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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 מוהר"ן            ז אל רות סה  ויהי נא פי שנים סוויאמר בוע  :     ליקוטי           פא

הדיבור של התפילות והשירות והתשבחות, כשרז"ל )ברכות ז 

להקדוש  היו  ר  ש  ע"ב( למה נקרא שמה רות שממנה יצא דוד 

, כי הנפש הלא שמעת בתיברוך הוא בשירות ותשבחות. 

ך לאזנא, היינו השמע הלא שמעתהיא בת השכל כנ"ל. וזהו 

בקשת  ][ הטה אזניך ושמעמה שאתה מוציא בפיך, היינו 

ור ותחנוניו, שמבקש ומתחנן לבל תתפרד ממנו כנ"ל. הדיב

כנ"ל, כי כל אל תלכי ללקוט בשדה אחר וזהו 

האותיות והדיבורים הם ליקוטים יקרים, שמלקטים בשדות 

עליונים כנ"ל. והדיבור מבקש מהנפש לבל תלך מאתו ללקוט 

ליקוטים אחרים כנ"ל. אך זה אי אפשר, כי צריך לילך וללקוט 

. היינו, שאפי' כשתלך [ג] רי מזהתעבו   בוגם לאך יותר כנ"ל, א

על לתיבה אחרת, אל תעבור מתיבה ראשונה כנ"ל. וזה נעשה 

עיניך בשדה אשר  שזוכה אל התכלית כנ"ל. וזה ידי
. היינו בחי' ההסתכלות על התכלית, כי הקצירה היא יקצורון

הלא צויתי את הנערים תכלית החרישה והזריעה. 
י' סתימת העינים, שצריך לסוגרם, , זה בחלבלתי נגעך

ולחבר הראות לכוונו אל התכלית כנ"ל, כי בלא זה אי אפשר 

, לשון הלא צויתי את הנעריםלהסתכל על התכלית כנ"ל. וזה 

צוותא והתחברות, שצריך לצוות ולחבר הראות כנ"ל. והעינים 

נקראים נערים, כי הם משרתי השכל כנ"ל, כי הראות הוא 

, בחי' נגעי לבלתי נגעךלהשכל כנ"ל. וזהו ומשרת  [ד] שליח

הנפש. כי כשהראות נתפזר ורואה כל מה שלפניו, היינו שאינו 

, זהו בחי' נגעי [ה] סותם וסוגר עיניו מחיזו דהאי עלמא כנ"ל

הנפש. וצריך לצוות ולחבר את הנערים, דהיינו הראות, לבלי 

על הבלי עולם הזה, לבלתי לנגע את  [ו] להסתכל מן הצד

 על ידינפש. ואז יוכל להסתכל על התכלית כנ"ל, ואזי ה

ההסתכלות על התכלית, נתבטלין כל היסורין כנ"ל. אך אחר 

כך כששב מהביטול מתגברין היסורין ביותר כנ"ל, שזה בחי' 

הכלים  וצמית והלכת אלצמאון הנפש כנ"ל. וזה 
. כי לכבות הצמאון, ושתית מאשר ישאבון הנערים

תורה, שמקבלין המוחין שהם הכלים של הוא ע"י התחדשות ה

הרשימו שנשאר מהביטול כנ"ל, ומשם שותה  על ידיהשכל, 

ושתית מאשר ישאבון הנפש לכבות צמאונה כנ"ל. וזה 
. כי הנערים שהם עיני השכל, הם שואבין התחדשות הנערים

על התורה, מהרשימו שנשאר מההסתכלות על התכלית כנ"ל. ו

 :  חר כך, ומכבין צמאון הנפש כנ"לזה נתבטלין היסורין א ידי

, הוא בחי' הנפש גן. [ז] בחי' הגן עדן, בחי' משה ואהרן וזה

, הוא בחי' עדן. והיתה נפשם כגן רוהא( בחי' )ירמיה ל

)כמו שאמרו רז"ל ברכות ט [ח] עין לא ראתההתכלית, כי עדן 

  י: ד ע"ב(, בחי' ביטול כנ"לל
ך הוא לעשות א( עתיד הקדוש ברו)תענית לוזה בחי' 

באצבעו וכו'. מחול זה יאמחול לצדיקים לעתיד לבא וכ"א מראה 

 על ידי, שהיא כלי לקבלת התורה כנ"ל. וכ"ז [יב] בחי' השמחה

הביטול, שע"י הזריחה של הרשימו מן הביטול, משם באה 

אצבעו. מראה, יגי' מראה חהתורה ע"י הכלים כמ"ש שם. וזה ב

שמשם באה התורה.  זה בחי' המראה והזריחה של הרשימו,

אצבע וזה בחי' מראה באצבעו, בחי' התורה, שהיא בחינות 

 טו:[יד] )שמות ל"א( אלקים
 

 ברוחךויהי נא פי שנים ( )מלכים ב ב[ טז] סו

אם תראה אותי לוקח , אלי ויאמר וכו' 
 מאתך יהי לך כן וכו'. 

, נמצא שהיה [יז] והנה נתקיים אחר כך באלישע פי שנים

. כי כל הנסים [יח] ה יותר מאליהו רבואלישע מתפלל בכוונ

תפילה. כמו שאמרו  על ידיוהגדולות שעשה אלישע, כולם היו 

ה נא לי את כל הגדולות רספ [יט] ז( על פסוקרז"ל )מגילה כ

 : . ואלישע כי עביד בתפילה הוא דעבידאשר עשה אלישע

, שאפשר שיהיה התלמיד גדול מהרב. דהיינו שיהיה לו דע א

ויהי ואעפ"כ הכל יהיה בכחו של רבו. וזה בחי'  פי שנים כרבו.

בחי' הרוח  על ידי, ברוחך דייקא, שנא פי שנים ברוחך אלי

: כי איתא, [כ] עצמו של אליהו רבו, יהיה לו פי שנים כמותו

. רוח לעילא, רוח לתתא. [כא] שיש להצדיק בחי' שני רוחות

  , נח לעילא נח לתתאאלה תולדות נח נחכמ"ש )בראשית ו'( 
ע"ש  ,ט ע"ב על פסוק זהמ"ש שם בזוהר נח דף נכ]כב

בתוספתא וז"ל למה נח תרי זימנא אלא כל צדיק וצדיק די 

בעלמא אית ליה תרין רוחין רוחא חד בעלמא דין ורוחא חד 

. דהיינו [כד] [צדיקי וכו' ע"ש כגיבעלמא דאתי והכי תשכח בכולה

שיש לו בחי' חיות למעלה, וחיות למטה. והרוח והחיות 

למעלה הוא גדול מאוד מאוד. והתלמידים הם עם הצדיק ש

משורש אחד, רק שהם תלוים בו כענפים באילן. שהאילן יונק 

חיותו משרשו, והענפים יונקים החיות דרך האילן. ויש בזה 

כמה בחינות, כי יש תלמידים שהם בבחי' ענפים, ויש שהם 

אזי בבחי' עלים, וכן שארי הבחינות. ובשעת הסתלקות הצדיק, 

, כ"א לפי [כה] הוא משיג הרבה יותר ממה שהשיג בחייו

 , וברבינו הקדוש[כז] . כמו שמצינו ברשב"י באידראכומדרגתו

 :[כט] , ובשאר צדיקים[כח]

שבשעת הסתלקות, אזי יורד ובא למטה  על ידי, שזהו ודע

בחי' הרוח והחיות דלעילא, ואזי נתחבקין ונתאחדים יחד הרוח 

כי באמת שניהם אחד, ותיכף דלתתא עם הרוח דלעילא. 

כשנתגלין זה לזה נתאחדין מאוד באחדות גדול. ומחמת 

שהרוח דלעילא אינו יכול להיות בזה העולם, כי טבעו אינו יכול 

זה נסתלק  על ידילסבול כלל זה העולם, ע"כ נסתלק לעילא. ו

 הצדיק, כי כשנסתלק 
 

                                         
א

 לאזניך -דפו"ר לאזניך וכן מתרצו  
ב

 לא( –ולא, )ובפסוק  -, ומתרצולא -בתרלדגם  
ג

 המשך הפסוק אל תלכי הנ"ל 
ד

 -נער בחי' שליח עיין קהלת יעקב ערך מט"ט  
 הוא מלאך שליח ונקרא נער

ה
 אות ג' 

ו
 וחיי מוהר"ן סימן לאתורה רמב קכח ועיין עיין  
ז

)ריצ"ח בחי' נצח והוד בחי' רגלין בחי' נערים הנ"ל  

ועיין קיצור לק"מ אות ו' בהערה אחרונה  (84א -סה
 שם ביאור באופן אחר.

ח
 ישעיהו סד ג' 
ט

 מוהרנ"ת בתקפא 
י

נדפס כאן תורה רסב דע שע"י התחדשות בדפו"ר  
ואחריה רסג חלי )עיין חי"מ סימן לא(  התורה וכו'

המשך תורה אחריהן .  והקדחת ורסד צדקה תקון הברית
 'טור ד 061בצילום  סה נדפס

יא
 מראה עליו באצבעו -בלוח התיקון תרלד 

                                         
יב

עיין ירמיהו לא פסוק ג' ויב שהוא לשון ריקוד  
 ועיין משנה כלאים ד' ב' מחול הכרם

יג
 -מתרלוו ובלוה"ת תרלד בדפו"רגם בתרלד אצבעו,  

 באצבעו )כלשון הגמ(
יד

שע"כ עצימת העינים באצבע  'יין באה"ל אות בע 
 דייקא

טו
 טור ב  051בדפו"ר תורה סו בצילום  
טז

תורה זו נאמרה בשנת תקסז אחרי חנוכה )חי"מ(  
ונאמרה פסקא פסקא תחילה ענין פי שנים כרבו 
באמצע השבוע בסעודת ערב אחרי שראה אחד 
מאנ"ש שאומר ברכת הלבנה בהתלהבות )עין מזה 

קצו שרמז עליו שזכה לפי שנים כרבו בשיש"ק ח"ב 
עי"ש( ובשבת ענין שבירת מניעות ובמוצ"ש ענין 

 המשכת רוחו של משיח )פל"ח(
יז

ב "וברייתא דל ,ח"א רמז צב ילקוט שמעוניעיין  
א', ועיין שער הגלגולים הק' לב ד"ה מדות מדה 
עניין , ובדרשות הר"ן דרוש ח' ד"ה ועיבור נדב

 עיל תורה יט אות ה', ועיין לאלישע עם אליהו

                                         
יח

עיין שיש"ק ח"א סימן תשכד אליהו הנביא לא  
 בא למדרגתו אלא ע"י התבודדות עי"ש

יט
 'ד' ב ח-מלכים 

כ
עיין זהר וישב קצא: וביאור הרמ"ק באור יקר שם  

 )דף צ( 'סימן ח 'שער ח
כא

לק"ה הכשר כלים ד' ז' דלאו דווקא צדיק  עיין 
ההבדל מבואר בשער מאמרי רשב"י שכל  אלא כל אדם.

עוון גורם לירידת נשמתו ועי"ז נשמתו שלמעלה מתרחקת 
מריקה שואבת מלמעלה ו, ומתמעט השפע מוחין שממקורה

  נשמתו המלובשת בו. לא
כב

וצ"ע מדוע כתב כמ"ש שם )ביאור מוהרנ"ת בתקפא  
 (שהרי לא נזכר לעיל

כג
 בכולהו  –מתרצו  
כד

ביאור הזוהר  שער מאמרי רשב"י ריש פ' נחעיין  
  .הזה

כה
דרשות בו וסף רוחם יגועון.סוד ת זוהר וישב הנ"ל 

דתנינן בשעתא : ד"ה דף ריח ויחיזוהר  ,הר"ן הנ"ל
מגלה עמוקות ויצא ד"ה והנה באר בו ,דבר נש שכיב

ועיין אור החיים ריש פ' ויחי עה"פ ויקרבו  .בשדה

                                         
ימיו עולה למעלה ושכל יום מתקן ניצוץ אחד מהצלם שימי 
 .הם סוד תוסף רוחם יגעוןאלה 

כו
 מדריגתו -דפו"ר מדרגתו מתרלו  
כז

 רפז: ורצו: דף  האזינוזוהר  
כח

קדושין עב: כי הוה ניחא נפשיה דרבי ועי"ש  
 היהשמי שקג.  כתובותפרש"י נבואה נזרקה מפיו, וב

)דסלר( ועיין מכתב מאליהו  בהלוויתו הוא בן עוה"ב
שרבי  ועיין רבנו בחיי ריש פרשת אמור, 72ח"ג עמ' 

"א וירושלמי ברכות פ"ג ה ,זכה למיתת נשיקה
   .בפטירת רבי אמרו אין כהונה היום

כט
עיין מגלה עמוקות ואתחנן אופן יב סוד ויראהו  

ואל הקטן עפרש"י סנהדרין יא. שמאת הארץ. ועיין 
ס' ו, ועיין מנחות קט: תושם נתנבא בשעת מיתת

בחים פג: מיתת צדיקים זועיין  .ד"ה בתחילה
ועיין מכתב מאליהו הנ"ל שמיתת נשיקה שנאמרה  ,מכפרת

ועיין אגרא  באבות ומשה אהרן ומרים היא גדולה מזה.
 ועיין אור החיים בחקתי כו יא דכלה ריש פרשת ואתחנן.

 תורה אור
ַֹּעז ֶאל ר ֹּאֶמר ב  ות ב )ח( ַוי 

י ַאל  ת ִּ ַמַעת ְּ ב ִּ א ש ָׁ רו ת ֲהלוֹּ
ַגם  ר וְּ ֶדה ַאחֵּ ש ָׁ קֹּט ב ְּ לְּ י לִּ כִּ לְּ ֵּ ת 
ין  קִּ ב ָׁ דְּ כֹּה תִּ ה וְּ ז ֶ י מִּ רִּ לֹּא ַתֲעבו 
ֶדה  ָׁ ש   ךְּ ב ַ יַניִּ י: )ט( עֵּ ם ַנֲערֹּתָׁ עִּ
יֶהן  ת ְּ ַאֲחרֵּ ַלכְּ הָׁ ן וְּ צֹּרו  קְּ ר יִּ ֲאש ֶ

י רִּ עָׁ י ֶאת ַהנ ְּ יתִּ ו ִּ א צִּ ם ֲהלוֹּ
ת ְּ  ַלכְּ הָׁ ת וְּ מִּ צָׁ ךְּ וְּ עֵּ גְּ י נָׁ ת ִּ לְּ בִּ לְּ
ר  ֲאש ֶ ית מֵּ תִּ ש ָׁ ים וְּ לִּ ֶאל ַהכ ֵּ

ים: רִּ עָׁ ן ַהנ ְּ ֲאבו  ש ְּ  יִּ
נו   נ ְּ רִּ או  וְּ בָׁ ירמיהו לא )יא( ו 
ֲהרו  ֶאל טו ב  נָׁ ן וְּ וֹּ י  ם צִּ רוֹּ מְּ בִּ
ַעל  ירֹּש  וְּ ַעל ת ִּ ן וְּ גָׁ ק ַעל ד ָׁ קֹּוָׁ יְּ
ר  קָׁ בָׁ י צֹּאן ו  נֵּ ַעל ב ְּ ר וְּ הָׁ צְּ יִּ

ה נַ  תָׁ יְּ הָׁ לֹּא וְּ ֶוה וְּ ַגן רָׁ ם כ ְּ ש ָׁ פְּ
ד: ה עוֹּ ַדֲאבָׁ יפו  לְּ סִּ  יוֹּ

ם לֹּא  לָׁ עוֹּ מֵּ ישעיהו סד )ג( ו 
ן לֹּא  ינו  ַעיִּ עו  לֹּא ֶהֱאזִּ מְּ ש ָׁ
ה  ךָׁ ַיֲעש ֶ תְּ לָׁ ים זו  ה ֱאלֹּהִּ תָׁ אָׁ רָׁ

: ה לוֹּ ַחכ ֵּ מְּ   לִּ
ה  שמות לא ן ֶאל מש ֶ ֵּ ת  )יח( ַוי ִּ

יַני  ַהר סִּ וֹּ ב ְּ ת  ר אִּ ַדב ֵּ ֹּתוֹּ לְּ ַכל  כ ְּ
י ֻלחֹּת  נֵּ ֻדת ֻלחֹּת ֶאֶבן ש ְּ עֵּ הָׁ

ים: ע ֱאלֹּהִּ ב ַ ֶאצְּ ים ב ְּ ֻתבִּ  כ ְּ
 

 תורה סו
ם -מלכים רָׁ בְּ עָׁ י כְּ הִּ ב ב )ט( ַויְּ

ַאל  ע ש ְּ יש ָׁ ַמר ֶאל ֱאלִּ הו  אָׁ י ָׁ לִּ אֵּ וְּ
ַקח  ָׁ ֶטֶרם ֶאל  ךְּ ב ְּ ָׁ ה ל  ה ֶאֱעש ֶ מָׁ
א  י נָׁ יהִּ ע וִּ יש ָׁ ֹּאֶמר ֱאלִּ ךְּ ַוי  ָׁ מ  עִּ מֵּ
י: )י(  לָׁ ֲחךָׁ אֵּ רו  ם ב ְּ ַניִּ י ש ְּ ִּ פ 

ֹּאֶמר ם  ַוי  ל אִּ אוֹּ ש ְּ יתָׁ לִּ ש ִּ קְּ הִּ
י  הִּ ךְּ יְּ ָׁ ת  אִּ ח מֵּ י ֻלק ָׁ ֶאה אֹּתִּ רְּ ת ִּ

ֶיה: הְּ ן לֹּא יִּ ם ַאיִּ אִּ ן וְּ ךָׁ כֵּ  לְּ
ֶלךְּ -מלכים ֶ ַהמ  ב ח )ד( וְּ

יש   י ַנַער אִּ ֲחזִּ ר ֶאל ג ֵּ ַדב ֵּ מְּ
י  א לִּ ה נ ָׁ רָׁ ְּ אמֹּר ַספ  ים לֵּ ֱאלֹּהִּ הָׁ
ה  ש ָׁ ר עָׁ ת ֲאש ֶ דֹּלוֹּ ל ַהג ְּ ת כ ָׁ אֵּ

ע: יש ָׁ  ֱאלִּ
ל ֶ  דֹּת בראשית ו )ט( אֵּ לְּ וֹּ ה ת 

ה  יָׁ ים הָׁ מִּ ָׁ יק ת  יש  ַצד ִּ ַח אִּ ַח נֹּ נֹּ
ךְּ  ֶ ַהל  תְּ ים הִּ ֱאלֹּהִּ יו ֶאת הָׁ דֹּרֹּתָׁ ב ְּ

ַח:  נֹּ
  
 



 . פב ן  "                   מוהר                      ויהי נא פי שנים ברוחך סו    קוטיי ל          
מחמת , נסתלק עמו הרוח דלתתא, ל"למעלה הרוח הנ

כ הוא דבר גדול "וע:  ל" באחדות גדול כנאדושנתאחדו מא
. אפילו מי שאינו תלמידו, מאוד להיות בשעת הסתלקות הצדיק

נמצא , כי מחמת שאז יורד ונתגלה למטה הרוח דלעילא
על כן הוא טובה גדולה לכל , שנתגלה אז הארה גדולה מאוד

וכמו שאמרו .  ימיםוהוא טובה להם לאריכת, א אז שםמי שנמצ
', ויחי עוד לנצח וכו) טתהלים מ(על פסוק ) ב"חגיגה ה ע(ל "רז

אבל להתלמידים מגיע הארה גדולה . כי יראה חכמים ימותו
ויונקים ,  בהצדיקגםכי מחמת שהם תלוי,  אז ביותרבדומא

. נמצא שזה החיות דלעילא הוא חיותם ממש. משורש אחד
כי הוא , נתאחדים ונתחבקים גם כן עם זה הרוח באחדות גדולו

אם זוכה יכול לקבל פי ,  זהעל ידיו. ל"רוחם וחיותם ממש כנ
 על ידינסתלק , כי הצדיק שהגיע זמנו להפטר מן העולם. שנים

אבל התלמידים . ל"אחד עם הרוח דלעילא כנתהאחדות שנ
, וח דלעילאאזי אדרבה נשאר אצלם הר, דושעדיין לא הגיע זמנ

כי אי ,  עם הרוח דלתתאהדולגודל האחדות שנתאחד מא
על נמצא שהצדיק נסתלק . אפשר להם להתפרד עוד זה מזה

,  שמושך עמו הרוח דלעילא את הרוח דלתתאעל ידי,  זהידי
כי נשאר אצלם .  זהעל ידיוהתלמידים מגיע להם פי שנים 

    : ל"א כנכי נתאחד מאוד עם הרוח דלתת, בחינות הרוח דלעילא
צדיק כמו הומי שמקושר מאוד ב, יש בתלמידים'  כמה בחיאך

דהיינו שהוא מרגיש בעצמו כל עליות , ענפים באילן ממש
כי ראוי לו . פ שאינו אצל הצדיק"אע, וירידות שיש להצדיק

 םא, מו כל עליות וירידות של הצדיקלהתלמיד להרגיש בעצ
 כי הענפים .כמו ענפים באילן, הוא מקושר באמת כראוי

כ בקיץ הם "וע, מרגישים כל העליות וירידות שיש להאילן
 על ידי, כי האילן יונק חיותו משרשו. ויש להם חיות, וליםיגד

דהיינו שיש בו , שיונק דרך שם חיותו משרשו, הגידין שיש בו
 כן בחורף שנתייבש על ידיו. חללים שיונק דרך שם חיותו

 זה נתכווצים גם כל על ידי, תכויץ החלליםנהלחלוחית ו
. ל"וכן להיפך בקיץ כנ, ומחמת זה נופלים העלים אז, ענפיםה

דהיינו שהוא מרגיש כל , ומי שהוא מקושר אל הצדיק כמו כן
כי יש כמה וכמה בחינות של . העליות וירידות של הצדיק

כי יש , כי יש כמה וכמה בחינות הסתלקות, עליות וירידות
שהוא גם כן , תלקות השםויש הס, בחינות הסתלקות הנפש

, ח)ז(א "וכמבואר במ, כי השם הוא הנפש, בחינות הסתלקות
ויש הסתלקות מדרגא . ש"שזה בחינות מסירת הנפש ממש ע

והתלמיד שמקושר כל . שהוא גם כן בחינות הסתלקות, לדרגא
אזי יכול , שמרגיש בעצמו כל העליות וירידות של רבו, כך

אם וזה בחינות . ל"נלזכות לפי שנים בעת ההסתלקות כ
דהיינו שתראה אותי לוקח , תראה אותי לוקח

דהיינו שמאתך ומעצמך , מאתך דייקא. מאתך, ונסתלק
ואז תזכה לפי שנים בעת ההסתלקות , ל"תרגיש ההסתלקות כנ

אזי הוא , כי בכל עת של ההסתלקות מאיזה בחינה שהוא. ל"כנ
רק . ל"הנ' ירידת והתגלות הרוח דלעילא בבחי' בחי

ובשעת ההסתלקות , ההסתלקות'  הוא כפי בחיטשההתגלות
 לת פני רבובוזה בחינות הק:  ל"יורד ונתגלה לגמרי כנ, לגמרי

כי פן ואולי עכשיו , שצריך להשתדל תמיד להקביל פני רבו, ]י[
, ואם יזכה יקבל אז הארה גדולה, הסתלקות' הוא עת של בחי

אפשר שיתפלל אזי , וכשמקבל פי שנים. ל"פי שנים כנ' בבחי
 על ידיוהכל .  יותר מרבויאויעשה עובדות וצדקות, בכוונה

, ויהי נא פי שנים ברוחך אלי' בבחי, בחינות רוח של רבו
ומי שאינו יודע זאת אינו יודע מהו (יב  : ל"ברוחך דייקא כנ

 אינו יודע גם. ]יד [כי איטר יד הוא דבר חידוש, ]יג [איטר יד
   :)להוציא מכח אל הפועל

אזי הכח והפועל , ודם שמוציאין מכח אל הפועלק כי ב
כי סוף מעשה במחשבה . ואין הפרש ביניהם, נקשרים ביחד

כגון לבנות , דהיינו כשאדם רוצה לעשות איזה דבר, ]טו [תחילה
. איך יהיה ציור בנין ביתו, צריך לחשוב תחילה במחשבתו. בית

 נמצא. אזי מתחיל לבנותו, ואז כשנגמר במחשבתו דמות ביתו
וקודם שהוציא מכח אל . שסוף המעשה במחשבה תחילה

ואין , אזי סוף המעשה נקשר עדיין בתחילת המחשבה, הפועל
וצריך לראות להוציא מכח אל . הפרש והבדל ביניהם כלל

ויש הפרש והבדל . ואזי נפתחין ונבדלין הכח והפועל, הפועל
ובין סוף המעשה , בין תחילת המחשבה שהיא בחינות כח

ו "יודין ווא' היא ב א כי אלף' וזה בחי. פועל' ישהיא בח
ד "יו' הם בחי, ן"ואלו השני יודי. תחפַ טז' שהיא בחי, באמצע

ד של "היו' היינו בחי. שהם בחינות כח ופועל, ד בסוף"בראש ויו
' שהוא בחי, ד בראש"שהוא יו, ה"שהוא שם הויה ב, שם העצם

ד של "וי' ד השני היא בחי"והיו. כח' בחי, מחשבה תחילה
' בחי, סוף מעשה' בחי, ד בסוף"שהוא יו, שהוא שם אדני, הכינוי
ואין הבדל , ן אלו הם נקשרין יחד"ובתחילה שני יודי. פועל

הם נפתחין , ואחר כך כשמוציאין מכח אל הפועל. ל"ביניהם כנ
. תחפַ יז' שהוא בחי, ו שבתוך האלף"הוא' וזה בחי. ל"ונבדלין כנ

שהם בחינות כח , ן" אלו השני יודיהיינו מה שנפתחין ונבדלין
ו "הוא' הוא בחי, ו שבתוך האלף"וזאת הוא:  ל"ופועל כנ

, כזה, ל"ן של שני השמות הנ"אותיות שיש בין שני היודי
שהוא , ד של שם העצם"אותיות אצל היו' כי יש ג. יאקדונקי

ד של שם "אותיות אצל היו' וכן יש ג. תחילת המחשבה' בחי
' כי בכל דבר שבעולם יש ג.  סוף מעשה'שהוא בחי, הכינוי

  ', בחי

 

                                               
א
  מאד- מתרצו ,ר מאוד"גם דפו 
ב
  מאד- מתרצו ,ר מאוד"גם דפו 
ג
  תלוין - מתרצו ,ר תלוים"גם דפו 
ד
  זמנן -ומתרלו,  זמנן-ר"בדפו , זמנו-רלדבתגם  
ה
  מאד-מתרצו  

ו
  גדלים-מתרלו  
ז
 לקמן בסימן רס 
ח
 בתרלו ציין הערה זו בפנים 
ט
  שהתגלות-בתרלו 

י
 ש"הקבלה בכל תלמיד כפי קירובו לרבו עי: ה טז"א ר"עיין ריטב 
יא
 )לשון כזה' תורה נה אות דעיין (ע אפשר יותר נכון לנקד ִצְדקּות "בכל המנוקדים נקדו ְצָדקות וצ 
יב
 ר"הערה זו בסוגרים כבר נמצאת בדפו 
יג
 י על תהלים סט טז פירוש אינו שולט ביד ימינו "ופרש. י שם ושבת קג"טז ובפרש' טו וכ' עיין שופטים ג 
יד

ן קנב ועיין ספר המדות אמת אות מח שקרן מתגלגל באיטר יד "ב סימן רמט ושיחות הר"ק ח"עיין שיש 
כח ' ל הן בחי"ששתי הרוחות הנולקמן יתבאר ' סוף אות ד' ה מתנת שכיב מרע הלכה ב"ה בלקוהביאור לז

 .ופועל והכל תלוי במדת האמת
טו
 ו"א מ"ובספר היצירה פ' ועיין לעיל תורה יח אות א. לשון הזמר לכה דודי בקבלת שבת 
טז
  בתקפא פ מנוקד פתח  

                                                                                    
יז
  בתקפא פ מנוקד פתח  

 תורה אור
י עֹודִויחִ ) י(תהלים מט 

ַחת ָ )יא( :ָלֶנַצח ֹלא ִיְרֶאה ַהׁשּ
י ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו ַיַחד ּכִ
ִסיל ָוַבַער ֹיאֵבדּו ְוָעְזבּו ּכְ

 :ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם
ַוְיִהי ְכָעְבָרם) ט(ב ב -מלכים

ַאל ע ׁשְ הּו ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ ְוֵאִלּיָ
ַקח ֶטֶרם ֶאּלָ ְך ּבְ ה ּלָ ָמה ֶאֱעׂשֶ

ְך וַ  ע ִויִהי ָנאֵמִעּמָ ּיֹאֶמר ֱאִליׁשָ
רּוֲחָך ֵאָלי ַנִים ּבְ י ׁשְ  :ּפִ

ִמּכֹל ָהָעם) טז(שופטים כ 
חּור ַבע ֵמאֹות ִאיׁש ּבָ ה ׁשְ ַהּזֶ
ל ֶזה ֹקֵלַע ר ַיד ְיִמינֹו ּכָ ִאּטֵ
ֲעָרה ְוֹלא ַיֲחִטא ַ ֶאֶבן ֶאל ַהׂשּ :ּבָ

 פ



 ויהי נא פי שנים ברוחך אלי סו               מוהר"ן                      קוטייפב:     ל

שהם מקום וציור וזמן, שהם בחי' ג' אותיות הנ"ל. כגון ;

כשאדם רוצה לבנות בית, צריך לחשוב באיזה מקום לבנותו, 

הבית, וכן בכל דבר נבנה ובאיזה זמן, ובאיזה ציור יהיה 

שבעולם. וכן אח"כ בסוף המעשה, דהיינו כשעושה את הדבר 

בחינות ג' יש ג"כ ג' בחינות הנ"ל, שהם מקום וציור וזמן. וזה 

אותיות שיש אצל יוד בראש, שהיא תחילת המחשבה, וכן יש 

בחי' סוף המעשה, שהם בחי'  אג' אותיות אצל יוד בסוף, שהיא

בחי' ב' הרוחות הנ"ל,  וזה     : הוא"ו שבין שני היודין כנ"ל

שהם רוח דלעילא ורוח דלתתא כנ"ל, שהם בחי' כח ופועל. 

תחין ונבדלין כנ"ל. כי שבתחילה הם נקשרים יחד, ואח"כ נפ

המתקת חרון אף. כי יש  על ידיבחי' ב' הרוחות הנ"ל, נעשין 

. [ג] , ואצל בני אדם[ב] בחי' חרון אף אצל השם יתברך כביכול

שן שיוצא מנחיריו. כמ"ש וכשיש חרון אף ח"ו, הוא בחינות ע

שעל ]ה. וזה העשן מזיק לפרנסה, עלה עשן באפו [ד]ח()תהלים י

שיש לו פרנסה, ואינו  על ידימכח אל הפועל. כי ידה מוציאין 

 [ו] בחינות עלמא דאתי, בבחינות ,נצרך לבריות, זוכה לאמת

זה  על ידי, שאשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלקיו

כי העשן מזיק לעינים,  [[ז] מוציאין מכח אל הפועל כדלקמן

ם שהם בחי' פרנסה, בחי' )תהלי .כעשן לעיניםבבחי' )משלי י'( 

. כי כעס מזיק לפרנסה, כמו [ח] עיני כל אליך ישברו וכו'ה( קמ

. ([י] ט)עיין לעיל בסי' נטמפסיד העשירות שמובא במ"א שכעס 

וצריך לשבר ולהמתיק החרון אף, דהיינו להמתיק העשן 

ולבררו, עד שיהיה נעשה ממנו בחי' רוח. דהיינו רוח אוירי, 

תקת העשן של שנעשה מהתבררות העשן. וזה הרוח שהוא המ

רוח אפינו משיח אף, הוא בחי' משיח, בחי' )איכה ד'(  ןהחרו

. וכל זמן שלא בא בחי' זה הרוח אל בחי' הידים, עדיין הוא ה'

קודם ההוי'. כי עיקר ההוי', הוא בבחי' הידים, שהם כלי 

תגלות בחי' הרוח. בבחי' )תהלים העשיה, ששם הוא עיקר ה

אשר בידו נפש כל חי ב( איוב י, ובבחי' )בידך אפקיד רוחיא( ל

. ואחר כך כשנתגלה הרוח בבחי' הידים, ורוח כל בשר איש

בחי' שני הידים  ,עדיין שני הרוחות הנ"ל, שהם בחי' כח ופועל

ימין ושמאל, הם שניהם ביחד עדיין. דהיינו שעדיין לא נפתחו 

ונתפרדו הידים, ששם התגלות ב' הרוחות כנ"ל. כי עדיין הכח 

שרים יחד, ואין הבדל ביניהם כלל, ואזי אין ניכר בין והפועל נק

ימין לשמאל כנ"ל. ואז עדיין בחי' קודם הבריאה, דהיינו קודם 

שמוציאין מכח אל הפועל, שאז הן נקשרים יחד כנ"ל. ואחר כך 

מכח אל הפועל, אז הוא גמר הבריאה. ואז  יאאיןיכשמוצ

אף ח( י' מבין ימין לשמאל, בבחי' )ישע נפתחין הידים, וניכר

. כי אז יש הפרש והיכר בין ץ וימיני טפחה שמיםרידי יסדה א

הכח והפועל, שהם בחי' ב' הידים, ב' הרוחות כנ"ל. וכ"ז נעשה 

, אף דייקא אף ידיהמתקת החרון אף כנ"ל, וזה בחי'  דייל ע

שהידים נפתחין וניכרין בין  ,ידיךפותח את  [יב]כנ"ל. וזה בחי' 

)כמ"ש ידהנ"ל  יגן", בחי' שני יודיאת ידיךימין לשמאל כנ"ל. וזה 

בזוהר ובתיקונים בהקדמה דף ז' ע"ב ומובא בפע"ח בשער 

. כי הידים הם [טו] אלא יודיך ידיךהזמירות פ"ה ע"ש(, אל תקרי 

בחי' שני יודין הנ"ל, שהם בחי' כח ופועל שזה בחינות ב' 

ס"ת חתך  פותח את ידיך וזהו    :  הידים ימין ושמאל כנ"ל

, היינו בחי' שהידים נפתחין ונחתכין וניכר בין ימין [טז] באכמו

ך "חתיזכנ"ל. וזה  אף ידי יסדה ארץ וכו'לשמאל כנ"ל, בחי' 

בגימט' ב' פעמים רוח )כמובא בפע"ח שם(, היינו בחי' שני 

י' שני היודין, שני הידים כנ"ל, הרוחות הנ"ל, שהם בח

ל. וזהו ונחתכין כשמוציאין מכח אל הפועל כנ" יחשנפתחין

 על ידיתח הנ"ל. וכל זה נעשה פ   יט, בבחי' פותח את וכו'

כנ"ל. וזה  רוח אפינו משיח ה'המתקות החרון אף, בבחי' 

 וכו' כ"נוירוח אפ, היינו בחי' אפידיך ר"ת י תאותח פ  

, נפתחין ונחתכין הידים רוח אפינו וכו'כי ע"י בחי' כאהנ"ל. 

והעבירות תלוין המצות  וכל  :  שהם בחי' ב' הרוחות כנ"ל

 ג"כ בזה, בבחי' התפתחות הידים הנ"ל, בחי' כח ופועל כנ"ל

. כי יש בהם ג"כ ג' בחי' הנ"ל, שהם מקום וציור וזמן. וזה [כב]

ואי אתה בא  [כד] הסתכל בשלשה דברים כג(גבחי' )אבות פ"

לידי עבירה, לידי עבירה דייקא, כי עיקר העבירה חס ושלום 

הנ"ל. ובתחילה העבירה בכח, בחינות הידים  על ידינעשה 

שחושב לעשותה חס ושלום. ואחר כך כשמוציאה מכח אל 

וחשוב הפועל ועושה אותה חס ושלום, אזי הוא רשע גמור, 

. וזה [כו]מתים )ברכות יח ע"ב( כהןכמת, כי רשעים בחייהן קרוי

, היינו הרשעים כמו חללים שוכבי קבר וכו'ח( בחי' )תהלים פ

, נגזרו לשון מידך נגזרו [כח] . וזהו[כז] שהם בחייהן קרוים מתים

. היינו שהעבירה נעשה ע"י בחי' [כט] חת"ך, כמו שפירש רש"י

ס"ת חת"ך. ומנפילת חיתוך  פותח את ידיךחיתוך הידים, בחי' 

והתפתחות הידים אלו שבקדושה, נעשה העבירה בבחינות 

, לשון חת"ך כנ"ל. ועל כן מועיל תשובה על והמה מידך נגזרו

 על העבירה, כי עיקר התשובה היא חרטה שמתחרט [ל] עבירה

תח כנ"ל, בחי' פ  לג. שזה בחינות [לב] ח חרטהת  פ    [לא]בחינות 

 :[לד] כנ"ל פותח את ידיך

שלימות הדיבור.  על ידימכח אל הפועל, הוא ולהוציא  ג

 על ידיוצריך שיהיו אותיות הדיבור בשלימות, וזה נעשה 

ין אותיות הדיבור. כי זה נשלמ על ידיבחינות עלמא דאתי, ש

לעתיד לבוא יהיה הדיבור בשלימות, כי אפילו העכו"ם יקראו 

כי אז אהפוך  [לה]את השם יתברך עם הדיבור. כמה שכתוב 

, נמצא אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' וכו'

שיהיה להדיבור שלימות. כי עכשיו הדיבור חסר ואינו 

להש"י עם הדיבור. בשלימות, מאחר שאין כל העולם קוראין 

אבל לעתיד יקראו כולם להש"י עם הדיבור, אפי' עכו"ם, וע"כ 

אז יהיה הדיבור בשלימות,
 

                                               
א

   שהוא -בתרלו 
ב

, שיש ע"ז בעולם חרון אף בעולם כל זמן ,עיין תורה י' אות ו' בשם הספרי ראה 
 .היא המתקת החרון אף נמצא ההוצאה לפועל את ושברו אל ה' אלקיו

ג
 שזה משפיע על זה., עיין לעיל תורה יח אות ב' 
ד

 ברכות נו: ד"ה חרוןשם ובפרש"י וותהלים עד א' . ב כב ט'-ושמואל 
ה

ם ציין ובלוח התיקון ש בדפו"ר בלי סוגריםכאן הערה זו בסוגרים נמצאת  
פתח  'ועיין ביאור הלקוטים אות א  שצריך להיות מוסגר בשני חצאי לבנה

 הג'.
ו

 תהלים קמו ה' 
ז

 בסוף התורה דף פד: 
ח

 עיין לקמן תורה עו ולק"ה או"ח מו"מ ד' 
ט

 מוהרנ"ת בתקפא 
י

וכן מזיק לכבוד הנ"ל כמבואר  באות ה' שם ולקמן בתורה סח 
 ו' וכמבואר בתורה באריכות לקמן באות ג'

יא
 כשמוצאין -בתשכט  ,כשמוציאין -גם דפו"ר 
יב

 תהלים קמה טז 
יג

 יודין -מתרצו  

                                                        
יד

 מוהרנ"ת בתקפא  
טו

}עיין סדר היום לרבי משה בענין אחר נזכר גם בתיקונים דף קו.  
 מכיר בכונת ברוך שאמר ופסוקי דזמרא.

טז
פרי עץ חיים הנ"ל ובשער העמידה פ"כ ד"ה ברך עלינו. שער  

השחר דרוש א. הרמ"ע מפאנו מאמר תיקוני התשובה הכוונות תפילת 
 פ"ז

יז
 חתך -מתרלו  
יח

 כשנפתחין -מתרצו  
יט

 פתח ודגש בתקפא 
כ

וצ"ע דנראה העביר את המרכאות מאחרי י' לאחרי פ', אפ"ינו ) –מתרצו  
 שבכוונה חילק אפי לחוד כי הוא הר"ת פותח את ידיך כנ"ל(

כא
 נפתחין שעל ידי בחינות רוח א'פ'י' וכו' -בדפו"ר 
כב

 עיין לק"ה הכשר כלים ד' ג' 
כג

מהדורות עד היום שאר אבל בכל  ,)אבות פ"ב( ובתרלד תוקן בתקפא 
  נשאר טעות 

כד
 'געיין פל"ח אות  
כה

 קרויין -קרוין, מתרצו  -דפו"ר 
כו

 הגמ' שם לומדת מיחזקאל כא ל' או דברים יז ו' 

                                                        
כז

 ביאור העניין עפ"י הסוד בשער מאמרי רשב"י פרשת נח הנ"ל. 
כח

 סוף הפסוק הנ"ל 
כט

 נגזרו מן העולם. מידך נגזרו פרש"י )ממצותיך( ממכותיך 
ל

כי בקל יכולין לשוב( וע"כ )ד"ה עיין לק"ה ברכת הריח ה' ה'  
 .והתשובה התגברות הרצון הרצון םהעבירה פג

לא
 עי"ש ובדף כא: ועז:ו ,* נדרים כב: שם הלשון פותחין בחרטה 

)שהתרת נדר בפתח או חרטה והטוב לעשות פתח מהחרטה כמבואר ברמ"א יו"ד 
שון רבינו פתח חרטה נמצא בראשונים רש"י אמנם ל סימן רכח ז'(

 .כתובות סא: ומאירי נדרים יח: ועוד
לב

אות לג ד"ה כי עיקר התשובה, ד' הל' הכשר כלים  לק"העיין  
  ובפל"ח אות ד'. .נזקי שכנים ג'בו ,יבאות ואות ג' ועי"ש 

לג
 פ נקוד פתח בתקפא 
לד

ר ועולה לשרשו חוזעל העבר החרטה ע"י תוקף וזה לשון פתח חרטה דהיינו ש 
וכדמצינו בנדר כך הוא . ונעקר ההתפתחות הנפולה להמשיך פתיחת ידים מתוקנת

 פ"דסמסילת ישרים עיין  ,העבירהומבטל מעשה  ואע"פ שהחרטה רצוןבתשובה 
, ועיין ספר המדות תשובה נדרמתשובה שלומד על , ועי"ש שהוא חסד התשובה

 ח"ב אות א'.
לה

 * צפניה ג' ט' 

 תורה אור
ן תהל ים יח )ט( ָעָלה ָעש ָ

יו ּתֹאֵכל  ֵאש  ִמּפִ ַאּפֹו וְּ ּבְּ
ּנּו: ֲערּו ִמּמֶּ ָחִלים ּבָ  ּגֶּ

ֵאל  ֵרי ש ֶּ תהלים קמו )ה( ַאש ְּ
ֹקָוק  רֹו ַעל יְּ בְּ רֹו ש ִ זְּ עֶּ ַיֲעֹקב ּבְּ

 ֱאֹלָהיו:
ִים  ּנַ ִ ץ ַלש ּ ֹחמֶּ משלי י )כו( ּכַ
ָעֵצל  ן הֶּ ן ָלֵעיָנִים ּכֵ ָעש ָ כֶּ וְּ

ָחיו: ֹלְּ ש   לְּ
ה טו ֵעיֵני ֹכל תהלים קמ

ם  ה נֹוֵתן ָלהֶּ ַאּתָ רּו וְּ ּבֵ ש ַ יָך יְּ ֵאלֶּ
ִעּתֹו:  ָלם ּבְּ ת ָאכְּ  אֶּ

יַח  ש ִ ינּו מְּ איכה ד )כ( רּוַח ַאּפֵ
ר  ִחיתֹוָתם ֲאש ֶּ ש ְּ ד ּבִ ּכַ ֹקָוק ִנלְּ יְּ

ה ַבּגֹוִים:  יֶּ ִצּלֹו ִנחְּ נּו ּבְּ  ָאַמרְּ
ִקיד  ָך ַאפְּ ָידְּ תהלים לא )ו( ּבְּ

ִדיָתה אֹוִתי יְּ  ֹקָוק ֵאל רּוִחי ּפָ
ת:  ֱאמֶּ

ש   פֶּ ָידֹו נֶּ ר ּבְּ איוב יב )י( ֲאש ֶּ
: ר ִאיש  ש ַ ל ּבְּ רּוַח ּכָ ל ָחי וְּ  ּכָ

ישעיהו מח )יג( ַאף ָיִדי 
ָחה  ץ ִויִמיִני ִטּפְּ רֶּ ָדה אֶּ ָיסְּ
דּו  ם ַיַעמְּ ָמִים ֹקֵרא ֲאִני ֲאֵליהֶּ ש ָ

ו: ּדָ  ַיחְּ
ת  תהלים קמה טז ּפֹוֵתַח אֶּ

ָכל ַחי רָ  יַע לְּ ּבִ ָך ּוַמש ְּ  צֹון: ָידֶּ
י  ש ִ ִתים ָחפְּ ּמֵ תהלים פח )ו( ּבַ
ר  ר ֲאש ֶּ בֶּ ֵבי קֶּ ֹכְּ מֹו ֲחָלִלים ש  ּכְּ
ָך  דְּ ה ִמּיָ ֵהּמָ ם עֹוד וְּ ּתָ ַכרְּ ֹלא זְּ

ָזרּו:  ִנגְּ
ּפֹךְּ  צפניה ג הְּ י ָאז אֶּ )ט( ּכִ

ֹרא  רּוָרה ִלקְּ ָפה בְּ ים ש ָ ל ַעּמִ אֶּ
ם  כֶּ דֹו ש ְּ ָעבְּ ֹקָוק לְּ ם יְּ ש ֵ ם ּבְּ ֻכּלָ

ָחד:   אֶּ
 



 ויהי נא פי שנים ברוחך אלי סו                      מוהר"ן      פג.                    קוטייל        

, מאחר שהכל יקראו להש"י עם הדיבור, שפה ברורהבחי' 

נמצא שיש להדיבור שלימות. וכל זה יהי' לעתיד, כי עיקר 

גדולתינו ותפארתינו יתגלה לעתיד לבא, שאז ידעו ויראו הכל 

את גדולתינו. כי אז יראו הכל את גדולת ותפארת הצדיקים 

, [א] הצפון להםמה רב טובך והכשרים, אשריהם אשרי חלקם, 

ועסותם ולהיפך מפלת הרשעים, כמה שכתוב )מלאכי ג'( 

, שיהיה האדם [ג] כי אז יהי' יומא דדינא רבא[ ב]. רשעים וכו'

נידון על כל מעשה, על כל פרט ופרט, ולא יוותרו לו על שום 

לו אז , והכל יהיה נזכר [ד] חה לפניו יתברךדבר קטן, כי אין שכ

בין צדיק לרשע  וישובו ויראו. ואזי כשיהיה מפלת הרשעים, [ה]

תם וראיתם בין צדיק לרשע בוש, [ז] )כמ"ש שם במלאכיווכו', 

א ביומא דדינא קאז דיי כי .בין עובד אלקים לאשר לא עבדו

ואזי יתהפכו כולם להשם  ח(יראו החילוק בין צדיק לרשע וכו'.

אז אהפוך זה, ויקראו כולם בשם ה', בבחינות  על ידייתברך 

כנ"ל. ואזי יהיה הדיבור בשלימות בחי'  וכו' אל כל העמים

מפלת הרשעים שיהיה  על ידיכנ"ל. נמצא ש שפה ברורה

זה יהיה נשלם הדיבור אז כנ"ל. אבל צריכין  על ידילעתיד, 

להמשיך בחי' עלמא דאתי גם בעולם הזה, דהיינו שיהיה מפלה 

 ועיקר    אמת:  דייל לרשעים גם בעולם הזה, וזה נעשה ע

א, כשאין האדם נצרך לבריות. כי כיון שנצרך האדם האמת הו

 י. כ([ט] לכמה גוונין )ברכות ו' ע"ב לבריות משתנה פניו ככרום

מי שהוא נצרך לבריות קשה לו מאוד להתפלל ברבים, וטוב 

ונוח לו להתפלל ביחיד. כי ברבים נופלין עליו פניות גדולות 

י אדם, ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בנ

מאחר שהוא נצרך להם. ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל 

פרנסה, כי מתפרנס משלו, אף על פי כן יש שהוא נצרך 

או בשביל דבר אחר, דהיינו שיש לו  בשביל כבוד לבריות

תאוה של כבוד וחשיבות וכיוצא. נמצא שהוא נצרך לבריות, 

לבריות שהוא צריך לכבוד וחשיבות שלהם. ואזי כשהוא נצרך 

באיזה בחי', יוכל ליפול בשקר גדול בתפלתו, דהיינו לעשות 

ר בשביל בני אדם כנ"ל. ויש מי שהוא איש כשר קתנועות בש

קצת, וירא את ה' במקצת, ומתבייש בעיניו לעשות שקר 

ומתכוון להתפלל באמת. אבל ה בתפילתו בשביל אחרים, גונמ

כי לא  .אמתהרבה מאוד יותר מדאי, וגם זה אינו  יאיהאמת ה

שמובא  יאהכי האמת הוא רק אחד, כמ ,נמצא הרבה אמת

)לעיל בהתורה אר"ע בסי' נא(. דהיינו מחמת יבבמקום אחר 

בעיני עצמו להתפלל בשקר גמור כנ"ל, על כן הוא  בוששהוא 

רוצה לכסות על השקר, ולהלביש השקר באמת. דהיינו למשל, 

ר, אבל שחפץ לעשות איזהו תנועה או המחאת כף בשביל אח

הוא מתבייש בזה שיעשה שקר בתפילתו בשביל בני אדם, על 

כן הוא גונב דעת עצמו, ומסבב לו היצר הרע סיבובים 

במחשבתו, עד שנתגלגל הדבר במחשבתו שהוא צריך באמת 

לעשות תנועה זו בתפילתו, או להכות כף אל כף, דהיינו 

שמוצא לעצמו איזה אמת שהוא צריך לעשות אותה התנועה 

יל אותו האמת. נמצא שהוא מכסה השקר באמת, נמצא בשב

שיש לו הרבה אמת יותר מדאי, כי העיקר האמת אינו רק 

אחד, דהיינו להתפלל באמת לאמיתו בשביל השם יתברך 

לבדו. אבל זה האמת של שקר הוא הרבה מאוד, כי יש בזה 

כמה גוונין, וכמה מיני אמת שמוצא לעצמו לחפות על השקר. 

צרך האדם לבריות, שאז נופלים עליו פניות וזהו כיון שנ

ושקרים כנ"ל, אזי משתנה פניו לכמה גוונין. פניו, זה בחי' 

שי פניך קמבד( לים כה, שהוא בחי' פנים, בחי' )ת[יג] האמת

. דהיינו שהאמת תתן אמת ליעקב, בחי' )מיכה ז( יעקב סלה

שלו, שהוא בחי' פנים, נשתנה לכמה גוונין, דהיינו שיש לו 

מיני אמת, שמלביש בו השקר. דהיינו שמוצא לעצמו  כמה

אמת, שכוונתו בשביל כך, או בשביל כך, נמצא שנשתנה 

הפנים שהוא אמת, לכמה גוונין, כי העיקר האמת אינו אלא 

, היינו אהללה ה' בחייו( פירש )תהלים קמ וזה   אחד כנ"ל: 

, בחיי דייקא, היינו שאני חי בחייכשאין נצרך לבריות. וזה 

ך לבריות מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם. כי הנצר

, היינו שאינם חיים שלו, כי [טו] ידב ע"ב(חייו אינם חיים )ביצה ל

נצרך לבריות ואני חי חיים  יזו. אבל כשאינטזהוא חי מאחרים

אהללה שלי, אזי אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת כנ"ל, וזהו 

שנצרך האדם לבריות עולם  דייקא כנ"ל: וזהו )שם( כיון ה' בחיי

 : ([כ] )עיין למטהיט [יח] חשך בעדו וכו'

עיקר מפלת  יהרשעים, כ אמת אזי הוא מפלת וכשיש

האמת שיתגלה אז. כמ"ש  על ידיהרשעים לעולם הבא, הוא 

אלא  כאבו, כוננת לעד לא כתשפת אמת תכון לעדב( )משלי י

יתגלה כי לעתיד לבא . {[כב] זוהר תשא קפח: ובתיקון סג} תכון

האמת שיתגלה לעתיד,  על ידיו [.כג] האמת, כמו שאמרו רז"ל

ומשלם זה יהיה מפלת הרשעים בבחי' )דברים ז'(  על ידי

 על ידי, פניו, זה בחי' אמת כנ"ל. שלשונאיו אל פניו להאבידו

וכן  [כד]ומאבידן מן העולם. כמובא בזוה"ק  משלם לשונאיוזה 

ב( שכביכול הם כמשא על פניו, כי אמרו רז"ל בגמ' )עירובין כ

הפנים שהוא בחי' האמת של השם יתברך, אינו יכול לסבול 

את הרשעים. וכשנתגלה בחי' הפנים דהיינו האמת, אזי הוא 

זה יהיה מפלתם לעתיד, כי אז  על ידימפלת הרשעים כנ"ל. ו

כשזוכין לאמת בעולם הזה  וע"כ :     יתגלה האמת כנ"ל

לה בחי' הפנים כנ"ל. ואזי ממשיכין בחי' זה נתג על ידיכנ"ל, 

 על ידי, ואזי נעשה מפלתם [כה] עולם הבא בתוך העולם הזה

ועי"ז   :  האמת גם בעולם הזה כמו שיהיה בעולם הבא כנ"ל
שפה שיהיה לעתיד, בחי'  כוממשיכין שלימות אותיות הדיבור

 על ידינעשה  שפה ברורהבתוך העולם הזה. כי בחי'  ברורה

   : זה נתהפכין כולם אל השם יתברך כנ"ל ידי עלמפלתם ש

הנאמר בשבת. היינו שצריך  ודבר דברח( בחי' )ישעיה נ וזה

להמשיך בחינות דיבור של שבת, שהוא
 

                                              
א

 כ' * תהלים לא 
ב

עיין ילקוט שמעוני מלאכי רמז תקצג וזוהר חדש לך לך מב: ורות  
 לג:

ג
פירוש יום הדין הגדול. ועיין הקדמת הזהר דף יד: וזוהר לך לך דף  

 עח סוף ע"ב ומקץ דף רב. ובלק דף קצט: 
ד

ספר הקנה ד"ה סוד ג' ספרים פתחים, שערי אורה ספירה עשירית  
על אבות פ"ג כב.ילקוט שמעוני  )ד"ה ואחר שעוררנוך( מדרש שמואל

 במדבר פי"ג רמז תשמג, ומיכה רמז תקנט
ה

* עיין קהלת יב יד כי את כל מעשה וגו'. ובתרגום שם. ובחגיגה דף  
 ה.

ו
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא 
ז

 פרק ג' פסוק יח 
ח

ותרלו ועיין דפו"ר שעד כאן היא הערת ותרלד הסוגר הזה חסר בתקפא  
עמיד את הסוגר אחרי תיבות לא עבדו. וכן מוהרנ"ת בתקפא. ובתרצו ה

 העתיק בתשכט, ולפי הדפו"ר נ"ל טעות.

                                                       
ט

ֻרם ֻזלּות לבני אדם, מאי כרום, עוף  'עי"ש שלמדו מתהלים יב ט  ּכְּ
אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה 

 גוונין.
י

 הוא -ומתרלובתרלד  ,היא -גם בדפו"ר 
יא

 כמו -ומתרלו  ,מהכ -ותרלד גם בדפו"ר 
יב

 מוהרנ"ת בתקפא 
יג

תורה קצב אמת הוא הפנים תורה כג ואמת הוא אור הפנים, ובעיין  
 .הארת פנים הוא תיקון ואמתוובתורה מז  ,של כל הפנים דקדושה

 .עץ חיים שער יג פרק ידועיין 
יד

 )ביצה לא ע"ב(, ובתשכט תוקן –בתקפא  
טו

 לשלחן חבירו וכו' הלשון שם ג' חייהן אינם חיים וכו' המצפה 
טז

 בתקפא לא ברור ונראה מאסרים 
יז

 כשאיני –בתשכט , )ובלוח התיקון שם לא ציין כלום( אינוכשגם בדפו"ר  
 )תוקן בקרן הורוביץ החדשים(

יח
ביצה לב: הנ"ל אמר רב כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדו  

שנאמר באיוב טו כג נדד הוא ללחם וגו' בידו יום חשך. רב חסדא 
 אמר אף חייו אינן חיים.

                                                       
יט

 הערה זו נמצאת כבר בדפו"ר 
כ

 בסוף דף פד. 
כא

 כתיב -מתרלו כתוב, ו -תרלדדפו"ר וגם ב 

כב
 דף צה. 
כג

 מח ונא. הובתור עיין תורה קיז שם בזהר ותיקונים הנ"ל 
כד

 * מקץ קצז. 
כה

השקר בחי' רוח דלעילא מעולם האמת היורד להעלות את רוח דלתתא עולם  
 לעולם האמת.

כו
 הדבור -בתרלו 

 תורה אור
ָך  תהלים לא )כ( ָמה ַרב טּובְּ

ּתָ  ַעלְּ יָך ּפָ יֵראֶׁ ּתָ ּלִּ ר ָצַפנְּ ֲאש ֶׁ
ֵני ָאָדם: ד ּבְּ גֶׁ ךְּ נֶׁ ים ּבָ  ַלחֹסִּ

ם  ַעּסֹותֶׁ מלאכי ג )כא( וְּ
ַחת  ר ּתַ יּו ֵאפֶׁ הְּ י יִּ ים ּכִּ עִּ ש ָ רְּ
י  ר ֲאנִּ ּיֹום ֲאש ֶׁ ם ּבַ ֵליכֶׁ ּפֹות ַרגְּ ּכַ

בָ  קָֹוק צְּ ה ָאַמר יְּ  אֹות: פעֹש ֶׁ
ם  ּתֶׁ בְּ ש ַ מלאכי ג )יח( וְּ
ין  ע ּבֵ ָרש ָ יק לְּ ין ַצּדִּ ם ּבֵ יתֶׁ אִּ ּורְּ
ר לֹא ֲעָבדֹו:  ים ַלֲאש ֶׁ עֵֹבד ֱאלֹהִּ

 ס
ּפֹךְּ צפניה ג  הְּ י ָאז אֶׁ )ט( ּכִּ

רֹא  קְּ רּוָרה לִּ ָפה בְּ ים ש ָ ל ַעּמִּ אֶׁ
ם  כֶׁ דֹו ש ְּ ָעבְּ קָֹוק לְּ ם יְּ ש ֵ ם ּבְּ ֻכּלָ

ָחד:  אֶׁ
ש ָ  ה ּדֹור ּדֹרְּ ו תהילים כד )ו( זֶׁ

ָלה: יָך ַיֲעקֹב סֶׁ י ָפנֶׁ ש ֵ ַבקְּ  מְּ
ַיֲעקֹב  ת לְּ ן ֱאמֶׁ ּתֵ מיכה ז )כ( ּתִּ
ּתָ  עְּ ּבַ ש ְּ ר נִּ ָרָהם ֲאש ֶׁ ַאבְּ ד לְּ סֶׁ חֶׁ

ם: דֶׁ יֵמי קֶׁ  ַלֲאבֵֹתינּו מִּ
הָֹוה  ָלה יְּ תהילים קמו )ב( ֲאַהלְּ

י: עֹודִּ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְּ י ֲאַזּמְּ ַחּיָ  ּבְּ
ת  ַפת ֱאמֶׁ משלי יב )יט( ש ְּ

ּכֹון ָלַעד וְּ  ֹון ּתִּ ש  יָעה לְּ ּגִּ ַעד ַארְּ
ר: קֶׁ  ש ָ

ם ואתחנן דברים  ּלֵ ש ַ ז )י( ּומְּ
ידֹו  ַהֲאבִּ ָניו לְּ ל ּפָ ָאיו אֶׁ נְּ ש  לְּ
ָניו  ל ּפָ אֹו אֶׁ נְּ ש  ַאֵחר לְּ לֹא יְּ

ם לֹו: ּלֶׁ ש ַ  יְּ
יב  ש ִּ ם ּתָ ישעיהו נח )יג( אִּ
יָך  ֹות ֲחָפצֶׁ ָך ֲעש  לֶׁ ת ַרגְּ ּבָ ַ ש ּ מִּ
ת  ּבָ ַ ָקָראָת ַלש ּ י וְּ ש ִּ יֹום ָקדְּ ּבְּ

ד עֹנֶׁ  ֻכּבָ קָֹוק מְּ דֹוש  יְּ קְּ ג לִּ
יָך  ָרכֶׁ ֹות ּדְּ ּתֹו ֵמֲעש  דְּ ּבַ כִּ וְּ

ָבר: ר ּדָ ַדּבֵ ָך וְּ צְּ פְּ צֹוא חֶׁ ּמְּ  מִּ



 ויהי נא פי שנים ברוחָך אלי סו                 מוהר"ן                                        קוטייפג:   ל

בחינות עלמא דאתי, בתוך הדיבור של עולם הזה, להשלים 

נות הדיבור בעולם הזה. כי עיקר שלימות הדיבור הוא מבחי

( שלא יהא דבורך של שבת :גשבת, כמו שאמרו רז"ל )שבת קי

, כי שבת [א] כדיבורך של חול. כי בשבת הוא שלימות הדיבור

שבת  הוא בחינות עולם הבא כנ"ל, וצריך להמשיך דיבור של

, [ב]בחי' אל הויה ביצירה וזהו   :  בתוך הדיבור של חול כנ"ל

לא איש ג( ל, שהוא בחי' אמת, בחי' )במדבר כבחי' א על ידיש

ח( מנין ' יעקב, כמו שאמרו רז"ל )מגילה י, שהוא בחיאל ויכזב

ויקרא לו אל  [ג] שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל, שנאמר

כנ"ל. וזה האמת שהוא בחינות , כי יעקב בחי' אמת אלקי וכו'

עלמא דאתי תלוי בפרנסה. כי כשיש לו פרנסה ואין נצרך 

ו( ל באמת כנ"ל. וזה בחי' )תהלים קמלבריות יוכל להתפל

שברו על , כי כשאשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלקיו

 אל יעקב, כי אל יעקב בעזרוואין נצרך לבריות, אזי ה' אלקיו 

ואזי כשזוכין להמשיך בחינות עלמא  : הוא בחי' אמת כנ"ל

דאתי, בחינות אמת, בחינות פנים בתוך העולם הזה, אזי 

כי ה, [ד] נעשה מפלת הרשעים כנ"ל. וזה בחי' הויה במילוי ההין

ילום שכר, כמה שארז"ל )עירובין כא( על פסוק היא בחי' ש יה  

 אזה שילום שכר לרשעים בעולם הב יה  וָ  ָוִהי וָוֶהֶגה( )יחזקאל ב

שהוא בחינות אמת, שעל ידו  אל. וזה בחי' אל הויה, דהיינו [ז]

במלוי  הויהנעשה שילום שכר לרשעים, שהוא בחינות 

כנ"ל, צריך להמשיכה בתוך העולם הזה. שהוא בחינות  ההין

, להמשיך דיבור של שבת בתוך ימי החול כנ"ל, ודבר דבר

ולא  חימים יוצרוט( בחינות יצירה. בבחינות )תהלים קלשהם 

, דהיינו שימי החול הם בחינות יצירה, כשאין אחד אחד בהם

בהם שהוא בחינות שבת. וצריך להמשיך לבחינות יצירה, 

שהוא בחי' ימי החול, את בחינות אל הויה, שהוא בחינות 

 על ידימלכות פה, ש [ט]עלמא דאתי, בחינות שבת. וזה בחינות 

 : זה נשלמים אותיות הדיבור כנ"ל

אותיות הדיבור כנ"ל, צריך לראות להוציא  ןוכשנשלמי ד

הדיבור בשלימות. כי לפעמים נתחבין אותיות הדיבור במיצר 

, שזה בחינות , ואי אפשר להוציא הדיבור בשלימות[י] הגרון

. וצריך לראות להוציא הדיבור [יב] יאריקומה שקורין בל"א היז

ממיצר הגרון שיוכל לדבר בשלימות, דהיינו להמשיך נקודות 

בלא נקודות אי אפשר לדבר שום אות, כידוע  ל האותיות. כיא

בחוש. ואזי כשממשיכין נקודות אל האותיות, ומוציאין הדיבור 

בשלימות, אזי יכולין להוציא מכח אל הפועל. כי כל המחשבות 

( יגכדאיתא בזוהר ) שיש לאדם, כולם באים בתוך הדיבור

ש זאת, אף . ואף שאין האדם מרגישפוותיה[ יד]רחושי מרחשן 

על פי כן הוא בדקות גדול. כי כל מחשבה שבעולם שיש לאדם, 

כולם מוכרחים לבוא בתוך הדיבור בשעת המחשבה, רק שהוא 

. ולכן כל עשיה שעושה האדם צריכה לבוא טודובדקות מא

כי כל הדברים צריכין לבוא בבחינות בתחילה בתוך הדיבור, 

גמר המעשה הדיבור נ על ידיומעשה. נמצא שמחשבה דיבור 

ויוצא מכח אל הפועל. כי קודם שיוצא המעשה מכח אל הפועל, 

צריכה לבא תחילה בבחינות דיבור. ע"כ כדי להוציא מכח אל 

הפועל צריכין להשלים אותיות הדיבור כנ"ל. ולהוציא הדיבור 

בשלימות ממיצר הגרון, דהיינו להמשיך בחינות נקודות אל 

מות יוצא הדבר מכח אל האותיות. ואזי כשיוצא הדיבור בשלי

 :הפועל כנ"ל

החשק  על ידינקודות אל האותיות, הוא  ולהמשיך

והכיסופין שחושקין לעשות המצוה או שאר דבר שבקדושה 

( שק לעשות. בבחינות )שיר השירים אשאיש ישראלי חו

הכיסופין והחשק נעשין נקודות. כי אי  על ידי, שנקודות הכסף

, דהיינו למשל [טז] חשק יעל ידאפשר לעשות שום דבר כ"א 

כשמדבר איזה דיבור, צריך שיהיה לו מתחילה חשק לדבר. וכן 

כשעושה איזה פעולה, אם לא היה לו חשק מתחילה לעשותה, 

וע"כ כל דבר שבקדושה שהאדם  :  בוודאי לא היה עושה אותה

או שאר דבר שבקדושה  [יז] צריך לעשות, כגון לנסוע להצדיק

זה  על ידיין לו מתחילה חשק, כדי ששהאדם צריך לעשות, נותנ

 : יעשה הדבר

גודל החשק נעשה ע"י המניעה שמזמינין לו, כי  ועיקר

צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, בפרט  יחכשאיש ישראלי

כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו 

. [יט] תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינין לו מניעה

זה יהיה לו  על ידיוזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי ש

המניעה שמונעין את  על ידיחשק יותר לעשות אותו הדבר. כי 

זה נעשה התגברות החשק מאוד. כמו  על ידיהאדם מן הדבר, 

למשל כשמראין לקטן דבר הנחמד לו, ותיכף ומיד חוטפין ממנו 

ומבקש וחושק  ומחביאין ממנו, אזי הוא רודף מאוד אחר האדם,

שחטפו  על ידימאוד לאותו הדבר, נמצא שעיקר החשק נעשה 

ממנו והחביאו את הדבר. כמו כן מונעין את האדם במניעות 

זה יהיה לו חשק יותר.  על ידימהדבר הצריך לו, כדי ש

, שכל מה שהדבר כאולחם סתרים יונעם [כ]בבחינות )משלי ט'(

ונעים לו ביותר.  נמנע ונסתר מן האדם ביותר, הוא חושק אליו

 שמזה בא תאוות והתגברות החשק אל עבירה חס ושלום ר"ל

 , כי מחמת שהעבירה נמנעת מאוד מן האדם, [כב]

 

                                               
א

 אות ה' ואות ו'. ולקמן תורה ב' תנינאהר בראשית דף לב, וזו ,אות י'לעיל תורה נח  
ב

 * פרי עץ חיים שער הזמירות בכוונות הללי נפשי. עיין פל"ח 
ג

 בראשית לג כ' 
ד

 הה גמט' בן –וו  –הה  –יוד  
ה

 בדפו"ר הגרסא כאן כי הוי"ה היא בחי' שילום שכר כמה שאמר רז"ל על פ' והגה והי' והי' זה שילום שכר 
ו

 הגה )בפסוק והגה( – מתרצו 
ז

 .והי זו היא פורענותן של רשעים לעתיד לבא -לשון הגמ' שם 
ח

 )וכן בפסוק ֻיצרו( יצרו -בתרלד 
ט

 * פתח אליהו 
י

 וזה בחי' גלות מצרים כמבואר לקמן בסוף התורה ]דף פד סע"א[, ועיין כעין זה בתורה סב אות ה'. 
יא

 יקֶזר  יה   -ם כולם, ובמנוקדיהיזיריק -מתרצוו ,היזיריק -בדפו"ר 
יב

 פי' צרוד 
יג

כל מה דיסתכל בלבוי לא עביד מלה עד דאפיק  –]סע"א  דף רצד]פ' האזינו[ עיין אידרא זוטא  
שלפ"ז באילם אין  פי' באופן אחרשמתוק מדבש פי' הליה בשפוותיה ואע"ג דאיהו לא אתכוון ביה. ועי"ש 

  [עי"ש לרבנו גם באילםואילו חשש 
יד

 והפי' ששפתיו לוחשות הר אלא בגמ' מגילה כז: וסנהדרין צ:לשון זה אינו בזו 
טו

 מאד -מתרצו  
טז

 עיין לק"ה ברכת הריח ה' ד' עיקר תכלית עבודת האדם הוא הרצון לכסוף ולהשתוקק תמיד להש"י.  
יז

 קפח, ובח"ב בתורות מה, מו,  ,נזכר בתורה זו ג"פ ועוד בתורות יט אות א', עב, עה, קך, קנב, קפה 
יח

 הישראלי -בתרלד 

                                                                                 
יט

עיין לק"ה ברכת הריח ה' א' זה כלל כל עבודת האדם בזה העולם שנברא רק בשביל לשבר מניעות.  
 ועיין בזה לק"ה הכשר כלים ד' יח בביאור מדוע המקווה מטהר בקרקע דייקא

כ
 עיין אבן עזרא שם כל הנמנע היצר להוט אחריו. 
כא

 יונעם -ובקרן הורוביץ החדש ,(כלשון הפסוק) נעםי   -םבמנוקדי 
כב

וזהו שאמרו חז"ל ביומא דף יח. . בר האסור לועיין ירושלמי יומא פ"ו ה"ד אין יצה"ר תאב אלא לד 
, וכן אמרו בקדושין לא. גדול המצווה וכו' ועי"ש תוס'. וכו' סז: עד. אינו דומה מי שיש לו פת בסלו

  .ועיין שיטה מקובצת כתובות סב: ד"ה וז"ל הגאונים

 תורה אור
כג )יט( ֹלא בלק במדבר 

ב ּוֶבן ָאָדם  ִאיׁש ֵאל ִויַכּזֵ
ה ְוִיְתֶנחָ  ם ַההּוא ָאַמר ְוֹלא ַיֲעש ֶ

ה: ר ְוֹלא ְיִקיֶמּנָ  ְוִדּבֶ
ב לג וישלח  בראשית ּצֶ )כ( ַוּיַ

ְקָרא לֹו ֵאל  ַח ַוּיִ ם ִמְזּבֵ ׁשָ
ָרֵאל: ס  ֱאֹלֵהי ִיש ְ

ֵאל  ֵרי ׁשֶ תהילים קמו )ה( ַאׁשְ
ְברֹו ַעל ְיֹהָוה  ֶעְזרֹו ש ִ ַיֲעֹקב ּבְ

 ֱאֹלָהיו:
ְפֹרש  אֹוָתהּ   יחזקאל ב )י( ַוּיִ

ִנים  ְלָפַני ְוִהיא ְכתּוָבה ּפָ
ְוָאחֹור ְוָכתּוב ֵאֶליָה ִקִנים 

 ָוֶהֶגה ָוִהי: ס
יב  ׁשִ ישעיה נח )יג( ִאם ּתָ
ֹות ֲחָפֶציָך  ת ַרְגֶלָך ֲעש  ּבָ ַ ִמׁשּ
ת  ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ּבְ
ד  ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיֹהָוה ְמֻכּבָ
ָרֶכיָך  ֹות ּדְ ְדּתֹו ֵמֲעש  ְוִכּבַ

ָבר:מִ  ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ  ּמְ
ְלִמי ָראּו  תהילים קלט )טז( ּגָ
ֵתבּו  ם ִיּכָ ּלָ ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ

רּו ולא  { ֶאָחד \}ְולוֹ \ָיִמים ֻיּצָ
ֶהם:  ּבָ

שיר השירים א )יא( ּתֹוֵרי 
ְך ִעם ְנֻקּדֹות  ה ּלָ ָזָהב ַנֲעש ֶ

ֶסף:  ַהּכָ
נּוִבים  משלי ט )יז( ַמִים ּגְ

קּו ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם:ִימְ   ּתָ

 



 מוהר"ן          פד.                ויהי נא פי שנים ברוחך אלי סו                     ליקוטי          

כי אנו מצווים ומוזהרים ומופקדים עליה שלא לעשותה, נמצא 

אליה   החשק  התגברות  יש  ע"כ  מאתנו,  מאד  נמנעת  שהיא 

בבחינות יונעם  כנ"ל  סתרים  כשיש ולחם  בקדושה,  כן  כמו   .

הנחשק   שהדבר  מה  וכל  ביותר.  מתגבר  החשק  לאדם,  מניעה 

יש   כי  גדולה.  יותר  המניעה  ביותר,  ונחשק גדול  וחושק    חשק 

שחושקין [א] והחשק  הנחשק,  והדבר  החושק,  האדם  דהיינו   ,

לדבר הנחשק. וכפי מעלת הנחשק, כן צריך להיות גודל החשק.  

לו חשק גדול   'ועל כן כשהנחשק גדול מאד, נמצא שצריך שיהי

זה החשק גדול   על ידימאד. אזי יש לו מניעה גדולה ביותר, ש

יותר גדול, החשק מתגב  ר ביותר  ביותר. כי כל מה שהמניעה 

מאד   גדולות  מניעות  לו  כשיש  לדעת  לאדם  ראוי  וע"כ  כנ"ל. 

שרוצה  הדבר  שזה  מזה,  ויבין  ידע  שבקדושה,  דבר  מאיזה 

זה   שמחמת  מאד,  יקר  ודבר  מאד,  גדול  נחשק  הוא  לעשות, 

 המניעה גדולה מאד כנ"ל. ובפרט כשרוצה לנסוע לצדיק האמת 

האמת בין   ג, כי יש צדיקים הרבה, אבל יש בחינות נקודות [ב]

אזי  [ד]  הצדיקים הכל,  תלוי  שבזה  אליו,  להתקרב  שכשרוצים   ,

יש להאדם מניעות גדולות רבות מאד, ומזה בעצמו יבין האדם  

ו כנ"ל:  הנחשק  מעלת  רק    הנהגודל  הם  המניעות  שכל  הכלל, 

זה יהיה לו חשק גדול ביותר כנ"ל.   הידי בשביל החשק, כדי שעל 

י יוכל לעשות הדבר, ויוכל  ועל כן כשאדם חושק ביותר, בוודא

הפועל אל  מכח  כי  [ו]   להוציאו  ידי.  נקודות,   על  נעשין  החשק 

ידיש משבר   על  החשק  כי  כנ"ל.  הפועל  אל  מכח  מוציאין  זה 

המניעה, כי עיקר המניעה אינו אלא בשביל החשק כנ"ל, וע"כ 

 : כשאדם חושק ביותר כפי המניעה, ממילא נשבר המניעה

ט'  וזה נקודין  ט'  )   בחי'  בחינות זרקיעין  הם  הנקודות  כי   .)

רקיע,   בחי'  היא  המניעה  כי  מניעות.  בחינות  שהם  רקיעין, 

שהיא בחי' מסך, שמפריש ומיסך לפני האדם, ומונעו מן הדבר. 

, שהרקיע הוא  מבדיל  יהי רקיע ויהי כמו שכתוב )בראשית א'(  

בחי' מניעה, שמפריש ומבדיל בין החושק והנחשק. ועל כן גם  

נק רקהארץ  קלראת  )תהלים  שכתוב  כמה  הארץ ו(  יע,  לרוקע 

, כי גם הארץ היא שטח המבדיל ומפריש. ועל כן הט'  על המים

נעשין   הנקודות  כי  רקיעין.  ט'  בחי'  הם  ידינקודין  החשק   על 

המניעה שהיא בחי' רקיע כנ"ל. ויש   על ידי כנ"ל, ועיקר החשק  

י יש נחשק  ט' נקודין, ט' רקיעין. כי יש כמה בחינות בהנחשק, כ

למעלה מנחשק. ולפי גודל מעלות הנחשק, כן צריך להיות גודל  

ש כנ"ל,  גדולה  מניעה  לו  יש  כן  ועל  ידיהחשק.  נעשה    על  זה 

עד   מקמץ  שהם  רקיעין,  ט'  נקודין  ט'  בחי'  וזה  כנ"ל.  הנקודה 

מרקיע,  למעלה  רקיע  מנקודה,  למעלה  נקודה  שהם  שורק, 

הנחשק, צריך שיהיה דהיינו נחשק למעלה מנחשק. שלפי גודל  

גודל החשק, שהיא בחי' הנקודה, שהיא בחי' רקיע. כי הנקודה 

הרקיע, שהוא בחי' מניעה כנ"ל. עד שיש נחשק    על ידינעשית  

א ישהחשהוא בחי' קמץ, קמיץ וסתים, שהוא בחי' נקודות קמץ,  

מאוד וסתים  קמיץ  הנחשק  כי  הנקודות,  מכל    :        למעלה 

ה שהאדם חושק באמת, בוודאי  הדברים האלה, שכל מ  וכלל

הפועל אל  מכח  ולהוציאו  לגומרו  למונעו [ט]  יוכל  יוכל  ולא   ,

מזה שום מניעה ואונס. רק צריך שיהיה החשק גדול מאוד, כפי  

בע מהמניעה  להבין  יוכל  וזה  הנחשק.  שכשרואה  מעלת  צמה, 

ומש מתגברת  אותו   יחת טתהמניעה  ומונעת  לפניו,  ועומדת 

שהנחשק גדול מאוד כנ"ל. ועל כן צריך מאוד, ידע ויבין מזה,  

וכפי   הנחשק  כפי  מאוד  מאוד  גדול  חשק  לו  שיהיה  להתגבר 

יוכל לגומרו כנ"ל אין    כי:           המניעה כנ"ל, ואז בוודאי 

תירוץ,   לעצמו  ולמצוא  א"ע  לפטור  ידילהאדם  המניעה,    על 

לומר שהוא חפץ לעשות אותו הדבר, רק שאי אפשר לו מחמת  

והאונ כאהמניעה  לו  נחשב  יהיה  כן  ועל  כמו    עשאה  יאלו יס, 

שאמרו רז"ל )ברכות ו'( חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה 

בוודא באמת  כי  עשאה.  כאלו   יכאילו  נחשב  אונס,  לו  כשיש 

לצאת  שרוצה  מי  על  נאמר  זה  כל  אבל  כמו שארז"ל.  עשאה 

יש לו אונס. אבל מי    י, כי מה לו לעשות, כיבהזאזי יוצא ב  בזה, 

ה לצאת, רק שהוא רוצה המצוה בעצמה, או הדבר שאינו רוצ

שבקדושה שרוצה לעשות, הוא חפץ בהדבר עצמו. אם כן מה 

ה, כי אינו מקרר  אמועיל לו, מה שמקילין לו שנחשב כאלו עש

לעשות   מאד  ומתגעגע  וחפץ  תאב  הוא  כי  בזה.  כלל  דעתו 

עשאה  כאלו  שנחשב  הכאלו,  עם  לצאת  ולא  בעצמה,   המצוה 

בכל [יג] ורצונו  חפצו  שיגמור  ישראלי,  לאיש  ראוי  באמת  כי   .

כשחושק מאד באמת   ואזי  :    דבר שבקדושה מכח אל הפועל

אזי   עשאה,  כאלו  עליו  שנחשב  במה  כלל  דעתו  מקרר  ואינו 

כל  ויבטל  וישבר  ויוציאו מכח אל הפועל.  יגמור הדבר  בוודאי 

לו המניעות ואונסים. כי הם לא באו רק בשביל החשק, וכשיש  

אזי   הנחשק,  מעלת  גודל  כפי  המניעה,  לאותו  הראוי  החשק 

כנ"ל והמניעה  האונס  נתבטל  וירד    [יד] בחי'    וזה:     ממילא 

הדיבור  מצרימה   פי  על  במיצר  [טו] אנוס  יורד  שכשהדיבור   .

. אנוס על פי הדיבור, אזי הוא  [טז]   הגרון, שזה בחי' גלות מצרים

להאותיות, ואינו  היינו שיש לו אונס ומניעה ע"י שאין נקודות  

ואונסין  המניעות  כל  באין  שמזה  הגרון,  ממיצר  להוציאו  יכול 

בחי'   וזהו  הדיבורכנ"ל.  פי  על  הדיבור אנוס  שאין  שע"י   ,

   ב ע"ב()ביצה דף ל וזהו:   בשלימות, עי"ז הוא אנוס כנ"ל
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 הגדה של פסח *  טו
ערכי הכנויים לרבי משה זכות  ו  ,ובתורה עג תנינא  ,עיין תורה סב אות ה'  ,'שער הכוונות פסח דרוש א  טז

ועיין תורה נו אות ה'  שער רוה"ק להאריז"ל.  ומשנת חסידים סדר ליל פסח פ"י אות ד'.  ו   ,אות ח' ס"ק קמו
   .במצרים הדבור היה בגלות ש :ובזהר וארא כה

 תורה אור 
ט נּוִבים    משלי  ּגְּ ַמִים  )יז( 

ם:  עָּ ִרים ִינְּ תָּ ֶלֶחם סְּ קּו וְּ ּתָּ  ִימְּ
)ו( ַוּיֹּאֶמר ֱאלִֹּהים    א בראשית  

ִויִהי   ִים  ַהּמָּ ךְּ  תוֹּ ּבְּ ִקיַע  רָּ ִהי  יְּ
ִים:  מָּ ין ַמִים לָּ יל ּבֵּ ּדִ  ַמבְּ

ֶרץ  אָּ הָּ רַֹּקע  לְּ )ו(  קלו  תהלים 
עוֹּ  י לְּ ִים ּכִ : ַעל ַהּמָּ ּדוֹּ ם ַחסְּ  לָּ

תבואדברים   )ה(   כי  כו 
ה   הֹּוָּ יְּ י  נֵּ ִלפְּ ּתָּ  ַמרְּ אָּ וְּ ִניתָּ  עָּ וְּ
ֶרד   ַוּיֵּ ִבי  אָּ ד  אֹּבֵּ י  ֲאַרּמִ ֱאלֶֹּהיךָּ 
ט  עָּ י מְּ תֵּ מְּ ם ּבִ ר ש ָּ גָּ ה ַוּיָּ מָּ ַריְּ ִמצְּ
צּום  עָּ ל  דוֹּ ּגָּ י  גוֹּ לְּ ם  ש ָּ ִהי  ַויְּ

ב:  רָּ  וָּ

 



 מוהר"ן           ויבן ה' אלקים את הצלע סז                                 פד:   ליקוטי

חשך לשון מניעה, כמ"ש  כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדו,

)שם  וכו' ולא חשכת את בנך, אוולא חשך ממנט( )בראשית ל

. היינו כשנצרך לבריות, אזי יש לו מניעות, וזה עולם [ב]ב(כ

חשך בעדו, היינו כשהוא בין העולם אזי יש לו מניעות, וקשה 

נוח וטוב לו יותר לו להתפלל באמת כנ"ל, כי כשנצרך לבריות 

להתפלל ביחיד כנ"ל. אבל מי שאינו נצרך לבריות שאינו צריך 

להתפלל וגלהם לשום דבר, יוכל לעמוד בין אלפים אנשים, 

, מאחר שאין נצרך לשום בריה, לא [ה] לבדו די"באמת להש

 שברו על ה' אלקיו, רק [ו] לפרנסה ולא לכבוד ולא לשום דבר

ב( מעשה בחסיד א' שהקניטתו ח ע"סוד )ברכות י וזה:   [ז]

, אשתו והלך ולן וכו', ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו

וסיפורם הי' על אודות פרנסה, כמובא שם בגמרא. שהקניטתו, 

זה בחי' החרון אף. שתי רוחות, זה בחי' ב' רוחות הנ"ל, 

הנעשין ע"י המתקת החרון אף, דהיינו כשמוציאין מכח אל 

בבחי' פרנסה שעל ידה מוציאין מכח אל  הפועל כנ"ל. וזה תלוי

ך כל התורה הזאת מרומזת הפועל כנ"ל: ולא גילה יותר, אי

 :[ח] במאמר זה

ה' אלקים את הצלע אשר  ויבן)בראשית ב'( [ ט] סז
חד אמר  [י]ה ע"ב(. )נדה מויביאה אל האדם וכו'לקח 

מלמד שנתן בה בינה יתירה, וחד אמר מלמד שקלעה לחוה 

 : דםוהביאה אל הא

היא יקרה מאד, וצריך להיות זהיר בה ולשמרה  יאהנפש א

 מאד. ע"כ צריכין ליזהר מאד, כשבא איזה כבוד חדש לאדם

, והוא שורש כל הנפשות. [יג] אם כל חי. כי הכבוד הוא [יב]

 רשהושידוכשהנפש מסתלקת, היא מסתלקת אל הכבוד שהוא 

ת שהסתלקות ואסיפ כבוד ה' יאספך {נח הישעי}, בבחי' [טו]

: וע"כ כשבא  הנפשות הם לתוך הכבוד כי שם שורשם כנ"ל

, כי אולי בא הכבוד [טז] כבוד חדש לאדם, צריך ליזהר ולהשמר

ח"ו בשביל הסתלקות, כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד, שהיא 

, וע"כ ע"פ הרוב, בא [יז] : אך מדה טובה מרובה שורשה כנ"ל

י היא הכבוד לטובה. דהיינו כשבא נפש חדשה אל האדם, אז

כנ"ל. וע"כ כשבא  אם כל חיבאה מלובשת בהכבוד, שהיא 

כבוד חדש לאדם, ע"פ רוב הוא לטובה, דהיינו שבא נפש 

חדשה לאדם ע"י זה הכבוד. והכלל שהכבוד הוא שורש 

הנפשות. וע"כ לפעמים בא כבוד חדש לאדם בשביל הסתלקות 

איזה נפש ח"ו, כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד כנ"ל. אבל ע"פ 

ב, בא הכבוד לטובה. דהיינו שבא נפש חדשה להאדם, ע"י רו

זה הכבוד שהוא שורש כל הנפשות כנ"ל. ע"כ צריכין ליזהר 

לקבל הכבוד בקדושה גדולה לשמו ית' לבד, כי הכבוד  יחדומא

 : הוא שורש כל הנפשות כנ"ל

 על ידיאל הכבוד. כי [ יט]לראות שיהיה פנים וצריך  ב

ד ואין לו פנים. כי שולחנו של תאוות אכילה, אזי נפגם הכבו

והוא בחי'  ,{ב ע"ב ערש"ייומא ע}מלכות  אדם היא בחי' כתר

ד(, כי הכבוד הוא בחי' )תהלים כ מלך הכבודכבוד, בבחי' 

מלכות. וכשפוגם באכילה, אזי נפגם הכבוד, ואין לו פנים. 

ת ותאוכ על ידי, שוהסתרתי פני והיה לאכולבבחי' )דברים לא( 

מיעוט אכילה,  על ידי. אבל [כב] הסתרת פנים כאאאכילה ח"ו הו

זה הוא נשיאות פנים.  על ידיאכילה,  כגשמשבר תאות

, וכי לא [כד] ישא ה' פניו אליך וכו' (כמשרז"ל )ברכות כ' ע"ב

, ושבעת וברכת ואכלת [כה] אשא פנים לישראל שאני אמרתי

תאות כושיבור  על ידיוהם מדקדקין מכזית ועד כביצה. נמצא ש

 נשיאות פנים כזאימדקדקין מכזית ועד כביצה, עי"ז השאכילה 

לחן והשכטוידבר אלי זה א( בחינות )יחזקאל מ וזה    . [כח]

לחן, והשל, לפני ה' דייקא, בחי' הארת פנים ע"י אשר לפני ה'

 :[לא] דהיינו ע"י אכילה בקדושה כנ"ל

בתאוות אכילה, ועי"ז נפגם הכבוד ואין לו  וכשפוגם ג

מתגברין עזי פנים, דהיינו שנופל הכבוד שהוא פנים כנ"ל, עי"ז 

שבדור. כי עזות  בחי' מלכות, ואזי נוטלין כבוד העזי פנים

, היינו כשאין בחי' מלכות, {הסנהדרין ק} [לב] מלכותא בלא תגא

שבקדושה בשלימות כנ"ל, אזי מתגבר העזות  לגלחןובחי' הש

 וזה      שהוא מלכותא בלא תגא, בלא כתר מלכות הנ"ל:

, היינו ע"י והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעהו( י' )ישעיה נבח

לא , וזהו בטן רשעים תחסרג( ה, בחי' )משלי יתאוות אכיל

)שם(, עי"ז  צדיק אוכל לשובע נפשו, היפך ידעו שבעה

פני , בחי' כלבים עזי נפשמתגברים העזי פנים, שהם בחי' 

לבים )שם בפסוק והכלהוזהו לדט ע"ב(. הדור כפני הכלב )סוטה מ

, שהם נעשים רועים רועים לא ידעו הבין המהעזי נפש הנ"ל( 

ומנהיגים אל הדור. כי הכבוד נפל אליהם, ויש להם כל הכבוד. 

