ ממנה יצא    .סנהדרין דף קט   ט 
ו  עפרות זהב לו נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה לא הדריכוהו בני שחץ לא  לחם ותחתיה נהפך כמו אש מקום ספיר אבניה 

לחסרינו   אלא  אלינו  באים  שאין  דרכים  עוברי  לנו  למה  לו  זהב  ועפרות  לחם  יצא  ממנה  שארץ  מאחר  וכי  אמרו  שחל  עליו  עדה 
   .נעו   מאנוש ]מממוננו[ בואו ונשכח תורת רגל מארצנו שנאמר פרץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל דלו  

 שיש לנו שיפוע לחם למה לנו עוברי דרכים:   -וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם  ה   -  רש"י פ 
 * סנהדרין קט. ]עי"ש ובפרש"י שאמרו כיון שיש לנו שפע לחם למה לנו עוברי דרכים[   י

בו אינו אלא לצורך  שרצו למנוע עוברי דרכים היא השפע מבואר שגם לא רצו משא ומתן שכיון שאין להם צורך    דהיינו ממה   יא
 , ונמצא מחסר מהם.זולתם 

 ויציאה היא בכח הרגלין )נו"ה הם כח ההליכה( יב 

 בראשית לא טז   יג

שלו נמשך מאור נפשה לכן צריך לחזור ולהשלים אורה תמיד ע"י הממון אבל כאן כולל כל קטני    מבואר שכיון שהממון   בתורה סט   יד
 ת לכן נצרך להם הממון הגשמי.הדעת משמע שהעם מצד שאין בכחם לזכות להתבוננו 

 סוף הפסוק הנ"ל   טו
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דהיינו שאתה צריך להעשירות בשביל התבוננות בגדולת    ורבינו דורש  ,לארץמצות ה' לחזור  
לו    ה' שאמרו  אלא  דהיינו  הגשמי  לממון  כלל  נצרך  אינך  זוכים אתה  שלא  הדעת  קטני  ולבנינו  לנו 

העולם  להתבוננות,   כמנהג  נדוניא  לנו  שיתן  בנותיווראוי  זה  שאנו  וכנגד  הגשמי  .  בחי'  הממון  הוא 
בחי' ע"ב(  שליש שבקרקע,  עד  עולם  \יז/ )סנהדרין  קרקע  בעצ  אשה  חז"ל  שנקטו  על ת וזהו  ם 

 : לצורך האשה הנקראת קרקע  הואש לרמוזשמירת הממון בלשון קרקע 
בידו ולצדקה  ושליש  ביתו  שקליםכנ"ל  להוצאות  שאצל  העשירות  כנגד  הוא  מחצית נדהיי  ,  ו 

שמצות נתינת מחצית השקל   [יח]   . שנאמר שםנות הציבורלהשתתף בקרב  נתןשכל אחד מישראל  השקל  

( אשר בידו נפש כל חי  , בחי' )איוב יבדהיינו שהוא ממון לקיום הנפש  לכפר על נפשותיכם  היא
דהיינו שהוא ממון לקיום נפשו  .  וזהו שליש בידו  רמז שהנפש קיומה תלוי בבחי' יד  ורוח כל בשר איש

 :  ר נפשהכוונה לצדקה שהיא ממש כופש לפירוש הנ"לוכ"ש  ביתו ונפש בני

 
 האות 
דהיינו עתה יבאר שהיראה תחילה היא בעיבור    .\יט/אחרי שנתבאר שיראה היא ע"י התבוננות דהיינו שכל

מוחין דקטנות  ושינה היא    .י שיבאר לקמן באות ו' שצריך לזה לעורר ישניםכפו  .מוחין דקטנות בחי' דינים
ון שבבחי' שינה אזי היראה בבחי' עיבור הרי וכי  .פגם היראה )יראה נפולה דינים( כי א"א לו להתבונן כנ"ל

 .  שהתגלות היראה היא ע"י לידה

ועומק העניין הוא שהתלמיד בעצמו המתעורר לשמוע את הרב ע"י ספורי מעשיות ונעשה מדבר בדבורי 
עד שזוכה לשלימות האמונה דהינו בטחון בחי' עיני כל אליך ישברו בחי' הסתכלות אליו ית' שויתי אמונה 
, כי כמו שנולד מחדשונעשה בריה חדשה והשלימה יראה התפעלות מדת המוליד בליבו תמיד עי"ז  לנגדי

 . \ כ/ביראה תלוי הכל
מה שהלידה היא לידת היראה הוא גם העניין שבכל לידה מתעורר יראה גדולה וכל המציאות של לידה  

חד שנופל על היולדת עד שכך  היא באופן של דינים ודמים וגבורות דהיינו קושי הלידה וחבלי הלידה והפ 
 . היא נקראת חלה )בישעיהו נד מכנה את העקרה לא חלה( והיא המשל ליראה כמ"ש חיל כיולדה

יותר גדולה  היא  הנולדת  היראה  כן  העיבור  זמן  אורך  חידוש שלפי  כאן  מבואר  זמן עוד  ככל שארך  כי   ,
ועיין   .  אלא כחץ מקשת()חולין טז.( דמיא )דהיינו שאינו כבדקא  היראה כשסר המונע.  התגברותהמונע כך  

לקמן אות ח' שגם בעניין הדיבור שקודם ליראה מבאר רבינו שכיון שקדום שנעשה מדבר היה כח הדיבור 
יוצ ועי"ז מדבר  ודייקא ע"י שהדבור בכח אזי כשבא    אשבו עצור לכן כשנעשה שומע  הדיבור בכח גדול 

מגדול האמת שמתגלה לו כשמתעור נעשה מדבר באמונה והביאור כי  לכלי ההולדה אזי הוא מוליד יראה.  
 בכח גדול עד שבא לאמונה ובטחון וכ"כ מרגיש מציאותו ית' לפניו עד שבא ליראה עצומה. 

והיינו פקידת העקרה  זה הריון  ובא לשכל  כשמתעורר  כי  נראה לי  מה שמכנה את הישן עקרה ולא עיבור  
 ועל זה הלידה. , וכשבא ליראה בפ\כא/ וזמן ההתבוננות זה עיבור

 
  אתה, ועתה כל אשר אמר   –אליך אלקים, ומתרצו   אתה ועתה כל אשר אמר   –ומתרלו  ואתה כל אשר אמר אלהים אליך,  -בלוה"ת תרלד , אליך אלקים  ואתה כל אשר יאמר  -גם בדפו"ר ותרלד   טז

 (אלהים אליך   )בפסוק כתוב ועתה כל אשר אמר   אליך אלקים 

ואין לחייב    כי אז נדונת כקרקע עולם הנפעלת ולא פועלת.  , אם לא משתפת פעולה שאשה פטורה על עריות מאונס    מבואר שם   יז 
 נפעל מאונס.

 שמות ל' טז   יח 

והכי נמי באמונה מצינו שדייקא נשים לא נתנו זהב בחטא העגל.     נשים עם יראה גדולה הרי שא"צ שכל ליראה.  צ"ע הרי מצאנו   יט 
רנה ר  מבוא ומאידך   היה במה שרבנו אמר שאמונה בלא שכל אפשר ליפול ממנה   בתורה  ונ"ל כי חטא העגל  וזה לא  ל .     כי שכל 

מדבר ללב האשה אבל היכן שמדברים אל ליבה כגון בחטא אדה"ר תאוה הוא לעינים וכן ע"י שנותנים לה כבוד בקל אפשר לפתות  
ין אחר כמבואר בתורה פ' שזה מכח נקודת היהדות פנימית שיש בכל יהודי  ומה שמצינו נשים שמסרו נפשן על קדוש ה' זה עניאותה.  

סב     עי"ש. תורה  לענות    ועיין  יודע  לא  אזי  תירוץ  להן  שיש  הקושיות  כל  את  לתרץ  שזוכה  עד  כי  שכל  המון  צריך  שלאמונה 
י יראה היא התבוננות גדולה מאד  והכי נמ   לאפיקורסות שבליבו לכן מצווה גדולה לחדד השכל עי"ש כי בלא זה אין אמונתו שלימה.

ע"י התבוננות דייקא. הוא  לעיל שמורא שמים  עד שצריכה    כמבואר  נפלאה  ויראת הנשים אע"פ שרבינו שיבח אותה היא  ואמונת 
 המדבר אל הלב.פיתוי  לעמוד בנסיון  

בתורה    כ גם  מבואר  ּתְ   -  קפה וכן  ְ ִאש  ָרֵאל  ִישְֹ ד  'ּכַּ ד:(:  ְקָרא  ּיִ )וַּ ר  ּזֹהַּ ּבַּ ר  ִאיָתא  ְוִעּקַּ ְוכּו',  ִלם'  ּתְ ְ ִאש  א  ָ יש  ּדִ קַּ ָמא  ְ ש  ְבָיכֹול  ּכִ ְיהּו  עֹוְבדַּ ּבְ ִלמּו 
ל  י ִאם ְלִיְרָאה", ְועַּ ְך ּכִ ֹוֵאל ֵמִעּמָ ָבִרים י(: "ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך ש  תּוב )ּדְ ּכָ ֶ מֹו ש  ְרָאה, ּכְ ּיִ ֵלמּות ִהיא הַּ ְ ש ּ כָּ   הַּ ֶ מֹו ש  ָבר, ּכְ ן ִנְקֵראת ִיְרָאה סֹוף ּדָ תּוב  ּכֵ

ָבִרים:  ּדְ ל הַּ ֵלמּות ּכָ ְ י ִהיא ש  ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא", ּכִ ְ ּכֹל ִנש  ָבר הַּ  )סֹוף קֶֹהֶלת(: "סֹוף ּדָ

ההתעוררות דהיינו הפקידה עצמה היא בשני שלבים  לכאורה  לפ"ז  . ו שמעוררים אותו עד שמתעורר נמשך זמן   מרגע ש   עיין לקמן   כא
   עד שבא להתבוננות.
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כי  מהעוד   עקרות  פקידת  עקר    שנקרא  כמו  הוא  אזי  מוליד  שאינו  קטן  בחי'  דקטנות  מוחין  הוא  הישן 
   כבוד שמים.במעשיו וכשמתעורר נעשה בחי' גדול שיכול להתבונן ולבוא ליראה ורק אז יכול להוליד 

ראה  שבא לי  , וקודםכי צריך ללדת את היראה  פקידות עקרות  דייל  היראה הוא עוהתגלות  

פורי מעשיות שנעלם בהם  יבהחבא ע"י סוהפקידה היינו הריון  )ישעיה נד א'(  ה לא ילדה"  עקר"  בבחי'  הוא
פוגעת התורה דעתיקא הנעלמת בהם   ורק בהעלם  א'  גניבה  גניבת דעת כמבואר בלק"ה  והם בחי'  השכל 

כמבואר לקמן. דהיינו שמרגע  ומכה בלב ומעוררו להיות שומע ועי"ז למדבר עד שבא לבטחון ומוליד יראה  
שמתבונן/ וע"י  הבינה  בבטן  עדיין  שהיראה  דהיינו  הריון  זמן  הוא  ליראה  שבא  עד  אותו    \ כבשמעוררים 

באמונה   הומדבר  ית'  רוממותו  מאד"במציאות  ב'("  נמצא  מו  לידת    )תהלים  דהיינו  הלב  להתפעלות  בא 
וממילא אינו בבחי' יראה    ,יראממילא אינו    ,מתבונןוישן אינו    ,אבל קודם הפקידה הוא בבחי' שינה  . היראה

 . תוסיף ימים הנ"ל
ה, בחי' )תהלים מח(  [כג ]   לידה נתגלה יראה  דייל  ע  כי י ֹוֵלדָּ ַ יל כ  ם חִּ ָּ ַתם ש  זָּ ה ֲאחָּ דָּ עָּ הפשט    רְׁ
,  מהלידה   מהש"י ליראת היולדתשל המלכים שבאו לכבוש את ירושלים  שדוד המלך מדמה את היראה    שם

)שכידוע ומבואר בגמ' שבשעת הלידה היא סכנה גדולה וקרוב למיתה מאד   \כדלה/ עד שכך היא נקראת ח

ורבינו דורש שאחזה אותם היראה והדינים    .()שבת לב.(  נפל תורא חדד לסכינא  אחד המשליםכמבואר שם  

וגבורות שהן בחי' יראה  דייל  כי ע  של הלידה בעצמה יוצאין דמים  רמז שהלידה    הלידה  וזה 

היראה לידת  והיא  עקרה.  כשנפקדה  יראה   בפרט  לו  היה  שלא  מי  רב  דהיינו  הדמים  זמן  שהיו   ,
והגבורות נעצרין כל כך עד עתה. על כן אחר כך כשיוצאין נתגלה היראה ביותר. וכפי  
הרבה  וכשנפקדו  יראה.  נתגלה  אחת,  עקרה  כשנפקדה  כי  היראה.  התגלות  כן  הלידה 

י ֹולֵ עקרות נתגלה היראה ביותר. וזה בחי'  ַ יל כ  ה יחִּ , כפי הלידה כן התגלות היראה. ועל  כהדָּ
וכן יצחק אבינו הם  , שהוא  .{ר"ה יא}יצחק    כות וכן בר"ה הי' פקיד יום ראש השנה  תוקף דהיינו 

  , . כי כשנפקדה שרה נפקדו כמה עקרות עמה \כח/[כז]   פחד יצחקהתגלות היראה מאד, בחי'  
דול עד שיצחק מכונה פחד יצחק ולכן נתגלה אז יראה בתוקף ג  ([כט]   כשארז"ל )מ"ר בראשית פ' נג

 . \ל/ כי זכה עי"ז להיות מרכבה למדת הגבורה הקדושה
שבדבריה  דהיינו    כי ילדתי בן לזקוניו)בראשית כא(    אחרי לידת יצחק  שאמרה שרהמה  וזה בחי'  

לידת יצחק, שהוא    די יל  , כי עעניין הנ"ל שע"י יראה זוכים לאריכות ימים בחי' זקן דקדושה רמוז    אלו
עהתגל היראה,  בבחי'    דייל  ות  כנ"ל,  זקן  בחי'  ימים,  אריכות  נמשך  תוסיף  זה  ה'  יראת 
 :  כנ"ל ימים

 
 ואות 

 
לו  י ס   שע"י   לבאר   ונראה  פונה אל הלב מ פורי מעשיות מאירים  כידוע  ומקיף  כח    קיף  זה מקבל  להפנים את  ונכסף    רצון אליו ומכח 
המקיף הוא עיבור והיראה בפועל  הארת  וצ"ע אולי     דות.י עד שזוכה בו ומתחיל להתבונן בו עד שמתעורר על ידו ליראה במ השכל  

 ם עניין אחד.היראה בפועל ה עד  היא הלידה וכנ"ל. דהיינו שההפנמה  

עיבור   כב שמתגלית    כי  עד  העיבור  זמן  הוא  ליראה  שבא  עד  זמן שמתבונן  וכל  עילאה  בבינה אמא  חכמה  הטיפת  הבזק  בחי'  הוא 
 היראה במידות זו הלידה.

 אות ז' ההולדה ע"י יראה   עיין תורה סז   כג
ֲהלִ  ישעיה פרק נד ב   כמ"ש   כד ה ְוצַּ ְצִחי ִרּנָ י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ּפִ ר ְידָֹוד: )א( ָרּנִ ֵני ְבעּוָלה ָאמַּ ֹוֵמָמה ִמּבְ ֵני ש  ים ּבְ ּבִ י רַּ  י לֹא ָחָלה ּכִ

 לשון לידה הוא שהיולדת על ידי חיל וחבלי' יולדת.:   -ירושלים אשר היתה כלא ילדה. לא חלה    -)א( רני עקרה    -  רש"י פ 
 כיולדה  -ומתרלו    בתרלד   כה 

 שנפקדו כמה עקרות אפשר שבכוונה כתב פקידות( פקידת )וצ"ע כי בהמשך    –פקידות, ומתרלו   –בתרלד    כו

 * בראשית לא מב   כז

ִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיגִ   לא פרק  בראשית    כח ְחּתָ ּלַּ ִ ה ֵריָקם ש  ּתָ י עַּ ד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ּכִ חַּ ְבָרָהם ּופַּ י ָרָאה ֱאלִֹהים  )מב( לּוֵלי ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי אַּ ּפַּ יעַּ ּכַּ
  : ח ָאֶמש  ּיֹוכַּ  וַּ

ד ָאִביו ִיְצָחק: ֱאלֹהֵ   )נג(   שם  חַּ פַּ ֲעקֹב ּבְ ע יַּ בַּ ָ ש ּ ּיִ טּו ֵביֵנינּו ֱאלֵֹהי ֲאִביֶהם וַּ ּפְ ְ ְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיש   י אַּ
 'פסקא ח   כט 

הליקוטים    ל שרה  -  להאריז"ל ספר  חיי  היין,   -  פרשת  בסוף  מעורבים  היו  השמרים  עדיין  אז  כי  אלהים,  כמנין  שנים,  פ"ו  בן  אברהם  שהיה  בזמן 
יצחק, שהוא מדת הדין    וכשנולד ואח"כ נולד  ונשאר טוב בלבד, שהיא מדת הדין בלי שמרים.  ואחר כך נימול אברהם עצמו,  יצאו עמו.  ישמעאל 

 הנקרא פחד יצחק, שם אלהים הנזכר, טוב בלא רע. )עד כאן הועתק מספר עץ הדעת מהרח"ו( 



 5עב.        מוהר"ן                                   פתח רבי שמעון ס                        טי קויל                       

ואפילו אנשים כשרים יראי  מדמה ומוחין דקטנות( שליטת עתה יבאר שסתם בני אדם הם בבחי' ישן )דהיינו 
דסט"א והחלוק כמבואר שמים אפשר שיהיו ישנים והביאור נ"ל עפ"י הנ"ל שיש זקן דקדושה ולעומתו זקן  

הוא   דקדושה  שזקן  א'.  יום  בעטלערס  מז'  יג  במעשה  רבינו  שסיפר  מעיור  המעשה  עפ"י  לק"ה  עפ"י  שם 
מרגע    )כמבואר בתורה ו' שתשובה היא תהליך מתמשך וארוך מאד  התחדש תמיד ולא נח לרגע מתשובה

ו בשיחות הר"ן שגם חסיד זקן  וזה שאמר רבנ  (שמבין לשוב ומזמן עצמו לכך עד שזוכה לליבי חלל בקרבי
ברגע שנעצר מההתחדשות אזי נקרא זקן לא טוב וזה בחי' שינה בחי' א'  אפילו חסיד ואיש כשר  לא טוב כי  

 משישים במיתה כי חי הוא המתחדש וחיות היא ע"י שכל וחכמה בבחי' החכמה תחיה. 
ד'  ל  יולע התבוננותאות  ע"י  הוא  שמים  שמורא  לירא  ,נתבאר  לבא  כדי  להתעורר  לכן  תחילה  צריך  ה 

אמת  ועיין תורה קצב    .עיין תורה פז שיראה היא כפי האמונה ואמונה היא כפי האמת המאירה לו  . מהשינה
דהיינו פני ה' כי הם  ג מדות רחמים  "בחי' פני ה' שהם מדת "ואמת" שביועיין תורה מז אמת  היא בחי' פנים  

 . משיערבי"ג תקוני דיקנא כנגד בחי' תרין תפוחין הפנויים 
וגם כשנעלם מהאדם פן    מידות שכל אחת כלולה מעשר.ז'  ת ביגלכפי שמתוכולם אמת  ויש ע' פנים לפני ה'  

  ונקרא שינה   עמוקה  אבל כשנופל מכל הע' פנים אזי הוא בחי' ישן שינה  ,בחי' ישןכבר נקרא  אחד מהם הוא  
 \ לא/ ים שנהכי כל שנה היא בחי' פנים אחד שע"כ ימי שנותינו שבע של שבעים שנה.

דהיינו   קצב(  בתורה  והיא הפנים כמבואר  )הארת הנשמה שהיא השכל  דהיינו הארת האמת  ולבא לשכל 
לבא להיראה צריך להתעורר מהשינה. וזה אי אפשר במהלכי שכל אלא רק בשכל גבוה מאד שהקליטה  

ו להאיר לאדם  דהיינ שלו היא רק בהרגשת הלב לכן גם א"א לדבר ממנו אלא ע"י הלבשה בספורי מעשיות. 
    .עצומה יראההתפעלות הלב בהיבא ל גבוה מבינה עילאה ששם בחי' עתיק שעל ידו \לב/ בחי' מקיף

ע  \לג /תופקידות עקרוֹ  משינתם  דייל  נעשה  אדם  בני  את  לעוררם    שמעוררין  דהיינו 

 . כנ"ל הבא ע"י התבוננות השכל  המורא שמיםממוחין דקטנות שמונע מהם את 
הפך היראה תוסיף ימים שכל יום  ,  \לד/ ם שהדת  ובבחי' קרירות בע  את ימיהם  כי יש בני אדם שישנים 

תנינא סא  בתורה  כמבואר  הזמן  תחת  נופל  להפך  שינה  אבל  הזמן  מעל  שעולה  ע"י  ארוך  ואף  נעשה   ,
שנדמה להעולם שהם עובדים את ה' ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם  

יראה  ם למטהאין להש"י נחת מהם. כי נשאר כל עבודת בלא  בלא שכל  היא  יכול  כי  ואין   ,
ם שמים  ששהיא לו  \לה/ כמבואר בתורה קיב  אלא כשהיא בדחילו ורחימו  להתרומם ולהתעלות למעלה

 . כמבואר בתורה קנט באמת

 
ינו בהם שבעים שנה. ובשנים האחרונות בהרבה ספרים  שאומרים לפני אמירת תהילים הלשון שם עד מלאת שנות   תפילה ב עיין    לא

והראיה שרבינו השיגם    א"צ כי הכוונה לע' פנים שצריך האדם להשיג בכל שנות חייו.אבל לפי הנ"ל  ,  השמיטו תיבות שבעים שנה
שנים.   הל במעט מאד  ספר  בעניין אבישג  י ועיין  א'  א'  שנים    שמה שהשיג אברהם אבינו   שם מבאר האריז"ל קוטים מלאכים  בקעה 

     השיג דוד המלך בע' שנה.

עוצם כובד הדבר הזה, להמתיק את הרוגז ומדת הדין הנ"ל שנתעורר בכל שנה, עד שיתהפך לאור    -ד  אות ס   עיין ביאור הליקוטים 
הפנים, שבשנים הקדמוניות   יזכה להדרת  לא  שנה. שאז, אם  כל השבעים  סכנת האדם בהשלמת  בעוצם  כנ"ל,  בחיים  פני המלכות 

   .....הארוכות לגמרי עדי עד, מוכרח זה לעומת זה, להיות בשינת אדמת העפר לגמרי הנ"ל.  ו 

לאות ט' שמקיפים אלו הם בחי' שופר שהוא כמו צינור חלול שנעשה מהמקיפים ודרכו תוקעת הבינה את הז'    עיין לקמן הקדמה   לב
 .בא ליראה   המביאים הבלים  

בחיי מוהר"ן סימן כה שאחרי אמירת תורה ס'  ו כמבואר  באמת זה גם כפשוט נ"ל  כאן הוא התעוררות מהשינה כ   אע"פ שהנושא   לג
שע"י    שהעולם אומרים שמספורי דברים לא באים להריון ואני אמרתי   וכו' אמר דרך צחות היום אמרתי ג' דברים שלא כדברי העולם  

רבינו להדפיס את הסיפורי מעשיות בלשון    שמזה הטעם ציווה   הנ"ל ן  בחיי מוהר" וכן איתא    .   ספורי מעשיות אפשר לפקוד עקרות 
 הקודש עם לשון האידיש כדי שגם נשים יוכלו לקרא אותן ואפשר שייפקדו עי"ז.  

ר קָ   -אמצע אות יד    ' ומתנת שכיב מרע ד   מתנה   עיין לק"ה   לד ֶ ר ּבֹו, ֲאש  ֱאמַּ ּנֶ ֶ ָלָבן, ש  הּוא ִסְטָרא ּדְ ֶ ֲעָמֵלק ש  ְטָרא ּדַּ ְך ִמּסִ ָ ְמש  ּנִ ֶ ְרָך  ְקִרירּות ש 
ר ְועֹוֵבד ה' ִיְתבָּ  ֵ ש  ּכָ הּוא ִאיש   ֶ "ל ֲאִפּלּו ִמי ש  ּנַּ ת ָהֱאֶמת הַּ ֻקּדַּ ֵאינֹו יֹוֵדעַּ ִמּנְ ֶ ל ִמי ש  י ּכָ ֶרְך. ּכִ ּדֶ ל ֲעבֹוָדתֹו  ּבַּ ּכָ ּתֹוָרה ֲאָבל  ל ְועֹוֵסק ּבַּ ּלֵ ְך ּוִמְתּפַּ רַּ

ֲחִמימוּ  וַּ ֲהבּות  ְוִהְתלַּ ִחּיּות  ּום  ִלי ש  ּבְ ְקִרירּות  ּבִ ְמבָֹאר  ִהוא  )ּכַּ ָנה,  ֵ ת ש  ְבִחינַּ ּבִ ִהוא  י  ּכִ זֹאת,  ּכָ ֵמֲעבֹוָדה  ּוִעים  ֲעש  ַּ ְך ש  רַּ ִיְתּבָ ה'  ְוֵאין לַּ ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִ ת 
ִסיָמן ָסֶמְך(  ְמעֹון ּבְ ִ י ש  ּבִ ח רַּ תַּ ּתֹוָרה ּפָ הַּ ֵחר ּבְ ָמקֹום אַּ  ..ּבְ

ּבּור ִלְפנֵ   -  קיב   תורה   לה  ר לֹו ְלהֹוִציא ּדִ ָ ִאי ֶאְפש  ֶ ת ש  ר  ּוֵמֲחמַּ ּבֵ הּוא ְמדַּ ֶ ִפּלֹות ש  ּתְ ּבּוִרים ְוהַּ ּדִ ל הַּ ָראּוי, ָלֵכן ּכָ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ְוִחּיּות ּכָ י ֱאלִֹקים ּבִ
כִּ  סַּ ּמָ הַּ ת  חַּ ּתַּ ה  ּטָ ְלמַּ ָאִרים  ְ ְוִנש  ְעָלה,  ְלמַּ ֲעלֹות  לַּ יִלים  ְבּדִ ּמַּ הַּ ָסִכים  ּמְ ְוהַּ ִחּצֹות  ּמְ הַּ ִלְבקֹעַּ  יּוְכלּו  ִיזְ לֹא  ר  ֶ ֲאש  ד  עַּ ר  ים.  ּבֵ ִוידַּ ֱאֶמת,  ּבֶ ּוב  ְוָיש  ה  ּכֶ
ּדִ  הַּ עַּ  ּקֵ ְמבַּ י  ֲאזַּ דֹול,  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ א  ִלּבָ ּדְ ֵמֻעְמָקא  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּבִ ל  ּבֵ ְלִהְתקַּ ָהְראּוִיין  ּבּוִרים  ים  ּדִ ּכִ סַּ ּמָ ְוהַּ ִחּצֹות  ּמְ הַּ ל  ּכָ ֶאת  ִאיר  ּמֵ הַּ ּבּור 

ל הַּ  ֲעלּו ִעּמֹו ּכָ יִלים, ְויַּ ְבּדִ ּמַּ ה: הַּ ד ֵהּנָ ה עַּ ּטָ ִחים ְלמַּ ָהיּו ֻמּנָ ֶ ּבּוִרים ש   ּדִ

   -לישמה שילמד רק לתיקון השכינה    ה שתהיה עבוד שאפילו יראה לא מספיק אלא צריך    עוד עיין תורה קנט 

י ָלֶזה ָצִריךְ     -  וזה לשונו שם  ִכיָנה, ּכִ ְ ש ּ ְהֶיה ִלּמּודֹו עֹוֶלה ְלהַּ ּיִ ֶ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ש  ְך לֹא ּכָ ִכיָנה,  אַּ ְ ש ּ ק ְלהַּ ְהֶיה ִלּמּודֹו רַּ ּיִ ֶ ְהֶיה ָאָדם ָיָקר ְוש  ּיִ ֶ  ש 
ם  ִים, ְוגַּ מַּ ָ ת ש  ִיְראַּ ּבְ ף ִאם לֹוֵמד  ל ָאָדם זֹוֶכה ְלִלּמּוד ֶזה, ְואַּ ּכָ ְולֹא  ְפָרא,  א ֵמעַּ ִכיְנּתָ ְ ְינּו ְלאֹוְקָמא ש  א    הַּ ִכיְנּתָ ְ ּמּודֹו ְלאֹוְקָמא ש  ּלִ ֶ ִאם אֹוֵמר ש 

ְפָרא,   ִכיָנה,ֵמעַּ ְ ש ּ ֵאין ִלּמּודֹו עֹוֶלה ְלהַּ ֶ ּוְכש  ִכיָנה:  ְ ש ּ ִלּמּודֹו ְלהַּ ְהֶיה  ּיִ ֶ ל ֶזה ִמי יֹוֵדעַּ ִאם ָראּוי ְלָכְך ש  ּכָ ר    ִעם  ָ ְוִאי ֶאְפש  ּתֹוָרה יֹוֵצאת,  הַּ ֶ ש  ּכְ י  ֲאזַּ
ֲעלֹות ֶאל ְמקֹום ְמכֹוָנּה,   ָלּה לַּ
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וליראה צריך   את בעליהלוהחכמה תחי'  כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב )קהלת ז'(  

חכמה דהיינו  ה  חיות  זה  ובלא  היא וא  ושכל  שינה  כי  מת  ממיתה  בחי'  בשישים  נז:(  א'  . )ברכות 
וכשהעבודה היא עם שכל, משימין בה חיות שתוכל להתעלות. אבל כשנופל לבחי' מוחין 

י"  כי   , אין יכול להתעלות למעלהבחי' מיתה  דקטנות, בחי' שינה יז(   "ה-לא המתים יהללו  )קטו 

 . )ישעיה לח יט( "חי חי הוא יודך "אלא 
אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו  כי    תאוות ומעשים רעים  די יל  לו לבחי' שינה עויש שנפ

 . רוח שטות )סוטה ג.(
כשרים אנשים  שהם  שמיםדהיינו  ערליכער    \לז/ויש  ירא  כשר  יודא  ויפים   איש  רק  שיינער   ,

  \ לח/ ואין הכוונה לתאוות אכילה מגושמת דזה לא נקרא איש כשר ויפה  אכילה  דייל  שנפילתם הוא ע

כראוי וטהרה  בקדושה  אכילתם  שאין  הכוונה  שלא    .אלא  מאכל  האדם  כשאוכל  לפעמים  כי 
  והעניין מבואר)שני סוגי אכילה הגורמים לקדחת(  תורה רסג  עיין    \מ/ [לט]   נתברר עדיין למאכל אדם

אבל  בלא תאווה  ויש אדם שאוכל כאדם    בתאווה  כבהמה  מאכל אדם  שיש אדם שאוכלקמג  חות הר"ן  ישב
  צריך לברר המאכל  ש  אות א' ועי"ש אות ב'   תורה סבעיין  ו  .כי לא נתבררו הנצוצות  הוא של בהמה  המאכל

לו לתרץ כל הקושיות שיש עליהן תשובה וזה בעיקר ע"י  כוזה ע"י שמחדד את ש)  אמונה שלימה   לאכול עם 
הניצוצות ואזי הדיבור מלקט  הדיבור מהקליפות  תענית מעלה את  ע"י  גם  ועוד  פוסקים  זוכה    לימוד  ואזי 

מתברר המאכל צריך נמצא שלאמונה שלימה שעל ידה    .על הקושיות שאין עליהן תשובהבאמונה  לדלג  
ועיין תורה רנה שאמונה בלא דעת    (ד' ב'דעת ואמונה ושתיהן בחי' אחת )כמבואר כל זה בלק"ה חלב ודם  

, יש מאכלים  זה נופל מוחו לבחי' שינה. כי כמו שבגשמיות  דייל  , עבקל אפשר ליפול ממנה
שינה שלא  גשמית  \מא/שמרבים  מאכלים  יש  ברוחניות,  כן  כמו  שינה.  שממעטים  ויש   ,

מוחין ל  שכיון שלא אוכל בקדושה ובטהרה אזי נופל על ידם  דהיינו  נתבררו שמפילין לבחינות שינה
יז אות ג' שביטול הכסילות    דקטנות  שמסתיר את הצדיק שרק ממנו אפשר לקבל יראה )וכמבואר בתורה 

עיין תורה יז אות    אזי אדרבה זוכה לשכל  . וכשאוכל בקדושה ובטהרהזה ע"י אכילה בקדושה  ( ואהבה

דהיינו אכילה   [מב]   לחם הפנים, אזי הוא בחי'  ג' ע"י אכילה בכשרות נכנע הכסילות ונתרומם השכל
פנים בפנים עם הקב"ה ידה נעשה  ם בבית  תה מעלת אכילת לחם הפניישזו הי  )עיין ריש תורה סב(  שעל 

מלחם    חתיכה קטנהקיבל  כל כהן    ,הנכנסלמשמר  שבכל מוצאי שבת היה מתחלק למשמר היוצא ו)  המקדש

בחדש שהוחלף  ל .  הפנים  בא  ידה  שעל  אכילה  היא  תחיה"הכי  הלחם"בבחי'    "חכמה  על  יחיה    לא  לבדו 
דקדושה דהיינו    שעל ידו זוכה לחכמה וחיות  ,דהיינו ניצוץ קדוש המלובש בו  " על מוצא פי ה'  כ"אהאדם  

 . ל פנייתו רק אליו ית'כדהיינו ש  לשכל שעל ידו זוכה לפנים

 
 (מחק תחי' וכו'. וכשהעבודה )ותיבות את בעליה נ   -בתרלד   לו

פירוש איש כשר   לז  יוד.  .  צ"ע  חיי מוהר"ן סימן שנ   עיין שיש"ק ח"א שפט ערליכער  גמור    ח עיין  הנקרא  שאיש כשר הוא לא צדיק 

ָעה ִא   עב ועיין תורה      ובתורה קטז תנינא    בתורה רלו.וכן מבואר    גוטער יוד. ָ אֹותֹו ש  ה ּבְ ֲעשֶֹ ּוָבה, ְונַּ ש  א ָלָאָדם ִהְרהּור ּתְ יש   ִלְפָעִמים ּבָ

 ֵ ש  יָּ    קיב   ועיין סוף תורה       ר.ּכָ חַּ ְיֵמי  ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֵ ש  ּכָ ִלְהיֹות ִאיש   ְיכֹוִלין  זֹאת  ֵעָצה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ִלי ָאז, ש  ר  ו )דהיינו ע"י העצה שיאחז  ְוָאמַּ

לפניו תמיד דיבור אמת שעי"ז יוצא מכל חושך כמבואר שם( תמיד במדת האמת   שאפשר    תנינא   ועיין תורה עח      וישתדל לדבר 
 להיות איש כשר ירא שמים בלא להיות למדן.

