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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 מוהר"ן             חדי ר' שמעון סא ויסב אלקים סב                        קוטי יל:    עה

וספר כתב ע"י הספרים הנ"ל שנתחדשים ע"י המחלוקת, בבחי' 

, עי"ז נשלם עשות ספרים הרבה אין קץ, בחי' איש ריבי

, שמקבלת הארה לוחות האבן [א]התורה. ואזי התורה בבחי' 

כי כל דבר שבעולם יש לו צמצום אחר  .[ב]מבחי' אבן שתיה 

באבן בכמות ואיכות. וכל הצימצומים שבעולם, כולם נרשמים 

, וכולם מקבלים ממנו. ושם [ג] שתיה, שממנו הושתת העולם

המתקת כל הדינים, כי הוא בחי' חכמה עילאה, בחי' קדשי 

. וכולם מקבלים ונכללים בבחי' [ד]קדשים, כי השכל נקרא קודש 

קדשי קדשים, שהוא בחי' חכמה עילאה שכלול מכולם. ומשם 

כשממתיקין הדין המתקת כל הדינים בפרטיות ובכלליות. כי גם 

בפרט, באיזה שכל של איזה צימצום, צריכין גם כן להמשיך כח 

מהשכל העליון הנ"ל, כדי שיהיה כח לזה השכל הפרטי 

להמתיק הדין. וכן בכלליות, להמתיק כל הדינים מאיזה צימצום 

שיהיה, אי אפשר להמתיק כ"א ע"י בחי' השכל העליון, בחי' 

כנ"ל. וכשהתורה יש לה ( הקדשי קדשים, בחי' אבן שתיה )

הספרים כנ"ל, אזי מקבלת מחכמה עילאה,  על ידישלימות 

, בחי' אבן שתיה. ואזי משפעת בכל לוחות האבןבבחי' 

ישלח עזרך ( מתקים כל הדינים. בבחי' )תהלים כהחכמות, ונ

, שעיקר העזר והישועה שהוא בחי' המתקת הדינים, מקודש

. וזה ז(ו) דש כידועהוא מקודש, היינו ע"י השכל שנקרא קו

)לשון המקרא ח ענניידי שוי תן הר"ת  שתיהאותיות 

(. הן תוי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריביא, איוב ל

שדי, היינו בחי' הרשימות של כל הצימצומים. נמתקין ע"י 

, בחי' יענני, בחי' אבן שתיה הנ"ל. וזה שתיהשבאים בתוך 

הן תוי שדי : וזה  לכנ" ישלח עזרך מקודשההמתקה, בבחי' 

כנ"ל, היינו ריבוי  וספר כתב, שע"י יענני וספר כתב איש ריבי

הספרים שנעשין ע"י המחלוקת כנ"ל, שאז יש להתורה 

שלימות, ומקבלת משכל הכולל מחכמה עילאה שהיא בחי' אבן 

, בחי' ההמתקה, ע"י בחי' הן תוי שדי יעננישתיה כנ"ל, עי"ז 

 : תיה כנ"ללוחות האבן, שמקבלין מאבן ש

. כי ר"ה הוא [ט] שנוסעין על ר"ה לצדיקים מהבחי'  וזהו ז

של כל השנה, וכ"א וא' בא עם קדושתו  [י] יומא דדינא

, בחי' אבן וצמצומיו אל הצדיק הדור. שהוא בחי' קדשי קדשים

כי לה' מצוקי ארץ וישת ( . בבחי' )שמואל א ב[יא] שתיה

ת העולם. ועי"ז ת(. שהם הצדיקים שעליהם נשיב) עליהם תבל

ן שתיה כנ"ל. וזה בחי' אבני נמתקים כל הדינים ע"י בחי' אב

בתוך  :{ע' זוהר נחו [יג] ב"ר ויצא פ' סח}יעקב שנכללו כולם 

שות הם בחי' אבנים, כמ"ש . כי הנפ[יד]{.אויחי רל}אבן שתיה 

. וכולם באים ונכללים בתוך תשתפכנה אבני קודש( )איכה ד

זה נמתקים כל  על ידיבן שתיה, והצדיק הדור, שהוא בחי' א

 : הצימצומים כנ"ל

, עי"ז נעשה שמחה, שנכללים יחד כל הנפשות כנ"ל ועי"ז ח

 . כי הנפש הוא בחי' נראור צדיקים ישמחג( בבחי' )משלי י

וכשנכללין יחד נעשה מהם  .נר ה' נשמת אדם( בבחי' )משלי כ

 : אור צדיקים ישמחאור, ועי"ז נעשה שמחה, בחי' 

ה' שמעתי שמעך  [טו]די ר' שמעון ואמר ח וזה
. כי חבקוק אמר נבואה יראתי, תמן יאות הוי למידחל

 ,ע"י שלא היה בהם אהבהשמתו  [יז] טזזו על ר' עקיבא וחביריו

כי הם היו בחי' גבורות וצימצומים,  ב ע"ב(כשרז"ל )יבמות ס

ולא נכללו יחד. ולא נמתקו. ור' שמעון וחביריו שהיו התיקון 

אנן בחביבותא תליא, היינו בחי'  [יט] , ע"כ אמר[יח] שלהם

זה ההמתקה והתיקון  על ידיהאהבה וכללות שנכללין יחד, ו

, היינו בחי' השמחה חדי ר' שמעוןכנ"ל. ומזה בא בחי' 

:  אור צדיקים ישמחהכללות והאהבה, בחי'  על ידישנעשה 

וכו' הולך רכיל . הולך רכיל מגלה סוד [כ] פתח ואמר

. ולא הוה [כא] רוח חכמהרוחא דקיומא. היינו דלית רוחיה 

מהימנא. היינו אמונת חכמים כנ"ל, כי ע"י שאין בו אמונת 

מגלה . [כב] חכמים, אין בו רוח חכמה, כי נידון במותרות כנ"ל

זה בחי' ביטול כתב ידינו, שאין מקבלין אור השכל מידי  סוד,

כי  .על כפים כיסה אורו( , בבחי' )איוב ל[כג] הסמיכה כנ"ל

. וע"י [כד] האותיות צריכות לקבל אור השכל מידי הסמיכה כנ"ל

מגלה זה  על ידי, הולך רכילפגם אמונת חכמים, שהוא בחי' 

בסוד עמי לא , שנתגלה ונסתלק אור השכל כנ"ל, ועי"ז סוד

, דאית ביה רוחא דקיומא ונאמן רוח מכסה דבר: [כה] כנ"ל יהיו

על כפים כיסה , בחי' מכסה דברע"י בחי' אמונת חכמים, עי"ז 

 :         כנ"ל אור

 )לשון רבינו ז"ל(      

 : אלקים את העם וכו'ויסב  כחג()שמות י כז[כו] סב
שע"י אכילתם של ישראל, נעשה יחוד קוב"ה ושכינתיה  דע א

בועז לרות לעת האכל כטויאמר אפין באפין, בבחי' )רות ב( 

י  , [ל] גשי הלום. לעת האכל דייקא, היינו ע"י האכילה הלוםּגש ִׁ

ויגש אליו ד( קוב"ה ושכינתיה. בחי' )בראשית מ דא יחוד

, דא תקרובתא מלכא במלכא )זוהר ויגש דף יהודא

. רק האכילה צריך להיות מאכל {[לב] וע"ש בפי' הרמ"ז}[לא](:.רו

, ואין בו שום תערובות. כי מאכל שיש בו [לג] אחר שנתברר

 : תערובות, ע"י מאכל כזה, יוכל האדם לחטוא

של המאכלים הוא ע"י אמונה. כי האמת מה  לדרורוהב ב

, הוא מצוה [לה] שהגביל הש"י לשכל האנושי שיוכל להבין

ל זה , וע[לח] השכל להבין הדבר על בוריו לזלחדד [לו] גדולה

. כי יש [מ] לאפיקורס לטבינאמר )אבות פ"ב( ודע מה שתש

, כי יש קושיא שיכול האדם להבין [מא] חילוק בין הקושיות

רוץ על קושיא זו, על זה נאמר ודע מה וכו'. ויש קושיא תי

שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו, רק 

לעתיד לבא יתגלה התירוץ. אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי 

כל באי' שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר )משלי ב( 

 . כי על לא ישובון
 

                                        
א

 יב * שמות כד 
ב

פ"א סוף ויומא נד: ורמב"ן  .פקודי רכבזוהר  עי' 
 פירושו על פסוק א'

ג
איבשיץ( בראשית לר"י )עה"ת תפארת יהונתן  יןעי 
 .ב פסוקים ד' ז' ח'פ"

ד
 * עיין זוהר אחרי דף סא. 
ה

והר ויחי דף רלא: ותנחומא פרשת עיין ז 
 ]פ"י כנראה[ עקב

ו
 עיין זוהר אחרי דף סא. 
ז

 לעילמ"מ זה  העבירבתשכט  
ח

  ביאור מוהרנ"ת בתקפא 
ט

ועיין פל"ח אות י' שהיא נאמרה יא רעיין תורה  
. ועיין לק"ה צד תנינאעיין תורה וסמוך לתורה זו 

 מנחה סוף הלכה ז' שעל קבריהם בערב ר"ה.
י

 עיין זוהר ח"ב דף מד: 
יא

הכלול בהלכות  'עיין לק"ה שכירות פועלים א 
 אות לח 'פקדון ה

יב
  עיין יומא לח: וסנהדרין כו: 
יג

 פסקא יא 
יד

 מדרש תהלים צא 
טו

 חבקוק ג' ב' 

                                        
טז

כך הגרסא בכל המהדורות ועיין לק"ה פקדון וד'  
 מידיולמרים ה' א' גרסת מוהרנ"ת שם ר"ע ותוש

ע"פ שהיו מהגבורות היכן )דלגרסה הקיימת קשה א
 מצינו להפך האדרב מצינו שלא היתה אהבה בניהם

 (בתחילת הקינה על י' הרוגי מלכות
יז

ר טוב מזמור צ' אות ז' וחעיין מדרש תהלים ש 
ובילקוט שמעוני חבקוק רמז תקסג הכוונה לעשרה 
הרוגי מלכות ועיין שער הגלגולים הקדמה כו ורמ"ז 

ורות על אדרא הנ"ל שעשרה הרוגי מלכות היו גב
כנגד י' חסדים של עשרה תלמידי רשב"י. אבל עיין 

זה  -אות א'  פקדון וארבעה שומרים הלכה הלק"ה 
  המקרא נאמר על ר"ע ותלמדיו. 

יח
. ועי"ש אות נה משמע לק"ה מנחה ז' אות נו 

שחבריו הכוונה לחמישה תלמידי ר"ע אבל בהמשך 
אנן דיו באידרא ימלשאמר לתשמביא דברי ר"ש 

 משמע שהכוונה לתלמידיו. ליאבחביבותא ת
יט

 בהמשך לזוהר הנ"ל חדי ר"ש 
כ

 משלי יא יג  
כא

לשה"כ שמות כח ג', דברים לד ט', ישעיהו יא  
  ב'
כב

 באות א' 
כג

 אות ב' 
כד

 שם 

                                        
כה

 אות ג' 
כו

תורה זו נאמרה בשבת שירה )יב שבט( שנת  
עיין בסוף הספר  ^( נט תקסה במעדוועדווקע )חי"מ
ו שקיבל מוהרנ"ת בשנת תורה זו בכת"י רבינו בעצמ

העיר שם שהנוסח הנדפס כאן הוא  ומוהרנ"תתקפד. )
ועיין בזה הערה בריש  לשון רבינו אבל לא כתב ידו

 (. תורה יג
כז

ג עיין לעיל סוף  111תורה סב בדפו"ר נדפס בצילום  
 תורה נה

כח
 בתקפא )שמות ג( ובתרלד ומתרלו תוקן  
כט

ת לעת ויאמר בועז לרו -גם בדפו"ר ותרלד ותשכט 
ויאמר לה בועז לעת האכל  -בתרלוהאכל גשי הלום, 

ויאמר ]לה[ בועז  -בתרצו גשי הלום )כלשן הפסוק(
  )לרות( לעת האכל גשי הלום.

ל
זבחים קב. אין הלום אלא מלכות שבת קיג: ועיין  

. גם עיין תורה ז' תנינא ולדורות ועי"ש מהרש"א
בשעת משמע שם שהלום היא להיות מושל ביצרו )אות י' 

וממנה האוכל כי ממשלה בחי' מלכות שממנה הפרנסה 
  (היראה והארת הרצון הבאים בשעת האכילה בקדושה

לא
עי"ש ו .הגרסא שם תקרובתא דעלמא בעלמא 

)והיינו בועז יסוד יהודה מלכות ויוסף יסוד ש מתומ"ד
יא ורות מלכות כמבואר בב"ב צא: שנקראת  הכמבואר בתור

 אמה של המלכות(

                                        
לב

ביה )נמצא במהדו' זהר זעיר ונוק םשכתב שה 
 מקדש מלך בפ' ויחי דף רמח.(

לג
ותורה רסג ותורה ס' אות  עיין לק"ה חדש א' א' 
 ו'
לד

 והבירור -"ר והברור. מתרצו דפוגם ב 
לה

שפתח ד לתרץ האלק"ה חלב ודם ד' ב' עיין  
 .בחדא וסיים בחדא

לו
נקט רבינו מצוה גדולה, בל"מ בג' מקומות בלבד  

מצוה גדולה להרבות ]דף קכ.[ רעז כאן ובתורה 
באכילת שבת ולקמן כה תנינא מצוה גדולה להיות 

ועוד בחי"מ שמז מצוה גדולה ללמוד  בשמחה תמיד.
 בספרו הרבה.

לז
  לחדר -בתרלד 
לח

 עיין רמב"ם סוף הלכות מעילה ח' ח'. 
לט

 שתשוב -מתרצו  
מ

 סנהדרין לח:עיין  
מא

 .לקמן תורה סד אות ב' עיין 

 תורה אור
ן ִלי אי ֶּ וב לא )לה( ִמי ִית 

י ַיֲעֵנִני  ד ַ ִוי ש ַ ָּ ן ת  ֵֹׁמַע ִלי הֶּ ש 
ַתב ִאיש  ִריִבי:  ר כ ָּ  ְוֵספֶּ

ה  ָּ קהלת יב )יב( ְויֵֹׁתר ֵמֵהמ 
ִרים  ת ְספָּ ֵהר ֲעׂשוֹׁ ִני ִהז ָּ ב ְ
ה  ֵ ה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְרב  ֵ ַהְרב 

ר: ׂשָּ  ְיִגַעת ב ָּ
כד )יב( משפטים שמות 

ל מש ֶּ  ד אֶּ ר ְידֹׁוָּ ֹׁאמֶּ ה ֲעֵלה ַוי 
ה  נָּ ת ְ ם ְואֶּ ְהֵיה ש ָּ ה וֶּ רָּ הָּ ֵאַלי הָּ
ה  רָּ וֹׁ ן ְוַהת  בֶּ אֶּ ת ֻלחֹׁת הָּ ְלךָּ אֶּ
י  ַתְבת ִ ר כ ָּ ה ֲאש ֶּ ְצוָּ ְוַהמ ִ

ם: רֹׁתָּ  ְלהוֹׁ
ְזְרךָּ  ַלח עֶּ תהילים כ )ג( ִיש ְ

: ָּ ך  דֶּ ן ִיְסעָּ וֹׁ י  ִמצ ִ ש  ו  ֹׁדֶּ  ִמק 
ן ִלי  ֶּ איוב לא )לה( ִמי ִית 

י ַיעֲ  ד ַ ִוי ש ַ ָּ ן ת  ֵֹׁמַע ִלי הֶּ ֵנִני ש 
ַתב ִאיש  ִריִבי: ר כ ָּ  ְוֵספֶּ

ר -שמואל פָּ א ב )ח( ֵמִקים ֵמעָּ
ן  ְביוֹׁ ִרים אֶּ ֹׁת יָּ פ  ל ֵמַאש ְ ד ָּ
א  ֵ יב ִעם ְנִדיִבים ְוִכס  ש ִ ְלהוֹׁ
ד ְמֻצֵקי  י ַלידֹׁוָּ ד ַיְנִחֵלם כ ִ בוֹׁ כָּ

ֵבל: ֵ ם ת  ת ֲעֵליהֶּ ש ֶּ ץ ַוי ָּ רֶּ  אֶּ
ב  הָּ ַעם זָּ ה יו  איכה ד )א( ֵאיכָּ

ם ַהט   תֶּ ֶּ א ַהכ  נֶּ ה ִיש ְ ְכנָּ ֵ פ  ַ ת  ש ְ ב ת ִ וֹׁ
ת: צוֹׁ ל חו  רֹׁאש  כ ָּ ש  ב ְ  ַאְבֵני קֹׁדֶּ

יִקים  ר ַצד ִ משלי יג )ט( אוֹׁ
ְך: ִעים ִיְדעָּ ח ְוֵנר ְרש ָּ מָּ  ִיׂשְ

ַמת  ד ִנש ְ משלי כ )כז( ֵנר ְידֹׁוָּ
ן: טֶּ ל ַחְדֵרי בָּ ם חֵֹׁפׂש כ ָּ דָּ  אָּ

י  ַמְעת ִ ק ש ָּ חבקוק ג )ב( ְיקֹׁוָּ
לְ  עָּ ָּ ק פ  ֵראִתי ְיקֹׁוָּ ְמֲעךָּ יָּ ךָּ ש ִ

ב  רֶּ קֶּ יהו  ב ְ ִנים ַחי ֵ ב ש ָּ רֶּ קֶּ ב ְ
ז ַרֵחם  רֹׁגֶּ ִדיַע ב ְ וֹׁ ִנים ת  ש ָּ

ר: וֹׁ ְזכ   ת ִ
ִכיל  ֵלְך רָּ משלי יא )יג( הוֹׁ
ה  ֶּ ַח ְמַכס  ֱאַמן רו  ד ְונֶּ וֹׁ ה ס  ֶּ ְמַגל 

ר: בָּ  דָּ
ה  ָּ ס  ִים כ ִ ַ פ  איוב לו )לב( ַעל כ ַ

יַע: יהָּ ְבַמְפג ִ לֶּ ר ַוְיַצו עָּ  אוֹׁ
דִ  ה יָּ ְיתָּ י יחזקאל יג )ט( ְוהָּ

ְוא  ִביִאים ַהחִֹׁזים ש ָּ ל ַהנ ְ אֶּ
י לֹׁא  ד ַעמ ִ סוֹׁ ב ב ְ זָּ ְֹׁסִמים כ ָּ ְוַהק 
ֵאל לֹׁא  רָּ ית ִיׂשְ ֵ ב ב  ִבְכתָּ ִיְהיו  ו 
ֵאל לֹׁא  רָּ ל ַאְדַמת ִיׂשְ ֵתבו  ְואֶּ ִיכ ָּ
י  י ֲאִני ֲאדֹׁנָּ ם כ ִ ֶּ בֹׁאו  ִויַדְעת  יָּ

 ֱידִֹׁוד:
ִכיל  ֵלְך רָּ משלי יא )יג( הוֹׁ

ֱאַמן  ד ְונֶּ וֹׁ ה ס  ֶּ ה ְמַגל  ֶּ ַח ְמַכס  רו 
ר: בָּ  דָּ

 
 תורה סב

ב  בשלח שמות ֵ ס  יג )יח( ַוי ַ
ר  ְדב ָּ ְך ַהמ ִ רֶּ ם ד ֶּ עָּ ת הָּ ֱאלִֹׁהים אֶּ
לו  ְבֵני  ים עָּ ף ַוֲחֻמש ִ ַים סו 

ִים: ץ ִמְצרָּ רֶּ ֵאל ֵמאֶּ רָּ  ִיׂשְ
ה בַֹׁעז  רות ב ר לָּ ֹׁאמֶּ )יד( ַוי 

ַכְלת ְ  י ֲהלֹׁם ְואָּ ש ִ ל ג  אֹׁכֶּ ְלֵעת הָּ
ַבְלת ְ  ם ְוטָּ חֶּ ֶּ ץ ִמן ַהל  חֹׁמֶּ ְך ב ַ ֵ ת  ִ פ 

ט  ְצב ָּ ְצִרים ַוי ִ וֹׁ ד ַהק  ב ִמצ ַ ש ֶּ ֵ ַות 
ע  ב ַ ׂשְ ֹׁאַכל ַות ִ ִלי ַות  ה  קָּ לָּ

ַֹׁתר:  ַות 
ש   ויגשבראשית  ג ַ מד )יח( ַוי ִ

י ֲאדִֹׁני  ר ב ִ ֹׁאמֶּ ה ַוי  דָּ יו ְיהו  ֵאלָּ
ְזֵני  אָּ ר ב ְ בָּ ךָּ דָּ א ַעְבד ְ ר נָּ ֶּ ְיַדב 
ךָּ  ַעְבד ֶּ ךָּ ב ְ ְ ֲאדִֹׁני ְוַאל ִיַחר ַאפ 

ַפְרעֹׁה:כ ִ  ךָּ כ ְ מוֹׁ  י כָּ
יהָּ לֹׁא  אֶּ ל ב ָּ משלי ב )יט( כ ָּ
ת  ְרחוֹׁ יגו  אָּ ִ ן ְולֹׁא ַיׂש  בו  ו  ְיש 

ים:  ַחי ִ

 



 .ן    עו"                מוהר                ויסב אלקים סב     קוטי                         י        ל
' ואפי. רק להעמיד על אמונה, אסור לסמוך על שכלו, קושיא כזו

לפעמים נסתמו שבילי , אלו הקשיות שיש עליהם תשובה
ואינו , ]ב [אתיאפיקורסונזרקה בו , ואינו יודע להשיב, השכל

 היא לכל דתיוזאת האפיקורס. גתייודע מה להשיב על אפיקורס
י צריך לעבוד כ. יכול להבין בין רב למעט, ונתאחד לפי בחי

ל "כמאמר חז, ט"כפוף ליצר "שיהיה היצה, בשני יצרין' את ה
שיהיה .  בשני יצריך]ה [בכל לבבך' ואהבת וכו) דברכות נ(

.  לו מחלוקת בין שני יצרין'שלא יהי, אלקיו' לבו שלם עם ה
. חלק לבם) 'הושע י(' בחי, היינו שלא יהיה לבו חלק עליו

מלא כל הארץ ש,  בלב שלםובאמת אם היה יודע האדם ידיעה
 ,ושומע התפילה, ה עומד בשעת התפילה"והקב, ]ו[כבודו 

מדקדק מאוד לכוין ' והי, וודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול
, ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם. ]ז [את דבריו

וכל אחד לפי . כ"ואינו מדקדק כ, כ"בשביל זה אינו מתלהב כ
והידיעה היא . כן התלהבותו ודקדוקו,  שכלו וידיעתוחעטומ

. והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב, מהיצר הטוב שבלב
שהיצר הרע ,  וקושיותטתיוהסתרת הידיעה הן הן אפיקורס

 לזה המחלוקת והתיקון       : ]י[ מקשה את לבו ליפול ברעה
היינו כי עיקר התהוות מחלוקת . לתקן אותו בשרשו, שבלב

כשהשתלשלה מן . ן המחלוקת שבקדושהשרשו מ, היצר הרע
נתהוה ממנו מחלוקת היצר , דרגא לדרגא עד שנשתלשל למטה

ומסתיר ממנו , יאתיומטיל בו אפיקורס. חלק לבם' בבחי, הרע
הוא , ומחלוקת שבקדושה. שבילי השכל אשר אינו יודע להשיב

. שזה אוסר וזה מתיר, בגמראשמחלוקת תנאים ואמוראים 
. תהוה ממנו מחלוקת היצר הרעומהשתלשלותם למטה נ

אזי ממילא נתבטל מחלוקת , וכשמתקן המחלוקת שבקדושה
ותיקון המחלוקת . כי אין אחיזתו אלא משם, היצר הרע
כי פסק הלכה הוא השלום . הן הלכות פסוקות, שבקדושה

 לימוד על ידיו. והכרעה של מחלוקת התנאים ואמוראים
תקן המחלוקת ומ, הוא נתקשר להשלום שבקדושה, הפוסקים

ואז יוכל . ואז נתבטל המחלוקת היצר הרע שבלבו. שבקדושה
ונפתחו לו שערי השכל .  בשני יצריםבכל לבבו' לעבוד את ה

 ההכרעה על ידיוכל זה נעשה . לאפיקורסיבשיודע להשיב 
ה מדע ונוטריקון  שלוםוזה אותיות :  ל"והשלום הנ

 על יודע להשיב,  השלוםעל ידיכי . יגאפיקורסלתשיב ש
אודך ביושר ) טתהלים קי (וזה      :   שבלבוידתיסאפיקור

כד , אימתי. בשני יצרין, לבב דייקא. לבב בלמדי משפטי צדקך
אבל   :   לימוד הפוסקיםעל ידיהיינו , למדי משפטי צדקך

רק לחזק , אסור לאדם לעיין בהם, הקושיות שאין עליהם תירוץ
על יוכל להיות , וכשיש לו אמונה בשלימות. את עצמו באמונה

ורעה ' בחי. ל"וא ושכינתיה כנ אכילתו יחוד קודשא בריך הידי
   :י אמונה"אכילה ע' היינו בחי, )זתהלים ל (אמונה

היינו לקרב דווקא , שלימות וקישוטי אמונהועיקר  ג
 ם"אפילו עכו, )צפניה ג ('לקרוא כולם בשם ה' בחי, המרוחקים

   : יקרבו לאמונות ישראל ולעבדו שכם אחד]טו[
, ל" כנטזהיינו לקרב את הרחוקים, את האמונהולהשלים  ד

וכשנתבררו . צריך מתחילה להעלות ניצוצי אותיות הדיבור
ומלקט הניצוצות , אזי הופך את עצמו הדיבור, אותיות הדיבור

ואז . ונשארים הקליפות בלא חיות, הקדושה מבין הקליפות
אזי , כשרואים שאין להם חיות, ם שיניקתם מהקליפות"העכו

ביום ההוא ישליך ) 'ישעיה ב(' בחי, משליכים את אמונתם
ומדביקים את עצמם , האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו

אז אהפוך אל העמים ) שם בצפניה(' וזה בחי. לאמונת ישראל
, היינו הדיבור שנתברר מביניהם, שפה ברורה. שפה ברורה

י ניצוצות כדי ללקט מהם שאר, הוא הופך את עצמו אל העמים
שידבקו כולם , 'לקרוא כולם בשם הואז נתקיים . הקדושה

   :באמונת ישראל
' וזה בחי.  צריך לתענית,ניצוצי הדיבור ולהעלות ה
 ]יח [אזי, 'מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו וכו) זתהלים קיז(

כי עיקר . י התענית"כי עיקר תיקון הדיבור הוא ע. ישלח דברו
כי מפני הקדושה . מאחורי הקדושהאינו אלא , יניקת הקליפות

 נותנים 'אלא לפעמי. מחמת בהירות אור, אי אפשר להם לינק
ז אינו אלא "וכ, להם מלמעלה במכוון כח לינק מפני הקדושה

. עת אשר שלט האדם באדם לרע לו) קהלת ח(' בחי, לרע להם
כי בלא , כי התאוות הם מותרות, קליפות' וכל התאוות הם בחי

. נמצא שהם מותרות לקיום הגוף, התאוות יכול הגוף להתקיים
והקליפות , כי עיקר אינו אלא הפרי, כמו הקליפות הם מותרות

הוא התגברות , וכשמתגברים התאוות על האדם. הם מותרות
שרי פרעה וראשי התאוות הם שלשה . הקליפות על הקדושה

). כ (יטרידיןישהם קנה וושט וו, שר המשקים ואופים וטבחים
שכל התאוות , שהם ראשים, תאוות אכילה ושתיה' שהם בחי

היינו , שהוא אותיות עורף, ויניקתם מפרעה. נמשכים אחריהם
, ]כב [אחר הדברים' בחי, כאועיקר יניקתם מהדבורים. מאחוריים

' ן הם סמוכים להכי קנה וושט וורידי, כי הם סמוכים לה
. כ"ועיקר יניקתם מהדיבורים שאינם זכים כ. מוצאות הפה

צריך להדביק , י התאוות שהם הקליפות מתגבריםשוכשרא
ודביקות אחורי הקדושה . שלא יינקו, ולהסתיר אחורי הקדושה

 אחוריים' כמו שכותבים שם הויה בבחי.  התעניתעל ידיהיא 
, שרוצים וכותבים האואחר כך כ, שכותבים מתחילה יוד, ]כג[

כן התענית שהוא . ' וכותבים יוד הא וכוכדיםחוזרים לאחור
  עיקר הכנעתן 

  

                                               
א
   אפיקורסות-ומתרלו , רסיתאפיקי לא ברור ונראהבתקפא ,  אפיקורסית- ותרלד ר"בדפו 
ב

ונראה כוונתו לאומרים עזב אלקים את הארץ ביחזקאל . נקראים אפיקורס'  ג-'ג ח"ם תשובה פ"עיין רמב 
 לשון הפקר.לשון חציפות וברטנורא על אבות ב יד: א סנהדרין צט"ועיין מהרש. ח"פ
ג

מקומות אבל ' כל תורה סב תוקן כך הב( אפיקורסות –בתשכט  ,אפיקורסית – ותרלד ותרלו ותרצו ר"בדפוגם  
  )בתורה סג וסד נשאר אפיקורסית

ד
  אפיקורסות-בתשכט  ,ר אפיקורסית"בדפוגם  
ה
 'ה' דברים ו 

ו
 'ג' ישעיהו ו*  
ז
 עיין תורה קנה 
ח
   מעוט  –ומתרלו ,  מועט- ותרלד ר"גם בדפו 
ט
  אפיקורסות-בתשכט , ר אפיקורסית"דפוגם  

י
 משלי כח יד*  
יא
  אפיקורסות-בתשכט  ר אפיקורסית"בדפוגם  
יב
 ר לאפיקוריס"דפו 
יג
 ר לאפיקוריס"דפו 
יד
  אפיקורסות-בתשכט  ר אפיקורסית"בדפוגם  
טו
 'לעיל תורה יז אות דעיין  
טז
 בתקפא לא ברור ונראה הרחיקים,  הרחוקים–ר ותרלד "בדפו 

יז
  תהלום-בתקפא  
יח
 ל"שם פסוק רביעי אחרי הנ 
יט
  וורידין  ובתרצו, ווירידין–ותרלו תרלד בתקפא , ר וורידין"בדפו 

כ
 וישב' לך לך ופ' ל פ"עיין לקוטי תורה להאריז 
כא
  מהדיבורים-מתרצו  

                                                                                    
כב

ר אחר הדברים "דיצה: ועיין זהר פרשת וירא קיט.) דף נב(' ועיין לעיל תורה לח אות ב' בראשית כב א 
 איהו 

כג
  ח"פ' ח שער ו"עניין אחורים עיין ע 
כד
  לאחוריים-מתרצו  

 תורה אור
 ְוָאַהְבּתָ)ה(ו  ואתחנן דברים

ָכל ְלָבְבָך ֵאת ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ּבְ
ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדךָ   :ּוְבָכל ַנְפׁשְ

ה) ב(הושע י  ם ַעּתָ ָחַלק ִלּבָ
חֹוָתם מּו הּוא ַיֲעֹרף ִמְזּבְ ֶיְאׁשָ

בֹוָתם  :ְיׁשֵֹדד ַמּצֵ
ְוָקָרא ֶזה ֶאל) ג(ישעיהו ו 

ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץְיֹקָוק ְצָבא

בֹודוֹ   :ּכְ
ֵרי ָאָדם) יד(משלי כח  ַאׁשְ

ה ִלּבֹו ִמיד ּוַמְקׁשֶ ְמַפֵחד ּתָ
ָרָעה  :ִיּפֹול ּבְ

ר) ז(תהילים קיט  ֹיׁשֶ אֹוְדָך ּבְ
ֵטי ִצְדֶקךָ  ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ  :ֵלָבב ּבְ

יֹדָוד) ג(תהילים לז  ַטח ּבַ ּבְ
ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ה טֹוב ׁשְ ַוֲעׂשֵ

 :ָנהֱאמוּ 
י ָאז ֶאְהּפְֹך) ט (צפניה ג ּכִ

ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ים ׂשָ ֶאל ַעּמִ
ֶכם ם ְיֹקָוק ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ֻכּלָ

 :ֶאָחד
ּיֹום ַההּוא) כ(ישעיה ב  ּבַ

ִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַיׁשְ
ר ַכְסּפֹו ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאׁשֶ
ֲחֹות ַלְחּפֹר ּתַ ָעׂשּו לֹו ְלִהׁשְ

ִפיםפֵּ   :רֹות ְוָלֲעַטּלֵ
ֶרְך) יז(תהלים קז  ֱאִוִלים ִמּדֶ

ָעם ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנוּ  ׁשְ )כ: (ּפִ
ט ֵאם ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ ִיׁשְ

ִחיתֹוָתם ְ  :ִמׁשּ
ל ֶזה) ט(קהלת ח  ֶאת ּכָ

י ְלָכל ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלּבִ
ַחת ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ

מֶ  ָ ַלט ָהָאָדםַהׁשּ ר ׁשָ ׁש ֵעת ֲאׁשֶ
ָאָדם ְלַרע לוֹ   :ּבְ

ַוְיִהי) א(כב  וירא בראשית
ה ְוָהֱאֹלִהים ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִנּסָ

ִני  :ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ



 ן "  מוהר  אלקים סב                   ויסב                   קוטי      יל       :   עו
 כי עיקר .דביקות אחורי הקדושה' הוא בבחי, ל"של השרים הנ

זכות התענית אינו אלא כשאנו חושבים השעות שהתחיל 
היום השני שהוא , כשמתענה שני ימים, למשל. להתענות

אלא מחמת שאנו חוזרים ליום , אין מחמת עצמו, נחשב ביותר
ים רגם כי עיקר כל הדב: אזי נחשב יום שני לזכות יותר, ראשון

יתרו והובא ' מכילתא פ{כי כל התחלות קשות , הן התחלה
, אבל אחר התחלה. מחמת שיוצא מהיפך להיפך, }]א [י"בפירש

וכן בכל יום . ואינו קשה עליו כל כך, הוא נכנס מעט בהרגל
שנכנס מעט , כן נקל הדבר, ההתחלהמויום שהולך למרחוק 

אלא אינו , נמצא שעיקר כח העבודה של כל ימים. בהרגל
ליום ראשון שהתחיל , שאנו צריכין לחזור לאחורי, ההתחלה

שהיה קשה עליו , שהוא תחילת התשובה, ]ב[ להבין ולהתענות
ובכל יום חוזר לאחוריו לקבל . שיצא מהיפך להיפך, ההתחלה

, הם סמוכים להדיבור, ל"ומחמת שאלו השרים הנ. כח מהתחלה
'  בחי,צריםאזי ממשיכין את הדיבור לגלות מ, וכשמתגברים
ואינו יכול לדבר , ניחר גרוני) טתהלים ס(' בחי, ]ג [מיצר הגרון

הוא , ע"י התענית שמרעיב א"וע, ]ד [ת"דיבור לפני השישום 
' וזה בחי. ז יוכל לדברוא, ממשיך מימי החסדים ללחלח הגרון

, תענית' היינו בחי, רעב. ויהי רעב בארץ) בבראשית י(
הויה כי ,  אחורי הקדושהוזה הוא דביקות. ע"שמרעיב א
כי שם הויה [ה. רעבמספר , אחורים' בחיאלקים 

ושם אלקים . ב"ק עולה ע"ו יקו"ק יק"י' דהיינו י, באחורים
ושניהם יחד . 'אל אלק אלקי אלקים עולה ר' באחורים כזה א

היינו הורדות מימי , ]ו [וירד אברם מצרימה .]ב"עולים רע
ניחר '  את הגרון מבחילהוציא, החסדים ללחלח מיצר הגרון

 ללחלח ,]ח [הלוך ונסוע הנגבה ז)בראשית יב(' בבחי. גרוני
ואז . קרא בגרון אל תחשוך) חישעיה נ(להתקיים , הנגיבה

שאי אפשר להקליפות ליכנוס לשם , תדבקין אחורי הקדושהנכש
ויראו אותה שרי  ואז. ואז נתגלין הפנים של הקדושה, ולינק
ל רואים את יופי " שאלו השרים הנהיינו). בראשית שם (פרעה

וכל זה הוא מכוון . ]ט[ ויהללו אותה אל פרעה, הוד הדיבור
עת אשר  י)קהלת ח ('בחי, כדי להוציא בלעם מפיהם, ת"מהשי

וזה . את פרעה' וינגע ה ]יא [וזה. שלט האדם באדם לרע לו
ויהללו אותה אל ' בחי, היא תתהלל' אשה יראת ה) אמשלי ל(

היינו להוציא . ]יב [תנו לה מפרי ידיה אלא בשבילאין זה . פרעה
 מבין יגכשהיא מוציאה כל חיותה. נצוצות הקדושה מביניהם

ופונים כולם , ם את אליליהם"אזי משליכין כל העכו, הקליפות
וזה עיקר קישוטי . ]יד ['לקרוא כולם בשם ה, לאמונת ישראל

סבא (בחינות  וזה :  טושיקרבו אחרים לאמונתה, האמונה
. ]טז [עולימתא שפירתא דלית לה עיינין) הטים דף צמשפ

יפה את ) ה ו"ש(' בחי, אמונה' זה בחי, רתאעולימתא שפי
היינו אלו ,  דלית לה עיינין].יז[ ורעה אמונה' בחי, רעיתי

 :  וצריך לחזק באמונתו, שאין לעיין בהם, ל" הניחהקושיות
כי אם תשאל את , כי היא טמירא, ]יט [גופא טמירתא ואתגלי

כי , ודאי אינו יודע להשיב לך טעם, המאמין איזה טעם באמונה
. כ וגליא"ואעפ. אמונה אינו שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם

כאלו רואה בעיניו את הדבר , היינו שאצל המאמין הדבר גלוי
נפקת : ]כ[ מחמת גודל אמונתו השלימה, שהוא מאמין בו

האדם אצל כי האמונה מתחדשת , בצפרא ומתכסיא ביממא
ומתכסיא . 'חדשים לבקרים וכו) איכה ג(' בחי, בכל בוקר

מתקשטת :  נתכסה האמונה, מחמת טרדת עסקי עולם, ביממא
כשמקרבין , היינו עיקר קישוטי האמונה, בקישוטין דלא הוו

  :]כא[ אצלה בני אדם שלא היו מקורבין לה
אזי אכילתו היא יקרה , כ בשלימות" כוכשהאמונה ו

 לרותבועז כב ויאמר' בבחי, ה ושכינתיה"קובכי נתייחד . מאד
ת "האמונה היא ממלצת על הרחוקים לפני השי, אזי. ]כג[

כי עיקר , וזה היא מליצתה. ]כד [שיקרב אותם בצל כנפיו
מחמת שעיקר ידיעת , ת"הרחוקים מאמונת השי טעותם של

, ומחמת שרואים מגלוי. אלקותו אינו אלא מגלוי על הסתום
כל , נפלו בטעיות, י מערכת המזלות"שהנהגת העולם הוא ע

עולם , ויש חושבים שהכל על פי הטבע. אחד לפי טעותו
כמו , ויש חושבים שצריך לעבוד את האמצעי. ]כה [כמנהגו נוהג

בינם לבין , שטעו בעגל שרצו לעשות את העגל אמצעי
 אמצעי' בחי, כו)שמות לב (אשר ילכו לפנינושאמרו , ת"השי

, ועושים את הסיבות אמצעי.  נכשליםרבים, ובטעיות כזה. ]כז[
כ "אבל מאמינים ג, י"היינו שמאמינים בהש. י"בינם לבין הש

היינו שמאמינים למשל . ואומרים שצריך לסיבות, באמצעי
מ "ואומרים הסיבה של מו, מ"שהוא המו, בהסיבה של פרנסה

ת "אין יכולת ביד השי, מ"ו בלא הסיבה של מו"כאלו ח. עיקר
עושים , ובהסיבה של הרפואה שהוא סמים. ליתן להם פרנסה

. ת לרפא"אין יכולת ביד השי, ו בלי הסמים"כאלו ח, מהם עיקר
 ועילת כל ]כח [ה סיבת כל הסיבות"כי הקב, ואין הדבר כן

, אלו הסיבותבועסקינו . ואין צריך לשום סיבה, ]כט [העילות
. ולא לעשות מהסיבות עיקר, ת לבד"צריך להאמין בהשי

אזי , בטל בתפילתו איזה חיוב של מערכת המזלותוכשהצדיק מ
שהוא שומע , שיש אלקי נמצא,  מהגלוי על הסתוםלנתידע

' זה יהיוכל . ומשדד המערכות ומשנה הטבע, תפלת הצדיק
עתידים צדיקים להחיות את ) חפסחים ס(ל "כשאחז, ]לא [לעתיד

ויגש אליו ) בראשית מד(לב וזה :   המתים ושאר נפלאות
ויאמר . לד}זוהר ויגש {תקרובתא דמלכא למלכאדא , לגיהודא

על אלו , ת"שהשכינה מבקשת רחמים מהשי, אליו בי אדוני
ולא ישמע עוד , ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני. הרחוקים
, ]לה [כי כמוך כפרעה. על העברואל יחר אפך בעבדך . אמצעי
כי אתה אינך ידוע לבני אדם אלא . ]לו [לשון התגלות, פרעה
לפיכך טעו כל אחד , ומחמת שאינך ידוע אלא מהגלוי, לוימהג

, שביל רצון הצדיקאבל כשאתה מבטל רצונך ב. לפי טעותו
אזי ידעו . ה גוזר וצדיק מבטל"הקב) ב"ז עק ט"מ(ל "כשאחז

  מהגלוי על 
 

                                               
א
 'י מכילתא פרשת בחדש פרשה ב"עפ' שמות יט ה 
ב
 יב' עיין דניאל י*  
ג
 'ז בכוונות עבדים היינו וכו"ח שער חג המצות פ"פע 
ד
  .ה והמשכיל"עיין תורה קיב ושם ד 
ה
  ת בתקפא"ביאור מוהרנ 

ו
 ל"המשך הפסוק הנ 
ז
 )שם(בתשכט מחק וכתב  
ח

' נגב הוא ימין בחי' שער ב) אלרבי יוסף גיקטילי(עיין שערי צדק  
  )כי מזרח הוא קדם כידוע נמצא נגב שבדרום הוא ימין(חסד 

ט
 ל "המשך פסוק הנ 

י
 מ הזה"בתשכט נמחק המ 
יא
 ל בבראשית יב"המשך הנ 
יב
 ל במשלי לא"המשך הנ 
יג
 כך הגרסה בכל המהדורות 
יד
 ל"הנ' צפניה ג 
טו
 ובלוח התיקון ציין לתקן לאמונתה,  לאמונתם–ר "בדפו 
טז
 'לעיל תורה לו אות ג 

יז
 'תהלים לז ג 

                                                       
יח
 ,  לא ברור ונראה הקישיות–בתקפא ,  הקושיות- ותרלד ר"בדפו 
יט
 נעלמת וגלויה' פי 

כ
ת בסוגרים "אוצר היראה אמת ואמונה אות כז הוספת מוהרנעיין 

 ועיין .ת אמונה"ר) 'א' יחזקאל א(ה מראות אלקים אנפתחו השמים ואר
 .טו' כוזרי ד

כא
' ע תחת כנפיה בבחי" מקרבים א-י שבסוף הספר"עיין בכת 

ועיין . בצל כנפיה'  ממלצת שיקרב וכו-לקמןכתב וכן  .' וכותואתקשט
ה הקדוש מסכת שביעית אור תורה סוף אות "שני לוחות הברית להשל

. פ אשר באת לחסות תחת כנפיו"קטז ועוד שם בביאור מגילת רות עה
  משמע שהכוונה בעיקר לגרים דייקא 

כב
', כו) לרות(בועז ] לה[ ויאמר -בתרצו, ' ויאמר לה בועז כו-רלובת 

   ' ויאמר בועז לרות כו-בתשכט
כג
 'ל בתחילת אות א"יד ויאמר לה בועז כנ' רות ב 
כד
 ', נז ב', לו ח', כ תהלים יז ח"לשה 
כה
 :ז נד"לשון ברייתא ע 

כו
  ובתשכט תוקן) שמות יב(בתקפא  
כז
 'ן ובחיי שמות לב א"עיין רמב{ 
כח
 ה"א פ" מנחת קנאות להרשב', א'בנאל בראשית אאבר 
כט

: רמד. ג פג"ח. כג: א דף כב"זהר ח. ה"א פ"מנחת קנאות להרשב 
 .קלה: קלג. קכג: קטז. קי. קז: תיקונים דף מז

                                                       
ל
  נתיידע- מתרלו, נתידע- ותרלדר"דפו 
לא
 ה ולעתיד "ד' עיין תורה לא אות ט 
לב
  מ הזה"בתשכט נמחק מ 
לג
    יהודה-בתרלד 
לד
   מ זה"מחק מנט בתשכ 
לה
 ל ויגש אליו"סוף פסוק הנ 

לו
 י שמות לב כה"עיין פרש 

 תורה אור
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַאל) יב(דניאל י 

י ִמן ַהּיֹום אל ּכִ יָרא ָדִנּיֵ ּתִ
ָך ר ָנַתּתָ ֶאת ִלּבְ ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני
ְמעּו ְדָבֶריָך ַוֲאִני ֱאֹלֶהיָך ִנׁשְ

ְדָבֶריךָ ָבא  :ִתי ּבִ
י ְבָקְרִאי) ד(תהילים סט  ָיַגְעּתִ

לּו ֵעיַני ְמַיֵחל רֹוִני ּכָ ִנַחר ּגְ
 :ֵלאֹלָהי

ע) ט(יב  לך לך בראשית ּסַ ַוּיִ
ה ְגּבָ פ: ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ

ֶרד) י( ָאֶרץ ַוּיֵ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
י ם ּכִ ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ׁשָ

