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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

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

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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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 ואורח צדיקים קלג . קלד קלה                       מוהר"ן                      קב:       ליקוטי

מגילה  [ב] על פסוק [א](.והוא ענין שאמרו בגמרא )עירובין כא

פת לה וכו', נמצא כל העולם , כד קלכד עייפת לה וכו'עפה 

כולו כזרת א' מג' אלפים ומאתים מתורה. נמצא שהתורה 

גדולה ורחבה מאוד, רק שהזרת הקטן שהוא העולם עומד בפני 

, אף שכל מאור העינים ומונע מלראות אור הגדול של התורה

ורחבה העוה"ז הוא רק זרת קטן נגד התורה שהיא גדולה מאד 
)איוב יא(. ולכאורה קשה איך יוכל דבר קטן כזה  ני יםימג

להפסיק ולחצוץ בפני דבר גדול כזה, שגדול כמה אלפים פעמים 

כמותו. כי כל העוה"ז כולו קטן מאד כנגד התורה שגדולה 

, כמו מטבע [ד] אכנגדו אלפים פעמים. אך הוא כמשל המוב

קטנה אם תחזיק אותה נגד עיניך, ימנע מלראות הר גדול, 

אע"פ שההר גדול אלפים פעמים כמו המטבע הקטנה. אך 

מחמת שהמטבע עומדת נגד עיניו, ע"כ חוצצת בפני ראיית 

העינים, עד שאינו רואה הדבר הגדול ממנו כמה פעמים. כן 

עולם, ונדמה  כשמגיע ובא אל העוה"ז, נשאר שקוע שם בהבלי

המועט, מונע אותו מלראות ולו שאין טוב מזה. והעוה"ז הקטן 

של התורה שהוא גדול כמה אלפים פעמים  האור גדול ומופלג

כנגדו כנ"ל. והוא ממש משל השמש, שהארץ מפסקת מלראות 

אור גדול של השמש, אף שהשמש גדול כ"פ כמו הארץ, והוא 

, כאור קים כאור נוגהואורח צדי. וזהו [ו] כמשל הנ"ל כמובא

נוגה ממש. כמו השמש שמאירה תמיד, רק שהמניעה מחמת 

הארץ המפסקת כנ"ל, אף שהארץ קטנה נגד השמש וכמשל 

הנ"ל. כן הצדיקים מאירים תמיד, רק שהארץ היינו העוה"ז 

מפסיק מלראות אור הגדול שלהם. ואף שאורם גדול מאוד, 

ד אורם הגדול, והעוה"ז כולו בכלל הוא קטן ופחות מאוד נג

עכ"ז הוא מפסיק ומונע מלראות אורם כמשל המטבע הנ"ל. 
וכ"ז מחמת שהעולם עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו, עד שאינו ז

יכול לראות אור התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפים פעמים. 

אבל אם יסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו, דהיינו שיטה עיניו מן 

ראשו ויגביה עיניו  חםויר, רק העולם, ולא יסתכל על העולם

ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ, אזי יזכה לראות אור 

הגדול והמופלג של התורה והצדיקים. כי באמת אורם גדול 

אלפים ורבבות פעמים מכל העוה"ז והבליו כנ"ל, רק שהעוה"ז 

עומד לפני עיניו ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו להסתכל 

התורה והצדיקים, כמשל המטבע הקטנה הנ"ל  למעלה על אור

ממש העומדת בפני העינים ומפסקת מלראות הר גדול וכו' 

כנ"ל. אבל בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו, ותיכף יראה 

ההר הגדול ממנו. כמו כן ממש לענין העולם והתורה, 

שבהעברה בעלמא, יכול להעביר העולם מנגד עיניו, ואז יזכה 

ול של התורה והצדיקים, שמאירין בכל לראות אור הגד

. וכן שמעתי בשם טדוהעולמות כולם באור גדול מאוד, והבן מא

וי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות א, שאמר [י] הבעש"ט

נפלאים ונוראים, והיד הקטנה עומדת בפני העינים, ומעכבת 

 : מלראות אורות גדולים

 כ"שחיד, גדולה לומר תורה אפי' לי עבודה[ יא] קלד

לרבים. כי צריך ליזהר מאד שלא יאמר דבר שאינו ראוי לשכל 

, שמשליך טיפי השכל באתר [יב] המקבל. כי הוא בחי' ניאוף

דלא איצטריך. ונקרא לבטלה, כי אינו מוליד אצלו כלום. 

ולפעמים נקרא ניאוף ממש, שמוליד ומוציא פסול ופגום, היינו 

ו לפי מדרגתו. וע"כ ל יגשהמקבל עושה עי"ז דבר שאינו צריך

 ידתוע"י שאומר תורה יוכל ח"ו להתגבר עליו היצר בתאו

ניאוף. וע"כ צריך ליזהר מאוד כשאומר תורה ברבים, שדיבוריו 

יתחלקו שלא ישמע כל אחד כ"א מה שצריך לו לא יותר. ואף 

שאומר בפני רבים לכולם בשוה, עכ"ז לא יכנוס בלב כל אחד 

. וכמ"ש בזוהר )יתרו ד' סח( [טו] ואחד כ"א הנוגע לו וצריך לו

שמע וכו' יזוהלא כולא עלמא שמעו אלא יתרו  [טז] וישמע יתרו

ע )זוהר תצוה ד' ע"ש. וזהו זכאה מאן דמליל על אודנא דשמ

כל הגדול מחבירו, היינו שהוא גדול ועי"ז  [יח]קפו ע"ב(. וז"ש 

אומר תורה, אזי יצרו גדול ממנו כנ"ל, כי יוכל להתגבר עליו 

ר בתאוות ניאוף כנ"ל, וצריך להשמר ולפלס דיבוריו היצה"

 : כנ"ל

] 

. אקח מועד אני משרים אשפוט כי)תהלים עה( [ יט] קלה

סגולה להנצל מגדלות, לכבד את הימים טובים, ולקבל יו"ט 

בשמחה ובהרחבת הלב כפי יכלתו. כי מרע"ה ע"י שזכה למ"ט 

ויו"ט  .[כב] מכל האדם כאדועניו מאזכה להיות  [כ] שערי בינה

שהיא בינה. וע"כ כשמקבל את היו"ט  [כד] מוחין דאימא כגהוא

 י'עם ה סגבגי'  יום טובשהיא בינה, זוכה לענוה. כי 
ע' תיקונים }רוח  גסהיפך כו, שהוא [כה] אותיות כמובא בכוונות

. כי יו"ט מבטל הגדלות, כי טבע הקטנות שיתבטל {[כז] מן זו"ח

טל הגדלות, כי ע"י לגבי גדלות. וע"כ כשמקורב להצדיק נתב

אור הגדול של הצדיק נתבטל לגמרי. והוא בחי' )איוב כט( 

, היינו ע"י שרואים פני הצדיק נחבאים ראוני נערים ונחבאו

שת יו"ט הקטנים, כי הקטנות נתבטל לפני גדלות. ועיקר כח קדו

אלה מועדי ה' אשר תקראו  [כח]הוא תלוי בצדיקים, כמ"ש 

ם. ת   , ודרז"ל )ר"ה כד( אל תקרי אותם אלא א  אותם במועדם

נמצא שהימים טובים תלוים בצדיקים, וע"כ כשמקבל ומכבד 

את הימים טובים, ומקבל אור הגדול של יו"ט שהוא בחי' צדיק 

וע"כ  : כנ"ל, נתבטל הגדלות שלו, כי הקטנות בטל לגבי גדלות

חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, כי עיקר כח יו"ט תלוי 

ה דף כז כ: ובזה מיושב שפיר מה שהקשו בגמרא )סו בצדיקים

ברגל שנאמר ע"ב( על ר"א שאמר משבח אני את העצלנים 

פני רבו ברגל והאר"י חייב אדם להקביל ל, ושמחת בחגיך[ כט]

היטיב. כי אף שהוא לבע"ש  מדוע את הולכת כו'[ לא]שנאמר 

כ"ז  ברחוק מאה פרסה מרבו ביו"ט ולא אזיל ואתי ביומי', על

הוא מחויב להקביל פני רבו ברגל, היינו שיכיר פני רבו ברגל, 

היינו שיכבד את היו"ט, ויקבל אור הגדול של יו"ט שהוא בחי' 

 פני 
 

                                              
וכי פשטת לה וגרסת רבינו כד עייפת לא  הגרסא שם גם בעין יעקב א

 מצאתי
 זכריה ה' א' ב'  ועיין פרש"י  ב
 מני -מתרלו  ג
 פרק יב בביאור עניין לקוי חמה  'ספר הברית ח"א מאמר ד ד
 )ובלוח טעויות כתב לתקן אור גדול ומופלג( אור ומופלג, -בדפו"ר  ה

 פלגאור גדול ומו -תרלומתרלד וומלפלג ובאור גדול  –בתקפא 
 בספר הברית כנ"ל ו
 נוסף בתקפא ,מכאן עד והבן מאד ז
 ירים -מתרלו ירום, ו –בתרלד  ח
 מאד -מתרצו  ט
 'ומקור מים חיים שם אות ב 'בעש"ט עה"ת דברים אות ב י

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה יא
וה הידועה עיין זוהר מדרש נעלם הקשר בין לימוד תורה לתאו יב
 א דשמעתא לא להויותחדו מלא יצה"רלח. אללדות דף קתו
 צר ך -בתקפא  יג
 בתאות -?,  מתרצו  -בתרלו  יד
ועיין לקמן תורה מז  'תורה סז אות חותורה ס' אות ז' עיין לעיל  טו

חכמים הזהרו  ' יאגם עיין תורה נט אות ה' על אבות א תנינא

                                                       
. ועיין רמב"ם ע"ז פ"א ה"ג שאברהם אבינו היה מודיע לכל בדבריכם

ועיין שמות יט ג' כה תאמר לבית יעקב ותגיד  תו.א' וא' כפי דע
לבנ"י ועי"ש קושית אור החיים דלא מצינו ששינה הלשון ועפ"י 

 המבואר כאן מובן שאמר באופן שכ"א שמע הראוי לו.
)מהמדרש והלא כ"ע שמעו מבואר שהכוונה שלא ישמע   'שמות יח א טז

 ראוי לו(שמיעה בהתפעלות המביאה לידי מעשה אלא כל אחד רק מה ש
 ש' נראית ב' בתקפא יז
 סוכה נב*  יח
שיחות הקשורות לה עיין חיי מוהר"ן  .לא ידוע מתי והיכן נאמרה יט

 סימן לח ושיש"ק ח"ג סימן שלב
 פתיחת פירוש הרמב"ן לתורה נדרים לח. תקוני זהר ז: ר"ה כא: כ

 מאד -מתרלו  כא
 במדבר יב*  כב
 )תיבת הוא נמחק( ויו"ט מוחין -בתשכט כג
ס"ק קסב וספר זמרת הארץ  'י הכנויים לרבי משה זכות אות חערכ כד

 לרבי אביגדור עזריאל אות עז 
 פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א לקוטי תורה פ' אמור כה
 היכך )כנראה נמחק פנים הפ'( –בתקפא  כו
יו"ד ה"י וא"ו  - )מתוק מדבש עמ' קצ( דף קכ:זוהר חדש תיקונים  כז

 .ה ס"ג ביה נטיל נוקמא מן ג"ס רוחאה"י איהו עשר אתוון וחושבני

                                                       
 גויקרא כ*  כח
 דברים טז יד כט
ז "רוביץ תשסובמהדו' קרן הוהאמר רבי יצחק,  –משך הנחל מהדו' בגמ' ו ל

 .והאמר רבי יוחנן -פתחו בטעותועוד מנוקדים 
 כג 'ב ד-מלכים לא
  היטב -תרלדב לב

 תורה אור
ֹּאֶמר ֵאַלי ָמה ( ב)זכריה ה  ַוי 

ה רֶֹּאה ָואַֹּמר ֲאִני רֹּאֶ  ָ ה ַאת 
ִרים  ה  ֶעש ְ ה ָעָפה ָאְרכ ָ ָ ְמִגל 

ה:  ָ ַאמ  ר ב ָ ה  ֶעש ֶ ה ְוָרְחב ָ ָ ַאמ   ב ָ
ה ֵמֶאֶרץ  איוב יא )ט( ֲאֻרכ ָ

י ָים: ְרָחָבה ִמנ ִ ה  ו    ִמד ָ
יִקים  משלי ד )יח( ְואַֹּרח ַצד ִ
ר ַעד  ֵלְך ָואוֹּ ר נַֹּגה  הוֹּ אוֹּ כ ְ

ם: וֹּ ן ַהי   ְנכוֹּ
 תורה קלד

ַמעיח יתרו  שמות ש ְ  )א( ַוי ִ
ה ֵאת  ִיְתרוֹּ כֵֹּהן ִמְדָין חֵֹּתן מֹּש ֶ
ה  ה ֱאלִֹּהים ְלמֹּש ֶ ר ָעש ָ ל ֲאש ֶ כ ָ
ִציא ְיקָֹּוק  י הוֹּ וֹּ כ ִ ָרֵאל ַעמ  ְלִיש ְ ו 

ְצָרִים: ִ ָרֵאל ִממ   ֶאת ִיש ְ
 תורה קלה

ח  י ֶאק ַ תהילים עה )ג( כ ִ
ֹּט: פ  ִרים ֶאש ְ ֵעד ֲאִני ֵמיש ָ  מוֹּ

יב )ג( בהעלותך במדבר 
ה  ֹּל ְוָהִאיש  מש ֶ ָעָנו ְמאֹּד ִמכ 

ֵני ָהֲאָדָמה: ְ ר ַעל פ   ָהָאָדם ֲאש ֶ
 )כתיב ענו וקרי עניו(

ִני ְנָעִרים  איוב כט )ח( ָראו 
: ים ָקמו  ָעָמדו  יש ִ או  ִויש ִ  ְוֶנְחב ָ

ה אמור ויקרא  ֶ כג )ד( ֵאל 
ֲעֵדי ְיהָֹּוה ִמְקָרֵאי קֶֹּדש   מוֹּ

ֲעָדם: מוֹּ ְקְראו  אָֹּתם ב ְ ר ת ִ  ֲאש ֶ
ָ  טזראה  דברים ַמְחת  )יד( ְוש ָ

ָך  ֶ ִבת  ִבְנָך ו  ה ו  ָ ָך ַאת  ַחג ֶ ב ְ
ר  ִוי ְוַהג ֵ ֵ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהל  ְוַעְבד ְ
ר  ם ְוָהַאְלָמָנה ֲאש ֶ תוֹּ ְוַהי ָ

ָעֶריָך: ש ְ  ב ִ
ֹּאֶמר  (כג)ב ד -מלכים ַוי 

ַע אתי ַאת ְ הלכתי הֶֹּלֶכת  ו  ַמד 
ם לֹּא חֶֹּדש  ְולֹּא  ֵאָליו ַהי וֹּ

ֹּאֶמר ש ָ  ת ַות  ב ָ ם:ש ַ  לוֹּ

 



 קלה  קלו                     מוהר"ן        קג.  כי אקח מועד יקוטי                         ל            

כי עיקר קדושת היו"ט תלוי בצדיקים כנ"ל. וכשמקבל  .רבו כו'

כי  .ועי"ז נתבטל הגדלות .את היו"ט הוא מקבל פני רבו ממש

 :  טבע הקטנות שיתבטל לגבי גדלות כנ"ל

אני כשאקבל את הימים טובים.  .כי אקח מועד וז"פ

ים ר  ש   מ  בשהוא בחי'  .היינו שאזכה לענוה .אשפוט אריםש    מ  

מה  [ד] האמנם אלם וכו'מ"ד  [ג](.ט"כמ"ש חז"ל )חולין פ אשפוט

יכול אפי'  .צדק תדברוןיכול אף בדברי תורה ת"ל  יעשה כו'

כי אקח . וזה ים תשפטו בני אדםר  ש   מ  והגיס דעתו ת"ל  [ה] אם

ע"י שאקבל את המועדים עי"ז  .אשפוט זשריםמועד אני מ

כ ענין ג" וזהוכנ"ל:  משרים אשפוטטוה שהוא בחי' ולענ חאזכה

)לעיל בסי'  ארץ אוכלת יושביה [י] המבואר במ"א על פ'

ונאכל ונתהפך למהות  .יבכי הקטנות בטל לגבי גדלות יאקכט(

 יגאם הוא מקושר להצדיק .שמענו בענין זה עוד     : הצדיק

כי הצדיק הוא בחי' קדושת יו"ט  .יוכל להרגיש קדושת יו"ט

אם יש לו  ואה .קוהסי' ע"ז אם הוא מקושר להצדיכנ"ל. 

ועיקר כי טבע הקטנות שיתבטל לפני גדלות כנ"ל.  .שפלות

 .[יד] ההתקשרות הוא אהבה שיאהב את הצדיק אהבה שלימה

ותרגומו חביבא לי'  .ונפשו קשורה בנפשוכמ"ש )בראשית מד( 

. ונפש יהונתן נקשרה בנפש דודוכמ"ש )שמואל א יח(  .כנפשי'

מ"ש )שמואל ב כ םנשי ואהבתו את הצדיק יהי' יותר מאהבת

אזי ע"י ההתקשרות . נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשיםא( 

עיקר יו"ט תלוי טוכי  .להצדיק יכול לקבל קדושת יו"ט כנ"ל

בצדיקים. כי עיקר בחי' יו"ט הוא להעלות בחי' מלכות דקדושה 

הקליפות לבטל מלכות ד' מלכיות דסט"א. כי מלכות טזמבין 

כי אין מלך בלא  [יז] לוםמה כנקראת דלי"ת בגין דלית לה מגר

ונמצא דלית לה מגרמה כלום. והמלכות דקדושה שהיא  .[יח] עם

בחינות ד' נפלה ונעשה ממנה ד' מלכיות דקליפה. וביו"ט צריך 

וזהו שכתוב  .להעלות המלכות דקדושה מהד' מלכיות דסט"א
פי'  .תשובת השנה לעת צאת המלכים לעת ויהי [כ] )שם יא(יט

כמו  .כי כל הימים טובים הם ימי דין .ההשנ יו"ט נקרא תשובת

וצריך  .וכו' כאשכתוב )ר"ה טז( בד' פרקים העולם נידון בפסח

לשוב בתשובה. ועי"ז יוצא המלכות מבין הקליפות ונתבטל 

גדולה תשובה שמקרבת את  כב(:כשארז"ל )יומא פו .ממשלתם

לעת שנגאלין ע"י תשובה מהמלכות דקליפות. וזהו  .הגאולה

שאז יוצא מלכות דקדושה  .צאת המלכים לעתשנה תשובת ה

מלכיות כגונתבטל כח הד'  .שהיא בחינות ד' מבין הקליפות

דסט"א. ועיקר לבטל כח מלכות עמלק כי היא כוללת הד' 

. וע"כ ראשית גוים עמלקשכתוב )במדבר כד( כדכמו  .מלכיות

נאמר )שמואל א טו(  .כשהרג שמואל את אגג מלך עמלק

ש"י חתכו לד'. שחתך הד' מלכיות ופר אגגוישסף שמואל את 

שהיא  .לבל יהיה להם כח וממשלה מהמלכות דקדושה .דסט"א

כי העלה המלכות דקדושה מהם. וזה נעשה ביו"ט  .בחינות ד'

ושורש התיבה הוא  .וי"ו יוד הוא פעולה .וישסףוזהו  .כנ"ל

 .סח שהם הימים טוביםפוכות סבועות ש  והוא ר"ת  שס"ף

הם ימי דין שהיא בחי'  הי"טושה. כי דקדכות שאז יוצא המל

כמ"ש )אבות פ"ג( אלמלא מוראה של  .יראה בחי' מלכות

ויזנב בך כל ועל כן נאמר בעמלק )דברים כה(  .מלכות

כי עיקר כחו היה מחמת שלא  .ולא ירא אלקים הנחשלים כו'

העלו את המלכות דקדושה מחמת שלא היה להם יראת אלקים 

בפסח ד'  ."כ בכל יו"ט יש ד' מצוותוע נ"ל:שהוא בחי' מלכות כ

בשבועות לימוד התורה שהוא בד'  .בסוכות ד' מינים .כוסות

איוב כח וע' } ה ויספר"ה הכינ"ה וגם חקר"ה"ראכהאז בחינות 

כנגד המלכות שהיא בחי' ד'  .{[כו] 'ד תשא פ' מב"ר פ' כ

 .והת"ח הם בחי' מלכותשיוצאת ביו"ט מבין הקליפות כנ"ל 

כי הם מעלים את  .מאן מלכי רבנן {יטין סבג}כזז"ל כמ"ש ר

וכשמקבלים  כח.ע"כ עיקר קדושת יו"ט נעשה על ידם .המלכות

עקב קדושת יו"ט יש לו ענווה ושפלות כנ"ל. וזהו )משלי כב( 

כי יראה הוא בחי' מלכות כנ"ל: ואברהם  .יראת ה' כטהוענו

 .אבינו טרח ג"כ ע"ז ורדף ד' המלכים להעלות מהם המלכות

חד מנו יצחק וישמעאל יעקב ועשו כנגד ארבעה בנים אא מויצ

כל זה מבואר היטב  .)מן עוד שמענו עד כאןלא :[ל] חכם וכו'

 : ([לב] לעיל בהתורה מישרא דסכינא בסי' ל' ע"ש

כשם  [לג]רחמה של המקשה לילד כמובא בע"ח  נפתחועי"ז 

בכורות }ת לבית כך יש צירים ודלתות לאשה שיש צירים ודלתו

סתומה ששם נוצר הולד  ם'דלתין נעשה צורת לדב' ומה .{המ

וזהו  .לשני דלתין כדי שיצא הולד ם'וכו'. ע"ש. וצריך לחתוך ה

)ביאור לזוהבן:  [לו] לד' שחתך המ"ם לשני דלתין.להחתכו  וישסף

 : ([לח] יתבאר במ"א .ן זה של המקשה לילדעני

תדין את חבירך עד שתגיע  אל)אבות פ' ב( [ לט] קלו

כל אדם לכף  הוי דן את [מ(]ה שאמרו רז"ל )שםו מ. זהלמקומו

זכות. כי כשיש מחלוקת על אדם צריך לחקור למצוא זכות 

במה שחולק עליו כדי לדונו לכף זכות. כי המחלוקת לא  .בחבירו

ועל כן  .או מחמת שחבירו גדול ממנו במעלה .נע משני פניםימ  

גיע שי שתדלחולק עליו על שלא הגיע למדריגתו. ואזי צריך לה

ואזי לא  [מא] בכדי שיהיו שניהם שוים .הוא ג"כ למדריגת חבירו

 .יהיה מחלוקת. או לפעמים להיפך שהוא גדול מחבירו

על שלא הגיע  .והמחלוקת מחמת שחבירו מתקנא בו

ובזה הוא מעלה חבירו  .למדריגתו. ועל כן צריך לדונו לכף זכות

ואזי  .הם במקום א' היינו במדריגה אחת יואזמב .לכף זכות

הוא רק מחמת שהם  'בוודאי לא יהי' מחלוקת. כי המחלוק

או שהוא גדול מחבירו  .או שחבירו גדול ממנו .משונים זה מזה

 .שניהם במקום אחד במדריגה אחתמדהיו מגכנ"ל. אבל אם 

אחד אין שייך מחלוקת. וזהו כי בדבר  .בוודאי לא יהי' מחלוקת

היינו שתשתדל  .את חבירך עד שתגיע למקומו מהןיאל תד

מאחד משני פנים  .במדריגה אחת .שתהי' עמו במקום אחד

יך יכי בדבר אחד אין ש .הנ"ל ואזי בוודאי לא יהי' מחלוקת

 יוכל  .מחלוקת: ובזה שמעלה את חבירו לכף זכות

 

                                              
  מישרים–תרלד ב א
  מישרים–תרלד ב ב
רבנו מה יעשה גרסת ו ,שם הלשון מה אומנותו של אדם בעוה"ז וכו' ג

  צ"ע. וכו'
 'תהלים נח ב ד
יכול הגיס דעתו. וגרסת רבינו אפילו  - גרסת הגמ' שלנו ועין יעקב ה

 עושתהלים רמז תט שמעוני אם הגיס היא גרסת הילקו
  מישרים–תרלד ב ו
 מישרים -מתרצובתרלד ו ז
  איזכה–תרלד ב ח
  מישרים–תרלד ב ט
 במדבר יג לב י

 בתקפא )לעיל בסי' קל( ובתשכט תוקן יא
 גדל ת –בתקפא  יב
 להצד ק -בתקפא  יג
 .ודף פ דברים עיין היכל הברכה יד
 ע קר –בתקפא  טו
 הקליכות –בתקפא נראה  טז
  תורה א' ושם נרשם עיללעיין  יז

                                                       
ובהקדמה לפרשת  .ד"ה ועל דרך הקבלה 'רבינו בחיי וישב לח ל יח

 . 'בלק כב ב
  )ד"ה כ( -תרלדב יט
א יא שם הלשון לתשובת השנה -צ"ע מדוע מוהרנ"ת ציין לשמואל כ

א כ' א' שם הלשון לעת תשובת השנה. עוד לשון -ולא לדברי הימים
-כב ושם פסוק כו ודברי הימיםא כ' -לתשובת השנה נמצא גם במלכים

 ב לו י' 
 גיסין(תקפא )לא ראיתי ב בכסח -בתקפא נראה כא
 פו ע"ב( )יומא –ובתשכט  ,בתקפא )יומא פו( כב
 )בתקפא י' קטן וחלש( מלכות–תרלד ב כג
 ש' נראית ב' –בתקפא  כד
 ראה -רצו מת כה
 ופרשה מ' פסקא א' .ב"ר פרשה כד פסקא ה' כו
 ציון המ"מ ובתרלו ציין אותובתקפא השאיר כאן ריווח ל כז
 בתשכט סימן כאן בשתי נקודות : כי מכאן מתחיל ענין חדש כח
 ענוה -מתרצו  כט
 אות ו' 'של פסח ועיין לעיל תורה לכמבואר בהגדה  ל

 הערה זו בסוגרים הוסיף מוהרנ"ת בתקפא לא
 באות ו' לב

                                                       
 שער לה פ"ג*  לג
ה שצ"ל ַדֵלִתין )ועיין ניקדו ַדְלִתין ונראו ,ומהשתי דלתין מנוקדיםכל הב לד

 ניקדו ְדָלִתין( בביאור הרבב"ח לעיל בתורה כג
שכאן  אפשראבל  ,רשוכפרש"י עפ"י המד ,ארבעלְ  –המנוקדים  כלב לה

 הכונה לפי' רבנו שחתכו ָלד' דהיינו שחתך את הד'.
ובלקוטי  ,א' ז' לק"ה נזקי שכניםו ,'עיין לעיל תורה כג אות ה לו

 .'תפלות סוף סימן ל
 מוהרנ"ת בתקפא לז
 ב' תנינא סוף תורהעיין  לח
 היכן נאמרה תורה זולא ידוע מתי ו לט
 האדם* אבות פרק א' ו' שם הגרסא את כל  מ

 עיין פל"ח למה לא קשה מתורה כה מא
 ואז -מתקצו  מב
 יהיו -מתשכט  מג
 ש' נראה ב'בתקפא  מד
 תדון -מתרצו  מה

 תורה אור
ח תה י ֶאק ַּ ילים עה )ג( כ ִּ

ֹט: פ  ים ֶאש ְׁ רִּ י ֵמיש ָׁ  מֹוֵעד ֲאנִּ
ם ֵאֶלם תהלים נ נָׁ ֻאמְׁ ח )ב( הַּ

טו   ְׁ פ  ש ְׁ ים ת ִּ רִּ ן ֵמיש ָׁ רו  ֵ ב  דַּ ֶצֶדק ת ְׁ
ם: דָׁ ֵני אָׁ  ב ְׁ

יאו  יג שלח  במדבר ֹוצִּ י  )לב( וַּ
ה   רו  אֹתָׁ ָׁ ר ת  ֶרץ ֲאש ֶ אָׁ ת הָׁ ב ַּ ד ִּ
ֶרץ  אָׁ ֵאל ֵלאמֹר הָׁ רָׁ ש ְׁ ֵני יִּ ֶאל ב ְׁ

ר ה   ֲאש ֶ תו ר אֹתָׁ ה  לָׁ נו  בָׁ רְׁ בַּ עָׁ
ל כָׁ וא וְׁ ֶביהָׁ הִּ  ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוש ְׁ

ה   תֹוכָׁ ינו  בְׁ אִּ ר רָׁ ם ֲאש ֶ עָׁ הָׁ
ֹות: ד  י מִּ ש ֵ נְׁ  אַּ

הויגש בראשית  ָׁ ת  עַּ  מד )ל( וְׁ
ר  עַּ נ ַּ הַּ י וְׁ בִּ ךָׁ אָׁ ד ְׁ בְׁ י ֶאל עַּ בֹאִּ כ ְׁ
ה  רָׁ ו  ש  ֹו קְׁ ש  פְׁ נַּ נו  וְׁ ָׁ ת  ו  אִּ ֵאיֶננ 

ֹו: ש  פְׁ נַּ  בְׁ
יְׁ -שמואל י א יח )א( וַּ הִּ

ֶנֶפש   ל וְׁ או  ר ֶאל ש ָׁ ֵ ב  דַּ ֹתֹו לְׁ ל  כַּ כ ְׁ
רָׁ  ש ְׁ קְׁ ן נִּ תָׁ הֹונָׁ ד יְׁ וִּ ֶנֶפש  ד ָׁ ה ב ְׁ

ֵבו   ֱאהָׁ י ֶ ֵבהו  \וַּ ֱאהָׁ י ֶ ן \}וַּ תָׁ הֹונָׁ { יְׁ
ֹו: ש  פְׁ נַּ  כ ְׁ

י  ב יא-ואלשמ הִּ יְׁ )א( וַּ
ֵעת ֵצאת  ה לְׁ נָׁ ָׁ ש   ת הַּ בַּ ו  ש  תְׁ לִּ
ד ֶאת  וִּ ח ד ָׁ לַּ ש ְׁ י ִּ ים וַּ אכִּ לָׁ מ ְׁ הַּ

יו  דָׁ ֶאת ֲעבָׁ ב וְׁ ֶאת יֹואָׁ ֹו וְׁ מ  עִּ
ֵני  תו  ֶאת ב ְׁ חִּ ש ְׁ י ַּ ֵאל וַּ רָׁ ש ְׁ ל יִּ כ ָׁ

י ָׁ  ֹון וַּ מ  ד עַּ וִּ דָׁ ה וְׁ ב ָׁ ל רַּ ֻצרו  עַּ
ם: ס לִָּׁ ש ָׁ ירו  ב ב ִּ  יֹוש ֵ