שלג עיין   סימן  מוהר"ן  )   בחיי  גמור  צדיק  שיהיה  מוהרנ"ת  על  אמר  אחד  יוד שצדיק  צדיק    ( גוטער  כבר  שהוא  ואמר  הקפיד  ורבנו 
יוד( וצ"ע למה הקפיד אם בעצמו אמר שעכשו הוא רק צדיק ולא צדיק גמור. וצ"ע מדוע בשניהם נקט   יוד ואעפ"כ  )גוטער  גוטער 

חיי  ש   כידוע צדיק גמור.    על עצמו זה מענוותנותיה דמוהרנ"ת שלא רצה לכתוב    וכנראה   בראשון תרגם צדיק גמור ובשני רק צדיק.
  הלשון שרצ"א מאליק אמר שיהיה מאליק ושם  אריה  ועיין שם סימן תקעט שיחה זו שהיתה בין רבינו לרבי צבי    מוהר"ן נכתב על ידו.

 י למנהיג ומפורסם דהיינו לאדמו"ר.ושגוטער יוד הוא כינ   ועי"ש סימן שלה       אמר שהוא כבר צדיק.ורבינו    צדיק 
אם תשובתו אמיתי  , ואז  נ"ל עפ"י המבואר בתורה ו' שנקרא בעל תשובה מרגע שמזמן עצמו לשוב   החילוק בין איש כשר לצדיק   לח

ר הגשמי ע"י ג' בחי' תשובה  כה לאפרסמון דהיינו לשבר היצה" כבר ז כש   נקרא   , צדיק   אבל   , הוא איש כשר שעושה כל שביכולתו אזי  
ליבו חלל בקרבו כמבואר שם. יותר ער מבעל תשובה      הנזכר שם עד שהקב"ה עשה את  אין  ישן הרי  נקרא  אבל צ"ע א"כ מדוע 

הנסיונות  בכל  שעומד  ע"י  כראוי  המתן  לכן  שמקיים  ברצו .  בקי  שלא  תשובה  בעל  כשר  לאיש  רבינו  כוונת  נעצר  נראה  ולכן  א, 
כיון שלא מתחדש אלא    את שמים נקרא כשר אבל ר בתשובתו כשהגיע לאיזה מדרגה ולכן כיון שהוא ירא שמים ומקיים המצוות בי 

 אות ב'.  ריש שהוא הפך הזקן דקדושה שתמיד מתחדש כנ"ל    וזה בחי' זקן דסט"א הנ"ל    נעצרה תשובתו נקרא ישן.

 שיחות הר"ן קמג אות א' ובתורה רסג ו   כמבואר בתורה סב   לט 
אות קמג  כי יש שני מיני אכילת הבהמיות. דהינו שיש אדם שאוכל בתאוה גדולה כבהמה והמאכל הוא מאכל    -  שיחות מוהר"ן   מ

הוא מאכל   כך שראוי לאדם, אלא  כל  נתבררו  לא  דהינו שהניצוצות  ויש אדם שאוכל כאדם אבל המאכל אינו מאכל אדם  אדם, 
 בהמה.

 בוי הוא הנושא כאן אלא האיכות.י י אכילה גורם לשינה בפועל ונ"ל כיון שלא הר שהרבו   צ"ע דלא קאמר   מא
 * שמות לה יג ]עיין לעיל תורה לא אות ט'[   מב 
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דהיינו שהחכמה מתגלית    חכמת אדם תאיר פניו)קהלת ח'(    כמו שכתוב  כי השכל הוא הפנים,
דהיינו שכל להיות פניו   \מדובתורה מז/   \מג/ ופנים היא מדת האמת כמבואר בתורה קצבבפנים ומאירה אותן.  

שוי בבחי'  תמידתמיד  לנגדי  ה'  בבחי'    תי  צלך ")בתהלים(  הכתוב  שעי"ז  הש"י    "ה'  בהארת גם  אליו  פונה 

 . פנים
  השכל, ונופל לבחי' שינה שמאבד את  אבל כשאין אכילתו בקדושה, אזי אובד פניו, היינו  

 .  שאז המדמה משתלט כמו בשינה למוחין דקטנות
ב חי היינון עם שכל שעל ידו פונה  ל  עיקר המאכל הוא להחיות הלבלאכול בקדושה שאז    צריך כי  

הש"י.   אל  אזי  ליבו  כנ"ל  באמונה  כשאוכל  בליבו כי  המאיר  מקיף  בבחי'  גדול  שכל  מאיר  האכילה  מכח 
עי"זו  ,הרגשת האמת נגשת לאדם בשעת האכילה    \מהעז תנינא/  וכמבואר בתורה  יראהלזה    בא  שהיראה 

דהיינו טוב לשמים  שעושה את הלב טוב    אכילה  ויאכל וישת ויטב לבו, כמו שכתוב )רות ג'(  דייקא
כי תיקון ברית היינו    )יומא לח:(  שבכל ליבו פונה אליו ית', וזה בחי' תיקון הברית בחי' אין טוב אלא צדיק

ית'  עין)וזה גם    תיקון קשר הברית עימו  נד    בחי' טוב  ד'  עיין תורה  , וכמו (שרע עין היא מיתת הלבאות 
)מ"ר בראשית פ' מח הלב   ( פתא סעדא דלבא[מו]   שאמרו רז"ל  על  פועלת    דהיינו שהאכילה 

 .  לטוב או ח"ו לרע כנ"ל
אותו בקדושה אוכל  ואין  מבורר,  כנ"ל  וכשאין המאכל  שלימה  אמונתו  שאין  מביא  ע"י  אזי   ,

דהיינו    רוע הלב  דיי ל  . ועליבו פונה אליו ית'  כל ב  שלאדהיינו בחי' רע לשמים דהיינו    רוע אל הלב

גם  ממנוית'  עוה"ז  שפונה  הפניםלהבלי  נתקלקל  עורף  ,  בחי'  נעשות  פניו  )נחמיה כי  כמו שכתוב   ,
 .  מדוע פניך רעים אין זה כי אם רוע לב \מז/ב'(

בקשת הפנים דהיינו שיחזור ויבקש פניו, הוא תלוי בתיקון הלב,  מרוע הפנים הוא  וכן להיפך  
שו פני כי בו תלוי בקשת  דהיינו שהלב אומר בק  לך אמר לבי בקשו פני כמו שכתוב )תהלים כז(  

אם היא בבחי' וייטב ליבו אזי גורם לבקשת  , שוהלב כפי האכילה  ת הלביכי הפנים הם הביטוי לנטי  פניםה

ל . ועל כן לפעמים עכלפי הש"י  דבר אחר וממילא הוא בעורףפנים ואם להפך אזי להפך גורם לבקשת  
,  נופל ממורא שמים כראוי  ניםמאכל שאין מבורר, שעל ידו נתקלקל הלב, עי"ז אובד הפ  דיי

  : משינתו וונופל לבחי' שינה. וצריך לעורר
 

שיהיה חפץ בשכל    ואי אפשר לעוררו כי אם כשמתעורר מעצמו, כי צריך אתערותא דלתתא

, אם לא היו מעוררין אותו, היה נשאר  להיות רוצה להתעורר  . רק כשמתעורר מעצמווביראה
יותר.   התעוררישן  שקצת  שאע"פ  שינה    וכיון  בבחי'  הוא  כשמתעורר,  עדין  תיכף  צריך  כן  על 

 
מַּ ....    -  קצב תורה    מג ְ תּוב )ִאּיֹוב ל"ב(: "ְוִנש  ּכָ ֶ ָמה ש  ֶכל ּכְ ּשֵֹ ת הַּ ִחינַּ ָמה ִהיא ּבְ ָ ש  ּנְ י הַּ ָמה, ּכִ ָ ש  ּנְ ִחינֹות הַּ ן ּבְ ם ּכֵ ל  ְוֶזה ּגַּ ּבֵ ִביֵנם", ְוֵכן ְמקַּ י ּתְ ּדַּ ַּ ת ש 

ְבחִ  ּבִ ה,  ָ ְקֻדש ּ ּדִ ִנים  ּפָ הַּ ל  ּכָ ל  ֶ ש  ִנים  ּפָ הַּ הּוא  ֶוֱאֶמת  ֱאֶמת,  הּוא  ר  ּבֵ ְמדַּ הּוא  ֶ ש  ּבּור  ּדִ הַּ י  ּכִ ּלֹו,  ֶ ש  ִנים  ֲעקֹב  ּפָ יַּ ָפֶניָך  י  ֵ ְקש  "ְמבַּ כ"ד(:  ים  ִהּלִ )ּתְ ינֹות 
ן   ּתֵ ִחינֹות )ִמיָכה ז(: "ּתִ ָמתֹו, ְוֶנְחָקק ְונִ ֶסָלה", ּבְ ְ ְכלֹו ְוִנש  ָניו ְושִֹ ל ּפָ ּבֵ יק ְמקַּ ּדִ ּצַּ י הַּ ּבּור ִמּפִ ל ּדִ ּבֵ קַּ ּמְ ֶ ֲעקֹב", ִנְמָצא ֶזה ש  מּות  ֱאֶמת ְליַּ ְעּתֹו ּדְ דַּ ר ּבְ ּיֵ ְצטַּ

ָמה:  ָ ש  ּנְ ֶכל ְוהַּ ּשֵֹ ִנים ְוהַּ ּפָ הּוא הַּ ֶ יק ש  ּדִ ּצַּ ל הַּ ֶ יֹוָקנֹו ש   ּדְ

ואמת   מד תקוני   עי"ש שמדת  משער.    שבי"ג  הפנויים  תפוחין  תרי  דהיינו  בפנים  הם  לאכילה  דיקנא  זוכה  זו  להארה  שזוכה  ע"י  ורק 
 בקדושה עי"ש.

ּדַּ   -  עיין תורה עז תנינא   מה  ֶ ם ִמי ש  ָכל יֹום, ְוגַּ ר ּבְ עַּ ְהֶיה לֹו ֵאיֶזה צַּ ּיִ ֶ דֹול, ָצִריְך ש  ּגָ יק  ּדִ ָרֵאל, ֲאִפּלּו צַּ שְֹ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ ֶ ע, ש  דֹוָלה,  ְעּתֹו יוֹ ּדַּ ֵתר ּגְ
ל ְיֵדי ֲאִכיָלה  ָקה הּוא עַּ ְמּתָ הַּ ְכאֹוב". ְוהַּ ת יֹוִסיף מַּ עַּ ת )קֶֹהֶלת א(: "יֹוִסיף ּדַּ ְבִחינַּ יֹוֵתר, ּבִ דֹול ּבְ ֲערֹו ּגָ ל ְיֵדי    צַּ עַּ ֶ ְינּו, ש  ִים, הַּ מַּ ָ ת ש  ה ּוְבִיְראַּ ָ ְקֻדש ּ ּבִ

ָקה,   ְמּתָ הַּ ה  ֲעשֶֹ נַּ ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ה,  ָ ְקֻדש ּ ּבִ לֹום,  ֲאִכיָלה  ָ ְוש  ס  חַּ ר,  עַּ ּצַּ הַּ ִמן  ל  ֵ ְלש  ּתַּ ְ ִנש  ִיְהֶיה  ּלֹא  ֶ ש  ם  ְוגַּ לֹום,  ָ ְוש  ס  חַּ יֹוֵתר,  ּבְ ר  עַּ ּצַּ הַּ ר  ּבֵ ִיְתּגַּ ּלֹא  ֶ ש 
לֹום:  ָ ְוש  ס  ה, חַּ ֶ ָקש  ין  ּדִ ִהיא  ֶ ְטָרא ָאֳחָרא, ש  ּסִ הַּ לּות ֶאל  ְ ְלש  ּתַּ ְ בִּ               ִהש  ְיֵדי ֲאִכיָלה  ל  ְינּו עַּ הַּ ֶזה,  ְיֵדי  ל  ה  ְועַּ ֲעשֶֹ נַּ ֶזה  ְיֵדי  ל  עַּ ֶ ה, ש  ָ ְקֻדש ּ

ה ָלָאָד  ם ּפֶ מֹות ד(: "ִמי שָֹ ְ ת )ש  ְבִחינַּ ת ָאָדם, ּבִ ת קֹומַּ ְבִחינַּ ה ּבִ ּפֶ ה הַּ ֲעשֶֹ ל ְיֵדי ֶזה נַּ "ל, עַּ ּנַּ ּכַּ ָקה  ְמּתָ הַּ ת  הַּ ה ִלְבִחינַּ ּפֶ ים הַּ ה ּוֵמשִֹ עֹושֶֹ ֶ ְינּו ש  ם", הַּ
ֲאִכיָלתוֹ  ֵאין  ֶ ש  ִמי  י  ּכִ ָאָדם.  ת  ים אֶ   קֹומַּ ֵמשִֹ י  ֲאזַּ ה,  ָ ְקֻדש ּ ּבִ אֹוֵכל  ֶ ש  ּכְ ֲאָבל   , ש  ּמָ מַּ י  חַּ ל  עַּ ּבַּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  יו  ּפִ י  ֲאזַּ לֹום,  ָ ְוש  ס  חַּ ה,  ָ ְקֻדש ּ ה  ּבִ ּפֶ הַּ ת 

ת ֲאכִ  עַּ ְ ש  ּבִ ָלָאָדם  ָאה  ּבָ ִהיא  ְרָאה  ּיִ הַּ ר  ִעּקָ י  ּכִ "ל.  ּנַּ ּכַּ ת ָאָדם  קֹומַּ ת  ִחינַּ ּבְ ה  ּפֶ ֵמהַּ ה  ֲעשֶֹ ּנַּ ֶ ת )רּות ב(: ְלָאָדם, ש  ְבִחינַּ ּבִ ְיָקא,  ּדַּ ָהֹאֶכל    יָלה  "ְלֵעת 
ְלכּות' )ְזָבחִ  א מַּ ִסיָמן ז אֹות י( 'ֵאין ֲהלֹם ֶאּלָ ֵחר[ ְלֵעיל ּבְ ָמקֹום אַּ ה ]ּבְ ְרנּו ִמּזֶ ּבַּ ר ּדִ ֶ ֲאש  י ֲהלֹם", )ּכַּ ִ ָאְמרּו  ּגש  ֶ מֹו ש  ת ִיְרָאה, ּכְ ִחינַּ ִהיא ּבְ ֶ ים קב(, ש 

ֶרק ג(: 'ִאְלמָ  יְ )ָאבֹות ּפֶ ֲאָמר 'וַּ ּמַּ ְמבָֹאר ּבַּ ְרָאה ְלָהָאָדם, )ְוכַּ ּיִ ָאה הַּ י ּבָ ת ֲאִכיָלה ֲאזַּ עַּ ְ ש  ּבִ ֶ ְלכּות'. ִנְמָצא ש  ל מַּ ֶ ֲחָמם  ֵלא מֹוָרָאּה ש  י ְמרַּ ץ ּכִ ִהי ִמּקֵ
ת ִיְראָ  ִחינַּ ִהיא ּבְ ֶ ְלכּות, ש  ת מַּ ִחינַּ ֶכת ִמּבְ ֶ ְרָנָסה ִנְמש  ּפַּ ר ָהֲאִכיָלה ְוהַּ ִעּקָ ֶ ֲהֵגם', ש  ם ֵהיֵטב(: ְינַּ ָ ן ש  ּיֵ  ה, עַּ

 פיתא מזוניתא דליבא   –פסקא יא    מו

ָנה   ב' פרק  נחמיה   מז  ִין ָוֶאּתְ ּיַּ א ֶאת הַּ ָ ִין ְלָפָניו ָוֶאש ּ ֶלְך יַּ ּמֶ א הַּ ְסּתְ ַּ ְחש  ְרּתַּ ִרים ְלאַּ ת ֶעש ְ נַּ ְ חֶֹדש  ִניָסן ש  ְיִהי ּבְ ע ְלָפָניו:   )א( וַּ ֶלְך ְולֹא ָהִייִתי רַּ ּמֶ )ב(    לַּ

לֶ  ֶ י ַהמ  ֹאד:ַוי ֹאֶמר לִּ ה מְׁ ב ֵ א ַהרְׁ ירָּ אִּ ם רַֹע ֵלב וָּ י אִּ ךָּ חֹוֶלה ֵאין ֶזה כ ִּ ה ֵאינְׁ ָּ ַאת  ים וְׁ עִּ ֶניךָּ רָּ ָּ ו ַע פ  ּדּועַּ    ךְׁ ַמד  ֶלְך ְלעֹוָלם ִיְחֶיה מַּ ּמֶ ֶלְך הַּ ּמֶ ר לַּ )ג( ָוֹאמַּ
 : לּו ָבֵאש  ָעֶריָה ֻאּכְ ְ י ֲחֵרָבה ּוש  ית ִקְברֹות ֲאבֹתַּ ר ָהִעיר ּבֵ ֶ י ֲאש  ל ֶאל ֱאלֵֹהי    לֹא ֵיְרעּו ָפנַּ ּלֵ ש  ָוֶאְתּפַּ ּקֵ ה ְמבַּ ּתָ ה אַּ ה ּזֶ ל מַּ ֶלְך עַּ ּמֶ ּיֹאֶמר ִלי הַּ )ד( וַּ

ָמִים:  ָ ש ּ ָלֵחִני ֶאל ְיהּוָדה ֶאל ִעיר ִקבְ   הַּ ְ ש  ר ּתִ ֶ ָך ְלָפֶניָך ֲאש  ְבּדְ ב עַּ ֶלְך טֹוב ְוִאם ִייטַּ ּמֶ ל הַּ ֶלְך ִאם עַּ ּמֶ ר לַּ ה: )ה( ָוֹאמַּ י ְוֶאְבֶנּנָ  רֹות ֲאבֹתַּ
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פניו לו  נשמתו,  שלמעלה  להראות  בה  משרש  פגם  לא  שעדין  גבוה  אמת  אותו  דהיינו  ולהלביש   ,
 :        שנסתלק ממנו בשעת שינה, וזהו בחי' התעוררות השינהשהיו לו ונפל מהם בפניו 

 
דהיינו   דקטנות  ממוחין  נובע  היראה  שחסרון  שביאר  ליראה  אחר  לזכות  כדי  ולכן  שינה  ידה  )בחי'  שעל 

 מתחדש תמיד עוצם עיניו מחיזו דהאי עלמא ובחי' זקן דקדושה שימיו ארוכים ע"י ש  קקוני עתייבאים לת
 . צריך להתעורר מהשינה  (בעבודת ה'

 עתה יבאר כיצד מעוררים מהשינה. ו
ן שהוא בבחי' שינה א"א לגלות לו  כי כיו  ,דהיינו ספורי מעשיות  י משליםוזה ע"י שמגלים לו אמת בלבוש

ליאוש, לכן מלבישים לו את האמת    עי"זכי יכול להיבהל ממנה וליפול    ,את האמת שנפל ממנה כמו שהיא
 .פורי מעשיותיבס

לא   מדוע  ע"י תאוות אכילה  לשינה  ויפים שנופלים  לעיל שיש אנשים כשרים  שביאר  כיון  צ"ע  ולכאורה 
שיחזור בתשובה ויאכל בקדושה, וממילא יחזרו לו המוחין שנפל מהם.  אומר שבמה שפגם בזה יתקן דהיינו  

לו הפנים שנפל מהם אלא ע"י שמאירים לו פנים מג יותר ולא מהמדרגה  בורואים כאן שא"א להחזיר  וה 
 שפגם בה. 

מדרגות שתי  בזה  אנפין  ויש  זעיר  מצד  והיא  אמת  תורת  שנקראת  התורה  היא  האמת  כי  משפטי .  דהיינו 
  ל אדם נידון כפי מעשיו כמבואר בתורה העונש על כל עבירה כ  \מחשל עוה"ז/ י הדין אמת  התורה שעל פ

דהינו בחי' תחת הזמן    "בקרב שנים"וגם רמוז בה השכר מצוות העשה ושמירת הלוואין. ותורה זו נקראת  
 . \נ/ והם בחי' ע' שנים הזו בחי' ז' מדות שכל אחת כלולה מעשר  \מט/ שהם שנות עולם. ויש ע' פנים לתורה

לעורר אותו ע"י שמלביש לו את האמת שנעלמה    \נאצדיק/יכול  אזי    ,תורה הזוה ומי שנפל מאיזה פנים של  
דהיינו שנמשך מבחי' תחת הזמן. כי כיון שעדיין יש פנים    "בקרב שנים"פור מעשה הנקרא  יממנו בלבוש ס

 זה נעשה ע"י לבושים. אלא ש ,שייך לעורר אותו ממדרגת התורה בעצמה  עי"ז ,בתורה שלא נעלמו ממנו
אזי א"א לעוררו ע"י התורה שהיא משפטי התורה אלא רק ע"י   \נב/ אבל מי שנפל מכל ע' פנים של התורה

לכן    , ואותה בוודאי שא"א לדבר כלל כי היא למעלה מהזמן  שהיא שרש וחיות התורה שלנו.  תורה הקדומה 
זו היא מאריך אנפין שבכתר  ותו  צריך להמשיך אותה בלבושי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. בחי'  רה 

 . תיקוני עתיק בחי' זקן הנ"ל
לכן  גדולים  רחמים  לעורר  יכול  אדם  כל  ולא  פשוטים  רחמים  ויש  גדולים  רחמים  שיש  קה  תורה  ועיין 

מבואר   זה  ועניין  הגדולים.  הרחמים  הרחמים הפשוטים שיבקש מבעל  רבה יאבהעיצה לבקש מבעל  דרא 
מבואר הפסוק שמביא רבינו ה' פעלך בקרב שנים    שם   ,הטשרינער רביין כאן  שצדף קלח:  זוהר פרשת נשא  

 .שתירץועיין בפל"ח אות ח' מה . , באופו אחר מרבינוחייהו
כי מי שנפל למוחין דקטנות דהינו שנפל מלקבל חיות ממשפטי התורה כי נעלמו ממנו וביאור העניין נ"ל  

דהיינו מוחין דקטנות יו התורה דהיינו זעיר אנפין ישן  לגבשהפירוש    ,הפנים דהיינו האמת שבמשפטי התורה
דינים כמבואר בתורה עד.  שהם פי משפטי אנפין  והסיבה שזעיר    בחי'  הוא בדין היא העוונות שלנו שעל 

בזעיר   הדין  התעוררות  והיינו  עונש  לנו  מגיע  התורה  התורה  במשפטי  דהיינו  דהיינו  שינה  בחי'  והיינו 

 
אמת ארצה כי התורה שלנו נקראת תורת אמת אבל אינה אמת לאמיתה אלא אמת כפי שצריך לנהוג בבית דין    חי' ותשלך שזה ב   מח

לדון את החוטא ולהענישו אבל האמת לאמיתה המאירה מהכתר שם נידון האדם לפי שרשו שכולו טוב וכל מעשיו    שצריך של מטה  
ועל כן שממשיכים רחמי  גדולים משם  אינם מצד עצמו אלא מצד היצר  ואין דין כלל על ישראל  ם  מהכתר ששם עינא חד דרחמי 

 חסדים וטובות גם למי שאינו ראוי עפ"י משפטי התורה.משם  כמבואר בתורה קה אזי אפשר להמשיך  

ע"י  הוא הבחי' פני ה' המתגלים  בזה  אבל העיקר    , נ"ל אע"פ שבפשטות הכוונה לע' אופנים לפרש כל עניין בתורה   –  ע' פנים תורה   מט 
והש"י חותמו אמת והאמת היא מהותו ממש כי אמת הכוונה למציאותו ית' שמתגלית בע' אופנים דהיינו ע' פנים דהיינו  כל פירוש  

תענית דף לא/א אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל  בחי' המבואר בגמ'  
ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו:   אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר  כיון    ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו 

שלמעלה אין מקום ממילא המחול אינו כפשוטו אלא כיון שכל צדיק יש לו השגה אחרת בו ית' וכולם יראו באצבעם זה ה' ממילא  
 רואה פנים אחרות.  כאילו הם סובבים אותו ית' שכולם מראים עליו ואעפ"כ כל אחד 

 .ונה שנים כ יון שהיא אמת שתחת הזמן לכן מ ד כלול מעשר סה"כ ע' פנים של אמת, כ שהז' פנים כל אח לבאר    כך נראה לי   נ
 )עיין לקמן(   כמבואר בלק"ה יין סך ב' ב'   דווקא צדיק   נא
וכוונתו  ר רבינו הם משנים קדמוניות  ליפול מכל הע' פנים וצ"ע כי ידוע שהמעשיות שסיפ   שכתב שזה לא שכיח '  ח אות    עיין פל"ח   נב

כי הצדיק ערב על כל ישראל ובספורי  ונראה שהכוונה לכלל ישראל  סבר שנפלנו מכל הע' פנים.  לכאורה  לעורר אותנו א"כ     היתה 
המעשיות אע"פ שכשהתחיל לומר אותם פנה לאנ"ש וכביכול כל כוונתו בזה היתה אליהם אבל לא מסתבר שאנ"ש הם שנפלו מכל  

ים של תורה כי בוודאי כל מי שהוא בן תורה שלמד קצת תורה והלכות ואפילו עם הארץ אבל נכסף להש"י ורוצה ללמוד תורה  הפנ 
יודע  ואינם  הסתרה  שבתוך  להסתרה  שנפלו  שנשבו  לתינוקות  הכוונה  אלא  תורה  של  פנים  הע'  מכל  נפל  לא  וזו  י בוודאי  כלום  ם 

לא היה שכיח אבל היום זה שכיח מאד שרוב ישראל רחוק מאד מהתורה ומהש"י.  הסיבה שהפל"ח כתב דלא שכיח כי באמת בזמנו  

אבל אעפ"כ הלשון נפילה מכל ע' פנים של תורה משמע שלא נשאר    כי תמיד היו רחוקים אמנם אולי לא כמו היום.  אמנם קצת צ"ע 
   שום פן של קשר לתורה והקב"ה.



 9עב.        מוהר"ן                                   פתח רבי שמעון ס                        טי קויל                       

וחין. והכלל המבואר שם בזוהר שמיתוק הדין בזעיר הוא ע"י הארה גבוהה  החסדים והשפעת המהתעלמות  
אנפין   מאריך  דהיינו  אבל  מהכתר  הדינים  נמתקים  מיד  אזי  בתשובה  חוזרים  ישראל  אם  בוודאי  )פירוש 

  (\נגה כיצד מעוררים אותם לתשובה שהרי מחמת העוון הם נפלו לשינה/ ל השא
להש"י שע"י  חבקוק אמר  . שיש בו שני פירושים שלפי רבנו  "יהוה' פעלך בקרב שנים חי" וזה כוונת הפסוק  

פע את  וספורי  פירשו  בזוהר  אבל  שנרדם.  מי  את  תחייה  שנים  בקרב  שהם  מעשיות  ספורי  דהיינו  לותיך 
הפסוק הזה לא כמו רבינו ועיין בפל"ח הנ"ל שמבאר כוונת רבינו לומר שהפסוק הזה רומז לשתי המדרגות 

אבל מי  ,ני תורה אזי מתפרש כנ"ל שמעוררים אותו ע"י ספורי מעשיות מקרב שניםדהיינו מי שנפל מכמה פ
פנים אזי מתפרש הפסוק הזה כמו בזוהר שחבקוק אמר ה' דהיינו בעל הרחמים    שנפל מכל הע'  שמבואר 

שנים    דהיינו  "בקרב שנים"דהיינו זעיר אנפין דהיינו התורה ע"י    "עלך "פאת    \נד/ןהגדולים בחי' אריך אנפי
     ותעוררהו. "תחייהו"ות ידמונק

 שיחזיר לעצמו את פניו   נה, ולעוררו משנתוהגבוהים משרש נשמתו  להראות לו פניו  צין וכשרוֹ 

ישן  בחי'  דהיינו כיון שהוא    , צריכין להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיותשיהיה לו מורא שמים 
שכל  לקלוט    אפשר  י בהרגשת הלבכ  פורי המעשיות הן אל הלביא"א לפנות אל השכל לכן הפניה של ס

מה בסיפורים  המלובש  במהלכי שכל  גבוה  לבאר  ע"י   \נוובלק"ה/      .  שא"א  מעורר  מבאר שרק הצדיק 
סיס ע"י  לשינה  להפיל  יכול  אדרבה  אחר  אדם  אבל  מעשיות  מעשיותיפורי  שסתם  פורי  הכח  מאותו  כי   ,

שינה מביאים  מעשיות  אומרי   ספורי  שכך  כה  מוהר"ן  בחיי  העולם()כמבואר  הכח  ,ם  להפך   ,מזה    ,הצדיק 
מהשינה משנים    בלק"ה  עי"ש  , מעורר  מעשיות  ספורי  בחי'  הוא  שהנדר  ה'  נדרים  לק"ה  ועיין  הנ"ל 

 .ובתורה נז אות ב' מבואר שע"י נדר חוזר לאמונה ולפ"ז משמע שלעורר ע"י נדר יכול כל אחד \נז/קדמוניות

לולה מעשר. כי התורה וישראל והקב"ה אחד )זוהר  בחי' ז' מדות שכל אחת כ  [נח]  כי יש ע' פנים לתורה
ויקרא עג( ושרש עם ישראל הם שבעים נפש שירדו למצרים וכל נפש מהם היה לה חלק והשגה בפנמיות 

נפש  התורה לפי בחינת כן דעותיהם(  נשמת אותה  וכן  )בבחי' כשם שפרצופיהם שונים  פנים    תמיד,  ע'  יש 
רבינו שגם כל אדם יש לו בחי' ע' פנים בתורה ואפילו כשנופל   וכאן מחדשלהשיג את התורה שכולם אמת,  

 
היו ש כשי   וכמו שמצינו   נג להש   על   ראל  וצעק משה  סוף  ענה ים  ישראל מהמצרים  שיושיע את  לו הש"י מה תצעק אלי בעתיקא    "י 

עדיין  שישראל  שכיון  במפרשים  ומבואר  מילתא  לכן    תליא  במצרים  בה  שקועים  שהיו  זרה  מהעבודה  שלימה  בתשובה  חזרו  לא 
שרק עם יצליחו    למשה רבנו   לכן אמר הקב"ה   .תפילותיהם לא נתקבלו אצל זעיר אנפין שכנ"ל הנהגתו היא על פי משפטי התורה 
ישראל ויסעו לתוך הים דהיינו מסירות נפש וזה    לעורר רחמי עתיק דהיינו רחמים גדולים אזי ינצלו וזה שאמר לו הש"י דבר אל בני 

 יעלה עד אריך.

ס   נראה הטעם  ולא ציוה את משה לעורר אותם ע"י  לכן הביא     פנאי לכך.  ה כי לא הי פורי מעשיות  י שציוה להם על מסירות נפש 
וזה עורר אותם למסור את הנפש. אבל כאן רבינו מייעץ לנו כיצד להתעורר לפני    קרב והולך,ליהם צרה נוראה שראו את המוות  ע 

 שהדין יגדל כל כך עד שיוכרח להביא לנו צרה גדולה שהיא תעורר אותנו.

