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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 
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 דע תורה 



 מוהר"ן                   כי תעבור במים עג  רומה עד                        פט:   ליקוטי 

. והכלי הנ"ל  ואני אברכם, שנאמר )במדבר ו(  [א]  אניהנקרא  

שמקשר   באופן  כשמתפלל  מישראל  אחד  כל  ע"י  נעשה 

כ כי  להדיבור.  צדיק, שנאמר    חדאל  המחשבה  נקרא  מישראל 

ס'(   צדיקים  בישראלועמך  )ישעי'  נקרא [ג]  כולם  והצדיק   .

מלשון  אלף מסובלים,  וה  אלופינו  קמד(.  נקרא   נון)תהלים 

ומלכות נקרא   [ד]הדיבור הוא מלכות, ע"ד מלכות פה    , כידיבור

עב(  [ה]   נון )תהלים  כמ"ש  מלכות.  ינון שמו,  לשון  ופי' רש"י   ,

כי    יודוה כנ"ל.  להדיבור  שמקשר  המחשבה  ע"י  נעשה 

טו(   )שמות  כמ"ש  יוד,  נקרא  משההמחשבה  ישיר  ופאז  י'  , 

הנקרא   הכלי  ונגמר  נאמרה.  המחשבה  ע"ש  יו"ד    אני רש"י 

יוהש ולפיכך [ז]  כי חפץ חסד הואונשלם חפץ הש"י,    וורדפע   ,

 :  השם יתברך מתאוה לתפלתן

ר"ל   וידוע נוקבא,  נקרא  מאחר  תענוג  שמקבל  מי  כי  הוא, 

מתפלתן,    לגבי' מישראל  תענוג  מקבל  כשהשי"ת  ונמצא   .

 [ ח] כביכול נעשה נוקבא לגבי ישראל. וזהו שכתוב )במדבר כח(

לה' ניחוח  ריח  כי  אשה  י,  השר  דיעל  שמקבל  הניחוח  ם  יח 

ונקבה תסובב מתפלות של ישראל, נעשה בסוד אשה.    תברךי

מהפנימ  ')ירמי  גבר א"כ  חיצונ  טות לא(,  לעיל  יות.  נעשה  )וע' 

וזהו    .     שם מבואר ג"כ ענין זה(  ו( "בהתורה אור הגנוז )סי' ט

, ותעבור מלשון התגלות, כמה  כי תעבור במים פי' הפסוק, 

ות"א ויתגלי ה'    ' לנגוף את מצריםה  ברוע)שמות יב(    יאשכתב

. והפי' הוא, כשתרצה שיתגלה לך  [יב] וכו'. ואין מים אלא תורה  

מהתורה.   אניהנסתר  הכלי  אתך  שתעשה  תראה  כלומר   ,

 :  כנ"לאני שנקראת 

נז([  יג]  עד השמים אלהים על    על  רומה  [יד] )תהלים 
הנה כל אדם צריך לרפאות נפשו, דהיינו   כל הארץ כבודך

  . (טוקום שורשה. ובמה, דהנה יש שני מיני דינים ) ה למלהעלות

קמו(.   )שבת  זוהמא בחוה  הטיל  נחש  בחי'  דמסאבא,  דינא  א', 

ג(   )משלי  כמ"ש  קדישא,  דינא  יוכיחויש  ה'  יאהב  .  אשר 

חז"ל )תענית ח( כל    כמ"שוהתחלת התקרבות הוא התרחקות,  

והוא   מלמעלה.  הדין  את  עליו  מצדיקים  מלמטה  א"ע  המצדיק 

מובחי ב'  והוא  דקטנות,  יצחקחי'  חין  את  הוליד    אברהם 

כה) גבורה,  (בראשית  הוא  ויצחק  חסד,  הוא  אברהם  כי  פחד  . 

ת בגבוריז. וחסד זה מלובש בגבורה הה"ד )תהלים כ(  [טז]  יצחק

. וזהו כי כי גבר עלינו חסדו ז(  , וזה שנאמר )שם קיישע ימינו

  עשה  צחוק)בראשית כא(    כתובשה  יצחק הוא בחי' אלקים, כמ

והוא בא מבחי' שרה, מדת מלכות, כמו שפי'לי אלקי רש"י    '. 

ע  [יח] דינא  ששרה  דמלכותא  ודינא  העולם,  כל  י}ל  . :{גיטין 

צדק מלכותא קדישא,   יט( : והמלכות נקרא צדק, כמ"ש )ת"ז דף יז

שלם מלך  צדק  ו  ומלכי  יד(.  והוא  )בראשית  קטנות.  בחי'  זהו 

ולחושך    חי' חשךוא ב)שם כז( וה  עיניו מראות  כנה ותכהיבחי'  

לילה א  קרא  )ישעי)שם  כמ"ש  נפש,  בחי'  והוא  נפשי כו(    '( 

בלילה לגדלות. כא)  אויתיך  מקטנות  לילך  אדם  כל  וצריך   .)

,  ותפקחנה עיני שניהם(  כשבא לגדלות, הוא בחי' )בראשית גו

וזה מה שאמר הכתוב )שם א(   ופי' רש"י ע"ש החכמה נאמר. 

כי טוב האור  אלקים את  ואוירא  ט,  אלא תורה  ין  ברכות }וב 

בחי'    כב{ה שהן  וש"ת.  רבה  הושענא  בחי'  הן  אלו  בחי'  ושני 

ה"ר  כי  ויעקב.  בחי'    כגיצחק  והוא  דיעה.  בלא  דיבור  בחי'  הוא 

, זוהר צו  [כד]   א פ' אמורתנחומ}   ' ערבה, כי ערבה דומה לשפתיי

רנו  פנחס  מאן {לב,  אית  ע"ב(  פה  ד'  )קדושים  בזוה"ק  כדאי'   ,

ם בה בגמגומא דלא ידע, כל מלה ומלה  מגמגדלעי באורייתא ו

ונטע לה סחרנין    , סלקא לעילא, וקב"ה חדי בהאי מלה וקביל לה

ואקרון   רברבין,  אילנין  מילין  מאינון  ואתעבידו  נחלא,  דהאי 

והוא    :  [כה]   ערבי נחל דיבור בדיעה.  ושמחת תורה, הוא בחי' 

דידעכ"ש  החיות של הנפש,   זכאין אינון  )שם(  י  י אורחובזוהר 

באדא בה  ומשתדלי  אילנא    כורח ורייתא  נטעין  דאינון  מישור, 

וכו'  אסוותא  דכולא  לעילא  ג(  [כז]   דחיין  )מלאכי  וז"ש  שמש . 

ומרפא בכנפיה הצדקה  כי שמש  יעקב   כחאי,  . שהוא  [כט]   בחי' 

ד בבחי'  בחי לדיעה יבור  והוא  מאמר   ',  וזה  דאסוותא.  אילנא 

פד(   )תהלים  אלקיםהכתוב  ה'  ומגן  בלא)  שמש  כי  יצחק חי'  (, 

)ישעי וז"פ  ורחמים.  דין  בחי'  הם  הלבנה  ל(    'ויעקב  אור  והיה 

) החמה  כאור והחמה הוא בחי'    (לב, כי הלבנה הוא בחי' יצחק 

(: וסימן שידע אדם אם הוא בבחי' דינא דמסאבא, ואם  לגיעקב )

סי קדישא,  דינא  בבחי'  ביטול   'הוא  בו  כשאין  תפלה.  לדבר 

יסורין של אהבה    לדהאיז  (. תפלה, כמו שאמרו חז"ל )ברכות ה

ברוך ה' אשר לא הסיר    [לה]  מרכל שאין בו ביטול תפלה שנא

. ותפלה הוא בחי' פנים, כמ"ש )ישעי' לח(  תפלתי וחסדו מאתי

וז"ש )תהלים ל(  ויסב חזקי' פניו ויתפלל  הסתרת פניך הייתי , 

אומרים נבהל הדור  ליצני  שהיו  לפי  רש"י  שפירש  מה  וזה   .

ב שרה  נתעברה  צר  חי'  מאבימלך  והקב"ה  דמסאבא,  סטרא 

שאברהם  מודים  הכל  והיו  לו,  דומה  יצחק  של  פנים  קלסתר 

ומסטרא  קדישא  דינא  בחי'  הוא  שהדין  פי'  יצחק.  את  הוליד 

דאברהם הוליד יצחק. ובבחי' דין זה שהוא הנפש יש ב' בחי'.  

נפש כי  , והוא בחי'  לוגים ויעקב הוא הדיבור. ובחי' עשו הוא הס

ה(  תחטא רש"י  ו  [לז])ויקרא  פי'  בן  זה  יצחק  תולדות  אלה 

החכמה   [לח]  אברהם הוא  יעקב,  בחי'  אל  וכשבא  ועשו.  יעקב 

כז(   )בראשית  פעמייםכמ"ש  זה  אז    ויעקבני  וחכמני.  ות"א 

כמ"ש   הנפש,  בחי'  בכנפיהנתרפא  ומרפא  צדקה  וזה  שמש   .

יט(   )תהלים  נפששכתוב  משיבת  תמימה  ה'  והדיבור  תורת   .

. וכשבא צדק תדברון)תהלים נח(  מ"ש  בלא דיעה נקרא צדק, כ

אל בחי' יעקב היא החכמה, נקרא צדקה. וזה פי' הפסוק )ישעי' 

רבלטאני  סג(   בצדקה  הנפש  להושיע  ממדבר  דהיינו    ' שהימא, 

דיבור   בחי'  שהוא  הצדקה  ע"י  ונושע  ידיעה  בלא  מקודם 

הפסוק  וז"פ  ג(    מבבידיעה.  לשריך )משלי  תהי  שהיא    רפאות 

אל וכשבא  מלכות.  ומעלהו בחי  מדת  הנפש  נתקן  חכמה,   '

  . [מד], ומוחא חכמה  [מג]  הזרע נמשכת מהמוח  לשרשו. כי טפת

 וכל העבודות שצריך 

 

 
מלכות    א בחי'  תפלה  תנינא  פד  תורה  עיין 

 .בחי' אני
כולם,  ועמ  -בתקפא  ב ישראל  ותרלד  ך  בדפו"ר 

)כלשון הפסוק ועיין תורה  ועמך כולם    -ומתרלו  
 לד אות ד גם שם כתב רבינו ועמך ישראל(

ד  ג אות  לד  תורה  לעיל  כג    'עיין  ובתורה 
 .אות ג'

 * פתח אליהו  ד
 עיין תורה א' ה
)ברגר(  -בדפו"ר  ו בתקפא  יורד,   -והשפעה 

ואוצר(   )גיסין  בתקפא  היורד,  ותרלד  והשפע 
והשפע יורד )לא נמצא בלוח השמטות    -ומתרלו
 דפו"ר( 

 מיכה ז' הנ"ל  ז
נזכר יז פעמים בתורה. מהם ג"פ בבמדבר    ח

 כח שציין מוהרנ"ת.  
מהפנימות נעשה חיצונות,    -גם בדפו"ר ותרלד  ט

 מהפנימיות נעשה חיצוניות  -מתרלו
 מוהרנ"ת בתקפא  י
 שכתוב  -שכתב ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יא
 ב"ק יז  * יב

 
ובהמשך    יג החברים  לשון  תחילתה  זו  תורה 

ב  מוהרנ"תנכפלה  שהבין  ,  לשון  מלשון  מה 
 .  לא ידוע מתי והיכן נאמרה.החברים הנ"ל

 פסוק ו' ויב ובפרק קח ו' יד
 עיין זוהר פקודי דף רכג:  טו
 * שם לא טז
בתרלד  יז   בגבורו',   -בדפו"ר  בגבורת,  -גם 
 בגֻברות( -)בפסוק בגבורות –מתרלו ו
 ג.שם יז, והוא מגמ' ברכות י*  יח
ה  יט לפי  ציין  מוהרנ"ת  ואילו  כאן  שלנו  דפים 

 בדפים שלו צ"ל יט. 
ובגם    כ ודפו"ר  מוהרנ"תתרלד  בלשון    -לקמן 

 ותכהין )כאן ושם(  -ותכהינה, ומתרלו
 עיין זוהר לך לך דף פג  כא
 בטעות ח  )ברכות ה( ובתשכט תוקן –בתרלו  כב
 הו"ר  -מתרלו  כג
 אות יט כד
מי שאוהב את    –פירוש מתוק מדבש שם    כה

כן   ועל  אותו  שילמד  רב  מוצא  ולא  התורה 
בגמגום כלומר   בה  ומגמגם  בה  עצמו  מייגע 

 
יודע   אינו  כי  ובהבנה  בקריאה  בה  שטועה 
שזה   ודיבור  דיבור  כל  זה  כל  עם  כראוי 
האדם מוציא מפיו עולה למעלה לפני הקב"ה  
אותו   ומקבל  ההוא  בדיבור  שמח  והקב"ה 

כ שא)שהרי  רק  שמים  לשם  מי  וונתו  ין 
שילמדנו( ונוטע את הדיבור הזה סביב אותו  
הדבורים   מאלו  ונעשים  בינה(  )של  הנחל 
ונקראים   נפלאים  אורות  של  גדולים  אילנות 
טעם   להם  שאין  מ(,  כג  )ויקרא  נחל  ערבי 
ושלימות.   ידיעה  בלתי  דברים  הם  כי  וריח 

 כמ"ש באהבתה תשגה תמיד.
 באורח  -מתרצו  כו
יודעים דרכי  אשריהם הצדיקים ה  –ש  פירו  כז

התורה ועוסקים בה בדרך ישר שהם נוטעים  
  למעלה עצי חיים שכולם הם רפואה לנפשו

 הוא  -היא, מתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  כח
 עיין תורה א' כט
  –גם לקמן בלשון מוהרנ"ת בידיעה, ומתרלו    ל

 דיבור בדיעה )כאן אבל שם לא תיקן( 
פקודי דף  עיין זוהר בראשית דף כ ו   לא

 ת התיקונים רכד: ובהקדמ 

 
 ' עיין במדבר רבה פרשה ב  לב
 עיין מדרש רבה ויצא פרשה סח  לג
 איזהו  -מתרלו איזה,  -גם בדפו"ר ותרלד  לד
 תהלים סו כ' לה
  -לקמן בלשון מוהרנ"ת ו  ,הסוגים  -בדפו"רגם    לו
 סיגים )כאן ושם( ה -בתרלד ומתרלוסוגים, וה
 פסוק יז וכא, ובפרק ד' פסוק ב' לז
 אשית כה יט בר לח
בדפו  לט ותרלדגם  ומתרלו  -"ר  המדבר    -מדבר, 

 )לשון הפסוק מדבר(
 ורב   -בדפו"ר  מ
 שהיה  -, ומתרלושהי' -ותרלד בדפו"ר גם  מא
 הפסיק -תרלדב מב
ח  מג ושער  פ"ו  ו'  שער  פרדס    'ע"ח  פ"ד. 

 רמונים לרמ"ק פרק כג ערך שמן.
 * פתח אליהו  מד

 תורה אור 
מּו ֶאת ש ְ  ִמי  במדבר נשא ו )כז( ְוש ָׂ

ֵני ִיש ְ  ֲרכֵ ַעל ּבְ ֵאל ַוֲאִני ֲאבָׂ  רָׂ
יִקים   ם ַצּדִ ּלָׂ ְך ּכֻּ ישעיהו ס )כא( ְוַעּמֵ
מטעו  ֵנֶצר  ֶרץ  אָׂ ּו  ִייְרש  ם  ְלעֹולָׂ

ֵאר:  ַדי ְלִהְתּפָׂ ה יָׂ ַעי ַמֲעש ֵ  ַמּטָׂ
ִלים   ּבָׂ תהילים קמד )יד( ַאּלּוֵפינּו ְמסֻּ
ה   חָׂ ְצוָׂ ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶרץ  ּפֶ ֵאין 

ְרחֹבֵֹתי  נּו:ּבִ
)יז(   עב  ם  תהילים  ְלעֹולָׂ מֹו  ש ְ ְיִהי 

ינין   ֶמש   ש ֶ מֹו  \}ִיּנֹון\ִלְפֵני  ש ְ  }
רּוהּו:  ְ ל ּגֹוִים ְיַאש ּ ְרכּו בֹו ּכָׂ  ְוִיְתּבָׂ

ה  יר מש ֶ ש ִ ז יָׂ שמות בשלח טו )א( אָׂ
ַהזֹּאת   ה  ירָׂ ִ ַהש ּ ֶאת  ֵאל  רָׂ ִיש ְ ּוְבֵני 
ה   יהֹוָׂ ה ּלַ ירָׂ ש ִ ה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר אָׂ ַליהֹוָׂ

ה סוּ כִּ  אָׂ אֹה ּגָׂ ם: י גָׂ ה ַבּיָׂ מָׂ  ס ְורְֹכבֹו רָׂ
ֹון   א עָׂ מֹוךָׂ ֹנש ֵ מיכה ז )יח( ִמי ֵאל ּכָׂ
תֹו לֹא   ֵאִרית ַנֲחלָׂ ע ִלש ְ ש ַ ְועֵֹבר ַעל ּפֶ
ֵפץ ֶחֶסד הּוא:  י חָׂ ַעד ַאּפֹו ּכִ  ֶהֱחִזיק לָׂ
ֶבש    ַהּכֶ ְוֵאת  )ח(  כח  אמור  במדבר 

מִ  ּכְ ִים  ַעְרּבָׂ הָׂ ין  ּבֵ ה  ֲעש ֶ ּתַ ִני  ֵ ְנַחת  ַהש ּ
ּוכְ  ֵריַח  ַהּבֶֹקר  ה  ֵ ִאש ּ ה  ֲעש ֶ ּתַ ִנְסּכֹו 

ה:   ִניחַֹח ַליהֹוָׂ
ִקין   ְתַחּמָׂ ּתִ ַתי  ירמיה לא )כא( ַעד מָׂ
ה   ש ָׂ ה ֲחדָׂ א ְיהֹוָׂ רָׂ י בָׂ ה ּכִ ֹוֵבבָׂ ת ַהש ּ ַהּבַ

ֶבר: סֹוֵבב ּגָׂ ה ּתְ ֶרץ ְנֵקבָׂ אָׂ  ּבָׂ
ה   ְיהֹוָׂ ַבר  ְועָׂ )כג(  יב  בא  שמות 

ה   אָׂ ְורָׂ ִמְצַרִים  ֶאת  ם  ִלְנּגֹף  ַהּדָׂ ֶאת 
ַהמַּ  זּוזֹת ַעל  ַהּמְ י  ּתֵ ש ְ ְוַעל  קֹוף  ש ְ

ן  ִיּתֵ ְולֹא  ַתח  ַהּפֶ ַעל  ה  ְיהֹוָׂ ַסח  ּופָׂ
יֶכם ִלְנּגֹף:  ּתֵ בֹא ֶאל ּבָׂ ִחית לָׂ ש ְ  ַהּמַ

 
 תורה עד 

ַמִים   ָׂ ַהש ּ ַעל  ה  רּומָׂ )ו(  נז  תהילים 
 : בֹוֶדךָׂ ֶרץ ּכְ אָׂ ל הָׂ  ֱאלִֹהים ַעל ּכָׂ

ֶיאֱ  ר  ֲאש ֶ ֶאת  י  ּכִ )יב(  ג  ַהב  משלי 
ק יֹוִכיחַ  ן ִיְרֶצה:  ְיקֹוָׂ ב ֶאת ּבֵ  ּוְכאָׂ

ה   ְוֵאּלֶ )יט(  כה  תלדות  בראשית 
ם   הָׂ ַאְברָׂ ם  הָׂ ַאְברָׂ ן  ּבֶ ק  ִיְצחָׂ ּתֹוְלדֹת 

ק:   הֹוִליד ֶאת ִיְצחָׂ
לּוֵלי  )מב(  לא  וישלח  בראשית 
ּוַפַחד   ם  הָׂ ַאְברָׂ ֱאלֵֹהי  ִבי  אָׂ ֱאלֵֹהי 
ם   ֵריקָׂ ה  ַעּתָׂ י  ּכִ ִלי  ה  יָׂ הָׂ ק  ִיְצחָׂ

ְחּתָׂ  ּלַ ְואֶ ש ִ ְנִיי  עָׂ ֶאת  י ִני  ּפַ ּכַ ְיִגיַע  ת 
 : ֶמש  ה ֱאלִֹהים ַוּיֹוַכח אָׂ אָׂ  רָׂ

י  ּכִ י  ַדְעּתִ יָׂ ה  ַעּתָׂ )ז(  כ  תהילים 
ֵמי  ְ ִמש ּ ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמש ִ ה  ְיהֹוָׂ יַע  הֹוש ִ

ע ְיִמינֹו:  רֹות ֵיש ַ ְגבֻּ ֹו ּבִ ְדש   קָׂ
ֵלינּו  עָׂ ַבר  גָׂ י  ּכִ )ב(  קיז  תהלים 

ק ְלע ּה: ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיקֹוָׂ ם ַהְללּו יָׂ  ֹולָׂ
ה   רָׂ בראשית וירא כא )ו( ַוּתֹאֶמר ש ָׂ
ֵֹמַע   ַהש ּ ל  ּכָׂ ֱאלִֹהים  ִלי  ה  ש ָׂ עָׂ ְצחֹק 

 ִיְצַחק ִלי: 
י  ּוַמְלּכִ )יח(  יד  לך  לך  בראשית 
ִין  יָׂ וָׂ ֶלֶחם  הֹוִציא  ֵלם  ש ָׂ ֶמֶלְך  ֶצֶדק 

 ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון: 
י  ּכִ ַוְיִהי  )א(  כז  תולדת  בראשית 

ִיצְ  ֵקן  עֵ זָׂ ְכֶהין ָׂ  ַוּתִ ק  ֵמְראֹת  חָׂ יו  ינָׂ
ַוּיֹאֶמר   דֹל  ַהּגָׂ נֹו  ּבְ ו  ֵעש ָׂ ֶאת  א  ְקרָׂ ַוּיִ

ִני:  יו ִהּנֵ ִני ַוּיֹאֶמר ֵאלָׂ יו ּבְ  ֵאלָׂ
אֹור   א ֱאלִֹהים לָׂ ְקרָׂ בראשית א )ה( ַוּיִ
ֶעֶרב   ַוְיִהי  ה  ְילָׂ לָׂ א  רָׂ קָׂ ְך  ְוַלחֹש ֶ יֹום 

ד: פ   ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאחָׂ
ַנְפש ִ  )ט(  כו  יִתיךָׂ ישעיהו  ִאּוִ י 

לַּ  י ּבַ ֲחֶרּךָׂ ּכִ י ֲאש ַ ה ַאף רּוִחי ְבִקְרּבִ ְילָׂ
ְמדּו  לָׂ ֶצֶדק  ֶרץ  אָׂ לָׂ ֶטיךָׂ  ּפָׂ ִמש ְ ר  ֲאש ֶ ּכַ

ֵבי ֵתֵבל:  יֹש ְ
ֵעיֵני  ה  ַקְחנָׂ ּפָׂ ַוּתִ )ז(  ג  בראשית 
רּו  ְתּפְ ם ֵהם ַוּיִ ּמִ י ֵעירֻּ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם ַוּיֵ ש ְ

ֶהם ֲחֹגרֹ ּו לָׂ ֲעש  ה ַוּיַ  ת: ֲעֵלה ְתֵאנָׂ
ַויַּ  )ד(  א  ֶאת  בראשית  ֱאלִֹהים  ְרא 

ין   ּבֵ ֱאלִֹהים  ל  ְבּדֵ ַוּיַ טֹוב  י  ּכִ אֹור  הָׂ
ְך:  אֹור ּוֵבין ַהחש ֶ  הָׂ

ֶכם   ם לָׂ ּוְלַקְחּתֶ )מ(  ויקרא אמור כג 
ּפֹת   ּכַ ר  דָׂ הָׂ ֵעץ  ִרי  ּפְ ֹון  ִראש  הָׂ ּיֹום  ּבַ
ַחל   נָׂ ְוַעְרֵבי  בֹת  עָׂ ֵעץ  ַוֲעַנף  ִרים  מָׂ ּתְ

ם ִלְפֵני יְ  ַמְחּתֶ ה ֱאלֵֹהיֶכם ש ִ ּוש ְ ְבַעת  הֹוָׂ
ִמים:  יָׂ

ִיְרֵאי  ֶכם  לָׂ ה  ְרחָׂ ְוזָׂ )כ(  ג  מלאכי 
ֶפיהָׂ   ְכנָׂ ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ה  קָׂ ְצדָׂ ֶמש   ש ֶ ִמי  ש ְ

ק:  ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם ּכְ ּתֶ אֶתם ּוִפש ְ  ִויצָׂ
ֵגן   ּומָׂ ֶמש   ש ֶ י  ּכִ )יב(  פד  תהילים 
ה   ְיהֹוָׂ ן  ִיּתֵ בֹוד  ְוכָׂ ֵחן  ֱאלִֹהים  ה  ְיהֹוָׂ

מִ לֹא ִיְמַנע טוֹ  תָׂ  ים: ב ַלהְֹלִכים ּבְ
ה   נָׂ בָׂ ַהּלְ אֹור  ה  יָׂ ְוהָׂ )כו(  ל  ישעיה 
ִיְהֶיה   ה  ַהַחּמָׂ ְואֹור  ה  ַהַחּמָׂ אֹור  ּכְ
יֹום   ּבְ ִמים  ַהּיָׂ ְבַעת  ש ִ אֹור  ּכְ ַתִים  ְבעָׂ ש ִ
ּוַמַחץ   ַעּמֹו  ֶבר  ש ֶ ֶאת  ה  ְיהֹוָׂ ֲחבֹש  

א:  תֹו ִיְרּפָׂ  ַמּכָׂ
ר   ֲאש ֶ ֱאלִֹהים  רּוְך  ּבָׂ )כ(  סו  תהלים 

ִתי ְוחַ לֹא ֵהסִ  ִפּלָׂ י: יר ּתְ  ְסּדֹו ֵמִאּתִ
יו  נָׂ ּפָׂ הּו  ִחְזִקּיָׂ ב  ּסֵ ַוּיַ )ב(  לח  ישעיהו 

ק:  ל ֶאל ְיקֹוָׂ ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ  ֶאל ַהּקִ
ְרצֹוְנךָׂ   ּבִ ה  ְיהֹוָׂ )ח(  ל  תהילים 
ֶניךָׂ   פָׂ ְרּתָׂ  ִהְסּתַ עֹז  ְלַהְרִרי  ה  ֶהֱעַמְדּתָׂ

ל:  ִייִתי ִנְבהָׂ  הָׂ
ֶתחֱ  י  ּכִ ֶנֶפש   ְוִאם  )יז(  ה  א  ויקרא  טָׂ

ה ַאחַ  תָׂ ש ְ ר  ְועָׂ ה ֲאש ֶ ל ִמְצֹות ְיהֹוָׂ ת ִמּכָׂ
א   ש ָׂ ְונָׂ ם  ש ֵ ַדע ְואָׂ ה ְולֹא יָׂ ינָׂ ש ֶ לֹא ֵתעָׂ

 ֲעֹונֹו: 
ה   ְוֵאּלֶ )יט(  כה  תולדת  בראשית 
ם   הָׂ ַאְברָׂ ם  הָׂ ַאְברָׂ ן  ּבֶ ק  ִיְצחָׂ ּתֹוְלדֹת 

ק:   הֹוִליד ֶאת ִיְצחָׂ
ַוּיֹאֶמר   )לו(  כז  תולדת  בראשית 

ַיֲעקֹ מֹו  ש ְ א  רָׂ קָׂ זֶ ֲהִכי  ְעְקֵבִני  ַוּיַ ה  ב 
ה   ה ַעּתָׂ ח ְוִהּנֵ קָׂ ִתי לָׂ ֹכרָׂ ַפֲעַמִים ֶאת ּבְ
י  ַצְלּתָׂ ּלִ ַוּיֹאַמר ֲהלֹא אָׂ ִתי  ְרכָׂ ּבִ ַקח  לָׂ

ה:  כָׂ רָׂ  ּבְ
ה   ִמימָׂ ה ּתְ תהילים יט )ח( ּתֹוַרת ְיהֹוָׂ
ה   נָׂ ֶנֱאמָׂ ה  ְיהֹוָׂ ֵעדּות  ֶפש   נָׂ יַבת  ְמש ִ

ִתי: יַמת ּפֶ  ַמְחּכִ
 צדק תדברון 

ִמי  )א(  סג  ֵמֱאדֹום    ישעיה  א  ּבָׂ ֶזה 
דּור  חֲ  הָׂ ֶזה  ה  ְצרָׂ ִמּבָׂ ִדים  גָׂ ּבְ מּוץ 

ר   ְמַדּבֵ ֲאִני  ּכֹחֹו  רֹב  ּבְ צֶֹעה  ֹו  ְלבּוש  ּבִ
יַע: ה ַרב ְלהֹוש ִ קָׂ ְצדָׂ  ּבִ

ג ךָׂ    משלי  רֶֹ ְלש ָׂ ִהי  ּתְ ִרְפאּות  )ח( 
 : ּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיךָׂ  ְוש ִ



 צ.      מוהר"ן                       רומה על השמים אלקים עד                          ליקוטי        

נקרא  והחכמה  כבודו.  שיתגלה  רק  הוא  הבורא,  לעבוד  האדם 

)מלאכי א(  ואב נקרא ואם אב אני איה כבודי  אכבוד, כמ"ש   .

אברך מא(  )בראשית  כמ"ש  וע"י  פ  חכמה,  בחכמה.  אב  רש"י 

,  [ב]   חכמה נתחדשו העולמות, כי קוב"ה באורייתא ברא עלמין

חכמה נקרא  תחלה  [ג]   והתורה  במחשבה  עלו  וישראל    .[ד] , 

וכשבא הנפש אל החכמה, אזי נתחדש העולם. ויעקב הוא בחי' 

, כשהוא מעלה  רומה על השמים אלקים  ו: וז"פ הפסוק [ה]   שמים

בחי' אלקים, דינא קדישא, לבחי' יעקב. שהוא    זא ושה  בחי' נפש

 ט: , שנתגלה כבודוחעל כל הארץ כבודךשמים, בחי' חכמה, אז 

ק', והוא מלשון  שמעתי מפיו ה  התורה שבסי' זה, לאזאת  ]

מאד,   מגומגם  שהלשון  בעיניו  יראה  והמעיין  כנ"ל.  החברים 

אמרתי   ע"כ  כסדר.  שלא  הוא  שנכתב  מה  וגם  הרבה,  וחסר 

   [תי מדברים אלו הנכתבים כאן. והואלבאר קצת כפי מה שהבנ 

למקום   כי להעלותה  דהיינו  נפשו,  לרפאות  אדם  כל  צריך 

שזוכה   עד  בהתורה  שמתיגע  ע"י  וזה  אותה  שורשה.  לידע 

ולהבינה. כי יש שני מיני דינים, כי יש דינא דמסאבא בחי' נחש  

דינא קדישא בחי'   ויש  זוהמא בחוה.  ה'  הטיל  את אשר יאהב 

ההתקרבות,  [י]   יוכיח התחלת  שהוא  התרחקות  בחי'  וזהו   .

כל המצדיק א"ע מלמטה מצדיקים עליו את הדין [  יא] כשחז"ל  

"ע ולהתקרב להש"י, מלמעלה. דהיינו כשאדם רוצה להצדיק א

דינים  עליו  שנמשכים  דהיינו  הדין,  את  עליו  מצדיקים  אזי 

. ואלו הדינים והיסורים הם נראין כהתרחקות, כאלו  [יב]   ויסורים

ההתרחקות   זה  ובאמת  ח"ו.  מעבודתו  להרחיקו  הוא  רוצים 

ההתקרבות וההתרחקות  עיקר  הדינים  אלו  כי  לטובתו,  ,  הם 

י שיעמוד בנסיון הזה ויתגבר . כדאת אשר יאהב ה' יוכיחבחי'  

שהמניעות הם בשביל    [יד] )וע' במ"א  יגויתאמץ להתקרב יותר.  

( וע"כ זה הדין הוא  [טו]  החשק, ועוד מבואר מזה בכמה מקומות

שמשם עיקר    , בחי' דינא קדישא. רק שהוא בחי' מוחין דקטנות

וזהו בחי'  [טז]   אחיזת הדין כידוע כי  אברהם הוליד את יצחק.   ,

ב הוא  בחי'  אברהם  גבורה,  בחי'  הוא  ויצחק  חסד,  פחד  חי' 

נולד  יצחק הוא  יצחק  בחי'  שהוא  הקדוש  הדין  שזה  היינו   .

ונמשך מאברהם שהוא בחי' חסד. כי באמת בזה הדין מלובש  

כנ"ל.   את אשר יאהב ה' יוכיחחסד גדול, כי הוא לטובתו בחי'  

בחי'   ימינווזה  ישע  והדינים  בגבורות  הגבורות  שבתוך   ,

בה ימינום  מלובש  מחסד    ישע  נמשך  הדין  זה  כי  חסד.  בחי' 

יצחקבחי'   את  הוליד  בחי'    אברהם  וזהו  עלינו כנ"ל.  גבר    כי 

, שהגבורות הם חסדים באמת כנ"ל, כדי שיתקרב עי"ז [יז]  חסדו

יותר להש"י כנ"ל. אבל צריך כ"א לראות להמתיק זה הדין, כי  

קטנות הדינים הם מבחי' מוחין דקטנות, וצריך כל אדם לילך מ 

לגדלות, ועי"ז ימתיק את הדין שהוא בחי' יצחק. כי יצחק הוא  

. כי יצחק נולד צחוק עשה לי אלקים כ"ש  ,  םבחי' דין, בחי' אלקי

שנקראת שרה ע"ש    [יח]   משרה, שהיא בחי' מלכות, כשפרש"י

. ומלכות הוא בחי' דין, בחי' דינא [יט]   ששרה על כל העולם כולו

דינא הדין[כ]  דמלכותא  ועיקר  כשה  .  מוחין  הוא  בבחי'  וא 

, כי צדק מלכותא [כא]  דקטנות, שאז נקראת המלכות צדק כידוע

בחי'  [כב]  קדישא שלם,  מלך  צדק  כשהמלכות [כג]  ומלכי  ואז   .

דינים   כדהיא בחי'  דקטנות,  מוחין  בחי'  הוא  אז  צדק,  בבחי' 

  נהותכהיכהשמשם נמשך הדין של יצחק. שהוא בחי' חשך, בחי'  

מראות בחיעיניו  שהוא  לילה,  ,  לילהבחי'  '  קרא  .  [כו]   ולחשך 

כל אדם  [כז]   נפשי אויתיך בלילהוזהו בחי' נפש, בחי'   וצריך   .

מוחין   מבחי'  שבא  הדין  ולהמתיק  לגדלות,  מקטנות  לילך 

ותפקחנה עיני  דקטנות. וכשבא לבחי' מוחין דגדלות, זהו בחי'  

, ופרש"י ע"ש החכמה נאמר. כי עיקר ההמתקה הוא ע"י שניהם

בחי מוחין  חכמה,  כי '  התורה.  ידיעת  ע"י  דהיינו  דגדלות, 

אור   נקראת  אור)בחי'  כחהתורה  וכמ"ש  [כט]   ותורה  וירא  (, 

כי התורה   , ואין טוב אלא תורה. היינואלקים את האור כי טוב

היפך החושך שהוא בחי' דין כנ"ל. כי ע"י   לא והיא בחי' אור, שה

אדם  שידע  וסימן  כנ"ל.  הדין.  נמתק  התורה  ה  לאידיעת  וא  אם 

דינא דמסאבא ואם הוא בבחי' דינא קדישא. סימן לדבר,   חי'בב

איזה יסורין של  [  לב]תפילה. כשאין בו ביטול תפילה, כשאחז"ל  

ברוך ה' אשר לא   [לג]  אהבה כל שאין בו ביטול תפילה, שנאמר

וז"ש  וחסדו מאתי  לדוהסיר תפלת נבהל.  הייתי  פניך  ,  הסתרת 

תפילה,   בחי'  זה  חזקיהו    כ"שפנים  וכוויסב  ויתפללפניו   '  .

אז   ח"ו,  ביטול תפילה  דהיינו  ח"ו,  פנים  כשהוא הסתרת  היינו 

 :כנ"ל הסתרת פניך הייתי נבהלהוא דין קשה ח"ו, בחי' 

החסד,   נמצא מצד  שנמשך  קדישא  דינא  בחי'  הוא  שיצחק 

יצחקבחי'   את  הוליד  על    אברהם  רש"י  שפי'  מה  וזה  כנ"ל. 

אומרים הדור  ליצני  שהיו  לפי  זה,  נתעברה   מאבימלך  פסוק 

שרה, היינו בחי' סטרא דמסאבא. היינו שהדין של יצחק שנולד 

משרה, נמשך מסטרא דמסאבא ח"ו שהוא בחי' אבימלך. וע"כ  

הכל   והיו  לאברהם,  דומה  יצחק  של  פנים  קלסתר  הקב"ה  צר 

דינא   בחי'  הוא  שהדין  פי'  יצחק.  את  הוליד  שאברהם  מודים 

נו חסד  בחי'  דאברהם  ומסטרא  יצחק  קדישא,       :   כנ"ללד 
התורה   והמתקת ידיעת  שהוא  החכמה  ע"י  יצחק  של  הדין 

בחי'  הזה  הדין  מבחי'  כי  מיצחק.  שנולד  יעקב  בחי'  זה  כנ"ל, 

בחי'   שהם  בחינות,  ב'  נולדים  כנ"ל,  הנפש  בחי'  שהוא  יצחק, 

יעקב ועשו. יעקב הוא בחי' החכמה, בחי' דיבור בידיעה, שהוא 

והפסולת    להגים ובחי' הס  ועשו הואהדין של יצחק.  בחי' המתקת  

בחי'   והוא  הדין,  מבחי'  ויורדין  שמשתלשלין  כי גמור  נפש 

וזהו  [לו]  תחטא יעקב  אלה תולדות יצחק בן אברהם.  ופרש"י   ,

בחי'   ע"י  הוא  יצחק,  של  הדין  המתקת  כי  כנ"ל:  היינו  ועשו. 