י א כ-דברי הימים הִּ יְׁ  )א( וַּ
ֵעת  ה לְׁ נָׁ ש ָׁ ת הַּ בַּ ו  ש  ֵעת ת ְׁ לְׁ
ב ֶאת  ג יֹואָׁ הַּ נְׁ י ִּ ים וַּ כִּ לָׁ מ ְׁ ֵצאת הַּ
ֵחת ֶאת ֶאֶרץ  ש ְׁ י ַּ א וַּ בָׁ צ ָׁ ֵחיל הַּ

נֵ  ה ב ְׁ ב ָׁ ר ֶאת רַּ צַּ י ָׁ בֹא וַּ י ָׁ ֹון וַּ מ  י עַּ
ש ָׁ  ירו  ב ב ִּ יד יֹש ֵ וִּ דָׁ ךְׁ וְׁ י ַּ ם וַּ לִָּׁ

: ֶסהָׁ ֶהרְׁ י ֶ ה וַּ ב ָׁ ב ֶאת רַּ  יֹואָׁ
א ֶאת בלק במדבר  רְׁ י ַּ כד )כ( וַּ

ר עֲ  ֹאמַּ י  לֹו וַּ ש ָׁ א מְׁ ָׁ ש   י ִּ ֵלק וַּ מָׁ
יתֹו  ֲחרִּ אַּ ֵלק וְׁ ם ֲעמָׁ ֹויִּ ית ג  ֵראש ִּ

 ֲעֵדי אֵֹבד:
ֹאֶמר-שמואל י   א טו )לג( וַּ

ים  ש ִּ ה נָׁ לָׁ כ ְׁ ר ש ִּ ֲאש ֶ ֵאל כ ַּ מו  ש ְׁ
ל מִּ  כ ַּ ש ְׁ ן ת ִּ ֵ ךָׁ כ  ֶ ב  רְׁ ךָׁ חַּ ֶ מ  ים אִּ ש ִּ נ ָׁ

ֵני  פְׁ ג לִּ ֵאל ֶאת ֲאגָׁ מו  ף ש ְׁ ֵ ס  ש ַּ יְׁ וַּ
ל ג ָׁ לְׁ ג ִּ ה ב ַּ הֹוָׁ  :יְׁ

ר כי תצא דברים  כה )יח( ֲאש ֶ
ל  ךָׁ כ ָׁ ב ב ְׁ נ ֵ זַּ יְׁ ֶרךְׁ וַּ ד ֶ ךָׁ ב ַּ רְׁ קָׁ
ֵיף  ה עָׁ ָׁ ת  אַּ ֲחֶריךָׁ וְׁ ים אַּ לִּ ֱחש ָׁ נ ֶ הַּ

ים:וְׁ  ֵרא ֱאלֹהִּ לֹא יָׁ ֵגעַּ וְׁ  יָׁ
ה   אָׁ ז רָׁ איוב כח )כז( אָׁ

ה   רָׁ ְׁ פ  סַּ יְׁ : וַּ ה  רָׁ ם ֲחקָׁ גַּ ה  וְׁ ינָׁ  ֱהכִּ
ה  וָׁ משלי כב )ד( ֵעֶקב ֲענָׁ

ר וְׁ  ה עֹש ֶ הֹוָׁ ת יְׁ אַּ רְׁ בֹוד יִּ כָׁ
ים: י ִּ חַּ  וְׁ
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 פתיחה

משה רבנו זכה לענווה מכל אדם ע"י שזכה שומבאר  .ענווהלרבנו מבאר כאן סגולה להנצל מגאווה ולזכות 

ה לאור הזה כולת ה' עצומה שכל הזולמט שערי בינה. כי אור הפנים המאיר מספירת הבינה מגלה גד

. וצדיקים שזכו לזה מאיר בפניהם אור הפנים ולכן ותמרגיש קטן ושפל כי טבע הקטנות להתבטל לגבי הגדל

אבל התנאי לזה הוא להיות מקושר לצדיק באהבה גדולה מאד,  ,ם ועי"ז זוכים לשפלותהצריך להקביל פני

בהם תלוי קביעת הימים הטובים כי הם ם הגדולים עוד מבאר שהצדיקיבחי' נפשו קשורה בנפשו. ב

כות עולה המלשביו"ט האריז"ל כוונות כן ב)ו ועי"ז קובעים מתי תעלה המלכות לבינה ים שנים,רמקדשים החודש ומעב

וכח זה יש להם ע"י שזכו בעצמם לקשור את המלכות שלהם למט שערי בינה בקביעות. ומכח זה גם  (הלבינ

ר גם בו לזכות אבל רק עד כמה שמקושר לצדיק הדור באהבה ר הפנים הנ"ל ואפשיר בכל יום טוב אומא

, ולזכות עי"ז ת לפני רבו ממש כאילו רואה את רבוכנ"ל, וכשמקושר אזי יכול ע"י שמכבד את היו"ט לזכו

  .לענווה

בהם  אבל יש ,תי תורות ושני נושאים, אע"פ שהן שאות ו'בעיקר תורה זו קשורה בקשר הדוק לתורה ל' 

, ונעשה בדרך דסט"א מגלות ד' מלכויותדקדושה שהכל תלוי בהוצאת המלכות  דהיינו ,ודות משותפיםיס

כי אור וב זוכה לשפלות זה רק לשעתו, טוכבוד יום ע"פ שמבואר כאן שע"י פני רבו אדהיינו ש דה.של לי

ר שפונה מרבו לאח, אבל לאחר יו"ט והפנים המאיר בהם מושך את האדם מאחיזת הד' מלכויות דסט"א

 לאור הנ"ל עדאבל מכח הרשימו של אור הנ"ל צריך להתחיל להיכן כלים  ,אזי הוא שוב בסכנה גדולה

ולזה צריך את הבית המדרש של הצדיק המבואר בתורה ל' שיזכה למט שערי בינה ע"י מט שערי תשובה, 

בחי' עמלק הכפירות ל עד שזוכה לצאת מכ ,מבואר שםכזיונות יע"י תוכחות ובתתאה  השמלמד חכמ

בית במדרש ע"י ו ,מוןמובפרט תאוות התאוות המפילין לכל  שהן הד' מלכויות דסט"א וחכמות חיצוניות

  .והולענליראה וולזכות שמח בחלקו להיות בעל חסד והצדיק זוכה של 

 

 לקוטי הלכות
ּׁשּוי הֹול  ל( אות תפילין הלכה ה  או"ח ר קִּ קַּ י עִּ בְ כִּ ְך מִּ ְמש  ה נִּ ינַּ ד  ן קל"החִּ ימ  ֵבנּו ז"ל )סִּ ְבֵרי רַּ ן ְבדִּ ּמּוב  ֵלק, כַּ ג ת ֲעמ  סּוק, "וישסף ְשמּוֵאל ֶאת ֲאג  ל פ  ( עַּ

ל ֵפרּוש רש"י, חֲ  ם עַּ תּוב ש  ה ֶּׁשכ  ם מַּ ֵין ש  קְ ְוכּו'". עַּ ּמַּ ּה ֶשל הַּ ְחמ  ח רַּ ְפתַּ ל ְיֵדי ֶזה נִּ ע ְוכּו', עַּ ְרבַּ כֹו ְלאַּ ה ֵליֵלד ְוכּו',ת  ם, ֶשהּו ש  ֵין ש  ירֹות עַּ ְכפִּ ת הַּ ינַּ א ְבחִּ

יקֹוְרסּו ֶאפִּ ר כ"ד(, "ֵראְוה  ְדב  ּמִּ תּוב )בַּ ית, ְכמֹו ֶשכ  א ֵראשִּ ְקר  ל ֵכן נִּ נּוי ְועַּ פ  ל הַּ ל  ְך ֵמח  ְמש  נִּ י בְ ת הַּ ם, כִּ עֹול  ם ל  דַּ נּוי ק  פ  ל הַּ ל  י ח  ֵלק". כִּ ם ֲעמ  ית ּגֹויִּ י ה שִּ ֹלא ֶזה ֹלא ה 

עוֹ מ   ת ה  יאַּ ְברִּ ן ְבהַּ קֹום לִּ ְני  עִּ ל ה  ר ֵהיֵטב כ  ְמֹבא  ם, כַּ נּויל  פ  ל הַּ ל  ינַּת ח  ְבחִּ ם, מִּ ּׁש  ם ֵהיֵטב. ּומִּ ֵין ש  ן ס"ד(, עַּ ימ  ְרֹעה" )ְבסִּ ה "ֹבא ֶאל פַּ קֹוֶדֶמת תֹור  ה הַּ פ  ְקלִּ ְך הַּ ְמש  , נִּ

לֵ  א ֲעמ  ְקר  ל ֵכן נִּ י ְועַּ ְפרִּ תלַּ ית, ֵמֲחמַּ ךְ  ק ֵראשִּ ְמש  ית ְוקֹודֵ  ֶשֹכחֹו נִּ יא ֵראשִּ נּוי ֶשהִּ פ  ל הַּ ל  ת ֵמח  ינַּ "ל. ְוֶזהּו ְבחִּ נַּ י כַּ ְפרִּ קֹוֶדֶמת לַּ ה הַּ פ  ְקלִּ ת הַּ ינַּ ם ְבחִּ ּׁש  ם ֶשּמִּ עֹול  ם ל 

ְבכֹור   ְבחִּ הַּ ְך מִּ ְמש  י נִּ "ל. כִּ נַּ ְינּו כַּ ֵלק הַּ ו ֶשהּוא ֲעמ  פֹות הַּ ה ֶשל ֵעש  ְקלִּ ת הַּ לינַּ ל  ין ֵמח  כִּ ְמש  ם. נִּ עֹול  ם ְלה  דַּ נּוי ֶשק  פ   הַּ

ין ְוכ - )עפ"י תורה ל'( הלכה א חו"מ דינים ין ְותֹוְבעִּ י ֵהם מֹוְשלִּ ְלכּות, כִּ ינַּת מַּ ְבחִּ ים ֵהם בִּ י נִּ דַּ י הַּ ֶּמֶלְך כִּ ט ְכֶדֶרְך הַּ ְשפ  ּמִּ ין ְוהַּ דִּ ין הַּ ין ּופֹוְסקִּ ין ְלדִּ ֹופִּ

ינ א  ינַּת דִּ ְבחִּ ינ  בִּ א דִּ ְלכּות  יר, ֶש ְדמַּ ֵבנּו, ֵנרֹו י אִּ ב רַּ תַּ ע, א. ְוֵכן כ  ְהיֹות ֹשֹוְנֵאי ֶבצַּ ים לִּ י נִּ דַּ ין הַּ יכִּ ל ֵכן ְצרִּ ְלכּות, ְועַּ ּמַּ ה הַּ ט עֹול  ְשפ  ּמִּ ל ְיֵדי הַּ ְלכּות הּוא עַּ ּמַּ קּון הַּ י תִּ כִּ

ע, ְכמֹו ֶשכ   ל ְיֵדי ֹשֹוֵנא ֶבצַּ ֵבנּו ֵנרֹו עַּ ב רַּ ר תַּ ֲאמ  ּמַּ יר, בַּ ק  י אִּ ד ֹלא תִּ ת ְוֹשחַּ ינַּ "ל. ְוֶזה ְבחִּ נַּ ת הַּ ֲהבַּ יא אַּ ד ֶשהִּ ֹּׁשחַּ ם הַּ ל ְיֵדי ְפגַּ ְינּו עַּ ים, הַּ מִּ ֵּור ֵעיֵני ֲחכ  ד ְיעַּ ֹּׁשחַּ י הַּ ח כִּ

מֹון, עַּ  יאמ  ן ְוהִּ יִּ ת עַּ ינַּת בַּ ְלכּות, ֶשהּוא ְבחִּ ּמַּ ם הַּ ְפּג  ה תַּ  ל ְיֵדי ֶזה נִּ ְכמ  ינַּת ח  ֵין ש  ְבחִּ ה, עַּ א  יְ ת  ים' דַּ מִּ ֵּור ֵעיֵני ֲחכ  י ם. ְוֶזהּו 'ְיעַּ ה, כִּ ים ֵהם ְשֹלש  י נִּ דַּ ל ֵכן הַּ א. ְועַּ ק 

י ם חִּ ּׁש  ים ֶשּמִּ נִּ פ  ְלכּות ֶאל אֹור הַּ ּמַּ יַּת הַּ ם. ְוֶזה ְבחִּ ֲעלִּ ר ש  ים, ְכמֹו ֶשְּמֹבא  לִּ ֹלש ְרג  ּה הּוא ְבש  י  ּות  ה דַּ ים ְכֶנֶגד ְשלֹ ינַּת ְשֹלש  ְלכנִּ ּמַּ ה הַּ ם עֹול  ל י ד  ים ֶשעַּ לִּ ה ְרג  ּות ש 

הֶ  לּוי ב  ת יֹום טֹוב ת  י ְקֻדּׁשַּ ינַּת יֹום טֹוב, כִּ ים ֵהם ְבחִּ מִּ יֵדי ֲחכ  ְלמִּ תַּ י הַּ "ל, כִּ נַּ ְּׁשלֹ הַּ י הַּ ן קלה, כִּ ימ  יר, סִּ ֵבנּו, ֵנרֹו י אִּ ב רַּ תַּ פם, ְכמֹו ֶשכ  ים הַּ י נִּ ה דַּ ק דִּ ש  ְפסַּ ין הַּ ין ֹוְסקִּ

ים, )כִּ  בִּ ה ְכרַּ כ  ת ֲהל  ינַּ ְבחִּ ְיהֵהם בִּ לַּ ן, ְדע  ה  ֲאב  א דַּ ְטר  סִּ נּון מִּ ת, ְדאִּ ְתל  חֹות מִּ ים פ  בִּ ים( ְדֵלית רַּ קּונִּ תִּ א בַּ ית  ינַּ ְדאִּ ְבחִּ ים ֵהם בִּ לִּ ֹלש ְרג  ּׁש  ים. ְוהַּ בִּ ה ְכרַּ כ  ר, ֲהל  ְתמַּ ת ּו אִּ

בֹות,  ה א  א ְשֹלש  ְמצ  א. נִּ ּמּוב  ן, בְ כַּ ה  ת ֲאב  ינַּ ְבחִּ ין ֵהם בִּ י נִּ דַּ ין ְכֵדי ֶשֹלא ֶשהַּ דִּ ים בַּ נִּ ת פ  ל ְנֹשִּיאַּ ין ְביֹוֵתר עַּ רִּ ל ֵכן ֻמְזה  ים. ְועַּ לִּ ֹלש ְרג  ינַּת ש  י חִּ ים, כִּ נִּ פ  ְפֹּגם ְבאֹור הַּ לִּ

ְלכּות ּמַּ ֲעלֹות הַּ ין ְלהַּ יכִּ ים  ֵהם ְצרִּ נִּ פ  יּות  ֶאל אֹור הַּ ם חִּ ּׁש  "ל.ֶשּמִּ נַּ ם כַּ תּוב ש   ּה, ְכמֹו ֶשכ 

ּמֹות ֶשבֶ  - אות ז'זקי שכנים הלכה א נ חו"מ ע אַּ ְרבַּ ח ְואַּ ֶפתַּ ּמֹות ֶשל הַּ ע אַּ ְרבַּ ר ֶשאַּ ר לֹומַּ ם ֶאְפש  ם יֹוֶרֶדת ּגַּ ין ֶשֶדֶרְך ש  ְלתִּ ת ְשֵני דַּ ינַּ ֵצר ֵהם ְבחִּ ח 

ֶּׁש  ת ְודַּ הַּ ינַּ ְבחִּ ע בִּ תַּ פַּ ם פ  יִּ מַּ ֵבנּו, ֵנרֹו י  ְלֵתי ש  ְבֵרי רַּ א ְבדִּ ּמּוב  ן קלח, כַּ ימ  יר )סִּ עהאִּ ְרבַּ ינַּת אַּ ם קֹונֹות לוֹ  (, ְוֶזה ְבחִּ ד  ּמֹות ֶשל א   .אַּ

 

 שיחות השייך לתורה זו
כי  הסתם חברו גדול ממנו.דבר כמו שאומרים קצת בני אדם, שהצדיק שמכניע את עצמו בפני חברו מן אין האמר ש

ת. אבל באמת אינו כן כי יכול להיות שהוא עניו אומרים קצפוך, אלא חברו בודאי גדול ממנו. כך מפני מה אינו בהי

שהוא נכנע כנגדו. ואמר שבאמת אם היה העולם  כן יכול להיות שזה שנכנע לפני חברו גדול הרבה יותר מזה-יותר על

ני הגדול ממנו. כי כך ראוי להיות. כי שהקטן יתבטל תמיד לפ י היה ראוי להיות כך.מתנהג באמת כסדר כראוי, בודא

מתבטל לפני הגדלות. אבל אין העולם מתנהג באמת, כי האמת נעדרת בעוונותינו הרבים. ומחמת שאין אמת הקטנות 

שמתבטל ונכנע גדול  זה יכול להיות אפילו בין הצדיקים השלמים שאחד יתבטל לפני השני, ובאמת זהבעולם, מחמת 

בסימן קל"ה, ששם  -י מישרים אשפוט" תי מפיו הקדוש התורה על פסוק "כי אקח מועד אנותר מן השני. ואז שמעי

 חיי מוהר"ן, סימן ל"ח(.  -מדבר מענין הקטנות שנתבטל לפני הגדלות: )



 מוהר"ן     קלה                    תורה                            ליקוטי            2קב:

יק-אחד להרב מטשערין ֵזֶכרפעם  כשאמר דִּ ה, אחר ימי הפסח, "הנה כבר-צַּ כ  ְבר  לו הרב שלא  עברו ימי הפסח", אמר לִּ

"אריין גינומען אין זיך דעם פסח". על פי מה שרבינו אומר  -ולא שעבר ר כן, אלא צריך לומר הפסח כבר נכנס נכון לומ

ידי זוכין לענוה, כמבואר שם בפנים -חים את היום טוב, ועלשמקבלים ולוק -בתורה קל"ה על הפסוק "כי אקח מועד" 

"ק שיש -נלקח ונכנס לטובה במספר ימי חיי האדם: )מכבדים אותו כראוי, שוכן נעשה בכל חג, כש התורה, עיין שם.

 ח"ג, סעיף של"ב(.

 סיכום התורה בקיצור

 הלב כפי יכולתו סגולה להינצל מגדלות לכבד את הימים טובים ולקבל יו"ט בשמחה ובהרחבת  .א
 ל האדםזכה להיות ענו מאד מכ ,משה רבנו ע"י שזכה למט שערי בינה .ב
 זוכה לענווה ,ינה, ע"כ כשמקבל את היו"ט שהוא בינהן דאמא שהיא ביו"ט הוא מוחי .ג
  )כי יש ד' מלויי הויה ומילוי סג כנגד בינה(, המילוי"ט גמט' סג ועשר אותיות יו .ד

 לותסג הפך גס רוח כי יו"ט מבטל הגד .ה
 כי טבע הקטנות שיתבטל לגבי גדלות    .ו
ע"כ חייב אדם  "ראוני נערים ונחבאו" 'לגמרי. בחיק נתבטל לות. כי ע"י אור הצדיע"כ כשמקורב להצדיק נתבטל הגד   .ז

 להקביל פני רבו ברגל,
בחי' צדיק  עיקר כח קדושת יו"ט תלוי בצדיקים ע"כ כשמקבל ומכבד את הימים טובים ומקבל אור הגדול של יו"ט שהוא .ח

  נתבטל הגדלות שלו

 קבל אור פני רבוע"י שיכבד את היו"ט י כי יים זאתיכול לקבאותו היום,  אפילו שרחוק מרבו מאה פרסה ולא יכול לחזור .ט
 וכשמקבל את היו"ט מקבל פני רבו ממש ועי"ז נתבטל הגדלות.    .י
 ה. ודהיינו אזכה לענו "שפוטאני מישרים א"דהיינו ע"י שיכבד את היו"ט  "כי אקח מועד"וזה פירוש  .יא
 חולין פט.בכמבואר כי מישרים אשפוט הוא הפך הגיס דעתו,  .יב
 אכל לגדלות ונהפך למהות הצדיקביה המבואר בתורה קכט, שהקטנות בטל ונאוכלת יושוזהו ארץ  .יג
 יו"ט.עוד שמענו )כמבואר יותר בתורה ל'( שע"י שמקושר לצדיק יוכל להרגיש קדושת יו"ט כי הצדיק הוא קדושת  .יד
 והסימן אם הוא מקושר להצדיק הוא אם יש לו שפלות. .טו
 הבה שלימה. בחי' נפשו קשורה בנפשו.יק אהצד וא אהבה שיאהב אתועיקר ההתקשרות ה .טז
 כול לקבל קדושת יו"טיהתקשרות כזו  אזי ע"י .יז
 כי עיקר בחי' יו"ט הוא להעלות בחי' מלכות דקדושה מבין הקליפות לבטל ד' מלכויות דסט"א .יח
 ראת דלי"ת בגין דלית לה מגרמא כלום כי אין מלך בלא עםכות נקכי המל .יט
 צאת המלכים.  עת תשובת השנה לעתלמלכויות דסט"א וזהו ושה מהד' מלכות דקדלהעלות את הביו"ט צריך  .כ
 כי יו"ט נקרא תשובת השנה כי הוא יום דין כמבואר במשנה ר"ה בד' פרקים העולם נידון וכו', וצריך לשוב בתשובה. .כא
 דקליפות צא המלכות מבין הקליפות ונתבטל ממשלתם, כי ע"י תשובה נגאלים מהמלכותז יוועי" .כב
 שית גויים עמלק.לק כי היא כוללת הד' מלכויות כמ"ש ראכח מלכות עמועיקר לבטל  .כג
על כן כשהרג שמואל את אגג מלך עמלק נאמר וישסף שמואל את אגג, ופרש"י חתכו לד', שחתך הד' מלכויות דסט"א  .כד

 ם.יה להם כח וממשלה מהמלכות דקדושה שהיא בחי' ד' כי העלה המלכות דקדושה מהלבל יה
 ר"ת שבועות סוכות פסחהמאירים בו. וזה "וישסף" שס"ף מכח מוחין דבינה  וזה נעשה גם ביו"ט .כה
 ע"י יו"ט יוצא המלכות דקדושה בחי' יראה .כו
ים כמ"ש ויזנב בך וכו' ולא ירא אלקים שהיא וכל כח עמלק היה כי מחמת שלא העלו את המלכות לא היה להם יראת אלק .כז

 המלכות.
ראה ויספרה הכינה סוכות ד' מינים ובשבועות ד' הכנות ללימוד התורה ' ד' בפסח ד' כוסות בוע"כ בכל יו"ט יש בחי .כח

 וחקרה

ש הוא בחי' )קצת משמע שקדוש החדותלמידי חכמים הם בחי' המלכות, כי הם מעלים את המלכות, ע"כ עיקר יו"ט נעשה על ידם  .כט

 לכות מהקליפות(העלאת המ
 (גלין סוף המדרגותאה והיא מלכות כי מלכות היא בחי' רענווה היא הירפי' העקב של ה) מלכותכי יראה בחי'  ,וזה עקב ענוה יראת ה' .ל

 ואברהם אבינו טרח על זה להעלות את המלכות ולכן רדף אחרי ד' מלכים להעלות את המלכות מהם. .לא

 דה של פסחעשו. כנגד ד' בנים שכנגדם דברה תורה אחד חכם וכו' בהגיצחק ישמעאל יעקב וויצא ממנו ד' בנים  .לב

 היטב בתורה ל' עיין שםענו מבואר מן ועוד שמ .לג

שהרחם כמו ם' סתומה שהיא שני ד' וכל ד' הוא שני ו' ויוד  (לה ג')ה של המקשה לילד כמבואר בע"ח ועי"ז נפתח רחמ .לד
 את הם' לשני ד' ועי"ז יוצא הוולד שהם שתי דלתות וציר. וצריך לחתוך

 ני ד'וזהו וישסף חתכו לד' דהיינו את הם' לש .לה

ינא שמזמור לתודה סגולה למקשה לילד. ומבואר לילד עיין במ"א והכוונה מסתמא לסוף תורה ב' תנ קשההמ ןביאור עניי .לו
ממלכות ה דקדושהמלכות שם שבמזמור זה יש קסח אותיות גמט' חסד ולפי המבואר בתורה ל' שע"י חסד קוצרים את 

ג "שיש בו ממור זה נעת את הלידה וע"י מזי גם לך לא יהיה( שמודסט"א מובן. עוד מבואר שם שיש קליפת גם )בחי' גם ל
 עת. תיבות היא נכנ
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 הקדמה
. כי מי שמקושר באהבה דיק אמיתי כראוי זה אם יש לו שפלות וענווהמקושר לצ ארבנו מבאר שהסימן על אדם אם הו

דלות, הטבע שקטנות בטל לגבי הג אכי כך הו, ענווהלבהכרח שיזכה  ,פשועד שקשורה נפשו בנלצדיק אמיתי  הגדול

ביום טוב מאיר אור הצדיק כי י לענווה. כ יזכהע"י שמכבד את הימים טובים לצדיק כראוי אזי גם  וכשהוא מקושר

 .יםדעי בינה לעיתוכמ"ש י למט שערי בינה.ת זמנם הוא ע"י הצדיקים שזכו עיקב

היא,  דבר קטן יראההאם שואלת הגמ'  "מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה" פ"וכפי ששמעתי מבארים מאמר הגמ' עה

בכך שאצל מה  ,לא מובן מה תירץד ששואל \א/שת עקב, ועיין בעש"ט עה"ת פרהיא דבר קטןלגבי משה  כןועונה הגמ' 

לגבי שנמצא אלא למי  ,ותירץ דלגבי משה, אין הכוונה למשה ?אבל כיצד כל ישראל יזכו ,משה היראה היא דבר קטן

שגדלות ה' מאיר וכנ"ל  ,לצדיק הדור אצלו היראה היא דבר קטן שסמוך כי אצל מי ,דהיינו סמוך למשה רבנו ,משה

, וזוכים עי"ז ליראה עד שנעשית אצלם דבר קטן, כי עוד זוכים עי"ז גם לענווה למקורביו הנכללים בו בפני הצדיק

 . כמבואר כאן

 גדולהן של התפעלות "ז לענווה, כי היראה שער לענווה ובאמת שתיהן ענייאה ועיעיקר התשובה היא לזכות ליר

והחילוק  .וכן היא הענווה כמבואר כאן .מרגיש קטן ביותר המציאות המרוממת שמתגלה לו שכלפידהיינו  ,מגדולת ה'

 ממציאות אחרת אבל עדיין זה מציאות שייראה ,כי היראה היא בעיקר התפעלות שגורם לאדם להיות נסוג לאחור

 \ב/.כמ"ש עקב ענוה יראת ה', דהיינו שהיראה היא העקב של הענוה של יראה האבל הענווה היא כבר תולדגדולה, 

ונחנו  'בבחי המבואר בתורה קכט, חי' נאכל לצדיקבשזה כמבואר כאן ו ,דהיינו שנעשה מבוטל לגמרי (הארכנו בזה מחתורה קב)

 מציאות כלל.מו עצלא מרגיש מתגלה לו תחת המציאות הגדולה שש דהיינו מה.

כלית המדרגות, אלא הכוונה שנעשה בשני שלבים כמו כל מדת הענווה שהיא ת יןגע לבוא לקניפשוט שא"א ברונראה 

בטל מפני להת הקטנותטבע נו ידהי \"ראוני נערים ונחבאו"והיו"ט מתקיים בו  \ג/צדיקתשובה שתחילה מאור פני ה

תוכחה ועל ידה מכין כלים ה את ומפניםזר על דברי הצדיק ששמע ו ולימי החול אזי חו, ואח"כ כשחוזר לביתהגדלות

 היה והסתלק.לאור הגדול ש

ויש יותר.  הוא עניין המובא כאן בקיצור מאד ובתורה ל' הוא בהרחבהש (מד"ה ועוד שמענו)החלק השני בתורה זה ו

ע"י מוציא את המלכות מהגלות. ושם והצדיק יו"ט  שכאן האור של -שנויים, אה ואלובו כמה שנויים מהמבואר כאן 

שכאן מדבר רק מג' רגלים ואילו שם מד' ימים  -מחיה אותה אחרי שיצאה. וב'מהגלות וע"י אור יו"ט  האות רוצחסד ק

ית לה מגרמא כי אין מלך שכאן מבאר דל -שם מדבר בעיקר משמחה, ואילו כאן בעיקר מענווה ויראה. וד' -וג' טובים.

 ם. וכפי שיתבאר. בלא ע

כן בסוף תפלה ל' מבאר את המבואר כאן לפי המבואר בתורה ל', נראה ' ווכיון שמוהרנ"ת אומר לעיין בתורה ל

 שהכוונה אחת. 

באר מאד בקיצור, שע"י מת מהד' מלכויות דסט"א. שכאן רה ל' כיצד קוצרים את המלכוונראה כוונת רבנו ללמוד מתו

חכמה המתגלה בפה ה ורד' מלכויות אבל בתורה ל' ביאר באריכות שנעשה ע"י אאור היו"ט מעלה את המלכות מה

 המוכיח ובחכמה מתגלה חסד שעל ידו קוצרים את המלכות מהד' מלכויות דסט"א.

הבינה בלבד בין בפני הצדיק ובין ע"י כבוד היו"ט כוונתו לאור הראשון  שמדבר מאורונראה לבאר פשוט שבתורה זו 

כ המלכות כלים לעמוד בפני ת מהסט"א ומעלה אותה לבינה עילאה ומהרשימו מכינה אח"המסייע למלכות לצא

שפונה ליפות, וכמהק תהסיעתא דשמיא לצא אוה ביושר וה-היוע הכלל הזה בתורה ו' שתחילה מאיר שם אעצמה כיד

תוכחה של הצדיק ה ומאיר לו בבחי' אחור גמט' דם כמבואר שם וזה בחי' ה-ט אזי חוזר שם אהיאחרי היו"מהצדיק ו

כיצד מוציאים את המלכות לגמרי מהקליפות ואילו כאן מים, כי שם מדבר המבואר בתורה ל' שהיא גם בבזיון לפע

                                              
 וכעין זה מקשה ומתרץ בדרשות הר"ן דרשה י'. א
יאיר מבואר להפך שענוה מביאה ליראה והפני משה על וה אבל בגמ' בברייתא דרבי פנחס בן כך נראה לי כאן וכך ביאר המהר"ל בנתיב הענ ב

 .את העונש נמוכה מענוה. אבל מהמהר"ל לא משמע כךהירושלמי ביאר שיראת הרוממות גדולה מענווה ויר

 י כאשר האדם בעל ענוה מתדמה ליוצרוההפרש אשר יש בין הענוה ובין היראה כ -פ"א במהר"ל נתיבות עולם ח"ב תחילת נתיב הענוה עיין 
הגבוהי' והשרה שכינתו על הר סיני, למוד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל ההרים ברוך הוא, וכמו שאמרו ז"ל )סוטה ה', א'( לעולם י

כי מדת השם יתב' שאתו היא הענוה וזו המדה היא עצמית אליו יותר מכל וכמו שיתבאר ולפיכך בעל ענוה הוא מתלבש במדת בוראו, ומפני 
ו ית'. ועל שהוא עלת רק שמכיר עצמו לפניו ואין בדבר זה התדמות כלל,ה יותר גדול שמדת היראה שהוא ירא השם יתב' משפיל ובודאי דבר ז

ה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסילותה, כי יראת שמים שהוא יותר גדול מן החכמה והוא קטן מן הענוה כי בעל זה אמר מה שעשתה חכמ
דולה אר שמה שענוה מביאה ליראה אין הכוונה שהיראה גועל כן מב ש לו מעלה יותר וזהו יותר מן יראת השם,הענוה מצד שיש בו מדעת קונו י

 אי כבר יש לו גם יראה.ממנה אלא הפירוש שכשיש לו ענוה בווד
כה ליראה. ברייתא הנ"ל ברייתא דרבי פנחס בן יאיר שענוה מביאה לידי יראה וכן מבואר בתורה יד שע"י לימוד תורה בשפלות זו ע"ז כ: ועיין

שת ענוה ה' והוסיף שם שמה שעשת חכמה כתר לראשה ע סוף ה"ג ומביא ראיה לזה מהפסוק עקב ענוה יראת נמצאת גם בירושלמי שבת פ"א
 . וביאר הפני משה עקב ענוה יראת ה' פירוש מה שעוקב ובא ע"י הענוה היא יראת הרוממות   עקב לסולייתא דכתיב ראשית חכמה יראת ה'.