ָאֶרץָכֵבד ָהָרעָ  ְראּו) טו: (ב ּבָ ַוּיִ
ֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֹאָתּה ׂשָ
ית ה ּבֵ ָ ח ָהִאׁשּ ּקַ ְרֹעה ַוּתֻ ֶאל ּפַ

ְרֹעה ע ְיֹקָוק ֶאת) יז( :ּפַ ַוְיַנּגַ
ֹדִלים ְוֶאת ְרֹעה ְנָגִעים ּגְ ּפַ
ת ַרי ֵאׁשֶ ַבר ׂשָ יתֹו ַעל ּדְ ּבֵ

 :ַאְבָרם
ְקָרא ְבָגרֹון) א(ישעיה נח 

ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָךַאל תַּ  ׁשּ ְחׂשְך ּכַ
ָעם ּוְלֵבית ׁשְ י ּפִ ד ְלַעּמִ ְוַהּגֵ

 :ַיֲעֹקב ַחּטֹאָתם
ל ֶזה) ט(קהלת ח  ֶאת ּכָ

י ְלָכל ָרִאיִתי ְוָנתֹון ֶאת ִלּבִ
ַחת ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ַלט ָהָאָדם ר ׁשָ ֶמׁש ֵעת ֲאׁשֶ ָ ַהׁשּ

ָאָדם ְלַרע לוֹ   :ּבְ
קֶ ) ל(משלי לא  ר ַהֵחןׁשֶ

ה ִיְרַאת ְיֹדָוד ָ ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאׁשּ
ל נּו ָלּה) לא ( :ִהיא ִתְתַהּלָ ּתְ

ָעִרים ְ ִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבׁשּ ִמּפְ
יהָ   :ַמֲעׂשֶ

י ָאז ֶאְהּפְֹך) ט(צפניה ג  ּכִ
ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ים ׂשָ ֶאל ַעּמִ
ֶכם ם ְיֹדָוד ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ֻכּלָ

 :ֶאָחד
ָיָפה ַאּתְ) ד( השירים ו שיר

ָלם ירּוׁשָ ִתְרָצה ָנאָוה ּכִ ַרְעָיִתי ּכְ
ל ְדּגָ ּנִ ה ּכַ  ֲאֻיּמָ
יֹקָוק) ג(תהלים לז  ַטח ּבַ ּבְ

ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ה טֹוב ׁשְ ַוֲעׂשֵ
 :ֱאמּוָנה

ָקִרים) כג(איכה ג  ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ
ה ֱאמּוָנֶתךָ   :ַרּבָ

 ַוּיֹאֶמר ָלה ֹבַעז)יד( רות ב
י ֲהֹלם ְוָאַכְלּתְְלֵעת  ׁשִ ָהֹאֶכל ּגֹ

ֹחֶמץ ְך ּבַ ּתֵ ֶחם ְוָטַבְלּתְ ּפִ ִמן ַהּלֶ
ט ְצּבָ ד ַהּקֹוְצִרים ַוּיִ ב ִמּצַ ׁשֶ ַוּתֵ
ע ּבַ ׂשְ ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוּתִ

 :ַוּתַֹתר
ְרא) א(לב כי תשא שמות  ַוּיַ

ה ָלֶרֶדת ִמן ׁש מׁשֶ י בׁשֵ ָהָעם ּכִ
ֵהל ָהָעם ַעל אַ  ּקָ ֲהֹרןָהָהר ַוּיִ

ה ָלנּו ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעׂשֵ
י ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ּכִ ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ
ר ֶהֱעָלנּו ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶזה מׁשֶ
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה

 :ָהָיה לוֹ 
ׁש) יח(מד ויגש בראשית  ּגַ ַוּיִ

י ֲאֹדִני ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ּבִ
ר ָנא ַעְבדְּ  ָאְזֵניְיַדּבֶ ָך ָדָבר ּבְ

ָך ַעְבּדֶ ָך ּבְ ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאּפְ
ַפְרֹעה י ָכמֹוָך ּכְ  :ּכִ



 . עז  ן  "מוהר                  ויסב אלקים סב סוד כוונת המילה סג                יקוטי  ל         
, כשרואים שמערכת המזלות מחייבים איזה גזירה, הסתום

שהוא עושה רצון , אזי ידעו שיש אלקי נמצא, וצדיק מבטל
פרעה היינו מערכת .  מה פרעה גוזר ואינו מקיים]א [וזה. הצדיק

כי , אף אתה גוזר ואינך מקיים. ל גזירתםכֹּ המזלות הגלוים לַ 
   :הצדיק מבטל

 )]ב[ ך' שמות פ(מדרש איתא ב, 'ויסב אלקים וכו וזהו
אחד , יםשִ מֻ חֲ וַ . היינו לשון היסיבה,  לשון סעודהויסב

שעל ידם . מוצאות הפה' היינו ה, )י שם"רשכמו שפ(מחמשה 
 ]ג [ש"כמ, לעבדו שכם אחדם פונים לאמונת ישראל "כל העכו

עלו בני ישראל . 'העמים שפה ברורה וכוד אז אהפוך אל
י עלות בני ישראל "ו עהיינ. ממיצר הגרון, מארץ מצרים

מחזיר , י הדיבור"ע, ל"הנהממיצר הגרון , ל"מראשי התאוות הנ
' בחי, וזה עיקר קישוטי האמונה. ם לאמונת ישראל"את העכו

אזי הותרה , י אמונה בשלימות"ע. וומתקשטא בקישוטין דלא ה
  )ל"כ לשונו ז"ע: ( ויסב' אכילה בחי

כי , ו לאפיקורסת ודע מה שתשיב"שלום רוזה '  לאות בשייך
וגם . ש"ל ע" שבלבו כנזתיי השלום יודע להשיב על אפיקורס"ע
ז נתבטלין "גם עי, לחבירו' י השלום שיש בין ישראל בין א"ע

 לח' ר פ"ב{ל "רזמרו וזה שא. ]ט[א "כמבואר במ, חתיהאפיקורס
שכשיש שלום בין , )'הושע ד (חבור עצבים אפרים הנח לו }]י[

חלק לבם עתה אבל .  מוחלין להם,א"עאפילו עובדין , ישראל
א אוחז "וכ, ל"י המחלוקת באין כפירות כנ"כי ע). 'שם י (יאשמו
עם חבירו ' מאחר שאינם באים ומתוועדים יחד לדבר א, בדעתו

לא ישוב , יבואו יחד וידברו זה עם זה' ואפי. להפכו לדעתו
' אפי, אבל כשיש שלום. מדעתו מחמת הנצחון של המחלוקת

ז "י השלום בוודאי יתבטל הע"כי ע. ם מוחלין להם"כועובדין 
וישיבו , י שידברו זה עם זה"ע, א מהם" שיש לכיאתיוהאפיקורס

ובוודאי יבואו לאמונה .  והכפירותיגיםאת זה מדעותיו הרעיבזה 
  ]:יד[א "ל וכמבואר במ"י השלום כנ"שלימה וישרה ע

 נעשה הלכות כמבואר מהמחלוקת) ל"ז שייך לאות הנ"ג(
 מבואר שם שההלכות הם תיקון טז .ש היטב"ע] טו[ה לדוד בתהל

כי חוזר ומהפך הצירופי אותיות של המחלוקת , המחלוקת
ש שם שהצדיק לומד אלו " מ,ש"להלכות כמבואר שם ע

וזהו . ש"ע' הצירופין של המחלוקת ועושה מהם צירוף הלכה וכו
 בשביל  דהיינו פוסקש כאן שצריכין ללמוד הלכות" מ'בחי

   :ןוהב. המחלוקתתיקון 
כי כל . כי עיקר כל הדברים הן התחלה גם) 'שייך לאות ה(

כ "וע. ל"כנ' התחלות קשות מחמת שיוצא מהיפך אל היפך וכו
צריך שיראה שיבא בכל פעם , בכל פעם ופעם שנוסע להצדיק

לא כמו שכבר היה אצל הצדיק ועכשיו הוא בא פעם . מחדש
ויהיה אצלו כמו , דיקמו שלא היה מעולם אצל הצכרק , שנית
כי כל ,  ההתחלהיזאיכי עיקר ה. עכשיו מחדש פעם ראשוןשבא 

נמצא שעיקר כח העבודה של כל הימים , ל"התחלות קשות כנ

וכפי הכח וההתלהבות של . ש"ל ע"אינו אלא ההתחלה כנ
כי עיקר היא ההתחלה , כן הולך ומתנהג בעבודתו, ההתחלה

 ואולי לא כי פןיח, חדשעל כן צריך להתחיל בכל פעם מ. ל"כנ
כ גם כל עבודתו אינה בשלימות "וא, היתה התחלתו כראוי

על כן צריך להתחיל . ]יט [כי הכל מתנהג כפי ההתחלה, כראוי
בכח התלהבות גדול , ולבא להצדיק מחדש, ]כ [בכל פעם מחדש

כדי שתהיה עבודתו כראוי , ת"והתגברות חדש לעבודת השי
פעם ופעם צריך לחשוש וכן בכל . ל"כפי כח ההתחלה כנ

להתחיל ולבא וצריך , פן לא התחיל עדיין כראוי, חששא זו
  כא  :להצדיק בכל פעם מחדש

  
כי ברית נקרא בלשון .  סוד כוונת המילהא ]כב[סג 

והוא . }:שבת קח{וכמו שמוזכר בלשון זה בגמרא , מהתרגום א
' והוא בחי. ית כלול מהם שהבר,]כג[אמה בת ששה טפחים ' בחי

שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים )  וישעיה(
והם . ל"הששה טפחים הנ' הם בחי, שש כנפים. )כד( לאחד

ובשתים , בשתים יכסה פניו ]כה[' היינו בחי, נחלקים לשלש
הוא בחינות וטפח לו על , כי פנים. ובשתים יעופף, יכסה רגליו

, טפחים' הוא בחינות ב, ובשתים יכסה פניו. }:בק ל"ב{פניו 
ל " כשרזהנאמר בברית, בחינות מגלה טפח ומכסה טפח

וטפח לו ' בחיכזהוא , וכן בשתים יכסה רגליו. ]כו[)ב" ענדרים כ(
ל מגלה "טפחים כנ' ב' בחיכטכ " והוא ג]כח[}ק שם"ב{בסנדלו 

,  עופותנותהוא בחי, ובשתים יעופף. טפח ומכסה טפח
ח מ להטפי"בחינות טופח ע, )ב"ז עחולין כ(שנבראו מן הרקק 

וכל הששה טפחים כולם כלולים . }:ז ס"ז עומא עח גיטין טי{
 ששת ימים'  הם בחיל"כי הששה טפחים הנ. ונחים בבריתומ

הנה ) טתהלים ל(' בבחי, את השמים ואת הארץ' עשה השבהם 
 'וכו' ששת ימים עשה ה) שמות כ(ש "כמ. נתת ימי טפחות

 הששה' היינו שכל הששת ימים בחי, וינח ביום השביעי
' שהוא בחי,  שהוא שבתביום השביעיטפחים הניח כולם 

וזה . ברית עולם ביני ובין בני ישראל) שם לא(ש "כמ, ברית
 ששה ששת ימים' בחי. )]ל[ אתיקון י( ברא שית בראשית' בחי

 בראשיתוזה . שכולם מונחים וכלולים בברית, ל"טפחים הנ
היינו ברית שהוא כלול מששה . )]לא[ חדף י' תיקון ג(ברית אש 

שרפים ' בחי, וזה ברית אש. ימים ששה טפחים שש כנפים
כי גם אש יש לה . ל"ששה טפחים כנ' שהן בחי, בשש כנפים
,  שיש ששה כחות באש]לב [וכמבואר גם למחקרים, ששה כחות

וכן עוף יש . מבשל ושורף משחיר ומלבין, היינו מתיך ומקפיא
פיפה הוא נעלם ומתגלה קרוב ורחוק י הע"כי ע, בו ששה כחות

צדיק יסוד בחינות ,  שהוא בחינות בריתוהצדיק:   ]לג[ 'וכו
, ]לד [ל"הוא כלול מבחינות הששה טפחים הנ). 'משלי י( עולם

 ותבחינלההיינו שכל . שנחלקים לשלש בחינות של שתים שתים
  מהשלש הוא בחינות מגלה טפח ומכסה 

  

                                               
א
 פ כמוך כפרעה"י בראשית רבה פרשה צג עה"י שם עפ"פרש 
ב

סוף פסקא יח על שמות יג יח עוד עיין שם ' שמות רבה פרשה כ 
 'ותנחומא במדבר ב' ב' ובמדבר רבה א' פרשה כה פסקא ז

ג
 'ובאות ג'  סוף אות דל" הנ'צפניה ג 
ד

 אל -בפסוק ( אל כל העמים -ומתרלו.  אל העמים-ר ותרלד"גם בדפו 
  )שם כתב רבינו אל כל העמים. עמים ועין לעיל תורה מח דף נז

ה
  ל"נ ה-ת שם"ובלוה, ל" ונ-בתרלד 

ו
  לאפיקוריס-ר"דפו 
ז
  אפיקורסות- בתשכט , אפיקורסית-ר"דפו 
ח
  האפיקורסות- ובתשכט , האפיקורסית-ר"דפו 
ט
 ]'אות א [לעיל בתורה כז*  

י
 ' ודרך ארץ ז' א' ובמסכת כלה רבתי ה'ובמדבר רבה יא ז' פסקא ו 

 ה וישם ועוד"לז וספרי במדבר מב ד
יא

 ,ז והאפיקורסית" הע-ומתקפא, באלקים חיים' ם והכפירו" הכו-ר"בדפו 
 ז והאפיקורסות" הע–בתשכט 

יב
ועיין לוח טעויות תקפא ,  עם זה זה-בתקפא ותרלד,  זה את זה-ר"בדפו 

ת של תרלד " בלוה.ל זה את זה"ת שזו טעות וצ"א שם שציין מוהרנ"בסוף ח
   זה את זה-ומתרלו

יג
  הרעות-מתרלו ת של תרלד ו"בלוה, הרעים -ותרלדר "דפו 
יד
 ]ל"הנ' אות אתורה כז [שם *  
טו
 'תורה יב אות ד 

                                                       
טז

נכתב כאן לפני ובתקפא הוסיף כל מה ש, ש היטב והבן" עי-ר"בדפו 
  תיבת והבן

יז
  ,  הוא-ומתרלו,  היא-ר ותרלד"גם בדפו 
יח
   כי-ת שם"ובלוה,  פי-בתרלד 
יט

ל נצח ישראל סוף "מהר, ח אלול"רלשבת ' בינה לעיתים דרוש א 
  .ה והתבאר לך"פרק מג ד

כ
 ן סימן תלז"עיין חיי מוהר 
כא
 . ג עיין לעיל סוף תורה נה114ר בצילום "תורה סג נדפס בדפו 
כב

תורה זו נאמרה בסוף חדש אדר שנת תקסה קודם סעודת שחרית  
ן אות כז וימי "ל ועיין חיי מוהר"ולפני הברית של בנו שלמה אפרים ז

 .'א אות ה"ת ח"מוהרנ
כג
 :ערובין ג*  
כד
  .עיין זוהר פנחס רלו 
כה
 שם*  

כו
  ועיין מעריך ערך טפחא"ריטבהשיטה מקובצת שם בשם  
כז
 ' בחי-ת שם"ובלוה ,' בהי-בתרלד 
כח
 .ומועד קטן כה. בובבא בתרא כ 
כט
 חינות ב-ובתרל 

ל
 :דף כו 
לא
 'בדפים שלנו שם באמצע עמוד ב 

                                                       
לב

' מהדו' דף יד טור ד(ב "ספר עבודת הקדש לרבי מאיר אבן גבאי פי 
בביאור ' סוף אות י' ג מאמר ג"אמונות ודעות לרסובספר ) וונציה שכז

' ובספר העיקרים מאמר ב) יודפופ תרמו' במהדו. דף סב (.הפרה אדומה
  ]נג"אפ"נח"ם מ"רמב[ )וורשא תרצ' מהדו: דף נט(ח "פ
לג

שהוסיף ת "י המיוחס בטעות למוהרנ"כתוהגהות מעיין בנוסאות  
  .מעלה ומטה -כאן

לד
בתורה לד ברית מרכבה ליסוד ספירה שישית שהניקוד שלו מלאפום  

 שש' גמט' דהיינו אות ו
לה
  בחינה-בתשכט  

 תורה אור
סֵּ ) יח(יג  בשלח שמות בַוּיַ

ר ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ּדֶ
ים ָעלּו ְבֵני ַים סּוף ַוֲחֻמׁשִ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  :ִיׂשְ
י ָאז ֶאְהּפְֹך) ט (צפניה ג ּכִ

ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ים ׂשָ ֶאל ַעּמִ
ֶכם ם ְיֹדָוד ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ֻכּלָ

 :ֶאָחד
ים) יז(הושע ד  ֲחבּור ֲעַצּבִ

ח לוֹ ֶאְפָריִ   :ם ַהּנַ
ה) ב(הושע י  ם ַעּתָ ָחַלק ִלּבָ

חֹוָתם מּו הּוא ַיֲעֹרף ִמְזּבְ ֶיְאׁשָ
בֹוָתם  :ְיׁשֵֹדד ַמּצֵ

 
 תורה סג

ָרִפים ֹעְמִדים) ב( ישעיהו ו ׂשְ
ׁש ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ִמּמַ
ה ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ָנַפִים ְלֶאָחד ּבִ ּכְ

ה רַ  ִים ְיַכּסֶ ּתַ ְגָליוָפָניו ּוִבׁשְ
ִים ְיעֹוֵפף ּתַ  :ּוִבׁשְ

ת) י(כ  יתרו שמות ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ַמִים ָ ה ְיֹקָוק ֶאת ַהׁשּ ָיִמים ָעׂשָ
ל ם ְוֶאת ּכָ ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ
ִביִעי ְ ּיֹום ַהׁשּ ַנח ּבַ ם ַוּיָ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ַרְך ְיֹקָוק ֶאת יֹום ן ּבֵ ַעל ּכֵ

הוּ  ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ  ס: ַהׁשּ
ה ְטָפחֹותהִ ) ו(תהילים לט  ּנֵ

ָך י ְכַאִין ֶנְגּדֶ ה ָיַמי ְוֶחְלּדִ ָנַתּתָ
ב ל ָאָדם ִנּצָ ל ֶהֶבל ּכָ ַאְך ּכָ

 :ֶסָלה
)טז(לא  כי תשא שמות

ת ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ת ְלֹדֹרָתם ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהׁשּ

ִרית עֹוָלם יִני ּוֵבין) יז( :ּבְ ּבֵ
ָרֵאל אֹות ֵני ִיׂשְ  ִהוא ְלֹעָלםּבְ

ה ְיֹקָוק ֶאת ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ָ ַהׁשּ

ַפשׁ  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ  ס: ַהׁשּ
ָרא) א(בראשית א  ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָ ֱאֹלִהים ֵאת ַהׁשּ
 :ָהָאֶרץ

ֲעבֹור סּוָפה) כה(משלי י  ּכַ
יק ְיסֹוד ע ְוַצּדִ  : עֹוָלםְוֵאין ָרׁשָ
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 סימננו בקו תחת אותם הדברים שנתחדשו כאן ולא נאמרו בתורה המודפסת בפנים
וע"י כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו אזי יתענה 

כדי שלא יאחזו  אחור באחור ההתענית נזדווגו קוב"ה ושכינתי
ר'ע'ב' שמרעיב א"ע בתענית אותיות ריש עב,  וזהואבאחוריים 

עב אחוריים של שם ד אלקים גריש אחוריים דשכינתיה שהיאב
שלא יינקו  שע"י התענית מזווגם אחור באחורשע"י הרעב ההעצם 

כי נתלחלח הגרון  וע"י התענית נמשך הדיבורהחצונים כנ"ל 
ואל  קרא בגרוןובא לבחי'  ניחר גרונימנגיבה דילה ויוצא מבחי' 

 וירד אברםהיינו ע"י התענית  ויהי רעב בארץ ווזהו תחשוך
אברם בחי' מים החסדים המלחלחים מיצר הגרון בבחי'  מצרימה

שהחסדים הולכים ללחלח נגיבה דילה והקליפות  הלוך ונסוע הנגבה
שהם בחי' פרעה עורף שעיקר יניקתם מאחוריים יש להם שלש 

עיקר התאוות שהם קנה שרים שר המשקים והאופים וטבחים שהם 
וושט וורידין שהם תאוות אכילה ושתיה שהם ראשי התאוות כלם 
והם להדיבור היוצא מהגרון סמוכים: אבל אין להם כח לינק ממנה 

ם לינק כי נתדבקו אחוריים כנ"ל ע"י הכי מאחוריים אי אפשר ל
אבל הקב"ה התענית ומפנים אי אפשר להם לינק מגודל הארה 

כדי שיתגברו  ן להם כח להשיג מהארת פניהבגודל חכמתו נות
לינק ממנה ועי"ז תוציא מהם נצוצות הקדושה שיש בהם מכבר 

ויראו אותה שרי  טוזה האדם באדם לרע לו [ח] שליט ז() עת  בבחי'
וינגע ה' בית עי"ז יא אל פרעה וכו' י() ויהללו אותהעי"ז  פרעה
נתוסף וע"י הניצוצות  היינו הוצאות ניצוצות הקדושה פרעה

 ידוזה [יג] כנ"ל ולאברם היטב בעבורהיבלחלוחית על לחלוחית וזה 
: אשה יראת ה' היא תתהלל שהם הקליפות שקר החן והבל היופי

)שרי(  טזשרהויהללו אותה  [טו] שהם מהללים את השכינה בבחי'
כדי להוציא נצוצות  תנו לה מפרי ידיהכנ"ל בשביל  אל פרעה

הקליפות  יזגדולה עד שנתבטל ועי"ז נתוסף בה הארההקדושה כנ"ל 
אהפוך אל עמים שפה ברורה  אזונכנעים תחת הקדושה בבחי' 

מעשיה דייקא אפילו  יטבשערים מעשיה יחויהללווזהו  לעובדו שכם
יתהפכו לעבדו שכם אחד  כאותיששם רוב הקליפ כמעולם עשיה

אזי כבוכשנתעלין כל ניצוצותיה עד שיתקיים לעובדו שכם אחד 
 [כג] עולימתא שפירתא דלית לה עיינין כנ"ל בחי'בנשלם האמונה 

אלא ע"י שגם  כוהאמונה אינכהשלימות וקישוט של כדכי עיקר 
 בבחי' ואתקשטת בקשוטין [כז] מקרבים א"ע תחת כנפיהאחרים 

וכשאמונה בשלימות אזי אין צריך לתענית ומותר לו דלא הוו כנ"ל 

ורר מעורעה בחי' אכילה ואכילה הזאת  ורעה אמונהבחי' כח לאכול
 [ל] פקדון בחי' זווג והי' האוכל לפקדון לארץבחי' כטזווג פב"פ 

כי אז אין הקליפות  ארץלגשכן בחי'  לבארץ בחי' אמונה שכינהלא
 לדיכולין לינק ממנה אפי' מאחוריים כי אז נתבטל הקליפות: וזה

היינו בחי' זווג  להויאמר בועז אל רות לעת האוכל גשי הלםבחי' 
ת האמונה מדואחד לפי בחי' תיקונו את וכל אחד פב"פ ע"י אכילה 

פב"פ  לזאמונה עם הקב"ה לובשלימות כן מיחד את השכינה שהיא
והאמונה מתקנת בעצמה כל הכפירות שהיה בו מקודם והיא 

וממלצת טוב עליו לפני הקב"ה שימחול לו  לחמתחננת )וממליץ(
ועיקר המליצה כי אין יודעים את השי"ת אלא מן הגלוי על  השי"ת
ועי"ז יש  מהמגולות אנו מכירים גדולתולטות מדם היינו מן ההסתו

ויש שמודים  בני אדם שכופרים בו ואומרים עולם כמנהגו נוהג
אבל אומרים שגם העולם קדמון והעולם מחויב  מאבמציאת

ועי"ז כופרים במצוות  [מד] חיוב האור מן השמש מגהמציאות כמומב
ש מודים במצוות כי אומרים שלא ישונה דבר ממנהגו ע"י מצוות וי

ובעבודות אבל עובדים את כחות וצורות עליונות ועושים את 
הצורות שיהיו אמצעים בינם לבין הבורא וכל הכפירות נעשים 

ם ורואים מדמחמת שרואים שמערכת השמים לא נשתנים ממע
אבל כשהקב"ה משדד המערכה בשביל  צדיק ורע לו רשע וטוב לו

והמהוה את העולם כרצונו  אזי מודים שהוא המחדשתפילת צדיק 
איתא בזוהר  מהויגש אליו יהודהוזהו  ומנהיג את העולם כרצונו

אזי מזקוב"ה ושכינתיה כנ"ל  מותקרובתא מלכא במלכא היינו יחוד
האמונה מבקשת מחהיינו שהשכינה שהיא  ויאמר אליו בי אדוני

שהיא מבקשת את  ידבר נא עבדך דבר באזני אדונירחמים 
ש הזה שתיקן אותה והעלה אותה לבחי' השי"ת שיקרב את האי

על האיש הזה שלא  מטהיינו שהיא ממלצת באזני אדוניפב"פ 
יעשה עוד אמצעי בינו לבין השי"ת וכל ההצטרכות שלו ידבר 

עליו שהיה מלא  ואל יחר אפךאמצעי  נאשלא ישמע אחר נבאזני
לשון התגלות היינו לפי  כי כמוך כפרעהעד עכשיו  נבפניות וע"ז
ן מכירין אותך כנ"ל ועי"ז נפל בטעות כנ"ל שראה התגלות כ

בטעות נגבמערכת השמים המנהיגים את העולם עי"ז כל אחד נפל 
יודו הכל בבורא  נדלפי טעותו כנ"ל אבל ע"י שידוד המערכות

כי שמים כעשן  [נה] ולעתיד יתבטל מערכת השמים כ"ש ומשגיח,
כי יש בורא ומנהיג[ נו]ואז יכירו כל יושבי תבל  נמלחו

 
 

                                             
 וזהו -וזה ובכת"י רא"ט -בכת"י רש"ה א
ריש  -רי'ש ע'ב ריש, בכת"י רא"ט -בכת"י רש"ה ב

 -נצחריש ע"ב, רי"ש. בתורת  -עב ריש, בתשכט
 רי"ש, ע"ב רי"ש.

 שהוא -כת"י רש"ה ג
 ע'ב -בכת"י רש"ה ד
שע"י הרעב שע"י  -בכת"י רש"ה חסר תיבות ה

 התענית
 וזו -בכת"י רש"ה ו
 ישנם -אינם, ובכת"י רא"ט-() בכת"י רש"ה ז
 קהלת ח' ט' )לשה"פ שלט( ח
 וזה -כת"י רש"ה ט
 ישנם -אינם, ובכת"י רא"ט-() בכת"י רש"ה י

 ועי"ז -כת"י רש"ה יא
 ולאברהם -כת"י רש"ה יב
 צ"ע לאיזה כנ"ל הכוונה יג
 וזהו -כת"י רש"ה יד
 בראשית יב טו )לשה"פ אֹתה אל פרעה( טו
אותה )שרי(  -אותה אל, בתשכט -כת"י רש"ה טז

 אל

                                             
 שנתבטלו -כת"י רש"ה יז
 ויהללוה -בתשכט יח

 בשערים מעשיה דייקא -כת"י רש"ה יט
 העשיה -כת"י רש"ה כ

 הקליפות -כת"י רש"ה ובתשכט כא
 אז -כת"י רש"ה כב
  צ"ע לאיזה כנ"ל הכוונה כג
 ושלימות -כת"י רש"ה כד
 האמונה -כת"י רש"ה כה
 אינו -בתשכט כו
שני לוחות הברית להשל"ה הקדוש  עיין כז

מסכת שביעית אור תורה סוף אות קטז ועוד 
שם בביאור מגילת רות עה"פ אשר באת 

 לחסות תחת כנפיו
 בבחי' -כת"י רש"ה ובתשכט כח
 בבחי' -כת"י רש"ה ובתשכט כט

 יבמות סב: ל
 הארץ -כת"י רש"ה לא
 שכינתא או שכיתיה לא ברור -כת"י רש"ה לב

                                             
 בארץ -כת"י רש"ה לג
 וזהו -כת"י רש"ה לד
 הלום -כת"י רש"ה לה
 שהוא -כת"י רש"ה לו
 קובה -כת"י רש"ה לז
 מתחננת וממלצת -כת"י רש"ה לח
 הנגלות -כת"י רש"ה לט

 גדולות -בתורת נצח מ
 במציאות -רש"ה ובתשכטכת"י  מא

 במציאות -כת"י רש"ה מב
 כי חויב -כת"י רש"ה מג
לשון רבינו כאן הוא לשון הרשב"א בספר  מד

 מנחת קנאות פ"י. 
 יהודא -כת"י רש"ה מה
 יוחד -כת"י רש"ה מו
 אז -כת"י רש"ה מז
 אמונה -כת"י רש"ה מח
 ממלצת -ממצלת, כת"י רש"ה -בכת"י רא"ט מט

 ]*אדוני[באזני  -בתשכט נ
 אחד -"י רש"הכת נא

                                             
 ועבודות זרות -כת"י רש"ה נב
 נפל בטעותו כנ"ל  -כת"י רש"ה נג
 המערכת -כת"י רש"ה נד
 ישעיהו נא ו' נה
 לשון עלינו לשבח נו



             מוהר"ן             שקיבל מוהרנ"ת בשנת תקפ"ד  מכתב יד רבינו ז"ל תכריך הכתבים             קוטייל       ב

 

המערכה והטבע במשדד  אוכן עכשיו כשרואים כשהצדיק בתפילתו
מה פרעה גוזר  כמוך כפרעה גוזה לד' הארץ ומלואהאז מודים ש
השמים הגלוים לכל  ההיינו כשרואים שידוד מערכת [ד] ואינו מקיים

 חנתבטל מזה יודעים שאף אתה זורואים שגזירתם וטבעם וגזירתם
 [י] ב"ה גוזר והצדיק מבטלמקיים מחמת הצדיק שהק טגוזר ואין

היא ברצון  יאהיינו שיודעים עי"ז שגם הטבע של מערכת השמים
ורצונו מחמת  יבהשי"ת היתה עד עכשיו ועכשיו בטל הקב"ה גזירתו

נתבטל טבע של מערכת השמים הגלוים  יגתפילת הצדיק מחמת
שיש  טוםביטול הטבע בגלוי אין יודעי ידןאבל כל זמן שאין רואילכל 

אלא  יזםכי אינם יודעי כל אחד לפי שכלו העכור טזטועה בורא ועי"ז
מן הגלוי אל הסתום בשביל זה לעתיד שיתבטלו כל האמונות 

שבת כי אמונה  יחעי"ז יתקראכוזביות ויאמינו הכל בה' אחד 
בשלימות נקרא שבת כי שבת מורה על מחדש את עולמו בששת 

 [כא] ז"לבשביל זה אמרו ח [כ] וביום השביעי שבת וינפש [יט] ימים
כל השומר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו כי 

אם תשיב משבת שבת עיקר אמונה והשבתת עבודות זרות וזהו 
כמעט נטוי בחי' אמונה כי הכפירות מכונים בשם  כברגל זה רגליך
כי אמונות כוזביות  ה במישורמדרגלי עואמונה מכונה בשם  רגלי

הני ברכי דרבנן וכו' היינו  [כג] בבחי' יונקים מבחי' רגלין דקדושה
ברכות היינו ברכי  איש אמונות רב ברכותאמונה קדושה בחי' 

  כד:: דרבנן
כל המחלוקות שרשם מהתורה היינו  אודך ביושר לבב וכו' ::

ומהסיגים נעשה מחלוקות מהמחלוקות התנאים נשתלשל למטה 
ו וצריך לראות להשלים את לבו שלא יהי' לב שלא לשם שמים

בכל לבבך עליו היינו שיעבוד את השם בשני יצרין כמאמר  כהחלק
והמחלוקת של היצר שבלב  חלק לבםשלא יהי' בבחי' [ כו] וכו'

 כזומונע מן האדם שביליהאדם הן הן הכפירות שמטיל על האדם 
ל על הכפירות ועצה ע ומחשיך את שכלו מלהבין תשובות אמונה

היצר שבלב ששרשו  כחללמוד פוסקים ועי"ז ישלים מחלוקת הז
מהתורה כנ"ל כי הפוסקים הם בחי' השלום של מחלוקת התנאים 

בהתורה אזי נעשה לאהיינו  לשלום בהשורש כטשבגמרא וכשיעשה
ש'ל'ו'ם' לדואותיות  [לג] גם אויביו ישלים אתו לבואזשלום גם למטה 

כי זה עיקר לועל זה נוטריקון ו'דע מ'ה ש'תשיב ל'אפיקורס להמרמזין 
אודך ביושר וזהו  שכלו ויודע תשובות על הכפירותהשלום שנזדכך 

היינו ע"י  י משפטי צדקךמדבלהיינו בשני יצרין אימתי כד  לבב
לימוד פוסקים שהם שלום שבבחי' תורה וע"י שלום שבתורה נשלם 

  .אפיקורסין כנ"ללחלו תשובות  לזהכל ונפתח
רות למה חלקן )אלו השני מאמרים כלולים בתורה אחת בסי' ס"ב, וה' יודע נסת לט 

כאן לשנים גם יש הרבה דברים שמבוארין שם מה שלא נכתבו כאן וכן יש כמה 
דברים שמבוארין כאן ביותר ודע שגם שם בסי' ס"ב הנ"ל הוא לשון רבינו ז"ל 
בעצמו רק ששם הוא לשונו הקודש שאמר בע"פ לפני א' מאנשיו בלשון הקודש 

רבינו ז"ל בעצמו ומחמת זה נמצא  והאיש כתב לפניו וכאן הוא לשונו וכתיבתו של
ביניהם כמה שינויים כי כן הי' דרכו שלעוצם קדושת רהיטת מוחו הנורא היו 
משתנים כמה ענינים מהאמירה להכתיבה וכן בין כתיבה לכתיבה ועוד יש בזה 

 נסתרות שנעלמו ממני כי מאד עמקו מחשבותיו[ 
 
 

 
 
 
 
 

 ]כתב יד תורה נא[ 

 א עפ"י צילום כת"י רבי אלטער טעפליקר מכת"י מוהרנ"ת[הוגה פ"א עפ"י תשכט ופ"]
  0066נמצא גם בחיי מוהר"ן כת"י שהיה ביד רבי שמואל הורוביץ זצ"ל צילום 

זה מצאתי מכתיבת ידו הקדושה מהתורה אר"ע כשתגיעו לאבני שיש 
אך לא מצאתי ההתחלה ומה שמצאתי העתקתי  טהור הנדפס בסי' נ"א

 -וזהו
 

ומאה אין צריך טהרה כי אל טומאה שייך טהרה כי אם אין ט()  
ודרך הטהרה יכולה לתקן את  וטהרתם מכל טומאותיכם [מ] כ"ש

עצמה והטומאה שהיא השקר היא מחמת הריחוק מאחד כי עיקר 
הרע הוא מחמת הריחוק מאחד כי הרע הוא נגדיות הוא נגד רצונו 

ני של אדם ונגדיות אין שייך באחד אלא בשנים שאחד מתנגד לש
אבל באחד אין שייך נגדיות נמצא שאחד הוא טוב וזה שאמרו 

אטו האידנא לאו הוא אחד אלא  ביום ההוא יהי' ה' אחדחז"ל 
הטוב עיין שם ואחד הוא אמת כי אמת הוא אחד  מאלעתיד כולא

 למשל כשאומרים על כסף שהוא כסף הוא אמת והשקר הם רבים
כי כשאומרים על כסף שהוא זהב הוא שקר גם כשאומרים שהוא 
נחושת הוא שקר גם כשאומרים עליו שאר דברים זה כולו שקר 

 שפת אמת תכוןנמצא שהאמת הוא אחד והוא טוב ובשביל זה 
ואז יתבטל הרע היינו ההתנגדיית כ"ש  יהי' ה' אחדלעתיד כי אז 

מי וזה בחי'  ]כבש[ )גדי(לא ירעו ולא ישחיתו וכו' וגר זאב עם 
שהיא  מבכי יומתק הטומאה בשרשה יתן טהור מטמא הלא אחד

הטהרה וקודם הבריאה כשהיו ישראל בכח אצל הקב"ה באחדות 
עם הקב"ה כביכול כמו הבן שהוא בכח אצל האב קודם ההזרעה 
והוא באחדות עם אביו ואז בוודאי אין רע ואין שקר ואין טומאה 

כולא אחד וכולא קודש כי אפילו טהרה ואז כולא טוב וכולא אמת ו
אין שייך כי לשון טהרה שייך כשיש טומאה וכשהוציא את ישראל 
מכח אל הפועל אזי יצאו מבחי' אחד כי נתפסים במנין כי שייך 
לומר שם שניים והם נחשבים במספר בפני עצמם ומפעולה הזאת 
שהוא הוציא אל הפועל נעשה הבחירה כי הבחירה שייך בשני 

ם ועכשיו שהם שניים אב ובן שייך בחירה וזה בחי' טהור כי דברי
הטהרה היא בין הקדושה ובין הטומאה ויכולין לעלות ע"י הטהרה 
מטומאה לקדושה ע"י שהוא בוחר בטוב וגם ח"ו להיפך להיפך וזה 

כי הטהרה היא בחי' שנעשה מספר  כעצם השמים לטוהרבחי' 
ודע שע"י             . בפני עצמו שהוציא אותנו מכח אל הפועל

השגחה שהקב"ה משגיח עלינו עי"ז אנחנו באחדות עמו בבחי' כח 
דובר שקרים לא אבל כשמסיר השגחתו ח"ו היינו ע"י שקר כ"ש 

עי"ז האדם יורד לתוך הרע הגמור הרחוק מאמת  יכון לנגד עיני
הרחוק מאחד בתכלית הריחוק וזה בחי' אבני שיש טהור אבן זה 

ושיש  משם רועה אבן ישראלכחדא כתרגומו  בחי' כח אב ובן
טהור הוא בחי' ישות בחי' פועל ומשם הטהרה שהיא הבחירה ומי 
שרוצה להגיע ולהמשיך האחדות לתוך הישות שיהי' עכשיו 
הפעולה כמו קודם הפעולה עצה על זה שישמור עצמו משקר שהוא 
בחי' מים מים כנ"ל כי ע"י השקר מסיר השגחתו ואז הוא רחוק 

חד ואז הוא בעצמו בחי' פועל וזה שמא תסכנו בעצמיכם מא
מחמת זה  מה רב טובך אשר צפנת ליראיךבעצמיכם דייקא וזה 

שהוא הוציא אותם  פעלת לחוסים בךזוכים לטוב הגנוז מחמת 
מכח אל הפועל ומחמת הפעולה נתהווה ונשתלשל הנגדיית כנ"ל 

חמת זה ואלו היראים בחרו בטוב ולא ברע מ נגד בני אדםוזה 
נכללו באחד בטוב וזוכים לרב טוב הצפון הצפון דייקא כי באחד 

  .שהוא הטוב אין שני שישיג אותו

 

                                             
 בתפילותיו -כת"י רש"ה א
 המערכת -כת"י רש"ה ב
 וזהו -כת"י רש"ה ג
 פרש"י שם ד
 המערכת -כת"י רש"ה ה
 וגזירותם -כת"י רש"ה ו
 שגזירותם -כת"י רש"ה ז
 אחר -כת"י רש"ה ח
 ואינו -כת"י רש"ה ט
 עיין מועד קטן טז: י

 תיבת השמים חסר -כת"י רש"ה יא
 גזירותו -כת"י רש"ה יב
[ )בתוך הסוגרים נכתב ---מחמת ] -טבכת"י רא" יג

ונמחק ואחרי הסוגרים יש איזה סימן לא ברור.  