ה הכוונה לרחמים גדולים כיון שנזכר  דהיינו רחמים פשוטים והזוהר שם מבאר שבפסוק הז   ין רומז לזעיר אנפ   בדרך כלל שם הויה   נד
תחילת הפסוק ה' שמעתי שמעך יראתי וההמשך ה' פעלך בקרב שניפ חייהו והכלל שכל מקום שנזכר ב"פ    בו שתי פעמים שם הויה כי 

והר  הטשרינער רב שם מקשה על זה מכמה פסוקים. וגם בז שם הויה האחד הוא אריך אנפין ואחד זעיר אנפין ועיין קול ברמה שציין  
ועי"ש   זעיר.  והשני  באריך  הראשון  אז  מלא  שם  דהיינו  אלקים  ה'  כשכתוב  שדווקא  עליו  מקשה  הזה  כלל  מיד אחר שאמר  עצמו 

 התירוץ. עכ"פ כך מבואר שם.  
 ולעוררו צריך להלביש  )ותיבת משנתו אינה(  -משינתו.     בדפו"ר    –מתרצו    נה 

ה   -  ב'   אות   ב'   הלכות יין נסך הלכה   -  ליקוטי הלכות יו"ד   נו  ּיָ ת ֲעשִֹ ְבִחינַּ ָנה הּוא ּבִ ֵ ש ּ ר הַּ י ִעּקַּ ָנה    ּכִ ֵ ש ּ ן ִהְתעֹוְררּות הַּ ל ּכֵ "ל. ְועַּ ּנַּ ּכַּ ְבדּות  ְועַּ
ִזְכרֹונוֹ  נּו  ּבֵ רַּ י  ּכִ ּיֹות,  ֲעשִֹ מַּ ִסּפּוֵרי  ְיֵדי  ל  עַּ נּ   הּוא  הַּ ֲאָמר  ּמַּ הַּ ה  ּלָ ּגִ ֶ ש  ר  חַּ אַּ ֹות  דֹוש  ּקְ הַּ יחֹוָתיו  שִֹ ּבְ ָאז  ר  ָאמַּ ֲאִני  ִלְבָרָכה,  ֹונֹו,  ְלש  ְוֶזה  "ל  ּנַּ הַּ ֹוָרא 

י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֵהֶפְך  ָבִרים  ּדְ ה  ָ לֹש  ְ ש  יו  ָ ְכש  עַּ י  ְרּתִ ל    ָאמַּ עַּ ֶ ש  אֹוְמִרים  ְיֵדי    -ָהעֹוָלם  ל  עַּ ֶ ש  ְלֵהֶפְך,  י  ְרּתִ ָאמַּ ֲאִני  וַּ ָנה,  ֵ ש  ְך  ָ ִנְמש  ּיֹות  ֲעשִֹ מַּ ִסּפּוֵרי  ְיֵדי 
ּיֹות ְמעֹוְרִרין ֵמהַּ  ֲעשִֹ ְינּו ֵמִע ִסּפּוֵרי מַּ הַּ ּדְ ְבֵרי ָהעֹוָלם,  ּדִ ֲאָמר ֵהֶפְך  ּמַּ אֹותֹו הַּ ֶאְמרּו ּבְ ּנֶ ֶ ָבִרים ש  ּדְ י  ּתֵ ְ ב ש  ַּ ְוכּו'. ְועֹוד ָחש  ָנה  ֵ ִקידֹות ֲעָקרֹות  ש ּ ּפְ ן  ְניַּ

ְמ  ֶהם ָרִזין ְועַּ ם ּתֹוָרה ְוֵיש  ּבָ ּלָ ים ְמֹאד ְמֹאד ְוֵהם ּכֻ יחֹוָתיו ֲעֻמּקִ ל שִֹ ּוט. ְוָכל ָאָדם ְלִפי ֶעְרּכֹו ָיכֹול  ְוכּו'. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ש  י ּפָ ל ּפִ דֹול, ֲאִפּלּו עַּ ּגָ קּות 

עּור,   ִ ִלי ש  דֹול ְוִהְתּבֹוְננּות ָרָחב ּבְ ְמקּות ּגָ ֶהם עַּ ֱאֶמת       ִלְמצֹא ּבָ י ב ֶ ָנה,    כ ִּ ֵ ְך ש  ָ ל ָהעֹוָלם ִנְמש  ֶ ּיֹות ש  ֲעשִֹ ל ְיֵדי ִסּפּוֵרי מַּ עַּ ֶ ל ְיֵדי ֶזה, ש  ְיָקא עַּ ּדַּ

י ֵאיןמֵ  ּכִ ְיָקא,  ּדַּ ּיֹות  ֲעשִֹ ִסּפּוֵרי מַּ ְיֵדי  ל  ָנה עַּ ֵ ש ּ ים ֵמהַּ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ּצַּ ְיָקא ְמעֹוְרִרין הַּ ּדַּ ת ֶזה  ֹו,    ֲחמַּ ְרש  ָ ש  ּבְ א  ק ֶאּלָ ִנְמּתָ ין  ּדִ רו ךְׁ  הַּ הו א כ ָּ ֶ י ש  י מִּ כ ִּ

ה ַעל   נָּ ֵ יא ש  ה, ֲאַזי ֵמבִּ י ָּ יַנת ֲעשִֹּ חִּ הו א ב ְׁ ֶ ֵדי  ַאַחר ַהחֶֹמר, ש  ה, ַעל יְׁ י ָּ יַנת ֲעשִֹּ חִּ ה ב ְׁ ז ֶ ֶ ה, ש  ֲעשָֹּ נ ַ ֶ ה ש  ר ַמֲעשֶֹ ֵ ַספ  מ ְׁ ֶ י ֵמֲחַמת ש  י ֹות, כ ִּ ו ֵרי ַמֲעשִֹּ פ  ֵדי סִּ יְׁ
ה   י ָּ ֲעשִֹּ רו ת הָּ ב ְׁ ג ַ תְׁ יַנת הִּ חִּ הו א ב ְׁ ֶ ה ש  נָּ ֵ יו ש  לָּ ֵדי ֶזה נֹוֵפל עָּ ַעל יְׁ וְׁ ה  י ָּ יַנת ֲעשִֹּ חִּ בְׁ ם לִּ דָּ אָּ ךְׁ הָּ ָּ ש  מְׁ ַהחֶֹמר כ ַ ֶזה נִּ י  וְׁ , כ ִּ ֵהֶפךְׁ יק הו א לְׁ ד ִּ ל ַהצ ַ "ל, ֲאבָּ נ ַ
עֹוֵרר   ו מְׁ ר  ֵ ַקש   ו מְׁ ַמֲעֶלה  הו א  ו רֹו  פ  סִּ ֵדי  יְׁ ַעל  י  כ ִּ י ֹות,  ַמֲעשִֹּ ו ֵרי  פ  סִּ ֵדי  יְׁ ַעל  א  קָּ יְׁ ד ַ ה  נָּ ֵ ֵמַהש   עֹוֵרר  ה  מְׁ י ָּ ֲעשִֹּ יַנת  חִּ ב ְׁ הו א  ֶ ש  ה  ֲעשֶֹ ַ ַהמ  יַנת  חִּ ב ְׁ ֶאת 

נו   ַהיְׁ ו ר, ד ְׁ פ  יַנת ַהס ִּ חִּ בְׁ ַעת   לִּ ךְׁ ֵמַהד ַ ָּ ש  מְׁ ו ר נִּ ב  י ַהד ִּ ין, כ ִּ ַעת ו מֹחִּ יַנת ד ַ חִּ הו א ב ְׁ ֶ ו ר ש  ב  ה ֶאל ַהד ִּ י ָּ ֲעשִֹּ יַנת הָּ חִּ ֲעֶלה ב ְׁ ַ מ  ֶ ת    ש  עַּ יו ּדַּ ר, "ִמּפִ ֱאמַּ ּנֶ ֶ מֹו ש  ּכְ
ּדַּ  ּיֹות  ֲעשִֹ ִסּפּוֵרי מַּ ְיֵדי  ל  עַּ ָנה  ֵ ש ּ ֵמהַּ ְמעֹוֵרר  ֶזה הּוא  ת  ֵמֲחמַּ ן  ּכֵ ל  ְועַּ ְיֵדי  ּוְתבּוָנה".  ל  עַּ ְיָקא  ּדַּ ן  ּכֵ ל  ְועַּ ֹו.  ְרש  ָ ש  ּבְ א  ֶאּלָ ק  ִנְמּתָ ין  ּדִ הַּ י ֵאין  ּכִ ְיָקא, 

 ֵ ש ּ ל ְיֵדי ֶזה ְמעֹוֵרר ֵמהַּ ָנה. ְועַּ ֵ ת ש  ִחינַּ הּוא ּבְ ֶ ה, ש  ּיָ ת ֲעשִֹ ִחינַּ יק ּבְ ְמּתִ ֲעֶלה ּומַּ ּיֹות הּוא מַּ ֲעשִֹ  .ָנה ִסּפּוֵרי מַּ

יכו   מבאר שם   נז  חדוש שאדם  הוא  שהנדר  את  שכמו  בזה  ומגלה  חול  של  עניין  אפילו  שנודר  ע"י  דאורייתא  חיוב  מצווה  לחדש  ל 

דר עולה עד הבינה  נ שה   ועיין תורה נז התורה שנמצאת שם הכי ני הספורי מעשיות מגלים את התורה הנעלמת בשיחות חולין עי"ש  

 ה.שתקוני עתיק שמלביש הצדיק בספורי מעשיות משנים קדמוניות הן עתיק שבבינ   וכן ידוע 
 ' עי"ש הערות ובתורה לו וזוהר בראשית דף מז: רע"מ ויקרא כ. ופנחס רטז.  ה לעיל בתורה לה סוף אות    נח 



 10עב.        מוהר"ן                                   פתח רבי שמעון ס                        טי קויל                       

  והם בחי' ע' שנים   ,\נט//שמתבטאת בשלימות היראה שלו  מפן אחד מהם יש בזה פגם ובחי' נפילה לשינה
,  \ס/ רומז כאן למה שיבאר לקמן שיש ספורי מעשיות בחי' בקרב שנים ויש משנים קדמוניות  נראה שרבנו

 .  מחבירו \סא/כי כל אחד משונהשנים  והע' פנים מכונים בשם
העיור,   את  שמרפאין  כמו  כי  א',  טעמים:  ג'  מחמת  דווקא  הפנים  את  להלביש  וצריכין 
צריכין לסוגרו, שלא יראה את האור פתאום. וצריכין לצמצם לו את האור, כדי שלא יזיק  

ובחושך זמן רב, כשרוצין להראות לו   לו מה שיראה פתאום. כמו כן לזה שהיה בשינה 
בסיפורי מעשיות, כדי שלא    דהיינו את השכל  פניו ולעוררו, צריכין להלביש לו את הפנים

שכיון שהוא עדיין במוחין דקטנות אין לו כלים להשיג השכל הזה במהלכי שכל   יזיק לו פתאום האור
ת  השג, והיא תגרום לו להתעורר ולרוץ אחר  לכן מלבישים את השכל בסיפור הפונה אלא התפעלות הלב

 . ביראהויתגלה ם אותו עד שיתבטא  יולהפנ דהיינו להכין לו כלים  השכל
במוחין קטנות בחי' שינה את   אשמלבישים לאדם שהו  אני בצדק אחזה פניךוזה בחי' )תהלים יז(  

 . אזי צדק לבשתי  \סג / )איוב כט(הכתוב  , בחי'  \סב/ צדק, הוא בחי' לבושיןכי  ,  האמת בלבושים
דהינ השכל  את  שמלבישים  של  ע"י  בלבוש  הפנים  אותו  כשמתעורר  אזי    ,מעשיות  יסיפורו  להשיג  זוכה 

)ר"ת נפתחו השמים ואראה מראות    דהיינו שבא לאמונה  אשבעה בהקיץ תמונתך  [סד]   ולהפנים בבחי'

 . כי אז תורה פז(ל מ)כנ"  ליראהבא ועי"ז  אלקים(
 

 
 .ולעיל נתבאר שהתעוררות השינה מתבטאת ביראת שמים כי מתראה בפניו פני הש"י כמבואר בתורה קנג    טעם שנקרא פנים   נט 
וצ"ל הכי נמי כאן ע' שנים הכוונה  נים שם הוא בחי' השגות המקיפים  סדר הזמ שלמעלה מעל הזמן שם  אות ו'    עיין תורה ז' תנינא   ס

   לע' השגות שממשיך ע" ספורי מעשיות שהם שכל גבוה שאין לו כאן גילוי אלא בלבוש מעשה.

וחוזר   סא על שם השינוי   שנה לשון דבר השונה  שגם  ורבינו מחדש  הדריידעל    .על עצמו  סוד  הר"ן  כוונתו למבואר בשיחות  ונראה 
ן הקב"ה עושה פעמים אותו דבר ע"ש והכי נמי כל שנה אע"פ שהיא מלשון שחוזר ונשנה מה שהיה דהיינו שחוזר האור שהאיר  שאי 

בזמן הזה וכמו שאנו מברכים על נר חנוכה שעשה לנו ניסים בימים ההם בזמן הזה וכן בשבת כא: לשון חז"ל לשנה אחרת קבעום  
אעפ"כ לא חוזר ממש אותו הדבר    כשראו שהאור שהאיר אז חוזר אז קבעום ליום טוב.ועשאום ימים טובים דהיינו רק לאחר שנה  

 אלא שונה כפי אותה השנה. וכמבואר במ"א שאין רגע דומה לחבירו ובכל רגע צירוף שם הויה אחר וכו'.

בשם  אות ב'  רה ז'  כמובא בתו   , בבחי' נמוכה של הארת האמת דהיינו גבול הקדושה,  צדק מלכותא קדישא    כדאיתא בפתח אליהו   סב
 .נמצא שמדרגת צדק מאיר האמת בהרבה לבושים לכן האמת חלשה  , הזוהר צדק כד אתחבר בה אמת נעשית אמונה 

מדבר מאיוב שמשתבח שהתלבש במדת הצדק לעשות צדקה עם הבריות. ורבינו דורש שאת הצדקה שעשה היה מכח    פשט הפסוק   סג
לשון איוב צדק לבשתי וילבישני כמעיל דהיינו לבוש עליון שלובשים על כמה  מדת הצדק דהיינו שהאמת מאירה בלבושים רבים כ 

וד מדוע לא קיבל על עצמו את הדין בביטול  ובזה יתורץ מדוע אם עשה כל כך צדק מדוע שיבח עצמו על כך וע   .לבושים שתחתיו 
     גמור.

 סוף פסוק הנ"ל אני בצדק אחזה תהלים יז   סד



 מוהר"ן                                    פתח ר' שמעון ס                    קוטי       יל                 1עב: 

כשמקיצין  דהיינו  בהקיץ,  אח"כ  לראות  לו   איכול  יזיק  לא  כי  מהשינה,  אותו  ומעוררין 
ים לו פתאם האמת עד הכי נמי מי שנפל מפנים דהיינו מאמת ונתרחק מיראה כשמגל  האור פתאום כנ"ל

שרבינו מבאר מאמר חז"ל נתן בו עיניו  צח  א ממנו ית' יכול למות מבהלה וכדמצינו בתורה  כמה צריך ליר
היכן מגיע פגם חטאו ונעשה    דפירוש שנתן לו לחוטא את עיני הצדיק לראות ע  עשה אותו גל של עצמותו

 : שגם זה בחי' מיתהאו שיכול להבהל ולהתייאש  .ומזה הוא מתשהיה עצום ונעלם ממנו גלוי לו החטא 
להלביש   צריך  כי  הב',  לו  והטעם  שמגלים  האמת  בואת  החיצונים  יתאחזו    דהיינו   כדי שלא 

נכון לכן מלבישים את    שכיון שהוא במוחין דקטנות עלול מאחיזת החיצונים לפרש את מה שיגלו לו לא 
האמת בסיפור הנוגע לליבו ולא פונה אל השכל ששם בקל אפשר לשנות האמת אלא לליבו שרק מרגיש  

 : התעוררות לאמת 
שיחלישו אותו במחשבות  דהיינו    , לא יניחו אותו לצאת\ב/והטעם הג', כי החיצונים האוחזין בו

שלא אומרים לו תיהיה    . ע"כ צריך להלביש את פניושאין בכוחו להתעורר ולהיות ירא שמים כל כך 

אלא   שמים  שירא  לוכגון  להדמות  ליבו  ומתעורר  שמים  ירא  אחר  אדם  על  סיפור  לו  כדי מספרים   ,
בו, בבחי' )איוב יד(    , שלא יהיו מכיריןוהרצון הזה מחזיר אותו בתשובה ונעשה אדם אחר  לשנותו

 :  \ד/[ג ] משנה פניו ותשלחהו
 בזה שמלבישין את הפנים.    'ויש כמה בחי

 בסיפור מעשה. דהיינו האמת שלו שאיבד ונפל ממנו הפנים שלו  כי יש שמלבישין את
, וצריך להראות לו פנים כגון שנפל מכל הע' פנים כפי שיתבאר  ויש שא"א לעוררו בפנים שלו

 . לע' פניםשהוא שרש  גבוה
ולפעמים מלבישין ג"כ בדברי תורה, דהיינו שאומרים תורה גבוה, וא"א לאמרה כך כמות 

והכי נמי כשמגלים לו פנים גבוה ע"י מעשה    שהיא, ומלבישין אותה בתורה נמוכה וקטנה ממנה.
   '(ח"ח אות  ל)פ כנ"ל מלבישים אותו בפנים שלו שנפל ממנו

ג(   )חבקוק  בחי'  בקרב  וזה  חייהוה' פעלך  וזהו  שנים  עוררהו.  פרש"י  חייהו  היינו    פעלך. 
מעשיות ית'  סיפורי  פעולותיו  שנים.  שמספרים  בחי'  בקרב  היינו  פנים,    המעשיותה,  הע'  של 

את מי שנפל מפנים של תורה אבל לא מכל הע' פנים  (. היינו שמעוררין אותו  ושהם ע' שנים כנ"ל ) 

כפי שנתבאר  ו המעשיות של הע' פנים כנ"ל:  סיפורי מעשיות, שהן בקרב שנים, היינ  דייל  ע
כפי  פסוק  הוא של רבינו אבל בזוהר נתפרש    ,לעיל בהקדמה לאות ו' עפ"י הפל"ח אות ח' שפירוש זה בפסוק

 .  על מי שנפל מכל הע' פנים  שיתבאר לקמן

אפילו    של משפטי התורה שלנו  , עד שא"א לעוררו בשום פנים\ז/ אבל יש שנפל מכל הע' פנים

והקב"הבשהע"י הל לתורה  קשר  כל  ממנו  ונעלם  הסתרה  להסתרה שבתוך  נפל  כי  , כ"א ע"י סיפורי , 

 
 צי כשמקי  -תרלד ב   א 

הכוונה    לכאורה   ב ואם  בו.  אוחזים  שכבר  אומר  וכאן  בחיצונים  בו  יתאחזו  שלא  כדי  האמת  לו  להלביש  שצריך  אמר  דקודם  צ"ע 
יש לחשוש   ואח"כ  יתנו לו  לא  יש חשש שהאוחזים בו  לומר טעם השני תחילה, שתחילה  שיתאחזו בו עוד חיצונים א"כ היה צריך 

קשה וצ"ע.  ונ"ל התירוץ שתחילה דיבר מחיצונים שיתאחזו באמת ואח"כ מדבר בחיצונים  שיתאחזו בו עוד. וממה שנקט בסדר הפוך  
 האוחזים בו.

 עיין לעיל תורה כא )דף לא:(  ג

ָחד   -  כא   סוף תורה   ד אֶׁ ֶׁ ש  ל, ּכְׁ ָ ָמש  ל ָצרֹות. לְׁ ָאז ִנּצֹול ִמּכָ ים, וְׁ ִניִמּיִ יִפים ּפְׁ ּקִ ה ִמּמַ ֲעשֶֹׁ ּנַ ֶׁ ש  ַעת הּוא, ּכְׁ ֵלמּות ַהּדַ ְׁ גֹו,    ּוש  ָהרְׁ אֹוֵרב ַלֲחֵברֹו לְׁ ה וְׁ ַצּפֶׁ מְׁ
ה ָפָניו  ּנֶׁ ַ ש  תּוב )ִאּיֹוב י"ד(: "מְׁ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ירּו אֹותֹו, ּכְׁ ּלֹא ַיּכִ ֶׁ ֵדי ש  ים ּכְׁ ִ ּבּוש  לְׁ ּנֹות ַהּמַ ַ ש  ֵדי    ֲאַזי ָצִריךְׁ לְׁ ִנים ַעל יְׁ ין ַהּפָ ּנִ ַ ש  ּמְׁ ֶׁ ֵדי ש  יְׁ י ַעל  ֵחהּו", ּכִ ּלְׁ ַ ש  ַוּתְׁ

ֲאֵחִרים,   ין  ִ בּוש  וְׁ לְׁ יף,  ּקִ ַהּמַ ל  כֶׁ ַהּשֵֹ נּו  ַהיְׁ ין,  ִ בּוש  לְׁ ִחינֹות  ּבְׁ ֵיש   ל,  כֶׁ ַהּשֵֹ ּבְׁ נּו  ַהיְׁ ָהָאָדם,  ר  ִעּקַ ּבְׁ ֵכן  וְׁ ּנּו.  ִמּמֶׁ ָטר  ִניִמי,  ִנפְׁ ּפְׁ יף  ּקִ ֵמַהּמַ ַלֲעשֹֹות  ָצִריךְׁ 
ֵד  יְׁ ַעל  וְׁ ֲאֵחִרים,  ים  ִ ּבּוש  ַמלְׁ ִחיַנת  ּבְׁ נּו  ַהיְׁ ֲאֵחִרים,  יִפין  ַמּקִ לֹו  ַלֲעשֹֹות  ַמ"ל',  וְׁ ְׁ 'ַחש  א  ִרּיָ ִגיַמטְׁ ּבְׁ  ' ּבּוש  'ַמלְׁ י  ּכִ ִטין,  ּוַמסְׁ אֹוֵרב  ל  ִמּכָ ִנּצֹול  ה  זֶׁ י 

יֹום ַאֲחרֹון" עַ  ַחק לְׁ שְֹׁ ַוּתִ ּה  ָ בּוש  ָהָדר לְׁ וְׁ ֵלי ל"א(: "עֹז  ְׁ ה )ִמש  זֶׁ וְׁ ִחיִתים.  ְׁ ש  ַהּמַ ל  ּכָ ִחים  ַמ"ל ּבֹורְׁ ְׁ ִחיַנת ַהחַ ּוֵמַהַחש  ּבְׁ הּוא  ֶׁ , ש  בּוש  ַהּלְׁ ֵדי  יְׁ ַמ"ל,  ל  ְׁ ש 
ּנּו ּכְׁ  ֵאינֹו ָיֵרא ִמּמֶׁ ֶׁ יֹום ַאֲחרֹון", ש  ַחק לְׁ שְֹׁ ה "ַוּתִ ֵדי זֶׁ ה, ַעל יְׁ ָנאֶׁ בּוש  ָחָזק וְׁ ָהָדר, לְׁ בּוש  עֹז וְׁ הּוא לְׁ ֶׁ ש  ֱאלּול.  ש  ה הּוא חֹדֶׁ ַמן ָלזֶׁ ר ַהּזְׁ ִעּקַ "ל. וְׁ ּנַ ָלל ּכַ

ה:  זֶׁ ב   וְׁ י ּתֵ ֵ 'יֹום ַא'ֲחרֹון ָראש  ַחק לְׁ שְֹׁ ּה ַו'ּתִ ָ 'בּוש   ֹות 'ֱאלּול': לְׁ
 מעשיות  -מתרצו    ה 

זוהר נשא קלח:   ו ז: ובזוהר בשלח מה ובפי' הרמ"ז שם   ובפל"ח אות ו'  ]לרבי יעקב צמח במהדורת תקמה דף פט:[   ובספר קול ברמה שם  עיין  זוהר בראשית    ועיין 
   ]בזוהר עם רמ"ז ומקדש מלך והדרת מלך הישנים נמצא בבראשית דף נד.[

וכוונתו  תב שזה לא שכיח ליפול מכל הע' פנים וצ"ע כי ידוע שהמעשיות שסיפר רבינו הם משנים קדמוניות  אות ח' שכ   עיין פל"ח   ז 
ונראה שהכוונה לכלל ישראל כי הצדיק ערב על כל ישראל ובספורי  לעורר אותנו א"כ לכאורה סבר שנפלנו מכל הע' פנים.    היתה 

ל כוונתו בזה היתה אליהם אבל לא מסתבר שאנ"ש הם שנפלו מכל  המעשיות אע"פ שכשהתחיל לומר אותם פנה לאנ"ש וכביכול כ 
הפנים של תורה כי בוודאי כל מי שהוא בן תורה שלמד קצת תורה והלכות ואפילו עם הארץ אבל נכסף להש"י ורוצה ללמוד תורה  

ואי  הסתרה  שבתוך  להסתרה  שנפלו  שנשבו  לתינוקות  הכוונה  אלא  תורה  של  פנים  הע'  מכל  נפל  לא  וזו  בוודאי  כלום  יודעים  נם 
הסיבה שהפל"ח כתב דלא שכיח כי באמת בזמנו לא היה שכיח אבל היום זה שכיח מאד שרוב ישראל רחוק מאד מהתורה ומהש"י.  
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של תורה  , שכל הע' פנים  שקדמה לעולם  שהם לבוש לתורה קדומה  מעשיות של שנים קדמוניות
מקבלין חיות משם. וזה בחי' עתיק,   שתחת הזמן  עולםהשל שנות  ע' שנים  שלנו שהיא בחי'  

ג מדות של רחמים גמורים שאין  "קנא שהם בחי' ייג תיקוני ד"הרומז לי  [ח] פנים  בחי' זקן, בחי' הדרת  

ל ה'  וזה רמוז בפסוק הנ"מקבלין חיות והידור משם.  של תורה שלנו  , שכל הע' פנים  בהם דין כלל
ה' היינו אריך  (  וכמבואר בפל"ח אות ח')  \ט/כפי שנתבאר בפירוש בזוהר נשא קלח:פעלך בקרב שנים חייהו,  

ין שבכתר אליו פונה חבקוק ואומר לו פעלך הינו זעיר אנפין בחי' התורה שלנו דהיינו מי שנפל מפנים  אנפ
 ו תעורר אותו. נחייהו דהישלה אזי ע"י בקרב שנים שהם הארה מאריך  

 
שהרי אפשר לדבר    ,הגם הנסתר שבה נחשב נגל ו  , פירוש כי התורה שלנו היא דיני ומשפטי התורה הנגלית

ולהבין במה תורת אמת  ,לכי שכלאותה  דין אמת  ,והיא  דין שבה הוא  כל  הש"י    ,כי  שרוצה    שחותמוכפי 
בארץה היה ההנשת  אמת כאן  אמת ארצה  ,גה  בחוש  רואים  וכן    ,כפי שרצה שיתנהג העולם  ,לכן השליך 

ין שלומדים  דנמצא שבכל    ,שהאמת של התורה הרבה פעמים אינה בהגיון אנושיבפרט בדיני חושן משפט  
והינו ע' פנים של תורה שהיא בקרב שנים דהיינו בתוך שנות ימי עוה"ז   ,ק אמת )עיין תורה ז'(מהתורה נחק
אבל תורה זו כל האמת   והיא בחי' תורת חסד ורחמים פשוטים דהיינו בגבול משפטי התורה.  שתחת הזמן

ון אליו  כריבקשר וזמכוחה  אבל עדיין צריך מאמץ גדול כדי להיות    ,שבה היא מצד הנהגת האמת בעולם
 ית'.  

אמת לאמיתה גבוהה מאד שהיא בחי' ורב חסד דהיינו רחמים גדולים הנמשכים מעצם הקשר בין אבל יש  
ישראל להקב"ה בחי' אהבה שבדעת שהיא אהבת שאינה במדות אלא עצם הקשר של הבן לאביו המבואר  

ר  כלל  דין  ואין  דרחמים  חד  עינא  בחי'  היא  ושם  האב.  במח  הבן  כשהיה  לג  על  בתורה  גמורים  רחמים  ק 
 ,חלק אלוק ממש  ,טוב  שמצד השרש הם כולו  ,כי שם ההסתכלות היא רק על שרשם של ישראל  ,ישראל

 ולא עצם נשמות ישראל.  ,צוניות ולבושיםיכי זו רק ח ,ומצד זה אין שום דין מתעורר על מעשיהם הרעים
היא   הזו  תורהוהאמת  קדומההיא    ,גם  הזמן  ,תורה  ל  ,שמעל  שקדמה  )כמבואר תורה  שנה  אלפים  עולם 

אותה א"א  ובחי' חכמה עליונה,  (  ר שהם נקראים ב' אלפיםוים ואחא שערים פנ"בעמק המלך שרומז לרל
בלב    ,לדבר להרגיש  רק  רצונואלא  לעשות  בו  גדול להדבק  ורצון  ית'  אליו  והשתוקקות  היא    ,כסופים  כי 

כל העולמות  ,מקודם הבריאה בחי'    ,קודם  נברא  לא  ית'היכן שעדין  פשוט  ,זולתו  רק כש  ,אלא הכל אחד 
ושם רק התחיל להתנוצץ בחי'    .א שערים פו"א"גבולי אותיות והצירוף ביניהם ברל  'התחיל להתנוצץ בחי 

סוף דאין  במלכות  רחמנותו  ,זולתו  בו  לגלות  שיוכל  עולם  לברוא  כבוד  ,שרצה  ממנו  שיחזור  שזה   ,ורצה 
עצמו וכן המכבד את עצמו אין בזה גילוי רחמנות וכבוד    כי המרחם על  ,שייך רק ע"י שנברא בחי' זולתו

 ורק  ,א"א לבאר אותה במהלכי שכל  ,שהיא ממש אחד עימו ית'  ,ואמת כזו שהיא בחי' שרש התורה שלם.  
בחי' תורה    ,קדמוניות דייקא  ,פורי מעשיות משנים קדמוניותיחם להלביש אותה בסוצדיקים גדולים יש בכ

לאמיתה שאין עוד    מרגיש הארת האמת  ,רוצה להתעורר מהשינההתה בליבו ו ואזי השומע או   ,קדומה הנ"ל
ית'ו  ,מלבדו אליו  גדולים  לכסופים  ית'  ,מתעורר  גדולתו  בליבו  גדולה  ,ומרגיש  ליראה  שבא    "זועי  ,עד 

 לאריכות ימים הנ"ל ועשירות והתבוננות הנ"ל. 

 
רחוקים אמנם אולי לא כמו היום. אבל אעפ"כ הלשון נפילה מכל ע' פנים של תורה משמע  כאלה שהם  אמנם קצת צ"ע כי תמיד היו  

 קשר לתורה והקב"ה.  שלא נשאר שום פן של 
 * עיין שבת קנב. ]עיין לעיל תורה כז[   ח 

א   -  זוהר נשא קלח:   ט  ִתיבוראה,    באֲחֵזי    תָּ ז"א    שחבקוק  כְּ יֵָּראִתייהוהנביא אמר על  ֲעָך  ִשמְּ ִתי  ַמעְּ שָּ מֹוַדע   ַהאיואמר כי    "ה  תְּ ִאשְּ א  רָּ זה    קְּ   נודעפסוק 
ַכדפירושו,   אִ   דְּ ַמע וְּ א שָּ ִביָאה ַקִדישָּ יַָּדע נְּ ַתַכל וְּ ששמע, עד שידע מהותם )גם כאן    בהדבריםכי כשהנביא הקדוש שמע את סוד האוזן של ז"א, והסתכל והתבונן    סְּ

ֵאיםנקט ג' לשונות כנגד ג' מוחין כנזכר לעיל(,   קָּ אירים בה,  שנכנס בעומק הענין של סודות האוזן והמוחין המ  כלומרועמד על אלו התקונים,    ַעל ִתּקּוִנין ִאֵלין   וְּ
ִתיב אז   ן  לכןכי שמיעת האוזן גורמת להתעוררות הדינים,    יֵָּראִתי  כְּ ר ַקֵמיה   ַתמָּ ִאַתבָּ א ּולְּ ַדֲחלָּ שם מחמת התעוררות דיני האוזן של ז"א, ראוי לירא    יָּאּות הּוא לְּ

ַמר  ִבזְּ   ַהאי , כדי שלא יתעוררו עליו דינים, ומסיק דבריו ואמר  יחטא ולהיות נשבר מלפניו שלא    ִפין ִאתְּ   ומפרש                זה נאמר באוזן של ז"א.     דברֵעיר ַאנְּ
יַָּדע   ַכד ַתַכל וְּ ִתיב    ַמה אחר שהסתכל וידע חבקוק בנבואה, שיש מיתוק להדינים של ז"א, על ידי הארת א"א בו,    ִאסְּ לא"א שיאיר בז"א להמתיק דיניו,    שהתפלל כְּ

ָך  יהוואמר   לְּ עָּ ֶקֶרבהשם הוי"ה שהוא א"א, הנה אתה פעלת ותקנת את ז"א,    אתה "ה פָּ ִנים ַחֵייהּו   בְּ ַעִתיק  ַהאי   ואמרלכן תחיה אותו )כדמפרש ואזיל(,    שָּ יֹוִמין   לְּ
ַמר  לא"א,  ז"א, אז השם השני קאי על    על כי זה השם הוי"ה על א"א נאמר, כי אם השם הראשון שבזה הפסוק "הוי"ה שמעתי שמעך יראתי" נאמר    ִאתְּ כָּ ֲאַתר   ּובְּ

יו"ד   אל"ף דל"ת וְּ נֵי, אֹו בְּ ֵרי ִזמְּ יו"ד ה"א תְּ ַכח יהו"ה יהו"ה בְּ תְּ ִישְּ כלל בידינו שבכל מקום שנמצאים שני שמות הויו"ת בפסוק אחד, או שם אחד    כי"א  הדְּ
ֵעיר    ַחדבאדנ"י, ושם אחד בהוי"ה, הנה   ִפיןִלזְּ ַעִתיִקין  ַאנְּ א דְּ ַעִתיקָּ ַחד לְּ אחד נאמר לז"א ושם אחד נאמר לעתיק של עתיקין שהוא א"א, לכן גם בפסוק זה,    שם  וְּ

ַאףהוא בז"א, ושם השני הוא בא"א,    הראשוןשם   הּו ַחד   וְּ כֻלְּ דְּ ַגב  ַחדאף על פי ששני השמות הם שוות דהיינו הויו"ת,    ַעל  א    וְּ מָּ רּושְּ ובנוסח אחד נקראים    ִאקְּ
ִנינַן  ומקשה               ד אלהי"ם, עם כל זה הם מורים על שני פרצופים.   שאין אחד מנוקד בנקוד אחר כמו בנקו ַתי למדנו, כי    הרי  ּותְּ ֵלא    ֵאימָּ ֵרי ֵשם מָּ   מתיִאקְּ

נָּא נקרא שם מלא,   ִזמְּ ִתיב יהו"ה אלהי"ם   בְּ שאז מורים  "ה אלהי"ם, כלומר רק כשיש שני שמות המשונים זה מזה אז נקרא שם מלא, לפי  הויבזמן שכתוב    הואִדכְּ
ַהאי על שני פרצופים,   ֵלאהּוא ֵשם    דְּ ִפין    מָּ ֵעיר ַאנְּ ִדזְּ א וְּ כלָּ ַעִתיק דְּ זהו שם מלא של עתיק מכל ושל ז"א, כי שם הוי"ה הוא בא"א ושם אלהי"ם הוא בז"א,    כידְּ

א כלָּ ֵרי  וְּ ֵלא ִאקְּ ָארמלא, ומשמע    וכולו נקרא שם מלא, דהיינו רק בחיבור שני שמות אלו נקרא שם  הּוא ֵשם מָּ א   ּושְּ ֵרי לָּ ֵלאֵשם   ִאקְּ  מָּ
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 [ י]   ורב חסד  מדת  בחי'ים גדולים  האמת המלובשת בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות היא בחי' רחמוזה  
ומבואר   ובט' מדות שהזכיר אחר חטא המרגלים.  בי"ג מדות שהזכיר משה רבינו אחר חטא העגל  הנזכר 

ורב חסד"שבאמירת    \יא/בזוהר נשא קמ. )שהם בחי' חסד סתם(   "ארך אפים  מדות  שאמר אחרי חטא    בט' 
הארת  רחמים הגדולים  ת בי"ג מדות שהם  ממדת "ורב חסד" הנזכרהתכווין משה רבנו להמשיך    המרגלים

שהן    "ואמת" התורה  הנהגת  משפטי  להמתיק  ועי"ז  מדות  בי"ג  רק  נזכרת  של  שהיא  הפשוטים  הרחמים 
ישראל   ועי"ז להמתיק את הדין שנתעורר על  נמצא ש"ורב    .שפגמו במשפטי התורה   עלהקב"ה שבתורה, 

 ,התורה שלנו שעי"ז נמתקים כל הדינים  חסד" הוא המשכת מדת האמת לאמיתה מהכתר אל הנהגת משפטי
ולכן  כי   פשוטים של הקב"ה  ורחמים  מדת החסד  היא מצד  הלומד את תלמידו הלכה התורה שלנו 

כמו שארז"ל )כתובות צו(    לא לומד עימו מונע ממנו חסד  נמצא שאם  אחת הוא עושה עמו חסד
זה בחי' הלכות   . ושימוש חכמים,[יב]   כל המונע תלמידו מלשמשו כאלו מונע ממנו חסד

רב   מעשה  בבחי'  זה למעשה  לומד עם תלמידו  נמצא שמה שהרב  שהתלמיד מקבל מהרב. 
. וע"כ כשמעוררו עם איזה  וזה חסד  זכה לידיעת משפטי התורת אמתכי ע"י לימוד התורה    בחי' חסד 

כנ"ל, הוא בחי' חסד    ה' פעלך בקרב שנים חייהופנים של הע' פנים, שמלביש אותו בבחי'  
ימי עוש  סתם בקרב שנות  לעיללם הזה  הוא  הזה  הפסוק  רבנו את  . אבל כשמעוררו ע"י כפי שפרש 

בחי'   הוא  קדמוניות,  שנים  של  מעשיות  חסדסיפורי  המאירים    (יג )   ורב  גדולים  רחמים  דהיינו 
  מהכתר אל מדת הרחמים הפשוטה של הקב"ה כדי לחון גם את מי שאינו ראוי עפ"י דיני משפטי התורה 

אבל  תורת  )שהיא   ארצה( אמת  שהשליך  הפניםהאמת  כל  כי  האר  ,  וכל    לאמיתה  האמת  ת דהיינו 
המוחין  החסדים   השפעת  משםדהיינו  התורה    מקבלין  בספורי    )שמלביששבכתר    קדומההמבחי' 

קדמוניות משנים  מדת   ,(מעשיות  הארת  הוא  בז"א  אריך  הארת  שעיקר  הנ"ל  קמ.  נשא  בזוהר  וכמבואר 
בי"ג מדות של  "ואמת" נזכרתרחמים שבאריך אנפין ואינ  שנמצאת  ז"א  ה  בזוהר  \יד/בט' מדות של  ועי"ש   .