 וה.באה ע"י החכמה היא סוליא מלשון שוליים אצל הענומה שעשת חכמה עטרה לראשה דהיינו יראת העונש ש
יראה, ואעפ"כ היראה שהיא ע"י החכמה היא בשולי הענוה שמביאה ליראה. כי ענוה מביאה ליראת נמצא חכמה מביאה ליראה וענוה מביאה ל

 הרוממות וחכמה מביאה ליראת העונש.
יא התוכחה הגדולה ביותר, כמבואר בתורה סו וסז תנינא שראיית פני הצדיק הבעוד תורות מבואר שראיית פני הצדיק לבד היא תוכחה עצומה  ג

אה היכן אוחד במידותיו ביחס לצדיק, ובפרט בעניין תאוות ממון שמבואר בתורה כג שע"י תאות ממון פניו חשוכים. וכן מבואר כי רואה כמו במר
 .ד' ראית הצדיק מושך את האדם מתאוותיו כתינוקבתורה 



 מוהר"ן     קלה                    תורה                            ליקוטי            4קב:

י שיוצאת צריכה לעלות לאור הפנים ברגל זה כיון מדבר רק על האור הראשון. אמנם מה שמבואר שם שאחר

 תיפול שוב. שלארה תמיד בסכנה וצריך ג' פעמים בשנה לחזקה ולשמ תשהמלכו

עניין ומוסיף , ואח"כ מבאר בקצור את המבואר בתורה ל' צדיק וכבוד היו"טועל כן רבנו כאן מתחיל מראיית פני ה

ע"י שנעשה  ששרשן בעמלק וזהו וישסףמד' מלכויות עניין הוצאת המלכות בחי' ד' מבאר ההתקשרות באהבה לצדיק ו

ן בסוף מהסט"א בבחי' לידה כמבואר כאבר על הוצאת המלכות מד כברהד' פרקים שבהם נידון העולם. ועניין זה 

, והחיתוך ברושסוגר עליה כמו רחם על עחתוך את הם' סתומה לשני ד' כדי שתצא המלכות מאחיזת הסט"א לשצריך 

  א."הקוצר את המלכות מדיני הסטהזה נעשה ע"י תוכחה של הצדיק שבה מתגלה חכמה ועי"ז חסד שהוא 

 מאיר ת מגלות ד' מלכויות הואמעלה את המלכוהמאיר ביו"ט ושאור הפנים  \ד/ג' ג' "ה גילוחקין בלק העניועיין עומ

ומתגלים בפה הצדיק שיורדים ומצטמצמים מעולם לעולם שהם בחי' צמצומי החכמה תתאה  ג תיקוני הדיקנא"ימ

ות את כדי להעל ין כיוהעני שבה מתגלה החסד שקוצר את המלכות כמבואר בתורה ל'.היינו החכמה המוכיח ד

הוא אור הפנים המאיר ביו"ט ובחכמה וני דיקנא ושרשה ה משרשה ביג תיקות צריך להאיר להמלכות מהקליפ

. בואר שגם בתוכחה של הצדיק מאיר אור הבינה שמאיר בפניו ובכבוד יו"ט כנ"למ  גלה בפה הצדיק המוכיח.המת

 בהארת פנים ואח"כ בתוכחה הוא קצת בהסתרת פנים.וצ"ע כנ"ל שהם שני שלבים, תחילה האור הראשון הוא 

אור גדול של אצילות המאיר  מאיר במלכותשביו"ט ארת עניין ה \ה/כוונות האריז"ל בפע"ח מקראי קדש ג'ין ועי

  .קריאת התורה ומתפללים עי"שלפני ים של רחמועל כן אומרים יג מדות בבריאה 

לות בזמן הג"א, זה בחי' לידה כי ד' מלכויות ואחיזת הסטשהוצאת המלכות מגלות הרבנו בסוף התורה מבאר 

היא בתוך ם' סתומה, ום' היא שני ד', וע"י חסד חותכים את הם'  ,כמו בעיבור לשון עברה וזעם ודינים \ו/כותהמל

 ואזי נולד המלכות והיא יראת שמים,ד' דהיינו שהפריד ד' מד' י שחתכו לגג ופרש"לשני ד', כמ"ש ויסף שמואל את א

נלחמת בכל כוחה שלא תתגלה ההיא מלכות דסט"א ו ,ט"אכי אגג הוא עמלק בו התלבש כל הס וממנה בא לענווה.

 יראת שמים וענוה. ו אמונהדהיינו  ,המלכות דקדושה

אמר בלעם ראשית גויים וזהו שי' החלל הפנוי. עמלק ומבאר שהוא מבחמבאר מהיכן משתלשל  \ז/ובלק"ה תפלין ה' ל'

שצמצם הקב"ה אין סוף אלוקותו  הוא המקוםכי החלל הפנוי והביאור בזה ק נמשך מראשית הבריאה, עמלק, כי עמל

                                              
יְקנָּא ֵהם  -ח ג' ג'לק"ה גילו ד ּקּוֵני ּדִּ ל ּתִּ י ּכָּ ּלוּ סְ ּכִּ ְתּגַ דֹוׁש, ְוהִּ ה ַהּקָּ יב ַהּפֶּ ה, בִּ יבָּ יׁשִּ ב ּבִּ ֵקן ְויֹוׁשֵ יַנת זָּ חִּ ה, ּבְ ָּ ְקֻדׁשּ ן ּדִּ קָּ ל ַהזָּּ ה ׁשֶּ דֹוׁשָּ ה ַהּקְ ְכמָּ ּנֹורֹות ַהחָּ ת צִּ

ְתגַּ  ה ַרק ַעלנִּ ר הִּ -ּלֶּ ּקַ ם עִּ ְך ׁשָּ רֶּ ּדֶּ דֹוׁש, ׁשֶּ ה ַהּקָּ ין ּדֶּ ְיֵדי ַהּפֶּ כִּ ְמׁשָּ ה ַהּנִּ ְכמָּ ל ַהחָּ ּלּות ּכָּ ל ַהפֵּ רֶּ ְתּגַ רֹות ׁשֶּ עָּ ינֹורֹות ַהּשְֹ א. ְוַעלְך צִּ יְקנָּ ה -אֹות ְוַהּדִּ ְכמָּ ּלּות ַהחָּ ְתּגַ ְיֵדי הִּ
ַעל ד, ׁשֶּ סֶּ ְך חֶּ ְמׁשָּ ה, נִּ חָּ ל ּתֹוכָּ ע ַמְלֻכּיֹות-ְיֵדי-ַהזֹּאת ׁשֶּ ל ַאְרּבַ לּות ׁשֶּ ּגָּ ְלכּות מִּ ת ַהּמַ ין אֶּ י זֶּה ַמֲעלִּ אִּ ים ַהּמֵ נִּ ּה ְלאֹור ַהּפָּ ין אֹותָּ זֶּּה ּוַמֲעלִּ ים, ׁשֶּ לִּ ֹלׁש ְרגָּ ׁשָּ ר ּבְ

ינַ  חִּ ְתּבָּ ּבְ ַגת ֱאֹלקּותֹו יִּ י ַהּשָֹּ ים, ּכִּ נִּ הּוא אֹור ַהּפָּ א, ׁשֶּ יׁשָּ יְקנָּא ַקּדִּ ה ַעד ַהּדִּ ְלכּות עֹולָּ ַהּמַ ַרְך, הּוא ַעלת ׁשֶּ ְתּבָּ ּלּות ַמְלכּותֹו יִּ ְתּגַ הּוא הִּ ה ְידֵ -ַרְך, ׁשֶּ ּמָּ י ּכַ
מְ  ְמצּום ְוצִּ ל צִּ ים, ְוכָּ ְמצּומִּ ם צִּ יַנת ַמְלכּות ֵמעֹולָּ חִּ יא ּבְ ה צּום הִּ ילּות, הּוא ְלַמְעלָּ ֲאצִּ עֹוַלם הָּ ּבְ יַנת ַמְלכּות ׁשֶּ חִּ ה, ּבְ אָּ ּתָּ ה ּתַ ְכמָּ י חָּ ה, ּכִּ ְליֹונָּ ה עֶּ בֹּהַ ּוַמְדֵרגָּ ְוגָּ

ה. וּ  יאָּ רִּ עֹוַלם ַהּבְ ּבְ ה ׁשֶּ אָּ ּלָּ ה עִּ ְכמָּ ה ֵמחָּ ְלכּות חָּ ַהְרּבֵ ת ַהּמַ ין ְלַהֲעלֹות אֶּ יכִּ רִּ ּצְ יכִּ ְכׁשֶּ לּות, ְצרִּ ן ַהּגָּ ה מִּ אָּ ּתָּ ה ּתַ ְלכּות, ְכמָּ ׁש ַהּמַ ֹרֶּ ׁשּ ה מִּ רָּ אָּ יְך הֶּ ין ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִּ
אָּ  ּתָּ ה ּתַ ְכמָּ יַנת ַמְלכּות חָּ חִּ ּבְ ַהְינּו מִּ ין ְוַתשְֹ ּדְ בִּ זֶּה ּתָּ ים. ּובָּ ְליֹונִּ עֶּ מֹות הָּ עֹולָּ ׁש הָּ ׁשֹרֶּ ּבְ ר ַהנַּ ה ׁשֶּ ֲאמָּ ּמַ ים ּבַ זִּ יל ְקַצת ְמַעט ְרמָּ ינַ ּכִּ חִּ ְלכּות, ּבְ ת ַהּמַ ּיַ י ֲעלִּ ת "ל, ּכִּ

ע ַהּנַ"ל, הּוא ַעל שׁ -ַאְרּבַ הּוא ׁשֹרֶּ יַח ׁשֶּ ׁשִּ יַנת מָּ חִּ ְלכּות ּבְ ׁש ַהּמַ יא ׁשֹרֶּ הִּ ה ׁשֶּ ּלָּ פִּ קֹום ַאֵחר. ְוַעל ְיֵדי ּתְ מָּ ר ּבְ ְמֹבאָּ ְלכּות, ּכַ קּ -ַהּמַ ר ּתִּ ּקַ ן עִּ ְלכּות ּכֵ ת ַהּמַ ּיַ ּון ֲעלִּ
יַנת אְיֵדי ַהּדִּ -הּוא ַעל חִּ הּוא ּבְ א, ׁשֶּ יׁשָּ יַנת ַמְלכּות ׁשֶּ יְקנָּא ַקּדִּ חִּ ּבְ ים, מִּ ְמצּומִּ יַנת צִּ חִּ ּבְ ת מִּ כֶּ ְמׁשֶּ א נִּ יׁשָּ יְקנָּא ַקּדִּ ם ַהּדִּ י ּגַ ים, ּכִּ נִּ ים ֹור ַהּפָּ ְליֹונִּ עֶּ מֹות הָּ עֹולָּ ּבָּ

ר ְמֹבאָּ ים ְמֹאד ְמֹאד, ּכַ בֹוהִּ מְ  ְוַהּגְ יְקנָּא נִּ אֹורֹות ַהּדִּ ים", ׁשֶּ ֵעץ ַחּיִּ ֵהם בְּ "ּבְ אֹות, ׁשֶּ י ּפֵ ּתֵ ׁשְ ין מִּ כִּ ם, ׁשָּ ר ׁשָּ ְמֹבאָּ יַנת ַמְלכּות, ּכַ חִּ ה, ּבְ אָּ א ּפֵ ּיָּ יַמְטרִּ גִּ ים ּבְ יַנת ֱאֹלקִּ חִּ
ֵבן ְמֹאד:   ְוהָּ

ַחְכֵמי ַהּדֹור ׁשֶּ -ְוַעל -' דאות  ים ּבְ לּויִּ ים ּתְ לִּ ֹלׁש ְרגָּ ָּ ר ַהׁשּ ּקַ ן עִּ ְמרּו ַרּבוֹ ּכֵ אָּ מֹו ׁשֶּ ְקֵני ַהּדֹור, ּכְ ר ֵהם זִּ ה, "ֲאׁשֶּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ מֵתינּו זִּ ם ּבְ ְקְראּו ֹאתָּ ם", ּתִּ ֹוֲעדָּ
ְיקָּ  ים ּדַ ֵקנִּ זְּ לּוי ּבַ ים, זֶּה ּתָּ נִּ ים ְלאֹור ַהּפָּ לִּ ְרגָּ ְלכּות ּבָּ ת ַהּמַ ּיַ י ֲעלִּ ים ְוכּו', ּכִּ ּלּו ׁשֹוְגגִּ ם', ֲאפִּ ן 'ֹאתָּ קָּ י ַהזָּּ י א, ּכִּ ּנַ"ל: ּכִּ ים ּכַ נִּ יַנת אֹור ַהּפָּ חִּ ים הּוא ּבְ מִּ ים ְוַהֲחכָּ ֵקנִּ ַהזְּ

שְׁ  ים לִּ אָּ יֹוְדעִּ ׁש הָּ ת ֹחדֶּ ּלָּ ֹמר אֶּ ּקּון ַהּמֹוֲעדֹות ּכֻ ים ּתִּ לּויִּ ם ּתְ הֶּ ּבָּ ים, ׁשֶּ ׁשִּ ים ֳחדָּ ים ְוקֹוְבעִּ נִּ ים ׁשָּ רִּ מֹוֲעדֹו ְוֵהם ְמַעּבְ ְהיֶּה ּבְ ּיִּ יב ׁשֶּ ים ֵהם שְׁ בִּ ׁשִּ י ַהֳחדָּ ר ם, ּכִּ ֹשָּ ֵנים עָּ
ר.  ֹשָּ ה עָּ ֹלׁשָּ ם ׁשְ לּותָּ הּואּוְכלָּ ּבּור ׁשֶּ עִּ יַנת סֹוד הָּ חִּ ה  ְוזֶּה ּבְ ֹלׁשָּ ְ ׁש ַהׁשּ ה, ֹחדֶּ נָּ יַנת ְלבָּ חִּ יא ּבְ הִּ ְלכּות ׁשֶּ קּוֵני ַהּמַ ים ֵהם ּתִּ ׁשִּ י ֳחדָּ אׁשֵ ר רָּ ֹשָּ ה עָּ ֹלׁשָּ ְ ר, ְוֵאּלּו ַהׁשּ ֹשָּ עָּ

ה, ְוֵהם נִּ  נָּ בָּ ין ַלּלְ ים מֹונִּ ׁשִּ י ַהֳחדָּ ּקּוֵני ּדִּ ּכִּ ר ּתִּ ֹשָּ ה עָּ ֹלׁשָּ ְ ׁשּ ין מִּ כִּ ְלכוּ ְמׁשָּ ת ַהּמַ ּיַ ר ֲעלִּ ּקַ י עִּ א, ּכִּ יַנת אֹור ְיֵדי שְׁ -ת הּוא ַעליְקנָּ חִּ ֵהם ּבְ יְקנָּא, ׁשֶּ ּקּוֵני ּדִּ ר ּתִּ ֹשָּ ה עָּ ֹלׁשָּ
ּנַ"ל: ְוַעל ים ּכַ לִּ ֹלׁש ְרגָּ ׁשָּ יר ּבְ אִּ ים ַהּמֵ נִּ ה רִּ -ַהּפָּ ְצוָּ ׁש הּוא מִּ ּדּוׁש ַהֹחדֶּ ן קִּ דּ ּכֵ י קִּ ֵאל, ּכִּ רָּ ֹשְ ְצַטּוּו יִּ ּנִּ ה ׁשֶּ יַנת ַמְלכּות אׁשֹונָּ חִּ ׁש הּוא ּבְ ה ַהנַּ ּוׁש ַהחֹדֶּ אָּ ּתָּ ה ּתַ ְכמָּ "ל, חָּ

"ל: ּנַ ּה ּכַ ּלָּ ה ּכֻ ל ַהּתֹורָּ לּול ּכָּ זֶּה ּכָּ ּבָּ ַרְך, ׁשֶּ ְתּבָּ ַגת ֱאֹלקּותֹו יִּ ל ַהּשָֹּ ים ׁשֶּ ְמצּומִּ יַנת צִּ חִּ  ּבְ
לפעולתן  דות כנודע, אינו דומה פעולתן בימי החול,ודע, שאע"פ שבכל ו' ימי החול פועלים ז' מ-רק ג פ -שער מקרא קודש  -פרי עץ חיים  ה

יום א'  -כי בו' ימי החול, פועלים אצילות ע"י בריאה, ובריאה ביצירה בא"י, ויצירה בעשייה ג"כ בחוצה לארץ, וזהו בחול. כגון  בימים אלו,
 חסד עשייה. וביום ב', בגבורה. וביום ג',ה, וחסד דבריאה מתלבש בחסד יצירה, וחסד יצירה בפועל חסד שבאצילות, מתלבש בחסד שבבריא

נם בימים אלו הספירות העליונים מתלבשים בבריאה לבד, כל ספירה וספירה בזמן ממשלתה, כגון בפסח, חסד דאצילות בת"ת. וכן כולם. אמ
צירה לגמרי, שרגא רוב התגלות אור אצילות בבריאה, יתבטל אור חסד ימתלבשת בחסד דבריאה, ובריאה לא מתלבש בחסד יצירה, כי מ

למה זה דומה, למעיין הנוטף טיפין טיפין, וארובות השמים נפתחו עד לרוב, ולא ניכרו אותן  אור חסד דעשייה. הא בטיהרא מאי אהני, וכ"ש
שותן, כי תקיש אל השאר מועדים. אמנם השאר לא נתבטל התלב הטיפות הנוטפין ברוב ריבוי מים, היורדין מן השמים, ונתבטלו הטיפין. ועד"ז

עכ"ז לא בטלו שאר מדות בהתלבשותן ביצירה ויצירה בעשייה כשאר ימי החול,  ה, ואור חסד דעשייה,בפסח אע"פ שביטל אור חסד דיציר
ה לחיצונים, לכן הותר מלאכת אוכל נפש, ולפיכך הותר בהם מלאכת אוכל נפש, כי הנהגת חול לא בטילה, שהם יצירה ועשייה, ויש קצת אחיז

 ה גמורה:ולא מלאכ
וכשנולד עדיין  .מליך את הקב"ה על עצמוושכל לה זוכה לעוד מוחיןוהוא כנגד האדם וככל שגדל , של ז"אהוא ולידה עפ"י הסוד העיבור  ו

שזוכה לשאת אשה שאז  שגדל היא גדלה עד וככלכי הוא עם הקב"ה בבחי' אחור באחור, מאחריו,  'ילהמליך את ה' היא בבחהמלכות שלו 
  המלכות שלו היא בבחי' פנים בפנים.

סּוק,תפלין ה' אות עיין לק"ה  ז ן קל"ה( ַעל ּפָּ ימָּ נּו ז"ל )סִּ ְבֵרי ַרּבֵ דִּ ן ּבְ ּמּובָּ ֵלק, ּכַ יַנת ֲעמָּ חִּ ּבְ ְך מִּ ְמׁשָּ ה נִּ דָּ ּוי הֹולָּ ׁשּ ר קִּ ּקַ י עִּ ג  ל( ּכִּ ת ֲאגָּ מּוֵאל אֶּ "וישסף ׁשְ
כֹו ְוכּו'" רּוׁש רש"י, ֲחתָּ ם ַעל ּפֵ תּוב ׁשָּ ּכָּ ֶּ ם ַמה ׁשּ ן ׁשָּ ע ְוכּו', עַ . ַעּיֵ ירֹות ל ְיֵדי זֶּה נִּ ְלַאְרּבַ פִּ יַנת ַהּכְ חִּ הּוא ּבְ ם, ׁשֶּ ן ׁשָּ ה ֵליֵלד ְוכּו', ַעּיֵ ְקׁשָּ ל ַהּמַ ּה ׁשֶּ ח ַרְחמָּ ְפּתַ

ְקרָּ  ן נִּ נּוי ְוַעל ּכֵ ל ַהּפָּ לָּ ְך ֵמחָּ ְמׁשָּ יקֹוְרסּות ַהּנִּ ּפִּ אֶּ ית גּ ְוהָּ ר כ"ד(, "ֵראׁשִּ ְדּבָּ ּמִּ תּוב )ּבַ ּכָּ מֹו ׁשֶּ ית, ּכְ יא ֵראׁשִּ ֵלק". ּכִּ ם ֲעמָּ נ ֹויִּ ל ַהּפָּ לָּ ֹלא זֶּה חָּ י ּבְ ם, ּכִּ עֹולָּ ַדם לָּ ּוי קָּ
ן ס"ד(, ַעיֵּ  ימָּ סִּ ְרֹעה" )ּבְ ל ּפַ ה "ּבֹא אֶּ ַהּתֹורָּ ן ּבְ ְניָּ עִּ ל הָּ ר ֵהיֵטב ּכָּ ְמבֹאָּ ם, ּכַ עֹולָּ יַאת הָּ ְברִּ קֹום לִּ ה מָּ יָּ ְמׁשָּ ֹלא הָּ נּוי, נִּ ל ַהּפָּ לָּ יַנת חָּ חִּ ּבְ ם, מִּ ָּ ׁשּ ם ֵהיֵטב. ּומִּ ְך ן ׁשָּ



 מוהר"ן     קלה                    תורה                            ליקוטי            5קב:

נו כפשוטו, אבל ם אי. ועיין תורה סד, שהצמצוחיים הובא בתורה סד ותורה מט( ץכמבואר בתחילת ע) לבריאת העולםם כדי שיהיה מקו

מהריצ"ח ביאור שלשון מקום הכוונה כמו שאומרים יש זאת כי הוא שני הפכים בעניין אחד. ושמעתי  גינו להשא"א ל

שהוא לא נמצא, ומבחי' זו שניתן לחשוב דהיינו שהקב"ה כביכול צמצמם אלקותו ונתן מקום לחשוב קום לומר כך מ

האמת בעולם, ולעומתו הצדיק אמת הוא הקו אלוקות שנמשך לתוך  כך משם נברא עמלק, ומשם כוחו להעלים את

ות שהן בחי' עולם עשות מצוות גשמי, ואעפ"כ צריך לגלות שהקב"ה נמצא מאד ואין חלל כללהחלל הפנוי כדי ל

שהוא מכח העלם סק גשמי עפ שהן "עבודת ה' וגילוי מלכותו לעשות מצוות מעשיות אעואדרבה זה עיקר שבחלל, 

מד עמלק כאן עוכל מצווה. ווונה של אלוקות, וזה תיקון העולם ליחד קב"ה ושכינתיה בלחבר לזה כ וצריךאלוקות 

מילות כלפי מעלה אל השכל לומר שהעיקר הוא  קה יט תנינא שהיה זורר בתור)כמבואלהפריד בין השכל למעשה 

וות מעשיות דייקא עם מצי העיקר הוא כופר בעיקר כ אשהוועל זה נאמר ואין צורך במצוות מעשיות כלל(  לכהש

לכות דקדושה שצריך לגלות ע"י אריכות בתורה ל', והיא המוזו החכמה תתאה שמבואר ב כוונה לשם שמים.

 מכניעים את מלכות דסט"א עמלק.ש

לתודה סגולה ללידה קלה כי יש בו קסח אבל ע"י חסד היא נכנעת וזה רמוז גם בסוף תורה ב' תנינא במה שמזמור 

המלכות דקדושה מאחיזת  גולה למקשה לילד כי ע"י חסד קוצרים אתתיות גמט' חסד. ולכן גם לתת צדקה היא סאו

מסוגלת ביותר היא ה וממילא מובן שמצוות צדקה לה ל'.תורה ל' ובסוף תפית הלידה. כמבואר בהסט"א המונעת א

קבל על ידה כח להמליך את הקב"ה דקדושה מהגלות של ד' מלכויות דסט"א. דהיינו ללהוציא על ידה המלכות 

 .בה' לקחת ולאסוף ולבטוח בממון במקוםונן ונותן הפך הסט"א שכל מהותה ולהיות צדיק ח

 

  עד כאן ההקדמה

* 
 

 [ ח] קלהתורה 
מצדיקים שמכניעים עצמם לפני צדיקים אחרים היה שיחה שדיבר  ,ירת תורה זומאהרקע ל ,כמבואר לעיל בשיחות

גדלות ה' ו יותר לאור הפנים שמאיר ל האינו כן, אדרבה הנכנע הוא ענו יותר כי זוכובאמת  ורנכנע קטן מחבהונדמה ש

 נו.חבריו הקטנים ממועי"ז נעשה עניו גם כלפי 

 וט.אקח מועד אני משרים אשפ כי)תהלים עה(  וזה רמוז בפסוק
מישרים "המועד אזכה ל דהיינו כאשר אכבד את "כי אקח מועד"כפי שיתבאר בסוף התורה רבנו מפרש את הפסוק 

 דהיינו ענווה. "אשפוט

ב, שמאיר בהם טו \יא/בשנהימים שבעה  הימים טובים,את  בדכלהיא , \י/מגדלות \ט/סגולה להנצל

, וממליך את לבוש וסעודות ושמחהוע"י שמכבד אותם ב ולקבל יו"ט בשמחה ובהרחבת הלב כפי יכלתו

שזו סגולה להנצל  והראייה לזה. הטוב הזהמ בהם לקבלהעולה דקדושה להכלל במלכות זוכה  ,הקב"ה על עצמו

להיות עניו  \יד/זכה \יג/[יב] ערי בינהע"י שזכה למ"ט שם יו השלולעו משה רבנכי מרע"ה  מגדלות

                                                                                                                                                      
ה ַהקּ  ּפָּ לִּ ת ַלפְּ ַהּקְ מֶּ ם ׁשֶּ ֹודֶּ עֹולָּ ית ְוקֹוֵדם לָּ יא ֵראׁשִּ הִּ נּוי ׁשֶּ ל ַהּפָּ לָּ ְך ֵמחָּ ְמׁשָּ ּכֹחֹו נִּ ית, ֵמֲחַמת ׁשֶּ ֵלק ֵראׁשִּ א ֲעמָּ ְקרָּ ן נִּ י ְוַעל ּכֵ ה ַהקּ רִּ ּפָּ לִּ יַנת ַהּקְ חִּ ם ּבְ ָּ ׁשּ ת ּמִּ מֶּ ֹודֶּ

ל  ה ׁשֶּ כֹורָּ יַנת ַהּבְ חִּ ּנַ"ל. ְוזֶּהּו ּבְ י ּכַ רִּ ֵלקַלּפְ הּוא ֲעמָּ ו ׁשֶּ נַּ  ֵעשָּ ם.ַהְינּו ּכַ עֹולָּ ַדם ְלהָּ ּקָּ נּוי ׁשֶּ ל ַהּפָּ לָּ ין ֵמחָּ כִּ ְמׁשָּ ּפֹות ַהּנִּ לִּ יַנת ַהּקְ חִּ ּבְ ְך מִּ ְמׁשָּ י נִּ  "ל. ּכִּ
 סימן לח ושיש"ק ח"ג סימן שלב ע מתי והיכן נאמרה. שיחות הקשורות לה עיין חיי מוהר"ןלא ידו ח

האדם מבעו גאוותן וצריך עצות כיצד לבטל ישותו וגסות וגבהות לבו. כי באמת משמע שהגאווה רודפת את האדם וצריך להנצל ממנה.  -להנצל ט
עט ע"י קדושת שבת  ורהתלהתקרב לצדיק וברבנו מביא לזה כמה עצות בליקוטי מוהר"ן כגון בתורה י' אות ה' העצה היעוצה לבעל הגאווה ו

עובר ללב נשאב ואזי הרוח שטות שבלבו ו ב הצדיק שהוא חללבלהמלא רוח שטות  בוללל הצדיק נכש לנפאהבת התקשרות וע"י ובתורה קעו 
 ת הענווה הזו אצלו.. ובתורה עב תנינא שכל אחד משרש ענוה של משה ורק ע,י שמתקרב לצדיק מתעוררהצדיק ומתבטל

זכות בקלות כל כך לענווה ואולי רומז שא"א ל כלשונו לקמן כשמקבל יו"ט זוכה לענוה. ולא לזכות לענוהלהנצל מגדלות  מרצ"ע מדוע כאן או י
 קיום העיצה יזכה גם ענוה.שהיא שלימות המידות אלא תחילה לצאת מגדלות ובהתמדה ב

ה ְלבֵַּ  -תורה י' אות ה' עוד עיצה להנצל מגדלות עיין עּוצָּ ה ַהּיְ ֵעצָּ הל עְוהָּ ֲאוָּ ֵלי ט"ז(: "ּתֹועֲ )ה( ַהּגַ ׁשְ תּוב )מִּ ּכָּ מֹו ׁשֶּ ה, ּכְ רָּ ה זָּ ֲעבֹודָּ יא הָּ הִּ ל , ׁשֶּ ַבת ה' ּכָּ
בְ  ם לִּ ְכרֹונָּ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ּדָּ מֹו ׁשֶּ ַבּה ֵלב" )ּכְ ְר ּגְ ְתקָּ ר הּוא ַעל ְיֵדי הִּ ּקָּ עִּ ה ד:(, הָּ ה סֹוטָּ כָּ ים )ּתִּ רָּ ּקּונִּ ּתִּ א ּבַ ּמּובָּ ים, ּכַ יקִּ ּדִּ ה ּקּון כא מ"חבּות ַלּצַ ְתרּועָּ :(: 'ּבִּ