צדיק אוכל לשובע אבל כשמשברין תאוות אכילה, בבחי' 

, עי"ז הוא נשיאות פנים. ואזי אין שום פקידות ושררה נפשו

ת ותאולו על ידים להעזי פנים, כי יניקתם הוא רק מהסתרת פני

עט( אכילה כנ"ל. וזהו )משלי י ֶקד רָׂ ָׂ ל ִיפ  ַ ִלין ב  ֵבַע יָׂ ָׂ , ושבע ְוש 

בל יפקד רע. שאין  עי"ז ,צדיק אוכל לשובע נפשוילין, זה בחי' 

 : והתמנות להרע, דהיינו להעזי פנים וכנ"ל לזדהישום פק

המלכות והכבוד להעזי פנים כנ"ל, אזי היא  וכשנופל ד

והיוד היא  יוד נוןהוא  ,צדיקות . כי א[לח] צדקבחי' 

( שהיא בחי' מלכות, [מא] צ)כזה מ [לט] בהחזרת פנים מן הנון

, היינו בחי' הסתרת [מב] לפני שמש ינון שמוב( י' )תהלים עבח

, דהיינו דלת, דהיינו שאין להכבוד פנים כנ"ל. וזה בחי' הפנים

שהכבוד והמלכות אזלא ונדלדלה, ונפלה אל הסטרא אחרא 

, היינו כשהמלכות ףקו  בחי' ה פנים כנ"ל. וזה שהן העזי

, דהיינו [מד] ף בפני אדם, היא כקו  מגהוהכבוד אזלא ונדלדל

ף, דהיינו שנתארך מהרגל שנתארך רגל ההא, ונעשה קו  

  רגליהלמטה, בבחי' )משלי ה'( 
 

                                        
א

)כלשון  ממני -מתרצוממנו,  -גם בדפו"ר ותרלד 
 הפסוק(

ב
 עי"ש תרגום אונקלוס לא מנעת 
ג

 להתפלל -מתרצו  
ד

 להשי"ת -מתרצו  
ה

 עיין חיי מוהר"ן סימן רמא 
ו

עיין לק"ה מתנת שכיב מרע ב' ב' שמקשה שאין  
לך אדם וגם צדיק שלא נצרך לחבירו לאיזה דבר 

 זוכה לאמת. עי"ש התירוץ.וכיצד א"כ 
ז

 תהלים קמו ה' 
ח

 טזעיין ים החכמה לרי"מ מורגנשטרן תשסח עמ' ש 
ט

חג השבועות )שחל שני של תורה זו נאמרה ב 
ם אחרי מיבימים ו' ז'( שנת תקסז בעיר זאסלאב יו

המאורעות שנסמכו  פטירת אשתו של רבינו )חי"מ(
 "תימי מוהרנלאמירת תורה זו ונכללו בה ברמז עיין 

חיי מוהר"ן אותיות קיח קנג קנח קס ח"א אות כג ו
 קסב קסג

י
 מלמד שקילעה וערובין יח. ה.וברכות סא. ושבת צ 

 אלקליעתהקב"ה לחוה שכן בכרכי הים קוראים 
ועיין לקמן אות ו'  .פרש"י קליעת שיער בניתה,

 עניין שערות קלועין.
יא

 בתקפא ש מנוקד שמאלי וימיני והפ' עם דגש 

                                        
יב

תמש בו לצרכו והנאתו לק"ע כבוד יג לבלי להש 
 ובתורה נו אות ב'

יג
אם כל חי היינו בינה עיין לשה"כ בראשית ג' כ',  

חסד לאברהם מעין ד' נהר ה', וקהלת יעקב ערך 
 ושם ערך חוה 'דרך אות ב

יד
 שרשה -מתרצו  
טו

עיין לק"ה חובל בחברו ג' ב' שהכוונה בטרם עת  
א חלוקא כי הו אבל בהגיע זמנו היא זכות גדול

ועיין  דרבנן בו מתלבשת הנפש לחזות בנעם וכו'.
לקמן אות ז' שצריך זהירות בהולדת הנפש מהכבוד, 

שההסתלקות היא ע"י  'עיין לעיל תורה סו אות או
מט שלפעמים  'הרוח דלעילא ועיין לק"ה הכשר כלים ד

מסתלק על ידה כיון שלא מוציא מכח אל הפועל ועיין תורה 
 אל השכינה רס שההסתלקות היא

טז
 עיין תורה קלא 

יז
דלא משום יומא עו. וסוטה יא. וסנהדרין ק: עיין  
. ועיין גדולהמדה אלא מלשון  נגעו בה פעמים רוב

 .לק"ע כבוד יד שהשמיט הא דמדה טובה מרובה
אמנם עיין לק"ה חובל בחברו ג' א' שכן העתיק 

 לשון זה.
יח

 מאד -מתרצו  
יט

' תנינא פנים תורה דלקמן תורה סג ולעיל עיין  
הפנים  שע"יעיין לק"ה מזוזה ג' ג' לשון רצון, ו

 מח והדעת זוכה ל

                                        
כ

 תאות -מתרצו  
כא

תרצו בתרלו והוא,  -ותשכט בתרלדבדפו"ר לא ברור,  
 היא -

כב
צ"ע איך משמע בפסוק )  עיין לעיל ריש תורה מז 

תאות אכילה ואולי והיה לאכול הכוונה כמבואר בתורה רנז 
 (נהפך לנאכל עי"ששבמקום אוכל הוא 

כג
 תאוות -מתרצו 
כד

 כו 'במדבר ו 
כה

 י' 'דברים ח 
כו

 תאוות -מתרצו  
כז

 הוא -בתשכט  
כח

 וכנ"ל בתורה מז 
כט

 השלחן -מתרצו  
ל

 השלחן -מתרצו  
לא

. וברכות נה. וחגיגה כז. 'עיין תורה לא אות ט 
 שלמדו מפסוק זה ששלחנו של אדם מכפר

לב
שמדת פירוש  שם הלשון חוצפה מלכותא בלא תגא 

העזות לוקחת לעצמה את כתר המלכות בכח בלא שהעם 
עיין תורה כב אות ד' ישימו מרצון כתר על ראשה  

. עזות 'תורה פבו ',ובלק"מ תנינא תורה א' אות ג
)נ"ל נוטריקון חוץ פה כי המהות שלה היא נקראת חוצפה 

שזה שצריך להיות בחוץ הנה אתה מוצא אותו פה כדמצינו 
פש ואיתא בנדרים כל הדלתות חתורות בכלבים שהם עזי נ

                                        
אצל הכלב( והענין כי מלכות דקדושה היא שרצון העם במלך 
הוא כתר המלוכה שלו ואל"ה לא נקרא מלך אלא מושל 
בחזקה )כידוע החילוק הזה בשם הגר"א( וכדמצינו בפסוק 

 כי לה' המלוכה ומושל בגויים.  -תהלים כה
לג

 השלחן -מתרצו  
לד

 .ת גדול סימן לתחילת ענייןבדפו"ר תיבה זו באו 
לה

 הערת מוהרנ"ת בתקפא  
לו

 תאות -מתרצו 
לז

 החדש תוקן(הרוביץ )במהדו' קרן  פקודה -מתרצו 
לח

 עפ"י ארמבפי שכ רומז לזהואותיות צד"ק  
שער השמירות סוף פ"ה,  פרי עץ חייםבכהאריז"ל 

ראה מצות צדקה  'ספר טעמי המצוות להאריז"ל פוב
ראה מצות צדקה ד"ה ' פלהאריז"ל שער המצוות וב

 . עוד כוונה אחרת
לט

 סוף ע"ב. 'הקדמת הזהר דף בב 
מ

  הערה זו נמצאת כבר בדפו"ר 
מא

זו שיטת האריז"ל בה נוהגים עדות המזרח  
 חסידים אבל בכתב ב"י היוד פונה לנון.הו

מב
 * פרש"י ינון לשון מלכות 
מג

החדש הורוביץ )במהדו' קרן   ונדלדלא –מתרצו  
 תוקן(

מד
לשון הגמ' ב"ב נח. עיין פרי עץ חיים הקדמה  

 סוף פ"אלשער השבת 

 תורה אור
)ט( ֵאיֶנּנּו  בראשית וישב לט

י ְולֹא  ּנִ ה ִמּמֶ ּזֶ ִית הַּ ּבַּ ָגדֹול ּבַּ
י ִאם  י ְמאּוָמה ּכִ ּנִ ְך ִמּמֶ ָחש ַּ
ּתֹו ְוֵאיְך  ּתְ ִאש ְ ר אַּ ֲאש ֶ אֹוָתְך ּבַּ
ּזֹאת  דָֹלה הַּ ּגְ ה ָהָרָעה הַּ ֶאֱעש ֶ

 ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים:
ּיֹאֶמר  בראשית וירא כב )יב( וַּ

ל ל  אַּ ר ְואַּ עַּ ּנַּ ח ָיְדָך ֶאל הַּ לַּ ש ְ ּתִ
ה  ּתָ י עַּ ש  לֹו ְמאּוָמה ּכִ עַּ ּתַּ
ה  ּתָ י ְיֵרא ֱאלִֹהים אַּ י ּכִ ְעּתִ ָידַּ
ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך  ְכּתָ ֶאת ּבִ ְולֹא ָחש ַּ

י: ּנִ  ִמּמֶ
ֵאל  ֵרי ש ֶ ש ְ תהלים קמו )ה( אַּ
ל ְיקָֹוק  ְברֹו עַּ ֶעְזרֹו ש ִ ֲעקֹב ּבְ יַּ

 ֱאלָֹהיו:
 תורה סז

ְקָרא ָהָאָדם  בראשית ּיִ ג )כ( וַּ
י ִהוא ָהְיָתה  ה ּכִ ּוָ ּתֹו חַּ ם ִאש ְ ש ֵ

ל ָחי:  ֵאם ּכָ
ֶבן ְיקָֹוק  ּיִ בראשית ב )כב( וַּ
ח  ר ָלקַּ ָלע ֲאש ֶ ּצֵ ֱאלִֹהים ֶאת הַּ
ְיִבֶאָה ֶאל  ה וַּ ָ ִמן ָהָאָדם ְלִאש ּ

 ָהָאָדם:
ע  קַּ ישעיהו נח )ח( ָאז ִיּבָ

ֲאֻרָכְתָך ְמֵהרָ  ר אֹוֶרָך וַּ חַּ ַּ ש ּ ה ּכַּ
ְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך  ִתְצָמח ְוָהלַּ

ְסֶפָך: אַּ בֹוד ְיקָֹוק יַּ  ּכְ
ָעִרים  אּו ש ְ תהלים כד )ז( ש ְ
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ ש ְ יֶכם ְוִהּנָ ָראש ֵ

בֹוד: ּכָ  ְוָיבֹוא ֶמֶלְך הַּ
דברים וילך לא )יז( ְוָחָרה 
ים  ְבּתִ ֲעזַּ הּוא וַּ ּיֹום הַּ י בֹו בַּ ּפִ אַּ

י מֵ  י ָפנַּ ְרּתִ ֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ְוִהְסּתַּ
ּבֹות ְוָצרֹות  ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות רַּ
י  ל ּכִ הּוא ֲהלֹא עַּ ּיֹום הַּ ר ּבַּ ְוָאמַּ
י ְמָצאּוִני  ִקְרּבִ י ּבְ ֵאין ֱאלֹהַּ

ה:  ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ
א ְיקָֹוק  ָ במדבר נשא ו )כו( ִיש ּ
לֹום: ס ם ְלָך ש ָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיש ֵ  ּפָ

ְלּתָ  דברים עקב ח )י( ְוָאכַּ
ְכּתָ ֶאת ְיקָֹוק ְוש ָ  ָבְעּתָ ּוֵברַּ

ר  ּטָֹבה ֲאש ֶ ל ָהָאֶרץ הַּ ֱאלֶֹהיָך עַּ
ן ָלְך:  ָנתַּ

חַּ ֵעץ  ְזּבֵ ּמִ יחזקאל מא )כב( הַּ
ִים  ּתַּ בֹּהַּ ְוָאְרּכֹו ש ְ ּמֹות ּגָ לֹוש  אַּ ש ָ
ּמֹות ּוִמְקצֹעֹוָתיו לֹו ְוָאְרּכֹו  אַּ
י ֶזה  ר ֵאלַּ ּבֵ ְידַּ ְוִקירָֹתיו ֵעץ וַּ

ר ְלָחן ֲאש ֶ ֻ ש ּ  ִלְפֵני ְיקָֹוק: הַּ
י  ּזֵ ָלִבים עַּ ּכְ ישעיהו נו )יא( ְוהַּ
ה  ְבָעה ְוֵהּמָ ֶנֶפש  לֹא ָיְדעּו ש ָ
ם  ּלָ רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין ּכֻ
נּו ִאיש  ְלִבְצעֹו  ם ּפָ ְרּכָ ְלדַּ

ֵצהּו:  ִמּקָ
יק אֵֹכל  ּדִ משלי יג )כה( צַּ
ִעים  ֹו ּוֶבֶטן ְרש ָ ְפש  ע נַּ ֹבַּ ְלש 

ְחָסר: פ  ּתֶ
ת ְיקָֹוק משלי יט )כ ג( ִיְראַּ

ֶקד  ל ִיּפָ ֵבעַּ ָיִלין ּבַּ ים ְוש ָ ּיִ ְלחַּ
 ָרע:

מֹו  תהלים עב )יז( ְיִהי ש ְ
ֶמש  ינין ִיּנֹון  ְלעֹוָלם ִלְפֵני ש ֶ
ל ּגֹוִים  ְרכּו בֹו ּכָ מֹו ְוִיְתּבָ ש ְ

רּוהּו: ְ ש ּ  ְיאַּ
ְגֶליָה יְֹרדֹות  משלי ה )ה( רַּ

אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתמֹכּו   ָמֶות ש ְ
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 ברוחך אלי מאמר ויהי נא פי שנים
 קוטי מוהר"ןימספה"ק ל
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 זמן ומקום אמירת התורה 
בשנת תקסז  בברסלב  תורה זו נאמרה  
חנוכה   ויחי  אחרי  בלילה  )פרשת 

זמן קדוש לבנה    יד טבת   האחרון של 
ד' יום  פסקאליל  פסקא  ונאמרה   ),  

כרבו   שנים  פי  ענין  א(  תחילה  )אות 
)שאכל   באמצע השבוע בסעודת ערב 

איזיק עם   יצחק  )ימ"מ    מוהרנ"ת וחתנו 

חינקס(  אחד    כששמע   (טו( מאנ"ש  )משה 
)עין  שאומר ברכת הלבנה בהתלהבות 

שזכה   עליו  שרמז  קצו  ח"ב  בשיש"ק  מזה 

עי"ש( כרבו  שנים  סיפר    לפי  גם  ואז 
מצפורים   פב )מעשה  ובשבת  ,  (בחי"מ 

  מא"י(שחזר הגיע אחד  כש בסעודת הבקר  ) ויחי 
מניעות  אמר   שבירת  ד'( ענין  )אות 

ענין המשכת רוחו של  אמר  ובמוצ"ש  
   (וחי"מ נט  )פל"ח)אות ב'( משיח 

 
 פתיחה

לשלמות  אפשר שאדם יזכה מבאר כאן רבינו כיצד  ,תפילה בשלימותבתורה סה מה היא אחר שנתבאר 
שעי"ז    .ו מדרגה לדרגההסתלקות נותכל בחיבדבק בו עד שמרגיש עליותיו ש ע"י  מכח רבו הכוונה בתפלה

 זוכה גם לעשות פי שנים מרבו. , זוכה לפי שנים כרבו בכח ואזי ע"י שמוציא כח זה לפועל
הנושא המרכזי בתורה זו הוא ביאור עניין ההוצאה לפועל דקדושה כיצד נעשית, באופן שנזכה להוציא  

 כל מה שיש בכח בנשמתו.כל אחד לפועל 
נעשה באופן שיורד אור   ,דהיינו הוצאה לפועל של מדרגה ,שכל עליה ממדרגה למדרגה מתבאר כאן יסוד

 טירה מעוה"ז לעוה"ב. וכן בפ  אליה,להעלות את האדם   ,המדרגה העליונה
וצריך   .בדיבורוצריך שיתבטא בעיקר  ,אמתמדת הבתלוי  ,דקדושהשל כל דבר ועיקר ההוצאה לפועל 

כשיוצא  כי  ,הדבר דקדושה שרוצה, תחילה בדיבור ועי"ז במעשהאת שיהיה לו חשק גדול להוציא לפועל 
 בנקל שיצא לפועל גם במעשה.  ,לפועל בדיבור

 
אולי רמז בזה שיש לה קשר   , וממה שכתב מוהרנ"ת שנאמרה אחרי חנוכה , ם אחרי חנוכהיתורה זו נאמרה שבועי

דהיינו להוציא   ,וצריך לפרסומי ניסא לחוץ דייקא ,בחי' פי שנים ,אור הגנוזואולי רמוז בה שהנרות שהן בחי' לחנוכה. 
ועי"ז מוציאים    ,חנוכה ימי הודאה דהיינו שלימות הדיבור שמאיר בו אור האמת בשלימותוזהו ש , לחוץ מכח אל הפועל

מכח אל הפועל. וזהו שחנוכה בחי' ספירת ההוד בחי' רגלין כלי הולכה אל החוץ, להוציא לחוץ מכח אל הפועל. להאיר  
גל מן השוק של התרמודים  אור הנרות הנפלא מאד עד למקום הנמוך ביותר שהם רגלי התרמודים בחי' עד שתכלה ר

 השוק אל הרצון.   גשמיותשאפילו הם יעלו מ
 האמת בד' חלקי הדבור. ג' קוי ועיין תורה ב' תנינא שחנוכה היא להאיר אור 

 
 קוטי הלכותיל

מבאר עניין הרצון שעבירה ממעטת אותו ומצווה מחזקת אותו וכל עיקר ההוצאה לפועל מתחיל  ,  ברכת הריח ה' ח"ב דף קל.  או"ח  

 ברצון ונגמר בתוספת רצון עי"ש 

 או"ח ח"ב דף קפה: מנחה ג'  
ְכרֹונוֹ ו( באות )או"ח ח"ג דף רב ראש השנה ב'   נּו זִּ י ֵמַרּבֵ ַמְעּתִּ ָּׁ ם  -ש ּ ֵ ֵרב ְלַהש ּ ְתקָּׁ יל ְלהִּ ְתחִּ ּמַ ֶׁ ש  ם ּכְ דָּׁ אָּׁ ש  לָּׁ ּיֵ ֶׁ יעֹות ש  נִּ ים ְוַהּמְ ּסּורִּ ל ַהּיִּ ּכָּׁ ֶׁ ה: ש  כָּׁ ְברָּׁ לִּ
ת   ֱאמֶׁ יק הָּׁ ּדִּ ַרְך ְוַלּצַ ְתּבָּׁ א,  -יִּ ְמצָּׁ ֵאל. נִּ רָּׁ ש ְ ת יִּ ַ תֹוכֹו ְקֻדש ּ ְך ּבְ ל ַאַחר ּכָּׁ י ְלַקּבֵ לִּ ם ּכְ ה ֵמהֶׁ י ַעל    ַנֲעש ֶׁ ה, ּכִּ דֹולָּׁ ה ּגְ יא טֹובָּׁ ה הִּ יעָּׁ נִּ ַהּמְ ֶׁ ְיֵדי    -ש ּ

ה.  ּדָּׁ ה ּוְבמִּ גָּׁ ַהְדרָּׁ ה ּבְ ָּׁ ֻדש ּ ל אֹור ַהּקְ י ְלַקּבֵ לִּ ה ּכְ ה ַנֲעש ֶׁ  זֶׁ
 )נא אותיות( הכשר כלים ד' ח"א דף קלו: יו"ד 

   'יו"ד ח"ב דף כד שבועות א
א'   דף רמט: תרו"מ  ח"ב  ְבחִּ   יו"ד  ּבִּ וא  הִּ ֶׁ ש  א  ְלֵעּלָּׁ ּדִּ יַנת  רּוַח  חִּ ּבְ וא  הִּ ֶׁ ש  ה  ֹונָּׁ אש  רִּ יּו"ד  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  י  ּכִּ  , יתָּׁ שִּ עָּׁ ה  ְכמָּׁ חָּׁ ּבְ ם  ּלָּׁ ּכֻ י  ּכִּ ה,  ְכמָּׁ חָּׁ יַנת 

ת ּלַ ְתחִּ ם ּבִּ ָּׁ י ש  עּור, ּכִּ ִּ ּה ש  ן ֵאין לָּׁ . ְוַעל ּכֵ ש  א ֹקדֶׁ ְקרָּׁ הּוא נִּ ֶׁ ה ש  ְכמָּׁ יַנת חָּׁ חִּ ּמַֹח, ַהְינּו ּבְ ּבַ ֶׁ ה ש  בָּׁ ָּׁ חִּ   ַמֲחש  הּוא ּבְ ֶׁ ה ש  בָּׁ ָּׁ ֲחש  יַנת  ַהּמַ חִּ יַנת ּכַֹח, ּבְ

 
 ט' אלול תשעב עד ט כסלו תשעג  א



 מוהר"ן                      תורה סו                    ליקוטי                                          2פא: 

ל לָּׁ ּכְ ה  ּדָּׁ ּומִּ עּור  ִּ ש  ם  ָּׁ ש  ֵאין  ן  ֲעַדיִּ "ל  ַהּנַ א  ְלֵעּלָּׁ ּדִּ הוא ממוצע    המבאר שם טעם שהוצא  עוד.          רּוַח  כי  דיבור  ע"י  לפועל 
 כמבואר בתורה יא ונקרא פי שנים כמבואר בתורה יט עי"ש. 

   'חו"מ ח"א דף יג עדות א
 חו"מ ח"א דף קנג: נזקי שכנים ג'  

 חו"מ ח"ב דף מה: מתנת שכיב מרע ב'

 
 שיחות השייך לתורה זו  

ס"ו, נאמר אחר חנוכה תקס"ז; ובשבת נאמר מענין  מאמר "ויהי נא פי שנים", )ליקו"מ ח"א( סי'    -  מוהר"ן, סימן נט-חיי
שבת נאמר מענין המשכת רוחו של משיח, המבואר שם )בסעיף ב'(.  -שבירת מניעות המבואר שם )בסעיף ד'(; ובמוצאי 

ר  ְזּכָּׁ ְלֵעיל, בסעודת הערב, אז סיפר קודם הסעודה המעשה  -ובאותו העת, היינו באותו הלילה שהתחיל לומר המאמר ַהּנִּ
 טב המבואר במקום אחר )חיי"מ סי' פ"ב(:   -יפורים ומזלשל הצ

ה ַעל ְיֵדי מ  -  ח"ב רמט  שיש"ק לָּׁ ְ ְלש  ּתַ ְ ש  ן ס"ו הִּ ימָּׁ ק א' סִּ יקו"מ ֵחלֶׁ לִּ ּבְ ֶׁ רּוֲחךָּׁ ֵאַלי" ש  ם ּבְ ַניִּ ְ י ש  א ּפִּ י נָּׁ יהִּ ה "וִּ יַרת ַהּתֹורָּׁ ה  ֲאמִּ ֶׁ ש 
עס יְנקֶׁ ַנ"ל,חִּ ְתעֹוְררּות ּכַ הִּ ה ּבְ אֹוְמרָּׁ ֶׁ נּו ֵאיְך ש  ה ַרּבֵ ְמעָּׁ ָּׁ ש ּ ֶׁ ה, ּוְכש  דֹולָּׁ ְתעֹוְררּות ּגְ הִּ ה ּבְ נָּׁ ּדּוש  ְלבָּׁ ַמר קִּ אָּׁ ֶׁ ה אֹוֵמר הּוא    , ש  ּנֵ ַמר: הִּ אָּׁ

ין"? ּומוֹ  עּבִּ ער פּון ַזיין רֶׁ עסֶׁ אְלד ּבֶׁ ֹוין ּבַ ר ש  אְגט עֶׁ אט זָּׁ י?, "הָּׁ ַרּבִּ ר עֹוד טֹוב יֹוֵתר ֵמהָּׁ בָּׁ י  ּכְ ש  ּפִּ ּקֵ ּבִּ ֶׁ ע ש  ָּׁ יש  לִּ ל אֶׁ ת ֵאצֶׁ ֱאמֶׁ ים ּבֶׁ ְצאִּ
יֵמי מוהרנ"ת יף א' ּובִּ סֹוף ְסעִּ ה ּבְ ּתֹורָּׁ ם ּבַ ָּׁ ן ש  ה, ְוַעּיֵ יַרת ַהּתֹורָּׁ ל ֲאמִּ ה ּכָּׁ לָּׁ ְ ְלש  ּתַ ְ ש  ה הִּ ּזֶׁ ם וכו', ּומִּ ַניִּ ְ ן טו.   ש  ימָּׁ  סִּ

להתעוררות כזו נפלאה לרמוז לו שהכל מכח רבו כמו הלבנה שכל אורה    מה שדייקא בקידוש הלבנה זכה משה חינקס  ולי אפ"לא
מה  לה  רמז  שבזה  שתתחדש,  אמר  וללבנה  לבנה  בקידוש  כמ"ש  וירידות  עליות  תמיד  יש  הלבנה  שבעניין  לו  לרמוז  עוד  מהחמה, 

ומזה נשתלשל הדבר הזה בכל   שמבואר בגמ' חולין ס' לכי מעטי עצמך, שמזה נשתלשל בה עניין המיעוט והחידוש )שמעתי מהריצ"ח(
ישראל, לכן אם לא יתחזק מאד בירידות יכול להפסיד הכל וכמו שבאמת נעשה עימו בסופו שנעשה חולק גדול על מוהר"ת כמבואר  

 בימי התלאות. 

ֶׁ   -סעיף יד    שיחות הר"ן ה ש  ְדמֶׁ י נִּ י", ּכִּ ר ְיהּודִּ יכֶׁ ְרלִּ ין "עֶׁ ּקֹורִּ ֶׁ ר ש  ֵ ש  יש  ּכָּׁ א ְמֹאד אִּ י ְמַקּנֵ ןֲאנִּ ֹות  -הֹוֵלְך ּבֶׁ ש  ין ְוַכְרּכָּׁ ּקִּ ם ּדַ ם עִּ דָּׁ אָּׁ
ם, ְוַאף עֹולָּׁ ל הָּׁ ר ּכָּׁ אָּׁ ְ ש  ים ּכִּ רִּ י-ַעל-ְוֵאיבָּׁ ר הּוא  -ּפִּ ּקָּׁ עִּ ֵרי לֹו. ְוהָּׁ ְ ר ְמֹאד ַאש  קָּׁ ר יָּׁ ֵ ש  יש  ּכָּׁ י אִּ ן ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ּכִּ ְניָּׁ ת הּוא עִּ ֱאמֶׁ ֵכן ּבֶׁ

ין ְוַאף ּסּופִּ צֹון ְוַהּכִּ רָּׁ צֵ -ַעל -הָּׁ ֵאין לָּׁ ֶׁ י ש  י  ּפִּ ם" )ליקו"מ ח"א, סי' ס"ו, סעיף ד'(( ּכִּ ַניִּ ְ י ש  א ּפִּ נָּׁ ְהיּו  ר "ְויִּ ֲאמָּׁ ּמַ ּבַ ר  ְמֹבאָּׁ )ּכַ ה  זֶׁ ּבָּׁ את 
י ַאף א. ּכִּ ְוקָּׁ ל ַהּפַֹעל ּדַ ּכַֹח אֶׁ יא מִּ ין ְלהֹוצִּ יכִּ ֵצאת  -ַעל-ְצרִּ ה לָּׁ רֹוצֶׁ ֶׁ י ש  הּו ְלמִּ ה זֶׁ ל זֶׁ ם ּכָּׁ ְטֵרּה" )ב"ק כ"ח:(, עִּ א ּפַ נָּׁ ס ַרֲחמָּׁ "ֹאנֶׁ ֶׁ י ש  ּפִּ

ֹפעַ  ּבְ ה'  ֲעבֹוַדת  ֹות  ַלֲעש  ַרק  ס,  ֹאנֶׁ הָּׁ ֵמֲחַמת  טּור  ּפָּׁ הּוא  ַמה  ּבְ ה  זֶׁ ּבָּׁ ְעּתֹו  ּדַ ֵרר  ְלקָּׁ ּלֹא  ֶׁ ש  יְך  רִּ צָּׁ ל  ֲאבָּׁ ה  ַהחֹוב.  זֶׁ ל  ּכָּׁ ר  ְמֹבאָּׁ )ּכַ ל, 
ַאף ם(,  ָּׁ ן ש  ַעּיֵ ְלֵעיל  ר  ְזּכָּׁ ַהּנִּ ר  ֲאמָּׁ ּמַ י-ַעל-ּבַ ֵאין  -ּפִּ ֶׁ ה ש  זֶׁ ּבָּׁ ין  אֹוֲחזִּ ֶׁ ש  ּכְ ה טֹוב  זֶׁ ם  ּגַ ק  ֵכן  זָּׁ חָּׁ ּסּופֹו  ּכִּ ֶׁ ש  ַרק  ס  ֹאנֶׁ ם הָּׁ ֵצאת עִּ ין לָּׁ רֹוצִּ

ם ַאף ַעְצמֹו טֹוב ְמֹאד. ְואִּ צֹון ּבְ רָּׁ ה הָּׁ ֹפַעל. ְוזֶׁ ֹות ֲעבֹוַדת ה' ּבְ ְזּכֹות ַלֲעש  יף ְמֹאד לִּ ּקִּ י-ַעל-ּוְרצֹונֹו ּתַ ה  -ּפִּ נּוס ְוֵאינֹו זֹוכֶׁ ֵכן הּוא אָּׁ
עַ  ּבְ ר ְלֵעיל  ְזּכָּׁ ַהּנִּ צֹון  רָּׁ ה הָּׁ ֲעבֹודָּׁ ל הָּׁ ְכרֹונוֹ   -ְצמֹו הּוא טֹוב ְמֹאד )ראה שיחה"ר סעיף ר"ס  אֶׁ זִּ ה  -ראיה שהביא רבינו  כָּׁ ְברָּׁ לִּ

 לדבר(:  

ְעְזּבּוז ּדֹוד ַר   -סעיף רמ"ט    ח"ב   שיש"ק  ּמֶׁ רּוְך מִּ י ּבָּׁ יק ַרּבִּ דִּ ַרב ַהּצַ ל הָּׁ ֶׁ ֵביתֹו ש  ין, ּבְ ִּ טּוְלְטש  יעס ּבְ יֶׁ ם ּפַ הָּׁ ַעם ַאְברָּׁ ה ּפַ יָּׁ הָּׁ ֶׁ ש  נּו,  ּכְ ּבֵ
ה   ֲאלָּׁ ָּׁ ה לָּׁ ש  נָּׁ נּו, עָּׁ ה ַעל ַרּבֵ ְוונָּׁ ְתּכַ הִּ יק'"? ּבְ ענִּ לּומֶׁ ן ֲאחֹוֵתנּו 'ּפְ לֹום ּבֶׁ ְ רּוְך: "ַמה ש ּ י ּבָּׁ ל ַרּבִּ ֶׁ תֹו ש  נּו  אֹותֹו זּוגָּׁ ַרּבֵ ֶׁ יעס, ש  יֶׁ ם ּפַ הָּׁ ּה ַאְברָּׁ

רּוךְ  י ּבָּׁ ּה ַרּבִּ ה ֹזאת ְלַבֲעלָּׁ רָּׁ ּפְ ם. ְוסִּ ְמעּו ֵמעֹולָּׁ ְ ש  ּלֹא נִּ ֶׁ ֵאּלּו ּתֹורֹות ש  ם  אֹוֵמר ּכָּׁ ים ֵאינָּׁ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ם  י אִּ ַמר: "ְוכִּ רּוְך ְואָּׁ י ּבָּׁ ַרּבִּ ה  ַנֲענָּׁ  ,
ים?!   יקִּ ם ַצּדִּ ה ֵאינָּׁ ים לֹוַמר ּתֹורָּׁ יד"? ַאַחר  -ְיכֹולִּ ּגִּ ה "ַהּמַ יָּׁ י לֹא הָּׁ ד, ְוכִּ ר יָּׁ ּטֵ ַדע ַמהּו סֹוד אִּ יד לֹא יָּׁ ּגִּ ם  -ַהּמַ הָּׁ ַזר ַאְברָּׁ חָּׁ ֶׁ ש  ְך ּכְ ּכָּׁ

בְ  ּדִּ ת  ר לֹו אֶׁ ּפֵ ְוסִּ נּו,  םְלַרּבֵ "אִּ נּו:  ַרּבֵ ַמר לֹו  רּוְך, אָּׁ ּבָּׁ י  ַרּבִּ ַיד..."  -ֵרי  ר  ּטֵ אִּ ַמהּו סֹוד  ַדַעת  לָּׁ ה  ינָּׁ חִּ ּבְ י  לִּ ְתנּו  נָּׁ ן  יר    -ּכֵ אט מִּ 'הָּׁ "מִּ
ַמר ַאַחר ד...". ְואָּׁ ר יָּׁ ּטֵ יז אִּ ואס אִּ ען וָּׁ ן ַא ֵליינֶׁ עּבְ יגֶׁ ם מֻ -ּגִּ ָּׁ ק א', ְוש  ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁ לִּ ּבְ ֶׁ ה ס"ו ש  ת ּתֹורָּׁ ְך אֶׁ ר  ּכָּׁ ּטֵ ְנַין סֹוד אִּ ר עִּ ְזּכָּׁ

ן קנ"ב[:    ימָּׁ ַר"ן סִּ יחֹות הָּׁ ש ִּ ן עֹוד ּבְ ם. ]ה"ה: ַעּיֵ ָּׁ ן ש  ד, ַעּיֵ  יָּׁ

על המובא בליקוטי מוהר"ן ח"א סימן ס"ו מענין שצריך להמשיך האמת מבחינת עלמא דאתי    -  סעיף תכ"ו  ח"ה  שיש"ק
לכזה אמת?! ואמרו: רבינו הקדוש בתורותיו ועצותיו כבר  ְוכּו', כמבואר שם, שאלו אנשי שלומינו: וכי איך אפשר לזכות  

המשיך לנו אמת ברור וצח כזה, שאף כיום, אף שאנו כמו שאנו, יכולים אנו בכח זכותו שהשאיר אחריו להמשיך זאת,  
 אם רק נחפוץ באמת במידת האמת:   

 עד כאן השיחות וכיון שהן רבות ההמשך העתקתי בסוף התורה עיין שם. 

 
 הקדמה

הנושא של התורה הוא ביאור עניין ההוצאה לפועל בכלל ובפרט כיצד להוציא לפועל את מה שבכח  
, ע"י הרוח המקשר ביניהם, שעיקר הכוונה בזה  \ג/ ולשם כך בא לעולם כדי שיצא לפועל בנפשו \ב/בנשמתו

שעיקר   )כמבואר בתורה  מתוך בחירה להוציא לפועל ,א הגדר אדםשהו כח הדיבורא לע"י הרוח ממל
 .ההוצאה לפועל היא בדיבור( 

דהיינו שביקש לזכות מכח רבנו פותח בביאור בקשת אלישע מאליהו הנביא ויהי נא פי שנים ברוחך אלי  
רבו ליותר מרבו, ומבואר בזוהר ובדרשות הר"ן כי בשעת ההסתלקות זוכה האדם לתוספת רוח מה שאין  

 
ריש פרשת ויקהל שכל הנרנ"ח של אדם הם בכח ובמעשה דיבור ומחשבה וכוונה מוציא אותם לפועל ומיד באותו    עיין ערבי נחל   ב 

חלק   לו  אין  חבירו  פני  חז"ל המלבין  ועפ"ז מבאר מאמר  כט(  מז  בראשית  החיים  )וכדברי האור  בג"ע  עולים למקומם  היום כשישן 
ני  אותו  לגמרי אלא  הכוונה  שאין  נחל  לעוה"ב  הערבי  לפי  משמע  לסט"א.  אלא  לעוה"ב  עולה  ואינו  נפגם  היום  לאותו  השייך  צוץ 
 שהנשמה בכח ושכר עוה"ב הוא הבפועל.

שהוא    כמבואר   ג שהרוח  עמ"נ  הנשמה  מאירה  שבה  שבו  הרוח  הוא  עצמו  שהאדם  חבר  יצחק  לרבי  שערים  בפתחי  פעמים  הרבה 
 ויתקנה. עי"ש נתיב אורות אח"פ וא"ק פתח יג. ונתיב שבירת כלים פתח כ'.    ממוצע ומקשר בין הנשמה לנפש יאיר אור הנשמה בנפש 
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דהיינו שנכפל הבכח שלו וניתן לו כח להוציא לפועל פי    לו בחייו וממנה יכול התלמיד לזכות לפי שנים.
 שנים כרבו. 

לענייןוקושר   ב  רבינו  המבואר  את  שרמוז  זוהר  זה  נח  נח  הפסוק  אחת    בזה על  רוחות  שתי  יש  שלצדיק 
האריז"ל         .נח נח ואברהם אברהם משה משה ועודנכפל שמו בתורה וכגון    וע"כ,  בעוה"ז ואחת בעוה"ב

הזוהר הזה   ל  \ד/ בשער מאמרי רשב"ימבאר את  נשמות ששתי הרוחות הכוונה  לאדם    \ה/שתי  בעת  שיש 
בו הש"י נשמה בקרבו,   )היצירתו כשנפח  לו מבינה עילאה  ועישמאירות  ,  לם התשובהוא הנקרא עוה"ב 

הש"י  המנמו את  לעבוד  דקדושה  חיות  ומכוסה  אחת  נשמה    .(נמשך  נעלמת  מעל   מקיףבחי'  והיא  היא 
צלם  ראשו שוכ  .  \ו/ הנקרא  שבלבו.    ת מלובשבתוכו    נתואחת  רוח ברוח  אחת  בחינות  שתי  שהן  נמצא 

       דלעילא המכוסה ממנו והשניה רוח דלתתא המחייה המתלבשת ברוח החיים שלו.

תיקנו מה שפגמו או עכ"פ  פגמו  נשאר אצל צדיקים שלא  זה  אזי    .וכך  כזה  הנשמה  המקיף שהוא  ובמצב 
ראשו עילאה/ ,  שמעל  מבינה  מוחין  שפע  האדם  )שהוא    \זמקבל  של  הנשמות/ מזלו  ומריקה   (\חבמחצב 

ועי"ז זוכה (  שנעשית עי"ז נכספת ומשתוקקת אליו ית' תמיד  )ורוחו מאיר לנפשורוחו  לנשמתו המלובשת ב
      .לבניין המלכות ותיקון נפשו

בעוונותיו   אזי  אדם  סתם  למטהמאבל  שבתוכו  נשמתו  את  רגליו  פיל  עי"ז ,  לתחת  לשתי    וגורם  ירידה 
, וכשיורד ויוצא כל הרוח  להשלים  הצלם  הנשמות כי התחתונה יורדת לקליפות ומה שנחסר בראשה נכנס

וא כבהמה  וה)ואזי אין לו שום מקיף לקבל על ידו חיות מלמעלה    שבו למטה ואזי כל הצלם נמצא בתוכו,
ולא נשאר  גם הצלם יורד ויוצא למטה עד שיוצא כולו    אם ממשיך בעוונותיו אזיואח"כ    .(בלא צלם אדם

   .ועל זה נאמר ונכרתה הנפש ההיא לו חיות 

ממקור החיים, ונתמעט שפע מוחין    היא מתרחקת  , אזי שעל ידו יורדת נשמתו למטהכיון  בכל עוון  נמצא ש
ואין לו שום חיות דקדושה  לקליפות    ירדונשמתו  שני חלקי  עד שאצל רשע כל    , מלמעלה  תוחיות שמקבל

כי   לו חיות כלל.  וישפיע  זה אמרו חז"ל רשעים קרויין מתים ממקור החיים    לא נשאר כלום שיקבל  ועל 
    .בחייהם 

הזמן   בין  החילוק  בדבריו  נתבאר  וכן  לא  בתוכו,  נכנס  הצלם  שכל  לזמן  אותו  מקיף  מהצלם  חלק  שעדין 
ירד למטה. זמן שאפילו מעט מן הצלם    כשכל הצלם בתוכו לבין כשכמעט כל הצלם כבר  משמע שכל 

עדין    מהצלם בתוכו עדין לא נכרתה נפשו ממקורה אע"פ שהיא כבר רחוקה מאד. אמנם כל זמן שחלק  

 
רשב"י )בפ' נח על מאמר הזוהר בתוספתא דף נ"ט( למה נח נח תרי זמני אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא אית ליה תרין    שער מאמרי  ד 

מ  משה  צדיקי  בכלהו  תשכח  והכי  דאתי,  בעלמא  חד  ורוחא  דין  בעלמא  חד  רוחא  שמואל  רוחין  אברהם  אברהם  יעקב  יעקב  שה 
החלק  שמואל וכו' וכתב רבינו זלה"ה וז"ל, הענין הוא כי החלק הנקרא רוח אין לו רק בחינה אחת הבאה מן ז"א הנקרא תפארת, אבל  

ומכוסים   סתומים  האורות  ז"א ששם  של  ראשו  במקום  למעלה  בהיותה  היא  הא'  בחינות  ב'  לה  יש  הבינה  מן  הבאה  נשמה  הנקרא 
דע. והב' היא ברדתה למטה ובהתפשטה בגופו דז"א מן החזה שבו ולמטה כי שם נפסק ונשלם יסוד דאימא שהיה מכסה האורות  כנו 

 ולכן הנשמה משתנית ברדתה שם אל מקום הגילוי בבחינה אחרת:   ושם נתגלו האורות משם ולמטה.

האחת היא המשכת בינה  אמר נשמות מיעוט רבים שנים  , ו שתי בחינות עשיתי בנשמה ואמר ונשמות אני עשיתי פירוש כי הנה  ......
מראש ז"א עד החזה במקום הסתום. והשנית היא התפשטותה למטה מן החזה במקום הגילוי אז צריכה אל הרוח הבא מבחינת ז"א  

אותה  וילביש  שע   שיעטוף  השנית  בחינת  את  יעטוף  מלפני  רוח  ולכן  עשיתי  אני  ונשמות  וזמ"ש  בגילוי  הנשמה  תשאר  שיתי  ולא 
ואפשר    ק בלישניה והכונה היא על שתי בחינות הנשמה כנז'.ד דכל צדיק וצדיק אית ליה תרין רוחין לא  בנשמות, ומ"ש כאן בזוהר  

 שלהיותם בז"א קראם רוחין וזמ"ש חד בעלמא דין ז"א שהוא במקום הגילוי וחד בעלמא דאתי בינה שהוא במקום הסתום: 
 אמת היא נשמה, כיון שההתגלות שלה היא ברוח העוטף אותה למטה עי"ש.שמבאר מדוע נקרא רוח אע"פ שב   עי"ש   ה
 הצלם הוא חיצוניות הנשמה ובכהאריז"ל מאריך לבאר בדיוק כיצד הם ג' בחי' צ' ל' מ'.  בכלליות   ו 
מקיף    הצדיקים נשמתם התחתונה שוכנת תוך גופם, ונשמתם העליונה עומדת צל על ראשו בסוד אור   -שם בסוף דבריו   וזה לשונו   ז 

ומשם שואבת לו חיים מלמעלה תמיד ומריקה אל נשמתו אשר בתוכו, ויש לו תמיד תרין רוחין חד בעלמא דאתי היא העליונה שהיא  
בסיתום למעלה מן החזה, וחד לתתא בעלמא דין מן החזה ולמטה במקום הנגלה אשר שם בנין הנקבה מלכות הנקראת עוה"ז, וזהו  

 : סוד משה משה שמואל שמואל וכו'
  בכל   מתפשט   אדם   בצורת   הוא   אחד   אור   כי   נתבאר   הנה    : ענינה  מה   הנבואה   באיכות   ה   שער   ג  למהרח"ו חלק   עיין שערי קדושה   ח

  הנקרא   העליון   אדם   באורות   מתדבק   והוא ,  השפל   העולם   יסודות   ארבעה   סוף   עד ,  עשיה ,  יצירה ,  בריאה ,  אצילות   עולמות   ארבעה 

  הזה   בעולם   וברדתם ,  שם   כלולות   התחתונים   נשמות   וכל ,  הנשמות   מחצב   אור   הנקרא   האור   בזה   מתלבשים   והם ,  ספירות   עשר 

  לבד   התפשטות   בדרך   יורדים   הם   לבדם   ההם   השרשים   וענפי ,  חוצבו   משם   אשר   במקורם   דבוקות   שרשיהם   מניחות   בגופות   להתלבש 
  בקרקע   ונוגעות ,  למטה   עצמן   וכופפות   ממש   האילן   בגוף   ומושרשות   דבוקות   שהן   האילן   ענפי   כדמיון  הזה   בעולם   בגופות   ומתלבשות 

  ועומד   ממנו   נפרד   ונשאר   האילן   מגוף   הענף   אותו   נכרת ,  להכרת   הראוי   חטא   חוטא   האדם   וכאשר .  האילן   בגוף   נאחזות   בעודן   עצמו 
 : השדה   עץ   האדם   כי   סוד   וזהו .  ההיא   הנפש   תכרת   הכרת   סוד   וזהו ,  הבהמה   כרוח   הזה   בעולם 

  דבוק   למעלה   הנשאר   השרש   בחינת   כנגד   אחד ,  משה   משה ,  יעקב   יעקב ,  אברהם   אברהם ,  שמם   שנכפל   בצדיקים   שכתוב   מה   סוד   וזהו 

  עקיבא   רבי  של   מזלו  ה" ע   רבינו   משה   שראה (  ב " ע   ט " כ   דף  מנחות )   ל "ז   רבותינו  שאמרו   וכמו.  האדם   של   מזלו  הנקרא   וזהו,  באילן 

 : בגוף  ונתלבש   שירד   הענף   אל   השפע   נוזל  ממנו   כי'.  וכו  ודורש   יושב 
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מסתבר ש ממדרגתמקיף  גדול  חילוק  שע"י  הוא  ו'  אות  נז  בתורה  וכמבואר  בתוכו,  הצלם  כל  כשנכנס  ו 
ועי"ש שעיקר הצלם היא חכמת הבורא    סר צילו אזי יורד למדרגת בהמה.שאדם וכגדר  הצלם האדם הוא  

 המאיר בפניו.

ומבואר שנשמה שלמטה תמיד ,  בנשמת האדםנמצא מבואר שרוח דלעילא ורוח דלתתא הן שתי בחינות  
לאדם ימות  ולהחיות  יש  שלא  הפחות  הנשמה    .לכל  לאדם  נשאר  כמה  עד  הן  הקדושה  מדרגות  וכל 

שלו   המקיף  החלק  ועי"ז  לגופו  נכנסה  לא  שעדיין  אדם  העליונה  הצלם  ומריק  דהיינו  מבינה  שמקבל 
ומדרגת בהמה היא עד כמה יש לו בכלל רוח דלתתא לנשמתו הפנימית גדול יותר וקרוב יותר למקורו.  

 מנשמתו.

"ז מאירים דברי מוהרנ"ת בלק"ה ברכת הריח ה' שעבירה ממעטת את החשק דקדושה, ומצווה מרבה  ולפ
, אלא שכיון שכבר פגם אזי  אותה   בכוחה להעלות , כי העבירה מפילה את הנשמה שבתוכו ומצווה  אותו

 בעיקר באות ה'.  צריך את הצדיק עי"ש

ולא על  שבו תלוי ההוצאה לפועל  עוד לפי זה מאירים דברי רבינו ששם את כל הדגש על הדיבור דייקא  
  דהיינו כח הדיבור המוציא מכח (  הפנימית  )שבו מתלבשת הנשמהרוח ממללא    אכי הדיבור הוהמעשה,  

 אל הפועל אבל הנפש היוצאת בדברו היא כבר בחי' הפועל היוצא. 

לסתם אדם כמעט אין רוח דלתתא כי רובה בקליפות וגם רוח דלעילא   הנ"ל  לפי דברי האריז"ל ולכאורה  
  וכל שכן אם סר צילו אזי אין לו שום מקיף והוא כבהמה. רחוקה ממקור החיים.  הםשל

את   להביא  רבנו  הקדים  כן  שעל  מונראה  הנביא  המעשה  יורדת  שאליהו  ההסתלקות  שבעת  רוח  חידש 
לאסוף את האדם   פי שניםדלעילא  לקבל ממנה  זמן מסוגל  ש  .וזה  מי שפגם  נמצא  תיקוןגם  לו  ע"י    יש 

ע"י הרוח  דהיינו להעלותה בחזרה למקומה הראשון  לקבל תיקון לנשמתו שבתוכו  שמתקרב ודבק בצדיק  
נמצא שכשהוא אצל הצדיק אזי    שנעשית לגביו בחי' רוח דלעילא שנחסרה ממנו בעוונותיו.  של הצדיק

של   דלעילא  דרך הרוח  החיים  לנשמתו שבתוכו השפע ממקור  ומאיר  וחוזר  רוחות  שתי  לו  להיות  חוזר 
 (שמי שפגם אין לו תקנה אלא ע"י הצדיק ה לק"ה הכשר כלים ד' אות ג' וז'ז )עיין ב הצדיק.

שלא פגם בנשמתו אזי כל חלקה הנסתר עומד מקיף מעליו ושואב ממקור החיים ומריק לתוכו כי הצדיק  
שלו   דלתתא  וחשלרוח  כולה    קחיות  מאליה שכל  העולה  הנר  כמו שלהבת  והוא  ית'  אליו  נפלא  ורצון 

כי בחיים חיותו אזי הצדיק כולו אש להבה   ,ג בעומר"השתוקקות למעלה. )ונ"ל שזהו מנהג המדורות בל
לאחר הסתלקותו עושים זכר ודוגמה לרוח ו  ,נאבחד קטירא איתקטר  רפח.(זוהר ח"ג  )  \ט/ באידראכמ"ש    ,אליו ית'

 למעלה.  שהיא אש שכולה התלהבות לעלות הבמדור שלהבת,דלתתא שלו שכולה 

שד וחשק  ומי  ורצון  חיות  שלו  דלעילא  מרוח  ממנו הארה  מקבל  לדרגה  מדרגה  בשעת הסתלקותו  בו  בק 
ונעשה לו ממנו כלי  נפלא לקדושה , וע"י שעושה בכח זה מצווה מוציא מכח את הפועל את החיות הזו 

כל בוגם בעוה"ז נוסף לו רצון וחשק לעבוד"ה כמבואר בלק"ה ברכת הריח ש  לנצח חלוקה דרבנן לעוה"ב.
 ובכל עבירה נפגם החשק לקדושה.  לקדושהמצוה נוסף חשק ורצון 

דאמנם כל דבר חדש אפילו רק בצורתו החיצונית הוא בחי'  לבאר סוד עניין ההוצאה לפועל  רבינו  ומזה בא  
לפועל ז'  הוצאה  ד'  כלים  הכשר  בעניין  )לק"ה  כי  כלי  (ד"ה  כגון  אש  הנעשה  ,  וכ"ש  עץ  היוצא  מבול 

לעבוה"ש,   ושכל  ואמונה  ודעת  התשובה  היא  לפועל  ההוצאה  עיקר  אבל  תיקון  מגפרור,  הוא  זה  שכל 
הנפש והכנת כלים לעוה"ב, שזה תכלית עוה"ז, והבכח של כל זה נמצא ברוח דלעילא של האדם הקשורה  

   .שעי"ז האמונה ודעת והחיות בעבוה"ש למקור החיים והמוחין דהיינו להקב"ה

ח הרוח דלעילא שירד לאסוף  כשמ  ,לפועל דקדושה היא בדוגמת המבואר אצל אלישע  עיקר ההוצאהלכן  
זכה אלישע להוציא לפועל בשלימות ופי שנים. ורבינו מבאר שעניין ההסתלקות באופן הזה    , את אליהו

ולכן אפשר לזכות לפי שנים מהצדיק    , נעשה בכל עלית מדרגה  , שרוח דלעילא יורד להעלות את האדם
הרי בכל עת שבא אליו ודבק בו   ,ואצל צדיק אמת שהוא תמיד בהתחדשות  ,שעולה מדרגהעת    גם בכל

 יכול לזכות לפי שנים. 

ריש    אור החיים  צ"ע בזה כי סוד ההסתלקות בבחי' תוסף רוחם יגוועון מבואר בספרים, עייןצת  קלכאורה  ו
שלכל אדם יש צלם שהוא ניצוץ נשמתו  גם בערבי נחל הנ"ל(  בקיצור  )הובא  עפ"י האריז"ל    ,פרשת ויחי

ובו ניצוצות כמניין ימי חייו ובכל יום כשהוא ישן עולה הניצוץ של אותו היום מתוקן או פגום כפי עבודת  
יורדים אליו כל ימי חייו הנ"ל והם רוח דלעילא שעליה כתוב  חוזרים והאדם באותו היום ובשעת הפטירה  

 
בקשר אחד נתקשרתי ונתדבקתי בהקב"ה, רוצה לומר רבי שמעון העיד על עצמו שכל ימי חייו כל יום    –ביאור המתוק מדבש    עי"ש   ט

   ויום ע"י עסק התורה והמצוות היה עולה מדרגה אחת עליונה משל אתמול והיה מוסיף עוד קשר חדש באהבתו למקום.



 מוהר"ן                      תורה סו                    ליקוטי                                          5פא: 

יגוועו קיצור דבריו.  ן  תוסף רוחם  כוונת האור החיים לרוח דלעילא הנ"לעד כאן  שהיא    ,\י/ ופשוט שאין 
גדול מאד וא"א להוציא כולו לפועל,  רוח  בכח כי הוא    תבחי' נשמתו העליונה שהיא בכח שתמיד נשאר

חלוקא בחי'  שהם  לכלים  הכוונה  הטובים    אלא  במעשיו  הצדיק  שהכין  יזכה  דרבנן  ידם  שכרו בשעל 
וזה   בשבעוה"ב,  הרגיש  אבינו  פטירתו  יעקב  השילוםיום  ימי  באו  כי  המרובה  ליוסף    תוספת  קרא  וע"כ 

 אליו.

כידוע  ונראה שבעת הפטירה מצטרפים כמה בחינות היורדים לאסוף את הנפטר אחת כמבואר באור החיים  
תוסף ועוד עיין עץ הדעת טוב למהרח"ו )כי תשא עה"פ וראית את אחורי( ש  .שגם קרובי משפחה באים אז 

סוד הפסוק כבוד ה' יאספך שהיא    ז)וצ"ע קצת עיין תורה סיורדת לאספו  שהשכינה  רוחם יגוועון הכוונה ל
ושם רבינו לא הזכיר את    השכינה שיורדת לאסוף כל אדם בשעת פטירתו ולכאורה הם דברי המהרח"ו 

וידוע שהשכינה היא כנסת ישראל מחצב הנשמות  (  וגם לא בלק"ה השייך לה  הפסוק תוסף רוחם יגוועון
יורדת לאספו ובזוהר וישב הנ"ל מבואר שהוא רוח שנתווסף לו בעת הפטירה    .נמצא שגם רוח דלעילא 

עיין לק"ה ברכת השחר ג' כג  בסוד הפסוק תוסף רוחם יגועון  עוד  שעל ידו יש לו כח לראות את השכינה.  
 סוק זה אלא בתורה קט עי"ש. פבלקוטי מוהר"ן לא נזכר  .)בביאורו שם עניין שם העצם ושם הכינוי( עד כז

וכן בכל הסתלקות בכל מדרגה יורדת הרוח דלעילא הנ"ל להעלותו וכדמצינו בתשובה אלא שבכל מדרגה  
יורד שאליה באה הרוח להעלותומדרגה העליונה  הלא מתגלית לאדם אלא כפי אור   נמי עוה"ב  והכי   ,

נפלא, אמת  אור  מאיר  גם  זה,  ואגב  לעוה"ב.  מעוה"ז  מדרגה,  לעלות  זמנו  שהגיע  מי  את  למי   להעלות 
 שדבוק באותו צדיק שהגיע זמנו להסתלק.  

יום הוא בחי' הוצאה  מה שכן נראה ללמוד מביאור האור החיים הנ"ל לעניין שלנו , נראה שבכלליות כל 
וודאי עניין ההוצאה לפועל אינו בפעם אחת אלא בכל פעם מאיר לו איזה הארת אמת מרוח  בכי  לפועל  

ה לו חלוקא  מצווה או תורה דהיינו תיקון הנפש שעי"ז נעש   הה לפועל במעש דלעילא וצריך להוציא אות 
וזה שבאר האור החיים עפ"י האריז"ל שכל יום הוא ניצוץ    .ב לעתיד לבואעוה"  דרבנן לזכות בו לתענוג

באותו היום וכפי מה שנעשה ממנו באותו היום כך הוא עולה למעלה  שצריך לתקנו  מהצלם של האדם  
בכלליות   נמצא  יוםלעוה"ב,  בכל  היא  לפועל  זו  ההוצאה  בתורה  בחינה שהיא המבואר  עוד  יש  אמנם   .

באיזה  כנ"ל  לפועל  אותה  להוציא  וצריך  ממנו  גדולה  אמת  להארת  זוכה  לצדיק  שבא  פעם  שכל  והיא 
אלא שמסתבר מאד כיון שהארת האמת שמקבל מהצדיק הוא    מצווה כדי שתיכנס בכלי ולא תאבד ממנו.

חת מוציא אותה לפועל אלא בכמה פעמים וכשגומר אזי צריך לבוא לצדיק  לא בפעם א   גדול מאד לכן
 שוב ולקבל ממנו הארת אמת חדשה. 

ונפלא   לו הרוח אור עצום  וא"כ נמצא כשיורדת רוח צדיק האמת להעלותו אזי כפי רום מדרגתו מאירה 
שמוהרנ"ת   \יא/ 'ג'  קשה איך תיהיה הרוח הזו בחי' רוח דלעילא לתלמיד לתקנו )ועיין לק"ה הכשר כלים ד

 ( עי"ש.ובאיתכסיא מקבל בכל פעם שבא אליו וכו'  מתקשה בזה ומתרץ שבהעלם 

יותר על קבר    ועיין לק"ה ז' שגם אחר פטירת הצדיק אפשר לזכות לפי שנים אפילו גדול  ד'  הכשר כלים 
הצדיק, כי אחר הפטירה הוא עולה עוד יותר גבוה. עוד עי"ש אות ח' שאע"פ שבתורה נאמר שהתלמיד 

יותר גבוה כל שכן הצדיק שזוכה לפי שנים עוד  ופי שנים שזוכה התלמיד זוכה לפי שנים אבל באמת   ,
 . עי"זיותר כוונה כלפי מדרגת הצדיק קודם שעלה ה

תוספת גדולה  ואור המדרגה שאליה עולה הצדיק מאיר בתלמיד ונדבק בו הארת אמת נפלאה שנותנת לו  
  לפועל   הבואר בפנים שכל ההוצא להיות מוציא לפועל כל דבר שבקדושה וכמוהארת אמת נפלאה    בבכח

  .תלויה בהארת האמתדקדושה 

יכול  וצ"ע   למדרגה  ממדרגה  אפילו  בהסתלקותו  אזי  מהתלמיד  הרבה  גדול  שהוא  כיון  רב  כל  לכאורה 
מדרגה העליונה של הרב שיורדת להעלותו אליה ויזכה לבחי' פי  ההתלמיד לקבל אור גדול של אמת מ

וזה בחי' הקבלת פני רבו שזו מצווה שנאמרה  וולכא  .באותה שעה   שנים כרבו רה זה פשוט ממה שאמר 

 
ל ולא בכח. וכן קשה כיון שכבר היה בעוה"ז מדוע כל כך לא יכול לסבול עוה"ז. גם קשה דבשלמא  ששתי הרוחות הן הפוע   כי נמצא   י

 רוח זה הוא הרוח שיורד לאסוף את הצדיק בפטירה כמבואר שם אבל שהוא הרוח שמעלה אותו גם בכל דרגא ודרגא קשה לומר.
ד    הכשר כלים   לק"ה   יא ג'  הלכה  וּ   -אות  ש  ּתְ יַנת  חִּ ּבְ ר  ּקַ עִּ ה  קֹום  ְוזֶׁ מָּׁ ּבְ ה,  כָּׁ ְברָּׁ לִּ ם  ְכרֹונָּׁ זִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְמרּו  אָּׁ ֶׁ ש  ּוְכמֹו  ה,  ֵמַהּתֹורָּׁ בֹּהַ  ּגָּׁ יא  הִּ ֶׁ ש  ה  בָּׁ

וֹ  ְרש  ָּׁ ּוב ְלש  ש  ר לֹו לָּׁ ָּׁ ְפש  י אֶׁ י אִּ ם, ּכִּ ָּׁ ים ַלֲעמֹד ש  ים ְיכֹולִּ מּורִּ ים ּגְ יקִּ ין ֵאין ַצּדִּ ה עֹוְמדִּ ּובָּׁ ש  ֲעֵלי ּתְ ּבַ ֶׁ ל חַ   ש  ְיַקּבֵ ֶׁ ם ַעל ְיֵדי ש  י אִּ קֹום  ּכִּ ּמָּׁ ּקּון מִּ ּיּות ְותִּ
מַ  ל  ְוכָּׁ י  ּתִּ ֲאמִּ הָּׁ דֹול  ַהּגָּׁ יק  ּדִּ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ם  י אִּ ּכִּ ן  ּקֵ ְתּתַ ְלהִּ ר  ָּׁ ְפש  י אֶׁ ת אִּ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ן  ּכֵ ְוַעל  יֹוֵתר.  בֹּהַ  דֹול  ַהּגָּׁ ּגָּׁ י  ַרּבִּ יְך  רִּ צָּׁ יֹוֵתר הּוא  ְלֵקל  ְוקִּ ַגם  ּפָּׁ ֶׁ ש ּ ה 

 ְ 'ֵמיש  ה  ַהּתֹורָּׁ ּבְ ר  בֹאָּׁ ּמְ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ּזֹוכֶׁ יֹוֵתר,  ֶׁ ש  ּכְ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ם  ַניִּ ְ ש  י  ּפִּ יַנת  חִּ ּבְ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ה  ּובָּׁ ש  ַהּתְ ּקּון  ּתִּ ר  ּקַ עִּ ן  ּכֵ ְוַעל  ְוכּו'.  א'  ל  רָּׁ אֶׁ בֹוא  לָּׁ ה 
ה   ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ם, ש  ָּׁ ר ש  בֹאָּׁ ּמְ ֶׁ מֹו ש  ם, ּכְ ַניִּ ְ י ש  יַנת ּפִּ ְבחִּ ה לִּ ה זֹוכֶׁ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ַעם, ש  ל ּפַ כָּׁ יק ּבְ ּדִּ ְליֹון ְמֹאד  ַהּצַ בֹּהַ ְועֶׁ קֹום ּגָּׁ ּמָּׁ ה ְוַחּיּות מִּ ָּׁ יו ְקֻדש ּ לָּׁ ְך עָּׁ ָּׁ ְמש  נִּ

ְניַ  עִּ י ּבְ עֹוֵבר, ּכִּ ֶׁ יו ַמה ש ּ לָּׁ ם עֹוֵבר עָּׁ ַעם ַאף אִּ ל ּפַ כָּׁ ן ּבְ ּקֵ ְתּתַ כֹול ְלהִּ ה יָּׁ ַעם יֹוֵתר, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ל ּפַ כָּׁ י ַאף עַ ּבְ גֹו, ּכִּ ים ּבְ רִּ בָּׁ "ל ֵיש  ּדְ ם ַהּנַ ַניִּ ְ י ש  י  ן ּפִּ ל ּפִּ
ת וּ  ַ ֻדש ּ ּקְ ם מִּ ן ַהּיָּׁ ה מִּ ּפָּׁ טִּ ה ּכְ ֵאין ּבֹו ְנֻקּדָּׁ ֶׁ ַעְצמֹו ש  ה ְמֹאד ְמֹאד ְויֹוֵדַע ּבְ ַמֲעלָּׁ ן ּבְ טָּׁ מּוְך ְוקָּׁ הּוא נָּׁ ֶׁ ה  ש  ְבֵרי ַהּתֹורָּׁ י ֵכן ּדִּ ַגת ַרּבֹו, ַאף ַעל ּפִּ ַמֲעַלת ְוַהּשָֹּׁ

גִּ  ם הּוא רָּׁ ֵכן אִּ י  ּפִּ ַעל  י ַאף  ּכִּ יב,  ְוַיּצִּ ת  יו  ַהּזֹאת ֱאמֶׁ לָּׁ ְך עָּׁ ָּׁ ְמש  ּנִּ ֶׁ ש  ם  ַניִּ ְ י ש  ּפִּ יַנת  חִּ ּבְ א,  ְסיָּׁ ְתּכַ ּוְבאִּ ְעֵלם  הֶׁ ּבְ ֹו  ַנְפש  ל  ְמַקּבֵ ַעם  ּפַ ל  כָּׁ ּבְ ַרּבֹו  ְפֵני  לִּ יל 
א  ְיקָּׁ ה ּדַ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ם, ש  ָּׁ ר ש  בֹאָּׁ ּמְ ֶׁ מֹו ש  ְך ַעל ַרּבֹו ְוכּו', ּכְ ָּׁ ְמש  ּנִּ ֶׁ א ש  ְלֵעּלָּׁ רּוַח ּדִּ ה ֵמהָּׁ ָּׁ ן, ֵיש     ַחּיּות ּוְקֻדש ּ ּקֵ ְתּתַ ם ּוְלהִּ ְתַקּיֵ  לֹו ּכַֹח ְלהִּ
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נחשק למעלה  אלא שאינו דומה צדיק סתם לצדיק האמת כמבואר באות ד' שיש    כל תלמיד ורבו.  לגבי
, וצדיק שתחתיו  )בחי קמץ בכתר( נקודת האמת בין הצדיקים שהוא קמיץ וסתים מנחשק בחי' ט' נקודין ויש 

ביותר   יש     הוא כיחס החכמה אל הכתר.)בחי' פתח בחכמה(  אפילו גדול  צדיק    ועיין תורה רעח אמר 
   שאין לו במי לקנא אלא בהקב"ה בעצמו.

שלו  ,והצדיק דלעילא  רוח  הרוח  אזי    ,ולסלקו  לאספו  כשיורד  ירידת  למטה  בשעת  להשגה    זוכהדלעילא 
ממה   יותר  עתהעצומה  עד  לו  עוה"ב  ,שהיה  תענוג  אחר  נפשו  נשאבת  הבאה  ,  ואזי  מדרגה  דהיינו 

בזה מדרגות  ,אליהומסתלקת   נשיקה  ,ויש  מיתת  היא    ועיין.  )כמבואר במכתב מאליהו(  שהגדולה שבהן 
וקשה הרי אפילו דוד המלך נפטר  בתורה סז עה"פ כבוד ה' יאספך דמשמע שכל אדם נפטר באופן הזה  

וצ"ל שאע"פ שאת עצם המיתה עושה מלאך המוות אבל ההסתלקות  ע"י מלאך המות כמבואר בשבת ל:  
   עצמה נעשית כנ"ל וצ"ע.

לג  )לקמן בהערות(ועיין שער הגלגולים הקדמה לב   נ"א פי שנים    הובא גם בלק"ה הכשר כלים ד'  שויהי 
ברוחך אלי שביקש אלישע הכוונה שביקש שיתעברו בו נדב אביהו ר"ת נ"א. נמצא לפי זה שכל הארת  

יותר.   גדולה  אמת  להארת  זוכה  ועי"ז  גדולות  נשמות  בו  שמתעברות  היא  לאדם  שמאירים  מנם  אאמת 
בעצ לא שאליהו  ואביהועי"ש הקדמה  נדב  כי  מזה,  יותר  להרבה  זכה  שזכה   מו  וע"י  דאצילות  נפש  היו 

 דהיינו בריתי שלום עי"ש. ,לרוח דאצילות עוד גםזכה  ,בהם

 

 הוצאה לפועל הקרקע ל
מיד יש עליו   ,מראים לאדם אמתכשהקרקע להוצאה לפועל היא המתקת החרון אף שיש בראשיתה, כי מיד 

ע"י   ,קטרוג ובעיקר  הזה  הדין  את  להמתיק  צריך  תחילה  לכן  לו,  שהאירו  האמת  כפי  מתנהג  שלא  על 
מכעס בכעס  ,הזהירות  ליפול  לאדם  גורם  שלמעלה  כעס  מזיק    .כי  שהעשן  שתיקון  שמבואר  ממה  עוד 

הכעס הוא ע"י תיקון  לעינים דהיינו להסתכלות אליו ית' בבחי' ושברו על ה' אלקיו, מבואר שעיקר תיקון  
וכן מבואר בתורה י'    העינים, דהיינו ההתחזקות באמונה ובטחון, שהם לעומת עשן הכעס המזיק לעינים.

 אות ו' בשם הספרי שעיקר החרון אף תמיד הוא על ע"ז דהיינו פגם אמונה, פגם ההסתכלות הנ"ל.

הוצאה שכל  נמצא  משיח.  של  לרוחו  הכעס  עשן  מתברר  עי"ז  הכעס  בחי'    ותיקון  מתיקון  מתחיל  לפועל 
וכמבואר גם    משיח אצלי ורק אז יש לי שתי רוחות לפתוח אותן ולהוציא לפתוח אותן ולהוציא לפועל.

חרון אף והשתלשל באשתו    שרצה שזה בר"ה לאיזה אמת ומיד נעשה עליו  בסוף התורה במעשה מחסיד 
עס לרוח, זכה לשתי רוחות ועל ידן שהקניטה אותו והוא קיבל באהבה ויצא מהבית וע"י שנתברר עשן הכ

 . זכה לפרנסה

 

 ההוצאה לפועל 
הוא  עניין ההוצאה לפועל  אחרי שכבר יש שתי רוחות כח ופועל אזי צריך לפתוח ולהפריד הפועל מהכח.  

ושני השמות הויה אדני שבשילובן יש י' בראש וי' בסוף ושש    א, ובסוד האות  בסוד הפסוק פותח את ידיך 
והשש אותיות רומזות לג' בחינות אותיות באמצע, שהן בחי' ו' שהוא צורת פתח הנ"ל של פותח את ידיך.  

)שרומז לרוח שהוא זעיר אנפין שהוא    מחשבה תחילה דהיינו מקום ציור וזמן וכן ג' בסוף המעשה.בשיש  
 ש קצוות(בחי' תפארת שיש בה ש

יב ואות  ג'  ד' אות  נתבאר בתורה אלא בלק"ה הכשר כלים  שם מבאר מוהרנ"ת את   ויש בזה עומק שלא 
דהיינ ידיך  את  פותח  בבחי'  שנעשה  ועבירה  המצווה  בעניין  ב'  אות  בסוף  רבנו  לפועל.   ודברי    הוצאה 

זה בחי' תשובה שחוזר אל  שו  .שעיקר ההוצאה לפועל נעשית תחילה ע"י שחוזר הפועל אל הבכחומבאר  
השרש להוציא מחדש מכח אל הפועל ועי"ז לבטל את פגם ההוצאה לפועל שהיא נפילת פתיחת הידים  

   שהפיל בעוונותיו.

ע"י בחי' פותח את  צ"ע בזה כגון בבריאת העולם שהיה רק בכח והפועל כלול בו וההוצאה לפועל היתה  ו
ונראה   תחילה.  הבכח  אל  הפועל  חזרת  בלא  דהיינו  ידיך,  הבכח  אל  הפועל  עולה  לפועל  הוצאה  שכל 

נכלל בה ואז מתחיל הפירוד והוצאה לפועל. וזה בחי'  וצא בה עולה אל המדרגה שמעליה  מהמדרגה שנ
נכללת בה ועולה    שאור המדרגה העליונה יורד להעלות את התחתונה שמאיר לה את האמת משם ואזי

ואין להקשות מבריאת העולם כי אופן הנ"ל של   לפועל חדשה.   היינו הפועל בבכח ואזי מתחיל הוצא דה
לפועל  בראשית    הוצאה  גם  ראשית,  הוא  ית'  כל  זולתו  של  הדקה  מן  דקה  בחי'  שהיא  דא"ס  במלכות 

, אזי עשה חלל והמציא  כדי לברא עולם המעלים אותו  ,כשיצאה לפועל להיות עוד יותר זולתודתחילה  
אזי נעשה  כדי שתתגלה בה מדת רחמנותו ומדת מלכותו את האמת  בה ה להאיר צ את ההסתרה אבל כשר

 ד הלידה והוצאה לפועל.ופרדה ממנה בסנכנ"ל שעלתה המלכות לבינה להכלל בה וחזרה ו
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בתורה עצמה משמע שההוצאה לפועל היא    עוד עומק בעניין ההוצאה לפועל נראה שמתחדש בלק"ה כי
ובלק"ה   בלבד  פירוד  של  ג'(  עניין  ד'  כלים  ש)הכשר  הקדושה  מחדש  והחיבור  בצד  הקשר  זה  העיקר 

בין פירוד   הבכח לבפועל  שנשאר  ח"ו ששם היא  וזה להבדיל מהוצאה לפועל של עבירה  אחרי הפירוד 
 בלבד בבחי' נרגן מפריד אלוף. 

סוד השתי   כל  טמון  הנ"ל ששם  נח  פרשת  בזוהר  לתוספתא  הנ"ל  האריז"ל  מביאור  שנראה שלמד  וכנ"ל 
ודלתתא.   דלעילא  שעי"זרוחות  אצלו  במקומה  שלו  דלתתא  שרוח  הצדיק  מעלת  שכל  מבואר  גם    ושם 

 .  \יב/ הרוח דלעילא דהיינו הצלם שלו לא נתרחק ממקורו ומשפיע לו מוחין כל הזמן

הם בכח  וכי בתחילה עה"פ אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים משמע שימין הוא שמים    ,קשה להביןשעניין    בעניין הכח והפועל יש)
כוחו בעיקר  כיון שומשמע שם לכאורה שדווקא אצל איטר שכלפי הארץ שהיא שמאל ואח"כ בסוף אות א' מזכיר עניין האיטר יד  

אזי    ,ביד שמאל נמצא עיקר ההוצאה לפועל שלו היא בשמאל ונמצא שימין אצלו היא בכח. אבל אדם רגיל שכוחו בעיקר בימין
 ( ונמצא אצלו השמאל הוא הבכח וצ"ע.  ,בו נעשה עיקר ההוצאה לפועל ,הימין שלו

 

 ר אמת עיקר ההוצאה לפועל ע"י דיבו 
כגון שרוצה  , כי כל עשיה יוצאת לפועל תחילה בדיבור.  תלויה בדיבור דייקאהוצאה לפועל  שמבאר  רבנו  

תחילה אזי  לצדיק  יוצ  לנסוע  כיצד  במחשבתו  רצונו  יחושב  לפועל  הפאז  וא  כל  בבכח. ועדיין  כלול  על 
אבל המעשה    ,ואזי יוצא הפועל לגילוי בבחי' דיבור בלבדואח"כ שפתיו רחושי מרחשן את כל מחשבתו  

, אזי בפועל לידיו  הבאבדיבורו באמת להוציא את הדבר לפועל אזי    וכשמתכוון  ,עדיין כלול כולו בדיבור
מחוברים. הם  שעדיין  אלא  מהבכח  הפועל  בפועל  יוצא  מעשה  ויוצאת    ,וכשעושה  ידיו  את  פותח  אזי 

 בעשייה. להתגלות גשמית פועל ודיבורו למחשבתו 

נתבאר לעיל בתחילת ההקדמה עפ"י עניין התרין רוחין שיש לצדיק עניין ההוצאה לפועל ע"י דבור דייקא  
ועי"ש שמקבל מהרוח דלעילא ברוח הלב  שהיא    ונתבאר שם שרוח דלתתא היא חלק הנשמה המלובש 

חלק הנשמה המכוסה אזי מאיר בנפש לתקנה, ונמצא שעיקר הרוח דלתתא היא הבחי' רוח שבאדם ורוח  
לאדם. שניתן  בדעת  הדבור  כח  ממללא  רוח  ואזי   הינו  הדיבור  בתיקון  היא  לפועל  ההוצאה  עיקר  לכן 

 )ויתבאר יותר לקמן( מוציא נפש מתוקנת בבחי' נפשי יצאה בדברו.

 -שלביםלשני  מתחלק תיקון הדיבור 
ית' בלא    אותיותשלימות  דהיינו    ,הבחי' בכח של הדיבורהוא תיקון    שלב ראשון הדיבור שיהיה כולו לה' 

דהיינו   הדיבור,  אותיות  שלימות  מכונה  וזה  בכחממחשבה  להוציא  פניות.  הארת  לדיבור  ע"י  נעשה  וזה   ,
 .  , וזה נעשה ע"י התגברות החשקוהשלב השני הוא להוציא את הדיבור בפועל בשלימות . אמת

בזה לכאורה יש להספק בכוונת רבינו האם הכוונה להרהור הלב שכבר נקרא דיבור  מה נקרא דיבור שלם,  
 שלם או שדווקא דבור בקול ממש נקרא דיבור. 

באות ד' רבינו מבאר שתחילה הדיבור תקוע בגרון בבחי' מיצר הגרון בחי' גלות הדיבור וכמו מה שנקרא  כי  
היזוריק, דהיינו צרוד, ולפ"ז משמע שמדובר שהוא כבר הרהור הלב שצריך להוציאו בקול היוצא מהגרון  

מ שכאן  מבאר  כי  כן  לפרש  שקשה  אלא  הפה.  מוצאות  בה'  לאותיות  הקול  חיתוך  שצריך  דהיינו  דובר 
 לעשות ניקוד לאותיות דמשמע לפ"ז שמדובר בבכח של הדיבור שקודם הרהור הלב. 

בספרים/ וכמבואר  האותיות,  חתוך  קודם  בכח  לדבור  הכוונה  הדיבור  שאותיות  בספר    \יגונראה  יסודם 
  שכח הדיבור הוא כח אלקי בנשמה בחי' רוח ממללא שיש בה היצירה וביאורם בשער רוח הקדש להאריז"ל 

 . \יד/ רוחניות ומכח זה נעשה חיתוך הדיבור בפועל דהיינו חיתוך הקול בה' מוצאות הפהכב אותיות 

ב אותיות שבנשמה הכוונה לרוח ממללא "כוונמצא שהארת האמת באותיות הדיבור הכוונה לדיבור בכח,  
דלעילא הרוח  שהיא  מהנשמה  אמת  להאיר  צריך  האותיות    ,ובה  בשרש  האמת  אור  להאיר  קודם  דהיינו 

 
על היחס בין רוח דלעילא לרוח דלתתא הנ"ל ראיתי בכמה מקומות בביאור הרמ"ז על הזוהר שמבאר עפ"י תוספתא    יותר ביאור   יב 

נוסף ביחס שביניהן. ומתוך דבריו מתבאר עומק  וירא קא.    הנ"ל כמה עניינים    דנח   תא תוספ   על '  שפי   הרב   -עיין בפירושו לפרשת  
  חסר   לא   ולמעלה   ממנו   ניצוץ   או   שלו   נפש '  בחי   הוא   ז " לעוה   מלאך   כירידת   למטה   שיורד   שמה   ואמר   לצדיקים   דאית   רוחין   תרין   בענין 
  תרין   לו   יש   צדיק   שכל :(  נט)   נח   פרשת   דריש   בתוספתא   ש " מ   ידוע   -מדרגתו.   עוד עיין בפירושו בפרשת ויחי    בגילוי   עצמותו   עיקר 
 לקבלו.  מכוון   כשהוא   הדין   דעלמא   הרוח   על   חל   והוא   הנבואה   ס " ה   מבינה   שהוא   דאתי   דעלמא   ואותו '  וכו  רוחין 

אורות   יג טל  העולה    עיין ספר  מהבל  הנעשה  הקול  את  מחתך  הפה  מוצאות  שה'  טכני  עניין  אינו  שהדיבור  מבאר  ג'  אות  פ"ג  ח"א 
אמנם האמת מה שהדבור    -אותיות נעלמים בנשמה ובכח הרצון שלה נעשה הדיבור. וז"ל שם    אלא זה ענין אלקי שיש כב   , מהראות 

כזיו   בהנשמה  נעלמים  האותיות  הנשמה אשר  של  הרצון  בכח  אלוקי  עניין  זהו  המוצאות  של  התנועות  שינוי  ע"י  מהמוצאות  יוצא 
   השמש בשמש וכו' עי"ש  

לפועל הכלי העין הגשמית הכי נמי כח הדיבור הוא כח רוחני בנשמה ויוצא לפועל  הוא כח רוחני בנשמה ויוצא    הראיה   וכמו שכל   יד 
 בה' מוצאות הפה שמחתך הקול לדיבור.
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ג'(  צרופן   לאות  בהקדמה  ל' )עיין  קדושין  במהרש"א  כמבואר  בהן  לסט"א  אחיזה  שום  אין  שעדיין  היכן 
שהן בלב משכן הרוח,    נופל הרע שבמדותכשאין לו מקום לינק  ואזי  שבאותיות אין לו לנחש אחיזה עי"ש.  

 ואזי אותיות הדיבור בשלימות ורק צריך חשק להוציאן לחוץ. 

נמצא לפ"ז שהוצאת הדיבור עצמו מהגרון אינו כפשוטו אלא כעין משל להוצאתו ממחשבה להרהור הלב.  
ולפ"ז מובן מה שמבאר רבינו שלפעמים הדיבור יוצא בהעלם, בלא שהאדם מרגיש, שנמצא לפ"ז שאפשר 

יצא מהגרון לכאורה  להוציא   יוצא מהגרון, שהרי אם  לפועל ע"י דיבור בהעלם דהיינו הרהור הלב שלא 
היה מרגיש, מאידך מה שכתב שזה בחי' רחושי מרחשן שפוותיה, משמע שגם בהעלם זה בחיתוך אותיות 

שפוו מרחשן  שרחושי  נראה  לכן  בלחש,  שיוצא  לדיבור ת אלא  משל  הוא  אלא  בשפתים  דווקא  לאו  יה 
יותר כשמוציא בהעלם גם בהרהור הלב. אלא שבוודאי שלימות  ונמצא למעשה שדיבור בשלימות הוא   .

 בפיו בקול בחיתוך אותיות ברור. 

וצ"ע אם המניעה על הוצאת דיבור דקדושה כאן היא המניעה הנזכרת בתורה סב שהיא ע"י ג' שרי פרעה  
די מלדבר  ומונעים  זך  שאינו  מדיבור  שיונקים  וורידין  ושת  לפעמים  קנה  ולכן  כראוי.  ה'  לפני  קדוש  בור 

שהדיבור  מה  אצלינו  שגם  סע"א[  פד  ]דף  לקמן  ועיין  קסב.  ובתורה  עי"ש  מהעורף  יוצא  שהדיבור  נשמע 
 תקוע בגרון הוא בחי' גלות הדיבור שהיה במצרים. 

הדיבור   אותיות  את  מתקנים  ותאוות  לזה  שצריך  רבינו  מבאר  כיצד  הרעות  המדות  דהיינו  הרע  ביטול 
ית'ה ממנו  פניות  לאדם  הרע   ,גורמות  את  ולהפיל  חסרונן.  השלמת  מקור  כביכול  מיני  צריך    הזה,   לכל 

 . להמשיך הארת אמת דהיינו הארת עוה"ב בעוה"ז

'  ואחרי שהדיבור מתוקן בלא פניות כלל רק בבחי' כל עצמותי תאמרנה אליו לבד ית', אזי עדיין הוא בבחי
הניקוד  כמו  כח הולכה אל החוץ שהוא  לחוץ ממיצר הגרון, צריך  אותו  להוציא  כי  ניקוד,  בלא  אותיות 

 את הדבר. שמניע את האותיות וכח זה הוא החשק והרצון להוציא לפועל 

הדבר   מניעות על  לו  עושים  להגביר את החשק  עבירות שעי"ז  שבקדושה  וכדי  מי שעשה  ובפרט  שרוצה 
לדבר החשק  מאד  הדבר    ,שבקדושה  נפגם  יצא  שעי"ז  החשק  להגביר  כדי  מניעות  יותר  צריך  אזי 
 . (ה'  )לק"ה ברכת הריח שבקדושה שרוצה לגלות

עיין תורה ו' העניין שהבא ליטהר אומרים לו המתן ושם מבארים שהכוונה שמעמידים אותו בניסיון שרק 
ה היא ניסיון אלא היא להגביר  אם חשקו גדול לדבר אזי הוא ראוי לקבלו, וצ"ע שכאן לא מבאר שהמניע

 בלק"ה מבאר שהמניעות הן גם שעל ידן נעשים לו כלים לקבל את הדבר שבקדושה.  םהחשק. אמנ 

ונ"ל שהמניעה מייקרת בעיני האדם את הדבר הנחשק בבחי'   כיצד מגביר המניעה את החשק לא מבואר 
הלב גס בו, ואחרי שע"י המניעה  אינו דומה מי שפת בסלו למי שאין לו פת בסלו, כי דבר שקל להשיגו  

 )כפי שיתבאר באריכות לקמן(   ולפעמים מצד ההתנצחות. ו חומדויבלאזי  בעיניו, נעשה הדבר יקר

 בביאור טעם שחצי מהתורה רבינו מבאר כיצד לתקן את הדיבור 
 כי עיקר ההוצאה לפועל תלוי בדיבור דווקא

 (  29דקה   8שיעור   )עפ"י הריצ"ח בתורה כב

הביטוי לרוח הוא חיות וקדושה כנ"ל אבל ההגדרה של רוח היא תנועה כמו שרואים בחוש שרוח היא אויר 
 אבל רק כשהוא נע נקרא רוח. 

והתנועה   החיות  שם  ממללא  הרוח  בבחי'  בדיבור  דייקא  היא  לפועל  ההוצאה  שעיקר  רבינו  מדגיש  ולכן 
שב המעשה  או  בדברו  יצאה  הנפשי  שיצאה  ואילו  אחר  הנופשת  נפש  בחי'  תוצאה  בחי'  כבר  זה  פועל, 

 לפועל.
לתנועה   התגלות  שום  אין  שבבכח  ההבדל  כל  רוח.  נקראים  שניהם  ממש  אחד  עניין  הם  והבפועל  הבכח 
והחיות אלא בבחי' מחשבה בהעלם ורק בדיבור מתגלה החיות והתנועה ויוצא לגילוי שהיא הנפש. כמשל 

ד אחד נכנס החומר שהוא הבכח של האבן ומצד שני יוצא אבן שלימה ורק  בית חרושת ליצור אבנים שמצ
בתוך הבית חרושת שם יש תנועה ורעש והחיות עצומים כי שם ההוצאה לפועל. ואילו האבן שיוצאת היא  
כבר הפועל בעצמו, אלא שגם בזה מוהרנ"ת מחדש שלא סוף דבר האבן אלא רק עד כמה שהיא בבחי' אבן  

 ן קשורים שהאבן זוכר מהיכן נעשה ומי בראש.שלימה בחי' אב וב
 

בשער   עפ"י המבואר  בזה  הביאור  הדיבור,  בתיקון  תלוי  דקדושה  לפועל  ההוצאה  שעיקר  מה  בעניין  עוד 
מאמרי רשב"י על התוספתא בזוהר נח )עיין מזה בתחילת ההקדמה לתורה( שכל אדם נברא בשתי נשמות 

ברו מלובשת  והשניה  ממנו  מכוסה  עליונה  דקדושה  אחת  חיות  החיים  ממקור  שואבת  והעליונה  ליבו,  ח 
יום   שבכל  הפועל,  אל  מכח  הוצאה  בחי'  וזה  לנפש,  והרוח  לרוח  מאירה  והיא  שלמטה  לשניה  ומאירה 
זו מכח   ניצוץ הארת אמת מהרוח דלעילא והרוח שבלב פותח ומוציא הארת אמת  מקבלת הרוח דלתתא 

יוצא הפועל בנפש  ,ומתקן בזה את הנפש  ,לפועל בעשיית מצווה ועולה אותו היום למעלה למקומו    ,ואזי 
 בעוה"ב )כמבואר באור החיים בראשית מז כט עה"פ ויקרבו ימי יעקב(.
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מבואר שם   וכן  ומפריד את הפועל מהבכח,  בבחי' הרוח שפותח  לפועל היא  ההוצאה  נמצא שעיקר עצם 
ספ בחי'  שהוא  אנפין  זעיר  בחי'  הוא  שההוצאה  שהרוח  רבינו  רמז  ולזה  קצוות  ו'  שכוללת  התפארת  ירת 

, יוד עליון רומז לרוח דלעילא ויוד תחתון רומז לרוח דלתתא והואו באמצע רומז לפתח  אלפועל היא בחי'  

רוח   בחי'  הוא  והרוח  לנפש,  הנשמה  בין  ומקשר  ממוצע  בחי'  שהרוח  ידוע  וכן  ביניהם.  ומפריד  שפותח 
דהיינו הדיבור שגם הוא ממוצע    (ששם הרוח דהיינו ההתפעלות  ר קולמוס הלבממללא )אולי בבחי' שהדיבו 

מבאר שם טעם שהוצאה לפועל ע"י דיבור כי הוא ממוצע כמבואר בתורה יא    -)עיין לק"ה תרומות ומעשרות הלכה א'  

עי"ש( יט  בתורה  כמבואר  שנים  פי  יוצ  ונקרא  כבר  בנפש  ואילו  בדיבור,  נמצא  לפועל  ההוצאה  עיקר  א לכן 
 הפועל עצמו בבחי' נפשי יצאה בדברו, אבל תיקון הנפש לצאת נעשה ע"י הרוח )כמ"ש הריצ"ח הנ"ל(.

 

 האם זה ממדת ההתנצחות המניעות הן המגבירות את החשק
היא מדת הנצח,    נ"ל כי אחת משבע המדות  והביאורואמרו לי שזה ממדת הנצחון.  צריך ביאור בזה מדוע.  

המנצח   שאני  המנוצח  שיודה  עד  תמיד  מנצח  להיות  התאווה  שממנה  דהיינו  הנצחון,  מדת  באדם  וממנה 
מהריצ"חולזה מדת ההוד תמיד מצורפת לנצח ) לא בגלל האמת   ,(. דהיינו שמדת הנצח מצד עצמהכך שמעתי 

נלחמת משתמש  ,היא  הוא  היכן  באמת  תלוי  לכן  ולהכניע,  לנצח  כדי  רק  עם    אלא  כשמתווכח  כגון  בה. 
חבירו, אם האמת עם חבירו, אזי הנצחון לא סובל את האמת, כי יותר חשוב לו לנצח )עיין תורה קכב(, אבל 

נגיעה  אינו כן כי  אמנם    .נצחון דקדושה לכאורה  כשהאמת עימו אזי הוא   עצמית גם בזה אפשר שיתערב 
 . \טו/ א מצד החשק אל הדבר לשם שמים, ולנצח ושולטמשרוצה להיות  שרוצה לנצח מצד הישות שלו

העזות של ישראל. ונ"ל דהיינו הך כי    ממדת ההתנצחות וטענו שהיא ממדת   ביאור הנ"ל שזה )כמה שדברתי איתם דחו   
גדר העזות היא שנכנס למקום שהוא מחוץ לתחום שלו, וזה גם ממדת ההתנצחות והיציאה שהיא בחי' הליכה בנצח  

 והוד( 

לפועל   הדבר  את  להוציא  צריך  תחילה  אזי  לצדיק,  לנסוע  כגון  שבקדושה  דבר  לעשות  רוצה  וכשאדם 
נו הזה בפירוש, ועי"ז יבוא בנקל לעשיה. ועל הוצאת הדבור יש  במלכות פה בדיבור תפלה, לדבר את רצו

 עיקר המניעה. 
)כי חבריו ספרו לו על  יחיד שהבן הרגיש חסרון וביקש לנסוע לצדיק  ובן  ועיין מעשה שסיפר רבינו מרב 
צדיק אמת שיש במקום פלוני שזה בחי' הארת האמת שהראו לו בתחילה ואח"כ חטפו זאת ממנו ע"י אביו(  

ו העמיד הדבר על זה שאם תיהיה מניעה יחזרו וכך היה כ"פ עד שנפטר הבן ואז גילה הס"מ לרב שכל  ואבי
המניעות היו על ידו )גם אמר לו "אם תרצה אהיה בולע אותך" דהיינו שרמז לו שכל המניעות שהיו לו היו  

 בגלל שרצה דהיינו מניעות המח(. 
 שק. וצ"ע.  לכאורה מבואר שהמניעות לא בהכרח מגבירות את הח

עוד עיין לקמן שהחשק צריך להיות כפי גודל הדבר הנחשק ולכאורה צ"ע מדוע לפי גודל הנחשק ולא לפי  
 )אמנם(  חוסר החשק של החושק. ומדוע צריך חשק גדול יותר לנחשק גדול יותר.

יזכה בו ולא כפשטו  נראהלכאורה  ו ת  שהעיקר הוא שהמניעה היא לפי גודל הנחשק כדי שרק מי שראוי 
החשק להגביר  רק  שהמניעה  רבנו  אור  דברי  לקבל  כלים  עושה  שהמניעה  כיון  הטעם  מבואר  ובלק"ה   .

 אלא שקשה א"כ מדוע רבינו לא פירש דבריו. הנחשק.
וכן משמע מהפסוק לחם   גורמת לחשק,  מאידך מהדוגמא שמביא רבינו מתינוק משמע שהמניעה בעצמה 

מעב שמביא  השניה  מהדוגמא  וכן  יונעם,  מים  סתרים  כמ"ש  לחשק,  גורם  עליה  שיש  האיסור  שעצם  ירה 
 גנובים ימתקו ולחם סתרים וכו'.  

וכו' משמע שמניעה לא מגבירה   ומאידך בהמשך דבריו בד"ה על כן ראוי לאדם לדעת כשיש לו מניעות 
 מעצמה את החשק אלא היא רק סימן לזה שהנחשק הוא דבר גדול לכן אני צריך להגביר את החשק. 

עשה הנ"ל מרב ובן יחיד שהמונע הוא הס"מ ובוודאי על נחשק גדול שכל היהדות תלויה בו  וכמבואר במ
 הוא יותר עומד למנוע, וכן על אדם גדול הוא יותר משתדל למנוע כמבואר בסוכה נב.  וצ"ע בזה. 

  עוד צ"ע מדוע רבינו מביא את הפסוק לחם סתרים יונעם ב' פעמים, דייקא בלא הרישא, היותר שגור שהוא 
 מים גנובים ימתקו. 