כ"ש  יעקב, שהוא בחי' דיבור בדיעה. כי יעקב הוא בחי' חכמה,  

ויש דיבור   לחעה כמני. כי יש דיבור בלא דות"א וח  ויעקבני  [לז]

תור ושמחת  רבה  הושענא  בחי'  הן  אלו  בחי'  ושני  ה,  בדיעה. 

הו"ר כי  ויעקב.  יצחק  בחי'  דיעה,   שהן  בלא  דיבור  בחי'  הוא 

 שהוא בחי' ערבה, כי ערבה דומה 
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 תורה אור 
ָאב   ד  ְיַכב ֵּ ן  ב ֵּ )ו(  א  מלאכי 
ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאי ֵּה  

אַ  ָאִני  ֲאדֹוִנים  ְוִאם  י ֵּה  ְכבֹוִדי 
מֹוָרִאי ָאַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות ָלֶכם  
ם   ֶ ַוֲאַמְרת  ִמי  ש ְ י  ֹוזֵּ ב  ֲֹהִנים  ַהכ 

ה ָבִזינו  ֶאת ש ְ  ֶ מ   ֶמָך: ב ַ
רו מָ  )ו(  נז  ַעל  תהילים  ה 

ָהָאֶרץ   ל  כ ָ ַעל  ֱאלִֹהים  ַמִים  ָ ַהש  
בֹוֶדָך:   כ ְ

ר   ֲאש ֶ ֶאת  י  כ ִ )יב(  ג  משלי 
ֶאת   ְכָאב  ו  יֹוִכיַח  ְיקָֹוק  ֶיֱאַהב 

 ן ִיְרֶצה: ב ֵּ 
)יט(   כה  תלדות  בראשית 
ן ַאְבָרָהם   ֹוְלדֹת ִיְצָחק ב ֶ ה ת  ֶ ל  ְואֵּ

 ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק: 
י  ראשית וישלח לא )מב( לו לֵּ ב

ַפַחד   י ַאְבָרָהם ו  י ָאִבי ֱאלֹהֵּ ֱאלֹהֵּ
יָקם   רֵּ ה  ַעת ָ י  כ ִ ִלי  ָהָיה  ִיְצָחק 
ְיִגיַע  ְוֶאת  ָעְנִיי  ֶאת  ִני  ְחת ָ ַ ל  ש ִ

פ ַ  : כ ַ ֹוַכח ָאֶמש   י ָרָאה ֱאלִֹהים ַוי 
י   י כ ִ ה ָיַדְעת ִ תהילים כ )ז( ַעת ָ

ַיֲענֵּ  יחֹו  ְמש ִ ְיהָֹוה  יַע  הו   הֹוש ִ
ב ִ  ֹו  ָקְדש  י  מֵּ ְ ע  ִמש   ש ַ יֵּ ְגֻברֹות 

 ְיִמינֹו:
ינו    י ָגַבר ָעלֵּ תהלים קיז )ב( כ ִ
ְלעֹוָלם   ְיקָֹוק  ֶוֱאֶמת  ֹו  ַחְסד 

 :  ַהְללו  ָיה 
( וירא כא  ֹאֶמר  בראשית  ַות  ו( 

ל   ה ִלי ֱאלִֹהים כ ָ ָרה ְצחֹק ָעש ָ ש ָ
ַע ִיְצַחק ִלי:  ֹמֵּ  ַהש  

)יח(   יד  לך  לך  בראשית 
י ַמְלכ ִ ם הֹוצִ   ו  לֵּ ֶמֶלְך ש ָ יא  ֶצֶדק 

ל   ְלאֵּ ן  ֹכהֵּ ְוהו א  ָוָיִין  ֶלֶחם 
 ֶעְליֹון: 

ַוְיִהי   )א(  כז  תולדת  בראשית 
יָניו   עֵּ ְכֶהיןָ   ַות ִ ִיְצָחק  ן  ָזקֵּ י  כ ִ

וַ  ְראֹת  נֹו  מֵּ ב ְ ו  ש ָ עֵּ ֶאת  ְקָרא  י ִ
ֹאֶמר   ַוי  ִני  ב ְ ָליו  ֹאֶמר אֵּ ַוי  דֹל  ַהג ָ

ִני: ָליו ִהנ ֵּ  אֵּ
קְ  ָרא ֱאלִֹהים  בראשית א )ה( ַוי ִ

יֹום ָלְיָלה    ָלאֹור  ָקָרא  ְך  ְוַלחֹש ֶ
ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד:  

 פ
יִתיָך  ִאו ִ י  ַנְפש ִ )ט(  כו  ישעיהו 

חִ  רו  ַאף  ְיָלה  ַ ל  י  ב ַ ְבִקְרב ִ י 
ֶטיָך   ָ פ  ִמש ְ ר  ֲאש ֶ כ ַ י  כ ִ  ָ ֲחֶרך  ֲאש ַ
ל:  בֵּ י תֵּ בֵּ  ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו  יֹש ְ

י  בראשית ג )ז(   ינֵּ ַקְחָנה עֵּ ָ פ  ַות ִ
ם  ש ְ  הֵּ ם  יֻרמ ִ עֵּ י  כ ִ ְדעו   ַוי ֵּ יֶהם  נֵּ

ו    ֲעש  ַוי ַ ָנה  ְתאֵּ ה  ֲעלֵּ רו   ְ ְתפ  ַוי ִ
 ָלֶהם ֲחֹגרֹת: 

ִמְצָוה   ר  נֵּ י  כ ִ )כג(  ו  משלי 
ים  ְות ַחי ִ ְוֶדֶרְך  אֹור  ֹוָרה 

ָסר:  ֹוְכחֹות מו   ת 
ֱאלִֹהים   ְרא  ַוי ַ )ד(  א  בראשית 

בְ  ַוי ַ טֹוב  י  כ ִ ָהאֹור  ל  ֶאת  ד ֵּ
ין ָהאוֹ  ְך: ֱאלִֹהים ב ֵּ ין ַהחש ֶ בֵּ  ר ו 

סו ֱאלִֹהים    תהלים  רו ְך  ב ָ )כ( 
ֹו   ְוַחְסד  ִתי  ָ ִפל  ת ְ ִסיר  הֵּ לֹא  ר  ֲאש ֶ

י:  ִאת ִ  מֵּ
ב ִ  ְיהָֹוה  )ח(  ל  ְרצֹוְנָך  תהילים 

ְרת ָ   ַ ִהְסת  עֹז  ְלַהְרִרי  ה  ֶהֱעַמְדת ָ
 ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: 

ִחְזִקי ָ  ב  ֵּ ס  ַוי ַ )ב(  לח  הו   ישעיה 
יר ַהק ִ ֶאל  ָניו  ָ ֶאל    פ  ל  ֵּ ל  ַ ְתפ  ַוי ִ

 ְיהָֹוה: 
י   נֵּ ב ְ ֶאל  ר  ב ֵּ ד ַ )ב(  ד  ויקרא 
ֶתֱחָטא   י  כ ִ ֶנֶפש   אמֹר  לֵּ ל  ָראֵּ ִיש ְ

ֹל ִמְצֹות יְ  ָגָגה ִמכ  ר  ִבש ְ קָֹוק ֲאש ֶ
ַאַחת   מֵּ ה  ְוָעש ָ יָנה  ָעש ֶ תֵּ לֹא 

ה:  נ ָ הֵּ  מֵּ
)יט(   כה  תולדת  בראשית 

ֹוְלדֹת ִיְצָחק ב ֶ  ה ת  ֶ ל  ן ַאְבָרָהם  ְואֵּ
 ֹוִליד ֶאת ִיְצָחק: ַאְבָרָהם ה

)לו(   כז  תולדת  בראשית 
ַיֲעקֹב   מֹו  ש ְ ָקָרא  ֲהִכי  ֹאֶמר  ַוי 
ֶאת   ַפֲעַמִים  ֶזה  ִני  ְעְקבֵּ ַוי ַ

ָלקָ  ֹכָרִתי  ָלַקח  ב ְ ה  ַעת ָ ה  ְוִהנ ֵּ ח 
י   ל ִ ָאַצְלת ָ  ֲהלֹא  ֹאַמר  ַוי  ְרָכִתי  ב ִ

ָרָכה:   ב ְ



 והר"ןמ    רומה עד יברכינו אלקים עה              ליקוטי                       צ:      

איתא בזה"ק אית מאן דלעי באורייתא ומגמגם  ילשפתיים, כ

בה בגמגומא דלא ידע, כל מלה ומלה סלקא לעילא, וקב"ה חדי 

בהאי מלה, ונטע לה סחרנין דההוא נחלא, ואתעבידו מאינון 

מלין אילנין רברבין, ואקרון ערבי נחל. נמצא שערבי נחל הם 

בחי' דין, בחי'  בחי' דיבור בלא דיעה. וזהו בחי' הו"ר, שהוא

שנמשך ממוחין דקטנות, וע"כ הדיבור בלא דעת  פחד יצחק

עדיין. אבל שמחת תורה הוא בחי' דיבור בדיעה, והוא החיות 

של הנפש. כדאיתא בזוהר זכאין אינון דידעין אורחוי 

דאורייתא, ומשתדלי בה באורח מישור, דאינון נטעין אילנא 

יעקב שהוא בחי' חכמה, דחייא לעילא דכולא אסוותא. וזה בחי' 

שמש בחי' מוחין דגדלות, שהוא בחי' רפואת הנפש, בחי' 

ויזרח ש "כ]ב. כי שמש הוא בחי' יעקב [א] צדקה ומרפא בכנפיה

שהוא בחי' חכמה, בחי' דיבור בדיעה, שהוא  [[ג] לו השמש

בחי' התורה, בחי' שמחת תורה, שהוא בחי' אילנא דאסוותא 

, ה' אלקים, זה בחי' [ד] ' אלקיםשמש ומגן הכנ"ל. וזה בחי' 

רחמים ודין, בחי' יעקב ויצחק, שהם בחי' שמש ומגן. וזה בחי' 

, כי הלבנה היא בחי' יצחק, [ה] והי' אור הלבנה כאור החמה

והחמה היא בחי' יעקב. וצריך להמתיק הדין של יצחק, שהוא 

אור  'יהיי' שמש, שהוא בחי' יעקב, עד שבחי' לבנה, ע"י בח

שמש צדקה . ואז נעשה מצדק צדקה, בחי' אור החמההלבנה כ

. כי כשהמלכות בבחי' דין, נקראת צדק. וכשממתיקין ומרפא

, שמש צדקהאותה ע"י בחי' יעקב, אזי היא בבחי' צדקה, בחי' 

אני ה' המדבר בצדקה ורב שהוא בחי' דיבור בדיעה, בחי' 

חי' שהי' מקודם בבחי' דין בבחי' צדק בבז. כי הנפש [ו] להושיע

מוחין דקטנות בחי' דיבור בלא דעה. כשעולה מצדק לצדקה, 

וכנ"ל.  מדבר בצדקה ורב להושיעזהו המתקתה וישועתה, בחי' 

. תורת ה' תמימה, [ח] תורת ה' תמימה משיבת נפשוזהו בחי' 

היינו חכמת התורה, בחי' דיבור בדיעה. זהו עיקר ההמתקה, 

"ל. וזהו בחי' וכנ משיבת נפששהוא בחי רפואת הנפש, בחי' 

זה בחי'  לשריךשנאמר בשבח התורה.  [ט] רפאות תהי לשריך

מלכות, בחי' ששרה על כל העולם, שמשם נמשך הדין של 

 :  הרפואה וההמתקה של הדין הזה כנ"ל ייצחק. והתורה היא

כי כשבא לחכמת התורה, נתתקן הנפש ומעלהו לשרשו. כי 

חכמה. כי  אטפת הזרע של הולדת הנפש נמשכת מהמוח, ומוח

ישראל עלו במחשבה תחלה, והמחשבה היא חכמה, שהיא 

שורש נפשות ישראל, ושורש כל העולמות. כי שורש כולם הוא 

חכמת התורה, כי באורייתא קוב"ה ברא עלמין. והתורה 

. וכשזוכה הנפש אני חכמה וכו' [יא] "שנקראת חכמה, כ

מות לחכמת התורה זהו בחי' חידוש העולם. כי חידוש כל העול

ע"י חכמה שהוא התורה כנ"ל. ואזי כשזוכה לחכמה אזי  יבהי'

נתגלה כבודו ית', שזהו עיקר התכלית של כל עבודות האדם. 

 ת שצריך האדם לעבוד את הבורא ית'כי תכלית כל העבודו

 [[יד] לכבודי בראתיו וכו' "שכ]יגהוא רק כדי שיתגלה כבודו. 

, [טו] ' כבודיואם אב אני אי "שוהכבוד נתגלה ע"י החכמה, כ

  : ופרש"י אב בחכמה [טז] אברך "שואב הוא בחי' חכמה, כ

, זה בחי' שמים. אלקיםרומה על השמים וז"פ הפסוק, 

(. כשהוא מעלה בחי' נפש שהוא בחי' [יח] )כמובא במ"איז ,יעקב

שהוא בחי' שמים, בחי' אלקים, דינא קדישא. לבחי' יעקב 

 : "לבודו כנ, אזי נתגלה כעל כל הארץ כבודךחכמה. אזי 

. [כ] אלקים ויראו אותו כל אפסי ארץיברכנו  [יט] עה

 ומהיכן בא מדה זו דהנה יש מדת נצחון ומחלוקת ומלחמה

 נצחם ויז [כא] מדמים שעדיין לא עבד בהם השי"ת כמ"ש

רש"י דמים ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא יופ

שה שלום השלום וכו' )עוקצין פ"ג(. ובמחלוקת יש בחי' העו

לאדם איזה קושיא  [כב] מ"נ למשל כשנופל 'והוא בחי' העלא

הוא בחינות מחלוקת והתירוץ הוא בחי' העושה שלום והוא 

העלאת מ"נ ולפעמים שלום עושה שלום במ"א והוא העלאת 

מ"נ למקום אחר ותורה ותפלה הוא גם כן בחי' העלאת מ"נ 

שלום עושה ו[ כג] בורא ניב שפתים שלום כמ"ש םשהוא שלו

כי בשעת בריאה נפלו עולמות למטה  .[כד] את הכלובורא 

 [כומ ]הע"כהוהעולמות הם אותיות ונתפזרו לכמה ניצוצות וע"י 

של תורה ותפלה נעשה צירוף מהנצוצות ונעשה עולם וזה 

כי מהארציות נתעלה הניצוצות ונעשה  [כז] ונתתי שלום בארץ

מי א ע  מי אלא"ת ע   [כח] ולאמר לציון עמי אתהשלום וזהו 

שמים וארץ  ללולויהוא ג"כ כמו בורא במ כי [כט] בשותפי וכו'

וביום נעשה בכל יום עד ביאת משיח עד  לאהכנ"ל ובחי' ז

 ורגלילהשהוא בחי' [ לד] לגתיםירגליו על הר הז לבעמדווההוא 

ואתה פה  [לו] ותורה ותפלה הם גם כן בחי' עמידה תורה כמ"ש

ויעמוד  להותפ[ לט] ההר לחתותיצבו בתחתיהלז עמד עמדי

והוא בחי' רגלין וע"י בחי' רגלין דתורה ותפלה [ מ] פנחס ויפלל

צדק לפניו  [מא] כמ"ש ועמדו רגליו על הר הזתיםנתקרבו בחי' 

. וז"פ צדק תדברון [מג] ותפלה כמ"ש [מב] וצדק הוא תורה יהלך

. כי ע"י [מד{]:סוכה נו}שותא דינוקא בשוקא דאבוה ודאימא 

ובדבר ה' עשה בחי' שוקין ורגלין הדיבורים של תורה ותפלה נ

לכן יש ניצוצות שנפלו בכל דבר במאכל  [מה] שמים נעשו

ובמשתה ובמלבוש. והתענוג שיש מן הדבר מאכל ומשתה הוא 

הם אותיות. וקודם שמוציא אל הדבור,  מוצוצותוהנ הניצוצות

כי נפש כל בשר דמו  [מז] הם בחי' דם. והוא בחי' נפש, כמ"ש

 נפשי יצאה בדברולדיבור הוא בחי'  . וכשיצאהבנפשו הוא

ובהיציאה אל [ נא] נכויצולע על ירבחי'  מט. וקודם היא[מח]

הנ"ל  נגצוצות. ומפני שנ[נב] ויבן את הצלעהדיבור, הוא בחי' 

קודם הדיבור אין להם צירוף, והם בבחי' שברים ומחלוקת, כי 

כל ניצוץ מתגבר על חבירו. ובהוציאו אל הדיבור הוא בצירוף 

חי' שלום. נמצא שצריך בהניצוצות הנ"ל לדבר בדברי והוא ב

 .סוכה נג}א בדברים אחרים. וזהו פי' הגמרא תורה ותפלה ול

לוי הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע שהוא  [נד]{.תענית כה

. כי מכח שהוציא הניצוצות בדברים נהצולע על יריכובחי' 

. וצריך לדברנוצולע על יריכואחרים נשאר בבחי' 
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 וכפי שהובא בלשון מוהרנ"ת לקמן(
בתחתיות,  -גם בדפו"ר ותרלד לח

בתחתית )כלשון הפסוק  -ומתרלו
 וכפי שהובא בלשון מוהרנ"ת לקמן(

 שמות יט יז לט
 תהלים קו ל' מ

 תהלים פה יד מא
 חולין פט. מב
 תהלים נח ב' מג
גרסת הגמ' או דאבוה או דאימיה  מד

דבריו של התינוק בחוץ הם  –והפירוש 
מה ששמע מאביו או אמו ולפי רבינו 
שוקא רומז לשוקיים דהיינו רגלין דהיינו 

ע"י הדיבור של התינוק בתורה ותפילה ש
שהם בחי' או"א מתקן את הדיבור מבחי' 
צולע לבחי' ויבן את הצלע דהיינו תיקון 

  המלכות

                            
 תהלים לג ו' מה
 והניצוצות -מתרצו  מו
 ויקרא יז יד מז
 ו' 'שיר השירים ה מח
 הוא -בתרלד מט
ירכו )כמ"ש  -מתרצובתרלד ו נ

 בפסוק(
 בראשית לב לב נא
 בכ 'בראשית ב נב
 שניצוצות -מתרצו  נג
לקמן בלשון מוהרנ"ת ציין  נד

למגילה כב: המאמר נזכר ג"פ 
בש"ס ורק בתענית כה. מבואר מה 
הטיח. ובסוכה פרש"י שנעשה 

 .חיגר
 ירכו -בתרלד נה
 ירכו -בתרלד נו

 תורה אור
)מב( לּוֵלי ֱאלֵֹהי לא ויצא  בראשית

ָאִבי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה 
ִני ֶאת ָעְנִיי ִלי  ְחּתָ ּלַ ה ֵריָקם ש ִ י ַעּתָ ּכִ

י ָרָאה ֱאלִֹהים ַוּיֹוַכח  ּפַ ְוֶאת ְיִגיַע ּכַ
:  ָאֶמש 

מלאכי ג )כ( ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי 
ְכָנֶפיָה  א ּבִ ֶמש  ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ש ֶ ש ְ

ק: ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם ּכְ ּתֶ  ִויָצאֶתם ּוִפש ְ
ְזַרח לוֹ  ֶמש   בראשית לב )לב( ַוּיִ ֶ ַהש ּ

נּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלַע  ר ָעַבר ֶאת ּפְ ֲאש ֶ ּכַ
 ַעל ְיֵרכֹו:

ֶמש  ּוָמֵגן  י ש ֶ תהלים פד )יב( ּכִ
ן ְיֹקָוק  ְיֹקָוק ֱאלִֹהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיּתֵ

ָתִמים:  ֹלא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים ּבְ
ָבָנה  ישעיהו ל )כו( ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

ה ְואֹור ַהַחמָּ  אֹור ַהַחּמָ ה ִיְהֶיה ּכְ
יֹום  ִמים ּבְ ְבַעת ַהּיָ אֹור ש ִ ְבָעַתִים ּכְ ש ִ
ֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ  ֲחֹבש  ְיקָֹוק ֶאת ש ֶ

א: ס תֹו ִיְרּפָ  ַמּכָ
א ֵמֱאדֹום  ישעיהו סג )א( ִמי ֶזה ּבָ

ְצָרה ֶזה ָהדּור  ָגִדים ִמּבָ ֲחמּוץ ּבְ
ר  ֹרב ּכֹחֹו ֲאִני ְמַדּבֵ ֹו ֹצֶעה ּבְ ְלבּוש  ּבִ

ְצָדָקה רַ  יַע:ּבִ  ב ְלהֹוש ִ
ִמיָמה  תהלים יט )ח( ּתֹוַרת ְיקָֹוק ּתְ
יַבת ָנֶפש  ֵעדּות ְיֹקָוק ֶנֱאָמָנה  ְמש ִ

ִתי: יַמת ּפֶ  ַמְחּכִ
ָך  ֹרֶ ִהי ְלש ָ משלי ג )ח( ִרְפאּות ּתְ

ּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיָך:  ְוש ִ
י  ַכְנּתִ משלי ח )יב( ֲאִני ָחְכָמה ש ָ

 ָעְרָמה ְוַדַעת ְמִזּמֹות ֶאְמָצא:
ִמי י ְקָרא ִבש ְ שעיהו מג )ז( ּכֹל ַהּנִ

יו ַאף  ָראִתיו ְיַצְרּתִ ְוִלְכבֹוִדי ּבְ
יִתיו:  ֲעש ִ

ד ָאב ְוֶעֶבד  ן ְיַכּבֵ מלאכי א )ו( ּבֵ
ה ְכבֹוִדי ְוִאם  ֲאֹדָניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאּיֵ
ה מֹוָרִאי ָאַמר ְיֹקָוק  ֲאדֹוִנים ָאִני ַאּיֵ

ִמי ְצָבאֹות ָלֶכם ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי  ש ְ
ֶמָך: ה ָבִזינּו ֶאת ש ְ ּמֶ ם ּבַ  ַוֲאַמְרּתֶ

ב ֹאתֹו מא מקץ  בראשית ְרּכֵ )מג( ַוּיַ
ְקְראּו  ר לֹו ַוּיִ ֶנה ֲאש ֶ ש ְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ּבְ
ל  ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ּכָ

 ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
 תורה עה

תהלים סז )ח( ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים 
 ל ַאְפֵסי ָאֶרץ:ְוִייְראּו ֹאתֹו כָּ 

י  י ְלַבּדִ ַרְכּתִ ישעיהו סג )ג( ּפּוָרה ּדָ
י ְוֶאְדְרֵכם  ים ֵאין ִאיש  ִאּתִ ּוֵמַעּמִ
ֲחָמִתי ְוֵיז ִנְצָחם ַעל  י ְוֶאְרְמֵסם ּבַ ַאּפִ ּבְ

י: י ֶאְגָאְלּתִ ָגַדי ְוָכל ַמְלּבּוש ַ  ּבְ
ישעיהו נז )יט( ּבֹוֵרא נוב ִניב 

לֹום  לֹום ש ָ ָפָתִים ש ָ רֹוב ש ְ ָלָרחֹוק ְוַלּקָ
 ָאַמר ְיקָֹוק ּוְרָפאִתיו:

ישעיהו מה )ז( יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא 
לֹום ּובֹוֵרא ָרע ֲאִני  ה ש ָ ְך עֹש ֶ ֹחש ֶ

ה:  ה ָכל ֵאּלֶ  ְיֹקָוק ֹעש ֶ
לֹום כו בחקתי  דברים י ש ָ )ו( ְוָנַתּתִ

ם ְוֵאין ַמֲחִריד  ַכְבּתֶ ָאֶרץ ּוש ְ ּבָ
ה ָרעָ  י ַחּיָ ּתִ ּבַ ה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב ְוִהש ְ

ַאְרְצֶכם:  ֹלא ַתֲעֹבר ּבְ
ִפיָך  ָבַרי ּבְ ים ּדְ ישעיהו נא )טז( ָוָאש ִ
ַמִים  יִתיָך ִלְנֹטַע ש ָ ּסִ ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ
י  ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ

ה: ס  ָאּתָ
ּיֹום  זכריה יד )ד( ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ

ִתים ֲאש ֶ  ֵני ַההּוא ַעל ַהר ַהּזֵ ר ַעל ּפְ
יִתים  ֶדם ְוִנְבַקע ַהר ַהּזֵ ם ִמּקֶ ַלִ ְירּוש ָ
דֹוָלה  יא ּגְ ה ּגֵ ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיּמָ
ְמֹאד ּוָמש  ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו 

ה:  ֶנְגּבָ
ה ּפֹה ה  ואתחנן דברים )כז( ְוַאּתָ

ל  ָרה ֵאֶליָך ֵאת ּכָ ִדי ַוֲאַדּבְ ֲעֹמד ִעּמָ
ְצָוה ְוַהח   ר ַהּמִ ִטים ֲאש ֶ ּפָ ש ְ ים ְוַהּמִ ּקִ

ר ָאֹנִכי ֹנֵתן  ּו ָבָאֶרץ ֲאש ֶ ֵדם ְוָעש  ַלּמְ ּתְ
ּה: ּתָ  ָלֶהם ְלִרש ְ

ה ֶאת  יטיתרו  שמות )יז( ַוּיֹוֵצא ֹמש ֶ
ֲחֶנה  ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ

ית ָהָהר: ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ  ַוּיִ
יְנָחס ַויְ  (ל)תהלים קו  ֲעֹמד ּפִ ל ַוּיַ ַפּלֵ

ָפה: ּגֵ ָעַצר ַהּמַ  ַוּתֵ
ְך  תהלים פה )יד( ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ

ָעָמיו: ם ְלֶדֶרְך ּפְ  ְוָיש ֵ
ְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק  תהלים נח )ב( ַהא 

ֵני ָאָדם: טּו ּבְ ּפְ ש ְ ִרים ּתִ רּון ֵמיש ָ ַדּבֵ  ּתְ
ַמִים  ְדַבר ְיֹקָוק ש ָ תהלים לג )ו( ּבִ

ל צְ  יו ּכָ ּו ּוְברּוַח ּפִ  ָבָאם:ַנֲעש 
י ֶנֶפש  יז אחרי מות  ויקרא )יד( ּכִ

ֹו הּוא ָוֹאַמר  מֹו ְבַנְפש  ר ּדָ ש ָ ל ּבָ ּכָ
ר ֹלא  ש ָ ל ּבָ ם ּכָ ָרֵאל ּדַ ִלְבֵני ִיש ְ
מֹו ִהוא  ר ּדָ ש ָ ל ּבָ י ֶנֶפש  ּכָ ֹתאֵכלּו ּכִ

ֵרת: ל אְֹכָליו ִיּכָ  ּכָ
י ֲאִני  ַתְחּתִ שיר השירים ה )ו( ּפָ

י ָיְצָאה ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק  ָעָבר ַנְפש ִ
יהּו ְוֹלא ְמָצאִתיהּו  ּתִ ש ְ ּקַ רֹו ּבִ ְבַדּבְ

 ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני:
ְזַרח לֹו לב וישלח  בראשית )לב( ַוּיִ

נּוֵאל ְוהּוא  ר ָעַבר ֶאת ּפְ ֲאש ֶ ֶמש  ּכַ ֶ ַהש ּ
 ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכֹו:

ֶבן ְיֹקָוק ֱאלִֹהים  בבראשית  )כב( ַוּיִ
ָלע ֲאש ֶ  ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ֶאת ַהּצֵ

ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם: ָ  ְלִאש ּ
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  אא

  

  אמירת התורהומקום זמן 
 . לא ידוע

  

  פתיחה
בתורה זו מבאר רבנו סוד התשובה, שהיא להחזיר את הנפש והמלכות לשרשה בחכמה. היסוד הזה נמצא  

 נו לחכמה. ידהי תנטילת מתמןדאיבתורה לה סוד הזרקא דאיזדריקת לאתר 
רחוק ובלידה הוא כבר    )כי תחילה היה במח החכמה של האבש מהחכמה  ת הנפע"י התרחקוהאדם נולד  כי  

ולכן שולט בו הרוח שטות שעל ידה העבירה ועל ידה נברא מלאך מזיק  (  יותר  והולך וגדל ומתרחק  מהאב
היגיעה  ע"י  תשובה    א. והתיקון הו מסאבא שיש בו ביטול תפילה והסתרת פניםדא  המייסר את האדם בדינ

והמוחין בקטנות ודבור  חולה    שזי הנפשרש הנפש, כי בלא חכמה אהיא  החכמה  התורה כי  מוד והבנת  יבל
לה  אבל המתעורר לשוב מיד מצדיקים עליו את הדין מלמע  .צריך תמיד לצאת מקטנות לגדלותבלא דעה. ו

, וכדי שישובו  אוהב את השבים אליו  ית'ה'  ב ה' יוכיח, והאבה כי את אשר יסורים של אהיומביאים עליו י
  , דאין הסתרתסורים של אהבה אין ביטול תפלהייב לכן    בם עושה להם מניעות כדי להגביר החשק. בכל ל
ביטו  פנים, יש  היא    לאבל  כי חלק מהתשובה  כסופים  תורה,  כדי  ללשוב אל התורה מתוך  ללמוד  ולא  ה' 

ית',  ה עילאה  נפש לחכמי להחזיר את האלא היכי תמצ  ,כי התורה אינה תכלית  להיות חכם. לדביקות בו 
 שהוא החכמה בעצמה. 

  

 ליקוטי הלכות 
ד ְוט  -'  המתנה  להלכות  ר"פ  חו"מ ח"ב דף טז   סֶּ ֹּל חֶּ ת ַהכ  ֱאמֶּ ֶּ י ב  ל  כ ִּ ֻּ ַרְך כ  ָּ ְתב  י ה' יִּ ב, כ ִּ ל  וֹּ דוֹּ ד ג ָּ סֶּ ן חֶּ ֵּ ם כ  ין ג ַ ת ַהד ִּ ד ַ ל מִּ ד ְוכָּ סֶּ וֹּ חֶּ ל  ֻּ ב כ  וֹּ טוֹּ

הְ  י ִּ ֶּ י ש  דֵּ ל  כ ְ ֵּ י ְלַקב  לִּ ה כ ְ מ  יֶּ ַ ', כ  ד ְוכו  סֶּ גְ ַהחֶּ יַנת ב ִּ חִּ הו  ב ְ ז ֶּ ֶּ ה, ש  ז ֶּ א מִּ בָּ ' ְוכַ ו  ינוֹּ ְוכו  ע ְימִּ ַ ש  ת יֶּ רוֹּ םבו  הָּ ק ַאְברָּ סו  ָּ א ַעל פ  בָּ ו  ק. ַאְך    מ  ְצחָּ ת יִּ יד אֶּ לִּ הוֹּ
ְ ב ְ  ַהש  ין ב ְ אִּ ין רוֹּ ל ְואֵּ דוֹּ ם ג ָּ ְעלֵּ הֶּ ד ב ְ סֶּ ה ַהחֶּ ְהיֶּ ה יִּ ָּ ל  ְתחִּ ב ִּ ֶּ ַח ש  ְכרֵּ ה כ ִּ הֶּ נָּ וֹּ אש  ה רִּ פָּ יַנת ַהד ִּ קָּ חִּ ם ב ְ ְת י אִּ יַנת ב ִּ חִּ ב ְ ְך מִּ ָּ ְמש  ה נִּ ל זֶּ ה  ין ְוכָּ לָּ ה עָּ ָּ ל  חִּ

ְברֹּ  ה לִּ בָּ ָּ ֲחש  ַ מ  ַ ת ַהד ִּ ב  ד ַ מִּ ם ב ְ לָּ עוֹּ ת הָּ ם מִּ א אֶּ לָּ עוֹּ ין הָּ אֵּ ֶּ ה ש  אָּ ים ב ְ ין, רָּ ַרֲחמִּ ל הָּ ין, ֲאבָּ ת ַהד ִּ ד ַ מִּ ים ב ְ ַרֲחמִּ ת הָּ ד ַ ף מִּ ֵּ ת  ִּ ַמד ְוש  ם עָּ ה  ְתַקי ֵּ ם ְוזֶּ ְעלֵּ הֶּ
י חִּ ַדםב ְ ק ָּ ֶּ ְך ש  ֶּ ְך    ַנת חֹּש  ֶּ ת חֹּש  ֶּ ש  יַנת יָּ חִּ ה ב ְ ר ְוזֶּ אוֹּ רֶּ לָּ אָּ יַנת ְוהָּ חִּ הו  ב ְ . ְוזֶּ ְתרוֹּ ֶּ סִּ בֹּהו  ְוחֹּש  ה תֹּהו  וָּ ְיתָּ ים וְ ץ הָּ ַח ֱאלֹּהִּ ' ְורו  ל  ְך ְוכו  ֶּ א רו חוֹּ ש  ', ד ָּ כו 

 ְ ש  ה הִּ ָּ ַכמ  ל ב ְ ֵּ ְלש  ַ ת  ְ ש  ם נִּ ָּ ש   מִּ '. ו  יַח ְוכו  ִּ ש  נ ִּ מָּ ֶּ לו ת ַעד ש  ְ ְלש  ַ יַנת  ת  חִּ ה ב ְ ם  ְתַהו ָּ ָּ ש   מ ִּ ֶּ י ש  רִּ ְ ת ַלפ  מֶּ דֶּ ה קוֹּ ָּ פ  יַנת  ְקלִּ חִּ ה ב ְ ה. ְוזֶּ ירָּ חִּ ל ַהב ְ ש   כ ָּ ג ַ ה נִּ ֶּ מֹּש  ו 
ל פֶּ ֲערָּ הָּ ל  '   אֶּ ְוכו  ים  ֱאלֹּהִּ הָּ ם  ָּ ש  ר  ֶּ הִּ ֲאש  ם  ָּ ש   מִּ ו  ים  רִּ פָּ ס ְ ַ ב  א  בָּ ו  ַהמ  ה,  יָּ ַלֲהוָּ ם  קֹּדֶּ ר  ְעד ֵּ ַההֶּ יַנת  חִּ ב ְ ה  ְוזֶּ קֶּ .  ֶּ ַהש   רו ת  ב ְ וְ ְתג ַ יַנת  חִּ ב ְ ה  ְוזֶּ ה  ר.  ֶּ ל  אֵּ

י ְמלֹּךְ  ְפנֵּ ' לִּ ים ְוכו  כִּ לָּ ב ְ ַהמ ְ ְתג ַ ם הִּ ָּ ש   מִּ ' ו  ְך ְוכו  לֶּ ו  מֶּ ָּ ל ַעְכש  ֶּ לו ת ש  ת ַהג ָּ ת רו  ֱאמֶּ ה הָּ ֶּ ל  ְתג ַ י ִּ ֶּ ם ש  ':  קֹּדֶּ ת ְוכו  מו  לֵּ ְ ש  ד ב ִּ סֶּ  ְוַהחֶּ
ר ב ְ  כָּ ָּ ל ַהש  ֵּ יל ְלַקב  בִּ ְ ש  ה ב ִּ ירָּ חִּ י ַהב ְ אֱ כ ִּ ֹּא לֶּ ל  ֶּ ט ש  ָּ פ  ְ ש  ו  מִּ ס  כִּ א ד ְ א אֲ כֹּל ַנֲהמָּ ין ַיַחד  פָּ לִּ ְכלָּ נ ִּ ֶּ ט ש  ָּ פ  ְ ש  מִּ ה ו  קָּ יַנת ְצדָּ חִּ י ב ְ ל ַעל ְידֵּ ר  בָּ ָּ ְפש  י אֶּ אִּ ֶּ ש 

מ ִּ  ֶּ ין ש  בִּ םְלהָּ נ ָּ ַנת חִּ יַנת ַמת ְ חִּ ם ב ְ ָּ ים לֹּא ַיפְ   ש   נִּ ָּ ל פ  א ְוַעל כ ָּ פָּ ו  ס  כִּ א ד ְ ה ַנֲהמָּ ְהיֶּ ן לֹּא יִּ י כֵּ ִּ יָּ ְוַאף ַעל פ  ו  לֹּא הָּ ל  אִּ יד מֵּ לָּ סִּ ם כ ְ לָּ עוֹּ א לָּ ל ַעל  ה ב ָּ
ן  ק ֵּ ַ ְתת  ל ְלהִּ כוֹּ ה יָּ י זֶּ דְידֵּ יק ַהג ָּ ד ִּ כַֹּח ַהצ ַ ֹּל ב ְ ': ְוַהכ  ל ְוכו   וֹּ

 
 זו תורה ל השייךשיחות 

וֹּ -"ַעל נ  ֶּ ש  י  וְ ְידֵּ ר  ַמֲעש ֵּ ין  ד"  ְתנִּ ְתַנג ֵּ מִּ יַנת  חִּ ב ְ יד  מִּ תָּ י  ְגד ִּ ְלנֶּ ה'  י  יתִּ ו ִּ ִּ ש   ,' ח"א,כו  רכ"א(  )ליקו"מ  ַמְעת ִּ סי'  ָּ ש  ַרב  .  הָּ מֵּ ר י  כֶּ זֵּ ן  תָּ נָּ י  -ַרב ִּ
יק ם-ַצד ִּ ֵּ ַהש   ים  מִּ ְפעָּ ִּ ל  ֶּ ש  הו א:  וֹּ  ש  ירו  ֵּ פ  ֶּ ש  ה,  כָּ ְברָּ ַעְצמוֹּ -לִּ ת  אֶּ ה  ש ֶּ עוֹּ ַרְך  ָּ ְתב  כ ִּ יִּ ל  ,  אִּ כ ְ ל,  כוֹּ ַעְצמוֹּ ְביָּ ב ְ הו א  ם,  ו   דָּ אָּ הָּ ַעל  ד  ְתַנג ֵּ מִּ  