                                             
 -(, כת"י רש"הבצילום נקי יותרוצריך לבדוק 

 ]*זה[מחמת  -מחמת זה, בתשכט
 רואים -בתשכט יד
 יודעין -כת"י רש"ה ובתשכט טו
 טועים -כת"י רש"ה טז
 יודעין -בתשכט יז
 תקרא -כת"י רש"ה יח
 הנ"ל עיין מנחת קנאות יט
 שמות לא יז כ

 שבת קיח: כא
 זהו -כת"י רש"ה כב
 ברכות ו. כג
 ד' נקודות אלה ולהלן אינן -כת"י רש"ה כד
 חלוק -כת"י רש"ה כה
 ברכות נד. כו

                                             
שביל,  -שכתוב לא בברורבכת"י רא"ט נראה  כז

 שבילי -כת"י רש"ה
 המחלוקת -כת"י רש"ה כח
 כשמעשים -כת"י רש"ה כט
 בשורש -כת"י רש"ה ל

 התורה -כת"י רש"ה לא
 אזי -כת"י רש"ה לב
 'משלי טז ז לג
 שלום -כת"י רש"ה לד
מרמזין ודע )חסר תיבות על זה  -כת"י רש"ה לה

 נוטריקון(
 שזהו עיקר -כת"י רש"ה לו
 ונתפתח -כת"י רש"ה לז
 -האפיקורסין, בתשכט -כת"י רש"ה לח

 אפיקורסין]*ל[

                                             
 זו הערת מוהרנ"ת שם בכת"י לט
 יחזקאל לו כה מ

 ולו[)כולא( ]*כ -בתשכט מא
 בשורשה -בתשכט מב



 מוהר"ן                               ב   ס  תורה    יקוטי                          ל             1: עה דף 

  ויסב אלקיםויסב אלקיםמאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 א
 

 לשון רבינו ז"ל תורה זו 
 \ב/מפיואותה כתב ש  אחד מאנ"שלפני רבינו בלשון הקדש   דהינו שחזר אותה

 בתורות שנמצאו בשנת תקפד  ,כתב יד רבינו בעצמו נמצאת בסוף הספרגרסת ו

 אמירת התורהומקום זמן 
נאמרה   זו  שירהתורה    )יב   בשבת 

 )חי"מ( במעדוועדקע   ה שנת תקס שבט(

 

 פתיחה
בתורה  אחרי שבכמה תורות האחרונות דיבר רבינו מקדושת האכילה וברור המאכל בכל תורה בעניין שלה  

נט עניין לחם  -נז מעלת אכילת שבת שגדולה מתענית ובתורה נחתורה מז השקר בתאוות אכילה בתורה  
ו שבת  ואכילת  ס'  משנה  לשינה  הבתורה  שמפיל  אמענין  שבלא  סא  חכמים  ובתורה  במוונת  רות  תנידון 
 הסובבים את המאכל. 
רבנו מבאר  זו  קב"ה   בתורה  ליחוד  זה  ידי  על  לזכות  שאפשר  הישראלי  איש  באכילת  נפלאות  מדרגות 

שבמקדש  .ושכינתיה הקשה  עבודה  שזו  כאן  רבינו  דברי  הפנוי   ,ומשמעות  מהחלל  הקושיות  בחי'  היא  כי 
היא ראש לכל    ,ולעומת זה ממש  ,התאוות  ולכן מצד אחד האכילה ראש לכל  , שא"א לשכל אנושי ליישבן

וזה שמבאר כאן רבנו שלזכות לאכילה בקדושה הנ"ל   אם מצליח לאכול בקדושה כראוי.    , תיקוני השכינה
צריך לתקן את השכינה בבחי' שלימות האמונה בתכלית ועוד יותר גם בקשוטי אמונה שהם בחי' גרים ורק 

כל אמונה  הס  ע"י  על  להתגבר  אפשר  שלימה  הפנוי כך  מהחלל  הקושיות  שהן  שבלב  העמלק  דהיינו  פק 
  .דהיינו הקושי לאכול בקדושה כנ"ל

ובמילים אחרות כוונת הדברים שעל כל מאכל יש בחי' קליפת כפירות וערבובים ורק ע"י אמונה שלימה  
. כי כנ"ל כשם שהחלל \ג/ העלםבש בו בתכלית הואפשר לברר את המאכל ולהיות ניזון רק מהאלוקות המל

אינו שכביכו  הפנוי  לומר  מקום  הקב"ה  שנתן  הדמיון  מצד  רק  כלל  בו  הוא  לחלל  נמצא  המאכל   ,לא  כך 
דהיינו מי שבכוחו לראות אלוקות גם בתכלית    ,ורק ע"י שלימות האמונה ביותר  ,ו ית'נדמה לחלל מאלוקות

הפנוי חלל  מבחי'  המשתלשל  רקהחושך  להיות    ,  יכול  ההוא  מהאלוקות  שבמאכניזון  ומי     .\ד/לנעלמת 
הזו הדמיונית  ומחיצה  החושך  על  ולדלג  גדולה  באמונה  להתגבר  ושכינתיהזוכה    , שמצליח  קב"ה    .ליחד 

ועז(  ובתורות אחרות   ז'  ה'  תורות  עליון למעלה מבואר שזוכה  )בח"ב  לאורות הצחצחות הנפלאים מכתר 
 עצום וזוכה ליראה הקדושה. מרוחין ונפשין דהיינו להארת פניו ית' באור 

 
 קוטי הלכות יל

 
 ב סיון תשע א 

   .מוהרנ"ת שם על הכתב יד רבינו   כתב כך    ב

בלשון הקודש    ו ואח"כ חזר עליה רבינ מסתמא באידיש  שתורה זו נאמרה לציבור  ומבואר מזה  שמטות  יש ה ש בסוף התורה    עיין עוד  
נויים גדולים בין כל אחת מהן כי ההשמטות אמר רק  י בעצמו בכתב ידו ויש ש רבנו  לפני מוהרנ"ת שכתב אותה ועוד גם כתב אותה  

 .ת כמבואר בפנים כתיב למוהרנ" ב ידו יש הרבה שנויים ממה שה התורה שהן לא לשון רבינו וכן בכת בציבור כמבואר בסוף  

ְרִעֶבָך  וזה מרומז בפסוק )דברים ח' ג(  ע"י תיקון הדעת בלימוד תורה וע"י תענית    שלימות האמונה בתכלית שזוכים ל   ומבואר   ג ָך ַוי ַ ַוְיַענ ְ
ֲאבֶֹתיךָ  ן  ָיְדעו  ְולֹא   ָ ָיַדְעת  לֹא  ר  ֶ ֲאש  ן  ָ ַהמ  ֶאת  ֲאִכְלָך  ִיְחֶיה    ַוי ַ ְידָֹוד  ִפי  מֹוָצא  ל  ָ כ  ַעל  י  כ ִ ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ֹו  ְלַבד  ֶחם  ֶ ַהל  ַעל  לֹא  י  כ ִ הֹוִדיֲעָך  ְלַמַען 

 צריך תענית ורעב.    , מזוןה דהיינו שכדי לדעת כי רק מוצא פי ה' הוא    ָהָאָדם: 

ִ   -אות ו'  תפלה הלכה ד    עין לק"ה   ד ֵהם ְקדֹוש  ֶ ים ש  י ִ יִקים ֲאִמת ִ ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ֵיש  ַצד ִ ֶ ְלַגְמֵרי ַעד ש  ֱאֶמת  ֶ ֲאַות ֲאִכיָלה ב  ַ ְברו  ת  ָ ֱאֶמת ְוש  ֶ ב  ים 
ְקד   אֹוְכִלין הו א ב ִ ֶ ַעט ש  ְמַעט ְוַגם ֶזה ַהמ ְ י ִאם ְמַעט ד ִ ָהעֹוָלם ִנז ֹוִנין ִמ ֶלֱאֹכל כ ִ ֶ ָמזֹון ש  ְמזֹוָנם ֵאינֹו ַמֲאָכל ו  ל ַמֲאָכָלם ו  ָ כ  ֶ ה נֹוָרָאה ַעד ש  ָ ,  ש   ו  נ  ֶ מ 

לְ  ַ ַהמ  ֶ הו א ָמזֹון ש  ֶ . ש  יִרים ָאַכל ִאיש  ים עח( ֶלֶחם ַאב ִ ִהל ִ ִחיַנת )ת ְ ב ְ הו א  ֶ ְבִחיַנת ָמן ש  י ַמֲאָכָלם הו א ב ִ ִנז ֹוִניכ ִ ֵרת  ָ ִחיַנת  ֲאֵכי ַהש   ו  ְוהו א ב ְ נ  ֶ ן ִממ 
שַ  א ב ְ ְבִחיַנת )ְמִכיְלת ָ ים ב ִ י ִ יִקים ָהֲאִמת ִ ד ִ ֵסֶפר ָהא"ב )אֹות א ֲאִכיָלה ִסיָמן ה(.  ַמֲאַכל ַהצ ַ ן. ְוַכְמבָֹאר ב ְ ָ א ְלאֹוְכֵלי ַהמ  ָ ֹוָרה ֶאל  ָנה ת  ח(, לֹא ִנת ְ ַ ל 

ִנז   הו א  ֶ ים ַעד ש  ַזכ ִ מִֹחין  דֹו ב ְ ו  מ  ִ ל  ֶ ִזְכרֹונ ִמי ש  ְדָבָריו  ב ִ ְוֵכן ְמבָֹאר   .' ְוכו  ו   נ  ֶ ִנז ֹוִנין ִממ  ְלָאִכים  ַ ַהמ  ֶ ֲאָכל ש  ַ ְיֵדי  ֹון ִממ  ֹות ַעל  כֹוִלין ִלְזכ  י ְ ֶ ֹו ִלְבָרָכה ש 
'. ְוַעל ְיֵדי זֶ  ֹות ְוכו  ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוֶשה ְנָפש  ֶ ַרְך ש  ָ ם ִיְתב  ֵ ִפין ְלַהש   ו  ת ְוִכס  ֹוְדדו  י ִהְתב  ו  ְמבָֹאר  ִרב  ַ ִנים. כ  ָ ְבִחיַנת ֶלֶחם ַהפ  ל ַמֲאָכלֹו ב ִ ָ ְהֶיה כ  י ִ ֶ ה זֹוִכין ש 

ֹוָרה ִאית   ַהת  ֵלמו  ב ְ ְ ַעל ְיֵדי ש  ֶ ִסיָמן יט(. ש  ק )ב ְ ו  ה ַלֲחַבק  ָ ִפל  ֹוָרה ת ְ ַהת  ִסיָמן לא(. ְוֵכן ְמבָֹאר ב ְ ָרא )ב ְ ַדב ְ יָרא ב ְ ֵ ַעל ְיֵדי זֶ ָלן ב  ֶ ֶֹדש  ש  ֹון ַהק  ה  ת ְלש 
ָגיו ֵאינֹו   ל ַמֲאָכָליו ְוַתֲענו  ָ כ  ֶ ִרית. ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ש  ִמיַרת ַהב ְ ְ הו א אֹוֵכל  זֹוִכין ִלש  ֶ ָבר ש  אֹותֹו ַהד ָ ב ְ ֶ ים ש  ִ דֹוש  ֹות ַהק ְ ת ָהאֹוִתי  י ִאם ֵמַהִהְתנֹוְצצו  כ ִ

  .' ְוכו  ֹוֶתה  ה ֵאינֹו א ְוש  ָלזֶׁ ה  זֹּוכֶׁ ֶׁ יק ש  ַהַצּדִ ה  זֶּׁ ֶׁ ה אוֹ ִנְמָצא ש  ֹותֶׁ ְוש  ַרק הוּא אֹוֵכל  ָלל.  ּכְ ֵני ָאָדם  ּבְ ָאר  ְ ל ש  ֶׁ ה ש  קֶׁ ְ וַּמש  ַמֲאָכל  ה  ֹותֶׁ ְוש  ִתיֹּות  ֹוֵכל 

ר ַהִחיּ  ם ִעּקַ ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ֲאָכל ש  ִניִמיּוּת ִחיּוּת ַהּמַ ִחיַנת ּפְ הוּא ּבְ ֶׁ ֹות ש  ֹות ְקדֹוש  ִחיַנת ְנָפש  ֵהם ּבְ ֶׁ ֹות ש  ִניִמי ְוכוּ'.ְקדֹוש  ה  ְכָבר ְמבָֹאר ֶאְצֵלנו   ו    וּת ַהּפְ ַמֲעשֶׁ

עַ  ְ ש  ּבִ ָרָאה  ֶׁ ש  ה.  ָלזֶׁ ָכה  זָּ ֶׁ ש  יק  ּדִ ַהּצַ ֵמִעְנַין  ְוכוּ'.נֹוָרָאה  אֹוִתיֹּות  ּלֹו  ּכֻ ָהָיה  ְלָפָניו  ח  ֻמּנָ ָהָיה  ֶׁ ש  ם  חֶׁ ַהּלֶׁ ל  ּכָ ֶׁ ש  ֲאִכיָלתֹו  יִקים    ת  ַצד ִ ש   י ֵ ֶ ש  ִנְמָצא 
ֲאכָ  ַ מ  ֶ ש  ו   ִאל  כ ְ דֹוִלים  ג ְ ים  י ִ "ל ֲאִמת ִ ַהנ ַ ת  ַ ַהכ  ל  ֶ עו ת ש  ָ ַהט  ְך  ָ ִנְמש  ה  ִמז ֶ ו  ָהעֹוָלם.  ֶזה  ל  ֶ ַמֲאָכל ש  ָלל  כ ְ   ספורי מעשיות מבעל תפלה( )ב   ָלם ֵאינֹו 

"ל.   נ ַ ַ ֶאְצָלם ָנַפל ָהֱאֶמת כ  ֶ  ....וכו' ש 



 מוהר"ן                               ב   ס  תורה    יקוטי                          ל             2: עה דף 

 ו:   השכמת הבוקר  גדף או"ח א  
 קצא:  תענית  א דף או"ח  ג   
 לג  חלב ודם  ד דף יו"ד  א  
 קמד   חדש  א דף  יו"ד ב  

 

 שיחות השייך לתורה זו  
ִזְכרֹונוֹ  רבינו  נסע  בא ִלְבָרָכה למעדוועדווקא על שבת ש-בחורף בשנת תקס"ה  לומר שם תורה כמנהגו.  ותו העת  ירה 

ר ָ ְזכ  ַהנ ִ קודש  בקהילת  אז  שהיתה  חיה,  בתו  שקורין  -היתה  מה  העינים  על  לה  שגדל  העינים  על  חולה  והיתה  ְלֵעיל, 
ִלְבָרָכה למעדוועדיווקע נודע לו ואמר אז התורה "ויסב אלקים"  -בילמא, וכמעט שנסמית בעיניה. וכשבא רבינו ִזְכרֹונוֹ 

ס"הנדפסת   בסימן  ח"א  מוהר"ן  עיינין.  בליקוטי  לה  דלית  שפירתא  עולימתא  הקדוש  הזוהר  מאמר  שם  שמובא  ב, 
ידי זה. וכשבא לביתו סיפר לפני זאת המעשה בעצמו. והבנתי מתנועותיו הקדושות שהיה אצלו דבר גדול  -ונתרפאה על

על רפואה  לה  שהמשיך  זה  ענין  מה  -ונפלא  כל  כי  הקדושה,  מתורתו  דיבור  עידי  נוגע  הקדושים  זרעו  על  ד  שעבר 
למרחוק. כי כל מה שעובר על כל אדם יש בו נסתרות הרבה, כי אין דבר לריק חס ושלום. וכל הגדול במעלה יותר כל  
מה שעובר עליו נוגע למרחוק יותר. אבל זרעו הקדוש עצמה וגדלה מעלתם ברום גבהי מרומים כמבואר במקום אחר.  

 מוהר"ן, סימן כ"ו(.  -חיי -מרחוק מאוד: )דבר מלחמות גדולות כי נוגע ל וכל מה שעבר עליהם היה בכל  

 
ִזְכרֹונוֹ  ִלְבָרָכה למעדוועדיווקע על שבת שירה לומר שם תורה כמנהגו. באותה העת  -בחורף בשנת תקס"ה נסע רבינו 

ר ָ ְזכ  ַהנ ִ קדושה  בקהילה  אז  שהיתה  חיה  בתו  לה  -היתה  שגדל  העינים  על  חולה  והיתה  שקורין  ְלֵעיל,  מה  העינים  על 
ִלְבָרָכה למעדוועדיווקע נודע לו, ואמר אז התורה "ויסב  -=יבלת(, וכמעט שנסמית בעיניה. וכשבא רבינו ִזְכרֹונוֹ בילמא )

לה   דלית  שפירתא  "עולימתא  הקדוש  הזוהר  מאמר  שם  שמובא  ס"ב(,  סימן  ח"א,  מוהר"ן  )בליקוטי  הנדפסת  אלקים" 
 ידי זה: -עיינין", ונתרפאה על

ה זאת  לפני  סיפר  לביתו  זה,  וכשבא  ענין  ונפלא  גדול  דבר  אצלו  שהיה  הקדושות  מתנועותיו  והבנתי  בעצמו,  מעשה 
ידי דיבור מתורתו הקדושה, כי כל מה שעבר על זרעו הקדושים נוגע עד למרחוק. כי כל מה  -שהמשיך לה רפואה על

שעובר עליו נוגע  וכל הגדול במעלה יותר כל מה  שעובר על כל אדם יש בו נסתרות הרבה כי אין דבר לריק חס ושלום  
למרחוק יותר, אבל זרעו הקדושים עצמה וגדלה מעלתם ברום גבהי מרומים כמבואר במקום אחר )חיי"מ סי' תקפ"ג(,  

 חיי מוהר"ן, סעיף כ"ו(.   -וכל מה שעבר עליהם היה בכל דבר מלחמות גדולות כי נוגע למרחוק מאוד: )
 

ֶעֶרב   ן ב ְ ֵ ֹוְצִאיְוַעל כ  י  ֶ ת ש  ָ ב  ַ ִחיַנתן ִממ ַ ש  ַעל ְיֵדי ב ְ ֶ נו  ש  ֵ ִדְבֵרי ַרב  ז ב ְ ָ מ  ר  מ ְ ֶ "ל. ְוֶזה ש  נ ַ ַ "ל כ    ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה אֹוְמִרים ִמְזמֹור הֹודו  ַהנ ַ
ב ֱאלִֹקים )ִסימָ  ֵ ס  ֲאָמר ַוי ַ ַ מ  ַ ן ב  ֲאָכִלים, ַעי ֵ ַ רו ר ַהמ  ֵ ָעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות ִהיא ב  ָ י ִמפ ִ ַאְרב  ַמְעת ִ ָ י ש  ֹבָאר  ן סב( כ ִ מ ְ ֶ ה ש   ַ מ  ֶ דֹוש  ש  יו ַהק ָ

ִנְכלָ  ם  ָ ש   ֶ ש  ֲאָכִלים  ַ ַהמ  רו ר  ֵ ב  ַנֲעֶשה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  ָברֹו  ד ְ ַלח  ְ ִיש  ִחיַנת  ב ְ ו ר  ב  ַהד ִ ַהֲעָלַאת  ֵמִעְנַין  ם  ָ ִריִכין  ש  צ ְ ֶ ש  ָעה  ָ ָהַאְרב  ל  ָ כ  ל 
ם ֵהיֵטב:  ָ ן ש   הובא בשיש"ק ח"א כה(  .ג' 'א הודאה ו הריח ברכת "ה ק ל)ְלהֹודֹות, ַעי ֵ

 
ידי  -ידי מניעות רבות שהתגברו עליו ושברם, על-ידי שהאדם נתקרב להשם יתברך על-ִלְבָרָכה, על-אמר רבינו ִזְכרֹונוֹ 
צ"ד,    שכנים ג,ח; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף-ליקו"ה חו"מ ח"א, הל' נזקי  -כך לקבל לתוכו הקדושה: )-זה נעשה כלי אחר
 וח"ה, סעיף י"ז(.  

 
 עסקינו באלו הסבות צריך להאמין בהשם יתברך לבד". "ו

( מאבי  ִזְכרֹונוֹ   -שמעתי  מטולטשין  נחמן  ִזְכרֹונוֹ -רבי  ממורנ"ת  ששמע  הקדושה,  -ִלְבָרָכה(,  בכוונתו  שפירש  ִלְבָרָכה, 
אשר בכל  לברכינו  יתברך,  רצונו  בעצמו  שזה  הסיבות  באלו  בעסקינו  אמונה  הטבע,    שצריך  פי  על  ונעסוק  נעשה, 

אליו    -עיני כל  -עיין דברים ט"ו, י"ח; ובספרי שם; מובא בכ"מ בליקו"ה(. אבל בכל זאת   -מבואר בזה מכמה כתובים )כ
לפרנס   כלל  ביכלתו  שאין  ושלום,  חס  הטועים  כטעות  בעצמם,  מהסיבות  עיקר  לעשות  ולא  באמונתם,  ישברו  לבד 

 לת תו' זו(.  ביאהל"ק בתחי-ולרפאות זולתם: )
 

י ֵ ַאְנש  על-אמרו  לֹוֵמנו   ְ בסופו  -ש  ס"ב  בתורה  המבואר  ועל   -פי  ההתחלה,  אחר  הולך  להתחיל  -שהכל  תמיד  צריך  כן 
', עיין שם   כן שהכל תלוי בהתחלה, הרי שעיקר שבחו של האדם  -שאם   -מחדש, פן ואולי לא היתה התחלתו כראוי ְוכו 

כ  אלא  בעבודה,  הספיק  כמה  תהיה  לא  שהתחיל  לעתיד  ומי  התחיל,  פעמים  שגבה  מה  חדשה,  התחלה  פעמים  יותר 
מעלתו יותר, ובזה מובן מעלת רבינו הקדוש, שאמר שמעולם לא עמד על מדרגה אחת, ואמר: שאפילו הבל פה אינו  

זה עיקר התגברותו של היצר להחליש את רצונו להתחיל שוב, כי מפילו בנפילה אחר  -יוצא מפיו ללא התחדשות, ועל 
, הכל כדי לשבור רוחו לבלי להמשיך בעבודתו, ובפרט להתחיל בהתחלה חדשה  לה, ומראה לו בכל פעם שפלותונפי

 שיש"ק ח"ד, סעיף מ"ה(.  -לגמרי, כאילו היום רק מתחיל בעבודה, ובזה עיקר נסיונו של האדם: )

 
 

 הקדמה 
א  דהיינו דייק   אפין באפיןנתיה  ה ושכיקב"  ליחד  הי אכילה בקדושע"זו מבאר רבינו כיצד יכול יהודי  בתורה  
שם נעלם תיקון שגורם יחוד גבוה יותר מכל היחודים לכן הקליפה על זה קשה מהכל עד  אכילה  בכיון ש

ולהפיל את האדם למוחין דקטנות  ש לגשם  היותר מסוגל  ב'(היא הדבר  אות  נתן  תורת  דייקא  )עיין  מי   לכן  באכילה 
יות הסט"א בעצמה אזי  ם חד לקשטה בתוספת נצוצות שהק באמונה חזקה ובטחון ועור  שארישמצליח לה

   זוכה לזה.
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ועוד   בשלימות  המלכות  תיקון  שהיא  שלימה  באמונה  לאכול  צריך  לזה  שלזכות  לקשטה  ומבאר  להוסיף 
ונשמות הגרים הם כמו תוספת    , קשוטי אמונה דהיינו גריםב ישראל הם השכינה בעצמה  שכידוע נשמות 

 \ה/ וקישוט למלכות
כזו שמעלה    \ואמונה/על ידה יחוד קב"ה ושכינתיה צריך לזה  שה כל כך עד שנעשה  כילה בקדוולזכות לא

רק חלקי האמונה בעצמה לא  נוקבין  מין  ידה  תוספת מחלקי האמונה שנפלו לסט"א ממש   \ז/ על  גם  אלא 
, דהיינו שלימות וגם  גריםנשמות  מתקשטת בימות עצמה היא עוד  לנוסף לששכשמעלה אותן אזי השכינה  

והוא יחוד שעל ידו    .\ח/ בין כאלה בכוחם לגרום ליחוד קב"ה גם ע"י אכילהרק מיין נוקכי    קשוטי האמונה,
בחי' צדיק אוכל לשבע  ע"י  ,(תורה כד) מאיר מאור הצחצחות שהוא למעלה מרוחי ונפשין למעלה מהספירות

תורה  ב  עיין)  'וקקות נפלאה אליו יתשמאיר משם רצון והשתמבחי' כתר עליון    תנינאאות ג'  כמבואר בתורה ה'    נפשו

   . (ולק"ה כלאי הכרם ב' יא ועז תנינא   תנינאאות י' ז' 
 

 ותם שבילי השכל סש ספק שהוא בחי' חלק לבםה תיקון האמונה בבחי' שלום לבטל 
בל שלום  עושה  שעי"ז  הלכות  פסקי  שלומד  ע"י  ראשית  זוכים  שלימה  כזו  המחלוקת  יולאמונה  לבטל  בו 

כול יח שערי השכל ותונפ  מהלב  הספקזהמת  בטל  ת התנאים שבקדושה וע"י השלום  המשתלשלת ממחלוק
הספק  עוד יותר  בטל  נעשה שלום בלבו וואזי  שי  ותרץ כל הקושיות שאפשר ליישבן בשכל אנללחדד שכלו  

 ימות האמונה צריך תענית כפי שיתבאר.לאבל לשמליבו 
שלי דהיינו  מהלב  הספק  בביטול  שלבים  ג'  שהם  לפ"ז  האמונהנמצא  דההינומות  לימו  .  פוסקים  תחילה  ד 

זוכה לתיקון הדיבור שיהיה בדביקות גדול בלא   שעל ידה  ואח"כ חידוד השכל לישב הקושיות ואח"כ תענית
אמונה  רק  ו ממש, וישהיא כאילו רואה בעינ  השלימה )בחי' בטחון עיין תורה עו(אמונה  והיא הפניות כלל  

הקושיות  על  גם  להתגבר  בכוחה  יש  ב   שא"א  כזו  אנושילישב  עיקר  הכי    \ט/שכל  שממנו  הפנוי  מהחלל  ן 
זוכים ליחוד וזה תיקון המלכות בשלימות    .ידיעה ובחירה   ןהקושיות המחלישות את האמונה כגו ידו  שעל 

קב"ה ושכינתיה אבל שגם באכילה יזכה ליחוד הזה צריך עוד להוסיף קשוטי אמונה וכשזוכה ע"י אכילה  
 . ירותלמעלה מכל הספ שבכתר ור הצחצחותכי מאיר לו מא יותר מסתם יחוד.ליחוד אזי הוא גבוהה ב

 
 תיקון הדיבור ע"י תענית שעי"ז זוכה לשלימות האמונה ועוד לקשטה בתוספת 

בתורה מד תנינא   ועייןקשר הדיבור לאמונה נראה הביטוי לאמונה הוא בתפלה והדבור הקדוש )תורה ז'(  
 דבור. הודיע אמונתך בפי שהאמונה תלויה ב

פניה ממנו ית' ומדיבור כזה יונקת התאוות    םראוי דהיינו שאינו בדבקות ללא שוכסתם אדם דיבורו אינו זך  
שת וורידין שבגרון ועי"ז יונקת מדבורים אלה ועי"ז ובקנה ו  יםכי היא בחי' ג' שרי פרעה ומתלבש  אכילה

להחיות עצמו ואת    \י/בור הקדוש)שלוקח מחיות הדימהן חיותו  ומתחזק פרעה מהניצוצות הקדושה האלה  
ופרעה הוא מוחין  (  עי"ז הפניות בדיבור כמבואר בתורה קחש  מוחין דקטנות פגם אמונה  אא שהיכל הסט"
לכן כשהוא מתחזק אזי האדם נופל לשינה  מקומו בעורף אותיות פרעה במיצר הגרון בחי' מצרים,  דקטנות  

כשרי  אנשים  גם  אכילה  שע"י  ו'  אות  ס'  בתורה  מוכנ"ל  דהיינו  לשינה  נופלים  ויפים  ואז  ם  דקטנות  וחין 
    .עבודתם בלא שכל ובלא דביקות אלא בפניות בחי' לקיחה הפך הנתינה בחי' חיה העוסקת בקיום הגוף

לתאוות   ראש  נקראת  אכילה  תאוות  לאחרות.  ולכן  הראש  היא  שבזה  בחי'  יש  תאוה  שבכל  כי  אע"פ 
אבל הדבר הראשון    \יג/ממוןוף בא לתאוות  חין דקטנות ומניאמתחיל רק כשיש מו  \יבות כבוד/ ותא  \יא/ניאוף

   האכילה.תאוות  וז , שמפיל למוחין דקטנות שעי"ז נעשה אחיזה לשאר תאוות 
 

הם לשמור עליהם והם  השכינה דייקא שמכסה עלי   פי נ בראשית יג סוף ע"ע וריש ע"ב ובמתוק מדבש שם שהגרים תחת כ   עיין זוהר   ה 
    עי"ש   מלכות ה צוניות  י ח   א ר צדק כי צדק הו ות ולכן נקראים גבחי' כנפים ולא מגופה כי מושרשים ביצירה ואילו נשות ישראל באציל 

 עוד עיין בסוף מאמר סבא דמשפטים מה שהבאתי בהערה מהשל"ה הקדוש.  עוד עיין בזה זוהר ויקרא יד סע"א ריש ע"ב  

ן  אבל באכילת המ   , ואולי ע"י תענית והתבודדות דהיינו דבור קדוש ואח"כ אכילה.בזמן האכילה דייקא או קודם זה נעשה    צ"ע האם   ו 
 במדבר נתקיים שניהם בבת אחת כי היא אכילה של רעבון ועינוי הגוף כמ"ש ויענך וירעיבך ויאכילך את המן  

בחי' בניה כדאיתא בזוהר שבאה לפניו ואומרת חזי ברא  כלל המין נוקבין הם מה שמלקטת המלכות חלקיה שנפלו והם    כי בדרך   ז 
לקי השכינה בעצמה אבל כשמשלימה עצמה מחלקי עצמה שנפלו ועוד  במה קאתינא נמצא בניה משלימין אותה בעצמה כי הם ח 

 מוסיפה להתקשט בנשמות גרים שהם נצוצות שנעשו חיות הרע ממש אזי נעשה יחוד עוד יותר גבוה  

שאכילה היא מגושמת ועלולה להפיל למוחין דקטנות לכן צריך בה התגברות יותר להשלים את המלכות גם    בזה האם בגלל   צ"ע   ח
ם ולא רק בעצמה או להפך שדייקא אכילה כיון שהיא כל כך מגושמת לכן כשמצליח גם בה להשאר במוחין דגדלות ואמונה  בקשוי 

ה ה' תנינא שבאכילה אזי היחוד הוא מויד מ"ד מאור הצחצחות  ע"כ משמע מתור שלימה עם קשוטין אזי זוכה להיחוד גבוה כל כך  
ל  ונראה שכאן מתבררת הסיבה  גבוה ביותר  חזי ברא במה קאתינא אלא עוד  שהוא  בבחי'  רק שבאה  זה כיון שבאכילה היחוד לא 

 מתקשטת בנשמות גרים נוסף לזה.

 בלק"ה חלב ודם ד' ב' שקושיות אלה להן צריך תענית   כך משמע   ט 
 ות ה' קצת לפני הסבא דמשפטים ד"ה כשהיא מוציאה כל חיותה.א   עיין   י

 יון בזו התאווה עב מי שי שלו מעט דעת כבר אין לו נס   תורה   יא
 בתורה רב   מבואר   יב
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את   דהיינו  בחי' אחורי הקדושה  את  לסגור  כח  בה  יש  לכן  בחי' אחורים  היא  כי  ע"י תענית  הוא  והתיקון 
התענית בכח  יש  הדברים  אחר  שנקרא  זך  שאינו  פרע  הדבור  שרי  יניקת  את  ולבטל  כי לסגור  משם  ה 

סור  הכנעת וביטול היניקה דהיינו  התענית מבטלת כוחם ואזי לא יונקים )לכן נקראת אחורים היא עוסקת ב 
ואשה בחי'   בחי' איש  וזכור הם  וזה בחי' ששמור  מרע שזה בחי' אחור לעומת העשה טוב שזה בחי' קדם 

וקדם(   א  אחור  יניקה  פרעה  לשרי  נופל  וכשאין  וכשזה  נחלש  פרעה  קםזי  יוצאים  מוחין  שהדהיינו    ,זה 
לגדלות   מחזירים  ע"י  מקטנות  ובזה  דגדלות  המוחין  את  לדיבור  ומחזירים  לגרון  שיורדים  החסדים  מימי 

נ את  האמונהילדיבור  ונשלמת  הדיבור  נשלם  ואזי  ממנו  גזל  שפרעה  הדיבור  אותיות  וכשנשלם  .  צוצות 
מוציא אזי הוא בעצמו  קדושה שבלועים אצ  הדיבור  ניצוצות  גרים  עוד  נעשים  ועי"ז  חיותו ממש  לו שהם 

 דהיינו קשוטי האמונה. 
)יש כאן חידוש שאע"פ שיש ניצוצות קדושה נוספים שגם הם חיות הדבור שעדין נמצא אצל פרעה נחשב הדבור שלם גם בלעדיהם  

ים רק לקשוטי האמונה  ואילו נצוצי הקדושה נצרכ  \ידשה/ כי רק נצוצי אותיות הדבור הם הנצרכים להשלמת הדבור ולא נצוצי הקדו
 דהינו גרים שעל ידם מתקשטת האמונה למדרגה נפלאה יותר עד שבכוחה להוריד מאור הצחצחות(   

 
יורדים   שעי"ז  מהדיבור  פרעה  שרי  יניקת  ומונעת  האחורים  את  מדביקה  התענית  כיצד  מבאר  לא  רבנו 

 החסדים לתקן את הדיבור. 
עב הוא  -ז העניין במה שכתב שם שהתענית )דהיינו רצא בסוף הספר רמול תורה זו הנמאבל בכתב יד ש

ולפ"ז יתבאר העניין חיבור אלקים באחור ושם הויה באחור דהיינו יחוד אחור באחור של קב"ה ושכינתיה.  
ת כי בזמן שליטשהוא בסוד הניסור הידוע  הרבה יותר עפ"י כהאריז"ל שם מבואר סוד יחוד אחור באחור  

באחור מחשש יניקת הקליפות )כמו שני שומרים במקום מסוכן שעומדים הכן    זו"ן דבוקים אחור  הדינים אזי 
יפתיע אותם האויב מאחור( ובמצב כזה אזי המלכות דיבור אמונה היא בקטנות מאד    אגב אל גב כדי של

דרך נקב מועט מאד    חיותה הוא  אז שבחי' דו פרצופין נבראו ודבוקים בגבם  )  בחי' צלע בלבד אצל האדם 
דהיינו  וכדי    (בגבם תרדמה  בחי'  ע"י  וזה  אותה  לנסר  צריך  שלהם להגדילה  הפנמיות  לאמא   שעולים 

)ע"י שאמא אוזפת מנהא העליונה בינה עילאה שתשמור עליהם ואזי אצלה תחת כנפיה אפשר שיתייחדו  
לבן(   חסדים  ומאירה  לבת  גבורות  להתיי דהיינו  שתוכל  עד  המלכות  תגדל  שמירה.   וכך  בלא  עימו  חד 

ית'.והיחוד כו דיבור אמת לפניו  נמצא   ונתו שהוא מאיר החסדים דהיינו המוחין בדיבור עד שיכול לדבר 
הוא   האמא  בלי  שלהם  שהמצב  בזמן  האמא  שמירת  תחת  מתייחדים  שהם  הפירוש  באחור  אחור  שיחוד 

 אחור באחור.  
בין להתענות"  להט רבינו לשון הכתוב בדניאל "כי התענית היא תשובה וזה שנקוכל זה נעשה ע"י התענית  

ועולם התשובה הוא בינה עילאה כידוע שממנו מקבל הבעל תשובה סיעתא דשמיא לחזור ולעלות מהיכן  
שנפל והיא שומרת אותו מהקליפות הרודפות אותו ותחת כנפיה הוא שב אל הש"י בכל ליבו ומקבל הארת  

ור לבדו מהיכן שנפל אלא  סתייע מילתא לחזנחות כט דלא מבה וכמבואר במושתחסדים להתחזק ולחזור ב
 כמבואר בסוף תורה קיב. וצריך סיוע מיוחד 

לדיבור שזה בחי'    ענמצא שהחסדים היורדים ע"י התענית הם חסדים מאמא שמקבל זעיר אנפין כדי להשפי
אברהם וירד  בארץ  רעב  למיצ  \טו/ ויהי  חסד  שמדתו  אברהם  ירד  התענית  אחרי  שמיד  הגרון  למצרים  ר 

כד בדיבור  חסדים  המתלהאיר  והדבור  כנ"ל  ית'  לפניו  דיבור  לדבר  האדם  שיוכל  ואזי  וי  שרה  מכונה  קן 
שהוא המוחין דקטנות ששלטו לפני שבא אברהם שהוא  )אותה לפרעה    משמים נותנים בדעת הסט"א לקחת

ם לרע לו דהיינו  אזי מתקיים עת אשר שלט האדם באדוופרעה מנסה לבלוע את שרה    (כבר מוחין דגדלות
כי היא    פרעה בשרה לרע ויוצאתלו  בו  ועוד ש  מכה    ה שהיית וציאה ממנו גם כל חיותו  מממנו בלא פגע 

 אמונה.  יהקישוטשהם   \טז/ אצלו מקודם והיינו גרים
בחי'  בחסדים נוסף לחסדים ראשונים שהיו  אזי נשפע לה    ,המלכותאמונה שכשמעלה אותן    יהקישוטוהם  

אברהם מעליוחסדים    ,וירד  ה  האות  םאלה  דיבור  ית'    ,בתכלית האמונה  םלשלמדרגת  לפניו  אמת  דיבור 
פנים    ,בשלימות להארת  זוכה  כזו  ובאכילה  בקדושה.  לאכילה  התנאי  היא  כזו  שלימה  אמונה  ומדרגת 
     בשעת האכילה.וליראה גדולה ית'  נפלאים אליורצון והשתוקקות שבכתר וזוכה למאור הצחצחות  , נפלאה

בכח האכילה בקדושה זוכה  להפך  עיין תורה מז שם  דיבור זכה לאכילה בקדושה ושלימות ה  נמצא שע"י)
 כאן היא בחי' גבוהה יותר( ש ונראהלאמרי שפר. 

 
 צריך כל כך תיקון המלכות ועוד קשוטי האמונה מדוע דווקא באכילה 

ולה ביותר וזה ע"י בלק"ה חלב ודם ד' ב' מפורש שהקושיות שא"א לישב בשכל אנוש עליהן צריך אמונה גד
 יקישוטאר לעיל המיוחד במדרגת אמונה זו שלא מספיק שלימות אמונה אלא עוד צריך  וכבר נתבהתענית.  

 שכם אחד.  דובולע ,שפה ברורהאז אהפוך לכל העמים  אמונה דהיינו גרים דייקא בבחי' 

 
 בלק"ה קדושין ג' ג'   כמבואר   יג

 היטב באות ד'   עיין   יד
 אה.ספר הלקוטים לך לך עה"פ ויעבור אברם בארץ מבואר שאברהם הם החסדים של אמא עיל   עיין   טו 
 תורה ח' תנינא אות ג'   ין י ע   טז 
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ה הנ"ל זה גם התנאי  ומבואר שזה התנאי לאכילה שעל ידה מיחד קב"ה ושכינתיה פנים בפנים. ולפי הלק" 
אנ בשכל  שאין  קושיות  עם  לישבולהתמודד  שאין  שי  קושיה  בחי'  בעצמה  היא  שהאכילה  מזה  ומשמע  ן. 

ות אכילה כדי שנוכל לאכול  וישבה. נמצא שאע"פ שעצת התענית עיקרה היא להכניע תאישי לובשכל אנ
קבו"ש ליחד  עודבקדושה  כדי להשלים אמונתו שת   ,  מוהרנ"ת שגם  שיוכל  לימה  היה שמחדש  כך עד  כל 

תענית כי עי"ז נשלם הדיבור והוא זה שמשלים את הקישוטי    להתמודד על ידה בקושיות שא"א לישב צריך 
 אמונה. 
כי אכילה בשלימות היא שלא      בזה.  יאורוצריך ב ו'  ד'  ועיין לק"ה תפלה  זו  ועיין לעיל בפתיחה לתורה 

שלימה שעל ידה לא רואה חלל דהיינו גשמיות אלא  רואה גשמיות אלא אותיות וזה רק בכח אמונה כל כך  
 . . וכמבואר בתורה יטעולם לא נסתלקה משם דהיינו אותיותאת האלוקות שמ

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 יח[יז]   סבתורה 

  אן הואוכ ,באר כיצדל שבו רמוז כל התורה ובסופה מרבינו את התורה בפסוק או מאמר חז" כדרכו פותח
 לאכילה בקדושה.  כשזוכיםיציאת מצרים היא המז שעיקר ר  ,פסוק מסיפור יציאת מצרים

 :  אלקים את העם וכו'ויסב  יט)שמות יג( 
כם במדבר ולא הכניסם מיד לארץ יויסב לשון הסיבה בסעודה כמבואר במדרש לפ"ז משמעות הפסוק שהול

שכולו  כדי ללמדם כיצד זוכים לסעודת הלב צדיק אוכל לשבע נפשו וזהו שהאכילם לחם אבירים את המן  
ידו   על  שיזכו  כדי  הנפשרוחניות  הגוף  לשובע  לשובע  ממזונא  כ  ,ולא  ממעט  דגופא  מזונא    דנשמתא י 
ְרִעֶבךָ דברים פרק ח ג(  )  וזהו שכתוב בו   )כמבואר בתורה ח' תנינא( ָך ַוי ַ ָ    ַוְיַענ ְ ר לֹא ָיַדְעת  ֶ ן ֲאש  ָ ֲאִכְלָך ֶאת ַהמ  ַוי ַ

ְלַמַען הֹוִד  ֲאֹבֶתיָך  ן  ָיְדעו  י עַ ְולֹא  כ ִ ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ֹו  ְלַבד  ֶחם  ֶ ַהל  ַעל  לֹא  י  כ ִ ָהָאָדם: יֲעָך  ִיְחֶיה  ְיֹדָוד  ִפי  ל מֹוָצא  כ ָ   ל 
 . רעב לגוף ומאכל לנשמהעינוי ודהיינו שהמן היה  

 
 אאות 

הדבר היותר מגשם מכל התאוות כי עוסק בגשמיות    היאמבאר שדייקא ע"י אכילה אע"פ שבדרך כלל 
עימו ית' ולהארת  בכח אמונה חזקה לזכות לתכלית שלימות החיבור  יכול יהודי פ"כאעממש שמכניס לגופו 

 נפלאה. והארת רצון פנים 

דהיינו הארת פנים   שע"י אכילתם של ישראל, נעשה יחוד קוב"ה ושכינתיה אפין באפין  דע

בשעת    לההארת רצון גדולהאוכל בקדושה  זוכה  שעי"ז    \כשל הקב"ה לשכינה הקדושה שהיא כנסת ישראל/
ית' בבחי' והיה  בחי' החי  כי הוא  האכילה ולהשגחה דהיינו הנהגת למעלה מהטבע בכלל בור השלם עימו 

ויאמר  , בבחי' )רות ב(  לבנה כאור החמה שכל כך מאיר לאדם אור האמת עד שאמונתו שלימהה  ראו
הלום כא גשי  לעת האכל  לרות  הצדיק  בועז  בועז  וש  \כג/ורות  \כב/כי  לקב"ה  רומזים   כינתיה הצדקת 

תזכי לתיקון    [כה] האכילה גשי הלום  לעת האכל דייקא, היינו ע"יוזהו  .  \כד/ והלום רומז למלכות

 
עיין בסוף הספר תורה זו בכת"י רבינו בעצמו שקיבל מוהרנ"ת בשנת תקפד. )ומוהרנ"ת העיר שם  ( ^  נט  תורה זו נאמרה בשבת שירה )יב שבט( שנת תקסה במעדוועדווקע )חי"מ   יז

 (.  יג ועיין בזה הערה בריש תורה  שהנוסח הנדפס כאן הוא לשון רבינו אבל לא כתב ידו  

 ג עיין לעיל סוף תורה נה  117תורה סב בדפו"ר נדפס בצילום    יח 

 קן  בתקפא )שמות ג( ובתרלד ומתרלו תו  יט 

 אלוקות השוכנת עימנו בבחי' ושכנתי בתוכם.לשון    שכינה   כ
   ויאמר ]לה[ בועז )לרות( לעת האכל גשי הלום.  -)כלשן הפסוק( בתרצו  ויאמר לה בועז לעת האכל גשי הלום  -בתרלוויאמר בועז לרות לעת האכל גשי הלום,  -גם בדפו"ר ותרלד ותשכט   כא 

והוא היה צדיק    כמבואר בפרש"י ריש מגילת רות   בצן שהיה שופט בישראל בתקופת השופטים שבועז הוא א   אמרו רבותינו   כידוע   כב
   הדור אז.

שאז   כג ח   אע"פ  בזהר  כמבואר  הקדש  רוח  עליה  ושרתה  ענווה  בה  היתה  טריה  גרה  בפרט  היתה  עצומה  במדרגה  והיתה  ריז:  "ב 
פסיקתא  במעיה  ברכה  )שרתה  ותותר  ותשבע  ותאכל  בה  דכתיב  בקדושה  מאכילה    באכילה  ששביעה  מז  תורה  ועיין  ל'(  טז  רבה 

מועטת היא מהארת מדת ואמת שהיא הארת פני ה' המאירים בתרין תפוחין הפנויים מזקן שבי"ג תיקוני דיקנא שמקום זה נקרא פני  
 ה'.

אנכי ה' אלהים  אמר עולא בקש משה מלכות ולא נתנו לו דכתיב אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכות שנאמר מי    .בחים דף קב ז   כד
)כדאיתא שם לעיל מניה שאלישבע בת עמינדב אשת אהרן זכתה ביום הקמת    ]וגו'[ כי הביאתני עד הלום מתיב רבא רבי ישמעאל אומר יבמה מלך 

את יבמה מלך דהיינו משה אחי בעלה( המשכן לחמש שמחות ואחת מ יהיו מלכי אמר רבא לו ולזרעו קאמר    הן שראתה  בניו  וכל  ם  דהיינו שביקש שגם 
בשת   איש  הוה  הא  אימא  איבעית  לא  זרעו  אין  הוא  איש  הלום  עוד  הבא  דכתיב  שאול  גבי  והא  הוא  לדורות  הלום  דכתיב  היכא 
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)שהיא ממשלה על היצר(  בקדושה    \כח/ רמז לה שע"י אכילה  \כז/, דא יחוד קוב"ה ושכינתיה\כו/ המלכות

בחי'   וזה  .זוכים למלכות דהינו להמליך את הקב"ה בשלימות שזה עיקר המעשה המייחד קב"ה ושכינתיה
לבקש רחמים שיסכים  דהיינו שיהודה  ,  ויגש אליו יהודא)בראשית מד(  הכתוב   ליוסף הצדיק  ניגש 

דא תקרובתא  רמוזה בפסוק הנה המלכים נועדו  דרשו בספר הזוהר שפגישתםו, להחזיר את בנימין לאביו
נשמתו הודה  י  כי  {שהם זעיר ונוקביה   וע"ש בפי' הרמ"ז}\ל/[כט.:(] )זוהר ויגש דף רומלכא במלכא  

)עיין רמב"ן בראשית    לכות לעולם משבט יהודה , והמהיה מלך האחיםמושרשת בספירת המלכות לכן גם  
י'( בעזרה,  מט  ישיבה  זכות  להם  הצדיק    שרק  שהוא  ויוסף  אנפין  דזעיר  היסוד  בספירת  מושרשת  נשמתו 

  מצרים   היה מלך כן  ו  בטיםוכן יוסף מאיר את אור יעקב לאחיו והיה חצי אב לכן בניו ש  המשפיע למלכות
ועדותם יחד עוררה למעלה יחוד קב"ה ושכינתיה שעל ידו  ווהת, לכן פגישתם  ומשביר ומפרנס לכל העולם 

 .  כמבואר בזוהר הנ"ל נשפע שפע לכל העולמות
גשמיים    \לא/רק האכילה צריך להיות מאכל אחר שנתברר  ברורים  או תחילה  פסולת  מתערובת 

אכילה   ראיסור  ברורים  בועוד  כגון  המאכלוחניים  על  שיש  ההעלמה  קליפת  ברור  הוא  והעיקר    רכות 

שרק   שבו  האלוקות  את  הנפשממנו  שמעלים  תערובותשובע  שום  בו  ואין  היא    ,  התערובת  עיקר 

. כי מאכל שיש בו תערובות, ע"י מאכל העירבוב שליבו מערבב בין הגשמיות והאלוקות שבמאכל
לחטוא האדם  יוכל  זה  כזה,  לעומת  ה'  ם  כש  זה  לפני  לזכות  אפשר  ידה  על  בקדושה  שהוא  אכילה 

  החיבורכראוי להחטיא את    הי אכילה שאינה בקדוש ע"זה לעומת זה אפשר  כך  ימו ית',  החיבור השלם ע

 :\לב/ ממנו ית' שיתעקם לבולפירוד ע"י לגרום דהיינו  ההז

 

 
אלעזר אמר רבי חנינא בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד  ואיבעית אימא שאני שאול דאפי' בגויה לא קאים כדר'  

יגרע מצדי  הדורות שנאמר לא  ואם אסורים בזקים  סוף כל  ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו שנאמר  וגו'  ואת מלכים לכסא  עיניו  ק 
 ילכדון בחבלי עוני: בעלי מומין בין בעלי מומין כו':  

ומיהו הלום מלכות עולמית הוא וכשפסקו לו לשאול מלכות עולמית פסקו לו אבל הוא    -קמא  שאני שאול דאפי' בגויה לא    -  רש"י פ 
 הימנו:  גרם לעצמו שתנטל  

ואין הלום אלא מלכות וכו'. מדשינה למכתב הלום במקום פה ובכולהו דקרא יש לדרוש על שם המלכות    .על זבחים דף קב   מהרש"א 
פ"ג דמס' ע"ז ואת העדות עדות הוא לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו וכו' ע"ש  כמ"ש גבי דוד לשון הלום רמז למלכות כמ"ש ב 

גר שאמרה וכי סבורה הייתי להיות גדולה ומלכות בזרעי כמו שאמר לה המלאך הרבה ארבה וגו' ידו בכל  וגם הלום ראיתי וגו' דה 
ק חלק לאו ממשה קאתית דכתיב ביה אל תקרב הלום  וגו' אחרי רואי עניי בבית גברתי וכן מי הביאך עד הלום דשופטים דרשוהו פר 

בר ועצת מלכות וכן גושי הלום ואכלת וגו' דרות רמז לה בהגשתה אליו  וגו' ע"ש והבו לכם דבר עצה הלום דשופטים ר"ל הבו לכם ד 
 יבא בית דוד מהם וכל אינך הלום בשמואל וד"ה נאמר בשאול ודוד וק"ל: 

 ות ולדורות ועי"ש מהרש"א עיין זבחים קב. אין הלום אלא מלכ   כה 

תנינא   כו  ז'  תורה  מ   ועיין  י'  האוכ אות  שבשעת  לזה  רומז  שהלום  שם  להת שמע  צריך  היא  ל  הממשלה  כי  יצרו  על  בממשלה  נהג 
 ה.י אכילה בקדוש במלכות שממנה הפרנסה וממנה היראה והארת הרצון הבאים בשעת האכילה ע" 

הקב"ה בשלימות למטה נעשה עי"ז יחוד קב"ה ושכינתיה למעלה. ומיחוד  שהם בחי' השכינה הקדושה ממליכים את    כי כשישראל   כז 
 ת לאותם שגורמים את היחוד.זה חוזר ומאיר מוחין ורצון והשתוקקו 

בעצם כל אכילה מחברת גוף ונשמה אבל זה נעשה גם בבעל חי ולא גורם יחוד קב"ה ושכינתיה למעלה אלא אדרבה כיון שאפשר    כח
 לה לכן מתגבר היצה"ר מאד באכילה ובדרך כלל האכילה מרחיקה מהקב"ה וכמ"ש וישמן ישורון ויבעט.לזכות ליחוד נפלא ע"י אכי 

 )והיינו בועז יסוד כמבואר בתורה יא ורות מלכות כמבואר בב"ב צא: שנקראת אמה של המלכות( שם תקרובתא דעלמא בעלמא ופרשו שם שהם יהודה מלכות ויוסף יסוד  הגרסא    כט 

א   -ף רו.:  זוהר פרשת ויגש ד   ל ש  וראה מש"כ    בא ֲחֵזי    ּתָ ּגַ א   רומזֵאָליו    ַויִּ ְקרוְּבּתָ ָעְלָמא   ְדָעְלָמא   ּתִ התחתון שהוא המלכות שורש    עולם  בותהתקר   ב ְ

יהודה, בעולם   יוסף,    העליוןנשמת  שורש נשמת  דז"א  יסוד  ַחד    ְלִאְתַאֲחָדא שהוא  א  ּכּלָ ֱהֵוי  ְלמֶׁ ָדא  ּבְ א  והמלכות  כדיּדָ היסוד  בזה להיותם    להתאחד  זה 

ִגין,  אחת  ותבאחד  ְך ִאְתְקִריבוּ ָדא בְּ   ּבְ לֶׁ ְך ְויֹוֵסף מֶׁ לֶׁ יהוָּדה ִאיהוּ מֶׁ ָדא  ּדִ א ּבְ   יוסף שיהודה הוא מלך שהיה מושרש במלכות, וגם    לפיָדא ְוִאְתֲאִחידוּ ּדָ
 ( ומפרשים זה בזה בסוד יחוד העליון. )רמ"ק ורא"ג    הוא מלך, כי גם יסוד נקרא מלך על שם שהוא ענף הת"ת הנקרא מלך, ונתקרבו זה בזה ונתאחדו

דו תחילה דרש שהם יהודה ויוסף ובסוף דרש שהם מלכות ויסוד שעל ידי  עוד עי"ש בהמשך דרשת רבי יהודה עה"פ הנה המלכים נוע 
 יחודם בא כל השפע לעולם ומתכפרים העוונות עי"ש  

לחבר גוף ונשמה ויש בזה מדרגות א"ס מחיבור גס של בעל חי עד חיבור    אוכל מבורר נראה כיון שאוכל עניינו לעשות פלא   עניין   לא
ועיין  כן באוכל יש המוני ברורים ומתחיל מעצם גידולו בעשר מלאכות מחריש וזריעה עד אפיה  נפלא שגורם יחוד קב"ה פב"פ כנ"ל ל 

פח תנינא שצריך להמתין שיתבשל הפרי כי  תורה  וב מגזל וערלה ומעשרות ותרומות ושביעית  עפ"י ההלכה  וברורו    תורת נתן אות ג'  
ובתורה יז אות ג' צריך    .  מבחי' חי לאדם   מעלה את פיו ראה אזי  ועיין תורה עז תנינא שכשאוכל עם י זה יכול להזיק לנשמתו    הבוסר 

מפיל לשינה  עוד בתורה ס' אות ו' שאם לא אוכל בקדושה אזי מביא רוע ללב וגם    קה לכסילות עי"ש.י ליתן ינ   א לאכול בכשרות של 
כפי שיתבאר שהיא תיקון  ר  ונראה שכל זה הם ההכנה לאכילה בקדוש היתירה שעליה מדבר כאן שהיא באמונה שלימה ביות   עי"ש.