ובתחילה מביא אותו לעניין שהמניעה מגבירה את החשק בדבר הרשות ורק אח"כ מדבר על עבירה. אע"פ  
 .\טזשבכל הספרים מביאים פסוק זה ככפל לשון דהיינו רק לעניין עבירה/ 

 
היא בקו החסד שהיא בחי' אברהם אבינו שרצה להשפיע ולהשליט את האמונה בעולם, ומזה נעשה קליפת ישמעאל    כי מדת הנצח   טו 

להנאתו. להשפיע  להשתלט  שתאוותו  הניאוף  החסד     שהיא  פעולת  שנמשך  בחינה  יש  החסד,  של  ההתפעלות  מדת  שנפסק  והיכן 
יציאה   בחי'  היא  שגם  ההתנצחות  מדת  וזו  חיות.  בלא  שממשיך  חסד  בחי'  וההרגל,  רגלין  שהיא  הנצח  מדת  מצד  בחיצוניות 

 גליון יט(  )עפ"י משנת חב"ד במאמרו של הרב נחום גרינוולד בביאור ספירת הנצח והוד בבהיכל הבעש"טלהשתלטות.  

אצלו בבחי' מים גנובים ימתקו    תישאר אסורה לו, ותשאר כדי שהאשה    שהנואף הציל את הבעל ממיתה, דסל"ד    נדרים צא: כגון ב   טז 
 .  ולחם סתרים ינעם 

וניתנה לעוברי עבירה    דאמר   .עה סוף פרק בן סורר ומורה דף    סנהדרין ועיין   רבי יצחק מיום שחרב בית המקדש ניטלה טעם ביאה 
 עם:   שנאמר מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינ 
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שזה חידוש של רבינו שהמניעה מגביר החשק גם בדבר הרשות ובדבר מצווה. ולכן ציטט    לכן אולי אפ"ל
רק את הסיפא של הפסוק לחם סתרים ולא מים גנובים, כי מים גנובים יותר רומז לעבירה אבל לחם סתרים  

 אפשר לפרש גם על דבר מצווה ורשות.  
אפ"ל   אולי  לול  שכוונתוולפ"ז  שיש  מי  דומה  אינו  חז"ל  הביאור    מאמר  שם  לו.  שאין  ולמי  בסלו  פת 

ולהפך   אליו.  תאוותו  נחלשת  כן  על  שירצה  עת  בכל  ידו  בהישג  נמצא  שהנחשק  מרגיש  בסלו  שכשהפת 
 כשאין לו פת בסלו אזי מתגבר החשק אליו כיון שאינו בהישג ידו בכל עת שירצה. 

ניעה מיקר את הנחשק לא כפשוטו אלא שהמדולכאורה הם הם דברי רבינו שהמניעה מגביר החשק. אלא  
אם נדמה שהמניעה היא מקרה    אמנםוכיון שהוא נעשה יקר אצלו אזי מתגבר בחשק גדול יותר להשיגו.   

 לא תועיל וכמו שמצינו ברב ובן יחיד.
יקר שהמניעה גורמת שיהיה כמי שאין פתו בסלו ועי"ז נעשה  וקא להתנצחות אלא  ונמצא שאין הכוונה ד

 וזה לפעמים זה יכול להיות גם מהתנצחות.  לכן מתגבר בחשק יותר. יותר. בעיניו
ההתנצחות כי באמת סתם מניעה מגביר החשק לא בגלל    ואולי אפ"ל שבאמת למי שזוכה אזי זה כן ממדת

אלא כנ"ל שרק מיקר את הנחשק וגם זה צריך שלא יהיה כהרב ובן יחיד שהמניעות רק הרחיקו  התנצחות  
שבקדושהאותם.   דבר  על  מניעה  כל  שתופס  מי  נגדוהיא  ש  ,אבל  הסט"א  גודל מלחמת  בגלל  ודייקא   ,
נצח בחי' ה' צבקות  אזי צריך להתגבר במדת ההתנצחות    הנחשק הוד  )שהוא השם של  לעשות    (ואלקים צבקות השם של 

 מלחמה בסט"א לשבר המניעות.
והוד שזו תכונתם להוליך  ו רומז לעניין הנצח  דייקא  להוציא  ונראה שעצם המושג הוצאה לפועל הוצאה 

 מהעלם אל הגילוי. 
 

 

 התורה סיכום 
 יט נקודות 

כיון שהרישא שייכת לפסוק שעליו  לא ציין אות א' בתחילת התורה אלא בקטע השני.    טעם שמוהרנ"ת •
ונראה שרצה רבנו להדגיש בזה שאע"פ שעיקר התורה היא    בנויה התורה ולא ביאורו כמו בדרך כלל.

כיצד להוציא לפועל מרוח דלעילא לרוח דלתתא כפי שמבאר באות א' עפ"י התוספתא בזוהר פרשת  
 ו דהיינו מי שפגם אזי הרוח דלעילא שלו חייב לקבל בבחי' פי שנים מהצדיק. נח, אבל לגבינ

לכן חוזר ג"פ בתורה זו שהדוגמא להוצאה לפועל היא הנסיעה לצדיק שזה עיקר היהדות, כי לתשובה   •
 מוכרח פי שנים כי ברוח דלעילא של עצמו פגם )כך משמע בלק"ה הכשר כלים ד' אמצע אות ג'( 

וממנה יורד ענף להאיר  שרשה במזלו של האדם בבינה עילאה שם מחצב נשמות ישראל    רוח דלעילא •
 באדם והם נקראים אורות מכוסים ומהם נעשה הצל"ם אדם שהם המקיפים שלו  

מאיר   • דלעילא  בבחי' הרוח  לו  ומאיר  ממדרגתו  למעלה  שעדין  האמת  דהיינו  מדרגתו  כתר  אחד  לכל 
בכח   בחי'  והיא  בלבד.  לצאתמקיף  ב  שצריך  מרוב  לפועל  פניות  בלא  בתפילה  והכוונה  והרצון  החשק 

 התפעלות מהתגלות האמת הנ"ל. )וההתפעלות היא בחו"ג שבלב, דהיינו דחילו ורחימו(

)כי נשמתו בחי' עוה"ב ונפשו אותה בא לתקן והרוח שם הבחירה והיא בחי' ממוצע שמאיר  רוח דלתאא היא האדם עצמו   •

 בה צריך לצאת לפועל והגילוי, הארת האמת שברוח דלעילא. (תחי שערים()ר' יצחק חבר פאור הנשמה בנפש 

במחשבה   • לפועל  יוצאת  ורוממותו,  תחילה  ית'  מציאותו  אמת  לפועל  הארת  אותה  להוציא  וצריך 
בבכח של הדיבור, דהיינו באותיות   שהאמת מאירהע"י  )בעיקר בחו"ג ששם(  להתפעלות הרוח שבלב  

בנשמתוהדיבור   כלולות  עצמותיו  אח"כ  ו  ,כשעדין  מכל  בדברו  נפשו  יוצאת  אמת  דיבור  שמוציא  ע"י 
 ורחימו זה הבחי' בפועל   וילחבכוונה וד

)בשש    דהיינו להפריד את הפועל מהבכח   )ו' חדשים ובז' יצא לחפשי(לידה  בבחי'  עצם ההוצאה לפועל היא   •
      . ח ממללא בחי' דיבור()בחי' שש קצוות שבז"א שהוא בחי' רו פועל(הבחי' ב"פ מקום ציור וזמן שבכח ו

הבכח  כש • אל  להתחבר  צריך  לפועל  להוציא  בו  רוצה  כוונת ולהכלל  וזו  הפועל,  את  ממנו  ולהוליד 
ש ויב  ג'  ד'  כלים  הכשר  בלק"ה  הבכחמוהרנ"ת  אל  הפועל  עולה  לפועל  ההוצאה  בחי'  .  ראשית  וזה 

התורה  בתחילת  הסתלקותו  ש   המבואר  בשעת  בצדיק  דבק  להיות  צריך  לפועל  להוציא  הרוצה  תלמיד 
כשיורד רוח דלעילא להעלותו מדרגה, ואז הדבק בו מאיר בו גם הרוח דלעילא ומגדיל את הבכח שלו  

      פי שנים וגם את הכח להוציא פי שנים לפועל מהבכח הזה. בבחי' 

רס  • בתורה  המבואר  השם  הסתלקות  שגם  מחדש  רבינו  הטוב    ובזה  שמו  דהיינו  נפשו  מוסר  שהצדיק 
שיבזוהו, שגורם  ע"י  הזה  נעשית    שיסתלק  בפי  באופן  לזכות  הזמן  זה  וגם  לסלקו  דלעילא  רוח  שיורד 

 שנים.  

 
הרי את ספר משלי כתב    וצ"ע שקרבן התמיד היה מכניס הרהורי תשובה תמיד עד שלא היה לבעל העבירה טעם בעבירה.    משמע 

לו כשתעשו עבירה היא תיהיה בלי ידים ובלי רגלים. משמע שהמקורב לצדיק  שיחה של רבינו שאפי   ועיין שלמה המלך בזמן הבית.  
 אמת זוכה לדעת כמו בזמן הבית.
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  . כי כל הוצאה לפועל בחי' בריאת עולם, שמתחיל מבחי' חלל פנוי. חרון אף שבתחילת ההוצאה לפועל •
עוד כי תמיד   בחי' תחילת הבניין שיורד לפרטים ועוזב את הכוונה הכללית בבחי' העוסק בבנין מתמסכן.

 מתחיל מהארת אמת גדולה שכלפיה עדין הוא צריך לתקן הרבה את מעשיו.  

התלויה    , בחי' תפילה)תורה לב תנינא(  תיקון הברית],  )לק"ה הכשר כלים ד' יב(  , שרש לכל הרוחותרוחו של משיח •

וזה    כל עצמותי ולהבדיל בטומאה ניאוף(בחי'  קומת האדם בקדושה לתפלה    )ושניהם בחי' רוח שתופס את כל  בברית )תורה נ'(

שיחה לשון  והבפועל    .[משיח  נעשים הבכח  ועי"ז  ע"י המתקת החרון אף שבירת מדת הכעס  היא מתגלית 
 . לשתי רוחות אלא שעדין מחוברות

בתחילת התורה מבואר שהמכוון הוא הכוונה בתפילה. ועיין לק"ה ברכת הריח   לפועלמה צריך לצאת   •
מצוה תכליתו הוא  ה'   עיקר המעשה  דהיינו שגם  ברצון  ונגמר  ברצון  מתחיל  לפועל  ההוצאה  ד' שכל 

 התגברות הרצון. 

הדיבור   • אותיות  הדבורשלימות  אותיות  שלימות  חסרון  שממנה  הרשעה  את  שמפיל  אמת  שצ"ל    ע"י 
 .  שמציאות הרע מעלים אותה בבחי' כל עצמותי, מעומק עצמיותו

היא   • ועיקר המניעה  בגלות מצרים  עדיין הם  הדיבור מהגרוןכשאותיות הדיבור בשלימות  בחי'    יציאת 
, כי אע"פ שכבר יש בו אמת כנ"ל אבל היציאה ע"י חשק שזה עיקר תיקון הדיבור להיות יציאת מצרים

ורצון עיין    מדבר אמת בחשק  דייקא  חנוכה  וזהו שנאמר סמוך לאחר  והלל להש"י  בהודאה  וזה  גדול, 
תנינא   ב'  הדיבורתורה  חלקי  בד'  אמת  קוי  ג'  הארת  ע"י  הודאה  ימי  וצריך    )חנכה  בשבת  והשלימות 

 (להאיר לששת ימי החול עי"ש

החשק • מגביר  המנמניעה  על  מתגבר  זה  ומכח  אצלו,  המציאות  יקר  הנחשק  נעשה  ידה  על  כי  יעות  , 
בהכרח שתיהיה  להשיגו לכן  יח(  ד'  כלים  )לק"ה הכשר  הנחשק  אור  לקבל  כלים  נעשה  המניעה  וע"י   ,

כג הנחשקוהמניעה  מבואר    .דל  הריח עוד  ברכת  ה'  )לק"ה  שפגמו  (  ה'  העוונות  מחמת  היא  שהמניעה 
 בחשק וע"כ ההכרח להרבות לו מניעות כדי להגביר החשק.

  ( אמצע אות ב'מהיכן מתחיל החשק הראשון להוציא לפועל )כך מקשה מוהרנ"ת לק"ה ברכת הריח ה'   •
הוא חסד ה' שבחמלתו מאיר לאדם מרחוק את האמת, באופן שתשאר הבחירה חפשית ורק הנבון יזכה  

 )עיין עומק העניין בביאור נפלא בלק"ה ערובי תחומין ה'(  להמשך אחריה.

א עיקר האמת. כי פרנסה דקדושה היא שברו על  יותיקונן ה  ,אמתה  לעמניעות  השתי  הן    פרנסה והכבוד •
והן בחי' חו"ג אהבה ויראה כי    ה' אלקיו )מבואר יותר בתורה עו(, וכבוד הוא תכלית הענווה )תורה ו'(

 ענוה התאפסות ושברו על ה"א בחי' דביקות ואהבה. 

( הנובע מניתוק מהארת הרצון )הכשר  'ה   ')ברכת הריח ה שה  ווהחשק לקדפגם הרצון  הוא    פגם העבירה •
מוריד נשמתו למטה )ובשער מאמרי רשב"י על פ' נח משמע שהחטא    פועל נעלם בבכח.ה  כלים ד' יב(

 ( עד שמאבד לגמרי את הצלם ונעשה כבהמהאדם ממקור החיים הצלם מרחיק את ועי"ז 

)ברכת הריח ה' ה'( ביאר כי עיקר הוא הרצון והעבירה פגמה בחשק והרצון    בלק"ה.  כיצד מועיל תשובה •
תשובה נלמד מבאר רבינו שוע"י תשובה מתגבר ברצון וחשק חדש ומתקן הפגם. אבל עומק העניין כי  

שהחרטה מעלה את האדם למקום ששם חל הנדר    , דהיינו)וכן מבאר גם במסילת ישרים ספ"ד(מנדר  
כ מעיקרו,  אותו  מעלה  ועוקר  תשובה  של  החרטה  האדם  ך  הרצון  את  המדות  לשרש  ספר  גם  )עיין 

היכן שנעלם הרצון מחמת העבירה וחוזר  (  יום שעושה תשובה הוא למעלה מהזמן  ח"ב אות א'  תשובה
לכאורה יש להקשות קושיית האחרונים          .)לק"ה הכשר כלים ד' יב(  ופותח מחדש ומוציא אותו לפועל

( מעשה  מבטל  וכיצד  רצון  היא  מעשהשחרטה  עוקר  לא  שמחשבה  מבואר  בכלים  מאידך    ,דבמשנה 
ויש בזה אריכות עיין במקומו( ולפי רבינו נראה   ,מצינו בתוהה על הראשונות שמפסיד מעשיו הטובים

קשה כיון שמצינו בנדר שחרטה עוקר    הוצאה מכח לפועל למעשה תלוי בדיבור ממילא לא  הלכשכיון ש
 דיבור הכי נמי בתשובה עוקר את הדיבור ומעשה נעקר ממילא.

 
 עד כאן ההקדמה 

 
 

 * 
 [ יז]  סותורה 

אם תראה אותי , אלי ויאמר וכו' ברוחך ויהי נא פי שנים  \יח/)מלכים ב ב(

 לוקח מאתך יהי לך כן וכו'.

 
ה בשיש"ק ח"ב  שאומר ברכת הלבנה בהתלהבות )עין מז תורה זו נאמרה בשנת תקסז אחרי חנוכה )חי"מ( ונאמרה פסקא פסקא תחילה ענין פי שנים כרבו באמצע השבוע בסעודת ערב אחרי שראה אחד מאנ"ש  יז

 קצו שרמז עליו שזכה לפי שנים כרבו עי"ש( ובשבת ענין שבירת מניעות ובמוצ"ש ענין המשכת רוחו של משיח )פל"ח( 
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שנים פי  באלישע  כך  אחר  נתקיים  ש  והנה  במדרש  ניסים  אלישע  כמבואר  שנים  פי  עשה 

יותר מאליהו רבו\כ[/ יט]מאליהו נעשה    [כא]   , נמצא שהיה אלישע מתפלל בכוונה  משמע שנס 

תפילה. כמו   על ידי. כי כל הנסים והגדולות שעשה אלישע, כולם היו  \כב/ כפי הכוונה בתפילה
אלישע   ו שלבספר מלכים שמלך ישראל ביקש מגיחזי משרת  על פסוק  \כג /שאמרו רז"ל )מגילה כז(

ומבארת הגמ' שם שגדולות הכוונה  .  ה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישערספ  \כה/[כד]

 
ם    ב " ב פ -מלכים   יח ֵניהֶׁ ְ ַעְברּו ש  ַוּיַ ה  ֵהּנָּׁ וָּׁ ה  ֵהּנָּׁ צּו  חָּׁ ַוּיֵ ם  יִּ ַהּמַ ת  ה אֶׁ ּכֶׁ ַוּיַ ְגלֹם  ַוּיִּ ְרּתֹו  ת ַאּדַ הּו אֶׁ ּיָּׁ ח ֵאלִּ ּקַ ַוּיִּ ה: ּבֶׁ )ח(  בָּׁ רָּׁ הּו     חָּׁ ּיָּׁ ְוֵאלִּ ם  ְברָּׁ י ְכעָּׁ )ט( ַוְיהִּ

רוּ  ם ּבְ ַניִּ ְ י ש  א ּפִּ י נָּׁ יהִּ ע וִּ ָּׁ יש  ר ֱאלִּ ַוּיֹאמֶׁ ְך  ּמָּׁ ַקח ֵמעִּ ּלָּׁ ם אֶׁ רֶׁ טֶׁ ְך ּבְ ּלָּׁ ה  ֱעש ֶׁ ה אֶׁ ַאל מָּׁ ְ ע ש  ָּׁ יש  ל ֱאלִּ ַמר אֶׁ י: אָּׁ ם     ֲחךָּׁ ֵאלָּׁ אֹול אִּ ְ ש  יתָּׁ לִּ ִּ ְקש  ר הִּ ַוּיֹאמֶׁ )י( 
יְ  ְך  ּתָּׁ ֵמאִּ ח  י ֻלּקָּׁ ה ֹאתִּ ְראֶׁ ה: ּתִּ ְהיֶׁ יִּ ן לֹא  ם ַאיִּ ֵכן ְואִּ י ְלךָּׁ  ם     הִּ ֵניהֶׁ ְ ין ש  ּבֵ דּו  ְפרִּ ַוּיַ ב ֵאש  ְוסּוֵסי ֵאש   כֶׁ ה רֶׁ ּנֵ ְוהִּ ר  ְוַדּבֵ לֹוְך  ים הָּׁ ה הְֹלכִּ י ֵהּמָּׁ ַוְיהִּ )יא( 

ם:  יִּ מָּׁ ָּׁ ה ַהש ּ רָּׁ ֳסעָּׁ הּו ּבַ ּיָּׁ ַעל ֵאלִּ רָּׁ    ַוּיַ ש ְ ב יִּ כֶׁ י רֶׁ בִּ י אָּׁ בִּ ה ְוהּוא ְמַצֵעק אָּׁ ע רֹאֶׁ ָּׁ יש  ֱאלִּ ם  )יב( וֶׁ ַניִּ ְ ש  ֵעם לִּ ְקרָּׁ יו ַוּיִּ דָּׁ ְבגָּׁ ֲחֵזק ּבִּ הּו עֹוד ַוּיַ אָּׁ יו ְולֹא רָּׁ ָּׁ ש  רָּׁ ֵאל ּופָּׁ
ים:  עִּ ן:    ְקרָּׁ ְרּדֵ ַפת ַהּיַ ֲעמֹד ַעל ש ְ ב ַוּיַ ָּׁ ש  יו ַוּיָּׁ לָּׁ ה ֵמעָּׁ ְפלָּׁ ר נָּׁ ֶׁ הּו ֲאש  ּיָּׁ ת ֵאלִּ רֶׁ ת ַאּדֶׁ ם אֶׁ רֶׁ ה     )יג( ַוּיָּׁ ְפלָּׁ ר נָּׁ ֶׁ הּו ֲאש  ּיָּׁ ת ֵאלִּ רֶׁ ת ַאּדֶׁ ח אֶׁ ּקַ ה  )יד( ַוּיִּ ּכֶׁ יו ַוּיַ לָּׁ ֵמעָּׁ

ֲעבֹ  ה ַוּיַ ֵהּנָּׁ ה וָּׁ צּו ֵהּנָּׁ חָּׁ ם ַוּיֵ יִּ ת ַהּמַ ה אֶׁ ּכֶׁ הּו ַאף הּוא ַוּיַ ּיָּׁ ד ֱאלֵֹהי ֵאלִּ ה ְידֹוָּׁ ם ַוּיֹאַמר ַאּיֵ יִּ ת ַהּמַ ע: אֶׁ ָּׁ יש   ר ֱאלִּ
 'ועיין לעיל תורה יט אות ה   ' לב ד"ה ועיבור נדב, ובדרשות הר"ן דרוש ח' ד"ה עניין אלישע עם אליהו.שער הגלגולים הקח"א רמז צב, וברייתא דלב מדות מידה א'  שמעוני עיין ילקוט  יט

רמז צב ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו אף הוא ויכה את המים מלמד שנעשו נסים    -  פרק כא   -ילקוט שמעוני בראשית    כ 
ות שני צדיקים עומדת ובשניה לא היה אלא זכות צדיק אחד וכן הוא  לאלישע בקריעת הירדן יותר מאליהו שבפעם ראשונה היתה זכ 

ועיין בברייתא דלב מדות הנ"ל שהקשה       אומר ויהי נא פי שנים ברוחך אלי אתה מוצא ח' מופתים ביד אליהו וי"ו מופתים באלישע.
 שבפסוקים משמע שהיו יותר ניסים ועי"ש מה שתרץ.

י( ויהי כעברם ואליהו אמר לאלישע    -ונראה לי שזה היה ענין אלישע עם אליהו, שנאמר )מל"ב ב ט    -דרוש ח'  דרשות ר"ן  עוד עיין  
ויהי נא פי שנים ברוחך אלי, ויאמר הקשית לשאול אם תראה אותי לוקח מאתך יהי לך כן   וגו' ויאמר אלישע  שאל מה אעשה לך 

יהו לאלישע הקשית לשאול, כי אחרי שאתה עלול ממני ומושפע באמצעותי,  ואם אין לא יהיה. והענין כפשוטו וכמשמעו, שהשיב אל 
אי אפשר שתעלה למדרגה יותר ממדרגתי, כי העלול לא יתחזק יותר מהעילה. אבל אם תראה אותי לוקח מאתך, שתהיה שם בעת  

יא נתעלה אליהו על אחת  שימשך השפע עלי יותר ממה שהוא נמשך היום, וזהו בעת אשר אהיה לוקח מאתך, שאין ספק שבעת הה 
כמה וכמה ממה שהיה בתחילה, עד ששבו נפשו וגופו כמלאכי השרת. אם תראה אותי בעת ההיא, ויגיע אליך השפע באמצעותי, יהי  
לך כן, שיגיע אליך פי שנים ממה שאני עומד בו היום, באמצעות המעלה שאתעלה בה בעת ההיא. ואם אין לא יהיה, כי אי אפשר  

ותי למעלה ממעלתי, אם לא שתהיה עמדי כאשר אשיג השפע הגדול, כי אז באמצעותי ובהשתתף עמדי לשפע  שתתעלה באמצע 
 ההוא, ימשך אליך ממנו יותר ממה שאתה מוכן אליו.  

בעניין  עיין    עוד  ברוחך  שנים  לב  פי  הקדמה  הגלגולים  אלישע  י וע   -שער  אל  נתנו  ואביהוא,  נדב  כשעלה    הנביא בור  עבור,  בסוד 
ז"ס מה ששאל אלישע, ויהי נא פי שנים ברוחך אלי. ובספר הקנה כתוב, פי שנים הם נדב ואביהוא. והענין הוא, כי נ"א ר"ת  לשמים. ו 

נדב ואביהוא, שהם פי שנים שנתעברו ברוחו של אליהו. גם ר"ת "נא "פי "שנים "ברוחך "אלי. הוא נפש בא, ר"ל, כי נדב ואביהוא,  
)צ"ע כי שם בהקדמה לא כתב שרוח    נז"ל, שבא אליך בעבור שהרגת לזמרי, תתנם עתה אלי: שהם מבחי' נפש דאצילות דאדה"ר כ 

דאליהו היא רוח דאדם הראשון וזכה לה במעשה זמרי אלא שלא היה יכול לזכות ברוח עד שתיהיה לו הנפש דאדה"ר ולזה נתעברו  

 .   ובלק"ה הכשר כלים ד' לג.בהקדמה יד שם    בו נדב ואביהו שהם נפש דאדה"ר תחילה ועי"ז זכה גם ברוח(  עוד עיין מזה 

אמנם הרוח דאצילות של אדם הא', לקחו אליהו הנביא ז"ל, ולכן עלה בשמים, ולא מת כשאר בני אדם, כי    -  הקדמה לא   עוד עי"ש 
, אלא בחי'  היה דומה למלאך ה' צבאות, ולא לבני אדם, ואח"כ נעשה מלאך בשמים כנודע. וזהו טעם שלעולם לא הזכיר באליהו ז"ל

זכה אל הרוח הזה   ה' ישאך. אמנם לא  ורוח  וכתיב  רוח אליהו על אלישע,  נחה  וכתיב  ברוחך אלי,  נא פי שנים  ויהי  וכמש"ה  רוח, 
דאצילות, עד שהרגו לזמרי במעשה שטים, לפי שמוכרח הוא שאין הרוח שוכן באדם אלא עד היות בו נפש ולכן כאשר פינחס הרג  

דא  נפש  ולקח  זכה  ועליו  לזמרי,  דאצילות,  הרוח  לחלק  זכה  אז  הזאת,  דאצילות  לנפש  שזכה  ואחר  ואביהוא.  בנדב  שהיתה  צילות, 
נתבשר הנני נותן לו את בריתי שלום, כי הרוח הוא מן הת"ת והיסוד כנודע, ושניהם נקראים שלום, כנודע מפסוק שלום שלום לרחוק  

 ולקרוב, ת"ת ויסוד: 
 הנביא לא בא למדרגתו אלא ע"י התבודדות עי"ש עיין שיש"ק ח"א סימן תשכד אליהו  כא

ניסים שעשה    צ"ע בזה   כב  בכוונה מאלישע. האם הטז  אם הפירוש שכל תפלה בכוונה מתקבלת. האם אליהו התפלל פחות פעמים 
תפילות התפלל בכוונה. ואליהו התפלל רק ח' פעמים בכוונה, זה בוודאי לא מסתבר. או שתמיד התפלל אליהו קצת    הפירוש שרק טז 

שיש   דבר  מבקש  הצדיק  האם  עוד  התפלה.  שתתקבל  צריך  כוונה  כמה  וצ"ע  לא  ולפעמים  נתקבלה  לפעמים  ולכן  בכוונה,  פחות 
כוחו  היכן  עד  יודע  שצדיק  מסתבר  ויותר  יקבל.  שלא  הכיר    אפשרות  ואלישע  ממדרגתו  למעלה  מבקש  לא  לכן  בתפילתו  לפעול 

גוזר והקב"ה   ניסים.  עוד צ"ע בזה דאיתא בגמ' מ"ק טז: צדיק  בעצמו שיש לו יותר כח בתפילתו מכח אליהו ולכן העיז לבקש יותר 
 מקיים, ולכאורה לאו דווקא ע"י תפלה.

+מלכים ב' כ"ה+ וישרף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית    דרש בר קפרא: מאי דכתיב   -  .מגילה דף כז  כג
כמשמען, ואת כל בית גדול    -אלו פלטרין של מלך, ואת כל בתי ירושלים    -זה בית המקדש, בית המלך    -גדול שרף באש. בית ה'  

יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר: מקום שמגדלין בו תורה, וח  ד אמר: מקום שמגדלין בו תפלה. מאן דאמר תורה,  שרף באש. רבי 
דכתיב +ישעיהו מ"ב+ ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ומאן דאמר תפלה דכתיב +מלכים ב' ח'+ ספרה נא... הגדלות אשר  

ר רבי יהושע  ברחמי הוא דעבד. תסתיים דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר מקום שמגדלין בו תורה, דאמ   -עשה אלישע. ואלישע דעבד  
 בן לוי: בית הכנסת מותר לעשותו בית מדרש, שמע מינה.

 ' ד' ב ח-מלכים כד

י   ב פרק ח -מלכים   כה ה ֱאלִּ ש ָּׁ ר עָּׁ ֶׁ דֹלֹות ֲאש  ל ַהּגְ י ֵאת ּכָּׁ א לִּ ה ּנָּׁ רָּׁ ים ֵלאמֹר ַסּפְ ֱאלֹהִּ יש  הָּׁ י ַנַער אִּ ל ֵגֲחזִּ ר אֶׁ ְך ְמַדּבֵ לֶׁ ע: )ד( ְוַהּמֶׁ ָּׁ    ש 

כי  הכוונה  השגחה  והיה  ישראל  הרעב    למלך  שנות  בשבע  אלישע  אותה  שלח  לשם  פלישתים  מארץ  השונמית  חזרה  שעה  באותה 
שעתה נסתיימו, ובאה לבקש מהמלך שיחזירו לה את בית ושדותיה שלקחו ממנה בינתים ונזדמן בהשגחה שכשבאה סיפר גחזי למלך  

 הנס שנעשה עם בנה ומיד הסכים המלך להחזיר לה כל אשר לה.



 מוהר"ן                      תורה סו                   ליקוטי                                          13פא: 

כי   דעבידלתפלה  הוא  בתפילה  עביד  כי  שעשה    ואלישע  שהניסים  הבין  ישראל  שמלך  דהיינו 
להם.   כוונת התפילה שגרמה  גודל  היא  פי אלישע עיקר גדולתם  נמצא שכל מה שביקש אלישע מאליהו 

מכח רוחו של אליהו שתאיר בו אמת גבוה בחוזק גדול    שנים ברוחו הכוונה שביקש להתפלל יותר בכוונה
ס) בתורה  כמבואר  אחד  תפילתו  מכל  לעשות  שיזכה  לתכלית  עד  ביטול  דהיינו  לעיל  מכל   העד שעוש ה 

 : ותפלה כזו בודאי מתקבלת לכן היה בכוחו לעשות ניסים רבים (שזה תכלית הכוונה שאפשרהתפלה אחד, 

 
 אאות 

יה לו  הכיצד יכול היה אליהו להבטיח לאלישע שיקבל ממנו יותר ממה שבסוגיא זו  ה חזקהיתרץ קושי עתה 
 . (וישבבזוהר )כך הקשה  בעצמו

 ותלוי רק בו עד כמה דבק בצדיק וצ"ע כי כפי שהולך ומבאר משמע שכל תלמיד יכול לזכות לפי שנים
וא"כ למה צריך היה אלישע לבקש בקשה מיוחדת על זה ועוד שאחר הסתלקות אליהו היה צריך להזכיר  

 . ה אלישעואולי כיון שכאן זה התחדש לא ידע מז  \כו/ כדי שיתקיים בו שהובטח לקבל פי שנים

כרבודע שנים  פי  לו  שיהיה  דהיינו  מהרב.  גדול  התלמיד  שיהיה  שאפשר  כאן    ,  )הלשון 

יותר מרבו והביאור כי בקש לקבל מהפי שנים  ,  לכאורה סותרת, כי כרבו היינו כמו רבו ופי שנים משמע 

  של רבו   . ואעפ"כ הכל יהיה בכחו(דהיינו כרבו שבשעת ההסתלקות  ו בשעת הסתלקותורבשיהיה ל
לא רק בשעת ההסתלקות אלא שמכח הפי שנים שמקבל בשעת ההסתלקות ניתן לו כלי לקבל מרבו תמיד  

מה שביקש אלישע מאליהו  הנ"ל    . וזה בחי'בבחי' הלבנה מהחמה )כך משמע מלק"ה הכשר כלים ד' ג'(

עצמו של דלעילא  בחי' הרוח    על ידי , ברוחך דייקא, ש\כז/ ויהי נא פי שנים ברוחך אלי  הנביא
גם כאן כנ"ל נקט שתי לשונות סותרים פי שנים כמותו(    \כט/[כח]   אליהו רבו, יהיה לו פי שנים כמותו

בשעת  אבל    ,אע"פ שאין אדם יכול לתת יותר ממה שיש לומבואר בזוהר וישב הנ"ל ובדרשות הר"ן הנ"ל ש
שנים  זוכה  הפטירה   לפי  בחייו  הצדיק  לו  מאד  ממה שהיה  בו  הדבק  אפשר שהתלמיד  בשעת  ואז  ונמצא 

 : וכפי שמבאר רבנו בהמשך  ,ממה שהיה לרבו בחייויקבל פי שנים הסתלקותו 
 

  שםשעל ידה זוכה התלמיד הנמצא  ,בשעת הסתלקותוהיורדת לאסוף את הצדיק הנ"ל עתה יבאר שהרוח  
שמבואר בזוהר שיש לצדיקים ובפרט לאותם צדיקים שנכפל  היא הרוח דלעילא ,דבוק בו לפי שנים כרבו

 שמם בתורה לרמוז על זה. 
זה חידוש של רבינו נפרדים.  ונראה שחיבור שתי סוגיות אלו  כי בפשטות הם שני ענינים  כמבואר באור , 

ר שתוסף  כט  מז  בראשית  יגוועון  החיים  כל  וחם  כמספר  הם  הצלם  האדםנצוצות  חיי  ועלו    ימי  שתיקן 

 
הּו  )יד(    ב פרק ב -מלכים   כו  ּיָּׁ ד ֱאלֵֹהי ֵאלִּ ה ְידֹוָּׁ ם ַוּיֹאַמר ַאּיֵ יִּ ת ַהּמַ ה אֶׁ ּכֶׁ יו ַוּיַ לָּׁ ה ֵמעָּׁ ְפלָּׁ ר נָּׁ ֶׁ הּו ֲאש  ּיָּׁ ת ֵאלִּ רֶׁ ת ַאּדֶׁ ח אֶׁ ּקַ ם  ַוּיִּ יִּ ת ַהּמַ ה אֶׁ ּכֶׁ ַאף הּוא ַוּיַ

ע:   ָּׁ יש  ֲעבֹר ֱאלִּ ה ַוּיַ ֵהּנָּׁ ה וָּׁ צּו ֵהּנָּׁ חָּׁ  ַוּיֵ

אף הוא, בפרקי רבי אליעזר    -פי שנים ברוחו אלי. אף הוא ויכה את המים    שהובטחתי שתשרה בי   -)יד( איה ה' אלהי אליהו    -רש"י  
 בנו של רבי יוסי הגלילי: גדולה חציית אלישע כפלים כשל אליהו, שבתחלה זכות שניהם, ועכשיו זכותו יחידי: 

 אלי ולא עלי צ"ע   הלשון   כז 
 באור יקר שם שער ח סימן ח )דף צ(  עיין זהר וישב קצא: וביאור הרמ"ק כח

י "כ  ומש   -דף קצא:    זוהר וישב   כט ִּ ֲחָך ֵאַלי    פ  רו  ם ב ְׁ ַניִּ רו ֲחךָ   ַמאי  שה וק ש ְׁ ם ב ְׁ ַניִּ י ש ְׁ ִּ יהיתה כוונתו בבקשה זו,    מה ֵאַלי    פ  כִּ ַעל ַחד   וְׁ ךְׁ ד ְׁ ָ ת  ָקא ַדעְׁ ֵרין  ָסלְׁ יל    ת ְׁ אִּ יעלה על    וכי ש ָ

ָלא   )ה"ג ד"ז(   ַמה דעתך ששאל שיהיה לו נבואה פי שנים מאליהו,  ַאל   ד ְׁ ֵתיה  ֵהיךְׁ ש ָ ו  ש  רְׁ ֵיה  ֲהָוה ב ִּ ינ  שלא היה ברשותו של אליהו איך שאל ממנו שיתן לו, וכי יכול אדם להוריש דבר    מה   מִּ

א שאין לו,   ָ יל    ֶאל  אִּ יהו  ָלא ש ָ ֵרין    רו חַ אִּ ת ְׁ מרוח שלו,  הוא לא    אלא ַעל ַחד  פי שנים  רוח נבואה  יתן לו  הנביא  ֵיה     ֶאָלא שאל שאליהו  ינ  ַאל מִּ י ש ָ ממנו אלישע,    ביקש כך    אלא ָהכִּ

ַההו א  ֲהָוה ֵליה     ב ְׁ יד רוח הנבואה שיש לו,    שבאותו רו ָחא ד ַ ַיֲעבִּ ַההו א רו ָחא    ד ְׁ ָמא ב ְׁ ָעלְׁ ין ב ְׁ ו סִּ מ  ֵרין נִּ )כמו בענין תחיית המתים  לעשות בזה הרוח עצמו שני נסים בעולם,    שיוכל   ת ְׁ

"ל כי כמו שאליהו היה  ור   דף מז ע"א(,  סנהדרין ' מתים, אחד את בן השונמית, ואחד שריפא את נעמן מצרעתו, ומצורע חשוב כמת, כמבואר כל זה במס'  ב אליהו החיה רק מת אחד, ואלישע החיה  
לפעול בנסים כרצונו, דהיינו פי שנים יותר ממה שפעל אליהו, כי מה שאליהו לא פעל יותר נסים לפי שלא נזדמן    שיקבל קש אלישע שיוכל על ידי רוח הנבואה  פועל בכח הנבואה כרצונו, כך בי 

 עוד נס.     לעשות לו  

יב, ַוי אֶמר    ַמה  תִּ יתָ לאלישע    אליהו כ ְׁ ש ִּ קְׁ הִּ   הִּ ךְׁ יְׁ ָ ת  ח ֵמאִּ י ֻלק ָ ֶאה אֹותִּ רְׁ ם ת ִּ אֹול, אִּ ש ְׁ אִּ לִּ ָך ֵכן, וְׁ ֶיה, ַמאי    ם י לְׁ הְׁ ן לֹא יִּ ָמא ַאיִּ י    ַטעְׁ ֶאה אֹותִּ רְׁ ם ת ִּ תלה בקשתו בזה אם    למה אִּ

א יראה אותו בעת שיסתלק ממנו,   ָ ֵמיַקם ַעל    ֶאל  יכו ל לְׁ ֵ ם ת  ָרא ָאַמר ֵליה  אִּ ק ָ ֵדי  עִּ כ ְׁ ָך  לְׁ ֵהא  יָנךְׁ יְׁ ָנא מִּ יבְׁ ָנסִּ תְׁ אִּ א ד ְׁ ת ָ עְׁ ש ַ ָנא ָלךְׁ ב ְׁ ַבקְׁ ש ָ ד ְׁ רו ָחא    תוכל כך אמר לו אם    אלא ן  דְׁ

לדבק מחשבתך להיות דבוק עמי עד שתהיה עצם אחד עמי    שתוכל לעמוד על עיקרו של רוח שלי שאניח לך בשעה שאלקח ממך יהיה לך כן, ר"ל אם באותה שעה יהיה חומרך מזוכך כל כך  

ָהא בעת שיעבור הרוח ממני אליך בשעה שאסתלק ממך, אז יהיה לך כן. ואמר רבי אלעזר כי כן הוא בכל נביא   יסתלק קצתו   ולא והיינו נפשך קשורה בנפשי, כדי שתקבל כל מציאות הרוח   ל   ד ְׁ כ ָ
רו ָחא   ָרא דְׁ ק ָ א כל עיקרו של רוח הנבואה,    כיַההו א עִּ ת ָ עְׁ ש ַ יה     ב ְׁ ל ב ֵ ֵ כ  ַ ת  סְׁ יִּ ד שיסתכל ויתדבק בו הנביא כראוי,    בשעה דְׁ הו     כ ַ י ָ ֵאלִּ שנתדבק אלישע באליהו בעת שראה    כמוָחֵמי ֵליה  לְׁ

ָקא ָיאו ת   ֶיֱהֵוי אותו לוקח ממנו,  דְׁ יה  כ ִּ ָתא ב ֵ ֵביקו     )רמ"ק ורא"ג ומפרשים( ברוח הנבואה כראוי.    דביקותו תהיה    אז דְׁ

א   )דף קצב ע"א( יה     ת ָ יף ֵמַרב ֵ אֹולִּ ָמה דְׁ ל ב ְׁ ַ כ  ַ ת  סְׁ אִּ ָחֵמימי שמתבונן ומעיין במה שלמד מרבו,    ראה ו   בא ֲחֵזי ַהאי ַמאן ד ְׁ ַההו א ֵליה     וְׁ ָתא    ב ְׁ מְׁ את צורת רבו באותה החכמה    ורואה ָחכְׁ

יל ותתקשר נפשו בנפש רבו, אז   תתדבק שלמד ממנו, ר"ל כשיעיין במה שלמד מרבו ויצייר צורתו בשכלו עי"ז   יר   ָיכִּ ַההו א רו ָחא ַית ִּ ָפא ב ְׁ ֹוסְׁ ת  אִּ ה רוח החכמה יותר,  יכול להוסיף באות   הוא לְׁ

ע"י   ברבו, וכמו    שיחשוב כי  כנביעתו  בו  ויהיה נובע  הנה יעורר ממש החכמה ממקורה ברבו,  רבו,  בצורת  ויתדבק במחשבתו  יהיה    שרבו בחכמה  כך  ונובע תוספת חכמה  מוסיף  עיונו היה  בטוב 

א התלמיד ככחו ממש. ומביא ראיה מיוסף, ואמר   ָהא יֹוֵסף    ת ָ ָכל ֲחֵזי ד ְׁ יד    ַמה   ב ְׁ יהו  ָעבִּ אִּ ָנא   ֲהֵוי וראה שהרי יוסף בכל דבר שהיה עושה,    בא ד ְׁ ֹוקְׁ י  ַההו א דִּ ָתא לְׁ מְׁ ָחכְׁ רו ָחא דְׁ ָחֵמי ב ְׁ

ֲאבֹוי    .... בהתבוננות בכח רוח החכמה שבקרבו שלמד מאביו את צורתו של אביו   רואה   היה ד ַ
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את  למקומ אליהם  לאסוף  יורדים  ההסתלקות  ובשעת  ה  .האדםם  כל  היא  דלעילא  שרוח  על  ופבנמצא 
   ציא האדם מהבכח שבנשמתו.ושה

  \ ל/ )ח"ג שער ה'(למהרח"ו  ושה  דואילו שתי הרוחות הנרמזות בתורה בכפל שמות הצדיקים מבואר בשערי ק
שהוא מזלו  היא  דלעילא  נשמת  רוח  הנשמות  בש  ושרש  שלמטה  מחצב  שלו  הענף  עד  ונמשך  שנוזל 

  .א הרוח דלתתאושה ,המתלבש בגוף
 דלתתא בפועל. הדלעילא בכח וה )או ששתיהן בכח או( ש שלפ"ז נמצא ששתי הרוחות הן 

אצל הצדיק   רשב"י  ודייקא  מאמרי  בשער  נח(  כמבואר  דלתתא)פ'  הרוח  בגופו   הנ"ל שאצל הצדיק  עדין 
ומריק לצלם   היא הצלם שהוא המקיף שלו ששואב מנשמתו שבמחצב הנשמות  דלעילא  ורוח  כבתחילה, 

 והצלם לרוח דלתתא שמוציאה הארות אלה לפועל בנפשו ע"י מצוות ותורה. 
האלה הן נשמתו שבבינה עילאה    נמצא שהצדיק תמיד מקבל מרוח דלעילא אלא שאע"פ ששתי הרוחות

באדם אזי החלק העליון הנעלם הוא גדול לאין שיעור מהחלק הנמוך שמתלבש ברוח אבל כשמתלבשות  
 .לבו

 וזה החידוש שבשעת הסתלקות אזי מקבל הארה גדולה מרוח דלעילא ועי"ז נמשך ועולה מדרגה. 
דלתתא רוחו  מוריד  החוטא  והוא    אבל  אדם  צלם  מאבד  ואזי  הצלם  נכנס  ובמקומה  לקליפות  רגליו  דרך 

ומבואר בלק"ה שמי שפגם    כבהמה ואם מוסיף לחטא יורד גם הצלם לקליפות והוא נכרת מהקדושה לגמרי.
הרוח דלתתא אזי אין לו תקנה אלא ע"י הצדיק וכפי שיתבאר שיש כמה בחינות הסתלקות שבהן אפשר  

 דיק ועי"ז לזכות לתשובה. לקבל בחי' פי שנים מהצ

היא נשמתו במחצב הנשמות    . רוח לעילא\לב/[לא] בחי' שני רוחות  ,, שיש להצדיקבזוהר  כי איתא

מוחו את  ומקיף  הנעלם  בצלמו  שניה  וור,  \לג / הקשורה  לתתאח  בתוכו היא    רוח  הנכנס  נשמתו  חלק 

אלה תולדות נח כמ"ש )בראשית ו'(  וזה רמוז בתנ"ך  .  המקבלת מרוח העליונה  ומתלבש ברוח לבו
,  וכן כתוב אברהם אברהם, משה משה, שמואל שמואל  נח לעילא נח לתתאדהיינו רמז שיש בחי'  ,  נח

תרח תרח  פרץ,  בזוהר  ]לה  \לד/פרץ  שם  פרשת  כמ"ש  זהריש  פסוק  על  ע"ב  נט  דף  ע"ש    ,נח 
זימנא  \לו/בתוספתא תרי  נח  למה  תרין    וז"ל  ליה  אית  בעלמא  די  וצדיק  צדיק  כל  אלא 

דין   בעלמא  חד  רוחא  לתקנהרוחין  בנפשו  ומאיר  ברוחלבו  המלבש  נשמתו  חלק  חד   היא  ורוחא 

 
  ארבעה   בכל   מתפשט   אדם   בצורת   הוא   אחד   אור   כי   נתבאר   הנה    : ענינה  מה   הנבואה   באיכות   'ה   שער   ג  חלק   -  קדושה   עיין שערי  ל 

  עשר   הנקרא   העליון   אדם   באורות   מתדבק   והוא ,  השפל   העולם   יסודות   ארבעה   סוף   עד ,  עשיה ,  יצירה ,  בריאה ,  אצילות   עולמות 
  להתלבש   הזה   בעולם   וברדתם ,  שם   כלולות   התחתונים   נשמות   וכל ,  הנשמות   מחצב   אור   הנקרא   האור   בזה   מתלבשים   והם ,  ספירות 
  ומתלבשות   לבד   התפשטות   בדרך   יורדים   הם   לבדם   ההם   השרשים   וענפי ,  חוצבו  משם   אשר   במקורם   דבוקות   שרשיהם   מניחות   בגופות 
  בעודן   עצמו   בקרקע   ונוגעות ,  למטה   עצמן   וכופפות   ממש   האילן   בגוף   ומושרשות   דבוקות   שהן   האילן   ענפי   כדמיון   הזה   בעולם   בגופות 
  הזה   בעולם   ועומד   ממנו   נפרד   ונשאר   האילן   מגוף   הענף   אותו   נכרת ,  להכרת   הראוי   חטא   חוטא   האדם   וכאשר .  האילן   בגוף   נאחזות 
 : השדה   עץ   האדם   כי   סוד   וזהו .  ההיא   הנפש   תכרת   הכרת   סוד   וזהו ,  הבהמה   כרוח 

  דבוק   למעלה   הנשאר   השרש   בחינת   כנגד   אחד ,  משה   משה ,  יעקב   יעקב , אברהם   אברהם ,  שמם   שנכפל   בצדיקים   שכתוב   מה   סוד   וזהו 
  יושב   עקיבא   רבי   של   מזלו   ה " ע   רבינו   משה   שראה (  ב " ע   ט " כ   דף   מנחות )   ל " ז  רבותינו   שאמרו   וכמו .  האדם   של   מזלו   הנקרא   וזהו , באילן 
 : בגוף   ונתלבש   שירד   הענף   אל   השפע   נוזל   ממנו   כי '.  וכו   ודורש 

 דווקא צדיק אלא כל אדם.   לק"ה הכשר כלים ד' ז' דלאו   עיין  לא

מבואר בשער מאמרי רשב"י שכל עוון גורם לירידת נשמתו ועי"ז נשמתו שלמעלה מתרחקת ממקורה, ומתמעט השפע מוחין    ההבדל 
 ששואבת מלמעלה ומריקה אל נשמתו המלובשת בו.

ה ְוַחּיּות לְ     -הכשר כלים ד' ז'    עיין לק"ה   לב  ם ֵיש  לֹו ַחּיּות ְלַמּטָּׁ דָּׁ ל אָּׁ ּכָּׁ ֶׁ א,  ש  ְלֵעּלָּׁ ים ּדִּ רּוַח ַחּיִּ א ְוהָּׁ ְלַתּתָּׁ ים ּדִּ רּוַח ַחּיִּ יַנת הָּׁ חִּ ֵהם ּבְ ֶׁ ה, ש  ַמְעלָּׁ
 ֶׁ ְך ש  ם ַאַחר ּכָּׁ ָּׁ ים ש  רִּ ין ַהְמבֹאָּׁ ֵני יּודִּ ְ יַנת ַהש ּ חִּ א. ְוֵהם ּבְ א, ֹנַח ְלֵעּלָּׁ יַנת ֹנַח ֹנַח, ֹנַח ְלַתּתָּׁ חִּ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ּסֹוף,ש  רֹאש  ְויּוד ּבַ יַנת יּוד ּבָּׁ חִּ יַנת    ֵהם ּבְ חִּ ֵהם ּבְ ֶׁ ש 

ַחּיּות  ר  ּקַ ְועִּ ּוֹפַעל.  ַח  ּכֹ יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ֶׁ ש  ם,  הֶׁ ּבָּׁ ר  ֶׁ ֲאש  ל  ְוכָּׁ ץ  רֶׁ אָּׁ וָּׁ ם  ַמיִּ ָּׁ ש  ְבְראּו  נִּ ם  הֶׁ ּבָּׁ ֶׁ ש  ם  ַדיִּ ַהּיָּׁ י  ּתֵ ְ ַעל   ש  ם הּוא  דָּׁ ל אָּׁ ּכָּׁ ל  ֶׁ א  -ש  ְלַתּתָּׁ ּדִּ רּוַח  הָּׁ ֶׁ ש  ְיֵדי 
רּוחַ  ה ֵמהָּׁ ָּׁ ֻדש ּ ְך ַהּקְ רֶׁ ל ַחּיּות ּדֶׁ ְך ּוְמַקּבֵ ֵ א.  מֹוש  ְלֵעּלָּׁ  ּדִּ

  בחי' עוה"ב עולם האמת שבו משוטטת מחשבתם תמיד.שרוח דלעילא היא    –פירש    על התוספתא שבזוהר דלקמן   מתוק מדבש ה   לג
עד כמה עולה בענף הנוזל    ולעיל בהקדמה כתבתי פי' מהרח"ו  הנביאים הן כל אחד  ואינו סותר כמבואר שמעלות  בשערי קדושה. 

 .ממזלו עד גופו 
אלה תולדות נח נח א"ר אבא בר כהנא כל מי שנכפל שמו יש לו בעולם הזה ויש לו בעולם הבא אתיבון    -ל' ד'    עיין בראשית רבה   לד 

ולם הבא א"ל אף היא לא תברא דא"ר יודן בשם רבי אבא בר כהנא )בראשית  ליה והכתיב תרח תרח א"כ יש לו חלק בעולם הזה ולע 
)הובא     טז( ואתה תבוא אל אבותיך בשלום בשרו שיש לאביו חלק בעוה"ב )שם( תקבר בשיבה טובה בשרו שישמעאל עושה תשובה: 

   ברבנו בחיי שמות ג' ד'(.  
 ר לעיל( )וצ"ע מדוע כתב כמ"ש שם שהרי לא נזכ ביאור מוהרנ"ת בתקפא  לה

ה   -פ' נח דף נט    זהר   לו  ָ ֵני    ָלמ  מְׁ ֵרי זִּ א כתיב נח נח ב' פעמים,    למה נַח נַח ת ְׁ ָ ית ֵליה  ת ְׁ   ֶאל  ָמא אִּ ָעלְׁ י ב ְׁ יק ד ִּ ַצד ִּ יק וְׁ ל ַצד ִּ ָ ין    ֵרין כ  יש לו ב' רוחות,    שבעולם   כל צדיק   אלא רו חִּ

רו ָחא   רו ָחא ָמא ֵדין וְׁ ָעלְׁ ָמא    ַחד ב ְׁ ָעלְׁ , ור"ל כי צדיק אפילו כשהוא עוסק בעניני עולם הזה ההכרחיים, ג"כ מחשבתו  הבא אחד בעוה"ז ורוח אחד בעולם    רוח   ָאֵתידְׁ   )דף ס ע"א(ַחד ב ְׁ

י ' חלקים אחד למעלה ואחד למטה, אבל באמת הם רוח אחד,  לב דבוקה למעלה, ונחשב כאלו רוחו נחלק   ָהכִּ הו  צַ   וְׁ ֻכל ְׁ ח ב ְׁ ַ כ  ש ְׁ יֵקי  ת ִּ "ה בב' שמות כנגד  הקב תמצא בכל הצדיקים שקראם    וכן ד ִּ

ה ב' רוחות,  ה   מש ֶ ָרָהם הלילה,    במראות ַיֲעקב   ַיֲעקב , בסנה מש ֶ ָרָהם    ַאבְׁ מו ֵאל , בעקידהַאבְׁ מו ֵאל   ש ְׁ ם עלי,   אצל   ש ְׁ ם    ש ֵ  . בתולדותיוש ֵ
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והכי תשכח   כל צדיק כפי מדרגתו  ,שהיא עד היכן שמשיג בבחי' עוה"ב השגות אלוקותבעלמא דאתי  
היכן שמשוטטת מחשבתו    בחי' חיות למעלה. דהיינו שיש לו  \לט/[לח[ ]צדיקי וכו' ע"ש  לזי בכולה

חיותו/  שב  \ממשם  העליון  החיות  ממקור  וחיות למטהנשמתושרש  השואב  שבעוה"ז    ,  ורוחו  נפשו  היא 

להש"י בוער  כולו  גופו  גם  שנעשה  עד  דלעילא  מרוח  נפלאה  אמת  בהם  והחיות שמאיר  והרוח   .
ישראל שם חלק נשמתו    \מא/שלמעלה הוא גדול מאוד מאוד כי שרשה במזלו שהוא מחצב נשמות 

 \מב/ לפועל הנסתר ומכוסה ממנו ומאיר למקיף שלו דהיינו להצלם ואפילו מה שיודע כמעט א"א שיוצא הכל
ולכן רוח דלעילא זו מכונה פי שנים כלפי רוח דלתתא ובאמת אין הכוונה פי  ,  כ"ש מה שלמעלה מידיעתו
בחי'  ביום הסתלקותו כשיורדת רוח  ביניהן רק מצד המהות מכונה כן פי שנים, ושנים ממש כי אין כלל יחס  

א אליו לאספו מתגלה לו חכמה עילאה שגם בחייו לא זכה לזה ועיין ערבי נחל ריש פ' ויקהל עילדל מהרוח  
אלא הוא שניתן    שיום אחרון זה נאמר בו אין שלטון ביום המוות והוא כבר לא נכלל בימים שצריך לתקן

 .  \מגדם לצוות לביתו עי"ש/ לא

 
 בכולהו   –מתרצו  לז

   ותבונה פרק מו. שער מאמרי רשב"י ריש פ' נח הובא בדעת עיין  לח

כתב רבינו זלה"ה בשער מאמרי רשב"י )בפ' נח על מאמר הזוהר בתוספתא דף    -(  הובא בדעת ותבונה פרק מו )   שער מאמרי רשב"י  לט
נ"ט( למה נח נח תרי זמני אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא אית ליה תרין רוחין רוחא חד בעלמא דין ורוחא חד בעלמא דאתי, והכי  

קי משה משה יעקב יעקב אברהם אברהם שמואל שמואל וכו' וכתב רבינו זלה"ה וז"ל, הענין הוא כי החלק הנקרא  תשכח בכלהו צדי 
אבל   תפארת,  הנקרא  ז"א  מן  הבאה  בחינה אחת  רק  לו  אין  היא  רוח  הא'  בחינות  ב'  לה  יש  הבינה  מן  הבאה  נשמה  הנקרא  החלק 
ומכ  סתומים  ז"א ששם האורות  דז"א מן  בהיותה למעלה במקום ראשו של  בגופו  ובהתפשטה  והב' היא ברדתה למטה  וסים כנודע. 

ולמטה. נתגלו האורות משם  ושם  יסוד דאימא שהיה מכסה האורות  ונשלם  נפסק  כי שם  ולמטה  הנשמה משתנית    החזה שבו  ולכן 
 ברדתה שם אל מקום הגילוי בבחינה אחרת: 

כי הרוח איננו רק בחינת רוח אחד בלבד, והנה הוא עוטף ומלביש  וזהו סוד הפסוק כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, פירוש  
ז"א, וזמ"ש יעטוף ולא אמר יתעטף ר"ל לנשמה, וביאר טעם אל העיטוף הנז' ואמר   את הנשמה כנודע בסוד אימא המתלבשת תוך 

המשכת בינה מראש ז"א    האחת היא , ואמר נשמות מיעוט רבים שנים  שתי בחינות עשיתי בנשמה ונשמות אני עשיתי פירוש כי הנה  
שיעטוף   ז"א  מבחינת  הבא  הרוח  אל  צריכה  אז  הגילוי  במקום  החזה  מן  למטה  התפשטותה  היא  והשנית  הסתום.  במקום  החזה  עד 

ולא תשאר הנשמה בגילוי וזמ"ש ונשמות אני עשיתי ולכן רוח מלפני יעטוף את בחינת השנית שעשיתי בנשמות, ומ"ש    וילביש אותה 
ואפשר שלהיותם בז"א    ק בלישניה והכונה היא על שתי בחינות הנשמה כנז'.ד יק וצדיק אית ליה תרין רוחין לא  דכל צד כאן בזוהר  

 קראם רוחין וזמ"ש חד בעלמא דין ז"א שהוא במקום הגילוי וחד בעלמא דאתי בינה שהוא במקום הסתום: 

הנפש ההיא, ויובן במ"ש חז"ל הרשעים בחייהם קרויים    ואמנם ענין תרין רוחין אלין שיש לכל צדיק וצדיק יובן במ"ש הכתוב ונכרתה 
)עיין תיקון ע' דף    כנז' בס' הזוהר ובס' התיקונין   נשמת הרשע יורדת אל רגליו בסוד ותגל מרגלותיו ותשכב מתים. ויובן במ"ש רז"ל כי  

הוא כי הרשע כאשר הוא חוטא הוא מוריד נשמתו בגיהנם בהיותו בחיים כי בעת יצירתו נופחה נשמתו בקרבו, ובהיותו    , והענין קלב:(
חוטא מוריד נשמתו דרך מרגלותיו ונשקעת בגהינם וכפי בחינת עונותיו יורדת נשמתו כך מדרגות ולכן בחייו קרוי מת, וכאשר היה  

 רשע גמור גמר להפיל נשמתו בגהינם: 

תאמר והרי אנו רואים אותו שהוא בחיים ואיך הוא נקרא מת כמו שהקשו עמ"ש בגמרא כי הרשע נכתב ונחתם למיתה בר"ה  ואם  
בפנימיותו   נכנסת  היא  התחתונה  באדם.  יש  נשמה  בחינות  שתי  כי  הנז'  עם  היא  התשובה  אבל  חי,  שהוא  אותו  רואים  אנו  והרי 

כמש"ה  ראשו  על  מקיף  צלם  בבחינת  נשארת  מדרגה    והעליונה  נשמתו  ויורדת  חוטא  שהוא  ובעת  כנודע,  איש  יתהלך  בצלם  אך 
התחתונה ממנה אל תוך גהינם כך נכנסת בפנימיותו המדרגה התחתונה של נשמתו העליונה הנקראת צלם, וכפי הבחינות שיורדת  

גמרה התחתונה לצאת מתוכו  נשמתו התחתונה בגהינם כך בחינות מדרגות יורדות מנשמתו העליונה אל תוך גופו להחיותו, וכאשר  
ולרדת בגהינם נגמרה גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו ממש ונשאר בלתי צלם על ראשו, ואם עוד יוסיף לחטא עוד גם הצלם ההוא  

ואז גם הצלם ההוא נגמר לרדת ולצאת דרך מרגלותיו אל גהינם. אז  ירד מטה מטה לגהינם מדרגה אחר מדרגה כפי הגדר שחוטא.  
כתוב כי אם עונותיכם היו מבדילים וכו'. ועליו נאמר גם כן ונכרתה הנפש ההיא כי כל בחינת נשמתו תמו נכרתו וירדו  עליו אמר ה 

 : לגהינם ונפסקה אחיזתם מלמעלה ולא נשאר להם שורש למעלה 

אבת לו חיים  ואמנם הצדיקים נשמתם התחתונה שוכנת תוך גופם, ונשמתם העליונה עומדת צל על ראשו בסוד אור מקיף ומשם שו 
מלמעלה תמיד ומריקה אל נשמתו אשר בתוכו, ויש לו תמיד תרין רוחין חד בעלמא דאתי היא העליונה שהיא בסיתום למעלה מן  
סוד משה משה   וזהו  עוה"ז,  הנקראת  הנקבה מלכות  בנין  הנגלה אשר שם  ולמטה במקום  מן החזה  דין  וחד לתתא בעלמא  החזה, 

   שמואל שמואל וכו' עכ"ל זלה"ה: 
 היכן שאדם חושב שם הוא   עיין תורה כא   מ

ְתחִּ   -ד' ז'    לק"ה הכשר כלים   מא ם ּבִּ ָּׁ ר ש  ְמבֹאָּׁ ל. ּכַ לָּׁ ה ַהּגּוף ּכְ זֶׁ ם ּבְ עֹולָּׁ ה הָּׁ זֶׁ ל ּבְ ר ְלַקּבֵ ָּׁ ְפש  י אֶׁ א אִּ ְלֵעּלָּׁ רּוַח ּדִּ ל הָּׁ ֶׁ ם ַהַחּיּות ש  צֶׁ ה  עֶׁ ת ַהּתֹורָּׁ ּלַ
"ל, ַרק ַעל  ים -ַהּנַ נִּ ְצוֹות ְמַתּקְ ה ּומִּ ה כַּ   ְיֵדי ּתֹורָּׁ ּדָּׁ מִּ אּוי ּבְ רָּׁ א ּכָּׁ ְלֵעּלָּׁ רּוַח ּדִּ ל ַהַחּיּות ֵמהָּׁ ּיּוַכל ְלַקּבֵ ֶׁ ן ש  ֹאפֶׁ ה ּבְ ֳהרָּׁ ה ּוְבטָּׁ ָּׁ ְקֻדש ּ ים ּבִּ לִּ יַנת ּכֵ חִּ "ל.ּבְ  ּנַ

ב'    שמעתי   מב  )לג  זה המעשה.  42כמה פעמים מהריצ"ח  גם לרשע, אלא העיקר  יש  זה  כך, כי  ( לעניין הידיעה, שבזה אין קושי כל 
שהצדיק הגדול ביותר לא מקיים דהיינו לא מוציא לפועל את מה שהרשע הגדול    -מרבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שאמר ואמר ששמע  
 ביותר יודע.  

יובן  מג כרבה בר    דברי הכסף משנה על הרמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ב ה"ט מדוע לא פסק לגבי שער לבן שקדם לבהרת   ובזה 
נחמני שטהור הרי הקב"ה ומתיבתא דלעילא באו אליו שיפסוק בזה ופסק להם כמבואר בב"מ פו.  ותירץ הכסף משנה שכיון שפסק  

 בשעת פטירתו לא בשמים היא.
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, רק שהם תלוים בו כענפים באילן. שהאילן  \מד/ והתלמידים הם עם הצדיק משורש אחד
חיותו משרשו הנ"ל  יונק  דלעילא  דרך האילן רוח  החיות  יונקים  והענפים  הצדיק  ,  ויש  שהוא   .

ענפים  יש תלמידים שהם בבחי'  כי  בחינות,  תמיד  בזה כמה  בו  בבחי'  הקבועים  ויש שהם   ,
לפעמים  עלים הבחינותשנושרים  שארי  וכן  השיש    ,  בהעלםחיות  מקבלים  גם  הצדיק    מהצדיק  כי 

דהיינ בני  חנינא  בשביל  ניזון  העולם  כל  בבחי'  העולם  לכל  חיות  רבי    \מה/ והצינורבשביל    וממשיך  שתיקן 
עולה עבודת  כי הצדיק יסוד עולם הוא היסוד המחבר שמים וארץ ודרכו    ,חנינא בן דוסא בגודל אמונתו

 .  נשפע השפע לעולםוהמ"ד חוזר לעורר השפע ודרכו מ"ן ישראל 

בסוד תוסף    \מז[/מו]  ובשעת הסתלקות הצדיק, אזי הוא משיג הרבה יותר ממה שהשיג בחייו

יורדת ומאירה לו מדרגה אחת עליונה יותר  אזי  כי עולה מדרגה ו  מט, כ"א לפי מדרגתו\מח/ רוחם יגועון

זוטא     . כמו שמצינו ברשב"י באידראנכסף בסוף ימיו  הדהיינו המדרגה שאליה הי   ממה שהשיג בחייו

יום פטירתו של רשב"י    [נ] רפז: שם מסופר על  יותר בזוהר פרשת באזינו דף  והשגות הנפלאות שזכה אז 

לזכות את כל הנמצא שם לחיי עוה"ב  [נא]  , וברבינו הקדושמכל חייו ,  \נב/שבשעת פטירתו היה בכוחו 

 
האמת לכן נ"ל שהצדיק הוא שרש נשמות כל ישראל אלא שכל אחד כפי דביקותו    הצדיק   משרש   שאינו מה יעשה מי    צ"ע א"כ   מד 

זוכה להיות קשור לשרשו וכנ"ל שכל אחד יש לו נשמה ותלוי בו עד כמה יקבל ממנה ועיין בתורה כב אות ח' שהצדיק   בצדיק כך 
שָֹּׁ   -וזה לשונו שם        והתלמיד בחי' נפש האדם ונשמתו. יַנת ּבָּׁ ְבחִּ בֹוא לִּ ה  ]ח[ ְולָּׁ ם, ַנֲעשֶֹׁ כָּׁ חָּׁ ת הֶׁ ש  אֶׁ ּמֵ ַ ש  ּמְ ֶׁ , ַעל ְיֵדי ש  ּמּוש  ִּ ר הּוא ַעל ְיֵדי ַהש ּ

ּיֹות, ַנֲעשֶֹׁ  ְצוֹות ַמֲעשִֹּ ת מִּ ּיַ ֲעשִֹּ ה ּבַ מָּׁ ָּׁ ש  ש  ַהּגּוף ְלַהּנְ ּמֵ ַ ש  ּמְ ֶׁ ם; ְוֵכן ַעל ְיֵדי ש  כָּׁ חָּׁ ר ְלהֶׁ שָֹּׁ יַנת ּבָּׁ חִּ ה: ּבְ מָּׁ ָּׁ ש  ר ְלַהּנְ שָֹּׁ יַנת ּבָּׁ חִּ ר לומר  ואולי אפש   ה ַהּגּוף ּבְ
נמי מי שתוקע עצמו   ונעשה הראשון שרש לשני הכי  בו ענף מאילן אחר  ותוקע  כמו הרכבת אילן באילן שפוצע באילן אחד  שזה 

 בצדיק אזי נעשה יונק משרשו בצדיק וממנו כל חיותו.
 סוף פ' ויקהל   אוהב ישראל   מה
ועיין אור החיים ריש פ' ויחי עה"פ ויקרבו   . מגלה עמוקות ויצא ד"ה והנה באר בשדהבו  , דתנינן בשעתא דבר נש שכיב: ד"ה דף ריח ויחי זוהר  זוהר וישב הנ"ל סוד תוסף רוחם יגועון. ובדרשות הר"ן הנ"ל,  מו

 שכל יום מתקן ניצוץ אחד מהצלם שעולה למעלה וימיו אלה הם סוד תוסף רוחם יגעון.         .ימי

ף   -דף ריח:    זוהר ויחי   מז  בַ   או  יָנא דְׁ דִּ א ד ְׁ ת ָ עְׁ ש ַ ַער  ָהָכא ב ְׁ תְׁ אֵריכאן בשעה שמתעורר דין על אדם, ר"ל שמגיע זמן יציאת נשמתו,    אף ר ָנש  יִּ ָקֵרי    ש ָ התרנגול וקורא    מתחיל   ֵליה  וְׁ

ֵלית ג' כרוזים דלעיל   יב    וְׁ כִּ ש ָ ר ָנש  ד ְׁ ר ַההו א ב ַ ָיַדע ֵליה  ב ַ יַנן רק זה האדם ההולך למות,    התרנגול מי שיודע ושומע את קריאת    ואין ד ְׁ נִּ תְׁ יב    ד ִּ כִּ ַבר ָנש  ש ָ א ד ְׁ ת ָ עְׁ ש ַ בשעה    שלמדנו ב ְׁ

יָנא שהאדם הולך למות,   דִּ ָיא ֲעֵליה     וְׁ רְׁ ָקא ש ַ ַנפְׁ ָמא    לְׁ ֹוַסף שורה עליו לצאת מזה העולם,    והדין ֵמַהאי ָעלְׁ ת  יֹומֹוי    אִּ ָלא ֲהָוה ב ְׁ יה  ַמה ד ְׁ ָאה ב ֵ ָ ל  מה שלא    ליון ע בו רוח    נתוסף רו ָחא עִּ

ֵכיָוןהיה בו מימיו,   יה     וְׁ ק ב ֵ ב ַ ד ַ תְׁ אִּ ָיא ֲעלֹוי וְׁ רְׁ ש ַ ָלא ָזָכה    ָחֵמישזה הרוח שורה עליו ומתדבק בו,    וכיון ד ְׁ יֹומֹויַמה ד ְׁ ו ם מראה השכינה מה שלא זכה לראות בחייו,    רואה   ב ְׁ ש   ֹוַסף   מִּ ת  אִּ ד ְׁ
יה  ַההו א רו ָחא   ַכד כח לסבול את ראיית מראה השכינה,    לו   שנתוסף בו זה הרוח ונתן   משום ב ֵ ָמא    וְׁ יק ֵמַהאי ָעלְׁ ֵדין ָנפִּ ָחָמא כ ְׁ יה  וְׁ ֹוַסף ב ֵ ת    מראה בו זה הרוח ורואה את    וכשנתוסף אִּ

ן    ָהָדא השכינה אז נשמתו יוצאת מזה העולם   ו בו  ש  ֶאל ֲעָפָרם יְׁ ן וְׁ ָועו  גְׁ ֹוֵסף רו ָחם יִּ יב ת  תִּ כְׁ ֵדין ומתים וחוזרים לעפרם,    יגועון רוחם אז    כשנתוסף הו א דִּ י ָהָאָדם   כ ְׁ ַאנִּ רְׁ י לֹא יִּ יב כ ִּ תִּ כ ְׁ
יהֹון חז"ל   ואמרו ָוָחי   ַחי ֵ הֹון ָזָכאן   ב ְׁ יַתתְׁ מִּ  לא זוכים לראות את מראה השכינה אבל במיתתם זוכים לראות.   בחייהם ָלא ָזָכאן ב ְׁ

נאמר על פטירת האדם אבל נרמז בו כמה בחינות כי בשעת הפטירה יורדת השכינה לאספו כמבואר בעץ הדעת טוב כי    פסוק זה   מח

  ובאור החיים שהכוונה לכל חלקי הצלם הבאים להרגיש צער המיתה.  פ' ויחי    המצוות שער  תשא עה"פ וראית את אחורי. עוד מבואר  
אדם   שלכל  האריז"ל  עפ"י  ויחי,  פרשת  עולה  ריש  ישן  כשהוא  יום  ובכל  חייו  ימי  כמניין  ניצוצות  ובו  נשמתו  ניצוץ  שהוא  צלם  יש 

הניצוץ של אותו היום מתוקן או פגום כפי עבודת האדם באותו היום ובשעת הפטירה יורדים אליו כל ימי חייו הנ"ל והם רוח דלעילא  
וישב הנ"ל מבואר שהוא רוח   ובזוהר  יגוועון.   כח לראות את  שעליה כתוב תוסף רוחם  לו  יש  ידו  שנתווסף לו בעת הפטירה שעל 

 השכינה.  

או ירצה במה שנדקדק עוד דהל"ל ופני לא תראה לנוכח כמו שהתחיל וראית את אחורי ולא אמר    -פרשת כי תשא    -עץ הדעת טוב  
לא תוכל לראות את פני.  ואחורי יראו וגם נדייק מ"ש למעלה כי לא יראני האדם והל"ל כי לא יראה האדם את פני כמו שהתחיל  

אבל הענין כי הנה משה שאל ממנו משפט כי כיון שמצא חן בעיניו יותר מכל הנבראים לסיבת' מעשיו כמ"ש ואדעך בשם א"כ למה  
יהיה שוה אליהם כי כמו שהם אינה רואים פניו גם הוא לא יראה בעיני בשר שגופו הטהור מכל שאר הגופות ראוי שיזכה לראות את  

והענין הוא כי מדרגת האחוריי' היא הבחינה שנקראת שכינת עוזו ית' אשר היא המדרגה הנקראת רוח  א וראית את אחורי  לז" כבודו  

יגוועון אבל בחינת הפנים עצמו אפילו בעת הפטירה אינם נראים   רוחם  והיא אשר נגלית לצדיק בעת פטירתו בסוד תוסף  הקודש 
"ה לא תוכל לראות פני כי הרי אפילו בחינת אחוריים לא יראני כלל שום צדיק וחי  וכנודע וז"ש לו הקב   כלל עד היותם בג"ע עצמו 

בעת הפטירה ואיך אתה רוצה לעלות כ"כ מדרגות לראות הפנים עצמן ואף בהיותך חי בעוה"ז לכן אמר לו עתה    כלומר כ"א דווקא 
נברא  כי בחינת האחוריים שאין שום  והיא  הנבראים  וראית את    די לך שתעשה מדרגה א' על כל  רק בעת פטירתם  יכול לראותם 

תה בהיותך בחיים אבל לא בחינת הפנים ג"כ כי הרי ופני לא יראו לשום צדיק כלל ואפילו בעת פטירתה ודי לך שגופך יראה  ע אחורי  
א יראו  בעיני בשר את אשר לא יראו כל הצדיקים כ"א בעת פטירתם ולא תבקש שעיני גופך יראו את אשר אפילו נשמות הצדיקים ל 

בכל הפרטים הנ"ל    " אני אעביר כל טובי " ואחר שהודיעו אשר יעשה בענין    , ולא אמר לא תראה   " ופני לא יראו " בעת פטירתם וז"ש  
מה שלא    " וראית את אחורי" בא להשלים הדבר במעשה ואז ויאמר וכו' הודיעו עוד ענין אחר הלא הוא כי להיות לו זכות וכח אל  

 ".ויאמר פסל לך וכו' " בא בזכות קבלת לוחות התורה שנית. וז"ש  זכה שום נברא כנ"ל צריך שי 
  מדריגתו  -דפו"ר מדרגתו מתרלו   מט

 תיאור יום הסתלקותו זוהר ח"ג רפז: ורצו:  נ

 הוא בן עוה"ב ובירושלמי ברכות ג' א' בפטירתו אמרו בטלה כהונה  קדושין עב: כי הוה ניחא נפשיה דרבי ועי"ש פרש"י נבואה נזרקה מפיו, ובכתובות קג. שמי שהיה בהלוויתו  נא

ממה    צ"ע   ובאמת   נב  ולכאורה  עצמה.  בפטירה  שמסתלק  או  הקבורה  עד  הפטירה  אחרי  גם  למטה  נשאר  דלעילא  הרוח  האם  בזה 
מי שלא ניתן    שהיה בכוחו של רבי להביא לחיי עוה"ב כל הנמצא בלוויה משמע קצת שעד הקבורה נשאר וצ"ע מתי מסתלק אצל 

 לקבורה או אצל רבי אלעזר בן רשב"י שעשרים שנה אחר פטירתו היה בעלית הגג ביתו וענה לשאלות.



 מוהר"ן                      תורה סו                   ליקוטי                                          17פא: 

 :\נד/[נג ]  ובשאר צדיקים

שבשעת הסתלקות, אזי יורד ובא למטה בחי' הרוח והחיות דלעילא,    על ידי, שזהו  ודע

דלעילא הרוח  עם  דלתתא  הרוח  יחד  ונתאחדים  נתחבקין  אחד ואזי  שניהם  באמת  כי   . 
  נשמתו אלא שהעליונה מכוסה ותחתונה ומתלבשת  אל ששניהם הירשב"י פ' נח הנ"כמבואר בשער מאמרי  

דלעילא  ברוחו ומחמת שהרוח  גדול.  באחדות  מאוד  נתאחדין  לזה  זה  כשנתגלין  ותיכף   ,
הוא כי    , כי טבעו אינו יכול לסבול כלל זה העולםעולם השקר  אינו יכול להיות בזה העולם

 , כי כשנסתלק \נו/ זה נסתלק הצדיק על ידי. ו\נה/נסתלק לעילא, ע"כ בחי' עוה"ב עולם האמת
 

 
אמר בשעת פטירתו  ו, ועיין מנחות קט: תוס' ד"ה בתחילה, ועיין כסף משנה על הרמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ב ה"ט שרבה בר נחמני כיון שסנהדרין יא. שמואל הקטן עפרש"י שם נתנבא בשעת מיתת  נג

   ועיין אגרא דכלה ריש פרשת ואתחנן לא בשמים היא. 
מצינו   נד  דלא  ממשה   צ"ע  כפלים  עשה  לבנה   , שיהושע  כפני  יהושע  ופני  חמה  כפני  משה  פני  אמרו  שזקנים  בגמ'  איתא    .  אדרבה 

ומבואר כאן שעי"ז בוודאי זוכה לפי שנים. וצ"ע. ועיין    , כי ברור שאין תלמיד דבק ברבו כמו יהושע במשה   , וכנראה שיש בזה בחינות
 שנצטער משה על יהושע שהוא גדול כמותו. ועי"ש מהרש"א שיהושע התגאה שיודע.  –תמורה טז. בפרש"י שם ד"ה ונשתכחו  

זמנו    צ"ע עיין לקמן   נה כיון שלא הגיע  וקשה הרי אינו סובל את העוה"ז.שאצל התלמיד  גם אצל    להפטר נשאר מהרוח הזה  ועוד 
עמו   ולא מסתלקת  ומעלה אותו למדרגה הבאה  יורדת  זה ע"י שרוח עילאה  זמנו להסתלק אזי כשעולה מדרגה  הצדיק שלא הגיע 

ל הרוח דלעילא אין הכוונה שכולה  וצ"ל שפשוט שבכל ירידה ש                     לגמרי וגם בזה קשה הרי אינה סובלת את העוה"ז.   
רת למטה אלא שמאירה לו  א יורדת אלא בחינה ממנה שיורדת לכל אחד כפי מדרגתו וגם לפי הצורך להעלותו. ואין הכוונה שנש 

 לה מדרגה בבחי' תשובה, כפי שנבאר בהמשך.עו שך אחרי האמת הזו  מ הארת אמת כפי מדתו ומדרגתו באופן שנ 
שיש בזה מדרגות ואצל צדיקים בכללן הן שתים אחת מיתת נשיקה שהיא כמישחל בניתא מחלבא,    27מ'  ח"ג ע   עיין מכתב מאליהו   נו 

והשניה היא מיתה המבואר לעיל בזוהר ויחי ריח: והוא שעולם הבא שלהם בחי' שכרם לעולם הבא, יורד לאספם ואזי מתגלה להם  
     )כמבואר בתורה כא ובתורה סד( מהשגות עוה"ב שהן ביטול הבחירה  לכן א"א שיתגלו להם בחייהם.  



 1פב.           מוהר"ן                                סו     תורה                                קוטייל                       

דלתתא, מחמת שנתאחדו מא הרוח  עמו  נסתלק  הנ"ל,  הרוח  גדול    אדולמעלה  באחדות 
 כנ"ל: 

וע"כ הוא דבר גדול מאוד להיות בשעת הסתלקות הצדיק, אפילו מי שאינו תלמידו. כי  
דלעילא הרוח  למטה  ונתגלה  יורד  שאז  אליה   מחמת  שעולה  הנפלאה  מדרגתו  נמצא  שהיא   ,

כן הוא טובה גדולה לכל מי שנמצא אז שם, והוא שנתגלה אז הארה גדולה מאוד, על  
ימים לאריכת  להם  הנשאר    טובה  שהרושם  את במשמע  לאסוף  היורדת  דלעילא  הרוח  מהארת  הם 

להם    חוקק  ,הצדיק המוסיף  אמת  חיים,  בהם  שאיכות  לתוספתהאו  חיים/   כוונה  וכמו שאמרו  \בשנות   .
  לנצח וכו', כי יראה חכמים ימותו ויחי עוד  על פסוק )תהלים מט(    \ג / רז"ל )חגיגה ה ע"ב(

למדה ק"ו אם במיתתו ש הגמרא שם    עלקצת צ"ע  ו)עי"ש בתוס' שאין זה פשט הפסוק אלא דרשת הגמרא(  

 . ויותר מבחיי ול שי במיתתולהפך שדייקא  זהנ"ל וכן בזוהר וישב ודרשות הר"ן הרבינו לואילו  ,כ"ש בחייו
בהצדיק,    הם יותר, כי מחמת שהם תלויאז ב  דד ואבל להתלמידים מגיע הארה גדולה מא

. נמצא שזה  מהרוח דלעילא של הצדיקשניהם הצדיק והתלמיד יונקים  דהיינו    ויונקים משורש אחד
החיות דלעילא הוא חיותם ממש. ונתאחדים ונתחבקים גם כן עם זה הרוח באחדות גדול,  

יכול יות מאד דבוק בו  להיות אצלו ולהזה, אם זוכה    על ידיכי הוא רוחם וחיותם ממש כנ"ל. ו
שניםדהיינו    לקבל פי שנים פי  בבחי'  האמת  שנים  השגת  פי  בכוונה  תפילתו   כיון. כי הצדיק  שעי"ז 

האחדות שנתאחד עם הרוח דלעילא כנ"ל.    על ידישהגיע זמנו להפטר מן העולם, נסתלק  
ודל  , לג\ז/ , אזי אדרבה נשאר אצלם הרוח דלעילאוו אבל התלמידים שעדיין לא הגיע זמנ

מא שנתאחד  מזה   חדו האחדות  זה  עוד  להתפרד  להם  אפשר  אי  כי  דלתתא,  הרוח    עם 
להשגת פי שנים מרוח    \ט/ ונעשה להם כלים הנ"ל של הצדיק, שעל ידם בהתקשרות לצדיק יש להם צינור

אליהם נסתלק  הצדיק  נמצא שהצדיק  ידי .  ידיזה,    על  דלעילא את    על  שמושך עמו הרוח 
, והתלמידים מגיע להם פי  האמת שזוכה שואב אותו להמשך אחריו  כי רוב הארת  הרוח דלתתא

ידישנים   הרוח    על  עם  מאוד  נתאחד  כי  דלעילא,  הרוח  בחינות  אצלם  נשאר  כי  זה. 
      דלתתא כנ"ל: 

צדיק כמו ענפים באילן ממש, דהיינו  הכמה בחי' יש בתלמידים, ומי שמקושר מאוד ב  אך

נראה   שיש להצדיק, אע"פ שאינו אצל הצדיק  \י/שהוא מרגיש בעצמו כל עליות וירידות
ועיין בביאור המתוק מדבש על זוהר וישב    .אזי יזכה לפי שנים ביותר  -שחסר כאן כמה תיבות ורוצה לומר

 
 מאד  -מתרצו  , גם דפו"ר מאוד  א

חיי הצדיק המלאים ק   עפ"י האור החיים   ב  ויחי פסוק כט שתוסף רוחם הם ימי  ויורדים לאספו  ריש  דושה שעשה בהם ועלו למעלה 
 אולי כיון שהם בחי' חיי עוה"ז על ידם נוסף חיים לנמצא שם בעת ירידתם לאסוף אותו.

רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא כי מטו לההוא מתא אמרי איכא צורבא מרבנן הכא נזיל וניקביל אפיה אמרי    -  : חגיגה דף ה   ג
ומאור עינים הוא אמר ליה רבי חייא לרבי תיב את לא תזלזל בנשיאותך איזיל אנא ואקביל אפיה תקפיה  איכא צורבא מרבנן הכא  

ואזל בהדיה כי הוו מיפטרי מיניה אמר להו אתם הקבלתם פנים הנראים ואינן רואין תזכו להקביל פנים הרואים ואינן נראין אמר ליה  
לך מפרקיה דרבי יעקב שמיע לי דרבי יעקב איש כפר חיטייא הוה מקביל    איכו השתא מנעתן מהאי בירכתא אמרו ליה ממאן שמיעא 

אפיה דרביה כל יומא כי קש אמר ליה לא נצטער מר דלא יכיל מר אמר ליה מי זוטר מאי דכתיב בהו ברבנן ויחי עוד לנצח לא יראה  
   .השחת כי יראה חכמים ימותו ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה בחייהן על אחת כמה וכמה 

 פשטיה דקרא בתמיה הוא וכי הרשע לא ימות כמו שהחכמים ימותו:   -ויחי עוד לנצח לא יראה השחת    -  תוספות 
 מאד  -מתרצו  , גם דפו"ר מאוד  ד

 תלוין   -מתרצו   , גם דפו"ר תלוים ה

 זמנן   -זמנן, ומתרלו -בדפו"ר  , זמנו -בתרלד גם  ו

 תלק מיד דלעיל אמר שרוח דלעילא לא סובל את העוה"ז לכן מס   צ"ע   ז 
 מאד  -מתרצו  ח

אלא    כמבואר   ט פעמית  חד  אינה  מהצדיק  שהקבלה  ג'  ד'  כלים  הכשר  המאירה  בלק"ה  חמה  בבחי'  ממנו  לקבל  צינור  לו  שנעשה 
 בלבנה.

ֲאִני    -אות תא  הרי אמר בחיי מוהר"ן    איזה ירידות יש לצדיק   צ"ע   י ֶ א. ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדעַּ ש  ְרּגָ א ְלדַּ ְרּגָ ע ִמּדַּ ם ּוְבָכל ֶרגַּ עַּ ָכל ּפַּ ֲאִני הֹוֵלְך ּבְ
ָעה  ָ ש ּ מֹו ּבַּ ו ּכְ ָ ְכש  ֶזה ָהעֹוָלם:   עֹוֵמד עַּ ָלל ּבְ ְצמֹו ּכְ ּקֹוֶדֶמת, לֹא ָהִייִתי רֹוֶצה ֶאת עַּ . ואולי הכוונה לירידת רוח דלעילא, אלא שא"כ היה לו  הַּ

ר ּתֹוָרה ִלְפָרִקים    -חיי מוהר"ן  ועיין    ירידות ועליות שהרי עולה ע"י ירידת הרוח דלעילא.לומר   ֵאין ָיכֹול לֹומַּ ֶ ה ש ּ ר מַּ אות שמא )ב( ָאמַּ
ח מֵ  ּכָ ְ ִנש  ּכֹל  הַּ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  דֹוִלים,  ּגְ ים  ִ ִחּדּוש  ה  ּמָ ּכַּ ֶאְצִלי  ן  ּוְמֻזּמָ ָבר מּוָכן  ּכְ ֶ יֹוֵתר, ש  ִחּדּוש   ּום  ֶזהּו  ִמש ּ ָלל  ּכְ יֹוֵדעַּ  ְוֵאיִני  לּום,  ּכְ זֹוֵכר  ְוֵאיִני  י  ִאּתִ
גָּ  ֶלא  ּפֶ ְוֶזהּו  י,  ּנִ ִמּמֶ ְוֶנְעָלם  ח  ּכָ ְ ִנש  ּכֹל  ר לַּ ֶ ֲאש  ּכַּ ּכֹל  ק הַּ ִנּגּון ֵאיִני יֹוֵדעַּ רַּ ֲאִפּלּו  וַּ עֹוָלם  ּבָ דֹוש  ֵסֶפר  ּקָ יו הַּ ִמּפִ י  ְעּתִ מַּ ָ ָעִמים ש  ּפְ ה  ּמָ ְוכַּ ֱאֶמת.  ּבֶ   דֹול 

 ֶ י ש  ּפִ ל  ף עַּ ָלל לֹא, אַּ ּכְ ָלל  ּכְ יֹוֵדעַּ  ה ֵאיִני  ּתָ ָעִמים הּוא אֹוֵמר עַּ ּפְ ה  ּמָ ּכַּ ֶ י ֶזה ָרִגיל ֶאְצלֹו ש  ּכִ ִנְפָלִאים  ִעְנָין ֶזה,  ים  ִ ה ִחּדּוש  ּלָ ּגִ ּקֹוֶדֶמת  ָעה הַּ ָ ש ּ ּבַּ
 ְונֹוָרִאים: 
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לשונו    הנ"ל וזה  כאן  הרמ"ק  פירוש  עפ"י  שם  שכתב  כך    -מה  כל  מזוכך  חומרך  יהיה  שעה  באותה  אם 
היה עצם אחד עמי והיינו נפשך קשורה בנפשי, כדי שתקבל לדבק מחשבתך להיות דבוק עמי עד שת שתוכל

.  יסתלק קצתו בעת שיעבור הרוח ממני אליך בשעה שאסתלק ממך, אז יהיה לך כן   ולאכל מציאות הרוח  

 .  חן הדברבונראה שזו גם כוונת רבינו אלא שמבאר כיצד מתבטא וכיצד נ
ה של  וירידות  עליות  כל  בעצמו  להרגיש  להתלמיד  לו  ראוי  אםכי  מקושר   צדיק,  הוא 

באמת כראוי, כמו ענפים באילן. כי הענפים מרגישים כל העליות וירידות שיש להאילן, 
הגידין שיש    על ידי, ויש להם חיות. כי האילן יונק חיותו משרשו,  יאלים יוע"כ בקיץ הם גד 

ן  כ  על ידיבו, שיונק דרך שם חיותו משרשו, דהיינו שיש בו חללים שיונק דרך שם חיותו. ו
ו הלחלוחית  שנתייבש  החללים,  נבחורף  ידיתכויץ  הענפים,    על  כל  גם  נתכווצים  זה 

  ומחמת זה נופלים העלים אז, וכן להיפך בקיץ כנ"ל. ומי שהוא מקושר אל הצדיק כמו כן 
הוא הזוכה לפי שנים,    , דהיינו שהוא מרגיש כל העליות וירידות של הצדיקכמו הענפים והעלים

  .תו בצדיקזה המבחן על דביקוכי 
 .באר שזה לא רק מבחן אלא גם תנאיי ובהמשך 

ממנה,  תחילה  ו הגבוהה  לדרגה  אחת  מדרגה  ואחת  לעוה"ב,  מעוה"ז  אחת  הסתלקות  סוגי  ג'  שיש  מבאר 
השם  \יבואחת/  הסתלקות  על  ,היא  ומוציאים  הצדיק  את  כשמבזים  מזו  יו דהיינו  ונעשה  רע  אצל  לשם  זל 

מסירות נפש על קדוש ה' כמבואר בתורה רס וגם  בחי'  זה  בכוונה ויש צדיק שגורם כל זה לעצמו  הבריות ו
   זה בחי' הסתלקות שנעשית באופן הנ"ל בבחי' תוסף רוחם יגוועון.

אותיות  זוכה לעלות מדרגות כמבואר בחיי מוהר"ן    שנעשה מזולזלכי אם הכוונה שע"י    ,הביאור בזה  וצ"ע
 ישי.החילוק בין סוג הסתלקות השני לשל א"כ מה ,תא ותב

אבל   ,עוד צ"ע לכאורה מה שביאר רבינו סוד ההסתלקות משמע שמדבר בצדיק המסתלק בישוב בהדעת
ונראה    האם גם אצלו ההסתלקות היא באופן הנ"ל של תוסף רוחם יגוועון.  \יג/בחטף   נפטר צדיק שנרצח או  

 שכן אלא שגם זה בחטף. 
 ולכאורה אפ"ל שהסתלקות השם היא כמו הסתלקות בחטף. 

וצדיק    ,וכאילו אינו בעוה"ז  ,גורם לו שחשיבותו גווע  ,שפיכות דמים  שהואקות השם שע"י הבזיון  כי הסתל
 זיון כאילו הרג אותו ונסתלק.ינמצא שהב ,ועולה מדרגה ,עי"ז דייקא בורח אל הש"י יותר

 אבל יותר נראה שכיון שהשם הוא הנפש אזי היא כמו הסתלקות ממש, וכל זמן ההסתלקות דהיינו כל זמן 
שמבזים אותו יורד עליו רוח דלעילא, לסעדו ולחזקו בהארת אמת נפלאה יותר שעל ידה דבק בו ית' ועולה  

 מדרגה.  
 גארלדא  שהסתלקות מדרג  ,ונמצא החילוק בין הסתלקות סתם מדרגה לדרגה לבין הסתלקות שע"י בזיון

ממש כמו פטירה כי היא בחי' תשובה שיורד סיעתא להעלות את השב. אבל הסתלקות השם הוא הסתלקות  
 השם הוא הנפש ונפשו וחיותו מסתלק ממש מעוה"ז.  