הַ  ת  ֱאמֶּ ֶּ ב  ]ַאְך   . יקוֹּ ַמְרחִּ ו  יו  לָּ עָּ ק  לֵּ ה  ְוחוֹּ ַהז ֶּ ת  ְתַרֲחקו  ְת הִּ ַההִּ ית  ְכלִּ ַ ת  ילהו א  ְלעֵּ ר  אָּ בו  ְוַכמ ְ יַנת    ַקְרבו ת,  חִּ ב ְ ה  ז ֶּ ֶּ ש  קט"ו,  ן  ימָּ סִּ ב ְ
ר   ֶּ ל ֲאש  פֶּ ֲערָּ ל הָּ ש  אֶּ ג ַ נִּ ה  ֶּ ָּ "ו מש  ים", ְוכַ ש  ֱאלֹּקִּ ַמאֲ ם הָּ ר ב ְ בו אָּ ם" כו'  מ ְ ַמיִּ ָּ ה ַעל ַהש   ן רס"א,    -ַמר "רו מָּ ימָּ ן סִּ ָּ ְלַקמ  ו  ן ע"ד,  ימָּ סִּ

אְמרו  ַרב  ו   ֶּ ינו  ְכמוֹּ ש  תֵּ ם-וֹּ נָּ ְכרוֹּ ה  לִּ -זִּ כָּ ב  )ילקוט שמעוני חלק ב, רמז תקכ"א(ְברָּ יֵּ אוֹּ ה ה' כ ְ יָּ ש  ַחס  -: "הָּ ָּ ב ַממ  יֵּ ם":  -ְולֹּא אוֹּ לוֹּ ָּ "ח  פל  -) ְוש 

 .[  א, סעיף ר"כ(שיש"ק ח"; מובא ב רכאתו' 

 

 קושיות בתורה 

ים של אהבה דינא קדישא  הרי אם הוא רוצה לשוב אזי באים יסור   , סורים מדינא דמסאבאימתי באים על האדם י .א
 אותו.  ולא מייסר .הקב"ה מניח אותו לילך בדרך שבחר בהמבואר בזוהר המצויין בפנים שרוצה לשוב אזי  אואם ל 

 מה הקשר בין צחוק לדין  .ב

  בחי'איזה דין יש בתורה  במה זה מתבטא,    ,יעקבתוך  ב הוא  דין של יצחק  ת המיויפנ ש נמצא    , יצחק הוליד את יעקב . ג
 יעקב

 ול תורה טביטול תפלה ולא בי אמדוע א"כ דינא מסאבא הו  ,יגיעת התורה עד להבנה ע"י  פשן הנ תיקועיקר  .ד

 היה בבחי' מוחין דקטנות וחושך ולילה   , שיצחק אבינו כיצד יתכן לומר .ה

 
 לים ירוש שפא ת בת ט 'עד א  כסלו  יג א
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 היתכן  , זכו ליותר חכמה אהחט  לפי רבנו הכוונה שע"י  , "ותפקחנה עיני שניהם" .ו

ל .ז סימן  צריך  אהבהי מדוע  של  יאהבא  את"הרי    ,יסורים  הו  "יוכיח  'ה  שר  ממילא    אואם  בתשובה  שהם    יודעשב 
   של אהבה יסורים י

 כמו שאומר שיצחק נולד משרה  , לא אומר שיעקב נולד מרבקהרבנו מדוע  .ח

 זה הרי יש לנו כמעט תמיד   דעתו, ןכוו ל טול תפלה אם הכוונה לבלבול הדעת עד שלא מצליחנה בי מה הכוו .ט

וצ"ע כיצד מתבטא    , בחי' מוחין דקטנותדין  אלקים    א והמגן הו  ,ה והמוחיןשמש היא החכמ   "שמש ומגן ה' אלקים" .י
 . דלותגהם מגן על המוחין דדקטנות  שמוחין 

 

 הקדמה 

על זו  בתורה  רבנו  מדבר  הנפש  תשובה  בכלליות  רפואת  שעיקר  הנ  דהיינו  את  להחזיר  היא  פש  והגוף 
ועל כן מי שמצדיק עצמו ת.  לשרשה בחכמה. אבל יסוד התשובה הוא שהתרחקות היא תחילת ההתקרבו

סיונות וקשיים  ילו נ  מיד מדקדקים עליו מביאים  הרוצה לשוב  ומלמטה, אזי מצדיקים אותו מלמעלה דהיינ
 ה כי את אשר יאהב ה' יוכיח. אהב סורים שליויומניעות, 

היסו דאיזד  הזרקא  בסוד  לה  בתורה  מבואר  דאיתנטילת  ריקתדעניין  דא  אתר    הואומאן  מתמן,    לאתר 
לשון זה נמצא גם בתורה ד' אבל שם מדבר להחזיר את המלכות לאין סוף. כי שם מדבר על תשובה    ה.חכמ

מירידה  בה מתחילה  וש שם התגם  . אמנם  ת עד האין, וע"י צדיק כזה אפשר להעלוע"י צדיק שהוא בחי' אין
לפני  יה,יהעל  \ב/יתתכל הווידוי  היא  הירידה  ששם  הירידה,  אלא  היא  הבושה  האמת,  וכשעומד    הצדיק 
ניבנ ועוד  על  סיונותיסיון הזה  זוכה לעבוההתקרבות    של  אזי  לצדיק  כאן    ות למעלה מחכמה.ליטול  אבל 

כרח שתחילת  בה היא אל החכמה. אבל כנ"ל בהו שובתורה לה לא מדבר מתשובה ע"י הצדיק על כן הת
לם  יא בינה עילאה עוכיצד שם אקיק שה   ה ו'בתורהעניין מבואר  יסוד  התשובה בפועל היא ירידה תחילה. ו

אור   מאיר  משם  החכמההתשובה  לשוב  מדרגת  רוצה  האדם  אקיק    ,שאליה  שם  פונה  בבחי' וומיד  מאיר 
סיונות  יהלבנת פנים וניכות דמים וזיונות ושפיבדהיינו    גמט דם(  44=  1+6+16+21אקיק  -אהי-אה-)אגמט' דם    ,אחור

 ד.המתן. ואילו לבא ליטמא פותחין לו מישם במאמר חז"ל הבא ליטהר אומרים לו וכמבואר . ומניעות
  בכל מקום. בכלליות וד התשובהזה יס

וכמ"ש את    בה, יסורים של אהימתבטא בהתרחקות    א דהיינו תחילת קרוב הואצלינו הירידה תכלית עליה  
י  אשר יאהב י  וכיח.ה'  נותן לנו סימן שנדע מתי הם  מן יססורים של אהבה ומתי דינא דמסאבא, והיורבנו 

ר במי ששב בוול תפלה. וצ"ע מדוע צריך סימן הרי מדהבה אין ביטיסורים של איכי ב  ,להיטול תפיהוא ב
לא מצדיקים    ,בתשובה מי שלא שב  עליו  עליו את הדיןשהרי  מביאים  ולא  כליי  מלמעלה  אלא    ,לסורים 

ובאמת יון שהוא שב  מדב  להיות  מוכח מכאן שאדם יכול  ואולי  ך שרוצה לילך.לילך בדר  ול  מניח  ב"הקה
שהמניעות וייסורים  כיון שמרחקים אותו דהינו מוחין דקטנות עלול לטעות  ויותר נראה כי השב    .\ג/באינו ש

זו הדרך של הקב"ה  ולא יבין ש  ,יתייאשולילך בדרכו  שהקב"ה עזבו    ויטעה  ,ינא דמסאבאדשבאים עליו הם  
 יח.כו הב ה' ייאכי את אשר לקרב אותו ואדרבה משגיח עליו 

לחכמה כמבואר   , הרי רק על ידי יגיעת התורה זוכיםל תורהשל אהבה יש בהם ביטוסורים יוע ידצ"ע מ דוע
יה מתוך כסופים אליו גם יגיעת התורה צריך להגיע אללשוב אליו ית'  תשובה זה  כיון שעיקר הונראה    כאן.
כמה עילאה  ח  לשוב אינה חכמה תתאה אלא   רוצים  ולא מתוך רצון להיות חכם. כי החכמה שאליה אנו   ,ית'

הקב"ה תמצי  ואילו  ,בעצמו  שהיא  היכי  רק  תתאה  בתורה  לזכות  החכמה  וכמבואר  ולכסופים    ל'.  לזה 
את  המגבירות  המניעות  ע"י  אלא  לזכות  א"א  לזה    אמיתיים  מציין  ומוהרנ"ת  סו  בתורה  כמבואר  החשק 

 בלשונו כאן.
וע"ז   ביבמות כד:עפ"י המבואר    אהתשובתו, נר  המניעות שמביאים לאדם קודם שמקבלים  לעניין  יאורעוד ב

לימות המשיח,    ג: גרים  מקבלים  אתך  שאין  לגור  בא  מי שהוא  יפול  עליך  אתך  גר  מי  אמרו  צחות  ודרך 
יפולבעני י.  :(כדיבמות  מאירי  )  ותך עליך  עליו  מביאים  ואזי ילכן  ויתגבר עליהם  כדי שיכסוף  סורים של אהבה 

אבל אחר.  לדבר  ולא  ית'  אליו  רק  באמת  מאכ  ישוב  תחילה  אזי  שיכסוף  למעלה  די  גדול  אור  לו  ירים 
הוא מתחזק שנכסף להשיבו אליו  ומיד מעלימים ממנו אזי מכח הרשימו  אור של פסח    'ילו בבחשם  מהכלי

   שסוד פסח ומט ימי הספירה ושבועות הם סוד התשובה.( 'ג  ')ר"ח גכמבואר בלק"ה ושב באמת 
ר רק בזריקה כי שיקה הוא למרחוק, ועל כן לחכמה אפזר  רדגוהתשובה נקראת זרקא כנ"ל )תורה לה( כי  

חרב דייקא ע"י שחרב כי כמו    אלכן התשובה היא בחי' קשת וללה ופג תנינא(    הנקראת רחוק )תורחכמה  
יותר רחוק, כך התשובה כמה שיותר יש לו מניעות  שמושך את החץ לאחור   נזרק החץ  וירידה נמוכה כך 

 
נראה  ורך עליה.  צ שון כל הצדיקים שכתבו ירידה  העליה ולא כל   ו ירידה תכלית ובתורה כב ביארנו שלשון זה של רבנ   בתורה לה   ב

 מחדש סוד של תכלית בירידה עצמה.  כי רבנו 
ותשנה פניו ותשלחהו    ד שמתעורר לשוב באמת אזידמסאבא, כי מי דינא  ב ני ששב,  שיענש ע"י העבירות שעבר לפ   אבל לא נראה   ג

 אהבה.  יסורים של הי פרתו רק ע"י  כ "א לא מכירה אותו. וכל  ט ס כמבואר בתורה ו' וה 
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נז א  יותר הו ואזי  יותר  יותר.לחכמה    רקנכסף  להזהר מאד להיות בקי בשוב כדי שלא    אבל צריך   עילאה 
, ואזי יזכה בוודאי יזכה כי כל המניעה רק להגביר  יסורים של אהבההיוהמניעות ו  להתייאש בזמן ההמתן

 הה יותר. ו גבלחכמה רק החשק כדי לזכות אותך להיז 
 

 התרחקות התחילת ההתקרבות
ונראה שהוא החוט הקושר  ,בכמה פנים ,חוזר בתורה זו כמה פעמים עניין של התרחקות תחילת ההתקרבות

 . ואלו הם לפי סדר התורה את כל התורה הזו כאחת 

שרוצה  שכתחילה במאמר חז"ל כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו את הדין מלמעלה, פירוש   .א
  .מרחקים אותו במניעות ת',להתקרב לה' י

ב  ושוב .ב שהוא  קדישא  הדינא  יצחקבביאור  את  הוליד  אברהם  שההתקרבות  ,חי'  חסד    נמצא  בחי' 
 מלובש בדין בחי' יצחק דהיינו ריחוק.   ,לאברהם

 .מלובש בגבורות ודינים וריחוק ,פירוש שישע ימינו לקרב ",מינובגבורות ישע י "ושוב בפסוק  .ג

  .מלובש בגבורה של ריחוק  ,פירוש שחסדו ית' לקרב ",כי גבר עלינו חסדו"ושוב בפסוק  .ד

  , בחי' ריחוק, וב במה שאומר שצריך תמיד לילך מקטנות לגדלות, פירוש כי האדם נולד בבחי' קטנותשו .ה
 וצריך לילך אל הגדלות, בבחי' ירידה צורך עליה. 

וזה בחי' שתחילה    .וצריך להמתיק אותה להיות צדקה   ,מה שביאר שהמלכות תחילה היא צדקושוב ב .ו
 . קרא לה יראהאת הכהונה ואברהם קיבל  היה מלכי צדק מלך שלם ואח"כ

בהביאו .ז הפסוק    שוב  לילה"את  קרא  בקר"וההמשך    "ולחושך  ויהי  ערב  שחשוכא  "ויהי  הכלל  דהיינו   ,
   ריחוק ואח"כ הקירוב 'בחי ,קדמא לנהורא

 בחי' יום שהוא ורק עי"ז זוכים לאור החכמה   "בלילה נפשי אויתיך "ב בפסוק ושו .ח

 שקדם לדבור בדעה שמחת תורה.  ,רבה ושוב בעניין הדיבור בלא דעה בחי' הושענא .ט

 .עשו שקדם ליעקבשוב בו .י

בפסוק   .יא אלקים"ושוב  ה'  ומגן  בחי'  "שמש  אלקים  לב  ,דין, שבחי'  ה'הוא  על  ומגן  בחי'    , בחי' שמש  ,וש 
 . חכמה

היה מיעוט הלבנה"אור הלבנה כאור החמה"ושוב בפסוק   .יב כי תחילה  לימוד   ,,  וע"י  יצחק,  דין של  בחי' 
 מאירה כמו החמה בחי' לבנה  יאשההמלכות   ,התורה

בפסוק   .יג לשרך"ושוב  תהי  התורה  דהיינו    ,"רפאות  לחולישחכמת  רפואה  לה  היא  חסרון  גלל  ב  ,שקדם 
 . החכמה 

הכלולה במח    ת החכמהמתחיל מטפ  ,ית האדםומבאר שראשית הו  ,ורו ששרש הנפש בחכמהושוב בביא .יד
ומתרחקת  ,האב ברי  ,והולכת  ולד  שנולד  לעצמהיעד  ד  ,ה  בתורה  ,קטנותבמוחין  ויעסוק  שישוב    , כדי 

 .ויחזיר נפשו לשרשה בחכמה 

דהיינו בחי'    ,ם את אור החכמהמיהמעלי  ,בריאת עולמות  שראשיתו  ,יין חידוש העולםנושוב בהביאו ע . טו
 . רובי, בחי' קות את כבודו ית' הנעלם בעולםלגלוהאדם צריך כל חייו  , ריחוק

, אע"פ ששם  "ותפקחנה עיני שניהם" י החטא כתיב בהם מאדם וחוה שאחר ,זה הרבנו מביא ראייה לעניין   . טז
להפך  עצומה  ,היה  במעלה  היו  חכמת    , כי  היא  החטא  אחרי  שזכו  שחכמה  דהיינו  ממדרגתם,  וירדו 

כי לא היתה    ,שבהיותם במעלה גדולה לא ידעו ממנה  לטוב,להיות מבדיל בין רע  דהיינו    , מדרגה נמוכה
 . שייכת להם

 הקדמה  עוד 
ן בו מקום לזולת  שאי  ולת, בחי' לב צר,על הזחוק  של צמשתלחין דקטנות  חי' צחוק של מוהדין של יצחק במ

רוחב לב שיש בו מקום לזולת השונה, לקבלו ולמצא בו טוב    לשמחהלבוא  הזה  להמתיק הדין  צריך  השונה, ו
  תמיד  ואולי אפ"ל כי יצחק אבינו היה בחי' נוק' בחי' אש שכל שאיפתה)  .והטוב ממני  ומשותף להתקשרות

לכן היה איש כמוה,    בוערלקבל מי שלא  בלב  לזה ואין לאש מקום    שרף ומצטרףוכל הקרב נלחזור למקורה  
 .את כל הדין שבו הפנה כלפי הגשמיות שבו  כיהורג את כל העצמיות שלו,    שהיהדהיינו  .  של מסירות נפש

מזה משתלשל היעשו    אבל  שום    השלא  לקבל  בלב  מקום  אליו,אדם  לו  התבטל  החזיר    שלא  כולם  ואת 
שיצחק אבינו היה שרש הגבורות בבינה, ששם רק התעוררות  ועיין תורה מא    חוץ ממנו.ברציחה  לשרשם  

לבאר    אצל מי שלא מתייגע בתורה, כדילמטה,  הקדוש  ות הדין  למדבר מהשתלשרבנו כאן  ל ש"צו   ,הדין
 ( .את היחס בין יצחק ליעקב
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 שרה אמנו.דושות של גבורות ק ות.ינה מהגבור מלכות שבני ,נוקבא ,לד משרהכי נויצחק דין 
ומלכות על כל העולם  כי   כי לא סובל שובחי'    -שרה לשון שררה  ם דבר אש ששורף הכל להפכו לאש 

ממנו.   י(  '  בחי )השונה  כא  ולמלכות   יםלא מתבטלש  "בנהאת  ו  אתהז  גרש את האמה")בראשית  למלכות 
 .תדקטנו מוחין דהיינו שמים.(

יז(  היא דין ומוחין דקטנות ונקראת צדק וכמבואר בפתח אליהו י  זאכשהמלכות לעצמה   צדק    )תקוני זוהר 
בלא    ,רק מהכרח  בלא חיותדהיינו    ,אתה צודק ולא יותר  כמשיב  ,ינו בגבול הקדושהדהי  ,מלכותא קדישא

ו וחיות,  אור  ובלא  הבנה  ובלא  יצחקחשק  של  הדין  נמשך  חוש   ,וצחוק  ,מזה  בחי'  בחי'  עיניו  "ך  ותכהין 
כי האמתמ בחי   ראות".  לו  חשוך  הפנים  בחי'    ,לילה  'ואור  העכור  בגוף  הנופשת  נפש,  אוי"בחי'  תיך  נפשי 

 רצון המתגבר מתוך מניעות חושך הלילה. , "בלילה

  ן עיניו מראות את העולם הזהבה ותכהיהרי אדר  ,לומר על יצחק אבינו שהיה בחי' חושך   ד יתכןצ"ע כיצ

מטבעם  ם ויצחק היה להם  השאבר  נ"ל הביאור בזהו ותפקחנה עיניהם.  והיה מסתכל רק בעיני השכל דהיינ
סב  )תורה    עולימתא שפירתא דלית לה עיניןאבל השגת ה' היתה אצלם עדיין באמונה בבחי'    ,מדות טובות

הר יעקב מלבר ומשה  וז ומשה רבנו זכה עוד יותר וכמבואר ב ,ואצל יעקב אבינו התחיל הארת האמת .אות ה(
לכן    אבל האבות נולדו עם מדות טובות.  \ד/בכח התורה לתקן מדותיו  ה ק משה רבנו יכול הימלגאו. לכן ר

ל  עד  התורה  לימוד  מיגיעת  כאן  מדבר  בשכלרבנו  האמת  באמונה  השגת  וכמבואר  ולא  רנה  ,  בתורה 
ם כי אצלם זה טבע כי טבעם  כי היא בחי' חושך. )ומה ששיבח אמונת הנשי   שמאמונה לבד אפשר ליפול,

עיניו מראות הכוונה    וזהו ותכהין  (ותוהלב אבל איש הנשאר באמונה לבד השכל יפיל א  חר הרגשתלילך א
הי  ,בבחי' שכל אמונה אדרבה  בבחי'  וכמ  תהאבל  חזקה מאד  נפתחו השאמונתו  מוהרנ"ת  ואראה  "ש  מים 

ה  וההבדל שבחכמה ובינ  ,אמונהכל של  ויש ש  ובינה  חכמה  אכי יש שכל שהו  מראות אלקים ר"ת אמונה.
אבל ההסבר חשוך    ,באמונה השכל רק נותן כיוון במה להאמין  אבל  ,ולהסביר במהלכי שכל  ראפשר לדב

 אר בתורה כא(בוכמגם בין יעקב למשה ו)ההבדל בין יצחק ליעקב. וזה   אצלו.

אבל הוא מסוכן    ,מסאבא  קדישא ולא  הדין הזה אע"פ שהוא מלכותא  וצריך לילך מקטנות לגדלות להמתיק
 גבול הקדושה סמוך לטומאה. ומסוכן לנפול.ר בבספ כי הוא

מקום  באדם וחוה  כי קודם החטא היו  הביאור נ"ל  וכשבא לגדלות המוחין זה בחי' "ותפקחנה עיני שניהם",  
. ואחרי החטא  בחי' חושך  ,מוחין דקטנות  ,בבחי' צדקהם  היו  ,  שםשוכלפי האור    ,יצירהמאד בעולם ה  גבוה
וכמבואר בתורה בבחי' חכמה ואור.  ם  הנפתחו עיניכביכול    ,ך העשיהחושס לשם ביחו  ,לעולם העשיהירדו  

 \ ה./ ן בחושך גדולרגה אזי נדמה לו שנפל כי ביחס למדרגה החדשה הוא עדיידכה שמי שעולה מ
 

לזה לזכות  נמוך   ,אבל צריך  בנפילה לעולם  ולהבין  ,לא  לידע  לימוד תורה בעיון  לצאת    .אלא בעליה ע"י 
 ות.תמיד מקטנות לגדל

כי    "אלקים את האור כי טובוירא  "כמ"ש    חושךודין  דהיינו את ה  ,התורה היא אור הממתיק את האלקיםו
יהיה מייסר  ולעבירה ואזי המזיק הנברא    רוח שטותול  קרוב שיפתיק את הדין  מ אבל כשלא מ  התורה אור.

  מצד הקדושה. או    ורים אם הם מצד הטומאההייסמבחן  כי זה    יסורים של הסתר פנים וביטול תפלה.יאותו  
  כוונת , מעבירה הנברא  ע ר יסורין ע"י מלאך יל כשהאב  .ברקליח להמשלח בש יסורין כחי שכשהקב"ה שולח 

 . תפילהולבטל את האדם ממהקב"ה  להרחיקו  ,הסתרת פניםל המזיק

 
ש   מפורסם   ד מלך  על  ר מעשה  מדות  שכולו  ואמר  רבנו  משה  של  ציור  וראה  הפרצוף  בחכמת  בקי  ושאל היה  רבנו   עות.  משה    את 

נולד אבל שיבר מדות  וז והשיב שאמת שכך  יתכן או לא.  כך אותן. באמיתות המע י יו  גדולי עולם אם  נחלקו  היה  שה הזה  )המעשה 
י  פרשת קרח אות א'    ה התור   בספר בעש"ט על עכ"פ    (.אותו בגלל הסוברים שלא יתכן   שראל סוף קדושין והשמיטו נדפס בתפארת 

 ות א.ם במקור מים חיים א ג עי"ש    את המעשה הזה כאמת.  קיבל הבעש"ט  ש מבואר  
שזה   ה  אש   נ"ל  על  אסרו  שחז"ל  אשה  הטעם  כי  טפלות.  מלמדה  כאילו  תורה  אשה  המלמד  כל  בסוטה  כמבואר  תורה  ללמוד  ה 

כן מברכת שעשני כרצונו, לכן ע"י לימוד תורה יורדת    הלומדת תורה, אזי כיון שנולדה במדרגה גבוהה של הרגשת הלב, בבחי' שעל 
וח  הלב  הרגשת  את  שמאבדת  עיניה,  ותפקחנה  הי לבחי'  ואזי  שקבלה,  הטבעי  נשים  כלים  כמת  לה  אין  התורה  לאור  כי  בחושך,  א 

     .להגיע, ואת אור הרגשת הלב מאבדת 

בחי' לב ועיקר מבחן דבר אצלה הוא על פי הרגשת הלב, ויש דברים שבמהלכי שכל אפשר לטעות, ודווקא הרגשת הלב    כי אשה 
מה שהרחבנו בזה בתורה סא הקדמה לאות  , שאנשים טעו ונשים לא. )עיין  מכוון לאמת, כגון במהלכי שכל גבוהים, כגון בחטא העגל 

 ד'( 

מהר"ל  בסיסי,    עיין  שכל  בחי'  דהיינו  היולאני  לשכל  שהכוונה  באשה  ניתנה  יתירה  בינה  הצלע  את  ויבן  מה:  נדה  אגדות  חדושי 
  אברהם טפל לשרה בנביאות. ח"ב מערכה ז' מאמר ב' אות ב'    להרב שמואל קדר( ) להבדיל מחכמה ושכל האיש, שהוא שכל הנבדל.  וראיתי בספר תורת אהל  

הלב   הרגשת  שהיא  יתירה  הבינה  מצד  היא  ונביאות  השכלי,  הכח  מצד  היא  שנבואה  לנביאות.  נבואה  בין  חילוק  שיש  שמבאר 
הפנימי  הרגשה  כי  תורה,  ללמוד  לאשה  התורה  אסרה  הטעם  שמזה  ומבאר  מאיש.  יותר  באשה  המצוי  פנימי  לקול  הזו  והקשבה  ת 

 יות של לימוד התורה.   יכולה להשתבש ע"י הערמומ 
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על כן ,  מאבימלך מסאבא  חק  רים הדין של יצור אומליצני הדו  .דין קדוש כי אברהם הוליד את יצחק  יצחק
יצחקב"הק פני הדין של  ביטול תפילה  ,ה צר קלסטר  בו  כן    , דומה לאברהם החסד, דהיינו שלא היה  ועל 

 א חסד דאברהם ורק החיצוניות דין.   הו יותמידהיינו שפנ  ,כולם ידעו שהוא דין קדוש

 . )ויקרא ה( ש כי תחטאנפ עשו ו ,רפואת הנפש יעקביעקב ועשו,  נולדיםמיצחק ו
. דהיינו תורה  הדיןממתיק את  ורה  לימוד ת  , זה בחי' שע"יהמתקת הדין של יצחקו  ז  ,יעקב נולד מיצחקכי  

מיות יעקב ועשו נמצא הדין של  י, כך בפניצחקל  ש ן  הדיימיות  נפבאברהם היה  חסד  ששכמו    ,הנולד מדין
האש  בעשו יות בפנימו  מחזיר את עצמו לשרשו,  ש  'בחי  אש להבה לה' ישב יעקחכמה של פנימיות הצחק, בי

וכדי .     יחהצדהיינו רהחזיר את כולם לשרשם  לחמימות התאוות וסיגי הדין דהיינו  יצחק נהפך לבה של  לה
דקט ממוחין  יצחקלצאת  של  דגדלות  ,נות  מוחין  את  בחי'    אל  הוליד  אור  י'  בחל  אלבודהיינו    ,יעקביצחק 

לבטל זהמת   , דהיינווש ע  ליד אתיצחק הוך בחי'  רלעבור ד  \ו/ תחילה  צריך   ,יעקב  'בחידהיינו  ת התורה  חכמ
ה  י יהלזה צריך שיגיעת התורה ת. ושהם בחי' עשו אש התאוות והרציחה,  והסיגים של הדין של יצחק    הנחש

על הארץ תישן ופת במלח    אבות ו( כ)  כדרכה של תורה,  שמתאכזר על עצמו  ,\ז/ דקדושהעם דין ואכזריות  
. ולפעמים גם צריך תעניות (כב.  ןערוביו  ורה טועיין ת)תו  ובני בי  על בניו  משחיר פניו ואכזריותאכל וכו'  
 וסיגופים.   

   ,השענא רב ורה והושמחת תבחי'  ,הדיבור בדעה ודיבור בלא דעבחי' יעקב ויצחק 
  ,לימוד תורה בגמגוםאבל הדהיינו תפלה  לישועה    ומרבים בתחינות   וצועקים  ,ערבהנוטלים  רבה  בהושענא  

צים גדולים סביב הנחל העליון.  טע ממנה ע ב"ה שמח בה ונועולה למעלה והקשאמנם    ,בקיאות בלא עיון
  ,מוחין דקטנות  לנפש. כי הם  בלא טעם ובלא ריח ובלא חיות  והם ערבי נחל. )ערב לשון עירבוב וחושך(  

 .תדברון"כמ"ש )תהלים נח( "צדק  ,בלא דעהור דב ,הנקרא צדק ,פחד יצחק

תורה  וב ושמח חיות הנפש  ,בדעה  דבורהשמחת  בהיעידכי    ,ה,  והשתדלות העיון  דרכי התורה  הלימוד    ,ת 
שלמעלה   החיים  עץ  את  נוטע  רפוהזה  בחי שכולו  דגדלות  ,חכמה  ,יעקב  ' אה.  הנפרפוא  ,מוחין  בחי' ש  ת 

 "שמש צדקה ומרפא". 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [ח]  עד תורה 

 השמים אלהים על כל הארץ כבודך על רומה \י/[ט])תהלים נז(
ואמר היה צועק ומבקש שהקב"ה יצילהו,  ובהיותו במערה  שאול  מפני  ח  ברכש  דוד המלך מזמור זה אמר  

על ה'  הסתלק    רומה  פרש"י  כבודתך    התחתונים  מןהשמים  ברודפי וזה  נקם  עשה  פירש  וזה    והמצודות 
מב.  כבודך  פקודי  בזוהר  לקמן  הרשעים  ועיין  את  מעניש  לא  שהקב"ה  אפו  ואר  שעוונומאריך  ם  יה תוכדי 

ני שיחה רשת הכינו לפעמי כרו לפ  בפסוק הבאדוד    דברי  אמנם הםוהם.  ינותרשת עווויפלו ביענישו אותם,  
 נפלו בתוכה.

.  הוא דין קדוששמים זה יעקב. אלקים  -ון הנפש וזהו קית כיצד מבואר בפסוק זה  רבנו מבאר בסוף התורה
שמים  ב רשהלש "אלקים "ע"י דין קדוש  אותהלהרים שרפואת הנפש היא דהיינו  "על השמים  רומה" וזה

   כבודו ית'.גלות דהיינו כוונת הבריאה  שנבראה ל  "על הארץ כבודך " . ואז יתקייםחכמהנו ליידה

 
ותקחנה עיני שניהם דייקא אחרי החטא, וכן  ל ביארנו  לכאורה ממה שעשו נולד ראשון כדי שיצאו הסיגים כידוע. וכן לעי   כך משמע   ו 

תחיל  כי  התקרבות  היא  הרחקות  הקרו   ה לעיל  י תמיד  אשר  ואת  ריחוק  של  באופן  הוא  ה' ב  צריך  יוכח.    אהב  כאן  שגם  נראה  לכן 
וקונה חכמה    ה שע"י שעוסק בתור יעקב. אבל עיין פל"ח הנ"ל שבזוהר מבואר    ' ה בחי מ את הסיגים לפני שזוכים בחכ   הסיר ל תחילה  

   ממילא הסיגים נופלים עי"ש.
 וצ"ע.  אמת ששניהם    קניין התורה ממילא נופלים הסיגים ונ"ל לכאורה ועיין הערה הקודמת שבזוהר מבואר שע"י    כך נראה   ז 
 .  לא ידוע מתי והיכן נאמרה. מלשון החברים הנ"לין מה שהב , שון מוהרנ"תלהחברים ובהמשך נכפלה בתורה זו תחילתה לשון  ח

 פסוק ו' ויב ובפרק קח ו'  ט

ִּ   תהילים פרק נז   י י )ה( ַנְפש  נֵּ ים ב ְ ה לֲֹּהטִּ בָּ כ ְ ְ ש  ם אֶּ אִּ ְך ְלבָּ תוֹּ ה:   י ב ְ ב ַחד ָּ רֶּ ם חֶּ נָּ וֹּ ְלש  ים ו  צ ִּ ית ְוחִּ ם ֲחנִּ יהֶּ נ ֵּ ִּ ם ש  דָּ ים  )ו( רו    אָּ ם ֱאלֹּהִּ ַמיִּ ָּ ה ַעל ַהש   מָּ
 : ךָּ דֶּ בוֹּ ץ כ ְ רֶּ אָּ ל הָּ ָּ ִּ  ַעל כ  ַפף ַנְפש  ָּ ַמי כ  ְפעָּ ינו  לִּ כִּ ת הֵּ ֶּ ש  ְפלו  ְבתוֹּ )ז( רֶּ ה נָּ יחָּ ִּ ַני ש  רו  ְלפָּ ָּ ה: י כ  לָּ ה  סֶּ  כָּ

 חתונים שאינם כדי שתשרה שכינתך ביניהם על הארץ תתכבד בזו: תלק מן הת הס   -)ו( רומה על השמים    רש"י 

ר"ל עשה בהם נקם ובזה ירומם תפארתך על השמים ועל הארץ יראה כבודך כי כשהשם עושה דין ברשעים    -ו( רומה  )   מצודות דוד 
 הוא מתרומם ומתנשא: 



 מוהר"ן                                  עד תורה                                ליקוטי                   6פט: 

  ים מהרודפים אותו הם דינא קדישא שהרי לא בטלו אותורושהייסנמצא לפי רבנו רמוז בדברי דוד המלך 
י שרשה בחכמה כמעלה את נפשו ל  ואדרבה על ידם. ברוח הקדשתפלה אז מזמור תפילה שהרי אמר מ

      .לימוד תורה ולגילוי כבודו ית' בעולם שזה תיקון הבריאהבורח מהם ל

צרי דהיינו להעלותך לרפאות  הנה כל אדם  שעולה    ,בחכמה  קום שורשהה למנפשו,  עד  כי 

 .  ולה נפש ומלא רוח שטות, וקרוב לעבירהח דםשהא ו, דהיינהיא חולהבחכמה   ודבוקה בשרשה
דהנה יש שני מיני    לבאר זאת מקדים רבנו,  לשרשהלמקום    האותכיצד מעלים    רפואתה, דהיינו  ובמה
והוא   יסרוי, ואינו מייסרו אלא מניח לעוונותיו לאףך  לרשע הקב"ה מארי  יכ  ,\יב/ (יא) כמבואר בזוהר  דינים  

כדי שיוכל  ,  יסרו בדין קדוש כדי למרק עוונותיוישב בתשובה מאם  . ורק  כלה מאליו ונופל ברשת עוונותיו
 . בגדים צואיםא בלאליו לשוב 
בואר בגמרא  מכה  ' נחש הטיל זוהמא בחובחידין שמצד הטומאה  דינא דמסאבא,  שהוא  א',  דין  

קמו( הנחש    \יג/)שבת  הדורות  שזוהמת  לכל  רעות  שיתגברוגרמה  ומדות  רעות  תאוות    א ודינ  .בהם 
ש  מסאבאד מה  אותוהוא  מייסרים  שז  .עוונותיו  גרו דהיינו  הנחש  לאדם  המת  תשומה  לעשות  על לא    בה 

  מייסר אותו  ונוועמהמזיק שנברא  אזי  ו  , בדרכו שבחר בה  ללכתלו  מניח  מאריך אפו ולכן הקב"ה  עוונותיו,  
יט(  כמ"ש   ב'  מבטלים את האדם מתפילה ומתורה,  כיון שהם מהסט"א  יסורים אלה  י, ו\יד/ תיסרך רעתך )ירמיה 

 . רות הנוספות שמפיל אותו בהןשיונק מהעבי , כי כל חיות המזיק הוא ע"ילהתרחק מה' ית' וגורמים לו

 
 ג: עיין זוהר פקודי דף רכ  יא

י  -זוהר פיקודי דף רכג:    יב א  ַרב ִּ י  יֹוֵסי  י ְוַרב ִּ   ַאב ָּ י ָּה   ְוַרב ִּ ְזקִּ ְתבִּ   ֲהווֹ   שמעון  רבי  תלמידי  השלשה  אלו  חִּ אן   יןיָּ עָּ אֹוַריְ   ְולָּ אב ְ ַמר ,  בתורה  יחד  וסקיםוע  יושבים  היו  יתָּ   ֵליה    אָּ
י י ָּה   ַרב ִּ ְזקִּ י  חִּ א   ְלַרב ִּ א  ממנו  שאל  ַאב ָּ ֵמיַנן  הָּ א   חָּ ֻקְדש ָּ יב ְ   ד ְ ְתְרֵעי   הו א  ךְ רִּ א   אִּ ינָּ דִּ א  ב ְ כל ָּ ,  בדין  רחמים  אלא  שלם  דבר  שום  ואין,  דבר  בכל  בדין  חפץ  ה"שהקב  רואים  אנו  הרי  ב ְ

א,  הדין  סוד  שהוא  זהב  מעורב  היה  הקדש   מלאכת  שבכל  לעיל  שנזכר  כמו ְרבָּ ְתעָּ א  ְלאִּ א   ד ָּ דָּ יהו    קשה  כן   אם,  והדין  החסד  יחד  ויתמזגו  שיתערבו  כדי  ב ְ רִּ   ְואִּ א  יךְ אָּ ינָּ יֵבי   ד ִּ ַחי ָּ   ב ְ
א ְלמָּ י  כי ,  העולם  ברשעי  אפו   מאריך  הוא  למה  עָּ יהו    אִּ ְתְרֵעי  אִּ א  אִּ ינָּ דִּ אי  ב ְ ַ יק  ַאמ  לִּ יַבי ָּא  יה  לֵ   סָּ   ומאריך   הרשעים   מן   ומסלקו   מעבירו  הוא   למה  כן  אם   בדין   חפץ   הוא   אם  ֵמַחי ָּ

 .   להם ויכרא  מיסרם  ה"הקב  ואין בשלוה יושבים שהרשעים רואים אנו כי, אפו להם

ַמר  ה   אבא   רבי  ֵליה    אָּ ָּ מ  ַ ין  כ  רו    טו רִּ ְתַעק ְ ה   אִּ ל ָּ מִּ א  ב ְ   לו   ורע  צדיק   יש   מה  מפני  ה השאל  היא  זו  כי,  זו  שאלה  שאלו   כבר  חכמים  ה הרב  כלומר,  זה  דבר  על   נעקרו  כבר  הרים  כמה  ד ָּ
  של   דעתו  סוף  על  בזה  עמדו  ולא,  בקוקוח   ואסף  ודוד  איוב  זו  שאלה  שאלו  וכן(,  א"ע   ז  דף  ות ברכ'  במס  כמבואר)  דרכך  את  נא  הודיעני  ה" מהקב  ששאל  רבינו  משה  כמו,  לו  וטוב  ורשע
ל ,  (ז"רמ ,  צלחה  רשעים  דרך  בראותם  זו  בחקירה  העולם  מן  עקרונ  גדולים  אנשים  כמה,  נמי  אי),  ה"הקב ה   ֲאבָּ ָּ מ  ַ ין  כ  ל ִּ י   מִּ ֵ ל  א  ג ַ ינָּ ו צִּ א  ב  יש ָּ ַהאי  ַקד ִּ   המאור   גלה  סודות  כמה  אבל  ב ְ