יק ה יר ֵאל ַאֵחר'; ְוַצּדִּ ְתֲעבִּ א, אִּ יהּו רּוחָּ אִּ ר רּדְ יׁש ֲאׁשֶּ ר כ"ז(: "אִּ ְדּבַ מִּ תּוב )ּבְ ּכָּ מֹו ׁשֶּ א, ּכְ יַנת רּוחָּ חִּ , אֵ ּוא ּבְ בֹוּהַ ע רּוַח ּגָּ ְכנָּ דֹו נִּ ל ַאֵחר, ּוַח ּבֹו", ְוַעל יָּ
י הּוא קוֹ  ד, ּכִּ חָּ ה ֵמַאֵחר, אֶּ אֹות דְוַנֲעֹשֶּ א ּדְ תוּ צָּ ּכָּ מֹו ׁשֶּ ע רּוחֹות, ּכְ ּנּו ַאְרּבַ ּמֶּ ּמִּ ּקּון כא נ"ה:(, ׁשֶּ י ' )ּתִּ ע רּוחֹות ּבֹאִּ ַמר ה' ֵמַאְרּבַ ְזֵקאל ל"ז(: "ּכֹה אָּ ב )ְיחֶּ

רּוַח". וְ  ים ב(: "תְּ הָּ ּלִּ הִּ ה, ְלׁשֹון )ּתְ רּועָּ ּקּון י"ח ְותּקּוןזֶּה ְלׁשֹון ּתְ ְרזֶּל" )ּתִּ ט ּבַ בֶּ ׁשֵ י הוּ  ֹרֵעם ּבְ ירֹות:כ"א(, ּכִּ פִּ , ֵאל ַאֵחר, ּכְ בֹוּהַ ר רּוַח ּגָּ ּבֵ  א ְמׁשַ
 העולם נידון ' פרקיםבדמהמשנה . וכפי שיתבאר לקמן ושבועות ,' ימי פסח תחילה וסוףב ,' ימי סוכות תחילה וסוףב ,ב' ימי ר"ה יא
 פתיחת פירוש הרמב"ן לתורה ני זהר ז:נדרים לח. תקו ר"ה כא: יב

ל חד אמר נ' שערי בינה רב ושמוא "אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים"ז{ -}תהילים יב - :ראש השנה כא יג
 .מלאכים(מה -)פרש"י תהלים שם מאלקים "ותחסרהו מעט מאלהים"{ ו-נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר }תהילים ח

 ,קק שבעתים שבע שביעיות והם חמשים חסר אחת שנמסרו למשהשמואל מזוקרא דרשי רב ו חמשים שערי בינה כו'. סיפיה דהאי -פרש"י 
  . במזמור מה אנוש כי תזכרנו:"ותחסרהו מעט מאלהים וגו'"חמשים נבראו שהרי מעט נחסר מאלהים: דכתיב למדנו ש

ותחסרהו מעט מאלהים כיון דכתיב "ט שערי בינה ום שבעה הרי מ"ט וניתנו לו למשה אמרות ה' מזוקקין מפי' שבעתים שבע פעמי- רבנו חננאל
י בינה נבראו בעולם למלאכי האלהים וכולן ניתנו לו למשה חוץ מאחד מהן ופשוטה היא. בקש אין מעט פחות משער אחד לפיכך אמרו נ' שער

 במשה. ה' חפץ למען צדקו וגו' נמצאת גדולת התורה אינו אלאקהלת למצוא דברי חפץ. בקש להיות כמשה. שנאמר 
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דהיינו כיון שזכה למט שערי בינה ונעשה אצלו הענווה קנין יותר מכל אדם כי רק  \יז/[טז]מכל האדם  טודומא

ש עד שי \כ/בלא שום חוצץ מרגישים גדלות ה' בחוזק עצוםש \יטממלאכים/יותר אבל לא , \יח/הוא זכה למט שערי בינה

  .אדם יותר מבניענווה  םיש בהלכן  \כא/הנקראים שרפיםבהן 

היא ש [כג] מוחין דאימא כבהואויו"ט ש הואהתירוץ  ,ואם תקשה מה הראייה ממשה רבנו על יום טוב

אור שהיא כנגד הבינה בריאה התלבשות בבמלכות ע"י אצילות ומאיר  .\כד/עולה המלכות לבינהכי ביום טוב  בינה

, בתפארת דבריאה ת דאצילותובשבועות תפאר ותלהאיר למלכ יאהברד דסחב צילות מתלבשבפסח חסד דא, גדול

להאיר  בבריאהמידה  האותבאצילות  מתלבש מידה שלכל רגל ה, נמצא באיבגבורה דבר גבורה דאצילותובסוכות 

ת ה' נפלאה ומרוממת שגורמת לאדם להרגיש מציאו מציאותו ורוממותו ית'היא הארת אמת ו )פע"ח מקראי קדש ג'(למלכות 

כי  ויש לזה רמז עפ"י הסוד .היו"ט שהיא בינה, זוכה לענוה תאבכבוד קבל כ כשמ. וע"\כה/וסמוך ל

כמובא  73=63+10דהיינו  ,+י יוד הי ואו היאותיות  י'עם ה סג =73=2+6+9+40+6+10 בגי' ם טובוי

                                                                                                                                                      
וחכם ועניו וכולן ממשה גבור דכתיב ויפרוש את האהל בי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר אמר ר .ף לחנדרים ד

אלא מן הדין קרא דכתיב ואתפוש בשני הלוחות  על המשכן ואמר מר משה רבינו פרסו וכתיב עשר אמות ארך הקרש וגו' אימא דאריך וקטין
שלך יהא חכם רב ושמואל דאמרי  א הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה עשיר פסל לך פסולתןואשברם ותנים מעל שתי ידי ואשליכ

 .והאיש משה עניו מאדתרוייהו חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים עניו דכתיב 
 תיב ותחסרהו מעט מאלהים:אמיתתו כדכ ידיעת הש"י על -חוץ מאחת  - ר"ן נדריםפירוש 

ר ידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל משה רבינו ע"ה לא השיג שער החמשים דכתיב ]תהלים ח' ו'[ ותחסרהו וכב: על סוכה דף מה ניהו בן יהוידעב
העליון ורבי בחינת עולם שה רבינו ע"ה בם ופרשו המקובלים ז"ל דלאו בחדא מדרגה איירי אלא ממעט מאלקים ורבי עקיבא השיג שער החמשי

ת"ו בשמואל שכתב שהנביאים משיגים בהתלבשות אור העליון למטה וכל אחד היה משיג עקיבא בתחתון, ועיין בספר הליקוטים דפוס ירושלם 
כל עולמות ק דעשיה לפי שבראה משה ואיך יהיה זה אלא מה שהשיג דניאל הוא עתי לפי ערכו. ובזה יתורץ כי דניאל ראה עתיק יומין מה שלא

 פרצופים עיין שם:אצילות בריה יצירה ועשיה יש בהם י' ספירות ויש בכל עולם כל הד
חי' ראוני צ"ע מה קדם למה הארת הבינה לענוה או שע"י ענוה זכה להארת הבינה. כי אע"פ שמפורש כאן שאור הבינה גורם לענווה בב יד

ם מבואר נ"ל עפ"י תורה ו' שעיין תורה ד'. ונווה. מריות והישות דהיינו עוביטול החי "בוה אם לא עאבל איך זוכים לאור כזה ג ,נערים ונחבאו
ת ה סיעתא דשמיא לשוב, וגם שם לא ברור מה קדם למה כי הרצון לשוב גם הוא מהאר-שמי שמזמן עצמו לשוב מאיר לו אור הבינה בשם אהי

אבל מיד כשאדם רוצה אזי מקבל סיעתא י יש בחירה והכל תלוי ברצון, ה. וצ"ל שבוודאבה מט שערי תשובה והיא נקראת עולם התשובשהבינה, 
א מהדבר שכוסף י הכסופים לדבר מקבל סיעתא דשמישע"הריח ד' יח(  בלק"ה )ברכתמבואר  יסוד זה) אותו מקום שרוצה לבוא אליו,מדשמיא 

וע"י אור הבינה מכין הבינה, ביטול החמריות זוכה לאור  נמצא ע"י ,הזה אבל עיקר העבודה היא אח"כ דהיינו להכין כלים לאור (אליו להשיגו
 ת את המידה בשכל הנקנה. נמצא סוף דבר באמת אור הבינה הוא שמוציא את האדם מהסט"א וכלים של ענווה לקנ

 מאד -מתרלו  טו
 במדבר יב*  טז

ם }ג{  ְוהָּ במדבר יב  יז דָּ אָּ ּכֹל הָּ יו ְמֹאד מִּ נָּ ה )ענו( עָּ יׁש ֹמׁשֶּ ר ַעל פְּ אִּ ה: )ס(ֲאׁשֶּ מָּ ֲאדָּ  ֵני הָּ
האדם. יכול שהיה ענו כדורות ראשונים ת"ל על כל פני האדם מדורו אמרו ולא מכל יכול שהיה ענו ממלאכי השרת ת"ל  -אבות דרבי נתן פ"ט 

 ש, בעל פוליפיס, והיתה נפשו של משה נמוכה מכולם.מוכי שחין נבראו בעולם לח, יב ימדורות ראשונים: ג' מינ
אליהם, כי לפי רוב ענונותו הסתיר מהם יבר יש משה עניו מאוד וגו', נראה לפי משמעות הכתוב שלא היה משה עמהם בשעה שדוהא - נים יפותפ

לדבר בו וגם לא היו מזכירין אותו בשמו לבד גודל רוממותו בדביקות ה', כמ"ש בכל ביתי נאמן הוא, דאם היו יודעים גודל מעלתו היו יראים 
ו, והיינו מדכתיב ומדוע לא בשמ כן אמר יהושע אדוני משה כלאם משום שאחז"ל ]סנהדרין ק.[ שאסור לקרות לרבו"כ בי אדוני, וכמ"ש אח

ב והאיש משה עניו מאוד יראתם לדבר בעבדי במשה, פירוש לצד שהוא עבדי לא היה לכם להזכיר בשמו לומר הרק אך במשה, והיינו דכתי
ן נגדו הוא כאי דמ"ש מרע"ה ואנחנו מה בלשון רבים, כי לפי גודל ענותנותו נגד השי"ת שהכל ו לעיל בפ' המןשהסתיר מהם מעלתו, כבר כתבנ

  .שוה ומשוה קטן כגדול
אים של הדור כך שולח רופא ל, עיין תורה ל' שלפי גודל החווצ"עכי תלוי גם בדור וצ"ע יחידי הדורות לכאורה זכו יותר ורק לנבואה לא זכו  יח

  ר.גדול יות
ו(, שהיו המלאכים אומרים קרא -)יב אבות דר"נג(. כן איתא ב-ולא ממלאכי השרת. ספרי )יב -)ג( מכל האדם אשר על וכו'  -משך חכמה  יט

 נאמר וקרא זא"ז )ישעיה ו, ג(.אתה, וענותנין הן יותר מב"א, ש
דיקים לפנים מהמלאכים כמבואר בפרש"י במדבר כג כג ד לבוא כשיהיו בלא גוף יהיו הצאבל לעתי ,הכוונה בעוה"ז בגוף אפילו של צדיק כ

 ל.  עה"פ כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל ק
יחוד החיצון בלבד מרוב זכותם ואילו בעוה"ז אור היחוד הזה הוא ין לק"ה ערובי תחומין ה' אות ד' שהמלאכים הנקראים שרפים נשרפים מעי כא

 אה לי ה'.בבחי' מרחוק נר
 )תיבת הוא נמחק( ןויו"ט מוחי -בתשכט כב
 ריאל אות עז ביגדור עזס"ק קסב וספר זמרת הארץ לרבי א 'ערכי הכנויים לרבי משה זכות אות ח כג

ש בין קדושת שבת לי"ט והוא כי בשבת כל תכלית עליותיו הם בחזרת תפלת המנחה כי החילוק שי - 'דרושי אסרו חג דרוש א -שער הכוונות  כד
ו למות נכללועולם הבריאה במקום אימא והיצירה במקום ז"א והעשיה במקום נוקב' דאצילות נמצא כי כל העואז עולה ז"א בא"א ונוק' באבא 

במנחת י"ט זו"ן הם בכל קומת או"א והבריאה במקום ז"א והיצירה ל ונתעלו בתוך מה שהיה עולם האצילות ולא נשאר מהם דבר חוצה לו אב
 כי בסבת כל עו' עלו ב' מדרגות למעלה ממדרגתו הא'.שיה במקו' עולם הבריאה ונמצא במקום נוק' והע

לשון הרע גדלות הבורא ולא שמשכנע את עצמו שהוא קטן, וכן מבואר בתורה קצז שת מהרגשת מבואר שענווה היא בחי' קטנות שנובע כה
ל יכול ליפול להרגשה שאינו שווה יא רק מכח שיכנוע עצמי אזי בקענוה פסולה, מבואר שאם כל הענווה ה אה ואזי הילענוו המפריד בין החכמ

ועיין תורה יד שאדם צריך להקטין עצמו בפני   שלא מאמין בעצמו. ות וייאושכלום. שהיא ענוה פסולה כי לא מביאה לעבודת ה' אלא לעצב
 . משמע שצריך לשכנע עצמו אורהלכ, ולי ובפני שוים לו ובפני קטנים ובפני מדרגת עצמוגד
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אולי  [{ל] ונים מן זו"חתיקע' }רוח  גסהיפך כטשהוא  \כח/נמצא יום טוב בחי' סג ,\כז/[כו] בכוונות

 וכים יותר, ובאצילותמנוהמילוי מורה על ההתפשטות להאיר ל א שמו ית',ב"ה שהוויה ם הלש יש ד' מילוייםאפ"ל כי 

 בן. ( הו הו הה ד)יומה ובעשיה( או האו אה ד)יוסג וביצירה ו הי( אהי ו ד)יועב, ובבריאה הוא  הועולהי ויו הי(  ד)יוהמילוי הוא ביודים 

השם הויה מתפשט ומתגלה שוכ .ה כנגד אמא בחי' בינהחי' חכמה, והבריאכנגד פרצוף אבא בהוא לם אצילות ועו

רוממות ה' עצומה בחי' הוויתו ית' בקצת לבוש שמגלה ומתגלה  ,לה כמו בעולם הבריאה בשם סגמתג אוביום טוב ה

 . והושמבטל כל ישות וגאווה, ועל כן זוכים ע"י האור של יו"ט לענ

יום טוב ע"י שמתגלה בו גדולת ה' הוא מבטל  לותכי יו"ט מבטל הגדג היפך גס "ולכן יו"ט מאיר בו שם ס

ומקטין  שהטבע הוא שכל אחד מתבטלדהיינו , , כי טבע הקטנות שיתבטל לגבי גדלותהומהאדם את הגאו

 "ראוני נערים ונחבאו"בחי'  וזהו סג לשון נסוג אחור,ה ממנו. אות שהוא מודה שהיא גדולכשמתגלה לו מצי עצמו,

 . , הפך הגס שהוא עזות שלא מתפעל מום דברהיראה ובושהלאחור מחמת  זרשחדהיינו 

 רת, כי ע"י אוכשמקורב להצדיק נתבטל הגדלולכן  קטנות להתבטל לגבי הגדלותשטבע ה כיוןוע"כ 

הרגיש זאת זוכה למבאר שולקמן , אור מוחין דבינה הנ"לכי מאיר מהצדיק  נתבטל לגמריצדיק הגדול של ה

הפסוק  ראוני נערים ונחבאו, \לא/)איוב כט(מה שכתוב . והוא בחי' קה לצדילהתקשרות באהבה גדו י"ע

צדיק  הכי איוב הי, בכבוד גדול הודושגדולים וקטנים כב וכבודדולה בגמדבר באיוב שמתגעגע לימים הקדמונים שהיה 

 "י שרואים פני הצדיקע ונהיי, לדבר בפניו העזוים לא לובודו וגדנערים התחבאו מפני כו \לב/ץגדול באר

הקטנות טבע כי ורבנו מביא מכאן ראייה , \לג/בשלחן ערוך הלכות כבוד רבו וכן נפסק נחבאים הקטנים

 נתבטל לפני גדלות. 

בהם תלוי שנמצא , בהם תלויים ועיבור שנדוש החדש יכי ק \לד/ועיקר כח קדושת יו"ט הוא תלוי בצדיקים

אלה  \לו/[לה]ניין מצוות קידוש החדש עב, כמ"ש במלכות הם טוב ממילא גם מתי תאיר הבינול היומתי יח

                                              
 צות פ"א לקוטי תורה פ' אמורפרי עץ חיים שער חג המ כו

ושים דישראל סבא ותבונה, ואנו דול, כי תחלה יש לז"א קטנות א', והוא הלבהדבר בקיצור גהרי  -פרק א  -שער חג המצות  -פרי עץ חיים  כז
וחיצונית של אבא ואמא  אמא. ואחר כך גדלות, והוא המוחין הפנימים שלהם. ואחר כך חוזר ולוקח הלבושיםמכנים אותן בסוד מוחין נה"י דאבא ו

 אנפין: א גדלות ב'. ואחר כך עולה אל דיקנא דאריךמפנימותן, והועלאין, ואנו קוראין אותה חג"ת דאבא ואמא. ואחר כך 
חג"ת כפי הזמן, כי יש בחינת צלם שלם בנצח הוד יסוד, וצלם שלם בחג"ת. אמנם ודע, כי אלו המקיפים ל"מ דצלם, יש גם כן בנצח הוד יסוד ו

נפין, כל בחי' הגדלות האלו, שעל ידי זה יל אל הזעיר אצאת ישראל ממצרים, להיות החיצונים כל כך אחוזים, ורצה המאציל העליון להגדב
וד כל הימים טובים, שאין עלייתן רק בנצח הוד יסוד דתבונה לבד, תבטלו החיצונים, ולא הספיק בגדלות ראשון, כמו בשאר הזמנים, וזה סי

אם לא על ידי תפילתנו,  רי ע"ג,ם י' אותיות הכי שם אהי"ה דיודי"ן בינה, ושם ס"ג בתבונה, לכן יום טוב גימטריא ס"ג עו, כמבואר אצלינ
 כל המועדים בבחי' זו:ן עד אבא ואמא, כמבואר בפסוק אלה מועדי ה', ולכן הפסח הוא גדול משאנו מעלי

ד ד' פרצופין אבא אמא בן ובת שהם חכמה בינה זעיר ומלכות, וכנגד ד' עולמות שם הויה הם עב סג בן מה כנגוכן ידוע שד' מילוים של  כח
 בריאה.יצירה עשיה, ונמצא שס"ג כנגד אמא בינה ו אצילות בריאה

 היכך )כנראה נמחק פנים הפ'( –בתקפא  כט
 ."ג ביה נטיל נוקמא מן ג"ס רוחאיו"ד ה"י וא"ו ה"י איהו עשר אתוון וחושבניה ס - דף קכ: )מתוק מדבש עמ' קצ( וניםזוהר חדש תיק ל

ְרּפִּ איוב פרק כט  לא יֵמי חָּ י ּבִּ יתִּ יִּ ר הָּ ֲאׁשֶּ י:)ד( ּכַ ֳהלִּ סֹוד ֱאלֹוּהַ ֲעֵלי אָּ י:)ה( בְּ  י ּבְ רָּ יבֹוַתי ְנעָּ י ְסבִּ דִּ ּמָּ י עִּ ּדַ ְרֹחץ ֲהלִּ  עֹוד ׁשַ י )ו( ּבִּ דִּ ּמָּ צּוק עִּ ה ְוצּור יָּ ֵחמָּ יַכי ּבְ
ן: מֶּ ְלֵגי ׁשָּ י שַׁ   ּפַ ֵצאתִּ י:)ז( ּבְ בִּ ין מֹוׁשָּ כִּ ְרחֹוב אָּ ת ּבָּ רֶּ יׁשִּ  ַער ֲעֵלי קָּ אּו וִּ ְחּבָּ ים ְונֶּ רִּ י ְנעָּ אּונִּ דּו:)ח( רָּ מָּ מּו עָּ ים קָּ צְ  יׁשִּ ים עָּ רִּ ם:)ט( ש ָּ יהֶּ ימּו ְלפִּ ש ִּ ים ְוַכף יָּ ּלִּ  רּו ְבמִּ

ים נֶּ )י( ק ידִּ ה:ֹול ְנגִּ ֵבקָּ ם ּדָּ ּכָּ ם ְלחִּ אּו ּוְלׁשֹונָּ   ְחּבָּ
)ה( בעת   בימי קדמותי, כשהיו כשרי הדור באים לאהלי להווסד בדברי הקב"ה בתורה ובגדר סייג לשעה: -)ד( בימי חרפי  -פרש"י והמצודות 

י שמן: )ז( בעת יצאתי אל השער אצל נחלרי היו סביבותי לשמש אותי: )ו( רגלי בחמאה. וכל תאות לב הנוחים כהיה עוד שדי עמדי להטיב לי ונע
ער העיר, וכאשר ברחוב הייתי מכין מושבי. )ח( ראו אותי הנערים אז נחבאו לבשתם להתראות העיר לשבת במושב הזקנים שדרכם לשבת בש

 לה:ומצפים שאפתח אני תח -מלאה לבם לשבת עמדי: )ט( שרים עצרו במילים פני. וזקנים קמו מפני ונשארה עומדים ולא ל
 יושבי הארץ גן עללה אם אין היש בה עץבפרשת שלח ר ולדעת רבא בימי המרגלים ועליו נאמשאיוב חי בימי משה  ו.ב"ב טבכמבואר  לב
 של שכתב משה רבנו.י"א שכל הספר הוא מעי"ש שו זכויותיוב
יר לֹו ׁשָּ  -טזסימן רמב  שו"ע יו"ד לג לֹום ְלַרּבֹו ְוֹלא ַיֲחזִּ ן ׁשָּ ּתֵ עָּ ֹלא יִּ ר הָּ אָּ ְך ׁשְ רֶּ דֶּ א לֹום, ּכְ ּלָּ בֹודם, אֶּ ה ּוְבכָּ ְראָּ יִּ יו ְואֹוֵמר לֹו ּבְ נָּ ה ְלפָּ לֹום : ׁשֹוחֶּ י, )ׁשָּ יךָּ ַרּבִּ לֶּ עָּ

לֹום, אֹוֵמר לֹו( ַתן לֹו ַרּבֹו ׁשָּ ם נָּ לֶּ  ְואִּ לֹום עָּ יׁשָּ י ְוַרּבִּ ֹאל . יךָּ מֹורִּ ׁשְ יד לִּ ֵאין ְלַתְלמִּ ים ּדְ ין. ְוֵיׁש אֹוְמרִּ ל, ׁשֶּ ְוֵכן נֹוֲהגִּ לָּ לֹום ַרּבֹו ּכְ ׁשְ ֱאַמר: ּבִּ אּו ּנֶּ ְחּבָּ ים ְונֶּ רִּ י ְנעָּ אּונִּ ְלמִּ רָּ ּיֹוב כח, ט( . )ְירּוׁשַ יאֹו ַהּגָּ )אִּ  ַהתי ֱהבִּ

יב ב' וּ  תִּ ַתב תא''ו נָּ ק ה' ְוֵכן ּכָּ רֶּ י ּפֶּ נּו יֹונָּה( .ַמְימֹונִּ ם ַרּבֵ ׁשֵ  ֵבית יֹוֵסף ּבְ
ר  - אות צח (תנינאעפ"י תורה ד' )הלכה ה' עיין לק"ה ברכת השחר  לד ּקַ י עִּ קֹום ַאֵחר( ּכִּ מָּ תּוב ּבְ ּכָּ מֹו ׁשֶּ ים )ּכְ יקִּ ּדִּ ּצַ לּוי ּבַ ת יֹום טֹוב ּתָּ ַ ר ְקֻדׁשּ ּקַ ן עִּ ְוַעל ּכֵ

ּקֹוֵרא ּוְמגַ  ל יֹום טֹוב ׁשֶּ ה ׁשֶּ יאָּ רִּ תקֹול ַהּקְ ה אֶּ י ּלֶּ ּדִּ ים ְוַהּצַ מִּ ם ַעל ְיֵדי ַהֲחכָּ י אִּ ֹמַע ּכִּ ׁשְ ר לִּ ְפׁשָּ י אֶּ צֹון אִּ רָּ ׁש הָּ ְרצֹונֹות ְלׁשֹרֶּ ל הָּ ים ּכָּ רִּ ְ ַקׁשּ ּמְ ים ׁשֶּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ קִּ
ה ַהנַּ  ַהּתֹורָּ ם ּבְ ר ׁשָּ ְמֹבאָּ ה ְוכּו' ּכַ ק ֹמׁשֶּ ּלֵ ְסּתַ ם נִּ ָּ ׁשּ ין ׁשֶּ ַרֲעוִּ א ּדְ יַנת ַרֲעוָּ ְבחִּ צֹון לִּ רָּ מְ "ל. ְוזֶּההָּ ּנִּ ֵני ה' ׁשֶּ ַרת ּפְ אָּ יַנת הֶּ חִּ יךָּ ּבְ יו ֵאלֶּ נָּ ֵאר ה' ּפָּ יַנת יָּ חִּ יֹום ּו ּבְ ְך ּבְ ׁשָּ

רֹו  ּקָּ עִּ יךָּ ְוכּו' ׁשֶּ ֵני ה' ֱאֹלקֶּ ת ּפְ ל ְזכּוְרךָּ אֶּ ה ּכָּ אֶּ ה ֵירָּ נָּ ָּ ׁשּ ים ּבַ מִּ עָּ ֹלׁש ּפְ ים טז( ׁשָּ רִּ בָּ יַנת )ּדְ חִּ יֵקי ֱאמֶּ טֹוב ּבְ ְך ַעל ְיֵדי ַצּדִּ ְמׁשָּ ַעל נִּ י ת ׁשֶּ ֵני ה' ּכִּ יר ּפְ ם ֵמאִּ דָּ יָּ
א כְּ  יְנּתָּ כִּ י ׁשְ ּנּון ַאְנּפֵ א אִּ יַקּיָּ ים.ַצּדִּ מִּ עָּ ה ּפְ ּמָּ דֹוׁש ּכַ זַֹּהר ַהּקָּ תּוב ּבַ ּכָּ  מֹו ׁשֶּ

ֵאל, דְּ  ב(אות  (עפ"י תורה ד' תנינא)חול המועד הלכה ג  עיין לק"ה ְשרָּ יִּ לּוי ּבְ ת יֹום טֹוב ּתָּ ַ ר ְקֻדׁשּ ּקַ ן עִּ ין ְוַעל ּכֵ ׁשִּ ֵהם ְמַקּדְ ים ׁשֶּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ַחְכֵמי ַהּדֹור הָּ ַהְינּו ּבְ
ׁש ְוַעל יְ  ת ַהֹחדֶּ ְכרֹונָּ אֶּ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו זִּ ּדָּ מֹו ׁשֶּ ׁש, ּכְ ין ַהֹחדֶּ ׁשִּ ַקּדְ ּמְ ֶּ י ַמה ׁשּ פִּ ה יֹום טֹוב ּכְ קְ ֵדי זֶּה ַנֲעשֶּ ם. ַאל ּתִּ ְקְראּו אֹותָּ ר ּתִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶּ ה, ֵאּלֶּ כָּ ְברָּ ֵרי ם לִּ

ְתגַּ  הּוא הִּ ת יֹום טֹוב ׁשֶּ ַ ר ְקֻדׁשּ ּקַ י עִּ ם' ְוכּו'. ּכִּ א 'ַאּתֶּ ּלָּ ם' אֶּ צֹון ְלׁשֹ'אֹותָּ רָּ ר הָּ ֵ ם ּכַֹח ְלַקׁשּ הֶּ ׁש לָּ ּיֵ ים ׁשֶּ ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ַחְכֵמי ַהּדֹור הָּ לּוי ַרק ּבְ צֹון ּתָּ רָּ צֹון ּלּות הָּ רָּ ׁש הָּ רֶּ
ר קְ  ּקַ ַעל ְיֵדי זֶּה עִּ צֹון ׁשֶּ רָּ ַצח הָּ יַנת מֶּ חִּ ה ַהתּ ּבְ ימָּ ְקּדִּ הִּ ּנַ"ל. ְוזֶּה ׁשֶּ צֹון ּכַ רָּ ּלּות הָּ ְתּגַ הּוא הִּ ת יֹום טֹוב ׁשֶּ ַ ת ֻדׁשּ ׁשַ רָּ פָּ ת ּבְ ּבָּ ה ׁשַ ְללָּ ים ְוכָּ ת ַלּמֹוֲעדִּ ּבָּ ה ׁשַ ֹורָּ

ה מֹוֲעֵדי ה תּוב, ֵאּלֶּ ּכָּ מֹו ׁשֶּ ת יַהּמֹוֲעדֹות, ּכְ ַ ר ְקֻדׁשּ ּקַ י עִּ ה ְוכּו'. ּכִּ אכָּ ה ְמלָּ ֲעשֶּ ים ּתַ מִּ ת יָּ ׁשֶּ ת, ' ׁשֵ ּבָּ ׁשַ ים ּבְ אֹוְמרִּ מֹו ׁשֶּ א. ּכְ ּמּובָּ ת, ּכַ ּבָּ ַ ׁשּ ל מִּ ֹום טֹוב הּוא ְמַקּבֵ
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 מוהר"ן     קלה                    תורה                            ליקוטי            8קב:

הבית הגדול צריך לקבל ידוש החדש שפשט הפסוק היא מצוות ק מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם,

אל תקרי אותם  \לז/)ר"ה כד(בגמרא ודרז"ל החדש  ועל פיהם מקדשים אתעדים שראו את מולד הלבנה 

 . נמצא שהימים טובים תלוים בצדיקיםודשאחריו מקודש מק תצריכים לענוהעם  שגםמכאן  םת  לא א  א

רוצים לדעת מתי ראש חודש אומר להם הקב"ה בוא נרד לבי"ד של מטה ונשאל כשבית דין של מעלה אפילו ו

אומר מקודש ן דיהגמ' מבואר בפסוק שראש בית דרשת שהרי בלי  היא ראייה לסתור ורהצ"ע לכא, \לח/אותם

בצדיק תלוי קדוש החדש. שגם העם צריך לענות אין זו ראייה על כך שת בולרו דרשת הגמ' לירה הוא הצדיק, ואולכאו

יק ע"י שאומר אחריו ין וזה עיקר קבלת אור הפנים מהצדבמואולי כוונת רבינו שהעם צריך לקבל דעתו, אע"פ שלא 

 אמת אע"פ שלא מבין.