 ובזה יתבאר מדוע סידר רבינו תחילה הסתלקות השם ואח"כ הסתלקות ממדרגה למדרגה. 

כי יש כמה וכמה בחינות של עליות וירידות, כי יש כמה וכמה בחינות הסתלקות, כי יש  
הנפש הסתלקות  הפטירה   בחינות  שעת  ויש הדהינו  ונעשה    סתלקות השם,  הצדיק  את  כשמבזין 

, \טז/ טו(יד) , שהוא גם כן בחינות הסתלקות, כי השם הוא הנפש, וכמבואר במ"א  שמו מזולזל
ע"ש בחינות מסירת הנפש ממש  דמים  שזה  שופך  כאילו  חבירו  פני  המלבין  נח:  בב"מ  איתא    וכן 

קלט ג'  תשובה  הרציחה  \יז/ ובשערי  אבק  שהיא  בראשית    ,כתב  אלשיך  האדם  ועיין  דם  שופך  עה"פ  ו'  ט' 

 
 גדלים  -מתרלו  יא

הסתלקות מדרגה לדרגה וצ"ע דלכאורה החידוש הגדול יותר היה לו לנקוט    שרבינו נקט סדר תחילה הסתלקות השם ולבסוף   צ"ע   יב 
 . עיין תירוץ לקמן.בסוף 

שחודש קודם הפטירה מכיר הצדיק עפ"י הסתלקות הצלם  בזוהר ח"א ריז:  שהצדיק לא יודע שפטירתו קרובה כי מבואר    אין הכוונה   יג
לאסוף אותו. שהרי אצל צדיקים שהזכיר רבינו אזי כל אותו היום  אלא השאלה האם גם כשנפטר בחטף אזי יורד רוח דלעילא    ,ממנו

   היו להם השגות גדולות ע"י הרוח דלעילא. ונראה שגם הנפטר בחטף נעשה אצלו הכל כנ"ל אלא שגם זה בחטף.
 לקמן בסימן רס  יד

 בתרלו ציין הערה זו בפנים  טו

וּ   -  רס תורה    טז  ְרצֹונֹו  ּבִ זֹאת  ה  עֹושֶֹ ֶ ֵיש  ֶאָחד ש  ם  ֲאָבל  ֵ ת ש  ִחינַּ ּבְ הּוא  ֶ ּלֹו, ש  ֶ ְמֻפְרָסם ש  ְינּו הַּ הַּ ּדְ ם,  ֵ ש ּ ִקּדּוש  הַּ ל  ֹו עַּ ְפש  נַּ ּמֹוֵסר ֶאת  ֶ ְעּתֹו, ש  ְבדַּ
ְמֻפְרָסם   ֵאינֹו  ֵכן  י  ּפִ ל  עַּ ף  ְמֻפְרָסם, אַּ הּוא  ֶ ש  י  ּפִ ל  עַּ ף  ֶזה אַּ ת  ּוֵמֲחמַּ "ל,  ּנַּ ּכַּ ֶנֶפש   ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ֶ ש  "ל,  ּנַּ רַּ ּכַּ ּדְ אַּ י  ּכִ ָלל  ּכֹל  ּכְ הַּ י  ּכִ ְלֵהֶפְך,  הּוא  א  ּבָ

ה ְועוֹ  ש  ִמּזֶ ּמָ ִמים מַּ ּדָ ִפיכּות  ְ ְעּתֹו, ְוֵיש  לֹו ש  ל ּדַּ ּלֹא ָעָלה עַּ ֶ ָזִבים ש  ת ֶנֶפש   ּדֹוְבִרים ָעָליו, ּובֹוִדים ָעָליו ּכְ ת ְמִסירַּ ִחינַּ ּבְ י הּוא  ָנה, ּכִ ּוָ כַּ ה ֶזה ּבְ שֶֹ
ּכַּ  ֶפש   ּנֶ ם הּוא הַּ ֵ ש ּ י הַּ ּכִ  , ש  ּמָ ָהָיה ָראּוי ָלבֹוא מַּ ֶ ה ש ּ ֶזה ִמּמַּ ּבָ ָרֵאל  יל ֶאת ִישְֹ ּצִ "ל, ְוהּוא מַּ ּנַּ ּכַּ ה  ִמּזֶ ִמים  ּדָ ִפיכּות  ְ ם ֵיש  לֹו ש  "ל, ְוגַּ ס    ּנַּ ֲעֵליֶהם, חַּ

יל אֹוָתם  ּצִ "ל, הּוא מַּ ּנַּ ֹו ּכַּ ְפש  הּוא נַּ ֶ מֹו ש  ְ ת ש  ל ְיֵדי ְמִסירַּ "ל, ְועַּ ּנַּ חּוד ּכַּ ּיִ ִביל הַּ ְ ש  לֹום, ּבִ ָ "ל:   ְוש  ּנַּ  ּכַּ

הלבנת פנים, כי פניו יחורו ונס מראה האודם, ודומה אל הרציחה.    -והנה אבק הרציחה    -שער שלישי אות קלט    -  שערי תשובה   יז 
וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא מציעא נח, ב(. והשנית, כי צער ההלבנה מר ממות, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא  
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והחידוש כאן    הרי שמסירת הנפש לבזיון וזלזול היא מסירת נפש ממש כמו שמוסר עצמו למיתה  .\יח/ באדם
, ונמצא שגם הסתלקות השם  לעילא לאסוף את הרוח דלתתאתלקות כזו היא באופן שיורד רוח דשגם הס

לדרגא/  מדרגה  עליה  ג\יטהיא  ויש הסתלקות מדרגא לדרגא, שהוא  בחינות הסתלקות .  כן    ם 
לדרגא/  מדרגא  עולה  רגע  בכל  היא  הגדול  האמיתי  הצדיק  כך,  \כואצל  כל  שמקושר  והתלמיד   .

שמרגיש בעצמו כל העליות וירידות של רבו, אזי יכול לזכות לפי שנים בעת ההסתלקות  
 כנ"ל. 

לאלישע  וזה בחינות אליהו  , דהיינו שתראה אותי  אם תראה אותי לוקח  מה שענה 

ההסתלקות  מאתךונסתלק,  לוקח   תרגיש  ומעצמך  שמאתך  דהיינו  דייקא,  מאתך   .

, ואז תזכה לפי שנים בעת ההסתלקות כנ"ל. כי בכל עת של ההסתלקות מאיזה  \כא/כנ"ל
 כבבחינה שהוא, אזי הוא בחי' ירידת והתגלות הרוח דלעילא בבחי' הנ"ל. רק שההתגלות 

 :  יורד ונתגלה לגמרי כנ"להוא כפי בחי' ההסתלקות, ובשעת ההסתלקות לגמרי, 
רבו פני  הקבלת  בחינות  ואולי  [כג ]   וזה  פן  כי  רבו,  פני  להקביל  תמיד  להשתדל  שצריך   ,

הסתלקות בחי'  של  עת  הוא  של   עכשיו  זמן  שהוא  רגלים  בג'  היא  רבו  פני  הקבלת  עיקר  כן  ועל 

ועי"ז    נים כנ"ל , בבחי' פי ש\כד/ , ואם יזכה יקבל אז הארה גדולההסתלקותועליה  בחי'  שמחה 
 .  צ"ע כיון שפתח בפן ואולי הרי מדובר במי שלא מרגיש בעצמו ההסתלקות וא"כ איך יזכה לפי שנים

וצדקות עובדות  ויעשה  בכוונה,  שיתפלל  אפשר  אזי  שנים,  פי  מרבו.    כהוכשמקבל  יותר 
    : , ברוחך דייקא כנ"לויהי נא פי שנים ברוחך אליבחינות רוח של רבו, בבחי'   על ידיוהכל 

 

 
ולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים. ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות, אכן דמו אבק  מציעא נט, א(: לע 

הרציחה אל הרציחה, וכמו שאמרו )סנהדרין עד, א( כי יהרג ולא ירצח. ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני  
)בראש  שנאמר  תמר,  מענין  זה  ולמדו  ברבים.  פי  חבירו  על  אף  כי  הנה   ," וגו'  חמיה  אל  שלחה  והיא  מוצאת  "היא  כה(:  לח,  ית 

 שהוציאוה לישרף, לא גלתה כי היתה הרה מיהודה, שלא להלבין פניו: 
על בראשית    -ז"ל    האלשיך   פירוש   יח ה   -ספר תורת משה  פסוק  וביה,  -פרק ט  כי אם שופך דם האדם באדם מיניה  ולא עוד  )ו(  ו 

, דאזיל סומקא ואתי חוורא, דמו ישפך, ואל תתמה איך יחייב את ראשו מי שלא הוציא נפש ממש, כי הלא  שהוא המלבין פני חבירו 
בצלם אלהים שעל הפנים עשה את האדם, שבלעדי זה נמשל כבהמה, ועל כן בהלבין הפנים אשר שם הצלם אלהים, חייב מיתה, כי  

 פגם במקום צלם אלהים: 
י,   ָעָנה   -אות תב    חיי מוהר"ן   עיין   יט ּום חֹוֵלק ָעלַּ ּלֹא ִיְהֶיה ש  ֶ ל ָהעֹוָלם ש  ּכָ לֹום ִעם  ָ ֲעשֹֹות ש  ָיִדי ּכֹחַּ לַּ ש  ּבְ ּיֵ ֶ ֲאִמינּו ִלי ש  ר ָלֶהם ּתַּ ֲאָבל    ְוָאמַּ

ֲחלֶֹקת. ְוָהְרָאָיה,  ל ְיֵדי מַּ ק עַּ ר ָלבֹא ֲאֵליֶהם רַּ ָ ִאי ֶאְפש  ֶ ֵאּלּו ש  ּכָ ְדֵרגֹות ְוֵהיָכלֹות  ש  מַּ ּיֵ ֶ ה ש  ה ֶאֱעשֶֹ אי ָהָיה    מַּ ּדַּ וַּ ּבְ לֹום  ָ ש ּ נּו ָעָליו הַּ ּבֵ ה רַּ ֶ י מֹש  ּכִ
ת בְּ  ל ֲעדַּ ה ֶאת ּכָ ֶ ְקֵהל מֹש  ּיַּ מֹות ל"ה(, "וַּ ְ ִדְכִתיב )ש  ָרֵאל ֵאָליו, ּכְ ל ִישְֹ יְך ֶאת ּכָ ִ ְמש  ְך ְלהַּ ֵ ּמֹוש  ל  לֹו ּכֹחַּ הַּ לַּ ל ּכְ ֶ ת ש  עַּ ּדַּ י הּוא ָהָיה הַּ ָרֵאל", ּכִ ֵני ִישְֹ

ָרֵאל, ְוָהיָ  ם ל"גִישְֹ ָ ִתיב )ש  ה ּכְ י ֵכן מַּ ל ּפִ ף עַּ ם ֵאָליו, ְואַּ ּלָ יְך ֶאת ּכֻ ִ ְמש  ְקִהיל ּוְלהַּ ֹכחֹו ְלהַּ ּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ח'   ה ּבְ ּו רַּ ה" ְוָדְרש  ֶ ֲחֵרי מֹש  יטּו אַּ ( "ְוִהּבִ
ֶזה עֹוד. ּיֹוֵצא ּבָ ּו ְוכּו' ְוכַּ ְרש  ּדָ ֶ ה ש ּ    ִלְבָרָכה מַּ

וביאר החת"ס    , ואילו התרגום יונתן דרש רק לגנאי   , שבירושלמי דרשו לשבח ולגנאי   , ן חת"ס שם עיישפירש לשבח, אבל    עפרש"י שם 
נו לא היו מסתכלים כך וכן מנהג בעלי לשה"ר  ואם היה להם בושה ממשה רב   , שהוא לשון הסתכלות הרבה   , טעמו שדייק לשון הביטו 

 עי"ש.  הרבה להביט  
ר, כָּ   -אות תא    חיי מוהר"ן   עיין  כ  ם )י( ָאמַּ ֵ ש ּ רּוְך הַּ ּבָ ֲאִני  וַּ ֶזה,  ּבָ יעּו, ֲאָבל ָעְמדּו  ִהּגִ ֶ ְדֵרָגה ש  ּמַּ ְולַּ ֲעָלה  ּמַּ יעּו לַּ ִהּגִ דֹוִלים  ּגְ יִקים הַּ ּדִ ּצַּ ָכל    ל הַּ ּבְ

 ָ ְוֵיש  לֹו ש  ִנְקָרא ִאיָלן,  יק  ּדִ ּצַּ הַּ י  ּכִ ָעָליו,  חֹוְלִקין  ֶ ָלֶזה ש  ם  עַּ ן טַּ ְוָנתַּ ֵחר.  ה ִאיש  אַּ ֲעשֶֹ נַּ ע  ָוֶרגַּ ע  יעַּ  ֶרגַּ ּגִ ּמַּ ֶ יק קֶֹדם ש  ּדִ צַּ ְוָכל  ְוכּו',  ֲעָנִפים  וַּ ים  ִ ָרש 
ְמָיא  ּדַּ ְגָרא  ּתִ אי  הַּ ז.(  ִרין  ְנֶהּדְ )סַּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ּבֹוֵתינּו  רַּ ָאְמרּו  י  ּכִ ֲחלֶֹקת.  מַּ ָעָליו  ֵיש   ְדֵרָגתֹו  הּוא    ְלמַּ ֲחלֶֹקת  ּמַּ הַּ ֶ ש  ִנְמָצא  א,  ּיָ ְדמַּ ְלִבְדָקא 

ְוהַּ  ִים,  ת מַּ ִחינַּ ֲאִני הֹוֵלְך בְּ ּבְ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ֲחלֶֹקת  י מַּ ָעלַּ ְהֶיה  ּיִ ֶ ָצִריְך ש  ֲאִני  ְמִריִמין אֹותֹו. ֲאָבל  ֲחלֶֹקת  ּמַּ הַּ ְינּו  הַּ ִים  א  ּמַּ ְרּגָ ִמּדַּ ע  ֶרגַּ ּוְבָכל  ם  עַּ ּפַּ ָכל 
ּקֹוֶדֶמת, לֹ  ָעה הַּ ָ ש ּ מֹו ּבַּ ו ּכְ ָ ְכש  ֲאִני עֹוֵמד עַּ ֶ א. ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדעַּ ש  ְרּגָ ֶזה ָהעֹוָלם: ְלדַּ ָלל ּבְ ְצמֹו ּכְ  א ָהִייִתי רֹוֶצה ֶאת עַּ

שכאן לא אמר עליות וירידות כנ"ל. ואולי נלמד מכאן שירידות שאמר לעיל הכוונה לירידת הרוח דלעילא ולא ירידה    צ"ע   כא
 כפשוטו.

 שהתגלות  -בתרלו כב

 עיין ריטב"א ר"ה טז: הקבלה בכל תלמיד כפי קירובו לרבו עי"ש  כג

לפניו רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול  )חוני המעגל(  אמר    .ית דף כג תענ עיין    כד 

כמדומין אנו שאין גשמים יורדין    אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך התחילו גשמים מנטפין  
לא גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית ושיערו  אלא להתיר שבועתך אמר לא כך שאלתי א 

יורדין אלא לאבד העולם אמר    תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות   אמרו לו חכמים שאין טפה פחותה מלוג   כמדומין אנו שאין גשמים 
   .ר הבית מפני הגשמים לפניו לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנן עד שעלו כל העם לה 

ימותו    ולכאורה  שלא  ובסוף בקשו  ימותו ברעב  ועי"ש פרש"י שתחילה בקשו שלא  נמות  ולא  ראינוך  לו תלמידיו  צ"ע מאי שאמרו 
 משטפון. אבל ראיתי מפרשים עפ"י חגיגה הנ"ל שראיית פני הצדיק מוסיפה חיים.

 ְדקּות )עיין תורה נה אות ד' לשון כזה( בכל המנוקדים נקדו ְצָדקות וצ"ע אפשר יותר נכון לנקד צ   כה



 4פב.           מוהר"ן                                סו     תורה                                קוטייל                       

וסוד הפי שנים ברוחך אלי הנ"ל  )ומי שאינו יודע זאת  כו ודלתתא הנ"ל  אינו  את סוד הרוח דלעילא 
. ולקמן מבאר כי איטר יד הוא מי ששמאל שלו היא ימין ובה הוא משתמש  \כח/[כז]   איטר ידיודע מהו  

יאיר    רבנו עניין ההוצאה מכח לפועל שימין הוא בכח ושמאל בפועל, ולהוצאה מכח לפועל צריך שהאמת
לשמאל הימין  אצלו  שנתהפך  שמי  נמצא  שלו,  הדיבור  בגלגול  באותיות  שקרן  שהיה  במ"א  מבואר  וגם   ,

איזה   לפועל חאיך יהיה מוציא מכ  קשה א"כנמצא שנתחלף אצלו בין אמת לשקר והין כח לפועל, , \כטקודם/ 

ם בחוש שכן יש צ"ע מה החידוש ואולי כי רואי  \לא/ [ל]   , כי איטר יד הוא דבר חידושדבר שבקדושה

וקולעים בחוט השערה ולא יחטיא וכדמצינו בשבט בנימין שהיו איטרים  . גם  בכוחו להוציא מכח לפועל 
הוא גם לא    ,דהיינו שזה שלא יודע סוד הב' רוחות וסוד איטר יד  אינו יודע להוציא מכח אל הפועל

 : (יודע סוד הוצאה לפועל

 
 באות 

עילא שהיא המדרגא הבאה דהיינו המקיף של האדם שיורד ומאיר עד כאן באות א' נתבאר עניין הרוח דל
לו הארת אמת בלב למשכו לעלות ולהעשותו פנימי. דהיינו לעלות לכבוש ולהוציא לפועל את המדרגה  

 הבאה.  
ש מבואר  ג'  ד'  כלים  הכשר  אין  ובלק"ה  דלתתא  הרוח  את  להעלות  דלעילא  הרוח  הארה    ע"יזה  ירידת 

לכן התלמיד שקיבל פי שנים  ו ,כחמה בלבנה דלתתא,רוח ב דלעילאמאיר רוח בעלמא אלא קשר הרוחות ש
צריך תמיד להיות ולהרגיש בחי' מקבל. )וכעין המבואר בתורה ו' שהתשובה רמוז באות א' והכי נמי מרבו  

 
 הערה זו בסוגרים כבר נמצאת בדפו"ר  כו

   . עיין שופטים ג' טו וכ' טז ובפרש"י שם ושבת קג. ופרש"י על תהלים סט טז פירוש אינו שולט ביד ימינו כז
.  י שמאל שהוא ארץ בחי' בפועל מבואר שם שימין בחי' שמים הוא בכח כלפ עה"פ אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים    עיין לקמן   כח

  כי למעשה אדם שאינו איטר אזי ימין שלו היא עיקר העשיה דהיינו עיקר הבפועל ואילו בשמאל קשה לו יותר להוציא לפועל   וצ"ע 
הבכח. היא  א"כ  ו   ולכאורה  הנ"ל.  הפך  הנ"ל  וזה  וקשה  הבכח  היא  הימין  אצלו  לכאורה  בשמאל  עשייתו  שעיקר  יד  איטר  אדרבה 

   דבר מהקב"ה שהוא בודאי לא איטר יד.שבפסוק מ 
זה לקודם,    צ"ע הקשר   כט גלגול  מ מ   -שיש"ק ח"א תקלח  עיין  ) בין  אות  מרבינו  שיחות  ב'  פרק  ברזל  מב( אבני''ה  אות  חדשה  )במהדו'  ר:    ה  ָאמַּ "ל  ְזצּוקַּ נּו  ּבֵ רַּ

ֵווייְס  ֶווער  ְלּגּול  ּגִ עם  ּדֶ ִאין  יּוד  ֶעְרִליֶכער  אַּ  ֹוין  ש  ְמ'ִאיז  ירא  "ֲאִפּלּו  יהודי  אם  ]אפי'  ְלּגּול".  ּגִ ֶיעֶנעם  ִאין  עט  ְרּבֶ ִגיאַּ ָאן  ְמ'ָהאט  ָוואס  ט 
עיין חומת אנך לחיד"א על ישעיהו  ו   הרב שליט"א;    –"  ואמר אשר לא נשא )ועיין מהרש"א נדה ל: ד"ה: " בגילגול הזה מי יודע היה איתו בבגילגול הקודם[  

   (שפירש כך מעצמו בילדותו  –לשונו שם מה סוף 

שם    מהרש"א  דבריו  סוף  נשמות    -הנ"ל  גלגול  בסוד  ששמעתי  כענין  הלידה  יום  כך  ואחר  המיתה  יום  בכאן  שהקדים  נראה  ועוד 
בפסוק שאמר וכן ראיתי רשעים קבורים שכבר מתו ושבו ובאו ממקום קדוש בגוף שני והוא משתבח בעיר שהוא הגוף אשר כן עשה  

יום המיתה בגוף ראשון קודם לידתו    כבר ולא שב ממעשיו ראשונים הרעים שעשה  בהיותו בגוף ראשון ובו ידבר גם כאן שהקדים 
שנית וע"כ בהולדו בגוף שני משביעים אותו אף שכל הנשמות מושבעים מהר סיני משביעים אותו בהולדו שנית תהי צדיק ואל תהי  

מי יודע במה תכופר עונותיך הראשונים שעשית  רשע כבראשונה ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה רשע בעיניך כי  
 בגוף ראשון וק"ל: 

ולקמן יתבאר ששתי הרוחות הנ"ל הן בחי'  ב' סוף אות ד'  עיין שיש"ק ח"ב סימן רמט ושיחות הר"ן קנב ועיין ספר המדות אמת אות מח שקרן מתגלגל באיטר יד והביאור לזה בלק"ה מתנת שכיב מרע הלכה  ל
 מדת האמת. כח ופועל והכל תלוי ב

ְעְזּבּוז ּדֹוד רַּ   -שיש"ק ח"ב רמט   לא רּוְך ִמּמֶ ּבָ י  ּבִ ִדיק רַּ ּצַּ ב הַּ ל ָהרַּ ֶ ֵביתֹו ש  ין, ּבְ ִ טּוְלְטש  ֶייעס ּבְ ְבָרָהם ּפַּ ם אַּ עַּ ָהָיה ּפַּ ֶ ש  ֲאָלה אֹותֹו זּוָגתֹו  ּכְ ָ נּו, ש  ּבֵ
לּוֶמעִניק'"? בְּ  ן ֲאחֹוֵתנּו 'ּפְ לֹום ּבֶ ְ ה ש ּ רּוְך: "מַּ י ּבָ ּבִ ל רַּ ֶ ְמעּו  ש  ְ ּלֹא ִנש  ֶ ֵאּלּו ּתֹורֹות ש  נּו אֹוֵמר ּכָ ּבֵ רַּ ֶ ֶייעס, ש  ְבָרָהם ּפַּ נּו, ָעָנה ָלּה אַּ ּבֵ ל רַּ ְווָנה עַּ ִהְתּכַּ

יִקים ֵאיָנם ְיכֹולִ  ּדִ ּצַּ ר: "ְוִכי ִאם הַּ רּוְך ְוָאמַּ י ּבָ ּבִ ֲעָנה רַּ רּוְך, נַּ י ּבָ ּבִ ֲעָלּה רַּ ָרה זֹאת ְלבַּ ר ּת ֵמעֹוָלם. ְוִסּפְ יִקים?!  ים לֹומַּ ּדִ יד לֹא    -ֹוָרה ֵאיָנם צַּ ּגִ ּמַּ הַּ
ר  חַּ יד"? אַּ ּגִ ּמַּ ר ָיד, ְוִכי לֹא ָהָיה "הַּ הּו סֹוד ִאּטֵ ע מַּ נּו: "ִאם -ָידַּ ּבֵ ר לֹו רַּ רּוְך, ָאמַּ י ּבָ ּבִ ְבֵרי רַּ ר לֹו ֶאת ּדִ נּו, ְוִסּפֵ ּבֵ ְבָרָהם ְלרַּ ר אַּ ָחזַּ ֶ ש  ְך ּכְ ן ָנְתנּו  -ּכָ ּכֵ

הוּ  מַּ ת  עַּ ָלדַּ ִחיָנה  ּבְ ד..."    ִלי  יַּ ר  ִאּטֵ ר   -סֹוד  חַּ ר אַּ ְוָאמַּ ָיד...".  ר  ִאּטֵ ִאיז  ָוואס  ֵלייֶנען  אַּ  ן  יֶגעּבְ ּגִ ִמיר  ִלּקּוֵטי  -"ִמ'ָהאט  ּבְ ֶ ש  ס"ו  ּתֹוָרה  ֶאת  ְך  ּכָ
ם.   ָ ן ש  ּיֵ ר ָיד, עַּ ן סֹוד ִאּטֵ ר ִעְניַּ ם ֻמְזּכָ ָ "ן ֵחֶלק א', ְוש   מֹוֲהרַּ

לרבי    אמרו שם הגרסא שרבי ברוך אמר תורה ולא הוטב בעיני רבנו וכש   ( ה ו' תרצ אות עו במהד ) גרסה מקורית    עיין אבניה ברז"ל 
 ברוך אמר כנ"ל האם מי שלא יכול לומר תורה לא יכול להיות צדיק.

נִּ   -  קנב שיחות הר"ן   ֶ ש  י ּכְ ִגְלּגּול ֶהָעָבר ֲאזַּ ֲחלֶקת ּבְ ל מַּ עַּ ָהָיה ּבַּ ֶ י ש  ּמִ ֶ ר ְלֶאָחד ש  ָאמַּ ֶ מֹו ש  ְ ש  י ּבִ ְעּתִ מַּ ָ ר ָיד ְת ש  ה ִאּטֵ ֲעש ָ ל נַּ ְלּגֵ ה  ּגַּ ָבר מַּ ּדָ . ְוֶרֶמז לַּ
)ֵלִוי(. ָמאָלא  ש ְ ּבִ )ּכֵֹהן(  ְיִמיָנא  ְחְלָפא  ְלאַּ ָבֵעי  ּדְ ֲחלֶקת  מַּ ל  עַּ ּבַּ הּוא  ֶ ש  ח  קֹרַּ ל  עַּ דֹוש   ּקָ הַּ ר  ּזֹהַּ ּבַּ ִאיָתא  ה    ּדְ ֲעש ָ נַּ ל  ְלּגֵ ְתּגַּ ּנִ ֶ ש  ּכְ ֹו  ָעְנש  ֶזה  ִביל  ְ ּוִבש 

ף  ֱחלַּ ּנֶ ֶ ר ָיד ש  ְלּגּול   ִאּטֵ ּגִ ְקָרן ּבַּ ַּ ָהָיה ש  ֶ ֵחר: ִמי ש  ִעְנָין אַּ ב ּבְ תַּ ית אֹות א' ֱאֶמת ּכָ ָיִמין. ּוְבֵסֶפר ָהָאֶלף ּבֵ מֹאל ּבְ י    ֶאְצלֹו ש ְ ְעּתִ מַּ ָ ֶהָעָבר ְוכּו' עֹוד ש 
ר לֹו ּפַּ  ָאמַּ ֶ ע ִעּמֹו ְלָנאְווִריְטש  ְוכּו', ש  סַּ ּנָ ֶ ֵעת ש  ִליק ּבְ עּפְ מּוֵאל ִמּטֶ ְ י ש  ּבִ ר  ֵמרַּ ן ִאּטֵ ִעְניַּ י ּבְ ְנּתִ ַּ ה, ֲאִני ָיש  ּתָ ְנּתָ אַּ ַּ י ֲאִני ְוֵאיְך ָיש  ְנּתִ ַּ ת: ֵאיְך ָיש  חַּ ם אַּ עַּ

 ֶ ְנָיִמין ש  ֶבט ּבִ ֵ ן ש  יר ָאז ֵמִעְניַּ ר ָיד. ְוִהְזּכִ ן ִאּטֵ ִעְניַּ ּלֹו ָהָיה עֹוֵסק ּבְ ֶ ָנה ש  ֵ ת ש  עַּ ְ ש  ּבִ ֶ ר ש  לֹומַּ ֶהם ָיד. ּכְ ָהָיה ּבָ ֶ ֶהם ש  ר ּבָ ֱאמַּ ר    ּנֶ ע ֵמאֹות ִאיש  ִאּטֵ בַּ ְ "ש 
   ָיד ְיִמינֹו" 

י    -סוף אות ד'    ' בהל'  מתנת שכיב מרע    -  לקוטי הלכות חו"מ  ְלּגּול ֶהָעָבר ֲאזַּ ּגִ ּבַּ ְקָרן  ַּ ָהָיה ש  ֶ א"ב )אֹות א ֱאֶמת ִסיָמן מח( ִמי ש  ִאיָתא ּבְ
ֲאָמר ִויִהי ָנא ּפִ  ּמַּ ן ּבַּ ּיֵ ר ָיד, עַּ ל הּוא ִאּטֵ ְלּגֵ ְתּגַּ ּנִ ֶ ש  ר ְלהֹוִציא  ּכְ ָ ל ְוִאי ֶאְפש  מֹאל ֵהם ּכֹחַּ ּוֹפעַּ י ָיד ָיִמין ְוָיד שְֹ ָבר ְקָצת. ּכִ ּדָ "ל, ְוָתִבין הַּ ּנַּ ִים הַּ נַּ ְ י ש 

ְוקֶֹד  ל  ּפֹעַּ הַּ ֶאל  ִמּכֹחַּ  ְוכּו' ֵאינֹו מֹוִציא  ְקָרן  ַּ ש  הּוא  ֶ ש  ּכְ ן  ּכֵ ל  ְועַּ ְיֵדי ֱאֶמת  ל  י ִאם עַּ ּכִ ל  ּפֹעַּ הַּ ּמֹוצִ ִמּכֹחַּ ֶאל  ֶ ש  ּכֹחַּ  ם  הַּ י  ֲאזַּ ל  ּפֹעַּ הַּ ִמּכֹחַּ ֶאל  יִאין 
הוּ  ּזֶ ֶ ר ָיד, ש  ל הּוא ִאּטֵ ְלּגֵ ְתּגַּ ּנִ ֶ ש  ן ּכְ ל ּכֵ מֹאל. ְועַּ ין ָיִמין ִלשְֹ ר ּבֵ ד ְוֵאין ִנּכָ חַּ ִרין יַּ ָ ל ִנְקש  ּפֹעַּ ם ְמבָֹאר    ְוהַּ ָ ן ש  ּיֵ מֹאל, עַּ ין ָיִמין ִלשְֹ ר ּבֵ ֵאין ִנּכָ ֶ ת ש  ִחינַּ ּבְ

ן ִאטֵּ  ם ֵמִעְניַּ ָ לּוי בָּ ש  ם ֶזה ּתָ ּכֹחַּ ְוגַּ ל ֶאל הַּ ּפֹעַּ ֲעלֹות הַּ ה ְלהַּ ִחּלָ ִריִכין ּתְ ּצְ ֶ "ל ש  ּנַּ י הַּ ל ּפִ ם עַּ ּגַּ ם ֵהיֵטב.  ָ ן ש  ּיֵ ְקָרן  ר ָיד, עַּ ַּ הּוא ש  ֶ "ל ּוִמי ש  ּנַּ ֱאֶמת ּכַּ
ָאר בִּ  ְ י ִנש  ר ָיד, ּכִ ה ִאּטֵ ֲעשֶֹ ן נַּ ל ּכֵ ּכֹחַּ ְועַּ ל ֶאל הַּ ּפֹעַּ ר הַּ ֵ ש ּ : ֵאינֹו ָיכֹול ְלקַּ ּכֹחַּ ל ֶאל הַּ ּפֹעַּ ּלֹא ֶהֱעָלה הַּ ֶ ר ש  חַּ ל ֵמאַּ ת ּפֹעַּ ִחינַּ הּוא ּבְ ֶ מֹאל ש  ת שְֹ  ְבִחינַּ
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הזמן   כל  מקבל  התחתונה  שהנקודה  לפ"ז  שנמצא  א'  באות  רמוז  לפועל  שההוצאה  מבאר  ב'  באות  כאן 
 שמאיר פעם אחת ונעלם, כי דייקא הבושה והביטול כלפי העליון הוא הכלי לקבל(מהעליונה ולא 

זהו שמבואר בסוף אות ב' ענין העבירה ועיין בזה פל"ח שבעבירה לא רק נמנע ההוצאה לפועל אלא גם  ו
העבירה מקלקל את הצינור שלק"ה הכשר כלים ד'.  נמצא  מ   כנ"לחוזר מה שהוציא למקורו ברוח דלעילא. ו

 . \לב/ והאור חוזר למקורו. ואולי זה בחי' המבואר בגמ' עבירה מכבה מצווההזה  
 

אות  ב  וכאןעוד מבואר בריש אות א' שעיקר הפי שנים דהיינו ההוצאה לפועל היא שמתפלל בכוונה יותר.  
לכן רק על ידה אפשר  ו   ,שרק על ידה זוכים לאמת  " ושברו על ה' אלקיו"בחי'  שהיא  עניין הפרנסה  מבאר  ב'  

הפועללהוצ אל  מכח  לפועל  ,יא  ההוצאה  שעיקר  אלקיו.    ,משמע  ה'  על  ושברו  בחי'  יותר  שמקיים  היא 
 ששמח בחלקו ע"י שכל שברו רק על השם ולא על שום דבר אחר.

ראה )הובא בתורה י' אות ו'(  פ'  י  ִר פְ כי מבואר בסִ   ,החרון אף שיש בכל תחילת הוצאה לפועל  ובזה יתבאר
כל פגם בבחי'  ש  ",וסרתם ועבדתםעה"פ "מובא בשם הבעש"ט  ון אף בעולם.  חרו  ,כל זמן שיש ע"ז בעולם

ה"א על  ע"ז  ,ושברו  בחי'  של  כי    ,זה  דקה  בחי'  ית' דהיינו    "סרתם"וכל  ממנו  המחשבה  בחי'    ,הסרת  זה 
צריך להוציא לפועל מדרגה חדשה    ,ועבדתם אלקים אחרים. כי בכל מדרגה חדשה שרוצה להוציא לפועל

 שזה בעצמו עניין של המתקת החרון אף כנ"ל. לקיו"א 'ושברו על ה "של 
א ע"י ממון  ומא בעניין הפדיון שה תורה  וזה עניין הפרנסה שעיקר הדינים הם בממון כמבואר בתורה קפ ו

הוא כשיש לו ממון דייקא   א""הושברו על  "דייקא שצריך להוציא ממנו את הדינים. כי עיקר המבחן לבחי'  
 . לקיוא' בהואעפ"כ לא בוטח בו, אלא 

, אבל  "משביע לכל חי רצון"ו, דהיינו הוצאה לפועל, שפותח ומפריד שני היודין, עי"ז  "פותח את ידיך "וזהו  
נותן להם את אכלם בעתו"כל זה ע"י   עיני כל ", דהיינו מדת הבטחון, שהיא  "עיני כל אליך ישברו ואתה 
 ." ושברו על ה"א")כמבואר בתורה עו( והיינו  "אליך ישברו

ידיך "ת של  וס" כי    ,ההוצאה לפועלוכנ"ל שהיא עיקר    ,חת"ך הוא שם של הממונה על פרנסה  "פותח את 
 ."אלקיו 'על ה ושברו  "היא בחי' 

 
ש משמע  א'  באות  לעיל  משמע  צ"ע  ב'  באות  ואילו  בתלמיד  רק  תלוי  ולא  הצדיק  בהסתלקות  תלוי  הכל 

 .קת החרון אף של ע"ז כנ"לשתלוי באדם עצמו כמה מכין עצמו לקבל בנפשו מנשמתו ע"י המת
שהתלמיד יכול לזכות תמיד לפי שנים  דהיינו    ,המבואר באות א'עומק  אות ב' מבאר את  כאן בלכן נראה ש

בכל רגע מסתלק ועולה, נמצא שבכל רגע  שאינו נח לרגע  הצדיק  ו כי יש הרבה בחינות בהסתלקות,  מרבו,  
צמו בחי' להוציא מכח אל הפועל וכאמור שהוצאה  המקושר אליו יכול לזכות לבחי' פי שנים. וכאמור זה בע 

הצדיק של  דלעילא  מרוח  לקבל  בנפשו  צינור  הכנת  היא  הפועל  אל  היא    ,מכח  לרבו  שהתקשרות  נמצא 
 .כי כאמור הפי שנים היא הגדלת הבכח שבנשמתועיקר ההוצאה לפועל. 

ביניהם.    קודם שמוציאין מכח אל הפועל, אזי הכח והפועל נקשרים ביחד, ואין הפרש  כי

, דהיינו כשאדם רוצה לעשות איזה דבר, כגון לבנות [לג ]   כי סוף מעשה במחשבה תחילה 
בית. צריך לחשוב תחילה במחשבתו, איך יהיה ציור בנין ביתו. ואז כשנגמר במחשבתו 

במחשבה  נמצא כבר  , אזי מתחיל לבנותו. נמצא שסוף המעשה  עדיין הכל רק בכח  דמות ביתו
בכ  תחילה רק  שזה  עדיין  ח אלא  נקשר  סוף המעשה  אזי  הפועל,  אל  מכח  וקודם שהוציא   .

אל   מכח  להוציא  לראות  וצריך  כלל.  ביניהם  והבדל  הפרש  ואין  המחשבה,  בתחילת 
נפתחין ונבדלין הכח והפועל. ויש הפרש והבדל כשמתחיל להוציא מכח אל הפועל  הפועל, ואזי  

המעשה שה סוף  ובין  כח,  בחינות  המחשבה שהיא  תחילת  פועל.  בין  בחי'  רבינו  יא  לשון 
לפועל היא כבריאת העולם שתחילה היה רק כח והפועל כלול בו וצריך לפתוח    ה הוצאכפשוטו נראה שכל  

ולהבדיל להוציא את הפועל מהכח. אבל בלק"ה )עיין הכשר כלים ד' יב( מבואר עומק העניין יותר כיצד 
ונראה    .הפועל אל הבכח ולהוציאו מחדש  שתחילה צריך להחזיר אתמתבטא כאן בעוה"ז עולם הפירוד,  
זוכה רק   בו מאד שזה בחי' שחוזר    קהנמצא בשעת ההסתלקות וגם דבותלמיד  שזה בחי' הנ"ל שפי שנים 

על מהכח מחדש ביתר שאת ועוז בבחי'  והבפועל להכלל בשרשו בבכח ומתחדש כוחו ועי"ז מוציא את הפ
 . ת ב'ועל עבירה וכפי שיתבאר לקמן בסוף א  בהועי"ש בלק"ה שבזה מבאר כיצד מועיל תשו פי שנים.

 א כיצד רמוז ההוצאה לפועל באות  עתה יבאר

 
 בלק"ה ברכת הריח ה' ה' שעבירה פוגם ברצון ומצוה מגביר הרצון   כעין זה   לב 
 לשון הזמר לכה דודי בקבלת שבת. ועיין לעיל תורה יח אות א' ובספר היצירה פ"א מ"ו  לג
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היא ב' יודין ווא"ו    אכי  מכח אל הפועל רמוז בצורת האות אלף,    כי סוד הוצאה  אלףוזה בחי'  

, שהם \לה/ תח. ואלו השני יודי"ן, הם בחי' יו"ד בראש ויו"ד בסוףפ  לדבאמצע, שהיא בחי'  
ופ כח  יו"ד  בחינות  שהוא  ב"ה,  הויה  שם  שהוא  העצם,  שם  של  היו"ד  בחי'  היינו  ועל. 

כח בחי'  תחילה,  בחי' מחשבה  האלקים  בראש, שהוא  הוא  ה'  כמ"ש  בכח  ההויה  כל  בו  כי  כי   ,

. והיו"ד השני היא בחי' יו"ד של הכינוי, אלקים הם כל הפעולות המשתנות שיצאו לפועל משם הויה
בסוף יו"ד  פועלשהוא שם אדני, שהוא  בחי'  סוף מעשה,  אדנ  , בחי'  שם  של  -כי  השם  הוא  י 

. ובתחילה שני יודי"ן אלו הם  ספירת המלכות שהיא בסוף המדרגות ששם התגלות והיציאה לפועל
נקשרין יחד, ואין הבדל ביניהם כנ"ל. ואחר כך כשמוציאין מכח אל הפועל, הם נפתחין 

וזה   כנ"ל.  היא  ונבדלין  שבתוך  הפתיחה  הוא"ו  בחי'  בחי'  שהוא  מה  פ  לוהאלף,  היינו  תח. 
 :  שנפתחין ונבדלין אלו השני יודי"ן, שהם בחינות כח ופועל כנ"ל

בחי' הוא"ו אותיות שיש בין שני היודי"ן של שני  רומז אל  וזאת הוא"ו שבתוך האלף, הוא  
' אלה  ין יוד עליונה ליוד תחתונה ושש בחי בדהיינו שש בחי' המקשרות    השמות הנ"ל, כזה, יאקדונקי

, וכפי שיתבאר לקמן שעל כן עיקר  בחי' זעיר אנפין המקבל מהנשמה ומאיר לנפש לתקנה  \לז/ הן בחי' רוח
, וכפי שנתבאר לעיל בהקדמה שעל כן התרין רוחות  ההוצאה לפועל היא בדבור דייקא בבחי' הרוח ממללא

כי יש ג' אותיות  .  נקראות רוחות דייקא אע"פ שבאמת הן נשמות כמבואר במאמרי רשב"י הנזכר שם
היו"ד   ג' אותיות אצל  יש  וכן  היו"ד של שם העצם, שהוא בחי' תחילת המחשבה.  אצל 

 של שם הכינוי, שהוא בחי' סוף מעשה.  
 כי בכל דבר שבעולם יש ג' בחי',  

 

 
   בתקפא פ מנוקד פתח לד

זה עיקר היהדות להוציא מכח לפועל בקדושה. ולזה רומז ג' אותיות שבין  כי  כי "יהודי" היינו יוד בראש ויוד בסוף,    זה בחי' יהודי.  לה
ע"י תיקון  ועיקר הוצאה לפועל  .   שבמחשבה ובמעשה   מן וז קום  מ יור  לב"פ צ   שני היודין למקום ציור וזמן שיבאר לקמן וכן הו' באמצע 

   .הוד בחי' נו"ה בחי' רגלין בחי' יציאה החוצה והיינו בחי' הוצאה לפועל לחוץ ו   .  היינו הוד לשון הודאה ושבח הדיבור כדלקמן ד 

מ אי"ה ח"א שער ד' מ ) שני היודים קשורים אזי אין שום גילוי מלכות אלא רק בכח    ובתחילה  תורה נא קודם הבריאה הכל טוב וקדש    ועיין   (זהדבר 
כאן   מהמבואר  וקשה  טוב.  שהכל  וכו'  מה  א"כ  בכח  של  עדיין  סופי  אין  טוב  היינו  טוב  הכל  הבריאה  שקודם  שם  תרצתי  והתירוץ 

דייקא כשהבן רחוק מהאב ואעפ"כ קשור בו ומקבל ממנו כל האור  כי  אלא    , אבל אין לו שום גלוי ואין זה טוב כאן בעוה"ז  , הקב"ה
ימות ההוצאה לפועל דייקא כשהנפש כאן בעוה"ז היא מאירה  עיקר הכבוד ושל דהיינו ש   .המלכות השלם וגילוי  זה תיקון    , בשלימות 

. וקודם גילוי המלכות בעוה"ז אזי עוה"ז הוא הסתרת המלכות בחי' כפירות ועל זה עיקר החרון אף וכעס ולכן  כמו הנשמה שלמעלה 
   ראשית ההוצאה לפועל היא המתקת הכעס הזה בחי' רוחו של משיח כדלקמן.

 בתקפא פ מנוקד פתח   לו

וזה נקרא שיעור קומה, והיינו, שיעור ק"ו ומדה שניתן לכלל    -פתח א    -נתיב אורות דעקודים    )לרבי יצחק חבר(   פתחי שערים   ין עי   לז 
הבריאה, שזה נקרא אדם שלם, סוד מ"ה. וכלל שם אד"ם הוא מ"ה, זיני נהורין דאתפליג עלמא בהון, שהם ל"ב נתיבות וי"ג עליונים,  

וי"ג טעמים, והוא כלל כל אצילות שכולל ג' עלמין בי"ע והיינו, סוד כ"ב אותיות וי  , והם כלל יצירת  ]בריאה יצירה עשיה[  ' נקודות 

ונקודות וטעמים הוא, כי אותיות הם ציורי הרכבת הפעולות, ממש כפי ציור כל חלק    וענין האותיות           : ]מעשה בראשית[  מע"ב 

היינו מצד ימין למעלה( ומשמאל )ר"ל בצד שמאל למטה( וקו מתפשט  אות א' ציורו א שהם ב' נקודות מימין ) שבבריאה. דרך משל,  

הוא   קו האמצעי שבו  צירוף לבד, אבל  רק נכללים בבחינות  והדין הם בסיתום,  ענייני הפעולות שהם החסד  באמצע, שמורה שב' 
טפלים לבד, ועיקר שבו הוא    בהתפשטות רחמים. שכן א' הוא בחינת יסוד האויר שהוא ממוצע, ואף שגם אש ומים נכללים בו, הם רק 

 ציורי האותיות, ואין כאן מקום ביאורם:   וכן הדרך בכל קו האמצעי.  
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אפשר   שהם מקום וציור וזמן, שהם בחי' ג' אותיות הנ"ל. כגון כשאדם רוצה לבנות בית
כי כל הוצאה לפועל   בית  בניין המלכות  דקדושה  כוונתו במה שבחר בדוגמא של  היא  היא בחי'  והעשיה 

קבו"ש   לכן  יחוד  מתמסכן  בבניין  לפועל  והעוסק  לקמןההוצאה  שיבאר  כפי  אף  מחרון  צריך  מתחיל   ,
יהיה  לחשוב   ציור  ובאיזה  זמן,  ובאיזה  לבנותו,  מקום  דבר  נבנה  באיזה  בכל  וכן  הבית, 
כל  שבעולם מצ"ז  שתחילה  בכח  הג'  וכן אח"כ בסוף המעשה, דהיינו כשעושה את  במחשבתו   .

הנ"ל  . וזה בחינות ג' אותיות  שבפועל  הדבר יש ג"כ ג' בחינות הנ"ל, שהם מקום וציור וזמן

 אלת המחשבה, וכן יש ג' אותיות אצל יוד בסוף, שהיא שיש אצל יוד בראש, שהיא תחי
       : בחי' סוף המעשה, שהם בחי' הוא"ו שבין שני היודין כנ"ל

 
שפוגם   ,בחי' עשן בעיני השכלוהכעס   ,והוא בחי' כעס ,הוצאה לפועל מתחיל מחרון אף  שכליבאר עתה 

שבה   ,נצרך לבריות ואזי נפגמת האמת אהו הובלא פרנס ,הפרנסה  שבזה תלויה  ,בבחי' עיני כל אליך ישברו
 . תלויה ההוצאה לפועל

 . אמתה  בהשגת הוצאה לפועל תלויהכל שנמצא 
יותר  שמאיר לאדם ,שמתחילה תמיד מהארת אמת  ,לפועל היא בחי' תשובה הוהביאור בזה כי כל הוצא 

 . ומתעורר לשוב \ב/שעד עכשיו לא היה בסדריותר שעי"ז הוא מבין  ,גדולת הש"ימציאות ו

עד שיצא לפועל באיזה מעשה דקדושה כגון   ,בנפש ותחקק ,במדותתאיר הארת האמת הזו  כשזוכה ש ו
 זו ההוצאה לפועל.בלי שום פניה וכוונה אחרת אלא להתקרב יותר אליו ית',  ,לנסוע לצדיק

 ,אליו ית' והאמת נבחנת בהסתכלות
אמת   זוכה ליותראזי  ,ות למקום אחרדהיינו לפחות פני ,הסתכלותשלימות בלכן בכל פעם שזוכה ליותר  

 מתחיל עוד הוצאה לפועל.  אז ואזי מתעורר לשוב ו

  וההסתכלות אליו ית' היא רק עד כמה שמרגיש נצרך אליו. 
ונעשה נצרך   ממקור אחר. ישועהחסרון, כך הוא פונה לחפש  ואמת, אזי כפי אותבהשגת ה לכן כשחסר 

 לבריות.

  , והפרנסה יש בה שני עניינים
הרוחניות של הממון היא העיקר  ו ועוד  .אזי לא נצרך לבקש מאחרים ,יש לוכשש ,ם הממון הגשמיעצ
 שהיא כפי מדת האמת שמאירה לו.  ,שזה עצם ההסתכלות אליו ית' ,ת ממדת הבטחון בו ית'ענובש
  .עי"ש .וההסתכלות עושה גבול וכלי לשפע אליו ית' שהבטחון הוא בחי' הסתכלות בתורה עוגם אר וכמבו

   נמצא הפרנסה סיבה לאמת והיא נובעת מהאמת.

כי הוא מלא פניות ובפרט בתפלה שזה   כמה שהוא רחוק מהאמת ,ולקמן יבאר באריכות עניין הנצרך לכבוד
 עיקר המכוון כאן כמבואר בתחילת התורה ואלישע בתפלה הוא דעביד

 וכל הוצאה לפועל מתחילה מחרון אף 
 הזה. רון אף ועיקר ההוצאה לפועל היא המתקת הח

  \ג/ולעיל בהקדמה לאות ב' ביארתי פשוט כי ההוצאה לפועל היא שעוד יותר מקיים ושברו על ה' אלקיו
, וכל זמן שיש ע"ז יש  כי כל חסרון בבחי' שברו על ה"א הוא בחי' ע"ז ,שזה המתקת החרון אף שיש על ע"ז

   .עי"ש חרון אף,
ועל היא בניין המלכות ובחי' עיבור שהם עניין של הכנת  ויש בזה עוד עניין שיתבאר לקמן כי כל הוצאה לפ

  ןכ , ואפשר שעלכלים שהם בחי' דין ולכן גם ימי הספירה נקראים ימי דין. וזה בחי' העוסק בבניין מתמסכן
 .דוגמא להוצאה לפועל בנין בית)ריש דף פב:( הביא רבנו 

 וכאן אבאר עוד עומק בזה. 
 יחקק בנפשו. זה בחי' תשובה. יאיר ונשמתו מאמת  דהיינו שאור כי כל הוצאה לפועל נ"ל הביאור בזה 

 שעי"ז מתעורר להבין שהוא לא בסדר. כל תשובה היא שמאיר לאדם אור אמת מהמדרגה שמעליו, ו

 
    שהוא  -בתרלו א

בסדר כי אם היה אנוס הרי שכבר רצה לעשות וא"כ ההוצאה לפועל    ה כ במה לא הי כגון שהיה אנוס עד עכשיו וא"   אין להקשות   ב 
 את החשק.    בגלל המניעות המגבירות   שנתעכב הדבר לא מתחילה עכשיו אלא כבר התחילה אז אלא  

ה    -ן ועיין לק"ה הכשר כלים ד' אות ב'  מעניין הפרנסה שמבואר כא   כך למדתי   ג ת ַהּתֹורָּ ִפי ִקּיּומֹו אֶׁ תֹו ּכְֹ ָּ ֻדש ּ ִפי קְֹ ֵאל ּכְֹ רָּ שְֹֹ ד ִמּיִ חָּ ל אֶׁ ּכָּ ֶׁ ש 
ִפי  ה ּכְֹ ִריאָּ ת ַהּבְֹ ל ַהּפַֹעל אֶׁ הּוא מֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ ֶׁ ב ש  ָּ ֱחש  נֶׁ ם וְֹ עֹולָּ ת הָּ א אֶׁ רָּ ִאּלּו הּוא ּבָּ ב ּכְֹ ָּ ֱחש  מֹו ֵכן נֶׁ י   ּכְֹ תֹו, ּכִ ֵרגָּ ר    ַמדְֹ ה, ִעּקַ ִריאָּ ּקּון ַהּבְֹ ר ּתִ ִעּקַ

אֱ  ּנֶׁ ֶׁ מֹו ש  ל ַהּפַֹעל, ּכְֹ ה ִמּכַֹח אֶׁ ָּ ֻדש ּ קְֹ ל ּדִ כֶׁ ַהּשֵֹ ַעת וְֹ הֹוִציא ַהּדַ ל ַהּפַֹעל הּוא לְֹ ִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ קֹום ַאֵחר ּבְֹ מָּ )עיין תורה כה ועיין גם ריש תורה    ַמר ּבְֹ

כֶׁ לה( ֵיש  שֵֹ ּכַֹח וְֹ ל ּבַ כֶׁ ש  שֵֹ ּיֵ ֶׁ ַגּלֹות ֱאלֹקּותֹו ּבָּ ; ש  ל ַהּפַֹעל, לְֹ ה ִמּכַֹח אֶׁ ָּ ֻדש ּ קְֹ י ּדִ ֲאִמּתִ ל הָּ כֶׁ הֹוִציא ַהּשֵֹ ֵלמּות לְֹ ְֹ ר ַהש ּ ִעּקַ ּפַֹעל. וְֹ ר  ל ּבַ ה ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ ם, ש  עֹולָּ
ה הּוא  ֻעּלָּ ּפְֹ ל  ּכָּ ֵלמּות  ְֹ ר ש  ִעּקַ י  ּכִ  , יתָּ שִֹ ה עָּ מָּ כְֹ חָּ ּבְֹ ם  ֻכּלָּ י  ּכִ ִקּיּומֹו,  וְֹ ה  ִריאָּ ַהּבְֹ ּקּון  ה    ּתִ י ַאּתָּ ּכִ עּול  ל ּפָּ ּכָּ ֵיַדע  וְֹ ם  ַקּיֵ תְֹ ּיִ ֶׁ אֹו, ש  ַוֲעשָֹּ לֹו  עָּ ּפְֹ ִמי  ַדע  ּיֵ ֶׁ ש 

כּו'":   ה קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמרֹאש  וְֹ שָֹּ עָּ ַעל וְֹ ֱאַמר, "ִמי ּפָּ ּנֶׁ ֶׁ מֹו ש  כּו', ּוכְֹ ּתֹו וְֹ ַעלְֹ  ּפְֹ
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א גדול מאד ומעורר בו התלהבות גדולה. )בבחי' נכווה מחופתו של  יכלפי מדרגתו של עכשיו, הוהאמת הזו 
 חבירו(

שכלפי אור   .ונמצא בתחתית מדרגה חדשה .על עצמו לשוב אזי הוא עולה מדרגהמיד כשמבין ומקבל ו
   כי מעשיו מועטים מאד ביחס לאמת שמאירה לו. ,האמת השייך לאותה מדרגה הוא נחשב כחוטא

שהיא קטרוג על שלא   מתחילה מבחי' חרון אף.  ,דהיינו כל תחילת הוצאה לפועל ,לכן כל תחילת תשובה
 )כי זה כלל שלא דנים אדם אלא כפי האמת המאירה לו( ירה לו.ג כפי האמת המאהמתנ

מת מרוח ג על זה שלפעמים כיון שזכה לאור אועיין לק"ה הכשר כלים ד' אות מט עד כמה גדול הקטרו
 לפועל אזי חייב להסתלק עי"ש.  מכח ודלעילא ולא מצליח לעשות פתח ולהוציא

ה  -אהיהקדוש שם היש עליו דינים שבגללם  ,עצמו לשובמיד כשמבין לשוב ומזמן ם ש שגם תורה ו' בועיין 
בזיונות שהם  ז באים עליו נסיונות וה גמט' דם( ועי"-מתהפך ומאיר עליו בבחי' אחוריים )א אה אהי אהי

 בחי' שפיכות דמים. 

 וההוצאה לפועל היא המתקת החרון אף 
וצריך  ומזיק לעינים בחי' עשן אזי הרוח דלעילא היא   ,העניין שתחילה בגלל החרון אףאת רבינו ממשיל 

מיד ( הנ"ל)והנמשל כי כשעולה לתחתית מדריגה חדשה אזי מחמת חרון אף  לבררו עד שיהפך לרוח אוירי.
  "ימנע מרשעים אורם"בחי' ומתקיים בו כי כלפי האמת שבמדרגה זו הוא כרשע ) ,נסתר ממנו האמת

ת האמת  מוהעל .ונשאר רק רושם  ת(שנאמר על האור הגנוז שהאיר לשעה קלה בבריאת מעשה בראשי
 שזה בחי' עשן הכעס שמזיק לעינים. ןהעיני עלמכסין דהיא בחי' עננין 

משמע שזה  כאן  ,המתן ומנסים אותו בנסיונות שגורמים הרחקה  וונמצא שמה שמבאר בתורה ו' שאומרים ל
סים על האמת  , והכעס גורם לעננין המכמחמת הקטרוג שיש עליו על שלא מקיים את מה שיודע כעס

שגם ההוצאה לפועל היא ע"י מניעות המגברים   אפשר דהיינו המבואר לקמןו .ומקשים עליו להוציא לפועל 
 . לנסותו עד כמה רוצה לשוב שהבזיונות גורמים לריחוק בתורה ו'את החשק כמו 

  .דייקא כשכל כוונתו לשוב ,עוד להבין ממה נובע הקטרוג
ורק אח"כ שיתף מדת   ,שעלה במחשבה לבראתו במדת הדין  ,ת העולםבחי' בריאהיא נראה כיון שהתשובה  

רק מי שלא יכול לעמוד  ,אלא לעולם ,הרחמים. ואין הכוונה שאחר ששיתף רחמים כבר לא נוהג מדת הדין
אבל  ,כחאבל אין לו  ,שמלמדים עליו זכות שאע"פ שיודע ,מדת הרחמיםאת שתפים מלגביו רק  ,בדין

מה שאמר  ש , )נתבאר לעיל בתורה סד(בלק"ה רוכמו שמבא בברכות יז: רבואצדיקים נזונים בדין כמ
כפי   ,דיןהע"י יסוריו בשכר עצום מצד הכוונה שר"ע זכה   ,שתוק כך עלה במחשבה ,הקב"ה למשה על ר"ע

   שעלה במחשבת בריאת העולם בתחילה.
האדם על מעשיו מיד  שעלה במחשבה תחילה לדון את   ולכן בכל תחילת תשובה מתעורר בחי' הדין כפי

 כפי השגתו את האמת. 
 

.  לפועל את מה שעלה במחשבת הבורא לברא עולם ההוצא   דהיינו. כל תשובה היא בחי' בריאת העולםכי 
   שעל ידו תתגלה מדת מלכותו כמבואר בתחילת ע"ח. ולעיל בריש תורה מט.

שחתך והפריד מעצמו את ספירת  דהינו( עיין פרש"י יהושע יז טו לשון לברא את היערמ) וזהו לשון בריאה
ל  ובו ית' בבחי' פועל הכל הה כלול ת. נמצא שתחילה היכותו ית'מדת מלאת   תחזור ותגלהכדי  ,המלכות
היטב   היהיה בנוי שתלא נגמר ההוצאה לפועל עד אבל  , הדבוק בו.בחי' זולתו יתנעש תוכשנברא בבכח.

 יחוד.  חי'בב  מליך אותו ית'.להחזור ווכל לתשקומה שלימה נפרדת 

 ( כפי שיתבאר לקמןוזה בחי' בריאת חוה מאדם  )

וכך גם בתשובה, שמאיר לו אור אמת, וכשמבין לשוב אזי הוא מנתק עצמו מהעבר בחי' חרטה, בחי' פתח  
ממליך את הקב"ה  אדם הותחילה קשור הפועל בבכח ולאט לאט נפרדים עד שנעשה  חרטה, וזה בחי' ניסור.
 ירה במדרגתו. ובזה נשלמה ההוצאה לפועל. כפי הארת האמת שמא ,כראוי

חרון  אחת  ,הנסיון הוא בבחי' שתי עבודות זרות ,נמצא שבתחילת ההוצאה לפועל שהיא תחילת התשובה 
 ועיין תורה נט וסח שהן בחי' אחת ממש בשרשן.  ממון.פרנסה וושניה  ,כעסאף ו

 . "ל אליך ישברועיני כ"כמבואר כאן שתלוי בבחי'  .כפי הבטחוןהוא הממון דקדושה  ו
 כמבואר באמונה ובטחון להרמב"ן(דהיינו פרי האמונה )והבטחון הוא שלימות האמונה 

בשם הזוהר צדק   '.זכמבואר בתורה )והאמונה כפי האמת  ,\ד/ האמונהלשוב אל   היא נמצא שעיקר התשובה
שן המסתיר את  ר את הערדהיינו לב .כעסשל  ז"הע תלוי בהמתקת  והאמת כנ"ל( כד איתחבר בה אמת וכו'

 . האמת

 
ג'    עיין לק"ה   ד ד'  אֱ   -הכשר כלים  הָּ ַגם  ּפְֹ הּוא  ם  גָּ ַהּפְֹ וְֹ רּוד  ַהּפֵ ר  ּנּו,  ִעּקַ ִמּמֶׁ ם  לָּ עְֹ ּנֶׁ ֶׁ ש  ַעד  ה  ֱאמּונָּ הָּ ַגם  ּפְֹ ךְֹ  ָּ ש  ִנמְֹ ה  ֲעֵברָּ ל  ּכָּ ֵדי  יְֹ ַעל  י  ּכִ ה,  מּונָּ

  . רֹאש  זֹוֵכר ִמי ּבָּ יר וְֹ ֵאינֹו ַמּכִ ךְֹ ֵמַהּכַֹח וְֹ ָּ ש  ַהּפַֹעל ִנמְֹ ֶׁ  ש 
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לפועל   השמבאר שכל הוצא  \ה/ ן בים החכמה תשסחרי"מ מורגנשטר בהרדברי ועיין בזה דברים נפלאים ב
ל בסוד  היא בחי' בנין הנוקבא הרמוז בתורה בבריאת חוה מאדם הראשון. וכפי שמבואר בכתבי האריז"

עניין  עיקרבחי' נוקבא, וכבר נתבאר לעיל שכי ידוע שהנפש היא  .)עיין לק"ה ר"ח ה' ב'( בניין הנוק'הניסור ו
  ההוצאה לפועל הוא תיקון הנפש.

תכלית החיבור מחייב פירוד תחילה. כי בתחילה הפועל כלול בבכח, דהינו שהאור שצריך  כי הכוונה ו
כי  ,כמו האש בגפרור. ועניין ההוצאה לפועל הוא מכונה בניין הנוקבא ,להאיר בנפש עדין כלול בנשמה

שתחילה נעשה   ,בריאת האשה מהאדםכא בחי' נוקבא והנשמה בחי' דכר. וההוצאה לפועל היא הנפש הי
ניסור )בחי' ויקח אחת מצלעותיו( ואח"כ צריך לבנות אותה )בחי' ויבן את הצלע( עד שתיהיה מוכנה ליחוד  

   .בחי' ויביאה אל האדם()
הבניין הוא תמיד בחי' דינים )בחי' העוסק  עברה וכעס, כי  לשוןמ ,וכל ימי בניין הנקבה נקראים ימי עיבור

שנוקבת ומציירת ובונה קומה שלימה מטיפת חכמה. נמצא שכל ימי ההוצאה   \ובבנין מתמסכן( בחי' נוקבא/
והשלמת המתקת החרון היא   ,רון הזהחועיקר בניין המלכות הוא ע"י המתקת ה ,לפועל הם בחי' חרון אף

 בעצמה גם השלמת ההוצאה מכח לפועל.
צא שאע"פ שמלשון רבנו כפשוטו משמע שכל עניין ההוצאה לפועל הוא הפרדה בלבד כמו אדם שבונה  נמ

 בית תחילה הכל במחשבתו וכשבונה הבית אזי מחשבתו מתגלה ויוצאת לפועל. 
אבל באמת אם נתבונן בעומק העניין עפ"י הנ"ל הרי בהנחת האבן הראשונה וכ"ש בחפירת היסודות לבניין 

שלימה  כל ציור שלימות הבניין השלם בדמיונו ועוסק בפרט ואע"פ שהבכח הוא התכנית עוזב האדם את 
שזה בחי'   ,או בסיתות אבן אחת ,כרגע הוא עוסק בחפירת בור אחדלמעשה אבל  ,שעל פיה הוא עובד

ויקח אחת מצלעותיו של אדם ובחי' ויבן את  בחי' עזיבת שלימות הבית בכללותו. וזה בחי' ניסור דהיינו 
עברה וכעס   ןלשוהוא בחי' דינים בחי' עיבור כלפי לידת הבניין השלם,   נם,והעסק בפרטים ובניי  .לעהצ

 .חרון אףלכן הוא מכונה  כנ"ל

בכל מדרגה שעולה אליה מתחיל הוצאה לפועל חדש לגמרי. ובכלליות כל ימי  ש ,והוצאה לפועל היא
ך להוציא לפועל בנפש. דהיינו שמה וצרי הם בחי' בכח שצריך להוציא לפועל שזה בחי' הבכח שבנהאדם  

    .\זהנפש/  תקייםיאיר ומה שיודעת הנשמה שמ
הוא עולה מדרגה לדרגה    ובזה ,עד שגם השגות עוה"ב נעשו אצלו פנימי ,ויש צדיק שכל כך הוציא לפועל

ג  בעוה"ז משידהיינו שגם נח שלמטה  ,וזה בחי' נח נח הנ"ל בתחילת התורה, נח דלתתא כמו נח דלעילא
 . ומקיים השגות עוה"ב

דלעילא  וזה רוח  הנ"ל, שהם  הרוחות  ב'  ממנהרוח    בחי'  חיות  שמושך  הבא    עליונה  עולם  בחי' 

אותו בע"  ומחיה  שער  כמבואר  דלתתא    \חפ"ה/  ט"וח  בתוכו  ורוח  השוכנת  בחי'  כנ"לרוח  מקיף    והם 
ים מחיל אל חיל וזוכים , והצדיקים גם אחר ההסתלקות הולכהסתלקות נעשה עוה"ב למקיףעת הופנימי וב

, שהם מעלת קברי הצדיקים(   ו)עיין לק"ה הכשר כלים ד' ז' שז  בכל פעם לרוח דלעילא גדול וגבוה יותר
ופועל את    בחי' כח  הפועל  אל  מכח  ע"י שמוציא  לכבוש  היא המדרגה שצריך  בהשג ה כי המקיף  .  הה 

וחו להיות גדול ובר דעת התינוק שאע"פ שמצד נשמתו לא חסר בכ  כגון  שבתחילה הם נקשרים יחד

אעפ"כ עובר  כשהיה  כולה  התורה  כל  את  למד  שכבר  בנפש  אל  והראיה  מנשמתו  וניכר  ואח"כ כלום   ,
שיוצא מכח אל הפועל עד שאצל צדיק נפשו היא בבחי' לבנה במילואה שהוציא    נפתחין ונבדלין כנ"ל

 . ויש לו שתי רוחות שלימות  הלבנה כאור החמה  רעד שנעשית בבחי' או \ט/בנשמתו שמאירבה לפועל מה 

 
רוחות נזכר כאן בסוף  תשסח להרב מורגנשטין מאיר עמ' שטז בביאור המעשה בצדיק שלן בית הקברות ושמע שתי    עיין ים החכמה   ה 

 התורה.
הנוקבא התחיל מתרדמה שהפיל אל האדם דהיינו תרד מה דהיינו סילוק הגדר אדם שהוא המוחין כי הנוקבא היא בחי'    לכן בניין   ו 

 מוחין דקטנות לכן כדי לברא אותה היה צריך להפיל את האדם לתרדמה ואז לקחת ממנו צלע לבניין הנוקבא.
( בשם רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שאמר שמה שיודע רשע הגדול ביותר גם צדיק גדול לא  42צ"ח )לג ב'  כמה פעמים מהרי   שמעתי   ז 

 יכול לקיים.  
לסיבה זאת נקראת זאת תבונה ראשונה עה"ב והטעם כי הנקבות נקראות עולם כמ"ש בזוהר ויחי על פסוק    -טו פ"ה    עץ חיים שער   ח

בא עלמא דאתי לפי שהיא יורדת למטה ומתגלית תמיד אבל בינה עליונה נשארת  מן העולם ועד העולם וזה התבונה נקרא עולם ה 
למעלה ואינה יורדת לכן בינה נקראת לע"ל כי המוחין עליונים דז"א המלובשים בנה"י דבינה עליונה הם עתידין לבא אח"כ כאשר  

אבל מוחין דנצח הוד יסוד דתבונה הם נמשכין בו    יתגדל מעלתו ויהיה לו מוחין עליונים יותר מן בינה ולא מן התבונה ואז יהיה לע"ל 
וזהו ההפרש שיש בין עולם הבא ובין לעתיד   וזהו פי' עולם הבא עלמא דאתי כי תמיד נמשך ובא  תמיד ולעולם הם נמשכין ובאין 

ה  ששאלו  הבהיר  בס'  מ"ש  וזהו  דז"א.  מוחין  הנעשין  שבהם  יסוד  הוד  הנצח  בבחי'  בבינה  וזהו  בתבונה  זהו  כי  לר'  לבא  תלמידים 
 רחומאי מהו עולם הבא א"ל עולם שכבר בא והדבר מובן עם הנ"ל שכתבתי: 

שבשרש הדברים כל הוצאה לפועל היא חיתוך והפרדה כמבואר לקמן באות ב', כאן אין הכוונה שהוציא בבחי' פירוד כמו    אע"פ   ט 
מ  שתיהיה  היא  שתיקונה  כלבנה  שהנפש  אלא  שבמחשבתו,  מהבית  לגמרי  שנפרד  אין  הבית  אבל  רגע  בכל  הנשמה  הארת  קבלת 

 הכוונה שנעשית מעצמה מאירה, וכן מבואר בלק"ה הכשר כלים ד' ג' עי"ש.  
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  על ידי , נעשין  מרוח דלעילא לרוח דלתתא  דהיינו הוצאה מכח אל הפועל  כי בחי' ב' הרוחות הנ"ל 
כי   [יא]   ואצל בני אדם  [י]   חרון אף אצל השם יתברך כביכול  המתקת חרון אף. כי יש בחי'

ידוע שבניין המלכות והכנת כלים להשגה החדשה,    הוא זמן ימי דין שע"כ מתו בהם מי הספיריוכן  ה הם 
ר"ע מדיניםתלמידי  יותר  משמע  אף  חרון  הלשון  אמנם  י'    ,.  בתורה  הובא  בספרי  עפ"י המבואר  נ"ל  ולכן 

שעיקר החרון הוא על ע"ז וכל הוצאה לפועל היא הארת אמת גדולה שמכוחה האדם צריך לעשות כלים  
ובתחיל הזו  האמת  הארת  תתלבש  שבו  מעשה  איזה  לפועל  מרובה  ולהוציא  שחכמתו  על  אף  חרון  יש  ה 

     .נמצא שהכנת הכלים היא המתקת החרון אף  .\יב/ממעשיו עד שמכין מעשיו כראוי

עלה עשן    \יד/ [יג ] וכשיש חרון אף ח"ו, הוא בחינות עשן שיוצא מנחיריו. כמ"ש )תהלים יח(
אומר בחי' עשן ולא    ופרש"י שם שכן דרך כל חרון אף להעלות עשן מנחיריו, וצ"ע כוונתו, וגם רבינו  באפו

פשט הפסוק מדבר על הכעס על אויבי דוד ורבינו נראה שלומד את כל הפרק שם בעניין של  עשן ממש.   
רבינו   ולפי  מאויביו.  המניעות  בגלל  רצונו  לפועל  להוציא  ממנו  שנמנע  דוד  צועק  שעליה  לפועל  הוצאה 

עיני כי הוא מזיק ל  ,המכונה עשן  ,חיצוניהוא עושה רושם    ,אע"פ שהוא עניין פנימי  , חרון אףש   אולי הכוונה

. וזה מזיק לעיניםש  והוא משל לעשן,  עס אם חכם חכמתו מסתלקתוכל הכדף סו  כדאיתא בפסחים  ו  ,שכלה
לפרנסה מזיק  שהי  העשן  כיון  העינים    א דקדושה  בהסתכלות  ית',  תלויה  לקמןאליו  שיבאר  ,  כפי 

ו פרנסה, ואינו נצרך לבריות, זוכה  שיש ל  על ידישעל ידה מוציאין מכח אל הפועל. כי  ]טו
ה' אלקיו  [טז]   בחינות עלמא דאתי, בבחינות  ,לאמת יעקב בעזרו שברו על  , אשרי שאל 

יעקבע"י אמת  זה    על ידיש יחוד ה'  תמיד עיניו אל ה'  ש  שהיא מדתו של  שהוא    ,אלקים אלקיו, דהיינו 

כי העשן מזיק לעינים,   [מוציאין מכח אל הפועל כדלקמן עולם הבא )כמבואר בתחילת תורה נד(
ן המחשבה נאמר עיין יעניכי עינים ל  ,לעיני השכלכנ"ל שמזיק    כעשן לעינים)משלי י'(  הכתוב  בבחי'  

ז'  ג'  ותפקחנה עיני שניהם(  פרש"י בראשית  )תהלים קמה(  הכתוב  . שהם בחי' פרנסה, בחי'  )עה"פ 
דהיינו תיקון הברית  כלות אליו ית'  כי הממון דקדושה הוא רק כפי הסת  [יז]   עיני כל אליך ישברו וכו'

. כי כעס מזיק לפרנסה, כמו שמובא  כמבואר בתורה כג  \יח/ממון השמור לבעליו לרעתוובלא זה הוא  
ששרש    [כ]   )עיין לעיל בסי' נטיט  הממון בעצמו כעסמ  עושה כי    במ"א שכעס מפסיד העשירות

 
ל הַ   -אות ג'    וזה לשונו שם  ֵיֵצא ִמּכַֹח אֶׁ א, וְֹ ַתּתָּ לְֹ רּוַח ּדִ ה הָּ ּלֶׁ ּגַ ִנתְֹ ר וְֹ ה ִנּכָּ יֶׁ ִיהְֹ ַדִים וְֹ חּו ַהּיָּ תְֹ ּפָּ ּיִ ֶׁ ֵלמּות ש  ְֹ ר ַהש ּ י ִעּקַ מֹו  ּפַֹעל, ֵמהָּ ּכִ א, ּכְֹ ֵעּלָּ לְֹ רּוַח ּדִ

ֵני ַהּיּוִדין ַהנַּ  ְֹ רּוחֹות, ש  י הָּ ּתֵ ְֹ ִחיַנת ש  ֵהם ּבְֹ ֶׁ ַדִים ש  חּות ַהּיָּ ּתְֹ ּפַ ַאַחר ִהתְֹ ֶׁ ר ש  ִעּקָּ ל הָּ ם, ֲאבָּ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ וּ ש  ש  ךְֹ קְֹ ם ַאַחר ּכָּ יּו ֲעַדִין ּגַ ִדים  "ל ִיהְֹ ֻיחָּ ִרים ּומְֹ
רוּ  ַגע ֵמהָּ ל רֶׁ כָּ ל ַחּיּות ּבְֹ ַקּבֵ ךְֹ ּומְֹ ֵ א מֹוש  ַתּתָּ לְֹ רּוַח ּדִ ה הָּ יֶׁ הְֹ ּיִ ֶׁ חּוד, ש  ִלית ַהּיִ ַתכְֹ ל  ּבְֹ כָּ יר ּבְֹ ַיּכִ ִחיַנת ּפַֹעל ֵיַדע וְֹ א ּבְֹ ַתּתָּ לְֹ רּוַח ּדִ הָּ ֶׁ נּו ש  ַהיְֹ א, ּדְֹ ֵעּלָּ לְֹ ַח ּדִ

ּנֶׁ  ֶׁ מֹו ש  ּנּו, ּכְֹ ה ִמּמֶׁ לָּ ַמעְֹ ַעם ִמי לְֹ ךְֹ ּפַ ָּ ש  ה ִנמְֹ ֵדי זֶׁ ַעל יְֹ א וְֹ ֵעּלָּ לְֹ רּוַח ּדִ ִקּיּומֹו ֵמהָּ ל ַחּיּותֹו וְֹ ּכָּ ֶׁ ַדע ש  ּיֵ ֶׁ ", ש  ךָּ ה ִמּמְֹ לָּ ַמעְֹ ע ַמה ּלְֹ ַעם    ֱאַמר, "ּדַ ל ּפַ כָּ יו ּבְֹ לָּ עָּ
ּמ  ֶׁ ַעם ש  ל ּפַ כָּ ל ַהּפַֹעל ּבְֹ ִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ ה הּוא ּבְֹ ֵדי זֶׁ ַעל יְֹ א, וְֹ ֵעּלָּ לְֹ רּוַח ּדִ ל ֵעת,  ַחּיּות ֵמהָּ כָּ ש  ּבְֹ דָּ ה ֵמחָּ לָּ ַמעְֹ ה ִמּלְֹ ִריאָּ ִקּיּום ַהּבְֹ ֹוִציא ַחּיּות וְֹ

"ל,  ּנַ וֹות ּכַ צְֹ ַהּמִ ה וְֹ ֵדי ִקּיּום ַהּתֹורָּ ה ַעל יְֹ ה ַנֲעשֶֹׁ ל זֶׁ כָּ  וְֹ
יא  ה   אות ו' בשם הספרי ראה, כל זמן שיש ע"ז בעולם חרון אף בעולם, נמצא ההוצאה לפועל את ושברו אל ה' אלקיו   עיין תורה י'   י

 המתקת החרון אף.
 שם מבואר שמשפיע זה על זה   עיין לעיל תורה יח אות ב'  יא

כי הוצאה לפועל היא כגון תשובה שמאיר לאדם אור אמת המדרגה שמעליו כמבואר בתורה ו' ומיד יש עליו קטרוג וחרון אף    נ"ל   יב
יא בחי' פסח ומט ימי הספירה שהם ימי דין וכן  מדוע אינו מתנהג כפי האמת שמאירים לו, וכמבואר בלק"ה פסח ג' ג' שכל תשובה ה 

אהי  שם  מתהפך  אזי  לשוב  עצמו  שמזמן  שמיד  ו'  בתורה  של  -מבואר  נסיונות  עי"ז  לו  ובאים  דם  גמט'  אחורים  בבחי'  לו  ומאיר  ה 
ולכן גם עיקר  בזיונות ושפיכות דמים. וממילא מובן שהבחי' חרון אף הזה שיש עליו משתלשל גם אצלו לבחי' מוחין דקטנות ודינים  

ו'  וכמבואר שם בתורה  כי       .המבחן שלו הוא לעמוד בנסיון הכעס  יש בנסיעה לצדיק או בבניין בית,  ואין להקשות איזה תשובה 
  ת'י     אותו   עיקר כל הוצאה לפועל דקדושה לא המעשה הוא העיקר אלא הכוונה שבו, דהיינו להתקרב אליו ית' ולדעת אותו ולהמליך 

 .  אין ערך לשום הוצאה לפועל כמעט  שנמצא בכל הוצאה לפועל דקדושה, ובלא זה    שובה יותר ויותר וזה ת 
 ב כב ט' -ושמואל  יג

הציל א   זה   בפרק   יד כיצד  דוד המלך  ומתאר את הצרה שנמצא  י ותו ה' מאו מספר  ית' ששמע    ה ב ביו      ו תפילת מהיכלו  וצעקתו אליו 
ִלי ו  חָּ ּגֶׁ ּתֹאֵכל  יו  ִמּפִ ֵאש   וְֹ ַאּפֹו  ּבְֹ ן  ָּ ש  עָּ ה  לָּ ּנּו:  עָּ ִמּמֶׁ ֲערּו  ּבָּ יו:   )י( ם  לָּ ַרגְֹ ַחת  ּתַ ל  פֶׁ ַוֲערָּ ַרד  ַוּיֵ ַמִים  ָּ ש  ט  רמז להוצאה    ַוּיֵ כאן  שרבנו מצא  ונראה 

לפועל שקודם שמוציא לפועל מרגיש צרה גדולה מחסרון הדבר שחושק אליו כל כך ונמנע ממנו וצועק אל הש"י על המניעות שיש  
   לה עשן באפו כי אינו ראוי כל כך עד שנמתק הדין.יורד להצילו אבל תחילה ע לו ואזי הקב"ה  

 ועיין ביאור הלקוטים אות א פתח הג'. הערה זו בסוגרים נמצאת בדפו"ר כאן בלי סוגרים   טו

 תהלים קמו ה'  טז

 עיין לקמן תורה עו ולק"ה או"ח מו"מ ד'  יז

כלל בלא הכוונה שמצורפת אליו שהיא    הטובה ביותר לכל הוצאה לפועל שהדבר הגשמי אין לו חשיבות שהוא הדוגמא    ונראה   יח
ה לפועל ואיתא  א להוצא וכגון הבית שרבינו הביא כדוגמ   המוחין שיוצא לפועל שהוא הכלי לקבל את הגשמיות באופן שלא יזיק לו.

בגמ' דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם ופירש המהרש"א מרחיבה להיות כדעתו הרחבה של בלעם הרשע. נמצא שבית יכול להיות  
 .הגשמי   ן המצורף לבניי   " בחכמה יבנה בית " חי' צאה לפועל דסט"א והעיקר היא הכוונה לשם שמים בב הו 

 מוהרנ"ת בתקפא  יט

 וכמבואר בתורה ו'   כמבואר באריכות לקמן באות ג'וכן מזיק לכבוד הנ"ל  באות ה' שם ולקמן בתורה סח  כ



 מוהר"ן                        תורה סו                                         קוטייל                5פב: 

באדם תלוי  למטה  וכשמשתלשל  הנפש  שרש  הוא  למ  שיכול  הממון  לכעסלציירו  ח"ו  או  ועי"ש  ).  מון 

(. וצריך לשבר ולהמתיק החרון  שכשרוצה הקב"ה להשפיע ממון לאדם מנסה הס"מ להכשילו בכעס
רוח בחי'  ממנו  נעשה  שיהיה  עד  ולבררו,  העשן  להמתיק  דהיינו  אוירי אף,  רוח  דהיינו   .  

העשן\כב/[כא] מהתבררות  שנעשה  לכ  ,  רומז  כאן  שרבנו  לו  שנראה  שכותב  כאן  פל"ח  לליות עיין 
)עיין לעיל בהקדמה לאות    ההוצאה לפועל הראשונה שהיא בריאת העולם כפי שמבוארת בכתבי האריז"ל

שתחילה עלה במחשבה לברא עולם דהיינו בריאה שהיא זולתו ית' ואז  ),  זו מש"כ בשם הר"מ מורגנשטרן(
הידים   ופתיחת  הניסור  התחיל  ואח"כ  בבכח  הכלול  פועל  חלנעשה  לעשות  היה  ובתוכו  שראשיתו  פנוי  ל 

בונה עולמות ומחריבן  ה כ היואח"לבנות עולם, והחלל הזה היה הסתרת מציאותו ית' שזה תכלית החרון אף 
י ע"ואח"כ    ,ת המלכים בעולם הנקודים שהוא האור היוצא מהעינים דייקא בחי' כעשן לעיניםתשזה בחי' מי

חזר להמליך את הקב"ה ולבטל את   ברא עולם ואדם ורק כשהאדםמה החדש שהוא בחי' רוח אוירי    ראו
כוונת הש"י בבריאה יצא באמת לפועל  ורק אז  אף  נמתק החרון  וי (\כג/ ההסתרה אזי    וע שהיא ההקדמה ד. 

לכל הוצאה לפועל שבעולם, שכל הוצאה לפועל דקדושה היא לתקן את את ספירת המלכות שהעיקר הוא  

 . הוצאה לפועל דקדושה , וזו עומק כוונת כלשכל העולם ימליכו על עצמם את הקב"ה

עתה יבאר עניין רוחו של משיח שאע"פ שקצת קשה להבין עניין שייכותו לנושא שלנו אבל בהעמקה יותר  
שרבינו יחד לו דיבור מיוחד ולא נאמר אגב כיצד נאמרה תורה זו נראה שהוא עניין חשוב ועיין בשיחות 

 אמירת התורה הזו. 
וזה  ה שמבאר שלבחי' רוחו של משיח זוכים ע"י תיקון הכעס, ונראה שמתחדש כאן עניין יסודי מאד במ

, ועיין בהקדמה לתורה שעיקר ההוצאה לפועל היא מהצלם שהוא בחי'  דקדושה הקרקע לכל הוצאה לפועל
רוח דלעילא ועיין תורה נז שע"י הכעס מאבד את הצלם, נמצא תיקון הצלם הוא תיקון בחי' משיח דהיינו 

ן מתבאר שכל הוצאה לפועל דהיינו אחרי שכבר האיר לי איזה הארת אמת אזי  תיקון הרוח דלעילא, וכא
אבל ההוצאה לפועל ממש מתחיל רק אחרי שממתיק  ,מיד יש חרון אף כנ"ל כל זה הכנה להוצאה לפועל

את   לגלות , וההוצאה לפועל היא הפרדתן זו מזו\כד/ , ואז יש לו שתי רוחות דבוקות כח ופועלאת החרון אף 
    .וך הבכחהפועל מת

ד'(  ןוזה הרוח שהוא המתקת העשן של החרו )איכה  רוח   \כה/אף, הוא בחי' משיח, בחי' 
, ועיין תרגום פי' שהיה חביב עליהם  פסוק זה הוא קינת ירמיהו על הריגת המלך יאשיהו  אפינו משיח ה'
שיח ורוח אפינו שרומז שמ  ,ורבינו לומד מהכינוי שמכנה אותו הנביא רוח אפינו ומשיח  כנשמת רוח חיים,

דהיינו תכלית תיקון    , ן התפלהוותיק  \כו/ הבריתהכעס וכי המשיח הוא תכלית תיקון    ,שנמתק, הם בחי' אחת

 
   פל"ח אות י'  עיין  כא
נעשה ממנו רוח אווירי וכו' ככל המבואר בפנים, הגם כי אין אתנו יודע עד מה לבאר  ובענין התבררות העשן עד ש   -  פל"ח אות י'   כב

בזה, אך אף על פי כן נראה לעניות דעתי שרימז בזה לכל סדר השתלשלות אצילות של הבריאה, שמתחלה היה הצמצום של בחינת  
העשן וכו' ועיין זוהר בראשית דט"ו קיטרא בגילמא  חלל הפנוי והצמצום הוא כביכול מבחינת דין, וכמבואר בכתבים ואולי זה בחינת  

וכו', ויש מפרשים שם קיטרא כמו בחינת עשן וכו', ואחר כך היה בחינת שבירת כלים ומיתת המלכים מגודל הדינים שבהם, ועיקר  
החדש שהוא בבחינת  השבירה היתה בבחינת אור העינים כידוע ואולי שזה בחינת כעשן לעינים ואחר כך היה התיקון על ידי אור מה  

ק"ח,   בסי'  בפנים  לקמן  כמובן  חת"ך  שם  בחינת  שזה  הנסירה,  בחינת  ידי  על  היה  הבריאה  תיקון  וגמר  בכתבים,  כמובא  אוירי  רוח 
 ועדיין צריכין עיונא רבא לבאר קצת בזה ביותר והוא רחום יכפר: 

וזהו דאיתא במדרש שקיים שברו אל ה' אלקיו בשלימות כנ"   , דייקא   אבינו   היה יעקב   והאדם הזה   כג )ויחי דף  ובזוהר    תהלים צא   ל. 
עשה ממנה הקב"ה את אבן השתיה שממנה הושתת העולם. והקשו  ואח"כ עשה ממנה מצבה,  שהאבן ששם יעקב מראשותיו  רלא.(  
מ   א ר הרי העולם נב שם  בזוהר   ידו  ע"י מעשיו הטובים תיקן את השכינה נחשב כאילו על  לפים שנה קודם ותירץ כיון שהוא  א יותר 

 הושתת העולם.
וכן    נמצא שהמתקת הדין מכין את הרוח דלעילא,   ממה שמבאר שרוחו של משיח היא תיקון רוח דלעילא   כך נראה כי    צ"ע בזה   כד

ממה שנתבאר בסוף התורה על המעשה בחסיד אחד עי"ש, אבל צ"ע בזה דלעיל ביארתי שכל זמן ההוצאה לפועל הוא זמן של חרון  
   וצ"ע.  ת הדין היא רק הכנה להוצאה לפועל.שהמתק ל ההוצאה לפועל היא המתקת הדין, ולא  אף ודין, ונמצא לפ"ז שכ 

ה ַבּגֹוִים:   ד " איכה פ   כה  יֶׁ ִצּלֹו ִנחְֹ נּו ּבְֹ ַמרְֹ ר אָּ ֶׁ ם ֲאש  ִחיתֹותָּ ְֹ ש  ד ּבִ ּכַ ד ִנלְֹ דֹוָּ יַח יְֹ ִ ש  ינּו מְֹ    )כ( רּוַח ַאּפֵ

ין דבאפנא והוה מתרבי במשח רבותא דיי אתחד במיצד חיבוליהון  )כ( מלכא יאשיהו דהוה חביב לנא כנשמת רוח חי   -תרגום יונתן  
מלך בן  שאת מלך לר"ש דיסקין שדן מדוע נקרא משוח הרי  מ )עי"ש    דמצראי דהוינא אמרין עלוהי בטלל זכותיה נחי ביני עממיא: 

 .( א"צ משיחה מלך  
כי כעס   כו  ו   נ"ל  )עיין  הוא תכלית ההתפעלות דסטרא אחרא, שהדם העכור מהכבד עולה לראש  קומת האדם  נעשה מנהיג את כל 

מעשה באדם אחד שהיה כעסן ורבינו אמר שזה    עיין שיחות הר"ן רמט )תורה נז אות ו'(, ואזי הוא מנותק מכל קדושה וזה תכלית פגם הברית  

)כי גם פגם הברית  (  וק למחרפיו רית ועיקר התשובה בה היא תיקון הכעס עי" ידום וישתבועיין תורה ו' שהיא תיקון ה   בגלל פגם הברית שהיו פגום.
הוא עניין שתופס את כל הקומה בהתפעלות התאווה(, כי הברית היא בחי' רוח, דהיינו כח ממוצע ומחבר בין שני דברים, בבחי' איש  
אשר רוח בו שמחבר את העם להקב"ה, וזה גם בחי' הרוח שמאיר הארת הנשמה בנפש כנ"ל, וגם הברית נקרא רוח כמ"ש ולא קמה  

)עיין    ד רוח באיש, וכשהרוח מתוקן אזי האדם הוא בחי' ואני תפלה, שגם היא עניין שתופס את כל קומת האדם לחיבור אליו ית'עו 
 לק"ה גילוח ה' ו'( וכן מבואר בתורה ב' ותורה נ' שהתפלה היא כפי תיקון הברית 



 מוהר"ן                        תורה סו                                         קוטייל                6פב: 

במה שההוצאה לפועל    ,ויש בזה עניין עמוק יותר(  \כח)ועיין תורה ב'/ .  \כז/בתורה לב תנינא  ין מזהיע  ,הרוח
דייקא ברוחו של משיח  כל הרוחות תלוי  כי היא שרש  ו\כט/,  בבריאת העולם,  מצינו  ברא "  ,\ל/ כן  בראשית 

דלעילא  "וכו' רוח  האמת  הארת  התשובה    היא  אור  קצר,  )בחי'  לזמן  דבר שמאיר  לתינוק  שמראים  בחי' 
ממנו  נחמד חוטפין  ד'ה  ,ומיד  באות  תהוםות"וומיד    (מבואר  פני  על  וחשך  ובוהו  שיש    "הו  אף  החרון  זה 

שעי"ז נעשה רוח  , זה המתקת החרון אף  "פת על פני המיםורוח אלקים מרח"בתחילת ההוצאה לפועל ומיד  
זה   "יהי אור"ויאמר אלקים ומיד יא שרש לכל הרוחות דהיינו שרש לרוח דלעילא, האוירי רוחו של משיח ש

 .  בסוד טהרת המקווה מים \לא/ב. ועיין מזה בלק"ה הכשר כלים ד' אות יאור הגנוז רוח דלעילא

שיהיה  אה לפועל היא בחי' תשובה כי בכל מעשה של האדם צריך שכל הוצ באר כהמשך להנ"לתעתה י
, ועיקר גילוי המלכות מתגלה  מלכותו ולגלותיותר ויותר לעשות רצונו  'כוונתו רק להתקרב אליו ית

 .  במלכות פה דהיינו תפילה בכוונה
זמן  כלאבל את הש"י החדשה בין שצריך לשוב על מעשיו כפי השגתו מכבר האדם  אע"פ ש עתה יבאר ש

שצריך לשוב עדיין אין זו תחילת ההוצאה לפועל. ורק כשמחליט להוציא   ןשלא החליט לשוב אלא רק מבי
זה בחי' שהביא את מחשבתו אל ידי העשיה וההוצאה לפועל, וזה בחי' שכבר ניכר  ,בפועל את מחשבתו

את הפועל   י מפרידהפועל והבכח כשני דברים אלא שהן מחוברים. וככל שמוציא לפועל למעשה אז
   בבחי' תרין רוחין הנ"ל. בפועל קומה שלימה כמו הבכח. המהבכח עד שנעש 

וברים ואח"כ נפרדים  חכי יש ג' שלבים בהוצאה לפועל בתחילה הפועל כלול בבכח ואח"כ נפרדים אבל מ
 ממש.