 הדיבורר והמלכות בשלימות ועוד צריך שהדבור השלם ילקט נצוצי גרים  לקשוטי האמונה.

 ועיין תורת נתן אות ב'    לב טו וישמן ישורון ויבעט.שבן סורר נבחן באכילה ושתיה דייקא וכן כתיב דברים    כדמצינו   לב
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 באות 
דגופא ופסולת    ות מזונאהוא גשמילעין  לוי  פי' כיון שהגָ   של המאכלים הוא ע"י אמונה  לג והברור 

לכן להיות ניזון    ,כלית ההעלמהתבשובע הנפש נעלמת    ושממנ  ,ומוצא פי ה' שבמאכל  \לד/ ואילו האלוקות
שמאמין   אמונה  ע"י  רק  הוא  ממש,    \לה/ מציאותהבממנה  רואה  כאילו  ברורה  אותה  אמונה  מפריד  ובזה 

הנפש,   את  ומשביע  מבוררת  מאלוקות  וניזון  שעליה  הכפירה  היאו מהפסולת  כזו  המלכות    אמונה  תיקון 
 \ לו/  "ה פנים בפנים.להיות מוכנה לזיווג ויחוד עם הקב

מבררים את האכילה היא תכלית שלימות האמונה   הועיין בפתיחה והקדמה לתורה שהאמונה שעל יד 
היא בחי' קושיות מהחלל הפנוי שא"א    העל האכילה בקדוש  שי אמונה כפי שיתבאר כי ההעלמה שיוקישוט

 צח. נלפשר להתמודד עימה ובשכל אנושי לכן רק באמונה השלימה ביותר אליישב 
וכפי שיבאר לקמן לגבי תפלה שאם היה יודע   זה ע"י דעת ועתה יבאר כיצד זוכים לשלימות האמונה

)כי תפילה היא כפי האמונה כמבואר בתורה ז'(  שהקב"ה עומד עליו ומאזין היה מתפלל בהתלהבות גדולה 
ע"י שמתרץ דעת היא כאן מחדש שו ז' שאמונה תלויה באמת.  בדעת וכנ"ל בתורהכי האמונה תלויה 

נמצא שע"י   .צריך להעמיד על אמונה להשיגורק קושיות שא"א לשכל אנושי שאפשר לתרץ  \לז/קושיות
שמחדד שכלו להבין ולתרץ קושיות שיש להם תירוץ אזי אמונתו חזקה ויכול להתחזק בה נגד הקושיות  

   .\לחמהן עיקר האפיקורסות/שא"א לישבן, ש
תיקון הדיבור ע"י תענית ורק אז יוכל להתגבר באמונתו על  ולקמן יתבאר שלשלמות האמונה צריך גם

, והטעם נראה כיון שקושיות אלה גם כשלא יודע להקשות אותן  \לט/קושיות מהחלל הפנוי שא"א לישבן
בתיקון תאוות אכילה ע"י תענית   ועוד מבואר שההתגברות עליהן היא בפי' הן מחלישות את האמונה

ו כי גם תאוות אכילה בעצמה היא בחי' קושיא מחלל הפנוי שא"א ליישב דהיינ ודיבור קדוש כפי שיתבאר.
 בשכל אנושי ורק צריך לזה אמונה שלימה בתכלית ועוד קשוטי אמונה כפי שיתבאר. 

דווקא קושיות במה שכן יודע.   עוד נראה לדייק מדברי רבינו שחוסר ידיעה לא מחלישה את האמונה אלא
שמטיל בלב הוא הספק שמכניס ע"י שמקשה קושיות. וכן מצינו לעיל ונראה הטעם כי עיקר זהמת היצה"ר 

בתורה סא שדואג האדומי כל כוחו היה בלהקשות קושיות כדאיתא במדרש שנקרא האדומי כי כל 
קשה לו וכן לגבי עמוני ולא עמונית עימו בהלכה היה מאדים את פניו מבושה ע"י הקושיות שמ המתווכח

ק קושיות, ולכן אמרו עליו שהיה מין ורשע כי כן כל כוחו של יצה"ר רק  תור אלא רלא היה לו ראיה לס
 . \מ/שקבלנולהטיל ספק וקושיות במה 

 
 והבירור  -"ר והברור. מתרצו גם בדפו   לג

ֲאַזי ֲאכִ אות    יט   עיין תורה   לד ָבר,  ד ָ ָכל  ב ְ ש   י ֵ ֶ ית ש  ִ ֵראש  ב ְ ה  ַמֲעשֵֹ ָכל  ב ְ ֶ ֹות ש  ָהאֹוִתי  ת  ִהְתנֹוְצצו  ְלִהְתעֹוֵרר  כֹול  י ָ ֶ ִמי ש  ו  ְוָכל ]ז[  תֹו  ִתי ָ ְ ש  ו    יָלתֹו 
ְבִחיַנת  ב ִ ה,  ִתי ָ ְ ש  ו  ֲאִכיָלה  ַ ב  ֶ ש  ֹות  ָהאֹוִתי  ת  ֵמִהְתנֹוְצצו  א  ָ ֶאל  ֵאינֹו  ָגיו  ֲענו  ַ ִחיַנת    ת  ב ְ ַהְינו   ֹו"  ִלב  יַטב  "ַוי ִ ֹו";  ִלב  יַטב  ַוי ִ ת ְ  ְ ש  ַוי ֵ ֹאַכל  "ַוי  ג(:  ת  )רו 

ית  ִ ְבֵראש  ה  ַמֲעשֵֹ ב ְ ֶ ל ל"ב ֱאלִֹקים ש  ֶ ֹות ש  ת ָהאֹוִתי  ב )ב ְ   ִהְתנֹוְצצו  תו  ָ כ  ֶ מֹו ש  א אֹור, כ ְ ָ ֹו" ֵאין טֹוב ֶאל  יַטב ִלב  : "ַוי ִ ְוֶזהו  ָבר.  ָכל ד ָ ב ְ ש   י ֵ ֶ ית  ש  ִ ֵראש 
ִת  ְ ש  ו  ֲאִכיָלתֹו  ָהְיָתה  ֶ ש  ֹו",  ִלב  יַטב  ַוי ִ ת ְ  ְ ש  ַוי ֵ ֹאַכל  "ַוי   : ְוֶזהו  טֹוב".  י  כ ִ ָהאֹור  ֱאלִֹקים ֶאת  ְרא  "ַוי ַ ְוִהְת א(:  ֵמֶהָאַרת  תֹו  ל ל"ב  י ָ ֶ ש  ֹות  ָהאֹוִתי  ת  נֹוְצצו 

זֶ  ֹו"  ִלב  יַטב  "ַוי ִ ְוֶזה:  אֹוֵכל.  ֶ ש  תֹו  ד ָ ְסע  ב ִ ֶ ש  תֹו  ֱאלִֹקים  ִתי ָ ְ ש  ו  ֲאִכיָלתֹו  ָהְיָתה  ֶ ש  ה(,  ה  ָ ָרש  ָ פ  ת  רו  ה  ָ ַרב  ִמְדָרש   ו  ְקֵהל רי"ח.  ַוי ַ )זַֹהר  זֹון  ָ ַהמ  ת  ַ ְרכ  ב ִ ה 
ב ְ  ש   י ֵ ֶ ש  ֹות  ָהאֹוִתי  ת  ַעל ֵמִהְתנֹוְצצו  ֵרְך  ָ ִנְתב  זֹון  ָ ַהמ  י  כ ִ זֹון,  ָ ַהמ  ְרכֹות  ב ִ ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ש  ה,  ִתי ָ ְ ש  ו  ְיֵדי    ָהֲאִכיָלה  ַעל   , ֶֹדש  ַהק  ֹון  ְלש  ת  ֵלמו  ְ ש  ְיֵדי 

ר ָהֲאכִ  ְהֶיה ִעק ַ ת ִ ֶ ם ְצִריִכין ש  ָ ִמש   ָבר, ו  ָכל ד ָ ש  ב ְ י ֵ ֶ ֹות ש  ְמִאיִרין ֶאת ָהאֹוִתי  עֹוְרִרין ו  מ ְ ֶ "ל: ש  נ ַ ַ ִגים כ  ֲענו  ַ ָאר ַהת  ְ ש  ה ו  ִתי ָ ְ ש   יָלה ו 

ה   ]ח[ אות  שם     ֶ , ש  ש  רו  ֵ ט ]פ  ו  ש  ָ י ִמ ְוָכל ָחָכם פ  אֹוֵכל. כ ִ ֶ ה ש  ָבר ַהז ֶ ֹו ִנְבָרא ַהד ָ ב  ֶ ֹות ש  יק[ ָיכֹול ֵליַדע ָהאֹוִתי  ֵאינֹו ַצד ִ ֶ י ש  ִ י  ו א ָחָכם ְלַבד ַאף ַעל פ 
ל ְמִתיקו   ֶ ַֹח ש  ֹוֵדַע ַהכ  י  ֶ יל ְוֶזה ַמְק ש  ה, ֶזה ַמְגד ִ ֶ ְך ְוֶזה ַמְקש  ֵ ה ְמַרכ  ז ֶ ֶ ת, ש  ְמִליחו  ת ו  ת, ֲחִריפו  ְמִרירו  ָבר  מכווץ ומרחיב וכו' .......ִטין,  ת ו  ל ד ָ ָ י כ  כ ִ

קַ  ָ ש   ֶ ש   , ֶֹדש  ַהק  ֹון  ְלש  ל  ֶ ש  ֹות  אֹוִתי  ֵפי  ֵצרו  ְלִפי  ֹל  ַהכ  ָנתֹו  ְתמו  ו  ְוֵריחֹו  ַטְעמֹו  ב ְ ה  נ ֶ ַ ת  ְ ְוָכְך  ִנש  ְך  ָ כ  ט  ו  ש  ָ ַהפ  ִבְרצֹונֹו  ו  ָחְכָמתֹו  ב ְ הו א  ְך  רו  ָ ב  דֹוש   ַהק ָ ל 
בְ  י ִ ֶ ש  ֹות  ֶזה.אֹוִתי  ָבר  ד ָ ֶהם  ָ ב  ֵרא  ָ ב  י ִ ֶ ש  ֹות  אֹוִתי  ְוָכְך  ְוָכְך  ֶזה,  ָבר  ד ָ ֶהם  ָ ב  ב ִ   וכו'.........ָרא  ֹות,  אֹוִתי  ֵפי  רו  ֵמַהצ ֵ ַרק  ג  ְוִיְתַענ ֵ יש   ְרג ִ י ַ ֶ ש  ְבִחיַנת  ֲאָבל 

ת ב ִ  ֵלמו  ְ ֵהִביא ש  ֶ ְלִמי ש  י ִאם  כ ִ ר  ָ "ל, ֶזה ִאי ֶאְפש  נ ַ ַ " כ  ת ְ ְ ש  ַוי ֵ ֹאַכל  ַהְינו   "ַוי  ָבר,  ד ָ ל  ָ ל כ  ֶ ֶֹדש  ש  ֹון ַהק  ְלש  ָחָדש  ב ִ ת  ְוֵהִביא ִהְתנֹוְצצו   , ֶֹדש  ֹון ַהק  ְלש 
ם "וַ  ָבר ֶזה ָיכֹול ְלַקי ֵ ָכל ד ָ ש  ב ְ י ֵ ֶ ֹות ש  ָהאֹוִתי  "ל: ב ְ נ ַ ַ " כ  ת ְ ְ ש  ֹאַכל ַוי ֵ  י 

 ( 24  3הריצ"ח )סב    עפ"י   לה 
עיין כלבו על הגדה  המאכל מחמת זהמת הספק שיש בלב האדם האוכל אותו, ) שהחלק הרע שבמאכל הוא קליפה שיש על    משמע   לו 

ו הזהמה שהטיל הנחש  של פסח אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה הטעם כיון שבהגיעם להר סיני פסק הספק מליבם כי ז
ר לחטוא, לכאורה קשה הרי הזהמה  ( ולפ"ז משמע שמה שאמר לעיל שע"י מאכל שאינו מבורר אפש בחוה ובהר סיני פסקה זהמתם 

כבר נמצאת בלב ולמה ע"י אכילה היא גורמת לחטא יותר ממה שיש בכוחה קודם האכילה.  ונראה שמחמת כח החיבור )בחי' לחם  
ש במאכל לחבר נפש לגוף לכן כשיש איזה קליפה על הניצוץ הקדוש שבמאכל שהוא המחבר ומלחים, אזי  לשון הלחמה וחיבור( שי 

 .זו מחזקת את זהמת הספק שבלב יותר וצ"ע הקליפה ה 

 וכה"ג הנוגעות לאמונה.  לקושיות על הנהגת הש"י ועל מציאותו ית' בעיקר    הכוונה   לז 
לל צריך לטרוח ליישב קושיות אלא ראשית כי התירוצים מהם הדעת  קשה אם אפשר להעמיד על אמונה מדוע בכ   כי לכאורה   לח

יא מחלישה את האמונה לכן צריך למעט אותן כמה שאפשר ע"י שיתרץ כולן לבד מה  שמחזק את האמונה כנ"ל ועוד כיון שכל קוש 
 שא"א כלל.  

 הובא בתורת נתן אות א'   לק"ה חלב ודם ד' ב'   עיין   לט 
שכל כוחו הוא במה שמבטל את הספק ולא שמברר בין המתקבל לנדחה    שנעשה ע"י לימוד פוסקים לקמן בעניין השלום    יתברר   וכן  מ

מגדיל את הפער ויותר ראוי שישתלשל מזה מחלוקת בין רע לטוב בלב אבל באמת העיקר זה שיודע בברור מה  דא"כ אזי אדרבה  
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להבין  שיוכל  האנושי  לשכל  הש"י  שהגביל  מה  האמת  גדולה [מא]   כי  מצוה  הוא   [מב]   , 
בו  מג לחדד פ"ב\מה/[מד]   ריוהשכל להבין הדבר על  )אבות  נאמר  זה  ועל  שקוד    \מו/( יד  ,  הוי 

האפיקורס  שתשיב לדהיינו    ,ודע לפני מי אתה עמל  \מח/ לאפיקורס  מזב יודע מה שתש  הללמוד תור

. \מטעי"ז תזכה לדעת לפני אתה נמצא תמיד/   ,שהסתרת הידיעה היא מהיצה"ר  כפי שיתבאר לקמןו  ,שבלבך 
לימוד  ע"י  ולקמן ממה שביאר ש  מונה או כל קושיה בכל נושא צ"ע כאן האם הכוונה לקושיות בהשקפה וא

מאידך קשה דמשמע שם שעצם ידיעת ההלכה    ,משמע שכל נושאנעשה שלום בלב ומתבטל הספק    פוסקים
סקים וע"י השלום  וונ"ל כוונתו שתחילה ילמוד פ  .ולא העיון בה וקשה לשון לחדד השכל שנקט רבינו כאן

פ  . כי יש שאלות באמונה שמחלישות את האדם אע"בכל התורהחדד שכלו לי השכל לייזכה שיפתחו לו שב
עוד עיין בזה          .ד שכלו בכלליות אזי הן נעלמות מעצמןדשלא יודע לשאול אותן בפירוש ובזה ע"י שמח

הלכות המבואר  פסקי  הלימוד  עניין  בהשמטה השניה שמדמה  רבינו  דברי  על  התורה  בסוף  מה שכתבתי 
את המלכות ליחוד  בואר בתורה יב אות ד' שהצדיק עושה מהמחלוקת הלכות ומעלה עי"ז  לקמן אות ב' למ

  ה לכ אלא שלומד הה  בע"פ לבד, דמשמע מזה שאע"פ שהעיקר היא ידיעת הפסקי הלכות אבל לא לימוד  
 . קוטי תפילות אות תשסחיוכן משמע בלעי"ש היטב ומאיר בה הבנה כיצד לקיים למעשה בכל פרטיה 

יש חילוק   יש קושיא שיכול האדם להבין תירוץ על קושיא\נ/ בין הקושיותכי  רק    זו  , כי 

וכפי   כנ"ל  ודע מה וכו'בחז"ל  , על זה נאמר  שאצלו נסתמו שבילי השכל ואם יחדד שכלו יזכה לתרצן
ועיין בכת"י שבסוף הספר שם לשון    מהיצר הרע, דהיינו אפיקורסות,שהסתרת הידיעה היא    שיבאר לקמן
ספק בהלכה ועי"ז את  מבטל את ה שהוא שלום הוזה ע"י לימוד פסקי הלכות    במקום קושיות.רבינו כפירות  

 
למעשה  למשפ   לעשות  והגורם  והבלבול  הרע  עיקר  שהוא  עמלק  גמט'  הספק  מחל ונתבטל  ועי"ז  הקבלה  וטשטוש  מעוקל  את  י ט  ש 

   האמונה ומונע את הבטחון.
 .שפתח בחדא וסיים בחדא לק"ה חלב ודם ד' ב' לתרץ הא ד עיין    מא 

יד. ועוד בחי"מ  ות בשמחה תמ בג' מקומות בלבד בל"מ נקט רבינו מצוה גדולה, כאן ובתורה רעז ]דף קכ.[ מצוה גדולה להרבות באכילת שבת ולקמן כה תנינא מצוה גדולה להי   מב 
 שמז מצוה גדולה ללמוד בספרו הרבה.

   לחדר   -בתרלד   מג

 '.עיין רמב"ם סוף הלכות מעילה ח' ח   מד

יד החזקה הלכות מעילה פרק ח )ח( ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו ודבר שלא    רמב"ם   מה 
א יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי  ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ול 

ה במעילה ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד  החול בוא וראה כמה החמירה תור 
חקק לנו הקב"ה שלא יבעט האדם בהן  נתקדשו וכל הנוהג בהן מנהג חול מעל בה ואפילו היה שוגג צריך כפרה קל וחומר למצוה ש 

מחשבתו כדברי החול הרי נאמר בתורה ושמרתם את  מפני שלא ידע טעמן ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם ולא יחשוב בהן  
כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים והעשייה ידועה והיא שיעשה החוקים  

ועה כגון  שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים והמשפטים הן המצות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה יד   והשמירה 
איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם והחוקים הן המצות שאין טעמן ידוע אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר  

נוקפו בהן ואומות העול  ויצרו של אדם  ם משיבין עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר  בהן 
לך מצטער מן המינים ומן העכו"ם שהיו משיבין על החקים וכל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר  המשתלח וכמה היה דוד המ 

ם אני בכל לב אצור פקודיך ונאמר שם בענין  שעורכין לפי קוצר דעת האדם היה מוסיף דביקות בתורה שנאמר טפלו עלי שקר זדי 
ה  מכלל  כולן  הקרבנות  וכל  עזרני  רדפוני  שקר  אמונה  מצותיך  עומד  כל  העולם  הקרבנות  עבודת  חכמים שבשביל  הן אמרו  חוקים 

ואת   חקותי  את  ושמרתם  שנאמר  החוקים  על  ציווי  תורה  והקדימה  הבא  העולם  לחיי  הישרים  זוכין  והמשפטים  החוקים  שבעשיית 
   .שפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם מ 

ד ִלְלמ   אבות פרק ב   מו  קו  ָ י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֱהֵוי ש  ַעל  )יד( ַרב ִ ַ ה ָעֵמל. ְוֶנֱאָמן הו א ב  יקֹורֹוס. ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאת ָ ִ יב ָלַאפ  ִ ש  ת ָ ֶ ֹוָרה, )ְוַדע( ַמה ש   ֹוד ת 
ָתךְ  ָ ל  ע  ְ ַכר פ  ם ָלְך ש ְ ֶ ל  ַ ש  י ְ ֶ ָך ש   : ְמַלאְכת ְ

 שתשוב   -מתרצו    מז

שתשיב לאפיקורוס אמר רבי יוחנן לא שנו  תנן התם רבי אליעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה    : סנהדרין דף לח   צ"ע עיין   מח
)של( עובדי כוכבים אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפי  הבא    -כדי שתדע להשיב לאפיקורוס    -רש"י  פ    .   אלא אפיקורוס 

   לו:שהרי הכיר וכפר ומתוך כך מדקדק ולא תוכל להשיבו דבר המקובל    -כל שכן דפקר טפי     התורה לדברי המינים:להביא ראיה מן  
שקשה א"כ מדוע הביא רבנו משנה זו הרי רבנו מדבר לישראל אלא הכוונה שיש בחי' עכום    בערך שמדבר מזה   9  5עיין ריצ"ח סב  
ע   מישראל   בלב כל אחד  מי שלא קיבל תורה לכן היכן שחסר לי תורה דהיינו חידוד השכל    א ם הו כו" וזה היכן שחסר לו תורה כי 

היכן שיש תורה אבל א"א לישב את הקושיות על ידי התורה כי    זה ובחי' ישראל שבלב    שבליבי.  זה בחי' העכו"ם    במה שאפשר לישב 
 מחלל הפנוי.שא"א לישב בשכל אנשי כי הן  הם קושיות  

 ד"ה אם האדם היה יודע וכו' בדברי רבנו  וכדלקמן    5  ריש שיעור  סב   עפ"י הריצ"ח   מט 
מחלל הפנוי. והביאור כי הסתרת הידיעה היא מחמת שאין בכוחם של  בתורה סד שיש קושיות משבירת הכלים וקושיות    כמבואר   נ

כל  בבחי'  חלש  השכל  שאצלי  אלא  להשיג  שאפשר  ידיעות  ויש  כלים.  שבירת  בבחי'  הם  ולכן  הידיעה  את  להכיל  השכל  ים  כלי 
קב"ה קודם לבריאת  שבורים וצריך לתקנו לחזקו ולחדדו. אבל יש קושיות שהן מהחלל הפנוי הכוונה מאותה בחי' שרשית שברא ה 

העולם, שברא אפשרות להעלים את ידיעת מציאותו ושם במקום ההעלמה הזו ניתן מקום לומר ולברא עולם גשמי שמעלים אותו ית'  
הקושיות   חלל,  של  בחי'  מאותה  מציאותן  ומשם  מכח  רק  שהרי  עוה"ז,  של  ההשגה  בכלי  וריק  חלל  בחי'  במהותן  הן  משם,  הבאות 

 הזה. ואם נתרץ אותן בעוה"ז הרי זה בחי' שמגלים שאין חלל ואין מקום למציאות העולם הזה.     התאפשר לברא את העולם 
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, נמצא שצריך ללמוד הרבה תורה כדי שידע לאכול ועיין מזה הספק שבלבו שממנו עיקר התגברות היצה"ר

 . \נאח/ חיי מוהר"ן קנ
תן  מכנה או  בתורה סד  ויש קושיא שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו

הפנוי,   קושיות שבמהותן  קושיות מהחלל  כל מציאות העולם    אהו דהיינו שהן  סותר את  שהתירוץ עליהן 

אנ בשכל  לכן  תירוץוהזה  להם  אין  עוה"ז  של  התירוץשי  יתגלה  לבא  לעתיד  רק  בעולם    ,  דהיינו 
חלל פנוי   כלל ואיןאין העלמה  בעוה"ז  האמת שלגביו כל העוה"ז הוא דמיון והבל כי בשכל של עוה"ב אזי  

סור לאדם לעיין בהם, וכל מי שסומך על שכלו אלכן בעוה"ז בשכל אנושי  .  \נב/רק הכל אלוקות
לא יקבלו תשובה   \נה/תרתי משמע  \נד/כל באי' לא ישובון  \נג /ומעיין בה, על זה נאמר )משלי ב(

 . כי על  כי אין תשובה ולא יזכו לחזור בתשובה כי היא מפלת לכפירה גמורה

 
מוהר"ן   נא עֹות    -  חיי  בו  ָ ַהש   ַחג  אֹותֹו  ב ְ )ח(  קנח  תקסז(  אות  הַ )שנת  קֶֹדם  ָלַמד  ְלַמֲאָכל  ַמֲאָכל  ֵבין  ו  ֲחִרית  ַ ש  ל  ֶ ש  ה  ד ָ ע  ַהס ְ תֹוְך  ב ְ ה  ֵ ְרב 

ֲאכָ  ַ יטו  ַהמ  ִ הֹוש  ֶ ָפַסק ְוָאַכל  ש  ֲאָכל ו  ַ יטו  ַהמ  ִ ְך הֹוש  ָ ָרא[, ְוַאַחר כ  ְך ]ְוָלַמד ָאז ָהִאד ְ ָ תֹוְך כ  ְלָחן ָהָיה לֹוֵמד ב ְ דֹו  ל ֶאל ַהש    ו  ִלמ  ְמַעט ְוָחַזר ְוָעַסק ב ְ
ו   ש   ֶ ַעם ש  ַ ָכל פ  ַמֲאָכל ְוהו א ָהָיה סֹוֵבר ב ְ ל ַמֲאָכל ו  ָ ין כ  ֵ ַעם ב  ַ ָכל פ  ה ַמֲאָכִלים ְוהו א  ְוֵכן ָהָיה ב ְ ָ מ  ַ נו  ַמֲאָכל ַאֵחר ֲאָבל ֵהם ָנְתנו  עֹוד כ  ב לֹא ִית ְ

"ל:  נ ַ ַ ַמֲאָכל כ  ל ַמֲאָכל ו  ָ ין כ  ֵ ה ָעָנה ְואָ   ַאַחר       ָהָיה לֹוֵמד ב  ד ָ ע  נו  עוֹ ַהס ְ ו ב לֹא ִית ְ ש   ֶ ַעם ש  ַ ָכל פ  י ֲאִני ָהִייִתי סֹוֵבר ב ְ י כ ִ ִ ִחים ִעמ  ד  ַמר. ֵהם ִמְתַוכ ְ
הְ  י ִ ֶ י ֲאִני ָהִייִתי רֹוֶצה ש  י, כ ִ ִ ִחים ִעמ  ה ֵהם ִמְתַוכ ְ ַעם עֹוד ַמֲאָכִלים. ְוִהנ ֵ ַ ָכל פ  ו  ַמֲאָכל ְוֵהם נֹוְתִנים ב ְ ִלמ  ה ב ְ ד ָ ע  ם ַהס ְ ו  דֹולֹות  ֶיה ִסי  ד ְוֵהם רֹוִצים ג ְ

פ ְ  ים  ִ ֲאָנש  ֵיש   י  כ ִ ֲאִכיָלה.  ַ ב  ה  ד ָ ע  ַהס ְ ם  ו  ִסי  ְהֶיה  י ִ ֶ ְוֵהם  ש  ַמֲעָלה  ב ְ בֹוִהים  ג ְ ֶ ש  ים  ִ ֲאָנש  ְוֵיש   ִלְלמֹד,  ַֹח  כ  ָלֶהם  ְהֶיה  י ִ ֶ ש  ִביל  ְ ש  ב ִ אֹוְכִלים  ֶ ש  ִטים  ו  ש 
ַעת ֵאיךְ  ד ַ ָלֶהם  ְהֶיה  י ִ ֶ ֵדי ש  ד ַאַחר לֹוְמִדים כ ְ ו  ִלמ  ה ב ְ ד ָ ע  ם ַהס ְ ו  ִסי  ְהֶיה  ת ִ ֶ טֹו ש  ו  ְפש  ָהִייִתי רֹוֶצה כ ִ ַוֲאִני  ִחיַנת ֲעבֹוָדה     ֶלֱאֹכל.  הו  ב ְ ז ֶ ֶ ָהֲאִכיָלה, ש 

ַֹח ִלְלמֹד. ֲאָבל ֵהם  ְהֶיה ָלֶהם כ  י ִ ֶ ֵדי ש  אֹוְכִלים כ ְ ֶ ְך לֹוְמִדים ַהְינו  ש  ָ אֹוְכִלים ְוַאַחר כ  ֶ ָטה ש  ו  ש  ְ ַעם עֹוד    פ  ַ ָכל פ  ְגדֹולֹות ְונֹוְתִנים ב ְ ַמֲחִזיִקים אֹוִתי ב ִ
ְהֶיה הַ  ת ִ ֶ ש  ְורֹוִצים  ֵד ַמֲאָכל  כ ְ ֹוְמִדים  ל  ֶ ַהְינו  ש  ְך אֹוְכִלים,  ָ כ  ְוַאַחר  ֹוְמִדים  ל  ֶ בֹוָהה ש  ג ְ ֲעבֹוָדה  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ש  ֲאִכיָלה  ַ ב  ם  ו  י  ַעת  ס ִ ד ַ ָלֶהם  ְהֶיה  י ִ ֶ י ש 

מַֹח   ֶכל ֵאיְך ֶלֱאֹכל ְוָהֵבן: ו   ְושֵֹ

הרי שיש שם בחי' רבים הבא מבחי' אלקים וצמצום אלא    גם בעוה"ב יש בחי' חלל שהרי יש שם חילוקי שכר וחילוקי נשמות   אמנם   נב
 שכלפי השכל של עוה"ז הוא בחי' אין סוף שהכל אחד בבחי' מלאה הארץ דיעה.  ד שהוא במדרגה גבוהה הרבה יותר ע 

ֹן ִא " משלי פ   -עם ביאור שלי רק ואני מעתיק חלקו  כל הפ   עי"ש   נג ְצפ  ִמְצֹוַתי ת ִ ח ֲאָמָרי ו  ק ַ ִני ִאם ת ִ ְך: ב )א( ב ְ ָ יב ַלָחְכָמה ָאְזֶנָך    ת  ִ )ב( ְלַהְקש 
ָנה:  בו  ָך ַלת ְ ה ִלב ְ ֶ ט  ַ ךָ   דהיינו ליישב כל הקושיות שאפשר לישבן  ת  ְ ָך ְוַדַעת ְלַנְפש  ֶ י ָתבֹוא ָחְכָמה ְבִלב  )יב(    אזי תזכה לדעת ואמונה לדעת לפני מה עמל   ִיְנָעם:)י( כ ִ

ְמַדב ֵ  ֵמִאיש   ָרע  ֶרְך  ִמד ֶ יְלָך  כֹות:ְלַהצ ִ ְהפ   ַ ת  לישבן   ר  שא"א  הפנוי  מהחלל  הקושיות  ְך:   הן  ֶ חֹש  ַדְרֵכי  ב ְ ָלֶלֶכת  ר  ֶ יֹש  ָאְרחֹות  ַהעְֹזִבים  ר    )יג(  ֶ ֲאש  )טו( 
ב ְ  ְנלֹוִזים  ו  ים  ִ ש  ִעק ְ לֹוָתם:ָאְרחֵֹתיֶהם  ותורתו  ַמְעג ְ הש"י  על  הנ"ל  קושיות  להקשות  ִמנ ָ   המתעקשים  ָזָרה  ה  ָ ֵמִאש   יְלָך  ְלַהצ ִ ֶהֱחִליָקה: )טז(  ֲאָמֶריָה  ה    הן   ְכִרי ָ

ֵכָחה:  הכפירות שנופלים עי"ז ָ ִרית ֱאלֶֹהיָה ש  ֶריָה ְוֶאת ב ְ ף ְנעו  ו  יָתה    )יז( ַהעֶֹזֶבת ַאל  ֵ ָחה ֶאל ָמֶות ב  ָ י ש  לֶֹתיָה:   )יח( כ ִ ֶאיָה    ְוֶאל ְרָפִאים ַמְעג ְ ָ ל ב  ָ )יט( כ 
יגו  ָאְרחֹות ַחי ִ  ִ ן ְולֹא ַיש   בו  ו   ים: לֹא ְיש 

בו. אבל מלשון רבינו משמע    צ"ע מדוע   נד ויחזור  ויבין שאין לו תשובה  ימצא תשובה  ולא  ינסה לתרץ  היותר  ישובון הרי לכל  לא 
תירוץ  זה שאין  על  גם  הוא  כי החלל שם  כן  ונדמה    שאינו  שא"א להשיגו  שפנוי מלדעת  גם  הוא  הפנוי  מעניין החלל  דהינו שחלק 

שיכו  עד  טועה  ובאמת  שמשיג  הידיעה  לאדם  קושיית  ובאמת  שכלו.  אחר  ילך  אם  כפירה.  של  למסקנות  ולהגיע  בנטיעות  לקצץ  ל 
נאמרו בה הרבה תירוצי  וראש לקושיות מהחלל הפנוי הזה שאסור לעיין בהם  גדולי ישראל  והבחירה שהיא עיקר  וביאורים ע"י  ם 

קשה הרי נשארו צדיקים אע"פ שעיינו בה.    אלא שבאמת למעמיק רואה שכולם נשארו בסוף עם הקושיא הראשונה. עכ"פ לכאורה 
ועוד קשה שמבואר בחיי מוהר"ן תטו שרבינו כתב תירוץ וזה ממש סותר את עצם המציאות של הגדרת הקושיות הלאה. וצ"ל שרק  

ל ַהיְּ     -אות תטו  -חיי מוהר"ן  עיין  אם היה קורא מה שכתב. וצ"ע.          הוא היה מבין   ָיא שֶׁ שְּ ַין ַהקֻּ ִענְּ ַהּתֹוָרה  בְּ י מֹוֲהַר"ן בְּ ר ִלקּוטֵּ פֶׁ ַהסֵּ ֹבָאר בְּ ָבר מְּ ִחיָרה, כְּ ַהבְּ ִדיָעה וְּ
ינֹו נִ  אֵּ ל ַהַמִקיף שֶׁ כֶׁ ִחיַנת ֹשֵּ הּו בְּ זֶׁ ִסיָמן כ"א שֶׁ ָך בְּ ַהֲעֹלתְּ ָרָכה בְּ רֹונֹו ִלבְּ נּו ִזכְּ ר ַרבֵּ ִספֵּ ן ָשם. וְּ ָעִתיד, ַעיֵּ ה ַעד לֶׁ ל ַהזֶׁ כֶׁ תֹוְך ַהשֵּ ָנס לְּ רּוכְּ בֵּ רּוץ ָהָיה בְּ ַהּתֵּ ָיא. וְּ שְּ רּוץ ָנכֹון ַעל ֹזאת ַהקֻּ ָבר ָהָיה לֹו ּתֵּ כְּ ר  שֶׁ

ר בֹו ִפקְּ  ִיָשאֵּ ר ָדָבר שֶׁ ינֹו אֹומֵּ אֵּ כֹו ָּתִמיד שֶׁ ַדרְּ רּוָגמּור כְּ ַין ַהּתֵּ ת ִענְּ ַבר ָכַתב אֶׁ ָלה, ּוכְּ ָּוִרין ַכִשמְּ חֻּ רּוִרים ּומְּ ָבִרים ַהבְּ כֹו ָּתִמיד  פּוק, ַרק דְּ ַדרְּ ּנּו )כְּ ַכח ִממֶׁ ַעָּתה ִנשְּ ָתב, וְּ ּנּו ַהכְּ ָתב, ַאְך נֱֶׁאַבד ִממֶׁ ץ ִבכְּ
אֵּ  ּנּו וְּ ּתֹו ִממֶׁ ש, ִהִסיַח ַדעְּ ָבר ִחדֵּ כְּ ָכל ַמה שֶׁ ֹבָאר בְּ שֶׁ כּו'. ַכמְּ י וְּ רֵּ ַגמְּ ָכל ַפַעם ֲחָדשֹות לְּ ה בְּ ק עֹוד ָבזֶׁה, ַרק הּוא רֹוצֶׁ ָשר ינֹו עֹוסֵּ פְּ ה ִאי אֶׁ זֶׁ ָאַמר שֶׁ ִּתי ִמִפיו ַהָקדֹוש שֶׁ ר(. ַפַעם ַאַחת ָשַמעְּ ָמקֹום ַאחֵּ

ָמּה:  ַעצְּ ִדיָעה בְּ תֹוְך ַהיְּ ִחיָרה ִהיא בְּ יְך ַהבְּ ַהִשיג אֵּ  לְּ
 5יצ"ח סב  ר   נה 
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אמנם צריך לזה אמונה שלימה ביותר    קושיא כזו, אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה
נ להוציא  גם  תיקון המלכות בשלימות האמונה אלא  לא מספיק  דהינו  קישוטי אמונה  צוצות שנפלו  יועוד 

נים  שוטי האמונה דהיינו שגם הגויים כולם מאמיילכפירות בעצמם ורק כשמוציאם שזה ע"י גרים שהם ק
בלא   הפנוי  החלל  קושיות  על  באמת  לדלג  ידה  על  שיכול  כך  כל  האמונה  נשלמת  אזי  ישראל  באמונת 

 . שיפגום כלום באמונתו
ואפי' אלו הקשיות שיש עליהם תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל, ואינו יודע להשיב,  

בו   אפיקורס [ב]  את יאפיקורס ונזרקה  על  להשיב  מה  יודע  ואינו  האפג ת י,  וזאת   דת ייקורס. 
 ו, יכול להבין בין רב למעט.  נתהיא לכל אחד לפי בחי

, כמאמר חז"ל )ברכות \ה/ כי צריך לעבוד את ה' בשני יצרין, שיהיה היצה"ר כפוף ליצ"ט
לו    'בשני יצריך. שיהיה לבו שלם עם ה' אלקיו, שלא יהי  [ו]   ואהבת וכו' בכל לבבךנד(  

על    חלק עליו  התאווה לצרכי הגוף  נפש הבהמיתמחלוקת בין שני יצרין. היינו שלא יהיה לבו  

  \ ז/)הושע י'(  על עם ישראל שעזבו את הש"י ואומר הנביא  הכתוב, בחי'  הנכספת אליו ית'  נפש השכלית
 .  ופרש"י ממני חלק לבם

, והקב"ה עומד  [ח]מלא כל הארץ כבודו  ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, ש
דאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והי' מדקדק מאוד  וו  ,בשעת התפילה, ושומע התפילה

דבריו אינו  [ט]   לכוין את  זה  בלב שלם, בשביל  ידיעה  זאת  יודע  אינו  ובשביל שהאדם   .
מועט לפי  אחד  וכל  כ"כ.  מדקדק  ואינו  כ"כ,  התלהבותו   ימתלהב  כן  וידיעתו,  שכלו 

בלב  ודקדוקו.   ידיעה  יודע האדם  היה  לעניין אכילה הנ"ל אם  נמי  עומד בשעת  והכי  והקב"ה  וכו'  שלם 
וד שלימה  באמונה  אוכל  היה  וודאי  ורואה  חיבור    ילוחאכילתו  לגוף  נשמה  לחבר  ההכרח  רק  ורחימו 

ולקמן יבאר שלאכילה כזו צריך    ההכרחי בלבד והיה זוכה לברור המאכלים כראוי ליחוד קב"ה ושכינתיה.
את בדיבור וגם נשלמת ע"י הדיבור דייקא  תפלה כזו כי לאכילה צריך ברור המאכל ע"י אמונה והיא מתבט

 ודייקא דיבור אמת לפניו ית' בשלימות ללא כל פניה כנ"ל דהיינו כשיודע בידיעה שלימה וכו' 

הידיעה היא מהיצר הרע שבלב והסתרת  היא מהיצר הטוב שבלב,  קצת   והידיעה  משמע 
קיימת בשלימות אלא שהיצה"ר מסתיר אות בידי  השהידיעה  להסיר דהיינו שלא חסר  רק צריך  עה אלא 

שהידיעה    המונע לפ"ז  היצה"ר השנמצא  של  הספק  זהמת  עליה  חופה  ורק  ישראל  אצל  טבעי  עניין  יא 
ועוד משמע שאע"פ שאפשר וצריך להגדיל את הידיעה כמבואר בתורה לה ע"י    .שמעלים אותה בספיקות

א לאמונה  הנצרכת  הידיעה  לעניין  אבל  בעבוה"ש  צורך התבוננות  כלל  ין  מספיקה    בזה  היא  ידיעה  וכל 
מא שמביא רבינו היא רות גהחופה עליה וזהו שהדו   קליפת הספקורק צריך להסיר את    \יא/ לאמונה שלימה

 
   אפיקורסות   -אפיקורסית, בתקפא לא ברור ונראה אפיקירסית, ומתרלו    -בדפו"ר ותרלד    א 

הדרין צט: לשון חציפות וברטנורא על אבות ב  ש"א סנ ג' נקראים אפיקורס. ונראה כוונתו לאומרים עזב אלקים את הארץ ביחזקאל פ"ח. ועיין מהר   -עיין רמב"ם תשובה פ"ג ח'  ב 
 יד.לשון הפקר 

 אפיקורסות )בכל תורה סב תוקן כך ה' מקומות אבל בתורה סג וסד נשאר אפיקורסית(  –בתשכט   , אפיקורסית  –בדפו"ר ותרלד ותרלו ותרצו  גם   ג

 אפיקורסות   -בתשכט    , בדפו"ר אפיקורסיתגם   ד

ואולי כדאיתא בגמ' שחדוא דשמעתתא היא מהיצה"ר משמע שכל התלהבות היא  ת ה'  עימו א אם היצה"ר כפוף במה עובד    צ"ע   ה 
מהיצה"ר דהיינו נפש הבהמית נמצא שגם להתלהבות דקדושה נצרך ליצה"ר וכשהוא כפוף הפי' שמתלהב רק לדבר שבקדושה ולא  

 שכפוף מלהתלהב.
 דברים ו' ה'  ו

ָרֵאל ּפְׂ   הושע פרק י   ז  ן ּבֹוֵקק ִיש ְׂ פֶּ בֹות: ִרי  )א( ּגֶּ ּצֵ צֹו ֵהיִטיבּו מַׁ רְׂ אַׁ טֹוב לְׂ חֹות ּכְׂ ּבְׂ זְׂ ּמִ ה לַׁ ּבָ יֹו ִהרְׂ ִפרְׂ רֹב לְׂ ה ּלֹו ּכְׂ ּוֶּ ַׁ ש  מּו    יְׂ ָ ש  אְׂ ה יֶּ ּתָ ם עַׁ ק ִלּבָ )ב( ָחלַׁ
בֹוָתם:  ּצֵ ֵֹדד מַׁ ש  חֹוָתם יְׂ ּבְׂ ֲערֹף ִמזְׂ    הּוא יַׁ

רי  ישראל דומין לגפן המשיר כל פריו הטוב כך עזבו אותי שאני פרי הטוב והשוה לו. פ   -י ישוה לו  )א( גפן בוקק ישראל פר   רש"י פ 
וייטב לו. כרוב לפריו הרבה למזבחות    -ישוה לו   כשהשפעתי להם הטובה והם הרבו לעשות עגלי' למזבחות,    -פרי אשר ישוה לו 

להיות בוקק כי עשו המזבחות והועילו לכניסיה שלהן לרעה וזהו לשון    ד"א גפן בזוז ישראל פרי מעשיו גרם לו פרי ישוה לו יועיל לו 
 ממני.  -הרבו מצבות: )ב( חלק לבם    -התרגום. הטיבו מצבות  

 * ישעיהו ו' ג'  ח 

 עיין תורה קנה   ט 

 מעוט     –מועט, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   י

שע הגדול לא מצליח גם צדיק גדול להפנים את כולו  מהריצ"ח כ"פ שאמר בשם רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שמה שיודע הר   שמעתי   יא
ועיין תורה סו אמצע אות ב' ד"ה וזה בחי' שתי הרוחות הנ"ל. ]ריש דף     למעשה. דהיינו שגם הידיעה של רשע היא ידיעה גדולה .