כשמקבל ומכבד היינו ן אפשר ביו"ט לזכות לקדושת הצדיק דהוא מכח הצדיק לכ כיון שקדושת היו"טוע"כ 

את דהיינו כשמקבל ומכבד  שהוא בחי' צדיק כנ"ל, טאת הימים טובים, ומקבל אור הגדול של יו"

נתבטל הגדלות שלו, כי  מציאות גדולה ומרוממת שעי"זעי"ז הצדיק ומרגיש  פניטוב אזי מאיר לו אור  היום

  : טל לגבי גדלותהקטנות ב

, כי עיקר כח יו"ט תלוי כמבואר בגמרא סוכה כז: \לט/וע"כ חייב אדם להקביל פני רבו ברגל

שהצירוף של אור רבו אור הפנים.  ומשמע עי"ז גם ביו"ט מאיר ו"ט זמן היכיון שהם קובעים את מע שמ בצדיקים

בשנה יראה כל זכורך בבית לש פעמים מהכתוב ש דלקמן ובתורה ל'מסוגל יותר לתשובה וכעם אור היום טוב 

הימים טובים והצדיק ובית  ן מקום ואדם, שהםארת הבינה בג' בחי' עולם שנה נפש דהיינו זמהמקדש, נמצא שיש ה

 : מאיר האור ביותר, ובזמן החורבן אין לנו אלא צדיק ויום טוב המקדש, וכשמצטרפים כל השלשה 
ואפילו ביום רבו, לכאורה כבר קיבל הכל  עוד ברגל כיון שמקבל פני יו"ט תלוי בצדיק, מה נוסףצ"ע אם לכאורה 

ולקיים ממש  קו"ט אור הצדייונ"ל כוונת רבנו לומר להפך שכיון שהיו"ט מקבל מהצדיק לכן אפשר לקבל מה .\מ/חול

 רבנן, ימלכמאן מאחז"ל ואר לקמן כמבדושה נראה שהצדיק הוא עיקר המלכות דקקבלת פני רבו בביתו. אמנם 

 ב אדם להקביל פני רבו ברגל דייקא.חיילכתחילה  לכן ,אי ביו"ט שמלכות עולה לבינה הצדיק זוכה יותרוודבו

                                                                                                                                                      
חִּ  ׁש מְ ּתְ ֵאי ֹקדֶּ ְקרָּ ל ַהּמִּ י ּכָּ ׁש, ּכִּ ֵאי ֹקדֶּ ְקרָּ ה ְלמִּ ּלָּ ת הּוא ֹראׁש ּוְתחִּ ּבָּ ׁש, ׁשַ ֵאי ֹקדֶּ ְקרָּ ה ְלמִּ ת ּלָּ ַ ר ְקֻדׁשּ ּקַ י עִּ ת, ַהְינּו ּכִּ ּבָּ ַ ׁשּ ה מִּ ָּ ֻדׁשּ ין ַהּקְ לִּ יַנת ַקּבְ חִּ יֹום טֹוב ּבְ

"ל, זֶּה צֹון ַהּנַ רָּ ת הָּ ה אֶּ ּקֹוֵרא ּוְמַגּלֶּ ׁש. ׁשֶּ א ֹקדֶּ ְקרָּ חִּ  מִּ צֹון ְוכּו', ּבְ רָּ יַנת ֵמַצח הָּ חִּ צֹון, ּבְ רָּ ׁש הָּ יַנת ׁשֹרֶּ חִּ הּוא ּבְ ת ׁשֶּ ּבָּ ַ ׁשּ ל ַרק מִּ ה ַהּכַֹח ְמַקּבֵ קּות ֹמׁשֶּ ּלְ ְסּתַ יַנת הִּ
ְמֹבאָּ  ה ְוכּו', )ּכַ ְנחָּ מִּ ת ּבְ ּבָּ ׁשַ "ל(.ּבְ ר ַהּנַ ֲאמָּ ּמַ  ר ּבַ

 ויקרא כג*  לה

ה מִּ  לו ה מֹוֲעֵדי ְיֹהוָּ ׁש ויקרא פרק כג )ד( ֵאּלֶּ ֵאי ֹקדֶּ ר ּתִּ ְקרָּ ם:ֲאׁשֶּ מֹוֲעדָּ ם ּבְ  ְקְראּו ֹאתָּ
 בעבור שנה וכאן מדבר בקדוש החדש: למעלה מדבר -רש"י )ד( אלה מועדי ה' פ

וקרינן אתם ר"ל דתלוי הכל בבית דין אם מעברין השנה מעובר ואם לאו אינו  )נ( ר"ל לעיל כתיב מועדי ה' אשר תקראו אותם-חכמים שפתי 
 ינו מקודש:ש אשר תקראו אתם משמע דתלוי בבית דין שאם קדשוהו מקודש ואם לאו אמקראי קוד כ כתיב מועדי ה'מעובר, וכאן ג"

ואפילו שלא מכאן שקידוש המועדים מסור לבית דין,  אשר תקראו אותם. אתם כתיב, ודרשו בו )ראש השנה כד.( אשר תקראו אתם - רבנו בחיי
וכן אמר הכתוב )שמות יב, ב( החודש הזה לכם, אתם אפילו מוטעין,  ילו שוגגין)שם כה.( אתם אפבזמנו ואפילו בטעות, והוא שדרשו חז"ל 

הקב"ה ולילות תקופות ועיבורין היו לפני וכן תמצא בפרקי רבי אליעזר )פרק ז(, בכ"ה באלול נבראו חמה ולבנה, וימים    לומר שלכם הוא:כ
שנאמר )שם, כב( ויתהלך  תולדות אדם, ואדם מסרן לחנוך א( זה ספר נאמר )בראשית ה,והיה מעבר את השנה ואחר כך מסרן לאדם הראשון, ש

א( בארץ מצרים לאמר, מהו  עד שבאו למצרים, שנאמר )שמות יב, וחנוך לשם, ושם לאברהם, ואברהם ליצחק, ויצחק ליעקב,הים, חנוך את האל
 השנה.  וא לעבר אתאן ואילך שלכם הלאמר אמר הקב"ה לך אמור להם עד עכשיו היה אצלי סוד העיבור מכ

יו )דברים ד, ז(, אמר רבי אושעיא אין לך אומה שמעכבת על אלהיה כאומה זו, וכן אמרו במדרש תהלים )מזמור ד( כה' אלהינו בכל קראנו אל
אקרא  יהם אמר דוד ע"הים יושבין לעבר את השנה הקב"ה מסכים על ידיהם והוא משלים וגו' כל מה שישראל עושין, ועלכיצד, בשעה שהזקנ

ת ראש השנה ביום פלוני מיד הקב"ה מושיב סנהדרין של מלאכים ים עליון לאל גומר עלי, אימתי, בראש השנה, שהסנהדרין יושבין לעשולאלה
יושב באותו  ים גוזרין, אומרים לפניו רבונו של עולם בניך גזרו שיהא ראש השנה ביום פלוני, מיד הקב"הואומר להם לכו וגמרו מה שהתחתונ

 .ולדון עולמ יום
ן אחריו מקודש מקודש בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשין ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עוני -משנה, ראש השנה דף כד לז

ין שראש )מננא הני מילי ראש בית דין וכו': מ -אומר אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קידשוהו שמים: גמרא אותו רבי אלעזר ברבי צדוק

)הכוונה לר"ח שגם נקרא מועד  ,וידבר משה את מועדי ה' )ויקרא כג מד( אמר רבי אמר קראאמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול "ד צריך לומר מקודש( בי

)בכתיב חסר( תם ר תקראו אופפא אמר קרא אש שראש בית דין אומר מקודש: וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש: מנלן אמר רבמכאן אש בי"ד( ומשה ר

 ם יאמרו מועדי מקודש מקודש תרי זימני למה לי דכתיב מקראי קדש:רב נחמן בר יצחק אמר אלה הם מועדי ה .קרי ביה אתם
וישראל קא מטה, שכשהמלאכים שואלין להקב''ה מתי נתקדש החודש אומר להם אני ואתם נלכה לבית דין של  במדרש שיר השירים ט''ו ג' לח

 .םלהו לזמני מקדשו
וד יו"א לקבל כבנראה לפי רבינו לפרש להקביל מלשן להשוות דהיינו להבין שפני רבו וכבוד יו"ט שוים ואפשר ע"י להקביל פני רבו ברגל  לט

 ליו"ט ולכן ע"י כבוד יו"ט זוכה לפני רבו ממש.פני רבו. כי רבו מאיר 
שאול עליו, שכיון שהעיקר הוא הצדיק מדוע א"א לקבל הכל רק יש ל מהצדיק וא"כ הכי נמי עיין תורה סז תנינא שגם בית המקדש מקבל מ

 מהצדיק.



 מוהר"ן     קלה                    תורה                            ליקוטי            9קב:

ה דף כז כמיושב שפיר מה שהקשו בגמרא )סומה שאמר שע"י כבוד יו"ט מקבל אור הצדיק ובזה 

צא משבח אני את מי שלא יוברגל שאמר משבח אני את העצלנים רבי אליעזר על ר"א  \מא/ע"ב(

מכאן , אתה ובנך ובתך וכו' חגיךושמחת ב \מג/[מבשנאמר ]אפילו אם זה רק מחמת עצלנות  גלרבמהעיר 

"ושמחת אתה וביתך", המדבר )דברים יד כו( בגרסת הגמ' שלנו מובא פסוק אחר , בני ביתו ברגל עםלשמח  ךשצרי

א בגמר והקשו. \מדמאכילת מעשר שני ולמדו ממנו על שמחת הרגל שגם היא אתה וביתך/
פי' והרי אמר י אר"הומה

שנאמר ברגל  \מו/חייב כל אדם להיות במחיצת רבו ולראותוברגל פני רבו יל חייב אדם להקברבי יצחק 
ובעלה לא  ,ופנתה ללכת לאלישע שיחייה אותו ,מת בנה שזכתה בו מברכתו של אלישעשהאשה השונמית במעשה 

ומשאלת  ,\מט/בת ולא חודש )ולא רגל(לא ש םהרי היו' מדוע את הולכת כו \מח/[מז]ושאל אותה  ,ידע שבנו מת

היה המנהג ללכת, והגמ' מתרצת שזה רק אם יכול לחזור לביתו באותו  ,רגלאם היה שבת או ר"ח או שלה לומדים בע

כיצד יתכן שבשביל לשמח את אשתו יוותר על הקבלת פני  ,ומבאר רבנו את סברת רבי אליעזר יטיב.הנע"ש היום 

אף ום טוב, דהיינו בד את היע"י שיכ ,בות להקבלת פני רבו גם כשהוא רחוק מרכור לזשפבאמת אכי  רבו, ומתרץ

 ללא יכול לחזור באותו היום לביתו עו שהוא ברחוק מאה פרסה מרבו ביו"ט ולא אזיל ואתי ביומי'

בו ברגל, הוא מחויב להקביל פני ר, גם רבי אליעזר סובר שכל זאת, על כ"ז כן נשאר בביתו רחוק מרבו

                                              
אלעאי )רבי אליעזר(  אמר לו)בחג( ברגל  )ולשהות אצלו( להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד)בערב החג( תנו רבנן מעשה ברבי אלעאי שהלך  -סוכה כז:  מא

)בחג, כדי לקיים מצוות ה רבי אליעזר אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל שהי (ר בבית לשמוח עם אשתך)שהיה עליך להשאאינך משובתי הרגל 

אדם והאמר רבי יצחק מניין שחייב )מקשה הגמ'( איני עצלות(  שעושה זאת מחמת אפילו מימשבח א ש)וביתך זו אשתך ובני הבית. וכוונת ר"דכתיב ושמחת אתה וביתך ושמחת( 
מכלל  )דהיינו מדוע את הולכת אל אלישע הנביא הרי היום לא ר"ח ולא שבת( מדוע את הלכת אליו היום לא חדש ולא שבת )באשה השונמית(נאמר רגל שלהקביל פני רבו ב

ר שיש ק שאמ)רבי יצח אתי ביומיה הא דאזיל ולא ,הא דאזיל ואתי ביומיה ,לא קשיא צת הגמ'()מתר, יב איניש לאקבולי אפי רביהמיחי)וברגל( דבחדש ושבת 

 .(והיינו כרבי אליעזר, חיוב להקביל פני רבו ברגל זה רק כשיכול להספיק לחזור באותו יום
משבח אני את העצלנין   תך אצל אשתך:הואיל ולא עמדת בבי -שובתי הרגל אינך מ  יום טוב ראשון, והלך אצלו מערב יום טוב: -ברגל - רש"י

 -מדוע את הולכת וגו'    ימות השנה אינן יוצאין מחמת עצלות אף על פי כן משבחן אני:י כל יל הרגל מתעכבים, שהראף על פי שלא בשב -
חת החג עם אשתו חייב ומשמח שמ -הא דאזיל ואתי ביומיה    בעלה של שונמית אמר לה, כשאמרה לו אלכה וארוצה עד איש האלהים ואשובה:

 ב:תחום, או על ידי עירולהקביל פני רבו, כגון עיר שבתוך ה
מעשה ברבי אילעאי כו' איני והאמר ר' יצחק מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. פי' בדליתיה במתא דאי בדאיתיה במתא בכל  - טב"ארי

 יום ויום הוא חייב:
ל ו ברגך התחום, ומינה לראותא שבת מכלל דבחדש ושבת איבעי ליה למיזל. פי' כשהוא בתווע את הולכת אליו היום לא חדש ולשנאמר מד

 כשהוא מחוץ לתחום, ור' יצחק נקט מאי דשכיח ביה פשיעותא טפי:
א ולא , דביום טוב גופיה בתוך התחום הוואוקימנא דמיירי דאזיל ואתי ביומיה. דאי לא אין לו לצאת מביתו ברגל בחולו של מועד דמצי נפיק

 סגיא דלא אזיל ואתי ביומיה:
 דברים טז יד מב

רֶּ ַמְחּתָּ ים פרק טז )יד( ְוש ָּ דבר מג עָּ ׁשְ ר ּבִּ ה ֲאׁשֶּ נָּ ַאְלמָּ תֹום ְוהָּ ר ְוַהּיָּ י ְוַהּגֵ וִּ ךָּ ְוַהּלֵ תֶּ ךָּ ַוֲאמָּ ךָּ ְוַעְבּדְ ּתֶּ ְנךָּ ּובִּ ה ּובִּ ךָּ ַאּתָּ ַחּגֶּ : ּבְ  יךָּ
תב שיתכן שגם אצלינו , ועיין רש"ש כאן שכ"ושמחת בחגך"סתינו שם רם שם. אבל גלפי גרסת (ד"ה שנאמר)בפסחים קט. כך פירשו התוס'  מד

 לגרוס ושמחת בחגיך. )מתיבתא סוכה כז:(  ואמנם זו גרסת רבנו כנראה.צריך 
 והאמר רבי יוחנן. -בטעותוהאמר רבי יצחק, במהדו' קרן הורוביץ תשס"ז ועוד מנוקדים פתחו  –מהדו' משך הנחל בגמ' ו מה

בן יהוידע  ועי"שלא הקבלנו פניך ברגל   מדוע נב. ששאל רבי לתלמידועיין שבת קל' אות ה' מבואר שזוכה עי"ז לאור הפנים.  ו בתורה מו
   .שראית פנים כוחה גדול להועיל כמו שעין הרע כוחה גדול להזיק

 ב ד' כג-מלכים מז

א אֶּ  מח ְקרָּ ה נָּ מלכים ב פרק ד )כב( ַוּתִּ ְלחָּ ר ׁשִּ ּה ַוּתֹאמֶּ יׁשָּ ֲאֹתנֹות ְואָּ ל אִּ ים ְוַאַחת הָּ רִּ עָּ ן ַהּנְ ד מִּ חָּ י אֶּ אֱ א לִּ יׁש הָּ ה ַעד אִּ ה:ֹלהִּ רּוצָּ ׁשּובָּ ר  ים ְואָּ )כג( ַוּיֹאמֶּ
י  תי \}ַאתְּ \ַמּדּוַע ַאּתְ כֶּ ת\{ ֹהלֶּ כֶּ לֹום:\}ֹהלֶּ ר ׁשָּ ת ַוּתֹאמֶּ ּבָּ ׁש ְוֹלא ׁשַ יו ַהּיֹום ֹלא ֹחדֶּ  { ֵאלָּ
אל בורו : אין דבר רע שאלך בערוצה לומר -דש ושבת היתה רגילה לקבל פניו. ותאמר שלום כי בראש ח -)כג( לא חדש ולא שבת  מצודות דוד

 הנביא, ולא רצתה לגלות הדבר לבעלה, כי חשבה מוטב שיעשה הנס בצנעה:
גל ללמד ש ושבת שכמו שצוה ה' על העליה ברכי היה מנהגם ללכת אל איש האלהים בחד -)כג( מדוע את הולכת אליו היום לא חודש  מלבי"ם

מן הראוי שיעלו גם בחודש ושבת וכמו שיהיה לעתיד לבא והיה מהשוכן בבית הנבחר,  שם דרכי ה' מפי הכהנים ולהמשיך עליו שפע קדושה
דש ושבת אצל הנביא שכתוב והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות, רק שבזה"ז שהוא דבר שא"א היו הולכים בח

יו עולים לרגל למקדש הגדול, וע"כ ועד השפע קדושה וברכה, ובמכדוגמת שישכון במקדש אל, וממנו ילמדו דרכי ה' ויקבלו  שעליו ה' שוכן
רגל, תפס חדש ושבת לבד, וחז"ל הוציאו מזה שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל, כי בזמן הזה שאין מקדש יהיה קבלת פני רבו במקום עליה ל

ק הזה למדנו שקבלת פני ומפסושהתחייב לעלות לרגל, יון שאין בו חיוב עליה לרגל, במועד יש חיוב בדבר כיון והגם שבחדש ושבת אין חיוב כ
 הרב הוא כמקבל פני שכינה במקדש:

נפש יתירה בעת הכתר, ואז אם  חייב אדם להקביל פני רבו בר"ח, והטעם כי גם בר"ח יש-פרק ג  -שער ר"ח חנוכה ופורים  -פרי עץ חיים  מט
ל )ס"א לא צ"ל( אצטריכא ליה, דלא כתיב בקרא. וברג ל היום יש נפש יתירה.ל פני רבו, יושפע לו מכח רבו, אבל עיקר הוא בשבת, כי כיקב
 )א(:

מדוע את הולכת אליו הגהה )א( )ס"א הם הקרא שהזכיר הרב, הנה זה נוכל לומר, שהשונמית שהיא בחינת נפש, שתקן מטה ושלחן ומנורה, 
נ"ל כי ברגל  -ר, ולזה אינה ראיה(. צמחום קצאם היא יו"ט לא היה יולא שבת היום, רומז לי"ט, וא"כ גם כן נזכר בקרא, אבל  היום, לא חדש

בקרא כי אם לא  לא אצטריכיה ראייה, כי יש בו גם כן כתר, ואינו גרוע מר"ח, כי הלא מוסיפים העולין לספר תורה, ואיסור מלאכה, ולא כתיב
 א יום טוב לא כתיב בקרא:חדש ולא שבת, והל

  היטב -תרלדב נ
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ל אור הגדול של יו"ט שהוא בחי' היו"ט, ויקביר פני רבו ברגל, היינו שיכבד את ינו שיכיה

 פני 
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. מאיר גם ביו"ט הםלכן אור הפנים שמאיר מפני רבו כו', כי עיקר קדושת היו"ט תלוי בצדיקים כנ"ל

וכשמקבל את היו"ט הוא מקבל פני רבו ממש, ועי"ז נתבטל הגדלות, כי טבע הקטנות 

 : שיתבטל לגבי גדלות כנ"ל
 

 עתה חוזר לבאר את הפסוק שבו פתח את התורה

אשפוט, היינו  איםר  ש  את הימים טובים. אני מ   ודבכב, כשאקבל כי אקח מועד וז"פ

כמ"ש חז"ל ח להידרס ועצמו כמישור הנומחזיק ששופט ים אשפוט ר  ש  מ  בשאזכה לענוה, שהוא בחי' 

לדון ם דברי דוד לאנשי שאול שחיזקו אותו פשט הפסוק ה \ו/[ה] מ"ד האמנם אלם וכו' \ד/[ג](.ט")חולין פ

כלומר מה  מה יעשה כו' ,מעלת השותק בזמן מריבהן דורשת לעניין בחוליאת דוד כמורד במלכות. והגמ' 

, תדברוןדברי תורה דהיינו יכול אף בדברי תורה ת"ל צדק  ,, ישים עצמו כאלםותו של אדם בעוה"זנמאו

ים ר  ש  מ  חת"ל  ,התורה דויתגאה ע"י לימאפילו אם דהיינו הגיס דעתו  [ז] אפי' אםיעסוק בתורה יכול 

בני  חכם צריך להחזיק עצמו ככליד תלמכי  מדברי תורה,גם  אם יתגאה מוטב שישתוקדהיינו  י אדםתשפטו בנ

. וזה גאווהממדעת גסה  מפקיע "שרים תשפטוימ"נמצא ש .ור שהיא ארץ ישרה נוחה להדרסאדם ובענוה כמיש

שאקבל  אשפוט, ע"י טשריםכי אקח מועד אני מדהיינו עפ"י דרשת הגמ' שם מבאר רבנו את הפסוק 

 ם אשפוט כנ"ל: רימשיאוה שהוא בחי' ולענ יאת המועדים עי"ז אזכהבכבוד 

 

ידארץ אוכלת יושביה )לעיל בסי' קכט( \יג/[יב] וזהו ג"כ ענין המבואר במ"א על פ'
מבואר  \טו/

קרבות ד אותו, רק שקשה לו לשבר תאוות גופו, אז על ידי התואם רצונו חזק מאד להתקרב להשם יתברך ולעבשם ש

                                              
  יםשרמי–תרלד ב א
  םמישרי–תרלד ב ב

 . עת רבנו מה יעשה וכו' צ"סשל אדם בעוה"ז וכו' וגר ון מה אמנותושם הלש ג
ואנכי עפר "דאילו באברהם כתיב  ,םיותר ממה שנאמר באברה ,שנאמר במשה ואהרן)מה(  רבי יוחנן גדול אמר רבא ואיתימא. חולין דף פט ד

ה מתקיים אלא בשביל מש ואמר רבא ואיתימא רבי יוחנן אין העולם ,לא כלום()" ונחנו מה"ואילו במשה ואהרן כתיב )שיש להם עכ"פ איזה ממשות(  "ואפר
לא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים א ".תולה ארץ על בלימה" ב התםוכתי "ונחנו מה"כתיב הכא  ,ואהרן

)שמשים עצמו מתחת " ומתחת זרועות עולם"שנאמר  ,)כמי שאינו קיים( ינורבי אבהו אמר מי שמשים עצמו כמי שא ".תולה ארץ על בלימה"שנאמר  ,יבהמר

מה אומנותו של ( נדרש לשון אומנות )אמנם "י אדםהאמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בנ"רבי יצחק מאי דכתיב  מרא .קרקע הנדרסת, הוא זרועות העולם(כ
טוב מיעוט ) יכול אף לדברי תורה ,יפה לחכמים(ו בפסחים צט. השתיקה צריך ללמוד, והיא סייג לחכמה, וכן אמרו אומנות ש)דהיינו שז ישים עצמו כאלם)התירוץ אלם(  ?אדם בעולם הזה

ת"ל  ?(מתגאהכי דרך שהמדבר דברי תורה באים להקשיב לו ומשבחים אותו ו) יגיס דעתואפילו(  טוב)שהדיבור בתורה יכול  ",תדברון)היינו דברי תורה( צדק "תלמוד לומר  ?הדיבור(
 .שרה נוחה להדרס(בני אדם ובענוה כמישור שהיא ארץ י עצמו ככל צריך להחזיק)תלמיד חכם  "מישרים תשפטו בני אדם"
 תהלים נח ב' ה

רּוןתהילים פרק נח )ב( ַהֻאְמנ   ו ַדּבֵ ם: ם ֵאֶלם ֶצֶדק ּתְ ד  ֵני א  טּו ּבְ ּפְ ש ְ ִרים ּתִ  ֵמיש  
כב שם ולקח את החנית אל המעגל אשר שאול שוור זה אמר על שבא אמנם אלם צדק תדברון וגו', מזמלשון אמונה הוא ה -)ב( האמנם  רש"י

הוכיח לשאול ולהראותו שעל חנם הוא רודפני שאילו כ"ז( כלומר הלא יש לך עתה לך לו וקרא הלא תענה אבנר )שמואל א ואת הצפחת והל
 ברון:לדבר והמישרי' שהיה לכם לשפוט הצדק אשר תדה לכם דק שהירציתי הרגתיו וכך אמר בשירו האמנם נאלם מפיכם הצ

יו אומרים כי בדין את דוד כדין מורד במלכות והבן נר ושאר שרי שאול שהיו שופטים  אלם צדק תדברון. אמר זה כנגד אבנר )ב( האמנם רד"ק
רושו קיבוץ, מן )בראשית לז, ז( מאלמים לם, פיריו. אהיה שאול רודף אחריו להמיתו, כי אילו היו הם מונעים אותו לא היה שאול רודף אח

ו צדק ותשפטו מישרים, לא תעש ם שהם עשוקים כמוני אם באמת תדברוןפוט על משפטי ועל משפטי שאר בני אדים. אמר, כשתתקבצו לשאלמ
 כן:

 עושתהלים רמז תיכול הגיס דעתו. וגרסת רבינו אפילו אם הגיס היא גרסת הילקוט שמעוני  - גרסת הגמ' שלנו ועין יעקב ז
  מישרים–תרלד ב ח
 מישרים -מתרצובתרלד ו ט
  איזכה–תרלד ב י

  מישרים–תרלד ב יא
 ג לבבמדבר י יב

ֶרץ ֲאש ֶ בר במד יג א  ת ה  ּבַ ּה אֶ פרק יג )לב( ַוּיִֹּציאּו ּדִ רּו אֹּת  בֶ ר ּת  ש ְ ּה ֶאֶרץ אֶֹּכֶלת יוֹּ תּור אֹּת  ּה ל  ַבְרנּו ב  ר ע  ֶרץ ֲאש ֶ א  ֵאל ֵלאמֹּר ה  ר  ֵני ִיש ְ ל ל ּבְ יה  ִהוא ְוכ 
ת: י ִמּדוֹּ ּה ַאְנש ֵ כ  ִאינּו ְבתוֹּ ר ר  ם ֲאש ֶ ע   ה 

 תנו לב לאלו:די לטרדם באבלם ולא יוהקב"ה עשה לטובה כ ום שעברנו מצאנום קוברי מתיםבכל מק -ה )לב( אוכלת יושבי רש"יפ
ן ארץ שהיא רעה והמים רעים והארץ משכלת לא ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות. הקשה הרמב" - מושב זקנים

ר הארץ ההיא חזקת האוי גלים, שאמרו כיחסירי כח. ותירץ כך היתה דיבת המרלי הקומה, כולם דלים או נפוחים שפתגדל אנשי מדות, אלא יהיו 
, זולתי הענקים ואנשי מדות שהם בעלי כח כבידת הטבע ומימיה ופירות עזים וכבדים ויגדלו גידול רב מאד, ולא יסבלו מזגי בני האדם הבינונים

 ם הגסים.המאכליכמנהג אדם חזקים בטבעם. ולכן תגדל אנשים גדולים ותמית שאר בני 
 וקןבתקפא )לעיל בסי' קל( ובתשכט ת יד

ֵאינוֹּ ְמַקבֵּ ֶארֶ  -תורה קכט  טו יק, ַאף ש ֶ ּדִ ב ְלַהּצַ קֹּר  ּמְ ש ֶ ר י"ג(. ּכְ ְדּב  ּמִ ֶביה  )ּבַ ש ְ ֲאִמין ץ אֶֹּכֶלת יוֹּ ּמַ ּה ש ֶ ֱאמּונ ה ְלַבּד  ב ְמאֹּד. ְוה  ן טוֹּ ם ּכֵ ל, הּוא ּגַ ל  ּנּו ּכְ ל ִמּמֶ
הַ  יק,צַּ ּבְ עִ  ּדִ י מוֹּ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּב  ֵ ַדת ַהש ּ ה ש ֶ יל ַלֲעבוֹּ ֲאִכיל  ן,ֶטַבע ה  זּוֹּ ְך ַלּנִ ן ִנְתַהּפֵ זוֹּ ִבים, נִ  ַהּמ  ן ֲעשֹּ  גוֹּ ֵמַח ּכְ ֶכֶלת צוֹּ ַהַחי אוֹּ ש ֶ ן ּכְ גוֹּ ִבים ְלַחי, ּכְ ֲעשֹּ  ִכין ה  ְתַהּפְ
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כי הקטנות  , ומבאר רבנו כאן הטעםלמהותוים, הוא בחינת אכילה, ונאכל להצדיק, הינו שנתהפך ונת הצדיקואמ

כי לכאורה אינו דומה מתבטל שכאן לנאכל ששם,  : , ונאכל ונתהפך למהות הצדיקטזבטל לגבי גדלות

ונראה  .קר שמאמין בויעוהכאן מבאר שזה ע,י אהבת הצדיק כנפשו, ואילו שם מדובר שמקורב אע"פ שלא מקבל ממנו 

 וטל אליו,' מהות הצדיק ע"י שמב, ואע"פ הוא בחיל אבל נשאר מציאותשהם כמה דרגות בהתבטלות כי יש שמתבט

כמו שמצינו בתורה יא יחודא תתאה  .מהות הצדיקנהפך לוהוא בודאי ן לו שום מציאות עצמית ויש שנתבטל ואי

לבי, יש לי חסידים שבאים לאכול שירים ויש לשמוע תורה ויש אפויים בויחודא תתאה. ואולי זה בחי' מה שרבנו אמר 

  .שהבאים לשמוע תורה זה בחי' ביטול לגבי גדלות אבל אפויים בלבי זה ביטול לגמרי שנאכל לצדיק

עכ"פ נראה פשוט שנהפך למהות הצדיק אין הכוונה ע"י הארת יום טוב יום אחד ולא ראיית פני הצדיק בפעם אחת 

צריך לומר שהמשך התורה , לכן נ"ל שכאן כיון רבנו דת הענווהילא לקניין במרק לשעתו וגורם לענווה אבל שאע"פ ש

וכנ"ל שתמיד תתאה ולבנות את המלכות בקניין ממש  המכוכים לקנות את החללמוד מתורה ל' שם מבואר כיצד ז

זמן כל להתחיל לשוב אבל היא לומושכת את האדם מהקליפה כדי שיו ההתחלה היא בהארה גדולה שגורמת ביטול

בית זיונות ביסיונות וביכלים לאור הגדול הזה ע"י עמידה בנ ןכיהול תקצר ומסתלקת ואזי צריך לבנות את המלכו

      .המדרש של הצדיק כמבואר בתורה ל'
 

מבואר כאן ש -א, ובאמת יש כאן כמה שנויים, אות ו' תבאר בתורה ל'נכפי שמבואר לקמן מכאן מתחיל עניין שכבר 

מדבר רק מג' רגלים  שםש -ב'רי שיצאה. ומחיה אותה אחהוא ות. ושם האור של יו"ט מוציא את המלכות מהגלש

שכאן מבאר דלית לה  -וד'יראה. ענווה ושם מדבר בעיקר משמחה, ואילו כאן בעיקר מ -ג'מד' ימים טובים. וכאן ואילו 

  כפי שיתבאר.מגרמא כי אין מלך בלא עם. ו

נראה שיש המבואר בתורה ל', מבאר את המבואר כאן לפי  ר לעיין בתורה ל' וכן בסוף תפלה ל'מאו מוהרנ"תוכיון ש

הכלית בכל אחת מהן היא שונה שכאן ענוה מכנה משותף רק צריך לברר אותו. ונ"ל שבאמת הן שתי תורות ממילא 

וכשהיא יוצאת אזי כויות דסט"א, ושם שמחה אבל המכנה המשוף הוא כיצד מוציאים את המלכות מאחיזת הד' מל

 במלכות יש הרבה בחינות כיצד להמליך את הקב"ה ובכל תורה מדבר מעניין המיוחד לה.