פירות  )שעשר ס \לג/בקו החסד והדין כידוע גם שאמנם הם  \לב/ לנצח והודגם ונ"ל ששתי הידים כאן הכוונה 
ולכן נקרא , \לד/ הודה הוצאה לפועל נעשית ע"י הנצח וה ידוע שההחלטה וו, (חח"ן דתי"מ בד"ה  הן בג' קוין

 
ִחי ....  לב   תורה   כז  ת ּבְֹ מֹר אֶׁ ְֹ ִריךְֹ ִלש  ד צָּ חָּ אֶׁ ד וְֹ חָּ ל אֶׁ ּכָּ ֶׁ ַדע, ש  יַח,  וְֹ ִ ש  ִחיַנת מָּ ן ֵיש  לֹו ּבְֹ תֹו, ּכֵ ֳהרָּ טָּ תֹו וְֹ ָּ ֻדש ּ ִפי קְֹ ּכְֹ ד  חָּ ל אֶׁ י כָּ ש  לֹו. ּכִ ּיֵ ֶׁ יַח ש  ִ ש  ַנת מָּ

י  ִ ש  ִחינֹות מָּ ּבְֹ לּוי  ּתָּ ּבֹו  ֶׁ ר ש  בָּ ַהּדָּ ר  ִעּקָּ וְֹ ּלֹו.  ֶׁ יַח ש  ִ ש  ִחיַנת מָּ ּבְֹ ֵקל  ַקלְֹ ּלֹא ִיתְֹ ֶׁ ֹאד, ש  מֹר מְֹ ְֹ ִריךְֹ ִלש  צָּ ה ִמנִּ וְֹ ִמירָּ ְֹ ִחינֹות  ַח הּוא ש  ּבְֹ יַח הּוא  ִ ש  י מָּ ּכִ אּוף. 
מֹות כ(:  ְֹ תּוב )ש  ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ּכְֹ ם,  חֹטֶׁ ּבַ לּוי  ּתָּ ִנאּוף  וְֹ יַח ה'",  ִ ש  ינּו מְֹ ַאּפֵ ה ד(: "רּוַח  ִחינֹות )ֵאיכָּ בְֹ ּבִ ם,  ת    חֹטֶׁ ַ ש  רָּ ּפָּ ה  )ַרּבָּ ש   רָּ דְֹ ּמִ ּבַ א  ִאיתָּ וְֹ ף".  אָּ ִתנְֹ "לֹא 

ה י(:  ָּ ש  רָּ ֹֹא ּפָּ שֹ צָּ   נָּ ה ַאף'. וְֹ נֶׁ ם כַּ 'לֹא ֵתהָּ ִחיַנת חֹטֶׁ ּבְֹ הּוא  ֶׁ ּלֹו, ש  ֶׁ יַח ש  ִ ש  ִחיַנת מָּ י הּוא ּפֹוֵגם ּבְֹ ֹאד ֲאִפּלּו ֵמֵריַח ִנאּוף, ּכִ מֹו מְֹ מֹר ַעצְֹ ְֹ "ל.  ִריךְֹ ִלש  ּנַ
 ֶׁ ש  ִנים  ַהּפָּ ין  ַגּלִ ּמְֹ ֶׁ ש  ים  ִ דֹוש  ַהּקְֹ ִרים  פָּ ַהּסְֹ נּו  ַהיְֹ ּדְֹ א,  תָּ י אֹוַריְֹ ּפֵ ַאנְֹ ַעל  ה  ֹורֶׁ יַח הּוא ש  ִ ש  ִחיַנת מָּ ִחיַנת  ּובְֹ בְֹ ּבִ יַח,  ִ ש  ל מָּ ֶׁ ֵחף רּוחֹו ש  רָּ ם מְֹ ָּ ש  וְֹ ה,  ּתֹורָּ ל 

ִחי   יַח' )זַֹהר ַויְֹ ִ ש  ל מָּ ֶׁ א רּוחֹו ש  ִים". 'רּוַח ֱאלִֹקים ּדָּ ֵני ַהּמָּ ּפְֹ ת ַעל  פֶׁ ַרחֶׁ רּוַח ֱאלִֹקים מְֹ ית א(: "וְֹ ִ ֵראש  ִים', ּוַמִים  )ּבְֹ ֵני ַהּמַ ּפְֹ ַרֵחף ַעל  ּמְֹ ֶׁ ַדף רמ.(, 'ש 
ה, כַּ  קֹום  הּוא ַהּתֹורָּ ל מָּ כָּ א; ּבְֹ ַקּנֵ הֹוֵלךְֹ ּומְֹ ֶׁ ה, ש  אָּ ה רּוַח ִקנְֹ יַח ה'" ַנֲעשֶֹׁ ִ ש  ינּו מְֹ ִחיַנת "רּוַח ַאּפֵ ּבְֹ ֶׁ ַדע, ש  א )א(: וְֹ ם ִנאּוף ּמּובָּ ָּ ּמֹוֵצא ש  ֶׁ  .ש 

ולכאורה משמע מזה    שהתפלה בחי' חטם ומשם חיותו של המשיח שע"י התפלה נמשך לו חיות מחטם דאריך אנפין,   שם מבואר   כח
ואפשר שהכוונה לרוחו של משיח בבחי' בכח דהיינו רוח    לפועל כי היא שלימות התפילה.  ה רוחו של משיח היא כבר בחי' הוצא ש 

 דלעילא.  
חִ   -הכשר כלים ד' אות יח    עיין לק"ה   כט  הּוא ּבְֹ ֶׁ רּוחֹות ש  ל הָּ ש  ּכָּ ֹרֶׁ ש  ֵלל ּבְֹ ִהּכָּ ֵדי ַלֲחזֹר ּולְֹ ה ִהיא ּכְֹ וֶׁ קְֹ ִביַלת ַהּמִ ר טְֹ י ִעּקַ יַח  ּכִ ִ ש  ל מָּ ֶׁ יַנת רּוחֹו ש 

ִחי  הּוא ּבְֹ ֶׁ ה, ש  ָּ ֻדש ּ קְֹ ים ּדִ רּוַח ַחּיִ ִחיַנת הָּ ם ּבְֹ ָּ יךְֹ ִמש ּ ִ ש  ַהמְֹ ֵדי ַלֲחזֹר ּולְֹ ִים, ּכְֹ ֵני ַהּמַ ַרֵחף ַעל ּפְֹ ּמְֹ ֶׁ "ל.ש  ּנַ ל ַהּפַֹעל ּכַ  ַנת מֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ
ַמִים   בראשית פרק א   ל ָּ ַהש ּ ֵאת  ֱאלִֹהים  א  רָּ ּבָּ ית  ִ ֵראש  ּבְֹ ץ:   )א(  רֶׁ אָּ הָּ ֵאת  ֱאלִֹהים    וְֹ רּוַח  וְֹ הֹום  תְֹ ֵני  ּפְֹ ַעל  ךְֹ  ֶׁ חֹש  וְֹ בֹהּו  וָּ ֹתהּו  ה  תָּ יְֹ הָּ ץ  רֶׁ אָּ הָּ וְֹ )ב( 

ִים:  ֵני ַהּמָּ ת ַעל ּפְֹ פֶׁ ַרחֶׁ ִהי אֹור:   מְֹ ִהי אֹור ַויְֹ ר ֱאלִֹהים יְֹ  )ג( ַוּיֹאמֶׁ
ה   -יב    ד' אות  לק"ה הכשר כלים   לא זֶׁ ִחיַנת   וְֹ ִביַלת   ּבְֹ ה   טְֹ וֶׁ ַעל ,  ִמקְֹ ֶׁ ֵדי -ש  ה -יְֹ ל   זֶׁ ֵמִאים   ּכָּ ִאין  ַהּטְֹ ה   יֹוצְֹ אָּ מְֹ ה   ִמּטֻ ֳהרָּ טָּ י ,  לְֹ ל   ּכִ אֹות   ּכָּ מְֹ ֵהם   ַהּטֻ ֶׁ   ש 

ִחיַנת  ַעל ,  ֲעֵברֹות   ּבְֹ ֶׁ ם   ש  דָּ ה   יָּ ֹורָּ ה   רּוחַ   ש  אָּ מְֹ לֹום   ַחס ,  ַהּטֻ ָּ ש  ם ,  וְֹ ּלָּ ִכין   ּכֻ ָּ ש  ֵדי -ַעל   ִנמְֹ ַגם   יְֹ חּות   ּפְֹ ּתְֹ ּפַ ַדִים   ִהתְֹ הּוא ,  ַהּיָּ ֶׁ ִחיַנת   ש  ַגם   ּבְֹ   ִמּכֹחַ   מֹוִציא   ּפְֹ
ל  ה   ַהּפַֹעל   אֶׁ ָּ ֻדש ּ קְֹ ַגם ,  ּדִ ִחיַנת   ּפְֹ י   ּבְֹ ַנִים   ּפִ ְֹ ן ,  ל" ַהנַּ   ש  ּמּובָּ ר   ּכַ בֹאָּ ה   ּומְֹ ַהּתֹורָּ  ,  ל" ַהנַּ   ּבְֹ

י  ֵדי -ַעל   ּכִ ל   יְֹ ה   ּכָּ לֹום   ַחס ,  ֲעֵברָּ ָּ ש  ק ,  וְֹ ּלֵ ּתַ רּוחַ   ִנסְֹ ים   הָּ א   ַחּיִ ַתּתָּ לְֹ ם   ּדִ ַעּלֵ ִנתְֹ ה   וְֹ לָּ ַמעְֹ חֹוֵזר   לְֹ ם   וְֹ ַעּלֵ ִנתְֹ ַהכֹּ   ַהּפַֹעל   וְֹ ִחיַנת   חַ ּבְֹ בְֹ ה   ּבִ רָּ ּתָּ ה   ַוֲאַזי   ַהסְֹ ֹורָּ   ש 
יו  לָּ ִחיַנת   עָּ ה   רּוחַ   ּבְֹ אָּ מְֹ ִהיא   ַהּטֻ ֶׁ ִחיַנת   ש  ד   ַחּיּות   ּבְֹ רָּ פְֹ ּנִ ֶׁ וֹ   ש  ש  רְֹ ָּ ִחיַנת   ִמש ּ א   רּוחַ   ִמּבְֹ ֵעּלָּ לְֹ ִחיַנת ,  ּדִ ן   ּבְֹ ּגָּ ִריד   ִנרְֹ הּוא ,  ַאּלּוף   ַמפְֹ ֶׁ ִחיַנת   ש  א   ַחּיּות   ּבְֹ רָּ ִסטְֹ   ּדְֹ

א  ֲחרָּ ךְֹ   אָּ ָּ ש  מְֹ ּנִ ֶׁ ךְֹ   ש  רֶׁ ה   ּדֶׁ מָּ ֲעלָּ ר   הָּ ּתֵ סְֹ הֶׁ ה ,  וְֹ ּזֶׁ ֶׁ ִחיַנת   הּוא   ַהַחּיּות   ש  ה   ּבְֹ ִחיַנת ,  ִמיתָּ ִעים   ּבְֹ ָּ ש  ם   רְֹ יהֶׁ ַחּיֵ רּוִיים   ּבְֹ  .  ֵמִתים   קְֹ

ַעל  ן -וְֹ ּקּון   ּכֵ ֵדי -ַעל   ַהּתִ ִביַלת   יְֹ ֵוה   טְֹ י ,  ַמִים   ִמקְֹ א   ֵמַאַחר   ּכִ מָּ טְֹ ּנִ ֶׁ ק   ש  ּלֵ ּתַ ִנסְֹ ר   ֵמַהּפַֹעל   ַהַחּיּות   וְֹ ּתָּ ִנסְֹ ִנתְֹ   וְֹ ם וְֹ ַהּכֹחַ   ַעּלֵ נַּ   ּבְֹ ִריךְֹ   הּוא ,  ל " ּכַ   ַלֲחזֹר   צָּ
ַלֲעלֹות  ת   וְֹ ִחּלַ ש    ִלתְֹ ֹרֶׁ ִחיַנת ,  ַהש ּ ִחיַנת ,  ַהּכֹחַ   ִלבְֹ רּוחַ   ִלבְֹ א   הָּ ֵעּלָּ לְֹ ּתֹחַ   ַלֲחזֹר   ּדִ ִלפְֹ ם   וְֹ ָּ ַתח   ש  ה   ַהּפֶׁ ָּ ֻדש ּ קְֹ ִחיַנת   ּדִ חּות   ּבְֹ ּתְֹ ּפַ ַדִים   ִהתְֹ   ַלֲחזֹר ,  ל " ַהנַּ   ַהּיָּ
הֹוִציא  ש    ּולְֹ דָּ ל   ּכֹחַ ִמ   ֵמחָּ הוּ ,  ַהּפַֹעל   אֶׁ ּזֶׁ ֶׁ ִחיַנת  ש  ה   ּבְֹ ּובָּ ש  הּוא   ּתְֹ ֶׁ ִחיַנת   ש  ַתח   ּבְֹ ה   ּפֶׁ טָּ ִריךְֹ   ֲחרָּ ּצָּ ֶׁ וֹ   ַלֲחזֹר   ש  ש  רְֹ ָּ ש  יךְֹ   ַלֲחזֹר ,  לְֹ ִ ש  ַהמְֹ ִחיַנת  ּולְֹ חּות   ּבְֹ ּתְֹ ּפַ   ִהתְֹ

ַדִים  ִחיַנת   ְוֶזהו    .ל " ַהנַּ   ַהּיָּ י,  ַמִים   ִמְקֵוה   ב ְ ם   כ ִ ָׁ ֵני  ל עַ   ְמַרֶחֶפת   ֱאלִֹקים   רו חַ   ש  ְ ִים   פ  ַ א   ַהמ  ל   רו חוֹ   ד ָׁ ֶ יחַ   ש  ִ ש  הו א ,  מָׁ ֶ ְכִלית   ש  ַ ֶֹרש    ת  ל   ש  רו חֹות   כ ָׁ   הָׁ

ֹות  ש  פָׁ ל   ְוַהַחי ו ת   ְוַהנ ְ ֶ ל   ש  ֵאי   כ ָׁ ם   ב ָׁ ם ,  עֹולָׁ ָׁ ש   מ ִ ֶ ר   ש  ַכת   ִעק ַ ָׁ ה   ַהַחי ו ת   ַהְמש  ָׁ ְקֻדש   ֹחַ   ד ִ ַֹעל   ֶאל   ֵמַהכ  ר ,  ַהפ  ְמבֹאָׁ ם   כ ַ ָׁ ה   ש  ֹורָׁ ַהת  ן -ל ְועַ .  ל " ַהנ ַ   ב ְ ֵ   הו א   כ 
ֵני  ַעל   ְמַרֵחף  ְ ִים   פ  ַ י,  ַהמ  ְבִחיַנת   הו א   ַמִים   כ ִ ֹחַ   ב ִ ַלל   ֶנֶגד   כ  ה   כ ְ ִריאָׁ י,  ַהב ְ ם   כ ִ ה   ג ַ ִריאָׁ ַהב ְ ה   ב ְ ַעְצמָׁ ִחיַנת   ֵיש    ב ְ ֹחַ   ב ְ נ ַ   ו ֹפַעל   כ  ְבִחיַנת   ֵהם   ו ַמִים .  ל " כ ַ   ב ִ

ֹחַ  ַלל   ֶנֶגד   כ  ה   כ ְ ִריאָׁ י ,  ַהב ְ ה   כ ִ ָׁ ִחל  ה   ִמת ְ יָׁ ם   הָׁ עֹולָׁ ַמִים   ַמִים   הָׁ מוֹ ,  ב ְ ְמרו    כ ְ אָׁ ֶ ֹוֵתינו    ש  ם   ַרב  ה   ִזְכרֹונָׁ כָׁ ז ,  ִלְברָׁ ה   ְואָׁ יָׁ ל   הָׁ ם   כ ָׁ עֹולָׁ ל   הָׁ ר   ְוכָׁ ֶ וֹ   ֲאש  ֹכחַ   ב    ב ְ
תֹוךְ  ִים   ב ְ ַ ם ,  ַהמ  ָׁ ה   ְוש  יָׁ הו א ,  ֱאלִֹקים   רו חַ   הָׁ ֶ ל   רו חַ   ש  ֶ יחַ   ש  ִ ש  הו א ,  ְמַרֶחֶפת ,  מָׁ ֶ ַלל   ש  ל   כ ְ רו חֹות   כ ָׁ א   ו ת ְוַהַחי    הָׁ ָׁ ְלֵעל  א   ד ִ ָׁ ל   ו ְלַתת  ֶ ל   ש  ֵאי  כ ָׁ ם   ב ָׁ   עֹולָׁ
ךְ   ְוַאַחר  א   כ ָׁ צָׁ ֹל   יָׁ ֹחַ   ַהכ  ַֹעל   ֶאל   ִמכ  ן -ְוַעל .  ַהפ  ֵ ֵמא   כ  ָׁ א   ַהט  ְטמָׁ נ ִ ֶ הו א   ש  ֶ ק   ְיֵדי -ַעל   ש  ֵ ל  ַ ְסת  נ ִ ֶ ו    ש  נ  ֶ ִחיַנת   ַהַחי ו ת   ִממ  ַֹעל   ב ְ ם ,  פ  ֵ ְבִחיַנת   ְוִנְתַעל  ֹחַ   ב ִ ,  ַהכ 
ִריךְ   הו א  ַמִים   ל ִלְטב ֹ   צָׁ ֵדי  ב ְ וֹ   ַלֲחזֹר   כ ְ ְרש  ָׁ ֶֹרש    ְלש  רו חַ   ְלש  א   הָׁ ָׁ ְלֵעל  ִחיַנת ,  ד ִ ֹחַ   ב ְ ֶעְליֹון   כ  ֵדי   הָׁ ל   ַלֲחזֹר   כ ְ ֵ ט  ם   ו ְלִהְתב ַ ָׁ ֵדי ,  ש  ם   ְלהֹוִציא   ַלֲחזֹר   כ ְ ָׁ   ִמש  

ש   דָׁ ֹחַ   ֵמחָׁ ַֹעל   ֶאל   ִמכ  ְהֶיה   ַהפ  י ִ ֶ ךְ   ש  ָׁ יו   ִנְמש  לָׁ ים   רו חַ   עָׁ ה   ַחי ִ ָׁ ְקֻדש   ִחיַנת ִמ   ד ִ א   רו חַ   ב ְ ָׁ ְלֵעל  הו א   ד ִ ֶ ִחיַנת   ש  ל   רו חוֹ ,  ֱאלִֹקים   רו חַ   ב ְ ֶ יחַ   ש  ִ ש    ַהְמַרֵחף ,  מָׁ
ֵני   ַעל  ְ ִים   פ  ַ ם ,  ַהמ  ָׁ ש   מ ִ ֶ ל   ש  רֹות   כ ָׁ הָׁ ֹות   ַהט ְ ֻדש   י   , ְוַהק ְ ר   ּכִ ה   ִעּקַ ֳהרָּ ה   ַהּטָּ ָּ ֻדש ּ ַהּקְֹ ת   וְֹ כֶׁ ֶׁ ש  ֵדי -ַעל   ִנמְֹ ִחיַנת   יְֹ ל   ִמּכֹחַ   מֹוִציא   ּבְֹ ה   ל ַהּפֹעַ   אֶׁ ָּ ֻדש ּ קְֹ נַּ   ּדִ  ...,  ל" ּכַ
 כי הידים שעל ידם נפתח ונפרד הפועל מהכח האחת קבועה והשניה יוצאת ואילו נצח והוד תמיד ביחד.  צ"ע בזה   לב
 ד גליון יט חום גרינולד חוברת היכל הבעש"ט של חב" עומק העניין מבואר נפלא במאמר ספירת הנצח והוד של הרב נ   לג
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הוצאה דייקא כי יוצא מבחי' מחשבה אל דיבור ועשיה וכל יציאה היא ע"י כלי ההליכה שהם הרגלין והם  
 מלכות(ולצאת אל יסוד  ת חכמההטפומתגשם  )ולכן גם בפועל בגוף בנו"ה מתלבש  .\לה/ בחי' נצח והוד

שך מצייר רבנו את העניין במשל הפרדת הידים ובזה נראה שכוונתו לימין ושמאל שהם חסד  מאמנם בה
והכי נמי הבכח והבפועל הם בחי' משפיע ומקבל  . כי המשפיע הוא תמיד בחי' חסד והמקבל בבחי' דין ודין.

עד שנמתק הדין ונעשה גם הוא   ואח"כ נפרדיםשתחילה הדין כלול בחסד )בחי' אשה באיש(   בחי' חסד ודין.
    חסד בבחי' תרין רוחין הנ"ל.

כי כמו שבגשמיות כל   וכל זמן שלא בא בחי' זה הרוח אל בחי' הידים, עדיין הוא קודם ההוי'
כך גם    ,תחיל בפעולת הידיםזה מ  ,אזי בפועל  ,כגון לבנות בית  ,עשיה דהיינו שמוציא לפועל את מחשבתו

, דהיינו בכוונתו להוציא לפועל בעשייה גשמית את  רוחניות םיימתחילה מבחי' יד ,על רוחניתולפ הכל הוצא 

ההוי' מחשבתו עיקר  כי  הדבר    .  התהוות  העשיה, בפועלדהיינו  כלי  שהם  הידים,  בבחי'  הוא   ,
על מנת שהידים  דהיינו שבתחילת הוצאת הדבר לפועל, אזי    ששם הוא עיקר התגלות בחי' הרוח

א בפועל  מחשבתו  יגלו  לפועל  ת  להוציא  כוונתו  ע"י  כל  כמו  הוא    ממש,אזי  את  בידיו  הבכח  מניח  בחי' 

אשר בידו נפש כל חי , ובבחי' )איוב יב(  בידך אפקיד רוחי. בבחי' )תהלים לא(  מחשבתושב
. ואחר כך כשנתגלה הרוח בבחי' הידים, עדיין שני הרוחות הנ"ל, \לו/ורוח כל בשר איש

' שני הידים ימין ושמאל, הם שניהם ביחד עדיין. דהיינו שעדיין  בחי  ,שהם בחי' כח ופועל
לא נפתחו ונתפרדו הידים, ששם התגלות ב' הרוחות כנ"ל. כי עדיין הכח והפועל נקשרים 

לכאורה למעשה  אע"פ ש  יחד, ואין הבדל ביניהם כלל, ואזי אין ניכר בין ימין לשמאל כנ"ל
לפ להוציא  ביד אחתואפשר  גם  בבחי' הפנימית שלה  ,על את מחשבתו  לפועל    , רבנו מתאר את ההוצאה 

דהיינו כמו שהבריאה בתחילה היתה    . ואז עדיין בחי' קודם הבריאהשזה בחי' הפרדת הידים זו מזו

בכולה   הבכח  יחד  בורא מחשבת  נקשרים  הן  שאז  הפועל,  אל  מכח  שמוציאין  קודם  דהיינו   ,
ואחר כך כשמוצ הפועל,    לזאיןיכנ"ל.  בפועל  כשיוצאת  מכח אל  ומתגלית  הבריאה  הוא  כל  אז 

, וניכר בין ימין לשמאל,  דהיינו שאז הן כבר פתוחות ונפרדות  גמר הבריאה. ואז נפתחין הידים 
בחי'    \לח/ בחי' ימין  כי שמים בחי' בכח  ץ וימיני טפחה שמיםראף ידי יסדה אבבחי' )ישעי' מח(  

דין,  בחי' שמאל  וארץ בחי' בפועל  חסד, הארץ    נפרדה חיתוך כמו לברא את היער(  )לשון  בריאה  הו   בחי' 

מהשמיםו לפועל  ב'  יצאה  הידים,  ב'  בחי'  שהם  והפועל,  הכח  בין  והיכר  הפרש  יש  אז  כי   .
 הרוחות כנ"ל. 
 [ לט] , אף דייקא כנ"ל. וזה בחי' אף ידיהמתקת החרון אף כנ"ל, וזה בחי'  דייל וכ"ז נעשה ע

ידיך ימין לפותח את  בין  וניכרין  נפתחין  וזה  , שהידים  כנ"ל.  ידיךשמאל  בחי' שני  את   ,
בשער  מאהנ"ל    מן "יודי בפע"ח  ומובא  ע"ב  ז'  דף  בהקדמה  ובתיקונים  בזוהר  )כמ"ש 

יוד    . כי הידים הם בחי' שני יודין הנ"ל[מב]   אלא יודיך  ידיךהזמירות פ"ה ע"ש(, אל תקרי  

ומחשבה שיצא ח בחי' מחשבה שבכח  ' הידים  , שהם בחי' כח ופועל שזה בחינות בלפועל  הכמה 
 :  ימין ושמאל כנ"ל

, היינו בחי' שהידים נפתחין ונחתכין וניכר בין  [מג ]   ס"ת חתך כמובא  פותח את ידיך  וזהו
ניכר השמאל  \מד/ ימין לשמאל כנ"ל אזי  ונחתך  וכשנפתח  בו  כלול  והשמאל  ימין  רק  היה  , כי תחילה 

 .  שמאל בחי' ארץ דהיינו שאז ניכר הפועל שהוא בחי' יד כנ"ל אף ידי יסדה ארץ וכו'בחי' 
 

שחקים )   לד מ   בחי'  שוחקים  לצדיקים(  שם  ש ו ן  ששם  נ"ל  והוד  נצח  רגלין  דהיינו  דייקא  עומד  דעתו"  על  "עומד  המושג  יוצא  מכאן 
מחשבה   בין  ללב  מח  בין  המקשר  הוא  שהדעת  וכידוע  העשיה.  וידי  פה  המלכות  אל  שיוצא  קודם  המחשבה  קומת  וגמר  ההחלטה 

 לעשיה. כי הוא ממוצע בין שכל למידות.
ירות את החשק שביארנו שהמניעה היא לעורר מדת ההתנצחות שעל ידה מתגבר בחשק יותר  בעניין המניעות המגב   עיין לקמן   לה 

המניעה מעורר הנצח לא רק לתכונת ההתנצחות אלא  ציא לפועל הדבר. ולפי המבואר כאן אולי אפשר עוד לומר  ו לה לנצח לכבוש ו 
 גם לעצם עניין ההוצאה אל הפועל.  

 נקט עוד פסוק   מדוע   לו 
 כשמוצאין  -בתשכט   , איןכשמוצי -גם דפו"ר  לז

 .  כי עיקר פעולותיו עושה האדם בימין ומדוע היא נקראת בכח ולא בפועל   לכאורה צ"ע   לח
 תהלים קמה טז  לט

 יודין  -מתרצו  מ
 מוהרנ"ת בתקפא   מא

 ונת ברוך שאמר ופסוקי דזמרא. ו }עיין סדר היום לרבי משה מכיר בכבענין אחר נזכר גם בתיקונים דף קו.  מב

 ם הנ"ל ובשער העמידה פ"כ ד"ה ברך עלינו. שער הכוונות תפילת השחר דרוש א. הרמ"ע מפאנו מאמר תיקוני התשובה פ"ז פרי עץ חיי  מג

 ומשביע לכל חי רצון דהיינו פרנסה שעל ידה לא נצרך לבריות וזוכה לאמת שעל ידו ההוצאה לפועל כנ"ל   וסיפא דקרא   מד
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הנ"ל,  "חתמהוזה   הרוחות  שני  בחי'  היינו  שם(,  בפע"ח  )כמובא  רוח  פעמים  ב'  בגימט'  ך 
ונחתכין כשמוציאין מכח אל הפועל   מושהם בחי' שני היודין, שני הידים כנ"ל, שנפתחין

 כנ"ל. 
  המתקות החרון אף, בבחי'   על ידיתח הנ"ל. וכל זה נעשה  פ ַ מז, בבחי'  פותח את וכו'וזהו  

לפועל הוא בחי' דין והמתקתו היא ההוצאה לפועל בחי'    הכי מהלך הוצא   כנ"ל  רוח אפינו משיח ה'
כגון הבריאה ולידה  רה וכעס שהוא בחי' הדין שעל ידו נבנה הדבר שרוצה להוציא לפועל  בעיבור לשון ע

שכובש דבר או ובנין הבית שהעוסק בבניין מתמסכן מחמת הדין שעוסק בו כי כל הוצאה לפועל היא בחי'  
הודאה   כדי  עד  והנצחון  ודין  מלחמה  בחי'  שזה  חדשה  מידה  או  המנוצח  מקום  היא    בחי'של  והוד  נצח 

 .  לפועל שע"י הנצח והוד ההמתקת הדין והוצא 
רוח אפינו  כי ע"י בחי'  מטהנ"ל.    וכו'  מחרוח אפי"נו, היינו בחי'  אפידיך ר"ת  י   תאותח  פ  וזה  
   :  שהם בחי' ב' הרוחות כנ"ל \נ/ נפתחין ונחתכין הידים ,שרומז לדין ממותק  משיח ה', וכו'

 
ג"כ בזה  וכל והעבירות תלוין  ופועל \נא/המצות  , בבחי' התפתחות הידים הנ"ל, בחי' כח 

. כי יש בהם ג"כ ג' בחי' הנ"ל, שהם מקום  \נב/ כמבואר באר היטב בלק"ה הכשר כלים ד' ג'  כנ"ל
 וציור וזמן. 

פני מי אתה עתיד  לו  , ולאן אתה הולך   ,מאין באתהבשלשה דברים  הסתכל    נג ( גוזה בחי' )אבות פ"

דו"ח ושלום   \נד/ ליתן  חס  העבירה  עיקר  כי  דייקא,  עבירה  לידי  עבירה,  לידי  בא  ואי אתה 
אזי אפילו הווא אמינה לעבירה    ם תסתכל בג' דברים הנ"ללכן א  בחינות הידים הנ"ל  על ידינעשה  

  . ובתחילה העבירה בכח לל לאיזה מחשבת הוצאה לפועללא תיהיה לך דהיינו שלא תבוא העבירה כ
ליבו תאוות  בהתגלות  החפץ  כשמוציאה  ככסיל  כך  ואחר  ושלום.  חס  לעשותה  שחושב  את  , 

  הע"י מעשה העביר אזי פוגם את נפשו  מכח אל הפועל ועושה אותה חס ושלוםמחשבת תאוות ליבו 

י אין לו נפש דקדושה הקשורה אל הש"י  כ , אזי הוא רשע גמור, וחשוב כמתומורידה לקליפותבפועל 

ועיין שער מאמרי רשב"י פ' נח    [נו] מתים )ברכות יח ע"ב(  נה, כי רשעים בחייהן קרוין מקור החיים

 
 חתך  -מתרלו  מה

 כשנפתחין   -מתרצו  מו

 קפא פתח ודגש בת מז

 וצ"ע דנראה שבכוונה חילק אפי לחוד כי הוא הר"ת פותח את ידיך כנ"ל( העביר את המרכאות מאחרי י' לאחרי פ', אפ"ינו ) –מתרצו  מח

 שעל ידי בחינות רוח א'פ'י' וכו' נפתחין   -בדפו"ר  מט

כי כל עבודה היא בחי' הוצאה  לרמז שלכן כיור בין אולם ומזבח ובגשתם לאהל מועד ולמזבח ירחצו ידיהם ורגליהם    אולי אפשר   נ
טהרת   וכן  במים  הידים  טהרת  צריך  לכן  הידים  פתיחת  בחי'  וזה  לחוץ  מפנים  שמוליך  רגלין  בחי'  היא  ההוצאה  ועצם  לפועל  מכח 

 הרגלים 

ד  כי מעשי העבודה והעבירה לא ייתכנו לאדם, כי אם בהיקבץ שלשה דברים: האח   -ד  " שער הבטחון פ   ד'שער    -  חובות הלבבות   נא
והשני    - ומצפונו,  בלבו  והשלישי    -הבחירה  בו,  מה שבחר  לעשות  וההסכמה  הנראים    -הכוונה  באבריו  לגמור המעשה  שישתדל 

 ויוציאהו אל גדר המעשה.
ק ַהַחּיוּ     -ג'  אות    ' יו"ד הכשר כלים הלכה ד   ליקוטי הלכות   נב ּלֵ ּתַ ה ֲאַזי ִנסְֹ לֹום, עֹוֵבר ֲעֵברָּ ָּ ש  ַחס וְֹ ֶׁ ש  , ּכְֹ ךְֹ ֵהפֶׁ י לְֹ חֹוֵזר  ּכִ ה ֵמַהּפַֹעל וְֹ ָּ ֻדש ּ קְֹ ת ּדִ

פִ  לֹום, ּכְֹ ָּ ש  ה, ַחס וְֹ אָּ מְֹ יו רּוַח ַהּטֻ לָּ ה עָּ ֹורָּ ִלי ַחּיּות, ַוֲאַזי ש  ּבְֹ ֵמת  ר ּכְֹ אָּ ְֹ ִנש  ַח וְֹ ַהּכֹ ם ּבְֹ לָּ עְֹ נֶׁ ה וְֹ לָּ ַמעְֹ י  לְֹ ִריד ַאּלּוף, ּכִ ן ַמפְֹ ּגָּ ִנרְֹ ֱאַמר, וְֹ יו נֶׁ לָּ עָּ מֹו, וְֹ גָּ י ּפְֹ
לּול בִּ  ּכָּ "ל  ַהּנַ ן  יָּ ִענְֹ ל  ר ּכָּ הָּ ף, וְֹ לֶׁ אָּ ַעל הָּ ֶׁ , הּוא יּוד ש  רֹאש  ּבָּ ִחיַנת יּוד  ּבְֹ א  ֵעּלָּ לְֹ ּדִ רּוַח  י הָּ ּכִ ם,  ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  ּכְֹ "ף,  לֶׁ מּוַנת אָּ הּוא  תְֹ ֶׁ א ש  ַתּתָּ לְֹ ּדִ ּוַח 

ִחינַ  ּבְֹ או,  וָּ ִחיַנת  ּבְֹ הּוא  ַצע  מְֹ אֶׁ ּבָּ ֶׁ ש  ו  ַהּקַ וְֹ ף,  לֶׁ אָּ הָּ ַחת  ּתַ ֶׁ ש  יּוד  ִחיַנת  ּבְֹ ּסֹוף, הּוא  ּבַ ַהּיּוד  יּוד  ֶׁ ש  ּכְֹ ֵלמּות  ְֹ ַהש ּ ר  ִעּקַ וְֹ ם.  ָּ ש  ר  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  ּכְֹ כּו',  וְֹ ח  ּתָּ ּפַ ת 
לֹום, ּפֹוֵגם ּבְֹ  ָּ ש  ה, ַחס וְֹ עֹוֵבר ֲעֵברָּ ֶׁ ש  ל ּכְֹ ַצע, ֲאבָּ מְֹ אֶׁ ּבָּ ֶׁ או ש  ֵדי ַהּוָּ רֹאש  ַעל יְֹ ּבָּ ֶׁ ל ֵמַהּיּוד ש  ַקּבֵ ּסֹוף מְֹ ם ּבַ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  ַדִים, ּכְֹ חּות ַהּיָּ ּתְֹ ּפַ , ַוֲאַזי  ִהתְֹ

ה.   לָּ ַמעְֹ ּלְֹ ֶׁ ה ֵמַהּיּוד ש  ָּ ֻדש ּ קְֹ ל ַחּיּות ּדִ ַקּבֵ ה לְֹ כֹולָּ ה יְֹ ַמּטָּ ּלְֹ ֶׁ ֵאין ַהּיּוד ש  ק ַהַחּיּות ֵמַהּפַֹעל וְֹ ּלֵ ּתַ ין  ִנסְֹ רּוד ּבֵ ה ּפֵ עֹושֶֹׁ ֶׁ ִריד ַאּלּוף, ש  ן ַמפְֹ ּגָּ ן הּוא ִנרְֹ ַעל ּכֵ וְֹ
בְֹ  ּבִ הּוא  ּקּון  ַהּתִ וְֹ חּוד  ַהּיִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ף,  לֶׁ אָּ מְֹ הָּ יּו  ִיהְֹ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  וְֹ יּוִדין.  ֵני  ְֹ ַהש ּ ֵהם  ֶׁ ש  ַדִים  ַהּיָּ ִחין  ּתָּ ִנפְֹ יּו  הְֹ ּיִ ֶׁ ש  ֹוב,  ש  וָּ צֹוא  רָּ ַהַחּיֹות  וְֹ ִרים  ִחיַנת  ָּ ֻקש ּ

חוֹ  ק ַהַחּיּות ֵמַהּפַֹעל וְֹ ּלֵ ּתַ לֹום, ֲאַזי ִנסְֹ ָּ ש  ִמין, ַחס וְֹ ּפֹוגְֹ ֶׁ ש  ל ּכְֹ חּוד, ֲאבָּ ִלית ַהּיִ ַתכְֹ ִדים ּבְֹ ֻיחָּ ֹו  ּומְֹ ש  רְֹ ָּ ד ִמש ּ רָּ ר ַהּפַֹעל ִנפְֹ אָּ ְֹ ַהּכַֹח, ֲאַזי ִנש  ם ּבְֹ ַעּלֵ ִנתְֹ ֵזר וְֹ
ן מַ  ּגָּ ִחיַנת ִנרְֹ רּוד ּבְֹ ר ַהּפֵ הּו ִעּקַ א. זֶׁ ֳחרָּ א אָּ רָּ טְֹ ךְֹ ַהּסִ רֶׁ ל ַחּיּות ּדֶׁ ַקּבֵ יו רּוַח ַהִחיצֹוִני ּומְֹ לָּ ה עָּ ֹורָּ ש  ַהּפְֹ וְֹ רּוד וְֹ ר ַהּפֵ ִעּקַ לֹום, וְֹ ָּ ש  ִריד ַאּלּוף, ַחס וְֹ ם  פְֹ גָּ
 ָּ ש  ַהּפַֹעל ִנמְֹ ֶׁ ּנּו, ש  ם ִמּמֶׁ לָּ עְֹ ּנֶׁ ֶׁ ה ַעד ש  ֱאמּונָּ ַגם הָּ ךְֹ ּפְֹ ָּ ש  ה ִנמְֹ ל ֲעֵברָּ ֵדי ּכָּ י ַעל יְֹ ה, ּכִ ֱאמּונָּ ַגם הָּ ן  הּוא ּפְֹ ַעל ּכֵ . וְֹ רֹאש  זֹוֵכר ִמי ּבָּ יר וְֹ ֵאינֹו ַמּכִ ךְֹ ֵמַהּכַֹח וְֹ

וּ  ש  ּיָּ ֶׁ ה ש  ּובָּ ש  ר ַהּתְֹ ִעּקַ ה וְֹ ּובָּ ש  ּתְֹ ה ּבַ נָּ ּקָּ ֹון,  ֵיש  ּתַ ִראש  י הָּ ִ ל ִאיש  ה אֶׁ ּובָּ ה ַוֲאש  כָּ לְֹ ִחיַנת אֶׁ בְֹ ֹו ּבִ ש  רְֹ ָּ ש  ד לְֹ  ב ִמּיָּ
   )אבות פ"ב( ובתרלד תוקן, אבל בכל שאר מהדורות עד היום נשאר טעות   בתקפא נג

 אות ג' שם בחי' ציור מקום וזמן   עיין פל"ח   נד
 קרויין  -קרוין, מתרצו   -דפו"ר  נה

 דברים יז ו' הגמ' שם לומדת מיחזקאל כא ל' או   נו



 מוהר"ן                        תורה סו                                         קוטייל                9פב: 

  ומזה הטעם הובא בתחילת התורה בעניין השתי רוחות שיש לצדיק שם מבאר למה לרשע אין שתי רוחות  

 . \נז/כבהמה  איות דקדושה אלא הו לקבל על ידה ח כי אין לו רוח דלעילא נקרא מת בחייו
קשר אל מקור החיים  הו  קדושה השליבם חלול מ   כמו חללים שוכבי קבר וכו'וזה בחי' )תהלים פח(  

הקב"ה מתיםשהוא  קרוים  בחייהן  שהם  הרשעים  היינו  חיות    ,  שום  להם  אין  בנפש  דקדושה  כי 
כחיות  אלא    , מהארת הנשמה חלק אלוק חיותם  והגוי כל  חיות מהס ,  לינק    ט"אמקבלים  כדי  אותן  שמחיה 

 .  העבירות שלהםמ
. היינו שהעבירה נעשה ע"י  [נט]  , נגזרו לשון חת"ך, כמו שפירש רש"ימידך נגזרו  [נח]  וזהו

ס"ת חת"ך. ומנפילת חיתוך והתפתחות הידים אלו    פותח את ידיךבחי' חיתוך הידים, בחי'  
בבחינות   העבירה  נעשה  נגזרושבקדושה,  מידך  חת"ך  והמה  לשון  אזי    כנ"ל,  בקדושה  כי 

מוציא לפועל מחשבת יצה"ט שבלבו לגלות כבוד שמים ולהמליך את הש"י ומתקן ומאיר את נפשו, אבל  

 .\ס/גם בנפשו ונפילת התפתחות הידים היא שמוציא לפועל את מחשבת יצר הרע שבלבו פ
 

חשבת חרטה  כיצד אפשר במ \סא/סמתרקושיא מפוובזה מתרץ עתה יבאר כיצד מועיל תשובה על עבירה 
נדר הם בחי'  התרת שתשובה ורבנו כאן . ומבאר \סב/ שעשה והרי אין רצון מבטל מעשה ה רעלבטל מעש

שאומר  ובחרטה על הנדר  \סגעיין תורה נז שהנדר הוא בבינה עילאה ולכן מי שנודר עולה לבינה/ ו ,אחת
כמבואר בהלכות  דר.נודר מעיקרא עוקר את הנדר מעיקרא וכאילו לא נ השאם היה יודע שיתחרט לא הי

אבל כך מצינו שהוא   רבינו לא מבאר כיצד החרטה על נדר מועילה לעקור את הנדר מעיקרא נדרים בש"ע. 
לפועל בבחי' פותח את ידיך לכן אפשר ע"י  השהנדר הוא הוצא. ואולי נלמד על הנדר מהתשובה דין תורה

 א בדיבור.חרטה לעקור את פתיחת הידים שעיקר בדיבור לכן מועיל לנדר שהו
דברי רבנו סתומים ונראה כוונתו שטעם שמועיל תשובה כיון שהיא נעשית באופן של הוצאה לפועל דהיינו 

פותח את ידיך. ועיקר התשובה היא החרטה וחרטה היא בחי' פתח חרטה שמצינו בנדר שבכוחו לעקור  
ל בקדושה מחדש )כך  חוזר הפועל אל הבכח וחוזר ויוצא מכח אל הפועהחרטה ע"י  הנדר מעיקרא, כך 

 
ואמנם ענין תרין רוחין אלין שיש לכל צדיק וצדיק יובן במ"ש הכתוב ונכרתה הנפש ההיא, ויובן במ"ש    -פ' נח    שער מאמרי רשב"י   נז 

חז"ל הרשעים בחייהם קרויים מתים. ויובן במ"ש רז"ל כי נשמת הרשע יורדת אל רגליו בסוד ותגל מרגלותיו ותשכב כנז' בס' הזוהר  
התיקונ  בעת  ובס'  כי  בחיים  בהיותו  בגיהנם  נשמתו  מוריד  הוא  חוטא  הוא  כאשר  הרשע  כי  הוא  והענין  קלב:(,  דף  ע'  תיקון  )עיין  ין 

כך   נשמתו  יורדת  עונותיו  בחינת  וכפי  בגהינם  ונשקעת  מרגלותיו  דרך  נשמתו  מוריד  חוטא  ובהיותו  בקרבו,  נשמתו  נופחה  יצירתו 
 גמור גמר להפיל נשמתו בגהינם:   מדרגות ולכן בחייו קרוי מת, וכאשר היה רשע 

ואם תאמר והרי אנו רואים אותו שהוא בחיים ואיך הוא נקרא מת כמו שהקשו עמ"ש בגמרא כי הרשע נכתב ונחתם למיתה בר"ה  
בפנימיותו   נכנסת  היא  התחתונה  באדם.  יש  נשמה  בחינות  שתי  כי  הנז'  עם  היא  התשובה  אבל  חי,  שהוא  אותו  רואים  אנו  והרי 

נ  מדרגה  והעליונה  נשמתו  ויורדת  חוטא  שהוא  ובעת  כנודע,  איש  יתהלך  בצלם  אך  כמש"ה  ראשו  על  מקיף  צלם  בבחינת  שארת 
התחתונה ממנה אל תוך גהינם כך נכנסת בפנימיותו המדרגה התחתונה של נשמתו העליונה הנקראת צלם, וכפי הבחינות שיורדת  

עליונה אל תוך גופו להחיותו, וכאשר גמרה התחתונה לצאת מתוכו  נשמתו התחתונה בגהינם כך בחינות מדרגות יורדות מנשמתו ה 
ולרדת בגהינם נגמרה גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו ממש ונשאר בלתי צלם על ראשו, ואם עוד יוסיף לחטא עוד גם הצלם ההוא  

ך מרגלותיו אל גהינם. אז  ירד מטה מטה לגהינם מדרגה אחר מדרגה כפי הגדר שחוטא. ואז גם הצלם ההוא נגמר לרדת ולצאת דר 
עליו אמר הכתוב כי אם עונותיכם היו מבדילים וכו'. ועליו נאמר גם כן ונכרתה הנפש ההיא כי כל בחינת נשמתו תמו נכרתו וירדו  

 לגהינם ונפסקה אחיזתם מלמעלה ולא נשאר להם שורש למעלה: 
 סוף הפסוק הנ"ל  נח

 העולם.מידך נגזרו פרש"י )ממצותיך( ממכותיך נגזרו מן  נט

על ונכלל בבכח ורק אח"כ יוצא  ו לפועל היא שתחילה עולה הפ   המבואר בלק"ה הכשר כלים ד' אות ג' ואות יב שהוצאה   צ"ע לפי   ס
בעבירה. הבכח  אל  הפועל  של  החזרה  עניין  נעשה  כיצד  צ"ע  הפועל  אל  שחוזר    מכח  מה  היא  העבירה  פגם  שעיקר  בלק"ה  עי"ש 

וזה            ו דקדושה שהיה מקבל מהבכח דהיינו מהרוח דלעילא, ולכן מעתה נקרא מת בחייו.הפועל אל הבכח ועי"ז הפסיק את חיות 
ַהכֹּ   -לשונו שם באות ג'   ם ּבְֹ לָּ עְֹ נֶׁ ה וְֹ לָּ ַמעְֹ חֹוֵזר לְֹ ה ֵמַהּפַֹעל וְֹ ָּ ֻדש ּ קְֹ ק ַהַחּיּות ּדִ ּלֵ ּתַ ה ֲאַזי ִנסְֹ לֹום, עֹוֵבר ֲעֵברָּ ָּ ש  ַחס וְֹ ֶׁ ש  ִלי חַ ּכְֹ ֵמת ּבְֹ ר ּכְֹ אָּ ְֹ ִנש  ּיּות,  ַח וְֹ

י   ּכִ ַאּלּוף,  ִריד  ַמפְֹ ן  ּגָּ ִנרְֹ וְֹ ֱאַמר,  נֶׁ יו  לָּ עָּ וְֹ מֹו,  גָּ ּפְֹ ִפי  ּכְֹ לֹום,  ָּ ש  וְֹ ַחס  ה,  אָּ מְֹ ַהּטֻ רּוַח  יו  לָּ עָּ ה  ֹורָּ ש  מֹו  ַוֲאַזי  ּכְֹ "ף,  לֶׁ אָּ מּוַנת  תְֹ ּבִ לּול  ּכָּ "ל  ַהּנַ ן  יָּ ִענְֹ ל  ּכָּ
  , רֹאש  ּבָּ ִחיַנת יּוד  ּבְֹ א  ֵעּלָּ לְֹ רּוַח ּדִ י הָּ ם, ּכִ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ ף,  ש  לֶׁ אָּ ַחת הָּ ּתַ ֶׁ ִחיַנת יּוד ש  ּסֹוף, הּוא ּבְֹ הּוא יּוד ּבַ ֶׁ א ש  ַתּתָּ לְֹ ּדִ רּוַח  הָּ ף, וְֹ לֶׁ אָּ ַעל הָּ ֶׁ הּוא יּוד ש 

ם. ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  כּו', ּכְֹ ח וְֹ ּתָּ ִחיַנת ּפַ או, ּבְֹ ִחיַנת וָּ ַצע הּוא ּבְֹ מְֹ אֶׁ ּבָּ ֶׁ ו ש  ַהּקַ  וְֹ
ועיין מסילת  בספר אהבת דוד שמקשה כיצד מועילה תשובה    עיין חיד"א   סא שהיא חרטה שבמחשבה לבטל מעשה עבירה שעשה 

עי"ש.    באחרונים  תירוצים  ויש  מ.   דף  מקדושין  הערות  בקובץ  וסרמן  אלחנן  רבי  עליו  והקשה  ה'  חסד  שהוא  כתב  ספ"ד  ישרים 

העבירה וממילא  שמעתי לתרץ עפ"י רבנו כנ"ל שע"י חרטה עולה ללמעלה מהזמן ואזי נחשב כמוסר מודעה לפני עשיית    ומהריצ"ח 
 אין לה תוקף ומתבטלת. ויכול לחזור ולתקן הפתיחה הנ"ל. עיין האריכות בזה בחברותא לתורה ו' בסוף בהוספה א לאות ב' 

ִלים בְֹ   משנה כלים עיין    סב יִלים ּכֵ ּבִ ֵאין ַמטְֹ ה. וְֹ ִביעָּ ית צְֹ ם ּבֵ הֶׁ ֵאין לָּ , וְֹ תֹוךְֹ ם ֲאחֹוַרִים וָּ הֶׁ ש  ֵאין לָּ ֵלי ַהּקֹדֶׁ ל  פרק כה )ט( ּכְֹ . ּכָּ ש  ִלים ַלּקֹדֶׁ תֹוךְֹ ּכֵ
ֲעש ֶׁ  ַהּמַ ֶׁ ש  ה,  ַמֲעש ֶׁ ּנּוי  ִ ש  בְֹ א  ּלָּ אֶׁ ן  תָּ אָּ ֻטמְֹ ִמיֵדי  עֹוִלים  ן  ֵאינָּ וְֹ ה,  בָּ ָּ ַמֲחש  ּבְֹ ן  תָּ אָּ ֻטמְֹ ִליֵדי  ִדין  יֹורְֹ ִלים  ה,  ַהּכֵ בָּ ָּ ַמֲחש  ד  ּוִמּיַ ה  ֲעש ֶׁ ַהּמַ ד  ִמּיַ ל  ַבּטֵ מְֹ ה 

ד ַמעֲ  ת לֹא ִמּיַ לֶׁ ַבּטֶׁ ּה מְֹ ה ֵאינָּ בָּ ָּ ה ּוַמֲחש  בָּ ָּ ד ַמֲחש  לֹא ִמּיַ ה וְֹ    .ש ֶׁ
מבואר שע"י הנדר עולה לשרש שממנו מקבלים החכמים את חכמתם בבינה עילאה ועי"ז יכול לתקן פגם האמונה    שם בתורה נז   סג

 עי"ש 



 מוהר"ן                       תורה סו                                             קוטייל                10פב: 

. ולכאורה קשה כי נדר הוא בדיבור בלבד ואילו עברה  (עיין בהערה לקמן משמע בלק"ה הכשר כלים ד' יב
שעיקר ההוצאה לפועל היא ע"י שהאמת מאיר בשלימות קמן באות ד' להיא במעשה. אבל לפי מה שיבאר 

שמע שעיקר ההוצאה לפועל  מבדיבור, רק עי"ז המעשה שמוציא לפועל הוא כולו לשם שמים באמת. 
 .  ואם ע"י החרטה נעקור את הדיבור מעיקרא ממילא גם המעשה נעקר ,בוריבד תלויה

א שכותב שהוא חסד  גם שם מדמה תשובה לעקירת הנדר ע"י חרטה אל \סד/ רים סוף פרק ד'מסילת ישועיין 
נלמד   ,עוקר מעשהרצון שהיא תשובה  ה. ונראה שנתקשה כנ"ל כיצד מעשה של העבירה ה' שמועיל על ה

ולכן כתב שהוא חסד ה'. ועל זה הקשה רבי אלחנן וסרמן מקדושין מ: דמצינו  , דיבוררק מנדר שרצון עוקר 
 . \סה/ בצדיק התוהה על הראשונות שמפסיד מצוותיו הרי שרצון עוקר מעשה אפילו לרעה

ה תלוי בדיבור לכן  רבנו מתורץ הכל שבתשובה א"צ לומר שהוא חסד ה', שכיון שעיקר המעשלפי ונראה ש
וזהו שהתחיל רבינו את דבריו   .עקירת הדיבור עוקר ממילא את המעשה, והכי נמי בתוהה על הראשונות

ממילא כמו שחרטה עוקרת עבירה   ,שתיהן בבחי' פותח את ידיך  ,שמצוות ועבירות הן נעשות באותו אופן
והה על הראשונות ומתחרט האם  )וצ"ע מה הדין של ת כך המתחרט על המצוות שעשה עוקר את המצוות.

 מצוות מעיקרא הפסיד או שבחרטה על התהיה חוזר ועוקר את התהיה מעיקרא( ה וכיון שכבר נעקר
כלל שא"א לתקן במקום שלתיקון העבירות א"א אלא ע"י הצדיק כי ה \סו/ עיין לק"ה הכשר כלים ד' ג'עוד ו

צריך לבא לצדיק בכל פעם להמשיך   שפגם אלא צריך להמשיך תיקון ממקום גבוה מאד שלא נפגם לכן
 ממנו פי שנים שעי"ז נתקן הפגם ע"י קדושת הצדיק עי"ש.

שמתחרט על העבר  , כי עיקר התשובה היא חרטה  \סח/[סז]   ועל כן מועיל תשובה על עבירה
  היא על הנדר  החרטה  אמרו ש שחז"ל  דהיינו    [ע]  ח חרטהתַ פ ֶ   [סט] בחינות    , וזהמעיקראעל העבירה  

 
עֲ   -סוף פ"ד    מסילת ישרים   סד צֹון ּכַ רָּ ב ֲעִקיַרת הָּ ֵ ש  חָּ ּתֵ ֶׁ מּור, ש  ד ּגָּ סֶׁ חֶׁ ִאים ּבְֹ ֵתן ַלחֹוטְֹ ּנָּ ה ּתִ ּובָּ ש  יר  ַהּתְֹ ב ַמּכִ ָּ יֹות ַהש ּ הְֹ ּבִ ֶׁ נּו, ש  ַהיְֹ ה, ּדְֹ ֲעש ֶׁ ִקיַרת ַהּמַ

ַטת ַהנֵּ  ֲחרָּ א ּכַ רָּ ֵמִעּקָּ ה ּדְֹ מּורָּ ה גְֹ טָּ יו ֲחרָּ לָּ ֵרט עָּ חָּ ב ּוִמתְֹ ָּ ש  תֹו וְֹ עָּ ּבֹוֵנן ַעל רָּ ה ּבֹו, ּוִמתְֹ אֹו ּומֹודֶׁ טְֹ ת חֶׁ ֵפץ  אֶׁ ה חָּ יָּ הָּ ֵרי וְֹ ַגמְֹ ַנֵחם לְֹ הּוא ִמתְֹ ֶׁ , ש  ש  ר ַמּמָּ דֶׁ
ּתֹוקֵ  ְֹ עֹוֵזב אֹותוֹ ּוִמש  ר, וְֹ בָּ ה ַהּדָּ ר ַנֲעש ָּ בָּ ּכְֹ ֶׁ ק ַעל ש  זָּ ִלּבֹו ַצַער חָּ ַטֵער ּבְֹ ר ַההּוא ּוִמצְֹ בָּ ה ַהּדָּ ם לֹא ַנֲעש ָּ עֹולָּ ּמֵ ֶׁ ה ֲעִקיַרת  ק ש  ּנּו, ִהּנֵ א ּובֹוֵרַח ִמּמֶׁ ַהּבָּ  לְֹ

הּוא ַמה  ר לֹו. וְֹ ּפֵ ּכַ ר ּוִמתְֹ דֶׁ ֲעִקיַרת ַהּנֵ ב לֹו ּכַ ֵ ש  צֹונֹו ֵיחָּ ר ֵמרְֹ בָּ ש     ַהּדָּ ר ַמּמָּ ֹון סָּ עָּ הֶׁ ֶׁ ר", ש  ֻכּפָּ ךָּ ּתְֹ אתְֹ ַחּטָּ ךָּ וְֹ ר ֲעֹונֶׁ סָּ תּוב )ישעיה ו, ז(, "וְֹ ַמר ַהּכָּ אָּ ֶׁ ש ּ
ֵרַע. ַמפְֹ ה לְֹ יָּ הָּ ֶׁ ַנֵחם ַעל ַמה ש ּ ּוִמתְֹ ַטֵער  ו ִמצְֹ ָּ ש  ַעכְֹ ֶׁ ַמה ש ּ ּבְֹ ר  ֱעקָּ נֶׁ וְֹ ִציאּות  עי"ש שמבאר מדוע אינו חסד גמור כי צער החרטה במקום    ֵמַהּמְֹ

 הנאת העברה.

וסרמן  על הראשונות    רבי אלחנן  כיון שתהה  יב( שצדיק שמרד  לג  יחזקאל  )עפ"י  מ: שרשב"י אמר  הקשה מקדושין  בקובץ הערות 
ושואל א"כ על איזה חסד דיבר   על הראשונות  ותוהה  וכן הדין ברשע  מפסיד מצוותיו מן הדין ע"י שרצון עוקר מעשיו הראשונים 

 המסילת ישרים.
שתירץ לחלק בין מצוה שאפילו למ"ד א"צ כוונה אם כיוון שלא לצאת לא יצא, אבל    מאור המסילה ביאור  עם    עיין מסילת ישרים   סה 

עבירה לא תועיל לפטור אותו אם כיון שלא לעבור. לכן בתוהה על מצוותיו מן הדין מועיל לבטלן כי לומדים מנדר שמחשבתו של  
בל מתחרט על עבירה זה חידוש שהרי אם בשעת העבירה חשב שלא  עכיו כאילו היתה בשעת העשיה וכאילו כיוון אז שלא לצאת. א 

 לעבור לא היה מועיל.
ה    -ג'    ' הכשר כלים ד   לק"ה   סו  ִחינָׁ ה  ַהב ְ ן ַעל ְיֵדי אֹותָׁ ר לֹו ְלַתק ֵ ָׁ לֹום, ִאי ֶאְפש  ָׁ ם ְמַקְלֵקל ו פֹוֵגם, ַחס ְוש  דָׁ אָׁ ֶ ש  י כ ְ ל, כ ִ לָׁ י ֶזה כ ְ ַגם  כ ִ ָׁ פ  ֶ ה  ש  ַעְצמָׁ ב ְ

ַרק  ם,  ָׁ ן.  ש  ק ֵ ַ ִיְתת  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֹו  ב  ַגם  ָׁ פ  ֶ ש  קֹום  ָׁ ֵמַהמ  יֹוֵתר  ב ְ  ַ בֹה  ַהג ָׁ קֹום  ָׁ ִממ  ו ן  ק  ַהת ִ ל  ְלַקב ֵ ח  ֻמְכרָׁ בֹּהַ    הו א  ּגָּ ִהיא  ֶׁ ש  ה  ּובָּ ש  ּתְֹ ִחיַנת  ּבְֹ ר  ִעּקַ ה  זֶׁ וְֹ
עֲ  ּבַ ֶׁ קֹום ש  מָּ ה, ּבְֹ כָּ רָּ ם ִלבְֹ רֹונָּ רּו ַרּבֹוֵתינּו ִזכְֹ מְֹ אָּ ֶׁ מֹו ש  ה, ּוכְֹ ר לוֹ ֵמַהּתֹורָּ ָּ ש  פְֹ י ִאי אֶׁ ם, ּכִ ָּ כֹוִלים ַלֲעמֹד ש  מּוִרים יְֹ יִקים ּגְֹ ִדין ֵאין ַצּדִ ה עֹומְֹ ּובָּ ש    ֵלי ּתְֹ

פְֹ  ת ִאי אֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ן  ּכֵ ַעל  וְֹ יֹוֵתר.  בֹּהַ  ַהּגָּ קֹום  ִמּמָּ ִתּקּון  וְֹ ַחּיּות  ל  ַקּבֵ יְֹ ֶׁ ֵדי ש  יְֹ ַעל  י ִאם  ּכִ ֹו  ש  רְֹ ָּ ש  ּוב לְֹ ש  ַעל לָּ י ִאם  ּכִ ן  ּקֵ ּתַ ִהתְֹ לְֹ ר  ָּ דֹול    ש  ַהּגָּ יק  ּדִ ַהּצַ ֵדי  יְֹ
רָּ  ְֹ ה 'ֵמיש  ַהּתֹורָּ ר ּבְֹ בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  דֹול יֹוֵתר, ּכְֹ י ּגָּ ִריךְֹ ַרּבִ ֵקל יֹוֵתר הּוא צָּ ִקלְֹ ַגם וְֹ ּפָּ ֶׁ ל ַמה ש ּ כָּ י וְֹ ֲאִמּתִ ה הּוא ַעל  הָּ ּובָּ ש  ּקּון ַהּתְֹ ר ּתִ ן ִעּקַ ַעל ּכֵ כּו'. וְֹ א' וְֹ

"ל, ּדְֹ  ַנִים ַהּנַ ְֹ י ש  ִחיַנת ּפִ ֵדי ּבְֹ בֹאָּ יְֹ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  ַנִים, ּכְֹ ְֹ י ש  ִחיַנת ּפִ ה ִלבְֹ ה זֹוכֶׁ ֵדי זֶׁ ַעל יְֹ ֶׁ ַעם, ש  ל ּפַ כָּ יק ּבְֹ ּדִ ל ַהּצַ בֹוא אֶׁ ה לָּ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ש  נּו ּכְֹ ה  ַהיְֹ ֵדי זֶׁ ַעל יְֹ ֶׁ ם, ש  ָּ ר ש 
ֵד  ַעל יְֹ ַעם יֹוֵתר, וְֹ ל ּפַ כָּ ֹאד ּבְֹ יֹון מְֹ לְֹ עֶׁ בֹּהַ וְֹ קֹום ּגָּ ַחּיּות ִמּמָּ ה וְֹ ָּ ֻדש ּ יו קְֹ לָּ ךְֹ עָּ ָּ ש  י  ִנמְֹ עֹוֵבר, ּכִ ֶׁ יו ַמה ש ּ לָּ ַעם ַאף ִאם עֹוֵבר עָּ ל ּפַ כָּ ן ּבְֹ ּקֵ ּתַ ִהתְֹ כֹול לְֹ ה יָּ י זֶׁ

יוֹ  וְֹ ֹאד  מְֹ ֹאד  מְֹ ה  ַמֲעלָּ ּבְֹ ן  טָּ קָּ וְֹ מּוךְֹ  נָּ הּוא  ֶׁ ש  י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ גֹו,  ּבְֹ ִרים  בָּ ּדְֹ ֵיש   "ל  ַהּנַ ַנִים  ְֹ ש  י  ּפִ ַין  ִענְֹ ִטּפָּ ּבְֹ ּכְֹ ה  ֻקּדָּ נְֹ ּבֹו  ֵאין  ֶׁ ש  מֹו  ַעצְֹ ּבְֹ ם  ֵדַע  ַהּיָּ ִמן  ה 
ֵכן  י  ּפִ י ַאף ַעל  ּכִ יב,  ַיּצִ וְֹ ת  ַהּזֹאת ֱאמֶׁ ה  ֵרי ַהּתֹורָּ בְֹ ּדִ ֵכן  י  ּפִ ַרּבֹו, ַאף ַעל  ַגת  ַהּשָֹּ וְֹ ּוַמֲעַלת  ת  ַ ֻדש ּ ל    ִמּקְֹ ַקּבֵ ַעם מְֹ ּפַ ל  כָּ ּבְֹ ֵני ַרּבֹו  ִלפְֹ ִגיל  ִאם הּוא רָּ

 ֶׁ ַנִים ש  ְֹ י ש  ִחיַנת ּפִ א, ּבְֹ יָּ סְֹ ּכַ ִאתְֹ ֵלם ּובְֹ עְֹ הֶׁ ֹו ּבְֹ ש  עַ ַנפְֹ ֶׁ ם, ש  ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ מֹו ש  כּו', ּכְֹ ךְֹ ַעל ַרּבֹו וְֹ ָּ ש  מְֹ ּנִ ֶׁ א ש  ֵעּלָּ לְֹ רּוַח ּדִ ה ֵמהָּ ָּ ֻדש ּ יו ַחּיּות ּוקְֹ לָּ ךְֹ עָּ ָּ ש  מְֹ ֵדי  ּנִ ל יְֹ
הוּ  ר וְֹ תֹו ֵאין ֵחקֶׁ ֻדּלָּ ִלגְֹ ֹאד וְֹ דֹול מְֹ ַרךְֹ ּגָּ ּבָּ י ה' ִיתְֹ ן, ּכִ ּקֵ ּתַ ִהתְֹ ם ּולְֹ ַקּיֵ ִהתְֹ א ֵיש  לֹו ּכַֹח לְֹ קָּ יְֹ ה ּדַ ל  זֶׁ כָּ ח. וְֹ ּנּו ִנּדַ ח ִמּמֶׁ ַבל ִיּדַ בֹות לְֹ ָּ ב ַמֲחש  ֵ ַרךְֹ חֹוש  ּבָּ א ִיתְֹ

ש   ֵאין  דֹו  יָּ ּבְֹ ה  עֹולֶׁ ֵאינֹו  ֶׁ ש  י  ּפִ ַעל  ַאף   , ַרךְֹ ּבָּ ִיתְֹ ַלה'  ּוב  ש  לָּ ךְֹ  רֶׁ ּדֶׁ צֹא  ִלמְֹ ַע  ַיּגֵ ּוִמתְֹ חֹוֵתר  ם  דָּ אָּ הָּ ֶׁ ש ּ ֵלית  ַמה  י  ּכִ לֹום,  ָּ ש  וְֹ ַחס  ת,  דֶׁ ֱאבֶׁ נֶׁ ה  ִגיעָּ יְֹ ּום 
טָּ  א  עּותָּ הּוא רְֹ ת  ֱאמֶׁ הָּ יק  ּדִ ַהּצַ ֵלמּות  ְֹ ש  ר  ִעּקַ י  ּכִ ם,  יהֶׁ ֵ ש  ַאנְֹ וְֹ ת  ֱאמֶׁ יֵקי  ַצּדִ לְֹ בּות  רְֹ קָּ ִהתְֹ הּוא  ר  ִעּקָּ הָּ וְֹ ֵבד.  אָּ ִאתְֹ ּדְֹ א  ה    בָּ ֵרגָּ ַמדְֹ ַעל  עֹוֵמד  ֵאינֹו  ֶׁ ש 

מ  קּות, ּכְֹ ּלְֹ ּתַ ִחיַנת ַהִהסְֹ ה ּבְֹ ּזֶׁ ֶׁ א ש  ּגָּ ַדרְֹ א לְֹ גָּ רְֹ ה ִמּדַ ַעם הּוא עֹולֶׁ ל ּפַ כָּ ַעם,  ַאַחת, ַרק ּבְֹ ל ּפַ כָּ ה ּבְֹ זֶׁ יק ּכָּ ֵני ַצּדִ ה ַלֲעמֹד ִלפְֹ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ם. ּוִמי ש  ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ ֹו ש 
בֹּהַ יוֹ  קֹום ּגָּ ַעם ִמּמָּ ל ּפַ כָּ ל ַחּיּות ּבְֹ ַקּבֵ ה מְֹ ֵדי זֶׁ ַעל יְֹ ֶׁ ַנִים, ש  ְֹ י ש  ִחיַנת ּפִ ַעם ּבְֹ ל ּפַ כָּ יו ּבְֹ לָּ ךְֹ עָּ ָּ ש  חִ ִנמְֹ יו ּבְֹ לָּ ךְֹ עָּ ָּ ש  ַעם ִנמְֹ ל ּפַ כָּ י ּבְֹ י  ֵתר, ּכִ ַרת ּפִ אָּ יַנת הֶׁ
ֵדי זֶׁ  ַעל יְֹ ה. וְֹ יו ַעּתָּ ק ֵאלָּ ּלֵ ּתַ ִהסְֹ יק ַלֲעלֹות ּולְֹ ּדִ ה ַהּצַ כָּ ּזָּ ֶׁ ה ש  ֵרגָּ דְֹ ִפי ַהּמַ בֹּהַ ּכְֹ ה ּגָּ ֵרגָּ דְֹ ַנִים ִמּמַ ְֹ ן, ַרק  ש  ּקֵ ּתַ ִהתְֹ ּלֹא יּוַכל לְֹ ֶׁ ם ש  גָּ קּול ּופְֹ ּום ִקלְֹ ה ֵאין ש 

ם  עֹולָּ יק לְֹ ּדִ ַרֵחק ֵמַהּצַ ּלֹא ִיתְֹ ֶׁ ר ש  ִעּקָּ יו: הָּ לָּ ֲעבֹר עָּ ּיַ ֶׁ ל ַמה ש ּ כָּ לֹום, ּבְֹ ָּ ש   , ַחס וְֹ
   . עיין לק"ה ברכת הריח ה' ה' כי העבירה פגם הרצון והתשובה התגברות הרצון  סז 

יִּ   -ה' ה'    ברכת הריח   הלק"  ֶׁ ש  ּכְֹ ף  ֵתכֶׁ וְֹ צֹון.  רָּ ר הּוא הָּ ִעּקָּ י  ּכִ ת,  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ה  צֶׁ ִירְֹ ֲעֵברֹות ִאם  ל הָּ ִמּכָּ ּוב  ש  כֹוִלין לָּ יְֹ ַקל  ּבְֹ ן  ּכֵ ַעל  ת  וְֹ יל אֶׁ ּגִ ַירְֹ וְֹ ר  ּבֵ ּגַ תְֹ
צוֹ  רָּ הָּ ת  אֶׁ ה  ּפֶׁ ַירְֹ לֹא  וְֹ יו  יקָּ ַצּדִ ּולְֹ ַרךְֹ  ּבָּ ִיתְֹ ַלה'  ֵרב  קָּ ִהתְֹ לְֹ ה  ָּ ֻדש ּ קְֹ ּדִ ִקים  ֲחזָּ צֹונֹות  רְֹ לֹו  ה  יֶׁ הְֹ ּיִ ֶׁ ש  מֹו  ִניעֹות  ַעצְֹ ַהמְֹ ל  ּכָּ ַעל  ר  ּבֵ ּגַ ִהתְֹ לְֹ יּוַכל  אי  ַוּדַ ּבְֹ ן 

עּוִר  נְֹ אֹות  ַחּטְֹ וְֹ ֲעֵברֹות  הָּ ֵדי  יְֹ ַעל  ִאים  ֱחלָּ ַהּבָּ ּנֶׁ ֶׁ ש ּ ַמה  הּוא  ה  ֲעֵברָּ הָּ ַגם  ּפְֹ ר  ִעּקַ י  ּכִ ים  ִחּיִ ִנצְֹ ים  ַחּיִ לְֹ ה  ּכֶׁ ִיזְֹ וְֹ ם  ּלָּ ּכֻ ר  ּבֵ ַ ש  יְֹ אי  ַוּדַ ּובְֹ ּלֹו.  ֶׁ ש  צֹון  ים  רָּ הָּ ש  
פְֹ  ִאי אֶׁ ֶׁ ה לֹו ש  מֶׁ ן ִנדְֹ ּכֵ ַעל  ה. וְֹ ת ֲעֵברָּ רֶׁ ּגֹורֶׁ ה  ה ֲעֵברָּ ֵדי זֶׁ יְֹ ַעל  ֶׁ "ל ש  ּנַ ה ּכַ ֲעֵברָּ ֵדי הָּ ה ַעל יְֹ ָּ ֻדש ּ קְֹ ה  ּדִ ִחירָּ ל ַהּבְֹ ד ּבֹו. ֲאבָּ ּכַ לְֹ ּנִ ֶׁ ה ש ּ ֵצאת ִמּמַ ר לֹו לָּ ָּ ש 

וְֹ  ֲעֵברֹות  הָּ ל  ּכָּ ַאַחר  ֲאִפּלּו  ֶׁ ש  ם  דָּ אָּ ּבָּ ּכַֹח  ַתן  נָּ ַרךְֹ  ּבָּ ִיתְֹ ה'  וְֹ ם.  עֹולָּ לָּ ה  מָּ דְֹ קָּ ה  ּובָּ ש  ּותְֹ ִמיד.  ּתָּ ית  ּיִ ִ ש  פְֹ ֲעַדִין  חָּ ּכַֹח  לֹו  ֵיש   לֹום.  ָּ ש  וְֹ ַחס  ִאים  ַהֲחטָּ
רְֹ  ּבִ ר  ּבֵ ּגַ ִהתְֹ ַעל כֵּ לְֹ וְֹ "ל.  ּנַ ּכַ ַרךְֹ  ּבָּ ִיתְֹ ֵרב ַלה'  קָּ ִיתְֹ וְֹ ִניעֹות  ַהמְֹ ל  ּכָּ ר  ּבֵ ַ ש  יְֹ ה  זֶׁ ֵדי  יְֹ ַעל  ֶׁ . ש  ַרךְֹ ּבָּ ִיתְֹ ִקים ַלה'  ֲחזָּ ה  צֹונֹות  וָּ ִמצְֹ לְֹ ץ  ֱהֵוי רָּ א  ּנָּ ַהּתַ ִהיר  ִהזְֹ ן 

י זֶׁ  דֹול. ּכִ ִריזּות ּגָּ זְֹ ה ּבִ וָּ ִמצְֹ רּוץ לְֹ ִריִכין לָּ י צְֹ א. ּכִ קָּ יְֹ ץ ּדַ כּו' רָּ ה וְֹ ֵכִני  ַקּלָּ ְֹ ש  ִחיַנת מָּ צֹון ּבְֹ ֹון רָּ ש  ץ לְֹ ן רָּ ַעל ּכֵ ק. וְֹ זָּ חָּ צֹונֹו הֶׁ קֹו ּורְֹ ְֹ ף ִחש  ן ַעל ּתֹקֶׁ ה ִסימָּ



 מוהר"ן                       תורה סו                                             קוטייל                11פב: 

שהיא פתח   \עא/ חרטה שמתחרט על עבירהעל  גם  ורבנו לומד משם    ר ועקירתו מעיקרא,להתרת הנד  פתח

כי    [עג ]   כנ"ל  פותח את ידיךתח כנ"ל, בחי'  פַ עב. שזה בחינות  לעקור את מעשה העבירה מעיקרא
חרט מעיקרא על העבירה ורוצה שלא היתה כלל כדמצינו בנדר שהחרטה עליו מעיקרא תהחרטה היא שמ

עולה לשרש שמשם נמשך ויצא    ,היה הדברי שהמתחרט בתוקף רצונו שלא  וזה ע"  ,עוקרת אותו מעיקרא
אל הפועל בקדושה מחדש. וזהו פתח חרטה דהיינו שהחרטה עושה    הדבר על הפועל, וחוזר ומוציא מכח

שזה בחי' מקוה שמטהר מכל הטומאות ע"י שבטבילה מחזיר    ד' יב  . ועיין לק"ה הכשר כליםפתיחה מחדש
שכיון שמתחרט על כל השש בחינות שיש בנפילת אות ד'  ועיין פל"ח    .\עד/לשרשו בבכח עי"שאת כל עצמו  

ע שלא נתבאר כיצד  וצ"   פתיחת הידים עי"ז נעקר כל ההוצאה לפועל של העבירה וכדמצינו בהתרת הנדר.

    :\עה/זה מועיל בנדר

 
רֹונוֹ  נּו ִזכְֹ ַרּבֵ י ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו וְֹ י ִמּפִ ּתִ ַמעְֹ ָּ ש ּ ֶׁ מֹו ש  צֹון ּכְֹ ֹון רָּ ש  ם לְֹ ֹו ּגַ רּוש  ּפֵ ֶׁ ה. ש  רּוצָּ יךָּ נָּ חָּ   ַאֲחרֶׁ יק אֶׁ ם ַצּדִ ֵ ש  ה ּבְֹ כָּ רָּ י  ִלבְֹ ד ּכִ חָּ ם אֶׁ ֵניהֶׁ ְֹ י ש  ֵסּה. ּכִ ַקלְֹ ד וְֹ

א זֹוכִ  קָּ יְֹ ה ּדַ ֵדי זֶׁ ַעל יְֹ ֶׁ ק ש  ֶׁ ַהֵחש  צֹון וְֹ רָּ ף הָּ ן ַעל ּתֹקֶׁ ה ִסימָּ ה זֶׁ וָּ ַבר ִמצְֹ ה ִלדְֹ דֹולָּ ִריזּות ַהּגְֹ ַהּזְֹ ה וְֹ ִריצָּ כּו'  הָּ ת וְֹ רֶׁ ה ַאחֶׁ וָּ ַלֲעשֹות ִמצְֹ ה וְֹ וָּ צְֹ מֹר ַהּמִ ין ִלגְֹ
"ל:  ַכּנַ  וְֹ

ד'   סח אות  פל"ח  כי  שם   -  עיין  לומר,  דרוצה  דעתי  לעניות  נראה  וכו'  עבירה  על  תשובה  מועיל  כן  ועל  וכו'  דייקא  עבירה  לידי   ,
כשעושה איזה מצוה ומוציאה מכח אל הפועל על ידי זה ממשיך אור בחינת הכח שהוא בבחינת הרוח דלעילא, ומקשרו עם בחינת  

וש בין שני הרוחות הקדושות מה שאין כן כשמוציא חס ושלום  הפועל שהוא בחינת הרוח דלתתא, ונעשה על ידי זה יחוד גדול וקד 
ונכלל   ועולה  בו,  שיש  הקודש  החיות  בחינת  שהוא  הרוח דלתתא  בחינת  גם  נסתלק  הפועל, אז אדרבא  עבירה מכח אל  איזה דבר 

ורה עליו רוח  בשרשו שזה בחינת שהפועל חוזר אל הכח, ואז הוא כמו מת ממש מאחר שנסתלק ממנו גם בחינת הרוח דלתתא, וש 
וכו',   חיצוני רוח הטומאה חס ושלום, שזה בחינת מה שמבואר בזוהר הקדוש שכשאדם חוטא חס ושלום מסתלק ממנו אור הנשמה 
ועל כן מועיל תשובה כי עיקר תשובה היא חרטה וכו' בחינת פתח חרטה וכו' רוצה לומר כי עיקר מה שצריכין פתח חרטה הוא כדי  

מעיקרו ושורשו, כי החרטה שמתחרט רק מעכשיו לבד אינו מועיל אלא אם כן הוא מתחרט ועוקר הנדר  לעקור דבר הנדר וכיוצא  
מעיקרו, כי אם היה יודע שיהיה כך אזי מעיקרא לא היה נודר וכמו כן לענין התשובה שעיקר הוא החרטה, היינו גם כן להתחרט על  

ל בחינת העבירה שבכח, היינו מה שהניח את מחשבתו להרהר כלל  הדבר ולעקור אותו מעיקרו ושרשו, היינו שצריך להתחרט גם ע 
בעבירה שעל ידי זה בא לידי עבירה גם בפועל רחמנא ליצלן, וכשמתחרט באופן זה נמצא שמתחרט על כל הששה בחינות שיש בכח  

דושה על ידי התשובה והחרטה  ובפועל שזה בחינת הפתח כנ"ל בפנים, ועל ידי זה מוחלין לו, כי חוזר ומייחד בחינת הכח והפועל בק 

מבאר בזה ביותר עיין שם ותראה נפלאות ועיין    )עי"ש בעיקר באות ג'( בלקוטי הלכות יו"ד הלכות הכשר כלים הל"ד    ועיין כנ"ל  
 מזה גם בהל' נזקי שכנים הל"ג:  

אמנם לשון רבינו פתח חרטה נמצא בראשונים    שות פתח מהחרטה כמבואר ברמ"א יו"ד סימן רכח ז'( )שהתרת נדר בפתח או חרטה והטוב לע   * נדרים כב: שם הלשון פותחין בחרטה עי"ש ובדף כא: ועז:  סט

 רש"י כתובות סא: ומאירי נדרים יח: ועוד 

 ובפל"ח אות ד'.  עיין לק"ה הכשר כלים הל' ד' אות לג ד"ה כי עיקר התשובה, ועי"ש אות ג' ואות יב, ובנזקי שכנים ג'.  ע

הּוא ַעל   -אות לג    הלכות הכשר כלים הל"ד   יו"ד   לקוטי הלכות עיין    עא ֶׁ ִרים, ש  דָּ ַרת נְֹ ִחיַנת ַהּתָּ בְֹ ה הּוא ּבִ ּובָּ ש  ּקּון ַהּתְֹ ר ּתִ י ִעּקַ ַתח  -ּכִ ֵדי ּפֶׁ יְֹ
ַעל  ֶׁ ה, ש  טָּ ֵדי -ֲחרָּ מ -יְֹ יךָּ ּכְֹ דֶׁ ת יָּ ִחיַנת ּפֹוֵתַח אֶׁ הּוא ּבְֹ ֶׁ "ל ש  ה ַהּנַ ּתֹורָּ ר ּבַ ּכָּ זְֹ ַתח ַהּנִ ִחיַנת ּפֶׁ יִכין ּבְֹ ִ ש  ה ַממְֹ ַתח  זֶׁ ֹֹות ּפֶׁ ר ַלֲעש  ִעּקָּ י הָּ ם(, ּכִ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְֹ ֶׁ ֹו ש 

תַ  ּפֶׁ ם  ָּ ש  ִחים  ּפֹותְֹ ם  ּכֹחָּ ם  עֹצֶׁ ּבְֹ יִקים  ּדִ ַהּצַ וְֹ הֹו.  בְֹ ּגָּ רֹב  לְֹ ֹאד  מְֹ נּו  ֵמִאּתָּ ם  לָּ עְֹ נֶׁ וְֹ תּום  ַהּסָּ יֹון  לְֹ עֶׁ הָּ אֹור  ַעל ּבָּ ֶׁ ש  ֵדי -ח,  ַחּיּות  -יְֹ נּו  לָּ יִכים  ִ ש  ַממְֹ ֵהם  ה  זֶׁ
ִמּבְֹ  ם  ָּ ה ִמש ּ ָּ ֻדש ּ קְֹ ְֹ ּדִ אּו ש  ה, "שְֹֹ נָּ ָּ ת רֹאש  ַהש ּ ִחּלַ תְֹ ּבִ ִלים  ּלְֹ ּפַ נּו ִמתְֹ ה אָּ זֶׁ ַעל  ֶׁ "ל. ש  ּנַ ּכַ א  ַתּתָּ לְֹ ּדִ יּו"ד  א לְֹ ֵעּלָּ לְֹ ּדִ אּו  ִחיַנת יּו"ד  שְֹֹ ִהנָּ וְֹ ם  יכֶׁ ֵ אש  ִרים רָּ עָּ

ַעל  וְֹ ִרים.  עָּ ְֹ ּוש  ִחים  תָּ ּפְֹ ַרֲחִמים  ּבְֹ נּו  לָּ ח  ּתַ פְֹ ּיִ ֶׁ ש  ם",  עֹולָּ ֵחי  תְֹ ֵדי -ּפִ בֹא  -יְֹ יָּ "וְֹ ה,  יֹום  זֶׁ ִחיַנת  ּבְֹ ה  זֶׁ וְֹ ל.  ּכָּ ֵעין  לְֹ ֱאלֹקּותֹו  ה  ּלֶׁ ּגַ תְֹ ּיִ ֶׁ ש  בֹוד",  ַהּכָּ ךְֹ  לֶׁ מֶׁ
דֹול  ּגָּ ֹכֵהן  לְֹ ּות  ש  ש  רְֹ ּיֵ ֶׁ ַעד ש  ת,  יֵקי ֱאמֶׁ ַצּדִ לְֹ ֹאד  יֹוִנים מְֹ לְֹ עֶׁ הָּ ִחים  תָּ ַהּפְֹ ל  ּכָּ ִחין  ּתָּ ִנפְֹ ז  אָּ ֶׁ ּפּוִרים ש  ִלפְֹ ַהּכִ ֹנס  ִלכְֹ ת  ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְֹ הּוא  ֶׁ ַני  , ש 

ַעל  ֶׁ ם, ש  ָּ ה ִמש ּ ָּ ש  יךְֹ רּוַח ֲחדָּ ִ ש  ַהמְֹ ִנים, לְֹ ִלפְֹ ֵדי -וְֹ ִתיַחת  -יְֹ ִלין ַעל ּפְֹ ּלְֹ ּפַ ז צֹוֲעִקין ּוִמתְֹ אָּ ֶׁ ה, ש  ִעילָּ ת נְֹ ִפּלַ ִחיַנת ּתְֹ ה ּבְֹ זֶׁ "ל. וְֹ ּנַ ִליַחת ֲעוֹונֹות ּכַ ר סְֹ ה ִעּקַ זֶׁ
י  ּכִ כּו'",  וְֹ ַער  ַ ש  נּו  לָּ ַתח  "ּפְֹ ִרים,  אֹומְֹ ֶׁ ש  מֹו  ּכְֹ ַער,  ַ ַעל   ַהש ּ ּקּון  ַהּתִ ר  ַעל -ִעּקַ ּזֹוִכין  ֶׁ ש  "ל,  ַהּנַ ַתח  ּפֶׁ ִחיַנת  ּבְֹ ֵדי  ר  -יְֹ ִעּקַ הּוא  ֶׁ ש  ה,  טָּ ֲחרָּ ַתח  ּפֶׁ ֵדי  יְֹ

"ל:  ַכּנַ ִרים וְֹ דָּ ַרת נְֹ ִחיַנת ַהּתָּ הּוא ּבְֹ ֶׁ ה, ש  ּובָּ ש   ַהּתְֹ
 פ נקוד פתח בתקפא  עב

וכ"ש עברה אחרת שיש בה מעשה ממש    נה. ומתק פולה  מעיקרו את ההתפתחות הנ   על העבר עוקר וזה לשון פתח חרטה דהיינו שהחרטה    עג ומבטל מעשה עקימת שפתים של הנדר  ואע"פ שהחרטה רצון 
 שהוא חסד התשובה, ועיין ספר המדות תשובה ח"ב אות א'. פ"ד  ס מסילת ישרים  עיין    שפתים, 

ַעל הכשר כלים ד' יב     עיין לק"ה   עד ּקּון ַעל -וְֹ ַהּתִ ן  ֵוה ַמִים-ּכֵ ִביַלת ִמקְֹ ֵדי טְֹ ם  יְֹ ַעּלֵ ִנתְֹ וְֹ ר  ּתָּ ִנסְֹ וְֹ ק ַהַחּיּות ֵמַהּפַֹעל  ּלֵ ּתַ ִנסְֹ וְֹ א  מָּ טְֹ ּנִ ֶׁ י ֵמַאַחר ש  ּכִ  ,
ֵעּלָּ  לְֹ ּדִ רּוַח  הָּ ִחיַנת  ִלבְֹ ַח,  ַהּכֹ ִחיַנת  ִלבְֹ  , ש  ֹרֶׁ ַהש ּ ת  ִחּלַ ִלתְֹ ַלֲעלֹות  וְֹ ַלֲחזֹר  ִריךְֹ  צָּ הּוא  "ל,  ּנַ ּכַ ַח  ַהּכֹ ָּ ּבְֹ ֻדש ּ קְֹ ּדִ ַתח  ַהּפֶׁ ם  ָּ ש  ַח  ּתֹ ִלפְֹ וְֹ ַלֲחזֹר  ִחיַנת  א  ּבְֹ ה 

ַהּפַֹעל,   ל  ִמּכַֹח אֶׁ ש   דָּ ֵמחָּ הֹוִציא  ּולְֹ ַלֲחזֹר  "ל,  ַהּנַ ַדִים  ַהּיָּ חּות  ּתְֹ ּפַ ֹו,  ִהתְֹ ְרש  ָׁ ַלֲחזֹר ְלש  ִריְך  צ ָׁ ֶ ה ש  טָׁ ֲחרָׁ ַתח  ֶ פ  ִחיַנת  הו א ב ְ ֶ ה ש  ו בָׁ ש  ת ְ ִחיַנת  הו  ב ְ ז ֶ ֶ ש 

ַדִים   ַהי ָׁ חו ת  ת ְ ַ ִחיַנת ִהְתפ  יְך ב ְ ִ "ל.ַלֲחזֹר ו ְלַהְמש  יַח,    ַהנ ַ ִ ש  ל מָּ ֶׁ א רּוחֹו ש  ִים ּדָּ ַהּמַ ֵני  ּפְֹ ַעל  ת  פֶׁ ַרחֶׁ ם רּוַח ֱאלִֹקים מְֹ ָּ י ש  ּכִ ֵוה ַמִים,  ִחיַנת ִמקְֹ ּבְֹ הּו  זֶׁ וְֹ
ַכת הַ  ָּ ש  ר ַהמְֹ ם ִעּקַ ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ם, ש  ֵאי עֹולָּ ל ּבָּ ל ּכָּ ֶׁ ַהַחּיּות ש  ֹות וְֹ ש  פָּ ַהּנְֹ רּוחֹות וְֹ ל הָּ ש  ּכָּ ֹרֶׁ ִלית ש  כְֹ הּוא ּתַ ֶׁ ם    ַחּיּות ש  ָּ ר ש  בֹאָּ מְֹ ל ַהּפַֹעל, ּכַ ה ֵמַהּכַֹח אֶׁ ָּ ֻדש ּ קְֹ ּדִ

ַעל  וְֹ "ל.  ַהּנַ ה  ַהּתֹורָּ ּבְֹ -ּבְֹ ה  ִריאָּ ַהּבְֹ ּבְֹ ם  ּגַ י  ּכִ ה,  ִריאָּ ַהּבְֹ ַלל  ּכְֹ ד  גֶׁ נֶׁ ּכַֹח  ִחיַנת  בְֹ ּבִ י ַמִים הּוא  ּכִ ִים,  ַהּמַ ֵני  ּפְֹ ַעל  ַרֵחף  ן הּוא מְֹ ּכַֹח  ּכֵ ִחיַנת  ּבְֹ ה ֵיש   מָּ ַעצְֹ
"ל.   ּנַ רּו ַרבּ ּוֹפַעל ּכַ מְֹ אָּ ֶׁ מֹו ש  ַמִים, ּכְֹ ם ַמִים ּבְֹ עֹולָּ ה הָּ יָּ ה הָּ ִחּלָּ י ִמּתְֹ ה, ּכִ ִריאָּ ַלל ַהּבְֹ ד ּכְֹ גֶׁ ִחיַנת ּכַֹח נֶׁ בְֹ ה  ּוַמִים ֵהם ּבִ יָּ ז הָּ אָּ ה, וְֹ כָּ רָּ ם ִלבְֹ רֹונָּ ֹוֵתינּו ִזכְֹ

ה רּוַח ֱאלִֹקים,  יָּ ם הָּ ָּ ש  ִים, וְֹ תֹוךְֹ ַהּמַ ֹכַח ּבְֹ ר ּבֹו ּבְֹ ֶׁ ל ֲאש  כָּ ם וְֹ עֹולָּ ל הָּ א    ּכָּ ֵעּלָּ לְֹ ַהַחּיּות ּדִ רּוחֹות וְֹ ל הָּ ַלל ּכָּ הּוא ּכְֹ ֶׁ ת, ש  פֶׁ ַרחֶׁ יַח, מְֹ ִ ש  ל מָּ ֶׁ הּוא רּוַח ש  ֶׁ ש 
ַעל  ל ַהּפַֹעל. וְֹ א ַהּכֹל ִמּכַֹח אֶׁ צָּ ךְֹ יָּ ַאַחר ּכָּ ם וְֹ ֵאי עֹולָּ ל ּבָּ ל ּכָּ ֶׁ א ש  ַתּתָּ הּוא ַעל -ּולְֹ ֶׁ א ש  מָּ טְֹ ּנִ ֶׁ ֵמא ש  ן ַהּטָּ ּנּו הַ -ּכֵ ק ִמּמֶׁ ּלֵ ּתַ סְֹ ּנִ ֶׁ ֵדי ש  ִחיַנת ּפַֹעל,  יְֹ ַחּיּות ּבְֹ

א, ּבְֹ  ֵעּלָּ לְֹ רּוַח ּדִ ש  הָּ ֹרֶׁ ש  ֹו לְֹ ש  רְֹ ָּ ש  ֵדי ַלֲחזֹר לְֹ ַמִים ּכְֹ ּבֹל ּבְֹ ִריךְֹ ִלטְֹ ִחיַנת ַהּכַֹח, הּוא צָּ בְֹ ם ּבִ ַעּלֵ ִנתְֹ ֵדי  וְֹ ם, ּכְֹ ָּ ל ש  ּטֵ ּבַ ִהתְֹ ֵדי ַלֲחזֹר ּולְֹ יֹון ּכְֹ לְֹ עֶׁ ִחיַנת ּכַֹח הָּ
ש    דָּ ם ֵמחָּ ָּ הֹוִציא ִמש ּ ִחיַנת  ַלֲחזֹר לְֹ הּוא ּבְֹ ֶׁ א ש  ֵעּלָּ לְֹ ִחיַנת רּוַח ּדִ ה ִמּבְֹ ָּ ֻדש ּ קְֹ ים ּדִ יו רּוַח ַחּיִ לָּ ךְֹ עָּ ָּ ש  ה ִנמְֹ יֶׁ הְֹ ּיִ ֶׁ ל ַהּפַֹעל ש  רּוַח ֱאלִֹקים, רּוחֹו  ִמּכַֹח אֶׁ

ַהּטָּ  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֹות,  ֻדש ּ ַהּקְֹ וְֹ רֹות  הָּ ַהּטְֹ ל  ּכָּ ם  ָּ ש ּ ּמִ ֶׁ ש  ִים,  ַהּמַ ֵני  ּפְֹ ַעל  ַרֵחף  ַהמְֹ יַח,  ִ ש  מָּ ל  ֶׁ ַעל ש  ת  כֶׁ ֶׁ ש  ִנמְֹ ה  ָּ ֻדש ּ ַהּקְֹ וְֹ ה  ל  -ֳהרָּ אֶׁ ִמּכַֹח  מֹוִציא  ִחיַנת  ּבְֹ ֵדי  יְֹ
"ל,  ּנַ ה ּכַ ָּ ֻדש ּ קְֹ  ַהּפַֹעל ּדִ

שמקבל סיעתא דשמיא ועולה לבחי' למעלה מהזמן )ספר המדות תשובה ח"ב אות א' יום  מצינו במקום אחר ביאור    אמנם בתשובה   עה 
, וביאר הריצ"ח שעי"ז נעשית החרטה שלו  תורה עט תנינא תשובה ביטול הזמנים   שאדם עושה תשובה עולה ללמעלה מן הזמן ועיין 

נידון ע"י החרטה כמסירת מודעה לפניו וכדמצינו בליל    כמסירת מודעה קודם העבירה ובזה נתבטלה העבירה. ואולי הכי נמי הנדר 
 השנה.  ך ם מודעה על כל הנדרים שנידור במש יום הכיפור שמוסרי 
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 גאות 

שההוצאה לפועל מחייבת  באר  עתה יבאות ב' באר שההוצאה לפועל בקדושה כראוי תלויה במדת האמת ו
דווקאשלימות הדיבור   בדיבור  צריך להתבטא  בכח  דהיינו שעיקר האמת  היא  לפועל  עיקר ההוצאה  כי   ,

 .דהיינו הרוח ממללא רוח דייקא הדיבור דייקא
הדבור מאד  רמא  בעניין  התורהמכאן  יך  סוף  הדבורכאן    .עד  אותיות  שלימות  עניין  ע"י    מבאר  שנעשה 

 .  ע"י החשק באר כיצד לדבר את האותיות השלימות ולהוציא את הדיבור בשלימותובאות ד' י האמת
 יין תיקון הדיבור. נמצא שרוב התורה היא ביאור ענ

היא מחשבהבהכי    והסיבה  בחי'  הוא  ומעשה  .כח  דיבור  שלבים  ,ומחשבה  ג'  הוצאה    . הם  שתי  בהן  ויש 
שכיון שהן ג'    ."ויהי"ל  "אמר"מאח"כ  ו  "אמר"ל  "הוא"הוצאה לפועל מ  דהינו  ,"הוא אמר ויהי"כמ"ש  לפועל   

הדיבור על  לדלג  א"א  מיד  ולהוציא    ,מדרגות  דיבורממחשבה  בלא  לפועל    ,למעשה  שיצא  בהכרח  אלא 
לפ היציאה  שלפעמים  אלא  במעשה.  אח"כ  ורק  דיבור  בדובבחי'  מאדעל  נעלם  הוא  בהכרח    ,יבור  אבל 

 . כמבואר באות ד' ,קיים אשהו
ל לפ"ז שההוצאה  במעשהונמצא  לדיבור  ,פועל  מהמחשבה  שיצא  מה  רק  דיבור השלם היא  נמצא שרק   ,

גם ההוצאה לפועל במעשה תהיה  רק עי"ז    ,מותציא ממחשבה לדיבור הארת האמת בשלדהיינו רק כשמו
 לכן התנאי ראשון להוצאה לפועל כראוי היא שלימות הדיבור.  מות.בשל

כל הקומה כולה בשלימות בלא שום פניה, ולזה צריך  לדבר אליו ית' דיבור היוצא מהדיבור הוא  ושלימות  
קנו שם הלשון טהרת הלב(    ילבטל את כל הרע שב ישאר בשום מידה איזה רע הגורם  )עיין תורה  שלא 

 לפניה ממנו ית'.
ולזה זוכה ע"י שמאיר בלבו אמת באור הגדול, דהיינו שמציאותו ורוממותו ית' מאירה לו בלב בחוזק גדול.  