מקיים הרי אין  ואם נאמר שרשע יודע יותר ממה שצדיק    בהקדמה שכתבתי שם כתבתי שלא דנים אדם אלא כפי האמת שמשיג.פב:[  
גדול אבל    ק לכן נראה שכוונת רל"י היתה לצדי   סוף לתביעה על הרשע וגם הצדיק נמצא שתמיד מוכרח שחכמתו מרובה ממעשיו.

 וצ"ע.וכן רשע אין כוונתו לאדם נמוך אלא אדרבה לאחד שיודע הרבה ולא מקיים.  שיש לו שתי רוחות  לא צדיק גמור  
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רק הכניע כך אלא  כל  והשגות  ידיעה  לה  לא היתה  ומסתמא  והיתה אשה  נתגיירה  את הרע    השזה עתה 

.  לאכילה בשלימות וליחוד פב"פועי"ז זכתה לשלימות האמונה עד שזכתה    ,החופה על הידיעה שהיתה לה
הן הן אפיקורס הידיעה  לעורר    פירוש  וקושיות  יבתיוהסתרת  כוחו  שכל  מהיצה"ר  הן  שהקושיות 

הידיעה על  קושיות  ע"י  הידיעה  \יג/ ספק  הסתרת  הרע  וזו  שהיצר  ברעה ,  ליפול  לבו  את    מקשה 
משמע  מקשה    \טו/[יד] ותרתי  קושיות  לשון  לגם  גם  ברעתו  שמתעקש  עורף  קשה  על  לשון  ספקות  עורר 

 :  הידיעה 
   

קת בלב משתלשל ממחלוקת בקדושה שיש בין התנאים. כי התנאים ואמוראים למדו  ועתה יבאר שהמחל
לפסוק  חכמים את התורה כולה כל אחד לפי שרשו ובאמת כל אחד בעיר שלו נהגו כדעתו אבל כשבאו 

מר רבנו שכל זמן שהאדם לא  ו. ואהלכה לכלל ישראל ההכרח לפסוק כאחד מהם ועשו בזה כללי פסיקה
שכיון שישראל מושרשים   ,כי הספק בהלכה משפיע וגורם ספק בלבולמד את הפסק הלכה אזי ליבו חלוק 

וכתיב זאת התורה אדם ויש בכלל מה שבפרט ובפרט מה   )עיין תורה יד ועיין לק"ה סוכה ז' א'בתורה 
שראל ומעורר ספק בליבו ונעשה  ילכן המחלוקת שבהלכה משתלשלת ונמצאת בלב כל אחד מ( שבכלל

אמת כי תמיד חלוקה עצתו ומזה משתלט זהמת הספק בליבו על כל  ליבו חלוק עד שא"א לו לעשות משפט 
אבל כשלומד את הפסק הלכה  כי תמיד נשאר בספק. ידיעה ונסתמין שבילי השכל להבין תירוץ על קושיות 

ועיין   .ונפתחים שערי השכל ,מתבטל הספקו. ליבוגם בלמעשה אזי נעשה שלום  התנאיםשנפסק כאחד מ
נה היטב עד לפרטי  בההשמטה השניה שנראה להוכיח משם שהלימוד צריך להיות בה רלקמן בביאו

"ז נגרם יחוד קב"ה ושכינתיה שזה עיקר יהלמעשה כדי להאיר בהלכה שהיא השכינה אור הבנתו שע
    השלום.

ה  והתיקון בשרשו.  אותו  לתקן  שבלב,  המחלוקת  מחלוקת ילזה  התהוות  עיקר  כי  ינו 

נו שבשרשם אלו ואלו    שבין התנאים  היצר הרע, שרשו מן המחלוקת שבקדושה כמבואר בתורה 

. כשהשתלשלה מן דרגא לדרגא כה רק כאחד מהםלדברי אלקים חיים ורק למטה בעולם העשיה הה
ומזה    קספ, נתהוה ממנו  למטה לעולם העשיה שבו א"א לומר ששניהם אמת  עד שנשתלשל למטה

גורם  חלק לבםמחלוקת היצר הרע, בבחי'   בהלכה  חלוק   \טז/ כי הספק  ליבו  ונעשה  באמונה  לספק 

שבילי השכל עי"ז  , ומסתיר ממנו  יחתיאפיקורסזהמת הספק דהיינו  בו    \יז/ . ומטילופונה ממנו ית'
ואמוראיםעי"ז  אשר   תנאים  מחלוקת  הוא  שבקדושה,  ומחלוקת  להשיב.  יודע   \יט/ אינו 

שזהש נתהוה    בגמרא,  למטה  ומהשתלשלותם  מתיר.  וזה  בהלכה  אוסר  נתהוה  ממנו  ספק 

היצר  נתבטל מחלוקת  אזי ממילא  וכשמתקן המחלוקת שבקדושה,  היצר הרע.  מחלוקת 
 הרע, כי אין אחיזתו אלא משם. 

פסוקות הלכות  הן  למעשה  ותיקון המחלוקת שבקדושה,  הספק  ביטול  הלכה  דהיינו  פסק  כי   .
ועיין בהשמטה שניה    של מחלוקת התנאים ואמוראיםהלכה למעשה  בוהכרעה    \כ/ הוא השלום

 
 יקורסותאפ   -דפו"ר אפיקורסית, בתשכט  גם   יב 

 האדומי כמבואר בתורה סא אות א'    כדואג   יג
 * משלי כח יד   יד

ָרָעה:   משלי פרק כח   טו  ה ִלּבֹו ִיּפֹול ּבְׂ ֶּ ש  קְׂ ִמיד ּומַׁ ֵחד ּתָ פַׁ ֵרי ָאָדם מְׂ ְׂ ש   )יד( אַׁ
לכאורה    צ"ע   טז  מבואר  הלכות  פסקי  הוא  שהתיקון  לקמן  שכתב  וממה  כולה  התורה  בכל  או  ואמונה  השקפה  בענייני  מדובר  האם 

בעניני  שמ  גם  מחלחל  הוא  לספק  אחיזה  שיש  שכיון  באמונה.  לספק  גורם  הלכה  בכל  שהספק  צ"ל  וא"כ  כולה  התורה  בכל  דבור 
 בחי' זהמת הנחש שהיא זהמת הספק כדברי הכלבו על הגדה אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה.  אמונה.

בחוה  הלשון    יז  זהמה  הנחש שהטיל  לגבי  הגמ'  בו כלשון  בגמ'  ו מטיל  מבואר  וכן באדה"ר  זהמת הספק שממנה האפיקורסות  היינו 
    ( אדה"ר מין היה וכו'  )סנהדרין לח: שנפל עי"ז לאפיקורסות  

 אפיקורסות   -בתשכט    בדפו"ר אפיקורסיתגם   יח 

  רה ריש ו )תמ   יצה"ר. ועוד שגם בימי התנאים רק מיוסי בן יועזר התחילה המחלוקת   ה "כ מה היה קודם לתנאים האם לא הי א   צ"ע   יט 
וא"כ קודם לא היה יצה"ר. ואולי באמת לא היה יצה"ר החולק על יצה"ט אלא היתה ידיעה שלימה במציאותו    טז. ובפרש"י שם(   דף 

 ית' ואז היצה"ר היה רק בלהכעיס.

ו עימו  רתנ וברור ופשוט כי פגם האמונה היא פגם בברית שכ   , נמצא שהשלום תלוי בתיקון הברית   .נוי לספירת היסוד י הוא כ השלום    כ
שנ  ממש.ית'  כאחד  בכלליות    היה  שגם  ראשונה  בהשמטה  התורה  בסוף  בהשמטות  מבואר  גורם    , וכן  הוא  ישראל  בין  השלום 

יש משמעות קצת בהשמטה אחרונה שם   ,לשלימות האמונה  ברית    נ"ל כיון שצדיק הוא מאן   ,שמדבר מהנסיעה לצדיק   ,ועוד  דנטר 
כל התי   , שלום  ב אזי באמת  זו קונים המבוארים  ע"י ההתקשרות לצדיק   , תורה  בעיקר  ע   , הם  ידו שרק  דהיינו    , מאיר קב"ה בשכינה  ל 

 שלימות האמונה והאכילה.
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לימוד    על ידי . ו\כא/ שזה בחי' שמהמחלוקת עושה הלכות ומדה שם עניין זה למבואר בתורה יב אות ד'
דהינו תיקון    בחי' ברית שלום  , הוא נתקשר להשלום שבקדושהשהוא בחי' עושה שלום  הפוסקים

.  לשלת למטהתהמש  , ומתקן המחלוקת שבקדושה י' חלק לבםחבאת  מבטל  ההברית והקשר עימו ית'  
. ואז יוכל לעבוד  ואחיזת זהמת הספק גמט' עמלק בלב  ואז נתבטל המחלוקת היצר הרע שבלבו

לאפיקורס. וכל זה  כבבשני יצרים. ונפתחו לו שערי השכל שיודע להשיב    בכל לבבו את ה'  
 :    ההכרעה והשלום הנ"ל  על ידינעשה 

אותיות   כי  כג אפיקורס לתשיב  ש ה  מדע  ונוטריקון    שלוםוזה  ידי.  יודע    על  השלום, 

אפיקורס על  בין   שבלבו  כדת ילהשיב  השלום  שגם  ראשונה  בהשמטה  ולקמן  כז  תורה  ריש  ועיין 
עוד עיין לקמן תורה קעט שלשלום צריך תענית ולפ"ז אולי אפ"ל שמה שמבואר לקמן   ישראל גורם לזה 

שלימה שעל ידה מתגבר על קושיות מהחלל  זוכה לאמונה  דיבור והמתקן  באות ה' עניין התענית שעל ידו  

        :  מצד שעצם התענית גורם לשלוםגם לקושית שאפר ליישב ש בזה עוד סגולה  הפנוי ולפי הנ"ל י

קיט(    וזה צדקך)תהלים  משפטי  בלמדי  לבב  ביושר  יצרין.  אודך  בשני  דייקא,  לבב   .

 :   לימוד הפוסקים יעל יד, היינו למדי משפטי צדקךאימתי, כד 
ב עושה שלום  הלכות  לעיל שפסקי  בעניין המבואר  קצת  כאן  עי"ז  ורש המחלשנראה להרחיב  ונעשה  קת 

א  ין שגם שלום בין ישראל לחבירו הו מרחיב את העני  הוף התורובהשמטה בסבין שני יצריו.  בו  ישלום בל
ועיין שיחות הר"ן בכלל יש בפרט  ש. ומשמע מזה שאדם עולם קטן וכלול בו כל כלל ישראל ומה  תיקון לזה

יפרוש  \כהעז/סימן   ואם  אדם  של  בביתו  נמצאות  שבעולם  המלחמות  כל  שע"כ  בפירוש  שם  מבואר  שכך 
ונמצא לפ"ז מבואר מדוע באמת שלימות האמונה    מביתו ליער אזי הכל יתחולל בליבו ויכול להיות משוגע. 

, כי כנ"ל  כדלקמן אות ג'  שכם אחד לעבדו  ו ממש תיהיה רק לעתיד לבוא שכל העולם יקראו בשם ה' ויט
    הפרט תלוי וכלול מהכלל.

 
אבל הקושיות שאין עליהם תירוץ, אסור לאדם לעיין בהם, רק לחזק את עצמו באמונה.  

שרק אמונה כזו אפשר על ידה שלא יכנס    שוטי האמונה כנ"ליועוד גם ק  וכשיש לו אמונה בשלימות

  על ידי יוכל להיות ורק ע"י אמונה כזו , החלל הפנוי שא"א לישבן בליבו שום זהמת הספק הבא מקושיות
כנ"ל ושכינתיה  הוא  בריך  קודשא  יחוד  מהחלל    אכילתו  קושיות  בחי'  בעצמה  היא  האכילה  כי 

לישבן   סימן    עייןהפנוי שא"א  או"ח  בש"ע  יצר שהאכילה  והגהת הרמ"א  אשר  ברכת  בביאור  שקושרת ' 

לגוף   לעשותנשמה  מפליא  השגהניהיו   .היא  בו  שאין  הפנוי  והחלל  בכתר  פלא שהוא  היא  .  ו  כזו  אכילה 

היינו בחי' אכילה  ורעה אמונה    כפרש"י שם,  רעה לשון אכילה ,  \כו/ )תהלים לז(  ורעה אמונהבחי'  
 :כנ"ל בתחילת אות ב' ע"י אמונה

 
 גאות 

יות ונעשה  ששממנו הקולבטל הספק עד כאן דיבר מהאמונה שזוכים ע"י שמחדד שכלו ולומד פסקי הלכה 
 .  שלום בלבו ונעשה שלם עימו ית' וזוכה לאמונה

 
וזה  בחי' לימוד פסקי הלכות, ועי"ז    , צריך היצה"ט להבין מאיזה הלכות נעשה   , כשהיצה"ר החולק בליבו על היצה"ט ש   לפ"ז משמע   כא

  ד שנעשה שלום גמור. וצריך להבין עניין זה למעשה וצ"ע.ע   , "כ לבחי' נישוק ואח  , מעלה את ההלכות שמהם המחלוקת לבחי' חיבוק 
זה בחי' חסדים    , עיל כתבתי שאולי ע"י שלומד הפסקי הלכה בהבנה היטב עד שברור לו היטב כיצד לנהוג למעשה בכל הפרטים ל ו 

 ומיחד קב"ה ושכנתיה וצ"ע. , מלכות ה שמאיר בהלכות שהן  
 דפו"ר לאפיקוריס   כב 

 אפיקוריס דפו"ר ל   כג

 אפיקורסות   -בתשכט    אפיקורסיתבדפו"ר  גם   כד

עז    הר"ן שיחות    כה  שבין    -אות  המחלקת  ממש  כן  גם  הוא  כנ"ל  וכיוצא  וביתו  איש  בין  שבפרטיות  שהמחלקת  אחד.  שהכל  ודע 
כמו  .......  ומות.המלכים והאומות. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת והם מתגרין זה עם זה כמו שיש מלחמות בין הא 

ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן )קנז( ונכלל בו כל העולם ומלואו, מכל שכן האדם    כן 
וביתו שנכללין בהם כל האומות ונלחמין ומתגרין זה בזה כנ"ל. ועל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער יכול להיות שיהיה נעשה  

 משוגע.

ח  ם פרק לז תהילי   כו  טַׁ ֵעה ֱאמּוָנה:   )ג( ּבְׂ ץ ּורְׂ רֶּ ָכן אֶּ ְׂ ה טֹוב ש  ֲעש ֵ ידָֹוד וַׁ    ּבַׁ

ועשה טוב    -)ג( בטח בה'    -  רש"י פ  ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס.  ואז תשכון ארץ לאורך    -ואל תאמר אם לא אגזול 
 וך עליו ולעשות טוב:תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמ   -ימים. ורעה אמונה  
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מבאר עניין שלימות האמונה שזה רק כשהיא מתפשטת על כל הסובב אותו ברוחניות בליבו ומכאן 
מסתמא אינו יוצא מפשוטו ובאמת בשלימות  דותיו כולן ובגשמיות כל הסובבים אותו ואפילו העכו"ם.יומ

ל שהאמונה מתפשטת ביותר על כל הסובבים אותנו כך היא נשלמת  כזה יהיה רק לעתיד לבוא אבל כ
 .  תעניתשזוכה לדבר דיבור מתוקן לפניו ית' זה ע"י ע"י ברוחניות . ובאות ה' יבאר כיצד זה נעשה אצלנו

, היינו לקרב דווקא  \כח/דהיינו שלימות ושלימות על שלימות  \כז/ שלימות וקישוטי אמונהועיקר  

לקרב    המרוחקים עצמו אוהעיקר  בחי'  \כט/ ת  ה',  כולם בשם  עכו"ם    לקרוא  ג(, אפילו  )צפניה 
ולעבדו שכם אחד משפי  יקרבו לאמונות ישראל  להפך   עכי הכלל  וכן  הפרט  כוונתו  נ   :על  ראה 

המאמינים את  מחלישה  הזו  המציאות  עצם  אמונה  להם  שאין  אדם  בני  כשיש  כי  באמת הפשוטה  ולכן   ,
והיה אור הלבנה    לעתיד לבוא כשייתקיים לקרא כולם בשם  ה' אזי תיהיה האמונה שלימה לכולם בבחי' 

. וכן היום כל אחד שמתקרב  ויאיר בה כל האמת  בהירהדהיינו שהאמונה תיהיה כאספקלריא    כאור החמה
קרוב רחוקים הוא באדם עצמו שתתפשט האמונה  אבל עיקר וראשית הבכללל ישראל,  מחזק את האמונה  

, אלא  ולקמן יתבאר שאין הכוונה לצאת אל המרוחקים לקרבם  . רה צא(ובכל אבריו ובכל מדותיו )עיין ת
שע"י תענית מכניע כח הסט"א היונקת מהדיבור שלו וכשהיא נכנעת נמשך לדיבור חסדים ואזי יכול לדבר 
דהיינו את הרחוקים   חיותה  ומוציא  בגרונה  נתקע  והוא  אותו  לבלוע  רוצה  והסט"א  ית'  לפניו  דיבור אמת 

וכשהדבור מתוקן   קר הכוונה היא לאותיות הדיבור שנפלו אצלה קודם שתקן את הדבוריוע  שהיא בלעה.
 . גם ע"י האותיות שנפלו לקליפות אזי הסט"א אין לה חיות ומתקרבת לאמונת ישראל

 
 דאות 

אחיזת   מעצמובטל שע"י תענית מדהיינו  ,באר שהקרוב רחוקים צריך להקדים לו תיקון הדיבורעתה י
ע"י   \ל/ואזי הוא בעצמו מקרב רחוקים ,ביופיו הלגאזי מת  ,וכשיוצא הדבור מהגלות ,מנומ הקליפות היונקות

ואז הם חוזרים לחפש חיות דקדושה באמונה   ,שנותן להם לבלוע אותו ומתגבר ויוצא ומוציא חיותם
 הקדושה. 

וי וזה  ת' כראומבואר כאן שחסרון קשוטי האמונה היא חסרון בשלימות הדיבור דהיינו שאינו דבור לפניו י
כיון שהסט"א יונקת ממנו ע"י תאוות אכילה ועי"ז נחסר מהדיבור אותיות שנפלו לסט"א להחיותה ומזה  
 נעשה עכו"ם ופגם אמונה, וע"י תענית מבטל יניקתם ואזי נשפעים חסדים למיצר הגרון לתקן הדיבור.

חיותה ומתבטל העכו"ם   וקח כלוכשהוא מתוקן הוא מלקט מהסט"א את אותיות הדבור שגזלה ממנו, ועי"ז ל
וכן בפרטיות אצל האדם כל פגמי האמונה וחסרון   .\לאונעשים גרים/  חוזרים גם הם לאמונה הקדושהו

הדביקות בו ית' הכל חוזר לאמונה השלימה וליחוד פנים בפנים עימו ית' ע"י שהדבור המתוקן לקח מהם  
 .ת ואמונות כזביות שפגמו באמונתוי פניוכל מינאותיות שנפלו וגרמו לאת כל החיות דסט"א דהיינו  

הודיע אמונתך בפי.   'עיין תורה מד תנינא שהאמונה תלויה בדיבור בבחידיבור בעניין האמונה שתלויה 
טוי של אמונה שלימה הוא  יכי הב ,כמבואר בתורה ז' שתפלה בחי' אמונה  ר תלוי באמונהולהפך הדיבו

וכל פניה שיש לאדם בדברו אליו   ו דייקאייו ית' לפנבר לפנבתפלה וכן בדיבור שזה עיקר האדם להיות מד
ם ועבדם וכן מבואר בתורה קח  תבשם הבעש"ט עה"פ וסר בתורה סב תנינאית' הוא בחי' כפירה כמבואר 

ר באחור וצריך  וו זה בחי' שמחזיר פניו ממנו ית' ונעשה עימו אחתשברגע שהאדם נופל קצת מדביקו
   רת הפנים. ר והחזלהתחיל מחדש לקיים בחי' ניסו

 
כי קישוט הוא תוספת על השלימות דהיינו שגם בלעדיו הדבר כבר שלם אבל הוא קישוט נוסף  כאן לשון קשוטים נראה    מה שנקט   כז 

ן יתבאר לקמן שהדיבור אחרי שנשלם אזי הוא בעצמו  כ .  ו בסוף אות ה'לקמן  שרומז ללשון הסבא דמשפטים  ליפות אותו ועוד גם  
 ן  עושה את הקשוטי 

תשובה וגרים כי בעלי תושבה הם חלק מהשכינה שנתרחק ונתקרב אבל גר הוא חלק מהסט"א שנתווסף לשכינה  בעלי    וזה בחי'   כח
ועל על כנפיה ועוד שעל  וזהו לשון חז"ל שהגר הוא תחת כנפי השכינה  גר צדק כי צדק חיצוניות    ואינו חלק ממנה ממש  כן נקרא 

 אמונה כמבואר בהקדמת הזוהר דף יג: ה 

 .ימות האמונה באכילה היא רות שקרבה רק את עצמה וזכתה ליחוד קב"ה ושכינתיה פנים בפנים שהדוגמא לשל   כנ"ל   כט 

יקר  דאיתא ברות רבה ד' ד' ו   אבל זה קשה לומר   .  כל הרואה אותה היה לו הרהור תשובה ונתקיים בזה עניין קרוב רחוקים גם    ואולי 
בפעם הראשונה שיצאה ללקוט שבלים וזימן לה ה' ללקט בשדהו של  ומדובר  ה מריק קרי.  אה אות ו כל הר   )רות ב' ג'( א"ר יוחנן   מקרה 
  אותה כל הרואה  מרים אחות משה פניה כצהרים ו ש   סוטה יב.ב איתא  על ידה.    ו פגם בברית ונתרחק ל   שגרמה משמע שאדרבה  בועז.   
ל היה   אתנן  לפגה מוליך  ולא  דקדושה  לזיווג  גורם  יופיה  קדושה  שאשה  ומשמע  כי    ."ב אשתו  פגם  זה  אסור  אמנם  הרי  הכל  אחרי 

 .להסתכל גם באשה צדקת אבל עכ"פ לא גורם לפגם גמור כמו הנ"ל 

ומחזירם    וצ"ע   ל נכנס בהם  הדיבור  רחוקים  לפני  קדוש אזי כשמדבר  דיבור  לו  אולי מכאן כבר אפשר לפרשו כפשוטו שכיון שיש 
 וצ"ע   מהם כל הכפירה. ואמונות כוזביות   דרבה יוצא מהם ומבטל א בתשובה כי בולעים אותו לפרשו כרצונם ואינם יכולים כי  

 אות ד' שלהשלים פגם המזבח דהיינו אכילה בקדושה זה ע"י גרים.  ועיין תורה יז   לא
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הרחוקים ולהשלים   את  לקרב  היינו  האמונה,  להעלות    לבאת  מתחילה  צריך  כנ"ל, 

.  וגורמים לו לפניות בדיבור דהיינו פגם באמונה  ת אכילהושנגזלו ממנו ע"י תאו   ניצוצי אותיות הדיבור
הדיבור  עצמו  את  הופך  אזי  הדיבור,  אותיות  הניצוצות  המתוקן  וכשנתבררו  ומלקט   ,

ינ  הקליפות מבין    הקדושה מבטל  תענית  לקמן שע"י  שיבאר  ואזי  יכפי  מהדיבור  הקליפות  יורדים  קת 
וה יוצא  חסדים  בו אלא להפך הוא  בולעות אותו אין להן שליטה  ואז כשהקליפות  יופיו  הוא מתגלה בכל 

עמו חיותם  כל  מהן  העכו"ם  ומוציא  ואז  חיות.  בלא  הקליפות  ונשארים  האמונה  ,  פגמי  וכל 

, כשרואים שאין להם חיות, אזי משליכים את אמונתם, בחי' )ישעיה  קליפותשיניקתם מה
שזה עיקר פגם האמונה והעבודה   ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבוב'( 

, ומדביקים את עצמם לאמונת בעל תפלההמיב  ובמעשה    זרה דהיינו תאוות ממון כמבואר בתורה כג
בצפנ )שם  בחי'  וזה  ברורה   אזיה(  ישראל.  שפה  העמים  אל  ברורהאהפוך  שפה  היינו    ,. 

מביניהם שנתברר  הל  הדיבור  ונקישפשט  בר  מלשון  הוא  ברורה  דבר   ון  לשון  ברורה  דורש  ורבנו 

מתערובת ית'  ,  המתברר  לפניו  המתוקן  הדיבור  הופך את עצמו אל העמים, כדי ללקט  ואזי  הוא 
ותיו שהן בחי' עמים כמבואר בתורה לו  לכל מדובפרטיות הופך עצמו    מהם שארי ניצוצות הקדושה

, שידבקו  לקרוא כולם בשם ה'. ואז נתקיים  ומלקט מהם כל מיני פניות שלא לשם שמים שיש בהן
ישראל באמונת  ובפרט    כולם  בפנים  פנים  יחוד  בחי'  שלימה  לאמונה  האדם  זוכה  בפרטיות  ואזי 

שלימות הדבור והאמונה  ל  וזכה  תעניתי ה"ע  וביטל יניקתה מהדיבור  תאות אכילהבאכילתו שע"י שהכניע  

 :אזי אכילתו בבחי' בפ"ב כנ"ל

 
 האות 

 . \לג /, צריך לתעניתוצה לדבר לפניו ית'רהנ"ל הגורמים לו לפניות כש ניצוצי הדיבור ולהעלות 

והשני שבהם הם  מ   מדבר בו    \לה/תהלים קז(לד)כתוב במזמור  ה  וזה בחי'   הארבעה שצריכים להודות 

מ  הקמים  המלך    םיחוליהחולים  דוד  אומר  וכו'עליהם  יתענו  ומעוונותיהם  אזימדרך פשעם   [ לו]  , 
דברו זה  .וירפאם  ישלח  בפסוק  הדיבור    \לז/ ורמוז  תיקון  עיקר  הקב"ה  כי  שמשגר  דיבור  דהיינו 

לק"ההוא ע"י התענית.  לדבר    \לח/בפיו זה    \לט/ ועיין  דברו"שבפסוק  ע"י    "ישלח  לעלית הדיבור  שרומז 
והיוצא  האסורים    תם וחולה שנתרפא ויוצא מביים להודות, דהיינו העולה מן היכ' שצרירמוז כל הד  ,תענית
בתהלים  ,ממדבר קז  במזמור  הצרכאן  ובאמת    . הנזכרים  כך  כל  מבואר  מבואר    ות,לא  קסג  בתורה  אבל 

ונראה    .באריכות יסורי הנפש שיש לאדם ע"י שהדיבור שלו נתפס אצל פרעה והפיל אותו למוחין דקטנות
כ יסורים שבעולם באים עלים  שהאד כי  לו  כי כל דבר קטן שאינו כרצ  ובמוחין דקטנות אזי כל  נדמה  ונו 

 
 הרחוקים, בתקפא לא ברור ונראה הרחיקים   –בדפו"ר ותרלד    לב 

ֹכחַׁ   -  קעט   עיין תורה   לג וְׂ ִחּיּות  לֹו  ֵאין  ָצא  ִנמְׂ ה,  ּנֶּ עַׁ תְׂ ּמִ ֶּ ש  ּכְׂ י  מֵ ּכִ ּיֹום,  הַׁ ה  ִמּזֶּ ם.    ֵ ש ּ הַׁ ת  עֹוֵבד אֶּ ֵכן  י  ּפִ ל  עַׁ ף  אַׁ וְׂ ּבֹו  ה  ֹותֶּ ש  וְׂ ֵאינֹו אֹוֵכל  ֶּ ש  ר  חַׁ אַׁ
כֹּ  ּיֹום ּבַׁ עֹוֵבד הַׁ ֶּ ָצא ש  , ִנמְׂ ִין לֹו ּכֹחַׁ ה ֵמאַׁ לֹא זֶּ י ּבְׂ מֹול, ּכִ תְׂ ש  לֹו ֵמאֶּ ּיֵ ֶּ ּכֹחַׁ ש  ם ּבַׁ ֵ ש ּ עֹוֵבד הַׁ ֶּ ָצא ש  ן ֵמִבי ִנמְׂ ל ּכֵ מֹול, עַׁ תְׂ ל אֶּ ֶּ אֹותוֹ חַׁ ש  ּיֹום    א ִחּיּות ּבְׂ הַׁ

ּגוּ  הַׁ ש   ֱחלַׁ נֶּ ָבר  ּכְׂ י  ּכִ מֹול,  תְׂ אֶּ ל  ֶּ ש  ּכֹחַׁ  לֹו  יק  ּפִ סְׂ מַׁ ֵאין  י  ֲאזַׁ וַׁ עֹוד  ה  ּנֶּ עַׁ תְׂ ּמִ ֶּ ש  ּכְׂ ךְׂ  ּכָ ר  חַׁ אַׁ וְׂ מֹול  תְׂ אֶּ ל  ֶּ ָיִמים  ש  ל  ֶּ ש  ֹכחַׁ  ּבְׂ ש   ּמֵ ּתַׁ ְׂ ִהש  לְׂ ָצִריךְׂ  ָאז  וְׂ ף, 
ִביא   ּמֵ ֶּ ָצא ש  ִנמְׂ ֵרעַׁ עֹוד,  פְׂ מַׁ ִמים לְׂ ּקֹודְׂ ִחּיוּ הַׁ ם  עַׁ ּפַׁ ָכל  ָטֵרךְׂ  ּבְׂ צְׂ ּיִ ֶּ , ש  ךְׂ ּכָ ל  ּכָ ּנֹות  עַׁ ִהתְׂ ר לְׂ ָ ש  פְׂ אֶּ ֶּ ד ש  ּוֵמתּו, עַׁ לּו  פְׂ ּנָ ֶּ ֹוִנים ש  ָהִראש  ִמים  ּיָ לַׁ ָאָרה  הֶּ וְׂ ת 

ִמים. ּיָ ל הַׁ ה ּוֵמִאיר ּכָ ּיֶּ חַׁ י מְׂ ֲאזַׁ ֵדי ִאּמֹו, וַׁ ְׂ ק ִמש ּ נַׁ ּיָ ֶּ ִמים ש  ּיָ ל הַׁ ֶּ ּכֹחַׁ ש  ש  ּבַׁ ּמֵ ּתַׁ ְׂ ִהש   לְׂ
 לום תה  -בתקפא   לד

ּנּו:   תהילים פרק קז   לה  עַׁ ם ִיתְׂ ּוֵמֲעֹוֹנֵתיהֶּ ָעם  ְׂ ש  ּפִ ךְׂ  רֶּ ִמּדֶּ ת:   )יז( ֱאִוִלים  ָמוֶּ ֲעֵרי  ַׁ ד ש  יעּו עַׁ ּגִ ּיַׁ וַׁ ם  ָ ש  פְׂ נַׁ ֵעב  תַׁ ּתְׂ ל  ל ֹאכֶּ ּכָ דָֹוד    )יח(  יְׂ ל  ֲעקּו אֶּ זְׂ ּיִ וַׁ )יט( 
יֵעם:  ִ ם יֹוש  ֻצקֹוֵתיהֶּ ִמּמְׂ ם  ר ָלהֶּ ּצַׁ אֵ   ּבַׁ ּפָ ִירְׂ וְׂ ָברֹו  ּדְׂ ח  לַׁ ְׂ חִ )כ( ִיש  ְׂ ִמש ּ ט  ּלֵ ִוימַׁ ֵני ָאָדם:   יתֹוָתם: ם  אֹוָתיו ִלבְׂ לְׂ ִנפְׂ וְׂ ּדֹו  סְׂ ידָֹוד חַׁ חּו    )כא( יֹודּו לַׁ ּבְׂ ִיזְׂ וְׂ )כב( 
ה:  ִרּנָ יו ּבְׂ ֲעש ָ רּו מַׁ ּפְׂ ֵחי תֹוָדה ִויסַׁ  ִזבְׂ

 שם פסוק רביעי אחרי הנ"ל   לו

ית הביאה ישועה שעל  ' חסדו דהיינו שהתענ העניין הזה צ"ע כי לכאורה היה יותר מתאים להביא את הפסוק יודו לה   כיצד רמוז   לז 
. ואילו רבינו מביא פסוק שבו הקב"ה מדבר ולא האדם וצ"ע. ואולי כי עיקר  ידה נולדה ההודאה שהיא עיקר יציאת הדבור מהגלות 

   .תיקון הדיבור הוא כשהקב"ה שולח דברו לאדם שידבר אותו 
שהלב אומר הם  קנו שדיבור    ה הקדוש ועיין תור   שדיבור הוא רוח   ה מח שדיבור הוא רוח פיו של הקב"ה ועיין תור   עיין תורה לח   לח

   .דברי ה' ממש והוא בחי' רוקח הקדש 

"ל    -  ג'. הובא בשיש"ק ח"א כה   א'   הריח והודאה ברכת  לק"ה    לט  ּנַׁ מֹור הֹודּו הַׁ ִרים ִמזְׂ ֵרָגה אֹומְׂ דְׂ מַׁ ֵרָגה לְׂ דְׂ ִאין ִמּמַׁ ּיֹוצְׂ ֶּ ת ש  ּבָ ַׁ ב ש  רֶּ עֶּ ן ּבְׂ ל ּכֵ עַׁ וְׂ
יְׂ  ל  עַׁ ֶּ נּו ש  ּבֵ רַׁ ֵרי  ִדבְׂ ּבְׂ ז  ֻרּמָ ּמְׂ ֶּ ש  ה  זֶּ וְׂ "ל.  ּנַׁ בָּ ּכַׁ רְׂ ת אַׁ ִחינַׁ ּבְׂ י  ֵדי  ּכִ )ִסיָמן סב(  ֱאלִֹקים  ב  ּסֵ ּיַׁ וַׁ ֲאָמר  ּמַׁ ּבַׁ ן  ּיֵ עַׁ ֲאָכִלים,  ּמַׁ הַׁ רּור  ּבֵ ִהיא  הֹודֹות  ִריִכין לְׂ צְׂ ָעה 

ל יְׂ  עַׁ ֶּ ָברֹו ש  ח ּדְׂ לַׁ ְׂ ת ִיש  ִחינַׁ ּבְׂ ּבּור  ּדִ ת הַׁ ֲעָלאַׁ ן הַׁ יַׁ ם ֵמִענְׂ ָ בָֹאר ש  ּמְׂ ֶּ ה ש ּ ּמַׁ ֶּ דֹוש  ש  ּקָ יו הַׁ י ִמּפִ ּתִ עְׂ מַׁ ָ רוּ   ֵדי ש  ה ּבֵ ֲעשֶּ ה נַׁ ֲאָכִלים זֶּ ּמַׁ ל    , ר הַׁ ּכָ ָלל  ם ִנכְׂ ָ ש ּ ֶּ ש 
ם ֵהיֵטב:   ָ ן ש  ּיֵ הֹודֹות, עַׁ ִריִכין לְׂ ּצְׂ ֶּ ָעה ש  ּבָ רְׂ  ָהאַׁ



 6עו. דף         מוהר"ן                                      סב תורה               קוטי                  יל                      

לו שעוברים עליו כל ד' צרות שצריך להודות עליהן והוא כמו במאסר וכמו חולה   הליסורים גדולים ונדמ
  ילטולי הים. טוכמו במדבר וב

בשכל אנשי וכל באיה לא ישובון אבל    לישבן  עוד אולי אפ"ל גם שמה שנתבאר לעיל בעניין קושיות שא"א
תיב   מוהר"ן  חיי  ועיין  לשם  שנפלו  נפשות  מעלה  ועי"ז  בהן  שמעיין  גדול  צדיק  שיש  מבואר  סד  בתורה 
נופל לבחי' פרעה כמעט ח"ו   ועיין תורה קסג שכשדיבור פשוט  שהנפילה לשם היא בחי' הולכי מדבריות 

לה שיכול  אמת  צדיק  שיבוא  לא  אל  שם  למוחין  וציאו  שישתקע  שמפיל  ע"י  שפרעה  כוונתו  ואולי  משם 
יכול  גדול  צדיק  ורק  שממה  מדבר  הוא  כי  עצומה  הנפש  צרת  ואזי  הפנוי  מחלל  לקושיות  מפיל  דקטנות 

   הן כשמפיל אותו לשאר חוכמות חיצוניות עיין תורה יט תנינא.הנפש ואולי שאר צרות  להוציאו משם.
א בו  ולי כועוד אולי בקשר לד' צריכין להודות  ומהלל  ונתו לרמוז שעיקר תיקון הדיבור הוא מה שמודה 

להש"י על שיצא ממצרים דהיינו מיצר הגרון ופרעה ושריו. דהיינו ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. ועיין  
 תורה ב' תנינא שכל צרה היא חבלי לידה של הודאה. 

 

לכן   לא מאחורי הקדושהאינו אכי עיקר יניקת הקליפות,  הוא    כיצד התענית מועיל לזהוהביאור  

והכוונה  ,  בתורה לח לקמן וכמבואר    \מ/ פגוםדהיינו דיבור    יניקת הקליפות מהדיבור הוא מבחי' אחר הדברים
ממנו באפילו   לינק  פתח לסט"א  כבר  זה  כראוי  בדביקות  נאמר  לא  פניה  איזה  קדוש אבל שמחמת  דיבור 

ועבד  'בבחי די. כי מפני הקדושה  כנ"ל  םתוסרתם  קדכגון  כלל  ושבור  פניה  בו שום  אי אפשר    שאין 
נותנים להם מלמעלה במכוון כח לינק מפני   'להם לינק, מחמת בהירות אור. אלא לפעמי

אבל הקב"ה   –)עיין לשון הכת"י שבסוף הספר    ,כפי שיתבאר לקמןדהיינו מדיבור קדוש ושלם,    הקדושה 
עניין שינסו לבלוע אותו כי עי"ז נתקע   רבה ישאזי אדכי    (וכו'  בגודל חכמתו נותן להם להשיג מהארת פניה

עת , וכ"ז אינו אלא לרע להם, בחי' )קהלת ח(  ויוצא ומוציא חיותם כפי שיתבאר לקמן  \מא/ בגרונם
 .  \מב/אשר שלט האדם באדם לרע לו

הגוף   יכול  התאוות  בלא  כי  מותרות,  הם  התאוות  כי  קליפות,  בחי'  הם  התאוות  וכל 
הגוף. כמו הקליפות הם מותרות, כי עיקר אינו אלא לקיום  להתקיים, נמצא שהם מותרות  

הפרי, והקליפות הם מותרות. וכשמתגברים התאוות על האדם, הוא התגברות הקליפות 
 על הקדושה.  

וושט   קנה  שהם  וטבחים,  ואופים  המשקים  שר  פרעה  שרי  שלשה  הם  התאוות  וראשי 
תאוות אכילה ושתיה, שהם    י'ם בח. שה\מה/ קוטי תורה של האריז"ליכמבואר בל  (מד)  מג רידין יוו

 
 אחר הדברים כיון שהוא דיבור שיוצא מפי אדם שאינו מרגיש לפניו ית' אלא פונה עורף ממנו    ונקרא   מ

שרה  עניין    היה    מבואר שזה   ובתורה קסג   , ויוצא ומוציא חיותם ר עניין שנתקע בגרונם אלא שמתגבר עליהם  נזכ   בתורה לא וכאן    מא

ל    -עי"ש אות ג' וז"ל  מבואר העניין יותר בעניין התפלה בבחי' דין    בתורה ח' תנינא אבל    .בבית פרעה אמנו   ּלֵ ּפַׁ ל ּכֹחַׁ ִמתְׂ עַׁ ּבַׁ ה הַׁ ּזֶּ ֶּ ש  י ּכְׂ ּכִ
ִפלָּ  י ּתְׂ ּדִ ת  ִחינַׁ בְׂ ּבִ ּנַׁ ה  ּכַׁ ין  ּדִ ת  ִחינַׁ בְׂ ּבִ ֵהם  ֶּ ִפּלֹות ש  ּתְׂ ִמיד הַׁ ּתָ ת  עַׁ י ִהיא ּבֹולַׁ ּכִ לֹעַׁ אֹוָתּה,  ה ִלבְׂ ָרא ָאֳחָרא רֹוצֶּ טְׂ ּסִ י הַׁ ֲאזַׁ וַׁ ִהיא רֹוָצה  ן,  ֶּ ש  ּכְׂ י  ֲאזַׁ וַׁ "ל. 

י זֹ  ין, ֲאזַׁ ּדִ ת  ִחינַׁ בְׂ ּבִ ִהיא  ֶּ ּכֹחַׁ ש  ל  עַׁ ּבַׁ הַׁ ל  ֶּ ה ש  ִפּלָ ּתְׂ לֹעַׁ זֹאת הַׁ ה ִהי ִלבְׂ ִפּלָ ּתְׂ ארֹו  את הַׁ ּוָ צַׁ ם מ"א(: "ּבְׂ ָ ת )ש  ִחינַׁ בְׂ ּבִ ּלֹו,  ֶּ ִליָעה ש  ּבְׂ ֵבית הַׁ ּבְׂ ת  דֶּ א עֹומֶּ
ּבְׂ  ארֹו,  ּוָ צַׁ ּבְׂ ת לֹו  דֶּ ִהיא עֹומֶּ עֹז,  ה  ּטֵ מַׁ ת  ִחינַׁ ּבְׂ הּוא  ֶּ "ל, ש  ּנַׁ הַׁ ּכֹחַׁ  ל  עַׁ ּבַׁ הַׁ ל  ֶּ ה ש  ִפּלָ ּתְׂ הַׁ נּו  יְׂ הַׁ ֲאזַׁ ָיִלין עֹז";  וַׁ ּלֹו,  ֶּ ש  ִליָעה  ּבְׂ הַׁ ִלּתֵ ֵבית  ָרח  ֻמכְׂ ן  י הּוא 
פִ  ּתְׂ הַׁ ֲחָמנּות וְׂ ָהרַׁ ת וְׂ עַׁ ּדַׁ ל הַׁ ֶּ ֹות ש  ֻדש ּ ּקְׂ ל הַׁ הֹוִציא ּכָ ָהִקיא ּולְׂ ָרח לְׂ ָרא ָאֳחָרא ֻמכְׂ טְׂ ּסִ הַׁ ֶּ נּו ש  יְׂ ם כ(: ֲהָקאֹות, הַׁ ָ ת )ש  ִחינַׁ בְׂ ע, ּבִ לַׁ ּבָ ֶּ ע    ּלֹות ש  לַׁ ִיל ּבָ "חַׁ

ל  הּוא ֵמִקיא ּומֹוִציא ּכָ ֶּ י ש  לֹא ּדַׁ ּנּו". וְׂ ִקאֶּ יְׂ בָּ   וַׁ ֶּ ה ש  ָ ֻדש ּ ּקְׂ נֹו  הַׁ טְׂ ת: "ִמּבִ ִחינַׁ בְׂ , ּבִ ש  ּמָ ּלֹו מַׁ ֶּ ִחּיּות ש  מּות הַׁ צְׂ הֹוִציא עַׁ ָהִקיא ּולְׂ ָרח לְׂ ם הּוא ֻמכְׂ ף ּגַׁ ע, אַׁ לַׁ
 : ש  ּמָ מּות ִחּיּותֹו מַׁ צְׂ ּמֹוִציא ּוֵמִקיא עַׁ ֶּ נּו ש  יְׂ ּנּו ֵאל"; הַׁ ֶּ ִרין,         יֹוִריש  ּיְׂ ּגַׁ תְׂ ּמִ ֶּ ִרים ש  ת ּגֵ ִחינַׁ הּו ּבְׂ זֶּ ִחלָּ וְׂ ֵהם ָהיּו ּתְׂ ֶּ ,  ש  ש  ּמָ ָרא ָאֳחָרא מַׁ טְׂ ּסִ מּות הַׁ צְׂ ה ֵמעַׁ

הוּ  ּזֶּ ֶּ , ש  ש  ּמָ ם ִחּיּותֹו מַׁ צֶּ הֹוִציא עֶּ ָהִקיא ּולְׂ ָרח לְׂ ָרא ָאֳחָרא ֻמכְׂ טְׂ ּסִ י הַׁ ה. ּכִ ָ ֻדש ּ ּקְׂ ל הַׁ ִרין אֶּ ו חֹוזְׂ ָ ש  כְׂ עַׁ "ל: וְׂ ּנַׁ ִרים ּכַׁ ת ּגֵ ִחינַׁ   ּבְׂ
ִלּפ    עיין תורה קסג   מב לש  קְׂ ָ ֵיש  ש  י  ִלּפוֹ ּכִ ּקְׂ הַׁ וְׂ ל  ֹות,  ּכָ ָלם  צְׂ י אֶּ ּכִ דֹול,  ּגָ ֵמָאָדם  דֹוש   ּקָ הַׁ ּבּור  ּדִ ָרט  פְׂ ּבִ ָמם,  צְׂ עַׁ ּבּור לְׂ ּדִ הַׁ ּפֹס  ִלתְׂ ִמיד  ּתָ ת רֹוִצים 

צְׂ  ּמִ י הַׁ ת, ּכִ ֱאמֶּ ה ּבֶּ ּבּור ָנאֶּ ּדִ הַׁ ֶּ ש  ן ּכְׂ ּכֵ ֶּ ל ש  ָסם, ִמּכָ ָתפְׂ רֹוִצים לְׂ ּוִבים, וְׂ ֲחש  ָנִאים וַׁ ּבּוִרים ָיִפים וְׂ ּדִ ָהיּו כֻּ הַׁ ֶּ ים ש  ָרה  ִרּיִ ָתה שָֹ חֹוִרים, ִאּלּו לֹא ָהיְׂ ְׂ ם ש  ּלָ
פִ  ָחד לְׂ ָכל אֶּ ָרה לְׂ ִחינֹות שָֹ ּבְׂ ּבּור הּוא  ּדִ הַׁ וְׂ ֹאד,  ם מְׂ ֵעיֵניהֶּ ּבְׂ ּוָבה  ָתה ֲחש  ן ָהיְׂ ּכֵ ם  ּגַׁ  , ךְׂ ּכָ ל  ּכָ ר  ּתֹאַׁ ת  פַׁ ִתי  יְׂ ֻאּמָ ָרה לְׂ ִחינֹות שָֹ ּבְׂ הּוא  ֶּ ּכֹו, ֵיש  ש  רְׂ י עֶּ

ָרכֹות יג ל  )ּבְׂ ֵ הּוא מֹוש  ֶּ הּוא שֹֹוֵרר ּבְׂ (: ש  ֶּ ֵיש  ש  ּלֹו, וְׂ ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ל ּכָ ָרה עַׁ ת שָֹ ִחינַׁ ּבְׂ הּוא  ֶּ ֵיש  ש  ִדיָנה, וְׂ ל ִעיר ּומְׂ ּלֹו עַׁ ֶּ ּבּור ש  ּדִ ָלם  ּבַׁ צְׂ ךְׂ אֶּ ֵביתֹו, אַׁ
ּוִבי  ּבּוִרים ֲחש  ּדִ ל הַׁ ּכָ ָפִלים,  ְׂ חֹוִרים ּוש  ְׂ ם ש  ּלָ ּכֻ ֶּ ִרים ש  ִחינֹות ִמצְׂ ּבְׂ ֵהם  ֶּ סָ ש  ָתפְׂ רֹוִצים לְׂ וְׂ ִקים  ם  ְׂ ש  ּמַׁ ר הַׁ שַֹׁ וְׂ ר ָהאֹוִפים  ִלּפֹות ֵהם שַֹׁ לש  קְׂ ָ ש ּ י הַׁ ּכִ ם. 