 .  ואזיל כדמפרש  זה בענין   שמעון רבי שהוא דוש הק

א  ֲחֵזי   אְותָּ  ינָּ א   ד ִּ ֻקְדש ָּ יךְ   ד ְ רִּ ְתְרֵעי   הו א   ב ְ יה    אִּ יהו    אבל,  בדין  חפץ  ה"שהקב  הדבר  אמת  ומרכל,  בו  חפץ  ה"שהקב  דיןה  וראה  בא  ב ֵ א   אִּ ינָּ יר   ד ִּ רִּ   שאין   וקדוש   מתוק  דין  הוא  ב ָּ

יהו  ,  הקדוש   דין  מצד  שהם  דיקיםהצ  יסורי  והיינו,  ידו  על  מתעוררים  החיצונים א   אִּ ינָּ אִּ   ד ִּ ימו    ְתַער ד ְ ה   ְרחִּ   ה"קב  חוד י  שמעורר   דהיינו,  ושמחה  אהבה  המעורר  דין  והוא  ְוֶחְדוָּ

ל ,  בעלה  עם   להתיחד  ויכולה  מדיניה   נטהרת   השכינה   קים הצדי   שלוקים  ידי  על  כי ,  ושכינתיה  יַבי ָּא  ֲאבָּ ד   ַחי ָּ ו ן  כ ַ ינ  א   אִּ ְלמָּ עָּ ,  הזה  בעולם  ויסורים  בדינים  שהםכ  םהרשעי  אבל  ב ְ

הו   ל ְ ֻ ינָּ   כ  א  אד ִּ זו ֲהמָּ ל ְ ,  מהקדושה  היונקת והטומאה  הזוהמא  של  מדין  הם  כולם  ד ְ ֻ א  הו  כ  ינָּ א  ד ִּ לָּ יה    ְתְרֵעיאִּ   ד ְ אֻקדְ   ב ֵ יךְ   ש ָּ רִּ ל   הו א  ב ְ לָּ ,  כלל  בו  חפץ  ה" הקב  שאין  דין  כולם והם  כ ְ

א   ְוַעל   ,ללכ  הטומאה  צד  בהתעוררות  חפץ  ה"הקב  אין  כי א  לכן,  אחרא  הסטרא  עוררותבהת  רוצה  שאינו  בשביל  כלומר  כן  ועל  ד ָּ ֵעי   לָּ א   ב ָּ ְרבָּ ְתעָּ א  ְלאִּ ינָּ א  ד ִּ יש ָּ אב ְ   ַקד ִּ ינָּ   דִּ
א ֲאבָּ א ד ְ  ְמסָּ יהו   ד עַ , הרשע עם אפו מאריך ה"הקב ולכך, הקדוש  דין מצד  מיסרם ה"הקב ואין, הזוהמא של טמא בדין קדוש  דין לערב רוצה ה"הקב אין זו ֲהמָּ אִּ ֵצי   ד ְ ת ְ ש ְ ְרֵמיה   אִּ ג ַ   מִּ

א,  רעה  רשע   תמותת  וכתוב ,  רעתך  תיסרך   כ"מש   כעין ,  עונותיו  ברשת  ונופל  מאליו   כלה  שהוא  עד דָּ ן  יה  לֵ   ו ְלאֹובָּ א   מִּ ְלמָּ ֵתיד ְ   עָּ א   ְוַההו א  כי ,  הבא  העולם  מן   אותו  ולהאביד  אָּ ינָּ   ד ִּ
א זו ֲהמָּ ֵביה    ד ְ יהו  ,  ד ְ יד   אִּ .  למעלהמ   קדוש  דין  עליו  שיתעורר צריך ואין דינו  הוא  ממש  עונו  כלומר,  העולם  מן אותו  מאבד  עצמו  הוא,  שבו  זוהמא  של  הדין  אותו  א ְלמָּ ֵמעָּ   ֵליה    אֹובִּ

    ( ומפרשים ק"רמ)
  כשנתן לה עצה לאכול מן -)שבא נחש על חוה  ]קמו.[    מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה   -  : שבת דף קמה   יג

לשון  הע הנחש השיאני  ג(  )בראשית  דכתיב  עליה,  בא  זוהמתן עובדי כוכבי (  נשואיןץ  סיני פסקה  זוהמא ישראל שעמדו על הר  בה  ם שלא  הטיל 
ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו    לא פסקה זוהמתן אמר   עמדו על הר סיני 

ה וגו' ופליגא דרבי אבא בר כהנא דאמר רבי אבא  עמנו עומד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פ פה  ב את אשר ישנו  הוו דכתי 
לא  דורות  עד שלשה  כהנא  זוהמא מאבותינו    בר  ישמע פסקה  הוליד את  שנים עשר  אברהם  הוליד  יעקב  הוליד את עשו  יצחק  אל 
 שבטים שלא היה בהן שום דופי: 

כו'. כל דו   -  מהרש"א  וגו' כ   העתידים לבא הוו נמי   רות מזלייהו הוה  דאמרי' בר"פ שבועות הדיינין אלא לגבי  בכלל אשר איננו פה 
החיים הוו אבל  וו נשמותיהן הצרורות ב ישראל איכא למימר אע"ג דגופן לא ה  דמזלן הוה  צרור  שייך למימר הכי אלא  בגרים לא 

שעים כו' שכן בשת הוא אומר  ה היה סבה להוליד הר בחו . מספר ישן השמיענו שאותה זוהמא שהטיל נחש  עד ג' דורות כו'         וק"ל: 
 קין והוא סוד עכ"ל: כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל וכתיב ויולד בדמותו כצלמו משא"כ בהבל ו 

ג. פרש"י מזלייהו    זל בין נשמה למ   ע ההבדל צ"  נג: פירש מזל  שר    –עיין מגילה  ב:  מלאך    –של האדם למעלה ובשבת  מליץ, ובב"ק 
 ק הזוהמא מהרוחות שלהם והיינו דאמרי' מזלייהו הוו: שפס   -שבת קמו.שפת אמת  ועיין      לשמו על עצמו.דעת    –פירש מזל  

ויקרא    -יד"א( )להח   פני דוד   עיין   יד י'  פרשת  ומקטרג תדיר עד שנגזר    -אות  ידוע דהקטיגור הנברא מהעבירה הוא עצמו תובע דין 
 .יד עונינו הדין והוא עצמו עושה גזרת הדין כמש"ה ותמוגגנו ב 

  –ככלב.     פתו ומוליכתו ליום הדין שנאמר ילפתו ארחות דרכם וגו' ר"א אומר קשורה בו כל העובר עבירה אחת מלפ   -"ז ה.  ע ועיין  

משחית שנברא מן העבירה.  ... כמ"ש ]ישעיה ס"ד ו'[ ותמוגנו ביד עוננו, וכן הוא אומר ]ירמיה ב'  לה   שהכוונה   -שם   בן יהוידע וכתב  
 .ך, והם יהיו מקטרגים רעתי י"ט[ תיסרך  

   שופט עצמו אזי כל הדברים נעשים שלוחיו לירא את האדם.  שכשאדם לא   ועיין תורה טו 

  -  כתב ן כיצד הייסורים עצמם מכפרים עוון.  י באר שלא מב שמאריך ל אחרי    –הקדמה ג'    על שער הגלגולים אות כא    ועיין בני אהרן 
"ז שהכוונה היא בעת  אשר שלט האדם באדם לרע לו ופי' רז"ל לקמן בהקדמה כ עת    ל דרך מה שאמר הכתוב והנלע"ד לומר שהוא ע 

יא לרע לו לאדם דקלי' יעו"ש. ובשער המצות פ' ראה ד"סג ע"ב.  זו ה   אשר שלט האדם הבליעל דקלי' באדם דקדושה אדרבא שליטה 



 מוהר"ן                                  עד תורה                                ליקוטי                   7פט: 

שדינא  דהיינו    ר יאהב ה' יוכיחשא  \טו/דינא קדישא, כמ"ש )משלי ג(עוד סוג של דין שהוא  ויש  
וניי  הם  קדישא שיסורים  לשוב  הקב"ה  סיונות  שרוצה  למי  לשוב וגם  )  ,\טז/ בתשובהשולח  אותו  לעורר 

חלגם  ו  (\יז/ בתשובה מעט  הצואיםיו  אטמרק  שיבו  , \יח/ והבגדים  לעכדי  נקיא  הבא  יולם  והם  של  י,  סורים 

 .  אהבה

התקרבות    ע"כו בהתחלת  לחזור  מתחיל  כשאדם  דהיינו    התרחקות,מרגיש  הוא    תשובה דהיינו 

לרחקש שרוצים  לו  שאמרו    כמ"ש  ,\יט/תווא  נדמה  ח(כמו  )תענית  ה  \כ/ חז"ל  א"ע    מצדיקכל 

 
ז"ל וכן הוא כאן דהנה   שהחוטא על ידי חטאו בורא משחית    תנן באבות דהעובר עבירה אחת קנה לו קטיגור א' ופרשו המפרשים 

נמסר ביד אותו משחית  ואז    טרג עליו עד שניתן לו רשות מב"ד העליון לעשות בו משפט כתוב כפי עונותיו לחבל ותמיד הוא מק 
  וענין בריאת המשחית ע"י העבירה   עצמו והוא מיסרו בסוד תיסרך רעתך וכן ותמוגנו ביד עונינו כמבואר כ"ז בספרי היראה והמוסר.

מתים וכל חיותם הוא מיניקתם מהקדושה ולכן הם רודפים אחר האדם    הקליפות מצד עצמם הם היא כמ"ש לקמן בהקדמה ט"ו כי  

ני כדי ל להחטיאו   ונזונים מהם   דושים הק צוצות  הוריד  חיים  וחיות    לתוכם מחדש להיות  נותן שפע  ונמצא שע"י העבירה הוא  יע"ש. 
כ  הקלי' המכוון בשרשו  חלק  לאותו  מד" מרובה  עליו  ומקטרג למתוח  ועי"ז מתגבר  עבירה  שאותו  נגד אותה  והנה לאחר  הד הקשה 

קצו  מרום  עד  ובא  חמתו  בו  וכלה  אמרתו  בצע  גבול    משחית  סוף  עד  שהוא  ואמצו  חזקו  ואפס  כוחו  נחלש  אז  לו  הניתן  הרשות 
כשהיא מכה לאדם מיד היא מתה    פר' שלח לך מה דבורה זו   רש רבה שמתבטל ממציאותו ע"ד כאשר תעשנה הדבורים שארז"ל במד 

צא  מתבטל מן העולם. ונמ אן שמאחר שפעל הדין והמשפט אותו משחית באדם ונשלמה שליטתו מיד הוא מת ו וכו' יע"ש וכן הוא בכ 
ששליטה זו ששלט באדם לכלות בו חצי זעמו היא סיבת בטולו והיינו שארז"ל חצי כלים והם אינם כלים. וכיון שנתבטל ממציאותו  

מת נתבטל  ואז  עוד  לינק  רשות  לו  שאין  מהקדושה  יניקתו  גם  בקליפה  ה  ועצור  כלוא  שהיה  הקדושה  ניצוץ  אותו  חרצובות  פתחים 
ק  וזה ועולה למקום  מונע  באין  עניןדושתו  הוא אחיזת    ו  הפגם  ענין  הוא שכל  היסורים שידוע  ע"י  הנעשה  ניצוצות הקדושה  בירורי 

חיזתם ויניקתם משם ממילא  יונות ויניקתם מהם וכיון שע"י היסורין תמה נכרתה א החיצוני' בשרשי נר"ן שלו שלמעלה במדות העל 
 הוא בעצמו טהרת שרשי הנר"ן ומדות העליונות: 

ובדרושים שלי כתבתי שאופן בירור זה שע"י היסורין היה נוהג מבריאת העולם עד שניתנה התורה שאז נעשה    -  בהמשך שם  ד  עו 
הת  ע"י  ומצוות הבירור  צורך   ורה  א   ואין  ה'  לקול  תשמע  שמוע  אם  והיה  וז"א  היסורין  אל  שמתי  עוד  אשר  המחלה  כל  וגו'  להיך 

'  ין מחלה רפואה למה. אלא דבאמת יש מחלה שהיא מחלת הנפש. מסיגי הז אם א   ו ש במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך והק 
אל מדוי מצרים הרעים כדי לצרף ולברר רק    שנשברו ועוד נוסף עליהם כתמים מחמת העונות אלא שאין אתם צריכים עוד   המלכים 

 .ורה ומצוות ך יהיה הבירור ע"י הת מכאן ואיל 

התורה יין  וע  על  טוב  מצו   -  בעל שם  כד  רע  פרשת  כי    -אות  לומר  רצה  ת'(,  )קהלת  לו  לרע  באדם  האדם  שליט  כד(  ובעת אשר 
  גנו ביד עונינו וגו', ופעמים שעל ידי עוונותיו כה( העוונות של האדם הם המייסרים את האדם בעצמו, כמו שכתוב )ישעיה ס"ד( ותמוג

המי   נברא אדם להצר לו, עד  ואז מוציא הניצוצין מאדם  עוונותיו,  ובטל  שנפרע על  ומת  המיצר,  לזה  ואז אין לו שום חיות  לו,  צר 
אדם שפגם שם הוא הדר  ופעמים שיורדין ניצוצי נשמתו על ידי פגם עונותיו בדומם, כמו בבית, ש       מהעולם אחר שעשה שליחותו: 
שהאדם ששם בבית    נים חומר שטח הבית, מניצוצי נשמתו שירדו שם, עד וצי נשמתו שיש בעצים ואב בבית זה להיצר לו, על ידי ניצ 

 .שב בתשובה והחזיר והעלה ניצוצי נשמתו אל שרשן 
ַכְחת    ג' פרק  משלי    טו  תוֹּ קֹּץ ב ְ ס ְוַאל ת ָּ ְמאָּ י ַאל ת ִּ נִּ ד ב ְ ַסר ְידֹּוָּ : )יא( מו  יחַ  וֹּ כִּ ד יוֹּ ֱאַהב ְידֹּוָּ ר יֶּ ֶּ ת ֲאש  י אֶּ ה: )יב( כ ִּ ְרצֶּ ן יִּ ֵּ ת ב  ב אֶּ ְכאָּ   ו 

 מלשון קצתי בחיי )בראשית כז(:   -ואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך. ולא תקוץ  אם יב   -)יא( מוסר ה' בני אל תמאס    -  פרש"י 

אהבתו ישגיח עליו להיטיב דרכו ולהעלותו אל מדרגה  שהתוכחה היא סימן האהבה, שמ   -אשר יאהב ה' יוכיח    )יב( כי את   -  מלבי"ם 
רגה, וימנעהו ממותרות ומעדונים ויטה שכמו  כמו שירצה האב להעלות את בנו ממדרגה למד   -מעלה למעלה, וכאב את בן ירצה  ל 

 אותו: לסבול עול התורה והתמדת הלימוד וכדומה וכ"ז מרוב אהבתו  
ו באים ניסיונות ושפיכות  לבחי' אחור גמ' דם וממנ בעצמו מתהפך    א עצמו לשוב הו ה שהאיר לו כשזימן  -ששם אהי   תורה ו'   עיין  טז 

 דמים בתחילת התשובה.
סורים גם כדי לעורר את האדם  י ח י ל ו אבל במקום אחר מבואר שש   , ן מדבר על מי שצדיק עצמו כדלקמן כי כא   , כאן   זה לא מבואר   יז 

 עוררו ולא התעורר.  ל סורים  י לו י ח  ה אחרי ששל ז  , ומאריך אף   רשע ל ומה שמבואר בזוהר הנ"ל שמניח    , ה בתשוב 
 תורה יד.  ן עיי   יח
הַ   -  תנינא   עיין תורה מח   יט  ַדת  ֲעבוֹּ ַ ב  ס  ְכנָּ נִּ ם  דָּ אָּ ֶּ ש  ין  כ ְ ְואֵּ ה,  ְלַמְעלָּ מִּ תוֹּ  ין אוֹּ יקִּ ְרחִּ ַ מ  ֶּ ש  לוֹּ  ה  ְדמֶּ ְונִּ ת.  ְתַרֲחקו  הִּ לוֹּ  ין  ְראִּ ַ מ  ֶּ ש  ְך  רֶּ ַהד ֶּ ֲאַזי  ם,  ֵּ ש  

 ָּ כ  לִּ ל  לָּ כ ְ תוֹּ  אוֹּ ין  יחִּ ְתַר ַמנ ִּ ַההִּ ל  ָּ כ  ת  ֱאמֶּ בֶּ ו  ם,  ֵּ ַהש   ַדת  ַלֲעבוֹּ ס  הִּ נֵּ וֹּ  ל  ֻּ כ  ַרק  הו א  דוֹּ ֲחקו ת  ג ָּ ת  קו  ְתַחז ְ הִּ יְך  רִּ ְוצָּ ת.  ְרבו  ֹּל  ְתקָּ פ  לִּ י  ְבלִּ לִּ ד  ְמאֹּ ְמאֹּד  ל 
ַע ב ִּ  ְתַיג ֵּ הו א מִּ ֶּ ים, ש  נִּ ָּ ים ְוש  מִּ ה יָּ ָּ ה ְוַכמ  ָּ מ  ַ ים כ  ְברִּ עוֹּ ֶּ ה ש  אֶּ רוֹּ ֶּ ש  ם, כ ְ לוֹּ ָּ , ַחס ְוש  וֹּ ַדְעת  ֵּ ב ְ ת ַהש   דוֹּ יל ֲעבוֹּ בִּ ְ ש  ת ב ִּ לוֹּ דוֹּ ת ג ְ יעוֹּ ק  יגִּ חוֹּ ן הו א רָּ ם, ַוֲעַדיִּ

עֲ ְמ  ַ ְכנֹּס ְלש  ל לִּ לָּ יל כ ְ ְתחִּ ד, ְולֹּא הִּ ים אֹּ לִּ דוֹּ ג ְ ים  לִּ ו  ְלב  בִּ ים ו  רִּ ְרהו  ְוהִּ ת  ו  י  מִּ ְ ְוַגש  ת  ו  י  ן ֲעבִּ ֲעַדיִּ א  לֵּ הו א מָּ ֶּ ה ַעְצמוֹּ ש  אֶּ י רוֹּ ה. כ ִּ ָּ ש   דֻּ י ַהק ְ ל ַמה  רֵּ ְוכָּ  ,
 ֶּ יזֶּ ש   אֵּ ם  ֵּ ַהש   ַדת  ֲעבוֹּ ַ ב  ת  ַלֲעשֹּוֹּ ה  צֶּ רוֹּ ה,  הו א  ָּ ש   ְקדֻּ ב ִּ ֶּ ש  ר  בָּ ד ָּ אִּ ה  כ ְ לוֹּ  ה  ְדמֶּ ְונִּ  . תוֹּ ין אוֹּ יחִּ ַמנ ִּ ין  ין  אֵּ ְואֵּ ל,  לָּ כ ְ יו  לָּ ל עָּ ֵּ כ  ַ ְסת  ַרְך מִּ ָּ ְתב  יִּ ם  ֵּ ַהש   ין  ו  אֵּ ל 

ל פ ַ  כָּ ק ב ְ עֵּ הו א צוֹּ ֶּ ה ש  אֶּ הו א רוֹּ ֶּ ֲחַמת ש  , מֵּ תוֹּ דָּ ֲעבוֹּ ַ ל ב  לָּ ה כ ְ צֶּ ָּ רוֹּ ְתב  יו יִּ נָּ ל ְלפָּ ֵּ ְתַנפ  מִּ ן ו  ְתַחנ ֵּ מִּ עֲ ַעם ו  ַ הו  ב  ְעְזרֵּ י ַ ֶּ ן  ַרְך ש  ן ֲעַדיִּ י כֵּ ִּ , ְוַאף ַעל פ  תוֹּ דָּ בוֹּ
יו כ ְ הו א   לָּ ה אֵּ נֶּ וֹּ ין פ  ל ְואֵּ לָּ יו כ ְ לָּ ל עָּ ֵּ כ  ַ ְסת  ַרְך מִּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵּ ין ַהש   ו  אֵּ ל  אִּ ה לוֹּ כ ְ ְדמֶּ ן נִּ ֵּ ד. ַעל כ  ד ְמאֹּ ק ְמאֹּ חוֹּ י הו  רָּ ל, כ ִּ ל.  לָּ לָּ וֹּ כ ְ ה ב  צֶּ ין רוֹּ ַרְך אֵּ ָּ ְתב  א יִּ

 ָּ כ  ַעל  ן  ָּ הֵּ ב  א  צֵּ וֹּ ְוַכי  ה  ֶּ ל  ְלַחז ֵּ ל אֵּ ל,  דוֹּ ג ָּ ת  קו  ְתַחז ְ יְך הִּ רִּ צָּ ה  ת  זֶּ ְתַרֲחקו  ַההִּ ל  ָּ כ  ת  ֱאמֶּ ֶּ ב  י  כ ִּ ל.  לָּ כ ְ ה  זֶּ ל  ָּ כ  ַעל  ל  ֵּ כ  ַ ְסת  ְלהִּ י  ְבלִּ ְולִּ ד,  ְמאֹּ ְמאֹּד  ַעְצמוֹּ  ק 
"ל  נ ַ ַ ת כ  ְרבו  ְתקָּ וֹּ הִּ ל  ֻּ ים,      : הו א ַרק כ  יקִּ ד ִּ ל ַהצ ַ ָּ ַבר ַעל כ  "ל עָּ ל ַהנ ַ ִּ   ְוכָּ פ  ַמְענו  מִּ ָּ ר ש  ֶּ ֲאש  ַ הַ כ  ֶּ ם, ש  הֶּ ה לָּ ְדמֶּ נ ִּ ֶּ , ש  ש  רו  פֵּ ם ב ְ ַרךְ יהֶּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵּ ל    ש   ֵּ כ  ַ ְסת  ין מִּ אֵּ

וְ  ים  שִֹּּ ְועוֹּ ים  עִּ יגֵּ וִּ ים  ִּ ש  ְמַבק ְ ם  הֵּ ֶּ ש  ַרב,  ְזַמן  ה  ז ֶּ ֶּ ש  או   רָּ ֶּ ש  ֲחַמת  מֵּ ל,  לָּ כ ְ ם  יהֶּ ֲאלֵּ ה  נֶּ פוֹּ ַוֲעַדיִּ ו  ַרְך,  ָּ ְתב  יִּ ם  ֵּ ַהש   ַדת  ֲעבוֹּ ים  ְבדִּ ד  עוֹּ ְמאֹּ ים  קִּ ְרחוֹּ ם  הֵּ ן 
ד  ן  ְמאֹּ ים ַעְצמָּ קִּ יו  ְמַחז ְ ו  לֹּא הָּ ל  : , ְואִּ כו  ז ָּ ֶּ ים ְלַמה ש   כִּ יו  זוֹּ ן, ְולֹּא הָּ וֹּ אש  רִּ ם הָּ מָּ ְמקוֹּ ים ב ִּ רִּ אָּ ְ ש  יו  נִּ ה, הָּ ל ַעל זֶּ ֵּ כ  ַ ְסת  י ְלהִּ ְבלִּ ד לִּ  ְמאֹּ

למעלה שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים  וחנן כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מ אמר רבי י   .תענית דף ח  כ
נא מהכא וכיראתך עברתך ריש לקיש אמר מהכא פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן  נשקף רבי חייא בר אבין אמר רב הו



 מוהר"ן                                  עד תורה                                ליקוטי                   8פט: 

  ,ורוצה להיות צדיקלשוב בתשובה    דהיינו שמי שמתחיל  מלמטה מצדיקים עליו את הדין מלמעלה
לעליו    מתייחסיםאזי   שכמו  דהיינו  יצדיק,  לו  ולסורים  י שולחים  לו  מרשנסותו לכפר  להבדיל  שכנ"ל  ,  ע 

בדרך    \כא/ :()מכות יללכת בדרך שבחר לו כחז"ל  , ומניח לו  לכן הקב"ה מאריך לו אף  ,יסוריםימבעט בבזוהר  

מוסיף רבנו שגם היצה"ר מתגרה    \כב/ נאיז תניתורה ק.  ים לון אותו וגם מסייעישאדם רוצה לילך בה מוליכ
זיק הנברא מואינו השליח ה',    אגם היצה"ר הוצ"ל שו  ,חטאבו כיון שעלה מדרגה, לכן מפיל אותו לאיזה  

הנ"ל.  עיין   מעוון  כה    גם  כלתורה  על  להתגבר  מחדש  צריך  אזי  מדרגה  שעולה  פעם  הדמיונות   שבכל 
 . \כג/ י"שיעטועים בזה  מדרגה והרבהמה לו שירד דנוהקליפות מתגברים עליו עד ש

 
מכאן נבאר כפי הבנתו, ועל כן  ביאורוסיף בה מוחוזר מוהרנ"ת וכותב את כל התורה הזו בעמוד הבא לקמן 

את התורה על לשונו של מוהרנ"ת וכאן נקצר מאד. )ואמת צ"ע מדוע מוהרנ"ת והטשערינער רב כשהוסיפו  
 א על לשון מוהרנ"ת(חברים שכאן ולמראה מקומות הוסיפו בלשון ה

 חין דקטנות, ' מובחיהוא  ,דהיינו גם הדין הקדוש הנ"לוהוא 
. כי אברהם  (בראשית כה)  ד את יצחקהולי אברהםחי'  ב  , הואגם הדין הקדוש הנ"ל  ינודהיוהוא  

גבורה,   הוא  ויצחק  חסד,  שכתוב  הוא  יצחקכמו  ל  \כה/[כד]   פחד  הוא  ש  ומררוצה  הקדוש  הדין 

 . המח של האב  תמטיפהוא שפנימיותו  ,, כמו בןבחיצוניות הוא דין קרתו חסד ובפנימיו
כי ז(  , וזה שנאמר )שם קית ישע ימינובגבורכז  ים כ()תהל"ד הה \כו/וחסד זה מלובש בגבורה

 .  גבר עלינו חסדו

 
רין שבאין עליו מביא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם  השמח ביסו אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע אמר רבי יהושע בן לוי כל  

 .נושע ו

עצמו   -  פרש"י  מעשיו:   -  המצדיק  ומקשט  עליו      שמכשיר  מקלקל  מדק   -  מצדיקין  משאילו  יותר  השערה,  כחוט  אפילו  עמו  דקין 

 ע דין: שמ אז צדק משמים נשקף צדקה אין כתיב כאן, אלא צדק דמ   -  שנאמר אמת מארץ תצמח      מעשיו כדי למרק עונותיו: 

וז וכח  מחזיק עברתך, כדי למרק עונותיו, ופשט המקרא מי יודע עוז אפך מי יודע ע   על מי שהוא ירא אותך אתה   -  וכיראתך עברתך 
 למצוא אותו לנוס מפניך ביום אפך, וכיראתך עברתך כשם שאתה יראוי ומפוחד כך יש להתיירא ולהתפחד מעברתך: 

ו אם חוטא כלום, כמו ויפגע בו  שה צדק, שהן העושים כך בדרכיך יזכירוך, אתה פוגע ב במי ששמח ועו   -  פגעת את שש ועושה צדק 
והן העושין כך בדרכיך יזכירוך, באותם דרכים שאתה מייסרן ביסורין יזכירוך לטובה,  וימת, קרא הכי הוא פגעת את שש ועושה צדק  

 ולם הבא: ואומרים הן אתה קצפת בשביל שחטאנו בהם, עולם ונושע בשבילם נושע לע 

 ובין בגוי ובין בישראל. , עשה ממש ש רק דיבר לעשות או  ש ב לעשות או  ג' ראיות ללמד בין שרק חש   ש בן יהוידע עי" 
י:   מכות   כא אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא א"ר אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים    -  דף 

נביאים דכתיב אני ה' אלהיך  מן התורה דכתיב לא תלך עמהם וכתיב קום לך אתם מן ה   בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו 
 .ם דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן י מלמדך להועיל מדריכך בדרך )זו( תלך מן הכתוב 

ה, כ ְ   -תנינא  עיין תורה קיז    כב הָּ ה ְגבוֹּ ָּ ש   ְקדֻּ ס לִּ ְכנָּ נ ִּ ֶּ ש  ם, כ ְ דָּ אָּ ת הָּ ל אֶּ ֵּ ַבְלב  ְ מ  ֶּ וֹּ ַמה ש   ת ְוַכי  ֱאמֶּ יק הָּ ב ְלַצד ִּ רֵּ ְתקָּ ִּ מ  ֶּ ש  ן כ ְ ה לֹּוֹּ  גוֹּ ְקרֶּ א יִּ ְיקָּ א, ֲאַזי ד ַ צֵּ
 ָּ ְוש  ַחס  ר,  הוֹּ טָּ י  ְלת ִּ ב ִּ ה  ְקרֶּ ז ֶּ מִּ מִּ ר  ְמבֹּאָּ ר  בָּ כ ְ ם.  ַמה לוֹּ ל  כָּ י  כ ִּ ר,  תֵּ יוֹּ ב ְ ע  רָּ הָּ ר  צֶּ ַהי ֵּ יו  לָּ עָּ ר  ֵּ ב  ְתג ַ מִּ ה,  ָּ ש   ְקדֻּ לִּ ס  ְכנָּ נִּ ם  דָּ אָּ הָּ ֶּ ש  כ ְ ֶּ )ש  ר  ַאחֵּ ם  קוֹּ מָּ ב ְ   ה 

ש  לוֹּ ְבכָּ  ר, יֵּ תֵּ ה יוֹּ ָּ ש   ְקדֻּ ס ב ִּ ְכנָּ נ ִּ ֶּ ו  ש   ק  לִּ ן ב ְ ה. ַעי ֵּ ָּ ל  חִּ ת ְ ַ ב  ל מִּ דוֹּ ש  ג ָּ דָּ ע חָּ רָּ ר הָּ צֶּ ַעם יֵּ ַ ן ע ל פ  ימָּ סִּ ן ב ְ וֹּ אש  רִּ י הָּ ר טֵּ ם ַאחֵּ קוֹּ ְבמָּ תורה  עיין גם  ו ובתורה כה   ב ו 

ת  ת אַ ....(.  ינא נ מח  ֱאמֶּ בֶּ ה ו  ָּ ש   ְקדֻּ לִּ ב  רֵּ ְתקָּ נ ִּ ֶּ ש  ֲחַמת  מֵּ א,  ָּ ַרב  כ ִּ   ד ְ  , לוֹּ ן  ֵּ מ  ְזד ַ נִּ ה  זֶּ ֲחַמת  מֵּ ד,  ְמאֹּ ה  הָּ ין  ְגבוֹּ יקִּ ַמְצד ִּ ה,  ָּ ַמט  ְ ל  מִּ ַעְצמוֹּ  ת  יק אֶּ ְצד ִּ ַ ַהמ  ל  'כָּ י 
יו הַ  לָּ ֱאַמר: עָּ נ ֶּ ֶּ ה', ש  ַמְעלָּ ְ ל  ין מִּ ,      ד ִּ ינו  תֵּ וֹּ ְמרו  ַרב  אָּ ֶּ מוֹּ ש  ", כ ְ ךָּ תֶּ ְברָּ ְתךָּ עֶּ ְראָּ ְכיִּ א  "ו  ְמצָּ ית ח(. נִּ ֲענִּ ַ ה )ת  כָּ ְברָּ ם לִּ נָּ ְכרוֹּ ס  זִּ ְכנָּ יק ַעְצמוֹּ ְונִּ ם ַמְצד ִּ דָּ אָּ ֶּ ש  כ ְ
 ָּ ש   ְקדֻּ י ב ִּ גִּ ְטרו  קִּ יו  לָּ עָּ ין  ְררִּ ְתעוֹּ מִּ ו  ר,  תֵּ יוֹּ יו  לָּ עָּ ין  קִּ ְמַדְקד ְ א ה,  בָּ ו  מ  ַ כ  ע,  רָּ הָּ ר  צֶּ ַהי ֵּ ה  ַנֲעשֶֹּּ ים  ינִּ ַהד ִּ ת  לו  ְ ְלש  ַ ת  ְ ש  הִּ מֵּ ו  ם,  לוֹּ ָּ ְוש  ַחס  ים,  ינִּ ְודִּ ם    ם  קוֹּ מָּ ב ְ

"ל(.   ַהנ ַ ן עב  ימָּ סִּ ר )ב ְ ן ו          ַאחֵּ ֵּ ה, כ ִּ   ַעל כ  ל ַעל זֶּ לָּ ם כ ְ ְתַרעֵּ ין לוֹּ ְלהִּ זוֹּ אֵּ ָּ ה כ  הָּ ְגבוֹּ ה  ָּ ש   ְקדֻּ ְכַנס לִּ נ ִּ ֶּ ֲחַמת ש  א, מֵּ ָּ ַרב  חֲ   י ַאד ְ וֹּ  מֵּ ה ב  רֶּ ְתג ָּ ה נִּ ַמת זֶּ
ב  ְ ש  חָּ ן  ֵּ כ  ְוַעל  "ל.  נ ַ ַ כ  ים  ינִּ ַהד ִּ ת  לו  ְ ְלש  ַ ת  ְ ש  הִּ מֵּ ע,  רָּ הָּ ר  צֶּ ְלנֵּ ַהי ֵּ ה,  כָּ ְברָּ לִּ ם  נָּ ְכרוֹּ זִּ  , ינו  תֵּ וֹּ ַרב  ג ָּ ו   ן  הֵּ ְלכֹּ י  רִּ קֶּ ַרע  אֵּ ֹּא  ל  ֶּ ש   ַמה  ל,  דוֹּ ג ָּ ם  ס  יוֹּ ב ְ ל  דוֹּ

נָּ  ְכרוֹּ , זִּ ינו  תֵּ וֹּ ְמרו  ַרב  אָּ ֶּ מוֹּ ש  ים, כ ְ רִּ ו  פ  ים  ַהכ ִּ רִּ ו  פ  ם ַהכ ִּ יוֹּ ל ב ְ דוֹּ ן ַהג ָּ ֹּהֵּ ְכַנס ַהכ  נ ִּ ֶּ ֲחַמת ש  י מֵּ ק ה(, כ ִּ רֶּ ֶּ ת פ  בוֹּ ה )אָּ כָּ ְברָּ ְפַני  ם לִּ זוֹּ לִּ ָּ ה כ  הָּ בוֹּ ה ג ְ ָּ ש   ְקדֻּ לִּ
פְ  ְת ְולִּ ים ְוהִּ גִּ ְטרו  יו קִּ לָּ אי עָּ ַוד ַ ה ב ְ יָּ ים, הָּ "ל, עַ נִּ נ ַ ַ ע כ  רָּ ר הָּ צֶּ ְך ַהי ֵּ ָּ ְמש  ם נִּ ָּ ש   מ ִּ ֶּ ה, ש  ֵּ ת ַהְרב  רו  ה  ג ָּ ְקרֶּ ִּ מ  ל מִּ דוֹּ ן ַהג ָּ ֹּהֵּ ל ַהכ  וֹּ צ  נ ִּ ֶּ ס, ַמה ש   ב ְלנֵּ ָּ ֱחש  ן נֶּ ֵּ ל כ 

 ָּ ְוַעת  ים.  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ ם  יוֹּ הָּ ב ְ ת  ל אֶּ ֵּ ְיַבְלב  יְך  אֵּ ן,  בֵּ ְוהָּ ה  ְראֵּ ְתַרעֵּ ה  ְלהִּ לוֹּ  ש   יֵּ י  ְוכִּ "ל,  ַהנ ַ ן  ְניָּ עִּ ם  דָּ ם  אָּ יוֹּ ב ְ ל  דוֹּ ַהג ָּ ן  ֹּהֵּ ַלכ  מוֹּ  כ ְ ס  נֵּ לוֹּ  ה  יָּ הָּ ֹּא  ל  ֶּ ש  ַעל  ם 
פ   ם ת ִּ ַהכ ִּ ו  ה  ש  ין לָּ ְדעִּ ין יוֹּ אֵּ ֶּ ה, ש  נָּ ה ְטמו  ְמאָּ ם טֻּ דָּ אָּ ש  ב ְ ים יֵּ מִּ ְפעָּ ִּ ל  ֶּ ע, ש  ם ד ַ ים, ג ַ רִּ ֶּ ו  ְסת  ה ְונִּ נָּ יא ְטמו  הִּ ֶּ ֲחַמת ש  ן, מֵּ ו  ה ַמה  ק  בָּ הו  טוֹּ ן זֶּ ֵּ , ְוַעל כ  וֹּ ת ב  רֶּ

ַרע   אֵּ ֶּ ְמ ש   ֻּ ו  ַהט  נ  ֶּ מ  א מִּ צֵּ י יוֹּ ה, כ ִּ ָּ ש   דֻּ ל ַהק ְ ב אֶּ רֵּ ְתקָּ ִּ מ  ֶּ ש  ין  לוֹּ כ ְ אֵּ ֶּ ן, ַמה ש   ו  ק  ה  ת ִּ ְמצֹּא לָּ ין לִּ לִּ את, ְיכוֹּ צֵּ וֹּ י  ֶּ ש  י ֲאַזי כ ְ "ל, כ ִּ ה ַהנ ַ נָּ מו  ה ַהט ְ ם  אָּ ֹּדֶּ ק  ן מִּ ֵּ כ 
נ ַ  ַ ה כ  נָּ ה ְטמו  ְיתָּ הָּ ֶּ ש  צְ כ ְ ת יִּ ם אֶּ הָּ יד ַאְברָּ לִּ ה לֹּא הוֹּ ֲחַמת זֶּ מֵּ י "ל. ו  לִּ ק הוֹּ ְצחָּ ן יִּ אל, ְוכֵּ עֵּ מָּ ְ ש  ת יִּ ה אֶּ ָּ ל  חִּ יד ת ְ לִּ הוֹּ ֶּ ק, ַעד ש  ת  חָּ ְך אֶּ ָּ ו ְוַאַחר כ  שָֹּּ ת עֵּ ד אֶּ