א ושם מבואר שזה נעשה ע"י חסד "יש כאן סתירה שמבואר שע"י אור הפנים ברגל מוציא את המלכות מהסטומה ש

שהיא עולם התשובה שמאיר אור גדול  של בינהתגלה בתוכחה של הצדיק נ"ל לתרץ שכאן מדבר מהאור הראשון המ

ד וזה שמבואר כאן שהוא אור יו"ט ומסתלק בלשעתו בללאדם בתחילה כדי שיצא מאחיזת הקליפות אבל הוא אור 

ולהכין כלים לאור הזה כדי להוציא את המלכות לגמרי מאחיזת הסט"א לזה צריך  תאחרי היו"ט אבל לבנות המלכו

מלמד חכמה תתאה שהיא כל המלמד והרבי הגדול ש אהמבואר בתורה ל' שהצדיק הואת הבית המדרש של הצדיק 

וכה של הכנת כלים והיא זיון כל זה הוא עבודה ארילמידים ולפעמים בב, וגם מוכיח את התנגלית הת והתורוהמצו

של פסח  ובלק"ה נקרא אורט' דם ובזיונות ה באחור גמ-שאחרי הארה הראשונה מאיר שם אהיבתורה ו' המבוארת 

 .ים לאור הראשוןליו מט ימי הספירה שבה מכינים כרמיד אחו

  

יוכל להרגיש קדושת יו"ט, כי הצדיק הוא  יזשמענו בענין זה, אם הוא מקושר להצדיק עוד

ה וכאן ולענו השמכבד את היו"ט זוכשע"י נראה שכאן מוסיף פרט על מה שביאר לעיל  .בחי' קדושת יו"ט כנ"ל

כ "ואמר שעביאור לעיל שכל קדושת היו"ט היא מכח הצדיק ר תקשרות לצדיק. אבל באמת כבמוסיף ומתנה זאת בה

 דייקא. אפשר ע"י כבוד יו"ט לזכות לפני רבו ממש, וכאן מבואר שזה מכח ההתקשרות לרבו

                                                                                                                                                      
ְך מֵ  תוֹּ ִסין ּבְ ְכנ  ּנִ ש ֶ . ְוֵכן ֵמַחי ִלְמַדבֵּ ּכְ הַ ֶעיה  ש ֶ ְך ַהחַ ר, ּכְ ֵכל ַהַחי, ִנְתַהּפֵ ר אוֹּ קי ַלמְּ ְמַדּבֵ ל מ  ר. ּוְלכ  ְך ַדּבֵ ִרים, ִנְתַהּפֵ ֵאיב  ק ְלה  ְתַחּלֵ ּנִ ן ש ֶ זוֹּ ם ַהּמ  ְכנ ס ְלש   ּנִ ם ש ֶ וֹּ

ר ֵאיב  ְכנ ס ְלַהּמַֹּח ִנְתַהפֵּ  ְלַמהּות ה  ן ַהּנִ זוֹּ ק ֵמַהּמ  ן ַהֵחּלֶ גוֹּ ם. ּכְ ס ְלש   ְכנ  ּנִ ש  ש ֶ ְך ְלֵלב, ְוֵכן ְוַהנִּ  מַֹּח,ְך לְ ַמּמ  ב ִנְתַהּפֵ ִריםְכנ ס ַלּלֵ ֵאיב  ר ה  א  . ְוֶזהּו: ֶאֶרץ אֶֹּכֶלת ִלש ְ
תּוב ) ּכ  מוֹּ ש ֶ ה, ּכְ ִחיַנת ֱאמּונ  י ֶאֶרץ הּוא ּבְ ֶביה  ּכִ ש ְ ש ֶ יוֹּ י ּכְ , ּכִ ֶביה  ש ְ ה". ְוֶזהּו אֶֹּכֶלת יוֹּ ן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּונ  כ  ים ל"ז(: "ש ְ ִהּלִ סנִּ ּתְ רֶ  ְכנ  א  ִחיַנת ל  ִהיא ּבְ ץ, ש ֶ

ל  ה, ֶנֱאכ  ּה, ַהְינּו ש ֶ ֱאמּונ  חִ ֶאְצל  הּוא ּבְ , ש ֶ יק ּוַמֲאִמין ּבוֹּ ּדִ בּוק ְלַהּצַ ּד  ש ֶ ּה. ַהְינּו ּכְ ְך ְלַמהּות  ְתַהּפֵ :ּנִ ש  יק ַמּמ  ּדִ ְך ְלַמהּות ַהּצַ יק ְוִנְתַהּפֵ ּדִ ל ְלַהּצַ  יַנת ֶאֶרץ, ֶנֱאכ 
אֵ  ְוֵכן ֶאֶרץ ר  ּה, ֵיש  ל  ִישְֹּ ַעְצמ  ן ַהּכַֹּח ַהזֶּ ל ּבְ ם ּכֵ מְ ּה ּגַ ן א  אֵ ה. ְוַעל ּכֵ ר  ֶאֶרץ ִישְֹּ ב ּבְ ש ֵ ל ַהּיוֹּ ת קיא(: 'ּכ  ֻתּבוֹּ ה )ּכְ כ  ם ִלְבר  נ  ֵתינּו, ִזְכרוֹּ ן' רּו ַרּבוֹּ ווֹּ לֹּא ע  רּוי ּבְ ל ש  

י ִהיא  ן', ּכִ וֹּ ּה ְנשֹּּוא ע  ב ּב  ש ֵ ם ַהּיוֹּ ע  ֱאַמר: "ה  ּנֶ לֶכֶלת ץ אוֹּ 'ֶארֶ ש ֶ ם ֶנֱאכ  ב ש   ש ֵ ַהּיוֹּ ', ש ֶ ֶביה  ש ְ ּה, ְוִנְתַהפֵּ  יוֹּ ְך ֶאְצל  ן ֲאִפּלּו 'ַהְמַהּלֵ . ְוַעל ּכֵ ש  דוֹּ ּה ַהּק  ְך ְלַמהּות 
ֶאֶרץ ִישְֹּ  ת ּבְ ע ַאּמוֹּ נ  ַאְרּבַ ֵתינּו, ִזְכרוֹּ ְמרּו ַרּבוֹּ א  מוֹּ ש ֶ א' ּכְ ם ַהּב  ל  ן עוֹּ הּוא ּבֶ ח לוֹּ ש ֶ ֵאל, ֻמְבט  כ  ם לִ ר  ן ַהְמבֹּא     ם:ה ש   ְבר  ן ִעְני  ם ּכֵ ם ַאֵחר )לְ ְוֶזהּו ּגַ קוֹּ מ  ֵעיל ר ּבְ

ַלל ּכְ ִרי". ש ֶ שֹּ  ַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹּל ֶאת ּבְ ְקרֹּב ע  סּוק: "ּבִ ן ק"א( ַעל ּפ  ִסימ  ין,  ּבְ ְרש ִ א ִמְתּפ  ל  ֵרין ֵרִעין ּדְ ְקְרבּו ּתְ ּיִ ֶצה ש ֶ ֲאִני רוֹּ ש ֶ ם, ּכְ ן ש   ִעְני  ִר ֲאנִ ה  ֱאכֹּל יְך לֶ י צ 
ִרי, ַהְינּו ְלַהְכִניעַ  שֹּ  תִּ ַהחֶֹּמר. ְוֶזהּו: ' ֶאת ּבְ ר, ש ֶ שֹּ  ֶפש  ּתֹּאַכל ַהּב  ַהּנֶ ִריְך ש ֶ ּצ  א. ש ֶ ְיק  ִרי', 'ֶלֱאכֹּל' ּדַ שֹּ  יִרים ה(: ֶלֱאכֹּל ֶאת ּבְ ִ יר ַהש ּ ּה. ְוֶזהּו )ש ִ ְך ְלַמהּות  ְתַהּפֵ
ֵרי א ִעין דְּ ן רֵ "ִאְכלּו ֵרִעים", ַהְינּו ּתְ דוֹּ ל  ֵהם ַהּמִֹּחין ַהּקְ ין, ש ֶ ְרש ִ ִריִכיִמְתּפ  ּצְ ים, ש ֶ ְך ְלמַ ש ִ ַהּגּוף ִיְתַהּפֵ ַהְינּו ש ֶ ש  יֹּאַכל ֶאת ַהּגּוף, ּדְ דוֹּ ַעת ַהּק  ַהּמַֹּח ְוַהּדַ הּות ם ש ֶ

ם ַאֵחר(. קוֹּ מ  ר ּבְ ְמבֹּא  ַעת )ּכַ הּוא ַהּמַֹּח ְוַהּדַ ה, ש ֶ ש   דוֹּ ה ַהּקְ מ  ש   חִ  זֶּהוּ ש ֶ  ַהּנְ ְך ּבְ ן ִנְתַהּפֵ זוֹּ ַהּמ  ה, ש ֶ ּנַ"ל.יַנת ֲאִכיל  ן ּכַ זּוֹּ ן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּונ ה", ַהְינּו  ַלּנִ כ  ְוֶזהּו: "ש ְ
ֶעה ּוֵמִזין ֶאת ה   ְהֶיה רוֹּ ה ּתִ ַאּת  תְ ש ֶ ּנִ ן ש ֶ זוֹּ ִחיַנת ַהּמ  ּנַ"ל, ּבְ ה ּכַ ֱאמּונ  ל ְלה  ְהֶיה ֶנֱאכ  ּתִ ה, ַהְינּו ש ֶ זּ ְך לַ ַהפֵּ ֱאמּונ  ן:ּנִ  וֹּ

ר ּת   ִעּק  י ֵכן ה  ן, ִאם ַאְך ַאף ַעל ּפִ צוֹּ ר  ה לוֹּ לּוי ּבְ ש ֶ ּק  , ַרק ש ֶ תוֹּ ַרְך ְוַלֲעבֹּד אוֹּ ם ִיְתּב  ֵ ֵרב ְלַהש ּ ז ק ְמאֹּד ְלִהְתק  נוֹּ ח  ז ַעל ְיֵדי ְרצוֹּ , א  ת ּגּופוֹּ ֲאווֹּ ּבֹּר ּתַ ִלש ְ
יִקים, הּוא בְּ  ּדִ ְרבּות ֶוֱאמּוַנת ַהּצַ נִּ ִכיל  יַנת אֲ חִ ִהְתק  יק, ַהְינּו ש ֶ ּדִ ל ְלַהּצַ ְך ְלַמהּותוֹּ ה, ְוֶנֱאכ  ּנַ"ל.ְתַהּפֵ ִעיל לוֹּ   ּכַ ם, לֹּא יוֹּ ֵ ל ַלֲעבֹּד ֶאת ַהש ּ ל  נוֹּ ּכְ ַאְך ִאם ֵאין ְרצוֹּ

ְר  ּום ִהְתק  ן. כְּ ש  זּוֹּ ְך ַלּנִ ֵאינוֹּ ִנְתַהּפֵ ן ש ֶ זוֹּ ִחיַנת מ  יִקים, ְוהּוא ּבְ ן אִ בּות ְלַצּדִ כֵ גוֹּ ֵאין הַ ל אֲ ם אוֹּ ה ש ֶ , ֲאזַ ִכיל  תוֹּ ֶבֶלת אוֹּ ַבע סוֹּ ל ּטֶ ְך  ְוֵאינוֹּ י ֵאינוֹּ ִמְתַעּכֵ ִמְתַהּפֵ
, ש  ה זוֹּ ַמּמ  ִחינ  ן הּוא ּבְ . ּכֵ תוֹּ ן, ַרק ַהּגּוף ֵמִקיא אוֹּ זּוֹּ יק  ַלּנִ ּדִ י ַהּצַ . ּכִ ב ֶאְצלוֹּ קֹּר  ּמְ יק, ַאף ש ֶ ּדִ ל ְלַהּצַ ל  ל ּכְ י ֵאינוֹּ ֶנֱאכ  כֵאינוֹּ ּכִ ל לְ  י  , ּוֵמקִ וֹּ ְבלוֹּ . ְוהּוא ס  תוֹּ יא אוֹּ

ִחיַנת הַ  ֶאֶרץ ִישְֹּ ּבְ תּוב ּבְ ה ְלס  ּכ  ל  ּה ְיכוֹּ ֵאינ  ַהְינּו ש ֶ י", ּדְ ה ֶאת ַהּגוֹּ א  ר ק  ֲאש ֶ א י"ח(: "ּכַ ְקר  ֵאל )ַוּיִ ּה, ַרק ִהיא ר  ְך ְלַמהּות  ְתַהּפֵ ּיִ ּה ש ֶ ל ֶאְצל  ת ֶנֱאכ  ְבלוֹּ ִלְהיוֹּ
. ה תוֹּ ה אוֹּ ילֵ ' יַ ְמִקיא   נּו:ּצִ

 גדל ת –בתקפא  טז
 להצד ק -בתקפא  יז



 3קג.       מוהר"ן                              תורה קלה                                ליקוטי              

, כי טבע הקטנות שיתבטל \יח/והסי' ע"ז אם הוא מקושר להצדיק, הוא אם יש לו שפלות 

 . ה' על ידו תשר כראוי לא יזכה להרגיש גדולינו מקוכי אם א לפני גדלות כנ"ל
השפלות שמרגיש ידע אם הוא מקושר כראוי  צמו ולפיאם כל אחד לעצמו הכוונה שיבחן עצ"ע למי אומר זאת רבנו?  

קשה מאד שאדם יראה נגעי עצמו.  ,\יט/או לא, ואם לא זכה כראוי צריך או לחזק את ההתקשרות או לחפש רב אחר

על  רבשל אנשיו. אלא שלשון רבנו יותר משמע שמד נה שכשרוצה להתקרב לצדיק יבדוק את השפלותואולי הכוו

 הוא מקושר לפי השפלות שלו.כמה האדם עצמו שיבחן עד 

ע"י שיתן אל לבו כמה  [כא] \כ/ועיקר ההתקשרות הוא אהבה שיאהב את הצדיק אהבה שלימה

שיהודה כמ"ש בנימין  \כב/אפשר ללמוד מיעקב אבינו לבנוהזו ומה היא האהבה , טובות רבות ועצומות מקבל ממנו

ונפשו קשורה  \כג/)בראשית מד(שאר במצרים ישיאפשר  ן שעל כן איאת בנימי אוהבאביו ליוסף כמה  מתאר

 \כד/וכמ"ש )שמואל א יח( דהיינו שאוהב אותו כמו את עצמו ו חביבא לי' כנפשי',בנפשו, ותרגומ

 נפשו ונתחברה בה, והוא מלשוןמרוב האהבה, כאלו נפשו קשורה בש ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד

 . )מצודות דוד( ונפשו קשורה בנפשומליצה, וכן )בראשית מד ל(: 

בקינה על פטירת יהונתן דוד המלך  שאמרכמו כמ"ש  אהבת נשיםואהבתו את הצדיק יהי' יותר מ

תה יהשאהבתך שאהבת אותי הוא פלא אצלי פי'  נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים \כה/)שמואל ב א(

אנו כמו אשה לצדיק וצריך לאהוב את ו. \כו, וי"מ כאהבת בעל את אשתו/בעליהן נשים אוהבות אתיותר מאהבה ש

                                              
 מקושר לצדיק ואין לו שפלות אולי הוא צריך להחליף צדיק. כים אחת אם הוא ת ההפוידיע יח
כי בוודאי אם מקורב לצדיק אמיתי אזי כל חסרון הוא  אלא לבדוק רק את עצמו אם מקושר כראוי לשון רבנו לא משמע שצריך לבדוק את רבו יט

 .כול לגרום להם לשפלותת. אבל באמת צ"ע הרי יש שמקורבים לאדם קטן שלא יון בהתקשרוחסר
חסר לנו בות, ואם מי מקבל ממנו טו טבע אדם לאהוב אתכתוב ואהבת את ה' אלקיך וכו' וכבר שאלו כיצד אפשר לצוות על אהבה, אבל אמת,  כ

רבנו לאהוב . לכן מסתמא זו כוונת מקבלים ממנול הטובות שאנו ם את כריכיומע , כנראה שאנו לא מספיק חושביםת ה' או באהבת הצדיקבבאה
 .הצדיקמ לקבלאנו זוכים רבות ועצומות בנגלה ובנסתר חשוב וללמוד כמה טובות את הצדיק ל

  דף פו.ם רידבעיין היכל הברכה  כא

כמבואר בפרשת הבא במחתרת שמות כב ב' כי רחמי האב על בנו בטבע  ת אב לבנו.רה אינו דומה אהבת תלמיד לרבו לאהבצ"ע דלכאו כב
ן לאביו אלא כאב את בנו בבחי' קשורה נשפו יותר מאהבת בואולי כוונת רבנו לומר שבאמת רק כשאוהב התלמיד את הצדיק  בפרש"י שם.

 רק זו ההקשרות האמיתית שעל ידה זוכה להרגיש גדולת ה' סמוך לו.בשנפשו 
ַער ֵאיֶננּ  כג ִבי ְוַהּנַ ך  א  בִֹּאי ֶאל ַעְבּדְ ה ּכְ נוּ בראשית פרק מד )ל( ְוַעּת  :ּו ִאּת  וֹּ ה ְבַנְפש  ּור  וֹּ ְקש  י    ְוַנְפש  ת)לא( ְוה  ְראוֹּ ֶדיך  ה ּכִ ִרידּו ֲעב  ֵמת ְוהוֹּ ַער ו  י ֵאין ַהּנַ וֹּ ּכִ

ִבינוּ  ך  א  יַבת ַעְבּדְ ה:ֶאת ש ֵ אֹּל  ן ש ְ גוֹּ י    ּבְ
 )ל( וכען כמיתי לות עבדך אבא ועולימא ליתוהי עמנא ונפשה חביבא לה כנפשה: תרגום אונקלוס

 תצא נפשו, ותהיה האשמה רבה עלינו ועליך שסבבת את מיתתו.שו, מרוב אהבה ואם לא ישוב הנער אתנו קשורה בנפ )ל( ונפשו רד"ק
יו ש   יז )שמואל א  כד הנח( ַוּיֹּאֶמר ֵאל  ן ִמי ַאּת  ַער ַוּיֹּאֶמר ּד   אּול ּבֶ ְחִמי:ַהּנ  ית ַהּלַ י ּבֵ ך  ִיש ַ ן ַעְבּדְ ַכּלֹּיח ) ִוד ּבֶ אּול ְוֶנֶפש  יְ תוֹּ ְלדַ א( ַוְיִהי ּכְ ר ֶאל ש   ן ּבֵ ת  נ  הוֹּ

ר   ֵבּו ִנְקש ְ ֱאה  ִוד ַוּיֶ ֶנֶפש  ּד  ֵבהוּ \ה ּבְ ֱאה  וֹּ \}ַוּיֶ ַנְפש  ן ּכְ ת  נ   :{ ְיהוֹּ
שט שידע שהוא בן ישי המפורסם בקדושה וחסידות וה' עמו שבאה תשועת בנפש דוד. על פי הפונפש יהונתן נקשרה - "אלהחידחומת אנך 
רמ"ע ז"ל משם מהר"י סרוק ז"ל כתב כי דוד בחינת הלל ויהונתן שיקח אחותו כמו שנדר אביו לזה ויאהבהו כנפשו. והידו. וגם  ישראל על

ולכך אהבו יונתן דגם שבא על ידו התשועה הגדולה  ה כמותו בכל מקום כמו הלל עכ"ד והיה עניו כהללבחינת שמאי. ולכן אמרו על דוד שהלכ
רק היה אהבה לשם  חלציו. ודייק הכתוב לומר ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד לומר שלא היה אהבה גופנית הענוה אזורהוא היה מקטין עצמו ו

ותנותו הגדולה כי בזה שכינה שורה רך טבע כלל והיה נס מופלא בפרסום גדול וראה ענשמים כי ראה שה' עמו ובאה תשועה גדולה שלא כד
עינים  שם שמים וזהו מה שמזכיר הכתוב. מלבד הנוגע לגוף שיקח אחותו. ויתן חינו שהוא יפהבנפש דוד לעליו. ולכן נפש יונתן הטהורה נקשרה 

 הוא אהבה גופנית:לומר מצד רוחניות שהוא העיקר ופוטר את הטפלה שוטוב רואי. וגם כי יש לסמוך עליו במלחמה אמנם הכתוב בא 
ַעמְ  כה ן נ  ת  נ  ִחי ְיהוֹּ ֶליך  א  ְתך  ִלי ֵמַאֲהַבת נ ש ִ שמואל ב פרק א )כו( ַצר ִלי ע  ה ַאֲהב  י ְמאֹּד ִנְפְלַאת   ים:ּת  ּלִ

 י החבאתה ובמקומו פירשנו גם כן טעמו:בשני סימני נקיבה והכפל לחזק פליאת האהבה וכן כ -)כו( נפלאתה אהבתך לי - רד"ק
אבי ז"ל פירש מאהב' נשים למה שהם אוהבו' ן נשין ר"ל שתי הנשים שהיו לו לדוד אביגיל ואחינועם ואדוני ת"י מרחמת תרתי -ים מאהבת נש

 זקה להם:בין בעליהם בין בניהן שאהבתן ח
ד וה' בשם יהונתן "ל סי' קכ"ט ס"ק קכ"א כתב דהוסיפו יוד בשם דוינפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. הרב גט פשוט ז -להחיד"אחומת אנך 

מוז דשם י"ה ביניהם כאיש ואשה וז"ש נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים עכ"ד ויצדק מם היתרון באומרו מאהבת נשים דאלו האשה משעת לר
את. ועוד אפשר במ"ש הרב כלי יקר ז"ל לעיל נבראת וכך שמה אבל יונתן ברצונו הוסיף בשמו ה' ונעשה כאשה לדוד היא נפליצירה לכך 

ב עיר וקדיש רבינו חיים ויטאל ז"ל דיונתן רמז לת"ת ודוד למלכות ע"ש וז"ש נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים כי אל א' סי' ך' משם הרבשמו
רמז לזכר והוא הפלא דאיש ואשה הם בשמו רמז למלכות בחינת דוד ודוד הרומז למלכות הוסיף יו"ד בחינת יונתן ויונתן רומז לת"ת והוסיף ה' 

 לו אבל דוד ויונתן כל אחד יש בו בחינת דכר ונוקבא והיא נפלאת מאהבת נשים:ל אחד בסדר המדרגה שדכר ונוקבא כ
עם אשתו. ומשמע מדבריו שאמר בצחות שהעיקר  ךלתלמידו האם אינך משובתי הרגל בביתשאמר רבי אליעזר לעיל עיין פל"ח אות ב' בענין  כו

היא השמחה ואם נפלאת אהבתו לצדיק יותר מאהבת נשים אזי ילך לרבו, ורק אם אוהב את אשתו יותר אזי ישאר בביתו. ובלשון שני להפך כיון 
 שאר בבית לקיים מביתו הקבלת פני רבו.ילה מאהבת נשים רק עי"ז יכול רשאהבתו לרבו יות



 4קג.       מוהר"ן                              תורה קלה                                ליקוטי              

אזי ע"י ההתקשרות  .\כז/, וצ"ע לכאורה אהבת בעל לאשתו היא יותרהצדיק יותר מאהבת אשה לבעלה

 עיקר יו"ט תלוי בצדיקים. כחלהצדיק יכול לקבל קדושת יו"ט כנ"ל, כי 

הקליפות כטן כות דקדושה מבילהעלות בחי' מלהארת בינה לסייע כי עיקר בחי' יו"ט הוא 

ההמשך ל תשובה אבל שון שמאיר לבעלאור הרא אאלוכנ"ל שאין הכוונה לבטל מלכות ד' מלכיות דסט"א. 

ז "לזה צריך את הבית המדרש של הצדיק שמלמד חכמה תתאה ועיש תורה ל', מבואר בלכות לגמרימשמוציא את ה

זיון כמבואר בתורה ו' שאחרי האור הראשון ידהיינו אמונה ויראה, ומוכיח את התלמידים ולפעמים בבהשגות אלוקות 

וצא מהכפירות של תאוות מאיר בו חסדים עד שייו תובתוכחק והצדי דם וישתוק.י שישמע בזיונו וי"עיקר התשובה ע

ועדיין צריך ג' פעמים בשנה תמיד להעלות אותה לאור הפנים  שהיא בנין המלכות. לחכמה תתאהלחסד וכה וממון וז

 המאיר ברגל כדי לשמור עליה שלא תיפול שוב.

 כשהיא בבחי' אחור באחור עם הקב"ה ואזי היאכי מלכות א וטעם שהמלכות תמיד בסכנה של נפילה לסט"

אין לה  בגין דלית לה מגרמה כלוםנקראת דלי"ת כל חיותה רק ממנו כנגד ד' ספירות שלו ו בקטנות

נמצא שמדת  \לב/[לא] כי אין מלך בלא עם י בעם ישראלנות שלה תלווהגדלות וקט [ל] ,מעצמה כלום

כי הם המרכבה  ,אלא רק ע"י עם ישראל שממליך אותו ית' ,אותו ית' בעצמההמלכות של הקב"ה לא יכולה להמליך 

ולא ממליכים אותו אזי  ,שראל נופלים לחוכמות חיצוניות ופונים מהקב"ה אל אהבת ממון ובצעשיוכ ,שלה בעולם

 ונמצא דלית לה מגרמה כלום.  בחי' דלית היא

 םיבהליכתם, הו מסודרוי"א גם  זמן חניתםכמו שמצינו במחנה ישראל והמלכות דקדושה שהיא בחינות ד' 

 ,שיש בעם ישראלד' מדרגות  ,ן ושמאלאחרת, ויש קדם ויש אחור ימי בסדר קבוע כל ג' שבטים ברוח ,ובעתמר כתיבה

, בחי' כנגד ד' בנים דברה תורה, בחי' צדיקים בינונים ורשעים והם בחי' ד' וך שלבדר ת הקב"הא שכל אחד ממליך

 ונעשהנפלה לכן כשהמלכות שהיא בחי' ד'  .\לג/מחצה טוב ורובו רעעולמות אבי"ע שיש בהם כולו טוב ורובו טוב ו

ה שלה כשח"ו מלכות דקדושה בגלות בכל ד' מדרגותיה נמצא שבכל כח ההמלכ ממנה ד' מלכיות דקליפה

 . ממליכה את הסט"א במקום את הקב"ה

נה ע"י שהמלכות ביו"ט עולה לביוביו"ט צריך להעלות המלכות דקדושה מהד' מלכיות דסט"א, 

 לחזור ולהמליך אותו ית'. ,מהסט"א המלכות דקדושהנמשכת ומאיר לה אור אמת גדול שעל ידו 

שם  \לו/א-ולא לדברי הימים ב-יין לשמואלצ"ע מדוע מוהרנ"ת צ \לה/יא( בשמואל ב פרק )שםלדוזהו שכתוב 

לזמן הכוונה פשט הכתוב  ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים, [לח] \לז/הלשון בדיוק כלשון רבנו

                                              
כוח אהבת אשתו ואילו אשה ג' חדשים שלאלמן שצריך להמתין ג' רגלים כדי לוק בין שיש חיהכוונה אהבה שלא מצד התאווה, כמבואר  כז

, כי יותר מהר אבל בזמן הברית אולי אוהבת יותרכורתת ברית שוכחת מהר וואולי אין ראייה משם, כי אשה  ., וגם זה רק להכרת הוולדבלבד
 . תלותית בו

 ע קר –בתקפא  כח
 הקליכות –בתקפא נראה  כט
  א' ושם נרשם תורה לעילעיין  ל

 . 'שת בלק כב בובהקדמה לפר ,ד"ה ועל דרך הקבלה 'רבינו בחיי וישב לח ל לא

רה טו ז,  תורה יז א, תורה מט א' ד',  תורה עז, תורה עח,  תורה קלה,  תורה ריט,  תו -בליקוטי מוהר"ן המימרא הזו נזכרת כמה פעמים  לב
כוונתו  כלום, לכן נראה שכאן היא ביאור למלכות דלית לה מגרמאש נראהמלך ורק כאן אבל בכל מקום היא ביאור לעניין התורה פב תנינא.  

רק ע"י שממליכים אותו העם מלמטה, כי כל השפע שמקבל המלך הוא רק  ה אין לו שפע מלמעלהלומר שהמלך שהוא מרכבה למלכות של הקב"
אזי גם הקב"ה אמר לו רד מגדולתך, ובירושלמי מבואר שגם את להשפיע לעם. בבחי' רד כי שחית עמך שכשעם ישראל עזבו את משה רבנו, 

מקבל לחות  היורד בלי הלוחות לא הי הלי אם היכי או היה לטובה.כי הוד הלו הקב"ה ת ממנו, ומשה חטף ואח"כ שיבר, והלחות רצה לקח
   שניות.