מדות אלה שבי"ג  שתי  ה רבנו אמר מדות "ארך אפים ורב חסד" שבט' מדות, כיוון בהם להמשיך מששכשמ

 : שתאיר לרחמים הפשוטים שבט' תיקונים ,ששם "ואמת"מדות של רחמים גדולים את מדת 

 
 ז אות 

דהיינו שצריך להתעורר מהשינה לבוא ליראה    ,ך שלם כיצד זוכים להתבוננותעד כאן ביאר רבינו מהל
 ועי"ז לאריכות ימים בחי' זקן דקדושה ועי"ז לעשירות ועי"ז להתבוננות.

העיצה כיצד לשמור עצמו מתלמידים  וועתה יבאר הסכנה שיש למי שעוסק לעורר בני אדם מהשינה. 
   שאינם הגונים.

 
ובפשטות כוונת רבינו כאן ליג' מדות שהן בא"א ולא לט' שהן בזעיר וצ"ע כיון שגם בזעיר יש    * שמות לד ]יג מדות של רחמים אחרי חטא העגל[ במדבר יד ]ט מדות אחרי חטא המרגלים[   י

 ורב חסד מנין שהוא רומז דווקא לא"א.   

זוהר   יא קמ:    עיין  ַכד  -נשא  א   וְּ ורָּ ִחּוָּ א  ַקִדישָּ נָּא  ִדיקְּ יָּיא  ַגלְּ אז    ִאתְּ דז"א,  דיקנא  בתיקוני  א"א להאיר  של  הלבן  הקדוש  דיקנא  ל וכשמתגלה  ל    כָּ כָּ וְּ נֵי  נֵי הָּ , הָּ
נֲַהִרין  יָּיןּו כל אלו שערות של רחמים וכל אלו השערות של הדין שבדיקנא דז"א, כולם מאירים ברחמים גדולים של א"א,    ִמתְּ ַסחְּ ונרחצים ונמתקים מדיניהם    ִמתְּ

ַמאןבמימי החסד של הדיקנא דא"א,   ה ֵביה    כְּ ה ַדֲהוָּ א ִממָּ א ֲעִמיקָּ נֲַהרָּ ֵחי בְּ סְּ ִאתְּ בנהר עמוק שיש שם מים מרובים ויכול לרחוץ עצמו היטב מכל    שמתרחץ   כמידְּ
יָּימּוהלכלוך שהיה בו, הרומז על הדינים,   קְּ ִאתְּ הּו    וְּ רַ כֻלְּ ֵליתואז מתקיימים כל השערות של הדיקנא דז"א ברחמים,    ֲחֵמיבְּ ַכח    וְּ תְּ נמצא בהם דין,    ולאִדינָּא ִאשְּ

כָּל ה   וְּ עָּ נֵי ִתשְּ א   ַכד' תיקוני דיקנא דז"א,  הטוכל אלו    הָּ הּוכשמאירים יחד מאורות של א"א,    נֲָּהִרין ַכֲחדָּ ַרֲחֵמי   כֻלְּ יָּין בְּ ַסחְּ   ברחמי ם  אז כולם נרחצים ונמתקי   ִאתְּ
ִגין        א"א.    ך   ּובְּ נָּא    ָאַמרולכך לפי שאמרנו שעל ידי המשכת הארת דיקנא דא"א בדיקנא דז"א חוזרים כולם לרחמים, לכן    כָּ א מֶשה ִזמְּ משה את    אמר  ַאֲחרָּ

ַרב ֶחֶסד  יהומדות הרחמים פעם אחרת בפרשת שלח   להמתיק דיני דיקנא דז"א שיחזרו כולם למדות    "א,דאלהמשיך הארה מתיקוני דיקנא    כדי"ה ֶאֶרך ַאַפִים וְּ
ִאלּוהרחמים, ומדייק   ָאַמר   וְּ א קָּ מדת "אמת", כמו שאמר בפרשת כי תשא בי"ג מדות של א"א, וטעמא בעי,    משהאמר    לא באלו המדות של פרשת שלח    ֱאֶמת לָּ

ה  ִמּׁשּוםואמר   ִמלָּ א דְּ זָּ רָּ כִ   ִאיּנּון,  הוא משום שסוד הדבר    דְּ ה מְּ עָּ ִפיןִתשְּ ֵעיר ַאנְּ נֲָּהִרין ֵמַעִתיק יֹוִמין ִלזְּ ן דְּ אותם התשעה תיקוני דיקנא מהי"ג הנזכרים בפ' כי    ילָּ
ַכד מא"א לז"א, לכן בהם כתיב ואמת, שהוא תיקון הז' שהוא סוד הארת הפנים המאירות לז"א,    המאירים   שאת נָּא    וְּ יָּינָּא ָאַמר מֶשה ִזמְּ אבל כשאמר משה את    ִתנְּ

ה פעם שנית בפרשת שלח,    מדות הרחמים עָּ הּואז אמר רק תשעה תיקונים,    ִתּקּוִנין ָאַמר   ִתשְּ ִאינְּ ִפין   ִתּקּונֵי     וְּ ֵעיר ַאנְּ ֵחי ִבזְּ ַתכְּ ִמשְּ נָּא דְּ והם תיקוני הדיקנא    ִדיקְּ
נֲָּחִתיןיקנא דז"א,  כשמשה הזכיר את תיקוני ד   אלא "ב(,  סועטעמו בפ' שלח דף קסא    וארהנמצאים בז"א שאין בהם מדת ואמת )כמב  נֲָּהִרין    וְּ )דף ֵמַעִתיק יֹוִמין וְּ

ִגין"א ומאירות בו, על ידי שנתכוין משה להוריד הארת הט' תיקוני דיקנא דא"א להאיר בט' תיקוני דיקנא דז"א,  מא אז היו יורדות הארות    ֵביה  קמ ע"ב( ך  ּובְּ  כָּ
א   ֱאֶמתקום אמרינן כי  מדת ואמת בתיקוני דיקנא דז"א, לכן בכל מ  שאיןולכך לפי   ַעִתיקָּ יָּיא בְּ אכי אמת תלוי בעתיק שהוא א"א ולא בז"א,    ַתלְּ תָּ ַהשְּ א ָאַמר   וְּ לָּ

דא"א היורדים ומאירים בז"א בהם יש    דיקנאולכך עתה בפ' שלח לא אמר משה ואמת, כי אין בז"א תקון הנקרא אמת, אלא בהארת הט' תיקוני    מֶשה ֶוֱאֶמת
 תקון ואמת. 

 כח אות ג', תורה ב' תנינא אות ב', וס' תנינא תורה    יב 

 עיין זוהר נשא קמ:   יג

בזוהר שלח דף קסא סוף ע"ב שהמרגלים גרמו בשקריהם שלא היה כח למשה להזכיר מדת ואמת וכן עוד ג' מדות    הטעם מבואר   יד
 אחרות שחסרות בט'.



 מוהר"ן                                    פתח ר' שמעון ס                    קוטי       יל                 4עב: 

בני  הצדיק    כשעוסקו כראוי  אדםלעורר  עליהם  שמים  מורא  להיות  צריך  שיחזרו  הוא   ,

שלהם  לשמור מהרע  בו  נדבק  יהא  שלא  כדי  הגונים,  שאינם  מתלמידים  כמבואר    עצמו 

מהראיה שמביא רבינו מחולין משמע שאינו הזק הנ"ל מהרע של   [טו]   , שלא יזיק לובתחילת תורה נט
התורה  אלא    ,התלמיד במעלת  מכיר  שאינו  למי  שמלמד  למכיון  יותר  דומה  וזה  למלמד,  הזק  בואר  זה 

ניאוף גבוה מאומר תורה  הבתורה קלד ש  גורם לרב  וכן מבואר  כי משליך חכמתו לריק  מדרגת התלמיד   ,
בתורה מז תנינא שכשמלמד שצריך ללמד רק באופן שלא ישמע כל אחד אלא לפי מדרגתו ואם לאו הוא  

למלמד קלגפגם  )חולין  כמשארז"ל  לתל  \טז/(.,  המלמד  וכו'כל  הגון  לזורק    מיד שאינו  דומה 

.  עי"שהנם,  י וענשו ג  ,וכאילו זורק אבן למרקוליס   ,ודומה ללובש בגד בלוי ביום קר  , חומץ על אדמה טובה
 [ יז]   על עור בהמה טמאה שנאמרלין וספר תורה ומזוזות  יתפוכן אסרו חז"ל )שבת קח( לכתוב  

בפיך ה'  תורת  תהיה  המצוות   למען  שכל  זה  מפסוק  ששיך ה  ולמדו  אותן    \יח/ יכן  לקיים  מן  צריך 
  הוא בחי' כתיבה דהיינו שהמלמד  . וכשלומד עם אחר  דהיינו בדבר שמותר לאכילה  המותר לפיך
כי הלשון הוא בחי'    \יט/ הלומד ילד למה הוא דומה לדיו הכתובה על ניר חדש  )ד' כ'(   כמבואר באבות

מהיר סופר  עט  התלמיד,    לשוני  לב  על  ונכתב  שנחקק  מה(  ג()תהלים  )משלי   [ כ] כמ"ש 
. וע"כ צריך שלא יהיו דבריו נכתבין על  \כא/ כי כח הזוכר הוא במדמה שבלב  כתבם על לוח לבך

מזיק וכאן  הטעם כי  לעיל אמר  אע"פ ד  תלמיד שאינו הגון לב של  בחי' עור בהמה טמאה, היינו  

 .  אסמכתאשהפסוק הכוונה  גזרת הכתוב מן המותר בפיך מאומר שהוא חסרון 
ר ודם להיות נשמר בעצמו שלא ישמעו תלמידים שאינם הגונים ממנו. ולזה אך א"א לבש

ללמוד לימודו  שיהיה  תורה  צריך  תלמוד  מצוות  לקיים  ללמד    וללמד  דהיינו  עמ"נ  שלומד  דהיינו 

תורה    ולשמור  לאחרים דהיינו שלומד עמ"נ   ולעשות דהיינו שלומד עמ"נ לשמור עצמו ממה שאסרה 

אבל כוונת רבינו   , זה פשט לשון חז"ל בברכה של ק"ש  [כג ]  , וראות התורהוכל ה  \כב/ לעשות המצוות עשה

 
   ריש וסוף אות א' ובתורה קלד ותורה מז תנינא   עיין גם לעיל תורה נט  טו

פירוש בגד בלוי    מעדה בגד ביום קרה חומץ על נתר ושר בשירים על לב רע )משלי כה כ'(  אקריוה לרב ספרא בחלמא    .חולין דף קלג   טז 
שאינו ראוי ללבישה דאינו מועיל ביום קר הוא כחומץ על אדמה רכה שעושים ממנה כלים והחומץ מקלקל אותה, לשני דברים אלה דומה מי  

ומבואר שם שזה נאמר על רבא שלא הבין את דברי רב  וכו'...  אתא לקמיה דרב יוסף   .יינו מלמד לתלמיד שאינו הגון ששר בשירים ללב רע דה
מעדה בגד ביום  א"ל אביי לרב דימי ופשטיה דקרא  ...  יוסף במה שאמר שת"ח ישראל שדחוק יכול לבקש מישראל מתנות כהונה ברשות הכהן  

שאינו הגון דאמר רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם שנאמר  במאי כתיב א"ל בשונה לתלמיד  קרה וגו'  

דהיינו שיפול בגיהנם מי שירע שריד באהלו דהיינו ת"ח שיש  " כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו )איוב כ' כו( " 
אמר רבי זירא אמר רב כל השונה לתלמיד    .  בשרידים אשר ה' קורא ו )יואל ג' ה'(  ואין שריד אלא ת"ח שנאמר    לו תלמיד רע באהלו

נותן לכסיל כבוד )משלי כו ח'( " שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס שנאמר   ]ואין כבוד אלא תורה שנאמר    " כצרור אבן במרגמה כן 

שאינו  העושה טובה למי שאינו יודעה    )משלי ג' לה( כבוד חכמים ינחלו )ושם כח י'( ותמימים ינחלו טוב.  אמר רבי חמא בר חנינא כל 
 : כי אינו מכיר טובה לא נאוה לכסיל תענוג)משלי יט י'(  וכתיב  כאילו זורק אבן למרקוליס שנאמר כצרור אבן וגו'[    מכיר בטובה זו

צמו לפעור  כי ידוע הפוער ע   -סוף אות ו' קונטרס ראשון    יושר דברי אמת בין תלמיד שאינו הגון ומרקוליס עיין ספר    להבין הקשר 
כבוד   מזה  מקבלת  היא  לבזותה  מכווין  שהוא  פי  על  אף  בכך  שעבודתה  כיון  לבזותו  שכיון  פי  על  אף  חייב  למרקוליס  אבן  וזורק 

אדם לומד תורה לתלמיד שאינו הגון הכוונה להדביקו בה' ולהסיר מלבו גבהות    , ומתגדלת כיון שזה עבודתה, וכדומה זה ממש אדם 
נמצא מכוון להשפיל לב התלמיד בזה. ואם הוא תלמיד שאינו הגון    .משרז"ל ]אבות פ"ו[ ומלבשתו ענוה לבו ולשרש אחריה מן הלב כ 

רק לשמו בלבד שיהיה מופלג    , ואין כוונתו כלל לשם שמים   , אזי ח"ו יותר מקבל גבהות הלב מן הלימוד מפני שרוצה להיות למדן 
ובקי  חריף  תורה שלומד   ,בתורה  מכוין בדברי  פי שרבו  על  לבבו נמצא אף  כזורק אבן    , ו להשפיל  דומה  בזה ממש  מגביה א"ע  הוא 

 למרקוליס כנ"ל והבן: 
 שמות יג ט'  יז

 הכוונה לפדיון פטר חמור או לא תחרוש בשור וחמור וכיו"ב אבל כגון אתרוג שלא יהיה ערלה או טבל וכיו"ב   פשיטא שאין   יח
לֶׁ   אבות פרק ד   יט  ן ֲאבּוָיה אֹוֵמר, ַהּלֹוֵמד יֶׁ ע ּבֶׁ ָ יֹו  )כ( ֱאִליש  ה, ִלדְׁ ָמה הּוא דֹומֶׁ ַהּלֹוֵמד ָזֵקן לְׁ . וְׁ ָיר ָחָדש  תּוָבה ַעל נְׁ יֹו כְׁ ה, ִלדְׁ ָמה הּוא דֹומֶׁ ד לְׁ

ָיר ָמחוּ  תּוָבה ַעל נְׁ  ק.כְׁ
 ובמשלי ז' ג'  כ 

בע"ח   כא שבמוח    מבואר  המגושם  בחלק  הוא  הדמיון  כח  דהיינו  שהמדמה  ידוע  אבל  שבמח  במדמה  הוא  הזוכר  שכח  פ"י  נ'  שער 
בת  בלק"ה  כמבואר  כמבואר  הלב  להתפעלות  השכל  מהלכי  את  המדמה  הוא  כי  יצה"ר  המדמה  נקרא  כן  שעל  נד  ותורה  כה  ורה 

שהמדמה הוא שליח השכל לעורר את הלב להתפעלות כי בלב שייך רק התפעלות והרגש גשמי. לכן כל כוחות המדמה מיוחסות אל  
 הלב.  

מילות חסדים כדאיתא בגמ' ברבא ואביי שאביי עסק גם בגמ"ח ורבא רק  על אבות ד' ה' שפירש לעשות דהינו ג  ועיין ברטנורא   כב
 בתורה לכן אביי האריך ימים יותר.

 מתוך ח' הנזכרות בברכה שניה שלפני ק"ש. ועיין אבות ד' ה' הלומד עמ"נ לעשות וכו'   הן ד' לשונות   כג



 מוהר"ן                                    פתח ר' שמעון ס                    קוטי       יל                 5עב: 

ועיקר המכוון    "לשמור ולעשות"ועוד    "דוללמד וללמ"את לשון חז"ל לשנים  נראה עפ"י ההמשך שמחלק  

זה   "ללמד"   ע"י למודו עם תלמידושדהיינו    "ולעשות"  "ללמד"שבהם  יהיה כאלו עשאו    דהיינו 
כי    וכאלו עשאו לדברי תורהועשה אותו בעל דעת    דהיינו שבנה לו מח   ",דהיינו "לעשות  \כד/לחבירו

בעלמא  מדיבור  התורה  דברי  את  הופך  הוא  לעשות  עמ"נ  שלומד  מי  ורק  מהחייבת  הוראה  לשון  תורה 

כל המלמד בן חבירו  אמר  יש לקיש  ר  \כו/כשרז"ל )סנהדרין צט ע"ב(  \כהלדיבור להוראה למעשה/ 
ור"א אמר  ולמד מאתורה כאלו עשאו וכו'   יב ה(  )בראשית  בחרן  וכאלו עשאו ת הנפש אשר עשו 

 .  [כז]  ולמד מושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם )דברים כט ח( לדברי תורה וכו'
של  הזכרון  בכח  נכתבין  דבריו  יהיו  שלא  אותו,  שומר  הש"י  אזי  זו,  בכוונה  וכשלומד 

"נ להקרא רב וחכם ולהתייהר לכן לא נרשם  שכיון שחפצו בכבוד עצמו לומד עמ  התלמיד שאינו הגון

כיצד הוא    \ל/ [כט]  , רק יהיו נשכחין ממנו\כח/וללמוד כדי ללמד  בליבו מה שהוא על מנת לעשות ולקיים 
אותו יא   .שומר  ו'  מנחה  בלק"ה  וכמבואר  מחלוקת  עליו  שמביא  ע"י  שזה  יב  אות  לחכמה  פרפראות   עיין 

וכן מבואר לקמן בסוף אות ח' ששבירת הלחות    ,ערב רבשמשה רבינו שבר את הלוחות כדי להרחיק את ה
ועי"ז נגרם כל המחלוקות שבישראל שעל    .כדי שתשתכח התורה ממי שאינו ראוי  הביאה שכחת התורה.

היינו לבחי'  ד  , אלה לחיי עולם  ,ואלה יקיצו  ,וזה בחי' הכתוב בדניאל אלה יקיצו  ידם נתרחק מי שאינו ראוי. 
שיזכו להתי ע"י  א  רחיים  חיים  ,למיםיפה  נפש  רוח ממללא שהיא  להתי  ,דהיינו  דהיינו   רועי"ז  פה עקרות 

יקיצתם   תיהיה  הצדיק  את  שמחרפים  שישמעו  החרפות  ע"י  אבל  קלה  לשעה  יקיצו  ואלה  היראה.  לידת 
בוודאי אפילו שאינו הגון    והביאור כי  .לזמן קצר)משמע שגם תלמיד שאינו הגון יקיץ עכ"פ    לחרפות עולם. 

)ועיין   אבל כשהולך ממנו אזי הרע שבו משכיח ממנו וחוזר לסורו  ,ע"י הצדיק  מתעורר לתשובה לשעה קלה
      (פל"ח הנ"ל(

כי כל זה ע"י שלומד עימהם על מנת ללמוד וללמד לשמור ולעשות,  נעשה  לא נתבאר בדבריו כיצד  צ"ע  ו
שזו   לא  ,"מ עליוסיבת החריקת שן של הסעיקר  אע"פ  בנגלה  הזקן הצורר  הסיבה למחלוקת    וז  אבל  של 

הגון כי   ואולי אפשר לקרב קצת לשכל כי ע"י שלומד עמ"נ לקיים זה בעצמו רחוק מלב תלמיד שאינועליו,  

 
עַ מ" )   ד פ" אבות   ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  אֹוֵמר,  נֹו(  )ּבְׁ ָמֵעאל  ְׁ ִיש  י  ַרּבִ ַלֲעׂשֹות,  ה(  ָנת  מְׁ ַעל  ַהּלֹוֵמד  וְׁ ד.  ַלּמֵ ּולְׁ מֹוד  ִללְׁ ָידֹו  ּבְׁ יִקין  ּפִ ַמסְׁ ד,  ַלּמֵ לְׁ ָנת  מְׁ ל 

ַלֲעׂשֹות.   מֹור וְׁ ְׁ ד ִלש  ַלּמֵ מֹוד ּולְׁ ָידֹו ִללְׁ יִקין ּבְׁ ּפִ  ַמסְׁ
להיות חכם כמוהו בבחי'  פתח בתלמידו וסיים בחבירו. ואולי כוונתו לומר שילמד אותו בלב שנים עד שיעמידו על רגליו    צ"ע מדוע   כד

 תלמיד חבר. ולא שישאר תלמידו התלוי בו תמיד. דהינו שמלמד בשפלות ויורד אל התלמיד ומלמדו בעין יפה.

שדיבור לך לך הוא בת קול הנמצאת בעולם תמיד אלא שאברהם אבינו התייחס אליה כהוראה ע"י שלמד עמ"נ    כמבואר במ"א   כה 
 נאמר הצווי הזה.לעשות לכן נכתב בתורה כאילו רק לו  

אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר ואת הנפש אשר עשו    -  : סנהדרין דף צט   כו 
אתם  ועשיתם  הזאת  הברית  דברי  את  ושמרתם  שנאמר  תורה  לדברי  עשאן  כאילו  אומר  ]אלעזר[  )אליעזר(  רבי  אמר    .בחרן  רבא 

אמר רבי אבהו כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו   .    תם אותם אל תקרי אותם אלא אתם כאילו עשאו לעצמו שנאמר ועשי 

הכתוב כאילו עשאה שנאמר ומטך אשר הכית בו את היאר וכי משה הכהו והלא אהרן הכהו אלא לומר לך כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה  
 עליו הכתוב כאילו עשאה:

ת הנפש אשר עשו בחרן )בראשית יב ה( ור"א אמר כאילו עשאן לדברי תורה ולמד מושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם )דברים כט  ר"ל אמר כאילו עשאו ולמד מא   כז
 ח(

סוף    כי אע"פ   כח היא  עשיית תלמידים  ולא  שיכבדו אותו  כדי  כוונתו ללמד אלא  אין  תורה ברבים אבל  שאומר  רב  להיות  שרוצה 
 כוונתו.

 ולק"ה מנחה ו' יא   ז תנינא עיין לקמן תורה מ   כט 

ַרֵחק    -אות יא  הלכות תפלת המנחה הלכה ו    -  ליקוטי הלכות או"ח   ל ִהתְׁ אּוִיים לְׁ רְׁ ֶׁ ַרֲחִקים אֹוָתם ש  יִקים ִנתְׁ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ֶׁ ת ש  ֵדי ַמֲחלֹקֶׁ י ַעל יְׁ ּכִ

ִחיַנת חֹובְׁ  , ּבְׁ ש  ץ ַמּמָ ל חּוץ ָלָארֶׁ ֶׁ ִחיַנת מִֹחין ש  ם ֵהם ּבְׁ הֶׁ ּלָ ֶׁ ּמִֹחין ש  ֶׁ י  ש  , ּכִ ַרךְׁ ּבָ בֹוד ה' ִיתְׁ כְׁ ֹאד ּבִ מּו מְׁ גְׁ ּפָ ֶׁ ְכבֹוד ַעְצָמן ִלים, ֵמֲחַמת ש  י    .ֲחֵפִצים ב ִ ּכִ
גוּ  ּפְׁ ים  ִ ֲאָנש  ם  ּגַ ִאים  ּבָ ֶׁ ש  נּו  ַהיְׁ ן,  ּקֵ ּתַ ִהתְׁ לְׁ רֹוִצים  וְׁ ִלים  ַהחֹובְׁ ל  ּכָ ִאים  ּבָ יֹון  לְׁ ָהעֶׁ ַהּנַֹעם  ֹוֵפַע  ש ּ ֶׁ ש  ִחינַ ּכְׁ ּבְׁ ם  הֶׁ ּלָ ֶׁ ש  ּמִֹחין  ֶׁ ש  רֹוִצים  ִמים  וְׁ ִלים  חֹובְׁ ת 
לוּ  ָנם יּוכְׁ ַתּקְׁ ָבם ּולְׁ ָקרְׁ צּו לְׁ ִאם ִירְׁ ֹאד, וְׁ ָקִלים מְׁ ֻקלְׁ ָנם, ַאךְׁ ֵהם מְׁ ַתּקְׁ אי ָהָיה ָראּוי לְׁ ַוּדַ ן. ּובְׁ ּקֵ ּתַ ִהתְׁ ֵאַרע  לְׁ ֶׁ מֹו ש  "ל, ּכְׁ ּנַ ִעיִמים ּכַ ת ַהּנְׁ ם אֶׁ ֵקל ּגַ ַקלְׁ  לְׁ

ן ִהיא טוֹ  ב ַרב. ַעל ּכֵ ֵדי ָהֵערֶׁ ה ַעל יְׁ ֶׁ מֹש  ְׁ לְׁ ֻקש  ֵפקֹות וְׁ ם סְׁ ּתָ ַדעְׁ ִלים ּבְׁ ה נֹופְׁ ֵדי זֶׁ ַעל יְׁ ֶׁ ים ש  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַעל ַהּצַ ש  ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ֶׁ דֹוָלה ַמה ש ּ יֹות  ָבה ּגְׁ
ָרחֹות ּוִמ  יֹונֹות ִויִגיעֹות ּוטְׁ זְׁ ִלים ּבִ ת סֹובְׁ ֱאמֶׁ אֹוָתם ַהֲחֵפִצים ּבֶׁ ַרֵחק. וְׁ ִהתְׁ אּוִיים לְׁ ַרֲחִקים אֹוָתם ָהרְׁ ִנתְׁ ִבים.  וְׁ ָקרְׁ אי ִאם ָהיּו ַהּכֹל רֹוִאים    תְׁ ַוּדַ י ּבְׁ ּכִ

ַהּתֹוָרה  ִעימּות  נְׁ ַאַחר  ַרק  ָרִצים  ַהּכֹל  ָהיּו  יֹון,  לְׁ ָהעֶׁ ַהּנַֹעם  ַעת  ּפָ ְׁ ַהש  ִתיקּות  מְׁ ִעימּות  נְׁ ף  כֶׁ ּתֵ ים  ִ יש  ּגִ ה    ּוַמרְׁ ִחּלָ תְׁ ּבִ ן  ּכֵ ַעל  וְׁ ם.  ָ ִמש ּ ת  כֶׁ ֶׁ ש  מְׁ ּנִ ֶׁ ש 
ִע  ה נְׁ ךְׁ ֵאיזֶׁ ָ ש  מְׁ ּנִ ֶׁ ש  ּלֹא ָירּוץ ַאַחר  ּכְׁ ֶׁ ִתי ש  י ִמי ּפֶׁ ם, ּכִ ָ ִליֹנק ִמש ּ ָקֵרב וְׁ ִהתְׁ ֲחֵפִצים לְׁ ֶׁ ה ש  ּבֵ ִצים ַהרְׁ ָצִאים קֹופְׁ ה. ֲאָבל ֵאּלּו  ימּות ַהּתֹוָרה ִנמְׁ זֶׁ ִעימּות ּכָ נְׁ

ֲחפֵ  ֵהם  וְׁ ִמים,  ּדָ ִפיַכת  ְׁ ּוש  ִיּסּוִרים  ִלי  ּבְׁ ִעימּות  ֵמַהּנְׁ ֵלָהנֹות  רֹוִצים  ֵהם  ִבים  ָקרְׁ תְׁ ל  ַהּמִ ּכָ ם  ָלהֶׁ ה  יֶׁ ִיהְׁ ַגם  וְׁ ַהּתֹוָרה  ִעימּות  נְׁ ם  ֲעֵליהֶׁ ע  ּפַ ְׁ ש  ּיֻ ֶׁ ש  ִצים 
בִּ  קּוָלם  ִקלְׁ ר  ִעּקַ ֶׁ ש  יֹוֵתר  ּבְׁ ָקִלים  ֻקלְׁ ַהמְׁ ִלים  ַהחֹובְׁ ַגם  ּפְׁ ִחיַנת  ּבְׁ הּו  זֶׁ וְׁ ם.  הֶׁ ּלָ ֶׁ ש  ֲאוֹות  ַהּתַ ָכל  וְׁ בֹוד  מּו  ַהּכָ גְׁ ּפָ ֶׁ ש  בֹוד,  ַהּכָ ַגם  ּפְׁ ֵדי  יְׁ ַעל  ָהָיה  ה  ִחּלָ ּתְׁ

ַרךְׁ  בִּ  ּבָ ִיתְׁ ה'  בֹוד  ַעְצָמן.כְׁ בֹוד  כ ְ ַאַחר  בָֹאר    ְוָרְדפו   ּמְׁ ֶׁ ש  מֹו  ּכְׁ ִלים  חֹובְׁ ִחיַנת  ּבְׁ ֵהם  ֶׁ ש  ש   ַמּמָ ץ  ָלָארֶׁ חּוץ  ל  ֶׁ ש  מִֹחין  ִחיַנת  ִלבְׁ לּו  ָנפְׁ ה  זֶׁ ֵדי  יְׁ ַעל  ֶׁ ש 

ן   ּקֵ ּתַ ִהתְׁ ִאים לְׁ ּבָ ֶׁ ש  ו ּכְׁ ָ ש  ַגם ַעכְׁ "ל. וְׁ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ן    ְכבֹוד ַעְצָמן.רֹוִצים ֲעַדִין ב ִ ּבְׁ "ל. ַעל ּכֵ ַכּנַ ִעיִמים וְׁ ת ַהּנְׁ ם אֶׁ ֵקל ּגַ ַקלְׁ כֹוִלים לְׁ ֵאּלּו יְׁ ן מִֹחין ּכָ ַעל ּכֵ וְׁ

ָקֵרב   ִהתְׁ ה לְׁ ל ָהרֹוצֶׁ ה ּכָ ֵדי זֶׁ ַעל יְׁ ֶׁ ֵפקֹות ש  יֹות ּוסְׁ ְׁ ִאים ֻקש  ה ּבָ ֵדי זֶׁ ַעל יְׁ ֶׁ ת, ש  ש  ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ֶׁ בֹוד עַ ִהיא טֹוָבה ש  יֹונֹות    ְצמוֹ ָצִריְך ְלַהְפִקיר כ ְ זְׁ ּבֹל ּבִ ִלסְׁ וְׁ
רוֹ  ֶׁ ש  ֵמַאַחר  ִחיקֹו  ַהרְׁ לְׁ ָראּוי  אי  ַוּדַ ּובְׁ ַרֵחק,  ִמתְׁ ה  זֶׁ ּבָ ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁ ש  ּוִמי  ה.  ּבֵ ַהרְׁ ִמים  ּדָ ִפיַכת  ְׁ ת  ּוש  אֶׁ ֵקל  ַקלְׁ יְׁ ּלֹא  ֶׁ ש  ֵדי  ּכְׁ ָכבֹוד,  ּבְׁ ֲעַדִין  ה  צֶׁ

"ל:  ַכּנַ ִעיִמים וְׁ  ַהּנְׁ



 מוהר"ן                                    פתח ר' שמעון ס                    קוטי       יל                 6עב: 

  ם כ לומד עמ"נ להחכים ולהתייהר ולא עמ"נ לעשות. ולכן לא נרשמים הדבריכל רצונו בכבוד עצמו שע"
 נו. על לוח ליבו. ונשכח ממ

וסיפור שיחתו  שיהיה  צריך  מעשיות,  סיפורי  ע"י  לעורר  הלימוד  יוכשעוסק  בבחי'  ג"כ  ו 
 הנ"ל, דהיינו ללמוד ולעשות כנ"ל. 

שכל מה שצריכין  רמז  ( שיחתן של ת"ח צריכין לימוד, דהיינו  :)ע"א יט   מאמר חז"לוזה בחי'  
   : אל הלימוד, צריכין ג"כ אל שיחתו שהוא בחי' סיפורי מעשיות כנ"ל

מז(  וזהו לתרופהועלֵ   \לא/ )יחזקאל  ועלֵ יהו  )שם  .  רז"ל  כמ"ש  ת"ח,  שיחת  בחי'  זה  יהו, 

יבול  \לג / [לב] בע"א(  לא  אלא  [  לד]   ועליהו  ת"ח  של  תורה  דברי  דהיינו  הפרי  מבעי  שלא  אפי'  רמז 
ה  ת מאד שא"א לדבר או  השיש בכוחו להלביש תורה גבוה   צריכין לימוד כנ"ל  ת"ח וכו'   חולין של   שיחת

 . פורי מעשיותיאלא בלבוש של שיחות חולין דהיינו סבפירוש 
היינו  נוטריקון  ,  לתרופהוזהו   רק  רמז  להתיר פה,  ירשמו  המעשיות שמספר  להזהר שספורי  שצריך 

הגון תלמיד  שיח  בזכרון  בבחי'  היא  כששיחתו  כי  לפיך.  המותר  מן  צריכין    להתובחי'  ת"ח 
כנ"ל, אזי כך בסיפור מעשיות  ולעשות    ללמוד וללמד לשמורכמו שבלימוד צריך  לימוד, היינו  

מן המותר לפיך    כתיבה על עור בהמה טהורה  נשמר מן תלמידים שאינם הגונים, שזהו בחי'
 :  כנ"ל, מנין שאין כותבין וכו' כנ"ל

 
 ח אות 

כאן מסיים רבנו לבאר כיצד זוכים ע"י ספורי מעשיות לבוא ליראה הנ"ל שזוכים לה ע"י פקידת עקרות  
ף כאן מה שלא נזכר לעיל שקודם לזיווג הגוף יש זיווג הנשיקין דהיינו שלידת היראה  ומוסיכנ"ל. 

   .מתאפשרת רק ע"י שקדם לה הדיבור בכח
והביאור נ"ל שהדיבור הוא דבורי אמונה לפניו ית' בכח שעי"ז בא לאמונה חזקה כמבואר בריש תורה מד 

ינו שלימות ההסתכלות אליו ית' כמבואר תנינא הודיע אמונתך בפי ושלימות האמונה היא הבטחון דהי
ראה היא השגת נוכחותו ית'  יבתורה עו וזה שיויתי ה' לנגדי תמיד ובטחון כזה הוא כלי הולדת היראה כי 

מציאותו ית' ניצב עליו שנופל עליו יראה עצומה וזה בחי' אין לגבי  רגישבאספקלריא המאירה שכל כך מ
 משה יראה מילתא זוטרתי. 