א:  בָּ ו  מ  ַ ה, כ  ָּ ל  חִּ א ת ְ ֲהמָּ יא ַהז ֻּ צִּ י ְלהוֹּ דֵּ  ַיֲעקֹּב, כ ְ
ר    -  עיין סוף תורה כה   כג ָּ ְמבֹּאָּ ְעת  ם נֶּ דָּ אָּ ֶּ ש  כ ְ ֶּ ה ְלַמְדרֵּ ש  גָּ ְדרֵּ ַ מ  יְך לוֹּ לֵּ ק מִּ רִּ ז צָּ ה, אָּ ָּ גָּ ש   דֻּ ל ַהק ְ יַע אֶּ י ְלַהג ִּ דֵּ ת כ ְ נוֹּ ְמיוֹּ ו  ַהד ִּ ל  ְך אֵּ רֶּ ְך ד ֶּ ף  ילֵּ כֶּ ה. ְותֵּ

לְ  יְך  רִּ ְוצָּ  , תוֹּ אוֹּ ין  בִּ ְמַסב ְ ו  ה  גָּ ְדרֵּ ַ מ  ַ ב  ֶּ ש  ת  וֹּ פ  לִּ ַהק ְ ין  ְררִּ ְתעוֹּ נִּ ֲאַזי  ה,  י ָּ נִּ ְ ַהש   ה  גָּ ְדרֵּ ַ ְלַהמ  ה  לֶּ עוֹּ ֶּ ש  וְ הַ כ ְ ש   דָּ חָּ מֵּ ם  תָּ אוֹּ יַע  ְואַ ְכנִּ ם.  ָּ ש  ן  ַעי ֵּ  ' י  כו  ִּ פ  ַעל  ף 
ְליוֹּ  עֶּ ה הָּ גָּ ְדרֵּ ַ מ  ַ ב  ֶּ ה ש  ָּ פ  לִּ ַהק ְ ר  ַ ב  ְ ש  נִּ ר  בָּ כ ְ ֶּ ְחת  ש  ַ ַהת  ת(  ו  י  ימִּ ְפנִּ )ו  ת  ו  י  נִּ יצוֹּ ְוחִּ ם  ָּ ש   ק מִּ ְעת ָּ נֶּ ן  ְליוֹּ עֶּ הָּ ל  ֶּ ו ת ש  י  ימִּ נִּ ְ פ  ֶּ ש  כ ְ ן  י כֵּ ִּ פ  ַעל  ', ַאף  ְוכו  ה  ה,  נָּ לֶּ ן עוֹּ וֹּ

ר ְונֵּ ֲאזַ  זֵּ ה חוֹּ ָּ פ  לִּ ָּ י ַהק ְ ן ש  ' ַעי ֵּ ר ְוכו  ן: עוֹּ וֹּ ש  ָּ ה ַהל  זֶּ ז ב ְ ַמר אָּ ים ַהְר    ם. ְואָּ ידִּ ין ַהֲחסִּ עִּ ה טוֹּ זֶּ בָּ ת  ו  ֱאמֶּ בֶּ ַדת ה', ו  ֲעבוֹּ ְפלו  מֵּ נ ָּ ֶּ ם ש  הֶּ ה לָּ ְדמֶּ ם נִּ ְתאֹּ ִּ פ  ֶּ ה, ש  ֵּ ב 
גָּ  ְדרֵּ ַ מ  ת מִּ ין ַלֲעלוֹּ יכִּ רִּ צ ְ ֶּ ֲחַמת ש  ל, ַרק מֵּ לָּ ה כ ְ ילָּ ה ְנפִּ ין זֶּ ז מִּ אֵּ ה, ְואָּ גָּ ב ְ ה ְלַמְדרֵּ ְתג ַ מִּ ין ו  ְררִּ ים  ְתעוֹּ לִּ ו  ְלב  ת ְוַהב ִּ ֲאווֹּ ַ ם ַהת  הֵּ ֶּ ת, ש  וֹּ פ  לִּ ש  ַהק ְ דָּ חָּ ין מֵּ רִּ

ְלהַ ְוהַ  ש  ַלֲחזֹּר ו  דָּ חָּ ַעם מֵּ ַ ל פ  כָּ ר ב ְ ֵּ ב  ְתג ַ ין ְלהִּ יכִּ ן ְצרִּ ֵּ "ל, ַעל כ  נ ַ ַ ת כ  יעוֹּ נִּ ְ ת ְוַהמ  בוֹּ ָּ ֲחש  ַ ת ְוַהמ  נוֹּ ְמיוֹּ ַ ד ִּ ְלש  יַע ו  ְ ְכנִּ ת ְוַהמ  וֹּ פ  לִּ ר ַהק ְ ֵּ כָּ ב  ב ְ ֶּ ' ש  ת ְוכו  יעוֹּ ל  נִּ
ה   ילָּ ה ְנפִּ ין זֶּ ת אֵּ ֱאמֶּ ֶּ ל ב  , ֲאבָּ ש  דָּ חָּ ה מֵּ גָּ ַמְדרֵּ ה ו  גָּ "ל: ַמְדרֵּ נ ַ ַ ל כ  לָּ  כ ְ

 * שם לא  כד

 בראשית פרק לא    כה 
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א  וא ב . וה'לי אלקי  עשה  צחוק  )בראשית כא(  כתובשה  וזהו כי יצחק הוא בחי' אלקים, כמ
ל כל העולם, ודינא דמלכותא דינא ששרה ע[כח] רש"י    'כמו שפימלכות,  דת  מ  ה,מבחי' שר

 . \כט/ :{גיטין י}
נקרא )ק,  צד  והמלכות  יזכמ"ש  דף  קדישא,    ל( :ת"ז  צדק מלך שלם צדק מלכותא    ומלכי 
 .  )בראשית יד(

חושך קרא  ול  חי' חשךוא בוה  )שם כז(  עיניו מראות  לאנה ותכהיזהו בחי' קטנות. והוא בחי'  ו
   (ם אש) לילה

 .  (לב) נפשי אויתיך בלילה כו( 'והוא בחי' נפש, כמ"ש )ישעי
ותפקחנה    (בא לגדלות, הוא בחי' )בראשית גשכלות. וילך מקטנות לגדוצריך כל אדם ל

 , ופי' רש"י ע"ש החכמה נאמר. עיני שניהם
ברכות }וב אלא תורה  ין ט, ואטובאת האור כי  וירא אלקים    וזה מה שאמר הכתוב )שם א(

  לג { ה
 ויעקב.   הן בחי' הושענא רבה וש"ת. שהן בחי' יצחקקטנות וגדלות ושני בחי' אלו 

ם ילשפתי  'וא בחי' ערבה, כי ערבה דומה לשפתייר בלא דיעה. וההוא בחי' דיבו  לדכי ה"ר 

בלא טעם   אבל  דיבור  ריח  דהיינו  זוהר צו לב,[לה]   א פ' אמורתנחומ}ובלא  רנו  ,  , כדאי' {פנחס 
ם בה בגמגומא דלא ידע,  מגמג( אית מאן דלעי באורייתא וה ע"בפבזוה"ק )קדושים ד'  

לעילא,  כ סלקא  ומלה  בהאי מל מלה  חדי  להוקב"ה  וקביל  דהאי   ,לה  סחרנין  לה  ונטע 
   : [לו]  ערבי נחלנחלא, ואתעבידו מאינון מילין אילנין רברבין, ואקרון 

הואו תורה,  הנפש,    שמחת  של  החיות  והוא  בדיעה.  דיבור  זכאין    )שם(הר  ובזכ"ש  בחי' 
דידע אורחו אינון  דא י  בי  ומשתדלי  באורייתא  דחיין    לזרחה  אילנא  נטעין  דאינון  מישור, 

 .  [לח] דכולא אסוותא וכו' לעילא
. שהוא בחי' [מ]   בחי' יעקב  לטאי, כי שמש השמש צדקה ומרפא בכנפיה  וז"ש )מלאכי ג( 

 אילנא דאסוותא.   ' , והוא בחימאדיעה י ור בבד
ויעקב הם בחי' דין   חקיצחי' , כי ב(מב) שמש ומגן ה' אלקיםם פד( יוזה מאמר הכתוב )תהל

 . כלי מגן שיהיה אפשר לקבל ממנו', ונעשה לו אלקים מתבטל להדהיינו כשבחי' בחי' ה' אלקים,  ורחמים
והחמה הוא  (מג , כי הלבנה הוא בחי' יצחק )החמה  לבנה כאורוהיה אור ה  ל(   'וז"פ )ישעי
 : (מדבחי' יעקב ) 

 
 שדין זה מלובש בחסד בלשון מוהרנ"ת שכתב    עיין לקמן   כו 
 גֻברות( ב  -)בפסוק בגבורות –רלו מתו בגבורו',   -בדפו"ר  בגבורת,  -גם בתרלד  כז

 ג. כות יז, והוא מגמ' ברשם י *  כח

לו במה שהתורה התירה. ועיין ב"ק קיג. ועיין  דיניהם להחמיר אפי הוא בגיטין י: לגבי דיני מלכות המדינה שחייבים לציית ל   המושג   כט 
עם החיוב כי מקבלים  שמא בשם רשב"ם ב"ב נה. ט רמב"ם גזילה ואבידה פ"ה ועי"ש הל' יח באיזה מלך מדובר ועיין תרומת הדשן  

ועיין זוהר  רה.   רונים שהוא דין תו את דיניה. ועיין חת"ס יו"ד סימן שיד וכן דעת רוב הפוסקים האח הדרים בה(  עליהם בני המלכות ) 
 .ויקרא יא: ורע"מ צו לג. ורע"מ פנחס רכז. ורנז: ובמתוק מדבש שם 

 ואילו בדפים שלו צ"ל יט. דפים שלנו כאן מוהרנ"ת ציין לפי ה ל

 ותכהין )כאן ושם(  -ותכהינה, ומתרלו -ת לקמן בלשון מוהרנ"תרלד ודפו"ר וב גם  לא

 עיין זוהר לך לך דף פג  לב

 ח  בטעות ובתשכט תוקן)ברכות ה(  – בתרלו לג

 הו"ר  -מתרלו  לד

 אות יט  לה

כי אינו יודע כראוי עם כל זה כל דיבור ודיבור  ה  ועה בה בקריאה ובהבנמייגע עצמו בה ומגמגם בה בגמגום כלומר שטמי שאוהב את התורה ולא מוצא רב שילמד אותו ועל כן    –פירוש מתוק מדבש שם    לו
)של בינה( ונעשים מאלו    ין מי שילמדנו( ונוטע את הדיבור הזה סביב אותו הנחלוונתו לשם שמים רק שאור ההוא ומקבל אותו )שהרי כ למעלה לפני הקב"ה והקב"ה שמח בדיב  שזה האדם מוציא מפיו עולה

 יד. דיעה ושלימות. כמ"ש באהבתה תשגה תמונקראים ערבי נחל )ויקרא כג מ(, שאין להם טעם וריח כי הם דברים בלתי י   יםדולים של אורות נפלא הדבורים אילנות ג 

 באורח  -מתרצו  לז

   שולמעלה עצי חיים שכולם הם רפואה לנפיודעים דרכי התורה ועוסקים בה בדרך ישר שהם נוטעים אשריהם הצדיקים ה –ש פירו לח

 הוא  -מתרלו  היא,  -"ר ותרלד גם בדפו לט

 עיין תורה א'  מ

 אבל שם לא תיקן( דיבור בדיעה )כאן  –גם לקמן בלשון מוהרנ"ת בידיעה, ומתרלו  מא

 ת התיקוניםפקודי דף רכד: ובהקדמ עיין זוהר בראשית דף כ ו  מב

 ' עיין במדבר רבה פרשה ב  מג

 מדרש רבה ויצא פרשה סח עיין  מד
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לדבר    'ם הוא בבחי' דינא דמסאבא, ואם הוא בבחי' דינא קדישא, סידע אדם אוסימן שי

יסורין של אהבה כל    מהה איז  (.תפלה. כשאין בו ביטול תפלה, כמו שאמרו חז"ל )ברכות ה
 . ' אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתיברוך ה [מו] מרשאין בו ביטול תפלה שנא

)יש כמ"ש  פנים,  בחי'  הוא  לותפלה  ח  ח(עי'  פויסב  ויתפללזקי'  ל( ניו  )תהלים  וז"ש   , 
 . הסתרת פניך הייתי נבהל

סטרא  חי'  ה שפירש רש"י לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה בוזה מ
ים שאברהם הוליד  והקב"ה צר קלסתר פנים של יצחק דומה לו, והיו הכל מוד   דמסאבא,

 . צחקם הוליד י טרא דאברהאת יצחק. פי' שהדין הוא בחי' דינא קדישא ומס
, והוא מזגים ויבור. ובחי' עשו הוא הסובבחי' דין זה שהוא הנפש יש ב' בחי'. יעקב הוא הד

יעקב  [מט]   םאלה תולדות יצחק בן אברהזה פי' רש"י  ו  [מח] )ויקרא ה(  ש כי תחטאנפבחי'  
 ועשו. 

כז( )בראשית  כמ"ש  החכמה  הוא  יעקב,  בחי'  אל  זה    וכשבא  ות"א    פעמייםויעקבני 
נתרפא בחי  וזה שכתוב )תהשמש צדקה ומרפא בכנפיה' הנפש, כמ"ש  וחכמני. אז  לים . 

 . נפש' תמימה משיבת תורת ה יט(
כ נקרא צדק,  וכשבא אל בחי' יעקב  צדק תדברון  )תהלים נח(מ"ש  והדיבור בלא דיעה   .

סג(  )ישעי'  הפסוק  פי'  וזה  צדקה.  נקרא  החכמה,  בנאני    היא  ר מדבר  , להושיע  נאב צדקה 
   מקודם בלא ידיעה ונושע ע"י הצדקה שהוא בחי' דיבור בידיעה. 'שהינבדהיינו הנפש 

ג(   נג פסוקוז"פ ה ' חכמה, בחי  שהיא מדת מלכות. וכשבא אל  רפאות תהי לשריך  )משלי 
ה טפתנתקן  כי  לשרשו.  ומעלהו  מהמוח  נפש  נמשכת  חכמה  [נד]  הזרע  ומוחא  וכל   .[נה] , 

 צריך  העבודות ש
 

 
 איזהו  -מתרלו  איזה,  -ותרלד גם בדפו"ר  מה

 ים סו כ' תהל מו

 סיגים )כאן ושם( ה -תרלורלד ומבתסוגים, וה -לקמן בלשון מוהרנ"ת ו , הסוגים -בדפו"ר גם  מז

 פסוק יז וכא, ובפרק ד' פסוק ב'  מח

 אשית כה יט בר מט

 לשון הפסוק מדבר(המדבר )  -מדבר, ומתרלו -"ר ותרלד גם בדפו נ

 ורב -בדפו"ר  נא

 שהיה  -, ומתרלושהי'  -ותרלד בדפו"ר גם  נב

 הפסיק -תרלד ב  נג

 ן.רמונים לרמ"ק פרק כג ערך שמ פ"ד. פרדס ' ע"ח שער ו' פ"ו ושער ח נד

 * פתח אליהו  נה
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 האדם לעבוד הבורא, הוא רק שיתגלה כבודו.  
 .  ואם אב אני איה כבודי אוהחכמה נקרא כבוד, כמ"ש )מלאכי א(

 רש"י אב בחכמה.  פ  ואב נקרא חכמה, כמ"ש )בראשית מא( אברך
 , והתורה נקרא חכמה [ב]   וע"י חכמה נתחדשו העולמות, כי קוב"ה באורייתא ברא עלמין

  .[ד] , וישראל עלו במחשבה תחלה [ג ]
 : [ה]  וכשבא הנפש אל החכמה, אזי נתחדש העולם. ויעקב הוא בחי' שמים

 
בחי' אלקים, דינא    זא ושה  , כשהוא מעלה בחי' נפשרומה על השמים אלקים  ווז"פ הפסוק 

 , שנתגלה כבודוחעל כל הארץ כבודךקדישא, לבחי' יעקב. שהוא שמים, בחי' חכמה, אז  
 ט:

 

 \י/שהוסיף במהדורת תקפא מוהרנ"תעד כאן לשון החברים ומכאן לשון 

ק', והוא מלשון החברים כנ"ל. והמעיין יראה  מפיו השמעתי    התורה שבסי' זה, לאזאת  ]

בעיניו שהלשון מגומגם מאד, וחסר הרבה, וגם מה שנכתב הוא שלא כסדר. ע"כ אמרתי  
    [תי מדברים אלו הנכתבים כאן. והואלבאר קצת כפי מה שהבנ

 

חולי הגוף  אות נפשו,צריך כל אדם לרפ  כי כמו  כמו    \יא/ מחסרון הארת החכמה  אהו  ,וחולי הנפש 

להעלותה למקום שצריך  דהיינו    .יסעדנו על ערש דוי  'ה   ( מא ד')שביאר האריז"ל על הפסוק בתהלים  
שבחכמה  שורשה לשרשה  לעבירה  ו.  להחזירה  המביא  שטות,  רוח  מלאה  היא  לחכמה  שמחזירה  עד 

   \יב/ כמבואר בסוטה ג.

 
 )מלאכי ל( ובתשכט תוקן   -בתקפא )מלאכי לא( בתרלד  א

 קסא. זוהר רע"מ פנחס רלח: צה"ז(. וזוהר תרומה ב דף קלד. וח"ג דף קעח. )אוזוהר ח"א דף ה. ודף רד. וח"  ב

 אצל מחכמתא ועוד )אוצה"ז(ית דף יט: )דף כו.( דהא תורה אתאש. וזוהר חדש בר חכמה עלאה נפקתג קפב. אוריתא מזוהר ח"ג דף פא. אורייתא בחכמה עלאה אשתכחת וזוהר ח"ב דף סב. וח"  ג

 * בראשית רבה פרשה א  ד

 זמור השמים מספרים וזוהר חדש מדרש רות )דף כז:( מאמר ז עמודים ז רקיעים וכו'  זוהר ויגש דף רז. זוהר חדש כי תשא )דף עה.( מ  ה

 הפסוק -ומתרלו בתרלד  , ראה הפסיק ור ונלא בר   -בתקפא ו

 שהיא  -בתרלד ומתרלו  , שהוא  –"ר גם בדפו ז

 כבודך   -  ומתרלו כבודך. בתרלד  -צר כבודיך, ובתקפא גיסין ואו  -בתקפא ברגר בדפו"ר ו ח

 בדפו"ר ולשון מוהרנ"ת נוסף בתקפא  עד כאן נדפס ט

את מהדורת תקסח    כשהגיה   ת " נ מוהר   מטות שהכין הש יות ו וח הטעו וגם בל   , ם רי מהדורת תקסח נדפס רק לשון החב   בליקוטי מוהר"ן   י
   .על תורה זו שלו  שיש לו ביאור  לא מזכיר    , תיקן והדפיס את מהדורת תקפא   ו ועל פי 

תהילים    -  שער הפסוקים עיין    יא בחליו:   א: מ ספר  משכבו הפכת  כל  דוי  על ערש  יסעדנו  ע   -  ה'  הח הנה  ל נין  הוא  שאור  ולה,  סבת 
יא יו"ד שבשם כנודע, וכשהוא מסתלק מן האדם,  מש"ה והחכמה תחיה בעליה, נסתלקה ממנו. והנה החכמה ה , כ יים החכמה הנקרא ח 

יו"ד במספרה עשר, וגם היא נהפכה ונעש ת לו דו"י, שהוא הפו י נעש  יו"ד, כי נהפכה מרחמים לדין, וע"כ נפל בחולי. גם  ,  ש ת ער י ך 
ע   על המטה   להורות  כדי שיתר ששוכב  ולכן  דו"י שלו, שבא לו מחמת ח א פ ליה בחליו.  יסעדנו על ערש  סרון שפע  , צריך שהקב"ה 

בפרשת בשלח, כי מזון החולה נמשך מן החכמה, ואז כל משכבו    מן החכמה, כנזכר בזוהר החכמה. וכאשר יסעדנו, וימשיך לו מזון  
   "ד, ועל ידי כך מתרפא: , ונעשית עשר ויו שהם הערש והדוי הנזכר, נהפכים לו בחליו לטוב 

לי בא לו מחמת  סעדנו על ערש דוי והוא כי סוד החו הוא בפ' ה' י   מה ששמעתי אני   -  ביקור חולים וירא  פרשת    שער המצוות ן  יי וע 
הפכת בחליו    וזר להיות עשר דוי והרי כל משכבו היפוך רחמים לדין וסוד היו"ד היתה דו"י גם יו"ד מספרה הוא עשר והוא זה עשר ח 

ה סוד   וביאור  הנ"ל.  היפוכים  לפי ב'  חולה  שהוא  דע  לכן    דברים  ממנו  נסתלק  אבא  חכמה  כדי  שאור  משם  מזון  לו  להמשיך  צריך 
היו"ד זו    "ס משרז"ל בס"ה כי מזון החולה בא מחכמה. והענין כי חכמה הוא י' שבשם וכאשר הוא חולה מתהפכת עדו ולהחזיקו וז לס 

יזון  ש דוי ולכ אז צריך שיסעדנו ה' ו שוכב על המטה הנקרא ער   י' גי' עשר נהפך לערש שהוא ולה ודוי לבב גם  ונעשית דו"י ואז הוא ח 
ע"י אותו הסעדה והזנה שהוא מאבא י' שבשם אז כל משבו הפכת בחליו פי המשכב    דוי שיש לו ואז   אותו וישקה על מציאות הערש 

וזהו כל וזר להיות עשרודו ל וגם חליו שגרם לישכב על מטתו ח ששכב הוא ערש הנ"  יו"ד  כ  משכבו הפכת בחליו ועי"   י חוזר להיות 
 הוא בהסתלקות השפע מהחכמה.  הוא מתרפא וכמ"ש כי סיבת חליו 

הנפש מהחכמה היא גרמה לרוח שטות    דהינו התרחקות קום שניטלה ממנו  חזיר את המלכות אל המ ובה היא לה שהתש   ה ועיין תורה ל 
 .הנפש לחכמה והתשובה להחזיר את    ה של עביר 

 .יש כי תשטה אשתו תשטה כתיב אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שנא' איש א אדם עובר עבירה    ריש לקיש אמר אין   .ף ג ה ד סוט   יב
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כי   \יג/ ולהבינה  לידע אותהע"י שמתיגע בהתורה עד שזוכה  ות את הנפש לחכמה זה  עללהוזה  

 .  משרש התורה \טו/ זוכה לאור החכמהלכן הלומד אותה היטב  \יד/ התורה מחכמה יצאה
 

ומה   ,עיקר הנושא כאן אוכפי שיתבאר דינא קדישא הו ,יםנישיש שני מיני דולבאר זאת מקדים רבנו לבאר 
למי שאינו רוצה לשוב   כי דינא דמסאבא הוא , כדי שנדע להבדיל ביניהםא, זה רק שמזכיר דינא דמסאב

, ולבסוף העבירות  בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו חז"לכ ,ניח לומך אף וי רמאית' אזי הקב"ה  אליו
וב על דינא שלא לטעות ולחשכדי לקרב אותו, וצריך יסורים י. ודינא קדישא הוא השלו מענישות אותו

כי יגרום לו  ומוליך אותו בדרך העקומה שבחר, דהיינו שהקב"ה עזב אותו  ,מסאבא ד ישא שהוא דינאקד
יתחזק בבחי' המניעות זה ריחוק על מנת לקרב וווכיח,  הב ה' יאדרבה את אשר יא אלא לדעת ש ,להתייאש

    מגבירות את החשק.

כמבואר בגמרא   בחוהכי יש שני מיני דינים, כי יש דינא דמסאבא בחי' נחש הטיל זוהמא  
  דמסאבא   אודינ  .ומדות רעות  בהם תאוות רעות  שיתגברוגרמה לכל הדורות  שזוהמת הנחש    \טז/)שבת קמו(
לכן  עוונותיו,    לא לעשות תשובה על מה לאדם  הנחש גר  תשזוהמדהיינו    .עוונותיו מייסרים אותוהוא מה ש 

)ירמיה ב' כמ"ש    מייסר אותו  ונוועמנברא  המזיק שאזי  ו  ,בדרכו שבחר בה  ללכתלו  מניח  מאריך אפו והקב"ה  

רעתך יט(   ו\יז/ תיסרך  אלה  י,  מה יסורים  שהם  ומתורה,  סט"א  כיון  מתפילה  האדם  את  לו מבטלים    וגורמים 

 .  , כי כל חיות המזיק הוא ע"י שיונק מהעבירות הנוספות שמפיל אותו בהןלהתרחק מה' ית'

 
, נראה שמזכיר  מוהר"ן בליקוטי    . ונראה שכאן לידע הכוונה לחכמה. וכן מצינו כ"פ צ"ע דלכאורה צ"ל להבין ולידע   לידע ולהבינה   יג

 .ה כמ נתו לח ה אזי כוו דעת בלא חכמ 
א תורה אתאצל מחכמתא. לכן ע"י  וזוהר חדש בראשית דף יט: )דף כו.( דה   א מחכמה עלאה נפקת.ח"ג קפב. אורית   בזוהר אר  כמבו   יד

 זוכה לחכמה ומחזיר המלכות לחכמה בחי' תשובה כנ"ל ונרפא מהחולי כנ"ל התורה  
בבינה   טו  רק  החכמה   כי  הב כי    .מתגלית  אלא  אינה  לעצמה  ב החכמה  טיפה  ראשית זק  ב   חי'  בחי' שאין  ובינה  כלל.  תפיסה  וק'  נ  ה 

 תחילה היא חכמה במח האב ב שהטפה    בסוף התורה ואר  כמב , ו שמבררת )דבר מתוך דבר( ובונה הטיפה לקומה שלימה 
ן  כשנתן לה עצה לאכול מ -)שבא נחש על חוה  ]קמו.[    מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה   -  :שבת דף קמה   טז 

דהע עליה,  בא  )בראשית ץ  הנחש הש   כתיב  נ ג(  לשון  סיני(  שואיןיאני  זוהמא ישראל שעמדו על הר  בה  זוהמתן עובדי כוכבים שלא    הטיל  פסקה 
ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו    לא פסקה זוהמתן אמר   ל הר סיני עמדו ע 

וגו' ופליגא דרבי אבא בר כהנא דאמר רבי אבא    שר איננו פה להינו ואת א ום לפני ה' א עמנו עומד הי פה    ב את אשר ישנו הוו דכתי 
זוהמא מאבותינו   לא פסקה  דורות  עד שלשה  כהנא  ישמע בר  הוליד את  שנים עשר  אברהם  הוליד  יעקב  הוליד את עשו  יצחק  אל 

 שבטים שלא היה בהן שום דופי: 

כו'. כל ד   -  מהרש"א  וגו' כדאמרי   בכלל אשר איננו   הוו נמי   העתידים לבא   ורות מזלייהו הוה  ' בר"פ שבועות הדיינין אלא לגבי  פה 
החיים הוו אבל  כא למימר אע"ג דגופן לא הוו נשמותיהן הצרורות ב ישראל אי  דמזלן הוה  צרור  שייך למימר הכי אלא  בגרים לא 

הוא אומר כי    שעים כו' שכן בשת וליד הר ה היה סבה לה בחו   כו'. מספר ישן השמיענו שאותה זוהמא שהטיל נחש   עד ג' דורות      וק"ל: 
 דמותו כצלמו משא"כ בהבל וקין והוא סוד עכ"ל: לי אלהים זרע אחר תחת הבל וכתיב ויולד ב שת  

 שפסק הזוהמא מהרוחות שלהם והיינו דאמרי' מזלייהו הוו:   -שם שפת אמת  
ויקרא    -)להחיד"א(   פני דוד   עיין  יז  י'  פרשת  הנברא  ידוע דהקטי   -אות  ומק מהעביר גור  תדיר עד שנגזר    טרגה הוא עצמו תובע דין 

 .ותמוגגנו ביד עונינו הדין והוא עצמו עושה גזרת הדין כמש"ה  

  –כל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין שנאמר ילפתו ארחות דרכם וגו' ר"א אומר קשורה בו ככלב.     -"ז ה.  ע ועיין  

כמ"ש ]ישעיה ס"ד ו'[ ותמוגנו ביד עוננו, וכן הוא אומר  העבירה.  ...    משחית שנברא מן לה   הכוונה קשורה בו  ש   -שם   בן יהוידע וכתב  
 .ך, והם יהיו מקטרגים "ט[ תיסרך רעתי ]ירמיה ב' י

   לירא את האדם.של הקב"ה  שכשאדם לא שופט עצמו אזי כל הדברים נעשים שלוחיו    ועיין תורה טו 

  -  כתב ן כיצד הייסורים עצמם מכפרים עוון.  י א מב באר של שמאריך ל י  אחר   –הקדמה ג'    על שער הגלגולים אות כא    ועיין בני אהרן 
עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ופי' רז"ל לקמן בהקדמה כ"ז שהכוונה היא בעת    הכתוב   ל דרך מה שאמר והנלע"ד לומר שהוא ע 

"ב.  "סג ע ר המצות פ' ראה ד יא לרע לו לאדם דקלי' יעו"ש. ובשע אשר שלט האדם הבליעל דקלי' באדם דקדושה אדרבא שליטה זו ה 

מפרשים ז"ל שהחוטא על ידי חטאו בורא משחית  תנן באבות דהעובר עבירה אחת קנה לו קטיגור א' ופרשו ה כן הוא כאן דהנה  ו 

ואז    לחבל ותמיד  נמסר ביד אותו משחית  הוא מקטרג עליו עד שניתן לו רשות מב"ד העליון לעשות בו משפט כתוב כפי עונותיו 
ע"י העבירה  וענין בריאת המשחית    ה והמוסר.מוגנו ביד עונינו כמבואר כ"ז בספרי הירא כן ות עתך ו סרו בסוד תיסרך ר עצמו והוא מי 

הקליפות מצד עצמם הם מתים וכל חיותם הוא מיניקתם מהקדושה ולכן הם רודפים אחר האדם  לקמן בהקדמה ט"ו כי  היא כמ"ש  

ני להחטיאו כדי ל  חיים   לתוכם מחדש   דושים הק צוצות  הוריד  וחיות    הם נים מ ונזו   להיות  נותן שפע  ונמצא שע"י העבירה הוא  יע"ש. 
הקלי' המכו  חלק  לאותו  והנה מרובה  מד"הד הקשה  עליו  ומקטרג למתוח  ועי"ז מתגבר  עבירה  כנגד אותה  שאותו    ון בשרשו  לאחר 

גבול   סוף  שהוא  קצו  מרום  עד  ובא  חמתו  בו  וכלה  אמרתו  בצע  נחלש משחית  אז  לו  הניתן  חזקו    הרשות  ואפס  עד    ואמצו כוחו 
היא מכה לאדם מיד היא מתה  ה דבורה זו כש פר' שלח לך מ   רש רבה ה הדבורים שארז"ל במד מתבטל ממציאותו ע"ד כאשר תעשנ ש 

צא  וכו' יע"ש וכן הוא בכאן שמאחר שפעל הדין והמשפט אותו משחית באדם ונשלמה שליטתו מיד הוא מת ומתבטל מן העולם. ונמ 
אותו  ל חצי כלים והם אינם כלים. וכיון שנתבטל ממצי סיבת בטולו והיינו שארז"   ו היא י זעמ באדם לכלות בו חצ ששליטה זו ששלט  

רשות   לו  שאין  מהקדושה  יניקתו  גם  בקליפה  נתבטלה  ועצור  כלוא  שהיה  הקדושה  ניצוץ  אותו  חרצובות  מתפתחים  ואז  עוד  לינק 
וזה  מונע  באין  עניןועולה למקום קדושתו  ניצו   ו  הוא שכל  היסור ע"י    הנעשה צות הקדושה  בירורי  הוא אחיזת  ים שידוע  הפגם  ענין 
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ג' דישא בחי'  ויש דינא ק יוכיחאת אשר יאה  \יח/ הכתוב במשלי  מי שדהיי  [יט]   ב ה'  רוצה  נו את 

 .  , זה נקרא דין קדושורים של אהבה כאב את בנוב"ה ביותר ומוכיח אותו ע"י יסקלשוב בתשובה אוהב ה
  בחי' התרחקות שהוא התחלת ההתקרבות, סורים של אהבה הם  ידהיינו הדין הקדוש שהם יוזהו  

הק נדמה  אותו  מייסר  אליו  ה'  שמאהבת  הזה  וריכיון  רוכאילב  להרחיקוו  כל    \כב/[כא]כשחז"ל    \כ/ צים 
מלמעלה.   הדין  את  עליו  מצדיקים  מלמטה  א"ע  מוהרנ"ת  המצדיק  כשאדם  ומבאר  דהיינו 

לעשות    "ערוצה להצדיק א צדיק  תאפירוש  דהיינעצמו  בתשובה,  לשוב  ולהתקרב להש"י, אזי    ו 
  , שלא רוצה לשובכיון  מרשע    למדקדקים בדינו כמו בדינו של צדיק, להבדי  מצדיקים עליו את הדין,

מ בו  ,ך אפוי ראהקב"ה  אותו  תיסרך  "כמ"ש    וסופו להענש ע"י עוונותיו בעצמםלילך,    כך שרוצהדרמוליך 

ה,  רעתך" מייסרלהפך    ובה תשבשב  אבל  ויסורים   אותו  הקב"ה  דינים  עליו  . [כג ]   דהיינו שנמשכים 
דתו ח"ו. ובאמת  נראין כהתרחקות, כאלו רוצים להרחיקו מעבווהיסורים הם    ואלו הדינים

 
נכרתה אחיזתם ויניקתם משם ממילא    במדות העליונות ויניקתם מהם וכיון שע"י היסורין תמה   החיצוני' בשרשי נר"ן שלו שלמעלה 

 הוא בעצמו טהרת שרשי הנר"ן ומדות העליונות: 

תורה שאז נעשה  נוהג מבריאת העולם עד שניתנה ה   ן היה יסורי בירור זה שע"י ה   ובדרושים שלי כתבתי שאופן   -  בהמשך שם  עוד  
הת  ע"י  ומצוות הבירור  שמתי    ורה  אשר  המחלה  כל  וגו'  אלהיך  ה'  לקול  תשמע  שמוע  אם  והיה  וז"א  היסורין  אל  עוד  צורך  ואין 

'  י הז מסיג  הנפש.מחלה שהיא מחלת    ין מחלה רפואה למה. אלא דבאמת יש אם א   שו במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך והק 
צריכים עוד אל מדוי מצרים הרעים כדי לצרף ולברר רק  שנשברו ועוד נוסף עליהם כתמים מחמת העונות אלא שאין אתם    המלכים 
 .ורה ומצוות אילך יהיה הבירור ע"י הת מכאן ו 

התורה יין  וע  על  טוב  מצורע    -  בעל שם  כד  פרשת  בא   -אות  האדם  שליט  כד(  )קהלת  ובעת אשר  לו  לרע  ל ת'(,  דם  כי  רצה  ומר 
ם שעל ידי עוונותיו כה(  ס"ד( ותמוגגנו ביד עונינו וגו', ופעמי רים את האדם בעצמו, כמו שכתוב )ישעיה  העוונות של האדם הם המייס 

המיצר,   נברא אדם להצר לו, עד  לזה  ואז אין לו שום חיות  לו,  ואז מוציא הניצוצין מאדם המיצר  עוונותיו,  ובטל    שנפרע על  ומת 
מו בבית, שאדם שפגם שם הוא הדר  ופעמים שיורדין ניצוצי נשמתו על ידי פגם עונותיו בדומם, כ       שליחותו: שעשה  אחר    מהעולם 

נים חומר שטח הבית, מניצוצי נשמתו שירדו שם, עד שהאדם ששם בבית  יצוצי נשמתו שיש בעצים ואב בבית זה להיצר לו, על ידי נ 
 .ן ל שרש ה ניצוצי נשמתו א שב בתשובה והחזיר והעל 

קֹץ בְּ   ג' פרק  משלי    יח ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ ן ִיְרֶצה:  תֹוַכְחּתֹו: )יא( מּוַסר ְידָֹוד ּבְ ר ֶיֱאַהב ְידָֹוד יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאת ּבֵּ ֶ י ֶאת ֲאש   )יב( ּכִ

 ראשית כז(: יי )ב תי בח מלשון קצ   -תקוץ    אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך. ולא   -)יא( מוסר ה' בני אל תמאס    -  פרש"י 

ו ולהעלותו אל מדרגה  האהבה, שמאהבתו ישגיח עליו להיטיב דרכ   שהתוכחה היא סימן   -אשר יאהב ה' יוכיח    )יב( כי את   -  מלבי"ם 
מו  כמו שירצה האב להעלות את בנו ממדרגה למדרגה, וימנעהו ממותרות ומעדונים ויטה שכ   -למעלה למעלה, וכאב את בן ירצה  

 אותו: הלימוד וכדומה וכ"ז מרוב אהבתו  תמדת  רה וה לסבול עול התו 
 משלי ג יב  יט

מח   כ אֹותֹו    -  א תנינ   עיין תורה  ְרִחיִקין  ּמַ ֶ ש  לֹו  ְוִנְדֶמה  ִהְתַרֲחקּות.  לֹו  ְרִאין  ּמַ ֶ ש  ֶרְך  ַהּדֶ ֲאַזי  ם,  ֵּ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִנְכָנס  ָאָדם  ֶ ש  ין  ּכְ ְואֵּ ִמְלַמְעָלה, 
אוֹ  יִחין  ִלכָּ ַמּנִ ָלל  ּכְ לַ תֹו  ס  הִ ֲעבוֹ נֵּ ּלֹו  ּכֻּ ַרק  הּוא  ַהִהְתַרֲחקּות  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  ם,  ֵּ ַהש ּ ִלּפֹל  ְרבוּ ְתקָ ַדת  ִלְבִלי  ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחּזְ ְוָצִריְך  ת. 