ריז"ל שד' בנים הם כנגד ד' עולמות אבי"ע. ומלכות תמיד שחכמה תתאה היא מלכות שבכל ד' עולמות. וכן מבואר בכהאעיין תורה ל' אות ד'  לג
' וצ"ע האם חלוקה לד' היא מצד כח ההמלכה בחי' נה לד' בחי' המלכת הכח המלכת ה' בעולם ואם היא בחי' ד' נראה שהכוואנו מבארים שהיא 

עם בני אדם ויש בשאר  תפילה יותר ויש בחסדנעלם יותר, או בבחי' ד' סוגי המלכה כגון שיש שמשקיעים ב 'ית ד' עולמות שבכל עולם הוא
 ש בה.שהיא עבודה לעצמה לחדתורה פלפול ועיון הויש ב מצוות שהיא בחי' בקיאות בתורה

  כ( )ד"ה -תרלדב לד

יו ִעּמוֹּ וְ -מואלש לה ד  ב ְוֶאת ֲעב  א  ִוד ֶאת יוֹּ ַלח ּד  ש ְ אִכים ַוּיִ ל  ה ְלֵעת ֵצאת ַהּמְ נ  ּוַבת ַהש ּ  ן ב פרק יא )א( ַוְיִהי ִלְתש  ֵני ַעּמוֹּ ִחתּו ֶאת ּבְ ש ְ ֵאל ַוּיַ ר  ל ִיש ְ ֶאת ּכ 
ל  צֻ ַוּי   ירּוש   ב ּבִ ש ֵ ִוד יוֹּ ה ְוד   ם:רּו ַעל ַרּב 

 עת בשנה שדרך החיילות לצאת, כשהארץ מלאה קמות, והסוסים מוצאים תבואה בשדה לאכול: יש-לכים לעת צאת המ-רש"י 
עברה, ים בשנה הבעת תשובת השמש אל הנקודה ההיא בעצמה שהיתה בה בעת צאת המלכ רוצה לומר: -מצודות דוד )א( לתשובת השנה 

 ב למעלה:להלחם בישראל ולעזור לבני עמון כמו שכתו
 ...כי היה בחדש סיון שכל מלכי ארץ יוצאים ופניהם בקרב -מלכים, עת צאת הל -מלבי"ם 

ש ְ -דברי הימים לו א ַוּיַ ב  ב ֶאת ֵחיל ַהּצ  א  ְנַהג יוֹּ ִכים ַוּיִ ל  ה ְלֵעת ֵצאת ַהּמְ נ  ּוַבת ַהש   ש  ֵני ַעמּ א פרק כ )א( ַוְיִהי ְלֵעת ּתְ בֹּא ַוּי  ֵחת ֶאת ֶאֶרץ ּבְ ן ַוּי  ה  ַצרוֹּ ֶאת ַרּב 
ירּוש   ְוד   ב ּבִ :ִויד יֹּש ֵ ֶהְרֶסה  ה ַוּיֶ ב ֶאת ַרּב  א  ְך יוֹּ ם ַוּיַ ִהי  ל ִ ה ַוּתְ ר  ּה ֶאֶבן ְיק  ב ּוב  ה  ר ז  ּכַ ַקל ּכִ ּה ִמש ְ א  ְמצ  וֹּ ַוּיִ ם ֵמַעל רֹּאש  ִויד ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכ  ח ּד  ּקַ ַעל רֹּאש  )ב( ַוּיִ

ִציא הַ  ִעיר הוֹּ ַלל ה  ִויד ּוש ְ ה ּוַבֲחִריֵצי הַ )ג( וְ  ה ְמאֹּד:ְרבֵּ ּד  ֵגר  ּמְ ר ּבַ ש ַ ִציא ַוּי  ּה הוֹּ ר ּב  ם ֲאש ֶ ע  ב ֶאת ה  ש   ן ַוּי  ֵרי ְבֵני ַעּמוֹּ ִויד ְלכֹּל ע  ה ד  ת ְוֵכן ַיֲעש ֶ ֵגרוֹּ ְרֶזל ּוַבּמְ ּבַ
ם: ל ִ ם ְירּוש   ע  ל ה  ִויד ְוכ   ּד 
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פי' יו"ט נקרא תשובת השנה, כי כל הימים  דורש ורבנו .ו יוצאיםיהמלכים הבו ש ,בשנה כששב וחוזר

 ,החיים ועל איכות ה ומי ימותמי יחיבראש השנה  של מעלה בבית דיןדהיינו שבהם דנים  טובים הם ימי דין,

כמו שכתוב )ר"ה  פרנסת בני העולם דהיינומים בסוכות על הפירות והובעצרת על תבואה על הבפסח בג' רגלים ו

על התבואה ובשבועות על הפירות ובסוכות על המים ובר"ה מי  מחולם נידון בפסבד' פרקים הע \לט/טז(

תם איכוהחיים או כדי לזכות בדין שלא יחסר פשט המשנה  וכו', וצריך לשוב בתשובהיחיה ומי ימות 

שמתגלה בהרגשת  ,ורבנו דורש כנ"ל שבימים טובים מאיר מוחין דאמא שהוא אור פניו ית'. ואה ופירות ומיםהתבו

 לתשובה ויראה וענווהת זוכים ע"י שטבע הקטנות להתבטל בפני הגדלואזי ו ,ועצומה ההלב אמת מציאותו ית' הגדול

מא(:פו ועי"ז יוצא המלכות מבין הקליפות ונתבטל ממשלתם, כשארז"ל )יומא
גדולה  \מב/

 רמוז בפסוק, שנגאלין ע"י תשובה מהמלכות דקליפות. וזהו \מג/תשובה שמקרבת את הגאולה

בה, וכל ימי תשו בתשובת השנה שהם הימים טוביםלעת תשובת השנה לעת צאת המלכים, שאז  הנ"ל

יוצא מלכות דקדושה שהיא בחינות ד' מבין  שובהשובה היא ע"י אור הבינה שהוא עולם התת

 מלכיות דסט"א. מדהקליפות, ונתבטל כח הד' 

אולי  כי היא כוללת הד' מלכיותיעה ביותר מיראת שמים שמפקועיקר לבטל כח מלכות עמלק 

אבל לא באופן  ,כולן מפקיעות מיראת שמיםכילה כבוד, שניאוף ממון אכנגד ד' ראשי תאוות אפ"ל כי הד' מלכויות 

הרע בעצם שזה מהותו להפקיע מיראת  הואכמו עמלק שואינו  ,מיראה לאלא כיון שעסוק בתאוותו ממילא נופישיר 

ראשית נמשך משהוא  ראשית גוים עמלק \מו/)במדבר כד(ואת בלעם בנבשכתוב מה, כמו שמים

הרע של הגויים, שלכל אחת יש מדה רעה המיוחדת לה ומחיה  משךה נממנ (\מזלק"ה/) שקדמה לעולםההסתרה 

, שכל מלחמתו היא באופן מוכמבואר בתורה לו, אבל עמלק הוא שרש הרע בעצה שווממילא זה סותר את הקדאותה 

                                                                                                                                                      
יש מפרשים על  -בעטרה. ותהי על ראש דויד  -בן יקרה ובה א)ב( וסים. ל הסכשהעשבים בשדה להאכי -א( ויהי לעת תשובת השנה ) -פרש"י 

ובלת ורבותינו פירשו אבן שואבת היתה בה ושמעתי בנרבונא כי מנהג בארץ ישמעאל שתולין כתר של ראש דוד ממש ויש לתמוה היאך ראשו ס
 כמו על ראשו:ראש דוד שנראית על  יושב כנגדה מלמטה תחתיה על כסא ומה שכתוב ותהימלך מלמעלה על ראשו והוא 

שר יכרתו בו העצים קרוי משור כמו אם יתגדל המשור )ישעיה י( וע"ש שכורתים בו העצים ע"י כלי המלא פגימות א -)ג( וישר מצודות ציון 
במגרה וכן רתקו אמר לומר וישר שפירש חתך במשור אבל לתוספות ביאור גרירה קרוי ג"כ מגרה כמו מגררות במגרה )מלכים א ז( והיה די 

גם הם כלים מלאים פגימות אבל  -כמו כי לא בחרוץ יודש קצח )ישעיה כח(. ובמגרות  כלי ברזל עשוי חריצים -בזיקים )נחום ג(. ובחריצי הברזל 
 קטנים הם מן המשור:

לעת תשובת כי  ,לעניין שלנו זשרומועוד גם העניין המסופר שם נראה  .ב-ולא בשמואלא -תשובת השנה הוא בדברי הימיםון רבנו לעת לש לז
לפי רבנו הוא הרגל שמאיר בו אור הפנים שעל ידו יוצאת המלכות מהסט"א והכי נמי לקח דוד מלך ישראל את הכתר ממלך עמון ואת ה השנ

 .סט"אעמו חתך במשורים בבחי' וישסף את אגג להכניע מלכות ד
א כ' כב ושם פסוק כו -ת השנה נמצא גם במלכיםא כ' א' שם הלשון לעת תשובת השנה. עוד לשון לתשוב-מיםת השנה ולא לדברי הייא שם הלשון לתשוב ב-מדוע מוהרנ"ת ציין לשמואלצ"ע  לח

 ב לו י' -ודברי הימים

על פירות  שבועות( )הוא חג בעצרת)אם תצליח או תלקה בשידפון( ואה בפסח על התב )בבית דין של מעלה( בארבעה פרקים העולם נידון -משנה. ראש השנה דף טז לט
ובחג נידונין על  ",היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" )תהלים לג טו(כבני מרון שנאמר  )לדין( בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו ,אילןה

 : )אם יהיו הגשמים מרובים או מעטין( המים
 גיסין(תקפא ראיתי בבכסח )לא  -בתקפא נראה מ

 )יומא פו ע"ב( – בתקפא )יומא פו(, ובתשכט מא

מה טעם  "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב"נט כ(  )ישעיהאמר רבי יונתן גדולה תשובה )שמקרבת( ]שמביאה[ את הגאולה שנאמר  -יומא פו:  מב
 ."דשבי פשע ביעקב"משום  ",ובא לציון גואל"
והסתרה אע"פ שזמנו  הלם הבחירידה להיות סוף של עושעת ונראה כוונת הגמ' שהגאולהא הגאולה בעצמה. צ"ע מאי קמל"ן הרי תשובה הי מג

 ל רבנו שמדבר מעניין תשובה וגאולה פרטית לכאורה מאי קמל"ן.אב .בסוף ששת אלפי שנים אפשר לקרב את הקץ ע"י תשובה
 )בתקפא י' קטן וחלש( מלכות–תרלד ב מד
 ש' נראית ב' –בתקפא  מה

ש ּ   מו ֵלק ַוּיִ ְרא ֶאת ֲעמ  לוֹּ ַוּיֹּבמדבר פרק כד )כ( ַוּיַ ֵלק ְוַאֲחִריתוֹּ ֲעֵדי אֵֹּבד:א ְמש   ִים ֲעמ  ית ּגוֹּ  אַמר ֵראש ִ
 הוא קדם את כלם להלחם בישראל וכך תרגם אונקלוס ואחריתו להאבד בידם שנאמר תמחה את זכר עמלק: - ראשית גוים עמלק-רש"י 

 לה שהרי מפלגש אליפז בן עשו היה:שית לשון חשיבות ומעעובדי אלילים היו לפני עמלק, ואין לפרש נמי ראר"ל הא הרבה  -שפתי חכמים 
ובד, שמעתי איני יודע בשם מי גם איני יודע לפרש הכוונה רק אעתיק כאשר שמעתי וישמע ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי א -עיין כאן חת"ס 

 .'שה הוא עמלקחכם, והוא כי ר"ת של ל'וי ק'הת ע'מרם מ
ת השכינה מרקיע השביעי עד לארץ והם ג' אבות וד' שהם לוי קהת אים הורידו ה יט ז', ששבעה צדיקרב בראשיתואולי אפשר לבאר עפ"י 

שכל מהותו לסלק את השכינה והם הכניעו אותו עד שהצליחו  ה ר"ת עמלק. רמז שאחרי ג' האבות אזי ד' אלו הם שעמדו כנגד עמלק.עמרם ומש
  ורידה.לה
י ִעקַּ עיין לק"ה תפלין ה' אות  מז ד  ל( ּכִ ל  ּוי הוֹּ ג ר ִקש ּ מּוֵאל ֶאת ֲאג  סּוק, "וישסף ש ְ ן קל"ה( ַעל ּפ  נּו ז"ל )ִסימ  ִדְבֵרי ַרּבֵ ן ּבְ ּמּוב  ֵלק, ּכַ ִחיַנת ֲעמ  ְך ִמּבְ ה ִנְמש  

כוֹּ  רּוש  רש"י, ֲחת  ם ַעל ּפֵ תּוב ש   ּכ  ֶ ם ַמה ש ּ ן ש   ע ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה נִ ְוכּו'". ַעּיֵ ח ַרחְ ְלַאְרּבַ ְקש   ְפּתַ ל ַהּמַ ּה ש ֶ ת מ  ִפירוֹּ ִחיַנת ַהּכְ הּוא ּבְ ם, ש ֶ ן ש   ה ֵליֵלד ְוכּו', ַעּיֵ
ר כ"ד(, "ֵראש ִ  ְדּב  ּמִ תּוב )ּבַ ּכ  מוֹּ ש ֶ ית, ּכְ א ֵראש ִ ן ִנְקר  נּוי ְוַעל ּכֵ ל ַהּפ  ל  ְך ֵמח  ְמש   ְרסּות ַהּנִ יקוֹּ ֶאּפִ נית גּ ְוה  ל ַהּפ  ל  י ח  ֵלק". ּכִ ִים ֲעמ  ַדם ל  וֹּ לֹּ ּוי ק  י ּבְ ם, ּכִ ל  א ֶזה עוֹּ

ן ס"ד(, ַעיֵּ  ִסימ  ְרעֹּה" )ּבְ ה "ּבֹּא ֶאל ּפַ ר  ַהּתוֹּ ן ּבְ ִעְני  ל ה  ר ֵהיֵטב ּכ  ְמבֹּא  ם, ּכַ ל  עוֹּ ם ִלְבִריַאת ה  קוֹּ ה מ  י  נּוי, ִנְמש   לֹּא ה  ל ַהּפ  ל  ִחיַנת ח  ם, ִמּבְ ם ֵהיֵטב. ּוִמש ּ  ְך ן ש  
ֶדֶמת ַלפְּ  ה ַהּקוֹּ ִלּפ  ֵלקִרי ְוַעל כֵּ ַהּקְ א ֲעמ  ה  ן ִנְקר  ִלּפ  ִחיַנת ַהּקְ ם ּבְ ש ּ  ּמִ ם ש ֶ ל  עוֹּ ֵדם ל  ית ְוקוֹּ ִהיא ֵראש ִ נּוי ש ֶ ל ַהּפ  ל  ְך ֵמח  ּכֹּחוֹּ ִנְמש   ית, ֵמֲחַמת ש ֶ ֶדֶמת ֵראש ִ ַהּקוֹּ

ל  ה ש ֶ ר  כוֹּ ִחיַנת ַהּבְ ּנַ"ל. ְוֶזהּו ּבְ ִרי ּכַ נַּ ַלּפְ ֵלק ַהְינּו ּכַ הּוא ֲעמ  ו ש ֶ י ֵעש  ִחינַ "ל. ּכִ ְך ִמּבְ ם.ִנְמש   ל  עוֹּ ַדם ְלה  ּק  נּוי ש ֶ ל ַהּפ  ל  ִכין ֵמח  ְמש   ת ַהּנִ ִלּפוֹּ  ת ַהּקְ
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. וע"כ כשהרג שמואל את אגג מלך עמלק, נאמר \מח/ישיר להפיל את מלכות דקדושה מיראה ומעבודה

ורבנו  .\נ/דהיינו שחתך אותו לארבע סף שמואל את אגג ופרש"י חתכו לד'ישו \מט/)שמואל א טו(

מכניע  \נא/דייקא באופן הזהדהיינו שכיון ברוחניות שע"י שהורג את אגג  שחתך הד' מלכיות דסט"אמבאר 

, לבל יהיה להם כח וממשלה מהמלכות דושהמהם את המלכות דק את הד' מלכויות דסט"א ומעלה

שבפנימיותם רוצים להמליך את הקב"ה דהיינו מלכות  ,יקחו לעצמם את כח ההמלכה של ישראלא של דקדושה

חתכו לארבע הכניע את הד' ש, כי , לכן נוחה להתפתותדלית לה מעצמה כלום , שהיא בחינות ד'דקדושה

ה לועממילא  הסט"א וכשנכנע ,כי הכלל כשזה קם זה נופל העלה המלכות דקדושה מהםמלכויות דסט"א ו

וא בחי' מוחין דאמא בחי' יום יתה אצלו, וזה נעשה ע"י שמואל הצדיק שהיהמהגלות ש תויצא ,ממנו המלכות דקדושה

  ."ט כנ"ליוב שלש פעמים בשנה נעשהמה שעשה שמואל בחרבו דהיינו . וזה טוב
ומה  ,\נברכבת משני ד'/מוה ,שהוא ם' סתומה ,מבאר שהמלכות דקדושה בבחי' עיבור בתוך הרחם ף התורהלקמן בסו

שהיא היראה, וזה  ,המלכות דקדושה יוצאתועי"ז  ,הכוונה לחתוך את הם' סתומה לשני ד' ,כאן לחתוך את הד' אמרש

י "וע, את לידת היראהמונעת סט"א הד' מלכויות דכי הוא ה ,ד'ל  חתכו  ,ד'חתכו ל  שע"י ש, הכוונה וישסף את אגג

 הסט"א.אחיזת את המלכות דקדושה מ שחתך אותו הכניע את החבלי לידה וחתך את הם' סתומה לשני ד' והעלה
, ועי"ז עולה המלכות איות דסט"וכהד' מלאור הפנים המאיר בהם חותך את , ששרומז לג' רגלים ףוישס לשוןוזהו 

בועות שר"ת והוא  שס"ףוי"ו יוד הוא פעולה, ושורש התיבה הוא כי , דקדושה לבינה

                                              
שצמצם הקב"ה אין סוף אלוקותו כדי  כי החלל הפנוי הוא המקוםוהביאור בזה ראשית גויים עמלק, כי עמלק נמשך מראשית הבריאה,  וזהו מח

זאת כי הוא שני  גינו להשנו כפשוטו, אבל א"א לם איועיין תורה סד, שהצמצו. רה מט(ם הובא בתורה סד ותוחיי ץכמבואר בתחילת ע) לבריאת העולםם שיהיה מקו
דהיינו שהקב"ה כביכול צמצמם אלקותו ונתן מהריצ"ח ביאור שלשון מקום הכוונה כמו שאומרים יש מקום לומר כך הפכים בעניין אחד. ושמעתי 

האמת בעולם, ולעומתו הצדיק אמת הוא  ברא עמלק, ומשם כוחו להעלים אתניתן לחשוב כך משם נשהוא לא נמצא, ומבחי' זו שמקום לחשוב 
, ואעפ"כ צריך לעשות מצוות גשמיות שהן בחי' עולם גלות שהקב"ה נמצא מאד ואין חלל כללהקו אלוקות שנמשך לתוך החלל הפנוי כדי ל

אבל המצווה לחבר שהוא מכח העלם אלוקות סק גשמי עפ שהן "ת מעשיות אעעבודת ה' וגילוי מלכותו לעשות מצווואדרבה זה עיקר שבחלל, 
)כמבואר בתורה יט מד עמלק להפריד בין השכל למעשה כאן עווונה של אלוקות, וזה תיקון העולם ליחד קב"ה ושכינתיה בכל מצווה. ולזה כ

י כופר בעיקר כ אשהוועל זה נאמר במצוות מעשיות כלל( ואין צורך  לכמילות כלפי מעלה אל השכל לומר שהעיקר הוא הש קתנינא שהיה זור
וזו החכמה תתאה שמבואר באריכות בתורה ל', והיא המלכות דקדושה שצריך לגלות  וות מעשיות דייקא עם כוונה לשם שמים.מצהעיקר הוא 

 ע"י שמכניעים את מלכות דסט"א עמלק.
מ מט ּו שמואל א פרק טו )לב( ַוּיֹּאֶמר ש ְ יש  יו ֲאַגג ַמֲעַדּנֹּת ַוּיֹּאֶמר ֲאג  ֵאַלי ֶאת ֲאַגג ֶמלֶ ּוֵאל ַהּגִ ֶלְך ֵאל  ֵלק ַוּיֵ ֶות:ְך ֲעמ  ר ַמר ַהּמ  ֵכן ס  מּוֵאל  ג א  )לג( ַוּיֹּאֶמר ש ְ

ים  ש ִ ל ִמּנ  ּכַ ש ְ ן ּתִ ך  ּכֵ ים ַחְרּבֶ ש ִ ה נ  ל  ּכְ ר ש ִ ֲאש ֶ ג ִלפְ ּכַ מּוֵאל ֶאת ֲאג  ף ש ְ ּסֵ ך  ַוְיש ַ גִּ ִאּמֶ ה ּבַ ל:ֵני ְיהֹּו   ְלּג 
 מרא שלנו יש הוה מפשח ויהיב לן אלותא, כלומר בוקע:חתכו לארבע, ואין לתיבה זו דמיון. ותרגום וישסף, ופשח. ובג -ף וישס-רש"י 

מה שעשו ורבנן אמרי ......שבעתים אל חיקם מהו אל חיקם ואסף אמר )תהלים ע"ט( והשב לשכנינו  -מדרש רבה איכה פרשה ג פסקה כב  נ
ל ישראל ומזרקין אותן כלפי מעלה ר רבי יהושע דסכנין ור' לוי בש"ר יוחנן שהיו נוטלים מילותיהם שנה בחיקו של אדם דאמבמילה שנת

ט"ו( ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג ואומרים בזה בחרת הא לך מה שבחרת עד שעמד שמואל הנביא ופרע בהם הדא הוא דכתיב )שמואל א' 
גרס מחתך  )בתנחומא כי תצא ר אבא בר כהנא התחיל מחתך בבשרו חתיכות חתיכותמואל את אגג וגו' א"כתיב )שם( וישסף שמלך עמלק ו
ויאמר אגג אכן סר מר ומאכיל לנעמיות הה"ד )איוב י"ח( יאכל בדי עורו ר' יצחק אמר הביא ארבעה קונדיסין ומתחו עליהם )שם(  מבשרו כזית(

ממנו ר סירסו לפי שהיה נוטל את המילות וזורקן כלפי מעלה על דא נפרע רבי יצחק אמ חמורות()בתנחומא  ות מרותהמות כך ממיתין השרים מית
מז במלוא )בר הדא הוא דכתיב )שמואל א' ט"ו( ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך וישסף מלמד שחתכו ארבע חתיכות

 בא הכתוב לסתום אלא לפרש שמע מינה שחתכו לארכו ורחבו( לאורך או לרוחב ולא כות ואיני יודע אםפירש כאן שסרסו ואח"כ חתכו לארבע חתי

 (רבי אומר סרסו דכתיב ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמךא גרס )בתנחומ
אותו האיש. אמר רבי שים אמך. אמתו של סרסו. שנאמר, כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנ רבי יצחק אמר,.......מדרש שמואל פרשה יח 

כי ינצו אנשים יחדיו וגו'. וכתיב בתריה, וקצותה את כפה וגו'. מה כתיב  לוי, אף משה רמזה לישראל בתורה. הדא הוא דכתיב, )דברים כה, יא(
 בתריה, )שם יז( זכור את אשר עשה לך וגו':

שתי רגליו הוא שכתב אכן סר מר המות  קשר את שתי ידיו ואתע ארבע קונדיסים וור' לוי אומר מהו וישסף שקב......בתי פרשה יב פסיקתא ר
 ממך סר( )שמואל שם ל"ב( )הוא שכתב 

 פסקא ג אות ו -פסיקתא דרב כהנא .  וכן תנחומא כי תצא פרק טוכעין זה ב
ן כאשר תצא כי כל גזירת עירי ודע  - (עה"פ ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם 'ויב על בראשית )בזה רמב"ן בפרשת וירא עיין  –ו לארבע דייקא באופן שחותכ נא

ה ככלותך ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות כמאמר ירמיהו שצוה לברוך והי -ה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת על כל פנים מכח גזיר
ין אלישע בהניחו רת ואמרת ככה תשקע בבל וגו' )ירמיה נא סג סד( וכן ענשלכתו אל תוך פה תקשור עליו אבן והלקרוא את דברי הספר הז

יז(, ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם ונאמר שם )פסוק יט( ויקצוף עליו איש -ג טז רועו על הקשת )מ"ב יז
ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם   ים תכה את ארם:ה ועתה שלש פעמז הכית את ארם עד כלויאמר להכות חמש או שש פעמים א האלהים
 .ו, והבן זהל העתיד להעשות בזרעעשה לו דמיונות בכבארץ ו

 תות וציר שברחם כמבואר בעץ חיים שער לה פ"ג.וד' הוא שני ווין ויוד ביניהם הם שתי דל נב
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תשובת השנה כנ"ל עה"פ ויהי לעת דקדושה. סח שהם הימים טובים, שאז יוצא המלכות פוכות ס

 תשובה.   ימי דין ולכן הם ימי \נג/לעת צאת המלכים, שהימים טובים

כי עיקר המלכת הקב"ה היא ע"י  כותבחי' יראה בחי' מלהם ימי דין שהיא  הימים טובים הי"טכי 

, והכי ום ממנשיראיו של המלך הוא ע"י שכוחמוראה של מלכות, אלמלא  \נד/, כמ"ש )אבות פ"ג(יראה

 נמי מלכות שמים היא ע"י שיראים מהקב"ה.

הפשט  כל הנחשלים כו' ולא ירא אלקים,ב בך ויזנ \נה/ועל כן נאמר בעמלק )דברים כה(

לכות עי"ז הפילו את המכיון שנפלו מיראה היו לא ירא אלקים, וורבנו דורש שישראל  .ם כפרש"ילא ירא אלקישעמלק 

כי עיקר כחו היה מחמת שלא העלו את המלכות  יהםמלק התגבר עלעי"ז הצליח עו ,דקדושה לסט"א

 קים שהוא בחי' מלכות כנ"ל: דקדושה מחמת שלא היה להם יראת אל

 

לכן  ,יו"ט נכנע הד' מלכויות ויוצאת המלכות דקדושה שהיא בחי' ד' מהגלותנים המתגלה בהפ אורכיון שע"י וע"כ 

דהיינו ד'  , בפסח ד' כוסותלהוציאם מאחיזת הד' מלכויות ,חלקי השכינה כנגד ד' בכל יו"ט יש ד' מצוות

ליטול ולנענע לד' רוחות  , בסוכות ד' מיניםשעל כל אחת תיקנו כוס יין (ללהו ,ברכת המזון ,הגדה ,)קדושמצוות 

, בשבועות לימוד התורה שהוא בד' הסט"א ולהמשיך דעת למלכות כמבואר בכוונות כחלבטל את 

ה ויספר"ה הכינ"ה וגם חקר"ה "ראנואז מו לתת את התורה למשה רבנו עצשהקב"ה הכין בחינות 

הקב"ה את התורה  כמבואר במדרש שקודם שלימד [{ס] \נט/'תשא פ' מ \נח/וע' ב"ר פ' כד \נז/איוב כח}

סדר הלימוד  \סא/עפ"י גמ' ערובין נד:את הד' באופן אחר בתורה ל' ביאר  .ו היה חוזר עליה בלבו ד' פעמיםלמשה רבנ

ת שהיא כנגד המלכו שיש בכל רגל היאד'  'ובחי ,פן שכל אחד היה שומע ד' פעמיםה משה מלמד באושהי

                                              
חכמה דהיינו עם הכולל ה -רומז לי וי תאותיו"ל שיא דבריו היה אפלתיבת וישסף. ולואין לו רמז בהטעם כי  ,צ"ע שהשמיט את ר"ה ולכאורה נג

ע"י שמתקבצים חשבה יא שנוסעין לראש השנה לטהר את מרה ר, כמבואר בתוז לראש השנה שהוא ראש שבו המוחיןהמוחין ורומובינה שהם 
 וצ"ע. .ינא אות יד, ועיין גם תורה ה' תנראש הזמן וראש בני ישראל עם הראש שלי

י ֲחִנינ אמסכת אבות פרק ג  נד ּה ש ֶ  )ב( ַרּבִ מ  לוֹּ ש ְ ל ּבִ ּלֵ ֵמר, ֱהֵוי ִמְתּפַ עּו.ְסַגן ַהּכֲֹּהִנים אוֹּ ל  ים ּב  ּה, ִאיש  ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִ א  ר  ֵלא מוֹּ ִאְלמ   ל ַמְלכּות, ש ֶ
 העולם: ואפילו של אומות -רע"ב )ב( בשלומה של מלכות 

ר ֵאת ֲאש ֶ  נה כוֹּ ה ְלך  ֲעמ  דברים פרק כה )יז( ז  ש   ֶרְך בְּ ר ע  ּדֶ ִים:ֵלק ּבַ ְצר  ֶרְך ַוְיַזנֵּ  ֵצאְתֶכם ִמּמִ ּדֶ ְרך  ּבַ ר ק  ֵגַע )יח( ֲאש ֶ ֵיף ְוי  ה ע  ִלים ַאֲחֶריך  ְוַאּת  ֱחש   ל ַהּנֶ ך  ּכ  ב ּבְ
ֵרא ֱאלִֹּהים:  ְולֹּא י 

ואתה עיף ויגע    אם שהיה הענן פולטן:חסרי כח מחמת חט -כל הנחשלים אחריך    ך מילות וזורק כלפי מעלה:מכת זנב חות -ויזנב בך  -רש"י פ
 מלהרע לך: -אלהים    עמלק: -ולא ירא    בדרך: -ויגע    ריו ויבא עמלק:עיף בצמא דכתיב ויצמא שם העם למים וכתיב אח -
 ראה -מתרצו  נו

ה ֵמאַ איוב פרק כח  נז ְכמ  ה:)יב( ְוַהח  ינ  ם ּבִ ֵצא ְוֵאי ֶזה ְמקוֹּ ּמ  ַדע ֱאנוֹּ )יג ִין ּתִ ּה ְולֹּא ( לֹּא י  ים: ש  ֶעְרּכ  ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֵצא ּבְ ְרּכ   ...ִתּמ  ּה ְוהּוא )כג( ֱאלִֹּהים ֵהִבין ּדַ
ּה:  מ  ַדע ֶאת ְמקוֹּ ּה:....י  ר  ּה ְוַגם ֲחק  ּה ֱהִכינ  ר  ּה ַוְיַסּפְ א  ז ר  ם  )כז( א  ד  א  ה ְוסּור ֵמר  )כח( ַוּיֹּאֶמר ל  ְכמ  י ִהיא ח  ה:ֵהן ִיְרַאת ֲאדֹּנ  ינ   ע ּבִ

פשוטות ראשונ' ואמצעית ואחרונית היא אמת ספר אותיותיה כפולו' ו -ותה נסתכל בה ובעצתה יעשה הכל. ויספרה ראה א -)כז( אז ראה רש"י פ
 זימנה ליצירה: -ר יצירה. הכינה חותמו של הקב"ה וכן בשאר סדרים ברא כל דבר ודבר באותיות הללו והכל מפורש בסוד ספ

דיבור ודיבור  דות כתיב )איוב כח( אז ראה ויספרה רבנן ורבי אחא רבנן אמרין כלד"א זה ספר תול -ה  אשית פרשה כד פסקהמדרש רבה בר נח
חד ואח"כ ויאמר  שהיה הקב"ה אומר למשה היה אומרו שתי פעמים בלבו ואח"כ היה אומר למשה ומ"ט אז ראה ויספרה חד הכינה וגם חקרה

 .לאדם זה משה
ל )איוב כח( אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה צפה הקב"ה וראה שישרא תח ר' תנחומא בר אבאפ-פרשה מ פסקה א  מדרש רבה שמות נט

אדם אלא  מקבלין את התורה שאלולי כן לא ברא העולם שנאמר אז ראה ויספרה ומה כתיב אחריו )שם( ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה ואין
י הכינה באהל מועד וגם חקרה בערבות מואב באלה הדברים אז ראה ויספרה בסינ אן מרעיתי אדם אתםישראל שנאמר )יחזקאל לד( ואתן צאני צ

ה ויספרה אמרו רבנן צריך אדם להיות נוטל משל לומר פרקו או אגדתו או מדרשו בשעה שהוא מבקש לאמרם בצבור לא יאמר ד"א אז רא
ראל אמרה ד' פעמים בינו לבין כשבקש לומר תורה לישן האלהים אתה למד יודע בו יפה כשאכנס לדרוש אני אומר א"ר אחא מ הואיל שאני

ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ואח"כ ויאמר לאדם וכן )שמות כ( וידבר אלהים את כל הדברים האלה  עצמו עד שלא אמרה לישראל שנאמר אז
תי על הפרשה תורה אמר להם לא עברמר לו עמוד וקרא ב' יוחנן בן תורתא פעם אחת בא לפני רבי עקיבא אואח"כ לאמר לישראל אמרו רבנן ר
 .ושבחוהו חכמים הוי אז ראה ויספרה

 סקא ה', ופרשה מ' פסקא א'ב"ר פרשה כד פ ס

אהרן וישב לשמאל משה נכנסו בניו תנו רבנן כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו נסתלק  -ערובין נד:  סא
נכנסו זקנים  ה ואיתמר לשמאל אהרן רבי יהודה אומר לעולם אהרן לימין משה חוזראלעזר ישב לימין מש פירקן נסתלקו בניוושנה להן משה 

הזקנים שנים וביד כל  ושנה להן משה פירקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן נמצאו ביד אהרן ארבעה ביד בניו שלשה וביד
מכאן יו פירקן נסתלקו בניו שנו להן זקנים פירקן נמצא ביד הכל ארבעה תלק אהרן שנו להן בנלהן אהרן פירקו נסהעם אחד נסתלק משה ושנה 

הדיוט על אמר רבי אליעזר חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וקל וחומר ומה אהרן שלמד מפי משה ומשה מפי הגבורה כך הדיוט מפי 
מר ולמדה את בני ישראל ומנין עד שתהא סדורה בפיהם מידו עד שילמדנו שנאייב אדם לשנות לתלאחת כמה וכמה רבי עקיבא אומר מנין שח

פיהם ומניין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וליגמרו כולהו ממשה כדי לחלוק כבוד לאהרן שנאמר שימה ב
ילפו מבניו וליזלו וליגמרינהו לכולהו ישראל כיון ן וליעיילו זקנים ולבניו וליגמרו מאהרבוד לזקנים וניעול אהרן וניגמר ממשה וליעיילו ובניו וכ

 .רה גמר מסתייעא מלתיהדמשה מפי הגבו
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, היא הסיעתא דשמיא למי שרוצה לשובט מבינה שאור יו"יוצאת ביו"ט מבין הקליפות כנ"ל חי' ד' שב

 .בתורה ו'(נחות כט. ו)כמבואר במ שמעלים אותו תחת כנפי אמא לסוכך עליו לשמור אותו מהחיצונים כדי שיוכל לשוב

 

גיטין }סבכמ"ש רז"ל  ,הם הממליכים את הקב"ה ביותרכי  הם בחי' מלכותוהתלמידי חכמים והת"ח 

יות ומאחיזת הד' מלכ את המלכות מעלים כי הם ,כדכתיב בי מלכים ימלוכו \סד/מאן מלכי רבנן \סג/{סב

כי ע"י  נעשה על ידםע"כ עיקר קדושת יו"ט  ,וע"י שהם בחי' מוחין דאמא ,ע"י עבודת ה' שלהם ,דסט"א

בקידוש החדש שבעצמם מתקנים את המלכות מעלים אותה עד בינה עי"ז יש בכוחם גם לקבוע את זמן הימים טובים 

  סה.שבהם יתקיים עלית המלכות שבכלליות לבינה ,ועיבור השנה

 

זוכה להארת מוחין  ,ביו"ט ומכבד את היום טודהיינו מי מקבל קדושת קדושת יו"ט אנחנו את וכשמקבלים 

יש לו ועי"ז  ,ואזי טבע הקטנות להתבטל בפני הגדלות ,גדולת ה' ומציאותו המרוממת מאדמרגיש  עי"זדאמא ש

 ענווה ושפלות כנ"ל. 