להתיר    נוטריקון  ועליהו לתרופהעל פסוק זה    [לז]\לו/(.שדרז"ל )סנהדרין ק  מהוזה בחי'  

עליהו  בחי'  וע"י  פליגי  דלא  תמיד  כדרכו  לומד  ורבינו  פה שלמטה  או  פה שלמעלה  אם  בגמ'  ונחלקו  פה 

פרש"י שיהיו אוכלות מן    ולהתיר פה עקרות  ועי"זלהתיר פה אלמים    דהיינו סיפורי מעשיות נעשה

 . \לח/פקדיספורי מעשיות ותתקרא הכי נמי אפשר שאשה  ,יולדותוהעלים 

 
עַ   יחזקאל פרק מז   לא וְׁ ַבכֵּ )יב(  יְׁ יו  ָ יֹו ָלֳחָדש  רְׁ ּפִ ִיּתֹם  לֹא  וְׁ ִיּבֹול ָעֵלהּו  ַמֲאָכל לֹא  ֵעץ  ל  ה ּכָ ּוִמּזֶׁ ה  ִמּזֶׁ ָפתֹו  ׂשְׁ ה ַעל  ַיֲעלֶׁ ַחל  ַהּנַ ֵמיָמיו ִמן  ל  י  ּכִ ר 

ָהָיו   ִאים וְׁ ה יֹוצְׁ ש  ֵהּמָ ּדָ קְׁ ָהָיה \ ַהּמִ רּוָפה: \ }וְׁ ָעֵלהּו ִלתְׁ ַמֲאָכל וְׁ יֹו לְׁ  { ִפרְׁ
 לשון כלשון רבינו צריכה לימוד אבל בע"ז יט: הלשון צריכה תלמוד ועיין סוכה כא: שם ה   לב 

עלהו לא יבול אמר רב אחא בר אדא אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא בר אבא אמר רב המנונא אמר רב  ו   -  :עבודה זרה דף יט   לג
 שאפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד שנאמר ועלהו לא יבול 

הוי דבר    -ועלהו        יכה תלמוד כדי להתלמד לדבר בלשונם שהוא בלשון נקיה ועושר ומרפא: של חכמים צר   -שיחת חולין    -  רש"י 
 קל שבאילן וכתיב לא יבול כלומר לא ילך לאיבוד: 

 תהלים א' ג'  לד

 שיחת )כלשון הגמ' אבל צ"ע כי שם ההמשך צריכה לימוד וכאן צריכין(  –שיחות, מתרצו    -גם בדפו"ר ותרלד   לה 

ו   -  .סנהדרין דף ק   לו  וחד אמר להתיר פה של  מאי  עלהו לתרופה רבי יצחק בר אבודימי ורב חסדא חד אמר להתיר פה של מעלה 
יוחנן אמר לתרופה ממש מאי לתרופה רב   )נמי( חזקיה אמר להתיר פה אילמין בר קפרא אמר להתיר פה עקרות רבי  מטה איתמר 

 שמואל בר נחמני אמר לתואר פנים של בעלי הפה 
 שלמי שקלים פ"ו ה"ב ושיר השירים רבה ד' ד'וגם במנחות צח. וירו   לז

חיי   לח כ מוהר"ן  עיין  סימן  רֹונוֹ   :אמר המעתיק ]   ה " ,  ִזכְׁ רבינו  מאנשי  מה  -שמעתי בשם איש אחד  לענין  מפיו הקדוש  ָרָכה, ששמע  ִלבְׁ
היא עקרה תקרא  שיכול להיות בנקל שאשה ש   , שרצונו היה שיודפסו הסיפורי מעשיות גם בלשון טייטש שאנו מדברים בו, ואמר אז

ר   , ידי זה תיפקד לטובה -ועל   , בהם איזה מעשה  ּכָ זְׁ ַהּנִ ֵעיל-ותזכה לבנים. עד כאן שמעתי. ויש סמיכות לזה ממה שמבואר במאמר    ,לְׁ
      : [עקרות   ת ידי סיפורי מעשיות אלו נעשה פקיד -שעל 
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בחי'  והביאור   שזהו  מעשיות,  סיפורי  ע"י  משינתם  אדם  בני  שמעורר  עי"ז  ועליהו  כי 
  כי מתעורר ונעשה שומע ונכנס בו יראה  כנ"ל, עי"ז נעשה בחי' להתיר פה אלמים  לתרופה וכו'

יראתי מדבר    בבחי' שמעתי שמעך  נעשה  ית'  ועי"ז  מדת הבטחון  ועיאליו  עד  יותר  גדולה  לאמונה  בא  "ז 

. כי מקודם כשהיו בבחי' שינה, ולא היו ועי"ז נולדת היראה הגדולה שעל ידה נעשה עיור וזקן הנ"ל
על  דמליל  מאן  זכאה  כי  דבריו,  לאזניהם  נשמע  היה  ולא  החכם,  התעוררות  שומעים 

קפו}אודנא דשמע   שאין  \לט/ :{זוהר תצוה  מי  אל  שדיבור  לומר  בו   רוצה  פועל  לא  לשמוע  בכוחו 

, אבל הם היו כחרשים ולא היו שומעים כלל.  לכן כשהיו בבחי' שינה לא שמעו דברי החכם  ,כלום
מדבר ואינו  שומע  שאינו  הוא  חרש  סתם  כי  לדבר,  להם  אפשר  היה  לא  זה   \מ/ומחמת 

לם  כיון שמעו  , דהיינו מחמת שאינו שומע אינו יכול לדבר:{חגיגה ב   \מא/תרומות פ"א ע"ש}

ומקבל ממנו    ושומע דבריוע"י מעשיות  . ועכשיו שמעוררו החכם  \מב/לא שמע דיבור לא למד לדבר

פתח  . וזה בחי' להתיר פה אלמים, וזה בחי' )משלי לא(  דיבור בדעת  , אזי יכולים לדברדעת
 :  פיך לאלם

כי  יקא  ונקט עקרות די,  \מג/ דהיינו לידת היראה כנ"ל באות ה'  הוא בחי' להתיר פה עקרותועי"ז  

הדיבור   רב שהיו  בדעת  זה  זמן  זה  כ"כ  ואלמים,  ישנים  שהיה מצומצם אצלם  לכן  חרשים 

, בבחי' )תהלים  [מד](כנ"ל באות ה' לגבי היראה)  עכשיו כשיוצא הדיבור, הוא יוצא בכח גדול
ה בבחי' טיפה שאינה יורה  י)בכח דייקא שלא יה  דהיינו שהדיבור יוצא בכח  גיבורי כח עושי דברוקג(  

וכשזוכה לדיבור בכח כראוי    \מה/ שינה נבחנת בדיבור אל הש"יההתעוררות מ הדהיינו ש      .ץ אינו מוליד(כח
הדבורים שאדם מדבר בכח, הם עצמן הדבורים של הקדוש  שועיין תורה מח  אזי הוא גדול שיכול להוליד.    

בחי וזה  הוא.  והם   'ברוך  ה',  דבר  עצמם  הם  כי  בפיך",  דברי  "ואשים  נ"א(:  )תהלים   )ישעיה  מעשיו"  "כח 
 קי"א(.

ועי"ז לבטחון שהוא    הדיבורשל  וזה הכח   דהיינו דבור בכח שמביא לאמונה כמבואר בתורה מד תנינא 

בא    דהיינו אמונה ברורה ומוחלטת שיצאה מכל אפשרות לשינוי היא נקראת בטחון  \מושלימות האמונה/ 
)בראשית   מר יעקב על ראובן בכורומה שאבחי'  וזה    ,דהיינו שעי"ז נעשה גדול שמוליד  לכלי הולדה

כח  דהיינו    ,כח ההולדה לדהיינו    ,סמוך לראשית אוניהוא    , כוחי היינו הדיבור  כחי וראשית אוני מט(  

בא   הדוראל  הדבור  שהיא   \מז/בטחני  הבטחון  למדת  האמונה   דהיינו  כלי שלימות  בחי'  שהם   ,
 

רומז שאינם אשמים אלא שעדיין לא עורר    רבנו לומר בהביאו מימרא זו שזכות לאדם שדבוריו אינם לריק, ואולי   צ"ע מה רוצה   לט 
 אותם צדיק שיודע לעורר באופן שגם ישן ישמע אותו.  

 לשון מחריש )מלבי"ם ויקרא יט יד עה"פ לא תקלל חרש(   וזהו חרש   מ
רּוָמה.  תרומות משנה    מא ּתְׁ רּוָמתֹו  ּתְׁ ַרם,  ּתָ ִאם  וְׁ רֹום.  ִיתְׁ לֹא  ֹוֵמַע,  ש  ֵאינֹו  וְׁ ר  ַדּבֵ ַהמְׁ ֵחֵרש   )ב(  ָמקֹום,    פרק א  ָכל  ּבְׁ ֲחָכִמים  בֹו  רּו  ּבְׁ ּדִ ֶׁ ש  ֵחֵרש  

ר:  ַדּבֵ מְׁ לֹא  וְׁ ֹוֵמע  ש  לֹא  ֵאינֹו  ֶׁ דינו      ש  עי"ש תפ"י שחולק שגם פקח שנתחרש  וכפי' הרעב אבל  הפי' כיון שמעולם לא שמע  בפשטות 
 כשוטה.

זה   מב ש   והכי נמי  דיבור בדעת  יכול לדבר  לא  דברי החכם  ישן כיון שלא שומע  ונשאר  שהוא בבחי'  כט(  )תורה  דבור  נקרא  זה  רק 
שדינם   וקטן  שוטה  חרש  בחי'  מוליד  שאינו  קטן  בבחי'  והוא  דעת  בלא  דיבור  כגוי,  שדיבורו  המדמה  שליטת  שהיא  שינה  במדרגת 

 שווה. ולא יכול בדיבורו להוליד כבוד שמים.

וכן יראה    \ מגדוע שהיא בחי' דין מדת הגבורה/ מביא ליראה ועיין תורה רז שכל הדבורים הם מגבורות. וכן יראה י   משמע שהדיבור   מג
אבל מאידך עיין ספר המדות יראה ד' הממעט בשיחה יזכה ליראה.  גם עיין ברכות נח. שרב ששת ידע מתי המלך    (.216גמט' גבורה ) 

 בא כשאחרי הרעש נעשה שקט וכדכתיב לא ברעש וכו' ואחר האש קול דממה דקה עי"ש.

 כנ"ל באות ה'   מד
דיבור השלם כדאיתא שאדם הראשון נברא כתיב ויפח בו רוח חיים ותרגם אונקלוס רוח ממללא דהיינו שנעשה    קרא כי רק זה נ   מה 

 מדבר ואל מי שנברא לדבר הרי עדין לא היתה לו אשה אלא לדבר אל הש"י וזהו שאותיות המילוי של אד"ם הן מתפלל.

 ספר אמונה ובטחון לרמב"ן פרק א' הבטחון פרי האמונה   מו 
ומדוע נקט לשון רבים. הפשט רומז למדת הבטחון כדלקמן ובלק"ה. ועפ"י הסוד בטחני לשון טחינה כדאיתא    מאי בטחני הדור   צ"ע   מז 

וזה   ו'( שנו"ה בחי' ריחים הטוחנים מן לצדיקים. דהיינו שנו"ה שם בישול הזרע קודם השפעתו למלכות.  )קהלת יעקב ערך חק אות 
 ימות האמונה דהיינו הבחי' הברורה ומוחלטת של האמונה היא הבטחון.בעצמו גם קשור למדת הבטחון שהיא של 

סוף אות י' מבואר שם שהוא מלשון בטחון דהיינו שעיקר הבטחון נמשך ע"י ספורי מעשיות.   וידוע שגדר    לקוטי הלכות גנבה ג' ועיין  
עו.    כולם אליך ישברו כמבואר בתורה  ית' כמ"ש  ואיתא בספרים שבטחון פירושו שלימות  הבטחון הוא שלימות ההסתכלות אליו 

ופרי האמונה בבחי' כגמול עלי אימו שאין לו דאגה כלל רק בטוח שלא יחסר לו כל כיון שהוא בחיק אימו. מוכח מכאן שההתעורות  
ן  משינה ע"י ספורי מעשיות שמבואר לעיל שמביאה ליראה הכוונה שהתעוררות מהשינה היא שנעשה שומע ועי"ז מדבר ועי"ז מאמי 

ובוודאי   שתיקה,  ליראה שהיא  עולה  ועי"ז  דבורי אמונה בא לאמונה(  שע"י  בפה האדם  תולה  תנינא האמונה  מד  )כמבואר בתורה 
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שמתבשל    ההולדה היכן  הוא  הזרעומתגשם  בחי'  הבטחון  כך  הם  \מח/ האמונה  החלטתי'  בחע"י  ,   ,
בחי'  )קוי ה' היינו בטחון    ה' יחליפו כח  יוקו  \מט/ (, בבחי' )ישעיה משל הדיבור  מקבלין זה הכח

יקבלו כח הדיבור (כולם אליך ישברו יחליפו דהיינו  דהיינו שהאמונה קבועה בליבו בהחלטיות גמור    ., הם 
ידה   כזו שנעשה על  יראה  נקראת בטחון שיכול להוליד  יראה שה  נעאזי  כנ"ל דהיינו בחי'  ויניק  זקן  עיור 

 .\נב/[נא]  , כי הכליות הם כלי ההולדה[נ]  בטוחות. וע"כ נקראין הכליות תוסיף ימים הנ"ל
זה הכח של הדיבור, הם מקבלין ע"פ דין ומשפט. כ"א לפי  את  וכשמקבלין בטחני הדור,  

הכח מקבל  כן  האמונה   בטחונו  שלימות  דהיינו  שלו  הבטחון  כפי  יותר,בב  כי  והחלטיות  כח    רור  כך 

 .  אצל בטחני הדור יותר כבוד שמים הדיבורנעשה מכח  
ויוצ,  פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוףוזה בחי'   פיך היינו כח הדיבור  כיון   אפתח  בכח גדול 

אל   בא  הזה  וכח  אלם  שהיה  פה  פתיחת  חלוףשהוא  יחליפו כחבחי'  אל    דהיינו  \נג/בני  ה'  הנ"ל    קוי 

,  דהיינו כח הדיבור  פתח פיך וכו'שע"י  דהיינו  .  י הדור יחליפו כח ויקבלו הדבור בכח גדולדהיינו בטחנ
דין ומשפט   יוצא כח הדיבור אל כלי ההולדה, שהם הבטחנים שמקבלין אותו ע"פ  עי"ז 

 כנ"ל. 
כדי שיוכלו לקבל כח    ,וצריך לראות שיהיו כלי הדיבור סמוכין וקרובין אל כלי ההולדה

כנ"ל  שמים  כי  הדיבור  כבוד  ההולדת  נעשה  הדיבור  כח  טובים  ע"י  מעשים  בבחי'  של  יהיו  שלא   ,
יב( מכליותיהם  \נד/ )ירמיה  ורחוק  בפיהם  אתה  הדבור    קרוב  הרשעים  אצל  מכלי  דהיינו  רחוק 

 .  היראהלהולדת  ועי"ז  ןלבטחומביא לא ההולדה לכן 
ולכלי ההולדה הוויה אחת לכלי הדיבור  המע   ועל כן  וברית  , כי אלו מלאים ורברית הלשון 

כי מה שיש בקומת הגוף יש בקומת הראש שעינים וחטם    גידים ועצבים כמו אלו, כי הם בחי' אחת

וכן    כנ"ל.  \נו/[נה]   כח הדיבור נעשה ההולדה  דייל  . כי עהם חג"ת ושפתים והלשון נצח הוד יסוד
 ומעשה.      שכל מעשה כדי לצאת לפועל בהכרח עובר במחשבה דבור \נז/ איתא בתורה סו אות ד'

 
היראה היא כפי חוזק האמונה ותלויה בה שהרי ירא ממנו ית' רק מכח שמאמין שהוא ית' משגיח ומסתכל עליו. וכיון שצריך לבוא  

סיף ימים בחי' תיקוני עתיק שעל ידם העשירות הנ"ל, לכן גם האמונה המביאה ליראה כזו היא  ליראה גדולה שרק היא בחי' יראה תו 
שלימות האמונה דהיינו בטחון. לכן כשמתעורר ונעשה שומע אזי נקרא מדבר וצריך את הכח הזה להביא לכלי הולדת היראה דהיינו  

 ידה נולדת היראה.     לבטחני הדור דהיינו לבוא לשלימות האמונה שהיא מדרגת הבטחון שעל 
יש בהם שתי תכונות אחת בחי' בישול הזרע דהיינו בחי' החלטיות וחזק שמוציא את הדבר מכל האפשרויות דהיינו    כלי ההולדה   מח

מחכמה לעיצה מעשית וכח זה נקרקא נצח והוד ששם בחי' כח ההרגל מה שדברים נעשים בכח ההרגל בלא שכל וזה בחי' הקנאות  
ה וגמריות דעת ועומד על דעתו היא בחי' נצח והוד בחי' שעומד על דעתו וא"א להזיז אותו מדעתו. ועוד יש בכלי  לכן כל בח'י החלט 

ההולדה את כח היציאה אל המקבל להשפיע לו והם בחי' נה"י כידוע כי נצח והוד הם כלי ההליכה על ידם יוצא השפע לחוץ אל  
 היסוד שדרכו עובר השפע.  

לֹא ִייעָ )לא( וְׁ   ישעיה פרק מ   מט  כּו וְׁ לֹא ִייָגעּו ֵילְׁ ִרים ָירּוצּו וְׁ ָ ש  ּנְׁ ר ּכַ דָֹוד ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאבֶׁ י יְׁ  פו: קֹוֵ
 איוב לח לו תהלים נא ח' ועיין ראש השנה כו.  נ

 אות ג'  'ל תורה ז י לע   נא 

ויורדת  כי כליות יועצות פירושו ששם סוף ההכנה אל ההולדה כי הטפה במח היא לא מוכנת להול   הביאור   נב דה אלא בחי' חכמה 
נקראות   גם  ולכן  שמים,  כבוד  של  לפועל  והוצאה  הגילוי  אל  אותה  להביא  שאפשר  מעשית  לעיצה  עד  ומתבררת  בהשתלשלות 
בהחלטה   ומוחלטת  מבוררת  כשאמונתו  דהיינו  האמונה,  של  והלמעשה  הפרי  הוא  הבטחון  כי  בטחון,  לשון  בטוחות,  בשם  הכליות 

ח שיגיע לו מה שצריך, זה בטחון, וכח ההחלטיות הזו, היא בחי' נצח והוד בחי' רגלין ששם נחלט השפע  גמורה בלא שום ספק, ובטו 
 ויוצא לחוץ אל המלכות. דהיינו אל ההוצאה לפועל. ומדת הבטחון היא הוצאה לפועל של האמונה.

לוף על שם שמחליפים כח.  אבל שמעתי  נראה שבני חלוף הוא כינוי לבטחני הדור שהם קוי ה' ומכונים בני ח   פשט כוונת רבינו   נג
מעשיות   ספורי  ע"י  אותם  שמעורר  הרב  תלמידי  הם  שמתעוררים  שאותם  העניין  גם  חלוף  בני  בלשון  שרמוז  שאפשר  מהריצ"ח 

 והתלמידים נקראים אשר חליפות למו בתורה ז' תנינא.

ְׁ   ירמיה פרק יב   נד יָך ַאךְׁ ִמש  י ָאִריב ֵאלֶׁ דָֹוד ּכִ ה יְׁ יק ַאּתָ ד: )א( ַצּדִ ֵדי ָבגֶׁ ל ּבֹגְׁ לּו ּכָ ָ ִעים ָצֵלָחה ש  ָ ש  ךְׁ רְׁ רֶׁ ר אֹוָתךְׁ ַמּדּוַע ּדֶׁ ִטים ֲאַדּבֵ ם    ּפָ ּתָ ַטעְׁ )ב( נְׁ
ם:  יֹוֵתיהֶׁ לְׁ ָרחֹוק ִמּכִ ם וְׁ ִפיהֶׁ ה ּבְׁ ִרי ָקרֹוב ַאּתָ ם ָעׂשּו פֶׁ כּו ּגַ ּו ֵילְׁ ָֹרש  ם ש  ּתָ לִ   ּגַ ֵאִני ּוָבַחנְׁ רְׁ ִני ּתִ ּתָ ַדעְׁ דָֹוד יְׁ ה יְׁ ַאּתָ ָחה  )ג( וְׁ ִטבְׁ צֹאן לְׁ ֵקם ּכְׁ ךְׁ ַהּתִ י ִאּתָ ּבִ

יֹום ֲהֵרָגה:  ם לְׁ ֵ ש  ּדִ ַהקְׁ  וְׁ
יעקב ערך לשון הרע, ברית המעור    וכן מצינו   נה  ועיין קהלת  וידיעת ההפכים אחת.  בצד הרע אל תתן את פיך להחטיא את בשרך 

 והלשון אחד וזה בחי' זיווג הנשיקין שקודם לזיווג הגוף. עי"ש 

על ידי לשון הרע פוגם בכתר שיש בו שני פעמים יש גימטריא כתר, ועל ידי לשון הרע    -ב' ון הרע  אות  ערך לש   -  קהלת יעקב   עיין   נו 
בילקוט   הובא  ירק, עשרה מאמרות  ירק  ואביה  וזה שאמר במרים לאחר שדברה לשון הרע  גימטריא כתר,  ירק  נהפך לשני פעמים 

דכ  כתב  חבקוק  תורה  בליקוטי  והרב  בהעלותך,  ואפשר  ראובני פרשת  שי,  גימטריא  קרי  נקרא  ש"י אורות  נוטלים אותן  שהחיצונים 
שלזה כיוון גם כן בעל עשרה מאמרות שעל ידי לשון הרע נקרא ירק, ירק אותיות קרי שעל ידי לשון הרע נהנים החיצונים מאותן ב'  

נעשה קרי,   ואצלם  ש"י  זיווג נשיקין פעמים  זיווגים אחד  יש שני  כי  פנימיות העניין  והוא סוד    ולבאר  ולשון  חיך וגרון  ידי  והוא על 



 מוהר"ן                                    פתח ר' שמעון ס                    קוטי       יל                 9עב: 

לכן הם   . ,\נח/למלכותשבפה רוחנית בבחי' דיבור מיסוד   ה גוף מיסוד למלכות קודם לה השפעב ה כל השפעש
כמ"ש   ולרע  לטוב  בזה  זה  בשרך "תלויים  את  להחטיא  פיך  את  תתן  שדיבור "אל  אחת  ההפכים  וידיעת   ,

 קדוש של אמונה מטהר את הבשר קדש ואת ההולדה. 

 התיר פה אלמים ולהתיר פה עקרות, כי זה תלוי בזה כנ"ל:  ל ועליהו לתרופהוזה בחי' 
נקרא זיווג רוחא ברוחא  הוא בחי' כח הדיבור, ווזה בחי' זווג הנשיקין וזווג הגופני. שזווג הנשיקין  

  , כמובא בכתבים שהוא בחי' הולדה \ס/[נט] קודם לזווג הגופניבכהאריז"ל וכמבואר בתורה יב אות ד' 
   :[סא]
 

 
חכמה בינה דעת, ואחר כך יוצא הקול כלול מאשא מיא ורוחא ואקיש בתרין שפוון שהן בחינת נצח הוד, ואז סוף הלשון שהוא בחינת  

חכ  סוד  שהם  וגרון  דחיך  זיווג  ידי  על  ההולדה  הוא  הלז  והדיבור  המלכות,  סוד  שהוא  הפה  ידי  על  הדיבור  משלים  בינה,  יסוד  מה 

,  שברית המעור והלשון אחד וכשהדיבור הוא לבטלה וקל וחומר כשהוא דיבור אסור כמו לשון הרע הרי הוא כמוציא זרע לבטלה,  
יוצא הדיבור שהדיבור הוא מאותן ש"י   ומאורות אלו  ועשר עולמות,  ובינה לכל אחד שלש מאות  והנה חיך וגרון שהם סוד חכמה 

ו  וגרון,  מחיך  היוצאים  מושפעים  אורות  אורות  ש"י  אותן  אזי  לבטלה  כשהדיבור  אך  עולמות,  ש"י  צדיק  לכל  ליתן  עתיד  כן  על 
לחיצונים ונקרא קרי, קרי ממש כמו שכבת זרע היוצא לבטלה מברית המעור נקרא קרי כך זה, ועל כן נקרא השפע הלז אצלם קרי,  

תן את פיו לדבר לשון הרע, אזי נשפעים אותן ש"י אורות  וזה שאמר )קהלת ה' ה'( אל תתן את פיך לחטוא את בשרך, שעל ידי שנו 
 לחיצונים ונקרא קרי, ועל ידי זה מטמאים בשר קודש שלו בקרי ממש: 

ד'    ועיין תורה סו  נז  ּזַֹהר      -אות  ּבַ ִאיָתא  דְׁ ּכִ ּבּור,  ַהּדִ תֹוךְׁ  ּבְׁ ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ָלָאָדם,  ש   ּיֵ ֶׁ ש  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ל  ּכָ י  רצ )ּכִ דף  זותא  ן  (ד אדרא  ָ ַרֲחש  מְׁ י  ֵ חּוש  'רְׁ  .
עוֹ  ּבָ ֶׁ ָבה ש  ָ ל ַמֲחש  י ּכָ דֹול. ּכִ ַדּקּות ּגָ י ֵכן הּוא ּבְׁ יש  זֹאת, ַאף ַעל ּפִ ּגִ ֵאין ָהָאָדם ַמרְׁ ֶׁ ַאף ש  ָוֵתּה'. וְׁ פְׁ תֹוךְׁ  שִֹ ָרִחים ָלבֹוא ּבְׁ ם ֻמכְׁ ּלָ ש  ָלָאָדם, ּכֻ ּיֵ ֶׁ ָלם ש 

הּוא   ֶׁ ש  ַרק  ָבה,  ָ ֲחש  ַהּמַ ַעת  ְׁ ש  ּבִ ּבּור  ַהּדְׁ ַהּדִ ל  ּכָ י  ּכִ ּבּור,  ַהּדִ תֹוךְׁ  ּבְׁ ה  ִחּלָ ּתְׁ ּבַ ָלבֹוא  ִריָכה  צְׁ ָהָאָדם  ה  עֹושֶֹׁ ֶׁ ש  ה  ּיָ ֲעשִֹ ל  ּכָ ָלֵכן  וְׁ ֹאד.  מְׁ ַדּקּות  ָבִרים  ּבְׁ
יֹוֵצא   וְׁ ה  ֲעשֶֹׁ ַהּמַ ָמר  ִנגְׁ ּבּור,  ַהּדִ ֵדי  יְׁ ַעל  ֶׁ ש  ָצא  ִנמְׁ ה.  ּוַמֲעשֶֹׁ ּבּור  ּדִ ָבה  ָ ַמֲחש  ִחינֹות  בְׁ ּבִ ָלבֹוא  ִריִכין  ה  צְׁ ֲעשֶֹׁ ַהּמַ ּיֹוֵצא  ֶׁ ש  ם  קֹדֶׁ י  ּכִ ַהּפַֹעל.  ל  ִמּכַֹח אֶׁ
ִריכִ  ל ַהּפַֹעל, צְׁ הֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ ֵדי לְׁ ן ּכְׁ ּבּור. ַעל ּכֵ ִחינֹות ּדִ בְׁ ה ּבִ ִחּלָ ִריָכה ָלבֹוא ּתְׁ ל ַהּפַֹעל, צְׁ הֹוִציא  ִמּכַֹח אֶׁ "ל. ּולְׁ ּנַ ּבּור ּכַ ִלים אֹוִתּיֹות ַהּדִ ְׁ ַהש  ין לְׁ

 ְׁ ש  ּבּור ּבִ ּבּור  ַהּדִ ּיֹוֵצא ַהּדִ ֶׁ ש  ל ָהאֹוִתּיֹות. ַוֲאַזי ּכְׁ ֻקּדֹות אֶׁ ִחינֹות נְׁ יךְׁ ּבְׁ ִ ש  ַהמְׁ נּו לְׁ ַהיְׁ רֹון, ּדְׁ ַצר ַהּגָ ל ַהּפַֹעל  ֵלמּות ִמּמֵ ָבר ִמּכַֹח אֶׁ ֵלמּות, יֹוֵצא ַהּדָ ְׁ ש  ּבִ
"ל:  ּנַ  ּכַ

שמים שיוצא לפועל במעשים טובים בחי' קיום התורה    מוליד כבוד שמים בדיבור וזיווג הגופני מוליד כבוד   דהיינו שזיוג הנשיקין   נח
 וכנ"ל שצריך ללמוד עמ"נ לעשות ולקיים.  

 עיין לעיל תורה יב אות ד' )דף טז:(   נט 

 שק"ש קודם לתפלת עמידה זה בחי' זיווג נשיקין קודם לזיווג הגופני )ריצ"ח(   וכן איתא   ס
 עץ חיים שער לט דרוש ט' ודרוש ד'  סא 



 1עג.           מוהר"ן                                    ס  תורה                              קוטי יל                       

זווג  נעשה  עי"ז  הנשיקין,  זווג  בחי'  שהוא  אלמים,  פה  להתיר  בחי'  הדיבור  כח  ע"י  כי 
 הגופני, בחי' להתיר פה עקרות כנ"ל:  

עתה יבאר רבנו עניין הבטחון הנ"ל שכל זמן שלא בא כח הדבור לכלי ההולדה שהם בטחני הדור אזי הוא  
ושה דהיינו חיבור אל הש"י בדיבור הקדוש אזי  פגם הבטחון דהיינו שבטוח וסומך על הסט"א וע"י זיווג דקד

    נעשה בטחון דקדושה ועי"ז הולדה. 

בחי'   הזווגים וזה  התקשרות  בשעת  ששוברין  חרס  כלי  שעכשיו  [א]   שבירת  להורות   .

שהוא בבחי'    ,דהיינו כל סתם שידוך הוא בשביל הולדה   שנעשה התקשרות שהוא בשביל הולדה
ה  בטחון שזה  והחלטה  ברור  כליותשידוךדהיינו  בחי'  והחלטה  ,  ברור  בחי'  כלי  \ב/ שפעולתם  , שהם 

   .כנ"למוליכים הטפה אל היסוד מבשלים ומחליטים ובחי' הנצח והוד ש ההולדה 
, עי"ז נתבטל  בטחון בה'שהתקשרות דקדושה היא  דהיינו    בטח בה לב בעלהוזה בחי' )משלי לא( 

כל    ת כבוד שמיםקשרות דקדושה להולד  שכיון שהחליט לקחת עצמו להת  ונשבר בחי' הבטחון דס"א
ית', עליו  ובטחונו  ית'  תקותו  ממנו  אחר  משען  לכל  מהתקשרות  עצמו  מנתק  משע  בודאי  הקנה    נתשהוא 

ותבטחו בעושק ונלוז ל(    '. ועל זה שוברין הכלי חרס, בבחי' )ישעי הרצוץ בחי' כחרס הנשבר
 , וזהובטחון של הש"י שהיא הבטחון האמיתיחומת ה  שעי"ז נשבר,  , דהיינו מבטח בוגדותשענו עליו  וכו'

. כי \ ג/ לחתות אש מיקוד ולחסוף מים מגבא  ושברה כנבל יוצרים ולא ימצא במכיתתו חרס וכו'
הבטחון דקדושה שנעשה ע"י ההתקשרות כנ"ל, הוא להיפך מהבטחון דס"א, שהוא בבחי'  

ו שלא יכוונו מעשיהם  דהיינשבירת כלי חרס כנ"ל. וגם מרמזין להם שאם לא יתנהגו בקדושה  

ית', שהוא    ויבגדו ח"ו בבחי' הבטחוןלהולדה דקדושה     , , בבחי' ההולדהכלי הולדת הקדושהבבו 
 כנ"ל:  [ ד]  מבטח בוגדס, שזה נעשה ע"י ראזי יהיו בבחי' שבירת כלי ח

  ואין אמוןוישר באדם אין  רמוז בנבואת מיכה שמקונן על שנעשה נביא בזמן שאבד צדיק מן הארץ  וזה  

אדם ואומרבבני  ז(  ,  ב    \ה/)מיכה  פיך  ֵחיֶקך  ף משוכבת  ל  א  אל תבטחו  רבינו   שמור פתחי  ולפי 

וזהו    הכוונה . היינו שא"א שיהיה הבטחון, היינו  ף"אל תבטחו באלשמקונן על חוסר היראת שמים 

הדור  כלי ההולדה בטחני  התיר  לשהוא ר"ת    ,אלף, סמוכין אל הדיבור, שהוא בחי'  בחי' 

ההולדה    למיםאה  פ כלי  כי  א'למים,  פ'ה  ל'התיר  דהיינו  הדיבור  כח  ע"י  לבטחון  לזכות  שא"א  דהיינו 

הדיבור דהיינו  פיך  מפתחי  ורחוק  שמור  הם  חיקך  שוכבת  וזה  דהיינו  היינו שיהיה  משוכבת חיקך.   ,
המלך   דשם מסופר על דו  \ו/ )מלכים א א(  הכתוב, בחי'  משוכבת חיקךנעשה מזה הולדה. וזה  

, ואע"פ  וחם לאדוני המלך  ושכבה בחיקך וכו' נה שהיה לו קר ואמרו לו עבדיו יבקשו נערהבשנתו האחרו

 
סעיף כו ספר מטעמים ערך  אליהו רבה סימן תקס ס"ק ז' הובא במ"ב ס"ק ט ועיין שדה חמד מערכת ז אות יב שהוא מנהג אשכנזים וקצת מעדות המזרח. ערוך השלחן סימן נ    א 

 דף נב משבצות זהב או"ח שם ס"ק ד' ליקוטי מהרי"ח ועיין לקמן תורה רסה ותורה צ' תנינא   חתן וכלה אות ח שלחן העזר ח"א 

נקראות יועצות כי הן בחי' מסנן נוזלים בגוף והכי נמי העיצה היא שמתוך כל האפשרויות מברר ומחליט כיצד לנהוג    לכן הכליות   ב
   מים והארץ.כמ"ש ויכולו הש ותכלית  ולשון סוף    .. וכן כליות לשון כלי למעשה 

לפגם   ג מיין    רמז  בחי'  והולדה  האש  מיסוד  דיבור  כי  וההולדה  כחרס  הדבור  דהיינו  דס"א  הוא  לו  וכיון שהבטחון  א"א  לכן  נשבר 
 ( עור לו י ש   )כעין זה שמעתי מהריצ"ח   ן כזה.ו להעלות את הדבור האש להסמיכו למי ההולדה ע"י בטח 

 משלי כה יט.     ד

ֲאִמי   מיכה פרק ז   ה  ל ת   ְתֵחי ִפיָך: )ה( א  ִ מֹּׁר פ  ְ ֶֹּׁכֶבת ֵחיֶקָך ש  ף ִמש   ו  ל  א  ְבְטחו  ב ְ ל ת ִ ֲחמָֹּׁתה     נו  ְבֵרע  א  ה ב   ָ ל  ה  כ   ָ ת ָקָמה ְבִאמ  ל ָאב ב   ֵ ב  י ֵבן ְמנ  )ו( כ ִ
 : י ֵביתוֹּׁ ֵ ְנש  ְיֵבי ִאיש  א  ָמֵעִני ֱאלֹּׁהָ   אֹּׁ ְ ִעי ִיש  ְ ִחיָלה ֵלאלֵֹּׁהי ִיש  ה אוֹּׁ ֶ פ  ידָֹּׁוד ֲאצ  ֲאִני ב    י: )ז( ו 

:  א פרק א -מלכים   ו  ם לוֹּׁ ָגִדים ְולֹּׁא ִיח  ב ְ הו  ב   ֻּ ס  ְיכ  ִמים ו  י ָ א ב   ָ ִוד ָזֵקן ב  ֶלְך ד ָ ֶ מ  עֲ   )א( ְוה  ֶלְך נ  ֶ מ  אדִֹּׁני ה  ו  ל  ְקש  ֹּׁאְמרו  לוֹּׁ ֲעָבָדיו ְיב  י  ָלה  )ב( ו  ָרה ְבתו 
ֶלְך:  ֶ מ  ה  אדִֹּׁני  ל  ם  ְוח  ְבֵחיֶקָך  ְכָבה  ָ ְוש  סֶֹּׁכֶנת  לוֹּׁ  ְתִהי  ו  ֶלְך  ֶ מ  ה  ִלְפֵני  ג      ְוָעְמָדה  ֲאִביש   ֶאת  ְמְצאו   י ִ ו  ָרֵאל  ִיש ְ ל  בו  ג ְ כֹּׁל  ב ְ ָיָפה  ֲעָרה  נ  ו   ְקש  ְיב  ו  )ג( 

ֶלְך:  ֶ מ  ָתה  ל  ִבאו  אֹּׁ י ָ ית ו  ִ מ  נ  ו  ש   ֲעָרה יָ   ה  נ   : )ד( ְוה  ֶלְך לֹּׁא ְיָדָעה  ֶ מ  ְרֵתהו  ְוה  ָ ש  ת ְ ֶלְך סֶֹּׁכֶנת ו  ֶ מ  ִהי ל  ת ְ ד ו  ד ְמאֹּׁ  ָפה ע 

רמז להולדה מפסוק שמדבר באבישג שלקח אותה דוד לא בשביל הולדה ומפורש שם שלא ידעה אלא לחימום בלבד.    צ"ע שמביא 
הל  בשער  היטב  זה  י וכמבואר  פסוק  על  להאריז"ל  ש קוטים  התמיהות  ם  אחר  כל  זה מבאר  מעשה  על  לבושים  דוד  ש   .שיש  תיקון 

  ואם לא היה עושה זאת היתה באה עליו צרת אדוניהו כמו צרת אבשלום   , לנשמתו ע"י תשובת המשקל על חטא ההרהור באביגיל 
והשלים לבוש נפשו    , שנותיוה  " כמו שתיקן אברהם אבינו בקע   , ומבאר שם שעד גיל שבעים תיקן כל ימי ו   שבאה על חטא בת שבע.