הּוא  ֶ ִנים, ש  ָ ה ָיִמים ְוש  ה ְוַכּמָ ּמָ עֹוְבִרים ּכַ ֶ רֹוֶאה ש  ֶ ש  לֹום, ּכְ ָ ַדְעּתֹו, ַחס ְוש  ַע בִּ   ּבְ ם, ַוֲעַדִין הּוא ָרחֹוק  ֹות גְּ יִגיע ִמְתַיּגֵּ ֵּ ִביל ֲעבֹודֹות ַהש ּ ְ ש  ּבִ דֹולֹות 
ְוִהְר , וְ ֹאד ְמ  ִמּיּות  ְ ְוַגש  ֲעִבּיּות  ֲעַדִין  א  הּוא ָמלֵּ ֶ י רֹוֶאה ַעְצמֹו ש  ּכִ ה.  ָ ש ּ דֻּ ַהּקְ י  ֲערֵּ ַ ִלְכֹנס ְלש  ָלל  ּכְ דֹוִלים לֹא ִהְתִחיל  ּגְ ְוָכל ַמה  הּוִרים ּוִבְלּבּוִלים   ,

הּוא   ֶ עֲ ש ּ ּבַ ַלֲעשֹֹות  ה,  רֹוֶצה  ָ ש ּ ְקדֻּ ּבִ ֶ ש  ָבר  ּדָ יֶזה  אֵּ ם  ֵּ ַהש ּ ין בֹוַדת  ין  ַמנִּ   אֵּ ְואֵּ ָלל,  ּכְ ָעָליו  ל  ּכֵּ ִמְסּתַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהש ּ ין  ִאּלּו אֵּ ּכְ לֹו  ְוִנְדֶמה  יִחין אֹותֹו. 
הּוא   ֶ הּוא רֹוֶאה ש  ֶ ֲחַמת ש  ֲעבֹוָדתֹו, מֵּ ּבַ ָלל  ַעם  רֹוֶצה ּכְ ָכל ּפַ ּבְ ק  ן ּוִמְתנַ צֹועֵּ עֲ ּוִמְתַחּנֵּ הּו ּבַ ְעְזרֵּ ּיַ ֶ ַרְך ש  ל ְלָפָניו ִיְתּבָ ן ֲעַדִין  תוֹ בֹוָד ּפֵּ י כֵּ , ְוַאף ַעל ּפִ

לָ  ין ּפֹוֶנה אֵּ ָלל ְואֵּ ל ָעָליו ּכְ ּכֵּ ַרְך ִמְסּתַ ם ִיְתּבָ ֵּ ין ַהש ּ ִאּלּו אֵּ ן ִנְדֶמה לֹו ּכְ י הּוא ִיְת יו כְּ הּוא ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד. ַעל ּכֵּ ין רֹוֶצה בּ ָלל, ּכִ ַרְך אֵּ ָלל.  ּבָ ֹו ּכְ
א בָּ  ְוַכּיֹוצֵּ ה  ּלֶ ל אֵּ ּכָ ַעל  ן  ַההִ ָצִר ֶזה  הֵּ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ֶזה  ל  ּכָ ַעל  ל  ּכֵּ ְלִהְסּתַ ְוִלְבִלי  ְמֹאד,  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ק  ְלַחּזֵּ דֹול,  ּגָ קּות  ִהְתַחּזְ ְתַרֲחקּות  יְך 

ּלֹו ִהְתקָ  "ל: הּוא ַרק ּכֻּ ּנַ ַמְענּו ִמּפִ כָ וְ      ְרבּות ּכַ ָ ר ש  ֶ ֲאש  יִקים, ּכַ ּדִ ל ַהּצַ "ל ָעַבר ַעל ּכָ ַרךְ ם בְּ יהֶ ל ַהּנַ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהש ּ ֶ ְדֶמה ָלֶהם, ש  ּנִ ֶ , ש  רּוש  ל    פֵּ ּכֵּ ין ִמְסּתַ אֵּ
ִעי  ִויגֵּ ים  ִ ש  ְמַבּקְ ם  הֵּ ֶ ש  ַרב,  ְזַמן  ה  ּזֶ ֶ ש  ָראּו  ֶ ש  ֲחַמת  מֵּ ָלל,  ּכְ יֶהם  ֲאלֵּ ְועֹוְבִד ּופֹוֶנה  ים  ְועֹושִֹ ם  ם  ֵּ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ים  ְרחֹוִקים  ם  הֵּ ַוֲעַדִין  ַרְך,  ִיְתּבָ

ֹון, ְולֹא ָהיוּ ִא , וְ ד ְמאֹ  ְמקֹוָמם ָהִראש  ָאִרים ּבִ ְ ל ַעל ֶזה, ָהיּו ִנש  ּכֵּ ִקים ַעְצָמן ְמֹאד ִלְבִלי ְלִהְסּתַ כּו:   ּלּו לֹא ָהיּו ְמַחּזְ ּזָ ֶ  זֹוִכים ְלַמה ש ּ
 ח. תענית   כא

מח וצדק משמים  ץ תצ מאר   יוחנן כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה שנאמר אמת רבי  אמר    .תענית דף ח   כב
נשקף רבי חייא בר אבין אמר רב הונא מהכא וכיראתך עברתך ריש לקיש אמר מהכא פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן  

ורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם  ביס   השמח יהושע בן לוי כל    אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע אמר רבי 
 .ונושע 

עצ מצדי ה   -  פרש"י  מעשיו:   -  מו ק  ומקשט  עליו      שמכשיר  מקלקל    -  מצדיקין  משאילו  יותר  השערה,  כחוט  אפילו  עמו  מדקדקין 

 ע דין: דמשמ דק  ה אין כתיב כאן, אלא צ אז צדק משמים נשקף צדק   -  שנאמר אמת מארץ תצמח      מעשיו כדי למרק עונותיו: 

עונותיו, ופשט המקרא מי יודע עוז אפך מי יודע עוז וכח  מרק  די ל על מי שהוא ירא אותך אתה מחזיק עברתך, כ   -  וכיראתך עברתך 
 למצוא אותו לנוס מפניך ביום אפך, וכיראתך עברתך כשם שאתה יראוי ומפוחד כך יש להתיירא ולהתפחד מעברתך: 

גע בו  ויפ   כמו   שה צדק, שהן העושים כך בדרכיך יזכירוך, אתה פוגע בו אם חוטא כלום, ח ועו במי ששמ   -  דק ש ועושה צ פגעת את ש 
וימת, קרא הכי הוא פגעת את שש ועושה צדק והן העושין כך בדרכיך יזכירוך, באותם דרכים שאתה מייסרן ביסורין יזכירוך לטובה,  

 ולם הבא: שע לע עולם ונושע בשבילם נו   ואומרים הן אתה קצפת בשביל שחטאנו בהם, 

 ובין בגוי ובין בישראל. , עשה ממש ש ות או  לעש   דיבר רק  ש ג' ראיות ללמד בין שרק חשב לעשות או    ש בן יהוידע עי" 
 עי"ש פרש"י מדקדקים עליו אפילו כחוט השערה   כג



 4צ.             והר"ןמ                                  עד   תורה                              ליקוטי                       

את  הם לטובתו, בחי'  , כי אלו הדינים וההתרחקות  הוא עיקר ההתקרבותזה ההתרחקות  
יוכיח ה'  יאהב  ויתגבר  כד  העליהצורך    ירידהבחי'  וזה    .כנ"ל  אשר  הזה  בנסיון  שיעמוד  י 

יותר  להתקרב  ו  ויתאמץ  מדרגה  אותו  שיעלו  הוא  ראוי  אם  שכרו  לנסותו  .  עוונותיו  כפרוללהרבות 
החשק, ועוד מבואר מזה   להגביר את  ת הם בשבילניעושהמ  [כה]ד'  בתורה סו אות  מ"א  ' ב)ועכד

ו'  [כו]תנינא    כגון האיגרת למתקרב בתורה מח  בכמה מקומות וצריך לזכור זאת  (  \כז/ ותורה קיז ותורה 

וע"כ זה הדין הוא בחי'    .\כחכי הרבה טועים בזה כמבואר בסוף תורה כה/   ,בדעתוזהר שלא ליפול  יולה
 . [כט]  שמשם עיקר אחיזת הדין כידוע ,וחין דקטנותנא קדישא. רק שהוא בחי' מדי

חי'  כי אברהם הוא ב  \לא/,יצחק  אתד  הולי  אברהם  \ל/)בראשית כה(בחי'  הדין הקדוש הוא  וזהו  
אר במדרש שנטע אש"ל ואהלו פתוח לד' רוחות ובהיותו חולה  בחי' השפעה ונתינה לאחרים כמבו  \לב/חסד,

לח יצא  חם  עביום  לעשות  אורח  לחפש  חסדוץ  בחי'    מו  גבורה,  בחי'  הוא  לא(ויצחק    \ לג/)בראשית 

יצחק הדין  פחד  למדת  כנוי  שמים  \לד/ שהוא  יראת  הדברים  וגדר    עצומה,  בחי'  להחזיר  הגבורה  מדת 
בחי' אש להבה לה' כמו האש    ,הוא דייקא נעקד על גבי המזבח  ן, על כלשרשם והיה יצחק מוסר נפשו תמיד

צחק הוא  בחי' י  הם  ,יסורים של אהבהיהקדוש שהוא  . היינו שזה הדין  לחזור לשרשוהשואף תמיד  
חסד בחי'  שהוא  מאברהם  ונמשך  ל\לה/   נולד  ההדיש  רמורוצה  ון  חסד  בפנימיותו  הוא  ק  רקדוש 

 
 רת מוהרנ"ת בתקפא הע כד

 אות ד'. * לעיל בתורה סו   כה

 . יכות דמיםושפ  ' דם קיק בחי' אחור גמותורה ו' שכשב בתשובה חוזר שם א  זה טועים החסידים(ה וב)ד"  תורה כהבסוף ו ,נאתני זא וקי תורה מח תנינעיין  כו

רעליו בבחי' אחור    וכיון שעדיין לא ראוי לו נהפך ומאי אות ב' שבתחילת התשובה מאיר לאדם שם אקיק באור גדול    עיין תורה ו'   כז 
ועי"ז באים עליו נסיונות   ובזיונות גמט' דם  דמים  וכשמשלים ת, לנסו ושפיכות  ראוי לאור הזה  ומכין   ו אם באמת  כלים אזי    תשובתו 

וזה בחי' ואר של פסח ומט ימי הספירה של ימי דין ושבועות מתן תורה שהוא הואר שהאיר לו  ון ומאיר לו בקבע  הראש אור  חוזר ה 
 יל הסדר.בל 

ָאָדם ֶנְעּתָ ְמבָֹאר    -  עיין סוף תורה כה   כח ֶ ש  ּכְ ֶ ָגה ְלמַ ש  ְדרֵּ דֵּ רֵּ ְד ק ִמּמַ ְמיֹונֹות ּכְ ּלּו ַהּדִ ֶרְך אֵּ ְך ּדֶ ילֵּ ֶכף  ַהגִּ י לְ ָגה, ָאז ָצִריְך לֹו לֵּ ה. ְותֵּ ָ ש ּ דֻּ יַע ֶאל ַהּקְ
לְ  ְוָצִריְך  אֹותֹו,  ִבין  ּוְמַסּבְ ָגה  ְדרֵּ ּמַ ּבַ ֶ ש  ִלּפֹות  ַהּקְ ִנְתעֹוְרִרין  ֲאַזי  ה,  ִנּיָ ְ ַהש ּ ָגה  ְדרֵּ ְלַהּמַ עֹוֶלה  ֶ ש  ָחָד הַ ּכְ מֵּ אֹוָתם  וְ ְכִניַע  י  ש   ּפִ ַעל  ְוַאף  ם.  ָ ש  ן  ַעּיֵּ כּו' 

ִלּפָ  ַהּקְ ר  ּבַ ְ ִנש  ָבר  ּכְ ֶ ֶ ש  )ּוְפנִ בַּ ה ש  ְוִחיצֹוִנּיּות  ם  ָ ִמש ּ ק  ֶנְעּתָ ָהֶעְליֹון  ל  ֶ ִניִמּיּות ש  ּפְ ֶ ש  ּכְ ן  י כֵּ ּפִ ַעל  ְוכּו', ַאף  ָהֶעְליֹוָנה  ָגה  ְדרֵּ ְחּתֹון עֹוֶלה,  ּמַ ַהּתַ יִמּיּות( 
ר ֲאזַ  ה חֹוזֵּ ִלּפָ ֹון: ְונֵּ   י ַהּקְ ש  ֶזה ַהּלָ ם. ְוָאַמר ָאז ּבְ ָ ן ש  ֲעבֹוַדת ה', ּוֶבֱאֶמת  ֹוִע ה ט ּוָבזֶ    עֹור ְוכּו' ַעּיֵּ ְפלּו מֵּ ּנָ ֶ ְתֹאם ִנְדֶמה ָלֶהם ש  ּפִ ֶ ה, ש  ין ַהֲחִסיִדים ַהְרּבֵּ

גָ  ְדרֵּ ִריִכין ַלֲעלֹות ִמּמַ ּצְ ֶ ֲחַמת ש  ָלל, ַרק מֵּ ין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ ָגה, ְוָאז אֵּ אֲ ִמ   ה ְלַמְדרֵּ ם ַהּתַ הֵּ ֶ ִלּפֹות, ש  ָחָדש  ַהּקְ ִרין מֵּ ּבְ ְלּבּוִלים  ת וְ ווֹ ְתעֹוְרִרין ּוִמְתּגַ ַהּבִ
ָחָדש  ַלֲחזֹר וּ  ַעם מֵּ ּפַ ָכל  ר ּבְ ּבֵּ ן ְצִריִכין ְלִהְתּגַ ּכֵּ "ל, ַעל  ּנַ ִניעֹות ּכַ בֹות ְוַהּמְ ָ ֲחש  ְמיֹונֹות ְוַהּמַ ַ ְוַהּדִ ִלּפֹות וְ ְלַהְכִניַע ּוְלש  ר ַהּקְ ָכל  ַהּמְ ּבֵּ ּבְ ֶ ִניעֹות ְוכּו' ש 

, ֲאָבל   ָחָדש  ָגה מֵּ ָגה ּוַמְדרֵּ אֱ ַמְדרֵּ "ל:   ֶמת ּבֶ ּנַ ָלל ּכַ ין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ  אֵּ
 ה עח ]דף צב.[ עיין עץ חיים שער הכללים פרק יג ובשער כ פ"א. ושער כב פ"א. שער הכוונות דרושי הציצית דרוש ה'. לעיל תורה כא ]דף ל.[ ולקמן תור כט

ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק:   בראשית פרק כה   ל ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ּלֶ  )יט( ְואֵּ
וילדו אפילה ה פתחי חכמה פתח יג שרמז כעין זה בפסוק    קל"ח   יןעי   לא זו מזו וכיון חי' יושר  שבב   נייןלע   .מים הרו    הספירות נולדות 
 .נמצא שהדין נולד מהחסד כך סדר הספירות שגבורה בא אחר החסד  ש 
צא אמרה מדת החסד כל  ה אות ק בן הקנ   חס לרבי נחוניה כמבואר בספר הבהיר המיו ו כתוב במיכה ז' ב' חסד לאברהם.  וכן    כידוע   לב

 .שהרי אברהם עומד שם במקומי כתי  מלא   אברהם בעולם לא הוצרכתי אני לעשות   ימי היות 
ִני ֶאת ָעְנִיי    בראשית פרק לא   לג ְחּתָ ּלַ ִ יָקם ש  ה רֵּ י ַעּתָ י ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ּכִ י ָאִבי ֱאלֹהֵּ י ֱאלֹהֵּ י )מב( לּולֵּ ּפַ ָרָאה ֱאלִֹהים    ְוֶאת ְיִגיַע ּכַ
: ַוּיוֹ   ַכח ָאֶמש 

צחק היה בעזרי, וזאת כוונת אונקלוס. ויש שפירש ופחד יצחק  הפשט מי שמפחד ממנו י דרך  על    )מב( ופחד יצחק היה לי.  -  רבנו בחיי 
ברוך  רכתו של יעקב שאמר גם  רמז ליום העקידה או ליום הברכה כי שם חרד יצחק חרדה גדולה שראה גיהנום תחתיו ואז קיים ב 

ועל דרך הקבלה ופחד       היה בשבילי ולתועלתי: חד ש תו פ לג(, זהו שאמר כי עתה ריקם שלחתני כלומר לולא או   יהיה )בראשית כז, 
יצחק היה לי במדתי, ועם זה הזכיר שלש מדות האבות כסדר. וכן הזכיר עוד כסדר הזה בתפילה כנגד עשו. ומה שאמר תחילה לולי  

כיר בפירוש פחד  ן הז רי כ הם לפי שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו, אח כן, ואחריו הזכיר אבר   אבי על יצחק אביו אמר   אלהי 
 ...והרמב"ן כתב ופחד יצחק היה לי על דרך האמת יבוא הלשון כפשוטו ומשמעו והוא מדת הדין של מעלה      סדר המדות: יצחק כ 

עורבים בסוף היין,  כי אז עדיין השמרים היו מ שנים, כמנין אלהים,  שהיה אברהם בן פ"ו    בזמן   -פרשת חיי שרה    -  ספר הליקוטים   לד
יצאו עמו. ואחר כך נימול אברהם עצמו, ונשאר טוב בלבד, שהיא מדת הדין בלי שמרים. ואח"כ נולד יצחק, שהוא  עאל  ישמ   וכשנולד 

 הרח"ו( אן הועתק מספר עץ הדעת מ מדת הדין הנקרא פחד יצחק, שם אלהים הנזכר, טוב בלא רע. )עד כ 
ַזר   ָלא  ַעד   ֲחֵזי  ְוָתא  -וירא דף קג:    תש זוהר פר   לה  א  ֲהָוה   ָלא  ִדיֵליה    ַזְרָעא  ַההו א  ם ָרהָ ַאבְ   ִאְתג ְ יש ָ   היה   לא  ישמעאל   שהוא  שלו  הזרע   אברהם   נמול   שלא  עד   וראה  בא  ַקד ִ

ִגין,  קדוש  ָנַפק  ב ְ ו    ד ְ ַבק  ָעְרָלה   ִמג  ָעְרלָ   ְוִאְתד ְ א  ה ב ְ ַזר   ְלָבַתר ,  בקליפות  למטה  בערלה  ונתדבק   הערלה  דרך  שיצא  לפי  ְלַתת ָ ִאְתג ְ ו    אעָ ַזרְ   ַההו א  ָנַפק  ד ְ א  ִמג  יש ָ  אחר  אבל  ַקד ִ

ַבק,  הברית  קדושת  מתוך   יצחק  שהוא  הזרע  אותו  יצא  שנמול ה   ְוִאְתד ְ ָ ְקדו ש   ְלֵעיָלא  ב ִ לִ   כי   והטעם,  מעלה  של  בקדושה  יצחק   ונתדבק  ד ִ   למעלה   דוהולי  אברהם  ְלֵעיָלא  יד ְואו 

ַבק  להולידו  שכדי  ועוד,  בקדושה ַדְרג ֵ   ַאְבָרָהם   ְוִאְתד ְ ְדָקא  יה  ב ְ   יצחק   נתדבק  הזה   הקדושה  כח   י"וע,  אליו  מרכבה  שנעשה  עד   כראוי  שבחסד  במדרגתו  אברהם  ונתדבק  ָיאו ת   כ ִ

א  ש "וז,  בקדושה ד   ֲחֵזי  ת ָ ִליד   כ ַ א  קָנפַ   ְלִיְצָחק  ַאְבָרָהם   או  יש ָ ְדָקא  ַקד ִ   אברהם   של   סדח ה  כי,  כראוי   בקדושה  ולידתו  הורתו  היתה  יצחק  את  אברהם  כשהוליד  וראה  בא  או תיָ   כ ִ

ִלידו    ַאֲעדו  ,  אברהם  של  החסד  ומימי  ַמי ָא  ְוַהאי,  יצחק  גבורת  את  הוליד ָכא  ְואו  ו    ה " הקב  עשה   כןל  הגבורה  את   להמתיק  שכדי  ל"ר,  יצחק  של  החשך  גבורת  את  והולידו  הרו  ֲחש 
 (   ומפרשים ג "רא). החסד דרך ההגבור שתצא

י ִאיל   ֶאְלָעָזר   ַרב ִ ָמא  ש ָ ן   יב ִ ְלרַ   ַחד   יו  ְמעו  י  ש ִ ָקָרא   ַהאי   ֵליה    ָאַמר ,  אביו  ש "לר  אלעזר'  ר  שאל  אחד  יום  ֲאבו  א   ֵליה    ד ְ ִריךְ   ֻקְדש ָ   ה " הקב  אותו  שקרא  מה  ל"א  ִיְצָחק   הו א   ב ְ

ְכִתיב   יצחק מו    ֶאת  ְוָקָראתָ   ד ִ ָהא',  וגו ויצחק  ו פני  על  אברהם  ויפול  כ"מש   שם על   לומר  אפשר  ואי ,  יצחק  שם  לו   קרא  טעם  מה  אי מ ַ אַ ,  ִיְצָחק  ש ְ ַעד   ִאְתֲחֵזי  ד ְ   ְלָעְלָמא  ָנַפק  ָלא  ד ְ
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דין הוא  בן  בחיצוניות  כמו  האב  תמטיפהוא  שפנימיותו  ,  של  הדין  המח  בזה  באמת  כי    \לו/ בתוכו. 

 כנ"ל.  את אשר יאהב ה' יוכיח הוא לטובתו בחי'  ין הזה דהכי  מלובש חסד גדול,

ואומר   ,ותמב במלחשל יוא  הצלחהמדבר מהפשט הפסוק  ,  בגבורות ישע ימינו  \לז/תהלים כ()וזה בחי'  

דינים  של מלחמה  בתוך הגבורות  ש ישע דהיינו  ה'  מתגלה  קדוש  ו  .ימין חסדו של  דין  כל  גם  שבתוך  כך 
אברהם  בחי' חסד. כי זה הדין נמשך מחסד בחי'    ינוימ  ישעם  הגבורות והדינים מלובש בה

 כנ"ל.   ת יצחקהוליד א

שכל הגויים צריכים להלל את ה'  הפסוק  ט  פש  ,[לט]  חסדו  כי גבר עלינו  \לח/ )תהלים קיז ב(וזהו בחי'  
שהחסד בא  גבר חסדו  ורבנו דורש    .חסד ה'   ישראל שעליהם גבר והתחזק ביותרוכל שכן    ,על חסדו עמהם

כדי בבחי' את אשר יאהב ה' יוכיח  שהגבורות הם חסדים באמת כנ"ל,    גבורות, דהיינו  בלבוש של
 שיתקרב עי"ז יותר להש"י כנ"ל.  

צריך   לראאבל  דקטנות,  ות כ"א  מוחין  הם מבחי'  הדינים  כי  הדין,  זה  צדק   להמתיק  בחי' 

ש הקדושה  גבול  לדהיינו  מסוכן  מ  לטומאה,  פולישם  לילך  אדם  כל   לגדלות   מוחיןקטנות  וצריך 
 , ועי"ז ימתיק את הדין שהוא בחי' יצחק.  מוחין

ה יצחק  דכי  בחי'  אלקיוא  בחי'  אמרה    כ"ש,  םין,  יצחקששרה  כאאשבר)  כשנולד  צחוק    \מ/(ית 
מביא  רבנו ו  .פשט הפסוק הוא ששרה אמרה הקב"ה גרם שיצחקו עלי שבגיל זקנה ילדתי  עשה לי אלקים 

ממה   שמוראייה  לקריאת  טעם  אלקיםצחוק  "ק  יצח  \מא/שאמרה  לי  שם    נמצא  "עשה  על  נקרא  שיצחק 

 
  לו  די היה אז, אביו צחוק בעבור הטעם היה שאם, הצחוק יבתס בלי לפניו שמו היה שכך משמע יצחק שם ה"הקב לו קרא כבר נולד שלא שעד מהכתוב נראה שהרי ִיְצָחק  ֵליה   ָקָרא

,  הטעם   מה  כן  ואם,  שנולד  טרם  עוד  כך  שמו  להיות  צריך  היה  שכבר  לומר  מוכרח   ודאי  אלא,  צחקת  כי  לאמר  יצחק  שמו  את  ראתקו  הםלאבר  יאמר  ואז  שיוולד  עד   להמתין  ה"להקב
מַ   ָהא,  יצחק  בשם  ולקריאת   הסוד  לפי   טעם  יש   אלעזר'  לר  ש "ר  אמר  ֵליה    ָאַמר  א  ר ִאת ְ ָ ֶאש   א  ָנַטל   ד ְ ָהא ,  החסד  ימימ   את  בעצמה   וכללה  לקחה  הגבורה  שאש   נאמר  הרי  כי  ַמי ָ  ד ְ
ְטָרא  ַמי ָא   גבורות   בסוד   יםלהתחתונ  להשפיע  כדי,  החסד  מצד   השפע   את  לוקחת  הגבורה  כי,  הגבורה  מצד  יורדים   לעולם  היורדים  שבחסד  השפע  מימי  כי  ַאְתָיין  ָקא  ִדְגבו ָרה   ִמס ִ

  אם  וכן,  טובה  מרוב בועטים  היו  האדם שבני  עד  רב   שפע  נשפע   היה  אז ,  החסד דתממ  ריש  לעולם  בא היה  החסד  שפע   שאם  ל "ור,  השובע מחמת  בעולם   ושחוק  שמחה   יש   זוא ,  גשמים
  קיום  שיהיה כדי הגבורה דרך מהחסד שירד השפע  ירידת את למזג  ה"בהק רצה לכן, השפע  ממעוט  העולם נחרב  שהיה עד גדול בצמצום יורד היה, הגבורה מדת מעצם  בא היה השפע

  השפעת   סדר  כך  נתקן  עולם   שמימות  כיון  והנה,  לעולם  ושחוק  שמחה  שמביא  שם  על,  יצחק  בגבורה  קשור שהוא  למי   לקרוא  ראוי  לכן  הגבורה דרך  לעולם  בא   שהשפע  ולפי,  להעולם
 ְוָתא,  עולם  ותממי  נוהג   כן  אלא  הסדר  זה  נתחדש   בלידתו  שלא  לומר,  יצחק  שנולד  קודם  למטה  גם  נקרא  ולכך,  יצחק  ה"הקב  לפני  מקודם  כבר  נקרא  לכן,  הגבורה  י"ע  החסד  שפע

ִאיל  ו ן  מהם  ותשמע,  הגבורה  מצד  שהם  מהלוים  ותשאל  ובא  ְלֵלָוֵאי   ְלהו    ש ָ ִאנ  ִדיִחין   ד ְ ָמאֵני   ִסְטָרא   ְלַההו א  ב ְ ָחן   ֶזֶמר   ב ְ ב ְ   לי בכ  הגבורה  צד  את  משמחיםו  ממתיקים  שהם  ְוֻתש ְ

ִגין ואמר, בעולם ושמחה השפע גורמת שהגבורה הרי, לתחתונים ותשפיעו השפע ממנו  שתקבל החסד צד כנגד ִסְטָרא  ַהאי  ָלֳקֵביל  הגבורה את לעורר כדי, ותשבחות ושירות זמר  ב ְ
ךְ  ָ ִגין, וצחוק שמחה' בחי הוא יצחק ולכן ֶחְדָוה  ִאיהו   ִיְצָחק  כ  אָ  ב ְ קוְ  ִסְטָרא  ֵמַההו א  ֵתי ד ְ ב ַ יה   ִאְתד ַ   החסד  מצד אלא בעולם שמחה שום  ואין, בו ונתדבק הגבורה מצד שבא לפי ב ֵ

 (   ומפרשים ג "רא). בגבורה הכלול

א  ואמר,  אחר  באופן   עוד  ומפרש  ִדיחו ָתא  ִיְצָחק   ֲחֵזי  ת ָ ַאְחַלף , שמחה'  בחי  יצחק   היה   לכן   וראה  בא  ֶחְדָוה   ב ְ אֶ   ַמי ָא  ד ְ אב ְ ָ א   ש   ָ מַ   ְוֶאש    באש   מים ה"הקב החליף  שביצירתו  לפי  י ָאב ְ

א   ְוַעל ,  וצחוק  לשמחה  נהפכת  שאז,  בחסדים   היטב  וממותקת  ממוזגת  הגבורה  שהיתה  ולפי,  בחסד  הגבורה  ואת  הרבגבו  החסד  את  שכלל  ל"ר,  במים  ואש   נקרא  לכן  ָהִכי   ִאְקֵרי  ד ָ

ךְ  ו ְבִגין, יצחק בשם ָ א  כ  ִריךְ  ֻקְדש ָ ו ק  ָלא  ַעד   ָהִכי ( א" ע קד  דף ) ֵליה   ָקֵרי   הו א  ב ְ ָמא  ְלָעְלָמא  ִיפ  א  ש ְ  קריאת י"שע כדי, לעולם בא שלא עד זה שם קח ליצ ה"הקב קרא לכן ד ָ

ַדע, להמתיקה דיצחק לגבורה אברהם חסדי יושפעו השם  שאף  שידע יכד, יצחק שמו את וקראת בן לך יולדת אשתך שרה אבל ש "כמ , לאברהם אותו הודיע ולכך ְלַאְבָרָהם ֵליה   ְואו 
 (   ומפרשים ק"רמ). כראוי בחסד ממוזגת תהיה כי, ושמחה  צחוק' בבחי יהיה זה בכל בגבורה שיוליד

החברים הגרסא וחסד זה מלובש בגבורה, וכן מסתבר שהרי החיצוניות הוא דין ורק הפנימיות    לעיל בגרסת   -  חסד הדין מלובש    לו 
 דין שבתוכו מלובש חסד.כאן ל   כוונת מוהרנ"ת גם לכן נראה    .הנעלם הוא חסד 

ִ   תהילים פרק כ   לז  י הֹוש  י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַ )ז( ַעּתָ ש  רֹות יֵּ ְגבֻּ ֹו ּבִ י ָקְדש  מֵּ ְ הּו ִמש ּ יחֹו ַיֲענֵּ ִ  ע ְיִמינֹו: יַע ְידָֹוד ְמש 

זו שבאה ליואב ולישראל, ידעתי שחפץ ה   -עתה ידעתי    -  רש"י  ו כי  מקום בי וענני משמי קדש זו היא הרננה שנרנן עתה בתשועה 
 תשועתם היא תשועתי: 

ידעתי    מצודות דוד  נעשו    -)ז( עתה  נלכד ביד  ע מהנפלאות אשר  תה לדוד מהם אדע שעד הנה הושיע ה' למשיחו במה שלא היה 
 אז ענהו משמי קדשו להושיעו בגבורות התשועה הבאה מימינו:   -שאול ולא במקרה וברוב תחבולותיו היה נמלט. יענהו  

ים: )א( הַ  פרק קיז   תהילים   לח ּמִ ל ָהאֻּ חּוהּו ּכָ ּבְ ַ ל ּגֹוִים ש  י   ְללּו ֶאת ְידָֹוד ּכָ ינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְידָֹוד ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה:   )ב( ּכִ  ָגַבר ָעלֵּ

 את האבות:   ששמר הבטחתו שהבטיח   -כלומר ואף כי אנחנו אשר גבר עלינו חסדו. ואמת ה' לעולם    -)ב( כי גבר עלינו חסדו    רש"י 
 ב'  תהלים קיז לט

ֶלד לוֹ   בראשית פרק כא   מ ִהּוָ ָנה ּבְ ָ ן ְמַאת ש  נֹו:   )ה( ְוַאְבָרָהם ּבֶ ת ִיְצָחק ּבְ ַע ִיֲצַחק ִלי:   אֵּ ֹמֵּ ל ַהש ּ ה ִלי ֱאלִֹהים ּכָ ָרה ְצחֹק ָעש ָ )ז(    )ו( ַוּתֹאֶמר ש ָ
י יָ  ָרה ּכִ יִניָקה ָבִנים ש ָ ל ְלַאְבָרָהם הֵּ ָני ַוּתֹאֶמר ִמי ִמּלֵּ ן ִלְזקֻּ י בֵּ  ו: ַלְדּתִ

לי   רד"ק  שאני ילדתי ואני זקנה, וכל השומע שילדתי יצחק    )ו( ותאמר שרה צחק, אמרה באמת קרא אתו יצחק, כי צחוק דבר הוא 
 צחק אדם לדבר התימה: בעבורי כמו שי 

שור  בכור  יוסף  כלומר    -  ר'  אלהים.  לי  עשה  יצחק    -צחוק  שמו  קרא  לאמ   -הכי  אדם  בני  עלי  שילדה    -ר  שיצחקו  שרה  ראיתם 
 שעים שנה, והתחילה עתה ארטוטי"ר: לת 
במפרשים   מא סעדי   עיין  רב  בזה  שנחלקו  יצ   ה שם  לשמו  שלישי  טעם  שזה  כתב  הרד"ק, גאון  וכן  שור.  חק,  בכור  יוסף  ר'  אבל    ור' 

אבל רבנו     יצחק.  שסבר שזה טעם לשמו של לא ברור  וכן רש"י שהביא מדרש    אברהם בן הרמב"ם שאין זה טעם לקריאת שמו יצחק.
 .מלמד על מדתו של האדם ם  ש כי יצחק דין וה סבר שזה טעם לשם יצחק ועל כן יש ראייה מדבריה שיצחק בחי'  נ"ל ש 



 6צ.             והר"ןמ                                  עד   תורה                              ליקוטי                       

ודינים, שהוא  הצחוק   אלקים  מצד  הממהבא  הקדוש  וצחוקדין  חדוה שמחה  ע"י  שי  .ותק  הלווים    רת בחי' 
ם  ויצחק אבינו אחיזתו בשרש הדיני  הנ"ל(וירא  )זוהר    הם שרים בבית המקדש  \מב/מצד הדין ודייקא  םה ש

לכן נקרא יצחק )תורה    ,מחבחי' רוחב לב ושמחה בחי' יין המשא  יה  כירחובות הנהר    והבינה מכונה שבבינה  

שרה, שהיא בחי'  נולד מ  כי יצחק  מדתו דיןהוליד את יצחק ש  ,חסדשמדתו  אברהם  שאע"פ  כי    .מא(
על  ת  תה מולכיהיע"ש ששרה  מלשון שררה,  שנקראת שרה    \מג(/טו  ז)בראשית י  מלכות, כשפרש"י

יג.(  כולו  כל העולם בברכות  דינא\מד/כמבואר  דינא דמלכותא  בחי'  דין,  בחי'  הוא  ומלכות   .  
המדינה    [מה] מלכות  דיני  לגבי  י:  בגיטין  הוא  ישהמושג  את  מחייבת  לדיני  ותבגלראל  שהתורה   לציית 

מלשון חז"ל שאמרו דינא דמלכותא  ורבנו מביא    במה שהתורה התירה.להחמיר  לו  אפיו  המדינה שדרים בה
ועל כן שרה שהיא לשון שררה ומלכות היא בחי'    ,\מו/ וכן מבואר בזוהר  ראיה שמלכות היא בחי' דין,  דינא
דין    היהדין של שרה  וה ל אברהם  ד שמחסגם    אבל כיון שהיה  הוא בחי' דין.   ולד ממנהנוכן יצחק ש  ,דין

 .  \מז/גבורות שבבינהבשרש הדין ממותק מאד ק היה ן של יצחלכן הדי ,קדוש

  רק מעט לו  ה' מאירה    השגחתאמת  ש  דקטנות,מוחין  בבחי'  האדם הוא  וא  ועיקר הדין הוא כשה
רק  שה  ה חלאמונהוא ב ה'    אתלו  שכח ההמלכה  שדהיינו    [מט]  כידוע  \מח/ לכות צדקשאז נקראת המ

 
ע"י הלוויים דייקא שהם    השירה בבית המקדש , לכן  השפעה הפך מדת החסד שהיא  .  הוא להחזיר כל דבר לשרשו   כי גדר הדין  מב

נוקבין  מיין  וצחוק כמבואר בזוהר  צונו ל לעורר ר   שמעלה תחתון אל העליון   מצד החסד, כי שירה היא  והשירה בחי' חדוה  השפיע. 
   הנ"ל.