עולם    הוא בחי' עוה"ב, נמצא שלשלימות הדיבור צריך שיאיר לו אמת של עוה"ב בעוה"ז,ואור אמת כזה  
 ( רוח ממללאברוח חיים  , בחי' פי שנים שיאיר )בחי' רוח דלעילא ברוח דלתתא האמת בעולם השקר

גה הנשמה בנפש לכן עיקר הכל יהדבור הוא הנפש ועיקר ההוצאה לפועל היא להאיר את האמת שמשכי  
 מות.ואזי המעשים הם ממילא יוצאים בשלבו האמת  ר, עד כמה מאייבור שהוא הנפשתלוי בד

רק   היא  לבוא שלימות הדיבור  כמו שלעתיד  קומת האדם  היוצא מכל  דיבור אמת  היא  ושלימות הדיבור 
ת הדיבור וכשגם העכו"ם יפנו את כל דיבורם רק אל הש"י הכי נמי בפרטיות בעולם קטן של כל אדם שלימ

   .בלי שום פניה אליו ית'רק דותיו וכל נפשו וכל עצמותיו מדבר יכל מהיא כשב
נכנע כן  כפי התגלות האמת לאדם  בפרטיות  נמי  והכי  כן הכנעת הרשעים  כל הרע    וכפי התגלות האמת 

 . יוצא בשלימותהוא דבר ה' ונכנע היצה"ר וזוכה לטהרת הלב ואזי הדבור   שבמדות
בור ועי"ז מתבטל הרע ומדות רעות ואזי יש דיבור בכח מושלם  ותחילה צריך שיאיר האמת באותיות הדי

 .ולקמן באות ד' יבאר כיצד להוציא אותו בבחי' נפשי יצאה דהיינו שלימות הדבור עצמו
ר הוא  ובישכח הד  \עו/ וכמבואר בספרים  ,ונראה שאותיות הדיבור הכוונה לדבור בכח קודם חתוך האותיות

ממללא   רוח  בחי'  בנשמה  אלקי  בפועל    הבשיש  כח  הדיבור  חיתוך  נעשה  זה  ומכח  ברוחניות  אותיות  כב 
 דהיינו חיתוך הקול בה' מוצאות הפה. 

 אותיות הדבור 
כל  לראשית דראשית  שכוונתו  עומק עצום,  כאן  ונראה שיש  אותיות הדבור,  פירוש  מה  לא מבאר  רבינו 

וכפי שמבואר  כידוע,  תורה  נבראו ע"י כב אותיות ההעולם  יאה  רים בבטהוצאה לפועל כי כל פרט ופרטי פר
פ"ב(  בעמק המלך   א'  ברל"א שעריםל  הכוונהלעולם  אלפים שנה  שהתורה שקדמה  )שער  אותיות    צרופי 
ואחור לבריאה,  פנים  הכלים  נעשו  שעי"ז  לביניהן,  האותיות  כל  שבין  הצירוף  כח  כל  יסוד  דהיינו  והוא  , 

המלבוש.   עולם  גם  הנקרא  כן  כל  ועל  של  בפרטיות  לפועל  כשרוצים  הוצאה  בבריאה  ונחשק  פרט  כל 
להוציאו לפועל בקדושה בתכלית השלימות צריך להתחיל את תיקון ההוצאה מראשית צרופי האותיות של  

שנצט קודם  דהיינו  שםפורהדבר  האמת  ב  רילהא  ,  שלימות  ממילא  שעי"ז    ,עוה"ב  שלהם  צירוף אזי    כל 
   שעי"ז יצא לפועל בקדושה שלימה. ,נפלא יהיה מאיר בו אור אמת ,על מנת להוציאו לפועל ,אח"כשנעשה 

א שום  לסט"א  אין  ל. שמבאר שבאותיות  דף  קדושין  מהרש"א  בצרופי    ,יזהחועיין  מתחיל  אחיזתם  כל  כי 
לתיבות  קודם שנצטרפו  דווקא  אותיות, ולפ"ז מבואר נפלא מדוע צריך את אור האמת להאיר כבר באותיות  

   ההוצאה לפועל.
ינו שהאמת שצריך להאיר באותיות היא דייקא אמת של עוה"ב ולא סתם אמת,  ואולי אפ"ל שעל כן נקט רב

  אריכות )ועיין  מותר לשנות בשביל השלוםשכי לכאורה נראה לחלק שבעוה"ז יש שקר שהוא אמת כמחז"ל 
נא לתורה  בהקדמה  בחי'    בזה  זה  אם  נחלקו  עוה"ז  לגבי  שמותרדחויה"שגם  שקר  דהיינו  " הותרה"או    " 

  אבל אמת של עוה"ב לא שייך לשנות בה כי שם אין צורך לשנות כי כולם אחוזים באמת. ,  (לאמת  שנחשב

 
העולה    ות עיין ספר טל אור   עו  הנעשה מהבל  הקול  מחתך את  מוצאות הפה  טכני שה'  עניין  אינו  שהדיבור  ג' מבאר  פ"ג אות  ח"א 

אמנם האמת מה שהדבור    -אלא זה ענין אלקי שיש כב אותיות נעלמים בנשמה ובכח הרצון שלה נעשה הדיבור. וז"ל שם    , מהראות 
א  עניין  זהו  המוצאות  של  התנועות  שינוי  ע"י  מהמוצאות  כזיו  יוצא  בהנשמה  נעלמים  האותיות  הנשמה אשר  של  הרצון  בכח  לוקי 

 השמש בשמש וכו' עי"ש   
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ואע"פ דאיתא בחז"ל שגם הקב"ה שחותמו אמת שינה כשדיבר את שרה אמנו צ"ל שזה בחי' ותשלך אמת  
ארצה דהיינו בעוה"ז דייקא אבל בעוה"ב לא שייך כל זה. ועיין ספר המדות שהרוצה לילך מהיכל להיכל  

ך להזהר משקר אפילו בטעות, ונ"ל כנ"ל כי הרוצה להכנס לפרד"ס או לעלות למקום שיש חדש דהיינו  צרי
אל   מכח  להוציא  כשרוצה  כאן  נמי  והכי  שינוי.  שום  בלא  גמורה  אמת  רק  יש  שם  מהשמש  למעלה  בחי' 

י אלא הפועל אמת מרוח דלעילא שהיא בחי' חוץ מעוה"ז אל עוה"ז חייב להאיר אמת שאין בה שום שינו
הזו  של הכנת הכלים לאמת  האותיות  ואריגת  בחי' המלבוש  עוה"ב בשרש    וזהו שאמר שצריך  .אמת של 

     להאיר אמת של עוה"ב תחילה באותיות דייקא.  
בכח  ונמצא לדיבור  הכוונה  הדיבור  באותיות  האמת  לרוח    ,שהארת  הכוונה  שבנשמה  אותיות  כב  שהם 

צ ובה  שהיארממללא  מהנשמה  אמת  להאיר  דלעילא  יך  באותיות  סט"אל  ואין,  הרוח  אחיזה  ואזי    ,שום 
ואזי אותיות הדיבור בשלימות ורק צריך מקום לינוק נופל הרע שבמדות שהן בלב משכן הרוח,    הכשאין ל

 .כפי שיבאר באות ד' לקמן חשק להוציאן לחוץ

הוא  ולהוציא   הפועל,  אל  ידימכח  הדיבור    על  אותיות  שיהיו  וצריך  הדיבור.  שלימות 
,  עולם האמת עולם הבינה שמשם מאיר האמת  בחינות עלמא דאתי  על ידישלימות, וזה נעשה  ב
זה נשלמין אותיות הדיבור. כי לעתיד לבוא יהיה הדיבור בשלימות, כי אפילו   על ידיש

כי אז אהפוך אל העמים    \עח/[עז]העכו"ם יקראו את השם יתברך עם הדיבור. כמה שכתוב  
כי לשונות הגויים כל לשון    ' וכו'שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה  פי' מבוררת מרע,  שפה ברורה 

שכל אומה מע' אומות יש לה מדה  אות א' )עיין תורה לו  היא התבטאות המדה הרעה שלהם שממנה חיותם
, ולעתיד כשיתבטל המדות הרעות, אזי ממילא כולם ידברו לשון הקדש שהיא התבטאות  רעה שהיא חיותה(

הקדושה שיהישל  נמצא  שלימות,  להדיבור  כשגם    ה  היא  שלו  הדיבור  שלימות  שלם  עולם  ואדם 

. כי עכשיו הדיבור חסר ואינו בשלימות, מאחר  העכו"ם שבו מתבטל ופונה אל הש"י בכל דיבורו
קוראין להש"י עם הדיבור. אבל לעתיד יקראו כולם להש"י  כלל ובפרט  ב  שאין כל העולם

   בור בשלימות,עם הדיבור, אפי' עכו"ם, וע"כ אז יהיה הדי

 
 * צפניה ג' ט'  עז

ּפֹךְֹ ֲעֵלי   צפניה פרק ג   עח ְֹ כֹות ִלש  לָּ ִצי ַממְֹ בְֹ קָּ ֱאסֹף ּגֹוִים לְֹ ִטי לֶׁ ּפָּ ְֹ י ִמש  ַעד ּכִ יֹום קּוִמי לְֹ ד לְֹ דֹוָּ ֻאם יְֹ ֵכן ַחּכּו ִלי נְֹ ִמי ּכֹל ֲחרֹון  )ח( לָּ ם ַזעְֹ י  הֶׁ י ּכִ ַאּפִ
ץ:  רֶׁ אָּ ל הָּ ֵכל ּכָּ אָּ ִתי ּתֵ אָּ ֵאש  ִקנְֹ ד:   ּבְֹ חָּ ם אֶׁ כֶׁ ְֹ דֹו ש  בְֹ עָּ ד לְֹ דֹוָּ ם יְֹ ֵ ש  ם ּבְֹ רֹא ֻכּלָּ ה ִלקְֹ רּורָּ ה בְֹ פָּ ים ש ָּ ל ַעּמִ ּפֹךְֹ אֶׁ הְֹ ז אֶׁ י אָּ    )ט( ּכִ

ר"ל שידברו    אשר אז אהפוך על העכו"ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמכם   -)ט( כי אז אהפוך    -  מצודות דוד 
ר"ל אחדות הלשון יהיה סבה שיתייחדו באמונה לקרוא כולם בשם ה'    -בלשון הקדש במקום הלשון שמדברים עכשיו. לקרוא כולם  

 לעבדו שכם אחד ובדעה אחת: 
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, מאחר שהכל יקראו להש"י עם הדיבור, נמצא שיש להדיבור שלימות.  שפה ברורהבחי'  
ויראו  ידעו  יתגלה לעתיד לבא, שאז  יהי' לעתיד, כי עיקר גדולתינו ותפארתינו  זה  וכל 
אשריהם  והכשרים,  הצדיקים  ותפארת  גדולת  את  הכל  יראו  אז  כי  גדולתינו.  את  הכל 

, ולהיפך מפלת הרשעים, כמה שכתוב )מלאכי  [א] הצפון להם  מה רב טובך  אשרי חלקם,  
וכו'ג'(   דדינא רבא[  ב].  ועסותם רשעים  יומא  יהי'  אז  כל [ג ]  כי  נידון על  , שיהיה האדם 

, [ד]   מעשה, על כל פרט ופרט, ולא יוותרו לו על שום דבר קטן, כי אין שכחה לפניו יתברך
אז   לו  נזכר  יהיה  ו[ה]והכל  כשיהיה מפלת הרשעים,  ואזי  ויראו.  לרשע    ישובו  צדיק  בין 

תם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא בוש,  [ז]  )כמ"ש שם במלאכיווכו',  
ואזי יתהפכו כולם    ח( א ביומא דדינא יראו החילוק בין צדיק לרשע וכו'.קאז דיי  כי   .עבדו

ידילהשם יתברך   ויקראו כולם בשם ה', בבחינות    על   וכו' אז אהפוך אל כל העמים  זה, 
כי לעתיד לבא בחי' עולם הבא עולם    כנ"ל  שפה ברורהכנ"ל. ואזי יהיה הדיבור בשלימות בחי'  

 . על העינים להנ"האמת שבו האמת ברורה בלא מסך  
ידינמצא ש זה יהיה נשלם הדיבור אז כנ"ל.    על ידימפלת הרשעים שיהיה לעתיד,    על 

יינו שיהיה מפלה לרשעים גם  אבל צריכין להמשיך בחי' עלמא דאתי גם בעולם הזה, דה 
 אמת:   דייל בעולם הזה, וזה נעשה ע

עד כאן דיבר שהאמת היא מה שיתגלה לעתיד לבוא דהיינו שלהדיא יתגלה רק הש"י )כמו ששמעתי 
אלוקות צריך  את השהיום להדיא רואים גשמיות ו "ים מכסיםלדעה כמים   ץומלאה האר"מהריצ"ח פי' 

שמה שיראו להדיא יהיה את האלוקות ואילו את הגשמיות יצטרכו   ,וך אבל בעתיד יהיה עולם הפ ,לחפש
  הממילא כשזוכים בעוה"ז לאמת כזו אזי האדם הוא ביחודא עימו ית' )ונראה שכאן מדבר מיחוד לחפש(

 תתאה ולאו דווקא יחודא עילאה כמו שדיבר בתורה סה( 

 ומכאן מתחיל לדבר על מה שמפריע לאמת.
לפועל תלויה באמת ואמת זוכה רק מי שלא נצרך   הילים לעיל באות ב' שהוצאר בכמה ממה שהזכי דהינו

כבוד  לשםנצרך לבריות לשם פרנסה והזכיר בקיצור מאד הנצרך לבריות ה לבריות ושם דיבר בעיקר מ
ורחוק וכאן מאריך בעניין הנצרך לבריות לשם כבוד ומתאר באריכות עד כמה שהוא מלא פניות תמיד 

 עי"ז. מהאמת 

. כי כיון שנצרך האדם  אלא רק להש"י בלבד  האמת הוא, כשאין האדם נצרך לבריות   רועיק

גוונין   לכמה  ככרום  פניו  בגמ'  לבריות משתנה  ע"ב(כמבואר  ו'  שם  [ט])ברכות  הגמ'  ש   הפשט 
 , נצרך לבריותשמי שהוא מזוזל אצל הבריות, כגון השפירושו    ",כרום זולות לבני אדם"דורשת את הפסוק  

הב מחמת  פניואזי  משתנים  מהם  כרום  ,ושה  הנקרא  העוף  של  צבעו  שמשתנה  הים  , כמו  בכרכי    ,שנמצא 
גווניןו לכמה  צבעו  משתנה  עליו  זורחת  לשוןכשהחמה  מפרש  ורבינו  פניו "  .  הנצרך    "משתנה  על  שאמרו 

דרכולבריות   רומז לאמת  ,לפי  ועוד(  שפנים  קצב  תורה  הוא משל,  ,)עיין  כי    לפ"ז הכרום שמשתנה צבעו 
גוונין    החמה לכמה  ידה  על  נפעל  והכרום  פועל  בחי'  נפעל   וזההיא  שנעשה  לבריות  שנצרך  לאדם  משל 

 . כיעל צבע הכרום  חמההכמו  פועלים עליו  כדי למצא חן בעיני בני אדם שהם  והתנהגותו  ומשנה מעשיו  
מי שהוא נצרך לבריות קשה לו מאוד להתפלל ברבים, וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד. כי  

ופלין עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני  ברבים נ
להם נצרך  שהוא  מאחר  כמבואר    אדם,  לפועל  ההוצאה  עיקר  שזה  כיון  אולי  דייקא  תפלה  נקט 

מאליהו בתפילה  כוונה  שנים  פי  לפועל  להוציא  זכה  שנים  לפי  שזכה  ע"י  שאלישע  התורה  .  בתחילת 
ות בשביל פרנסה, כי מתפרנס משלו, אף על פי כן יש שהוא  ואפילו מי שאין נצרך לברי

נצרך לבריות בשביל כבוד או בשביל דבר אחר, דהיינו שיש לו תאוה של כבוד וחשיבות  
בעיניהם    וכיוצא חן  למצא  שרוצה  הש"יבזה  בעיני  חן  למצא  מההשתדלות  פונה  נמצא שהוא ועי"ז   .

 
 * תהלים לא כ'  א

 עיין ילקוט שמעוני מלאכי רמז תקצג וזוהר חדש לך לך מב: ורות לג:  ב

 פירוש יום הדין הגדול. ועיין הקדמת הזהר דף יד: וזוהר לך לך דף עח סוף ע"ב ומקץ דף רב. ובלק דף קצט:   ג

 מדרש שמואל על אבות פ"ג כב.ילקוט שמעוני במדבר פי"ג רמז תשמג, ומיכה רמז תקנט  ספר הקנה ד"ה סוד ג' ספרים פתחים, שערי אורה ספירה עשירית )ד"ה ואחר שעוררנוך( ד

 * עיין קהלת יב יד כי את כל מעשה וגו'. ובתרגום שם. ובחגיגה דף ה.  ה

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  ו

 פרק ג' פסוק יח  ז

 א. ובתרצו העמיד את הסוגר אחרי תיבות לא עבדו. וכן העתיק בתשכט, ולפי הדפו"ר נ"ל טעות.ותרלו ועיין דפו"ר שעד כאן היא הערת מוהרנ"ת בתקפ ותרלד הסוגר הזה חסר בתקפא  ח

ֻרם ֻזלּות לבני אדם, מאי כרום, עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין.  ט  עי"ש שלמדו מתהלים יב ט ּכְּ
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אזי כשהוא נצרך לבריות באיזה בחי', נצרך לבריות, שהוא צריך לכבוד וחשיבות שלהם. ו
ר בשביל בני אדם כנ"ל. ויש קיוכל ליפול בשקר גדול בתפלתו, דהיינו לעשות תנועות בש

מ שקר  לעשות  בעיניו  ומתבייש  במקצת,  ה'  את  וירא  קצת,  כשר  איש  שהוא  ה גונמי 
ה  ומתכוון להתפלל באמת. אבל האמת  יותר    יא יבתפילתו בשביל אחרים,  הרבה מאוד 

שמובא    יאהכי האמת הוא רק אחד, כמ  ,כי לא נמצא הרבה אמת  .י, וגם זה אינו אמתמדא
עליו    במקום אחר  לומר  זה אמת אבל שקר אפשר  רק  לומר על עץ שהוא עץ  כגון    הרבהכגון  שקרים 

הכי נמי האמת בתפילה היא רק    )לעיל בהתורה אר"ע בסי' נא(יב  וכיו"ב הרבה  שהוא כסף וזהב וחול
כוונתו רק   פניות    ,להש"יכשכל  לו עוד  אזי אפילו כשהוא כשר  צא חן בעיני בריותמל  בלבואבל כשיש   ,

קצת ולא עושה תנועות להדיא למצא חן בעיניהם אבל מרמה עצמו ועושה תנועות שלא היה עושה אותם  

בלבד, עם הש"י  לבדו  היה  לו הרבה אמתש  נמצא  אם  . דהיינו מחמת שהוא בוש בעיני עצמו  יש 
ור כנ"ל, על כן הוא רוצה לכסות על השקר, ולהלביש השקר באמת. להתפלל בשקר גמ

הוא   אבל  אחר,  בשביל  כף  המחאת  או  תנועה  איזהו  לעשות  שחפץ  למשל,  דהיינו 
מתבייש בזה שיעשה שקר בתפילתו בשביל בני אדם, על כן הוא גונב דעת עצמו, ומסבב 

שהו במחשבתו  הדבר  שנתגלגל  עד  במחשבתו,  סיבובים  הרע  היצר  באמת  לו  צריך  א 
לעשות תנועה זו בתפילתו, או להכות כף אל כף, דהיינו שמוצא לעצמו איזה אמת שהוא 
צריך לעשות אותה התנועה בשביל אותו האמת. נמצא שהוא מכסה השקר באמת, נמצא  

, כי העיקר האמת אינו  אליו ית' וגם לפנים נוספות בלבו  כי פונה    שיש לו הרבה אמת יותר מדאי
.  להרגיש לפניו ית' בלבד  נו להתפלל באמת לאמיתו בשביל השם יתברך לבדורק אחד, דהיי

אבל זה האמת של שקר הוא הרבה מאוד, כי יש בזה כמה גוונין, וכמה מיני אמת שמוצא  
 לעצמו לחפות על השקר. 

כיון שנצרך האדם לבריות, שאז נופלים עליו פניות ושקרים כנ"ל, אזי  שאמרו בגמ' כנ"ל  וזהו  
נ"ל כי  יהב  , שהוא בחי' פנים\יד/[יג ]  יו לכמה גוונין. פניו, זה בחי' האמתמשתנה פנ אור בזה 

דהיינו שלנגד עיני שכלו אין אלא פני ה' ית', ובכל   פניו ית',פנים ופניות הן שרש אחד וכשהוא פונה אל  
א חן בעיני אבל כשפונה למצ  ,דהיינו אמת  ,אזי זה פנים דקדושהמחשבתו ובכל ליבו פונה רק אל פניו ית',  

ית' ית' וגם אל בני  ואזי הם פנים דשקר,    ,בני אדם אזי הוא פונה ממנו  ואם הוא איש כשר פונה גם אליו 
אדם מפנה פניו להיכן שפונה ליבו, כך גם ברוחניות  אדם ואזי יש לו הרבה אמת כנ"ל, כי כמו שבגשמיות  

פונה פניו  ,להיכן שלבו  שנמצאים  נחשב  ה  ,שם  כא  בתורה  איתא  רק וכן  לכן  נמצא  הוא  יכן שחושב שם 

,  שי פניך יעקב סלהקמבלים כד(  ה, בחי' )תכשכל ליבו אליו ית' אזי נקרא פנים דקדושה בחי' אמת
שהיה בלא    כי יעקב אבינו היה הראשון בעולם  תתן אמת ליעקבבחי' )מיכה ז(  שהם פנים של אמת  

אבל .  )ב"ר עו א'(  אבינו נקרא בחיר האבותועל כן יעקב    \טו/ רק כולו בשלימות פונה אליו ית'  ,פניות כלל

 
 הוא -ומתרלובתרלד  , היא -גם בדפו"ר  י

 כמו  -ומתרלו   , כמה -ותרלד  ר גם בדפו" יא

 מוהרנ"ת בתקפא  יב

 עיין עץ חיים שער יג פרק יד ו הארת פנים הוא תיקון ואמת ו ובתורה מז ובתורה כג אות א' ואמת הוא אור הפנים עיין תורה קצב אמת הוא הפנים של כל הפנים דקדושה  יג

דּועַ   -  כג   תורה   יד  ּיָּ ּכַ ִנים  ַהּפָּ הּוא קצב כִּ   תורה    .ֶוֱאֶמת הּוא אֹור  ֶ ש  ּבּור  ַהּדִ ל    )הצדיק אמת(   י  ּכָּ ל  ֶ ִנים ש  ַהּפָּ ֶוֱאֶמת הּוא  ֱאֶמת,  ר הּוא  ְמַדּבֵּ
ה ז(:  ִחינֹות )ִמיכָּ ה", ּבְ ֶניךָּ ַיֲעקֹב ֶסלָּ י פָּ ֵּ ים כ"ד(: "ְמַבְקש  ִהּלִ ְבִחינֹות )ּתְ ה, ּבִ ָּ ְקֻדש ּ ִנים ּדִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב",   ַהּפָּ ּתֵּ  "ּתִ

אחת המידות היא ואמת ומקומה בתרין  תיקון ואמת והכוונה שבי"ג תיקוני דיקנא של אריך אנפין    ועיין תורה מז והארת פנים הוא 
 ל(  -)ושם מאיר שם א   ומקום זה נקרא פני ה'   תפוחין הפנויים משיער תחת העינים 

א עלמין שמעתי  ובענין הש"ע נהורין הנזכר באדרא קכ"ח ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לש"ע רבו   -שער יג פרק יד    עיין עץ חיים 
גם יש ש"ע באופן אחר כי הנה בחי' פנים העליונים הוא תיקון ז' של י"ג ת"ד ובמקומו ביארנו כי הם  ...........ממורי זלה"ה כמה בחי' 

מתחילין ממטה למעלה תיקון א' הוא א"ל והוא המלכות כו' תיקון ז' שהוא אמת הוא בחסד הנקרא א"ל וא"כ בב' פנים הללו יש ב'  
"ל וכשיהיו במילוי אל"ף למ"ד אל"ף למ"ד הם גימטריא ש"ע. גם באופן אחר כי הפנים הם תיקון ז' הנקרא ואמת והנה הוא  שמות א 

כללות פרצוף פנים עם החוטם כי ג' שמות ס"ג יש בפן אחד וג' שמות ס"ג יש בפן ב' והרי הם גימטריא שע"ח וס"ג א' בחוטם עצמו כי  
ג ס"ג  וז"פ  ס"ג  גימטריא  חוטם  חוורתא  כן  ח'  וה"ס  שע"ח  גימטריא  הם  הפנים  בב'  הם  לבד אשר  ס"ג  הששה  אמנם  ימטריא אמת. 

     דרישא המתפשטין בפנים לש"ע נהורין כנ"ל והרי הם ש"ע ועם ח' חוורתא הם שע"ח כנ"ל.  
שאצל אברהם  קשה דמה היה חסר לאברהם ויצחק בזה. ושמעתי מהריצ"ח בתורה לא בביאור החילוק בין חסד לתפארת    לכאורה   טו 

מדת חסד שבקו הימין היה הכח הפועל בו ויעקב מדת הרחמים שבקו האמצע פעל ב,ו והמשל בזה הוא למי שמאכיל תינוק בבקבוק  
שממדת החסד היא להגדיל את חור המוצץ בלא יחס לתינוק וכן מדת הדין הרוצה לסגור לגמרי את החור. ורק התפארת שהיא מדת  

בד  המוצץ  חור  את  מחשב  ולכן  יעקב  החסד.  מדת  של  ההשפעה  עצם  ולא  התינוק  על  לרחם  מדתה  זו  כי  התינוק  צורך  כפי  יוק 
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דהיינו שהאמת שלו, שהוא בחי' פנים, נשתנה לכמה גוונין, דהיינו  הנצרך לבריות משתנה פניו  
שיש לו כמה מיני אמת, שמלביש בו השקר. דהיינו שמוצא לעצמו אמת, שכוונתו בשביל 

כי העיקר האמת אינו  כך, או בשביל כך, נמצא שנשתנה הפנים שהוא אמת, לכמה גוונין,  
     אלא אחד כנ"ל: 

כשאין נצרך לבריות. וזה שפסוק זה רומז על  , היינו  אהללה ה' בחייפירש )תהלים קמו(    וזה

הנצרך  בחיי כי  אדם.  לחיות שום  נצרך  מחיים שלי, שאינו  חי  היינו שאני  דייקא,  בחיי   ,
ו שאינם חיים שלו, כי הוא , היינ[יז]  טז)ביצה לב ע"ב( כמבואר בגמרא  לבריות חייו אינם חיים  

או   כי החיות שלו דהיינו הדבר המחיה ומפעיל אותו במעשיו זה המציאת חן בעיני הבריות  יחחי מאחרים 

לו שיתנו  נמצא שהכבוד  ח,  לקבל  הוא  יכדי  מהבריות  את הש"יות  ולא  עצמו  את  מהלל  . אבל  במעשיו 
תפלל לפניו באמת כנ"ל,  נצרך לבריות ואני חי חיים שלי, אזי אוכל להללו ולה  יטוכשאינ

 דייקא כנ"ל:   אהללה ה' בחייוזהו 
דהיינו כיון שנצרך האדם לכבוד   [כ]   וזהו )שם( כיון שנצרך האדם לבריות עולם חשך בעדו וכו'

כי חשך ,  זה מונע ממנו להתפלל באמת  )דהיינו בין העולם(  או פרנסה מהבריות אזי כשהוא בין בני אדם

 : ([כב]  )עיין למטהכא  וכפי שיבאר בסוף התורהממני. ת בנך אלשון מניעה כמ"ש ולא חשכת 
 

שלא יהיה לי חיות משום  כי צריך  ,ונרמז בפסוק אהללה את ה' בחיי ,עד כאן דיבר על המונע את האמת
 .  , ולא שום רצון אחררק לעשות את רצונו ית'יהיה חשק החיות ו ה כלמקור אחר לבד ממנו ית' ועי"ז 

, דהיינו שהדיבור כל  ורק אז שייך שלימות אותיות הדיבורא מפלת הרשעה ועתה יבאר שהארת האמת הי
  כולו פונה רק להש"י ולעשיית רצונו. ולא חסר רק הוצאתו מהכח אל החוץ להתגלות בפועל.

ותחילה מבאר כיצד עניין זה יהיה לעתיד לבוא בעוה"ב ואח"כ יבאר שצריך את הבחינה הזו של אמת של  
 עי"ז בעוה"ז יהיה מפלת הרשעה. עוה"ב להאיר בעוה"ז ו 

  ,הרשעה נובעת מהסתרת האמתש וצ"ע בפשטות מלשון רבינו שהתגלות האמת היא מפלת הרשעים משמע 
אבל כשיודע האמת דהיינו מציאות ורוממות הש"י עד כמה הוא נמצא מאד ומשגיח אזי לא שייך כלל 

  .כשנסתר ממנו האמת היא רקוהרע והפניות וכן בפרטיות אצל האדם הרשעות . \כג/ רשעות
ואת הגמ' והזוהר שהרשעים משא על פניו  "משלם לשונאיו וכו'"אבל מלשונו שהביא את הפסוק 

ואז יהיה יומא   "ותם רשעים סוע"שמפלת הרשעים תיהיה בבחי' הכתוב  ,ל בריש עמוד זיומהמבואר לע
ע יותר שהקב"ה בעצמו  משמ ,ולא יוותרו על שום מעשהנידון על כל מעשיו  םשיהיה האד ,דדינא רבא

אלא שלענינינו שצריך להאיר את האמת הזו בעוה"ז בפרטיות   יעניש אותם ולא שתתבטל ממילא רשעתם.
 לא שייך אלא כנ"ל שהארת האמת היא שתבטל ממני את הרע. 

  על ידי עיקר מפלת הרשעים לעולם הבא, הוא    אמת אזי הוא מפלת הרשעים, כי  וכשיש

,  דהיינו שהאמת תתבסס בעולם  שפת אמת תכון לעד  \כד/ לי יב(האמת שיתגלה אז. כמ"ש )מש
תתבסס האמת בעולם אבל עד אז השקר תכון וכי רק לעתיד לבוא    תכוןאלא    כהב וכוננת לעד לא כת

 
ניאוף שהוא השפעה בלא גבול ובלא פנים. ורק יעקב   מאברהם אע"פ שהיה שלימות מדת החסד יצא ממנו קליפת ישמעאל שהיא 

 י' הכתר.  מטתו שלימה כיון שכל כולו פונה רק להש"י בבחי' בריח התיכון העולה מהעקב עד 
 )ביצה לא ע"ב(, ובתשכט תוקן   –בתקפא  טז

 הלשון שם ג' חייהן אינם חיים וכו' המצפה לשלחן חבירו וכו'  יז

 בתקפא לא ברור ונראה מאסרים  יח

 )תוקן בקרן הורוביץ החדשים( כשאיני   –בתשכט גם בדפו"ר כשאינו,   יט

 אמר באיוב טו כג נדד הוא ללחם וגו' בידו יום חשך. רב חסדא אמר אף חייו אינן חיים. ביצה לב: הנ"ל אמר רב כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדו שנ כ

 הערה זו נמצאת כבר בדפו"ר  כא

 בסוף דף פד.  כב 
שהרי היו רשעים גדולים להכעיס דייקא שידעו היטב כל האמת והרשיעו להכעיסו כמבואר בפרש"י על פרשת נח    לכאורה צ"ע   כג

בסנהדרין   וכן  ראשונים  אין  בדורות  כמעט  היום  כמו  ואז  לעתיד  שתיהיה  מהאמת  רבנו  מדבר  לכן  ואולי  המלכים.  בתקופת  קג: 
 . מציאות כזו של להכעיס, אלא כל הרשעה היא רק מחמת ההסתרה 

ֶקר: משלי פרק יב   כד  ָּ ֹון ש  ה ְלש  יעָּ ַעד ְוַעד ַאְרּגִ ּכֹון לָּ ַפת ֱאֶמת ּתִ    )יט( ש ְ

   למעט רגע הוא כלה והולך שהשקר אין לו רגלים:   -קיים. ועד ארגיעה  תתבסס ות   -)יט( שפת אמת תכון לעד    -  רש"י 

שפת אמן תיכון לעד שפת הוא הדברים שמדברים מן השפה ולחוץ ואין אלו הדברים התכלית ולשון הוא העיקר    -  -  ביאור הגר"א 
ף זה תיכון לעד ואצל הבעלי  הדברים ואמר שאצל האנשי אמת אפי' שפתם מה שדברו מן השפה ולחוץ ואין כוונתם העיקר ע"ז א 

 שקר אף הלשון שלהם שהוא העיקר אף זה אינו רק עד ארגיעה כי יתגלה שקרם: 
 כתיב -מתרלו כתוב, ו -גם בדפו"ר ותרלד  כה
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קפח:}  שולט סג  \כו/ זוהר תשא  כמו שאמרו  [{כז]   ובתיקון  האמת,  יתגלה  לבא  לעתיד  כי   .
ה יהיה מפלת הרשעים בבחי' )דברים  ז  על ידי האמת שיתגלה לעתיד,    על ידיו  [.כח]   רז"ל

משלם  זה    על ידי , פניו, זה בחי' אמת כנ"ל. ש\ל/ ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו  \כט/ז'(
העולם  לשונאיו מן  דבר  ומאבידן  שום  על  יוותרו  ולא  רבה  דדינא  יומא  שיהיה  כמובא כנ"ל   .
הכוונה    א על פניושכביכול הם כמש  \לג / וכן אמרו רז"ל בגמ' )עירובין כב(  \לב/[לא] בזוה"ק  

ישראל הכוונה   הגויים לכן גבי  ונדבק בהם הרע של  נחצבו מהטוב  ישראל  לגויים שהם הרע בעצם אבל 

, כי הפנים שהוא בחי' האמת של השם יתברך, אינו  שהרע שלהם משא על פניו ולא הם בעצמם
לכן    , נו אמתנראה שהדיוק הוא מלשון הגמ' שהם משא על פניו ופנים היי  יכול לסבול את הרשעים

פניו  ,מבאר שהכוונה שהאמת כי הם  דייקא  עליהם    ,דהיינו  סובלם  ולא  מכביד המשא הזה של הרשעים, 
בעוה"ב  ,שקר מדובר  כי    ,וכאן  הרבה,  לרשע  אף  מאריך  בעוה"ז  כי  האמת,  של    עוה"זעולם  עולמם  הוא 

בכפיפה א יכולים לדור  וה בבחי' אין אני ו  ,אין להם מקום  ,אבל בעוה"ב עולם האמת  ,עולם השקר  ,הרשעים

. וכשנתגלה בחי'  בעוה"ז גורם להסתלקותו ית' ובעוה"ב גורם להסתלקות הרשע(ינו שבחי' זו  י)דה  אחת

 
תשא   כו  כי  קפ   זוהר  מאורייתא    -.  דף  ידעת  אנת  אלעזר  לר'  א"ל  )חד(  הגמונא  ביה  פגע  אלעזר  ר'  בהדי  אזיל  דהוינא  זמנא  חדא 

ואורייתא דילן  דיהודאי, א"ל   ואנן דמהימנותא דילן שקר  ואורייתכון קשוט  דלכון קשוט  ידענא, א"ל לית אתון אמרין דמהימנותא 
שקר, והא כתיב שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר, אנן מיומין דעלמא קיימין במלכותא ולא אעדי מינן לעלמין דרא בתר  

תא ומיד אעדי מנכון וקרא אתקיים בכו דכתיב ועד ארגיעה לשון שקר, א"ל חמינא  דרא תכון לעד ודאי, ואתון זעיר הוה לכו מלכו 
בך דאנת חכים באורייתא, תפח רוחיה ]דף קפח עמוד ב[ דההוא גברא, אלו אמר קרא שפת אמת כוננת לעד הוה כדקאמרן אבל לא  

פת אמת שכיבא לעפרא ובההוא זמנא  כתיב אלא תכון, זמינא שפת אמת דתכון מה דלאו הכי השתא דהשתא שפת שקר קיימא וש 
דאמת יקום על קיומיה ומגו ארץ תצמח כדין שפת אמת תכון לעד וגו', א"ל ההוא הגמון זכאה אנת, וזכאה עמא דאורייתא דקשוט  

 ירתין, בתר יומין שמענא דאתגייר, 
 דף צה.  כז

 ועיין תורה מח נא וקיז  שם בזהר ותיקונים הנ"ל  כח

ּלֵּ  דברים פרק ז   כט ַ ם לֹו:)י( ּוְמש  ּלֶ ַ יו ְיש  נָּ ְנאֹו ֶאל ּפָּ ר ְלש  יו ְלַהֲאִבידֹו לֹא ְיַאחֵּ נָּ יו ֶאל ּפָּ ְנאָּ    ם ְלש 

עזרא  אבן  הזאת אמת    עי"ש  והמדה  שכתב  בחיי  רבנו  ועיין  האמת.  אות  על ששנאו  גמולם  להם  דהיינו שמשלם  פניו  על  שמפרש 
   פניו באדמה את גמולו הרע שיקבל בעוה"ב.  לעולם. ועיין אור החיים שפירש לא יאחר להראות לרשע קודם שיטמנו 

ומשלם לשנאיו וגו' קשה למה אמר שונאיו לשון רבים, וגמר אומר פניו להאבידו, לשון יחיד ואולי כי טעם אומרו לשון    -  אור החיים 
לו תקוה, והוא  רבים, כי לא ישלם לרשע אל פניו אלא כשיראה כי לא הוא בלבד שונא, אלא גם הבאים ממנו כיוצא בו שבזה אין  

אומרו ומשלם לשונאיו לשון רבים, אבל אם לא יהיה שונא אלא הוא וזרעו הבא ממנו לא יהיה שונא ברא מזכה אבא )סנהדרין קד(,  
וגמר אומר בלשון יחיד, כי ביחיד מדבר הכתוב, אלא שהעירך בדבר האמור במה שאמר לשונאיו לשון          ולא ישלם לו להאבידו:

לא יאחר וגו', פירוש ואם אין הרשע בא ברבים אלא הוא לבד שונא, ולא הבאים אחריו יתחכם ה' עמו באופן אחר,    רבים, וחזר לומר 
לא יאחר לו בעולם הזה לשלם לו עונשו כדי שלא ירשיע עוד, ותאבד תקותו אלא ימהר לשלם לו מיתה שהוא חייב בה, או יסורין  

 שיש לו תקוה שיזכה באמצעות בנו: 
   , שביאר שמאביד אותו רק כשרואה שלא יצא ממנו זרע טוב.הנ"ל   אבידו לשון יחיד עיין כאן אור החיים לה   מה שנקט   ל 
 * מקץ קצז.  לא

ַתח ְוֲאַמר, )זכריה יב( מַ   זוהר מקץ קצז.  לב  ָ יא פ  י ָ י חִּ ב ִּ ר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ְוגו'. רִּ ם ַוי ֹאמֶׁ ְצַריִּ מִּ ר ב ְ בֶׁ י ֵיׁש ׁשֶׁ ְרא ַיֲעֹקב כ ִּ א ְדבַ ַוי ַ ָ ם  ש   ַמיִּ ה ׁשָ ָרֵאל ְנֻאם ְיָי נֹוטֶׁ ש ְ ר ְיָי ַעל יִּ
ֵי אֲ  ָכל ַהנ  ַבר ְיָי, ב ְ א ד ְ ָ . ַמש   יה  ָלא ב ֵ ָ כ  ַ ְסת  ית ְלאִּ ֹו. ַהאי ְקָרא אִּ ְרב  קִּ ַח ָאָדם ב ְ ץ ְויֹוֵצר רו  ינָ ְויֹוֵסד ָארֶׁ יהו  ַעל ד ִּ אִּ ָכל ֲאַתר ד ְ א, ב ְ ָ ל  אי. אֶׁ ַ א ַאמ  ָ א, ַמש   ָ ָקֲאַמר ַמש   א  ַתר ד ְ

יׁש.   א, ְלבִּ ָ ָרֵאל ְוָאַמר ַמש   ש ְ יהו  ַעל יִּ אִּ ָכל ֲאַתר ד ְ א, ְלַטב. ב ְ ָ ין ְוָאַמר ַמש   ִּ ָאר ַעמ  ׁשְ  ד ִּ

ָכלכי    ומפרש  ין ְלַטב    ב ְ ָאר ַעמ ִּ ׁשְ יָנא דִּ יהו  ַעל ד ִּ אִּ ין ,  להקב"ה   חה מקום שהוא דין על שאר העמים הוא לטוב ולמנו   בכל ֲאַתר ד ְ גִּ א ָמטו    ב ְ ָ ַמש   יהו   ד ְ משא פירושו משא    כיָלא אִּ

כפשוטו, והנה ְבָיכֹול  כבד  ָלא   כ ִּ ין    ָמטו  ַעמ ִּ ד ְ לֹום  ׁשָ יְך הו א  רִּ א ב ְ ְדֻקְדׁשָ יהו  ֲעֵליה   העמים  כביכול אִּ של  שלומם וטובתם  על הקב"ה  הוא  כבד  תְ   ְוַכד ,  כמשא  ַזר אִּ ֲעַלְייהו    ג ְ יָנא  ד ִּ
יהו   אִּ ָלא ד ְ ֵיה  ַההו א ָמטו  נ  יל ֲעַלְייהו   ַמֲעַבר מִּ ָכל ,  ממנו אותו המשא שסבל בשבילם   נגזר דין עליהם מעביר הקב"ה   וכאשר  ָסבִּ ָרֵאל ְוָאַמר   ב ְ ש ְ יִּ ַזר ֲעַלְייהו  ד ְ ְתג ְ יָנא אִּ דִּ ֲאַתר ד ְ

א   ָ דין על ישראל ואמר משא  ובכל ַמש   ְבָיכֹול , אז  מקום שנגזר  יהו     כ ִּ ָלא אִּ יְך הו    ֲעֵליה  ָמטו  רִּ א ב ְ כבד על הקב"ה   כביכול א  ְדֻקְדׁשָ ין ,  צערן של ישראל הוא משא  ְבגִּ א,   ו  ָ ְך ַמש   ָ כ 
יסָ  ֵמַהאי ג ִּ יָסא ו  יהו    א ֵמַהאי ג ִּ ָלא אִּ  ( רמ"ק ורא"ג ומפרשים ) .  על ישראל   כשנאמר שייך לשון משא בין כשנאמר משא על האומות ובין    ולפיכך ָמטו 

ר רבי יהושע בן לוי אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם  ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו אמ   .עירובין דף כב   לג
   .שנושא משוי על פניו ומבקש להשליכו ממנו 

כאדם שנושא וכו'. לא משמע ליה לפרש אל פניו של רשע כל זמן שהוא קיים בעוה"ז כפרש"י בחומש משום דמשמע ליה    -  מהרש"א 
ונראה דמפרש ליה כתרגומו  דכינוי של פניו כמו כינוי דלשונאיו דקאי אהקד  כו'  פניו כביכול  פניו כמו על  דריש אל  וע"כ  ב"ה  וש 

דקאי על מיעוט הטוב שעשה הרשע בעוה"ז וכפרש"י שם והיינו שאותו מיעוט הטוב שעשה הרשע הוא תמיד על פניו של הקב"ה  
י' שם דקאי שמשלם לרשע על הרע שעשה  פ )דברים ז' ט'(  כמשאוי הזה כדי למהר לשלם לו בעוה"ז ולהאבידו לעוה"ב אבל הרמב"ן  

ולא משמע כן לפי דרש דהכא וכן לקמן לשונאיו הוא דלא יאחר כו' היינו נמי לענין תשלומין גמול הטוב שעשה אבל לענין פורענות  
 לשלם על רשעו הא מסיק ארך אפים לרשעים וק"ל: 
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זה יהיה מפלתם לעתיד, כי    על ידי הפנים דהיינו האמת, אזי הוא מפלת הרשעים כנ"ל. ו
 :\לד/אז יתגלה האמת כנ"ל

 לעוה"ז  עתה יבאר שאת האמת הנ"ל של עוה"ב צריך להמשיך 

כנ"ל,  וע"כ   הזה  בעולם  לאמת  ידיכשזוכין  ואזי   על  כנ"ל.  הפנים  בחי'  נתגלה  זה 

דהיינו שאדם יכול ע"י דביקות גדולה במדת האמת    ממשיכין בחי' עולם הבא בתוך העולם הזה,

האמת גם   על ידיואזי נעשה מפלתם    מת לכאןוה"ב, ולהמשיך אותו ית' שחותמו אלעשות מעוה"ז ע
נראה שצ"ל שצריך להאיר את האמת בעוה"ז כמו שהיא    כמו שיהיה בעולם הבא כנ"ל בעולם הזה  

ואילו בעוה"ז כשמאירה האמת    ,כנ"לשאז הקב"ה ידון    ,אינו כמו בעוה"ב  ,אבל הדין שנעשה עי"ז  ,בעוה"ב
מתגלה להם גודל פגם העוון ועי"ז נאבד   ,אזי מתבטל ממילא הרע, שע"י שמגלה להם פניו דהיינו האמת

וזה  \להשעות מהם/ הר רעות.   ומדות  כל התאוות  ממנו  בפרטיות כשמגלה האדם את האמת מתבטל  וכן   ,
באיש ההוא"פירוש   פני  ועיין    "ונתתי  גל של עצמות  ונעשה  עיניו  בן  נתן  חז"ל  על מאמר  תורה צח  ועיין 

 : בעש"ט עה"ת בראשית אות פא
א מכח אל הפועל, הוא על ידי שלימות וציולה  -עתה חוזר לעניין שלימות הדיבור הנ"ל בתחילת אות ג' 

כי רק ע"י מפלת   בחינות עלמא דאתי, וצריך שיהיו אותיות הדיבור בשלימות, וזה נעשה על ידי הדיבור.
 ,שכולו לפניו ית' ,אפשר לדבר דיבור באותיות שלימות ,הרשעה שנעשית ע"י התגלות האמת של עוה"ב

 בכל עצמותיו. 

ע"י  ועי"ז   ה  התגלותדהיינו  מעה"ב  מדת  הדיבור אמת  אותיות  שלימות  שיהיה    לוממשיכין 

מפלתם    על ידינעשה    שפה ברורהבתוך העולם הזה. כי בחי'    שפה ברורהלעתיד, בחי'  
דהיינו דיבור בבחי' כל עצמותי תאמרנה שיוצא   זה נתהפכין כולם אל השם יתברך כנ"ל  על ידי ש

אפשרי רק ע"י שמפיל את כל הרע שבמדות ע"י , זה  מעצמיות האדם מקירות לבו באמת בלא שום פניה

    : כנ"ל התגלות האמת

נ  וזה )ישעיה  דברח(  בחי'  בשבת  ודבר  העולמות    הנאמר  כל  עולין  בשבת  בו  כי  זוכה  והאדם 

. היינו שצריך להמשיך  לכן נצטווינו בשבת יותר לשמור את הדיבור  אמת וצריך שיאיר בדיבור  ליותר
 בחינות דיבור של שבת, שהוא

 
חמה מנרתיקה דהיינו את האמת מהכיסוי ומנסה את בני  שזה בחי' המבואר בגמ' ע"ז ה שלעתיד לבא מוציא הקב"ה    ואולי אפ"ל   לד 

מתייאשים   ממנה  רחוקים  שהם  כמה  האמת  גודל  שרואים  והגויים  האמת  לאור  וצמצומים  סכך  לעשות  שהיא  סוכה  במצוות  אדם 
תם  ובועטים בה וישראל רגילים בקיום המצות ועשיית כלים אור שמחים בו. נמצא שגודל האמת בעצמה שתתגלה היא שתפיל או 

לבעוט ולאבד הכל. והטעם כי רק לבעל תשובה מגלים את האמת מעט מעט אבל לעתיד לבוא אין מקבלים גרים ובעלי תשובה לכן  
 תתגלה כל האמת בפנים והבושה תיהיה גדולה ועצומה.

ת האמת  משמע שהרשעים בעצמם נאבדים ונ"ל כי יש כאלה שהם רשעים בעצם וכל חיותם מהרע ממילא בהתגלו   מלשון רבנו   לה
 הם יאבדו אבל יש קליפת נגה שמהם יתברר הטוב ע"י התגלות האמת ורק הרע שבהם יתבטל ע"י התגלות האמת 

 הדבור  -בתרלו לו
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בחינות עלמא דאתי, בתוך הדיבור של עולם הזה, להשלים הדיבור בעולם הזה. כי עיקר 
( שלא יהא דבורך של  :גנות שבת, כמו שאמרו רז"ל )שבת קישלימות הדיבור הוא מבחי

הדיבור הוא שלימות  כי בשבת  חול.  עולם  [א]   שבת כדיבורך של  בחינות  כי שבת הוא   ,
   :   שבת בתוך הדיבור של חול כנ"להבא כנ"ל, וצריך להמשיך דיבור של 

 
ל ק" -עתה יבאר כיצד רמוז עניין הנ"ל של מפלת הרשעים ע"י הארת האמת במאמר קצר של האריז"ל

. ומבאר שקל רומז לאמת והיה למפלת הרשעים ויצירה לעוה"ז. וצריך להמשיך את קל  \ב/ הויה ביצירה"
 שעל ידו הויה מפלת הרשעים אל העוה"ז.  

אל, שהוא בחי' אמת, בחי' )במדבר השם  בחי'    על ידי, ש\ד/ [ג ] ל הויה ביצירה  בחי' אוזהו  

ורבנו לומד מכאן רמז    ,פשט הפסוק שבלעם אומר שהקב"ה אינו איש שמכזב,  לא איש אל ויכזבכג(  

א אמת  -שהשם  בחי'  הוא  שקראו  ל  מנין  יח(  )מגילה  רז"ל  שאמרו  כמו  יעקב,  בחי'  שהוא 
והטעם שקרא ליעקב דווקא ,  ויקרא לו אל אלקי וכו'  [ה]  נאמרהקדוש ברוך הוא ליעקב אל, ש

 כי יעקב בחי' אמת כנ"ל.  ל ולא בשם אחר -בשם א
נצרך  ואין  פרנסה  לו  כשיש  כי  בפרנסה.  תלוי  דאתי  עלמא  בחינות  שהוא  האמת  וזה 

כנ"ל באמת  להתפלל  יוכל  קמו(  \ו/לבריות  )תהלים  בחי'  וזה  בעזרו .  יעקב  שאל  אשרי 
, כי  אל יעקב בעזרוואין נצרך לבריות, אזי  שברו על ה' אלקיו  , כי כשלקיושברו על ה' א

  : הוא בחי' אמת כנ"ל  אל יעקב
ואזי כשזוכין להמשיך בחינות עלמא דאתי, בחינות אמת, בחינות פנים בתוך העולם הזה, 

 אזי נעשה מפלת הרשעים כנ"ל.  
)כידוע ששם הויה הקדוש יש   הויה מדובר על איזה שםביאורו למאמר קל הויה ביצירה מבאר רבנו בעתה 

יוד הי ויו הי גמט' עב. יוד הי ואו הי גמט' סג. יוד הא ואו הא גמט' מה. יוד הה וו הה גמט'   -לו ד' מילויים
מז ושם ר ,ומבאר שמדובר בשם הויה במילוי ה' ובו רמוז מפלת הרשעים כמבואר בנבואת יחזקאל פ"ב .בן(

  "קל הויה"נמצא לפ"ז ש  על מפלתם.הרשעים  א קיצור של נהי ובכי שבוכים למפלת הרשעים בלשון הי שהו
 המילוי שלו רומז למפלת הרשעים.   "יהוה" רומז לאמת ו "קל"רומז למפלת הרשעים ע"י האמת כי 

  הי.  כזההי ויותר מדוייק לומר שרומז לשם עב או סג ששם אות ה' במילוי יוד  נקט לכאורה צ"ע הרי הנביא 
דהיינו  ,ונראה כיון שרוצה לומר שדייקא המילוי גורם. ולא הי  ההבו המילוי מילוי בן ש ולמה נקט רבנו

ואם היה הי הרי זה מילוי של יוד שהוא  ולא בראשונה. שהיא המילוי בעצמו הרמז הוא בה' השניה  שעיקר
ם היא  שעיקר מי שמכניע את הרשעיהרבה בזוהר ומובא  ידוע כי  .רומז לחכמה ולא על ידו מפלת רשעים

  ן דייקא."ספירת המלכות הרמוזה באות ה' ורמוזה בשם ב

 
 לעיל תורה נח אות י', וזוהר בראשית דף לב, ולקמן תורה ב' תנינא אות ה' ואות ו'.   א
הללי נפשי את ה'. מלכות דיצירה הנקרא נפש. ומסיים אלהיך ציון שהוא מלכות,  הללויה    -ה  " פ   –שער הזמירות    -  פרי עץ חיים   ב

 ויש בו ט' פסוקים ט' הויו"ת, נגד ט' נקודות. ופ"ג תיבין כשם ב"ן ושם אל, שאל הוי"ה הוא ביצירה, וכאן במלכות הוי"ה דב"ן: 
 * פרי עץ חיים שער הזמירות בכוונות הללי נפשי. עיין פל"ח  ג

וזה בחינת אל הויה ביצירה וכו' וזה בחינת הויה במילוי ההין וכו' נראה לעניות דעתי דרוצה לומר, על פי המבואר    -  ' פל"ח אות ה   ד
בפרי עץ חיים בשער הזמירות בכוונות הללי נפשי את ה' )תהלים מ"ו( מלכות דיצירה וכו', ומסיים אלהיך ציון שהיא מלכות, ויש בו  

ות, ופ"ג תיבות כשם ב"ן ושם אל, שאל הויה הוא ביצירה, וכאן במלכות הויה דבן וכו', וכן הוא גם כן  ט' פסוקים ט' הויות נגד ט' נקוד 
בחיי   ה'  קמ"ו( אהללה  )תהלים  בחינת  שזה  זה  ממזמור  כן  גם  מדבר  כאן  כי  ז"ל,  רבינו  דברי  קצת  מבוארים  ובזה  חסידים  במשנת 

עזרו ואפשר לומר בזה גם כן קשר הענין, כי מאחר שאמר אהללה ה'  שהזכיר לעיל, וגם כאן מבאר הפסוק )שם( אשרי שאל יעקב ב 
וזה אזמרה לאלקי בעודי היינו בעודי בחיי וחיי רוחי מלובשים עדיין בתוך   בחיי היינו שאני חי חיים שלי ואיני נצרך לבריות כנ"ל, 

כלל ונסתלק לבחינת הרוח דלעילא לגמרי  גופי, שזה בחינת מוציא מכח אל הפועל שהרוח דלתתא מלובש עדיין בתוך הגוף, ואינו נ 
חס ושלום, רק אדרבא מושך בכל פעם חיות והארה מבחינת הרוח דלעילא, שהיא בחינת כח אל הפועל, שהוא בחינת הרוח דלתתא  

חוק  וזה שסיים )שם( אל תבטחו בנדיבים וכו' היינו שמזהיר להאדם שלא יהיה נצרך לבריות ולא יבטח בנדיבים )שעל ידי זה הוא ר 
ישוב   רוחו  תצא  תשועה  לו  שאין  אדם  בבן  הפועל(,  אל  מכח  מוציא  להיות  יוכל  ולא  הדיבור  שלימות  אמת  מבחינת  ושלום  חס 
לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנותיו, כי איך אפשר לבטוח באדם מאחר שהוא בעצמו אינו בטוח בעצמו שיוכל להוציא מחשבותיו  

א רוחו היינו שהרוח דלתתא יסתלק למעלה לשרשו שהוא בהרוח דלעילא בחינת כח,  ועשתונותיו מכח אל הפועל, כי הלא אם תצ 
אבדו   ההוא  ביום  ואז  האדמה,  מן  עפר  האדם  את  וכו'  וייצר  ב(  )בראשית  בחינת  כן,  גם  שרשו  שהוא  לאדמתו  ישוב  הגוף  וכן 

זה שסיים אשרי שאל יעקב בעזרו שברו  עשתונותיו ומחשבותיו ולא יצאו מכח אל הפועל, ואם כן איך אפשר לאדם אחר לבטוח בו ו 
 על ה' אלקיו וכו' כמבואר בפנים, וזה שסיים גם כן השומר אמת לעולם וכו': 

 בראשית לג כ'   ה 

ליעקב   צ"ע הרי   ו  נמי אבל כיון שרוצה לקשר  דאין הכי  ונראה  לכבוד.  יש שנצרך  לו פרנסה  . לכן פתח  לעיל אמר שאפילו כשיש 
 ל יעקב בעזרו.-שהיא בחי' שברו על ה' אלקיו שנאמר על אשרי שא   נתבאר לעיל   בפרנסה דייקא   בפרנסה תחילה כי 
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היא    יה  כי  ח,  שרומז למפלת הרשעים  [ז]   בחי' הויה במילוי ההיןשם הויה שדברנו עליו הוא  וזה  

  י הִ וָ   ָוִהי  יאָוֶהֶגה   \י/ על פסוק )יחזקאל ב(  \ ט/בחי' שילום שכר, כמה שארז"ל )עירובין כא(
 ,לשון הגמ' שם והי זו היא פורענותן של רשעים לעתיד לבא  באזה שילום שכר לרשעים בעולם ה 

 . שינה מלשון הגמ'מדוע וצ"ע כוונת רבנו דהיינו התשלום ושכר על מעשיהם הרעים, 

שהוא בחינות אמת, שעל ידו נעשה שילום שכר לרשעים,   אלוזה בחי' אל הויה, דהיינו  

בחינות   בתו  ההיןבמלוי    הויהשהוא  להמשיכה  צריך  שהוא  כנ"ל,  הזה.  העולם  ך 

יצירה ודבר דברבחינות   בחינות  כנ"ל, שהם  ימי החול  דיבור של שבת בתוך    , להמשיך 
הן   ימי החול  וששת  בריאה,  בבחינת  הן  וימים טובים  כי שבת  ובכתבים,  בזוהר הקדוש  כידוע  לומר  רוצה 

ימי החול  , דהיינו שולא אחד בהם  יבימים יוצרו. בבחינות )תהלים קלט(  )פל"ח(  בבחינת יצירה
דהיינו שימי החול מכונים ימים שלא    הם בחינות יצירה, כשאין אחד בהם שהוא בחינות שבת

. וצריך אבל בימי החול אנו רחוקים ממנו ית'  ,אחד בהם כי רק בשבת עולים העולמות אליו ית' אל האחד
בחינות   שהוא  הויה,  אל  בחינות  את  החול,  ימי  בחי'  שהוא  יצירה,  לבחינות  להמשיך 

 מא דאתי, בחינות שבת. על
כשמאיר בה שם קל אזי היא מפלת את    מלכות פה  [יג ]בחינות  הויה במילוי ה' דהיינו שם ב"ן היא  וזה  

 :  זה נשלמים אותיות הדיבור כנ"ל על ידי, שהרשעים

 
 דאות 

הוצאת  עתה יבאר שזו רק הכנה לשלימות  ,אחר שבאר באריכות באות ג' שצריך שלימות אותיות הדיבור
נמצא שקודם שיוצא הדיבור מהגרון הוא נקרא אותיות בלבד ורק כשמוציאו מהגרון הוא   .מהגרון בור הדי

 נקרא דיבור ועתה יבאר כיצד להוציאו בשלימות. 

  ,ע"י שיאיר בהם האמת ועי"ז יתבטלו כל הפניות והרע שבו, זה עדיין בבחי' בכח  כי שלימות האותיות זה
יהיה כולו לשם שמים בדביקות עצומה, וזה הקרקע להוצאה  ש ,עלראשית יציאתו אל הפותיקון דהיינו 
    הדיבור.ותן מהגרון בשלימות אלהוציא  שהיא השלב השני המבואר כאן הוא, על דקדושהולפ

שתחילה הדיבור תקוע בגרון בבחי' מיצר הגרון גלות הדיבור וכמו מה שנקרא היזוריק,  כאן רבינו מבאר 
הקול  חיתוך  דהיינו  ובר בהרהור הלב שצריך להוציאו בקול היוצא מהגרון ולפ"ז משמע שמדדהיינו צרוד, 

לאותיות אלא שקשה לפרש כן אחר שביאר שכאן מדובר שצריך לעשות ניקוד   אותיות בה' מוצאות הפה.ל
 ., כי בהרהור כבר יש ניקודדמשמע לפ"ז שמדובר בבכח של הדיבור שקודם הרהור הלב

 
 הה גמט' בן   –וו    –הה    –יוד    ז

 בדפו"ר הגרסא כאן כי הוי"ה היא בחי' שילום שכר כמה שאמר רז"ל על פ' והגה והי' והי' זה שילום שכר  ח 

}תהילים קי   -  ערובין כא.  ט  מאי דכתיב  מר  זה  -ט אמר רב חסדא דריש מרי בר  דבר  צו{ לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד 
אמרו דוד ולא פירשו אמרו איוב ולא פירשו אמרו יחזקאל ולא פירשו עד שבא זכריה בן עדו ופירשו אמרו דוד ולא פירשו דכתיב  

ם אמרו יחזקאל  ט{ ארוכה מארץ מדה ורחבה מני י -לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד אמרו איוב ולא פירשו דכתיב }איוב יא 
ב  }יחזקאל  פירשו דכתיב  והי -ולא  והגה  קינים  וכתוב אליה  ואחור  פנים  והיא כתובה  לפני  ויפרש אותה  פורענותן של    .  י{  זו  קינים 

}יחזקאל לב  וכן הוא אומר  וקוננוה -צדיקים בעולם הזה  }תהילים    .טז{ קינה היא  וכה''א  זו מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא  והגה 

פורענותן של רשעים לעתיד לבא     .גיון בכנור ד{ עלי ה -צב  זו היא  ז   , והי  }יחזקאל  הוה תבא -וכן הוא אומר    עד שבא   .כו{ הוה על 
ב{ ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר אני רואה מגילה עפה ארכה עשרים באמה ורחבה עשר  -זכריה בן עדו ופירשו דכתיב }זכריה ה 

וכתי  הויא לה עשרין בעשרין  לה  וכי פשטת  וכתיב  באמה  הויא לה ארבעין בעשרין  לה כמה  וכי קלפת  ואחור  פנים  היא כתובה  ב 
 .יב{ מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וגו' נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה -}ישעיה מ 

כר לא הראה כמו של  ואולי הש   פורענות הרשעים בעוה"ז.  לא שכר ולא ראה הקב"ה ליחזקאל  היה כתוב במגילה שה לא    צ"ע מדוע 
 .צ"ע פורענות  ז ו אראה שכר הצדיקים בעוה" 

ֶפר:   ( ט )   יחזקאל פ"ב   י ת סֵּ ה בֹו ְמִגּלַּ ָלי ְוִהּנֵּ לּוָחה אֵּ ְ ה ָיד ש  ֶליָה ִקִנים   )י( ָוֶאְרֶאה ְוִהּנֵּ ִנים ְוָאחֹור ְוָכתּוב אֵּ י ְוִהיא ְכתּוָבה ּפָ ְפרֹׂש אֹוָתּה ְלָפנַּ ּיִ וַּ
 ָוֶהֶגה ָוִהי:  

ם ואחור. מה דהוה מן שרויא ומה דעתיד למהוי בסופא : קינים. פורענות של צדיקים בעולם הזה : והגה. מתן שכרן  פני   -   רש"י 
 שירננו עליו לעתיד לבא : והי. נהי של רשעים לעולם הבא :  

 קינים. מל' קינה : והי. הוא ענין מספד ונהי :    -מצודת ציון  
 הגה )בפסוק והגה(   –מתרצו    יא

 )וכן בפסוק יֻצרו( יצרו   -בתרלד  יב 

 ' ז  ח אות ועיין פל"   * פתח אליהו  יג
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דהיינו   ,שתיקון אותיות הדיבור הכוונה לאותיות הרוחניות שבנשמה נוביארלעיל בהקדמה לאות ג'  לכן ו
 תיקון הבכח של הדיבור שעי"ז כל מה שידבר יהיה דיבור אמת. 

  .מהגרון אינו כפשוטו אלא כעין משל להוצאתו ממחשבה להרהור הלבעצמו שהוצאת הדיבור לפ"ז נמצא 
, שנמצא לפ"ז בלא שהאדם מרגיש ,בהעלם ולפ"ז מובן מה שמבאר כאן רבינו שלפעמים הדיבור יוצא

  שהרי אם יצא מהגרון ,שלא יוצא מהגרוןדהיינו הרהור הלב שאפשר להוציא לפועל ע"י דיבור בהעלם 
משמע שגם בהעלם זה בחיתוך   רחושי מרחשן שפוותיה,מאידך מה שכתב שזה בחי' מרגיש,  הלכאורה הי 
יה לאו דווקא בשפתים אלא הוא משל  תשפוונראה שרחושי מרחשן אלא שיוצא בלחש, לכן אותיות 

אלא שבוודאי שלימות יותר  ונמצא למעשה שדיבור בשלימות הוא גם בהרהור הלב. לדיבור בהעלם.
)ושמעתי מהריצ"ח שזה רמוז בהזריק דהיינו ה' מוצאות הפה  . \יד/כשמוציא בפיו בקול בחיתוך אותיות ברור

אולי בזה נבאר גם טעם שמוהרנ"ת כתב הזוריק כי רמז לה'  זריק דהיינו כביכול זרוק מכאן ולא נמצא( )ו
 ָזריק ונתחלף הקמץ שבאות ז' בחולם( 

ע"י ג' שרי פרעה  שהיא המניעה על הוצאת דיבור דקדושה כאן היא המניעה הנזכרת בתורה סב וצ"ע אם  
לפעמים  לכן ו קנה ושת וורידין שיונקים מדיבור שאינו זך ומונעים מלדבר דיבור קדוש לפני ה' כראוי.

ועיין לקמן ]דף פד סע"א[ שגם אצלינו מה שהדיבור   נשמע שהדיבור יוצא מהעורף עי"ש ובתורה קסב.
 תקוע בגרון הוא בחי' גלות הדיבור שהיה במצרים. 

כל ההוצאה לפועל תלוי בתיקון הדיבור וזה כיון שא"א לבוא ממחשבה לעשיה אלא  שרבנו כאן יבאר  עוד
ורק אח"כ  ,בהעלם יוצא כל דבר לפועל תחילה בדיבור ,ן כוונת האדם לדברשאיכואפילו דרך הדיבור 

אפשר שיצא בשלימות  י"זורק ע ,ההכרח שתחילה יצא הדבר לפועל בשלימות בדיבורבעשיה בפועל, ולכן  
 ועי"ז בנקל להוציא גם בעשיה.  גם בעשיה. דהיינו שתחילה יאיר האמת בשלימות בדיבור 

עיקר המניעה  ונראה  ,להוציאו מהגרון, השלםעל הדיבור דייקא מניעה גדולה  ששימבאר רבינו כאן עוד 
היכן שרואים  כשאמר מוהרנ"ת  ואולי לזה התכווין)  יותר מעל העשיה שיש על ההוצאה לפועל היא בדיבור

עד כדי כך שתולה את עיקר המניעה על ההוצאה לפועל במניעה על יציאת    החסרון הוא בתפלה(  ,חסרון
  ,תפילה עושה מחצהש( ויקרא י' יב הובא בפרש"י \טו/ )ויקרא רבה י' ה'וכן איתא בחז"ל  .גרון הדיבור מה

אפשר לעשות    שרק ע"י המחצה הזהאבל לפי רבינו משמע אדרבה  ,בפשטות הכוונה שעושה רק מחצהש
 .  )נמצא שהיא עושה מחצה והיא עושה הכל עי"ש במדרש שנחלקו בזה( את המחצה השני בעשיה

 מניעות ג' סוגי 
על העינים  המכסין תחילת כל הוצאה לפועל מתגבר חרון אף שגורם לעננין בנתבאר באות ב' שלעיל 

מבאר שיש עוד  צריך להתגבר באמונה חזקה לבטלם. וכאן הרי זו מניעה ראשונה ש שמסתירים את האמת ו
לצאת  תנועה  מניעה עצומה על הוצאת הדיבור השלם מהגרון והמשל לזה הוא אות בלי ניקוד שאין לה

החשק הוא  שדהיינו   ,לכן צריך להתגבר בחשק גדול כדי להוציא הדבור מהגרוןהחוצה מהכח אל הפועל, 
  .אל השפה ברורה  ומניע אותם ות הדיבוריכמו ניקוד לאות

)לכאורה הכוונה שמשמים נותנים רשות לס"מ לעשות לו על כן משמים עושים לו מניעות לקמן יבאר שו
 הוצאה לפועל כדי שהמניעות יגבירו את החשק. על ה ( \טז/מניעות

 ההוצאה לפועל תלויה,  ונמצא ש
 באמת, ובדיבור, ובחשק, 

 ותחילה יש מניעה על האמת ע"י עננין שמכסין עיני השכל, 
 ואח"כ מניעה על הדיבור שהוא נתקע בגרון,  

 )עיין בזה תורה מו תנינא( מניעת המח. רק ועל החשק יש
 . אינה מניעה מניעה על העשיה בפועלהאזי   נ"לוכשמתגבר על מניעות ה

 לבטל החרון אף שממנו מניעה א',   ,ובטחון בחי' ושברו על ה' אלקיולכן תחילה צריך להתחזק באמונה 
 ואח"כ להתגבר בחשק גדול לבטל המניעה על הוצאת הדיבור.

ל דבר שבקדושה ועל מניעת המח צריך להבין שכל המניעות אינן מקרה אלא מלחמת הס"מ נגדו על כ 
 . וממילא יבין שהמניעה מלמדת על גודל הנחשק

נראה עפ"י המבואר בשער   \יז/ נמצא עיקר ההוצאה לפועל דקדושה תלוי בתיקון הדיבור, והביאור בזה 
נשמות שכל אדם נברא בשתי מאמרי רשב"י על התוספתא בזוהר נח )עיין מזה בתחילת ההקדמה לתורה( 

 
ח   עיין ספר המדות   יד ג'    "ב ערך קרי  הדבור שאדם מדבר בחצי דבור, שאינו מוציא אותיות הדבור יפה יפה, זה בחינה כמו      -אות 

 בחינת קרי: 
לה עושה הכל ריב"ל אמר תשובה  ר' יהודה וריב"ל ר' יהודה אומר תשובה עושה מחצה ותפ   -ויקרא פרשה י פסקה ה    מדרש רבה   טו

 מדים.ש מהיכן לו מחצה. ועי"   עשתה את הכל ותפלה עשתה 
יכול לההפ   וגם מניעות המח   טז  ועיין מעשה מחיגר שהש"ד  נד  למחשבה אצל    ך הן מהס"מ כי הוא המדמה הפגום כמבואר בתורה 

 להתעותו.  האדם 
 ורה לת   נמצא בהקדמה   29דקה    8ביאר העניין בתורה כב שיעור    הריצ"ח   יז



 מוהר"ן                                     סו                 תורה                            ליקוטי                          4פג: 

ה מלובשת ברוח ליבו, והעליונה שואבת ממקור החיים חיות דקדושה  אחת עליונה מכוסה ממנו והשני
וזה בחי' הוצאה מכח אל הפועל, שבכל יום  ומאירה לשניה שלמטה והיא מאירה לרוח והרוח לנפש, 

מהרוח דלעילא והרוח שבלב פותח ומוציא הארת אמת זו מכח מקבלת הרוח דלתתא ניצוץ הארת אמת 
את הנפש ואזי יוצא הפועל בנפש ועולה אותו היום למעלה למקומו  לפועל בעשיית מצווה ומתקן בזה

 .עה"פ ויקרבו ימי יעקב(  טכ)כמבואר באור החיים בראשית מז  בעוה"ב

נמצא שעיקר עצם ההוצאה לפועל היא בבחי' הרוח שפותח ומפריד את הפועל מהבכח, וכן מבואר שם  
כוללת ו' קצוות ולזה רמז רבינו שההוצאה  שהרוח הוא בחי' זעיר אנפין שהוא בחי' ספירת התפארת ש

יוד עליון רומז לרוח דלעילא ויוד תחתון רומז לרוח דלתתא והואו באמצע רומז לפתח   ,אלפועל היא בחי' 
בחי' ממוצע ומקשר בין הנשמה לנפש, והרוח הוא בחי' רוח   חוכן ידוע שהרו שפותח ומפריד ביניהם. 

( לכן עיקר ההוצאה לפועל נמצא בדיבור, ואילו בנפש כבר )אולי בבחי' שהדיבור קולמוס הלבממללא 
    .(הנ"ל)כמ"ש הריצ"ח  יוצא הפועל עצמו בבחי' נפשי יצאה בדברו, אבל תיקון הנפש לצאת נעשה ע"י הרוח 

, שאז הבכח כבר קומה שלימה ורק  וזכה לדיבור שכולו אמת  אותיות הדיבור כנ"ל  וכשנשלמין 

לגילוי שיצא  הו,  חסר  עדיין  וע"כ  אבל  תנועה  בלא  בלבד  אותיות  הדיבור  א  להוציא  לראות  צריך 
לדיבור  בשלימות מאותיות  נעשה  הוא  ההוצאה  תנועת  . כי לפעמים נתחבין אותיות דהיינו שע"י 

הגרון מצרים  הדיבור במיצר  גלות  ועיין )כמבואר    בחי'  הדבור  עפ"י  אנוס  מצרימה  וירד  עה"פ  לקמן 
שמיצר הגרון בחי' גלות    \יטת והדיבור בגלות, ועיין תורה סב אות ה'/ שבמצרים היה הדע  \יח/ תורה נו אות ז'

  \כא/כריק ו, ואי אפשר להוציא הדיבור בשלימות, שזה בחינות מה שקורין בל"א היז(מצרים
צרוד קול  הגרון שיוכל לדבר בשלימותדהיינו  הדיבור ממיצר  וצריך לראות להוציא  בחי'   . 

בלא    אל האותיות. כי  \כג / , דהיינו להמשיך נקודות\כב/ גאולת מצרים שנגאל הדיבור לבחי' פה סח
דהיינו להניע ולהוציא אותה אל החוץ אל הגילוי דהיינו מכח אל   נקודות אי אפשר לדבר שום אות

. ואזי כשממשיכין נקודות אל האותיות, , כי רק ע"י הניקוד יש לאות תנועה, כידוע בחושהפועל
ולקמן יבאר שתנועת הניקוד    הוציא מכח אל הפועלומוציאין הדיבור בשלימות, אזי יכולין ל

)דהיינו שהחשק הוא רגלים דהיינו כלי הליכה לדיבור בחי' נצח    והרצון להוציא מכח אל הפועל  הוא החשק

 .  והוד(
לפועל   ההוצאה  שעיקר  דייקא    תלויוהטעם  באים בדיבור  כולם  לאדם,  שיש  המחשבות  כל  כי 

כל מה   -לשון הזוהר שם הוא    \כה/מרחשן שפוותיה  ( רחושיכדבתוך הדיבור כדאיתא בזוהר ) 
ביה אתכוון  לא  דאיהו  ואע"ג  בשפוותיה  ליה  דאפיק  עד  מלה  עביד  לא  בלבוי  ורבינו  דיסתכל  מפרש  , 

. ואף שאין האדם מרגיש זאת, אף על פי  הכוונה בהעלם ובדקות בלא שירגיש בכך  "בשפוותיה"ש
גדישמע שבשפתימ  כן הוא בדקות גדול בדקות  הוא  יותר  הוא  אלא  זאת  רגיש  ול עד שלא מם  קרוב 

 
ת.    -  נו   תורה   יח עַּ ּדַּ ּלּות הַּ ת ִהְתּגַּ ִחינַּ ' ֶזה ּבְ תּוחַּ ֲאָמר ּפָ ּוט'. 'מַּ ש  תּוחַּ ֶנֱאָמן ּפָ ֲאָמר ּפָ ת ק"ד(: 'מַּ ּבָ ַּ ת, )ש  ִחינַּ ת,  ְוֶזה ּבְ עַּ ּדַּ ּלּות הַּ ּבּור הּוא ִהְתּגַּ ּדִ י הַּ ּכִ

יִ  ת ּוְתבּוָנה". ּוְבִמְצרַּ עַּ יו ּדַּ י ב(: "ִמּפִ לֵּ ְ תּוב )ִמש  ּכָ ֶ מֹו ש  ם  ּכְ י ָלֶהם", ָהָיה ּגַּ ְעּתִ ִמי ה' לֹא נֹודַּ ְ מֹות ו(: "ּוש  ְ תּוב )ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ָגלּות, ּכְ ת ּבְ עַּ ּדַּ ָהָיה הַּ ֶ ם ש 
ִים,  ְצרַּ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ֶ ם ד(. ּוְכש  ָ ֹון" )ש  ד ָלש  ה ּוְכבַּ ד ּפֶ בַּ ת: "ּכְ ְבִחינַּ ָרא כ"ה:(, ּבִ ר ָואֵּ ָגלּות )זֹהַּ ּבּור ּבְ ּדִ ת    הַּ עַּ ּדַּ ָצא הַּ ּיָ ֶ ּבּור  ש  ּדִ ח הַּ לּות, ָיָצא ְוִנְפּתַּ ּגָ הַּ מֵּ

ת. עַּ ּדַּ ה הַּ ּלֶ ּבּור ְוִנְתּגַּ ּדִ ח הַּ ְפּתַּ ּנִ ֶ ', ש  תּוחַּ ֲאָמר ּפָ ת 'מַּ ִחינַּ  ְוֶזה ּבְ
סב   יט  ִרים    -  תורה  ּשָֹ הַּ ּלּו  אֵּ ֶ ש  ת  ֲחמַּ מהדיבור(  ּומַּ שיונקים  וורידין  וושת  קנה  בחי'  פרעה  שרי  ּבּור, )ג'  ּדִ ְלהַּ ְסמּוִכים  ם  הֵּ "ל,  ּנַּ   הַּ

ים  ִהּלִ )ּתְ ת  ִחינַּ ּבְ רֹון,  ּגָ הַּ ר  צַּ מֵּ ת  ִחינַּ ּבְ ִים,  ִמְצרַּ ְלָגלּות  ּבּור  ּדִ הַּ ֶאת  ִכין  ִ ְמש  מַּ י  ֲאזַּ ִרים,  ּבְ ְתּגַּ ּמִ ֶ ּום    ּוְכש  ש  ר  ּבֵּ ְלדַּ ָיכֹול  ינֹו  ְואֵּ רֹוִני",  ּגְ ר  "ִנחַּ ס"ט(: 
ם  ֵּ ש ּ י הַּ  יתברך.  ִדּבּור ִלְפנֵּ

החסרון הוא שמחמת היניקה לא מצליח לדבר דיבור לפני ה', אבל כאן כבר יש    שבתורה סב    -בין המבואר כאן לשם    לחלק נראה  
 אמת באותיות ורק להוציא לחוץ יש מניעה.

 ריק ובמנוקדים היז    ,היזיריק   –היזיריק, ומתרצו    -בדפו"ר   כ 

 לעשותן דיבור.  הדיבור   ריק דהיינו שה' מוצאות הם כביכול זרוקים ממנו ולכן לא מצליח לחתך אותיות רמז ה' זָ   שמעתי מהריצ"ח   כא
מגי"ד הוא סוד יסוד הבינה שבפה התבונה שהיא    -' א אות  פרק ה    -מסכת סדר ליל פסח    -משנת חסידים    עיין ו   כמבואר לקמן   כב

הפסח אותיות פה סח ומספר יציאת מצרים והוא יציאת החסדים ממצר הגרון שעל ידי דבורינו אנו ממשיכים ומוציאים אותם דרך  
 בבחינת מקיפים: הפה כדי שיהיו  

דבריו    לקמן   כג מבאר  אחר  ובמקום  אחת  בחי'  שהן  כותב  אחד  ובמקום  ונקודות  וחשק  מניעה  בחינות  ג'  שיש  יתבאר  הבא  בעמוד 
אל   מכח  הדיבור  את  ומוציא  שמניע  תנועה  בחי'  שהוא  לניקוד  גורם  והחשק  לחשק  גורמת  שמניעה  לשני  גורם  שאחד  שהכוונה 

 הפועל.
שלפ"ז באילם אין  כל מה דיסתכל בלבוי לא עביד מלה עד דאפיק ליה בשפוותיה ואע"ג דאיהו לא אתכוון ביה. ועי"ש פי' המתוק מדבש שפי' באופן אחר    –]סע"א    דף רצד האזינו[  ]פ'    עיין אידרא זוטא   כד

 [ חשש ואילו לרבנו גם באילם עי"ש 

וכד את מיקץ מגו דאת    -י בסוף ביאורו למשלי כג  במגיד מישרים לב" ו לא נמצא בזוהר אלא במגילה כז: וסנהדרין צ:    הלשון הזה   כה 
 נאימת' בהרהורא דמתנייתא היא היא ממללא בפומך ורחושי מרחשן שפוותך: 
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. כי כל מחשבה שבעולם שיש לאדם, כולם מוכרחים לבוא בתוך הדיבור בשעת  להרהור
. ולכן כל עשיה שעושה האדם צריכה לבוא בתחילה  כודוהמחשבה, רק שהוא בדקות מא

הדיבור,   דיבור  בתוך  מחשבה  בבחינות  לבוא  צריכין  הדברים  כל  נמצא  \כז/ומעשהכי   .
הדיבור נגמר המעשה ויוצא מכח אל הפועל. כי קודם שיוצא המעשה מכח אל   ל ידיעש

, ונראה  ואפילו בדיבור נעלם העיקר שיהיה יוצא בחשק הפועל, צריכה לבא תחילה בבחינות דיבור

וצ"ע/ הלב  להרהור  אותיות \כחשהכוונה  להשלים  צריכין  הפועל  אל  מכח  להוציא  כדי  ע"כ   .
כנ"ל הא  הדיבור  הארת  דהיינו  ואח"כ  .  מתע"י  הגרון,  ממיצר  בשלימות  הדיבור  ולהוציא 

בשלימות   הדיבור  כשיוצא  ואזי  האותיות.  אל  נקודות  בחינות  הדבר  אזי  להמשיך  יוצא 
 :מכח אל הפועל כנ"ל

חשק לעשות, ותחילה נותנים לו חשק  הר ומניע את הדבור אל החוץ הוא החשק לדבּ העתה יבאר שהכח  
לאיזה זמן וחוזרים וחוטפין אותה ממנו, אבל נשאר לו רשימו ממה את האמת  הכוונה שמאירים לו ) משמים

אלא שלפי מדרגתו מסתמא בתחילה היא הארת אמת חלשה בבחי'   ,נעשה לו חשק זועי"שכבר ראה 
  .(\כט/ (ב' אות )עיין לק"ה ברכת הריח ה'מרחוק ה' נראה לי כמאן דאריח ריחא 

כמבואר בלק"ה הנ"ל שהיא הארה חלשה צ"ע מדוע היא   העניין הזה שתחילה מראים לאדם את האמת
עיין לק"ה ערובי תחומין ה' בביאור  נראה שיש בזה עניין עמוק מאד  .חלשה וכיצד מראים לו את האמת

כוונות האריז"ל ק"ש מבאר שם שיש יחוד חיצון תדיר לקיום העולם שהוא חיות העולם ממנו מאיר הארת  
העולם. עי"ש אריכות העניין. ורק מי שמוכן לעזוב הבלי עוה"ז דהיינו   אמת חלשה בעולם תמיד והיא קיום

להתגבר על כל מניעות העוה"ז, הוא נמשך אחר האמת הזו ומעלה מיין נוק' שעי"ז זוכה ליחוד פנימי יותר 
 שממנו נמשך הארת אמת גדולה יותר.  

אור ממדרגה העליונה ממנה   שיש בחי' , דהינובכל מדרגהגם צ"ל שנמצא שמצינו בכלליות ועניין הזה 
, וזה בחי' החשק הראשון  \ל/ את הרוצה לעלות מדרגהאליה למשוך למדרגה שמתחתיה שמאיר תמיד 

מדרגה והיא בחי' רוח דלעילא והיא בחי' הארת התשובה לרוצה לשוב,   עליתשמקבל כדי להוציא לפועל  
 וכשמתחיל לשוב בפועל אזי באים המניעות להגביר את החשק. 

 הוציא מכח אל הפועל צריך להתגבר מעצמו בחשק גדול כפי מעלת הנחשק כפי שיתבאר לקמן.כדי לו

, דהיינו לעשות לו רגלים  כדי שלא יהיה הדיבור תקוע בגרון כנ"ל  נקודות אל האותיות  ולהמשיך

החשק והכיסופין שחושקין לעשות המצוה או שאר דבר שבקדושה   על ידי, הוא  שיצא לחוץ
חושק ישראלי  על    לעשות  שאיש  הוא  שהחשק  אומר  לא  הדיבור  הוצאת  על  כאן  שמדובר  אע"פ 

  על ידי , שנקודות הכסף. בבחינות )שיר השירים א(  הוצאת הדבור אלא על עשיית הדבר שרוצה
אל החוץ   הכיסופין והחשק נעשין נקודות תנועה  כח  . כי אי אפשר  דהיינו מכח אל הפועל  שהם 

, דהיינו למשל כשמדבר איזה \לא/ יקר תכלית האדם וזה ע  חשק  על ידילעשות שום דבר כ"א  
. וכן כשעושה איזה רובידהחשק על הכאן חוזר    דיבור, צריך שיהיה לו מתחילה חשק לדבר

   :  פעולה, אם לא היה לו חשק מתחילה לעשותה, בוודאי לא היה עושה אותה
 

 מאד  -מתרצו  כו

 .גם זה כנגד  ו' בחי' הנ"ל כי בכל אחד מהם יש בכח ובפועל   צ"ע אולי   כז 
בגרון משמע שהחסר   צ"ע דלעיל   כח נמשל לאדם צרוד שהדיבור תקוע  ון רק בהוצאה מהגרון א"כ היינו הרהור הלב  שחוסר חשק 

 ואילו מהדמיון לחוסר ניקוד משמע דלא דמי להרהור כי בהרהור הלב כבר יש ניקוד.
כי בתחלה בשעה שבא לעשות המצוה או להתקרב לאנשי אמת אינו רואה אמתת מעלתם. ועל ידי    -'  ב אות    ' ה   ברכת הריח   לק"ה   כט 

נעו חס ושלום. וצריך להתגבר בחשק חזק על המניעות דיקא לשבר המניעות כנ"ל. אבל אם  זה יש כח להמניעות להשתטח כנגדו למ 
כן מאחר שהמניעות מעלימין מעלת הדבר שבקדשה אם כן. מהיכן יקבל כח לשברם, אך עקר הכח לשברם נמשך מרחמי ה' יתברך.  