מהשבע  למעלה  עלה  אחרונה  אבישג.    , ובשנה  ע"י  נשמתו  לבוש  ספר  ותיקן  ומתחילת  שאול  נהרג  בסופו  א  שמואל  שבספר  )וזהו 
שמואל ב' מסופר כל מלכות דוד והצרות שעברו עליו לבד ממעשה אביגיל ופטירתו של דוד שהם מסופרים במלכים א' כי בספר  

 ה שבע מדות ובספר מלכים א' מסופר על תיקון המדה השמינית בינה(  נ ש   שמואל ב' הם על הימים שבהם תיקן את השבעים 
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.  שזה עיקר המכוון כאן  \זאבל שכבה אצלו להולדת מעשים טובים/   ,ששם שכבה בחיקו לא להולדת בנים
וכיון שאין בטחון א"א    :\ח/   כנ"לשיהיו סמוכים לכלי ההולדה  וזה א"א כ"א ע"י שמור פתחי פיך  

   .ומעשים טובים יראה וולדשת

פשט הפסוק מדבר בהשתחויה עד עפר שעי"ז אולי  יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה  \ט/ איכה ג'(וזה  

הכי נמי יתן את פיו דהיינו   פסוק שקדם לו ישב בדד וידוםה  כענייןומד פסוק זה  לשרבנו    היש תקוה ונרא

אולי רומז ליסוד עפר שהוא הפך    \י/ בור. עפר, הוא בחי' העדר הדיכח הדיבור בעפר שלא יוכל לדבר

ובהגיגי תבער אש  יסוד האש שממנו הדיבור   ומעפר תשח אמרתך  \יא/, כמ"ש )ישעיה כט(כמ"ש 
אזי תשח בחי' עפר  הדיבור  אמרתך  דהיינו שע"י  יושפל  דיבור  דהיינו  פיהו"    יתן בעפר"וזהו  .  דהיינו  את 

הדיבור להתיר פה אלמים כנ"ל. ועי"ז    היינו שצריך ליתן בחי'פיהו יתן בהעדר הדבור לתקנו  
הדיבור   כח  ה'בא  בלבד  לקווי  ית'  אליו  ומקווה  שבטוח  בטחון  היינו  כלי   בהחלט  תקווה  שהם 

  אולי יש תקוה   תיקון הדיבוריתן בעפר פיהו דהיינו  וזהו    :  כנ"לשל יראה ומעשים טובים  ההולדה  
 :  כנ"לבטחני הדור כלי ההולדה קווי ה' כדי שיגיע הדיבור ל 

יתן  ההולדה תלויה ע"י בחי'  זרעך דהיינו  , כי  והיה זרעך כעפר הארץ)בראשית כח(  וזהו  

 הנ"ל:   לדיבור דהיינו את דיבור פיהו יתן בהעדר הדיבור ויתקנו בעפר פיהו

 
שאמר  בחי'  וזה   יב( מה  משיח על    )דניאל  יקיצו  ימות  עפר  אדמת  מישיני  היינו  ורבים   ,

משינתן אותן  ומעוררין  וזהו    שמקיצין  עפרכנ"ל.  אדמת  הדיבור    מישיני  העדר  מבחי' 
דהיינו כשהמישח יעורר את ישראל להעלותם משינה דהיינו שליטת המדמה בחי' חי שאינו מדבר    כנ"ל.

ועי"ז   לעשות  עמ"נ  בלימודו  יכוון  אזי  קדמוניות  משנים  מעשיות  ספורי  אותם  שילמד  ע"י  מדבר  למדרגת 
וא למעשים טובים והתלמידים שאינן הגונים יפול עליהם שכחה ולא  התלמידים ההגונים יקיצו וישמעו וב

ויהי  היינו בחי' הדיבור, כמ"ש )בראשית ב(  חיי עולם  ,  אלה לחיי עולם  [יב]  וזהושישמעו כלום  
 ואלה לחרפות וכו'ותרגומו לרוח ממללא, היינו בחי' להתיר פה אלמים.    האדם לנפש חיה

 
פרשה ל פסקה ו אלה תולדות נח הה"ד )משלי יא( פרי צדיק עץ חיים מה הן פירותיו של צדיק מצות ומעשים    מדרש רבה בראשית   ז 
 ובים. הובא בפרש"י ריש פ' נח.ט 
נ' שקשה לו ת   קוטים י הל   ר ביאו ועיין    ח נזכר    שהרי   , בת כנ"לי אות  ותירץ דקאי השמירה  שבו תלוי ההולדה.  שמירת הפה  לעיל  לא 
הגוניםת מ  שאינם  היא  ,  למידים  ההולדה  ועיקר  כי  ולקיים  לעשות  עמ"נ  הלימוד  גם  דהיינו  דקדושה  לפועל  הוצאה  לכל  כולל  שם 

בל כשמלמד תלמיד כזה  הפגם של תמיד שאינו הגון הוא דבר הזה שבא ללמוד שלא עמ"נ לעשות והמלמד כאילו עושהו לתלמיד א 
כאן   וזהו שאמר  להולדה  נסמך הדבור  לא  כי  בבחי' ההולדה של המלמד  פגם  נעשה  ועי"ז  מביאו לעשיה  כי לא  עושהו  נחשב  לא 

     לדה דהיינו שוכבת חיקך צריך לשמור פיו מללמד תלמיד שאינו הגון כנ"ל.ו שכדי לבוא לה 

הריצ"ח שהאריך    לו  ר שיעו ועיין   דבריו  של  קושיא    עוד   לבאר  כאן  רבינו  עפ"י  מרובה  תירץ  מי שחכמתו  על  המשנה  שנקטה  מה 
ממעשיו את הפסוק והיה כערער בערבה, שקשה א"כ רישא דהאי קרא "ארור הגבר אשר יבטח באדם" איך קשור לעניין. אבל לפי  

אי  כי  ההולדה  לכלי  סמוך  לא  אצלו  שהדיבור  הפירוש  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  מי  כי  היטב.  מובן  מעשים  רבנו  להוליד  כוונתו  ן 
או  זה  ועל  בוגד  מבטח  כאן  הנקרא  וזה  חכמתו  ע"י  שהוא  מ טובים  ע"י  בוגד  מבטח  דהיינו  באדם  יבטח  אשר  הגבר  ארור  הנביא  ר 

 מרובה ממעשיו.     כערער בערבה כי חכמתו 

ל ָעָליו:   איכה פרק ג   ט  י ָנט  ֹּׁם כ ִ ָדד ְוִיד  ָ ב ב  ֵ יהו    )כח( ֵיש  ִ ָעָפר פ  ֶ ן ב  ֵ ְקָוה: )כט( ִית  י ֵיש  ת ִ ל     או 

לשון המתנה כמו )שמואל א יד( אם כה יאמרו    -מי שאירע לו אבל וצרה ישב גלמוד ויצפה לטובה. וידום    -)כח( ישב בדד    -  רש"י פ 
 כי בעל הגזרות נשא עליו הגזירה זו:  -אלינו דומו דיהונתן. כי נטל עליו  

 דייקא )ביאור הליקוטים אות סה(   שאת הבארות אשר חפרו האבות סתמום בעפר   והיינו כנ"ל   י
כט   יא :  ישעיה פרק  ִיְנקֹּׁפו  ים  ג ִ ח  ָנה  ָ ש  ל  ע  ָנה  ָ ש  ְספו   ָדִוד  ָחָנה  ת  ִקְרי  ֲאִריֵאל  ֲאִריֵאל  י  הוֹּׁ ה    )א(  ֲאִני ָ ו  ה  ֲאִני ָ ת  ְוָהְיָתה  ֲאִריֵאל  ל  ִתי  ֲהִציקוֹּׁ ו  )ב( 

ֲאִריֵאל:  י כ   ִ ר ָעָלִיךְ   ְוָהְיָתה ל  ו  ד  רֹּׁת:   )ג( ְוָחִניִתי כ  ִיְך ְמצֻּ ֲהִקימִֹּׁתי ָעל  ב ו  צ ָ ִיְך מֻּ י ָעל  ְרת ִ ח ִאְמָרֵתְך ְוָהָיה    ְוצ  ש    ֵמָעָפר ת ִ ִרי ו  ֵ ב  ד  ְלת ְ ֵמֶאֶרץ ת ְ פ  ָ )ד( ְוש 
ְפֵצף:  צ  ֵמָעָפר ִאְמָרֵתְך ת ְ ֵלְך ו  ב ֵמֶאֶרץ קוֹּׁ אוֹּׁ    כ ְ

כי מעולם לא לן    -בהעיר אשר שכן שם דוד. ספו וכו'    אמר הנביא יש להתאונן על המזבח העומד   -)א( הוי אריאל    -  מצודות דוד 
יתוספו   עוונות היום אבל מעתה  כפר על  בין הערבים  ותמיד של  עוונות הלילה  כפר על  כי תמיד השחר  ועון בידו  בירושלים  אדם 

בהכנעה בקול נמוך  תהיה מושפלת ותדברי    -)ד( ושפלת        עוונות שנה זו על עונות שנה שעברה כי הקרבנות יכרתו ואינם להתכפר: 
ומעפר תשח אמרתך   לארץ.  יוצא מתחת  הקול  גודל    -כאלו  על  להורות  וכפל הדבר במ"ש  העפר  מן  תכופף אמרתך כאלו תדבר 

ותדבר בלחש בהכנעה וישמע קול כקול האוב הנשמע מארץ שהיה קול נמוך עד שלא ידמה דבור אדם אלא    -ההכנעה. והיה כאוב  
 בקול כאלו יוצא מן העפר וכפל הדבר פעמים רבות על גודל ההכנעה ומרבית התחנונים:   תצפצף   -צפצוף כעופות. ומעפר  

 המשך הפסוק הנ"ל    יב 
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,  חרפה שברה לבי , היינו בחי' )תהלים סט(  הם בחי' חרפהדהיינו התלמידים שאינם הגונים ש   [יג ]
. וע"י שבירת לוח לבך  [יד]   בחי' שכחה, שבירת הלב, שהיא בחי' שבירת הלוחות, כמ"ש

לא   הראשונות  לוחות  נשתברו  לא  אלמלא  נד(  )עירובין  כשארז"ל  שכחה,  בא  הלוחות 
טמאה נשכח מהם  היתה שכחה. היינו שאותן שאינן ראויין לקבל שהם בחי' עור בהמה  

רבנו  [טו]   כנ"ל שמשה  יא  ו'  המנחה  בלק"ה  מה    וכמבואר  רב  גרמוכשראה  כדי    ערב  הלחות  את  שבר 

 :  שתשתכח התורה מתלמידים שאינם הגונים

 
 טאות 

נאמרה בראש השנה רמוז בה סוד השופר שנצטוינו לתקוע בר"ה להתעורר לעבודתו   זו  ית'  כיון שתורה 
ועיין בשיחות על תורה  לחזור ולהמליך אותו ית' עלינו בשכל.    דייקאנא  ביומא דדי  שנה החדשהתחילת הב

רבינו   עצמו  שהכין  בהכנה  שכבר  בשעת  לזו  וכ"ש  לתשובה  עצומה  התעוררות  אנ"ש  הרגישו  אמירתה 
 .והיו שם בכיות נוראות שנפלה על כולם יראה נוראהאמירתה 

מבואר   השופר  תקיעת  חייםסוד  עץ  שבר"ה  בפרי  פ"א  השופר  אדם    שער  בבריאת  שהיה  מה  בחי'  חוזר 
ובאופן  גבה לגבו כמבואר בערובין דף יח  שנברא דו פרצופין דהיינו שבת זוגו מחוברת לו באחוריו  הראשון  

לחתוך   הוצרך  לכן  כנגדו  כשהיא  אלא  לעזר  לו  להיות  יכולה  ולא  ורביה  לפריה  זוג  בת  נקראת  לא  הזה 
. וכל זה הוא גם משל וביאור על האדם  \טזהפיל תרדמה/ל  ולזה היה צריך אותה ממנו להביאו לפניו  )לנסר(  

ועי"ז   ממנו,  נפרדת  כביכול  בריאה שהיא  ברא  ית'  מלכותו  לגלות  העולם שכדי  בבריאת  שנעשה  מה  על 
ועיקר התכלית שיהיה עם ישראל שממליך  ועיקר הבריאה הם נשמות ישראל.  תוכל להמליך אותו עליה.  

 עניין זה חוזר בכל שנה בראש השנה. ו  .אותו ית' נתקיים אחר מתן תורה
ית' כלים להמליך אותו   ,לכן אחר מתן תורה תוקעים בשופר כי עד מתן תורה זה בחי' מה שקבלנו ממנו 
  , ואחר מתן תורה אנו צריכים להתעורר ולהתחיל להמליך אותו. ולכן תוקעין בשופר אחר קריאת התורה

 ובמוסף ואז אומרים פסוקי מלכויות.
ות אזי אנו כלפי הקב"ה בבחי' אחור באחור דהיינו שכיון שאנו בבחי' פונים עורף אליו כן הוא  כי עד התקיע

נקראת   ובמצב כזה  מוחין אלא בדינים בחי' שינה  היא בלי  וזה בחי' שההמלכה שלנו את הקב"ה  כלפינו, 
 וי לעבדופי הצדק וההכרח ולא באמונה וחיות כפי שראככי האדם עובד את בוראו רק    "צדק"עבודת ה'  

י הזוהר שאמונה היא  בתורה ז' עפ"דהיינו גם לפנים משורת הדין זה נקרא אמונה. וכמבואר  בדחילו ורחימו,
 . דהיינו מוחין כשמאיר האמת לאדם

הבן  מח  )דהיינו    וחוהנכנסים במ)אמא עילאה(  שרגלי הבינה  כי המוחין של האדם זה בחי'  וסוד השינה הוא  
ולכן חזרה אליה,  עולין  ומסתלקים  , ובשעת השינה  ה"י שלה נעשים חב"ד אצלובחי' שנ ומכונה זעיר אנפין(  

 נה היא מוחין דקטנות ובחי' דינים. יהש
עולים   ,כח המלכת הש"ישהם  שלנו    והצדק )שהיא אמונה חלשה(  האמת  יםותועלת השינה היא שאז עול

א זמן של דינים ויש חשש  א"א להם להתייחד כי הולמטה  . כי בלא זה  לבינה ושם מתחזקים בסוד היחוד
לכן רק    לים שמחשש האויב עומדים תמיד גב אל גב.ייניקת הקליפות לכן הם נדבקים אחור באחור כמו חי

 אמונה. ליחד ולהתחזק יבעלייתם לבינה ששומרת עליהם בבחי' אמא דמסככא על בניה אזי יכולים להת
שמתעורר וחוזרים אליו המוחין הנ"ל, וזה  אבל כל זה נעשה רק בבחי' המוחין ולא ניכר באדם עצמו אלא כ

 .\יז/ נעשה ע"י השופר

 
 המשך הפסוק הנ"ל בדניאל יב   יג

 משלי ג' ג', וז' ג', הנ"ל באות ז )דף עב:(  יד

 באות ז )דף עב:(  טו

ל ָהָאָדם ו    ראשית פרק ב ב   טז  ָמה ע  ְרד ֵ ל ְידָֹּׁוד ֱאלִֹּׁהים ת   ֵ פ  י   ה: )כא( ו  נ ָ ֶ ְחת  ר ת   ש ָ ָ ֹּׁר ב  ְסג  י ִ ְלעָֹּׁתיו ו  ת ִמצ   ח  ח א  ק   י ִ ן ו  ָ יש  ֶבן ְידָֹּׁוד ֱאלִֹּׁהים ֶאת    י ִ י ִ )כב( ו 
ְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם:  ה ו  ָ ח ִמן ָהָאָדם ְלִאש   ר ָלק  ֶ ָלע ֲאש  צ ֵ    ה 

 י פרצופים נבראו: מסטריו כמו )שמות כו( ולצלע המשכן זהו שאמרו )עירובין יח( שנ   -מצלעותיו      -  רש"י פ 
פ"א   פע"ח שופר   יז  בר"ה    שופר ב   לתקוע אחר קריאת התורה  יכין עצמו    -ריש  כי עתה  ידעת,  כבר  כי  הזעיר אנפין משינתו.  לעורר 
]נפל[ בכל )  שינה על ז"א, שיצא נה"י דאימא ממנו בראש לאה, ועתה מעוררים הז"א משינתו על ידי השופר כמ"ש לפנינו, ויכנסו    ( 

ב  דאמא  נה"י  בענין  שוב  לקמן,  כ"ז  עוד  ויתבאר  כבר,  כמ"ש  השופר  ע"י  בשינתו  נמתקו  כי  לרחל,  מתוקים  הדינים  עתה  ויתן  ז"א, 
 התקיעות בעזרת השם: 

צריך לידע, מי הוא התוקע, ומי הוא הפה, ומי הוא השופר, ומי הוא הקול. דע, שכבר הקדמנו    -סוד השופר    -הפרק   עוד שם באמצע 
סוד אב"א, וכונתינו לנסר אותן ע"י הדורמיטא דאפילו או"א לז"א. וכבר ידעת סוד הדורמיטא, שהוא  לך, שעתה ביום ר"ה, הזו"ן ב 

העלאת זו"ן הפנימית שלהם בסוד מ"ן בתוך הבינה. ועתה אנו מוציאין אותן ע"י השופר, מתוקנים עם המוחין. והנה סוד שופר, הוא  
   כי שם ס"ג הוא בז"ת של הבינה בסוד הפנימית, לא בסוד א"מ:  סוד א"מ של ז"ס תחתונות של הבינה. והנה כבר הודעתיך,  
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בחי'   זה  צינור  והיותו  ורחב למטה  צר למעלה  צינור חלול  כמו  הוא  מקיפים של  ז'  כי עפ"י הסוד השופר 
 ( כטבעות השופר  זה תחת זה כמו צינור )ומקיפים הם עיגוליםבחי' אמא עליונה הבינה 

   .\יח/עת את המוחין של הבנים שיצאו לחוץ דרך השופרופה השופר הוא פה הבינה והיא תוק
שזה ממש בחי' לידת האם את בינה בבחי' חיל כיולדה שיוצאים ביראה גדולה הכי נמי לידת המוחין דהיינו  

 חזרתם אל הבנים היא מחזירה לבנים יראה עצומה. 
 .  וידוע שבינה היא כתר דז"א נמצא כל בחי' עתיק המבוארים כאן הם בבינה עילאה
  \יט/ ומהם נמתקים כל הדינים ונמשך המוחין וכל זה נעשה ע"י התוקע וכוונתו בתקיעה

פ"א דשופר פע"ח  לשון  מקור הקולות האלו,   -וזה  רומז אל  וזהו  פניו מתאדמין,  אז  תוקע,  אמנם כשאדם 
ם העליונות של  ]שהם מקום הלחיים הפנוי משיער בפני  שהם ז' הבלים, שהם של ז' שמות ס"ג דבתרין תפוחין דעתיקא

, ועי"ז הם מתעוררין הפנים העליונים דעתיקא, אריך אנפין מקור הרחמים ששם היא מדת ואמת שביג' מדות של רחמים[
שהם ז' שמות דס"ג, ומאירין. וז"ס הארת פני התוקע, ומאירים גם ז"ת דאמא, שהם ג"כ ז' פעמים הבל כמו  

לעיל, כמ"ש  ס"ג  פעמים  ז'  בהם  שיש  דעתיקא,  פנים    הפנים  יופי  הוא  שופרא,  מלשון  שופר,  לשון  וזהו 
 \ כ/ דעתיקא, המתגלים ע"י השופר כשמתאדמין פניו כמ"ש:

מפנים דעתיקא, אר"ך נהורין  רכא[    ויכוין להמשיך ש"ע  וק"ן  ]דהיינו  לז"א,  חצי[  ה]דהינו  אורות לא"א,  יורדים 
 עכ"ל. ומשם יורדים לנוקבא כנודע:

ממשיך   שהשופר  אמעתיק  נמצא  ויראה  הארת  ובטחון  לאמונה  זוכה  שעי"ז  לאדם  ועצומה  נפלאה  מת 
 נפלאה שבזה תלויים כל התיקונים המבוארים בתורה זו. 

]הויה במילוי יודין לבד   העולה מזה, כי סוד הקול היוצא מן השופר, הוא סוד מלוי ס"ג  -עוד שם בפע"ח הנ"ל

הפשוט    מואו שהם  סג  והמילוי-יוצא  כ  [הבל-כו  לכן  דאמא,  ומלוי  שבז"ת  ס"ג  נגד  קולות,  מאה  תוקעין  אנו  נגדם 
 עכ"ל. שהוא הב"ל, ובין הכל עולה מאה כמ"ש לקמן בפרטות:

נמצא שרק בשמיעת מאה קולות זוכים לבטל חמדת הבל היופי כמבואר בסוף אות ט' בתורה שההבלים של  
ונתבאר ל כי ההבלים האלו הם היראה שמעורר השופר  ג'  השופר מבטלים חמדת הבל היופי.  עיל באות 

 שיראה מבטלת חמדת הבל היופי. 
ע"י הצדיק כי הצדיק נקרא אם שמניק לישראל כמבואר    \כא/וכל זה בחי' ספורי מעשיות משנים קדמוניות

ח'  בתורה ד'   יכות בככבי אור רכמבואר בא  ,בפרט רבינוו  ,)וכמ"ש אם לבינה תקרא(  והוא בחי' בינהאות 
מעשיות הם דברי חול שהם בחי' השופר שבו    פוריין בהמה כן הס פרק חכמה ובינה. וכמו שהשופר הוא קר

. בחי' הבלים דקדושה שבהם הארת אמת מבחי' שנים קדמוניות דהיינו מעתיקתוקעת הבינה דהיינו הצדיק  
שעי"ז נעשה להתיר    . \כב/ לב בבחי' אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדוב  הפוגעתשעי"ז נמשך יראה עצומה  

עה שומא את רבו ומתחיל לדבר דבורי אמונה עד שזוכה לבטחון דהיינו שסומך כלי פה אלמים דהיינו שנ
שזה בחי' שרואה לפניו אות ית' בכל רגע כמו ממש ועי"ז נופל עליו יראה עצומה בחי'    הדבור לכלי ההולדה

התבוננו שהיא  נפלא  לביטול  בא  שעי"ז  ליראיו  מחסור  אין  דהיינו  עשירות  ובחי'  ימים  תוסיף  ה'  ת יראת 
 תורה דעתיקא שהיא בלא גבול.  דהיינו השגת

ע"י  בעניין העדר הדיבור שנגרם  עומק חדש  כאן  עניין התקיעה שקודם התרועה שברים מתחדש  בעומק 
דלא כפשוטו שהוא עניין של דיעבד אלא אדרבה עיקר הדבור בכח הוא  )כמבואר בפל"ח אות יג(  ,  השינה

לאו הכי לא מובן מדוע הוא רמוז בתקיעת השופר שכל דייקא ממה שהיה תחילה בהעדר ואילמות. דאי  
   עניינו זה ההתעוררות והולדת היראה.

 
והנה הפה שבשופר, הוא פה הבינה, שהיא עתה תוקעת את הזו"ן לחוץ דרך פה, ואז הם יוצאים ונמשכים    -אמצע פ"א   פע"ח שופר   יח

של  פה  והנה  הזה.  השופר  מתוך  יוצאין  הם  ואח"כ  שלה,  ז"ת  של  א"מ  תוך  עוברים  הם  ואז  ולמטה,  כ"ב  משם  עם  ס"ג  שם  הוא  ה, 
 אותיות הנמשכין שם, והוא גי' פה. וסוד השופר, שהוא א"מ שלה.

אח"כ יקחנו בידו, ויכוין בו איך הוא קצר ורחב, ומקום הקצר יהיה אצל הפה למעלה, ומקום הרחב יהיה למטה, והוא    -  פע"ח הנ"ל   יט 
כי כל הכפאת הדינים אינו, אלא ע"י שרשם, כי הדיני עליונים  צריך לכוון אל מציאת הדיקנא דעתיקא, אשר הוא הכופה כל הדינים,  

וכבר   לקמן.  הדינים כמ"ש  נכפין כל  דינים כנודע, ובה עצמה  והדיקנא דעתיקא היא  וממתיקים אותם.  הם עצמן מכפים את הדינין 
ת הראש, כמ"ש זה בענין  ויש בה ב' שמות י"ה י"ה, אשר נמשכים מב' פיאו   ידעת איך הדיקנא היא למעלה צרה, ולמטה מתרחבת, 

הי"ג מדות. הם באים מב' אלהים שבב' פיאות הראש, ושם ו"ה א', הוא במיצר הדיקנא, בתיקון א' דדיקנא, ושם י"ה הב' הוא במרחב  
שבמיצר   ראשון  דתיקון  י"ה  שם  הצר,  שעליון  ויכוון  הפה,  אל  דבוק  למעלה  יהיה  הצר  מקום  לכן  כנודע.  ו'  תיקון  שהוא  הדיקנא, 

 , והתחתון הרחב שם י"ה הב' שבמרחב הדיקנא, להורידן לאכפיא הדינין כמ"ש לקמן, כי ע"י השופר נתגלה כמ"ש לקמן: הדיקנא 

ועוד הוא לשון שופר, כי נתגלה ע"י השופר, יופי פנים דעתיקא וממתיק הדינים דא"מ של ז"ת דבינה. ולכן אנו תוקעין    -  פע"ח שם   כ
יתד במקום נאמן, כי הבינה מוציאים מתוכה ותוקעת אותם תוך א"מ שלה, ואח"כ יוצאים    בשופר, ולשון תקיעה הוא מלשון תקיעת 

 משם ולחוץ, ודי בזה: 

ואע"פ    .שתוקעת הבינה להוליד את המוחין דרך השופר הן ז' תחתונות של הבינה שם עתיק ומשם הז' הבלים    כי שנים קדמוניות   כא
ה מהשכל וקודם לו זה כלפי זעיר אנפין שכל ז' האלה אצלו הם עתיק וכנ"ל  שהן ז' תחתונות נקראות קדמוניות דהיינו מה שלמעל 

 שבינה כתר דז"א.

 אות ג' כיצד קול השופר מיישר את עקמומיות הלב שנתעקם ממנו ית' וע"י השופר חוזר ומתיישר אליו ית'.  עיין גם תורה ה'   כב
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כל התורה הזו וסיבת התחלת העסק של    למעשה לה ונוראה וכן  ונמצא שאע"פ שהשינה כאן היא נפילה גד
ינו  על רב  (בהקדמה תורה בשם חכמה ותבונה  כנ"ל)פורי מעשיות עקב החרופים של הצורר הזקן  ירבנו בס

לעסוק עימהם רק ע"י אמירת תורות והוצרך לגנוב דעת הס"מ    הא הי שהפילו שינה על אנ"ש עד שכבר א"
מיכה ז' ח'(  )עניין של ירידה צורך עליה בבחי'    ולעוררם ע"י ספורי מעשיות אעפ"כ היה בזה)לק"ה גניבה א(  

לא נאמר כי אחרי נפלתי קמתי,  גו' ו  \כג/אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי  
והמשכיל    ,כיון שהקימה איננה דבר נפרד לגמרי מהנפילה אלא שבנפילה עצמה טמונה ומכוסה בה הקימה

  (תרע"ד-נח-)שם משמואל על דבר טוב יריח תיכף בנפילה את הקימה העתידה.

שופר  וזה השינה\כד/ בחי'  התעוררות  בחי'  הוא  שופר  כי  עמ  ,  לתקוע  התורה  "נ שציוותה 

השנה/  ראש  בכל  מהשינה  בספרים\כהלהתעורר  כמובא  ישינים    [כו]   .  עורו  בחי'  מרמז  ששופר 
תשובה  מתרדמתכם בהלכות  ולהתיר פה  כלשון הרמב"ם  ועי"ז הוא בחי' להתיר פה אלמים   .

 עקרות כנ"ל. 
 וזה בחי' תקיעה שברים תרועה.  
 כפיך נוקשת באמרי פיך תקעת לזר    \כח/, בחי' )משלי ו(\כז/ תקיעה, הוא בחי' העדר הדיבור

נלכדת נוקשת  פיך,  באמרי  יקוש/   נלכדת  פח  כמו  לשון  כפל  כף.  \ כטהוא  מתקיעת  מדבר  הפסוק    \ל/ פשט 
כאן שאם נתת תקיעת כף אזי ההתחייבות הזו היא  המלך  ואומר שלמה    \לא/שנוהגים לחזק הבטחת ערבות

 
ז, ח( כי אשב בחשך ה' אור לי. שנ   -מזמור כב    מדרש תהלים   כג ו רבותינו, מתוך כעס רצון. ומתוך אפלה אורה. ומתוך רוגז  )מיכה 

רחמים. מתוך צרה רוחה. מתוך ריחוק קירוב. מתוך נפילה קימה. מתוך כעס רצון, שנאמר )דברים ט, יד( הרף ממני ואשמידם. מיד,  
)חבקוק ג, ב( ברוגז רחם תזכור.    )שמות לב, יד( וינחם ה' על הרעה. מתוך אפלה אורה, כי אשב בחשך ה' אור לי. מתוך רוגז רחמים, 

מתוך צרה רוחה, )ירמיה ל, ז( ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע. מתוך ריחוק קירוב, )הושע ב, א( והיה במקום אשר יאמר להם לא  
 י עמי אתם יאמר להם בני אל חי. מתוך נפילה קימה, כי נפלתי קמת 

ומוציאה את זו"ן דרך פיה  כי היא תוקעת מתוך פיה    הוא אימא עילאה   דע כי התוקע   -דרושי ראש השנה דרוש ז    -  שער הכוונות   כד

ואח"כ הם    ז"ת שלה שהם סוד השופר ואז יורדים משם ולמטה ונכנסים ועוברים תוך פנימיות אור המקיף בתוך חללו עד סיום    לחוץ 
הכ  ועם  דס"ג  הויה  היא  אימא  של  הפה  גם  והנה  לחוץ.  הזה  השופר  של  התחתון  פה  מתוך  בסוד  יוצאים  שם  הנמשכים  אותיות  "ב 

שיוצאים מתוך השופר. הנה הודעתיך כי    ועתה נבאר מה הם הקולות        אחה"ע בומ"ף כו' בתוך ה' מוצאות הפה הרי הם בגי' פה.  