ך הזה,  מהלך ישר של השפעה ואילו הדין הוא קטיעת המהל   א שהחסד הו   ועוד   .הוא הפך החסד   כי מצד הדין    א שצחוק הו   טעם   ואולי 
  ב י על פרקי אבות  דרך החיים  )מהר"ל  איתי  ור   , '(ז  נג  ר " ב , ) חוק   א יצ   מלשון   והוא .  כן   הוא   מ " ומ   להאמין   א " שא   דבר   על   הוא   צחוק וכן ה 

גור ארי 1216רושלים בהערה  י הוצאת מכון  שחוק מביא לערוה.    יג  ג"ע וש"ד נקראין    ה בראשית כא ט -, ועיין  ג' עבירות ע"ז  מדוע 
  קטיעת   על   הוא   וכן   ליצן   בכובע   מכובד   אדם   כגון   , צחוק מעוררת    מחוק   יציאה ש   א ו חוק ה כי גדר הצ   רומז לצחוק יצא חוק  ש   ( צחוק 
נפל לכל הג' עבירות שנקראין  ל  פו נ דוע היה מדת הדין ה י ונראה שעל כן עשו שיצא מיצחק וכ   .נופל   ופתאם   הולך   שאדם   כגון   מהלך 

ש  הנחמה  צחוק  הוא  בבינה  בשרשו  צחוק  כי  במהר"ל.  כנ"ל  בעוה"זצחוק  מה שחשבנו  הפך  והיובל  בינה  כי    ,יתברר  החירות  עולם 
לחו שהיא   העבד  בחי פ יציאת  העבדות   ה יציא   ' ש  ולעומת מחק  הזה.  עולם  ומחוקי  מחשבתו    ,  תם  איש  יעקב  היה  בעוה"ב  ש עשו  ם 

   דהיינו כיצד להכין עצמי כאן לעולם הבא.
ְ  בראשית פרק יז   מג ָרה ש  י ש ָ ָרי ּכִ ָמּה ש ָ ְ ָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ש  ּתְ ְ ַרי ִאש   : ָמהּ )טו( ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ש ָ

 )ברכות יג(:   ל דמשמע שרי לי ולא לאחרים כי שרה סתם שמה שתהא שרה על כ   -קרא את שמה שרי  )טו( לא ת   רש"י 

ויראו אותה שרי    -כט( יסכה  יא  בראשית  )   רש"י וכן ב  זו שרה על שם שסוכה ברוח הקודש ושהכל סוכין ביפיה )ס"א כמו שנאמר 
 לשון שררה:   להדיא( כמו שרה   : ט ס רין  פרעה( ועוד יסכה לשון נסיכות )וכן הוא סנהד 

שה אב לכל העולם כולו שרי היא שרה בתחלה נעשית שרי  ע בתחלה נעשה אב לארם ולבסוף נ אברם הוא אברהם    .ברכות דף יג   מד
 לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו: 

הדרים בה( את  )יוב כי מקבלים עליהם בני המלכות  רומת הדשן שמא בשם רשב"ם ב"ב נה. טעם החאיזה מלך מדובר ועיין ת קיג. ב"ב נד. ועיין רמב"ם גזילה ואבידה פ"ה ועי"ש הל' יח בגיטין דף י: וב"ק  מה
 שם   ובמתוק מדבשרנז:  פנחס רכז. ו  ורע"מורע"מ צו לג. ויקרא יא: ועיין זוהר דיניה. ועיין חת"ס יו"ד סימן שיד וכן דעת רוב הפוסקים האחרונים שהוא דין תורה.  

יָרָאה   -  יא:דף  ויקרא  זוהר  עיין    מו  ָהא,  שבמלכות  י "אדנ  הוא  העשירי   שם  י"אדנ  ֲעש ִ יָנא  ד ְ מַ   ד ִ יָנא   ְלכו ָתאד ְ אי  ד ִ   אותיות  הוא  י "אדנ  כי,  ודאי   דין  הוא  המלכות  דין  כי  ַוד ַ

ָחא  ְוַהאי,  א"דינ  א  ְקָרִבין  ְלַאג ָ ַמְלכ ָ ָעְלָמא   ד ְ   אדון  שמשמעתו,  י" אדנ  בשם   המלכות  נקראת  זה  מחמת   שגם  רכלומ ,  בעולם  א" ז  שהוא  ך המל   מלחמות  לעשות  העומד  הוא  השם  וזה  ב ְ

בו ָרה   ְוָדא,  מלחמותיו  הלוחם,  המלך  צבא  ושר ָאה   ג ְ ָ ת  ַ   ֶצֶדק  ִאיהו    ְוָדא,  א "דז  כגבורה  חזקה  ואינה,  הרפה   הדין  במדת  בתחתונים  שולטת  שהיא,  התחתונה  גבורה  נקראת  והמלכות  ת 
 .   הדין  במדת  והיינו, בצדק  תבל ישפוט  והוא  ש "כמ, בצדק  כולו  העולם  את  שמנהגת לפי,  צדק  נקראת  והיא

ה   ְוָצִריךְ (  ק"הרמ  ג"ה)  עוד   ואמר   -דף לג.    זוהר רע"מ צו ועיין   ְתַוד ֶ א   ַלמ ִ ִריךְ   ְלֻקְדש ָ ֵמיה  '  ה   ְלָקְרָבא   הו א   ב ְ ש ְ '  ה  את   לקרב  לכוין   חליו   בעת   ה "להקב  למתודה   וצריך  ב ִ

ֵצי   ָאִכיל ד ְ ,  ה"הוי  בשם,  השכינה  שהיא  האחרונה א  ו ְלַאְחְזָרא,  ממקומה  נפרדת  שהיא  בעת  ומכלה  שורפת  שהיא   ְוש ֵ ִתי ו ְבת ָ י  ב ְ '  שגי  א" דז  ו"ליה   תשובתו  ידי  על  ולהחזירה  ו"יה   ְלַגב ֵ

ן   הם   יחד   ששניהם  התשובה   סוד   הבינה   שהיא   ה "אהי  שם ב ַ חו ש ְ אדנ,  ב "מ  כ ְ   שאינה ,  י"אדנ   בשם   מלכות  את   קוראים   העליונות  מספירות   נפרדת  שהיא  מן ז   כל   כי  ֵליה    ָקֵריַנן  י "ד ְ

יָנא  סוד  אלא   רחמים ַמלְ   ד ִ יָנא  כו ָתאד ְ   להתייחד '  ה  תשוב  ואז,  המלכות   דיני  ולהמתיק,  העליונות  מהספירות  הפגם   לטהר   והתשובה  הוידוי  סגולת  אמנם ,  ולכלות  לשרוף  ובכחה,  ד ִ

 .   ה "אהי בשם   ויוכלל  א"דז ו "ביה

 .   רחמים פעולת ובין   דין  פעולת בין במלכות  יש  איך   לפרש מהימנא הרעיא  רוצה הבא במאמר  -ף רכז. ד פנחס זוהר רע"מ ועיין 

ֵכֶלת   ְוַהאי   שאמר  וזה ין  ִאיהו    ת ְ יָנא,  במלכות  שהיא   לפי  דין   היא   התכלת   וזו   ד ִ ינָ (  ב"ע  י   דף   גיטין '  במס)  ל "חז   רמזו   זה  ועל,  א" דינ  אותיות   שהוא   י" אדנ  שם   שהיא  י"אדנ,  ד ִ   אד ִ
ַמְלכו ָתא יָנא ד ְ  ,  קשה דין  היא המלכות  דין דהיינו   ד ִ

ינָ   ואמר ,  י"אדנ   שם  בענין  לפרש  חוזר  ועתה  -דף רנז:    רע"מ פנחס  זוהר   ו ךְ   א" ד ִ ִהפ  א  ו ְבִגין ,  י "אדנ   הוא   הפוכות   באותיות   א "דינ   מלת   י"אדנ  ַאְתָוון  ב ְ ֵתינו    ָאְמרו    זה   ובשביל   ד ָ ו  ָנם  ַרב    ִזְכרו 

יָנא( א"ע  כח נדרים '  במס)  ִלְבָרָכה ַמְלכו ָתא  ד ִ יָנא  ד ְ  .   עולמו   את ה"הקב דן  י"אדנ  שבשם  להורות  ד ִ

בדרך הרמז, כי מספר יצחק שמונה פעמים שם  ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים. כבר כתבנו  כא ו(  שם )בראשית    פנים יפות עיין    מז 
י"ג, פ"ח[ ומשפיעין לשבע בחינות  ו שהיה שורש נשמתו מבינ ד[, והיינהוי' ]עץ חיים שער ל"ג, פ"  ה, דמינה דינין מתערין ]שם שער 

אלהים    זהו מצד אברהם שהוא בחינת חסד, אבל בשרה בעבור שצחקה בקרבה, נתרבה הגבורה בה. וז"ש צחוק עשה לי שאחריו. ו 
רמז לדבר   גבורה,  מידת  לי אלהים שהוא  הצחוק עשה  בעבור  צ פירוש  ו כי מספר  א'  הוי'  הוא מספר  וע"ז  חוק  שני פעמים אלהים, 

רות ו ע"ב[ דדם נעכר ונעשה חלב שהוא היפוך הדין לחסד ]עץ חיים שער  אמרה שרה שכבר נמתק הדין בנס החלב, כמ"ש חז"ל ]בכו 
והיינו דאמרה   פ"ג[,  לו הש הכללים,  נס החלב, שלא הבטיח  על  ומי הבטיח לאברהם  פירוש  בן  י"ת אלא ש מי מלל לאברהם  יוליד 

 נס החלב היה להורות ריבוי החסדים: לזקוניו, ע"כ  
לָ ב[ ֲאָבל ִאי ֶאפְ אות  ]   עיין תורה ז'   מח ּזַֹהר )ּבָ ּבַ ּמּוָבא  י ֱאֶמת, ּכַ א ַעל ְידֵּ ר ָלבֹוא ֶלֱאמּוָנה ֶאּלָ ָ זֹור ָמְתָניו ֶוֱאמּוָנה"    (: ק קצח: ש  "ְוָהָיה ֶצֶדק אֵּ

ַהיְ  י"א(  ְעָיהּו  ַ )ְיש  ֶצֶד ְוכּו'  וְ נּו  ֱאמּוָנה.  ַהְינּו  ם:ק,  ָ ש  ֱאֶמת':  ָאְמרּו  ּה  ּבַ ר  ִאְתַחּבַ ד  ּכַ ִאְתְקִריַאת,  צדק       'ֱאמּוָנה  נקראת  מלכות  כי  הביאור 
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 [ נא]   \נ/:(כמבואר בתיקוני הזהר דף יז  , כי צדק מלכותא קדישאיותרולא    גבול הקדושה כדי להשאר ב
הקדושה,   בגבול  נקראת צדק כשהיא  לטומאה ובסכנ"ל שהמלכות  ליפול  ומלכי צדק מלך , בחי'  כנה 

צדק    \נג/[נב]  שלם נח  מלכי  בן  שם  ירושליםהוא  מלך  רשהיה  היתה  שלו  וכיון שהאמונה  בבחי' ,    צדק  ק 
  ו, ועל כן נלקחה ממנלכן הקדים ברכת בשר ודם לברכת הקב"ה  ,אמתהעם מעט אור  א אמונה חשוכה  שהי

 . נדרים לב(כמבואר ב) \נד/ הכהונה
דינים שמשם נמשך  בבחי' צדק, אז הוא בחי' מוחין דקטנות, בחי'    נהות היאואז כשהמלכ

יצחק של  חשךאבינו  הדין  בחי'  שהוא  בחי' .  יצחק  \נוג(/שית  )ברארה  בתו  הכתוב  ,  זקן  כי    ויהי 
כח הראות כדרך    נחלשינו  חשכו עיניו מראות דהי  זקנהפשט הפסוק שמחמת  ,  עיניו מראות  נהותכהינז

דין היה שהיא  אבל רבנו דורש שתמיד מצד מדתו    .מדוע נעשה עיוורמה טעמים  ואיתא במדרש כ  הזקנים,

  ולחשך קרא לילה   \נח/)בראשית א ה(  בחי'ה,  שהוא בחי' ליל   ן עיניו מראותתכהיחושך בחי'  בבחי'  
הנביא    \סג/ [סב]   נפשי אויתיך בלילה  \סא/ (ישעיה כו ט)בחי'    \ס/ בחי' נפש,הוא    לילהדהיינו  וזהו  .  [נט]

 
יקראהו לרגלו וזה מתבטא או בזה שמקיים  יש לה רק רגלין כמ"ש צדק  ש בבחי'  .  אבל סמוך לקליפות והשקר   , היא בגבול הקדושה כש 

לך לקיים אבל רק בשכל של הליכה בלא חיות ורצון כלל. כי מקיים רק את  ולא מרצון או אפילו הו   מתוך הרגל רק מה שרגיל בו ו 
 ך הכרח.ומתו   החיוב 

 ת ג. שער הכוונות תפלת השחר דרוש א ד"ה גם צריך ליתן צדקה. משנת חסידים מסכת תפילת יצירה פ"ז או מט

ת לך אתר ידיעא אלא לאשתמודעא תוקפך  ין ולא מבינה ידיעא, לי נת הוא מב אנת חכים ולאו בחכמה ידיעא, א   : תיקוני זהר דף יז   נ
א, דין איהו גבורה,  היג עלמא בדינא וברחמי, דאינון צדק ומשפט, כפום עובדיהון דבני נש וחילך לבני נשא, ולאחזאה לון איך אתנ 

א  ַמְלכו ָתא   ֶצֶדק משפט עמודא דאמצעיתא,   יש ָ   ֶצֶדק   מאְזֵני  ,ם ורחמי  משפט   בלי   שהיא  בעת   היינוו,  ויתור  בלי  הדין  שורת   פי  על   שדנה  הקדושה  מלכות   נקראת  צדק   ַקד ִ
ֵרין  הם ו    ָסְמֵכי  ת ְ ת  היא   ֶצֶדק  ִהין,  צדק  הנקראת  למלכות  הנמשכות  ההשפעות   נשקלות  ידם  שעל  צדק  מאזני  שנקראים  והוד  נצח  והם ,  אמת  הנקרא  התפארת  סומכי  שני  טְקש    או 

ִרית   המלכות  אל  משפיעו   והוא ,  היסוד  אל   חכמה ה  מן,  הקדושה   טפה  שהיא   השמן   שפע   בו   שנמשך  חהל   מדת   שהיא(  הין   זית   ושמן(  כד   ל  שמות)  הכתוב   שם  על )  הין  הנקרא   היסוד   כלי   שהוא   ב ְ

דין, ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי,    ,היחוד  בסוד   צדק   הנקראת  כלא לאחזאה איך אתנהיג עלמא, אבל לאו דאית לך צדק ידיעא דאיהו 
 ין מדות כלל: ולאו מכל אל 

 הו פתח אלי נא

 בראשית יד יח  נב

ם    בראשית פרק יד   נג לֵּ ָ י ֶצֶדק ֶמֶלְך ש  ל ֶעְליֹון: הֹוִציא ֶלֶחם וָ )יח( ּוַמְלּכִ ן ְלאֵּ ה    ָיִין ְוהּוא ֹכהֵּ ל ֶעְליֹון קֹנֵּ רּוְך ַאְבָרם ְלאֵּ הּו ַוּיֹאַמר ּבָ )יט( ַוְיָבֲרכֵּ
ַמִים ָוָאֶרץ:  ָ ל ֶעְליֹון אֲ   ש  ן ָצֶר )כ( ּוָברּוְך אֵּ ר ִמּגֵּ ֶ ר ִמּכֹל: יָך בְּ ש  ן לֹו ַמֲעש ֵּ ּתֶ  ָיֶדָך ַוּיִ

 לכא דירושלם אפיק לחם וחמר והוא משמש קדם אל עלאה: כי צדק מ )יח( ומל  תרגום אונקלוס 

 מ"א הוא שם בן נח )נדרים לב(:   -)יח( ומלכי צדק    רש"י 
ברה ממנו לאברהם אבם  נה ע מעשר לאברהם כיון שהכהו לכי צדק נתן  אם נלקח ממנו או רק מזרעו ועיין חזקוני שמ   נחלקו בזה   נד

צ"ל מעשר מן  שאם הכוונה לתרומה  ן שהיה כהן. עי"ש פנים יפות שמקשה  כיו   רוב המפרשים פרשו שאברהם נתן למלכי צדק מעשר 
 ועי"ש.  המעשר שהרי מעשר ראשון ללוי.

 א  הו -בתרלד  נה

ן ִיְצָחק ַוּתִ   בראשית פרק כז   נו  י ָזקֵּ ְראֹ )א( ַוְיִהי ּכִ יָניו מֵּ ִני ַוּיֹא ְכֶהיןָ  עֵּ ָליו ּבְ דֹל ַוּיֹאֶמר אֵּ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ש ָ ְקָרא ֶאת עֵּ ִני: ת ַוּיִ ָליו ִהּנֵּ  ֶמר אֵּ

ן עיניו מראות. על דרך הפשט כהוי העינים מנהג הזקנה והכל נמשך על ויקרא. וכן מצינו ביעקב ועיני ישראל  )א( ותכהי   רבנו בחיי 
מו עיניו משיבו )מלכים א יד, ד(, ומה שכתוב במשה רבינו ע"ה לא כהתה עינו  גם באחיה השילוני כי ק   כבדו מזוקן )בראשית מח, י(, 

ז( היה זה נס:  עיניו מראות, אמרו בבראשית רבה )סה, ה   ועל        ולא נס לחה )דברים לד,  י( על ידי שנטל  --דרך המדרש ותכהין 
לדיינין, אמר רבי יצחק ומה מי שנטל ממי שהוא חייב  יעור וגו', וזהו אזהרה  שוחד מעשו כהו עיניו דכתיב )דברים טז, יט( כי השוחד  

אמר הכתוב )שמות כג, ח( ושוחד לא תקח וגו', דבר אחר    ד ממי שאינו חייב לו על אחת כמה וכמה, ועל זה לו כהו עיניו הלוקח שוח 
כדי שלא יהא יוצא    שו לעבודה זרה, דבר אחר כדי שיטול יעקב את הברכות, דבר אחר מפני עשן עבודה זרה שהיו מקטרות נשי ע 

זה אביו של רשע, אמר הקב"ה אני מכהה   ויאמרו עליו  )משלי כח לחוץ  וזה שכתוב  יושב בבית,  והוא  עיניו  , כח( בקום רשעים  את 
ותכהין  יצחק  זקן  כי  ויהי  דכתיב  מיצחק  רשע  בן  כהות,  עיניו  רשע  תלמיד  או  רשע  בן  המעמיד  כל  מכאן אמרו  אדם,  עיניו    יסתר 

ינה ונגזר עליו אותה שעה שיכהו  ר אחר ותכהין עיניו מראות בשכינה שהרי בשעה שנעקד על גבי המזבח והציץ בשכ דב        ....מראות 
עיניו ולא רצה הקב"ה להענישו מיד שלא היתה דעתו אלא לנסות את אברהם, וזהו שאמר מראות ולא אמר מלראות מלשון מראות  

 .אלהים 
 וק( ותכהין )כמ"ש בפס  -תרלוותכהנה, מ -בתרלד  נז

ְך ָקָר   בראשית פרק א   נח ֶ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחש   א ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד: )ה( ַוּיִ

יום יהא תחומך,    -והנכון, שענין "קריאה" באלו בכאן היא ההבדלה המוגבלת בהם כשלבשו צורתם    -  רמב"ן  ו(  ג  )ב"ר  וכך אמרו 
 הא תחומך: ילה י ול 

 ת א' ה' בראשי נט

ור הנשמה שהיא מחוץ לגוף, דהיינו את אור החכמה, אבל  היא חלק הנשמה הנופש בגוף החשוך וצריך ע"י הרוח להאיר לה א   נפש   ס
 .מצד עצמה היא חשוכה כיון שהיא בגוף העכור 

י   ישעיה פרק כו   סא ְיָלה ַאף רּוִחי ְבִקְרּבִ ּלַ יִתיָך ּבַ י ִאּוִ ִ י כַּ   )ט( ַנְפש  ֲחֶרּךָ ּכִ ַ ל: ֲאש  בֵּ י תֵּ בֵּ ְ ֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יֹש  ּפָ ְ ר ִמש  ֶ  ֲאש 
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סתר ונעלם  נשהקב"ה היה  בחי' לילה    אגלות שהווים לה' ית' בזמן המתאוים ומקישראל שהיו  מדבר על עם  
  , כי מדרגתו בבחי' נפש בלבדהקב"ה חשוך לאדםאזי  דק  בבחי' צהמלכות  כשוכיח ש , וכוונת רבנו להםמה

   .שהיא בחי' לילה וחושך 
צועקת כאן  יתכן  השאלה  בעקידה    כיצד  נפשו  אבינו שמסר  יצחק  על  ה'לומר  קידוש  היה  על  שהקב"ה   ,

נשמות גבוהות שטבעם  היו  ו   ,מדות טובותמטבעם  ם ויצחק היה להם  ה שאבר  נ"ל הביאור בזהו חשוך אצלו?  
עולימתא  בבחי'  כמו מעבר למסך,  אבל השגת ה' היתה אצלם עדיין באמונה  התדבק בהקב"ה,  ל ן  רצוהוא ה

ומשה רבנו זכה עוד יותר   ,ת האמתינו התחיל הארואצל יעקב אב  \סד/ . סב אות ה()תורה    שפירתא דלית לה עינין
אבל    ,\סה/ וותימד  בכח התורה לתקן  הזוהר יעקב מלבר ומשה מלגאו. לכן רק משה רבנו יכול היוכמבואר ב

לכן רבנו מדבר כאן    . הארת החכמה, לא מכח  להקב"ה  והשתוקקות טבעית   האבות נולדו עם מדות טובות
בתורה רנה שמאמונה לבד אפשר  , וכמבואר  ולא באמונה  שכלהשגת האמת במיגיעת לימוד התורה עד ל 

  תה בבחי' אמונה אדרבה הי  בלא  ,עיניו מראות הכוונה בבחי' שכל  וזהו ותכהין  \סו/כי היא בחי' חושך.  ליפול,
  א כי יש שכל שהו  מים ואראה מראות אלקים ר"ת אמונה."ש מוהרנ"ת נפתחו השאד וכמאמונתו חזקה מ

ולהסביר   רוההבדל שבחכמה ובינה אפשר לדב  מקיף,  לשכ  ,ש שכל של אמונהיושכר פנימי    ובינה  חכמה
ההבדל בין  וזה    בר חשוך אצלו. ההס  אבל  ,באמונה השכל רק נותן כיוון במה להאמין  אבל   ,במהלכי שכל

 ( אות ח' אר בתורה כאבוכמגם בין יעקב למשה ו)עקב. יצחק לי

א  בא מבחי' מוחין דקטנות. וכשבוצריך כל אדם לילך מקטנות לגדלות, ולהמתיק הדין ש
בחי'   זהו  דגדלות,  מוחין  ורע  לבחי'  טוב  הדעת  מעץ  שאכלו  אחרי  מיד  וחוה  אדם  על  שכתוב  מה 

ג'  ) עיני שניהם  \סז/ (זבראשית  ופרש"י ע"ש החותפקחנה  את    כמה נאמר,  פרש"י שהבינו  הפשט 
ויש מפרשים שע קודם.  תחילה התלבש בנחש  כי ב "י החטא נכנס בהם יצה"ר  גודל הפגם מה שלא הבינו 

נ החטא  וע"י  להתלבשמבחוץ  שצריך  ההרגשה  להם  התחדש  כן  ועל  בלבם  מרבנו\סח/ כנס  אבל  משמע    . 

 
נפ   רש"י  אויתיך  )ט(  אשחרך    -שי  בקרבי  רוחי  אף  אלה.  את  לעשות  ללילה  שדומה  זה    -בגלותי  לכל  לך  כאשר  אתחנן  כי  למה 

על מדותיך שרואים  צדיק את דיניך ולהודות  למדי' לה   -משפטיך באים לארץ שאתה עושה משפט ברשעים. צדק למדו יושבי תבל  
 החוטא לוקה והצדיק מקבל שכר טוב: 

 סע"א  זוהר לך לך פג ועיין   ישעיהו כו ט' סב

א   -עיין זוהר לך לך דף פג.    סג י  כ" מש  ֲחֵזי  ת ָ א,  ַנְפש ִ ִאיִהי   ֶנֶפש    ד ָ ְלָטא   ד ְ ְיָלה   ש ָ ַ ל  ף   רוש פי ,  בלילה   אויתיך  כ" ומש,  בלילה  השולטת   האדם  נפש  היא  ב ַ ַתר   ְלִמְרד ַ א   ב ָ ְרג ָ   ד ַ
יָלה   ם   ו חַ ר ,  המלכות   שהיא  שלה  מדרגה  אחר  רודפת  שהיא(  ק " הרמ   ג " ה )  ד ִ י ו  ְכִתיב ,  א "ז  שהיא  שלו  מדרגה  אחר  ורודף  ביום   שולט  האדם  ורוח  ב ַ י   ד ִ יִתיךָ   ַנְפש ִ   ( ב "ע  פג  דף )  ִאו ִ

ְיָלה  ַ ל  א,  ב ַ ִאיִהי   ֶנֶפש    ד ָ ְלָטא   ד ְ ְיָלה   ש ָ ַ ל  י   רו ִחי  ַאף ,  בלילה  שולטת  שהנפש  רי ה  ב ַ ִקְרב ִ ֲחֶרך ָ   ב ְ א ,  ֲאש ַ ִאיהו    רו חַ   ד ָ ְלָטא   ד ְ   אשחרך   ומלת ,  ביום   שולט   האדם   שרוח  הרי   יָמָמא ב ִ   ש ָ

 . הרוח  שולט אז השחר כשיגיע  ל" ור  שחר מלשון   היא

ְתֵרין   ֵתיָמא   ְוִאי ין   ד ִ ְרג ִ ו ן   ד ַ ְפרו ָדא  ִאנ    שכבר   אדם   שאפילו   לומר  תרצה   כן  אם ,  נפש'  לבחי  רק   שזכה   מי   שיש   כיון   ל " ר,  מזו   זו  נפרדות   מדרגות '  ב  הם   חורו   שנפש   לומר   תרצה   ואם   ב ִ

ָהא,  כך   אינו  ָהִכי  ָלאו,  מזו   זו  בו   פרודות   הם   רוח'  לבחי  גם   זכה א   ד ְ ְרג ָ ו ן  ַחד   ד ַ ו ן ,  ִאנ  ֵרין  ְוִאנ  ו ָרא  ת ְ ִחב    אינם   ושוב  אליה   סא כ   הנפש   נעשית  רוח  למדרגת   שזכה   כיון   כי   ַחד   ב ְ

ָאה   ְוַחד ,  אחד  בחבור   הם   ושתיהם  מזו  זו  דותמתפר ָ ְלָטא   ִעל  ש ָ ק   ֲעַלְייהו    ד ְ ב ָ הו    ְוִאְתד ַ ו ן  ב ְ יה    ְוִאנ  ָמה   ְוִאְתְקִריַאת  ב ֵ   בהם  ומתדבקת   עליהם   השולטת   אחת  מדרגה  עוד  ויש  ְנש ָ

הו  ,  נשמה  ונקראת  בה  והם ין  ְוֻכל ְ ְרג ִ ָרָזא  ָסְלָקאן  ד ַ ָחְכְמָתא  ב ְ   דשם '  י  אות  ודס   שהיא  מחכמה  ששורשה  לחיה  גם  האדם  כשזוכה  כ" אח  ל" ר,  החכמה  בסוד  עולות  גותהמדר  וכל  ד ְ

ַכד ,  האדם  על  השורה  ה" הוי  השם  נשלם  ואז'  י  באות  ומתחברות  עולות ,  ה "הוי   דשם   ה"הו   אותיות   סוד  שהם  ן" הנר,  ה "הוי ָקאן  ד ְ ל ְ ַ ין  ִמְסת  ֵ ין  ִאל  ְרג ִ   ן" הנר  כשעולים   כי (  ל" אוה   ג " ה )   ד ַ

ל ,  שמחכמה  החיה   עם  מתחברות ו ֵ כ  ַ ר   ִיְסת  ָחְכָמה   ָנש    ב ַ ָאה   ב ְ ָ ָמה   ְוַהאי ,  העליונה  בחכמה  ולהתבונן  להסתכל  האדם  זכהי  אז   ִעל  הו    ָעֵייל   ְנש ָ ָקן  ב ְ ב ְ ה    ו ִמְתד ַ   בהתכללות   והנשמה  ב ָ

ְלָטא  ַהאי   ְוַכד   ,בה   מתדבקות   והם   המוחין   בסוד  ורוח  בנפש  ומתלבשת   נכנסת  החיה ֵדין,  באדם   שולטות   החיה   עם  כשהנשמהו   ש ָ ר   ַההו א  כ ְ ש    ִאְקֵרי   ָנש    ב ַ ִלים   ָקדו  א  ש ְ ל ָ   אז  ִמכ 

י ָחָדא  ְרעו ָתא, ח"הנרנ  בחינות  מכל  שלם  והוא,  והבינה החכמה  מצד קדוש  נקרא   הזה האדם אֻקדְ  ְלַגב ֵ ִריךְ  ש ָ    (  ומפרשים  פ " וכ   ק " רמ ) . ה"בהקב  להתדבק  אחד   רצון רק לו ויש  הו א  ב ְ

א   סד הציץ  בבחי'  לו  התגלה  והקב"ה  לבדו,  ברואו  את  הכיר  אבינו  שאברהם  הצי אע"פ  בבחי'  רק  היה  אבל  הבירה  בעל  מן  ץ  ליו 
והיה אש להבה שבכח גדול רץ לשרוף    אלילים שבהם היו שוקעים בי דורו.ה בה' ולהבין את השקר של    זכה לאמונה שעי"ז  רכים  ח ה 

"ל. צ"ל  כנ"ל ברבנו בחיי הנ במדרש שבעקדה הציץ ונפגע    לאש הזו לה'. וגם יצחק דאיתא מונתו זו לצרף את כולם  את כל העולם בא 
ג(  שמות ו  )   עיין ריש פרשת וארא   , ולא זכו לראות את ה' פנים בפנים, היו בבחי' ידיעה כמו משה רבנו.רכים ח שהיה בבחי' מציץ מן ה 

ָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְואֶ  ּדָ ָואֵּ ַ ל ש  אֵּ י ָלהֶ ל ַיֲעקֹב ּבְ ִמי ְידָֹוד לֹא נֹוַדְעּתִ ְ ות היתה במראות הלילה  נבואת האב   -עי"ש אבן עזרא  ,  ם:י ּוש 
לא זכו לאספקלריא המאירה  שהאבות  מדוע כתיב וארא ולא ואדבר  ועי"ש משכיל לדוד מה שביאר עפ"י הזוהר    על כן מלת וארא.

 עי"ש.ין סתימין  נו אלא ראו בגו כמשה  
ש   סה  מלך  על  ר מפורסם מעשה  מדות  שכולו  ואמר  רבנו  ציור של משה  וראה  בקי בחכמת הפרצוף  רבנו   עות. ושאל היה    את משה 

נולד אבל שיבר מדות  וז והשיב שאמת שכך  יתכן או לא.  י יו  גדולי עולם אם  נחלקו  היה  כך אותן. באמיתות המעשה הזה  )המעשה 
פרשת    ה התור   בספר בעש"ט על עכ"פ    (.ם שלא יתכן שמיטו אותו בגלל הסוברי ה יש מהדורות ש נדפס בתפארת ישראל סוף קדושין ו

 ות א.ם במקור מים חיים א געי"ש    את המעשה הזה כאמת.  בל קי הבעש"ט  ש מבואר  קרח אות א'  
 .ותו אמונת הנשים כי אצלם זה טבע כי טבעם לילך אחר הרגשת הלב אבל איש הנשאר באמונה לבד השכל יפיל א   ומה ששיבח   סו 
ג ברא   סז  פרק  ֶרא   שית  ַוּתֵּ ְונֶ   )ו(  יַנִים  ָלעֵּ הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ץ  ָהעֵּ טֹוב  י  ּכִ ה  ָ ם  ָהִאש ּ ּגַ ן  ּתֵּ ַוּתִ ַוּתֹאַכל  ְריֹו  ִמּפִ ח  ּקַ ַוּתִ יל  ּכִ ְלַהש ְ ץ  ָהעֵּ ְחָמד 

ּה ַוּיֹאַכל:  ּה ִעּמָ ָ ם )ז( וַ   ְלִאיש  ּמִ ירֻּ י עֵּ ְדעּו ּכִ יֶהם ַוּיֵּ נֵּ ְ י ש  ינֵּ ַקְחָנה עֵּ ּפָ רּו ֲעלֵּ   ּתִ ְתּפְ ם ַוּיִ ּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת: הֵּ ֲעש  ָנה ַוּיַ  ה ְתאֵּ

וגו'    רש"י  אף הסומא    -וידעו כי עירומים הם    כמה דבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש וסוף המקרא מוכיח: לענין הח   -)ז( ותפקחנה 
 (: דע כשהוא ערום אלא מהו וידעו כי עירומים הם מצוה אחת היתה בידם ונתערטלו הימנה )ב"ר יו 
צריך בגד לכסותו    ה לא היה דבוק כ"כ לנפש עם הגוף שיכלה להתפשט ממנו בכל עת שתרצה, ולא היה שתחל פירש    לבי"ם המ   סח

  י שמאי ואמר .  שהגוף עצמו היה רק כלבוש, ועתה ע"י החטא שנמזג הגוף עם הנפש והיו אחד צריך לבוש לכסותו, ויתפרו עלה תאנה 
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יותר  שנ   ונראה לבאר.  וצ"עי האכילה מהעץ  "עמוחין דגדלות  לות  ננו שעלו ממוחין דקטיידהעשו חכמים 
הי בעולם  ומדרגתם  זכים  היו  שתחילה  לעולם  ציכיון  ירדו  החטא  וע"י  כה  רה  בתורה  ומבואר  העשיה, 

  ,כי היה בראש הסולם שבה  זכה לברור המדמההיה    הקודמתה מדרגה אזי אע"פ שבמדרגתו  שאדם עולכ
למדרג  כשבא  העתה  ממנה  עליונה  בתחתית ה  בלומתחדש  הסולם,    וא  חדשעליו  מדמה  מי    . בול  נמצא 

יח  עתה  , במדרגה שממנה עלה אע"פ שהיה חכם    מדרגה  השעול ממילא גם    ,פשיטלשב  במדרגה החדשה 
גדולה  חכמה שהיתה לו במדרגה העליונה היא   אפילו מעטוירד מדרגה הרי   ,להפך כשהיה במדרגה עליונה

הכי  יות מהחכמה  במדרגה  ר  אליהגדולה  שירד  כיותחתונה  נמצא  מד.  שירדו  עינין  נפתחו  . חכמתם  רגה 
ואחרי  י שעוצם עיני הבשר  ע"  וזהה מסתכל בעיני השכל  שתחילה הי   \סט/ מפרשיםה  פרשווכעין זה ראיתי ש

 .בשר יני, ואזי נפתחו עושכלעיני נסתמו החטא 
שרבנונמצא   לגדלות,    לפ"ז  מקטנות  להליכה  ראייה  ירדו  רה  ממקמביא  וחוה  שאדה"ר  להפך  שהיה 

אזי נעשו חכמים  וולא הבינו סכנות עולם הזה, וע"י החטא ירדו לעולם הזה    שהיו בבחי' עוה"ב  ,ממדרגתם
אבינולי  ואובעוה"ז,   יצחק  בחי'  מוחין  מקטנות  כאן  עד  שדיבר  כיון  גם   ,הטעם  אבינו    וכך  תמיד יצחק 
ות אחרי  כשבא עשו לקבל הברכ ורק ,ותו שהוא צדיקטעלה  העד שעשו הרשע יכול הי  ,דולה בה'גבדביקות 

ירד  אזי    ,ליעקב  נותשני החרדה  הזהמגודל  לעולם  עשו ונעשה    ,יצחק  הוא  מי  להבין  אמ  ,חכם  כן    ר ועל 
לג(/  כז  יהיה   \ע)בראשית  ברוך  ליעקב.   גם  ראויות  שהברכות  שהסכים  שם  רבינו     עפרש"י  כוונת  ואולי 

ת אלא ע"י ודגדלן  "א לבוא מוחיוקא מחטא אדם הראשון לרמז שאשלמד על הליכה מקטנות לגדלות דו
 . עיני החכמה רק אחרי החטא דייקאלהם  כמו אדם וחוה שנפקחו  ירידה צורך עליה.

  בהכרח מחייבת  למוחין דגדלותהדרך  ודגדלות,  קה הוא ע"י חכמה, בחי' מוחין  ר ההמתכי עיק

  \ עאבה/   שזוכים בה ע"י שתחילה נכשלים  התורה  נו ע"י ידיעתדהיי  ,תחילה מוחין דקטנות כנ"ללעבור  
אזי זוכה    ,לן דייקא בחי' שינה חושך ולילה  ,ותחילה היא חושך ואחרי שמברר הדין ולן בעמקא של הלכה

האמיתיתחכמב התורה  במשלי  ה  )בחי'עב  התורה נקראת אורחכמת  כי  .  ת    ותורה אור   \עג/ 'וכתוב 

 
יצר אלבשה, כלומר כשמקבלים את יצר הרע, אלבשה, מרגישים  עמוד עירומה, מוכיח כי  אם כבר בושה ל   פא.פירש עפ"י קדושים  
 לבש.צורך להתכסות ולהת 

ותפקחנה עיני שניהם. קושית הרמב"ם איך שמדרך החטא להפיל את האדם    -על התורה לקוטים פרשת בראשית    תפארת שלמה   סט 
וא' עיני השכל. ובעת השתמשות בעיני השכל לא  ו בעולם. א' עיני בשר.  יך כאן הוא להיפך. אך י"ל ב' סוגי עינים נברא ממדרגתו וא 

ולא ירגיש ענין עוה"ז כלל. ואמנם בנפול האדם אז ישמש בעיני הגשמי. וזה הי' באדה"ר קודם החטא    ישיג כלל עניני עוה"ז כי יראה 
כל  ראה  ולא  השכל  בעיני  משתמש  להסתכל  הי'  התחיל  החטא  לאחר  אולם  ערום.  הוא  אם  ע ל  הם  כי  וראה  בשר  רומים.  בעיני 

 )מכתי"ק(: 

ה    -ספר שופטים    -( )להאריז"ל   ספר הליקוטים ועיין   ונפקחו  ושמ פרק  עיני שניהם,  ותפקחנה  עיניו, כי הלך אחריהן, בסוד  נקרו  שון 
 להביט ברע, ונסתמו מהקדושה, והבן.

ה תאנה ויעשו להם חגורות. כי  כי ערומים הם ויתפרו על חנה עיני שניהם וידעו  ותפק   -ראשית ג' ז'  ב )איבשיץ(    תפארת יהונתן ועיין  
נאמר  מי שהוא במדרגה עליונה בנבואה הוא סותם את ה  מי שהוא במדרגה תחתונה  ויסתר משה פניו. אבל  ורואה כדכתיב  עינים 

 נופל וגלוי עינים. וכך היה לאחר החטא ולכך נאמר ותפקחנה וגו': 

אם מתו, ותפקחנה עיניהם כמתים שפותחים עיניהם אחר  פירשתי למעלה שמיד בחט   קחנה עיני שני הם כבר ותפ   -  צרור המור שם 
   .כי ערומים הם ולא אמר ויראו, כי המתים אינם רואים אבל מידע ידעי )ברכות יח ע"ב(   מיתתם. ולכן נאמר וידעו 

נו רואה  שיש לו עינים ואזנים אי האדם השלם אף על פי    ועל דעת הפשט אמר ותפקחנה, להורות שעד כאן היו סתומים. וכן האמת כי 
ניהם, כי קודם החטא היו עיניהם סתומות ולא היו רואים ענייני זה  .... ולכן בכאן ותפקחנה עיני ש       ואינו שומע בענייני זה העולם.