פי'  יראת ה', כי יראה הוא בחי' מלכות כנ"ל סזהועקב ענו \סו/)משלי כב(ה שאמר שלמוזהו 

נמצא שמיראה בא  ,)צדק יקראהו לרגלו(כי המלכות בחי' רגלין  ,היראה, ויראה בחי' מלכותשהעקב של הענווה היא 

י טבע א ירא, ואזשעל כן הו ,לו יראה אזי מרגיש מציאותו ית' סמוך ומרומם מאד שכשינ"ל הפי' כי לענווה. ולמעשה 

 : הגדלות להתבטל לפני הגדלות שמשיג ועי"ז נעשה ענו

 

 ,לסראריוך מלך א ,אמרפל מלך שנער ורדף ד' המלכיםגם כן על זה ע"ז ואברהם אבינו טרח ג"כ 

יות דסט"א, ורצה להכניע אותם לגמרי ושהם היו אז הד' מלכ ,)בראשית יד א( ותדעל מלך גוים ,לםכדרלעמר מלך עי

ולא  )כמבואר בפרש"י שם( תשש כוחו ,וכשהגיע לדן וראה ברוח קדשו את העגל שיעשו להעלות מהם המלכות

ת רכוש החמש וא ,שהם לקחו בשבי ,המשיחניצוץ מלך  שהיה בוהוציא מידם את לוט  אבל ,גמריהכניע אותם ל

הגלות ולהוריד נות להוציא את המלכות מוואברהם אבינו זכה בעבודתו כל חייו ועמידתו בעשר ניסי, מדינות שבזזו

ה בנים ויצא ממנו יצחק וישמעאל יעקב ועשו כנגד ארבע \סח/ה מרקיע שביעי לשישיאת השכינ

שהיא חכמה ות דקדושה כלובתורה ל' ביאר שזכה למ [סט] כו'אחד חכם וישראל  בעםשהם בחי' ד' מדרגות ש

יוכל אחד מישראל באופן שכל שניתנה  דהיינו ,תתאה בשלימות שהיא התורה שניתנה לעם ישראל כנגד ד' בנים

  :להשיגה

 

                                              
 בתקפא השאיר כאן ריווח לציון המ"מ ובתרלו ציין אותו סב

ה א אמר לו ומקמי פלגאמיה דבר אוריין הוחליף ואזיל גניבא אמר ליה חד לחבריה ניקום מק רב הונא ורב חסדא הוו יתבי -. גיטין דף סב סג
עלייכו מלכי אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב בי  ניקום אדהכי אתא איהו לגבייהו אמר להו שלמא עלייכו מלכי שלמא

רוח לבשה שלום למלך שנאמר וי אמר להו דאמר רב יהודה אמר רב מנין שכופלין מלכים ימלוכו וגו' אמרו ליה ומנא לך דכפלינן שלמא למלכ
 .ש השלישים וגו'את עמשי רא

 עוקבא שהיה אב בית דין כדאמרי' בפרק קמא )לעיל דף ז(: חולק על החכמים שהיה מצערו למר -פלגאה  - רש"י
 יר דיהיב להו שלמא'. בס"פ כל הגט איכא כי האי עובדא ממש ולא הזכרב הונא ורב חסדא הוו יתבי כו'. א"ל שלמא עלייכו מלכי כו - מהרש"א

הכא אהא דכפלינן שלמא לת"ח דאקרי מלכא אלא הך מילתא דעסקיתו ברוחות משא"כ הכא עיקר מילתא דמייתי לה  דהתם לא בעי לאתויי
העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של  והענין מבואר שמלך ישראל וכדוגמתו הת"ח עושין שלום למעלה ולמטה כדאמרינן פ' חלק כל

דהיינו כפול מלמעלה שה שלום לי גו' וע"ז מייתי מקרא לך דוד ועמך בן ישי שלום שלום ' או יחזק במעוזי יעבפמליא של מטה שנאמעלה ו
תם אלי לעזרני בודאי אין ומלמטה ושלום חד לעזריך שנתן בראשי הגדוד שהן אינן מלכים כמותך וסיים כי עזרך אלהיך הגם שאמרת להם בא

 אבל עזרך אלהיך:אתה בוטח בעזרת האדם 
שם זוכה ויוצאין ממנה מלכים  -: ספר בניהו בן יהוידע על מגילה דף יעיין  –זה אינו בגמ' אבל הוא באחרונים לשון  –מאן מלכי רבנו  סד

ונביאים. קשה בשלמא נביאים אפשר שיהיו בדור אחד אלף נביאים אם ירבו הצנועות, אבל מלכים אם ירבו הצנועות לא אפשר שירבו המלכים 
כמו שאמרו מלך רב אפס מלך  כל ראש ישיבה נקרא בשם מלךך אלא אחד או שנים אחר שנחלקו עשרת השבטים. ונראה לי בס"ד כי אין מל

וכמו שאמרו ]גיטין ס"ב ע"א[ מאן מלכי רבנן, רבה מלך רב יוסף וכיוצא בזה הרבה. אי נמי תזכה לחכמים גדולים שנקראים בשם מלכים, 
 שנאמר בי מלכים ימלוכו:

 י נקודות : כי מכאן מתחיל ענין חדשבתשכט סימן כאן בשת סה

ים:משלי פרק כב )ד( ֵעֶקב עֲ  סו ד ְוַחּיִ בוֹּ ר ְוכ  ה עֹּש ֶ ה ִיְרַאת ְיהֹּו  ו   נ 
 לה ועקב לה מדרס לרגליה:בשביל הענוה יראת ה' באה, ד"א ענוה עיקר והיראה טפי -עקב ענוה  -רש"י 

יראת ב היראה כי כשיכיר בשפלות עצמו יגדיל רוממות המקום ותבוא בלבו את ה' ר"ל הענוה תסבסוף הענוה היא יר -מצודות דוד )ד( עקב 
 הרוממות וימצא עושר וכבוד וחיים:

 ענוה -מתרצו  סז

 .ד לארץ והם ג' אבות וד' שהם לוי קהת עמרם ומשהבראשית רבה יט ז', ששבעה צדיקים הורידו את השכינה מרקיע השביעי ע סח
 ורה ל אות ו'של פסח ועיין לעיל תכמבואר בהגדה  סט



 9קג.       מוהר"ן                              תורה קלה                                ליקוטי              

 ינא בסי' ל' ע"שנו עד כאן, כל זה מבואר היטב לעיל בהתורה מישרא דסכ)מן עוד שמעע

 : (ר שם מבואר באריכותדהיינו מה שמבואר כאן בקיצו [עא]

 
ואזי , \עב/י' עובר בבטן אמוחבחוזרת המלכות לבחי' קטנות של  גוברים אזי יונותעוווקוע בתאוות שאדם השעתה יבאר 

וכדי להתחיל לשוב בתשובה  ,ה משני ד'הוא כמו ם' סתומה שעשויש ,בתוך רחםכמו אסורה  ות שמים שלוהמלכ

  עולה ויוצאת המלכות דקדושה ממאסר הד' מלכויות דסט"א.ואזי  ,חתוך את הם' לשני ד'צריך ל

רות אליו שי ראיית פני הצדיק בהתק"ע האיר למלכות מאור הפנים שבבינה, וזהצריך לוכדי לחתוך את הם' סתומה 

 לזה ע"י שמכבד את הימים טובים כנ"ל. הבאהבה גדולה כנ"ל ואזי גם זוכ

נוע למשרוצה  את אגג בבחי' ויסף שמואלסט"א ה ךחתנעי"ז , הצדיק ובפנייו"ט בנים פהע"י אור  ינוידהועי"ז 

דהיינו בעץ חיים  \עד/[עג]רחמה של המקשה לילד כמובא בע"ח נפתח  ועי"ז, התגלות המלכות

ירים לתות לבית כך יש צכשם שיש צירים וד אר את מה שאמרו בגמראמב י הסודלהאריז"ל עפ"

 שנישמ אריז"למבאר ה \עה/{בכורות מה}ודלתות לאשה 
בחי' רחם סתומה  ם'דלתין נעשה צורת עו

. וכן בכל פעם שגוברים העוונות אזי המלכות נקטנת וכמו חוזרת לשעת העיבור ע"ש. הולד וכו'ששם נוצר 

נו באר רבומ, עד כאן מהמבואר בעץ חיים הנ"ל לדכדי שיצא הו \עז/לשני דלתין ם'וצריך לחתוך ה

 ,את הד' מהד' להפריד \עח/והתכווין בזהוערב לד' חלקים, שחתך את אגג שתי ובמדרש  וזהו וישסף חתכו לד'

 : [פא] . והבן\פ/תורה ל' וליקוטי תפלות על \עטעיין תורה כג/ שחתך המ"ם לשני דלתין דהיינו

                                              
 הערה זו בסוגרים הוסיף מוהרנ"ת בתקפא ע

 באות ו' עא

והנה ודאי, כי גלות ההוא היה, שכל שפע הדעת, היו יונקים אותו פרעה ומצרים, ולכן היו  -פרק א  -שער חג המצות  -פרי עץ חיים  עיין עב
ע"י עונות הדור, הכוחות עליונים מסתלקים למעלה, כדי כשיש ח"ו פגם למעלה מנם כבר ידעת, כי ישראל שבאותו הדור משועבדים אליו. א

יצונים, כמו שהודעתיך בענין טעם היות ז"א ו"ק לבד ולא י' שלמים, רק אחר התיקון. ואמנם בזמן ההוא, חוזר הז"א לקדמותו שלא ינקו מהם הח
 , ולא היה מתגלה לחוץ:יה תוך בטן אמא עלאהצלינו עבור א', וההראשון, להיות ג' כלילן בג', וזה נקרא תמיד א

 שער לה פ"ג*  עג

ות ביסוד שלה ושם נשאר ואמנם כשנצטיירה המלכות ונתן בה הכ"ב אותיות הנה האירו ונחתמו הכ"ב אותי .... -עץ חיים שער לה פרק ג'  עד
ר בזוהר ומשם הטפה יוצאה י"ש כ"ב אותיות כנזכישכב במקום ההוא ושכתב ורשומן ועל דרך זה כ"ב אתוון דדכורא נרשמים ביסוד שלו כמו 

ב אתוון ואמנם מן הכ"כלולה מכ"ב אתוון גם ביסוד דנוקבא נרשמין כ"ב אתוון דידה וע"כ יש כח ביסוד שלה לקבל שם הטפה ולציירה שם. 
' הוא עוקץ ווי"ן ומחברם ואות יי' הוא באמצע הב' כי ה - נעשין דלתות שבאשה של בית הרחם והוא כי צורת ד' צורתה י' וב' ווי"ן כזה

 ' ווי"ן הוא סוד ציר הדל"ת שכל הדל"ת סובבת עליובשאחורי הד'. ואמנם הדלתות שברחם האשה הוא סד זאת הדל"ת שבארנו ואות י' שבין 
 ו ש' כי ברחם הנוקבאג' קוין שיש באות ' שהואוצי"ר גימטריא ש .ן קיום לב' ווי"ן אלא באות י' שהוא הציר שעליו סובבין ב' ווי"ןכי אי

נרשמו כל הג' קוין שהם חג"ת כנודע וזה נמשך אליה מהאבות עליונים שהם חג"ת צורת ש' וז"ס באר חפרוה שרים וכמבואר שם והוא סוד 
 ...."נ הנקרא באר ולא בורהיסוד שבה המעלה מ

"כי לא סגר דלתי בטני", ויש ה כמ"ש )איוב ג' י( יש דלתות ברחם האשגמרא שועתה נבאר מציאת אלו החותמות והענין כי הלא אמרו ב ...
כות הנקרא חותם, א ד' יט( "כי נהפכו עליה ציריה". והענין כי כמו שבחומת העיר יש דלתות וצירים, כן בחומת המל-צירים לאשה כמ"ש )שמואל

 יש שם צירין ודלתות.
וסוד הענין הוא שאלו כ"ב אתוון  ".הפכו עליה ציריהכי נ"וכן  "לתי בטניכי לא סגר ד"כמ"ש באשה  ונחזור לענין כי ב' צירין וב' דלתות יש ...

ת וכשתחברם יחד יהיו צורתם ס' סתומה . והנה אלו האתוון הם כפולין כמ"ש בע"ה ולכן יש ב' צירים וב' דלתוהנ"ל הם נעשין דל"ת וציר א'
ומה והולד הוא בתוכה אז הוא צורת מ' דת היסוד שלה היא סתוכאשר נקו .ת הולדל יצירכזה ם' של לםרבה המשרה ואלו הם סוד מ' יום ש

ובהיותה ם' סתומה אז  .שםוכשיולדת נפתח רחמה ואותן הב' דלתות שהיו דבוקות זו בזו ונעשו צורת ם' סתומה נפתחין ואז הולד יוצא מסתומה 
לי המקבל בתוכו אל הולד ובתוך ות שברחם שהם סוד הכהרי בארנו סוד דלתומים. נקרא גן נעול מעיין חתום והמ"נ של המעיין חתומים שם וסת

ת וה' אותיות מנצפ"ך כי המ"נ אינו הכלי עצמו אבל הם סוד ה' אותיות מנצפ"ך הכפולות. באופן כי הכ"ב אותיות הם דלתו ,כלי זה נתונין המ"נ
ציור הולד נצטייר ע"י כל ה' דמנצפ"ך ואח"כ ב ר מעלה מ"נ הם אלום וכאשהם המ"נ ולכן יש הפרש בין כ"ב אותיות לאלו ה' מנצפ"ך הכפולי

 הכ"ב אתוון לכן אין ציור הולד עד מ' יום כנגד מ' סתומה הנ"ל
ישמעאל ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך בדקו ומצאו בה מאתים  א"ר יהודה אמר שמואל מעשה בתלמידיו של ר'. בכורות דף מה עה

צירים ושני דלתות תניא רבי אלעזר אומר כשם שצירים לבית כך צירים הוסיף לה הכתוב שני שמא באשה בדקתם ש מר להםוחמשים ושנים א
דלתות לאשה שנאמר כי לא סגר דלתי בטני רבי  לאשה שנאמר ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה רבי יהושע אומר כשם שדלתות לבית כך

למידי רבי ישמעאל דלמא איידי דזוטרא לרבי עקיבא קשיא דת אמר ויפתח את רחמהאשה שנעקיבא אומר כשם שמפתח לבית כך מפתח ל
 .אתמוחי מתמח

 ניקדו ְדָלִתין( אור הרבב"חבבי ניקדו ַדְלִתין ונראה שצ"ל ַדֵלִתין )ועיין לעיל בתורה כגו ומהשתי דלתין, בכל המנוקדים עו

שני דלת אלא שכל ד' נעשה ן ובין  לא נשאר םז כשנפתח הלפ"לכאורה , נמצא ן שבד'צ"ע עיין עץ חיים שציר הדלת הוא מחבר את שני הווי עז

 .שני ן' יוצא הוולד
על )מב"ן ונ"ל שיתבאר עפ"י ר ה דא"א לחתוך חי לארבע בפעם אחתמה הועיל שחתכו לד' הרי חתך פגר מת דמסתמא הרגו תחילכנ"ל צ"ע  עח

 -ה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת על כל פנים ן כאשר תצא מכח גזירכי כל גזירת עירי ודע  - (עה"פ ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם 'ויב בראשית 
שלכתו אל תוך ה תקשור עליו אבן והה ככלותך לקרוא את דברי הספר הזולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות כמאמר ירמיהו שצוה לברוך והי

יז(, ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ -ג טז רועו על הקשת )מ"ב יין אלישע בהניחו זרת ואמרת ככה תשקע בבל וגו' )ירמיה נא סג סד( וכן ענפ



 10קג.       מוהר"ן                              תורה קלה                                ליקוטי              

 
מזמור לתודה בסוף תורה ב' תנינא מבאר ש [פד]\פג/)ביאור ענין זה של המקשה לילד, יתבאר במ"אפב

נמצא נפלא כמבואר בתורה ל' שע"י חסד קוצרים את המלכות  .ות גמט' חסדה למקשה לילד כי יש בו קסח אותיסגול

בחי' גמל ) "גם לי גם לך לא יהיה" בחי' גם פתכי יש קלי ,ג תיבות"מ מזמור לתודהעוד מבואר שם שיש ב .מהסט"א

 :(\פומכניעין אותה/שבמזמור לתודה ות שמונעת את הלידה, וע"י ג"ם תיב (\פה/בא דס"מנוק

                                                                                                                                                      
ה ז הכית את ארם עד כלויאמר להכות חמש או שש פעמים א תשועה לה' וחץ תשועה בארם ונאמר שם )פסוק יט( ויקצוף עליו איש האלהים

 .ו, והבן זהל העתיד להעשות בזרעעשה לו דמיונות בכולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ו  ים תכה את ארם:ועתה שלש פעמ
א הוּ  -אות ה'  כגעיין תורה  עט ְלי  ִ י ַהש ּ ד. ּכִ ל  ח ַהּו  ם ֻמּנ  ש ּ  א, ש ֶ ְלי  ם ש ִ ש ֵ ת הּוא ְמֻכּנֶה ּבְ עוֹּ ּפ  ֶֹּרש  ַהש ְ י ֵיש  ְוש  ְלֵתי ִבְטִני, ּכִ ִחיַנת ּדַ ה. א ּבְ ִאש ּ  ת ל  תוֹּ ל  ֵני ּדְ  ש ְ

תוּ  ּכ  מוֹּ ש ֶ ב ג(: "ּכְ לְ ב )ִאּיוֹּ ַגר ּדַ י לֹּא ס  ִחיּכִ ד, ְוהּוא ּבְ ל  ח ַהּו  ם ֻמּנ  ש ּ  ה, ש ֶ ְלִתין, צּוַרת ֵמ"ם ְסתּומ  ֵני ּדַ ְ ה ִמש ּ ת מ"ה(. ְוַנֲעשֶֹּ רוֹּ כוֹּ ל ַנת ֵמ"ם יוֹּ ֵתי ִבְטִני" )ּבְ ם ש ֶ
ה ל'(.  ד )ִנּד  ל  מִּ ְיִציַרת ַהּו  ַמִים, ש ֶ ְלֵתי ש   ה ּדַ ד ַהש ְ ְוֵכן ֵיש  ְלַמְעל  ל  ם נוֹּ מוֹּ ש ֶ ש ּ  ת, ּכְ עוֹּ ֵאר' ּפ  ר ש ְ פ  ע  ְמֵטר ֲעֵליֶהם ּכְ ַתח ַוּיַ ַמִים ּפ  ְלֵתי ש   ים ע"ח(: 'ּדַ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכ 

 ְוכּו'.
ע ַאּמוֹּ גַּ  -אות ז' הלכה א  נזקי שכנים עיין לק"ה ַאְרּבַ ַמר ש ֶ ר לוֹּ צֵ ם ֶאְפש   ח  ּבֶ ת ש ֶ ע ַאּמוֹּ ַתח ְוַאְרּבַ ל ַהּפֶ ִחיַנת ש ְ ת ש ֶ ְלִתין ש ֶ ר ֵהם ּבְ ֶרֶדת ֵני ּדַ ם יוֹּ ֶרְך ש   ּדֶ

ן קל ִאיר )ִסימ  נּו, ֵנרוֹּ י  ִדְבֵרי ַרּבֵ א ּבְ ּמּוב  ַתח, ּכַ ַמִים ּפ  ְבִחיַנת ְוַדְלֵתי ש   ַפע ּבִ ֶ ם ק(, ְוֶזה בְּ הַהש ּ ד  ל א  ת ש ֶ ע ַאּמוֹּ ִנים ַעל ְיֵדיִחיַנת ַאְרּבַ ְני  ל ַהּקִ י ּכ  , ּכִ ת לוֹּ נוֹּ  וֹּ
ְכמ   ִחיַנת ח  ְבִחיַנת ְקֵנהּבְ ה )ְנד   ה ּבִ כ  ם ִלְבר  נ  ֵתינּו ִזְכרוֹּ ְמרּו ַרּבוֹּ א  ִנין ַהּכֹּל. ּוְכמוֹּ ש ֶ ה קוֹּ ה ּוִבינ  ְכמ  ַעל ְיֵדי ח  ה ש ֶ ה ְקֵנה ִבינ  ְכמ  ַסְרּת  ֶמה ִרים יא(: אִ ח  ה ח  ע  ם ּדֵ
ִנית  ְוכּו' חִ ק  ֵהם ּבְ ת, ש ֶ ע ַאּמוֹּ ַאְרּבַ ן ה  א  יַנת ַהּמִֹּחין, וּ . ְוַעל ּכֵ ם ש ֶ קוֹּ ל מ  ִנין ְבכ  ן ֵהם קוֹּ ת, ְוַעל ּכֵ ע ַאּמוֹּ ע ַעל ַאְרּבַ ֵהם ַאְרּבַ , ש ֶ ּלוֹּ ִטין ַהּמִֹּחין ש ֶ ְ ש ּ ֵמד ִמְתּפַ ם עוֹּ ד 

ִנים עַ  ְני  ל ַהּקִ י ּכ  , ּכִ ְכמ  לוֹּ י ח  ּנַ"ל, ּכִ ה ּכַ ְכמ  ם ֲחצֵ ל ְיֵדי ח  ן ּגַ ּנַ"ל ְוַעל ּכֵ ֶֹּרש  ַהּכֹּל ּכַ ,רוֹּ ּוֵביתוֹּ ש ֶ ה ש  ֶנה לוֹּ ם קוֹּ ד  ה  ל א  ְכמ  ח  ְבִחיַנת ּבְ ה, ּבִ ְכמ  ְבִחיַנת ח  י ֵהם ּבִ ּכִ
"ל: ּנַ ִית ּכַ ֶנה ּבַ  ִיּב 

ל ֲעזֹּר -סוף תפלה ל'  פ ל  ד ּכְ ּה עוֹּ ת  ַאֵחר ֵלד  ּה בְּ  ְוַאל ּתְ ּה ִציֵרי ְוַדְלֵתי ִבְטנ  ח ל  ּיְֻפּתַ , ש ֶ ך  ַחְסּדֶ ה ּבְ יע  ש ִ ל ְוהוֹּ לִ ְוַהּצֵ דוֹּ דַרֲחִמים ּגְ ֶכף ּוִמּי  ַקל  ים ּתֵ ד ּבְ ְוֵתֵלד ִמּי 
ַרֲחִמים ּוְבֶחְמל   י ִאם ּבְ ל, ּכִ ל  ד ּכְ ב עוֹּ ּום ַצַער ּוַמְכאוֹּ ִלי ש  ד לְ ּבְ ל  ִציא ַהּו  ל ְותוֹּ דוֹּ ֶחֶסד ּג  ִניםה ּבְ ִמים ְוש   ם ּוְלאֶֹּרְך י  לוֹּ ִבים ּוְלש   ים טוֹּ ם ְלַחּיִ ל  עוֹּ ם ַלֲאִויר ה  לוֹּ  ש  

ֵמן: ִבים א  י העיקר תלוי בחסד שעל ידי זה חותכין את הד' מהמ"ם וכו' כמבואר בתורה הנ"ל שעי"ז נפתח רחמה של )וירבו בצדקה מאד כ  טוֹּ
 בסי' ל' ובסי' קל"ה בסופו והבן(לילד כמבואר בספר עי' בליקוטי מוהר"ן ח"א המקשה 

 'ת סוף סימן ל' ז' ובלקוטי תפלוגם עיין לק"ה נזקי שכנים א 'עיין לעיל תורה כג אות ה פא
 קפארנ"ת בתמוה פב

י ִמְזמ -עיין סוף תורה ב' תנינא  פג . ּכִ תוֹּ ַמר אוֹּ ַהְינּו לוֹּ ה ֵליֵלד, ּדְ ל ִלְמַקש ּ  ה הּוא ְמֻסּג  ד  ר ְלתוֹּ ְזמוֹּ ּמִ ְבִעין ְוַדע, ש ֶ ִחיַנת ש ִ ת מל, ּבְ י ֵתבוֹּ אש ֵ ה ר  ד  ר ְלתוֹּ וֹּ
ּצוֹּ  ֶלֶדת ש ֶ ל ַהּיוֹּ ִלין ש ֶ א )ז(ֶעֶקת קֶֹּדם ַהלֵּ ק  ּמּוב  ה, ּכַ ת . ְוֵיש  ד  כוֹּ ִחיַנת ֲהל  ַעל ְיֵדי ַהֶחֶסד ּבְ א"ת ב"ש, ש ֶ ת. קס"ח הּוא ֶחֶסד ּבְ ִתּיוֹּ ר ֶזה קס"ח אוֹּ ִמְזמוֹּ  ּבְ

ּנַ" ֵקל ּכַ נ  ה ּבְ ד  ל  יֵּ ַההוֹּ ּוי ֵליֵלד הּוא ַעל ְיֵדי ש ֶ י ִקש ּ ר, ּכִ ְזמוֹּ ֶזה ַהּמִ ת ּבְ בוֹּ הִ ל. ְוֵיש  מ"ג ּתֵ ה ש ֶ זֹּ ש  ְקִלּפ  ֶמֶרת: "ּגְ ִכים א רּו, גַּ יא אוֹּ ְך לֹּא" ְוכּו' )ְמל  ם ל  ם ִלי ּגַ
זֶ  ת ּבְ בוֹּ ם, ּוְכֶנֶגד ֶזה ֵיש  מ"ג ּתֵ ל  עוֹּ ֵצא ַלֲאִויר ה  ּיֵ ֶצה ש ֶ י ֵאינוֹּ רוֹּ ר ַהזֶּה הּוא ְסֻגּל  ג'(, ּכִ ְזמוֹּ י ַהּמִ ם ַהּנַ"ל, ּכִ ִחיַנת ּגַ ֶנֶגד ּבְ ר ּכְ ְזמוֹּ ה לֵ ה ַהּמִ ּנַ"ל:ה ִלְמַקש ּ   יֵלד ּכַ

 תורה ב' תנינא יין סוףע פד
פרד"א פרק  ועיין)מתוק מדבש שם(  ין זוהר פקודי דף רלו. שם מבואר שגמל הוא נוקבא דס"מ והוא מלאך המות והוא קליפת לילי' הידועה יע פה

והראיה ממנה.  תה נקנסה עליו וניצלרואה גמל בחלום מייג שהס"מ כשבא לפתות את חוה רכב על הנחש שהיה בדמות גמל. ועיין ברכות נו: ה
שגמל רומז למיתה מהפסוק אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה. או מהפסוק גם ה' העביר חטאתך לא תמות. מבואר שדרשו את המילה 

 כמין גם פרש"י גימל ירובין נה. ד"ה אושרומז לגמל. ועי"ז מהרש"א שמתקשה בזה ומבואר ותירץ שאות גמל ביונית היא כמין גם עיין עגם 
 )וצ"ע א"כ מדוע לא אמרו כמין כ' ואולי רמזו בגימל יווני לקליפת ייון  הטמאה. נמר דסט"א כידוע(עשוי כמין כ' כפופה שלנו. יווני 

ה שהוא ררים שם מ"ב שבביני הידוע ששם מ"ב הוא בבינה ומב עם הכולל הוא גם, נמצא ע"י מג תיבות של מזמור לתודה מעואולי אפ"ל לפ פו
 שובה ומסייע לשבים, ומעלה את המלכות מהסט"א, דהיינו לידת היראה והכנעת הד' מלכויות דסט"א.עורר לתאור היו"ט שמ
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