  התיקון הז' דבי"ג תיקוני דיקנא דעתיקא הוא נק' ואמת והוא בחי' תרין תפוחין קדישין דעתיקא ושם נתבאר כי הם ז' הויות דס"ג 
והנה המילוי של ס"ג הוא בגי' הב"ל ונמצא כי ז' המילויים שבז' הויות הנז' הם סוד ז' הבלים דקהלת וכולם             שהם בגי' אמ"ת:

אלו הז' מילויים שהם ז' הבלים הנז'  הם בגי' ר"ס עם הכולל שלהם ולהיות כי כל בחי' מילוי הוא דין כי מילוי הוא בגי' אלהים לכן  

והנה  כי כבר הודעתיך כי שבעה הויות דס"ג הם בז"ת דאי'    שהיא בחי' דין ודינין מתערין מינה ונמשכין בז"ת שבה נמשכים מבינה  

סוד קול   והם  מפיה התחתו' של השופר לחוץ  יוצאין  ואלו  ז' הבלי' אלו  בחי'  השופר הם  פיה אל תוך  הקולות שאי' תוקעת מתוך 
והנה בהתחלקם    וע"י הבלים אלו נתקנים זו"ן חו' מתחלקי' חציים לז"א וחציים לנוק'  והנה הם בגי' ר"ס כנז' וכשיוצאי' משם ל   השופר 

ק"ל   שהם  חציים  לוקח  ו'  הנק'  ז"א  ואז  הויה  של  תתאה  ה'  אות  היא  ונוק'  ו'  אות  הוא  ז"א  והנה  ק"ל  ק"ל  פעמים  שני  היו  לחצאים 
 קול השופר.  ונעשים קול והנקב' הנק' ה' לוקחת חציים שהם ק"ל ונעשים קל"ה וזהו סוד 

טעם שנקראת שנה כי יב חדשי לבנה הם כט וחצי יום ותשצג חלקים כפול יב חדשים שהם שנד    –אות סג    עין ביאור הליקוטים   כה 
ימים וח' שעות ותתעו חלקים ומקצת היום נחשב יום לכן נקראת שנה כי יש בה שנה ימים. ומקשה מדוע לא נקרא שסה שהרי עיקר  

וחוזר בד  יוק כל שנה זה שסה ימות החמה. ומתרץ שזה סוד חיפוש הבת מלך שהיא בחי' הלבנה שמשלימה את  השנה מה ששונה 
עצמה.   על  וחוזרת  ששונת  השנה  מחמת  בשינה  שוקע  לא  הזה  החיפוש  ע"י  שרק  חמה  לשנת  הלבנה  ידו  שנת  על  הזה  והחיפוש 

 .ההתעוררות מהשינה עד שזוכה לע' שנין ע' פנים של תורה שהם התבוננות נפלאה 
 כלשון הרמב"ם ביד החזקה תשובה ג ד. הובא בפרי עץ חיים שער השופר פ"ה   כו

ואע"פ שקול שופר בכלליות מעורר כמ"ש אם     כי תקיעה הוא קול פשוט הפך הדבור שהוא חיתוך ושבירת הקול.  נראה קצת רמז   כז 
ומעו  יחרדו אבל בפרטיות כלפי השברים תרועה שהם קול משתנה  ועם לא  זי הקול הפשוט הוא בחי' שינה  א רר  יתקע שופר בעיר 

 שתירץ לפי דרכו.  ועיין ביאור הליקוטים אות נא.   .והעדר הדיבור 
יָך:   משלי פרק ו   כח ֶ פ  ר כ   ז ָ ָ ל  ְעת  ק  ָ ָ ְלֵרֶעָך ת  ְבת  ִני ִאם ָער  ִאְמֵרי ִפיָך:  )א( ב ְ ָ ב ְ ְדת  ָ ְבִאְמֵרי ִפיָך ִנְלכ   ת  ְ ש  ק  א ב ְ    )ב( נוֹּׁ ה זֹּׁאת ֵאפוֹּׁ י  )ג( ֲעש ֵ ֵצל כ ִ ִני ְוִהנ ָ

ב ֵרֶעיָך:  ְרה  ס ו  ֵ פ  ף ֵרֶעָך ֵלְך ִהְתר  יָך:  ָבאָת ְבכ  ֶ פ  ְפע  ָמה ְלע  ְתנו  ָנה ְלֵעיֶניָך ו  ֵ ן ש  ֵ ת  ל ת ִ    )ד( א 

 הלכידה היא אחר המוקש, יקושת לך וגם נלכדת )ירמיה נ"ב(:   -)ב( נוקשת, נלכדת    -מלבי"ם חלק באור המלים  

ֵבית ֱאלָֹּׁהיו:  )ח( צֶֹּׁפה ֶאפְ   ט פרק  הושע    כט  ֵטָמה ב ְ ש ְ ָרָכיו מ  ל ד ְ ָ ל כ  ש  ע  ח ָיקוֹּׁ ִים ִעם ֱאלָֹּׁהי ָנִביא פ   )שקר(  הנביא    -  שם מצודות דוד  ופירש  ר 
 כי כמו שהפח יפול בו הצפור כן בדברי נביא השקר יפול אפרים.  , הוא לפח מוקש פרוסה על כל דרכיו של אפרים 

הכאת כף אל כף או נעיצת יתד או השלכת דבר בדבר אחר נקרא    -ותקעת לזר כפך,    -  דרשה יח   -לרבי יעקב סקילי    תורת המנחה   ל
תקיעה, דכתיב )שופטים ג כא( ויתקעה בבטנו, )שמות י יט( ויתקעהו ימה סוף, )שופטים ד כא( ותתקע את היתד ברקתו, והרבה כיוצא  

 בזה שהוא ענין הכאה, 

ולמד כל זה מיהודה שהוא נכנס ערב על    -  הקיום של תקיעת כף יותר חמור משבועת התורה:  חומר  -דרשה יח    -לרבי יעקב סקילי    תורת המנחה   לא

עבד  בנימין, דכתיב )בראשית מג ט( אנכי אערבנו מידי תבקשנו וגו'. ובמה חייב עצמו בזה הערבות, בתקיעת כף, שהרי בכל הערבות אדם מחייב ומש 
וזה קיום וקשר אמיץ שאין לו התרה ולא הפרה, והוא יותר משבועת התורה שהרי בשבועת    גופו וממונו על ידי תקיעת כף דכתיב תקעת לזר כפך,

וכן כתבו חכמי הוראה בחיבוריהם: ידי חכם, ובתקיעת כף אין לה היתר כלל,  זה למה         התורה יש לה היתר על  מפני שהשבועה בתורה    -וכל 
ה והם בה בכח ולא בפועל, כחכמת החכם אע"פ שהיא בלבו חקוקה, היא בו בכח  עיקרה היא על עשרת הדברות, ועשרת הדברות הם כתובות בתור



 6עג.           מוהר"ן                                    ס  תורה                              קוטי יל                       

דהיינו שתוקע   ,שופר ת רמז לתקיע "תקעת"ורבינו מצא כאן בלשון  . על דבור הבטחתךומלכודת כמו מוקש 
השופר בתוך  בחוזק  פיו  פיך "ובלשון    ,הבל  באמרי  להע  "נוקשת  הדיבורדרמז  שתקיעה   .ר  העדר    נמצא 

 .  הדיבור
הדיבורבין    וצ"ע הקשר להעדר  בדיבורו  כף    .הנלכד  בתקיעת  ובפרט  כי הערבות  אפ"ל  מוקש  ואולי  היא 

  ,לא יכול לפטור עצמו בדבורדר הדיבור אצל המתחייב  וזה כמו העד  ,מחייבת קיום  כי  ,כל תירוץ  שמבטל
  כי נתחייב רק לעשות.

יותר  רביאועוד   ערבות    -עמוק  דהיינו  כף  דבריו  כיווןשתקיעת  לקיים  אותו  עי"זשמחייבת  את   תלוכד  , 
  את עצמו,  מנהיגהשהוא בחי' דיבור של   ,וזה בחי' העדר הדיבור המתוקן .דבורו  ע"יהאדם להיות בחי' נגרר  

כל ההולך  כי  הפך הנגרר אחר חמדת הבל היופי ותאוות ניאוף. )  ,בחי' מלכות ויראה  ,חי' דבר מלך שלטוןב
כעין זה  )  (נהיג עצמומשבשכלו    הפך העומד על דעתו  ניאוף הנקרא שכיבהאחר חמדת ליבו נקרא נגרר בחי'  

 ( )שיעור מא( שמעתי מהריצ"ח 

יםתי צדיק  שפ   \לב/ה, הוא בחי' הדיבור, בחי' )משלי י'(עתרו ּבִ עּו ר  פירוש שהצדיק בדיבור .  ִיר 
שכיון    ורבנו מצא כאן רמז לתרועת השופר שהוא בחי' הנהגה כמו דיבור מתוקן.  רבים.  ומנהיגשפתיו רועה  
, העדר  נות וחמדת הבל היופינים כנ"ל בחי' עורו מתרדמתכם, נמצא שמוציא מבחי' מוחין דקטשמעורר ישי

דהיינו שופר בעיר ואיש לא ירא,    עאל היראה בחי' היתקומביא    ו אלא נגרר.הדיבור כנ"ל דלא מנהיג עצמ
להיות מנהיג את  מנהיג את האדם  מעורר ושנצטווינו להריע בו כמ"ש יום תרועה יהיה לכם, הוא  שהשופר  

 .מבחי' חי למדבר ומעלה, בבחי' דבר מלך שלטון דהינו דיבורעצמו 

וכו' אשרי שא  \לג /שברים זה בחי' בטחון, בחי' )תהלים קמו( יעקב בעזרו-אל תבטחו בנדיבים    ל 
ה' אלקיו שם(  תקוותו  היינו  \לד/שברו  .שברו על  ציון  הנ"ל  )מצודת  ה'  קווי  בחי' כלי הולדה,   בחי' 
סו( )ישעיה  אוליד  \לה/כמ"ש  ולא  אשביר  הפסוק    האני  והעונש  פשט  בתוכחה  ומתחיל  בגאולה 

שתבוא ע"י   בגאולהינים  מידת הגאולה ולאותם שלא מאשיעניש אותם ועל זה אומר שהעונש יהיה חבלי ל
אותה    ,העונש גואל  והקב"ה  ביסורים  מתחילה  משבר שכמו שהלידה  על  היושבת  ליולדת  העניין  ממשיל 

והדמיון    . ורבנו מביא מכאן ראיה ששברים לשון לידהבלידה כך גם בחבלי משיח אני אשביר ואני אוליד
שבור   קול  הם  ששברים  כיון  ר"הובגנראה  תורה  לומדים    \לו/לג:  מ'  שאמרה  לכם"מה  יהיה  תרועה    " יום 

יבבה,   יום  סיסרא"מהפסוק  והתרגום  אם  יללה  י"א    "ותייבב  וי"א  לשון  תרועה  גניחה  דהיינו  דהיינו  לשון 
, שאז דייקא  רמז ליסורי יולדת היושבת על משבר  ,בכי וגניחה מחמת יסורים  היינונמצא ששברים    .שברים

 
 עד שידבר בה או יפעול פעולה שתורה על חכמתו ויגלנה ויוציאנה מן הכח אל הפועל, כך הם עשר הדברות בתורה. ותקיעת הכף אל הכף של חבירו 

)משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה, וכתיב )ישעיה מח יג( הם כנגד עשרת הדברות, חמש כנגד חמש, והם כנגד חכמה ותבונה דכתיב 
ועל כן היו בתחלה         אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, והרי הם מוציאים מן הכח אל הפועל ומשום כך השבועה )צ"ל תקיעת כף( חמורה מאד:

)מלכים ב י טו( היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב יש ויש    מקיימין קיומיהם וקושרים בריתם וכורתים אותם בתקיעת כף, דכתיב
היו   ובזה  עליהם.  והמליכוהו  ברית  עמו  תחת שלמה המלך, שכרתו  יד  נתנו  דוד  בני המלך  כל  וגם  כד(  כט  א  )דה"י  אומר  וכן הוא  ידך,  את  תנה 

 מבטיחים איש את חבירו בין בברית בין בערבות: 

יל: )יט( ב ְ   משלי פרק י   לב כ ִ ש ְ ָפָתיו מ  ְך ש ְ ש ֵ ע ְוחוֹּׁ ש   ָ ל פ  ָבִרים לֹּׁא ֶיְחד   ְמָעט:   רֹּׁב ד ְ ִעים כ ִ ָ יק ֵלב ְרש  ד ִ ן צ  וֹּׁ ֶסף ִנְבָחר ְלש  ֶ יק    )כ( כ  ד ִ ְפֵתי צ  )כא( ש ִ
 : תו  ר ֵלב ָימו  ֲחס  ים ֶוֱאִויִלים ב   ב ִ    ִיְרעו  ר 

הגר"א  צדיק    -  ביאור  הוא ִיְרעו   שפתי  שהצדיק  כלומר  והיינו    רבים  ת"ח  נקראים  שרבים  לגדולים  לרבים  בדבורו  שהצדיק  מדריך 
 מדריך אפילו להת"ח בשפתיו מפני שהם מבינים דבריו שהם טובים לכן הם רצין אחריו שיהא מדריכן.

ָעה:   תהילים פרק קמו   לג ו  ֵאין לוֹּׁ ְתש  ֶ ֶבן ָאָדם ש  ְבְטחו  ִבְנִדיִבים ב ְ ל ת ִ ב    )ג( א  ֻּ חוֹּׁ ָיש  ֵצא רו  ֵ נָֹּׁתיו: )ד( ת  ֹּׁ ת  ְ הו א ָאְבדו  ֶעש  ם ה  וֹּׁ י  ְדָמתוֹּׁ ב   )ה(    ְלא 
ל ְידָֹּׁוד ֱאלָֹּׁהיו:  ְברוֹּׁ ע  ֶעְזרוֹּׁ ש ִ ֲעקֹּׁב ב ְ ֵאל י  ֶ ֵרי ש  ְ ש     א 

בבין שברים לשברו שבפסוק ובאמת צ"ע מאיזה שרש היא המילה שברו ואולי לשון שבירה כי בדרך כלל רק כשנשבר    צ"ע הקשר   לד
 רו אל ה' אלקיו.מכל תקווה גשמית פונה לשב 

א ֵחֶבל ָלה  ְוִהְמִליָטה ָזָכר:   ישעיה פרק סו   לה  ֶטֶרם ָיבוֹּׁ ִחיל ָיָלָדה ב ְ ָ ֶטֶרם ת  ם ֶאָחד    )ז( ב ְ יוֹּׁ ל ֶאֶרץ ב ְ ח  ה ֲהיו  ֶ ֵאל  ָ זֹּׁאת ִמי ָרָאה כ  ָ ע כ  מ  ָ )ח( ִמי ש 
ֶניָה:  ָ ן ֶאת ב  וֹּׁ ם ָיְלָדה ִצי  י ָחָלה ג   ם ֶאָחת כ ִ ע  י פ   וֹּׁ ֵלד ג  ר ֱאלָֹּׁהִיְך:   ִאם ִיו ָ י ָאמ  ְרת ִ ִליד ְוָעצ  וֹּׁ מ  ר ְידָֹּׁוד ִאם ֲאִני ה  ִליד יֹּׁאמ  יר ְולֹּׁא אוֹּׁ ב ִ ְ ש  ֲאִני א     )ט( ה 

 מקום מושב היולדת נקרא משבר כמו לא יעמוד במשבר בנים )הושע יג(    -)ט( אשביר    -מצודות ציון  

דוד  האני אשביר    -  מצודות  אפ   -)ט(  ולא  המשבר  על  אביא את אשה  אוכל  האני  ולא  בדבר  שמא אתחיל  ר"ל  רחמה שתלד  תח 
אם אמנם אני הוא המוליד את כל היולדות ושמא עכשיו אעצור אותך בתמיה ר"ל הלא לכל האומות אני    -לגמור. אם אני המוליד  

   הוא הנותן כח בידם ואיך לא אתן הכח בידכם: 

המשבר ולא אפתח רחמה להוציא עוברה כלומר שמא אתחיל  האני אביא את האשה על    -)ט( האני אשביר ולא אוליד    -רש"י  פ 
   בדבר ולא אוכל לגמור והלא אני המוליד את כל היולדות ועכשיו שמא עצרתי בתמיה: 

לג   לו  יום    : ראש השנה דף  פליגי דכתיב  ודאי  שברים אמר אביי בהא  תרועה כשלשה  והתניא שיעור  יבבות:  תרועה כשלש  שיעור 
יום יבבא יהא לכון וכתיב באימיה דסיסרא בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא מר סבר גנוחי גנח ומר    תרועה יהיה לכם ומתרגמינן

 סבר ילולי יליל 
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כולם   בבחי'  ישברוהיא  מולידאליך  שבר  שכל  בהכרח  הרי  אוליד  ולא  אשביר  האני  וזהו  ע"י \לז/,  כי   .
פה  ולהתיר  אלמים  פה  להתיר  בחי'  הוא  עי"ז  השינה,  התעוררות  בחי'  שהוא  השופר 

היו    לחמאלו שנתעוררו משינתם. שמתחילה  חעקרות כנ"ל. דהיינו שכח הדיבור היוצא בכ
ואלמ כחרשים  היו  כי  הדיבור,  העדר  כנ"לבבחי'  משינתם [לט]   ים  כשמעוררם  ועכשיו   .

להש"י עד ששומעים התעוררות החכם האמת, אזי מתחילין לדבר כנ"ל. וזה הדיבור בא  
זה נעשה פקידות עקרות. שזהו   דייל  לתוך כלי ההולדה שהם בחי' בטחני הדור כנ"ל, וע

נפקדה   שאז  השנה  ראש  כנ"לשבחי'  וכו'  כיון  [מ]  רה  נפקדה  אז  שדייקא  הושבר"  דהיינו    אה 

. וכל זה הוא בחי' שופר שתוקעין בראש השנה, בחי' תקיעה  התעוררות השינה שזה בחי' לידה
ומסתמא גם שרה נפקדה    [מא]  פקידות עקרות, נתגלה יראה כנ"ל  דייל  תרועה שברים כנ"ל. וע

 .  שהרי האבות קיימו כל התורהשל ר"ה מכח שמיעת קול שופר 
שעל   אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו וכו')עמוס ג'(    כמ"ששמעורר יראה  וזה בחי' שופר  

 . ידה באים לכל התיקונים הנ"ל
ורחב מלמעלה  קצר  שהוא  שופר  בחי'  להחזיקו    מלמטה  מבוזה  צריך  שכך  בפע"ח  כמבואר 

 [ מג ]   כמובא  מן המיצר קראתי י"ק ענני במרחב י"ק, שזהו בחי' )תהלים קיח(  כשהרחב למטה
שון תקיעה הוא כמו יתד שנתקע בקושי הכי נמי קול שופר הוא ע"י שתוקע בו  ולכן נקרא תקיעת שופר כי ל

לידה בבחי'  ברוחב  שיוצא  שופר  הקול  נעשה  ועי"ז  בקושי  ההבלים  עאת  כי  הוא    דייל  .  השופר 
ימיו   ולהאריך  להרחיב  דהיינו  ימים,  לאריכות  זוכין  ידה  שעל  כנ"ל.  היראה  התגלות 

יראת   [מד]   בחי' קצר מלמעלה ורחב מלמטה, בחי'בתוספות קדושה יתירה בכל עת, שזהו  
 .  דהיינו את אשה יראת ה' , בחי' עשאה כאוצר וכו' כנ"לה' היא אוצרו

ז  בוזה   בחי'  הנ"ל  ימים  אריכות  בחי'  עתיק, שהוא  תיקוני  כנ"לקֵ חי'  הז  [מה]  ן  כי  ג"כ ק  .  ן 
שתיקוני דיקנא    ,\מח/ הכוונה לפרי עץ חיים  \מז/[מו]   קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כמובא בכוונות

 
כל יסורים שבעולם הם בחי' חבלי לידה כי אין הקב"ה מעניש אלא כשרוצה להשפיע טוב אזי האדם בעצמו כשאין    עוד כי באמת   לז 

דרך   הוא בא  אזי  כלים כראוי לקבל השפע  תחילה.לו  מוחין של    יסורים  לידה להשפעת  חבלי  היסורים  תנינא שכל  ב'  תורה  ועיין 
   .תודה והודאה 

כי הוא כלל ויסוד שכל דבר חדש בהכרח שיצמח משבירת וביטול המציאות שקדמה לו, וזהו שכל צמח ועץ רק מתוך    ועוד יש לומר 
ב  כמבואר  דייקא  סרוחה  מטיפה  האדם  וכן  אותו.  המצמיח  הזרע  וכו'.  רקבון  באת  מאין  דע  בשבירת  אבות  מתחלת  לידה  כל  לכן 

תשובה ירא אלקים בהכרח שהיא בדרך של שברים  -חדשה של בעל   וכן לידת היראה שצריכה לעשות את התלמיד מציאות היולדת  
רק    היראה   דמים ללדת ו בתורה זו לא מבאר איזה שברים ק   ופ שרבינ ואע"   דהינו ביטול המציאות הקודמת לכן נרמזת בשברים דייקא.

כמה בזיונות ושפיכות דמים צריך כדי לזכות    אבל בתורה ו' מבואר באריכות   מזכיר חיל כיולדה והדמים המרובים שיוצאים בלידה, 
 .לאפרסמון הזה 

 שמתתילה   -בתקפא   לח 

 בתחילת אות ח )דף עב:(   לט 

 באות ה )דף עב.(   מ

 אות ה' הנ"ל    מא 

 ח' דגושה בתקפא   מב 

שנה דרוש ז בכוונת התקיעות.  שער המצוות להאריז"ל פרשת קדושים )באמצע דבריו על אזהרת שעטנז( אות כח ובמחברת הקדש )לר"נ שפירא(  שער הכוונות דרושי ראש ה     מג
 שער השופר 

 ישעיהו לג ו'  מד

 סוף אות ב' )דף עא.(   מה 

 שער הכונות ושער המצוות הנ"ל   מו

בסוד   קצר למעלה ורחב למטההשופר בעצמו כי הוא    ואח"כ תכוין בענין  -דרושי ראש השנה דרוש ז    -  שער הכוונות   מז 

י"ה קראתי  המצר  למטה    מן  הוא  רחב  ומקום  התוקע  של  בפיו  הנתון  הקצר  מקום  הוא  המצר  בחי' מקום  הוא  כן  כי 

והנה הדיקנא ההוא הנה        . המקור שלו שהוא הדיקנא דעתיקא אשר הוא הכופה ומבסם כל כחות הדין כולם כנודע 
הנמשכי' מב' שמות אלהים אשר בב' פאתי הראש    ויש בה ב' שמות י"ה     מטה מתרחבת יותרהיא מצר מלמעלה ול 

ושם י"ה הא' העליו' שמשם נמשכת ויוצאת הדיקנא כמבואר אצלנו בביאור י"ג מדות של ויעבור בתפילת שחרית דחול  

במרחב.  למטה  הוא  התחתון  הב'  י"ה  ושם  במצר  למעלה  ול   הוא  י"ה  קראתי  המצר  מן  הקצר  וזמש"ה  שפיו  צריך  כן 
והמצר יהיה למעלה בפיו של התוקע ופה הרחב יהיה למטה ותכוין כי ע"י תקיעת שופר זה אתה מוריד אותם ב' שמות  
של י"ה י"ה העליון והתחתון שבמצר וברחב של הדיקנא כאן במקום הזה לאכפייא כל הדינין האלו כי שם הוא שורש  

 ומקור כולם כנודע:

 יניהם שער הכוונות לא היה בזמן רבינו ומוהרנ"ת.וב   כי שמונה שערים   מח
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בחי'   וכו'הם  במרחב  ענני  וכו'  קראתי  המיצר  הולכת    מן  ואח"כ  קצרה  היא  שמתחילה 
קול השופר  ומתרחבת. היינו כנ"ל, כי זקן היא בחי' אריכות ימים הנ"ל, דהיינו    ומשם נמשך 

יראה כנ"ל,    דייל  בכל עת בתוספות קדושה כנ"ל, שזה זוכין ע  ושמאריכין ומרחיבין ימי
ל  השופר, שהוא בחי' התעוררות השינה, וע   דייל  הוא בחי' שופר כנ"ל. נמצא שעשכל זה  

  הבל היופי זה נעשה פקידות עקרות כנ"ל, עי"ז נתגלה יראה כנ"ל. ויראה מכניע את    דיי
יופי  . כי שופר לשון יופי,  הבל היופיוזה בחי' ההבלים של השופר, כי הם בחי'           כנ"ל.  

  די י ל  . היינו שע[מט{] מ"ר אמור פ' כט}בחי' שפרו מעשיכם  טובים    שיםדקדושה דהיינו יופי המע
היופי  ההבלים של השופר, הבל  הנשים  נכנע  יופי  דסט"א  בחייופי  הוא  כי שופר  התגלות    ', 

זו את התאווה הידועה בשם חמדת הבל היופי כי סוד השופר   היראה כנ"ל ועל כן מכנה רבינו בתורה 
שהוא הבל דקדושה  אים מהבינה ותוקעת אותם בשופר שעי"ז יוצא הקול  מבואר בכוונות שהם הבלים היוצ

 :  א הבל היופי בחי' הבל שמבטל הבלומבטל חמדת ההבל דסט"המעורר יראה 
 

, אמר מי  [נא]   אמר ר' יוחנן כל ימיו של אותו הצדיק וכו')תענית כג(  וז"פ  נ

יומא חד הוה קאזיל באורחא חזיה לההוא גברא דניים ע' שנין   איכא 
טעין פשיטא    דנטע חרובא אמר ליה מכדי חרובא עד שבעין שנין לא

 נבלך דחיית ע' שנין 

 
 פסקא ו ועיין גם פסיקתא דרב כהנא כג ר"ה אות ח מדרש תהלים מזמור פא אות ה ילקוט שמעוני תהלים רמז תשפט ותתלא   מט 

    יבלוח תיקון תרלד כתב להוסיף כאן אות     נ

 מים היה מצטער על מקרא תהלים קכו בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחול   נא 

וכו'. בדפו"ר   -בתשכט    –  1ברש"י      נב  אפשר  הגמ' ורש"י    –וכו':  )בגרסת  בתמיה:  וכו',  אפשר  וכו':  המעגל  חוני  . בתמיה, בתשכט  וכו'  המעגל  חוני  כו' בתמיה, בתקפא  אפשר  המעגל  חוני 
 וב אפשר ע' שנים כחלמא דמי(   אצלינו לא נמצא תיבת אפשר, וגם לא בגרסת רש"י של עין יעקב אלא בגמ' שם לפני מי איכא דניים כת

 



 פתח ר' שמעון ס                            מוהר"ן                             קוטייל                  1עג: 

ואכלת מיניה אמר ליה אנא עלמא בחרובא אשכחתיה כי היכי דשתלי לי  
אבהתי אנא נמי שתלי לבנאי יתיב וקא כריך ריפתא אתיא ליה שינתא 

כי קם איתער    \ב/מעינא וניים ע' שנין  אואיכסאוניים הדרא עליה משוניתא  
לההוא   שתלי  מאן  ידעת  א"ל  חרובא  מההוא  דאכיל  גברא  לההוא  חזי 

ניימי לי ע' שנין חזא לחמריה דקא חרובא א"ל א ודאי  בוה דאבא אמר 
 :[ד] ילדה ליה רמכי רמכי וכו'ג 

כלומר יש אדם ישן ע' שנים    -בתמיה: מי איכא דניים ע' שנין  א .אותו הצדיק חוני המעגל וכו'   רש"י

עלתה סביביו    -אהדרא ליה משוניתא  .יתיב חוני המעגל וכו'  .טעינה קמייתא  -בשינה א': לא טעין
ולדי ולדות, מעוברת זכר היתה   -ולא אשכחוהו התם: רמכי רמכי  -לע: איכסי מעינא דאינשישן הס  

 : וחזר ובא עליה והולידה 

אמר רבי יוחנן כל ימיו של אותו צדיק )חוני המעגל, להבין מה שכתוב בשוב ה' את שיבת ציון היינו    –תרגום  
כחולמים( האם יש מי שישן שבעים שנה רצופים. יום אחד הלך בדרך וראה אדם שנוטע חרוב אמר לו כיון  

ה עוד שבעים שנה ותאכל ממנו. אמר לו שחרוב לא מוציא פירות אלא אחרי שבעים שנה האם פשוט לך שתחי 
אני את העולם עם חרוב מצאתי וכמו שנטעו אבותי בשבילי, אני גם נוטע לבני. ישב חוני המעגל לאכול לחם  
וישן שם שבעים שנה כאשר   בני אדם  ועלתה סביבו שן של סלע שהסתיר אותו מעיני  וישן  ובא עליו שינה 

לו האם אתה יודע מי נטע את החרוב הזה אמר לו סבא שלי.   התעורר ראה אדם שאוכל מהחרוב הנ"ל אמר
 אמר ודאי ישנתי שבעים שנה. ראה את החמור שלו שילדה ולדי ולדות. וכו' עי"ש    

חו  ה מאני המעגל  כי  גדול  לבי  וד והיה  עייל  הוה  דכד  זו,  בסוגיא  שם  שאמרו  כמו   .

תר  מדרשא כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו, כי לא היה שום פנים של תורה נס

וע"כ שאל   שינה  מי איכא דניים ע' שניןממנו.  לבחי'  ליפול  אפשר  היינו שאיך   .

 מכל הע' פנים, כי אף שאפשר ליפול מפנים א' או יותר, אבל איך אפשר ליפול מכולם. 
חרובא  חזיהז דנטע  גברא  בס  לההוא  שעוסק  אדם  שראה  מעשיותידהיינו  משנים   פורי 

דים שנפלו מכל הע' פנים של תורה שבהם יותר מצוי תלמידים שאינם  קדמוניות, ולפ"ז הבין שעוסק עם תלמי

  האם \ ט/  וכו' פשיטא לך דחיית ע' שנין ואכלת מיניה  חא"ללכן  ,  הגונים )פל"ח אות יד(

 
 ואיכסי )כלשון הגמ'( -ואיכסא ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  א

המעשה  עי"ש  ב כג  תעניתב   כל  לא  דף  גדולתו  שראו  ואע"פ  הכירוהו  ולא  המדרש  לבית  ובא  התעורר  שנה  ע'  . שאחרי 
שלא הגיע עדיין זמנו למות דאותן ע'    -מהרש"א  כבדוהו כראוי דלא הכירו מעשיו וביקש רחמים שימות ונפטר.  ועי"ש  

בית ראשון והיה ישן מחורבן בית    שנין שהיה ישן לא נחשב לו לכלום ובירושלמי מייתי עובדא דחוני המעגל שהיה בחורבן 
ראשון ע' שנין עד שנבנה בית שני אבל זה המעשה דמתני' היה אח"כ זמן רב בזמן שמעון בן שטח וכתב בעל יפה מראה  
דשני חוני המעגל היו וזה דמתני' הוא בר בריה הוה ע"ש ובספר יוחסין כתוב בשם יוסף בן גוריון שנהרג חוני המעגל מחוץ  

]הכוונה למלחמת האחים הורנוס ואריסטובלוס על המלוכה ואחד מהם הרג אותו כסרב להתפלל    חמות בני חשמונאילירושלים במל 

שימות אחיו  פל"ה  על  ביוסיפון  עליו שנהרג    [כמבואר  ע' שנה בשינה אמרו  מן העולם  לפי שנאבד  וזה מסכים עם תלמודנו 
 במלחמת האחים ולכך כשבא אפי' בר בריה לא האמין לו: 

 ילדא  -לדתרב ג

צופים. אמר רבי יוחנן כל ימיו של אותו צדיק )חוני המעגל, להבין מה שכתוב בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים( האם יש מי שישן שבעים שנה ר  –תרגום    ד
ה עוד שבעים שנה ותאכל ממנו. אמר  יום אחד הלך בדרך וראה אדם שנוטע חרוב אמר לו כיון שחרוב לא מוציא פירות אלא אחרי שבעים שנה האם פשוט לך שתחי

יבו שן של סלע  לו אני את העולם עם חרוב מצאתי וכמו שנטעו אבותי בשבילי, אני גם נוטע לבני. ישב חוני המעגל לאכול לחם ובא עליו שינה וישן ועלתה סב 
לו האם אתה יודע מי נטע את החרוב הזה אמר לו סבא   שהסתיר אותו מעיני בני אדם וישן שם שבעים שנה כאשר התעורר ראה אדם שאוכל מהחרוב הנ"ל אמר

 שלי. אמר ודאי ישנתי שבעים שנה. ראה את החמור שלו שילדה ולדי ולדות. וכו' עי"ש    

   דנאים וכו'  והוני המעגל שהיה גדול מאד וכד אתי לבי מדרשא הוי מפרק כל הקושיות כי לא הי' שום פנים של תורה נסתר ממנו וע"כ שאל מי איכא –בדפו"ר   ה

 מאד  -מתרצו  ו

 חזייה   -חזיה, מתרלו   -בדפו"ר חזא אינש, בתקפא ותרלד ז

 אמר ליה  –בתשכט  ח

העיר כאן שעפ"י הפשט ששאל אותו כיון שאתה לא תהנה הפירות מדוע אתה טורח לנטוע ולכאורה  )שיעור מח(    הריצ"ח  ט
חסד שלעצמו לא יהיה הנאה אלא לבני הדור    ,אמתזה תימה גדול שאדם שצדיק הדור יתמה על אדם שעושה חסד של  

יותר את הצורך לפרש את המעשה הזה  שעתיד להיות.    ורבינו מעלה את הדברים    שכוונתו עמוקהוזה מחזק עוד  יותר 
חוני  שאל  שמדובר כאן בשני צדיקים עצומים וומבאר     לנמוך ביותר.למעשה גם  כדרכו עד לגבוה מעל גבוה שיש בו עיצה  

אותו   ס  הצדיקאת  ע"י  משנתם  בני אדם  לעורר  יכול  בעצמך שאתה  יודע  עד  יהאם אתה  שנים  בקרב  של  מעשיות  פורי 
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ולהעלותם להיות מדברים דבור בכח  חיות ולעורר בני אדם משינה של שבעים שנה  הפשוט לך שאתה יכול ל 

הטוען פירות    חרוב  כי    .  שאסור ללמדם  נים דהיינו שאינם מן המותר לפיך אינם הגוהם  כי אולי    ,לפני ה'

  , בחי' עתיק מפני שיבה תקום כמבואר בש"ע לעניין מצות    \י/ דהיינו בן שבעים  , זה בחי' זקןבשבעים שנה
יש   משמע  ונעתקתרתי  הוא  ן  חרוב  כי  עץ  [יב]   ברושיםיא.  אותו  שהם  המושג  \יג/ לא  מצד  שוים    אלא 

מ בחי'  מרדכי  כי    ,רדכיששניהם  בחי'  הוא  לכן  אמונה  גמט'  קב  חרובין  קב  בחי'  לאמונה  רומז  היהודי  חרוב 

שהוא בחי'    כמו הברושיםנמצא חרוב בחי' אמונה בחי' מרדכי    .שנקרא כך כי כופר בע"ז כמבואר במגילה
נעצוץ הוא המן הרשע  [  טו]   תחת הנעצוץ יעלה ברוש  \יד/ כמו שארז"ל )מגילה יוד ע"ב(  ,מרדכי

  וברוש  ,כי מרדכי אותיות מירא דכיא שהוא תרגום של מור דרור הנאמר על בסמים ראש  זה מרדכיוש  ובר

, [יז]  , כי הם במספר השוה[טז]   רב חסדהוא בחי'  ומרדכי  .  בסמים ראשנוטריקון של  וא כמו  ה

,  חסדיםשם עינא חד דרחמי דהיינו ריבוי ה  שהוא בחי' עתיק  הנ"ל בסוף אות ו'  בחי' רב חסד  \יח/נמצא חרוב

נמצא מה שסיפר ר"י  .  ל משינה שנפלו ע' שנים בגלות בבלאדהיינו שזה היה עסקו של מרדכי להעיר את ישר

חרובא   דנטע  גברא  ראה  שנים  צדיק  שראה  היינו  שחוני  של  מעשיות  בסיפורי  שעוסק  אחד 
ה  דהיינו שאת  . ושאל אותו, מי פשיטא לך דחיית ע' שנין[יט]   קדמוניות, שהם בחי' עתיק כנ"ל

. חיית, זה בחי' התעוררות השינה,  במדרגת חיות כזו שאתה יכול להחיות אחרים שנפלו מכל הע' פנים
דיבור כנ"ל חיים   בחי'  הנקרא  הוא  גדול  בחיות  ורחימו  בדחילו  ממש    דיבור  ה'  דבר  הוא  החיים  כי  מקור 

 סיפורי מעשיות של בקרב שנים.  על ידי . היינו כלום בחנת לעורר כמבואר בתורה מח

היינו בחי' מן המותר לפיך. היינו  רומז לתלמידים הגונים שרק אותם מותר ללמד  ,  ואכלת מינייהו

היינו ששאל אותו, איך אתה עוסק לספר ]כשיהיו דבריך נשמעים, שיהיו התלמידים הגונים.  
הגונים   ישמעו תלמידים שאינם  קדמוניות. שמא  גבוהות כאלה, של שנים  סיפורי מעשיות 

סיפורי מעשיות של  על ידי  מן המותר לפיך כנ"ל. וכי כבר נסית ובחנת לעורר  שאינם בבחי'  
 כאבקרב שנים שהם בתוך הע' שנים שהם בחי' הע' פנים לתורה, ועלה בידך לעוררם משנתם 

מינייהו   ואכלת  בחי'  לפיך  המותר  מן  בחי'  שהם  הגונים  לתלמידים  דבריך  הגיעו  כי  עי"ז. 
לעסוק   עכשיו  רוצה  שאתה  עד  סיפורי כנ"ל.  שהם  יותר  הגבוהים  מעשיות  בסיפורי  עוד 

לספר סיפורי מעשיות גבוהים כאלה,    כבמעשיות של שנים קדמוניות. ואיך אין אתה מתירא
 .  [אולי ישמעו תלמידים שאינם הגונים

כי אישתכח   ,הפשט הוא אני עולם עם חרוב מצאתי,  כדכחתשיאנא עלמא בחרובא א  כג א"ל

מציאה   לשון  דורבארמית  לשון  ורבינו  הקודש  בלשון   כההיינו שאפילו שאספר שכחה  דהיינו  ש אשתכח 
 

גונים אזי הפגם הוא  הששרשם בעתיק ולגלותם לתלמידים שאם ח"ו יהיו לא  מעיז לעסוק בספורים גבוהים כל כך    שאתה
  גדול.