ה  ָ ֻדש ּ ּקְׂ עֹוֵמד ֲאחֹוֵרי הַׁ ֶּ ף ש  עֹה הּוא אֹוִתּיֹות ָהעֹרֶּ רְׂ ה. ּופַׁ ִתּיָ ְׂ ֲאוֹות ֲאִכיָלה ּוש  ֵהם ּתַׁ ֶּ ִחים, ש  ּבָ ּטַׁ ר הַׁ שַֹׁ ּנַׁ   וְׂ ִרים הַׁ ה שָֹ ָ לש  ְׂ ש ּ רֹוִאין הַׁ ֶּ ף ש  ֵתכֶּ ֵהם  וְׂ ֶּ "ל, ש 
ֵרי   )ּבְׂ שָֹ תּוב  ּכָ ֶּ ש  מֹו  ּכְׂ עֹה  רְׂ פַׁ לְׂ אֹותֹו  ִסים  תֹופְׂ וְׂ ם,  ֵעיֵניהֶּ ּבְׂ ה  ָנאֶּ וְׂ ה  ָיפֶּ י  ֲאזַׁ ּבּור,  ּדִ הַׁ הּוא  ֶּ ש  ָרה  שָֹ ת  אֶּ עֹה,  רְׂ ֵרי  ּפַׁ שָֹ אֹוָתּה  אּו  רְׂ ּיִ "וַׁ י"ב(:  ית  ִ ֵראש 

ִרים הַׁ  ה שָֹ ָ לש  ְׂ ש ּ י הַׁ ּכִ עֹה"  רְׂ ּפַׁ ל  ֲללּו אֹוָתּה אֶּ הַׁ יְׂ וַׁ עֹה  רְׂ ּווֵ פַׁ ה  ָקנֶּ "ל ֵהם  ף: ּנַׁ ָהעֹרֶּ ּבּור לְׂ ּדִ ִסין הַׁ תֹופְׂ וְׂ ִריִדין,  ּווְׂ ט  ֶּ ּבּור הּוא               ש  ּדִ הַׁ ֶּ ש  ּכְׂ ה  ִהּנֵ וְׂ
חָ  קְׂ לְׂ ּנִ ֶּ ֵעת ש  ֹאד ּבְׂ ֹאד מְׂ ָרָהם מְׂ בְׂ אַׁ ר לְׂ ָהָיה צַׁ ֶּ ף ש  ּה אַׁ ִכיָנה ִעּמָ ְׂ ָהָיה ש  ֶּ ָרה ש  ִחינֹות שָֹ דֹוש  ּבְׂ ּקָ ּבּור הַׁ ה יָ ּדִ ל זֶּ ֶּ ה, ִעם ּכָ ה' ש  ח ּבַׁ ע ּוָבטַׁ הּוא טֹוָבה  דַׁ

לַׁ  ָ ר ש  ֶּ ת "ֵעת ֲאש  ִחינַׁ ּבְׂ הּוא  ֶּ , ש  ךְׂ רַׁ ּבָ ם ִיתְׂ ֵ ש ּ הַׁ דֹול לְׂ ּגָ ת  חַׁ ה נַׁ ה ִמּזֶּ ֲעשָֹ ּנַׁ ֶּ ם, ש  ָ ש  ָסה לְׂ ּפְׂ תְׂ ּנִ ֶּ דֹוָלה ש  ָטה  ּגְׂ ּקְׂ ּלִ ֶּ ת ח( ש  לֶּ ע לֹו" )קֹהֶּ רַׁ ָאָדם לְׂ ּבָ ט ָהָאָדם 
דּועַׁ  ּיָ ים ּכַׁ ִ דֹוש  ּקְׂ ם ִניצֹוצֹות הַׁ ָ ם ִאם  . ֲאָבל ִאם הּוא ּדִ ִמש ּ ָ ע ש  ּקַׁ ּתַׁ ְׂ לֹום, ִיש  ָ ש  ס וְׂ ט, חַׁ עַׁ ִכמְׂ ם, וְׂ ָ ש  סּו אֹותֹו לְׂ ּפְׂ תְׂ ּיִ ֶּ ר ש  ָ ש  פְׂ לֹום, אֶּ ָ ש  ס וְׂ ּוט, חַׁ ש  ּבּור ּפָ

ם:  ָ הֹוִציאֹו ִמש ּ ש  לֹו ּכֹחַׁ לְׂ ּיֵ ֶּ ת, ש  יק ֱאמֶּ ּדִ בֹוא צַׁ ּיָ ֶּ  לֹא ש 
 ובתרצו וורידיןווירידין,   –בדפו"ר וורידין, בתקפא תרלד ותרלו    מג

 ין לקוטי תורה להאריז"ל פ' לך לך ופ' וישב עי  מד

ויהי רעב בארץ, עדיין בירידה זו רחל היא רעבה עד הירידה ב' כאמור וזהו רעב ר' אחוריים,    -פרשת לך לך    -  ספר לקוטי תורה   מה 
ב' אחוריים  וזהו רעב  הוא אב"א  דהוי"ה אחור שלו כי  וע"ב אחור  היא העליה    וירד אברם מצרימה, .  דאלהים שהם אחוריים שלה 
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כבוד   ראשים, שכל התאוות נמשכים אחריהם ממון  ניאוף  כגון  דהיינו מכלל התאוות שיש לאדם 
ואכילה אזי תאוות אכילה היא ראש לתאוות כי היא מפילה משכל לשינה וקטנות מוחין כמבואר בתורה ס' 

וע לאכול  מוכרח  כי  בזה  נופלים  ויפים  ו' שאפילו כשרים  היא  ד שזוכאות  אזי  כראוי  בקדושה  לאכילה  ה 

התאוות/  שאר  לכל  נופל  כבר  דקטנות  ממוחין  כי  הנפילה  ראשית  היא  לכן  לשינה,  ויניקתם \מומפילה   .
עורף\מז/מפרעה אותיות  בכהאריז"ל  , שהוא  כמבואר  מקומו  שם  היינו מאחורייםכי  הגרון   ,  של 

והאכילה הדיבור  פונששם  דהיינו  אחורים  של  מהות  הוא  כי  עורף,  יניקתם  להש"י  ה  ועיקר   .
פניות שהוא בחי' אחו  [מט]   אחר הדבריםבחי'  שהם  ,  מחמהדבורים  דיבור עם  ית'  רדהיינו  כי   ,כלפיו 

, כי  (עי"ש  )ובתורה קסג כתב שזה כמו שהדיבור יוצא מהעורףממנו ית' בעת דיבורו    \נ/ הוא כמו מפנה פניו
לה'   סמוכים  הם  וורידין  וושט  קנה  כי  לה,  סמוכים  יניקתם    מוצאותהם  ועיקר  הפה. 

זכים כ"כ הדברים  מהדיבורים שאינם  אחר  בחי'  שגורמים  ,  דהיינו  היא  דקטנות  ויניקתם  כי )למוחין 
לדבר דבור קדוש לפניו    מצליח  אינוועי"ז  לפניות  ועי"ז  מוחין דקטנות(    אשרי פרעה מחזקים את פרעה שהו

 . ית'
 

להשוכשרא צריך  מתגברים,  הקליפות  שהם  התאוות  וי  הקדושה,  דביק  אחורי  להסתיר 
יינקו הקדושה  \נא/שלא  אחר  דהיינו  הדברים  אחר  שהוא  הדיבור  ודביקות אחורי הקדושה  מפגם   .

ידיהיא   אחורים  שע"י    \נב/התענית  על  בחי'  ולשמור  שהיא  את האחור  לתקן  הוא  כוחה  דהיינו שכל 

 . ם ינק מה שה שלא יהיה אפשר לוהקד יראחוקה את יהיא מדבאותו מיניקה שזה בחי' ש 

 
ולהיות בסוד אור חוזר היא ירידה ואמר מצרימה בסוד הגרון כי תחלה קודם שנתפשטה היה אלהים אשר שם דינים    ממטה ולמעלה 

 קשים וזהו לשון חרי אף אבל עכשיו שכבר נתפשטו ונתגלו הומתקו ולא נשאר בה רק היותה במקום צר וזהו מצרימה: 

שהם הגבורות, הנה נא וכו' החיצוניים מתאוין לאחוז בה שהם משורשי הגבורות וירצו ג"כ  ויאמר אל שרי אשתו    כאשר הקריב ויהי  
 להתאחז בי דהיינו החסדים. אמרי נא אחותי את ואחר שיאחזו בך הרי כאלו נאחזים בי וירפו ממני וזהו וחיתה נפשי בגללך: 

ב ויהי   ג' שרים שר  כבוא אברם מצרימה, שהוא המצר של הגרון ושם  המשקים שר הטבחים ושר האופים ומקום הוורידין  אחוריים 
 דקנה וושט והם שרי פרעה שהוא העורף: 

רעה שהם פנימים ראו הגבורות בגרון בפנים, ויהללו אותה לאדוניהם שבעורף בחוץ כי הם היו רואין אותה והוא  פ אותה שרי  ויראו  
ה. ויען כי בעת אשר שלט האדם באדם שהוא שליטות  ו ותקח האשה בית פרע לא ולכך ויהללו אותה אל פרעה ואז נתאחז בה וזה 

הקליפות באדם דקדושה לרע לו אל הקליפה כי הוא חושב ליהנות מן הקדושה ואדרבא ניצוצים מן הקדושה המעורבים בם שכולם  
י לו וכו'  רם היטיב בעבורה ויה יה להם נאבד מהם וז"ס ולאב ה הם בסוד המלכים דמתו מתדבקות בקדושה ומתפרדות, נמצא אף מה ש 

וזהו וינגע ה' את פרעה שלח נגעים להם דהיינו כחות הדין לדחותו ]כמבואר בזוהר אצל נגע צרעת[ ואז   שהם הניצוצין שנתבררו 
מידו   הגבורות  שהם  שרה  שמתגלים  הציל  להם  הוא  עליה  זו  ירידה  לעולם  כי  ממצרים  אברם  ויעל  וזהו  הב'  הירידה  התחיל  ואז 

 והאורות    החסדים 
דייקא כי בזה עוסקת התורה באכילה דקדושה דהיינו להכניע תאוות אכילה. אבל יש בכל תאווה בחינה שבה    ות אכילה נקט תאו   מו 

ניאוף על שם   היא ראש לתאוות שניאוף היא ראש לפגם הברית שבינינו להקב"ה והיא העיקר שגורם לחרון אף עד שהיא נקראת 
דייקא משמע יותר מכל שאר התאוות. וכנ"ל כי זה עיקר פגם הברית בינינו.  "ל הקב"ה שונא זימה  החרו אף שגורמת וכן איתה בחז 

וממון היא ראש להתרחקות ממנו ית' כי מעסיקה את מוחו ותופסת כולו כל כך שאין אם מי לדבר ואין לו נייחא כלל כשאר תאות  
"ל. כי מבואר בתורה עב שמי שיש לו  לה למוחין דקטנות כנ שלפעמים שבע מהן ומתחרט. ואכילה היא ראש מצד שהיא גשמיות מפי 

מבואר   כבוד  תאות  וכן  ניאוף  מתאוות  נופלים  ממון  ג' שתאות  ג'  קדושין  בלק"ה  ומבואר  הידועה  בתאווה  ניסיון  לו  אין  קצת  דעת 
לכן ממנה הפתח לכל  בתורה רב שהיא מוחין דקטנות נמצא שהפתח לכל התאוות היא תאוות אכילה שהיא המפלה למוחין דקטנות ו 

 תאוות.ה 
מקבל מהם ועי"ז  פרעה  כי הם סמוכים לו ואילו פרעה בעורף ולפ"ז  דלקמן משמע להפך שהם יונקים מהדיבור שאינו זך כראוי    צ"ע   מז 

ומזה לפניות בדיבור ולכל    ומפיל את האדם לקטנות מוחין כי זה מהותו של פרעה,  דקטנות  מתחזק והתחזקותו היא הנפילה למוחין  
 מצד שהם שלוחים לו יונקים כח לינוק  הפירוש  וונת רבנו כאן שהם יונקים פרעה  ואולי כ    אוות כנ"ל.הת 

 מהדיבורים   -מתרצו    מח 

 בראשית כב א' ועיין לעיל תורה לח אות ב' )דף נב.( ועיין זהר פרשת וירא קיט: דיצה"ר אחר הדברים איהו    מט 

לו קטן כבר חסר בהתלהבות והדביקות בשעת הדיבור  יש לו פגם אמונה אפי שאדם חושב שם הוא כמבואר בתורה כא וכש   כי היכן  נ
 ית' מפנה פניו וכמבואר בתורה קח   א וכאילו מפנה פניו ממנו ואזי גם הו ואזי נכנסים מחשבות זרות ופניות  

צריך מעט לתת להם    אות ג' שבאכילה שאינה בקדושה ינקים הקליפות וע"י אכילה בכשרות לא נותן להם יניקה אבל   עיין תורה יז   נא
אחרונים.כ  מים  בעניין  בכהאריז"ל  וכמבואר  יותר  יתגברו  שלא  כדי  חיותם  שלא     די  אכילה  על  מדבר  ששם  החילוק  אולי  וצ"ע 

 בכשרות וכאן על דיבור שאינו זך דהיינו שמהאכילה צריך לתת להם כדי חיותם אבל מהדיבור צריך שלא לתת להם כלל יניקה.
ז כיון שינ   צ"ע לכאורה   נב התיקון הוא לא בדבור בעצמו שישמור עצמו מדבור כזה.יקתם מהדבור שאינו  כי הכלל    ך מדוע  ונראה 

אבל כאן נראה יותר לתרץ שכמה שיתגבר על עצמו לא יצליח לדבר דיבור לפני ה'      שא"א לתקן במקום המקולקל אלא בשרשו.
כזה הוא הדיבור שבכוחו להכניע את הקליפה כדלקמן  דיבור  לו דהיינו פרעה  ו מ   כי הקליפות שבעורף   .ממש שרק  ומפריעות  נעות 
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 העניין מבואר הרבה יותר בכתב יד רבינו שבסוף הספר וזה לשונו שם בתחילתו 

יתענה   אזי  עליו  גוברים  והתאות  שהקליפות  אדם  ושכינתיכשרואה  קוב"ה  נזדווגו  התענית  אחור    הוע"י 
עב,    \ נג/ באחור ריש  אותיות  בתענית  א"ע  שמרעיב  ר'ע'ב'  וזהו  באחוריים  יאחזו  שלא  אחוריים כדי   ריש 
שלא    שע"י התענית מזווגם אחור באחורעב אחוריים של שם העצם שע"י הרעב    תיה שהיא אלקיםדשכינ

 כי נתלחלח הגרון מנגיבה דילה.  הדיבורוע"י התענית נמשך יינקו החצונים כנ"ל 
דהיינו כשרואה אדם שמתגבר עליו תאוות אכילה וגם בתפילה לא מצליח לדבר דיבור לפניו ית' בכוונה 

נמצא שכעת הוא ית' ופנה עורף ממנו ועל כן גם הוא ית' פנה עורף ממנו    ן ליבו שלם עימוון שאיהטעם כי
באחור   אחור  בבחי'  הקב"ה  הם  עם  בגללו  ושכינתיה  קב"ה  גם  נמצא  הקדושה  השכינה  בחי'  הם  וישראל 

באחור  אחור    ד הניסור נקרא יחודווכדי לחזור להיות פנים בפנים צריך לעשות ניסור וסבבחי' אחור באחור  
שמבין   ע"י  זוכים  ולזה  זה  בזיווג  להם  לסייע  עילאה  מבינה  דשמיא  סיעתא  ועזרה  שמירה  צריכים  כי 

גבורות של אמא  אזי  ו  והיא שמירה מהקליפות שלא תיהיה להם יניקהאמא מסככה על בניה  ואזי  להתענות  
למלכותינ לברתא(  תנות  מנהא  אוזפת  אמא  זעירהחסדים  ו   )בבחי'  מקבל  אמא  קב"ה    ונעשה  של  יחוד 

 ואזי זוכה למוחין דגדלות ויכול לדבר לפניו ית'.את החסדים מלכות  אואזי מקבל הדיבור שהוושכינתיה 
 
גם התענית היא בחינה כזו לכן כמו ששם   דוכיצים יעתה יבאר סוד שם השם הנקרא בכתבי האריז"ל אחור

צא בקטנות מכך מי שנ י' אחור,בבחים טנות מוחין מאירק נים וירוצים להאיר אותו במקום שיש דשה' כ
 . ן האחורייםומוחין צריך לתענית שהיא בחי' עסק תיק

, שכותבים \נה/[נד]  כמו שכותבים שם הויה בבחי' אחורייםוהטעם שתענית היא בחי' אחורים כי  
לאחורים חוזרים  הא,  וכותבים  כשרוצים  כך  ואחר  יוד,  וכו'   נומתחילה  הא  יוד    וכותבים 

שכשי  הוא  דיניוהעניין  ביושר ש  יאיר  האמת  והארת  והמוחין  החיות  כל  שממנו  הש"י  ששם  א"א  אזי  ם 

ב' אות  ו'  בתורה  לאחור  ,  וכמבואר  חוזר  יותר  להשפיע  שרוצה  פעם  בכל  אזי  הקליפות  יניקת  מחשש  כי 
יבו שלם עם הקב"ה בתכלית אזי השפע הנשפע לו ע"י שם השם  ל, לכן מי שאין  לשמור עצמו מהקליפה

 . ם הנ"לי אחוריבחי'  אופן שלהוא ב
 עיקר הכנעתן נצרך בזמן שיש דינים כן התענית שהוא 

 

 
יש אפשרות לחסדים שהם מוחין דגדלות לבא לדיבור וכשמדבר לפניו ית'  אזי    מלינוק נע את שרי פרעה  ו שמ   ורק ע"י תענית שבעורף  

   .נתקע בגרונו ויוצא ומוציא ממנו חיות עצמו דהינו גרים אותו  בולע    ה אזי דבור כזה כשפרע 

ייך בקדושה )ולא מצינו אלא בגמל שע"כ נקרא אוחר והוא מרכבה לסט"א דבפרדר"א עלי רכב  אחור באחור דלא ש   וד סוד היח   נג
יניקת הקליפות הם   כי מחשש  דינים שהוא בחי' אחור באחור  יחוד בזמן של  בחי'  חוה( אבל הכוונה שיש  הנחש כשבא לפתות את 

נעשה   ולכן  ולא אפשר להם להתיחד  בניה  הניסור שהוא עניין ע דבוקים אחור באחור  ליתם לאמא עליאה בבחי' אמא מסככה על 
ואמא אוזפת מנהא לברתא ואז יש בחי' יחוד בלא אפשרות לקליפות לינק ונ"ל שזו כוונת רבנו כאן שנעשה ע"י התענית אלא שקשה  

ונ"ל שרמז זאת לקמן בלשונו "שהתחיל להבין ול  כתוב  התענות" שהוא לשון ה היכן א"כ נמצא רמז לאמא שמסככה ואוזפת מנהא 
אחריו   שרודפות  מהקליפות  אותו  לשמור  עליו  מסככה  דאמא  תשובה  בעל  ונעשה  תשובה  בחי'  היא  כאן  נמצא שהתענית  בדניאל 
ובזה גם יתורץ מה שהיה קשה לי בתורה איזה מ"ן מעלה כדי לעורר את המ"ד דהיינו את החסדים היורדים ללחלח את הגרון וכאן  

שמ  העניין  בעצמה מבואר  התענית  את  חיות    עלה  לו  אין  השני  שביום  התענית  עניין  קעט  בתורה  שמבואר  מה  לפי  לבאר  יש  עוד 
ועכשיו מתקנן   ניצוצות קדושים מימים שעברו שבהם פגם באכילה  נמצא שהתענית היא ליקוט  ואזי מתקן את היום הקודם  מהיום 

שהרי מדובר שאמא נותנת להם מחסדים    אפשר שא"צ לעלות מ"ן ומלקט הניצוצות שנפלו אז ומעל האותן מ"ן . אמנם צ"ע בזה ד 
 וגבורות שלה. ולא שהמלכות מעלה מן לזעיר.

ה' ב' סוד הנסירה בר"ה שם מבאר מוהרנ"ת עפ"י האריז"ל שיש בחי' כזו שהמלכות מקבלת לא מבעלה אלא מאמא    ועיין לק"ה ר"ח 
להביאה לבעלה פב"פ ומבואר בע"ח עיין שער  חותך את המלכות כדי  עלאה וזה בחי' יחוד אחור באחור שעל ידו נעשית הנסירה ש 

מ' דרוש ח' כיון שאז היא עדין מחוברת אליו באחור אינה יכולה לקבל ממנו כי אין לה כלי כלל לקבל לכן הם עולים לאמא עלאה  
האמיתי    פב"פ אלא שביחס למצב ושם אמא מלווה למלכות כלי כדי שתוכל על ידו לקבל מבעלה ועי"ז נעשה שם למעלה בחי' ייחוד  

שהיא   ומה  מאד  בקטנות  שעדיין  אע"פ  לעצמו  לפרצוף  ונבראת  שנחתכת  דהיינו  הנסירה  נעשית  ועי"ז  אב"א  נקרא  למטה  שלהם 
 צריכה שוב לגדול כי אע"פ שקודם הניסור כבר גדלה לקומה שלו אחר הניסור חוזרת להיות נקודה וצריכה גידול חדש.

 ט אות ג' ד"ה צהר תעשה לתבה ובהקדמה לתורה מח ובהקדמה לתורה לב   ניה דברנו מזה בתורה דמסככה על ב   עניין אמא 
   עניין אחורים עיין ע"ח שער ו' פ"ח   נד

באחורים שמעתי מהריצ"ח שכשהדינים והקליפות מתגברות אזי הוא כמו אדם שמפחד מרוצחים אזי כשהולך כל הזמן    עניין השם   נה 
ל השפעה היא ע"י שם קדוש אבל כשרוצים להשפיע למקום שיש בו דינים  כ כך  סים לתפוס אותו  ר לבדוק שלא מנ ו מחזיר פניו לאח 

   .בחי' התחלה חדשה שכל צעד קדימה חוזר ומתחיל מחדש  אזי ההשפעה מוכרחת להיות ע"י השם הקדוש באופן של אחורים  
 לאחוריים   -מתרצו    נו



 מוהר"ן                סב                    תורה                       קוטי      יל                   1עו: 

כי עיקר זכות התענית אינו אלא    .של השרים הנ"ל, הוא בבחי' דביקות אחורי הקדושה
השני   היום  ימים,  שני  כשמתענה  למשל,  להתענות.  שהתחיל  השעות  חושבים  כשאנו 
שהוא נחשב ביותר, אין מחמת עצמו, אלא מחמת שאנו חוזרים ליום ראשון, אזי נחשב 

וזה  וכמו שם השם בבחי' אחורים  חן ע"י שנמדד מתחילתו  נמצא שערך התענית נב  יום שני לזכות יותר 

 : הרמז שתענית בחי' אחורים 
הדבר כל  עיקר  כי  קשות  גם  התחלות  כל  כי  התחלה,  הן  והובא }ים  יתרו  פ'  מכילתא 

בהרגל, [{א]   בפירש"י נכנס מעט  הוא  להיפך. אבל אחר התחלה,  , מחמת שיוצא מהיפך 
ו יום  בכל  וכן  כך.  כל  עליו  קשה  למרחוק  ואינו  שהולך  הדבר, מיום  נקל  כן  ההתחלה, 

של כל ימים, אינו אלא ההתחלה, שאנו    \ב/ שנכנס מעט בהרגל. נמצא שעיקר כח העבודה
שהתחיל   ראשון  ליום  לאחורי,  לחזור  ולהתענותצריכין  תחילת [ג ]   להבין  שהוא   ,

לאחוריו \ד/ התשובה חוזר  יום  ובכל  להיפך.  מהיפך  שיצא  ההתחלה,  עליו  קשה  שהיה   ,  
 לקבל כח מהתחלה.  

אחד כי כל יום    ,וריםחים כמו שם הקדוש הנכתב בא ירבנו באר שני ביאורים מדוע התענית נחשב לאחור
הימים שעבר מההתחלה עד עכ  יותר רק מחמת  יותר.    ,יושנחשב  כי ככל שעובר הזמן מתרגל  ועוד טעם 

חשב יותר והשני מבאר שכל  וצ"ע לכאורה הם סותרים זל"ז שבראשון משמע שבכל יום קשה יותר לכן נ
 שתי הבחינות קיימות. וצ"ל שאעפ"כ יום מתרגל יותר. 

הדמיון  צ"ע  ו את  באר  באחו  ןבישאמנם  השם  לכתיבת  מדוע  רתענית  נתבאר  לא  אבל    ו נדבק עי"ז  ים 
   .ים ואין לקליפות יניקהורהאח

האכ התאוות  הן  שהקליפות  כיון  הרי  הזו  האריכות  לכל  צריך  למה  לכאורה  צ"ע  מובן  עוד  ממילא  ילה 
 שהתענית מחלישה אותן כי חולשת הגוף מחליש עזותו וכוחו ומחזק את הנפש השכלית.

כי אכילה דקדושה היא בחי' קדם בחי' פב"פ אבל תענית אינה קדם אלא רק מועילה לביטול היניקה    ונראה
בל אין בה כל כך  ר אושמאחור נמצא שהיא עבודה שעוסקת בבחי' אחור דהיינו ביטול יניקת הקליפות מאח

בעצמה   בתורהפנים  שמבואר  אע"פ  שאחריה.  באכילה  והגברת    כמו  החומר  החלשת  היא  שתענית  לז 
כל זה נובע  וכן מבואר בתורה קעט שתענית מביא לשמחה ושלום,  הצורה והאור וכח הנפש ומשם הדיבור  

והא  ,ממנה וכל הטוב  ונגרם    ר הוא דברואבל היא בעצמה עוסקת בהכנעת המונע שזה הגוף  הנובע מזה 
 ית עצמה נקראת אחור תיקון האחור והכנה לקדם. נעתעי"ז לכן ה

ים כיון שעל ידה נעשה זיווג  יענית נקראת אחורתועיין בכת"י של תורה זו בסוף הספר שם מבאר יותר שה 
 )וכפידהיינו שם אלקים באחור שהוא ר' עם שם הויה באחור שהוא עב  אחור באחור    בחי'נתיה ביקב"ה ושכ

 (מה פי' יחוד אחב"א שביארנו דבריו לעיל

רבנו מבאר  השרים    עוד  שאלו  אכילה  ומחמת  תאוות  על  הם  הממונים  סמוכים בגרון  הנ"ל, 
אותיות פרעה   \ה/ לבחי' העורף להדיבור, וכשמתגברים, אזי ממשיכין את הדיבור לגלות מצרים

 
 שמות יט ה' עפ"י מכילתא פרשת בחדש פרשה ב'  א 

וכמו שרואים  ה העניין בהרגל ומה הקשר לכח העבודה אבל נ"ל כוונתו כי תענית היא סיגוף וכל סיגוף הוא עסק הגוף  הרי תל   צ"ע   ב
בחוש בדרך כלל התענית מביא למוחין דקטנות הפך המבואר כאן וגם בתורה לז שהתענית מביא שמחה ואור ומוחין דגדלות. לכן  

שהיא תיהיה הכנה להתגלות הנפש והאור ומוחין דגדלות. לכן עיקר המבחן של    אומר רבנו שככל שמתרגל לתענית אזי בנקל יותר 
 התענית הוא כמה זמן כבר עבר מההתחלה שעי"ז נעשה רגיל בה יותר והיא יותר הכנה לחסדים שצריכים לרדת לגרון על ידה.

נ"ל  ובלבו   עוד  וכעס  למוחין דקטנות  רוב העולם התענית אצלם להפך מפיל  מדוע  ל כי פרעה שהוא המוחין דקטנות  לבאר באמת 
כשרואה שע"י התענית מאבד יניקתו מהדיבור אזי מתגבר ביותר בבחי' אין גבור כמתייאש כי רואה שהגיע סופו. לכן רק מי שדייקא  
  אז ממתין בסבלנות שיפול לגמרי אזי בא לשמחה ואור כמ"ש שמחנו כימות עינתנו ולכל המבואר בתורה לז שזוכים ע"י תענית וכן

   בואר כאן שזוכה שהחסדים יורדים לגרון ונשלם הדיבור ויכול לדבר דבור לפני השם ית' מ 
 * עיין דניאל י' יב   ג

שמבואר בכת"י רבנו על תורה זו  ענית ובלא זה חסר כנ"ל  ת התשובה ולא תחילת התענית ונ"ל כנ"ל שזה עומק כוונת ה   נקט תחילת   ד
ככה על בניה שע"י ששומרת עליהם מיניקת הקליפות אפשר להם להתייחד אע"פ  שע"י התענית נעשה בחי' אמא דמס שבסוף הספר  

שיש דינים והמצד שלהם בלעדיה הוא האחרו באחור. וסוד העניין כי בינה עולם התושה משם הסיעתא דשמיא לרוצה לשובה לכן  
בניה  בינה עילאה לרדת לשמור על  שזו תענית שמעוררת את  ולהתענות  יחוד שמוריד חסדים    נקט לשון דניאל להבין  ואזי נעשה 

 ללחלח את הגרון ולתקן את הדבור ואת האמונה כנ"ל 
קסג יעי   ה  תורה  לִ   -  ן  ר  ְפׁשָ אֶּ ׁש  )ּוַמּמָ ף,  ָהעֹרֶּ ְך  רֶּ ּדֶּ ִאם  י  ּכִ ה  ַהּפֶּ ְך  רֶּ ּדֶּ יֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ָלֵצאת,  ּומּוָכן  ּבּור  ַהּדִ ח  ֻמּנָ ָעִמים  ִלְפָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ מַֹע  ׁשְ

ּבּור  ַהּדִ ף(:  ׁשֶּ ָהעֹרֶּ ְך  רֶּ ּדֶּ ַרק  ה  ַהּפֶּ ְך  רֶּ ּדֶּ יֹוֵצא  ְלַעְצָמם,          ֵאינֹו  ּבּור  ַהּדִ ִלְתּפֹס  ִמיד  ּתָ רֹוִצים  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ְקִלּפֹות,  לׁש  ׁשָ ֵיׁש  י  י    וכו'..........ּכִ ּכִ
ּתַ  ֵהם  ׁשֶּ ִחים,  ּבָ ַהּטַ ר  ְושַֹ ִקים  ׁשְ ַהּמַ ר  ְושַֹ ָהאֹוִפים  ר  שַֹ ֵהם  ְקִלּפֹות  לׁש  ָ ֲאחֹוֵרי  ַהׁשּ עֹוֵמד  ׁשֶּ ף  ָהעֹרֶּ אֹוִתּיֹות  הּוא  ּוַפְרעֹה  ה.  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ֲאוֹות 

ּבּור, ֲאַזי ָיפֶּ  ַהּדִ הּוא  ָרה ׁשֶּ ת שָֹ ְרעֹה, אֶּ ּפַ ֵרי  ֵהם שָֹ "ל, ׁשֶּ ִרים ַהּנַ ה שָֹ לׁשָ ְ רֹוִאין ַהׁשּ ף ׁשֶּ ה ְוֵתכֶּ ָ ֻדׁשּ ם, ְותֹוְפִסים אֹותֹו ְלפַ ַהּקְ ֵעיֵניהֶּ ה ּבְ ְרעֹה  ה ְוָנאֶּ
ה שָֹ  לׁשָ ְ י ַהׁשּ ְרעֹה" ּכִ ל ּפַ ֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהֲללּו אֹוָתּה אֶּ ְראּו אֹוָתּה שָֹ ית י"ב(: "ַוּיִ ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶּ ט ּוְוִריִדין, ְותֹוְפִסין  ּכְ ה ּוֵוׁשֶּ "ל ֵהם ָקנֶּ ַהּנַ ִרים 

ף:  ּבּור ְלָהעֹרֶּ  ַהּדִ



 מוהר"ן                סב                    תורה                       קוטי      יל                   2עו: 

  \ח/ בחי' )תהלים סט(וזה  ,  האריז"לכמבואר בכ  \ז/ שם מוחין דקטנות  [ו]  , בחי' מיצר הגרוןמלך מצרים 
כך התאוות אכילה מיבש    כמו מי שמרוב צעקות מתייבש גרונומשל  דהיינו    ,ניחר גרוני  בקראי  \טיגעתי/ 

בו הדינים ומתגברים  כמו חציצה  את הגרון מהשפעת החסדים  יכול לדבר    בינו להש"י(  \י/ )שהם  ואינו 
ויש בזה הרבה מדרגות ודיבור כזה  גדולה ובדביקות בכוונה אמת דהיינו דיבור  שום דיבור לפני השי"ת

, וע"י התענית  \יב/ [יא]הוא יקר מאד עד שצריך כל ימיו להשתדל לבוא למדרגה זו כמבואר בתורה קיב
) ומכניע    א"ע  \יג /שמרעיב אכילה  התאוות  שרי  והשכל יניקת  הצורה  ומגביר  הגוף  עזות  שממנו  חומר 

כי החסד  לשון מלחלח  )  ללחלח הגרון  \יד/י החסדים, הוא ממשיך מימ( כמבואר בתורה לז אות ג'

 .  דיבור אמת לפניו ית' , ואז יוכל לדברלתקן בחי' ניחר גרוני הנ"ל (\טונמשל למים/
 

עתה יבאר כיצד תיקון התענית הנ"ל רמוז בפסוקים של ירידת אברהם אבינו ושרה אמנו למצרים ולקיחת 
 . יציאתה משם ברכוש גדולשרה לבית פרעה ועניין 

הקדוש/  הדיבור  בחי'  היא  ושרה  לאברהם,  חסד  כמ"ש  כידוע  חסד  מדתו  אבינו  אברהם  וכיון שבאו   \טזכי 
מתוקן הדיבור  היה  לא  ודינים(  אף  חרון  )לשון  אחורי    מחרן  שמדביק  תענית  בחי'  רעב  היה  לכן  עדיין, 

י כשזה  ש אזלינק מהדיבור שאינו קדוש ועי"ז מחליש את כח פרעה ומיד כשנחל  הס"א לא תוכלהקדושה ש
ומיד   קם  זה  דגדלות(  שהוא החסדים    "וירד אברם"נופל  מוחין  למיצר הגרון)בחי'  ונוסע  "   ,למצרים  הלוך 

דיבור   הועי"ז ניתקן הדיבור ונעשה בחי' שרמהם מנוגב יה חסדים למקום שהמימי הדהיינו להמשיך  " הנגבה
לפרעה ונבלעה שם בבחי' עת    האותמיד לקחו    ,. וכשראו שרי פרעה את הדיבור היפה הזהקדוש לפני ה'

אשר שלט האדם באדם לרע לו וכמבואר בתורה ח' תנינא כשהסט"א בולע תפלה בבחי' דין סובר שהיא 
שיש   והידינים  אותה  בולע  ואזי  בהם  אחיזה  עצמות    אלו  גם  ומקיא  הקאות  עושה  ואזי  בגרון  לו  נתקעת 

 
 כו'פע"ח שער חג המצות פ"ז בכוונות עבדים היינו ו   ו

בראש אבל יש בחי' מוחין דקטנות דהיינו כשהקליפות מתגברות והדינים אזי האדם בלא דעת דהיינו בלא חיבור אליו ית'    כי המוחין   ז 
יז"ל מכנה מצב זה כאילו המוחין ירדו לעורף ולמיצר הגרון שם  ר . והא ואזי הוא חסר סבלנות ונמה לו כל מה שלא כרצונו כרע גמור 

 שהיא רחבות ושמחה.צר ודחוק הפך הדעת  
ׁש:   תהילים פרק סט   ח י ָבאּו ַמִים ַעד ָנפֶּ יֵעִני ֱאלִֹהים ּכִ ָטָפְתִני:   )ב( הֹוׁשִ ׁשְ ת  ּבֹלֶּ י ַמִים ְוׁשִ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ י ּבִ   )ג( ָטַבְעּתִ

לּו ֵעיַני ְמַיֵחל ֵלאלֹ  רֹוִני ּכָ י ְבָקְרִאי ִנַחר ּגְ  יבש כמו )איוב ל'( חרה מני חורב.  -רש"י )ד( נחר  פ         ָהי: )ד( ָיַגְעּתִ

 שנידון במותרות תאוות האכילה אות א'  יגיעת בשר המבואר בתורה סא  בחי'    ט 
שחסד   י של    הכלל  במצד  לכן  ההשפעה,  עצירת  גם  ממילא  זה  ובכלל  לשרשם  חוזרים  שהדברים  בחי'  הוא  והדין  השפעה  הוא 

הדינים אזי אין השפ  כמו חציצה.התגברות  וזה  ית' לאדם  מוחין ממנו  יכו   עת  ית'. כי מרגי ולכן אינו  לפניו  מרוחק    ש ל לדבר דיבור 
   ממנו.

   עיין תורה קיב ושם ד"ה והמשכיל.  יא 

יו,   -  קיב   עיין תורה   יב ל ְיֵמי ַחּיָ ָחד ּכָ ַעם אֶּ ה ּפַ ְזּכֶּ ּיִ ל ָיָמיו, ׁשֶּ ל ּכָ ּלֵ ִבין ֵיׁש לֹו ְלִהְתּפַ יל ַהּמֵ ּכִ שְֹ ָראּוי.  ְוַהּמַ ת ִלְפֵני ה' ּכָ ל ֱאמֶּ ָחד ׁשֶּ ּבּור אֶּ ר ּדִ   ְלַדּבֵ
ִלי ׁשּום ּדִֹפי:  רּור ְוָצלּול ּבְ מּור ּבָ ת ּגָ  ֱאמֶּ

ג'  ועיין תורה לז  כי בדרך כלל הטבע להפך שע"י התענית אדם בא לכעס וחוסר סבלנות דהיינו התגברות הדינים.    צ"ע בזה   יג אות 
מבואר   העניין  מחליש שם  התענית  שב ין  שע"י  הרע  מצד  בא  שהוא  החומר  יסודות.  את  את  הארבע  ומגבירה  חומר  היא  והאכילה 

במידה   כוחו  לפי  תענית שהיא  ע"י  צריך  בעוה"ז אבל  שזה א"א  לבדה  הנפש  ישאר  כדי שלא  באדם אלא שמוכרח לאכול  החומר 
ונתעלה הנכונה אזי נחלש   ונתגבר  בחי' השכל, והצורה, האור, והזכרון,    ונתבטל החומר, בחי' החומר, סכלות, חשך, שכחה, בהמה. 

שאמרנו שע"י תענית יוצא מהתאוות ומכניע הגוף ומחזק ומגלה הנפש זה נעשה גם ע"י צדקה ואדרבה גם התענית עיקר  : וזה    אדם 
וזה   נפשו  בחי' הצדקה שבה שעושה עם  זה  ו' ע"ב( אגרא דתעניתא צדקתא התועלת שבה  )ברכות  ת  פי' שכר התעני   שאמרו רז"ל 

הגוף דה  על  הנפש  שמגביר  שבה  והאור  השכל  דהיינו  שבה,  צדקה  הבחי'  הוא  שבה  התועלת  עיקר  מחליש    , יינו  שתענית  לבד  כי 
החומר כמו שרואים בחוש, זה בחי' סור מרע, אבל עיקר התיקון הוא בבחי' עשה טוב, דהיינו החסד שבה בחי' גומל נפשו איש חסד  

נ  עם  גמילות חסד  היא  דהיינו אור כמבואר  פשו  דהיינו שהתענית  וחסד  היא צדקה  והגמילות חסד  ד'  סוף אות  לקמן  כפי שיתבאר 
לקמן בסמוך וזה עיקר התענית דהינו התגברות האור על החושך של הגוף שנעשה על ידה בבחי' עשה טוב לבד ממה שמונע מהגוף  

להיות להפ  יכול  בבחי' צדקה דהיינו בלא אור  תענית שאינה  )אבל  בב מזונא דגופא.  וכמו ששמעתי    חי' המניעות ך  מגבירים החשק 
 גוף באידיש זה גוף וכמו שאומרים כששוברים מידה נהיה שנים( -מהריצ"ח בשם רבי לוי יצחק זצ"ל סי 

החסדים    כיצד   יד יורדים  ואז  דקטנות  מוחין  פרעה  שרי  יניקת  מבטל  שהתענית  רק  אלא  כאן  נתבאר  לא  החסדים  ממשיך  התענית 
דגדלו  מוחין  הב משמע שהם  יחוד אחור באחור  ת  בחי'  היא  מבואר שהתענית  רבנו שבסוף הספר  אים במקום הקטנות. אבל בכת"י 

זי אוזפת מנהא לברתא ונעשה זיווג  א ולפ"ז משמע שהכוונה לסוד הניסוק שהתענית מעורר בחי' בינה עילאה להיו מסככה על בניה ו 
פ"ז  ל ו יורדים החסדים    שעל ידו זיווג  ה   וזה   סדים וז"א נותן לנוק' "א ח שאז אמא נונת לנוק גבורות ולז   למעלה שהוא בחי' אחור באחור 

   .החסדים הם מאמא לזעיר וזעיר לנוק' שהיא הדיבור 
גה גבוהה  במדר   א שהו   ע ום נמוך כך החסדים הם מהמשפי הוא מצד שהמים טבעם להיות ניגרים ארצה דהיינו לרדת למק   הדמיון   טו 

יש גם בחי' מין נוקבין שהם בקו של ממטה למעלה אבל הם אינן חסדים אלא בחי'    אמנם   מהמקבל ומשפיע לו בבחי 'מיין דוכרין.  
 דינים. ושם הדמיון למים אחר.