וק ה' נראה לי. וזהו בחינת הרמזים הבאים אל  מה שה' יתברך מאיר מרחוק בדעת כל אדם. שיתנוצץ לו האמת מרחוק. בבחינת מרח 
האדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו. ומי שחפץ בחיים באמת ואינו מטעה את עצמו. ומסתכל על האמת לאמתו. הוא רואה מרחוק  

את  אמתת האמת, כי האמת עד לעצמו. ועל ידי זה מתגבר בחשק חזק כפי המניעות עד שמשבר כל המניעות ומתקרב אל האמת. וז 
הבחינה שרואה האמת מרחוק כדי שיוכל להתגבר בחשק חזק לשבר המניעות זאת הבחינה היא בחינת ריח טוב, כי עדין אינו רואה  
האמת ממש כי אם כן לא היה מניעה כלל כנ"ל. והאדם בהכרח שיהיה לו מניעות, רק זאת הראיה וההתנוצצות מרחוק. היא בבחינת  

 ן דארח ריחא בבחינת ריח טוב קלט.ריח שמגיע לו ריח טוב מהאמת כמא 
קול   ל ונכתב    וזה בחי' בת  בעולם  תמיד  נמצא  זה  וכו' כמבואר בשפת אמת עה"ת שמאמר  וממולדתך  לך מארצך  לך  בעולם  שיש 

וכמבואר   דיבור  ממנו  ועי"ז עשה  הזה,  לקול  התייחס  הוא  כיון שרק  דברו  כדיבור אל אברהם אבינו  עושי  עה"פ  ט'  יט אות  בתורה 
 , ועיין לקוטי הלכות אפוטרופוס ג' שמאריך בזה עפ"י תורה ג'.בקול דברולשמוע  

יתברך י וע   -'  דאות    ' ה   ברכת הריח   לק"ה   לא   בתכלית הרצון כמו   קר תכלית עבודת האדם הוא הרצון לכסף ולהשתוקק תמיד לה' 
הקד  והעבודות  וזה תכלית כל המצוות  היא מרצון  ששמענו מפיו הקדוש כמה פעמים כמבאר בספריו הקדושים  ושות, כי ההתחלה 

 והסוף והתכלית הוא שלמות הרצון בחינת רצון שברצונות.  
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דבר   שאר  או  להצדיק  לנסוע  כגון  לעשות,  צריך  שהאדם  שבקדושה  דבר  כל  וע"כ 
גודל    בקדושה שהאדם צריך לעשות, נותנין לו מתחילה חשקש זמן  לאיזה  לו  דהיינו מאירים 

הנחשק דארי  מעלת  כמאן  בחי'  רשימו  ונשאר  ממנו  זאת  המניעות    חוחוטפין  על  מתגבר  זה  ריחא שמכח 

ותכלית העשיה וההוצאה לפועל היא שיזכה    זה יעשה הדבר  על ידי , כדי ש)לק"ה ברכת הריח ה' ב'(
, דהיינו חשק שנוסף אצלו ע"י בחי' מצוה גוררת מצוה ולא שיסתפק \לבעוד יותר חשק )שם אות ד'(/ עי"ז ל

להסתפק  ולא  ממש  לפועל  להוציא  להתגבר  צריך  גדול  באונס  שאפילו  לקמן  שיתבאר  וכפי  לבד  בחשק 

 :  בכאילו עשאה
 

אבל עיקר   ,אמתע"י הרשימו שנשאר לו ממה שכבר הראו לו את הקיבל חשק כבר עתה יבאר שאע"פ ש
הטפל כבר קיבל ואת  את דמשמע ש "ועיקר"שון ליש לדייק מגם )כך החשק נעשה ע"י מניעות שמזמנין לו. 

 ( .מניעותהלהתגבר ע"י בעצמו העיקר צריך 
)ובאמת המניעות הן גם מה שחטפו ממנו את ההשגה הראשונה. נמצא שהמניעות הן המחלישות את החשק  

הראשונה והן מגבירות חשק שני ע"י שעושות את הנחשק לדבר יקר    הראשון כי מעלימות את ההשגה
. ועיין לק"ה הכשר כלים ד' יח שמבואר שע"י המניעות והטרחות שטורח על  המציאות שאינו בהישג יד

)כמובא שהמניעות דייקא  הנערבלהשיג את האור   זוכה למדת השפלות שהיא הכליההוצאה לפועל 
למעלה מרוחין   י' מטי ולא מטי המבואר בתורה כד שיש אור עליון מאד, ועי"ש זה בחנהפכות לנעימות(

 (  בבחי' מטי ולא מטי עי"ש. ושרק ע"י רדיפה ומעכב נעשה כלים להשיג ונפשין
גדולות כפי גודל מעלת הנחשק, כי ההכרח שיהיה החשק גדול כפי בהכרח שהמניעות הן  לקמן יבארש וזהו

 מעלת הנחשק. 

כי המניעה מייקרת את הנחשק בעיניו ועי"ז    ע"י המניעה שמזמינין לוגודל החשק נעשה    ועיקר

להשיגו יותר  ישראלימתגבר  כשאיש  כי  בפרט    לג ,  ליהדותו,  לו  הצריך  דבר  לעשות  צריך 
כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק  

לו מניעה אזי מזמינין  לק"ה    אמיתי,  מניעות  [לד] עיין  לשבר  רק  שנברא  האדם  עבודת  עיקר  .  שזה 
ש כדי  החשק,  בשביל  היא  המניעה  ידיוזאת  אותו    על  לעשות  יותר  חשק  לו  יהיה  זה 

זה נעשה התגברות החשק   על ידיהמניעה שמונעין את האדם מן הדבר,  על ידיהדבר. כי 
ניעות רואין בחוש שהחשק  הישג יד בלא מב הביאור בזה נ"ל לבאר על דרך השלילה כי דבר המצוי ו מאוד

כך  כל  מצוי  שאינו  לזהב  כלל  דומה  אינו  אליו  מצוי החשק  כיון שהוא  הברזל  וכגון  חלש  נמי אליו  הכי   ,
כשהצדיק בהישג ידו אזי לבו גס בו והחשק מועט ואזי גם כשיבוא אליו יהיה בלא התפעלות ושפלות כראוי  

 . שרק זה הכלי לקבל ממנו
 

מחביאים ממנו ואז הוא רודף. והנמשל  חוטפין ושמראים לו דבר נחמד ומיד  משל מתינוק ביא רבנומעתה 
  דבר )וזהו שנקט שמגלים לו מעלת הנחשקזה בחי' הארת האמת  דבר נחמד  נ"ל מה שתחילה מראים לו

בגלל שכבר רודף חושק ו, ומה שמחביאים ממנו זה המניעה להשיג את הנחשק, נמצא שהוא נחמד דייקא(
  אכ נמנע ממנו להשיגו, לכן הונמצא שתחילה נודע לו מעלת הנחשק ואח" .שהוא נחמד הראו לו את הדבר

, ועיין לק"ה ברכת הריח ה' שמה שהראו לו לא נשאר מזה אלא בחי' ריח בחי' מרחוק  מתגבר בחשק גדול
  .\להנראה לי ה'/ 

 
כי כבר מבאר שעקר ההתחלה על ידי הרצון, כי אי אפשר לשבר מניעות הגוף שלו ושל אחרים וכו'    -אות ד'    ' ה   ברכת הריח   לק"ה   לב

וכו' וכנ"ל. שעל  ידי זה משברין כל המניעות שבעולם ומוציאין מכח אל    כי אם על ידי תקף הרצון והחשק וההשתוקקות והכסופין 
הפעל. ואחר כך כשזוכין להוציא מכח אל הפעל וגומרין המצוה או הדבר שבקדשה שרצה לעשות. עקר התכלית והפעלה שפועלין  

ת מצוה אחרת  על ידי המצוה הוא מה שזוכין על ידי המצוה להתגבר ברצון חדש וחזק יותר לה' יתברך. עד שישתוקק וירצה לעשו 
וכן להלן יותר, כי כל נפשות ישראל וכל המצוות הם אחד כידוע וכלם נמשכין ממקור הרצון שהוא בחינת רצון שברצונות. שהוא  

 בחינת נשמת משה רבנו. שהוא שרש וכלל כל התורה והמצוות וכל נפשות בית ישראל.
 הישראלי -בתרלד  לג

ובזה מעלתו על מלאכים    ודת האדם בזה העולם שנברא רק בשביל זה לשבר מניעות כלל כל עב זה    -ה' א'    עיין לק"ה ברכת הריח   לד
 ושרפים.   ועיין בזה דברים נפלאים בלק"ה הכשר כלים ד' יח בביאור מדוע המקוה מטהר בקרקע דווקא.

עות הם מניעות המח  כי התגברות החשק בשעת המניעות הוא על ידי בחינת ריח. כי באמת עקר כל המני   -לק"ה ברכת הריח ה' ב'    לה 
, כי עקר המניעה מחמת שמבלבלין מחו בעקמימות וקשיות ובלבולים על צדיקי אמת או על שאר דברים   כמו שכתוב במקום אחר 
שבקדשה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ועצם קדשתם שיכול לזכות על ידם לכל טוב נפלא ונורא מאד, כי בודאי אם היה  

עשירותו והצלחתו בזה ובבא לנצח שיזכה על ידי הצדקה שיתן בודאי כל אדם היה נותן צדקה הרבה בשתי  האדם רואה בעיניו גדל  
 ידים, ....

...וכן להתקרב לצדיקי אמת ולאנשיהם שיכולים לקרב אותו לה' יתברך שזה עולה על הכל. ובזה תלוי כל קדשת יהדותו. אם היה  
ם לנצח. בודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כחו. ולא היתה שום מניעה  רואה נפלאות ערבות נעימות התקוה שיזכה על יד 
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אבל מי טפו ממנו( בחי' שהראו לו וח דהיינו )זה דווקא במּכירה  ולקמן מביא ראיה מעבירה וצ"ע אם גם
 . \לו/ , וצ"עבשמה ודווקא למּכירה השלא מכיר אין לו תאווה אליה וכדמצינו ברחב דאיתא בגמ' שזינת

   לפ"ז לכאורה לא המניעה גרמה לחשק אלא התגלות מעלת הנחשק.
 .א"כ מה המניעה עשתה  וצ"ע

 ונראה שהביאור בזה הוא בדרך השלילה דייקא  
בו גס בה ובבחי' פת בסלו שכיון שמזומן נחלשת תאוותו. נמצא המניעה  שבלי המניעה אזי היה ל דהיינו

דקדושה כשמבין שכל המניעות על דבר ועוד יש עניין של התנצחות ) שומרת על החשק שלא יאבד.
 (שבקדושה הם מהסט"א

לכן נ"ל כפי שכתבתי בתחילת התורה שעיקר ההוצאה לפועל היא בחי' תשובה וכמבואר בלק"ה שהיא  
מאירים לאדם את האמת למעלה ממדרגתו ומיד מעלימים ממנו, והרושם  פוסחים סח שתחילה בחי' פ

מבינה עילאה    שנשאר לו ממנו יש לו כח להתגבר על כל המניעות, לבד מהסיעתא דשמיא שמקבל
 .כמבואר בגמ' דלא מסתייע מלתא לשוב מהיכן שנפל

קשה אולי דווקא  כי  ,למוד ממנו על גדולרוצה ל כיצדצ"ע  ,מה שמביא רבינו כאן ראיה מתינוק דייקא
וכן הדוגמא שמביא מעבירה כיון שאמרו חז"ל  ן בגלל המוחין דקטנות לכן המניעה מגבירה את החשק, טבק

ביצה"ר שרץ  )שיחות הר"ן ו'( מצינו ן וכאין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות הרי הוא בבחי' קטן 
 .ולכאורה אין מכאן ראיה על גדול בר דעתשם ורץ אחריו,  באגרוף קמוץ וכל אחד סובר שתאוותו

, לכן אצלו המניעה לא תמיד סברא להפך שדייקא גדול יש לו מניעות המח)החברותא אליהו מ'( ואמרו לי 
וכן יש ללמוד מבעל עבירה כיצד    בבחי' בהמות הייתי עמך., לכן צריך ללמוד מקטן מגבירה את החשק,

   בה שאלות.לרדוף אחר הצדיק בלי הר

לו   \לז/כמו למשל כשמראין לקטן לקלוט שהוא   דבר הנחמד  באופן שמספיק  לו  דהיינו שמראים 

האדם,  \לח/נחמד אחר  מאוד  רודף  הוא  אזי  ממנו,  ומחביאין  ממנו  חוטפין  ומיד  ותיכף   ,
נחמד בעיניו לכן קודם שחטפו   ומבקש וחושק מאוד לאותו הדבר כוונת רבינו לדבר שרק  מסתמא 

על  , נמצא שעיקר החשק נעשה  ל כך התעניין בו, ורק החטיפה ממנו גרמה לו לחשק אליוממנו לא כ
שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. כמו כן מונעין את האדם במניעות מהדבר הצריך    ידי

ש כדי  ידילו,  ט'(   על  )משלי  בבחינות  יותר.  חשק  לו  יהיה  ימתקו    [לט] זה  גנובים  ולחם מים 
שכל    ל היצה"ר ורבינו מביא ממנו ראיה גם על היצה"טפסוק זה בכל הספרים מתפרש ע  ,סתרים יונעם

ונעים אליו  חושק  הוא  ביותר,  האדם  מן  ונסתר  נמנע  שהדבר  ביותר  \מ/מה  שאין    לו  נ"ל 
המניעה עושה חשק אלא שהמניעה מייקרת את הדבר בעיניו וכיון שנעשה דבר יקר לכן  שהכוונה כפשוטו  

 
והסתה ודחיה נחשבת בעיניו לכלום, אבל עקר המניעה היא מניעת המח, דהינו שאין רואין כל זאת בעיניו בתחלה, כי בתחלה בשעה  

כח להמניעות להשתטח כנגדו למנעו חס    שבא לעשות המצוה או להתקרב לאנשי אמת אינו רואה אמתת מעלתם. ועל ידי זה יש 
 ושלום. וצריך להתגבר בחשק חזק על המניעות דיקא לשבר המניעות כנ"ל.  

אבל אם כן מאחר שהמניעות מעלימין מעלת הדבר שבקדשה אם כן. מהיכן יקבל כח לשברם, אך עקר הכח לשברם נמשך מרחמי  
וזהו בחינת הרמזים    וצץ לו האמת מרחוק. בבחינת מרחוק ה' נראה לי.ה' יתברך. מה שה' יתברך מאיר מרחוק בדעת כל אדם. שיתנ 

הוא   על האמת לאמתו.  ומסתכל  ואינו מטעה את עצמו.  בחיים באמת  ומי שחפץ  וישוב אליו.  יום שיתקרב  בכל  הבאים אל האדם 

כל המניעות ומתקרב אל    ועל ידי זה מתגבר בחשק חזק כפי המניעות עד שמשבר רואה מרחוק אמתת האמת, כי האמת עד לעצמו .  

האמת. וזאת הבחינה שרואה האמת מרחוק כדי שיוכל להתגבר בחשק חזק לשבר המניעות זאת הבחינה היא בחינת ריח טוב, כי  
כנ"ל. כן לא היה מניעה כלל  כי אם  וההתנוצצות    עדין אינו רואה האמת ממש  זאת הראיה  לו מניעות, רק  והאדם בהכרח שיהיה 

 לו ריח טוב מהאמת כמאן דארח ריחא בבחינת ריח טוב קלט.    ריח שמגיע מרחוק. היא בבחינת  

ו'    צ"ע כי   לו  וידו סגורה וכולם רצים אחריו כי נדמה להם שיש בה    ה ר דומ אמר רבינו שהיצה" בשיחות הר"ן אות  דבר  ה למי שרץ 
ניעה אע"פ שלא ראו כלום עדיין  ידו סגורה היא המניעה שיש על הדבר וכולם רצים ומתגברים על המ ולכאורה    .שמתאוה לו   יקר ה 

ואולי כי יש חילוק בין הדמיון שגורם היצה"ר כאילו יש דבר יקר בידו כי מבואר בתורה נד שהמדמה הוא      וזה הפך מה שאמרנו.
לי את המדמה   תתן  דהינו אם  בולע אותך"  "אהיה  בחי' אם תרצה  דהיינו  הדמיון של האדם  היצה"ר  עיקר אחיזתו של  כי  היצה"ר 

אדרבה מראיםלו תחילה את האמת דייקא כדי שלא ירוץ רק בגלל דמיונו אלא בגלל הזכרון )שגם    אבל לעומת זה בקדושה שלך.  
   דהיינו הרשימו ממה שראה.  הוא מכוחות המדמה אבל בו אחיזת היצה"ר פחות( 

מוחין דקטנות כמבוא   צ"ע שמביא   לז  בחי'  היא  וגם  גם מעבירה  מביא ראיה  ולקמן  דייקא  מקטן  עובר  ראיה  סוטה אין אדם  בגמ'  ר 
ואולי זה ראייה     טנות דייקא.יעה גורמת לחשק הוא רק ממוחין דק עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. נמצא שכל הראייה למנ 

קצת שהמניעה מגביר החשק מצד מדת ההתנצחות שהיא בחי' רגלין שהם המנהיגים אותו כמו בקנאות שהיא מהשם אלקים צבקות  
ח בחי' רגלין וכחז"ל שאם ישאל הקנאי אם מותר לעשות יאמרו לו שאסור כי הקנאות בלבד צריכה להיות הכח הפועל  שהוא בחי' נצ 

ת כל  דוייק . וצ"ע לכארוה לפ"ז היא לא דוגמא מ ואולי הכי נמי החשק הבא ע"י מדת ההתנצחות הוא בחי' מוחין דקטנות   במעשה זה.
   כך לגבי מי שאינו קטן ולגבי מצווה.

וכדמצינו    הרי צ"ע    לח רודף כיון שחטפו ממנו,  נחמד הוא  ו'  קטן אפילו כשלא מראים לו שהדבר  ביצה"ר שרץ  הנ"ל  בשיחות הר"ן 
 באגרוף קפוץ, אלא שרבנו רוצה להביא ממנו ראיה על גדול לכן נקט באופן שראה שהוא נחמד וכנ"ל.

 עיין אבן עזרא שם כל הנמנע היצר להוט אחריו  לט 

 סוק יונעם. ועוד י"ל כדאיתא במ"א שהמניעות דייקא נעשים הנעימות.מלשון הפ   נקט נעים  מ
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וכעין בו,  חז"ל  שא  חושק  שמרו  מי  דומה  בסלו אינו  בסלו  פת  פת  לו  שאין  המצוי  נו  ידהי  ,\מא/ למי  שדבר 

אינו   להשיגו  באפשרותו  יש  רגע  שבכל  כיון  בקלות  לולאדם  ביותר ,  \מב/ להשיגו  חשוב  לו  ונעים  מלשון 
נראה כוונת רבינו שעיקר החשק צריך לההפך לכלי להשגת הנחשק וכשהנחשק מצוי בקלות אזי כשיבוא 

זכה להשיגו ואזי  שיה בלא התפעלות אבל כשבא לנחשק שקשה להשיגו אזי יש לו יותר התפעלות  היאליו  

  .(כנ"ל )וכן מפורש בלק"ה לבו כלי לקבל ממנו
שנעשה ע"י המניעות  דייקא את הסיפא של הפסוק שכולל גם נעימות  רבנו  נקט  בפסוק לחם סתרים יונעם,  

שמזה בא   יותר רומז לדבר עבירה  ימתקו  מים גנוביםואילו הרישא    יקר הנושא כאן.שזה עמדבר התר  
, כי מחמת שהעבירה נמנעת \מד/[מג ]   תאוות והתגברות החשק אל עבירה חס ושלום ר"ל

 מאוד מן האדם,  
 

 
וזהו    המשל   מא לו  גם שידע שזה הכרחי  המניעות על דבר שבקדושה צריך  יודע שזה דבר הכרחי לו אבל  מדבר מלחם שכל אדם 

דווקא כשתופס שהיא    שאמר לעיל שתחילה הראו לו דבר נחמד ורק אח"כ חטפו ממנו, עוד נראה שהמניעה מועילה להגביר החשק 
בגלל הנחשק, ואולי מזה הטעם המניעות של הרב ובן יחיד במעשה שסיפר בנו לא הגבירו את החשק כיון שחשבו שזה מקרה וחסרון  

 בעגלה והסוס ולא תפסו את הצירוף מקרים שמלמד שיש מניעה מצד גודל הנחשק שרחוק מהישג ידם.
תענוג תמידי אינו תענוג כי מורגל בו, כי עיקר התענוג הוא החידוש, והמניעות עושות  גדול יש בזה גם עניין של הטבע ש   בכלליות   מב

 את הדבר אצלו כחדש בכל פעם, כמו שאמרו חז"ל על טומאת האשה לבעלה כדי שתיהיה כחדשה אצלו בכל פעם.
ועיין ירושלמי יומא    הגאונים,   ד"ה וז"ל. ועיין שיטה מקובצת כתובות סב:  וכו' ועי"ש תוס'גדול המצווה    א. לוכן אמרו בקדושין  ,  אינו דומה מי שיש לו פת בסלויח. סז: עד.    דף   ביומא וזהו שאמרו חז"ל    מג

 פ"ו ה"ד אין יצה"ר תאב אלא לדבר האסור לו  

ותמצא כי כפי הטבע ההתמדה תמעיט אהבה וכמו שאמר הכתוב )משלי כה יז( פן ישבעך ושנאך,    -  ' בראשית כט ל   אור החיים עיין  
   ה, והוא סוד מים גנובים ימתקו )שם ט יז( ו קה תוליד התאו וההרח 

פרשת נח יב. עוד יש לומר והחיות רצוא ושוב, כי תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענוג, לכך האדם עולה    -על התורה    בעל שם טוב 
תזריע דצ"ב ע"נ,    יוסף   ב יעק לדות  )תו      ויורד בעבודת השם יתברך כדי שיהיה תענוג שהוא עיקר עבודת ה' כמו ששמעתי ממורי: 

 שלח דקל"ט ע"ג(: 

לה. נודע שיש הפרש בין תענוגי הגוף הגשמיי ובין תענוגי הנשמה, כי הגוף  אות  לראש השנה ויום כפור    -על התורה    בעל שם טוב 
ה שאין כן תענוגי  מצד שהוא בעל גבול ומיצר וסוף, לכן גם תענוגי הגוף כשהוא תמידי נעשה טבע וחק קבוע, ושוב אין לו תענוג, מ 

הנשמה שהוא רוחניי שאינו בעל גבול ומיצר, אין סוף ואין תכלית להתענוג ההוא, שהוא קיים והולך תמיד, וזה שדרשו חכמינו ז"ל  
בספרי אשר אנכי מצוך היום שיהיו בעיניך כדיוטגמא חדשה וכו', שהוא על התענוג חדש שיהיה לו מהתורה ועבודה כל יום והבן זה  

 רמב"ם על משנה סנהדרין י' א'.  וכן כתב       )תוי"י פ' נשא דק"ל ע"ד(:   יוצא בזה שמעתי ממורי תקעו בחודש שופר וכו': וכו', וכ 
גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם וצ"ע    ועיין סנהדרין   מד וניתן לעוברי עבירה שנאמר מים  ניטל טעם ביאה  עה מיום שחרב ביהמ"ק 

     מדוע רק משחרב ביהמ"ק ולא תמיד.

 מפרשים שמים גנובים ימתקו זה מצד רוח שטות שנכנס בחוטא, ואולי משחרב ביהמ"ק התגבר הרוח שטות הזה יותר. ראיתי ו

וצריך    כתב סופר   עיין רוח שטות.  נכנס בהם  מנאפים אלא א"כ  יב איש איש כי תשטה אשתו. פירש"י אין המנאפים  על במדבר ה 
ג.[ אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות. ונ"ל דצריך להבין דהלא איפכא  להבין למה כתב כן כאן, הלא אמרו חז"ל ]סוטה  

אמרו חז"ל ]קידושין ל:[ כי קשה לכבוש יצר הרע כי טבע האדם לחטוא, וכבר האריך החובת הלבבות ]שער עבודת האלקים פרק ב'[  
הוא. ונ"ל כי זה באותן דברים שיוכל לעשותן  כי אדם עלול לכך מחמת גופו עפר מן האדמה, ואיך יאמר על החוטא כי רוח שטות  

בהיתר )ולמלאות( ]וממלא[ תאותו באיסור באופן זה עצמו, רק כבר אמרו חז"ל בסוף נדרים ]צא:[ במעשה דנואף מים גנובים יומתקו,  
לך שטות גדול  שתואב יותר לעבירה מלהיתר, זה ודאי רוח שטות, ואין תאות הטבע בזה רק מעשה יצר הרע שרוצה להדיחו, ואין  

מזה השומע לו ומפותה לו, כנ"ל. והנה אשה המנאפת תחת בעלה יש לה למלאות תאותה בהיתר בבעלה ומנאפת עם אחרים, ועל זה  
 אמרו מים גנובים יומתקו, והיינו איש איש כי תשטה אשתו, וע"ז פירש"י מה שפירש, וק"ל: 
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כי אנו מצווים ומוזהרים ומופקדים עליה שלא לעשותה, נמצא שהיא נמנעת מאד מאתנו, 
 .  ולחם סתרים יונעם ע"כ יש התגברות החשק אליה כנ"ל בבחינות

כאן לכאורה מחדש רבינו חידוש שלא מצאתי בספר אחר שלחם סתרים יונעם הוא לא רק על עבירה אלא  
, כי המניעה היא  ינו דומה מי שאין פתו בסלו למי שפתו בסלואמאמר חז"ל . ואולי זה בחי' גם בקדושה

ומשל זה מובא   .מזה שפתו בסלו אע"פ ששניהם לא אכלו בבחינות אין פתו בסלו שעל כן הוא רעב יותר
 . \א/בחז"ל בין על עבירה ובין על רשות

כמו כן בקדושה, כשיש מניעה לאדם, החשק מתגבר ביותר. וכל מה שהדבר הנחשק גדול  
גדולהבי יותר  ההתפעלות  רבינו    ותר, המניעה  את  מגבירה  שהמניעה  כנ"ל  ונראה  מדוע  מבאר  לא 

ואין לו    גס בו  ליבו  הנעש דבר שקל להשיגו  טבע האדם שכי    .  מהדבר כשמשיג אותו מתוך שבירת מניעה
וי . וככל שהנחשק גדול יותר ראשתהא חביבה עליו  וכדמצינו בחז"ל טעם לטומאת נדה  ,כך חשק אליו  כל

שיהיה החשק אליו גדול יותר. ועוד מסתמא המניעות הם גם מבחן לאדם אם הוא ראוי להשיג נחשק גדול  
הנחשקכזה השגת  את  לפועל  להוציא  כיצד  הוא  הנושא  כי  הנושא  זה  לא  שכאן  אלא  רק ,  מדבר  לכן   ,

 . מהמניעות והחשק שמשבר אותן
יש   ונחשקכי  וחושק  והדבר [ב]   חשק  החושק,  האדם  דהיינו  שחושקין    ,  והחשק  הנחשק, 

לדבר הנחשק. וכפי מעלת הנחשק, כן צריך להיות גודל החשק. ועל כן כשהנחשק גדול 
זה    על ידי לו חשק גדול מאד. אזי יש לו מניעה גדולה ביותר, ש  'מאד, נמצא שצריך שיהי

 החשק גדול ביותר. כי כל מה שהמניעה יותר גדול, החשק מתגבר ביותר כנ"ל. 
דם לדעת כשיש לו מניעות גדולות מאד מאיזה דבר שבקדושה, ידע ויבין  וע"כ ראוי לא

זה   שמחמת  מאד,  יקר  ודבר  מאד,  גדול  נחשק  הוא  לעשות,  שרוצה  הדבר  שזה  מזה, 
, כי יש צדיקים הרבה,  [ג ]   המניעה גדולה מאד כנ"ל. ובפרט כשרוצה לנסוע לצדיק האמת

נקודות יש בחינות  נקודת האמת    האמת  \ד/אבל  קצב  בין הצדיקים  )לק"ע(דהיינו  תורה    \ ה/ עיין 
כדמצינו בספורי מעשיות ז' בעטלערס שעם העיור היו עוד ט' צדיקים גדולים במעלה מאד אבל הוא עלה 

, נמצא שכל הז' בעטלערס  עליהם הרבה דהיינו שהיה נקודת האמת שביניהם וכן החרש שם וכל האחרים 
הצדיקים שבין  האמת  נקודות  ז'  מוהרנ"  .היו  אחד אבל  צדיק  הכיר  הוא  כי  האמת  נקודת  כתב  בלק"ע  ת 

כולם את  מניעות  שכולל  להאדם  יש  אזי  הכל,  תלוי  שבזה  אליו,  להתקרב  שכשרוצים   ,
דהיינו שלא יחזור על    גדולות רבות מאד, ומזה בעצמו יבין האדם גודל מעלת הנחשק כנ"ל

במקרה   המניעה  את  שתלו  יחיד  ובן  לרב  שהיה  מהטעות  בספורי  להבין עשיות(  )כמבואר  ישכיל  אלא 

 : שהמניעה היא מחמת גדול הנחשק 
גדול    וידי והנה הכלל, שכל המניעות הם רק בשביל החשק, כדי שעל   יהיה לו חשק  זה 

כנ"ל  שה  ביותר  הכוונה  במשל מאין  כנ"ל  האמת  את  לו  הראו  שכבר  כיון  אלא  גורמת  מעצמה  ניעה 
ל התאמץ  כן  ועל  הדבר,  נחמד  כמה  ראה  שכבר  ממנומהתינוק  כשחטפו  האמת  השיגו  שבאמת  נמצא   ,

שמאירה לו דהיינו שכבר הבין קצת גדולת הצדיק זה מה שעושה לו את החשק ונותן לו כח להתגבר על  

. ועל כן כשאדם חושק ביותר, בוודאי יוכל  המניעות להוציא מחשבתו לפועל ולהשיג את הנחשק
יון שהמניעה רק בשביל החשק לכן  רוצה לומר שכ  לעשות הדבר, ויוכל להוציאו מכח אל הפועל

 
לז: נאמר על רב ורב נחמן    נאמר על פתו כפשוטו לבאר את הפסוק ויענך וירעיבך שנאמר על אכילת המן. וביבמות   דביומא עד:   א

באים   מייחדים להם אשה  לכ שכשהיו  היו  מביתם  מרוחק  רק  פר  יתאוו  יחודי בעלמא  העניין    לאסורה להם.כדי שלא  וצריך להבין 
   גם על עבירה וגם על רשות.  ס אבל עכ"פ מבואר כאן שהמאמר הזה מתייח 

שמות כז י. שהם קבועים ומהודקים היטב עיין בחיי שם. ועיין בחיי דברים ו' ה' חשק ענינו  ף  ועיין רמב"ן דברים ז' ז' חשק הוא קשר אמיץ מלשון וחשוקיהם כס לשון דומה תמצא באור החיים שמות יט ב    ב
 דביקות ומעלת החשק גדולה ממעלת האהבה כי מחשבתו אינה נפרדת מן החשוק כלל עי"ש 

 עיין ספורי מעשיות מעשה מרב ובן יחיד  ג

. ונ"ל שיש בזה עומק נפלא מה שרבינו נקט נקודות  עות אות ב' י נ וכן נקט מוהרנ"ת בלק"ע מ   צ"ל נקודה ולא נקודות.  צ"ע לכאורה   ד 
פורי מעשיות שכל אחד היה נקודת אמת כלפי חבריו שהיו צדיקים אבל  י ומוהרנ"ת נקודת. כי נקודות הכוונה כגון הז' בעטלערס בס 

נמוכים ממנו. אבל מוהרנ"ת הכיר צדיק אחד שכולל את כל הנקודות הנ"ל כי היה גם עיור וגם חרש וגם צווארו עקום וכו' לכן כתב  
לו רוחב    ודה דייקא שהיא דבר שאין קוטי עצות שיש נקודת אמת בין הצדיקים דהיינו אחד שהוא נקודת האמת מכולם ונקט נק י בל 
אורך ולא עומק אלא נקודה לבד כי יש צדיק שהוא נקודת האמת בין הצדיקים שעולה על כולם ואין לנו תפיסה בו אלא בבחי'    א ול 

 נקודה דקמיץ וסתים לגמרי.  
ּלּו ּב    -  תורה קצב   ה ת ֲאפִּ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ּצַּ י הַּ ּפִּ ּיֹוֵצא מִּ ֶׁ ת ש  ּבּור ֱאמֶׁ ּדִּ ֶׁ ע ש  ֵרי ּתֹוָרה  ּדַּ ב  ּדִּ הַּ י ּב  ֵחר, ּכִּ יק אַּ ּדִּ ל צַּ ֶׁ ֵרי ּתֹוָרה ש  ב  ּדִּ ָמא, הּוא ָיָקר מִּ ָעל  י ּד  ּלֵ מִּ

ק אֱ  ת הּוא רַּ יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ּצַּ י הַּ ּפִּ ּיֹוֵצא מִּ ּבּור הַּ ּדִּ ה הַּ ה, ֲאָבל זֶׁ ּבֵ ר  ֲערֹובֹות הַּ ם ּתַּ ָ יֹות ש  ה  ֵחר ָיכֹול לִּ ל ָהאַּ ֶׁ ק ֱאמֶׁ ש  הּוא רַּ ֶׁ ֵכיָון ש  ד, ו  בַּ ת ל  ֵאין ּבֹו  מֶׁ ת ו 
פ   ת, ּובִּ ּבּור ֱאמֶׁ ּדִּ הּוא  ֶׁ ת ש  יק ָהֱאמֶׁ ּדִּ ּצַּ י הַּ ּפִּ ּבּור מִּ ּדִּ ֹוֵמעַּ  ש ּ ֶׁ י ש  ּומִּ ּנּו,  ּמֶׁ ָיָקר מִּ ֲערֹובֹות ֵאין  ּתַּ ּום  ָיה ל(:  ש  ע  ַּ ש  ינֹות )י  חִּ ב  ּבִּ ה אֹותֹו ָאז.  רֹואֶׁ ֶׁ ש  ּכ  ָרט 

ל ּב   ּבֵ קַּ יָך". הּוא מ  ת מֹורֶׁ יָך רֹואֹות אֶׁ ָהיּו ֵעינֶׁ ָמתֹו, "ו  ש   נִּ לֹו ו  כ  ינֹות שִֹּ חִּ יק, ּוב  ּדִּ ּצַּ ל הַּ ֶׁ ים ש  נִּ ּפָ ינֹות הַּ  חִּ
 . בתורת נצח תוקן וכן בקרן )הורוביץ החדשים( וכן גרסת משך הנחל  )תיבת ידי נמחק(  שעל זה -שעל ידי זה, ומתרלו -גם בדפו"ר ותרלד  ו



 2פד.      מוהר"ן                           סו               תורה                                 קוטילי                        

דאי ועל כן בוודאי אם לא שיש לו מניעות המח שמחלישות אותו בו  .בוודאי יש חשק שיכול לשבר אותה

זה מוציאין מכח אל    על ידיהחשק נעשין נקודות, ש  על ידי. כי  \ז/היה משבר את כל המניעות 
א בשביל החשק כנ"ל,  הפועל כנ"ל. כי החשק משבר המניעה, כי עיקר המניעה אינו אל

 :   וע"כ כשאדם חושק ביותר כפי המניעה, ממילא נשבר המניעה
 

כלולים בז"א ט' נקודין  המבואר בתקוני הזוהר  בחי'  שנתבאר לעיל שהמניעות הן בשביל החשק זה    וזה

רקיעין    וכן בו  ט'  לקֶׁ   בזהמצא  ורבנו    \ט/ (ח)כלולין  לרקיעיןרמז  הנקודין  בין  הם  שר  הנקודות  כי   .
, ונראה  לעיל אמר שהנקודות ע"י החשק והחשק ע"י המניעותו  נות רקיעין, שהם בחינות מניעותבחי

שמניע את אות הדיבור מהכח אל    ניקודששם עיקר והכוונה שהמניעה עושה חשק שמניע ומוליך דהיינו  

. כי המניעה היא בחי' רקיע, שהיא בחי' מסך, שמפריש ומיסך לפני האדם, ומונעו הפועל
הדבר א'(  מן  )בראשית  שכתוב  כמו  ויהי.  רקיע  מניעה, מבדיל  יהי  בחי'  הוא  שהרקיע   ,

שכתוב   כמה  רקיע,  נקראת  הארץ  גם  כן  ועל  והנחשק.  החושק  בין  ומבדיל  שמפריש 
נראה כוונתו    , כי גם הארץ היא שטח המבדיל ומפרישלרוקע הארץ על המים)תהלים קלו(  

כן הט' נקודין הם בחי' ט' רקיעין. כי הנקודות  . ועל  ואלקות  לארציות שמונעת מהשגת הרוחניות
 המניעה שהיא בחי' רקיע כנ"ל.   על ידי החשק כנ"ל, ועיקר החשק    על ידינעשין 

נראה כוונתו שהן ט' מניעות לט' חשקים    ויש ט' נקודין, ט' רקיעין. כי יש כמה בחינות בהנחשק

מז' בעטלערס  כמו שמצינו במע  , כי יש נחשק למעלה מנחשק לט' מדרגות בנחשק שהיו שבעה  שה 
צדיקים כל אחד מהם סיפר על עוד  , ושל מדה אחרת  צדיקים גדולים מאד כל אחד מהם היה נקודת האמת

כגון העיור שהיו עימו עוד שמונה עורים והוא    .אבל הוא עלה על כולםזה למעלה מזה  שהיו מהבחינה שלו  

וכו' עי"  שוכן החר  היה התשיעי שעלה על כולם . ולפי גודל מעלות הנחשק, כן צריך  שוהכבד פה 
זה נעשה הנקודה כנ"ל.    על ידילהיות גודל החשק. ועל כן יש לו מניעה גדולה כנ"ל, ש

קמץ בכתר  וזה בחי' ט' נקודין ט' רקיעין, שהם מקמץ עד שורק  ,ופתח בחכמה  ,כנגד הספירות 
ספירות שבז"א   ')והם ט  שורוק יסוד  ,בוץ הוד, קחיריק נצח  ,חולם תפארת  ,שבא דין  ,סגול חסד  ,צירה בבינה

טלכן   ניקוד(כי    'הם  אין  נקודה למעלה מנקודה, רקיע למעלה מרקיע, דהיינו  במלכות  , שהם 
וכפי שזוכה בזה   אנפין  מרכבה לזעיר  אוהצדיק הוכי עיקר הנחשק הוא הצדיק    נחשק למעלה מנחשק

ליותר ספירות שבז" כן הולהיות מרכבה  יותר    אא  יותרנח  דהיינוגדול  . שלפי גודל הנחשק,  שק גדול 
גודל החשק, שהיא בחי' הנקודה, שהיא בחי' רקיע. כי הנקודה נעשית   על  צריך שיהיה 

הרקיע, שהוא בחי' מניעה כנ"ל. עד שיש נחשק שהוא בחי' קמץ, קמיץ וסתים, שהוא   ידי
קמץ,   נקודות  הנחשק  י שהיבחי'  כי  הנקודות,  מכל  למעלה  אא  לאמיתה  האמת  צדיק  ור  הוא 

  :      קמיץ וסתים מאודנעלם 
הדברים האלה, שכל מה שהאדם חושק באמת, בוודאי יוכל לגומרו ולהוציאו מכח    וכלל

, ולא יוכל למונעו מזה שום מניעה ואונס. רק צריך שיהיה החשק גדול  \יב/ [יא]   אל הפועל

 
חָ   -  עיין תורה מו תנינא   ז  ָכל אֶׁ ש  ל  ּיֵ ֶׁ יעֹות ש  נִּ ּמ  הַּ ֶׁ ע, ש  דַּ ָחד  ו  ָכל אֶׁ ּול  ּיֹוֵצא,  כַּ ו  ת  ָהֱאמֶׁ יק  ּדִּ ּצַּ הַּ סֹעַּ ל  נ  גֹון לִּ ּכ  מֹו,  ך  ש   רַּ ּבָ ת  יִּ ּבֹוֵרא  ת הַּ ֲעבֹודַּ ד לַּ

ם:  הֶׁ ּבָ ֲעמֹד  ה לַּ ֶׁ ָקש  ל ֲחֵברֹו, ו  ֶׁ ש ּ ים יֹוֵתר מִּ דֹולִּ ּג  ּלֹו  ֶׁ יעֹות ש  נִּ ּמ  הַּ ֶׁ ה לֹו, ש  מֶׁ ד  ָחד נִּ אֶׁ יעוֹ        ו  נִּ ָחד ֵאין לֹו מ  ָכל אֶׁ ּל  ֶׁ ע, ש  ה  ּדַּ י מַּ פִּ י ּכֹחֹו, ּכ  פִּ ּכ  ק  ת רַּ
ֻלבָּ  ָמּה מ  צ  עַּ יָעה ּב  נִּ ּמ  הַּ ם ּב  י ּגַּ יָעה, ּכִּ נִּ ּום מ  ת ֵאין ש  ֱאמֶׁ ה. ּובֶׁ צֶׁ ר  ם יִּ ם אִּ הֶׁ ֲעמֹד ּבָ לַּ את ו  כֹול ָלשֵֹ ּיָ ֶׁ ֵחר  ש ּ ָמקֹום אַּ בָֹאר ּב  מ  כַּ , ו  ך  רַּ ּבָ ת  ם יִּ ֵ ש ּ ם הַּ ָ ש  ש 

יעָ  נִּ ּמ  הַּ יָמן קטו(. ו  ּקּוֵטי א' סִּ לִּ ך  )ּב  רַּ ּבָ ת  ם יִּ ֵ ש ּ ים ֵמהַּ ּבֹו ֲחלּוקִּ לִּ ּמֹחֹו ו  ֶׁ ה ש ּ נּו מַּ י  הַּ , ּד  ּמֹחַּ ת הַּ יעַּ נִּ יא מ  יעֹות הִּ נִּ ּמ  ָכל הַּ ּב  ֶׁ דֹוָלה ש  ּג  יק,  ה הַּ ּדִּ ּצַּ  אֹו ֵמהַּ
זֶׁ  ל  ּכָ ם  עִּ ם,  ָ ש  ל  ּוָבא  ת  ָהֱאמֶׁ יק  ּדִּ ּצַּ הַּ ל  סֹעַּ  נ  לִּ לֹו  ש   ּיֵ ֶׁ ש  יעֹות  נִּ ּמ  הַּ ר  ּבֵ ַּ ש  ּמ  ֶׁ ש  ּכ  ּלּו  ֲאפִּ י  לֹו  ּכִּ ֵיש   ו  יק,  ּדִּ ּצַּ הַּ ל  עַּ יֹות  ֻקש   לֹו  ה  ֶׁ ָקש  ו  ָחלּוק  ּמֹחֹו  ֶׁ ש  ּכ  ה, 

יעֹות: נִּ ּמ  ל הַּ ּכָ יָעה מֹוֵנעַּ אֹותֹו יֹוֵתר מִּ נִּ ּמ  יק, זֹאת הַּ ּדִּ ּצַּ ל הַּ ּבֹו עַּ לִּ ּיּות ּב  מּומִּ ק   עַּ
   ]דף לז:[  ובתיקון יח ]דפים ז. יב:[  עיין בהקדמת התיקונים  ח
התיקונים   ט ז.  בהקדמת  מבואר    דף  השני  ובמראה  רקיע  הוא  שז"א  שם  מבואר  ראשון  ובמראה  יחזקאל  שראה  המראות  מבואר 

 שכלולים בו ט נקודין 

   .תיקון יח ד"ה שבע אינון מהאי עשר   ובסוף 
 שהוא    -ומתרצו , שהיא -ותרלד  א( 154דפו"ר) י

מובא בספרי  )י"א שמקורו בפתגמי הגויים(  ולם  וכן שגור בפי הע כל מלין דעלמא לא תליין אלא ברעותא.    : קסב   עיין זוהר תרומה   יא
ועיין זוהר ח"ג דף קלה.  הכל אפשר למי שירצה.    –ר משלי ישראל  צ עוד נמצא בספר או אין לך דבר העומד בפני הרצון.    -האחרונים 

   תקן רישא דעמא אתתקן כולא עמא.ת כד א 
אלא שלא בזה עסקינו שהרי הנושא כאן הוא להוציא    בודאי יש דברים שא"א כגון להיות צפור ולהפוך סדרי בראשית   צ"ע הרי   יב 

ועדיין צ"ע הרי איני יכול להיות  דושה לעשות הפך רצון הש"י אלא לעשות רצוני כרצונו,  כל דבר דקדושה ובוודאי אין זה ק   לפועל 
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המניעה   שכשרואה  בעצמה,  מהמניעה  להבין  יוכל  וזה  הנחשק.  מעלת  כפי  מאוד, 
ויבין מזה, שהנחשק גדול   יג חת טתת ומשמתגבר ועומדת לפניו, ומונעת אותו מאוד, ידע 

וכפי  הנחשק  כפי  מאוד  מאוד  גדול  חשק  לו  שיהיה  להתגבר  צריך  כן  ועל  כנ"ל.  מאוד 
 :         המניעה כנ"ל, ואז בוודאי יוכל לגומרו כנ"ל

תירוץ,    כי לעצמו  ולמצוא  א"ע  לפטור  להאדם  ידיאין  לומר  על  חפץ    המניעה,  שהוא 

לו  נחשב  יהיה  כן  ועל  והאונס,  המניעה  מחמת  לו  אפשר  שאי  רק  הדבר,  אותו  לעשות 
ו'(  ידלויכא )ברכות  רז"ל  שאמרו  כמו  עשאה   \טו/ עשאה  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות  חשב 

כשיש לו אונס, נחשב כאלו עשאה כמו שארז"ל. אבל כל    כאילו עשאה. כי באמת בוודאי 
  ר מלשון רבנו רוצה ולא כתב שמוכן או מסכים משמע שבסת  זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה

יש לו אונס. אבל   ה, כי מה לו לעשות, כי זבטז, אזי יוצא ליבו רוצה ולכן לא מתגבר בחשק הראוי
שרוצה   שבקדושה  הדבר  או  בעצמה,  המצוה  רוצה  שהוא  רק  לצאת,  רוצה  שאינו  מי 

שמ מה  לו,  מועיל  מה  כן  אם  עצמו.  בהדבר  חפץ  הוא  כאלו  קילעשות,  שנחשב  לו  לין 
ה, כי אינו מקרר דעתו כלל בזה. כי הוא תאב וחפץ ומתגעגע מאד לעשות המצוה אעש

א"כ    ,צ"ע הרי אמר שהוא אנוס  \יט/[יח]  , ולא לצאת עם הכאלו, שנחשב כאלו עשאה\יז/בעצמה

 
אומה"ע ורוב    רמב"ם יד החזקה הלכות תשובה פרק ה )ב( אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי ואע"פ שכתב ה משה רבנו  

צדיק   להיות  לו  ראוי  כל אדם  כן אלא  צדיק או רשע אין הדבר  להיות  ברייתו  על האדם מתחלת  גוזר  שהקב"ה  ישראל  בני  גולמי 
תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים      .סוכה דף כח אלא כדאיתא ב ממש  אין הכוונה    עם.כמשה רבינו או רשע כירב 

לקט מאוצר החסידות עמ'  )   ראויים דייקא ולא כמשה ממש. וכבר אמר רבי זושא   ו.ן שכינה כמשה רבינ ים שתשרה עליה י מהן ראו 

דהיינו להוציא מכח אל הפועל את כל  זושא.    י אלא למה לא היית   הייתי משה רבנו למה לא    כשאעלה למעלה לא ישאלו אותי   ( 155

 כולם יהיו משה רבנו.שזה דייקא רצונו ית' ולא ש   מה שאני דייקא באתי לעולם בשבילו.
 ומשתטחת  -תרלו מו  , ומשטתחת )בלוח התיקון שם ציין לתקן ומשתטחת( בתקפא ותרלד  ומשטתחת   -א(  154גם בדפו"ר) יג

 כאלו  -ב( כאילו, מתרצו   154דפו"ר ) יד

   . עשאה   אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו   ?מאי ולחושבי שמו   .ברכות דף ו  טו 

יהוידע   עיין בן  מצותו,    -שם    בניהו  ולחושבי  ולא אמר  שמו  לחושבי  ]שם[  דקרא אמר  המצוה,  על  דקאי  מוכח  מהיכא  לדקדק  יש 
ונראה לי בס"ד כי ידוע אותיות מצוה הם אותיות שם הוי"ה, כי מ"צ בא"ת ב"ש הוא י"ה, ופרשתי בס"ד הטעם להורות שצריך האדם  

  , ולכן "ה כנודע ב ה חלקים שהם מעשה ודבור וכונה ומחשבה, שהם רמוזים בארבע אותיות שם הוי"ה  ארבע לקיים המצוה בשלימות,  
והעלם,   בהסתר  באו  כנגדם  שהם  י"ה  אותיות  לכן  נסתרים,  הם  והכונה  המחשבה  כי  ולהיות  הוי"ה,  שם  אותיות  הם  מצוה  אותיות 

שמו   ולחושבי  שאמר  מה  בס"ד  מובן  ובזה  ב"ש,  בא"ת  מ"צ  בחילוף  הם  שהוא  מצוה  אותיות  באמת  כי  מצותו,  ולחושבי  אמר  ולא 
היא   ואז  יתברך,  שמו  באותיות  הרמוזים  חלקים  בארבעה  שלימה  מצוה  לעשות  בחושב  איירי  זה  דכל  ללמדינו  ובא  שמו,  אותיות 

   נחשבת כמעשה ממש:

ל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב  טז{ אז נדברו יראי ה' איש א -מחשבה טובה מצרפה למעשה שנאמר }מלאכי ג   .קידושין דף מ ועיין  
ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו מאי ולחושבי שמו אמר רב אסי אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה  

סו  }תהילים  שנאמר  למעשה  מצרפה  הוא  ברוך  הקדוש  אין  רעה  מחשבה  עשאה  כאילו  הכתוב  לא  -עליו  בלבי  ראיתי  אם  און  יח{ 
יט{ הנני מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבותם מחשבה שעושה פרי הקב''ה מצרפה למעשה  -ה אני מקים }ירמיה ו ישמע ה' ואלא מ 

יד  }יחזקאל  ואלא הא דכתיב  הקב''ה מצרפה למעשה  אין  פרי  בה  רב  -מחשבה שאין  ישראל בלבם אמר  ]בית[  תפוש את  ה{ למען 
 .עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה   דאמר מר חמורה אחא בר יעקב ההוא בעבודת כוכבים הוא דכתיב  

 בזה  - ובמהדו' הקרן תשסז תוקן  בה,  –מתרצו  טז 
באורים מחלקים  יש    בברכות ו.  בביאור הגמ'   יז  צא   )עיין מתיבתא ילקוט  קמינצקי(    עמ'  ליעקב  בין מצוה של בין אדם לחבירו ובין מצוה של בין אדם  בשם אמת 

למקו   למקום   אדם  בין  העב שדווקא  את  מעשינו אלא  צריך את  הקב"ה  שאין  כיון  ונאנס  ם  לעשות  הרוצה  לכן  וחשק  והכנעה  דות 

שמוהרנ"ת מבאר שעיקר המצווה היא הרצון והחשק ולכאורה צ"ע א"כ מדוע לא    לק"ה ברכת הריח ועיין  נחשב לו כאילו עשאה.   

ותר  שם מאריך בגודל מעלת הכסופים אפילו י )ד' כ'(    הלכות ברכת המזון ובפרט עפ"י לקוטי  כמאן דאמר שכאילו עשאה ממש.  סובר  
לעשיית   הרצון  מעלת  שגדול  צדיקים  בספרי  איתא  וכן  פניות.  בה  שיש  שאפשר  מהמצווה  יותר  שלימים  הם  כי  עצמה  מהמצווה 

דור מבאר  צווה עצמה עיין אור לישרים עמ' מז ובני יששכר חדש תשרי )הובא בגליון מסביב לשלחן וירא מ מ יותר מה   המצוה אפילו 
 קמב.  ועיין עוד בזה בביאור תורה   החסידות( 

ה ולא שכר עשיה. אמנם י"א שמקבל שכר משלם עיין  עיין ירושלמי גיטין פ"ז ה"ו אונסא כמאן דעביד לא אמרינן, ועיין ספרי פ' ראה פס"ד ותוספתא פאה פ"ד הי"ז שהחושב לעשות מקבל שכר מחשב   יח
חו"מ סימן א' ד"ה ולפי. ובפירושו לגמ' חולין פז. ד"ה וחייבו ר"ג. עוד עיין לקוטי בתר ליקוטי ד"ה אמר רב אשי  שין מ. מחשבה טובה מצרפה למעשה, ובחת"ס שו"ת ועל קדו  חיד"א פתח עינים על ברכות ו. 

 ב לו כלומד ממש ועיין תורה קמב שנחש  בשם החוזה מלובלין שיש מעלה בחושב לעשות יותר מהעושה, וכעין זה עיין בלק"ה ברכת המזון ד' כ'.

הכוונה שמעלה עליו רק  חז"ל    שדרשו שדעת רבינו שמה    מבואר   יט ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה,  החושב לעשות מצוה 
וצ"ע הרי רחמנא ליבא בעי וזה לא היה שום חסרון ולכאורה המצווה רק היכי תמצי להתחבר    כאילו ולא מקבל שכר מעשה ממש.

ואמנם יש מבארים כגון החיד"א בפתח    .א אות כה( עיין כעין זה במהר"ל ונעם אלימלך הובא במתיבת )   אליו ובכוונה שלימה מתחבר 
עינים וחת"ס דלא כרבינו. אבל בספרי ותוספתא מבואר כדעת רבינו שמקבל רק שכר מחשבה ולא שכר מעשה. ובדקדוק לשון רבינו  

חסרון   יש  בפועל  עשאה  לא  שאם  שסובר  דמשמע  מזה  יותר  הרבה  מתגב נראה  היה  אם  כי  בחשק  חסר  כי  במחשבה  בחשק  גם  ר 
   ה למעלת הנחשק בוודאי היה משבר המניעה.  השוו 



 4פד.      מוהר"ן                           סו               תורה                                 קוטילי                        

דבר   על  סאלא רואים מכאן שאצל רבינו אין כזה דבר אונ  .מה יועיל לו שאינו מקרר עצמו בכאילו עשאה
וכמו שכתב בתורה מו תנינא שלא מביאים לאדם מניעה שאין    ,\כ/ כי אין זה אונס אלא יאוש  ,שבקדושה

עליה להתגבר  להשיג(  בכוחו  שצריך  הנחשק  השגת  על  המח    )דהיינו  מניעות  הן  המניעות  שעיקר  ועי"ש 

הבעש"ט( בשם  המשל  )עי"ש  עינים  באחיזת  אלא  כלל  מניעות  אין  ראוובאמת  באמת  כי  לאיש  י  . 
 וכמבואר בתורה עח תנינא   ישראלי, שיגמור חפצו ורצונו בכל דבר שבקדושה מכח אל הפועל

  :   כלל בעולםיאוש אין שום 
כשחושק מאד באמת ואינו מקרר דעתו כלל במה שנחשב עליו כאלו עשאה, אזי   ואזי

ויבטל כל המניעות ואונסים.   וישבר  ויוציאו מכח אל הפועל.  הם    כיבוודאי יגמור הדבר 
מעלת  גודל  כפי  המניעה,  לאותו  הראוי  החשק  לו  וכשיש  החשק,  בשביל  רק  באו  לא 

 :    הנחשק, אזי ממילא נתבטל האונס והמניעה כנ"ל
 

מה שנתבאר לעיל כשאותיות הדיבור שלימות אעפ"כ עדין לפעמים נתקע הדיבור בגרון ולא יוצא זה   וזה

התורה בחי'   שציוותה  בכורים    [כא]   מה  ה'המקדש  ת  לבישהמביא  לפני  אבי  ,  יאמר  אובד  וירד  ארמי 
דהיינו שיעקב אבינו כשירד    [כג ] אנוס על פי הדיבור  ובעל ההגדה של פסח כתב על זה    \כב/מצרימה

במצרים  ,למצרים ישראל  הגלות  גזרת  נתקיים  ה'   ,שבזה  לו  שאמר  הדיבור  פי  על  אנוס  ורבינו .  \כד/ היה 

בזה   יורד במיצר הגרון מבאר שרמוז  הדיבור  כ  שכשהדיבור  ד' שאע"פ שאותיות  אות  בתחילת  נ"ל 

ניקוד דהיינו חשק יוצא, כי חסר לו    , שזה בחי' גלות מצרים בשלימות לפעמים הוא נתקע בגרון ולא 
, אזי הוא אנוס על שבמצרים היה הדיבור בגלות נו אות ז' )עפ"י זוהר וארא כה(כמבואר גם בתורה  [כה]

היינו שיש אנס אותו אלא שהדיבור אנוס מלצאת מהגרון    ורשאין הכוונה כפשוטו שהדיבפי הדיבור.  
הגרון, שמזה  ממיצר  להוציאו  יכול  ואינו  להאותיות,  נקודות  שאין  ע"י  ומניעה  אונס  לו 
הדיבור   שאין  שע"י  הדיבור,  פי  על  אנוס  בחי'  וזהו  כנ"ל.  ואונסין  המניעות  כל  באין 

אבל    כנ"ל,  בשלימותכן  שאותיות הדיבור    "פהכוונה שאעהדיבור דייקא ולא אותיות הדיבור,    בשלימות

 :   כנ"לבמיצר בגרון ולא יוצא , עי"ז הוא אנוס הדיבור אינו בשלימותלכן כיון שחסר ניקוד 
 

עתה חוזר  ו .שלימות בהארת האמתכבר עד כאן באות ד' נתבאר כיצד להוציא את הדיבור אחר שאותיותיו 
ך לבריות ולא יכול להתפלל באמת דהיינו להוציא  רצנרבינו למה שנתבאר באות ג' שכשאין אמת אזי 

 לפועל בקדושה כראוי. 

 הנזכר לעיל באות ג' ]דף פג. אמצע טור ב'[  \כו/ ב ע"ב( )ביצה דף ל וזהו
 

 
בבחי' במופלא ממך אל תחקור דהייינו שהוא מקיף  דאי יש מדרגות בקדושה שאין בכוחו לעשות וצ"ל שרק מה שעדין  ו בו   צ"ע הרי   כ 

זה רצון הש"י  ש אונס לגביו זה בגלל    דמקיף ולא המקיף שהגיע זמנו לכבוש. דהיינו שכל מה שבאמת הוא  שישיג. אלא  באמת אין 
 הרי נפל בקליפת היאוש.  , כי אם זה כן רצונו  , ין זה רצונוא הזה שאולי    ן שצריך ישוב הדעת בזה ולא לפטור עצמו בדמיו 

 * דברים כו ה'  כא

י ֹאבֵ   דברים פרק כו   כב  ּמִּ יָך ֲארַּ דָֹוד ֱאלֹהֶׁ ֵני י  פ  ּתָ לִּ ר  ָאמַּ יָת ו  ָענִּ ם )ה( ו  ָ ָגר ש  ּיָ ָמה וַּ י  רַּ צ  ד מִּ רֶׁ ּיֵ י וַּ דֹול ָעצּום ָוָרב:   ד ָאבִּ גֹוי ּגָ ם ל  ָ י ש  הִּ י  ָעט וַּ ֵתי מ  מ   ּבִּ
 * הגדה של פסח  כג

האם לאברהם בפ' לך לך ידוע תדע או ליעקב בפ' ויגש "אל תירא מרדה    , כמה דעות לאיזה דיבור התכויין בעל ההגדה   יש בזה   כד 
 .מצרימה"  

עפ"י  טעמי המנה   עייןעוד   על אות תקח שהיה אנוס  בהגה  רכג  עמ'  ואראנו בטרם  גים  חי אלכה  בני  יוסף  עוד  "רב  הדיבור שאמר 
 אמות" ואע"פ שאח"כ היה מיצר על כך כמו שפרש"י עה"פ אל תירא מרדה מצרימה כבר היה אנוס על פי דיבורו הנ"ל    

וירד  השל"   וצ"ע  הקשה  וכן  )מלבי"ם(  הורד  כתיב  דלא  ברצון  לשון  הכו הוא  שאין  לפרש  נדחק  ולכן  שמורה  מצה  בביאורו  ונה  ה 
כפשוטו אונס הירידה אלא אונס אחר שארמי אובד אבי הוא בלעם גלגול לבן ירד מצרימה ושם ביקש לאבד את הכל ע"י העצה  

כענין הוראת שעה ה  והכא  בגוי  גלגול  רוב המוקבלים הסכימו שאין  הגלגול כי  והאונס לא קאי הירידה אלא על  יה שלבן  לפרעה 
   יתגלגל בלעם.

 ה"ק להאריז"ל.   ש א' עיין תורה סב אות ה' ובתורה עג תנינא ערכי הכנויים לרבי משה זכות אות ח' ס"ק קמו משנת חסידים סדר ליל פסח פ"י אות ד'. שער רושער הכוונות פסח דרו כה

חשך בעדו, שנאמר +איוב טו+ נדד הוא ללחם  עולם    -ואמר רב נתן בר אבא אמר רב: כל המצפה על שלחן אחרים      : ביצה דף לב   כו 
ידע כי נכון בידו יום חשך. רב חסדא אמר: אף חייו אינן חיים. תנו רבנן: שלשה חייהן אינם חיים, ואלו הן: המצפה לשלחן חבירו,  איה  

קמ  ותנא  אחד.  חלוק  אלא  לו  שאין  מי  אף  אומרים:  ויש  בגופו.  מושלין  שיסורין  ומי  עליו,  מושלת  שאשתו  דמעיין    -א  ומי  אפשר 
 במניה.

 שנדרש על המן דכתיב ביה למען ענותך שהסומא אינו שבע. וכן יש לדמותו למי שאין לו פת בסלו.  דדמי למה   עי"ש מהרש"א 



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    1פד: 

ינו בציבור יכשהוא בין העולם דהאזי  רמז שמי שאין לו אמת    כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדו 

באמת  ממנו  נמנעאזי   פניות  להתפלל  בלי  מניעה, כמ"ש  כי    ,דהיינו  לשון  לאשת חשך  יוסף  שאמר 

וכן ,  מני  , והתרגום לא מנעכי אם אותך באשר את אשתו  בוולא חשך ממנ  \א/ט()בראשית לפוטיפר  

לאברהם    \ג/ובכת המלאך  שאמר  יצחק  בנךבעקדת  כב(  וכו'  ולא חשכת את  לא    \ד/)שם  והתרגום 

, אזי יש  וחשוב לו למצא חן בעיניהם לצורך פרנסה או כבוד או כיו"ב  . היינו כשנצרך לבריותמנעת
עולם חשך בעדו,  שאמרה הגמ' הנ"ל על הנצרך לבריות  , וזה  להתפלל באמת בלא פניות  לו מניעות

אזי יש לו מניעות, וקשה לו להתפלל אדם    דהיינו בין בניהיינו כשהוא בין העולם  ייקא  עולם ד
באמת כנ"ל, כי כשנצרך לבריות נוח וטוב לו יותר להתפלל ביחיד כנ"ל. אבל מי שאינו  

אנשים,   אלפים  בין  לעמוד  יוכל  דבר,  לשום  להם  צריך  שאינו  לבריות  להתפלל והנצרך 
שסיפ  לבדו  וי " באמת להש עוכמו  רבינו  עצמו  ר  מתבודדשהול  סביבו  א  עומדים  העולם   בשעה שכל 

ולא לכבוד   \ט/, מאחר שאין נצרך לשום בריה, לא לפרנסה\ח/[ז]  וצועק לה' ואף אחד לא שומע
 :   [י]  שברו על ה' אלקיוולא לשום דבר, רק 

 
 רמוז במעשה בחסיד אחד וכו'  מה שנתבאר לעיל באות ב', כיצד עתה חוזר לבאר 

 
ת    לט פרק  בראשית    א ֶ ֹּאֶמר ֶאל ֵאש  ָיִדי: )ח( ַוְיָמֵאן ַוי  ר ֶיש  לוֹּ ָנַתן ב ְ ֶ ִית ְוכֹּל ֲאש  ָ ב  ַ י ַמה ב  ל ב ַ   ֲאדָֹּניו ֵהן ֲאדִֹּני לֹּא ָיַדע ִאת ִ ו  ָגדוֹּ ִית)ט( ֵאיֶננ  ַ   ב 

דֹּ  ה ָהָרָעה ַהג ְ וֹּ ְוֵאיְך ֶאֱעש ֶ ת  ְ ר ַאת ְ ִאש  ֶ ֲאש  ַ ָתְך ב  י ִאם אוֹּ ָמה כ ִ י ְמאו  נ ִ ֶ ְך ִממ  י ְולֹּא ָחש ַ נ ִ ֶ ה ִממ   ת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹּהים: ָלה ַהז ֹּא ַהז ֶ
 ממני )כלשון הפסוק(  -מתרצוממנו,  -גם בדפו"ר ותרלד  ב

 רצה לרמוז לשתי מניעות אחת על הדבור ואחת על המעשה.ואולי    הוצרך להביא ראיה מעוד פסוק.  צ"ע מדוע   ג
מָ   כב פרק  בראשית    ד  ַעש  לוֹּ ְמאו  ַ ַער ְוַאל ת  ַלח ָיְדָך ֶאל ַהנ ַ ְ ש  ֹּאֶמר ַאל ת ִ ְנָך  )יב( ַוי  ָ ֶאת ב ִ ְכת  ה ְולֹּא ָחש ַ י ְיֵרא ֱאלִֹּהים ַאת ָ י כ ִ ה ָיַדְעת ִ י ַעת ָ ה כ ִ

י:  נ ִ ֶ  ֶאת ְיִחיְדָך ִממ 
 לללהתפ   -מתרצו  ה

 להשי"ת   -מתרצו  ו

 אות רמא   חיי מוהר"ן   עיין   ז 
מוהר"ן   עיין  ח רמא   חיי  וְ   -אות  ת  ְדדו  וֹּ ִהְתב  ִלי  ֵיש   ָמַתי  ָאַמר  ֶ ש  מוֹּ  ְ ש  ב ִ י  ַמְעת ִ ָ ש  )א(  השגתו:  נוראות  ָלם  גדולת  ָהעוֹּ ל  ָ כ  ֶ ש  ָעה  ָ ש  ב ְ ֶ ש  ָאַמר 

ָכם ָאז ֵיש   תוֹּ ב ב ְ ֵ ש  ְמִדים ְסִביָביו ְוהו א יוֹּ י הו א  עוֹּ ת. כ ִ ְדדו  וֹּ . ְוַגם   לוֹּ ִהְתב  פוֹּ ָלם ְוַעד סוֹּ ף ָהעוֹּ וֹּ ָמע ִמס  ְ לוֹּ ִנש  ה ְוקוֹּ ק ָ ָמָמה ד ַ ל ד ְ קוֹּ ל ִלְצעֹּק ב ְ ָיכוֹּ
ש  ב ְ  דוֹּ יו ַהק ָ ִ י ִמפ  ַמְעת ִ ָ ן ֲאנָ ָאנִֹּכי ש  ין ָהָעם ַוֲהמוֹּ ֵ ל ַלֲעמֹּד ב  כוֹּ י ָ ֶ ה, ש  ק ָ ָמָמה ד ַ ל ד ְ ש  לוֹּ קוֹּ י ֵ ֶ ָממָ ַעְצמוֹּ ש  ל ד ְ קוֹּ ים ְוִיְצַעק ב ְ ִ ָלם  ש  ף ָהעוֹּ וֹּ ה ִמס  ק ָ ה ד ַ

הו   ֶ ש  כ ְ ֶ ִדין ָאַמר ש  ו  ָלל. ְוֵכן ְלִעְנַין ִרק  ְמעו  כ ְ ְ ים ְסִביָביו לֹּא ִיש  ִ , ְוָכל ָהֲאָנש  פוֹּ ד ְוַגם  ְוַעד סוֹּ ד ִנְפָלא ְמאֹּ ו  ל ִלְרקֹּד ִרק  ָלם הו א ָיכוֹּ ין ָהעוֹּ ֵ ב ב  ֵ ש  א יוֹּ
 ָ ַעם ַאַחת ש  ַ ָאַמר,  פ  ֶ ַעְצִמי ש  י ב ְ ךְ ַמְעת ִ ְבתוֹּ ד ו  ד ְמאֹּ ְמִדים ְסִביבוֹּ ְוהו א ְמַרק ֵ ָלם עוֹּ ל ָהעוֹּ ָ כ  ֶ ִמי ש  ֶמה כ ְ וֹּ ָלם ֲאִני ד  ין ָהעוֹּ ֵ ב ב  ֵ ש  וֹּ י  ֶ ָעה ש  ָ ש  א   ב ְ ָ ְך ב  ָ ו   כ 

ג ַ  ה  ָ ְוִגל  נו   ָ ִעמ  ר  ֵ ב  ד ִ ְזַמן  ֵאיֶזה  ב ְ ְך  ָ כ  ה. ַאַחר  ֲחֻתנ ָ ל  ֶ ֶזֶמר ש  ֵלי  ו  כ ְ נ  ֶ ֶזה ש  ִעְנָין  ְקָצת  ָלנו   '  ם  ְוכו  ה  ק ָ ד ַ ָמָמה  ד ְ ל  קוֹּ ב ְ ְוִלְצעֹּק  ים  ִ ין ֲאָנש  ֵ ב  ַלֲעמֹּד  ַכל 
ם ַאֵחר:  ָמקוֹּ ְמבָֹּאר ב ְ ַ  כ 

ב'    עיין לק"ה   ט ב'  זה לשונו שם זכו לאמת נ"ת שואל כיצד הצדיקים שהיו מקבלים  שמוהר מתנת שכיב מרע  ָרה    -  .  ִלְכאוֹּ ֱאֶמת  ֶ ב  י  כ ִ
ן הַ  ֵ ה ִאם כ  ֶ ֻרב ָ ָקש  ֶ ִלים ש  דוֹּ יִקים ַהג ְ ד ִ ם ִמן ָהֱאֶמת חַ צ ַ לוֹּ ָ ִקים ַחס ְוש  ן ְלִפי ֶזה ֵהם ְרחוֹּ ֵ ן ַעם, ִאם כ  ִלים ֵמֲהמוֹּ ַקב ְ ְ מ  ֶ ה ש   ַ ְרָנָסָתם ִממ  ַ ם פ  ָ ֻכל  ס  ם כ ְ

ם  לוֹּ ָ ל ִזְכר       : ְוש  דוֹּ נו  ַהג ָ ֵ י ַרב  ִ ָיא זוֹּ ִמפ  ְ ש  ֵמֵעין ֻקש  ֵפרו  י ב ְ ַמְעת ִ ָ ְכָבר ש  וֹּ ו  ש  ָ ֶזה ַהל  נוֹּ ִלְבָרָכה ב ְ ְצִריֵכִני ִליֵדי  וֹּ ַ ים, ְוַאל ת  ִ ש  ָאנו  ְמַבק ְ ֶ ן, ַעל ַמה ש  
ה   ִמז ֶ ְרָנָסָתם  ַ פ  ֶ ִלים ש  ַהְמַקב ְ ו   ָוָדם. ֵאיְך ֵאל  ר  שָֹּ ָ ב  ַנת  דוֹּ ַמת ְ ַהק ְ ָתיו  יחוֹּ ְך שִֹּ וֹּ ִמת  י  ַמְעת ִ ָ ש  ֶזה  ל  ָ )כ  זוֹּ  ה  ָ ְתִפל  ב ִ ִנים  ְמַכו ְ ה  ֵאיְך ֵהם  ִמז ֶ ר  ֵ פ  ס ִ ֶ ש  ת  וֹּ ש 

ַצחו   ֵתנו  הו א: ב ְ ָ ש  ק ָ ַ ר ב  ֱאֶמת ִעק ַ ֶ ץ ַעל ֶזה(. ַאְך ב  רו  ֵ י ַהת  ַמְעת ִ ָ ש  ְולֹּא ש  דוֹּ נוֹּ ַהק ָ וֹּ ְצִריֵכִני ִליֵדי ַמת ְ   ת ְלש  ַ ְיָקא,  ְוַאל ת  ר ָוָדם' ד ַ שָֹּ ָ ר ָוָדם, 'ב  שָֹּ ָ ַנת ב 
ִריכִ  צ ְ ֶ ש  ְכִלית  ַ ַהת  ר  ִעק ַ ֱאֶמת  ֶ ב  י  בַ כ ִ ִמל ְ ד  עוֹּ ֵאין  י  כ ִ ֵליַדע  ַרְך  ים  ָ ִיְתב  הו א  ַרק  ָלל  כ ְ ָלם  עוֹּ ָ ב  ִנְמָצא  ָבר  ד ָ ם  ו  ש  ֵאין  ֶ ש  ַהְינו   ד ְ  , ש  ָ ַממ  ד  עוֹּ ֵאין  וֹּ  ד 

י ה' הו א ָהֱאלִֹּהים   וֹּ כ ִ י ֵאין ש  ְלַבד  , כ ִ ש  ָ ד' ַממ  'ֵאין עוֹּ ד,  ַחת ֵאין עוֹּ ַ ְוַעל ָהָאֶרץ ִמת  ַעל  ַ ַמִים ִממ  ָ ש  ַ ָלם כ ְ ב  עוֹּ ָ ִנְמָצא ב  ָבר  ם ד ָ ָלל לֹּא ַרק  ו  כ ְ ָלל 
פ ֵ  ֶ ָל"ה ש  ְ ש   ַ ש  ְוֵכן ָרִאיִתי ב  ָ לֹּא ַממ  , כ ְ ה  ֵ לֹּא ַקמ  א כ ְ ָ ל  ֹּל ֶהֶבל. ְוכֹּ י ַהכ  ַרְך כ ִ ָ וֹּ ִיְתב  ָת ֶאל ְלָבֶבָך  הו א ְלַבד  בוֹּ ֵ ם ַוֲהש  וֹּ ָ ַהי  "ל ְוָיַדְעת  ק ַהנ ַ סו  ָ ן ַהפ  ֵ ֵרש  כ 

י ה' הו א   ַעל כ ִ ַ ַמִים ִממ  ָ ש   ַ ַרְך, ֲאָבל הו א ַז"ל    ָהֱאלִֹּהים ב  ָ ִיְתב  ָלתוֹּ  ד ֱאלִֹּקים זו  ֵאין עוֹּ ֶ ָנה ש  ו ָ ַ טוֹּ ַהכ  ו  ש  ְ ְלִפי פ  ד, ו  ַחת ֵאין עוֹּ ָ ֵרש   ְוַעל ָהָאֶרץ ִמת  ֵ פ 
 ֶ ָ ש  ש  ַ ַרק ה' הו א ָהֱאלִֹּהים ב  ֶ וֹּ ש  יב ֶאל ִלב  ִ ְלָהש  ִריְך ָלַדַעת ו  צ ָ ֶ ָנה ש  ו ָ ַ ַ ַהכ  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמת  ַ ָלל,  ַמִים ִממ  ם ִנְמָצא כ ְ ו  ם ִנְבָרא ְוש  ו  ד ש  ַחת ְוֵאין עוֹּ

וֹּ  ֶנְגד  ש   ָ ַממ  ת  ִציאו  ְ מ  ַ ב  ֵטל  ָ ב  ֹּל  ְוַהכ  ש   ָ ַממ  ְוֶאֶפס  ַאִין  ֹּל  ַהכ  י  חַ   כ ִ ִמת ַ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַעל  ַ ִממ  ַמִים  ָ ש   ַ ב  ה  ָ ְלַמט  ְוֵהן  ְלַמְעָלה  ְוֵהן  ַרְך.  ָ ֶהֶבל  ִיְתב  ֹּל  ַהכ  ת 

ש  ַר  ָ עֵ ְוֶאֶפס ַממ  ַ ְמש  ל ַחד ְלפו ם ַמה ד ִ ָ יר ַרק כ  ר ְלַהְסב ִ ָ ָלל, ְוָדָבר ֶזה ִאי ֶאְפש  ָבר כ ְ ם ד ָ ו  ד ש  ִלב ֵ ק ה' הו א ָהֱאלִֹּהים ְוֵאין עוֹּ .  ר ב ְ ַעל  ה  ֶׁ ִנְמָצא ש 

ַרְך. ְוַהּפַֹּעל ִנְכלָ  ְגּדוֹּ ִיְתּבָ ֵטל נֶׁ ַהּכֹּל ּבָ ֶׁ ת ש  י ָהֱאמֶׁ ף ַמע  ּפִ ְבִחיַנת סוֹּ ּכַֹּח ּבִ ְרָנָסה אוֹּ  ל ּבַ ָחד ּפַ ִלים ֵמאֶׁ ַקּבְ ּמְ ֶׁ ש  ִפּלוּ ּכְ ן א  ה. ְוַעל ּכֵ ִחּלָ ָבה ּתְ ָ ש  ַמח  ה ּבְ שֶֹּׁ
ַר  ּנוּ ִיְתּבָ ל ִמּמֶׁ ֵצא הוּא ְמַקּבֵ יּוֹּ ל ַהּכֹּ ּכַ ר ַהּפַֹּעל אֶׁ ֵ ס וְּמַקש ּ פֶׁ ַהּכֹּל ַאִין ְואֶׁ ֶׁ ֵדַע ש  יּוֹּ ֶׁ ַעְצמוֹּ ֵמַאַחר ש  ל  ְך ּבְ ַזי הוּא ְמַקּבֵ "ל א  ּנַ ן  ַח ּכַ וֹּ ַרק ֵמַהּכַֹּח ָהִראש 

ִליֵד  ְצִריֵכנוּ  ּתַ ְוַאל  ין,  ִ ש  ְמַבּקְ ָאנוּ  ֶׁ ש  ֵתנוּ  ָ ש  ּקָ ּבַ ר  ִעּקַ ה  ְוזֶׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ֵרא  ֵמַהּבוֹּ ַהְינוּ  ת  ּדְ ִלְטעוֹּ ּלֹּא  ֶׁ ש  ְיָקא  ּדַ ָוָדם'  ר  שָֹּ ּבָ ַנת  'ַמּתְ ָוָדם,  ר  שָֹּ ּבָ ַנת  ַמּתְ י 
ֹּב  ש  ל ֵמהַ   ְוַלח  ַקּבֵ ּמְ ֶׁ ם ש  לוֹּ ָ ל ֵמַהּכַֹּח הָ ַחס ְוש  ַקּבֵ ּמְ ֶׁ ל ֵמָאָדם ֵיַדע ש  ַקּבֵ ּמְ ֶׁ ש  ִפּלוּ ּכְ ִמיּוּת ַהּגוּף ַרק א  ְ ש  ַהְינוּ ִמּגַ , ּדְ ש  ר ָוָדם ַמּמָ שָֹּ ן,  ּבָ וֹּ י ַהּפַֹּעל  ִראש  ּכִ

"ל. ַהּכַֹּח ְוַכּנַ ר ּבְ ָ נו  זִ   ְמֻקש ּ ֵ ַתב ַרב  ָ כ  ֶ ִחיַנת ַמה ש   ר ָהאֱ ְוֶזה ב ְ ִעק ַ ֶ נוֹּ ִלְבָרָכה ש  ֵני  ְכרוֹּ רֹּב ב ְ ֶ ִאין ש  י ֵעיֵנינו  רוֹּ "ל, כ ִ נ ַ ַ ת כ  וֹּ ִרי  ֵאין ִנְצָרְך ַלב ְ ֶ ש  ֶמת הו א כ ְ
ִמְתפ ַ  י  כ ִ ת,  וֹּ ִרי  ַלב ְ ִנְצָרִכין  ֵהם  ָצִרי ָאָדם  הו א  ֶ ש  ֵמַאַחר  ו  ֲחֵברוֹּ  ל  ֶ ָבתוֹּ ש  ָצִריְך ְלטוֹּ ְוָכל ֶאָחד  ה  ִמז ֶ ֶזה  ַלֲחֵברוֹּ הו  ְרְנִסין  ָבר  ד ָ ְלֵאיֶזה  ְכַלל  ְך  ב ִ א 

ִר  ָלם ֵהם ִנְצָרִכין ַלב ְ ל ָהעוֹּ ָ ְמַעט כ  אי כ ִ ַוד ַ ן ב ְ ֵ "ל ְוִאם כ  ֲאָמר ַהנ ַ ַ מ  ַ ם ב  ָ ָבן ש  ו  מ  ַ ת, כ  וֹּ ִרי  ַהְינו  ֵליַדע  ִנְצָרְך ַלב ְ "ל, ד ְ ִחיָנה ַהנ ַ א ב ְ ר הו  ת. ַאְך ָהִעק ָ וֹּ י 
וֹּ  ב  ר  ָ ְמֻקש   ֹּל  ַהכ  ֶ יִ   ש  וֹּ  ֶנְגד  ָבֵטל  ו  ַרְך  ָ וַ ִיְתב  ב ְ הו א  ַוֲאַזי  "ל  ְוַכנ ַ ש   ָ ַממ  ַרְך  ָ ִיְתב  ו   נ  ֶ ִממ  ל  ֵ ְמַקב  ֹּל  ַהכ  ֵמֲחֵברוֹּ  ל  ֵ ַקב  ְ מ  ֶ ש   ַמה  ְוָכל  ש   ָ ַממ  ַרְך  ָ ֵאינ ְתב  אי  וֹּ  ד ַ

זֹּ  ֵדַע  וֹּ י  ֶ ש  ֵמַאַחר  "ל  נ ַ ַ כ  ֵמֶהם  ל  ֵ ַקב  ְ מ  ֶ ש  י  ִ פ  ַעל  ַאף  ת  וֹּ ִרי  ַלב ְ ה ִנְצָרְך  ָ ְוַזכ  ָרה  רו  ב ְ יִדיָעה  ב ִ ְדִעין  את  וֹּ י  ֶ ש  כ ְ ָהֱאֶמת  ר  ִעק ַ ֶזה  י  כ ִ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ב ְ ְוֶזהו    .
ָבר ב ִ  ם ד ָ ו  א ַחד ְוֵאין ש  ָ ַֹּח ְוכֹּל  ַהכ  ר ב ְ ָ ַֹּעל ְמֻקש   ַהפ  ֶ "ל ש  נ ַ ַ ַרְך כ  ָ  .ְלָעדוֹּ ִיְתב 

 תהלים קמו ה'  י
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מעשה בחסיד א' שהקניטתו אשתו והלך ולן וכו', ושמע שתי    \יא/ח ע"ב(סוד )ברכות י  וזה

וסיפורם הי' על אודות פרנסה, כמובא שם בגמרא. שהקניטתו,  ,  רוחות שמספרות זו עם זו
זה בחי' החרון אף. שתי רוחות, זה בחי' ב' רוחות הנ"ל, הנעשין ע"י המתקת החרון אף, 

חי' פרנסה שעל ידה מוציאין מכח  פועל כנ"ל. וזה תלוי בבדהיינו כשמוציאין מכח אל ה
את גילוי מלכותו ית'  מכח אל הפועל לפי מדרגתו    דהינו שהחסיד היה צריך להוציא אל הפועל כנ"ל:  

שהקנבעולם,   באשתו  ונשתלשל  אף  חרון  נעשה  אף  יותחילה  החרון  המתיק  והוא  נתקוטט   ע"יטתו,  שלא 
ועי"ז זכה לפרנסה ולא נצרך לבריות ועי"ז זכה ,  \ יב/יום המיתה  רלזכו  תהלך ללון בבית הקברוש  ע"י  ,עימה

 לאמת ויכול היה להוציא מכח אל הפועל. 

 :  \יג/ך כל התורה הזאת מרומזת במאמר זהולא גילה יותר, אי
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 חברותא לתורה סו עד כאן ביאור 

 

* 
 

 

 לתורה סו   המשך שיחות השייך

 

 באש ובמים חלק ג פרק יג מהספר  
 מכח הרב-יים לתלמידשנ י פ

ר'   את  רבינו  שמע  הזאת  הצדיקים  סעודת  בהתעוררות    חינקעס   משהבזמן  לבנה  קידוש  אומר 

נו מאד מאד והתחיל לדבר מזה )היינו והתלהבות מעומק הלב כדרך אנשי שלומינו, והוטב בעיני רבי

ה על הפסוק  לאנפהדבר שרבינו גילה תורה    שהתלמיד מתפלל יותר טוב מרבו( ועל ידי זה השתלשל

 
רת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות.  דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצו והתניא: מעשה בחסיד אחד שנתן    -  ברכות יח:   יא

רענות בא לעולם.  ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו, אמרה חדא לחברתה: חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פו 
ה.  שומעת אמרי לי. הלכה היא ושטה ובא אמרה לה חברתה: איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת  

ואמרה לה חברתה: חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה: שמעתי, שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו. הלך הוא  
כל   של  שניה.  ברביעה  כולו  וזרע  שלו    -העולם  רוחות    -לקה,  שתי  אותן  ושמע  הקברות,  בבית  ולן  הלך  האחרת  לשנה  לקה.  לא 

ואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה לה: חברתי, לא  רות זו עם זו. אמרה חדא לחברתה: ב שמספ 
א  לכי  אלא  קנים?  של  במחצלת  קבורה  שאני  יכולה  איני  לך:  ובאה.  כך אמרתי  ושטה  הלכה  לי.  ואמרי  בואי  שומעת  ומה שאת  ת 

רביעה שניה שדפון מלקה אותו. הלך וזרע  גוד? אמרה לה: שמעתי, שכל הזורע ב ואמרה לה חברתה: חברתי, מה שמעת מאחורי הפר 
לקה ושלך לא  נשדף, ושלו לא נשדף. אמרה לו אשתו: מפני מה אשתקד של כל העולם כולו    -ברביעה ראשונה. של כל העולם כולו  

בין    לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה לקה, ועכשיו של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף? סח לה כל הדברים הללו. אמרו:  
אשתו של אותו חסיד ובין אמה של אותה ריבה. אמרה לה: לכי ואראך בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. לשנה האחרת הלך ולן  

בא    רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה: חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות   בבית הקברות ושמע אותן 
 ני, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים.לעולם. אמרה לה: חברתי, הניחי

 כי לא רואה פני גהנם.  , אזי ביום המיתה מודה מאד על זה   , ואשה רעה   ו שמי שיש ל   תורה צ' תנינא עיין    יב 
 עי"ש.  –  לרי"מ מורגנשטרן תשסח עמ' שטז   עיין ים החכמה   יג

אך זה החסיד    , לו הניסיון של כעם בזה שהקניטתו אשתו נה חסיד זה לא היה לו פרנסה והיה  ה    -שם בעמ' שיח שיט   ואלו סוף דבריו 
וזו    , כביכול   ב"ה בעלה אלא הבין הרמז שהקנטת אשתו היא בסוד הנסירה של השכינה שנקראת אשת חיל מק   , לא נפל עי"ז לכעס 

לשם  אלא  ח"ו  אף  חרון  לשם  זו  נסירה  שאין  בר"ה  מחדש  שנה  כל  נעשית  הפועל   הנסירה  אל  הכח  מן  השפע  בחי'    שזה   , הוצאת 
שבית הקברות הוא    , וזהו הרמז שמצא החסיד ב' הרוחות בבית הקברות דייקא   , הפרדת ב' הרוחות הפרדת רוח דלתתא מרוח דלעילא 

והמיתה  הנפילה  ח"ו  , מקום  מיתה  לבחי'  נופל  ובזה  אף  חרון  בחי'  שהיא  כפשוטו  הנסירה  שמקבל  במי  לן    , והיינו  החסיד  בבית  אך 
הנסיר  בעמקות  שהתבונן  רוחות   , ההקברות  ב'  הפרדת  לשם  הנסירה  שכל  שם  בביה"ק   , ומצא  שם  שמצא  הרוחות  בב'  נרמז    ,שזה 

פותח את   בבחי'  שננסרים  הרוחות  ב'  ע"י  הורדת השפע  על  רוחות המתות  המרמזים  בב'  זה  עניין  רמז  הרי  ]וגם כפשוטו  כנ"ל  ידך 
והרי בזה  .  ת ומטיילות ושומעות הכרוזים דלעילא ק אין המיתה גמורה וחיות שם הרוחו שמצא שם בביה"ק שנתגלה לו שאף בביה" 

לתחיה ביתר שאת    מתגלה שבאמת אין כלל נפילה ומיתה אמיתית שאף המיתה הגשמית החיצונית היא רק בבחי' נסירה כדי לשוב 
העולם   שלכל  בזמן  פרנסה  לשפע  החסיד  זכה  ואמנם  מזוככים[  בגופים  נצחיים  בצורת לחיים  שנות  המתיק    ,היו  החסיד  את  שזה 

והפך מחרון אף להשפעת עשירות  בצורת  החיצונית שיש בשנות  בבגדים    .הנסירה  מונחת  היתה  א'  בגמ' שרוח  הביאור  וזה המשך 
ינת  והז"א שבבחינת המחשבה שבכח הוא בבח   , שב' הרוחות מרמזות כנ"ל על ז"א ונוק'  , שאין יכול לעוף  , ורוח ב' במחצלת קנים  , נאים 

בחי' היו"ד שמעל הוא"ו שבאות אל"ף שבבחי'    ]אולי הכוונה שבכח[  שהוא בחי' היו"ד העליונה דהוי"ה שבים )מעל הפרגוד    בגדים נאים שיכול לעוף ולעלות 

בלקו"מ שם  כמבואר  מעל  וה  .(הפרגוד  לעלות  יכולה  שאינה  קנים  מחצלת  בבחינת  בארץ  ומונחת  ודלה  עניה  היא  מהז"א  כשננסרת  נוק' 
והיה צריך החסיד ללון ב' שנים בביה"ק עד שבשנה ג' רמזו לו משמים שא"צ   (שתחת הוא"ו דאות אל"ף וכנ"לבבחי' היו"ד התחתון דאדנ"י )   .גוד הפר 

וע כל גילוי מתגלה בג' מדרגות של אח' ופנים ויחוד ובשני שנים הראשונים שעוד  יותר לשמוע הגילויים מב' הרוחות המתות שכיד 
 .[ ה הג' שזכה להשגה השלימה בבחי' יחוד א"צ לזה ה דיחוד הוצרך לצאת לביה"ק ובשנ ג ר לא היה החסיד בד 
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זאת שמרמזים על מניעותיו של מוהרנ"ת   "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי", יש הרבה פרטים בתורה 

יש את כל עליותיו וירידותיו של רבו  להיראות אצל רבינו בתקופה זו ושבכל זאת יכול התלמיד להרג

ל מרבו, וכמו דוג  אם הוא מקושר אליו באמת וכו'. ואמר שבבחינות מסויימות יתכן שהתלמיד יהיה

שמצינו אצל אלישע הנביא שביקש "ויהי נא פי שנים מרוחך אלי"... אולם כל זה הוא מכוחו של רבו  

 י אוזן השומעם!  ו כותב מוהרנ"ת: אשרעל התורה שגילה רבינ)ראה ליקוטי מוהר"ן סי' ס"ו(. 