אבל שיבה הוא מבן שבעים אפילו עם הארץ אם אינו  קנה חכמה אפילו יניק חכם  משם מבואר שזקן זה    יו"ד סימן רמד  י
 נמצא שבגיל שבעים כל אחד כבר נחשב זקן אפילו בלא חכמה.  רשע.

 הוא ברושים  -הוא )בחי'( ברושים )כנ"ל בתורה יח אות ו( ובתשכט  –הוא ברושים, בתרלו ובתרצו  -גם בדפו"ר ותרלד יא

 יהודי הכופר בע"ז ועולה תחת הנעצוץ(ה)בחי' מרדכי   החרובברוש בחי' אמונה וכן  'עיין לעיל תורה יח אות ו יב

 עץ פרי ידוע וברוש הוא עץ סרק ממין ארז עץ קשה במיוחד שממנו עשו רצפת הבית המקדש   כי חרוב  יג
רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה    :מגילה דף י  יד

תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה דכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים יעלה ברוש זה מרדכי   הדס תחת הנעצוץ 
 שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור ומתרגמינן מרי דכי 

 ישעיהו נה יג  טו

 הנ"ל באות ו'  טז

 א( שער פורים רמ"ע מפאנו מאמר מעין גנים ח"א לקוטים וספר מחברת הקדש )לר"נ שפיר יז

בחי' עתיק יומין וספור  חרוב לשון חורבן הפך חורב שהוא הר סיני שם נתגלה כזקן  -לאבנר טוניק דף רלח  עיין מים חיים  יח
דהיינו חורב  בחי'  בו  מלביש  והצדיק  התורה  כלפי  חורבן  בחי'  שזה  סיפור  כסתם  נראה  כי  חרוב  בחי'  הוא  שנים    מעשה 

 אריך יותר. עי"ש שמ קדמוניות בחי' ורב חסד.
 שם יט 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   כ

 משינתם  -מתרלו משנתם,  -גם בתרלד כא

 מתיירא  -מתרצו  כב

 אמר ליה  -בתשכט  כג
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סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחי' חרובים כנ"ל. אני יכול להביא בחי' שכחה,  
כנ"ל.   מהם  נשכח  יהיה  הגונים  שאינם  שהצדיק  ]כושהתלמידים  לעיל,  שמבואר  כמו  היינו 

מהשינה   העולם  לעורר  ידי  שעוסק  מעשיועל  יהיו  סיפורי  שדבריו  שומרו  יתברך  השם  ת, 
    .[נשכחין מלב התלמידים שאינם הגונים כנ"ל

דהיינו . היינו כמו שהולידו אותי  כי היכי דשתלי לי אבהתי אנא נמי שתלי לבנאי

על  נולדתי מחדש  ש  כמובאתי ליראה כזו שנעשיתי בריה חדשה  נעשיתי מדבר ושהעירו אותי מהשינה עד ש
ל, בבחי' להתיר פה אלמים להתיר פה עקרות כנ"ל. הכי נמי שתלי  סיפורי מעשיות הנ" ידי  

לד בהם יראת ושנוגם    \כז/גם כפשוטו   זה כנ"ל על ידי  זה גם כן נולדים בנינו  על ידי  לבנאי, היינו ש

 כטפי' שא"ל שהוא מוכרח לספר סיפורי מעשיות כאלה, בשביל פקידות עקרות. כי ]כח     .שמים
זה נמשך ההולדה בחי' פקידות עקרות כנ"ל, על ידי  ת, וכמו שאבותי עסקו בסיפורי מעשיו

זה, כי עיקר ההולדה נמשך על ידי  זה הולידו אותי, כן אני צריך להוליד את בניי    על ידיש
    :[ סיפורי מעשיות כנ"ל. וזהו כי היכי דשתלי לי אבהתי הכי נמי שתלי לבנאי כנ"לעל ידי 

וניים היינ\ל/ כריך ריפתא אתיא ליה שינתא  המעגל  ו שאכל  .  ידי סעודתו,  חוני   ועל 

בא עליו שינה וניים. היינו שנפל  היה בה איזה פגם דק לפי מדרגתו  שאינה מבוררת דהיינו  שהאכילה  
אפילו  האכילה    על ידיתו ע"י האכילה. כמבואר לעיל, שלפעמים  יגלבחי' שינה לפי ערך מדר

במעשיו   ויפה  כשר  כנ"לאיש  ליפול לבחי' שינה  ביאור  המעגל  ני  חואבל    יכול  עיין  גדול  צדיק  שהיה 
ס(קוטים  יהל תורה  של    \לא/ )סוף  לשינה  אותו  הפילו  של שמשמים  פנים  הע'  מכל  שנפל  דהיינו  שנה  שבעים 

כדמצינו ביעקב שירד למיצר הנורא  של ביטול והתכללות בו ית'  , בבחי' ירידה צורך עליה עצומה יותר  תורה

   .בלי מיצריםשל מצרים ודייקא עי"ז זכה לבחי' נחלה 
, שעלה  סלעשקע בבתוך    \לב/ דהיינו שנרדם  , פי' סובב אותו סלע שהיה שם  הדרא עליה משוניתא

שינה  ,\לג/ וכיסהו לשון  משוניתא  דורש  וסובבין    ורבינו  שמחזרין  והדמיונות  הסיבובים  בחי'  היינו 
כאן אסביב בשעת השינה.   לא העתיק  מדוע  וצ"ע  שינה  לשון  דורש משוניתא  לשון  נראה שרבנו  כל  ת 

  ולא ידעי ברייתאהגמ' ואיכסי מעינא וניים ע' שנין ובמקום תיבות אלה נקט לשון שלא נמצא בגמ'  
וזה רומז לבחי' שינה   שכיסה אותו היהלא ידעו בחוץ דהיינו שע"י הסלע   שהיא נפילה    נסתר מעיני הבריות 

, כי העולם אין מכירין ת היראה , שנפל מע' פנים של תורה שהבטוי לזה הוא נפילה משלימולמוחין דקטנות
 

 אשכחתי'   –אשכחתי' )אישתכח( בתשכט  -אשכחתי' )כלשון הגמ'( בתרצו -אישתכח, בתרלו -ותרלד   גם דפו"ר כד

 דפו"ר שיספר  כה

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   כו

מר על פי מה שכתוב בזוהר אחרי ע"ט הנ"ל ועוד בכמה מקומות, כי גם בני  ו אפשר דרוצה ל  -שכתב    וט אות    עיין פל"ח   כז
זה   ועל כן בשביל  על דייקא שזה בחינת תיקוני עתיק כנ"ל  במזלא תליא שזה בחינת )שמואל א א( ותתפלל חנה על ה' 

ך על ידי זה דייקא, בחינת הולדה ופקידת  מוכרח הצדיק לעסוק בספורי מעשיות של שנים קדמוניות בחינת עתיק להמשי
 עקרות:   

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא כח

 כמו   Iכי  –בתקפא  כט 

   . גדול כמותו נפל כךצדיק השמיט רבינו תיבות ע' שנין, ואולי משום כבודו שבאמת קשה להבין כיצד  צ"ע מדוע ל
שה הנוראה מחוני המעגל, ובענין שינתו בכל  גם לפי כל זה, עוד נבוא לדבר קצת בפלאות המע  -  ביאוה"ל סוף תורה ס'  לא

העין שנה, שזה מרמז על כל העין פנים כמוב"פ. שלכאורה יש להתפלא קצת בזה, כי אף על פי שמבואר בפנים שלפעמים  
יכולים ליפול לתוך שינה על ידי אכילה הבלתי מבוררת. אבל אף על פי כן, איש גדול ונשגב כמוהו, שלא היה שום פנים  

נסתר מאתו כמוב"פ, ואיככה יזדמן ויאונה לצדיק נורא כזה, מכשול עצום כזה, שיזדמן לתוך פיו אכילה הבלתי    של תורה 
מבוררת, שירד ונפל על ידה בשינת כל העין שנה, ]הרומזים על גלות בבל, וירידת שער החמשים של הטומאה, שמאז גדול  

ו' כנ"ל מהמוב"פ[. אבל מרחוק תבין לפי כל הנ"ל, שכעין זה  שברינו כמצר הים הנ"ל, ולא ירפא לנו כי אם במי כמכה וכ
היתה ירידת יעקב למצרים על פי הדיבור, באופן שיתהפך ויתהווה מזה בעצמו, מצרים וצמצומים לקבלת האור בלי מצרים  

יותר, במ זה  ידי  יותר, אשריך ישראל, עד אשר מי כמוכה לכלול על  ויתגבר  יתארך  והגלות  וכל שהשינה  י כמכה  כנ"ל, 
באלים ה', כנרמז לעיל מהמובן בפנים. וכמו כן בענין הנורא של חוני המעגל הנ"ל, כי גם פקח עיניך וראה תעלומת דברי  
חז"ל וסיפורי מעשיותם הנורא, ]כי[ בירושלמי מובא המעשה הזאת בעצמה, מאבוהי דאבא דחוני המעגל ]שגם הוא היה  

 שמו )של( חוני המעגל[: 

 כי אדם ישן לא מתקיים בלא אכילה ושתיה ורק מת מצינו שנשאר גופו קיים אם היה צדיק בחייו,   גדול   היה כאן נס לב
. אמנם אפשר לדחוק גם  שעלתה סביביו שן הסלע. וצ"ע למה לפרש דרך נס במקום שאפשר בדרך הטבע  עיין פרש"י  לג

 תו. עלתה וכיסתה או זה כמו שברש"י שעלתה אין הכוונה צמחה אלא שכיון שהיה בתוכה 
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, כי נדמה להם שעוסק בתורה ועבודה, ובאמת הכל  כי היראה היא בלב  במי שהוא בבחי' שינה
 הוא בחי' שינה כנ"ל.  

ו' שצריך    , היינו בחי' התעוררות מלמטהכי קם איתער  באות  זה  אכנ"ל  ובלא  תערותא דלתתא 

היינו שנפל מכל הע' פנים של תורה לכן ההתעוררות  עדיין לא ידע שהיה ישן שבעים שנה ד.  א"א שיתעורר
. )ריצ"ח שיעור מט  שלו היתה חסרה עדיין כי כלפי הפנים שלא ידע שנפל מהם עדין אין לו אתערותא דלתתא

 .  (וחצי 6דקה 
חרובא מהאי  דאכיל  גברא  להאי  שראהחזי'  היינו  עוסק   וראהצדיק  איש    ,  אותו 

הנ"ל מעשיות  הי  , בסיפורי  מהם,  באופן    שראהינו  ואכיל  לספר  השידע  בלב  רק  תלמידים שיחקק 

     .באופן שישתכח מלב תלמיד שאינו הגוןדהיינו  בחי' מן המותר לפיך שהם הגוניםה
מעצמו שהצדיק הנ"ל עסק בספורי מעשיות משנים קדמוניות   חוניהבין  קודם השינה  דלעיל    הריצ"ח העיר כאן

שהצדיק    הבין מעצמוכאן אחרי השינה כבר  אילו  ושאינו הגון,  אם יודע להיזהר מתלמיד  ועל זה שאל אותו  
וצ"ע מדוע כאן אחרי השינה    .כאן חוני שואל אותו מאיזה זמן הסיפור שמספרמאידך  אבל     .להיזהר   הזה יודע

 ( 8)ריצ"ח שם דקה   סבר שהצדיק מספר סיפור נמוך ואילו קודם השינה הבין פשוט שהיה מספר סיפור גבוה.
מה שהיה למעלה ממנו זה השנים  אזי  , י קודם השינה שזכה לכל הע' פניםכעפ"י הפל"ח אות טז  ותירץ הריצ"ח 

לכן שאל על השנים שסבר שמהם נפל. כי    ,כיון שסבר שלא נפל מכולםלשינה,  אבל כאן שנפל    ,  הקדמוניות
 . פנים נפל אבל עדין לא ידע מכמה ,חזרו לו פניו שנפל מהםהצדיק הזה ידי הבין שעל 

הוא סיפור המעשה  ידעת מאן שתלי להאי חרובא  לדלא"כן  ול היינו שמאיזה זמן   ,

כי   \לה/ הזאת. כי אפשר שאחד מספר מעשה שהיה כבר, ובאמת לא היה כ"א לפני ד' שנים
שהצדיק  יס חוני  וסבר  זעיר  של  נהי"מ  חג"ת  ספירות  בז'  הם  שנים  שבקרב  מעשיות  פניו  פורי  לו  ע"י  החזיר 

, כי כך סבר שמסתמא לא נפל אלא  מג' שנים חג"ת שהם מעל הד' שנים של נהי"ממעשה שבקרב שנים שהוא  

כי בכלל יש ג' מדרגות וכדמצינו לעיל באות ד' גבי ג' קוי היראה הכי נמי יש ג' מדרגות בפנים    . מהפנים האלה
ר דהיינו לפני  של תורה דהיינו יש שנפל רק מד' שנים דהיינו נהי"מ דהיינו ההליכה וקיום המצוות ויש שנפל יות

עדיין נחשב בקרב שנים ויש שנפל מכל הע' פנים דהינו לפני    , שזה ד' שנים דהיינו חג"ת שזה מהתורה בעצמה
היא  כי בינה    ,דהיינו בינה עילאה ששם עתיק  ,חג"ת נהי"מ שכל אחד כלול מעשר דהיינו ע' פניםשהם  ז' שנים  

 \לו/ (33ודקה   29ודקה  וחצי 13)ריצ"ח שם דקה  .בז"אש בחי' נשמה וחיה כלפי רוחדהיינו מערכת גבוהה יותר 
דאבא  לזא"ל מעשיות  אבוה  שהסיפורי  לו  שהשיב  היינו  עתיק.  בחי'  זקן  בחי'  היינו   .

כנ"ל.   בחי' עתיק  זקן  בחי'  קדמוניות שהם  סיפורי מעשיות של שנים  הם  עוסק בהם  שהוא 

ודאי ניימי    אם כך   אמרניות אז  וכששמע חוני שהמעשיות שעל ידם עורר אותו הצדיק הם משנים קדמו
נמצא  . היינו שבוודאי נפל לבחי' שינה מכל הע' פנים, שהם בחי' ע' שנים כנ"ל.  לי ע' שנין

 ( וחצי 14 שם)ריצ"ח  . שהצדיק גילה לחוני מכמה פנים נפל
אע"פ שעפ"י הפשט נולדו  .  ולדי ולדות כנ"ל  דהיינו  חזא לחמרי' דקא ילדה ליה רמכי רמכי

ועל  מחמורו וולדות הרבה קודם שהתעורר אבל בבחי' הרמז שבסיפור הם מרמזות על העשירות שזכה אחרי  

 
 אמר ליה  -בתשכט  לד

אות טז שם, כי אפשר שאחד מספר מעשה שהיה כבר ובאמת לא היה כי אם לפני ד' שנים נראה לעניות דעתי    -פל"ח    לה
דרוצה לומר על פי מה שכתוב בשער גן עדן אורח צדיקים פתח א' דרך ב', ששלש ראשונות כתר חכמה בינה הם נקראים  

וות הם בחינת שנות עולם וימי עולם )ועיין גם בפרדס שער ערכי הכינויים והכל עולה  שנים קדמוניות, וימי קדם והז' קצ
ואין כאן מקום   נקרא עתיק כמה פעמים בלשון הזוהר הקדוש כידוע  גם הבינה  כי  גם עם מה שכתבנו לעיל,  בקנה אחד 

ב שהוא  הוא התפארת  שנים  בקרב  שכתב,  מ"ה  דף  הזוהר  על  בשלח  פ'  ברמ"ז  ועיין  כי  להאריך(,  העליונים,  השנים  תוך 
נהי"מ הם תחתונים חייהו שימשוך שם מן החיים העליונים שהוא מחב"ד ובזה מובן קצת כוונת רבינו ז"ל שאפשר שאחד  
מספר מעשה שהיה כבר, היינו שנדמה שהוא מבחינת שנים קדמוניות בחינת כח"ב וכן חב"ד, ובאמת אינו אפילו מבחינת  

ת עולם שהם חג"ת, כי מעשה זו לא היה כי אם לפני ד' שנים היינו מבחינת נהי"מ שהם  השנים העליונים של בחינת שנו
בחינת השנים תחתונים של בחינת שנות עולם או אפשר דרוצה לומר לפני ד' שנים כי הוא מבחינת חג"ת שלפני נהי"מ, ועל  

   ( 14ריצ"ח ס' מט )וה דאבא: כל פנים הוא בבחינת שנות עולם כנ"ל ועל זה השיב לו שסיפור זה הוא מבחינת אב
וקדוש    43דקה    הריצ"ח שם   לו צדיק חסיד  ג' מדרגות  ישרים שמחלק  וחסיד  בשם המסילת  שצדיק עושה הכל בבחי' הצדק 

מבאר עפ"י    עי"ש שמאריך הריצ"ח לבאר מדרגת הקדוש.  עושה לפנים משורת הדין אבל קדוש עושה את הרשות לקודש
. ודברי התולדות שאמר שעישון הלולקע של הבעש"ט היה  ה ומצוות של חבירותורה כה שיש אחד שאכילה שלו כתור

התולדות. של  התורה  מכל  עי"ש  גבוה  ומרוב    וכו'  בשדה  שבת  לקבל  שיצא  הבעש"ט  על  רבי  הקרלינע  שסיפר  מעשה 
 .קדושה ששרתה שם התעלו גם הבהמות ונעמדו על שתי רגלים בהשתוקקות אליו ית'

 אמר ליה  -בתשכט  לז
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על  כי    .שזכה חוני ע"י שחזרו לו פניו  [לח]   יששכר חמור גרםהיינו בחי' עשירות בחי'  שהתעורר    ידי
סיפורי    על ידי , כי  ליראיו  רין מחסושע"י יראה תוסיף ימים אזי א  זה נמשך עשירות גדול כנ"ל  ידי

זה להתיר פה אלמים להתיר פה    על ידיזה מעוררין מהשינה כנ"ל,    שעל ידי מעשיות הנ"ל,  
 היראה נמשך אריכות הימים, על ידי  זה נתגלה יראה, ועל ידי עקרות, ש

 

 
 ית מט יד וכנ"ל באות א' שתרגומו עתיר בנכסיןבראש לח



              1עד.          מוהר"ן                                   ס   תורה                                קוטייל                      

 :  זה נמשך העשירות לתוך האריכות ימים כנ"לעל ידי בחי' זקן, בחי' תיקוני עתיק כנ"ל, ו
 

לבאר   רבינו  חוזר  לסיום  התורה  העתה  את  בו  שבו  שהוא  מאמר שפתח  רבה  האידרא  רמז  תחילת  מצא 
זו    ים המבואר  םמהענייניחלק  ל סבתורה  מדוע צריך לספר  תורה  ידהיינו  כדי שלא תתבטל  פורי מעשיות 

דייקא    ששלמותהועניין היראה    .עילאדל קוין  ותלמידבג'  בן  רב  בחי'  לעולם התיקון שבו    \א/ שהם  הרומז 
זה למעלה מזה.    \ב/נתחדש המשקל הנכון קודם לזה היה הכל בקו אחד  דייקא אבל  קוין  בג'  ועניין שהוא 

פורי מעשיות  יסהאתערותא דלתתא שקודמת לדלעילא. ועניין העדר הדיבור שקדם ללידת היראה ועניין ה
נמצא שנזכרים כאן שלא כסדר וגם חסר עניין העשירות ואריכות ימים   שהם בחי' לבוש לפנים של תורה.

שנה   שבעים  של  לשינה  הנפילה  השינה  ועניין  הסוהתעוררות  ועניין  לשינה  שמפיל  האכילה  פורי יועניין 
במעשה  שלהם מצא רמז לעיל גון למיד שאינו התנצל מיצה להוהע מעשיות משנים קדמוניות שהם בחי' זקן 

   .מחוני המעגל

 עם ביאור המתוק מדבש   דף קכח. נשא    פ' הקדוש    זהר אידרא רבה  
ַתח  ְוָאַמר   פָּ ְמעֹון  י שִּ ַלֲעׂשֹות    ֵעת   ַאַמאי   אל תורתך, שבפסוק זה התחיל דבריו לעיל, ועתה שו  הפרו   ַליהו"ה   ַלֲעׂשֹות   ֵעת לפרש מה שכתוב    ַרבִּ

ּׁשּום ך לגלות רזין דאורייתא שהם כבשונו של עולם, ומשיב  ' מה הצור פיַליהו"ה   ֶתָך    מִּ   ַמאי אדם שהפרו תורתך, ושואל    בנישיש הרבה    משום ְדֵהֵפרּו ּתֹורָּ
ֶתָך  ה איזו תורה הפרו, ומשיב    ֵהֵפרּו ּתֹורָּ לְ   ּתֹורָּ א דִּ י ,  התורהאת התורה שלמעלה, דהיינו את סודות    ֵעילָּ יהִּ י לָּ   ְדאִּ א אִּ ְתַבְטלָּ ּקּונֹוי  מִּ יד ְבתִּ ְתֲעבִּ א יִּ

א  יק התיקון, ואמר   עולם שהיא תתבטל אם לא יהיה נעשה בתיקון הזה, כלומר אם אנו לא נגלה סוד    דָּ ְּתַמר  ּוְלַעּתִּ ין אִּ ועל התיקון של עתיק יומין נאמר    יֹומִּ
 ח שפירשו בעומק(.   האדרא קדישא. )ועיין בספר יין הרק בהמשךפסוק זה, כי ממנו מתחיל תיקון האצילות כמבואר 

יב רבי שמעון את דבריו ואמר    והמשיך  מֹוָך    ְכתִּ י כָּ ֵאל מִּ ְׂשרָּ יב שהתורה משבחת את ישראל במי כמוך,    הריַאְשֶריְך יִּ י    ּוְכתִּ מֹוָך מִּ ים יהו"ה   כָּ ֵאלִּ   בָּ
 הם ישראל לגלות להם סודותיו ולהשתמש בכבודו.    יםראוהרי שגם שבחו של הקב"ה הוא במי כמוך, מכאן שהשווה הכתוב את שבחם של ישראל לשבח קונם, אם כן 

א התחיל רבי שמעון להכין את עצמו שהוא בחינת כתר ראש קו אמצעי, וגם    לכן רָּ ר ְבֵריּה אֹוְתֵביּה ַקֵמיּה   קָּ זָּ י ֶאְלעָּ רבי אלעזר והושיבו    בנואת    אקר  ְלַרבִּ

י לפניו לימינו, כי הוא בחינת חכמה ראש קו ימין,  אאַ   ּוְלַרבִּ א ַאֲחרָּ ְטרָּ סִּ א מִּ , דהיינו מצד שמאלו, כי הוא בחינת בינה ראש קו  האחר הושיב מצד  אולרבי אב  בָּ

א ְוָאַמר שמאל,   א ְדכֹולָּ לָּ כוללים את כל השלשה קוים )וכונת רבי שמעון היתה לסדר את החברייא    שהםאנו כלל הכל, לפי שאנו שלשה ראשי קוים    , ֲאַנן ְכלָּ

א    ַעד רבי שמעון    ואמר נין התיקון(,  בסוד ג' קוים שזהו ע נּו עתה שישבנו אנו השלשה והסכמנו לבאר את סוד עולם התיקון,    עדַהְשּתָּ ְתְּתקָּ ין   אִּ ימִּ נתקנו    ַקיָּ
רוכת  כאשר ישבו שלשתם אז באו ועמדו עליהם ארבעה עמודים לארבע רוחות, ועליהם היתה פרוסה פ  כי"ב(,  סועהעמודים של הפרסא )הנזכר לקמן דף קלד  

יקּו ירדה השכינה ונתקבצו מלאכי השרת ונשמות קדושות, וכשאמר רבי שמעון להחברייא שנתקנו העמודים, אז    ושם קדושה ועליונה,   ְשּתִּ לחזות    החבריםשתקו    אִּ

ְמעּו בנועם ביאת השכינה ונשמות הצדיקים, ואז   א   שָּ לָּ ן וְ ,  הפרוכתשמעו קול של הפמליא של מעלה שירדו ונתלבשו באותה    קָּ תָּ ן   ַאְרכּובָּ א ַנְקשָּ א ְלדָּ   דָּ

א   ַמאי וברכיהם רעדו ונקשו זו לזו מאימת השכינה, ומפרש   לָּ א   ואמר מה קול שמעו החברים,    קָּ לָּ ְתַכְנֵפי   קָּ ָאה ְדמִּ לָּ ְכנּוְפיָּיא עִּ הקול של פמליא של    דִּ
 ה לגלוי הסודות.   שעת רצון הראוי שמעוןמעלה שנתקבצו לשמוע סודות שיגלה רבי שמעון, ובזה ראה רבי 

ְמעֹון  ַחֵדי  לכן י שִּ ְמֲעָך  יהו אל החברייא גם אתם תשמחו עמי ואין לכם מה לפחד ולירא כל כך, כי מה שכתוב   ְוָאַמר רבי שמעון   שמח ַרבִּ י שִּ ַמְעּתִּ "ה שָּ
י  ם בחינת הגבורות, לכן אמר יראתי, וזה שאמר  מ  היו פסוק זה נאמר כשראה חבקוק הנביא במראות הנבואה את עשרה הרוגי מלכות, שנשמותיהם    יֵָּראתִּ תָּ   הָּ

יל  חִּ ה ְלֶמֱהֵוי דָּ א   ֲאַנן שם היה ראוי להיות ירא וחרד, אבל    יָּאּות ֲהוָּ יבּותָּ א  ַבֲחבִּ ְלתָּ אנחנו באהבה תלוי הדבר, כי נשמותינו הם מהחסדים    ַּתְליָּיא מִּ

יב שהם בחינת אהבה,   ְכתִּ יב הבים את הקב"ה,  ואנו או  "ה אלהי"ך יהו ְוָאַהְבּתָּ ֶאת    דִּ י ֶאְתֶכם   ּוְכתִּ יב ָאַהְבּתִּ הרי    ֵמַאֲהַבת יהו"ה ֶאְתֶכם, ּוְכתִּ
 וא"כ לא תיראו משום עונש  אותנושגם הקב"ה אוהב  

 

וכו'    וזה לה'  לעשות  עת  ואמר  שמעון  ר'  דלעילא   [ג ] פתח  תורה  דא 

היינו תורה  דמתבטלא אי לא איתעביד בתקוני דא, ולעתיק יומין אתמר.  

שהיא בחי' התבוננות הנ"ל, שהוא מתבטל ואינו יכול להתקיים, אם אינו נעשה    דלעילא,
שהם  נים קדמוניות  שפורי מעשיות מידהיינו שמוכרחים להתחיל לספר סבחי' תיקונים הנ"ל    על ידי

 בחי' תקוני עתיק בחי' אריכות ימים הנ"ל:  

וכו'  אשר.  מי כמוך באלים ה'  [ה]  אשריך ישראל מי כמוך וכתיב  [ד]  כתיב יך 

שרוצים להתעורר   זה בחי' אתערותא דלתתא שהוא שבח של ישראל המתעוררים מלמטה

ל הולזכות  תורה  פניםכל  בחי'  של  כמוך,  מי  ישראל  אם   אשריך  כי  לעוררו  שא"א  ו'  באות  כנ"ל 

תחילהמכש מעצמו  להתעוררתעורר  רוצה  שאתה  כמוך  מי  ישראל  שריך  הקב"ה  אותם  משבח  זה  ועל   ,  .
כך   וכו'  ואחר  באלים  כמוך  כנ"למי  דלעילא  אתערותא  משנים   הוא  מעשיות  ספורי  בחי'  דהיינו 

 
 יראת התלמיד גבוהה מיראת הבן.  רבנו   שבאידרא הבן גבוה מהתלמיד ואצל   קצת צ"ע   א

 אפין באפין משגיחין  וי מתקלא לא היו  עד דלא ה ביאור הספרא דצניעותא פ"א    עיין תורה יט   ב
 תהלים קיט קכו  ג

 דברים לג כט  ד 

 שמות טו יא  ה 



              2עד.          מוהר"ן                                   ס   תורה                                קוטייל                      

עתיק בחי'  בחי'  \ו/קדמוניות  שזהו  באלים,  כמוכה  ית'שישראל    \ז/ ה'  מי  אותו  שהוא    משבחים  על 
וכן   ואמרו זה קלי   םו כולוהורא  \ח/ כגבורה  הם הקב"לתגלה  נכשאמרו ישראל בשירת הים  מעורר אותם. 

ונהואנוו ו ו  וכו'  כמוך  מי  הנס  על  אז  שבחוהו  סוףהודו  ים  קריעת  דלתתא  על  ע"י שבאתערותא  שנעשה   ,
למים  ו  םנפש  מסרו אלי קפצו  תצעק  מה  למשה  הקב"ה  שא"ל  שם  כמ"ש  מעתיקא  גדולים  רחמים    עוררו 

  : ראל ויסעושבעתיקא תליא מילתא דבר אל בני י

  ' . היינו בחי דכולאקרא לר' אלעזר בריה וכו' ולר' אבא ואמר אנן כללא  

. בחי' מורא שמים, ומורא הרב, ומורא  [ט]   בחי' ג' קוין הנ"ל  על ידי שלימות היראה, שהוא  
רבי שמעון ורבי אלעזר בנו ורבי אבא תלמידו, נשלם היראה.  על ידי  אב ואם. נמצא ש

. היינו אישתיקו שמעו קלא:    זה בא אריכות ימים בחי' תיקוני עתיק כנ"ל  על ידיש

בחי' שינה כנ"ל.    על ידיהיו בבחי' שתיקה, בחי' אלמים, ולא היו יכולים לדבר  שאותן ש
 שמעו קלא, היינו בחי' התעוררות השינה, בחי' זכאה מאן דמליל על אודנא דשמע כנ"ל 

לכלי    [י] הדיבור  כלי  את  אמונה  בדבורי  שסומך  וע"י  מדבר  נעשה  ועי"ז  שומע  נעשה  שמתעורר  וע"י 

דהי לבטחון  זוכה  יראה חדשה ההולדה  מוליד אצלו  ידה  וארכבותי'    ואזי  .ינו שלימות האמונה שעל 
בן נעשו מרכבה לקומת יראה שלימה התלבשה  כי ע"י שישבו שלשתם רב תלמיד ו  ,דא לדא נקשן

ברכיהם   בהם  נוראה עד שרעדו  תנינא שרגליה מצטננות  יראה  ב'  בתורה  כדאיתא  כיולדה  בתחילת    חיל 

שנפעל גופו מכח הארת יראה    זה בחי' הולדה, בחי' זווג הגופני  יהםשנפלה על  הזו  יראההו  ,ההולדה

כי  עליו  עליונה ידי.  אלמים  על  פה  להתיר  בחי'  שהוא  השינה,  נעשה    התעוררות  שתחילה 

כנ"ל, שזהו בחי' זווג הנשיקין שקודם  בחי' לידת היראה  זה להתיר פה עקרות    על ידי,  מדבר
עם הקב"ה נחשב זיווג רוחא ברוחא ולא נחשב בהתפעלות הגוף  דהיינו שהדיבור    [יא]   לזווג הגופני כנ"ל

 : כל כך אבל כשעי"ז בא ליראה זו התפעלות הגוף מאד ונחשב זיווג הגוף עימו ית' 

דמתכנפי עילאה  דכנופייא  קלא  קלא,  כנפים  היינו    מאי  של  סיפורי  קול  בחי' 

  כנ"ל   המתכסה בהם  דעתיקאשמלבישין בהם את הפנים של תורה  שהם כמו כנפים    \יב/מעשיות
בחי'  [יג ] כנף  הוא בחי'  כי ההתלבשות  שלעתיד  .  הנביא  ישעיה  שאמר  ל(  יתקיים  מה  )ישעיה 

זה   על ידיו  .דהיינו שהקב"ה יצא מכל הכיסויים שיש עליו היום ויהיה גלוי לכל  ולא יכנף עוד מוריך
ובעל  י(    מעוררין מהשינה ומתחילין לדבר, בבחי' )קהלת   דהינו ספורי מעשיותההתלבשות  

דהינו הצדיק הוא בעל כנפים שיודע לכסות בהם תורה דעתיקא הוא יגרום להם להגיד   כנפים יגיד דבר

 : [יד] . הכל כנ"לדבר דהינו להתחיל לדבר
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה ס 

 
כי   ו  מוריך    צ"ע  יכנף עוד  כנופיא לשון לא  רמוז בקלא דכנופיא דלעילא  דהיינו לבוש לעתיק דהיינו  לקמן מבאר שספורי מעשיות 

מעשיות  שכאן   ספורי  לחלק  יש  ואולי  נכפל  מעשיות  לספורי  שהרמז  צ"ע  בספורי    וא"כ  המלובש  לעתיק  רומז  באלים  כמוכה  במי 
 מעשיות ואילו בקלא דכנופיא רומז לספורים עצמם שבה מלובש עתיק. וצ"ע.

דלעילא ומי כמוך    א להפך אשריך היא אתערות לכאורה  אומרים ישראל וא"כ    ישראל אומר הקב"ה ומי כמוך בקלים אשריך    צ"ע כי   ז 
קב"ה את ישראל על זה שהם רוצים להתעורר דהיינו אתערותא דלתתא ומי כמוך  ולכן צ"ל שאשריך משבח ה   אתערותא דלתתא.

ו  אותם.  מעורר  שהוא  על  הקב"ה  את  ישראל  משבחים  ה שה   צ"ע באלים  משנים  רי  מעשיות  ספורי  ע"י  אותם  שמעורר  הוא  צדיק 
נחשב    .   קדמוניות  שההצדיק כאילו מוריד את  נראה לומר כיון שהם ספורים שמלבישים בתוכם תורה דעתיקא שהיא הקב"ה לכן 

 להראות להם פניו שנאבדו מהם.  הקב"ה בעצמו לעורר אותם 

ונראה    בלק"ה   ח מופלגת מביזת הים  זכו תחילה בעשירות  ולכן  זה בחי' שזכו להתבוננות  מבואר שבמתן תורה שנגלה עליהם כזקן 
 .ן לבוש לעתיק לז"א שמתלבש בו אריך והיינו בחי' ספורי מעשיות שה   דהיינו נתגלה כגיבור  אז  ש 

 בתחילת אות ד'  ט 

 תחילת אות ח'   י

 אמצע אות ח )סוף דף עב:( יא

 יל במי כמוך ועי"ש בהערה ע שכבר נרמז ל   צ"ע   יב
 אות ו' )סוף דף עב.( יג

י"ש.  אות צד שמעשה מבת מלך בספורי מעשיות שייך לתורה זו. עוד עי"ש אות כה היום אמרתי ג' דברים שלא כדברי העולם ע  עיין חיי מוהר"ן   יד 
עוד שם שיכול להיות שאשה תקרא מעשה מספורי המעשיות שלו ותיפקד עי"ש עוד עי"ש אות קנא ואות שנו ובימי מוהרנ"ת אות יא יב עוד עיין  

 הקדמה השניה לספורי מעשיות ולק"ה יין נסך ב'. הובא בשיש"ק ח"ג יט.  
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