 הם הוא הדיבור הקדש  ר בחי' החסדים שמאירים בה' מוצאות הפה שהיא שרה דהינו שיחוד שרה ואב   שהוא   טז 
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לו במיצר הגרוןר הקחיותו שזה בחי' גרים שנעשים עי"ז. והכי נמי כאן הדיבו והיה    דוש בחי' שרה נתקע 
שזה    (\יז)כמ"ש ולאברהם היטיב בעבורה/   ה עם עוד רכוש גדול שנתן לאברהם עבורהמוכרח להקיא אות 

  בחי' מה שמלקט הדיבור הקדוש ניצוצות קדושים שהיה בלוע אצל פרעה ועי"ז נעשה קרוב רחוקים הנ"ל
 . דהיינו גרים

מדובר ברעב הראשון שהיה בעולם כשבא אברם עם אשתו    בארץ  רעב  ויהיוזה בחי' )בראשית יב(  

מחרן  ישר ישראל  נעשה.  לארץ  וזה הוא דביקות    מיד  היינו בחי' תענית, שמרעיב א"ע.  רעב, 

אזי    רעבבחי' אחורים, מספר  הויה אלקים  אחורי הקדושה, כי   דהיינו שמחמת הדינים 

כי שם הויה  ]יט.  \יח/ ונעשה רעב  ' אחוריםבבחיההשגחה היא בדרך של הארת שני השמות הויה אלקים  
באחורים, דהיינו י' י"ק יק"ו יקו"ק עולה ע"ב. ושם אלקים באחורים כזה א' אל אלק אלקי  

וא"א לשרי פרעה   \כ/ רי הקדושהושנדבק אחוע"י הרעב    [. אלקים עולה ר'. ושניהם יחד עולים רע"ב

אזי   מהדיבור  בחי'לינק  ו הורדות מימי החסדים ללחלח  היינ,  [כא]  וירד אברם מצרימה   נעשה 
הגרון ה'  מיצר  לפני  דיבור  לדבר  שיוכל  מבחי'  כדי  הגרון  את  להוציא  גרוני,  יובש   ניחר  בחי' 

, ללחלח הלוך ונסוע הנגבה  כב( בראשית יב. בבחי' ) דהיינו דיבור שהוא בחי' עורף ולא פניםודינים  
הדיבור  הנגיבה נח(  לתקן  )ישעיה  להתקיים  ת,  אל  בגרון  עושה    .חשוךקרא  שהתענית  דהיינו 

שהחסדים המכונים אברהם ירדו למיצר הגרון היבש מחמת יניקת שרי פרעה וילחלחו אותו כי ע"י התענית 

ומתבטלת הקדושה  אחורי  החסדים  נדבק  דהיינו  אברהם  בחי'  לשם  שירד  אפשר  ואזי  ואז  ,  יניקתם 
אז נתגלין הפנים  ק, ותדבקין אחורי הקדושה, שאי אפשר להקליפות ליכנוס לשם וליננכש

כי ע"י שאין יניקה לשרים נחלש פרעה מוחין דקטנות ואז    דהיינו הדיבור הקדוש לפניו ית'  של הקדושה

החסדים ית'  \כג/ ירדו  לפנו  דבור  לדבר  ויכול  דגדלות  מוחין  ואזונעשה  פרעה   .  שרי  אותה    ויראו 
. היינו שאלו השרים  קסג  הרכי שרה אשת אברהם היא בחי' הדיבור הקדוש ועיין תו  )בראשית שם(

כי הם מבינים בדיבור קדוש שהרי כשחסר בו טיפת כוונה כבר יש    הנ"ל רואים את יופי הוד הדיבור

. וכל זה [כה]   ויהללו אותה אל פרעה  וזהו,  אותו לפרעה  \כד/ מהלליםלם אזי  שלהם יניקה לכן כשהוא  
מהארת פניה )לשון הכת"י   השיג דהיינו שהקב"ה בגודל חכמתו נותן להם כח ל   \כו/הוא מכוון מהשי"ת

 
תורה   אע"פ   יז  בליקוטי  לפני שנלקחה שרה לפרעה מבואר  כתוב  זה  לניצוצות שהוציאה  להא   שפסוק  לך שהכוונה  ריז"ל פרשת לך 

 ממנה כשהיתה אצלו וכן כתוב רבנו בכת"י תורה זו שבסוף הספר 

שהרעב נעשה מצרוף שני שמות קדושים הוי האלקים שמאירים בעולם באופן של אחורים והביאור כי רעב בא לעולם על    דהיינו   יח
וא האלקים לא יכול לבוא ביושר אלא באופן של אחורים מחשש יניקת  יה ה חטא שעורר דינים בעולם ואזי השפע הבא משמות הו 

הקליפות ונמצא שהרעב בעצמו הוא מאמר ה' הוא האלקים אבל בדרך נעלמת ורק מי שמתגבר ומסתכל בשכל של הדבר מבין שגם  
ל הארה באחורים.  רך ש רעב הוא השגחה שהרי מטבע העולם שירד גם בחורף וכאן יש השגחה אלא שמחשש הדינים היא באה בד 

ו' ששם האי  ה שהואה שם של הקירוב הגדול ביותר ע"י בינה עולם התשובה הוא מאיר לבעל תשובה באחורים  -וכדמצינו בתורה 
וצריך להבין שזה השגחה על מי שעדיין לא פונה כולו   דמים כמבואר שם.  והבזיונות בחי' שפיכות  שעי"ז באים עליו כל הנסיונות 

 קטרוג ודינים.     עליו להש"י שע"כ יש  
   ביאור מוהרנ"ת בתקפא  יט 

זו שבסוף הספר    בכת"י   כ מבואר שהרעב עושה יחוד אלקים באחור דהיינו ר' עם שם הויה באחור דהיינו עב ולזה  רבינו של תורה 
ו  רע"ב  תיבת  להתי   ל לעי רומז  א"א  הרי  באחור  יחוד  הפירוש  מה  הקל י ביארנו  יניקת  מחשש  באחוריהם  דבוקים  כשהם  ,  יפות חד 

וביארנו עפ"י האריז"ל במ"א שמוכרח שהתענית גורמת לאמא דמסככה על בניה וכשהיא שומרת אזי יכולים להתייחד ואזי נמשכים  
    החסדים לנוק'  

 המשך הפסוק הנ"ל   כא 

 בתשכט מחק וכתב )שם(   כב 

ברור   כג דוכ   לא  מיין  הם  החסדים  כי  איזה אתערותא  לזה  שצריך  נראה  ויותר  נעשה מעצמו  מין  רין  כאן אם  ע"י  שלא באים אלא 
ואזי   מ"ן  אותן  ומעלה  הדבור  אותיות  נצוצי  מלקט  הזה  הדבור  תענית  אחר  כשמדבר  ואזי  היניקה  מבטל  שהתענית  נ"ל  כן  נוקבין 

פניות  בלי  ית'  לפניו  השלם  דיבור  שהוא  דגדלות  מוחין  עם  דבור  ונעשה  החסדים  רבנו  יורדים  הכת"י  שעפ"י  לעיל  כתבנו  וכבר    .
   ולכאורה זה לא סותר.  .דמסככה על בניה כנ"ל   א שזה סוד יחוד אחור באחור בסוד אמ מע  ר מש שבסוף הספ 

זה לא מוכרח ואפשר שאינו כן כמבואר בסמוך שרק ע"י שהקב"ה נותן להם כחך השיג בהירות האור שלה אזי הם משיגים    -הגה   כד
 יופיה אבל בלא זה הוא רבוי אור אצלם ולא רואים כלום.  

   הנ"ל המשך פסוק    כה 

עוד עיין בכתב יד שבסוף הספר    .בין הקליפות באות ד' שכשנשלם הדיבור אזי הוא הופך פניו ללקט ניצוצות קדושה מ   עיין לעיל   כו 
שהיא   יותר( משמע  יתבאר  ו'  )לקמן באות  קודם שנתקרבו  הכפירות שהיו בהם  בזה לתקן את  כוונתה  על הרחוקים  שהיא ממלצת 

 שעושה זאת ולא הקב"ה. וצ"ע.  
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הספר( בחי' שבסוף  מפיהם,  בלעם  להוציא  כדי  ח(  ,  באדם    כז)קהלת  האדם  אשר שלט  עת 
לו וזה לרע  ה' את פרעה  [כח]   .  )משלי לא(  וינגע  וזה  היא תתהלל.  ה'  יראת  בחי'  אשה   ,

. היינו להוציא נצוצות  [כט]   תנו לה מפרי ידיה. אין זה אלא בשביל  ויהללו אותה אל פרעה
חיותההקדו כל  מוציאה  כשהיא  מביניהם.  אברהם)  לשה  לירידת  קודם  ממנה  מבין    (שינקו 

ישראל,   כולם לאמונת  ופונים  אליליהם,  העכו"ם את  כל  אזי משליכין  לקרוא הקליפות, 
דהיינו שנוסף על   לב. וזה עיקר קישוטי האמונה, שיקרבו אחרים לאמונתה [לא]   כולם בשם ה'

בליקוט  תשלימו שנעשית  קאות  האמונה  נוסף  עוד  הדיבור  ובכת"ייות  גרים  בחי'  ע"י  אמונה  כתשוטי    בי 
נוסף לחלוחית על לחלולית נמצא שהנ הם    צוצי אותיות הדיבור העלו מ"ן שהוריד לחלוחית אחתישעי"ז 

אמונה הם עלו  שוטי  ימפרעה דהיינו בחי' גרים בחי' ק  שהוציאה שרהונצוצי הקדושה    החסדים הראשונים

  : ים עוד חסד ווהוריד
בכת"י שבסוף הספר    וזה רבינו  בחי' לשון  פרעה  שזה  בית  ה'  הקדושה  וינגע  ניצוצות  הוצאות  וע"י    היינו 

וזה   היופיוזה    כנ"ל  ולאברם היטב בעבורההניצוצות נתוסף לחלוחית על לחלוחית  והבל  שהם   שקר החן 
)שרי( אל  שרה    אותהויהללו    [לג]  : שהם מהללים את השכינה בבחי'אשה יראת ה' היא תתהלל  הקליפות

ועי"ז נתוסף בה הארה גדולה עד  כדי להוציא נצוצות הקדושה כנ"ל    תנו לה מפרי ידיהכנ"ל בשביל    פרעה
ויהללו  וזהו    אהפוך אל עמים שפה ברורה לעובדו שכם  אזונכנעים תחת הקדושה בבחי'  שנתבטל הקליפות  
מעשיה הקליפ  בשערים  רוב  ששם  עשיה  מעולם  אפילו  דייקא  אחד י  ותימעשיה  שכם  לעבדו  תהפכו 

האמונה   נשלם  אזי  אחד  שכם  לעובדו  שיתקיים  עד  ניצוצותיה  כל  שפירתא  בוכשנתעלין  עולימתא  בחי' 
   .דלית לה עיינין כנ"ל

שבתורה   ושריו  פרעה  שרי  יניקת  בעניין  קצת  כאן  להרחיב  נ  כאן נראה  היא  היניקה  שכל  צוצות  ימשמע 
צוצות  ימלקט מפרעה נ  הדיבורדיבור ונשלם הדיבור ואזי  ות הצוצי אותייע"י התענית נלקטים נש   ים,קדוש

והיא שלטה בו. אבל   נתבאר שפרעה רצה לבלוע את שרה הדבור הקדוש גם  אמנם    ,פרעה  קדושים שבלע
מפילה אותו למוחין דקטנות וכשהאדם במוחין דקטנות אזי כל  עיין תורה קסג שם מבואר שיניקת פרעה  

כי כ יסורים גדולים ונדמה לו שעוברים  יר קטן שאינו כרצונו נדמה לו לל דביסורים שבעולם באים עליו 
ועוד    עליו כל ד' צרות שצריך להודות עליהן והוא כמו במאסר וכמו חולה וכמו במדבר ובטילטולי הים. 

וגם זה יסורים גדולים בשבילו ובפרט כשהם אנשים פחותים שאין אצלם    \לד/הוא נעשה שיחה בפי הבריות
שתיקון הדבור המבואר בתורה סב    \לה/ ריח והודאה א' ג'ברכת הוכן מבואר בלק"ה      . דושהשום נצוצי ק

   רמוז בו ד' שצריכין להודות, הנזכרים במזמור קז בתהלים. 
 

היא השאלה החמישית ששאל  ו  ,עתה יבאר כיצד כל הנ"ל רמוז במאמר קצר בזוהר הקדוש פרשת משפטים
שנתלבש בגוף   ,אריז"ל שהיה זה נפש של צדיק משרש נשמתובכה ואיתא ,סוחר את רבי יוסי בדרכו לצורה

בהמשך המעשה שם שאל רבי יוסי את  .)כמבואר שם בהקדמת המתוק מדבש למאמר זה(מה לסוחר דונ
אבל מאמר זה של עולמתא שפירתא דלית לה עינין נשמע   ,הסוחר שכל דבריו הבין שהם דברי חידות

סודות  ה גילה להם כל ואז הסוחר התחיל לדבר עמהם ו  ינים.לי עכי איך אפשר שהיא יפה ב ,הבל יכדבר
 . הנפלאים דסבא דמשפטים

צה(  וזה דף  משפטים  )סבא  עיינין  \לו/ בחינות  לה  דלית  שפירתא  . וכו'  [לז]   עולימתא 

אמונה בחי'  זה  שפירתא,  נוקבא  עולימתא  שהיא  אמונה  מלכות  בחי'  נערה  היא  עולימתא  ,  כי 

 
 כט נמחק המ"מ הזה בתש   כז

 המשך הנ"ל בבראשית יב   כח 

 המשך הנ"ל במשלי לא   כט 

 כך הגרסא בכל המהדורות   ל

 צפניה ג' הנ"ל   לא 

 ובלוח התיקון ציין לתקן אמונתה   אמונתם   -בדפו"ר   לב
 בראשית יב טו )לשה"פ אֹתה אל פרעה(  לג

יתבאר עפ"י    טעם   לד למוחין דקטנות אולי  בגלל שנפל  בפי הבריות  צח שמי  המדות מר ספר  שנעשה שיחה  שאין בטחונו בה'  יסבה 
 מחלוקת   ו יש עלי   אלקיו 

"ל    -  ג'. הובא בשיש"ק ח"א כה   א'   והודאה   הריח ברכת  לק"ה    לה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה אֹוְמִרים ִמְזמֹור הֹודּו ַהּנַ ּיֹוְצִאין ִמּמַ ת ׁשֶּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ן ּבְ ְוַעל ּכֵ
ְצִריִכין  ָעה  ַאְרּבָ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶּ נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ז  ֻרּמָ ּמְ ׁשֶּ ה  ְוזֶּ "ל.  ּנַ י  ְלה   ּכַ ּכִ )ִסיָמן סב(  ֱאלִֹקים  ב  ּסֵ ַוּיַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ן  ַעּיֵ ֲאָכִלים,  ַהּמַ רּור  ּבֵ ִהיא  ֹודֹות 

ם ֵמִעְנַין   בָֹאר ׁשָ ּמְ ֶּ ׁשּ ה  ּמַ דֹוׁש ׁשֶּ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ֲאָכִלים ׁשָ רּור ַהּמַ ה ּבֵ ה ַנֲעשֶּ ַעל ְיֵדי זֶּ ׁשֶּ ָברֹו  ַלח ּדְ ִחיַנת ִיׁשְ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ל  ׁשֶּ   , ַהֲעָלַאת  ּכָ ם ִנְכָלל  ָ ׁשּ
ִריִכין ְלהֹודֹות  ּצְ ָעה ׁשֶּ ם ֵהיֵטב:  ָהַאְרּבָ ן ׁשָ  , ַעּיֵ

א   ַמהו      -  .דף צה   זוהר משפטים   לו  ָּ א   עו ֵליְמת  ָּ יְרת  ִּ פ  ַ ין  ש  ה  ַעְיינִּ   ר תוא  "ל פרצוף רחל שכתוב בה ורחל היתה יפתר היא עלמה יפה שאין לה עינים,    מי  ְוֵלית לָּ

הויו"ת שגי' עין, לכן אמר ולית לה עיינין, דהיינו אין לה שתי    הם ה'  שגםויפת מראה לא נזכר בה עינים בתורה, והענין שאין לרחל רק ה"ג שהם ה' הויו"ת שגי' עי"ן, ואין לה ה"ח  

אחת אלא  א   ,עינים  א   ְוגו פָּ ָּ יְרת  האצי נסתר  גופה  ְטמִּ בעולם  ביום  טמון  הוא  פרצופה  גוף  ר"ל  א   ,לות,  ְליָּ ְתג ַ ואח"כ   ומתגלה   ְואִּ הבריאה,  בעולם  י   בלילה  יהִּ ְפַקת  אִּ   נָּ
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ו יפה  והאמונה מכונה  וי'  חבנקראת  בחי' בחי' אמונה  זה  רעיתי  ו,  \מ/יפה את רעיתי  [לט]\לח/ ()ש"ה 
  .\מב/[מא]  ורעה אמונה

, היינו ריוולהבין הדבר על ב  חכמה  כי לאמונה אין  ,והשכל  \מגעינים על שם החכמה/   דלית לה עיינין 
וצריך לחזק באמונתו  מדאלו הקושיות  עינים  :    הנ"ל, שאין לעיין בהם,  היופי שלה שבלי  וזה 

   . וזהו:י ראיה ממש היא קשורה אליו בעיני האמונה לבד כאילו היא רואה אותו ממשו בלדהיינ
ואתגלי היא טמירא[מה]  גופא טמירתא  כי  ונעלם  ,  טמיר  כי אם תשאל את המאמין לשון   ,

לא יוכל להסביר לך אלא שכך הוא מרגיש שצריך להאמין ולא יוכל להסביר לך   איזה טעם באמונה
באמונת משיג  הוא  דמה  סמוך ו,  מאד  נמצא  שהש"י  ממש  רואה  כמו  והוא  שלימה  שאמונתו  אע"פ   היינו 

, כי  לא יכול להעביר השגתו זו לשום אדםדהיינו ש  , ודאי אינו יודע להשיב לך טעםתפילתול  ומאזין
אמונה אינו שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם. ואעפ"כ וגליא. היינו שאצל המאמין הדבר 

שזה    [מו]   הדבר שהוא מאמין בו, מחמת גודל אמונתו השלימהאת    גלוי, כאלו רואה בעיניו 
שהוא כל גשמיות עוה"ז מתבטל לגביו ורואה בו רק  הפנוי  עיקר המכוון כאן שע"י אמונה חזקה אזי החלל  

 :  אלוקות ואז אכילתו היא שניזון רק מלב אלקים שבמאכל כמבואר בתורה יט 
צל האדם בכל בוקר, בחי' )איכה שת אכי האמונה מתחד  ,נפקת בצפרא ומתכסיא ביממא

כי היא אור גדול גבוה ועצום שצריך להאיר לעולם החשוך ומלא דינים לכן    \מז/ חדשים לבקרים וכו'ג(  

מתחיל   פעם  שבכל  כנ"ל  אחור  בבחי'  אלא  אותו  להאיר  ביממא, מחמת ההתחלהמא"א  ומתכסיא   .
עולם עסקי  טרדת    ופרנסה  טרדת  אפילו  הרבה  ואצל  עסקים  האמונה התורהעסק  ושאר  נתכסה   , 

 :  שמשכיחה את האמונה אע"פ שזה עתה נתחדשה ממש ורדיפה אחריו  \מח/ בתאות ממוןהטרדה עיקר 
הוו דלא  בקישוטין  אדם  מתקשטת  בני  אצלה  כשמקרבין  האמונה,  קישוטי  עיקר  היינו   ,

לשון רבינו ייק  דהיינו גרים דייקא שהם בחי' תוספת ולא השכינה בעצמה וכן מדו  שלא היו מקורבין לה

לשונו   וזה  אינ  -בכת"י שבסוף הספר  וקישוט של אמונה  ע"י שגם אחרים מקרבים    העיקר שלימות  אלא 

)עיין תורה    \מט/נקט לשון תחת כנפיה ולא על כנפיה.  בבחי' ואתקשטת בקשוטין דלא הוו  תחת כנפיהא"ע  
 חיצוניות המלכות( שהיאיד סוף אות ה' בשם הקדמת הזוהר יג. שע"כ נקראים גר צדק צדק דייקא 

 
א  ַצְפרָּ יַאת   , היא יוצאת ועולה מהבריאה  בבקר  ב ְ ס ִּ ְתכ ַ א   ְואִּ מָּ ימָּ ַטת   ביום באצילות,  ומתכסית   ב ִּ ְ ְתַקש  ין   אִּ ו טִּ ש   קִּ ָלא     ב ְ מתקשטת בקשוטין שלא היו, דהיינו    והיא   ֲהוו    ד ְּ

 אלו מבוארים באורך כל הדרוש למי שמשים דעתו עליהם.  שאלות יין מעולם, הנה באורים על כל ו עדבמ"ן חדשים שלא נתברר
 לעיל תורה לו אות ג'  לז

ה    -כ"פ בשיר השירים ומוהרנ"ת ציין לפסוק זה    נזכר   לשון זה   לח ָלם ֲאֻיּמָ ירּוׁשָ ִתְרָצה ָנאָוה ּכִ שיר השירים פרק ו )ד( ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִתי ּכְ
ְד  ּנִ  לֹות: גָּ ּכַ

 שיר השירים א' טו, ד' א', ד' ז', ו' ד'.הלשון רעייתי נמצא עוד ב   לט 

ְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים:   עיין גם   מ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהּנָ     שיר השירים פרק א )טו( ִהּנָ

ח את הפסוק הנותן  ריצ" כדאיתא שיונה חיה יחידה שיש לה קשר עין עם בן זוגה לכן כנסת ישראל נמשלה ליונה ובזה ביאר ה   ונ"ל 
בים דרך שבתורה ו' נתבאר שהוא כוונת אלול כי עוה"ז ים נגרש וא"א לעשות דרך ק ע"י קשר עין תמידי עם המטרה אליה רוצה  

. וזהו יפה את רעייתי עיניך יונים היינו המלכות  להגיע דהיינו הקב"ה לכן זה כוונת אלול דהיינו תיקון הברית והקשר שלנו עם הקב"ה 
לא מבין את הדבר ולא משיג האלוקות אבל האמונה חזקה כאילו וראה ממש עד שנעשה קשר עין חזק כך כך כמו קשר  "פ ש שאע 

 .העין של יונה עם בת זוגה כנ"ל 
 תהלים לז ג'  מא 

 לשון מרעה ואוכל.  אמונה   הדמיון בין רעיתי לשון ריע וחבר לרעה   צ"ע   מב

 ניהם פרש"י לעניין החכמה דבר הכתוב ני ש כמבואר בפרש"י בראשית ג' ז' עה"פ ותפקחנה עי   מג
 לא ברור ונראה הקישיות,    –הקושיות, בתקפא    -בדפו"ר ותרלד    מד

 פי' נעלמת וגלויה   מה 

 : עיין אוצר היראה אמת ואמונה אות כז הוספת מוהרנ"ת בסוגרים נפתחו השמים ואראה מראות אלקים )יחזקאל א' א'( ר"ת אמונה.מו

 ז"ל בסוד עליית המוחין בעיבור במלכות וחזרתם לאדם בבקר מחודשים כמבואר בתורה לה  הארי לבקרים מבואר בכ   סוד חדשים   מז 

כי  גם  ש   אולי אפ"ל ו  המוחין  חורבן  בחי'  היא  והשינה  הוא מחולשת הכלים  המוחין  ליגיעת  כי טעם  ומחריבן  עולמות  בונה  בחי'  זה 
לשינה  יורדים  והכלים  למקורו  חוזר  ומדמה   האור  בו   תרדמה  שוב  ע ובבקר  בבחי'  נה  האור  הארת  בחי'  וזה  מחריבן  ובערב  ולמות 

כך הארת האמונה    , עם חוזר להתחלה כי צריך להאיר למקום הדינים ומחשש היניקה חוזר לאחוריו בכל פעם פ אחורים כנ"ל שכל  
 אחור.  בחי' אלא ב לעולם הזה  שא"א להאיר    , שהיא מהארת החו"ב העליונים מזיווג התדיר כמבואר בלק"ה ע"ת ה' הוא אור גדול 

 הע"ז וכפירות כמבואר בתורה כג בתאוות ממון תחובות כל העבודות זרות   שזה עיקר   מח
ִכיָנה,    -הגה א'    -להשל"ה הקדש מסכת שבועות אור תורה סוף אות רטז    עיין לוחות הברית   מט  ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ִרים ֵהם ּתַ ִנְמָצא ַמֲעַלת ַהּגֵ

ָנפַ  ָרֵאל ְנשֹּוִאים ַעל ּכְ ַחת כַּ   ִים.ְוִישְֹ ים ֲחׁשּוִבים, ְואֹוְמִרים 'ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתַ רֹות ַלֲאָנׁשִ ין ַהְזּכָ עֹושִֹ ִנים, ׁשֶּ ן אֹוָתן ַהַחּזָ ִכיָנה  ַעל ּכֵ ְ ְנֵפי ַהׁשּ
י בְּ  ְלּתִ ה . ְוֵכן ִקּבַ י ֵהם מֹוִריִדים אֹוָתם ְלַמּטָ ּבּוָרם, ּכִ ִתיָקָתם ִמּדִ י ָחָכם ֵחן: ׁשֵ ְלַמֲעַלת' כּו', טֹוב ׁשְ דֹול מהר"ח קליבריז זלה"ה, ְוִדְבֵרי ּפִ  ם ּגָ
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 ואות 
עתה יבאר שהאמונה אחר נתקנה ונשלמה אזי ממלצת לפני הקב"ה על הרחוקים שיקרבם ומלמדת עליהם  

נעלם ומסתיר  "קל מסתתר"  השהרי אתבמה ששהו להתקרב עד עתה, שאין להאשים אותם כל כך זכות 
גלוי מרמה  הו ,זה רק מהגלוי ממך  ממילא כל מה שיודעים \נוהנהגת המזלות/ עצמך בטבע וחק הגלגלים 

 וכו' ומדמה כאילו יש אמצעי לפניך 
לבקש   ולמה  בתשובה  אותן  החזירה  שכבר  אחרי  להמליץ  צריך  למה  כאן  המבואר  כל  גדולה  ותימה 

 שם מבואר יותר . אבל עיין בכתב יד של תורה זו הנדפס בסוף הספרשיקרבם אחרי שכבר נתקרבו

ת האמונה בשלימות כן מיחד את השכינה שהיא מדחי' תיקונו את  פי בוכל אחד ואחד ל  -וזה לשונו שם  

)וממליץ(    אמונה עם הקב"ה והיא מתחננת  והאמונה מתקנת בעצמה כל הכפירות שהיה בו מקודם  פב"פ 
 וממלצת טוב עליו לפני הקב"ה שימחול לו השי"ת

וכו' ויגש אליו יהודה  הזה שתיקן אותה איש  שהיא מבקשת את השי"ת שיקרב את ה  -  עוד עי"ש עה"פ 

היינו שהיא ממלצת על האיש הזה שלא יעשה עוד אמצעי בינו    "באזני אדוני"  .והעלה אותה לבחי' פב"פ
עליו שהיה מלא    "ואל יחר אפך"אמצעי    לבין השי"ת וכל ההצטרכות שלו ידבר באזני שלא ישמע אחר

 עד עכשיו פניות וע"ז
אע"פ שכ על האדם  ממלצת  זכה  במשמע שהשכינה  עד  יללשר  מדוע  קטרוג  עליו  יש  אבל  מות האמונה 

 לא נתגיירו קודם נשתהו ולגבי גרים שהטעם שסובלים כיון ש  \נאיבמות/עכשיו לא עשה זאת וכדמצינו בגמ'  
 וטעם זה מסתמא שייך גם בבעלי תשובה. 

  ק את ועוד יש עליו קטרוג על הכפירות שהיו בו קודם ואע"פ ששב בתשובה על זה צריך לימוד זכות להשתי
אמנם גם זה    ,ואע"פ שהוא זה שתיקן אותה והביאה לבחי' פנים בפנים שתוכל להיות ממלצת עליו  .המקטרג 

 היא מצרפת ללימוד זכות כמבואר שם בכת"י. 
קב"ה  מיחד  כן  בשלימות  מדת האמונה  את  תיקונו  בחי'  לפי  אחד  לעיל שכל  בכת"י  רבינו  מלשון  מאידך 

על    ממלצת עליוגם  היא  לפ"ז  שלימות" יש בזה מדריגות וא"כ  ן "בושכינתיה פב"פ משמע אע"פ שנקט לשו
 שלא זכה למדרגה גבוהה יותר של שלימות.

במי שלא זכה לשלימות האמונה בבחי' שבת אלא שזכה    ןעוד קצת משמע שהיא ממלצת כיון שמדובר כא
אע"פ אותו  לקרב  ימשיך  שהקב"ה  השכינה  ממלצת  ועליו  מזה  שיפול  חשש  יש  אבל  ול  שיפ  להתעלות 

 . \נב/ממדרגתו

והאמונה מתקנת בעצמה כל   שכתבבלשון רבינו בכת"י  נ"ל שעיקר הביאור במליצה זו של השכינה טמון  ו

 הכפירות שהיה בו מקודם והיא מתחננת )וממליץ( וממלצת טוב עליו לפני הקב"ה שימחול לו השי"ת

 
ן    -בביאור מגילת רות עה"פ אשר באת לחסות תחת כנפיו.    עוד עי"ש  ָרֵאל ְלַמְעָלה. ַעל ּכֵ ִכיָנה, ּוַמֲעַלת ִישְֹ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ִרים ֵהם ּתַ י ַהּגֵ ּכִ

ְמָצא' )רות ב, יג( ְולֹא ָאְמָרה 'מָ  יב  ָצאִת ָאְמָרה 'אֶּ ל' ְוגֹו' )שם שם, יד(, ֵהׁשִ ר ָלּה ּבַֹעז ְלֵעת ָהֹאכֶּ י )לעיל אות קטנה ו'(. 'ַוּיֹאמֶּ ּתִ י' ְוִכְדֵפַרׁשְ
אַ  י  ּכִ ָלּה  ְוָאַמר  ְוגֹו'.  ֳעֵלְך'  ּפָ ה'  ם  ּלֵ 'ְיׁשַ סּוק  ַהּפָ ל  ׁשֶּ ַמֲאָמרֹו  ֵהִביָנה  לֹא  ִהיא  ׁשֶּ ְוהֹוִדיָעּה,  ּבַֹעז  ָלהּ ָלּה  ָרַמז  ה  ַרּבָ לְ ּדְ ה    ִיְהיֶּ ָעִתיד  לֶּ י  ּכִ ְך,  ֵהפֶּ

ה הּוא   ְרּגּום )תרגום רות ב, יב(. ְוזֶּ ם ַהּתַ ִדְמַתְרּגֵ ָרה ִרְבָקה כּו', ּכְ הֹות שָֹ מֹו ָלִאּמָ ֵלָמה, ּכְ ּה ׁשְ ְרּתָ ּכֻ ָרֵאל' )שם(,  ַמשְֹ ָאַמר 'ֵמִעם ה' ֱאלֵֹהי ִישְֹ ׁשֶּ
ָרֵאל. ְוַאף   יֵקי ִישְֹ ּנֹוֵתן ְלַצּדִ ָכר ׁשֶּ ָר ֵמַהּשָ ָאְמרּו 'זֶּ ׁשֶּ ם ׁשֶּ ָפחֹות ַעל ַהּיָ ְ ֵעין ַהׁשּ ה ּכְ ְראֶּ ּנִ ִהיא ּכַ ִית' )שם שם, ז(, ׁשֶּ ּה ַהּבַ ְבּתָ ה ׁשִ ה  ַמז ָלּה ְלַמְעָלה, 'זֶּ

ר בָּ  ָאַמר 'ֲאׁשֶּ ֶּ ֵלם. ּוַמה ׁשּ ָ ָכָרּה ִמׁשּ ָרֵאל שְֹ ם ֱאלֵֹהי ִישְֹ ּלֵ ָעִתיד ְיׁשַ ה, ֲאָבל לֶּ ָגָתּה ַעּתָ הּו ַהּשָ ָנָפיו' )שם שם, יב(, ָרַמז  את  ֵאִלי'. זֶּ ַחת ּכְ ַלֲחסֹות ּתַ
נִּ  ַמה  ְדֵרָגה,  ַהּמַ ְלזֹאת  ַאּתְ  י  ְזּכִ ּתִ ת  ֱאמֶּ ּבֶּ ַעם  ּטַ ַמה  ָלּה  ה  ּלָ ּגִ ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶּ ּבְ ה,  ַרּבָ ַאּדְ ׁשֶּ ה  ַעּתָ את'.  ָלּה  ּבָ ר  'ֲאׁשֶּ ֵרץ,  ּתֵ ִרים.  ּגֵ ָאר  ְ ִמׁשּ ית  ּנֵ ּתַ ׁשְ

יִ  מֹות  ִנׁשְ ֵאי שְֹ ְוָהִעְנָין,  ה,  ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ ְוִנְכַנס  ר  ּיֵ ִנְתּגַ ֲאִפּלּו  ן  ּכֵ ַעל  חּוץ.  ִמּבַ ְוָהֻאּמֹות  ָהִאיָלן,  ְפִניִמּיּות  ּבִ ִתיָלָתן  ׁשְ ִניִמּיּות,  ָרֵאל  ּפְ ּבַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִנְכָנס  נֹו 
דוֹ  ִניִמּיּות, ַרק ַהּקָ ַמת רּות ָהְיָתה ֵמַהּפְ ים. ָאְמָנם ִנׁשְ ׁש ָקָדׁשִ הּוא קֹדֶּ דּוַע לֹו  ׁש  ׁשֶּ ַעם ַהּיָ ְך מֹוָאב, ַלּטַ רֶּ ָמָתּה ּדֶּ ֱעִביר ִנׁשְ ְך ַמֲעָבר הֶּ רֶּ רּוְך הּוא ּדֶּ ּבָ

י  לֹוַמר, ּבִ את ַלֲחסֹות' ְוגֹו', ּכְ ר ּבָ תּוב 'ֲאׁשֶּ ָאַמר ַהּכָ הּו ׁשֶּ ִאיָלן. ְוזֶּ יב ִאיָלן ּבְ ַמְרּכִ ַרְך, ְוהּוא ּכְ ם ְולֹא ׁשָ ִיְתּבָ ְך ׁשָ רֶּ רּוׁש  ְרׁשֵ ָאֵתְך ָהְיָתה ּדֶּ ה ַהּפֵ ְך. ְוזֶּ
ע"  קפ"ח  דף  ח"ג  ע"ב;  ק"כ  דף  )ח"ב  ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ְוגֹו',  ֲהלֹם'  י  ּגׁשִ ל  ָהֹאכֶּ 'ְלֵעת  ָאַמר  ֶּ ׁשּ ַמה  ּבְ ה  ַעּתָ ָלּה  ֵאר  ּבֵ ִניִמּיּות  ׁשֶּ ּפְ ֵהם  ׁשֶּ ָרֵאל  ִישְֹ ב( 

וְ  ַהּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ּכְ כ"ב  עֹוָלה  ה  ִחּטָ ְוֵכן  ה,  ִחּטָ ָאְמרּו  ָהאֻ ִנְקָרִאים  ׁשֶּ ּוְכמֹו  א,  ַהּבָ עֹוָלם  הּוא  ׁשֶּ ל',  ָהֹאכֶּ 'ְלֵעת  ָאַמר  ׁשֶּ הּו  זֶּ ן.  בֶּ ָותֶּ מֹוץ  ּמֹות 
א ַמְלכוּ  ּלָ י ֲהלֹם', ֵאין ֲהלֹום אֶּ ת. 'ּגׁשִ ּבָ ׁשַ ת יֹאַכל ּבְ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ַרח ּבְ ּטָ ם אֲ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )עבודה זרה ג א( ִמי ׁשֶּ ָ ׁשּ ה ׁשֶּ ּדָ ָרֵאל.  חּוזִ ת, ְוִהיא ַהּמִ ין ִישְֹ

ם  חֶּ ַהּלֶּ ִמן  'ְוָאַכְלּתְ  ִניִמּיֹות,  ַהּפְ ִנים  ַהּפָ ם  חֶּ לֶּ ָרֵאל ֵהם  ְוִישְֹ סז א(.  ְמָלִכים )שבת  ֵני  ּבְ ִנְקָרִאים  ן  ּכֵ ה  ְוַעל  ְמֻכּנֶּ א  ַהּבָ ַדע, עֹוָלם  ּתֵ ׁשֶּ ָצִריְך  '. עֹוד 
לד   )ברכות  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶּ מֹו  ּכְ ַיִין,  ם  ׁשֵ ָהעֹוָלם  ב(,  ּבְ ֻאּמֹות  ֲחִסיֵדי  ק  ְוֵחלֶּ כּו'.  ר  ּמָ ַהְמׁשֻ ַיִין  הּו  זֶּ ג(,  סד,  )ישעיה  ָרָאָתה'  לֹא  'ַעִין 

חֶּ  לֶּ ַאּתְ  י  ּכִ ץ,  חֹמֶּ ּבְ ם  חֶּ לֶּ טֹוֵבל  ּכְ הּוא  ְך  ּלָ ׁשֶּ ִעְנָין  ָרַמז,  ׁשֶּ הּו  זֶּ ַיִין.  ן  ּבֶּ ץ  חֹמֶּ ְך  ֵערֶּ ּבְ הּוא  ִרים,  ִנְטבָּ ְוַהּגֵ ְוָהִיית  ִנים,  ַהּפָ בְּ ם  ְך  ל  רֶּ ּדֶּ לֹוַמר,  ּכְ ץ,  חֹמֶּ
ָה"ה:  אן ַהּגָ ית, ַעד ּכָ ָנָפיו, ּוְכִדְפִריׁשִ ַחת ּכְ את ַלֲחסֹות ּתַ י ּבָ יָאֵתְך, ּכִ  ַהֲעָבַרת ּבִ

 בתורה לא אות ט' ד"ה ולעתיד   כמבואר   נ
שישראל  )ין עליהן  ן בא תניא רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורי   : יבמות דף מח   נא פי' בריטב"א 

מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח רבי יוסי אומר גר שנתגייר כקטן  (  נענשים על בעוון אבותיהם אבל גר כקטן שנולד ואין לו יחס באיזה עוון מתייסר 
פי שאין עושין מאהבה  זר ל שנולד דמי אלא מפני מה מעונין לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל אבא חנן אומר משום ר' אלע 

מיראה   השכינה אלא  כנפי  תחת  להכנס  עצמם  מפני ששהו  אומרים  ה'    אחרים  ישלם  קראה  מאי  חנינא  ר'  ואיתימא  אבהו  ר'  אמר 
 פרש"י שמיהרת ולא אחרת   פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר באת לחסות וגומר: 

נכון   נב זה  ה   אם  בביאור  לעיל  קושיא  בזה  נשלם  פסוק יתורץ  שהדיבור  שם  דמשמע  למצרים  אברהם  וירד  יחוד  ים  כדי  בבחי'  עד 
  ת ואעפ"כ שרי לא נקרא )וזה לא שייך המצב של אמא דמסככה דהוא זמן של דינים(  שבכוחו להוציא מפרעה גם מה שבלע בעבר  

רהם כשהם אצל ז"א.  ואב   ל אמא צ ז לחסדים כשהם א מ ובליקוטי תורה להאריז"ל מבואר שאברם רו   שרה ואברם לא נקרא אברהם.
 ואולי כיון שעדיין לא זכו לבחי' שבת אלא שהיה לפעמים וצ"ע.



 מוהר"ן                סב                    תורה                       קוטי      יל                   7עו: 

ו הדיבור  נשלם  אזי  החסדים  שירדו  שאחר  נתבאר  שכבר  כפי  בזה  ניצוצי    הדיבוראזי  והביאור  מלקט 
נמצא שכל  דהיינו גרים שהם ניצוצי הקדושה הדבוקים בסט"א עצמה.    ,הקדושה לעשות קשוטין דלא הוו

בעצמה עושה  שהשכינה  הוו   ,מה  דלא  קשוטין  עושה  ואזי  שנשלמה  אחרי  רק  ו' זה  אות  כל  נמי  והכי   .
 ן האלה. שוטימוכרח שהוא עניין עשיית הקבעצמה, שמבואר בו מליצתה של השכינה 

לעיל ללחלח    כי  וירדו החסדים  בפרטיות אצל האדם בעצמו שעשה תענית  זאת  נעשה  כיצד  נתבאר  לא 
קדוש לדיבור  וזכה  כוונת    ,הגרון  שזו  ונ"ל  הגרים,  עניין  נעשה  אצלו  הזהכיצד  בלשונו  שהשכינה    רבינו 

המתיק את הקטרוג  חה ל נשאר קטרוג עליו בגללן וכשהיא מצלי כי    ,מתקנת את הכפירות שהיו בו מקודם
ואזי    .בכלליות ע"י הגריםשקשטת כמו  , ובזה היא מתאזי המחילה עליהם היא בחי' קשוטין דלא הוו  ,הזה 

כנ"ל שזו הארת חסדים נוספת לאמונה  ו  ,עולה להוריד עוד חסדים שניים כנ"ל שזו לחלוחית על לחלוחית
 שרק עי"ז כבר מותר לאכול.  פנויעד שמתחזקת כל כך שכבר יכולה להתמודד עם קושיות מהחלל ה

עניין המליצה של השכינה שממלצת על הרחוקים וטענתה להקב"ה שידיעת אלוקותו מהגלוי על הסתום,  
דהיינו שטוענת שכיון כל העולם הזה הוא  )עיין ביאור הלקוטים(  נראה שרומזת לו על קושיות החלל הפנוי  

תו לצדדים ועשה חלל ובו המשיך קו אלוקותו  אלוקכמבואר בתחילת עץ חיים שסילק    בתוך החלל הפנוי
לכן א"א לבוא בטענה על  כחז"ל הוא ית' מקומו של עולם ואין העולם מקומו(  ו)המצוצם ובה בו העולמות  

 הרחוקים.  
  \ נגהצדיק/לחזק את הכופרים להסיר מהם חיוב התשובה, לכן מיד סותר רבינו  ח"ו  אלא שמליצה זו יכולה  
    ן הדבר כן אלא הקב"ה סיבת כל הסיבות וכו'.ואי את העניין במה שכותב

אלא שזה    . הרי זה אינו נכון  ,איך תועיל מליצתה של השכינה על הרחוקים  ,אם אין הדבר כן  ,צ"עלכאורה  ו
ית' סובב כל עלמין משמע   ,שזו קושיה מהחלל הפנוי שנדמה בעוה"ז לשני הפכים  ,בעצמו טענתה שהוא 

  איהו ממלא כל עלמין משמע שאין חללמאידך  וחלל הפנוי ממנו ית'.  "ו בוהמציאות שלנו היא חשיש חלל  
מחלחל בלב כל אדם גם בלא שידע להגדיר    ,הוא זהמת הנחש שהטיל בחוההזה  והספק )גמט' עמלק(    .כלל

 זאת בפי' ומחליש אותו מהאמונה. 
 

שכבר הותרה    אחרשבלשון רבינו כאן יש קושיא חזקה שצריך להבין כי משמע כאן שמליצת האמונה היא  
ית' שיקרב את הרחוקים ואע"פ שביארנו שהכוונה לתיקון הכפירות   כל ממלצת לפניווהאכילה אזי לעת הא

כמבואר    אבל כיון שההיתר אכילה הוא רק אחר שיש קשוטין  ,דהיינו בחי' קשוטין דלא הוובהם קודם  שהיו  
זו, בתורה  רבינו  לשון  בסוף  קו  בפירוש  היא  מליצתה  המוכרח שכל  בלשון דם  כדמשמע  ולא  אכילה  יתר 

 וצ"ע.   רבינו כאן בתחילת אות ו'.

יד   כתב  בלשון  את    -  רבנוועיין  תיקונו  בחי'  לפי  ואחד  אחד  את  מדוכל  מיחד  כן  בשלימות  האמונה  ת 

הקב"ה עם  אמונה  שהיא  והיא    השכינה  מקודם  בו  שהיה  הכפירות  כל  בעצמה  מתקנת  והאמונה  פב"פ 
 מתחננת )וממליץ( וממלצת 

ולפ"ז אולי המבודר לא רק כשהאמונה בתכלית השלימות נעשה יחוד אלא כל אחד לפי בחינתו  ש  מעמש
כאן אין הכוונה למדרגה שדיבר עליה בתחילת התורה ובסוף שנעשה יחוד פב"פ ממש אלא רק בחי' שגם  

ב לא  אבל  יקרה  האכילה  אלקים שבמאכל.שאז  מלב  רק  שניזון  ממש  ז  לימות  אזי  כזו  במדרגה  מן  ואולי 
ליצתה הוא דייקא בעת האוכל שאז נבחן האדם במדרגת אמונתו ולכן אז היא ממלצת שיקרב אותו יותר  מ

בקדו לאכילה  שיזכה  וקשוטיה.    השעד  האמונה  מיצה"רבתכלית  שבת  בבחי'  הוא  ב  ,שאז  המשך  עי"ש 
    כת"י.ה

קוב"ה    וכשהאמונה נתייחד  כי  מאד.  יקרה  היא  אכילתו  אזי  בשלימות,  כ"כ 

. לעת האוכל דייקא כנ"ל באות א'  לעת האכול גושי הלום  [נה]  לרותבועז  נד  ויאמר חי'  , בבושכינתיה
היא ממלצת על הרחוקים כנפיו  \נו/אזי, האמונה   \נח/ [נז]  לפני השי"ת שיקרב אותם בצל 

 
כי באמת קשה שבכל התורה הזו לא מזכיר את הצדיק ונראה כי  .  עוד שרק ע"י הצדיק אפשר להתגבר על קושיות אלה   בזה רומז   נג

כיון שלומד את התורה הזו הרי כל העצות שבה    באמת הצדיק בעצמו הוא בחי' קושיה מהחלל הפנוי עיין תורה קמ בעניין החותם. ו 
נמי   הכי  מההתחלה  נבחן  פעם  שבכל  דהינו  אחורים  בחי'  שהיא  מהתענית  ללמוד  רומז  התורה  שבסוף  בהשמטות  וכן  מהצדיק.  הן 

  ובו   הניסעה לצדיק צריכה להיות כל פעם התחלה חדשה גם בזה מבאר גודל או רהצדיק שרק בדרך של אחורים אפשר לקבל ממנו 
יחוד    תלוי הכל. ועומד במקום הקב"ה כמבואר בפנים שיחודם בחי'  הלום  גושי  וכן דייקא בועז צדיק הדור אמר לרות לעת האוכל 

 כביכול במקום הקב"ה  גם הוא  קב"ה ושכינתיה. וכן יהודה ניגש אל יוסף הצדיק דייקא שעומד  
   ויאמר בועז לרות כו'  -', בתשכט ( כו ויאמר ]לה[ בועז )לרות  -ויאמר לה בועז כו', בתרצו   -בתרלו   נד

 רות ב' יד ויאמר לה בועז כנ"ל בתחילת אות א'  נה 

טעם למליצה בגלל הקטרוג על שלא התקרבו קודם והכא שהשכינה בחי' רות איך תמליץ בדבר שהיא בעצמה נגועה    עפ"י הכת"י   נו 
ג'   ח'  יבמות  ירושלמי  עיין  באת  אבל  אילו  לה  שאמרו  מואב  משדה  השבה  אז  אצלי עה"פ  כי  אותך  מקבלים  היינו  לא  מאתמול  נו 

 . ובאמת צ"ע מדוע לא היו מקבלים הרי רק לבוא בקהל אסורים מואבית היתה עדיין אסורה 
 לשה"כ תהלים יז ח', לו ח', נז ב',    נז

 קים  הרחו הרי מדובר לעת האוכל דהיינו שכבר מותר לאכול ולעיל נתבאר שמותר לאכול רק אחרי שכבר נתקרבו כל    צ"ע גדול   נח
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השכינה/  כנפי  תחת  של\נטדהיינו  טעותם  עיקר  כי  מליצתה,  היא  וזה  מאמונת   .  הרחוקים 
אינו אלא מגלוי על הסתום. ומחמת שרואים מגלוי,  ותו  השי"ת, מחמת שעיקר ידיעת אלק

שהנהגת העולם הוא ע"י מערכת המזלות, נפלו בטעיות, כל אחד לפי טעותו. ויש חושבים  
. ויש חושבים שצריך לעבוד את האמצעי, כמו [ס]  שהכל על פי הטבע, עולם כמנהגו נוהג

  אשר ילכו לפנינו ו  שאמר שטעו בעגל שרצו לעשות את העגל אמצעי, בינם לבין השי"ת,  
. ובטעיות כזה, רבים נכשלים. ועושים את הסיבות אמצעי,  [סב]   , בחי' אמצעיסא)שמות לב(

בינם לבין הש"י. היינו שמאמינים בהש"י, אבל מאמינים ג"כ באמצעי, ואומרים שצריך  
לסיבות. היינו שמאמינים למשל בהסיבה של פרנסה, שהוא המו"מ, ואומרים הסיבה של  

יכולת ביד השי"ת ליתן להם פרנסה.    יקר.מו"מ ע כאלו ח"ו בלא הסיבה של מו"מ, אין 
ובהסיבה של הרפואה שהוא סמים, עושים מהם עיקר, כאלו ח"ו בלי הסמים, אין יכולת  

 ביד השי"ת לרפא.  
ועי"ז יש בני אדם שכופרים בו ואומרים עולם    -בכת"י של תורה זו שבסוף הספר מבאר יותר וזה לשונו שם  

נוהגמנהגכ חיוב   ו  כמו  המציאות  מחויב  והעולם  קדמון  העולם  שגם  אומרים  אבל  במציאת  שמודים  ויש 
פירוש שטוענים שלא ברא עולם ברצונו אלא שכאור השמש המאיר מעצמו כך   \סד/[סג]   האור מן השמש

מאורו   מעצמו  ונתהוה  הלך  ע"   ית'העולם  ממנהגו  דבר  ישונה  שלא  אומרים  כי  במצוות  כופרים  י  ועי"ז 

שיהיו    .וותמצ הצורות  ועושים את  עליונות  וצורות  כחות  עובדים את  אבל  ובעבודות  במצוות  מודים  ויש 
לא נשתנים ממע נעשים מחמת שרואים שמערכת השמים  הכפירות  וכל  לבין הבורא  בינם  ם  מדאמצעים 

 ורואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו
 

סותר את טענת   שמיד אן הם דברי רבינוומכ .עד כאן הם דברי מליצתה של השכינה על הרחוקיםש נראה
  .להתקרב לצדיקכיצד להתגבר על הנגלה המסתיר את אלקותו ית' וזה ומיד אומר עיצה   \סה/ הכופרים

רבינו   הסיבותואומר  כל  סיבת  הקב"ה  כי  כן,  הדבר  העילות  [סו]   ואין  כל  ואין [סז]   ועילת   ,
ועסקינו   סיבה.  לשום  ב בצריך  להאמין  צריך  הסיבות,  לעשות  השי"אלו  ולא  לבד,  ת 

 מהסיבות עיקר.  
 