  

   מעלת ההתבודדות

ך אלי( דיבר עם מוהרנ"ת מענין מערת ברוחנים  "בעת שאמר רבינו זצוק"ל התורה ס"ו, )ויהי נא פי ש

ונתעורר   התבודדות.  ידי  על  אם  כי  למדריגתו  בא  לא  הנביא  שאליהו  מוהרנ"ת  והבין  ז"ל,  אליהו 

ועסק   נשים  לעזרת  והלך  אחד מוהרנ"ת  היה  כך  ובתוך  גדול.  בהתעוררות  והתבודדות  בתהילים 

ורצ  אירוסין(,  )מסיבת  "תנאים"  מסיבת  עושה  העיר  שממאנשי  התנאים,  והרנה  על  יהיה  ג"כ  "ת 

וחיפשו אותו ולא מצאו אותו, והבינו מסתמא הוא עוסק בהתבודדות, והתחילו לצעוק ברחובות: ר' 

 ים" )אבני"ה ברז"ל סי' כ"ד(.  נתן, ר' נתן, ואז יצא לחוץ והלך אל התנא

  

יך  אב אא "המסופר, שרבינו אמר למוהרנ"ת שבעת שהיה בארץ ישראל וביקר במערת אליהו הנבי

זיך אויסגעמאלט אט דא איז געשטאנען אליהו הנביא און זיך אויסגערעדט דאס הארץ פאר השי"ת"  

ה הבין מוהרנ"ת שגם אליהו  )ציירתי לעצמי שכאן עמד אליהו הנביא והשיח את לבו להשי"ת( ומז

 הנביא לא הגיע למדריגתו כי אם ע"י העצה הזאת של שיחה בינו לבין קונו כנ"ל.  

  

  שוברים מניעות ועיםהגעג

מוהרנ"ת נשאר אצל רבינו עד לאחר השבת. לקראת שבת הגיעו לרבינו כמה אורחים, ביניהם היה  

של   בשבחו  דיבר  רבינו  ישראל.  מארץ  עתה  זה  שחזר  ישראל,  אחד  לארץ  לעלות  שזכה  זה  יהודי 

י כך שבר ל יד" ועואמר עליו: "בודאי בהכרח שהיו לו געגועים לארץ ישראל מאחר שזכה להיות שם

את כל המניעות. "על ידי זה נסתבב הדבר" כותב מוהרנ"ת "שאמר רבינו על השולחן תורה נוראה 

תורה נוראה מענין המשכת רוחו של  מענין שבירת מניעות. וכן אח"כ במוצאי שבת קודש אמר גם כן

 משיח" )שני הענינים הללו נמצאים בליקו"מ סי' ס"ו(.  
 עד כאן מבאש ובמים 

מ פ  -  והר"ןחיי  ִאם   באות  ִלי  ַמר  אָּ וְׁ ִמי,  ַעצְׁ בְׁ נָּה  בָּ ַהלְׁ ש  ַקדֵּ מְׁ ִייִתי  ֶשהָּ ַאַחר  ִחי  ַויְׁ ַשת  רָּ פָּ ַלב  ֶרסְׁ בְׁ תקס"ז  ַנת  שְׁ )ב( 

יָּ  ִחים הָּ ם:ֱהִייֶתם ְשְׁמֵּ עְולָּ הָּ ה לְׁ דְולָּ ה גְׁ ִכים ֲחיָּלוְ            ה טְובָּ יּו הְולְׁ ה ַבֲחלְום הָּ אָּ ר ְזאת ֶשרָּ ךְׁ ִספֵּ ְא ַאַחר כָּ ד ת ַרבְות מְׁ

פְורְׁ  ם  הֵּ ה  מָּ ַעל  ִלי  ֶשֶאצְׁ אְותְו  לְׁ ִתי  ַאלְׁ שָּ וְׁ ה,  דְולָּ גְׁ א  מָּ גֻּזְׁ ְאד  מְׁ ַרִבים  ִצפֳִּרים  יֶהם  ַאֲחרֵּ ִחים  פְורְׁ יּו  הָּ ַהצִ וְׁ פֳִּרים  ִחים 

רּו זְׁ יךְׁ ַיעְׁ ִתי אֵּ ַאלְׁ שָּ ן ַהֲחיָּלְות. וְׁ אְותָּ ְזר לְׁ ִכים ַלעְׁ ַמר ִלי ֶשהְולְׁ אָּ יֶהם וְׁ ִש ֶשַאֲחרֵּ הֵּ ֶהם וְׁ לּו ַמִניִחין  לָּ אֵּ יב ִלי ֶשַהִצפֳִּרים הָּ

ם עְוזְׁ  ֶזה הֵּ ם ּובָּ דָּ ֶנגְׁ ִקים ֶשכְׁ ַתלְׁ ה ִנסְׁ חָּ ּה ַהלֵּ י אְותָּ דֵּ ה ֶשַעל יְׁ חָּ ם לֵּ מָּ ַעצְׁ ֶשה ִלי ְזאת ֲהְלא  מֵּ יָּה קָּ הָּ ן ַהֲחיָּלְות. וְׁ אְותָּ ִרים לְׁ

ִא  צָּ ה ִנמְׁ חָּ קְום ַההּוא ֶשַמִניִחין ַהלֵּ ן הַ ַבמָּ ן:ים אְותָּ ֶהם ַגם כֵּ ַיִזיק לָּ ם וְׁ ן שָּ ִחילּו         ֲחיָּלְות ַגם כֵּ ִהתְׁ ִאיִתי וְׁ ךְׁ רָּ תְוךְׁ כָּ בְׁ

ה ַעד ֶש  ַמטָּ ן לְׁ מָּ הְוִריד ַעצְׁ ִטים ִמן ַהִצפֳִּרים לְׁ ַלקְׁ יּו מְׁ הָּ י ַהֲחיָּלְות וְׁ כּו ַאֲחרֵּ לְׁ הָּ ֶרץ, וְׁ אָּ ם ַעל הָּ לָּ דּו כֻּ מְׁ ִפיֶהם.    עָּ ֶרץ בְׁ אָּ הָּ

ר ֶשלִ וְׁ  בָּ לּו ַהִצפֳִּרים ַאֲחרֵּ ַהדָּ כּו אֵּ יֵּלְׁ יךְׁ יָּבְואּו וְׁ ֶשה ִלי אֵּ יָּה קָּ הָּ ל. וְׁ ַבר ַמֲאכָּ יָּה דְׁ ְלא הָּ ְגל וְׁ ר עָּ בָּ יָּה דָּ טּו הָּ , ִכי  י ַהֲחיָּלְותקְׁ

רּו  מְׁ אָּ וְׁ ִטים.  ַלקְׁ ֶזה ֶשמְׁ ַהִצפֳִּרים, ּוַמהּו  ִמן  ר  יְותֵּ ה  רָּ הֵּ ךְׁ מְׁ ם הְולֵּ דָּ אָּ ה הָּ ִלי ֶשֶזהַבֲהִליכָּ ה      חָּ ַנֲעְשֶה לֵּ ִמֶזה  ִטים  ַלקְׁ ֶשמְׁ

י דֵּ ה ַעל יְׁ חָּ קְום ֶשַמִניִחין ַהלֵּ ל מָּ כָּ ם ַכַנ"ל, ּובְׁ דָּ ֶנגְׁ ן ֶשכְׁ ִמית אְותָּ ם    ַהַנ"ל ֶשמֵּ קְום ֶשהֵּ מָּ ם בְׁ דָּ ֶנגְׁ ִתים ֶשכְׁ ִקים ּומֵּ ַתלְׁ ֶזה ִנסְׁ

ִרים בָּ ה דְׁ ֶזה ַכמָּ ה ִלי בָּ שָּ יָּה קָּ הָּ יִני זוְ   )וְׁ אֵּ ם(:וְׁ רָּ ִתי           כְׁ ַנסְׁ ִנכְׁ ְאד, וְׁ ְמךְׁ מְׁ יָּה ֶפַתח נָּ ִאיִתי ֶשהָּ רָּ נָּע וְׁ צְׁ קְום מֻּ מָּ ִתי לְׁ ַנסְׁ ִנכְׁ וְׁ

וְׁ  ם  שָּ ִמי  ַעצְׁ ִתי  ַכבְׁ שָּ וְׁ ם  שָּ רוְ לְׁ ִייִתי  ֶשהָּ ם  שָּ לְׁ ִתי  ַנסְׁ ִנכְׁ וְׁ  . ְחֶשךְׁ ם  שָּ יָּה  הָּ וְׁ ַהֶחֶדר,  אְותְו  בְׁ ַחלְונְות  שּום  יּו  הָּ ֶצה  ְלא 

ַחבֵּ  ִהתְׁ ִייִתי מַ לְׁ הָּ וְׁ ם  שָּ רְׁ גָּ ִייִתי רְוֶצה לְׁ הָּ וְׁ ל ַהִצפֳִּרים,  ם כָּ שָּ ְנס לְׁ ִלכְׁ ִחילּו  ךְׁ ִהתְׁ תְוךְׁ כָּ ם. בְׁ אִתי שָּ בֵּ ֶנחְׁ וְׁ ם בְׁ א  ִריחָּ יִָּדי,  פְׁ

א ּומֵּ  רָּ נֵּי ַהּׁשּונְׁ ְרַח ִמפְׁ ֶדֶרךְׁ ַהִצפֳִּרים ִלבְׁ נֵּיֶהם וְׁ תּול[ ִבפְׁ א ]חָּ רָּ ה שּונְׁ דָּ מְׁ עָּ ִנכְׁ וְׁ ל ַמה ֲחַמת ֶזה  כָּ תְוךְׁ ַהֶחֶדר. וְׁ ם לְׁ לָּ סּו כֻּ נְׁ

א: רָּ ֲחַמת ַהּׁשּונְׁ יִָּדי ְלא הְוִעיל מֵּ ם בְׁ ִריחָּ ִייִתי ַמפְׁ ה הֵּ         ֶּׁשהָּ ִתי ַעל מָּ ַאלְׁ שָּ מְׁ וְׁ אָּ אן, וְׁ כָּ ִאין לְׁ אן  ם בָּ כָּ ִאין לְׁ ם בָּ רּו ִלי ֶשהֵּ

אַ  שָּ וְׁ בּועְות[.  ]ַאַבעְׁ אִקין  פָּ ֶהם  לָּ יְות  הִלהְׁ מָּ לָּ ִתי  ה    לְׁ ִמיתָּ ֶשמְׁ ַהַנ"ל  ה  חָּ ַהלֵּ ִהיא  אִקין,  ַהפָּ ֶשל  ה  חָּ ֶשַהלֵּ ִלי  רּו  מְׁ אָּ וְׁ ֶזה 

יְׁ  אִקין  ִמפָּ ֲהְלא  ִתי  ַאלְׁ שָּ וְׁ ם.  דָּ ֶנגְׁ ֶשכְׁ ם  לְות  אְותָּ בֵּ ַהנְׁ ן  אְותָּ ּומֵּ ֶבֱאֶמת,  הּוא  ן  ֶשכֵּ ִלי  רּו  מְׁ אָּ וְׁ ן  כֵּ ַגם  ֶהם  מֵּ מּות  לָּ כְוִלים 

ִתין מֵּ  ם.  ֶהם ֶזה ַמזִ ֶשמֵּ ִתים שָּ ם מֵּ קְום ֶשהֵּ אְותְו ַהמָּ לְום         יק לְׁ שָּ ַוע ַחס וְׁ אִתי ֶשְלא ֶאגְׁ דְול, ִכי יָּרֵּ יָּה ִלי ַצַער גָּ הָּ וְׁ

בֵּ  ַהנְׁ חְון  רַ ִמִסרְׁ בָּ ִיתְׁ ם  ַהּׁשֵּ לְׁ ל  ַפלֵּ ִמתְׁ ִייִתי  הָּ וְׁ ְאד,  מְׁ ה  בֵּ ַהרְׁ ִצפֳִּרים  ם  יּו שָּ הָּ ִכי  בְׁ לְות,  ֶזה.  ַעל  עָּ ךְׁ  ךְׁ  כָּ יֶהם תְוךְׁ  ֲעלֵּ רּו  בְׁ

ה   קָּ עָּ ַנֲעְשָּה צְׁ יו, וְׁ ם ַאֲחרָּ לָּ חּו כֻּ רְׁ ן פָּ כֵּ ה וְׁ חָּ ְשִמְׁ ם ִצפְור בְׁ ַרח ִמּׁשָּ ן ּופָּ ִריָּתָּ רּו ִלבְׁ זְׁ חָּ אִקין וְׁ ם ַמזָּל טְוב ַמזָּל טְוב,  ַהפָּ עְולָּ בָּ

ִתי ַמזָּל טְוב: ַאגְׁ ַגם ֲאִני שָּ  וְׁ

עס רבנו  שהיה  זמן  באותו  שנאמר  נכיון  סו  בתורה  שמדבר  וק  נראה  ובכלליות  כיצד.  וצ"ע  שלנו  לתורה  קשור  זה  שמעשה  ראה 
הוולד וזהו שצעקו מזל טוב בסופם  מהדינים שיש בתחילת הוצאה לפועל ונמתקים בסופה והם בבחי' חבלי לידה לפועל שצריך ל

על התורה שלנו שהדיבור  א'  רות  ומות ומעשבלק"ה תר  ועייןשהוא בחי' ממוצע  דיבור  שצפור בחי'    אות ז'  תורה יא  עייןו   וצ"ע.
ול גמבחי' ע  תשי עולזה רומז הצפרים שבפיהם ליחה שנ  נופלים הרשעיםע"י האמת שבדיבור  עיין בתורה אות ג' שו בחי' ממוצא  

 וממית את החילות של הרע והסט"א הנ"ל  העליונים פיםנו המקי דהיי 



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    4פד: 

כּו' והנה נתעכבתי שם עד ימי חנוכה וטלטולי למאהלבשנת תקס"ז שהתחיל גלותי    -    ימי מוהרנ"ת, סימן ט"ו וב וְׁ

ר כָּ אחר.  -ַהִנזְׁ במקום  כמבואר  פקודתו  כפי  אליו,  לבוא  הקבועים  מהזמנים  אצלנו  היה  חנוכה  ושבת  יל.  עֵּ לְׁ

אולי  וה שמא  בפרט  שיעור,  בלי  המניעות  רבו  אך  חנוכה.  שבת  על  לברסלב  לנסוע  ולהתגעגע  לכסוף  תחלתי 

חותנ  יבוא  כך  בבתוך  שאהיה  בעת  ַכרי  ַכִנזְׁ שיבוא  יום  בכל  מצפים  היו  כי  לי  -ברסלב,  היה  ובודאי  כּו'.  וְׁ יל  עֵּ לְׁ

ק את לבבי והתגברתי על כל המניעות  יסורים מנסיעה זאת הרבה מאוד. אך השם יתברך ברחמיו בלי שיעור חיז 

מסייעין לו   אבל הבא ליטהרונסעתי לברסלב. והשם יתברך עזרני כי בתחילה לא היה לי על הוצאות ולא עגלה. 

כּו'. ועזרני השם יתברך והזמין לי עגלה והוצאות הדרך   ומי שרוצה באמת בחשק חזק כראוי נתבטלין המניעות וְׁ

רְונוְ  ה אור ליום ו' ערב שבת קודש ראש חודש טבת, שהוא מימי חנוכה, וזכיתי לדבר מיד ִלבְׁ -ובאתי לרבינו ִזכְׁ כָּ רָּ

רְונוְ  רָּ -עם רבינו ִזכְׁ ה, אף על פיִלבְׁ שכבר היה שוכב על מיטתו. וסיפר לי מיד מענין המעשה שעבר עליו באלו    כָּ

יסור לו  והיה  סובלתו  הדעת  שאין  כזה  דבר  עליו  שבדה  ובליעל  רע  איש  שנמצא  ואמר  הימים  מזה.  רבים  ים 

זכיתי להיות )יתבאר במקום אחר(. ?היכן? והנה  כּו'  וְׁ אצלו על   שנדמה לו שמעולם לא היה לו יסורים כאלה 

כך נסעתי לקהילת קודש -חנוכה ושמעתי תורה נפלאה וכתבתי אותה לפניו ודיברתי עימו הרבה. ואחרשבת  

ביום   לשם  ובאתי  לברסלב  ונסעתי  וחזרתי  כּו'  וְׁ באותו  נעמירוב  הלבנה  את  קידשתי  לא  עדיין  ואני  בערב.  ג' 

והי הלבנה  קידוש  זמן  של  האחרונה  הלילה  היתה  הלילה  ואותה  גהחודש.  וחושך  ענן  שום  ה  נראה  ולא  דול 

כּו'. והיה לי צער ביותר וגם בלא זה התגברה עלי עצבות ומחמת זה ביותר. ואחר כך -רושם בעלמא של הלבנה וְׁ

כּו'. ותליתי עיני למרום  -ושאל אותי על מה אתה במרה שחורה כל  נכנסתי אליו באותה הלילה וְׁ כך ושתקתי 

רְונוְ יותר מבתחילה  וביקשתי השם יתברך קצת ונראית הלבנה ִזכְׁ -. ותיכף ברכתי ברכת הלבנה ונכנסתי אצלו 

ה בשמחה. ותיכף כשבאתי לפניו ענה ואמר הלא ראיתם שעתה הוא איש אחר לגמרי. והיה לו נח כָּ רָּ ת גדול ִלבְׁ

כך דיברנו עימו -וענה ואמר עלי ועל כל אנשי שלומנו אם אתם הייתם בשמחה היה טובה גדולה להעולם. אחר

סיפר-ואחר  קצת. רְונוְ   כך  ִזכְׁ אייזיק  יצחק  ר'  חתנו  ולפני  טוב.  -לפני  מזל  טוב  מזל  מענין  נוראה  מעשה  ה  כָּ רָּ ִלבְׁ

בעת-ואחר היה  המנהג  כי  יחד.  עימו  נאכל  שאנחנו  ציוה  רק    כך  יחד,  עימנו  אכל  לא  שבחול  אצלו  שישבנו 

רואז בלילה ַהנִ לפעמים כשהיה איזה עת רצון ובדיחא דעתיה, היה מצוה שנאכל עימו יחד.   כָּ יל היה גם-זְׁ עֵּ כן -לְׁ

רְונוְ  ִזכְׁ הוא  יחד.  ואכלנו  וציוה שנאכל עימו  רצון ושמחה קצת  ר-שעת  כָּ ַהִנזְׁ וחתנו  ה  כָּ רָּ ובתוך -ִלבְׁ ואנכי.  יל  עֵּ לְׁ

שלומנוה מאנשי  שאחד  שמע  גם  \יד/סעודה  בהתעוררות  -היה  הלבנה  ברכת  ואמר  הלבנה  את  מקדש  כן 

רְונוְ אנשי שלומנו.  והתלהבות מעומק הלב כדרך   ה מאוד מאוד, והתחיל לדבר מזה. ועל-והוטב לרבינו ִזכְׁ כָּ רָּ -ִלבְׁ

וחך אלי". וכבר ידוע אצלינו  ידי זה נסתבב הדבר עד שגילה תורה נפלאה לפנינו על פסוק "ויהי נא פי שנים בר

רְונוְ  ִזכְׁ הקדוש  מפיו  לשמוע  שזכינו  ודיבור  דיבור  כל  לו-שעל  צריכין  אנו  ה  כָּ רָּ פעמים  ִלבְׁ לא  מר כמה  "אלמלא 

אתינא לעלמא אלא למשמע דא", מכל שכן כשזכינו לשמוע המשך כזה. אשרי אוזן השומעם. ונתעכבתי שם עד 

מה ואחד  אורחים  באו  קודש  שבת  ועל  רְונוְ שבת.  ִזכְׁ רבינו  וסיפר  ישראל  מארץ  היה  מארץ -ם  עימו  ה  כָּ רָּ ִלבְׁ

ישרא לארץ  געגועים  לו  בהכרח שהיה  שזכה  ישראל, שבודאי  ועל ל, מאחר  שם.  הדבר -להיות  נסתבב  זה  ידי 

רְונוְ  ה על השולחן תורה נוראה מענ -שאמר רבינו ִזכְׁ כָּ רָּ כּו': ִלבְׁ  . ין המשכת רוחו של משיח וְׁ

שמעתי בשמו שאמר לאחד שמי שהיה בעל מחלוקת בגלגול העבר אז כשנתגלגל נעשה   -  קנ"בשיחות הר"ן, סימן  

בזוהר הקדוש על קורח שהוא בעל מחלוקת דבעא לאחלפא ימינא בשמאלא.  איטר יד. ורמז לדבר מה דאיתא  

ז  יד שנחלף אצלו שמאל בימין. ובספר הא"ב אות א'  ובשביל  ב כת  –אמת    -ה עונשו כשנתגלגל נעשה איטר 

כּו'. עוד שמעתי מר' שמואל מטעפליק בעת שנסע עימו לנאווריטש   בעמוד אחר מי שהיה שקרן בגלגול העבר וְׁ

כּו' ש לומר שבשעת שינה שלו  אני ואיך ישנת אתה. אני ישנתי בענין איטר יד. כ  אמר לו פעם אחת איך ישנתיוְׁ

 . ו בהם מאות איש איטר יד ימינו: שהיהיה עוסק בענין איטר יד, והזכיר אז מענין שבט בנימין שנאמר בהם 

כּו'. וסיפר לי כך הלכתי לבית ר' נפתלי שנמצא שם איש א-אחר  -  ימי מוהרנ"ת, ח"ב סימן כ"ה חד מארץ ישראל וְׁ

כּו'. ואני אמרתי בלבי שכל המניעות מארץ ישראל עד הנה. כי באותן הכל נסיעתו   עיתים היו שעת מלחמה וְׁ

שיתגבר חשקי יותר להנחשק הנפלא הקמוץ וסתום הזה שהוא לנסוע לארץ   האלה הם רק בשביל החשק כדי

ט חמדה  ארץ  לאבותינ הקדושה.  שהנחיל  ורחבה  עלובה  יותר  נתגברתי  אשר  עד  והבלבולים -ו  המניעות  ידי 

ביותר עצמי  והחזקתי  מארץ    האלה  מהאיש  שמעתי  ואז  לנסוע  עזרני  יתברך  והשם  זה  כל  על  להשגיח  לבלי 

כָּ  ַהִנזְׁ גדולה  -רישראל  למניעה  קצת  לי  היו  האלה  הדברים  וכל  כּו'.  וְׁ לי  וסיפר  נסיעתו  סדר  כל  יל  עֵּ מחמת  לְׁ

אם  ידי זה כי פניתי לצד אחד והסתכלתי הלא  -יותר על  כך נתחזקתי-סכנה. אבל אחרששמעתי גודל הרעש וה

. והשם יתברך  כן נסעו מארץ ישראל לחוץ לארץ וסיכנו עצמם בשביל פרנסה לגודל הדוחק שלהם-פי-על-אף

שי לנסוע מחוץ לארץ לארץ עזרם שבאו בשלום. על אחת כמה וכמה אני מחוייב לסכן עצמי בשביל תיקון נפ

ידי יסורים. וגם רבינו  -ם עלאפשר לבוא כי א-בחסדו לבוא לשם כי לארץ ישראל איישראל והשם יתברך יעזרני  

רְונוְ  ה נסע בשעת מלחמה גדולה ואם )?כי?( מ-ִזכְׁ כָּ רָּ רְונוְ ִלבְׁ ה אשר אין מי  -י אנכי להשוות עצמי לרבינו ִזכְׁ כָּ רָּ ִלבְׁ

הקל שבקלים לבקש גדולות   דבר שבקדושה מחויב אפילו  כן לענין -פי-על-כמוני, אףנדמה אליו מכל שכן פחות  

רְונוְ כאשר שמעתי מפיו הקדוש   ה. אדרבא אני מחויב למסור נפשי יותר ויותר אלף פעמים לבוא -בעצמו ִזכְׁ כָּ רָּ ִלבְׁ

רְונוְ  ה אפילו קודם שבא לארץ ישראל היתה קדושתו ו-לארץ ישראל. כי רבינו ִזכְׁ כָּ רָּ פרישתו מעלתו וצדקתו  ִלבְׁ

יג השגות נשגבות תכלית המעלה ולא נסע לארץ ישראל כי אם לפעול להשונשגב ונעלה מאוד מאוד ב  גבוה

 
סימן קצו שהיה זה משה חינקס ונראה שרבנו רמז בזה שהוא זכה לפי שנים כרבו ועיין ימי התלאות שאחר פטירת    עיין שיש"ק ח"ב   יד 

גורם המחלוקת של הסווארנער רב על מוהרנ"ת   כל חסידי ברסלב למיתה ממש עי"ש עד שה רבינו היה הוא עיקר  ושל  .    תירו דמו 
שנים  א' שפי  באות  יותר    וצ"ע מהמבואר  זכה  חינקס  לומר שמשה  קשה  של הצדיק  וירידות  מי שמרגיש מעצמו את העליות  זוכה 

 .ממוהרנ"ת 



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    5פד: 

שבחיו הנוראים עיין שם. אבל אנן יתמי  יותר ויותר. כי לגדולתו יתברך אין חקר. וכמבואר מזה בדברינו בסיפורי

על ולרחוש  וטיט  ברפש  להתגולל  צריכין  אנו  ועקרבים    דיתמי  נחשים  בין  ארץ  הארץ  עפר  לנשק  שנזכה  עד 

פי שאין אנו יודעים כלל מהו ארץ  -על-והנורא ואףראל ולהתגולל בעפרה הקדושה ולשאוב מאוירה הקדוש  יש

ציצי מהו  יודעים  אנו  אין  גם  הלא  טעמי  ישראל  כי  מצוות.  בשארי  וכיוצא  ולולב  סוכה  ומהו  תפילין  ומהו  ת 

אנ  לשום  נודעו  לא  וכמו שהמצוות  לנו.  כּוושי, מכל שכן  וְׁ עדותיך  נפלאות  וכל מצוותיך כתוב  וכמו שכתוב   ,'

ר מזה(. וכי חס ושלום נפטור מלעשות המצוות מחמת שאין אנו יודעין טעמן, כמו כן אנו  אמונה )עיין במקום אח

אף חי לא"י  להתגולל  התורה-על-יבין  לנו  הודיעה  כבר  כי  ישראל.  ארץ  מהו  יודעים  אנו  שאין  הקדושה    פי 

רְונָּםזִ -בעצמה ורבותינו ה בגמר-כְׁ כָּ רָּ רְונוְ א במסכת כתובות ובשאר מקומות ובמדרשים ובפרט רביִלבְׁ ה -נו ִזכְׁ כָּ רָּ ִלבְׁ

ושכ ישראל.  ארץ  מעלת  מגודל  לנו  גילו  שכולם  הנוראות  בארץ  בתורותיו  תלויה  הישראלי  איש  קדושת  ל 

ד על זה, על כל פנים המניעות שיש לכל אחד ואח  ישראל. ואם אין אנו זוכים לקבוע דירתנו שם מחמת גודל

לי  נזכה חיינו  ימי  כל  אחת  פעם  שם  אמותללהיות  ד'  שם  שהפליגו    ך  כמו  מאוד  טוב  זה  שגם  פנים.  כל  על 

רְונוְ  ִזכְׁ ה. וגם אולי ע-רבותינו  כָּ רָּ כך לנסוע עוד הפעם לקבוע דירתנו  -ידי זה שנלך שם ד' אמות נזכה אחר-לִלבְׁ

תנו בארץ חמדה שהבטיח הקדוש  ת במקום חיינו במקום קדושאיך לא נחוש להיות פעם אחשם. ועל כל פנים  

)ועיין בדברינו  ברוך הוא לאבותינו כ זו כמה פעמים הרבה בלי שיעור לגודל חיבתה  מה פעמים וחזר הבטחה 

במ שאימזה  מה  ויותר  אלה  כל  על  הן  באריכות(.  אחר  על-קום  נתחזקתי  כאן,  לבאר  המניע-אפשר  ות ידי 

כּו  . ': העצומות יותר ויותר וְׁ

ן הפרשה שמדברת מנסיעה לארץ ישראל.  והנה בליל שבת שירה בא על דעתי מעני  -  ימי מוהרנ"ת, ח"ב, סימן ל"א

כּו' דהי ינו שיצאו ישראל ממצרים וזה ידוע שכל יציאת מצרים כי הפרשה מתחלת ויהי בשלח פרעה את העם וְׁ

כּו'. וכן הפרשהלה אתכם מעני מצרים אל ארהיה לבוא לארץ ישראל. כמו שכתוב אע הזאת מדברת    ץ טובה וְׁ

ישראל כמו שכת כי קרוב הוא לארץ  תיכף מענין הדרך לארץ  נחם אלקים דרך ארץ פלישתים"  "ולא  וב שם: 

נסיעתי לארץ  ישראל שהיו הולכין לשם כפי כּו'. וכל ענין הפרשה הזאת מצאתי בה היטב כל ענין  וְׁ רוש רש"י 

שראל כמו שכתוב "ולא נחם אלקים דרך  ן לסבב הדרך ולבוא לארץ י מבואר בהפרשה הזאת שצריכיישראל. כי  

ויסב   כּו'  לוְׁ ואז התחלתי  כּו'.  וְׁ אותנו  אלקים  היסב  אנחנו  גם  כי  סוף".  ים  דרך המדבר  חשוב  אלקים את העם 

אבל עדיין לא מצאתי    בדעתי איזה ענין וטעם לזה מה שצריכין לסבב דייקא הדרך כשרוצין לבוא לארץ ישראל. 

בסעודת ליל שבת לפני  ק נראה איזה רמזים לזה. ודיברתי מענין שיחה זאת  נכון ומבואר היטב רק מרחוטעם  

ם לא הבינו מה כוונתי בזה. כי לא  העולם איך שמבואר בהתורה שלבוא לארץ ישראל צריכין לסבב הדרך. וה 

והנה אח הזאת.  בנסיעה  ישראל  לארץ  לנסוע  שבדעתי  טעם-רידעו  איזה  דעתי  על  בא  שצריכין   כך  מה  קצת 

הדר שלסבב  תורתו  פי  על  לעין  מבואר  הוא  ישראל  לארץ  לבוא  רְונוְ ך  ִזכְׁ רבינו  גררא -ל  אגב  אמרתי  ה.  כָּ רָּ   ִלבְׁ

כי מבואר בהתורה והוא  זה כאן  גם  )בליקוטי מו  אכתוב  פי שנים ברוחך"  נא  הר"ן ח"א, סימן ס"ו( שכל  "ויהי 

ק כדי שיתגבר החשק ביותר. וכל מה שהנחשק גדול המניעות שבעולם מדבר שבקדושה כולם הם בשביל החש 

ביו  גדולה  המניעה  אז  עלתביותר  כי  החשק.  בשביל  רק  היא  המניעה  כי  ביותר.  החשק  שיתגבר  כדי  ידי  -ר 

ביותר. כמו שמראין איזה דבר לפני תינוק וחוטפין ממנו שאז מתגבר חשקו ביותר ורץ    המניעה מתגבר החשק

ידי זה מתגבר חשקו -אדם מהדבר שבקדושה על ידי שמונעים את ה-ו כן עלף מאוד אחרי הדבר הזה. כמורוד

כּו'.  כן כל מה שהנחשק גדול יותר נותנין לו מניעות יותר ויותר כדי שיתגבר חשקו יו-ותר. ועליותר וי תר ויותר וְׁ

מת, ח דברים אלה בלבו היטב באעיין שם כל זה היטב כי הם דברים המוכרחים מאוד מאוד למעשה. ומי שיק

להשיג ולהגיע לכל הדברים שבקדושה שירצה. כי אין ולעבור על כל המניעות שבעולם, וידי זה לשבר  -יוכל על

ידי -ל המניעות לא באו כי אם בשביל החשק. כי עלדבר שימנעהו. כי אם יתגבר חשקו ישבר כל המניעות. כי כ

ידי זה יוכל להבין  -ויותר, על  רין יותרעות מתגבהמניעות יוכל להבין כמה גדול מעלת הנחשק. וכל מה שהמני

כּו' עיין שם כל זה היטב:כמה גדול מעלת הנח  שק וְׁ

ועתה מבואר לעין שבשביל זה סיבב אלקים את העם ולא נחם אלקים בדרך הקרוב כי בכונה סיבבם בדרכים  

לאר מיד  יבואו  שלא  ישראל  מארץ  והרחיקם  עלרחוקים  ויותר  יותר  חשקם  שיתגבר  כדי  ישראל  גודל  -ץ  ידי 

ה ותוקף  ריחוק הדרך  ויו-מלחמות שראו. שעלהמניעות של  יותר  יתגבר חשקם  זה  תר של כל הרוצים  ידי כל 

לבוא באמת לארץ ישראל. ומי שלא יוכל לעמוד בנסיון הזה באמת לא יבוא לארץ ישראל. כי כך מידתו של  

כל דבר שבקדושה. בפרט קודם  ידי המניעות הגדולות שמזמין קודם  -הקדוש ברוך הוא שמנסה את האדם על

ו להתקרב להצדיק האמת, שאז מזמין לו  וי בו, כגון לבוא לארץ ישראל, אכל דבר שבקדושה שכל היהדות תל

ַכר יל. כל -מניעות הנדמות למניעות גדולות וקשות מאוד. והכל בשביל החשק כדי שיתגבר חשקו ביותר ַכִנזְׁ עֵּ לְׁ

יוכל-על ועצומות  גדולות  המניעות  וכיס  ידי  חשק  לו  שיהיה  יתגבר  ואז  הנחשק  מעלת  גדול  כמה  ופין  להבין 

וא המניעה  תוקף  כפי  האמת  גדולים  הצדיק  אל  ויבוא  המניעות  כל  ישבר  בודאי  וכיסופין  בחשק  יתגבר  אם  ז 

ַכר ַכִנזְׁ החשק  בשביל  אלא  באו  לא  המניעות  כי  ישראל.  בנסיון  -ולארץ  לעמוד  יוכל  שלא  מי  ולהיפוך  יל.  עֵּ לְׁ

ביל  בעולם מגדול ועד קטן הכל הוא בשידי זה כי כל מה שמסבב ומגלגל השם יתברך עם כל אדם ש-על  יתרחק

 . דוע. ויתר מזה אין להאריך כאן: נסיונות. כי האדם לא בא לעולם הזה השפל כי אם בשביל נסיונות כי

ַעל    -  ;'ו'  השנה ב-ליקו"ה ראש י  –וְׁ דֵּ נּו ַעל  -יְׁ ה  -ֶזה, ַהיְׁ ִניעָּ י ַהמְׁ דֵּ תְוכְו ֶאת  יְׁ ל בְׁ ַקבֵּ ִלי לְׁ ֶשק ַנֲעֶשה כְׁ ַהחֵּ א  וְׁ גָּה  הָּ רָּ ַהדְׁ ְור בְׁ

ה, הַ  ִמדָּ מַ ּובְׁ זְוֶכה לְׁ ה, וְׁ ִניעָּ ר ֶאת ַהמְׁ ַשבֵּ ה, ּומְׁ ִניעָּ ִפי ַהמְׁ דְול כְׁ ֶשק גָּ ֶיה לְו חֵּ ךְׁ ֶשִיהְׁ ֶשזְוֶכה ַאַחר כָּ נּו כְׁ ק,  יְׁ ה ֶּׁשִהּוא חְושֵּ

ִניעָּ  ַהמְׁ מֵּ ַנֲעֶשה  ז  אאָּ הָּ ֶאת  תְוכְו  בְׁ ל  ַקבֵּ לְׁ ִלי  כְׁ ְקֶדם  לְו  יָּה  ֶשהָּ ֶשּׁשָּ ה  מְו  ּוכְׁ ק.  ַהֶנֱחשָּ רְונוְ ְור  ִזכְׁ נּו  ַרבֵּ מֵּ ִתי  ה: -ַמעְׁ כָּ רָּ ִלבְׁ

ֱאֶמת   ַלַצִדיק הָּ ַרךְׁ וְׁ בָּ ם ִיתְׁ ַהּׁשֵּ ב לְׁ רֵּ קָּ ִהתְׁ ִחיל לְׁ ֶשַמתְׁ ם כְׁ דָּ אָּ ִניעְות ֶשיֵּש לָּ ַהמְׁ ל ַהִיסּוִרים וְׁ ל  נַ   -ֶשכָּ ַקבֵּ ִלי לְׁ ֶהם כְׁ ֲעֶשה מֵּ

תְוכְו קְׁ  ךְׁ בְׁ א, ֶּׁש ַאַחר כָּ צָּ ל. ִנמְׁ אֵּ רָּ ַּׁשת ִישְׁ ה, ִכי ַעל  דֻּ דְולָּ ה גְׁ ה ִהיא טְובָּ ִניעָּ ה    -ַהמְׁ דֻּּׁשָּ ל אְור ַהקְׁ ַקבֵּ ִלי לְׁ י ֶזה ַנֲעֶשה כְׁ דֵּ יְׁ

ה. ) ִמדָּ גָּה ּובְׁ רָּ ַהדְׁ  פ"ה((. )וע"ע בהל' נזקי שכנים ג,ח, מובא להלן בתו' ק-בְׁ



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    6פד: 

כ. ד,  ברהמ"ז  ִא   -  ליקו"ה  ַּׁשת  דֻּ קְׁ ִעַקר  עֲ ִכי  ִעַקר  וְׁ ִלי  אֵּ רְׁ ַהִישְׁ ר יש  ְבאָּ ַכמְׁ ה,  דֻּּׁשָּ ִדקְׁ ַהִכסּוִפין  וְׁ צְון  רָּ הָּ ַרק  הּוא  תְו  בְודָּ

רְונוְ  נּו ִזכְׁ י ַרבֵּ רֵּ ִדבְׁ רְונוְ -בְׁ ַמר הּוא ִזכְׁ מְו ֶשאָּ קְומְות, ּוכְׁ ה מְׁ ַכמָּ ה בְׁ כָּ רָּ כָּ -ִלבְׁ רָּ ין ִמי  ִלבְׁ ה )שיחה"ר נא( ֶשַלֲעְבד ֶאת ה' אֵּ

אֵּ  פָּ דוְ ֶשִיתְׁ בְׁ עָּ ֶזה ֶשיּוַכל לְׁ , ַרק   ר בָּ ַרךְׁ בָּ דְו ִיתְׁ בְׁ עָּ ֶזה ֶשיּוַכל לְׁ ר בָּ אֵּ פָּ ִהתְׁ ינְו יָּכְול לְׁ ף אֵּ רָּ ךְׁ ַוֲאִפלּו שָּ אָּ . ַוֲאִפלּו ַמלְׁ ַרךְׁ בָּ ִיתְׁ

רִ  ֶשצָּ ַהִכסּוִפין,  וְׁ צְון  רָּ הָּ הּוא  ר  ִעקָּ חֲ הָּ צְונְות  רְׁ ִמיד  תָּ לְו  ֶיה  ֶשִיהְׁ ר  ַגבֵּ ִהתְׁ לְׁ דְוִליםיךְׁ  גְׁ ִכסּוִפין  וְׁ השם  זִָּקים  -ַלֲעבְוַדת 

ִמ  נּו  ַמעְׁ שָּ ִמֶזה  ר  יְותֵּ וְׁ ם(.  שָּ ַעיֵּן  ַמֲעִשיְות,  י  ִספּורֵּ סְוף  בְׁ ת  צָּ קְׁ ְזאת  ה  ִשיחָּ ר  ְבאָּ )ַכמְׁ כּו'.  וְׁ ַרךְׁ  בָּ רְונוְ ִיתְׁ ִזכְׁ ה -ִפיו  כָּ רָּ ִלבְׁ

ה ֶשהּוא בְׁ  דֻּּׁשָּ ִדקְׁ צְון  רָּ ַמֲעַלת הָּ ִמְגֶדל  מְו  עֲ   ַעצְׁ ל הָּ כָּ וְׁ ֲעבְוַדת ה'.  ּוַמֲעִשים טְוִבים ִעַקר  וְות  ה ּוִמצְׁ ִפלָּ ה ּותְׁ בְודְות תְורָּ

ה ִכי ִאם ַעל   דֻּּׁשָּ ר ֶשִבקְׁ בָּ שּום דָּ כְות לְׁ ר ִלזְׁ שָּ ִאי ֶאפְׁ ֶזה. וְׁ לּוִלים בָּ ם כְׁ לָּ י ֶזה, ַעל    -כֻּ דֵּ קּות   -יְׁ תְוקְׁ ִהשְׁ ֶשק וְׁ חֵּ צְון וְׁ י רָּ דֵּ יְׁ

ִכסּוִפין  לְ   וְׁ גּוִעים ֲחזִָּקים, וְׁ ַגעְׁ ְבר ֶאת  וְׁ ֶאה ִלגְׁ ר, ִירְׁ יְותֵּ ַגֶבֶרת בְׁ ה ִמתְׁ ִניעָּ ל ַמה ֶּׁשַהמְׁ שּום ְאֶפן, ַרק כָּ צְון בְׁ רָּ ֶפה ֶאת הָּ א ַירְׁ

צְונְות   גּוִעים ּורְׁ ַגעְׁ ִכסּוִפין וְׁ ֶשק וְׁ חֵּ מְו בְׁ ם, ַעד ֶשיִ ַעצְׁ עְולָּ ן לְׁ כֵּ ר, וְׁ יְותֵּ ר וְׁ יְותֵּ הְוִציא ִמכְ ֲחזִָּקים בְׁ ְמר לְׁ ֶכה ִלגְׁ ַח ֶאל ַהְפַעל  זְׁ

ה   דֻּּׁשָּ ִרים ֶשִבקְׁ בָּ ר ֲעבְודְות ּודְׁ אָּ ךְׁ ִבשְׁ ן ַאַחר כָּ כֵּ ה ֶשהּוא רְוֶצה. וְׁ דֻּּׁשָּ ר ֶשִבקְׁ בָּ וָּה אְו ַהדָּ ךְׁ עְוד ֶאת ַהִמצְׁ ֶצה ַאַחר כָּ ֶשִירְׁ

ַגם  לַ  ר  ַגבֵּ ִיתְׁ ֲחזִָּקי  -ֲעשְות.  צְונְות  ִברְׁ ן  וְׁ כֵּ ִניעְות  ֶּׁשַהמְׁ ַמה  ל  כָּ וְׁ ֶאת ם.  ר  ַגבֵּ ִיתְׁ ר,  יְותֵּ ִרים  ַגבְׁ ִמתְׁ בּוִלים  ַהִבלְׁ וְׁ ִעכּוִבים  הָּ

ּה אְותָּ ֶכה ַגם לְׁ ִיזְׁ ר, ַעד ֶשיְוִציא ִמְכַח ֶאל ַהְפַעל, וְׁ צְונְות ֲחזִָּקים יְותֵּ מְו ִברְׁ ר   ַעצְׁ ְבאָּ ם, ַכמְׁ עְולָּ ן לְׁ כֵּ ה, וְׁ ֲעבְודָּ הָּ וָּה וְׁ ַהִמצְׁ

ה "ִויִהי נָּא ִפי שְׁ בְׁ  דְול  ַהתְורָּ ֶשק גָּ ֶיה לְו חֵּ ר ֶשִיהְׁ ַגבֵּ ִאם ִיתְׁ ֶשק, וְׁ ִביל ַהחֵּ ה ִהוא ַרק ִבשְׁ ִניעָּ ן סו( ֶשַהמְׁ ַנִים" )ח"א, ִסימָּ

נִ  ה.  ִניעָּ ַהמְׁ ר  ַשבֵּ יְׁ ַוַדאי  בְׁ ה,  ִניעָּ ַהמְׁ ִפי  הַ כְׁ ַעל  ר  ַגבֵּ ִהתְׁ לְׁ קּות  ַחזְׁ ַהִהתְׁ ֶשִעַקר  א,  צָּ הּואמְׁ ה  דֻּּׁשָּ ַהקְׁ מֵּ ִעים  צְון   מְונְׁ רָּ הָּ ַרק 

פָּ  ַהִהתְׁ ֶשִעַקר  ל;  אֵּ רָּ ִמִישְׁ ד  ֶאחָּ ל  כָּ ִעם  ר  אֵּ פָּ ִמתְׁ ַרךְׁ  בָּ ִיתְׁ ֶּׁשה'  ַמה  ֲארּות  פָּ ַהִהתְׁ ִעַקר  ֶזהּו  וְׁ ֶשק,  ַהחֵּ ַעזּות  וְׁ הָּ מֵּ ֲארּות 

נּו שָּ ַעקְׁ הָּ ֶשַעל  וְׁ ֶהם.  ֶשלָּ ַהתוְ   -ת  ַלת  ַקבָּ ִעַקר  ֶזה  י  דֵּ פָּ יְׁ ַהִהתְׁ ַלל  כְׁ ֶשִהיא  ה.  ַכררָּ ַכִנזְׁ ַעזּות  -ֲארּות  הָּ ִעַקר  וְׁ יל.  עֵּ לְׁ

ְנס ַבֲעבְוַדת ה'   ם ֶשרְוֶצה ִלכְׁ דָּ אָּ ִריךְׁ הָּ צְון, ֶשצָּ רָּ הָּ נּות הּוא בְׁ שָּ ַעקְׁ הָּ צוְ   -וְׁ רָּ דְול בְׁ ן גָּ שָּ ֶיה ַעקְׁ ֶפה ֶשִיהְׁ ְלא ַירְׁ ַבל ַיֲעְזב וְׁ ן, לְׁ

ִמּׁשּום צְון  רָּ הָּ ִעקַ   ֶאת  ֶזה  וְׁ ם.  עְולָּ בָּ ה  ִניעָּ ַרךְׁ  מְׁ בָּ ִיתְׁ ֶּׁשהּוא  ַמה  ַרךְׁ  בָּ ִיתְׁ ֲארּותְו  פָּ ִהתְׁ ִעַקר  ֶזה  וְׁ ה.  ּׁשָּ דֻּ ִדקְׁ נּות  שָּ ַעקְׁ הָּ ר 

הּו  ֲארּות  פָּ ַהִהתְׁ ִעַקר  ֶבֱאֶמת  ִכי  ל,  אֵּ רָּ ִישְׁ ַבֲעבְוַדת  ר  אֵּ פָּ צְון  ִמתְׁ רָּ הָּ ִעם  ר  אֵּ פָּ ִמתְׁ ַרךְׁ  בָּ ִיתְׁ ֶּׁשה'  ַמה  ַרק  ֶשק  א  ַהחֵּ וְׁ

ַהִכסּוִפין דִ  כְות לַ וְׁ זָּק ִלזְׁ צְון חָּ רָּ ִמיד בְׁ ר תָּ ל ִלבְו בְועֵּ אֵּ רָּ ד ִמִישְׁ ל ֶאחָּ ל, ַמה ֶּׁשכָּ אֵּ רָּ ד ִמִישְׁ ל ֶאחָּ ה ֶשל כָּ דֻּּׁשָּ ֲעבְוַדת ה' קְׁ

ֲארּו פָּ ִהתְׁ ִעַקר  ֶזה  וְׁ אֵּ ֶבֱאֶמת,  ּה  מָּ ַעצְׁ בְׁ ה  ֲעבְודָּ הָּ ִכי  מְו,  שְׁ ַרךְׁ  בָּ ִיתְׁ ִכיתְו   , ךְׁ כָּ ל  כָּ ה  רָּ קָּ יְׁ מְו   ינָּּה  כְׁ  , ַרךְׁ בָּ ִיתְׁ ִאתְו  מֵּ ַהְכל 

ה, דֻּּׁשָּ ר ֶשִבקְׁ בָּ נּו ַלֲעשְות שּום דָּ ר לָּ שָּ ִאי ֶאפְׁ כּו'. וְׁ ם" )איוב מא, ג( וְׁ ִדיַמִני ַוֲאַשלֵּ תּוב, "ִמי ִהקְׁ ִה   ֶשכָּ ְלא לְׁ ל ִמּׁשּום  וְׁ נָּצֵּ

ה   רָּ ַעל    -ֲעבֵּ ִאם  שּו  -ִכי  יְׁ י  דֵּ ֶשאָּ יְׁ מְו  , כְׁ ַרךְׁ בָּ ִיתְׁ תְו  ינּועָּ ַרבְותֵּ רּו  רְונָּם-מְׁ ֶשל  -ִזכְׁ רְו  ִיצְׁ יְום  ל  כָּ "בְׁ ל:(:  )קידושין  ה  כָּ רָּ ִלבְׁ

דְוש  א ַהקָּ לֵּ מָּ ִאלְׁ ר, וְׁ ַגבֵּ ם ִמתְׁ דָּ רּוךְׁ -אָּ יָּדְו".  -בָּ ל בְׁ יָּה נְופֵּ רְו, הָּ ַעל  הּוא עְוזְׁ צוְ   -וְׁ רָּ הָּ ֲארּות הּוא ַרק בְׁ פָּ ן ִעַקר ַהִהתְׁ ן, ַמה  כֵּ

ד ִמִישְׁ  ל ֶאחָּ ְסף ַלה'  ֶּׁשכָּ ד ִלכְׁ ל ֶאחָּ ר כָּ ַגבֵּ צְון ֶשִמתְׁ רָּ רּות הָּ ַגבְׁ ִפי ִהתְׁ , ּוכְׁ ַרךְׁ בָּ דְו ִיתְׁ בְׁ עָּ זָּק לְׁ צְון חָּ רָּ ל רְוֶצה בְׁ אֵּ ַרךְׁ  רָּ בָּ ִיתְׁ

זְוֶכה   ן  כֵּ מְו  כְׁ זָּק,  חָּ צְון  רָּ מוְ -ַלֲעבְוַדתבְׁ ּוכְׁ ר-השם,  אֵּ פָּ ִמתְׁ ַרךְׁ  בָּ ִיתְׁ השם  ן  פָּ   כֵּ ַהִהתְׁ ִעַקר  ִכי  ַעזּות  ִעמְו,  הָּ הּוא  ֲארּות 

ַבֲעבְוַדת דְול  גָּ ן  שָּ ַעקְׁ הּוא  ִלי  אֵּ רְׁ ַהִישְׁ ֶּׁשִאיש  ַמה  ל,  אֵּ רָּ ִישְׁ ֶשל  נּות  שָּ ַעקְׁ הָּ ַרךְׁ  -וְׁ בָּ ִיתְׁ ֲארּותְו  פָּ ִהתְׁ ִעַקר  ֶשֶזהּו  השם, 

ַכרכַ  צוְ -ִנזְׁ רָּ בְׁ הּוא  נּות  שָּ ַעקְׁ הָּ ִעַקר  וְׁ יל.  עֵּ ַגבְׁ לְׁ ַהִהתְׁ ִעַקר  ֶשֶזהּו  רְוֶצה ן,  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְעל  ִלפְׁ כְות  ִלזְׁ ִעים  ַהמְונְׁ ַעל  רּות 

ר ַבֲעבְוַדת ה', ַאף   יְותֵּ דְול בְׁ ן גָּ שָּ ֶיה ַעקְׁ ן בְׁ   -ִפי    -ַעל    -ַבֲעבְוַדת ה', ִכי ֲאִפלּו ִאם ִיהְׁ ֶלה ֶשִאי כֵּ אֵּ ִניעְות כָּ ַוַדאי יֵּש מְׁ

אָּ  לָּ ר  שָּ ֶש ֶאפְׁ כְׁ ל  שָּ מָּ לְׁ ם,  רָּ ַשבְׁ לְׁ ם  נְו  דָּ חְותְׁ מֵּ גְון  כְׁ ַוֲעצּומְות,  ַרבְות  ִניעְות  מְׁ לְו  יֵּש  וְׁ ֲאִמִתי,  ַצִדיק  לְׁ ְסַע  ִלנְׁ ִריךְׁ  צָּ ם  דָּ אָּ

ה כּו'. וְׁ ם וְׁ עְולָּ נֵּי הָּ ר בְׁ אָּ ִאמְו ּושְׁ ִביו וְׁ אָּ תְו וְׁ ִאשְׁ ִניעוְׁ ל ַהמְׁ ר כָּ ַשבֵּ ַחזֵּק ּומְׁ ר ּוִמתְׁ ַגבֵּ לּו, ַוֲעַדִין יֵּש לּוא ִמתְׁ אֵּ ִניעְות  ְות הָּ ְו מְׁ

ן  כֵּ ַמשְׁ ר אְו מְׁ ל ַמה ֶּׁשיֵּש לְו, ּומְוכֵּ ִקיר כָּ גְון ֶשַמפְׁ לּו, כְׁ ִניעְות אֵּ ר ַגם מְׁ ַשבֵּ הּוא מְׁ מְון, וְׁ ֲחַמת מָּ ְסַע    מֵּ ִביל ִלנְׁ סּותְו ִבשְׁ כְׁ

הַ  ִלי, ַאףלְׁ ךְׁ ַרגְׁ ן ִאם-ִפי-ַעל-ַצִדיק אְו ֶשהְולֵּ ַגֶבֶרת ִמַדת ַהִדין    כֵּ עְו ַחס-ַחסִמתְׁ נְׁ מָּ לְום, לְׁ שָּ עְו ַחס-וְׁ נְׁ מָּ כְוִלים לְׁ לְום, יְׁ שָּ -וְׁ

ִניעְות ַרב ַוַדאי יֵּש מְׁ ם, ִכי בְׁ רָּ ַשבְׁ ֶלה ֶשְלא יּוַכל לְׁ אֵּ ִניעְות כָּ ַוַדאי ִבמְׁ לְום, בְׁ שָּ גְון וְׁ ם, כְׁ רָּ ַשבְׁ ר לְׁ שָּ ֶשִאי ֶאפְׁ ם  עְולָּ ְות בָּ

ַחסתְׁ  ֶזל  ַברְׁ י  לֵּ ִכבְׁ בְׁ ה  נּו   ִפיסָּ ֶשאָּ יָּן  ִענְׁ בָּ ל  שָּ מָּ לְׁ ן  כֵּ וְׁ לְום.  שָּ וְׁ ַחס  ַרבְות  ֶלה  אֵּ א כָּ ַכיְוצֵּ וְׁ לְום,  שָּ וְׁ ַחס  לְום, אְו חְוַלַאת  שָּ וְׁ

ֶאֶרץ ְסַע לְׁ ִלנְׁ ךְׁ וְׁ ילֵּ ִקין בְו לֵּ ל -עְוסְׁ אֵּ רָּ ַכר  ִישְׁ ה ַכִנזְׁ מָּ חָּ חְון ַהִמלְׁ עֵּ -ֶשהּוא ִעַקר ִנצְׁ ל ַאףלְׁ ן ִא -ִפי-ַעל -יל. ֲאבָּ ם  כֵּ דָּ אָּ ֶיה הָּ ם ִיהְׁ

ין נִ  עְות, אְו ֶשאֵּ יָּדְו מָּ ין בְׁ אֵּ ִפינָּה ַלֲעְבר בְו, וְׁ ין לְו סְׁ אֵּ יו, וְׁ נָּ פָּ ד לְׁ ִמים, ִאם ַהיָּם עְומֵּ עָּ ן ֶאֶלף פְׁ שָּ ל, אְו ַעקְׁ לָּ ִפינָּה כְׁ א סְׁ צָּ מְׁ

א, מַ ֶש  ַכיְוצֵּ לְום, וְׁ שָּ ה ַחס וְׁ מָּ חָּ ַעת ִמלְׁ נּות ֶשלהּוא שְׁ שָּ ַעקְׁ או  ה יְוִעיל הָּ תְוךְׁ ַהיָּם, ִכי לָּ ְפץ לְׁ ר ִלקְׁ שָּ ַוַדאי ִאי ֶאפְׁ ְו, ִכי בְׁ

ם זְוֶכה ֶשהשם דָּ ל אָּ ִבילְו ֶאת ַהיָּם, ַעל-כָּ ַרע ִבשְׁ ַרךְׁ ִיקְׁ בָּ נּות הּוא-ִיתְׁ שָּ ַעקְׁ ן ִעַקר הָּ ל   כֵּ יךְׁ ֶשהּוא ַעל כָּ צְון, ֶשאֵּ רָּ ַרק בְׁ

ְלא   ִנים  ַוֲאפִ פָּ צְון.  רָּ הָּ ֶאת  ם  ַיֲחִליש  רָּ ַשבְׁ לְׁ ר  שָּ ֶאפְׁ ֶשִאי  לְו  ֶמה  ֶשִנדְׁ ִניעְות  מְׁ בְות  ִרבְׁ וְׁ ִפים  ַבֲאלָּ אְותְו  ִעים  מְונְׁ ִאם  לּו 

שּום ְאֶפן, ַאף ֶצה-ִפי-ַעל-בְׁ ִירְׁ ן הּוא ַיֲעֶשה ֶאת ֶשלְו, וְׁ ֶשק וְׁ   כֵּ ר, ִכי ַהחֵּ זָּק יְותֵּ צְון חָּ רָּ ל ַפַעם בְׁ כָּ ֶיה  בְׁ ִריךְׁ ֶשִיהְׁ צְון צָּ רָּ הָּ

צ רָּ הָּ ן בְׁ שָּ ֶיה ַעקְׁ ִאם ִיהְׁ ן סו(. וְׁ ַנִים" )ליקו"מ ח"א ִסימָּ ה "ִויִהי נָּא ִפי שְׁ ַהתְורָּ ר בְׁ ְבאָּ ה, ַכמְׁ ִניעָּ ִפי ַהמְׁ ַהִניַח  כְׁ ִלי לְׁ ְון ִלבְׁ

ַהִכסּו  צְון וְׁ רָּ שּום ְאֶפן, ַאף ִאם ַמִפיִלין אֶאת הָּ ה בְׁ דֻּּׁשָּ מְו ֶשַמִפיִלין אוְ ִפים ִדקְׁ נָּא-תְו ַחסְותְו כְׁ לְום ַרֲחמָּ שָּ ַלן, ֲאַזי -וְׁ ִלצְׁ

ִריךְׁ  ל ַמה ֶּׁשצָּ ִמין לְו כָּ ַיזְׁ ִניעְות, וְׁ ל ַהמְׁ ל כָּ ַבטֵּ ר ּולְׁ ַשבֵּ ַרךְׁ לְׁ בָּ רְו ה' ִיתְׁ ַוַדאי ַיַעזְׁ ל סְוף בְׁ ֶאֶרץ לִ סְוף כָּ ה לְׁ ִסיעָּ ל, אְו  -נְׁ אֵּ רָּ ִישְׁ

ִרים ֶש  בָּ ר דְׁ אָּ ַיֲחְזר ִויסַ ִלשְׁ ה, וְׁ דֻּּׁשָּ ֶשק, ֶשהּוא ִעַקר  ִבקְׁ ִביל ַהחֵּ ה ִכי ִאם ִבשְׁ תָּ יְׁ ה ְלא הָּ ִניעָּ ל ִמינֵּי ִסיּועְות, ִכי ַהמְׁ כָּ עְו בְׁ יְׁ

ה,   ִניעָּ ַהמְׁ ֲחַמת  מֵּ ה  דֻּּׁשָּ ִדקְׁ צְון  רָּ הָּ וְׁ ֶשק  ַהחֵּ ֶאת  ַיִניַח  וְׁ ַיֲעְזב  ִאם  ם  דָּ אָּ הָּ ֶאת  ַנִסין  ֶשמְׁ יְון  תַהִנסָּ ַדעְׁ בְׁ ן  שָּ ַעקְׁ ֶשהּוא  ְו ּוכְׁ

ֶאת   ר  ַשבֵּ יְׁ ַוַדאי  בְׁ ֲאַזי  ְאֶפן,  שּום  בְׁ ה  דֻּּׁשָּ ִדקְׁ ֶשק  ַהחֵּ וְׁ צְון  רָּ הָּ ֶאת  ַמִניַח  ינְו  אֵּ וְׁ יְון  ַבִנסָּ ד  עְומֵּ ִניעְות  וְׁ ַהמְׁ וְׁ ִניעְות.  ַהמְׁ ל  כָּ

ַרךְׁ  בָּ ִיתְׁ ה'  יְוִשיעְו  וְׁ רְו  ֶשַיַעזְׁ ִלישּועְות,  כּו  ַהפְׁ לְׁ ִיתְׁ ִסבְות  ִעמְו  ב  ִויַסבֵּ ר  ,  בָּ ַהדָּ ַהְפַעל  ֶאל  יְוִציא  וְׁ ְמר  ֶשִיגְׁ ְאֶפן  בְׁ ה,  טְובָּ

ה ֶשהּוא רְוֶצה: ) דֻּּׁשָּ  עיי"ש(.  -ֶשִבקְׁ

ִליָּ   -  שיש"ק ח"א, תשכ"ד ַרת אֵּ עָּ ַין מְׁ ִענְׁ ַנ"תְׁ מֵּ ר ִעם מְוַהרְׁ ה ס"ו, ִדבֵּ צּוַק"ל ֶאת תְורָּ נּו זְׁ ַמר ַרבֵּ ת ֶשאָּ עֵּ הּו, זָּכּור ַלטְוב,  בְׁ

ִבין   הֵּ גָּתְו ִכיוְׁ רֵּ ַמדְׁ ִליָּהּו לְׁ א אֵּ נּו, ֶשְלא בָּ ַרבֵּ ַנ"תְׁ מֵּ ַנ"תְׁ זֵֶּכר-ִאם ַעל-מְוַהרְׁ ר ִמֶזה מְוַהרְׁ עְורֵּ ִנתְׁ דּות, וְׁ בְודְׁ י ִהתְׁ דֵּ -ַצִדיק-יְׁ

דְוש קָּ ַלךְׁ ַאַחר -וְׁ הָּ ה, וְׁ כָּ רָּ ַסק בִ -ִלבְׁ עָּ ִשים, וְׁ ַרת נָּ יֶזה ֶעזְׁ אֵּ ךְׁ לְׁ דּות בְׁ כָּ בְודְׁ ִהתְׁ ִהִלים וְׁ יָּה תְׁ תְוךְׁ ַכךְׁ הָּ ה. בְׁ דְולָּ רּות גְׁ עְורְׁ ִהתְׁ

ַנ"תְׁ ַגם ה ֶשמְוַהרְׁ צָּ רָּ רּוִסין, וְׁ ַדת אֵּ עֻּ ִעיר עְוֶשה סְׁ י הָּ שֵּ ַאנְׁ ד מֵּ אּו אְותְו,  -ֶאחָּ צְׁ ְלא מָּ שּו אְותְו וְׁ ִחפְׁ ִאים, וְׁ נָּ ֶיה ַעל ַהתְׁ ן ִיהְׁ כֵּ

א הּו מָּ תָּ ִבינּו: ִמסְׁ הֵּ ִה וְׁ דּות וְׁ בְודְׁ ִהתְׁ ק בְׁ ַלךְׁ ִעמְו  א עְוסֵּ הָּ א ַלחּוץ וְׁ ז יָּצָּ אָּ ן"! וְׁ ן"! "ַרִבי נָּתָּ חְובְות: "ַרִבי נָּתָּ רְׁ ְעק בָּ ִחילּו ִלצְׁ תְׁ

ה: ) דָּ עֻּ ֶזל, שיחו  -ַלסְׁ ֶני"הָּ ַברְׁ  (. ת וסיפורים ממוהרנ"ת סכ"ד; ֲאבָּ

רְונוְ -  שיש"ק ח"א, סעיף שצ"ד ִזכְׁ ַנ"תְׁ  ]מְוַהרְׁ ר  בְׁ -]ִספֵּ ַאַחת  ֶשַפַעם  ה[,  כָּ רָּ יִלבְׁ אֵּ יל מְוצָּ ֲאדְונֵּנּו  -ַשַבת-לֵּ ִעמְו  ר  ִדבֵּ ְקֶדש 

נּו זֵֶּכר ַרבֵּ נּו וְׁ ֶאֶרץ-ַצִדיק-מְורֵּ ת ֱהיְותְו בְׁ עֵּ ם בְׁ יָּה שָּ ִליָּהּו, ֶשהָּ ַרת אֵּ עָּ ה ִממְׁ כָּ רָּ רְונוְ -ִלבְׁ נּו ִזכְׁ ַמר לְו ַרבֵּ אָּ ל, וְׁ אֵּ רָּ ה -ִישְׁ כָּ רָּ ִלבְׁ



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    7פד: 

תוְ  ז בְׁ דְוִשים: "צִ אָּ יו ַהקְׁ רָּ בָּ ד" !  ךְׁ דְׁ בְודֵּ ִהתְׁ ִליָּהּו וְׁ ַמד אֵּ אן עָּ ִתי, כָּ ַדעְׁ ִתי ִלי בְׁ א    -ַירְׁ ט דָּ ט, אָּ אלְׁ אב ִאיךְׁ ִמיר אְויס ִגימָּ "הָּ

זֵֶּכר נּו  ַרבֵּ וְׁ נּו  מְורֵּ ֶשֲאדְונֵּנּו  ּוכְׁ  ! דּות"  בְודְׁ ִהתְׁ ִגיַהאט  אט  הָּ אּון  ִליָּהּו  אֵּ ַטאֶנען  ֶגעשְׁ זְ -ַצִדיק-ִאיז  לְו  ַמר  אָּ ה  כָּ רָּ את,  ִלבְׁ

יָּה ֶבן  ִליָּהּו הָּ מְו: ֲהְלא ַגם אֵּ ִכיר ֶאת ַעצְׁ ֶזה, ִכי ִהזְׁ ְאד בָּ ש מְׁ ַחדֵּ ִנתְׁ ר וְׁ עְורֵּ דּות, -ִנתְׁ בְודְׁ ה לְו ִהתְׁ תָּ יְׁ הָּ ם, וְׁ עְולָּ ֶזה הָּ ם בְׁ דָּ אָּ

ַעל י-וְׁ דֵּ ה-יְׁ ִמיתָּ ַטַעם  ַעם  טָּ ֶשְלא  זְו,  כָּ גָּה  רֵּ ַמדְׁ לְׁ ה  זָּכָּ רָּ   ֶזה  בָּ ִמדְׁ ִבין  הֵּ ִכי  כּו',  ה  וְׁ זָּכָּ ְלא  ִליָּהּו  אֵּ ֶשַגם  דְוִשים,  ַהקְׁ יו 

ִכי גָּתְו  רֵּ ַמדְׁ ַעל-לְׁ י-ִאם  דֵּ ִכי-יְׁ ם  גָּתָּ רֵּ ַמדְׁ לְׁ אּו  בָּ ְלא  דְוִלים  ַהגְׁ ַהַצִדיִקים  ל  כָּ ִכי  ַעל-ֶזה,  י-ִאם  דֵּ יו -יְׁ רָּ בָּ ִבדְׁ א  ַכמּובָּ וְׁ ֶזה! 

ר )לִ  קְום ַאחֵּ מָּ דְוִשים בְׁ ֶלק ב', סִ ַהקְׁ י מְוֲהַר"ן חֵּ ן ק'(: )קּוטֵּ הרנ"ת אְות כוכ"א אנשי מוהר"ן שיחות וסיפורים ממו  -ימָּ

 (.[  כ"ג )עמ' ק"ב(; 

השתלשלה    –שבליקו"מ ח"א, סי' ס"ו    –אמירת התורה: "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי"    -  שיש"ק ח"ב, סעיף קצ"ו

רְונוְ לבנה", וכששמעה  -ידי משה חינקעס, שאמר "קידוש  -על ה איך-רבינו ִזכְׁ כָּ רָּ ַכר  שאמרה  ִלבְׁ -בהתעוררות ַכִנזְׁ

יותר מהרבי"?   טוב  עוד מעט  כבר  הוא  אומר  "הנה  אמר:  יל,  עֵּ זיין    –לְׁ פון  בעסער  ער שוין באלד  זאגט  "האט 

כּו', ומזה השתלשלה כל אמירת התורה. ]ועיין שם   רעבין"?. ומוצאים באמת אצל אלישע שביקש "פי שנים" וְׁ

 (. -מובא לעיל([: ) -"ו )סעיף א', ובימי מוהרנ"ת סעיף ט בתורה

בשנת תר"ד השיא מוהרנ"ת את בנו רבי נחמן עם בתו של הרב החסיד רבי ישראל מעיר  - שיש"ק ח"ג, סעיף קל"ה

שֵּ  -יליפאוויץ )כשנה לפני הסתלקותו בהיותו בגיל ששים וארבע(, כשהתקרב יום החתונה נסע מוהרנ"ת עם ַאנְׁ

נּו לחתונה. ומנהג היה בימים ה לְומֵּ הם שלקראת ביאת החתן יצאו הורי הכלה ובני משפחתם לקבל את פני שְׁ

החתן ומלויו בשירה ובזמרה מחוץ לעיר והלאה. אולם כשנודע למתנגדים תושבי העיר מביאת מוהרנ"ת, יצאו 

ילקבל את פניו במקלות ואבנים. ואכן בהתקרב מוהרנ"ת עם בנו החתן לאַ  שֵּ נּו , התנפלו עליהם. והנה -נְׁ לְומֵּ שְׁ

מוהרנ"ת בראותו את כל הרעש והצעקות שהיו שם, היפנה עצמו לצד ונכנס ליער סמוך, בינתיים הלך המחותן 

רבי ישראל וקרא לשוטרים ובאו מהרה והשתיקום. כששקט המריבה הבחין ר' נחמן במוהרנ"ת שנעלם, והבין  

והלך לחפש את ליער הסמוך.  טוע   שהלך  ושמעו  ומתפלל  יושב  ומצאו  ביער  יתברך מוהרנ"ת  לה'  ן בתפילתו 

ואמר: "רבש"ע!! וכי למי יש כזו קבלת פנים כשלי. לאיזה שואב מים פשוט מקבלים את פניו כמו שמקבלים את  

"אז א טרעגער מאכט   -פני? וכל זה הרי אינו אלא משום שאני מדבר מרבינו ומגלה ומפרסם גדולתו ותפארתו"  

אס נאר דער פאר ווייל איך רעד פון דעם רעבן". וניחם את נה אקינד האט ער אזא קבלת פנים ? איז דאך דחתו

עצמו על פי הכתוב בתורה ס"ו חלק ח"א, שמבואר שם "שעיקר גדולתינו ותפארתינו )של כל היראים והכשרים(  

גרויסקייט און אונזער שיינקייט,    יהיה רק לעתיד לבוא". ושר תיבות אלו בניגון של אשת חיל הידוע: "אונזער

כּו' וועט נאר זיין אויף יענער וועלט", וחזר מוהרנ"ת לעגלה,  וועט מען   זהען ווען משיח וועט קומען". "אונזער וְׁ

 (.  -ונכנסו לעיר, וערך את החופה כדת וכדין: )

רְונוְ   -  שיש"ק ח"ג, סעיף תס"ב  ַרבי נחמן ִזכְׁ א ַפַעם רבי אברהם בְׁ ַבטֵּ רּוךְׁ -ִהתְׁ ַמר: "בָּ אָּ מְו, וְׁ ה ַעל ַעצְׁ כָּ רָּ ִתי   ִלבְׁ ַברְׁ ה', עָּ

" ַאַחת,  ה  תְורָּ ִעם  ַמן  זְׁ ֶמֶשךְׁ  יֶזה  אֵּ קּוַע  שָּ יְות  ִלהְׁ נּו  ַהיְׁ דְׁ נּו",  ַרבֵּ ִצּוּוי  כְׁ מְוֲהַר"ן  י  ַהִלקּוטֵּ ל  כָּ ה", ַעל  תְורָּ ַא  ִמיט  ן  גֵּעהְׁ

פִ  ַעל  יּו  ִיהְׁ ִלמּודְו  וְׁ יו  ֲעִשיְותָּ ל  ֶשכָּ תוְ וְׁ ֶשִעם  ִרים  ַספְׁ ּומְׁ זְו.  ה  תְורָּ ֶזה י  ֶדֶרךְׁ  בְׁ ַחי  א',  ֶלק  חֵּ מְוֲהַר"ן  י  ִלקּוטֵּ ֶשבְׁ ס"ו  ה  רָּ

ִציפּות: ) נָּה ִברְׁ ֶמֶשךְׁ ֲחִצי שָּ  (. -בְׁ

תקמ"ט סעיף  ח"ג,  י  -    שיש"ק  שֵּ מַאנְׁ כמה  עם  נחמן  ב"ר  אברהם  רבי  פעם  שלמד  ס"ו -לאחר  בתורה  נּו  לְומֵּ שְׁ

ישבליקוטי מו שֵּ לְומֵּ -הר"ן ח"א, התלהבו מדבריו ַאנְׁ כך, עד שנענה רבי ישראל כהן ואמר: "אם  -נּו השומעים כלשְׁ

 נזכה לשמוע ממשיח רק כאלו תורות, הרי שבאמת כבר כדאי להתגעגע ולצפות אליו: 

ביחד  על המובא בספר "ימי מוהרנ"ת" סימן ס"ו, שכותב שם מוהרנ"ת שבעת שהוציא    -  שיש"ק ח"ד, סעיף ע"ט.

י שֵּ נּו את מיטת רבינ -עם ַאנְׁ לְומֵּ אפשר לספר מזה אפילו -כך עד שאי-ו לקברו התנוצץ בדעתו גדולת הבורא כל שְׁ

י שֵּ כּו', עיין שם. אמרו ַאנְׁ נּו שהוא לסיבת קבלתו אז את בחינת ה"פי שנים" מרבינו )כמבואר ענינו  -לעצמו וְׁ לְומֵּ שְׁ

 בתורה ס"ו ליקוטי מוהר"ן ח"א(:  

 עד כאן השיחות 

 * 
 

 עניין תוסף רוחם יגועון וח בעניין הנשמה שהיא בחי' בכ  וספהה
 וכתבו ,  )מגיד מישרים של הב"י בראשית יד טבת(דכסופא    נהמא   תאכל  לבלתי  לעולם  באה   הנשמה  היות   נודע   –  א  דרוש  –  ויקהל  שמות   נחל  ערבי

  כך   בבירור  זה   ין ענ   ולהבינך.  הפועל  אל   מכח   להוציאה  לו  וניתנת,  בכח  והוא   באדם   ניתנת  הנשמה  כי)בעל העיקרים מג פ' ג' ה'(    הקדמונים
,  לנשמה  ונשמה  נ"נר  באדם  יש   כי,  הוא  הענין (  היטב  הדברים  כל   עתה  ונבאר  , לזה  שייך המ(  א  דרוש)  וישלח  בפרשת  ש"מ  עיין )  הוא

  כח   לו  יש  ז" ועי  חיה  נפש  באדם  וניתן ,  מאומה  יעשה  ולא  תנועה  לו   אין  דומם  כי,  באדם  הניתן   המעשה  כח   היא  הנפש  חלק  כי ,  והענין
.  ממללא   לרוח(  ז ,  ב  בראשית)  מתרגם  ולזה   ,לדבר  יוכל  בכחו   אשר   באדם  ניתן'  ה  מאת  וחיות   כח  הוא,  הרוח.  שחפץ  מה  כל  לעשות
  באדם   שניתן  השכל  הוא  לנשמה  נשמה.  המחשבה   מעולם  והוא,  שחפץ  מה  כל  האדם  יחשוב  בו  אשר',  ה  מאת  וכח  חיות  הוא,  נשמה
  ותו מ   ואחרי,  םבאד  חיות  מיני  ארבעה  אלו  הרי.  ישכיל   כך  שכלו  ערך  כפי  דאח  כל,  המושכלות  בכל  ישכיל  בו  אשר',  ה  מאת  וכח  חיות

 .  :(אותו )זוהר ח"א כ שפושטין לבוש רק אינו   הגוף אבל, האדם כל זה  כי, הללו נשמה חלקי ' ד רק נשאר ולא,  כלה הגוף
  מחלק ונדבר. חלקים' הד כל על תדין וממנו מאחד נדבר זה דבר ולהסביר, לפועל יוציאם והוא בכח באדם ניתנו החיות אלו כל ואמנם
  חלק   הוציא  הרי,  דבר  מדבר  וכאשר,  בכח  זה  הרי,  שירצה  עת  בכל  לדבר  כח  לו  יש  י"שע  וחיות  כח  באדם  תןני  הנה,  ממללא  הרוח

  וא ה האדם מפי שיוצא דיבור שכל, בדברו יצאה נפשי( ו, ה ש"שה ) הכתוב שאמר כמו ונשמתו  חיותו עצמיות הוא והוא, לפועל מהרוח
  מחשבה   בכל  וכן,  לפועל  מנפשו  חלק  מוציא  מתנועעש  ותנועה  המעש  בכל  וכן)   עתה   לפועל  הוציאה   אשר   מנשמתו  וחלק  אבר

 (.  לנשמה  נשמה מן וחלק  אבר לפועל  מוציא שכל איזה  ומחדש  שישכיל מושכל בכל וכן , לפועל  נשמה חלק מוציא  ומחשב שמהרהר



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    8פד: 

  יטעו   אם  אז ,  חבכ  רק  ינואש   ולפי,  הארץ  תוך  הפרי  כח  כמו ,  יטנו  יחפוץ  אשר  אל,  כותוהתהפ  שינוי  מקבל  בכח  שהוא   דבר  כל  כי   ונודע
  הפרי  שגדל אחר כי, התהפכות מקבל אינו לפועל שיצא אחר כ" משא, אחרת  פרי יוציא  אחר אילן שם  יטעו ואם, זה  פרי יוציא זה  אילן

  לעולם   יהיה   הוא  אלהים   עשה  אשר  כל  את  כי  ידעתי(  יד,  ג  קהלת)  הכתוב  שאמר   וכמו,  לעולם  שינוי   יקבל  לא   לעולם  יהיה  כן  באילן 
.  זולת   לא  לפועל  שיוציאנה  האדם  תוך   הנשמה  באה   ולזאת,  תמיד  כך  נשאר  לפועל  יצא   אשר  ל"ר ,  דייקא  עשה',  כו  סיף להו   אין  יועל

  שאר  על תדין ממנו אחד בחלק שנסביר מה שכל הקדמנו כאשר  ומעשה  ומחשבה בשכל וכן)  דיבור  איזה מדבר כשהאדם מיד,  זה ולפי
  העולם   לזה   ביאתה  עיקר  דהא ,  למעלה  למקומו   והולך  ההוא   חיותו   חלק  נבדל  דמי  אזי ,  עללפו  ההוא  חלק  הוציא  אזי (  הנשמה  חלקי
 .  העולם  בזה עוד להיות לה אין לפועל יצאה וכאשר, לפועל הוציאה בעבור רק איננו
  בריאת   יןנ ע.  עשאני  בנך  פלוני  ואומר'  ה  לפני  מיד  ובא  קדוש  מלאך   אנבר  עושה  שאדם  )זוהר חדש( שמהמצוה  ל"ז  אומרם  ענין  וזהו

  פעולתו  שגמר אחרי העולם  בזה  עוד להתעכב לו אין  כי, למעלה פורח ומיד, לפועל יצאה  אשר מנשמתו חלק הוא, הזה הקדוש הנמצא
 .  הנה  בא בשבילו אשר
  יטנו   יחפוץ  אשר  אל  היוצר  ביד  כחומר  האדם  ביד  נשמהה  לזאת,  אמרנו  כאשר  והתהפכות  שינוי  מקבל  בכח  הוא  אשר  שהדבר  ולפי
,  חד )זוהר ויקרא עג.(  ה"וקב  שאורייתא  ולפי,  ודומיהן   ותפלה  כתורה  קדושה   דיבורי  האדם  כשמדבר  ולכן,  ממנה  שהיע  חפץ  אשר  וכל
  בטלים   דברים  או,  ןודומיה  ורכילות  הרע  כלשון  אסורים  דברים  מדבר  וכאשר.  כביכול  אלהות  ממנה  ונעשה,  כהכלל  החלק  עשה  הרי

  נמצא ,  א"וסט  קליפה  היא   עבירה  כל,  ת"ול  בעשה   שעבר(  ב  יט  יומא)   ל "חז  ו אמר,  כלל  םלדבר  לאדם  צורך   אין  אשר  דיבורים  שהם
  ניתנה   והתורה.  לעולם  נשאר  כך  לפועל  יצא  וכאשר,  הקצה  אל  הקצה  מן  שינוי  מקבל  בכח  שהוא  דבר  כי,  א"סט  וחיותו  מנשמתו  עשה

  אין   הגוף  תוך  מלובשת   שהנשמה  זמן וכל.  ו" ח  א" סט  הממנ  נעשה  מה   י" וע,  באלהות  נשמתו  יניח  מה י "ע  שידע   כדי   ,להאדם  זאת  בעבור
  שם (  והשכליות   והמחשבות  והדיבורים  המעשים  שהם)  נשמתו  חלקי  ימיו  כל  שהניח  במקום,  הפטירה  ואחרי,  בזאת  מרגיש  האדם

 ...... (. י, ט קהלת' )כו  בשאול ודעת  וןחשב אין כי , לגרוע אין  וממנו להוסיף  אין  עליו, ימצאנה
  כי ,  רעים  ושכלים   רעים   ומעשים  רעות  ומחשבות  רעים  מדיבורים  עצמו   את  ישמור   ודאי,  רגע  בכל  בזה   כח יש  לא  האדם   כאשר  .....הנה 
  זאת  ילוישכ  חכמו   ולו , תשובה  מתוך  נשמתו  שתצא  כדי ,  בתשובה  מהעולם  פטירתו   שיהא  ולבו   נפשו  בכל  חפץ מישראל  רשע  כל  ראינו 

  פטירת   הוא   ומחשבה  ודיבור  מעשה  בכל   כי,  פטירתו  עת   הוא   חייו  מימי  רגע   לבכ  אלא ,  פטירתו  בעת  אחד   ברגע   נפטר  האדם   אין   כי
  נשמתו   חלקי  כל  שנקבצים  ( כט ,  מז  בראשית)  החיים  באור  כתב  הכללית  פטירתו  בעת  רק,  אמרנו  כאשר  מנשמתו   וחלק  אחד  אבר

  באורך   ש"ע  (כט,  קד  הליםת)   יגועון  רוחם  תוסף  בסוד  והוא,  כאחד  ויצאו  יחד  גם  כולם  ומתאספים  ובאים,  ויום  יום  בכל  מאתו  שהלכו
 .  ל"מהנ( ב  דרוש) ויחי  בפרשת ש"מ  גם ועיין,  הוא מתוק כי ויחי  בפרשת

 

 

 לאות ב'הוספה 
 
 

 אות ג' ואות יב ביאור כללי ועפ"י הפל"ח אות ד' ולק"ה הכשר כלים הלכה ד'  
זה נכספת לעשות    הש"י ומכח  היא חלק אלוק ממעל והיא משיגה את האמת ומציאות ורוממות כי כל אחד יש נשמה ש

דהיינו שמצד   בשלימות  כבוד שמים  ובגילוי  בהמלכתו  הכחות שמקבלת  כל  ית' את  לו  ולהחזיר  כבודו  ולגלות  רצונו 
גשמי שלה, ועוד יש  הנשמה האדם הוא צדיק גמור ויש לאדם נפש בהמית שמצדה הוא חיה שכל חיותה הוא הקיום ה

יותר, אבל הכל סובב סביב  במדרגת בן  לו רוח ממללא נפש שכלית שמצידה הוא   גוי שנוסף לו גם קיום רוחני  אדם 
עצמו, וכל זה יש לו מטבעו. אבל ליהודי יש נשמה קדושה הנ"ל ויש בכח כל יהודי להאיר בנפש את אור הנשמה הנ"ל  

זיר אליו  גרום לה שתתעורר בכסופים הנ"ל להמליך רק אותו ית' ולהחולהעביר אליה את האמת שמשיגה ומכח זה ל
עבודת הש"י וכבוד שמים את כל הכוחות שקבלה ממנו. ומי שמתגבר על יצרו אזי ע"י כל מצווה ומצווה ועסק התורה  ב

יצרו שמע עי"ז מאיר אור הנשמה בנפש וכשמכניע  גם במה שמותר בבחי' התקדש במותר לך  ית'  לים  ועשיית רצונו 
הצדיק שעי"ז יש לו שתי רוחות אחת לעילא    מה אזי הוא מהנפש את אור הנשמה ומצליח להאיר בה את כל אור הנש

שהיא שרשו ואחת דלתתא שאותה הוא תיקן ובנה ממנה קומה שלימה של בנין המלכות הממליכה רק את הש"י. כי ע"י  
וציא מכח אל הפועל אור האמת שבה כי כל מה שיש  כל מצוה וכל עשיית רצונו ית' מאיר אור הנשמה בנפש דהינו שמ

אי הבנשמה  לו שום  נחשב להתגלות חדשה  ן  בנפש  ורק כשמאיר האור  נחשב לבכח  עוה"ז  כלפי  לכן  בעוה"ז  תגלות 
 שיצאה מכח אל הפועל. וכל זה יש בכח כל יהודי לעשות בעצמו.  

לבאר   שמאריך  כפי  זו  בתורה  כאן  המבוארת  נפלאה  סגולה  עוד  יש  אמיתי  אבל  לצדיק  שבהתקשרות  הנ"ל  בלק"ה 
אור אמת גדול לאין שיעור ממה שאדם עושה בעצמו כי אור נשמתו של הצדיק  פש תיהיה באפשר שהארת הנשמה בנ 

מאיר באור יקרות נפלא וגדול וחזק ועוד גם מכפיל עצמו בכל עליה של הצדיק וכיון שצדיק אמיתי אינו עומד במדרגה  
עולה ממדרג  תמיד  אליאחת, אלא  והמקושר  בחי' הסתלקות,  לו  יש  עת  שבכל  הרי  למדרגה  יכוה  היטב  עת  ו  בכל  ל 

 לזכות מאור נשמת הצדיק היורדת להעלותו להארת אמת פי שנים מאור הצדיק שלמטה.   
אותה   העבירה מעכירה  כי  בה,  האיר  שכבר  האור  את  מנפשו  ולאבד  לחזור  האדם  בכוח  יש  עבירה  ע"י  זה  ולעומת 

וזה בחי'ומקלקלת את הכלי הידים,  נפילת התפ  ם שבנפש לקבל אור הנשמה ומסתירה ממנה את האור  כי ע"י  תחות 
ואזי כיון    שמוציא לפועל את יצר מחשבות ליבו הרע אזי חוזר הפועל הנ"ל של הקדושה אל הבכח שבנשמה ונעלם בו,

סובב סביב עצמו לחפש מילוי  שנחשך ממנו האמת גם מאבד את כל הכסופים והרצונות דקדושה שהיו לו וחוזר להיות  
 קיומו בהבלי עוה"ז.  

ק   ותשובה  כי באמת לכאורה מכאן  בלה  היא  גמור מקודשת,  מנת שאני צדיק  בגמ' המקדש על  וכדאיתא  על להבא, 
ולהבא אפשר שיתעורר ויחזור לתקן ההוצאה לפועל דקדושה הנ"ל ומצווה מכבה עברה. אבל עיקר חידוש התשובה  

עולה לעוה"ב וממתין  ת וכל יום  חסד ה' שיש בכוחו לתקן גם את העבר, כי כל יום צריך חיו היא החרטה שהיא פלא ו
לאדם בבחי' היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. וחיות היום הוא כפי המצוות שעשה באותו יום )כמבואר בתורה קעט  

שעי"ז   בנפשו.  מנשמתו  שהוציא  לפועל  ההוצאה  כפי  דהיינו  כט(  מז  בראשית  החיים  דרבנן  ובאור  חלוקא  לו  נעשה 
וכדאיתא  עוה"ב.  תענוג  להשגת  עה"  וכלים  שלימים  בזוהר  הימים  כל  עם  לעוה"ב  שבא  דהיינו  בימים  בא  ואברהם  פ 

 בחיות דקדושה.   
אבל במנחות כט: מבואר שאדם בכוחות עצמו לא יכול אפילו מכאן ולהבא לחזור בתשובה שכיון שהגביר על עצמו  

לא מסתייע מילתא   היצה"ר  כל תשואת  ולכן  ובפרש"י  בגמ'  בכוחות עצמו כמבואר שם  היא מכח לחזור  סיעתא    בה 
ה כמבואר בתורה ו' אות ב' עי"ש.  ועיין בלק"ה הנ"ל שכתב זה  -דשמיא שמקבל המבין לשוב מבינה עילאה משם אהי

גם לכן א"א  הכלל שתמיד כל מדרגה שנפגמה א"א לתקן אותה מניה וביה אלא ע"י שממשיך אור ממקום גבוה שלא נפ
ק וכנ"ל שהצדיק הגדול מתחדש בכל רגע נמצא שתמיד  שנים מהצדילשוב בתשובה אלא ע"י הצדיק ובעיקר ע"י הפי  

 הרוח דלעילא שלו יורדת להעלותו שעי"ז הדבק בו וסמוך לו יכול תמיד לקבל בחי' פי שנים עי"ש.  



      מוהר"ן                                    ותורה ס                                 ליקוטי                    9פד: 

להיות כי  א  באות  רמוז  התשובה  שעניין  ה'  אות  ו'  בתורה  עי"ש  תחתונה    עוד  נקודה  בבחי'  להיות  תמיד  צריך  אדם 
מפריד הבושה והיראה מהרב. ועיין לעיל בתחילת אות ב' בתורה זו גם מבואר שההוצאה    יק וביניהם שמעליה יש צד 

בגשמיות   כמו  אינו  לפועל  ההוצאה  שעניין  דהיינו  ו'  בתורה  המבואר  כעין  הנ"ל  בלק"ה  ועיין  א  באות  רמוז  לפועל 
ונפרד יוצא  יצ   שהפועל  שהבפועל  ואע"פ  קשורים  נשארים  הם  ברוחניות  כי  אמהבכח  ונתגלה  לשאוב  א  ממשיך  בל 

חיותו מהבכח וזה רמוז באות א הנ"ל וכן בתורה ו' עי"ש בתחילת לשון מוהרנ"ת בביאור הפסוק קרא את יהושע ואצוונו  
יון שחיותו מהבכח של רבו  שאע"פ שהקב"ה ציווה ליהושע אבל משה חייב היה להיות שם גם והביאור כי התלמיד כ

והטעם כי רק בהיותו מרגיש שיש למעלה ממנו זה הכלי לקבל את האור    חיותו ממנו לכן נשאר תמיד קשור בו לשאוב  
האמת בכלי מתוקן. וכלשון מוהרנ"ת בלק"ה הנ"ל שרוח דלתתא צריך תמיד להיות בבחי' דע מה למעלה ממך. ומבאר  

 ותו. וזה עיקר התשובה שחוזר שמבין שכל חיותו מהצדיק.  שם שזה עיקר העבירה כששוכח מקור חי
 תורה יט שתמיד צריך לזכור בחי' כי מאיש לוקחה זאת.   ועיין בזה 

נתמעטה הלבנה והביאור כי הקב"ה   עוד יש לומר שזה בחי' את שתי המאורות הגדולים ואח"כ את המאור הקטן כי 
וברה שכל אור החמה מ זכה  אבל כששאלה א"א לשני מלכים בכתר אחד דהיינו  איר בה  ברא עולמו בצביונו לבנה 

ם זה בעצמו היה בחי' עכירות שנעשה בה דהיינו שלא הבינה  הבינה מה החילוק ביניהם ולשם מה צריך כפל מלכי  שלא
שונים   הן  המהות  אבל מצד  שוים  הם  חוץ  כלפי  רק  מילא  רבו  מכח  הכל  אבל  כרבו  שנים  פי  בחי'  בה  שיש  שאע"פ 

היתה בחי' מיעוט הלבנה ולא שהיה    משפיע והיא רק מקבל וממילא השאלה שלה בעצמה היא חמה רק  בתכלית כי ה
 . \טועונש/ 

 

 
דו פרצופין    ואולי אפשר   טו  בגמ' שנחלקו אם  ועיין  בחי' הלבנה  היא  בריאת האשה שכידוע  עפ"ז את  זנב  נב לבאר  נבראה  או  ראו 

ר מה היה אז  ולמ"ד דו פרצופין היתה מחוברת בו מגבו אחור באחור ושניהם בצביונן נבראו כמו שני המאורות הגדולים ולא מסופ 
איך התהלכו ומי בראש ולפי מעשה המסופר בגמ' לגבי הלבנה ששאלה א"א לשני מלכים בכתר אחד מסתבר שזו היתה קושית חווה  

בר )הראשונה(   לבדו    אש מי  מעשיות(  מספורי  א'  במעשה  אותך  יקח  טוב  שהלא  בחי'  )זה  לבדו  האדם  היות  טוב  לא  אמר  זה  ועל 
כי שם אד  מחוברים  ויבן את  הכוונה שנים  וכתיב  הניסור  נעשה  ואזי  נתמעטה לצלע  היא  ועי"ז  דייקא כמבואר,   על שניהם  הוא  ם 

 .הצלע דהיינו שהיה צריך לבנות ולהגדיל כיון שנתמעטה כנ"ל 
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