שאצלו רואים מופתים ואפשר לראות  עתה יבאר עיצה לזכות לשלימות האמונה וזה ההתקרבות לצדיק 
ע"י חדוד השכל ותענית זוכה  ש אצלו בחוש שאין טבע כלל ואין חלל פנוי. וצ"ע הרי כבר נתן עיצה לעיל 

שמכח האמונה כאילו רואה את הש"י לפניו ומדבר   ,נויל הפלדיבור לפניו ית' שגם זה התגברות וביטול החל
כי העצה של תענית נתבאר לעיל שהיא החלשת פרעה והורדת חסדים   ,אליו. ונראה לתרץ שהן שתי עצות

ניסור ויחוד.  וכאן נותן עוד עיצה להחליש את פרעה ע"י שהצדיק   נעשהע"י בחי' תשובה שבזמן של דין 
( ועל ידו גם  \סטדמסככה על בניה/  \סחצדיק בעצמו גם הוא בחי' אמא/ )וה עושה מופתים ושידוד הטבע. 

אפשר לזכות לחסדים ומוחין דגדלות בלי תענית והיא עצה יותר למעשה שהרי רבינו מנע מאיתנו 
 להתענות הרבה כפי הראוי. 

נתידע  אזי  המזלות,  מערכת  של  חיוב  איזה  בתפילתו  מבטל  על   עוכשהצדיק  מהגלוי 
 צא, שהוא שומע תפלת הצדיק, ומשדד המערכות ומשנה הטבע.  י נמהסתום, שיש אלק

 
שנתבאר   נט  וזהו    כפי  הגוף  עצם  ולא  תוספת  הם  כי  כנפיה  תחת  וגרים  השכינה  כנפי  על  שישראל  הקדוש  השל"ה  עפ"י  החילוק 

 שנקראים כאם קשוטין ולא עצם האמונה.
 לשון ברייתא ע"ז נד:   ס

 בתקפא )שמות יב( ובתשכט תוקן  סא 

 עיין רמב"ן ובחיי שמות לב א'}  סב 
 שב"א בספר מנחת קנאות פ"י.  ן הר לשון רבינו כאן הוא לשו  סג

 מכנים זאת כאור הצל מהשמש   ויש   סד
 נפלה כל מליצת השכינה עי"ש נסתרה ו א"כ לכאורה    עיין לעיל   סה 
 אברבנאל בראשית א א מנחת קנאות להרשב"א פ"ה   סו

 ה.: קל מנחת קנאות להרשב"א פ"ה. זהר ח"א דף כב: כג. ח"ג פג. רמד: תיקונים דף מז: קז. קי. קטז: קכג. קלג  סז

בככבי אור חכמה ובינה שרבינו בחי' ספירת הבינה וכן בתורה ד' אות ח' ד"ה והבחי' הראשונה מבואר שהצדיק בחי' אמא    מבואר   סח
 שמניק לישראל בתורתו.

'יחוד אחור באחור.    צ"ע   סט  לא נתברר לי הוטב האם הצדיק פועל זאת בשידוד הטבע לבד או שגם הוא פעול בדרך הנ"ל של בחי 
 כלל שלמקום ומצד של דין א"א להאיר חסדים בלא בחי' יחוד אחור באחור. וצ"ע רה ה ולכאו 

 נתיידע   -מתרלו   , נתידע   -ותרלד   דפו"ר   ע
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שיהיה וכשם שבגאולה ראשונה נעשה ע"י שידוד הטבע ע"י צדיק כך יהיה    איבאר שמה שהיה הועתה 

 בגאולה אחרונה 

יהי' לעתיד זה  דהיינו  [עא]   וכל  מוריך  עוד  יכנף  ולא  עצמו    שיתקיים  יסתיר  ולא  יתגלה  ע"י שהקב"ה 

וזה יהיה ע"י שתיהיה רשות לצדיקים לעשות מופתים    ,והנהגת המזלות  גלגלי הטבע  בחק  \עבההתלבשות/ 

 :   עתידים צדיקים להחיות את המתים ושאר נפלאות \עג/כשאחז"ל )פסחים סח( גלויים
 

לאמונהנמצא ש ולחזור  יאה עצמה מצא  ראחת כמו אברהם שבב  ,יש שתי אפשרויות להתגבר על החלל 
רוב העולם אין כח לזה  לאבל    ,לבירה והחל לחפש אותו וזה בחי' תענית  נהיגומעצמו הבין שיש מהשגחה  

כח לעזוב את הכל ולחזור לאמונה  מכח זה לבד  ואפילו כשרואים סתירות וביטול הטבע מעצמם אין להם  
באמת יש רק  כי  ע"י צדיק שמקרבם ומראה להם שהטבע אפשר לבטלו    ואינם מתקרבים באמת אלאחזקה  

ואין חלל ית'.  כלל  השגחה  זו שהניסור       רק אלקותו  והורדת  ונ"ל הטעם שדווקא כאן הביא עיצה שניה 
כהחסדים   וכו'  אלקים  ויסב  לקמן  הפסוקים  יתבאר  בזה  כי  הצדיק  ע"י  היתה  נעשה  לא  מצרים  ביציאת  י 

 משה רבינו הצדיק ע"י הניסים שעשה העלה אותם ממצרים.  אתענית אל
 

ת ויגש עניין הנ"ל שאחר שזוכה לתיקון המלכות ושלימות פרש עתה יבאר כיצד רמוז בפסוקים דריש
 .ממלצת המלכות עליו לפני הקב"ה כנ"ללקישוטי האמונה האמונה ע"י תענית, אזי 

עוד רמוז בויגש יהודה אל יוסף הצדיק דייקא בזמן הרעב ששוב ירדו בנ"י ויעקב למצרים שחזר על עצמו  
שה אבות סימן לבנים אבל יש כאן גם בחי' הארת ו מעבזמן אברהם ושרה וחז"ל אמר המה שכבר הי 

  רעיין ביאוהחסדים למלכות שא"א אלא באופן של אחורים שצריך היה שוב להתחיל את התיקון מהתחלה ) 
 קוטים( יהל

.  עז}זוהר ויגש{  , דא תקרובתא דמלכא למלכאעוויגש אליו יהודא   \עה/)בראשית מד(עד  וזה

אדוני בי  אליו  רחמויאמר  מבקשת  מ, שהשכינה  הרחוקים.  ים  אלו  על  נא  השי"ת,  ידבר 
דהיינו על    על העברואל יחר אפך בעבדך  , ולא ישמע עוד אמצעי.  עבדך דבר באזני אדוני

עכשיו עד  שלימה  באמונה  אליך  מלהתקרב  שהשתהינו  כפרעה זה  כמוך  כי  לשון [עח]   .  פרעה,   ,
האשה  \פ/ [עט]   התגלות ראש  את  ופרע  מהגלוי, כמ"ש  אלא  אדם  לבני  ידוע  אינך  אתה  כי   .

ידוע אלא מהגלוי, לפיכך טעו כל אחד לפי טעותו. אבל כשאתה מבטל    ומחמת שאינך 
ז ע"ב( הקב"ה גוזר וצדיק מבטל. אזי ידעו  שביל רצון הצדיק, כשאחז"ל )מ"ק טרצונך ב

 מהגלוי על  
 

 
 תורה לא אות ט' ד"ה ולעתיד   עיין  עא
ת   -  לא עיין תורה    עב יָך רֹאֹות אֶּ יָך ְוָהיּו ֵעינֶּ ֵנף עֹוד מֹורֶּ ְעָיה ל'(: "ְולֹא ִיּכָ ם )ְיׁשַ ָעִתיד ִיְתַקּיֵ ו  מוֹ   ְולֶּ י ַעְכׁשָ ִנים. ּכִ ִחיַנת ּפָ ה ּבְ ּלֶּ ֲאַזי ִיְתּגַ יָך", ׁשֶּ רֶּ

ם וְ  י ָפַני ֵמהֶּ ְרּתִ ָבִרים ל"א(: "ְוִהְסּתַ )ּדְ ְבִחיַנת  ּבִ לֹות,  ּזָ ַהּמַ ַהְנָהַגת  ּבְ ַבע,  ַהּטֶּ ְך  רֶּ דֶּ ּבְ ר  ֵני ה' ֻמְסּתָ ִמן  ּפְ ה  ֲעֻמּקָ ה  ַהַחּמָ ו ַמְרֵאה  ְוַעְכׁשָ ֱאֹכל",  ָהיּו לֶּ
ם. ְעָיה י"ח(: ְוזֶּ   ִצּלָ ִחיַנת )ְיׁשַ יר א   ה ּבְ ְסּתִ ּמַ ׁשֶּ ל  הּו ַהּצֵ ם, ְוזֶּ הֶּ ר ּבָ ַהְנָהָגתֹו ֻמְכָנף ּוֻמְסּתָ ָרה ׁשֶּ ָנַפִים ְוַהַהְסּתָ ַהּכְ ָנָפִים", ׁשֶּ ה. ְוֵאין  "ִצְלַצל ּכְ ֹור ַהַחּמָ

אֶּ  ה  זֶּ ְוֵאין  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֵמִאיר  ֵאין  ה,  ַהַחּמָ אֹור  ׁשֶּ ֵמֲחַמת  א  ּלָ אֶּ ה  ם: לָּ זֶּ ִיְתַקּיֵ ָאז  ׁשֶּ ָעִתיד  לֶּ ֲאָבל  ְיָקא.  ּדַ ה  ַמְראֶּ ה,  ַהַחּמָ ַמְרֵאה  ם    א  ָלכֶּ "ְוָזְרָחה 
יָקהּ  ְרּתִ ה ִמּנַ רּוְך הּוא ְלהֹוִציא ַחּמָ דֹוׁש ּבָ ְבִחיַנת 'ָעִתיד ַהּקָ ה, ּבִ ּלֶּ ּה ִיְתּגַ ָתְקּפָ ה ּבְ ַהַחּמָ ׁש", ׁשֶּ מֶּ ם: ׁשָ א     ' )יא(. ֲאַזי ִיְתַקּיֵ יָה" )ַמְלָאִכי  בִּ   "ּוַמְרּפֵ ְכָנפֶּ

"ל:  ּנַ יָך ּכַ ֵנף עֹוד מֹורֶּ ּלֹא ִיּכָ    ג'(, ַהְינּו ׁשֶּ
וזקנות ברחבות    .פסחים דף סח   עג זקנים  ישבו  צדיקים שיחיו מתים שנאמר עד  יונתן עתידים  נחמני אמר רבי  בר  רבי שמואל  אמר 

 .ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים 
 בתשכט נמחק מ"מ הזה   עד

ָך בְּ   בראשית פרק מד  עה  ָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאּפְ ָך ָדָבר ּבְ ר ָנא ַעְבּדְ י ֲאדִֹני ְיַדּבֶּ ר ּבִ ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאמֶּ ּגַ ַפְרעֹה: )יח( ַוּיִ י ָכמֹוָך ּכְ ָך ּכִ  ַעְבּדֶּ
   יהודה  -בתרלד   עו

   בתשכט נמחק מ"מ זה  עז

 סוף פסוק הנ"ל ויגש אליו   עח 

   פרש"י שמות לב כה   עט 

י   שמות פרק לב   עיין  פ י ָפֻרַע הּוא ּכִ ת ָהָעם ּכִ ה אֶּ ְרא מׁשֶּ ם: ְפָר )כה( ַוּיַ ָקֵמיהֶּ ְמָצה ּבְ    עֹה ַאֲהרֹן ְלׁשִ

 מגולה נתגלה שמצו וקלונו כמו )במדבר ה( ופרע את ראש האשה:   -פרוע    -  רש"י פ 
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ידעו שיש  אזי  וצדיק מבטל,  גזירה,  איזה  המזלות מחייבים  הסתום, כשרואים שמערכת 
וזה רצון הצדיק.  עושה  נמצא, שהוא  היינו    [א]   אלקי  ואינו מקיים. פרעה  גוזר  מה פרעה 

 :  ל גזירתם. אף אתה גוזר ואינך מקיים, כי הצדיק מבטלכ   מערכת המזלות הגלוים ל  

 
את התורה העוסק ביציאת מצרים אל  רבנו ן התורה הזו בפסוק שבו פתח כיצד מבואר כל עניי עתה יבאר

סביב ודרשו במדרש שכוונתו לעשות להם סעודה במדבר  כם ישר לארץ אלא ידלא הולארץ ישראל 
דהיינו אכילת פנים בפנים קב"ה שעל ידה נעשה יחוד כזו  להביאם למדרגת אכילה ומבאר רבינו שהכוונה 

יצאו  ירדו החסדים ושהוכה פרעה י' מכות נכנע ואזי   ע"יכי בני ישראל ממצרים  עלווזה נעשה ע"י שהמן. 
דהיינו דכתיב ונישלם הדיבור למוחין דגדלות פרעה ועלו ממצרים ממיצר הגרון   אהוממוחין דקטנות ש

  ליקטואזי הדיבור כי חמושים רומז לדיבור בה' מוצאות הפה שנישלם ביציאתם ממצרים.  "וחמושים עלו"
שהיא אמונה כל   ה את כל הניצוצות שהיו בו והיינו הערב רב שנתגיירו ונשלמה האמונה בקשוטיהמפרע

ואזי ויסב דהיינו  רואה ממש אלוקות בכל מקום ולא רואה גשמיות וטבע כלל ש כמוכך חזקה וברורה 
   הותרה האכילה.

"כ חמושים עלו  נמצא שרבינו דורש את הפסקים מהסוף להתחלה תחילה עלו בני ישראל מצרים ואח
 . ואח"כ ויסב אלקים

], איתא במדרש )שמות פ'  \ב/ ויסב אלקים וכו'  וזהו  לשון סעודה, היינו   ויסב(  \ד/[ג ך 

 . \ה/ שדרכם היה לאכול אכילת קבע בהסיבה על מיטות לשון היסיבה

)כמו שפרש"י שםיםש  מ  ח  ו   ישראל  , אחד מחמשה  מכלל  חמישית  רק  ממצרים  ןרבינו (,  שיצאו 

לעבדו  היינו ה' מוצאות הפה. שעל ידם כל העכו"ם פונים לאמונת ישראל  מישה  דורש מח
רים בו ידהיינו הדיבור אחר שמא  העמים שפה ברורה וכו'ז  אז אהפוך אל  [ו]  , כמ"ששכם אחד

 .  החסדים והוא דיבור שלם לפניו ית' הוא מלקט ניצוצות שבלע פרעה ונעשים גרים
ממיצר הגרון. היינו ע"י עלות בני ישראל  כות פה  להמדהיינו  ,  עלו בני ישראל מארץ מצרים

הגרון   ממיצר  הנ"ל,  התאוות  לאמונת חמראשי  העכו"ם  את  מחזיר  הדיבור,  ע"י  הנ"ל, 
ה דלא  בקישוטין  מתקשטא  בחי'  האמונה,  קישוטי  עיקר  וזה  אמונה  וישראל.  ע"י  ו. 

סדים לרדת דלא נזכר  צ"ע שלא נתבאר כאן מה גרם לח:    ויסב בשלימות, אזי הותרה אכילה בחי'  
תענית   המופתים שעושה  כאן  ע"י  אלא  תענית  ע"י  דלא  כנ"ל  ונ"ל שכאן המהלך  פרעה  נחלש  ידה  שעל 

לעילהצדיק   רמז  וכו'(,  ולזה  בתפלתו  וכשהצדיק מבטל  רבינו    )בד"ה  ע"י משה  נעשה  הניסור  כי במצרים 
כי ה' הוא    הראת לדעת  ה אתשראל כמ"ש  ע"י החסדים שהאיר לי  והוא שהחליש את פרעה וביטל יניקתו

מוחין דגדלות ועשה מופתים וביטל הטבע לגמרי ועי"ז  העלה אותם לשהכניס בהם דעת ו  האלקים, דהיינו
ממצרים   ישראל  שהועלו  הגרון  מיצר  פרע  אמבחי'  שליטת  דקטנות  מקום  והמוחין  עלה  גם  וה  רב  ערב 

 . עימהם דהינו גרים שהם הקשוטי אמונה

 ל("זלשון רבנו )ע"כ לשונו 

 

 
 פרשה צג עה"פ כמוך כפרעה   בראשית רבה פרש"י שם עפ"י    א 

יג   ב פרק  ֱאלֹהִ   שמות  ָאַמר  י  ּכִ הּוא  ָקרֹוב  י  ּכִ ים  ּתִ ְ ִלש  ּפְ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ֱאלִֹהים  ָנָחם  ְולֹא  ָהָעם  ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ַ ש  ּבְ ַוְיִהי  ָהָעם  )יז(  ֵחם  ִיּנָ ן  ּפֶ ים 
בּו ִמְצָרְיָמה:  ָ ְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוש  ב    ּבִ ּסֵ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ֱאלִֹהים אֶ )יח( ַוּיַ ים ָעלּו ְבֵני ִיש ְ ִ ר ַים סּוף ַוֲחֻמש  ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ה    ת ָהָעם ּדֶ ֶ ח מש  ּקַ )יט( ַוּיִ

קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלי  ָרֵאל ֵלאמֹר ּפָ ֵני ִיש ְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ְ ַע ִהש  ּבֵ ְ י ַהש  ֶכם: ַעְצמַֹתי  ֶתם ֶאת  ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ּכִ ה ִאּתְ  ִמּזֶ
 שמות רבה פרשה כ' סוף פסקא יח על שמות יג יח עוד עיין שם פרשה כה פסקא ז' ובמדבר רבה א' ב' ותנחומא במדבר ב'  ג

מהו ויסב שהקיפן הקב"ה כשם שהוא אומר )זכריה ב( ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב וכגון    -פרשה כ פסקה יח    שמות רבה   ד
ינזקו כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו אלופי    רועה צאנו   רועה שהיה  והיה סובב את הצאן שלא  זאבין באין על הצאן  וראה 

אדום ומואב וכנען ועמלק עומדין ונותנין את העצה היאך לבא על ישראל כשראה הקב"ה כך סבב אותן שלא יבואו עליהם שנאמר  
וד אומר )תהלים קכה( ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו  מנין שכך ד ויסב אלהים את העם ולא בעוה"ז בלבד אלא לע"ל כך  

 ד"א ויסב אלהים את העם מכאן אמרו רבותינו אפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב שכך עשה להם הקב"ה שנאמר ויסב אלהים: 

שרגילים היו כשמתועדים  אכול יחד.  בלא הסיבה, וסימן הוא שלא נתוועדו ל   -היו יושבים    -  ' ו משנה ו" ברכות פ   משנה על    רע"ב   ה 
 חבורות אנשים לאכול, שהיו מסובים על המטות ואוכלים ושותים בהסבת שמאל: 

 הנ"ל סוף אות ד' ובאות ג'  'צפניה ג  ו

 אל עמים ועין לעיל תורה מח דף נז. שם כתב רבינו אל כל העמים(  -אל כל העמים )בפסוק   -אל העמים. ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   ז

 נ"ל ה  -, ובלוה"ת שם ונ"ל  -תרלד ב   ח 
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והוסיפם מוהרנ"ת כפי מה  בשתי לשון רבינו בציבור ולא נכתבו בשעת אמירת תורה זו שנאמרו   ותהשמט
 שזכר

וזו כוונת חז"ל שאמרו שכשיש  לאות ב'    שייך זוכים לאמונה  מבאר בה שע"י שלום בין אדם לחבירו 

   .שלום בין ישראל נמחל להם על ע"ז והטעם כי השלום יחזיר להם את האמונה

 יתי, כי ע"י השלום יודע להשיב על אפיקורסטודע מה שתשיב לאפיקורס  שלום ר"ת  וזה

וגם ע"י השלום שיש בין ישראל בין א' לחבירו, גם ומוסיף כאן רבינו עוד  שבלבו כנ"ל ע"ש.  
האפיקורס נתבטלין  במ"א  יאתיעי"ז  כמבואר  כז  [יב],  תורה  לריש  כי  .  \יג/ הכוונה  נראה  והטעם 

זה בזה ויש בפרט מה שבכלל וכל העובר על הכלל עובר בפרטיות על  צד נשמתם  ישראל ערבים ואחוזים מ
מזה עיין בשיחות   רויותוקת בכלליות גורמת למחלוקת בין היצרים והמדות שבלב הפרט.  לולכן המחהפרט  

  הל אחד יש בו בחי' איזה אומה ונעש מלחמות העולם משפיעות על בני הבית שכהר"ן סימן עז שגם כל  
בין האומות עד כדי כך שאם יצא אדם להתבודד ביער יכול להשתגע כי כל המלחמות  ניהם כמו מחלוקת בי

אחרת.  לוהל אומה  שהוא  לו  ידמה  רגע  שבכל  בליבו  צא  ע  עי"ש.  יתחוללו  אות  הר"ן  שיחות  עיין  וד 
ישראל    רכשמדב לאותו  השייכת  בתורה  האות  אצלו  נחשך  אזי  מישראל  אחד  אהבת  על  אצלו  ונתמעט 

 . הפרטלב משפיע על בכלל של שאהבת ישראל והשלום היינו כנ"התורה. ו

)הושע    חבור עצבים אפרים הנח לו  ודרשו על הפסוק  \טו/[{יד]   ב"ר פ' לח}רז"ל  מרו  וזה שא
להוכיחם   \טז/ד'( ואין טעם  בע"ז  ישראל  דבוק  לנביא  דברי הקב"ה  הם  הפסוק  לטובה  ,פשט  דרשו    וחז"ל 

הנביא להם  ישראל  שרמז  בין  שלום  עשכשיש  אפילו  ע"א,  אבל  ,ובדין  להם.  חלק    מוחלין 
שכיון שלב ישראל חלוק ומרוחק ממני לכן הם דברי הקב"ה  פשט הפסוק    \יז/)שם י'(  לבם עתה יאשמו

חל  ,יענשו דרשו שאם  הנ"ל  במדרש  מזה  ווחז"ל  זה  ישראל  לב  אזי ק  ישראל  בין  מחלוקת  יש  אם  דהיינו 

י ע"י המחלוקת באין כפירות כנ"ל, כאר הטעם  ורבנו מב.  בעבודה זרהבחטאם  נענשים על אשמתם  
וכ"א אוחז בדעתו, מאחר שאינם באים ומתוועדים יחד לדבר א' עם חבירו להפכו לדעתו.  
וידברו זה עם זה, לא ישוב מדעתו מחמת הנצחון של המחלוקת. אבל  יבואו יחד  ואפי' 

יתב בוודאי  השלום  ע"י  כי  להם.  מוחלין  כו"ם  עובדין  אפי'  שלום,  הע"ז  כשיש  טל 
זה    יחת יהאפיקורסו וישיבו  זה,  עם  זה  שידברו  ע"י  מהם,  לכ"א  מדעותיו יטשיש  זה  את 

 
 דפו"ר לאפיקוריס   ט 

 אפיקורסות  -דפו"ר אפיקורסית בתשכט    י

 האפיקורסות   -דפו"ר האפיקורסית ובתשכט    יא 

 ]אות א'[   * לעיל בתורה כז   יב 

ִליכוּ אות    כז תורה    יג ְ ם ַיש  ֶכם ֶאָחד, ְוֻכּלָ ְ ל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ְלָעְבדֹו ש  ְֹך ֶאת ּכָ י ִלְמש  ַרְך     ֱאִליֵלי ]א[ ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ לּו ֶאל ַהש ּ ּלְ ְוִיְתּפַ ם ּוְזָהָבם  ְסּפָ ּכַ
ֵני  ין ּבְ ש  ּבֵ ּיֵ ֶ לֹום ש  ָ י ַעל ְיֵדי ַהש ּ ּדֹור. ּכִ ּבַ ֶ לֹום ש  ָ ָכל ּדֹור ָודֹור ְלִפי ַהש ּ ה ּבְ ָבר ַנֲעשֶֹ יִרים ֶזה ָלֶזה ָהֱאֶמת,    ְלַבד ֶזה ַהּדָ ָהָאָדם, ְוֵהם חֹוְקִרים ּוַמְסּבִ

ְסּפֹו, ּוְמָקֵרב ֶאת ַעְצמֹו ְלָהֱאֶמת: ַעל ְיֵדי   ֶקר ֱאִליֵלי ּכַ ֶ ל ִאיש  ֶאת ש  ִליְך ּכָ ְ  ֶזה ַמש 

 תורה רנא שע"י מחלוקת נופלים מחשבות כפירה של רשעים בלב הכשרים ריש    גם עיין 
 וישם ועוד לז וספרי במדבר מב ד"ה    'ודרך ארץ ז   'א   'ובמסכת כלה רבתי ה   'פסקא ו' ובמדבר רבה יא ז   יד

רבה   טו  ו    מדרש  פסקה  לח  פרשה  מהם    -בראשית  נשתיירה  הפלגה  דור  של  ואלו  פליטה  מהן  נשתיירה  לא  המבול  דור  של  אותן 
פליטה אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל שנא' )שם כד( גבולות ישיגו עדר גזלו וירעו לפיכך לא נשתייר מהן פליטה אבל  

ויהי כל הארץ שפה אחת לפיכך נשתיירה מהן פליטה רבי אומר גדול השלום שאפילו    ת זה שנאמר אלו על ידי שהיו אוהבים זה א 
ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם שנאמר )הושע ד( חבור  

 .למדת גדול השלום ושנואה המחלוקת יאשמו הא    עצבים אפרים הנח לו אבל משנחלקו מה הוא אומר )שם( חלק לבם עתה 

גדול שלום שהוא שקול כנגד הכל אנו אומרים עושה שלום ובורא את הכל רבי אלעזר בנו    -במדבר פרשה יא פסקה ז    מדרש רבה 
)הושע ד(  של ר"א הקפר אומר שאפי' ישראל עובדין עבודת כוכבים ושלום ביניהם כביכול אמר הקב"ה אין השטן נוגע ביניהם שנא'  

   .הא גדול שלום ושנואה מחלוקת   , ( חלק לבם עתה יאשמו י'   בור עצבים אפרים הנח לו אבל משנחלקו מה נאמר בהם )שם ח 

שם מתאר מצב עגום מאד בישראל שנפלו בכל התאוות ופשעים נוראים של שפיכות דמים עריות וע"ז ומסיים שהכל בגלל    נביא ה   טז 
ומסיים שישראל כל כך דבוקים    )ופרש"י מרוב אכילה ושתייה סרר ישראל(   צם ההשפעה רוב השפעה שהשפיע להם ולכן מעתה יצמ 

 רים הנח לו.כי לא ישמעו וזהו חבור עצבים אפ   בע"ז שאין טעם כלל להוכיחם 

 נצמד לעכו"ם ואי אפשר לו לפרוש לפיכך הנח לו אתה הנביא ולא תנבא להוכיחו כי לא יועיל:   -)יז( חבור עצבים אפרים    -  רש"י פ 

בֹוָתם:    ק י הושע פר   יז  ֵֹדד ַמּצֵ חֹוָתם ְיש  מּו הּוא ַיֲערֹף ִמְזּבְ ָ ה ֶיְאש  ם ַעּתָ  )ב( ָחַלק ִלּבָ

  הוא הדבר אשר יערוף מזבחותם ישחית לשון וערפו שם )דברים כא( וערפתו )שמו' יג(   -ממני. עתה יאשמו    -)ב( חלק לבם    -  רש"י פ 
ישראל עבדו עכו"ם ושלום ביניהם אין השטן מקטרג ביניהם שנאמר  לום שאפי'  ד"א לפי מדרש אגדה גדול הש   .     ישבור צוארם 

 חבור עצבים אפרים הנח לו )הושע ד( ושנוי המחלוקת שנאמר חלק לבם עתה יאשמו יש פתחון פה לשטן לקטרג: 
 הע"ז והאפיקורסות  –בדפו"ר הכו"ם והכפירו' באלקים חיים, ומתקפא הע"ז והאפיקורסית בתשכט    יח 

 זה את זה   -בלוה"ת של תרלד ומתרלו  זה עם זה, ועיין לוח טעויות תקפא בסוף ח"א שם שציין מוהרנ"ת שזו טעות וצ"ל זה את זה.   -ה, בתקפא ותרלד זה את ז   -ר בדפו"   יט 
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וכמבואר  \כא/והכפירות  כים הרע כנ"ל  ע"י השלום  וישרה  יבואו לאמונה שלימה  ובוודאי   .
וצ"ע הרי   \כג/ משמע כאן שאין ערך לשלום אלא עד כמה שמביא לאמונה ובלא זה אין לו ערך   [כב] במ"א  

   :עלת השלום עצומה גם כשכל התועלת בה שמונעת מחלוקת  ויזקה עצום וא"כ ת אה מאד וההמחלוקת שנו
עיין דברים רבה ה' ו' בימי אחאב אע"פ שהיו עובדי ע"ז היו נוצחים במלחמה כיון שלא היו בעלי לשון הרע  

 ע"ז. וצ"ע שלא באו עי"ז לאמונה שהרי כל ימיו היה עובד .ביניהם

 
ועושה ממחלוקת הלכות כי לומד מאיזה  בתורה יב הצדיק מהפך  אר כשם שבמ)ג"ז שייך לאות הנ"ל(  

אנו את הפסקי הלכות היוצאים    כך פין ומאיר בהן ומעלה אותן ליחוד קב"ה ושכינתיה  והלכות נעשו החר
 נעשה יחוד קב"ה ושכינתיה עי"ז  ההייממחלוקת התנאים אנו צריכים ללמוד ולהאיר בהן הבנה כזו ש

הל  מהמחלוקת כמבונעשה  לדוד  אכות  בתהלה  היטב. [  כד] ר  שם   כה  ע"ש  מבואר 

שההלכות הם תיקון המחלוקת, כי חוזר ומהפך הצירופי אותיות של המחלוקת להלכות 
ע"ש שם  מהם   ,כמבואר  ועושה  המחלוקת  של  הצירופין  אלו  לומד  שהצדיק  שם  מ"ש 

וזהו בחי וכו' ע"ש.  פו  'צירוף הלכה  סק בשביל  מ"ש כאן שצריכין ללמוד הלכות דהיינו 
פסוקה    :   תיקון המחלוקת. והבן ברוחניות את המחלוקת להלכה  דהיינו שלימוד הפסקי הלכה מהפך 

הלמדן ושלום לפה  שנפלו  מהלכות  נעשתה  שהיא  הצדיק  מבין  הצדיק  על  שמחלוקת  יב  בתורה  כמו  כי   ,
"כ חיבוק ואחוהצדיק מבין מאיזה הלכות נעשית וכשמבין אזי מעלה את ההלכה שהיא בחי' מלכות ליחוד  

השלם   נישוק יחוד  מהמחלוקת  עד  היחוד  ידו  שעל  שלום  שעשה  נעשתה    ,נמצא  שמהן  מההלכות  דהיינו 
ללמוד    .המחלוקת אלא  לבד  בע"פ  ללימוד  הכוונה  אין  הלכות  הפסקי  כשלומד  לכאן  ללמוד  צריך  ומשם 

ה יב  בואר בתור עד שידע היטיב כיצד להתנהג בהן למעשה וההלכות הן בחי' שכינה כמ  \כו/ בהבנה היטב
סוף אות א' רחל בחי' תורה שבע"פ כרחל לפני גוזזיה שגוזזין ממנה הלכות. והאדם הלומד אותה מאיר בה  
     הבנה ונעשה יחוד קב"ה ושכינתיה וכמו שמבואר בתורה יב שעושה הצדיק עם ההלכות שלומד מהחרופין. 

 
ה'( אחורים.  )שייך לאות  בחי'  היא  מדוע  עניין התענית  מחמת מחמת שהה  שביאר  מיקל התענית  רגל 

זה   בעניין  רבינו  מוסיף  וכאן  פעם.  בכל  מהתחלה  קשות  הריחוק  ההתחלות  כי ) שכל  הפוכה  סברא  אבל 
יש בהם בחי' משותפת שדומ ואעפ"כ  אלא שההתחדשות    ,לבחי' אחורים  יםההרגל הוא הפך ההתחדשות 

בבחי' הרגל( יהיה  דייקא להתחיל מחדש שלא  ד  היא  כלעיל  דהיינו  מוסיף יצד  למד  וכאן  לצאת מהקושי 
 הקושי הזה בתחילתו כך הוא כל ההמשך.  שיבורכיצד לשמור את הקושי הזה כי כפי 

אל    גם מהיפך  שיוצא  מחמת  קשות  התחלות  כל  כי  התחלה.  הן  הדברים  כל  עיקר  כי 

וכו'   הווכיהיפך  לכן  דקטנות  למוחין  להפיל  ולא  הנפש  להתגלות  הכנה  להיות  צריכה  עיקר ן שהתענית 
מה שכבר עבר זמן מההתחלה שזה בחי' כתיבת השם באחורים לכן התענית    מכחכשמתרגל קצת וזה  הוא  

 כנ"ל.  בחי' אחורים 
פעם מחדש בכל  צריך שיראה שיבא  להצדיק,  שנוסע  ופעם  פעם  בכל  שעדין    וע"כ  שכיון 

בו שיאיר  רוצה  גדול  הצדיק  ואור  הדינים  המתקת  צריך    צריך  לכן  דינים  מלא  דיק לצ  השהביאכשהוא 

 
 הרעות   -מתרלו  בלוה"ת של תרלד ו הרעים,    -ותרלד דפו"ר    כ 

ל עמך ישראל לעולם ותבטל כל מיני מחלקת מן  שלום בין כ ותשים  ......  -אמצע אות תשסח    תפילה סב   -  "א ח   קוטי תפילות י ל עיין   כא
העולם, ויתרבה השלום בעולם עד שיוכלו להתועד יחד כל אחד עם חבריו, ויסבירו זה לזה האמת לאמתו, ויזכירו זה את זה שלא  

שלא יהיה    ום בעצמינו יבלו ימיהם להבל ולריק, עד שישובו כולם אל האמת ויעבדוך כולם באמת ובאמונה שלמה. ותזכנו שיהיה של 
ידיעה   ונזכה לידע  יצרינו.  ובלבב שלם בשני  ובצדיקיך האמתיים ולעבדך באמת  נזכה להאמין בך  ושלום מאתך, רק  לבנו חס  חלק 
שלמה באמת ובלב שלם שמלא כל הארץ כבודך, ואתה בעצמך ובכבודך עומד אצלנו בשעת התפלה, ואתה שומע ומאזין ומקשיב  

תפל  של  ודבור  דבור  ונר כל  גדול  ותינו.  בהתעוררות  זה  ידי  על  שנתעורר  עד  התפלה,  בשעת  ובפרט  תמיד,  עלינו  אלהותך  גיש 
 להתפלל בהתלהבות גדול ובכונה גדולה ועצומה, ולדקדק מאד לכון את דברינו. ולא יצא שום דבור מפינו בתפלה שלא בכונה: 

 [ בתורה כז הנ"ל* שם ]   כב 

 18  26סב   הריצ"ח   כג
 תורה יב אות ד'  כד

   ש היטב והבן, ובתקפא הוסיף כל מה שנכתב כאן לפני תיבת והבן עי"   -דפו"ר ב   כה 

תפילות   כו  סב    "א ח   לקוטי  גדולה.      -   ]תשסח[: אות  תפילה  בהתמדה  הפוסקים  בספרי  לעסק  שאזכה  הרבים  ברחמיך  תעזרני  ובכן 
ולהבין  , שאזכה ללמד במהירות גדול,  בי ותעזרני ותושיעני ללמד הרבה בכל יום ויום ספרי הפוסקים. ותפתח את דעתי, ותכין את לב 

לאמתו. באמת  התורה  דיני  בכל  הלכה  הפסק  וללבן  ולברר  בוריו,  על  המחלקת    הדין  בעלי  כל  בין  באמת,  ההכרעה  לידע  ואזכה 
דקדושה שמחולקים בדיני התורה. ואזכה לעשות שלום והכרעה ביניהם. ועל ידי השלום הזה יומשך וישתלשל שלום בכל העולמות,  

 יתפשט השלום גם בעולם הזה.ש   עד 
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תיהיה בבחי' כתיבת השם באחורים שהיא האופן שמאירים שפע ע"י הארת השם הקדוש למקום שיש בו  

לצדיק  .  דינים לבוא  ועכשיו הוא בא פעם שנית, רק דהיינו  לא כמו שכבר היה אצל הצדיק 
מו שלא היה מעולם אצל הצדיק, ויהיה אצלו כמו שבא עכשיו מחדש פעם ראשון. כי  כ

ה כל ההתחלה  כזא י עיקר  של  העבודה  כח  שעיקר  נמצא  כנ"ל,  קשות  התחלות  כל  כי   ,
פעם  וכן  הימים אינו אלא ההתחלה כנ"ל ע"ש.   כמו שבא  בעניין הנסיעה לצדיק שצריך שתיהיה 

גדולה   התלהבות  יש  אז  כי  ומתנהג ראשונה  הולך  כן  ההתחלה,  של  וההתלהבות  הכח  וכפי 
כ כנ"ל. על  היא ההתחלה  עיקר  כי  בכל פעם מחדש,  ן צריך להבעבודתו,  פן כחתחיל  כי 

הכל  כי  כראוי,  בשלימות  אינה  עבודתו  כל  גם  וא"כ  כראוי,  התחלתו  היתה  לא  ואולי 
ולבא להצדיק  \לא/[ל]   . על כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש[כט]  מתנהג כפי ההתחלה  ,

מחדש, בכח התלהבות גדול והתגברות חדש לעבודת השי"ת, כדי שתהיה עבודתו כראוי  
לה כנ"ל. וכן בכל פעם ופעם צריך לחשוש חששא זו, פן לא התחיל עדיין  י כח ההתחכפ

הביאור נ"ל כי כשבא לצדיק אזי הצדיק    :  כראוי, וצריך להתחיל ולבא להצדיק בכל פעם מחדש
מאיר לו מאורו אבל כלי הקבלה שלו היא כפי השגתו בגדולת הצדיק וכל פעם שבא לצדיק צריך לחשוש  

וממילא הכלי שהכנתי לקבל ממנו לא היה כראוי. וזה בחי' בונה    ,דולתו כראוימדתי על גשמא עדין לא ע
ומחריבן עומד  אישבחי'    וזה  ,עולמות  בהם ען אדם  נכשל  תורה אא"כ  דברי  וחוסר    על אףכי    ,ל  הכשלון 

נעשה בפעם הבאה כלי   ,אבל מהרושם שנשאר בו  ,שלימות הכלי שגורם לזה שלא יצליח לקבל כל האור
וכן הלאה חזק  כל פעם להתחיל מהתחלה  ,יותר  צריך  לא  ,  לכן  להבין שמא  יתעורר  פעם  והעיקר שבכל 

  מחודשת. והתלהבות ולבוא בהתעוררות  ,השיג עדיין גדולת הצדיק שבא אליו כראוי

 
ש גם  אולי   רבנו  כאן  לצדיק  רומז  תכש הנסיעה  כמו  היא  אזי  חדש  בהתלהבות  פעם  כל  שכמו ,  ניתעהיא 

הכי נמי הנסיעה לצדיק   ,ים היא מדביקה את האחורים שלא תיהיה יניקהרשהתענית ע"י שהיא בחי' אחו
בכל פעם בהתלהבות חדש מדביק את אחורי הקדושה שלא תיהיה יניקה ואזי יורדים החסדים ויכול לדבר  

 לפניו ית'. 
בחיי מוהר"ן רצז אמר שזה יותר משבע  ו  ,וקרוב לזה מצינו בתורה קסז ששבת אצל הצדיק היא כמו תענית

 פעמים תענית משבת לשבת. 
  , שהתענית היא בחי' יחוד אחור באחור  ,ולפי מה שביארנו לעיל עפ"י הכתב יד של תורה זו שבסוף הספר

בניה על  דמסככה  אמא  בחי'  עי"ז  שנעשה  דין  ,דהיינו  של  בזמן  גם  יחוד  ששומרת   ,המאפשר  האמא  ע"י 
ובינה שהצדיק הוא בחי' אמא בינה    השזה כפי המבואר בככבי אור חכמ  ,תריום עוד  הדברים מאירי  ,עליהם
ואזי יכול תחת כנפי הצדיק להתייחד עימו   ,נמצא כשבא לצדיק נעשה בחי' אמא דמסככה על בניה  ,עילאה

   .ומלא דינים וקטרוגיםד ו ראע"פ שהמצב הכללי שלו הוא י ,ית' בדבורים נפלאים
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה סב 

  
 

 
 הוא,    -היא, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   כז

   כי -, ובלוה"ת שם פי  -בתרלד   כח 

 בינה לעיתים דרוש א' לשבת ר"ח אלול, מהר"ל נצח ישראל סוף פרק מג ד"ה והתבאר לך.    כט 

 עיין חיי מוהר"ן סימן תלז   ל 

ַתב ַהֲחֵבִרים, אָ אות  אות תלז    -  חיי מוהר"ן   לא ִמּכְ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, יֹאַמר  מַ )א(  ּבֵ ְתּבֹוֵדד  ּמִ ֶ ש  ּכְ ַעת ַהִהְתּבֹוְדדּות  ְ ש  ּבִ ּיֹאַמר ָהָאָדם  ֶ ּטֹוב ש  ֶ ר, ש 
כֹות הֹוְלִכין ַאַחר ַהַהְתָחלוֹ  ָ ל ַהַהְמש  י ּכָ ַעם ַהְתָחָלה, ּכִ ָכל ּפַ ה ּבְ ָך. ְוַיֲעשֶֹ ֵבק ּבְ ַהַהְתָחָלה  ת. ַוֲאִפּלּו ַהְמַחּקְ ַהּיֹום ֲאִני ַמְתִחיל ִלּדָ ֶ ִרים אֹוְמִרים ש 
"ל.   ּנַ ַעם ַהְתָחָלה ְויֹאַמר ּכַ ָכל ּפַ ה ּבְ ְך ַיֲעשֶֹ ָ ה ַנְפש  ה. ִנְמָצא ִמּמָ ֲעשֶֹ ל ַהּמַ ל ּכָ ֶ ָבר ש  מֹו ֲחִצי ּדָ ו  ִהיא ּכְ ָ ְך ִאם ָהָיה ִמּקֶֹדם טֹוב, ַעְכש  ָ ה ַנְפש  י ִמּמָ ּכִ

לֹום ִמ  ָ ה: קֹּ ִיְהֶיה טֹוב יֹוֵתר, ְוִאם ַחס ְוש  ָ אי ָצִריְך ּוֻמְכָרח ַלֲעשֹֹות ַהְתָחָלה ֲחָדש  ַוּדַ  ֶדם לֹא ָהָיה טֹוב, ּבְ
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