ו עורים ועד  י זה העולם ונשאר העולם ולא יודעים אותם כדכתיב ולא יתבוששו )לעיל ב, כה(, ועכשיו שחטאו נפקחו עיניהם בעניינ 
ן כסו ערותם ויעשו להם חגורות:    ראה  סתומים היו רואים, וזהו וידעו כי ערומים הם וידעו שזה היה בושת להם. ולכ   עכשיו שהיו 

מכו  היו  כאן  עד  כי  כב(,  טז,  )יחזקאל  ועריה  עירום  כמו  ביו"ד  עירומים  וכאן אמר  כה(  ב,  )לעיל  ערומים  כי למעלה אמר  סים  והבן 
וברוח  נשאר   בחכמתם  שחטאו  ועכשיו  וכוזבות  ה',  מזוייפות  בטענות  חטאתם  על  לכסות  רוצים  והיו  לבוש,  בלי  עירומים  לתת  ו 

 התנצלות על חטאם: 

ותפקחנה עיני שניהם, רבי חייא אמר, דהא אתפקחו למנדע בישין דעלמא, מה דלא ידעו עד השתא, כיון דידעו    -  זוהר חלק א דף לו: 
 זהרא עלאה דהוה חפי עלייהו, ואסתלק מנייהו ואשתארו ערומים מניה.ו כי ערומים הם, דאבדו  ע ביש, כדין ידע ואתפקחו למנד 

ֶטֶר פרק כז    בראשית   ע א ִלי ָוֹאַכל ִמּכֹל ּבְ בֵּ ד ַצִיד ַוּיָ פֹוא הּוא ַהּצָ דָֹלה ַעד ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ִמי אֵּ ֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ בֹוא ָואֲ )לג( ַוּיֶ ם  ם ּתָ הּו ּגַ ָבֲרכֵּ
הברכות לכך הסכים וברכו מדעתו  שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא נטל את    -גם ברוך יהיה    -רש"י  פ              רּוְך ִיְהֶיה: בָּ 

 )ב"ר(: 
)למה נקראו דברי  "  והמכשלה הזאת תחת ידיך " ו{  -בר רב הונא אמורא עליה ודרש }ישעיה ג הדר אוקים רבה    -  ואר בגיטין מג.כמב   עא

 .י תורה אלא אם כן נכשל בהן אין אדם עומד על דבר   (י , כ תור המכשלה 

ישעיהו על   -פירוש   ג, שנתנבא  ירושלים שתפסוק    פסוק הוא בישעיה  יתפוש איש באחיו בית אביו,  אנשי  "כי  תורה מהם, והתנבא 
ה  והמכשל ורה ותהיה קצין[  ]אמור לנו את דברי הת קצין תהיה לנו  ]כלומר: דברי תורה שמכוסין כשמלה שלך הן שאתה בקי בהן[  שמלה לכה  

אם כן נכשל בהן, והתורה הרי תחת    עומד על דברי תורה אלא]כלומר: קורא הנביא את דברי התורה "מכשלה" משום שאין אדם  הזאת תחת ידך  

 ".ידיך הוא, ותלמדנו אותה[ 
 ( יו אלה וא לשון מוהרנ"ת סגר דבר הערת מוהרנ"ת בתקפא )אע"פ שהכל כאן ה עב
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שמ  ([עד] עת  בכל  נכונה  עצה  לו  יש  התורה  ע"י  דרכוכי  את  לו  וכמ"שאירה  לברי  םוי ב  ,  את הראשון 

נמצא שאור נקרא  ,  וירא אלקים את האור כי טוב  \עה(/ ד'  ' )בראשית א  , אחרי שברא את האורהעולם
ובין החושך""ך הפסוק  מש וה.  טוב בין האור  לאור אור  מבואר שבפרש"י(    הובא)ובמדרש    .ויבדל  הכוונה 

 רוהבדיל את הא  , לכןההולך בחושך   ראוי לרשע  אינוא צדיק(  אין טוב אלו)א טוב  הגנוז, שכיון שראה שהו
בתורה  ושך  ' חבחי ועיין תורה טו שהכוונה שתחילה צריך לעמול קשה  .  גנז אותו בתורה לצדיקיםו  ,מהחושך 
,  ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה"  \עו/ בפסוק הסמוך כמבואר  ו  ,ואזי מאיר הנסתר הגנוזשבנגלה  

בקר ויהי  ערב  דה"ויהי  שהקב"ה  י,  כללינו  קותמיד  ש  קבע  לאור,החושך  ממוחין    דם  לילך  שצריך  וכנ"ל 
  ודייקא יצחק הוליד את  בחכמה, עיניהם    החטא נפקחוחושך  נ"ל שדייקא אחרי  דקטנות למוחין דגדלות, כ

חכמת  כי    . היינו\עז.(/ה)ברכות  מרא  גכמבואר ב  ואין טוב אלא תורה   ,החכמה והאור הטוב  איעקב שהו

בחי'  התורה ישכי    אור,  היא  ידה  נכו  על  ועצה  להתנה דעת  כיצד  מצבנה  בכל  את  ג  המאיר  כאור   ,

החושך    עחאושה  הדרך, נכונה  כשאידהיינו  היפך  עצה  ואין  תורה  דין  השן  בחי'  מוחין וא  קטנות 

 נמתק הדין. כנ"ל.  מוחין דגדלות  התורהחכמת כנ"ל. כי ע"י ידיעת 
 

או אם  ו  דהיינואם    , ע"י המזיק שנברא מעבירהבא  מסא דינא ד  אם הוא בבחי'  עטוסימן שידע אדם

,  . סימן לדברשל אהבהסורים יי , דהיינועוונותיושהקב"ה מייסר אותו למרק  הוא בבחי' דינא קדישא 
  ביטול תפילה, לו על ידם  כשאין  דהיינו  כשאין בו  כי  .  מתפלל  אדהיינו שיבדוק עצמו כיצד הו  תפילה

 
ר ִמְצָוה ְות משלי פרק ו    עג י נֵּ ים ּתֹוְכחוֹ )כג( ּכִ  ת מּוָסר: ֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחּיִ

המצוה שאדם עושה מאירה לו כנר והלומד תורה היא לו כאור היום והשומע תוכחת מוסר הוא לו    -)כג( כי נר מצוה  מצודות דוד  
 דרך המביא חיים: 

 * משלי ו' כג  עד

ְבּדֵּ   רק א בראשית פ   עה  י טֹוב ַוּיַ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ין ַהח )ד( ַוּיַ ין ָהאֹור ּובֵּ ְך: ל ֱאלִֹהים ּבֵּ ֶ  ש 

אף בזה אנו צריכין לדברי אגדה )חגיגה יב( ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים    -)ד( וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל    רש"י 
א וקבע לזה תחומו  רשהו ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחשך שיהיו משתמשין בערבובי והבדילו לצדיקים לעתיד לבא. ולפי פשוטו כך פ 

 לה: ום ולזה תחומו בלי בי 

חד, וזה אי אפשר  )ר( דלפי פשוטו של מקרא משמע דבתחילה היו מעורבין יחד, דלשון הבדלה שייך בדבר המעורב י   -  שפתי חכמים 
קנין   וחושך אינם אלא  דאור  חושך,  אין  דאיך אפשר  כיון שיש אור  דקשה  העתים.  מן  בעת  יחד  חיבורם  ואי אפשר  לפרש  והעדר, 

יום רביעי דכתיב ביה להבדיל בין היום ובין הלילה,  שקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו   וכו', והלא לא נעשה ההבדלה עד  בלילה 
יה הפרש בין הצדיק שהוא אור ובין  )ש( לצדיק שהוא טוב לכך ויבדל, ר"ל כדי שיה       ברי אגדה. )נחלת יעקב(: לכך צריכין אנו לד 
 הרשע שהוא חושך: 

ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאוֹ   פרק א   בראשית   עו  ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד: )ה( ַוּיִ ֶ  ר יֹום ְוַלחש 
ה   עז  או     .ברכות דף  ועוכרין  מכוערין  יסורין  עליו  מביא  הקב''ה  עוסק  ואינו  לעסוק בתורה  לו  לט כל שאפשר  }תהילים  ג{  -תו שנא' 

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אמר    ב{ -שנאמר }משלי ד   א תורה ואין טוב אל ר  נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכ 
רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב  

ואיתימא    ורתי אל תעזובו. אמר רבא וב נתתי לכם ת בל הקב''ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח שנא' כי לקח ט ולוקח שמח א 
פשפש ולא    , מ{ נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'-רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנא' }איכה ג 

ידוע שיסורין  ואם תלה ולא מצא ב   .שרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו יב{ א -שנאמר }תהילים צד   , יתלה בבטול תורה   , מצא 
יב{ כי את אשר יאהב ה' יוכיח. אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקב''ה חפץ בו מדכאו  -ג  שנאמר }משלי   , הבה הם של א 

י{ אם תשים אשם נפשו  -מוד לומר }ישעיה נגתל   , יכול אפילו לא קבלם מאהבה   , י{ וה' חפץ דכאו החלי -שנאמר }ישעיה נג  , ביסורין
  ,ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו   , י{ יראה זרע יאריך ימים -נג   }ישעיה   ?שכרו   מה   , ואם קבלם   , ורין לדעת מה אשם לדעת אף יס 

כל שאין    , של אהבה חד אמר אלו הם יסורין    , פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא   .י{ וחפץ ה' בידו יצלח -שנא' }ישעיה נג 

ומתורתך תלמדנושנאמר אשרי הגבר אשר תיסר   , בהן בטול תורה  יה  כל שאין בהן בטול    , יסורין של אהבה   לו הם וחד אמר א   , נו 

הכי    , אמר להו רבי אבא בריה דר' חייא בר אבא   , כ{ ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי -שנאמר }תהילים סו   , תפלה 
  ? ו דנ אלא מה ת''ל ומתורתך תלמ   , הב ה' יוכיחשנאמר כי את אשר יא   ,אלו ואלו יסורין של אהבה הן   ,'ר יוחנןאמר ר' חייא בר אבא א'

תקרי תלמדנו אלא תלמדנו זה מתורתך תלמדנו  , אל  ועין  , דבר  מאבריו של אדם   , ק''ו משן  ועין שהן אחד  שן  בהן    , מה  יוצא  עבד 
במלח ונאמר  דאמר רשב''ל נאמר ברית    , והיינו דרבי שמעון בן לקיש   , וכמה   על אחת כמה   , יסורין שממרקין כל גופו של אדם   , לחרות 

ביסורין ב   , ברית  ברית  }ו   , מלח נאמר  ב דכתיב  ברית -יקרא  מלח  ולא תשבית  כח   , יג{  }דברים  ביסורין דכתיב  ברית  סט{ אלה  -ונאמר 
 רין ממרקין כל עונותיו של אדם:  יסו  , אף ברית האמור ביסורין   , ר מלח ממתקת את הבש   , מה ברית האמור במלח  , דברי הברית 

יוחאי א  נתן הקדוש ברוך ה תניא רבי שמעון בן  וכולן לא  ומר שלש מתנות טובות  יסוריןוא לישראל  ע''י  אלו הן תורה    ,נתנן אלא 
ה{ כי  -ארץ ישראל דכתיב }דברים ח   , שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו  ?תורה מנין   , וארץ ישראל והעולם הבא 

כג{ כי נר  -תיב }משלי ו העולם הבא דכ   .להיך מביאך אל ארץ טובה וכתיב בתריה כי ה' א   , כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך 
 ה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר.מצו 

 שהיא  -תרלו שהוא ומ -בתרלד גם  עח

 האדם  -מתרצו  עט
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ין בו ביטול  איזה יסורין של אהבה כל שא  \פא/ גמראב[פ]  לכשאחז"  סורים של אהבהיהם יסימן ש
הקב"ה  , ושידבר אליו, וכיון שאוהבו רוצה  יסורים של אהבה הם בחי' את אשר יאהב ה' יוכיח  כי  תפילה,

ר באופן יסמי  ,דין קדוש את השבים אליוברה טו( לכן כשמייסר  תוומתאווה לתפילתם של ישראל )חולין ס  

הייסוריםשלא   ה' אשר לא הסיר תפלת  \פג/[פב]  שנאמר  מהתפילה  טל לב  יגרמו  וחסדו    פדו ברוך 
ים שלפני סורים כמבואר שם בפסוקישאע"פ שהביא על ישראל יהמלך מברך את ה'    דדהיינו שדו  מאתי

 .  סורים של חסד ואהבהי סורים המבטלים מתפילה, כי היו יי י לא היו, \פה/כן
ל)וז"ש   נבהל  \פו/ (תהלים  הייתי  פניך  כ,  הסתרת  פניושהקבכי  מסתיר  יש    "ה  ואזי  להתפלל,  קשה 

דקטנות ומוחין  תפיכי    ,בהלה  בחי'  זה  בחי'    ,להפנים  התפלה  בפניםבפכי  הנביא    כ"ש,  נים  כשבא 

להודי לישעיה  את  ע  אזי  חזקיהו  למות  עליו  נגזר  אשה  נשא  שלא  שכיון  ה'  לח(נבואת  ויסב    \פז/ )ישעיה 
יהיה    \פח/אל הקיר'  חזקיהו פניו וכו   שכדי להתפלל צריךדהיינו    ויתפלל עת  ח הדסלו הי דהיינו שלא 

 . כדי שיוכל לכוון ליבו להקב"ה את פניו אל הקב"ה, דהיינו לצד שאין בו היסח הדעת לכוון

מניח אותו לעשות  נו, ומסתיר פניו ממאזי הקב"ה    , שולח לו הקב"השא שב ע"י דין קדוש  האדם ל  ואם ח"ו
מוכיחכרצונו   לכן  ה'  אוהב  לשוב  ,אותו  כנ"ל שאת השב  רוצה  מי שלא  בדרך שרוצה  ,אבל  ללכת    מניח 

דינא דמסאבא,  אהיינו כשהוא הסתרת פנים ח"ו,  לילך,   לדהיינו  זי הוא  הגורמים  קשים  ו  ייסורים 

הסתרת פניך בחי'    ע"י המזיקים הנבראים מעוונותיו   ח"ו, אז הוא דין קשה ח"ו,  ביטול תפילה
 :כנ"להלה ובלבול בב אהולפנות ואזי  לו למי פנים אין כי בהסתרת הייתי נבהל

 קצחאברהם הוליד את ישיצחק הוא בחי' דינא קדישא שנמשך מצד החסד, בחי'  נמצא

 .  להיתפ ולשאין בהם ביטלזה והסימן  כנ"ל

 
 ברכות ה.  פ

  , ביטול תורה כשאין בהם  וי"א    , ביטול תפלה שיסורין של אהבה כשאין בהם  א  כי שם הן ג' דעות י"   , , עי"ש וצ"עהנ"ל  ברכות בגמ'    פא
ועוד  ביטול תורה וביטול תפלה הן ייסורין של אהבה. ורבנו תפס דעה אחת מהן.    ש שגם כשי   ,נהא המסק דעת רבי יוחנן לכאורה הי ו 

ביאר שהתור   יותר  שהרי  המ   ה קשה  הדיןהיא  תורה ו   , מתיקה את  ביטול  לו  יכול להמתיק    , א"כ כשיש  ונופל לעבירה    , הדין  ת א לא 
ש   ולדינא דמסאבא. שכש נמצא  לומר  ביטול תפלה אע"פ  א"א  ת   בהם   יש ש אין בהם  בלי  , שהרי  של אהבה   יסורים י ם  ה   , רה ו ביטול 

מפילים   היסורים  יוחנן    ליותר הסתרה.תורה  רבי  סבר  צ"ע מה  וגם מתורה הם של    ובאמת  גם מתפלה  היתכן שיסורים שמבטלים 
וכשיוס  מהאדם  רע  להסיר  כדי  חולף  דבר  הם  היסורים  שבאמת  ונראה  ור אהבה.  התורה.  ע"י  נפשו  ויתקן  ימתיק  אזי  סובר  ר  בנו 

יאהב  כי כמים הפנים לפנים ואת אשר    , לבטל מבחי' פנים  לאדם העוסק בתשובה סורים הקב"ה לא יגרום  י ן החולף של הי מ שאפילו בז 
 בפנים.  ושני אוהבים לא רוצים אפילו לרגע להפרד מלהיות פנים   , ח י יוכ 

 תהלים סו כ'  פב

יב בְּ   )יט(   תהילים פרק סו   פג ִ ַמע ֱאלִֹהים ִהְקש  ָ ן ש  ִתי: ָאכֵּ ִפּלָ י:   קֹול ּתְ ִאּתִ ִתי ְוַחְסּדֹו מֵּ ִפּלָ ִסיר ּתְ ר לֹא הֵּ ֶ רּוְך ֱאלִֹהים ֲאש   )כ( ּבָ

ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדי מאתי. אפשר דהגם דקי"ל דיסורין שיש בהם ביטול תורה ותפלה    -להחיד"א( )   יוסף תהלות 
תי שביסורין לא היה ביטול תורה ותפלה ועל זה אברך ברוך אשר לא  כי ז אהבה כדמסיק פ"ק דברכות. עם כל זה  נמי הם יסורין של  

ו  ודעמיה  בה  הסיר תפלתי שהוא מדרבנן לדעת הרמב"ן  קרי  וחסדו  לכן  ואמר  תורת חסד מאתי  כמ"ש  הוא התורה  וחסדו  תפלתי. 
שלי. א"נ שע"י שאנ  נקראת  שהתורה  בסוג  איני  ונ כלומר שעדיין  צלותא  כי משפטו דצלותיה  בחצות  שקם בחצות  י קם  הודאה  תן 

 ומשו"ה לא הסיר תפלתי. וחסדו דחוט של חסד נמשך ביום לקם בחצות:
 כלשון הפסוק( תפלתי ) -בתרלד ומתרלו פד

ם ַנפְ   תהילים פרק סו   פה  ָ נּו: )ט( ַהש ּ ים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגלֵּ ַחּיִ נּו ּבַ ֵּ נּו אֱ   ש  י ְבַחְנּתָ ֶסף)י( ּכִ ְצָרף ּכָ נּו ּכִ ְמּתָ    : לִֹהים ְצַרְפּתָ צּוָדה ש ַ אָתנּו ַבּמְ )יא( ֲהבֵּ
ינּו:  נּו ָלְר   מּוָעָקה ְבָמְתנֵּ ִים ַוּתֹוִציאֵּ ש  ּוַבּמַ אנּו ָבאֵּ נּו ּבָ ֵּ ְבּתָ ֱאנֹוש  ְלרֹאש   ָוָיה: )יב( ִהְרּכַ

  יגים ממנו: שובה לפניך כמו שצורפים הכסף להסיר הס להסיר הסיגים ממנו שנשוב בת   -בצרה בגולה. צרפתנו    -)י( כי בחנתנו    רש"י 
 לשון מסגר וכל המעיק והמציק כמוהו:   -במקום צר כמו במאסר. מועקה    -)יא( הבאתנו במצודה  

ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל:   )ח( ְידָֹוד   תהילים פרק ל   פו  ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסּתַ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ  ּבִ
הּו לָ )א( בַּ   ישעיה פרק לח   פז  ם ָחָלה ִחְזִקּיָ ִמים ָההֵּ ת  ּיָ י מֵּ יֶתָך ּכִ ָליו ּכֹה ָאַמר ְידָֹוד ַצו ְלבֵּ ִביא ַוּיֹאֶמר אֵּ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהּנָ ַ ָליו ְיש  בֹוא אֵּ מּות ַוּיָ
ה ְולֹא ִתְחֶיה: אַ  ל ֶאל ְידָֹוד:   ּתָ ּלֵּ ְתּפַ יר ַוּיִ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵּ ת  )ג( ַויֹּ   )ב( ַוּיַ ה ְידָֹוד ְזָכר ָנא אֵּ ב  אַמר ָאּנָ ֱאֶמת ּוְבלֵּ י ְלָפֶניָך ּבֶ ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ ֶ ֲאש 

הּו בְּ  ִחְזִקּיָ ְבּךְ  ַוּיֵּ יִתי  ָעש ִ יֶניָך  עֵּ ּבְ ְוַהּטֹוב  ם  לֵּ ָ ָגדֹול:ש  אמֹר:   ִכי  ְעָיהּו לֵּ ַ ְיש  ֶאל  ְידָֹוד  ַבר  ּדְ ַוְיִהי  הוּ   )ד(  ִחְזִקּיָ ְוָאַמְרּתָ ֶאל  ָהלֹוְך  ְידָֹוד    )ה(  ּכֹה ָאַמר 
ִוד אָ  י ּדָ ָנה: ֱאלֹהֵּ ָ ה ש  רֵּ ש  ֶעש ְ ְמָעֶתָך ִהְנִני יֹוִסף ַעל ָיֶמיָך ֲחמֵּ ֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ּדִ ִפּלָ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ָ    ִביָך ש 

והוא י"ט    שלשה ימים לפני מפלתו של סנחריב חלה חזקיהו ויום ג' כשעל' בית ה' הוא יום מפלתו של סנחריב   -)א( בימים ההם    י רש" 
 מת אתה בעוה"ז ולא תחיה לעה"ב משום דלא נסבת איתתא כו' כדאיתא בברכות:   -א תחיה  ראשון של פסח. כי מת אתה ול 

ויסב    מלבי"ם  ויוכל להתפלל    -)ב(  הבית  בני  יטרידוהו  שלא  כדי  הקיר  פניו אל  לכן הסב  כי  ידוע,  והדרש  בכונה שלמה,  להתפלל 
 מקירות לבו: 

 קיר עי"ש כל המעשה.  לבו וי"א על עסקי   הקיר דהיינו מקירות   דרשו אל   בברכות י:   פח
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את יצחק   דשהטעם שהתורה כתבה שאברהם הולי,  \פט(/אשית כהבר)  וזה מה שפי' רש"י על פסוק זה

הדין של שרמזו בזה  לפי ביאור רבנו  ונתעברה שרה,    אבימלך לפי שהיו ליצני הדור אומרים מ

  יצחק היינו בחי' סטרא דמסאבא. היינו שהדין של    \צ/ מיותו דין טמא בחי' אבימלך ייצחק הוא בפנ
כ צר הקב"ה קלסתר  שנולד משרה, נמשך מסטרא דמסאבא ח"ו שהוא בחי' אבימלך. וע"

יצחק. פי' שהדין הוא   אתהם הוליד והיו הכל מודים שאבר פנים של יצחק דומה לאברהם,
יצחק   נולד  הכוונה שכשבאים    :  כנ"לבחי' דינא קדישא, ומסטרא דאברהם בחי' חסד  נראה 

  דימבחי' אברהם הולשל אהבה  לא  להפילו ולומר שהם    י הדור שבלבו רוציםייסורים על האדם ואזי ליצנ
  הסתרת בהם    ןאיאם  שסימן    הקב"הועל כן עשה    א,דינא דמסאבאת יצחק, אלא מאבימלך נתעברה שרה,  

, דינא בחי' אברהם הוליד את יצחקסימן שהם  זה    ,ר פנים הארת פניםתקלס  אלא  ,טול תפלהביפנים דהינו  
 . קדישא של אהבה 

רה  החכמה שהוא ידיעת התואור  ע"י  , היא  בחי' קטנות מוחין וחושךהדין של יצחק    והמתקת

כנ"ל כמו  צ"ל  ו  .מהדין של יצחק, נולד  חכמת התורה  'יכי יעקב בח  כנ"ל, זה בחי' יעקב שנולד מיצחק
גלה  נההיה חסד של אברהם והחיצוניות  דהיינו הנעלם שבו  מיות יצחק  יאזי פנ  ,שאברהם הוליד את יצחק

והחיצוניות היה    ,ת היה דין של יצחקכך גם יצחק הוליד את יעקב הפירוש שהפנימיו  \צא/ דין של שרה,היה  
,  האש להבה של יצחק לה'מתבטא ביעקב  לש המיות התוריבפנששל יצחק ן שהדינ"ל ו \צב/ יעקב, בחי'תורה 

 .  התלהבות לה' ית'ו וימח ו ורילחדהקדושה הפנימיות שלה היא התורה   כי חכמת
בחי' כי מבחי' הדין הזה בחי' יצחק, שהוא בחי' הנפש  ר רבנו כיצד יצחק הוליד את יעקב  ומבא

ולילה זו  כנ"ל,    חושך  ובהכרח שתחילה יצא  .  \צג/ שהם בחי' יעקב ועשובחינות,    נולדים ב'מבחי' 

הסיגים  שהו  עשו בחי'    הוא  קבעיכי    .לקמןכדא  שהוא  בידיעה,  דיבור  בחי'  החכמה,  בחי' 
 . ממותקות אזי הוא גבורות וכשהוא מגלה דעת \צד/ כי דבור הוא מהגבורות   ין של יצחקדההמתקת 

, והוא בחי'  \צז/דיןין ויורדין מבחי' הוהפסולת גמור שמשתלשל  \צו/צהגים ובחי' הס  ועשו הוא 
תחטא כי  הח  \צט/[צח]   נפש  כלל  בה  מאיר  שלא  נפש  היא    מה,כדהיינו  כן  החוץ  מעל    , קדושהלגבול 

 .  בה מעטהחכמה מאיר ש חקצלהבדיל מנפש י

 
ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק:   בראשית פרק כה   פט  ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ּלֶ  )יט( ְואֵּ

ם  לאחר שקרא הקב"ה שמו אברהם אח"כ הוליד את יצחק. ד"א ע"י שכתב הכתוב יצחק בן אברה   -אברהם הוליד את יצחק    -  רש"י 
שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא    הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק לפי 

לסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק וזהו שכתב כאן יצחק  נתעברה הימנו מה עשה הקב"ה צר ק 
 ליד את יצחק: בן אברהם היה שהרי עדות יש שאברהם הו 

ֹון ֲאִביֶמֶלךְ   -  רה י אות ה ו )ת   גאווה,   נא אמלוך דהיינולבחי' א רומז    –  אבימלך   צ ְלש  ה ּבִ ּנֶ ֲאָוה ְמכֻּ ַעל ּגַ י ֶזה ַהּבַ י הּוא      ּכִ ֹון ָרצֹון, ּכִ ֲאִבי ְלש 
וש  הקד   הפך הדין   ים, נ ב אותו בחי' הסתרת פ הוא שהקב"ה מתגאה ומתרומם ממנו ועוז   א כי דינא דמסאב   ( רֹוֶצה ִלְמלְֹך, ְוַהְינּו ֲאִביֶמֶלךְ 

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְרצֹונוֹ   -כמבואר בתורה קטו  שהקב"ה משפיל עצמו ומסתתר בתוך הדין   ן ּבָ י כֵּ "ל. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ּנַ ט ּכַ ּפָ ְ ב ִמש  י הּוא אֹוהֵּ   ּכִ
ָליו ִיְתבָּ  ב ָהָאָדם אֵּ ן ִיְתָקרֵּ י כֵּ ּפִ ַאף ַעל  ֶ ַרְך, ש  ל י ְוֶחְפצֹו ִיְתּבָ ָראֵּ ב ִישְֹ י הּוא אֹוהֵּ ּות  ַרְך, ּכִ ן ְרש  ַרְך נֹותֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ן, ַהש ּ ּכֵּ "ל. ַעל  ּנַ ט ּכַ ּפָ ְ ש  ַהּמִ ר מֵּ ֹותֵּ

י  ַעְצמֹו ַמְסּתִ ַרְך ּבְ ַעת,  ְלַהְזִמין לֹו ְמִניעֹות, ֲאָבל הּוא ִיְתּבָ ר ּדַ הּוא ּבַ ֶ ִניעֹות. ּוִמי ש  תֹוְך ַהּמְ ְבָיכֹול ּבְ ַר ר ֶאת ַעְצמֹו ּכִ ם ִיְתּבָ ֵּ ְך  ָיכֹול ִלְמצֹא ֶאת ַהש ּ
ַעְצָמן נִ  ִניעֹות ּבְ ֹתֶקף ַהּמְ י ּבְ ָלל, ּכִ עֹוָלם ּכְ ּום ְמִניָעה ּבָ ין ש  ֱאֶמת אֵּ י ּבֶ ַעְצָמן. ּכִ ִניעֹות ּבְ תֹוְך ַהּמְ ם  ּבְ ֵּ ר ַהש ּ ַרְך, ְסּתָ    ִיְתּבָ

הגלג   צא פנימי  ולים עיין שער  ומאמו  מקיף  מאביו  מקבל  י' שאדם  הפנימי,  הקדמה  את  מכריח  המקיף  הזמן  ובמשך  או  ,  לטובה  אם 
כי  ת כתב ו ע"כ.   לרעה.   כאן להפך  ה י  הנגלה  הפנימי  הנעלם,  וא  הוא  כפנ   .כידוע והמקיף  המקיף  נראה  דהיינו החסד של  מיות  י לכן 

 .לכן הדין של שרה הי הנגלה אצל יצחק   והפנימי כחיצוניות אברהם נעלם ביצחק  
צ"ע   צב שג   באמת  אומר  לא  נולד  מדוע  יעקב  כמו ם  נו   מרבקה,  שיצחק  משרה שאמר  שער    ?לד  עפ"י  לומר  אפ"ל  בדוחק  ואולי 

,  חלש   ה חלש יותר ושרה היה כוחה גדול ביצחק, ואילו כח רבקה ביעקב הי   ים יותר ולפעמ ולים הנ"ל שלפעמים כח האם גדול  הגלג
הפנימי  המקיף את  הזמן מכריח  ובמשך  מקיף  וכח האב  פנימי  הוא  ומבואר  ועי"ש שכח האם  הא ש .  וכח  קלות  גורם  האב  ם  ם שכח 

יצחק  כבדות,   יצח ואולי ע"כ  ואילו  יעקב שיצא לחרן וחזר  ונד כל כך כמו  נע  יצא מהא לא היה  לא  וכאמור הכל בדרך    .ץ כלל ר ק 
 אפשר ואולי.

 לה.  צ"ע לכאורה צ"ל עשו ויעקב, כי תחילה יצאו הסיגים ואח"כ התורה. ונראה שנקט את החשוב תחי   יעקב ועשו   צג
ּבוּ   -  עיין תורה רז   צד ל ַהּדִ ים קמ"ה(: ּכָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ֶ מֹו ש  בּורֹות ּכְ ִחיַנת ּגְ ם ּבְ בּורֹות    ִרים הֵּ ַהה' ּגְ ֶ ָתִבים ש  ּכְ תּוב ּבַ ּכָ ֶ רּו", ּוְכמֹו ש  "ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵּ

ַעת ּבֹוְק  ּדַ ּבַ ֶ ֶהם ה' מֹוָצאוֹ ש  ה מֵּ ה ְוַנֲעשֶֹ ַהּפֶ ּבּוִר ִעין ְויֹוְצִאין ּבְ ל ַהּדִ ּכָ ֶ ה, ִנְמָצא ש  ָקה הּוא  ת ַהּפֶ יָקם, ְוַהַהְמּתָ בּורֹות, ְוָצִריְך ְלַהְמּתִ ִחיַנת ּגְ ם ּבְ ים הֵּ
יִק  י ֶזה ַמְמּתִ ִרים, ַעל ְידֵּ ַדּבְ ּמְ ֶ י ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִדּבּוִרים טֹוִבים ש  בּורֹות: ַעל ְידֵּ ִחיַנת ַהּגְ ם ּבְ הֵּ ֶ ּבּוִרים ש   ין ַהּדִ

 הסיגים  -הסוגים, בתרלד ומתרלו  בתקפא צה

אבל אולי אפשר שכוונת רבנו לסוגים    , תיקנו המדפיסים אחר מוהרנ"תש מו  כ ות וצ"ל סיגים ו זו טע כנראה    –  הסוגים בחי'    ו הוא עש ו   צו 
גדר  לו ל יות  לה   חיצוניות ליעקב וצריך   א מבין שהו שהכוונה לסייג וגדר, כי עשו אם היה    ,סוגה בשושנים (  שיה"ש ז' ג' ) דייקא, מלשון  

  .יותר מיעקב למדרגה עצומה    . והיה זוכה נמתק היה  הנורא שלו  הדין  אזי היה    ,לו ומשרת אותו ה לבוש  מתבטל ליעקב ונעש ושמירה ו 
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שכמו   ופרש"י יעקב ועשו. היינו כנ"ל  ,אלה תולדות יצחק בן אברהם  \ק/(בראשית כה יט)וזהו  
היה  חסד  ש בפניצחקל  שן  הדיימיות  נפבאברהם  כך  יי,  של  הדין  נמצא  ועשו  יעקב  במיות  פנימיות  צחק, 
של  ה לה'  ישב  יעקחכמה  להבה  לשרשו,  ש  'בחי  אש  עצמו  את  של  בעשו  יות  בפנימו  מחזיר  להבה  האש 

    : יחהצ דהיינו רהחזיר את כולם לשרשם ל חמימות התאוות וסיגי הדין דהיינו יצחק נהפך ל 
אור י' בחל אלבודהיינו  ,יעקביצחק הוליד את בחי'   אל מוחין דגדלות , נות של יצחקלצאת ממוחין דקטוכדי 
לבטל זהמת   , דהיינועשו  ליד אתיצחק הוך בחי'  ר לעבור ד  \קא/ תחילה  צריך   ,יעקב  'בחידהיינו  ת התורה  חכמ
ה  י יהלזה צריך שיגיעת התורה ת. ושהם בחי' עשו אש התאוות והרציחה,  והסיגים של הדין של יצחק    הנחש

ואכזריות   דין  תורה,  שמתאכזר על עצמו  , \קב/ דקדושהעם  ו(כ)  כדרכה של  ופת   \קג/אבות  תישן  על הארץ 
. ולפעמים גם צריך  \ קד/(כב.  ןערוביעיין תורה טו ו)תו  ובני בי  על בניו   משחיר פניו ואכזריובמלח תאכל וכו'  
 תעניות וסיגופים.   

כי המתקת הדין של יצחק,  .   יגיעת התורהע"י  שזוכים    חכמת התורה  ראו והעיקר הוא יעקב דהיינו  
ממילא מי  כי הדיבור הוא התגלות הדעת והחכמה    יעקב, שהוא בחי' דיבור בדיעה  י'הוא ע"י בח 

כמו שכתוב שאמר עשו אחרי שיעקב כ"ש  קב הוא בחי' חכמה,  . כי יעאזי דיבורו בדעה  שזכה לחכמה

יצחק  במרמה  זכה   יעקב  "  \קו/[קה]בברכת  שמו  קרא  פעמים"    עקבנייו הכי  אונקלוס   ות"א זה    ותרגם 
הבכור  כמניוח את  מעשו  לקח  בחכמתו  שיעקב  עשו  דברי  ורבנו    הפשט  ראייה והברכות.  מכאן  מביא 

   .ה, וכידוע שהשם מורה על מהות האדםו חכמפירושיעקב השם ש

 
כנס חי  י לה   יותר מאברהם בחי' שאליעזר עבד אברהם זכה  זה  אולי    מחסד אפילו המתוקן ביותר.  דין שנמתק הוא הרבה יותר גבוה כי  

 לא זכה. וצ"ע.  נעשה גדול ממנו אבל זכה למה שאברהם ה ש לג"ע. שאין הכוונ 
פל"ח   צז  שמבואר    -  עיין  מה  בחינת  שזה  דדהבא  וסוספיתא  הזהב  מענין  כן  גם  מבואר  לעיל  ושם  רכ"ד:  דף  הנ"ל  פקודי  זוהר  עיין 

לה תולדות יצחק וכו'  ר כך, שבבחינת הדין יש שני בחינות, יעקב הוא הדיבור ובחינת עשו הוא הסיגים שזה בחינת א במאמר זה אח 
מ  וזה  כנ"ל  ובמקום אחר  היינו  וכו'  לעילא  בזוה"ק איהו ארמותא  שם  וכפירש  התנופה,  וזהב  כ"ח(  )שמות  הכתוב  במה שאמר  רומז 

נ"ח( צדק  אמרו רז"ל תנופה תנו פה, כי כשמניפין ומרימי  ן את הדין שהוא בחינת דינא דמלכותא בחינת מלכות פה בחינת )תהלים 
נופלים למטה  ולה אל שרשו שהוא בחינת חכמה בחינת יע תדברון, אז ע  קב שהוא בחינת דיבור בידיעה, והסיגים שהם בחינת עשו 

 וכו': 
 ויקרא ד' ב' ופרק ה' כא  צח

ָעש ֶ   ויקרא פרק ד   צט  ר לֹא תֵּ ֶ ָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות ְידָֹוד ֲאש  ְ י ֶתֱחָטא ִבש  אמֹר ֶנֶפש  ּכִ ל לֵּ ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ר ֶאל ּבְ ּבֵּ ה: )ב( ּדַ ּנָ הֵּ ַאַחת מֵּ ה מֵּ  יָנה ְוָעש ָ

  -מאחת מהנה      י' רבותינו אין חטאת באה אלא על דבר שזדונו לאו וכרת ושגגתו חטאת )כריתות כג(: פ   -)ב( מכל מצות ה'    רש"י 
 ממקצת אחת מהן כגון הכותב בשבת שם משמעון נח מנחור דן מדניאל:

ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק בֶּ   בראשית פרק כה   ק ּלֶ  ְצָחק: ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת יִ )יט( ְואֵּ

 יעקב ועשיו האמורים בפרשה:   -)יט( ואלה תולדות יצחק    רש"י 
ותקחנה עיני שניהם דייקא אחרי החטא,  ל ביארנו  לכאורה ממה שעשו נולד ראשון כדי שיצאו הסיגים כידוע. וכן לעי   כך משמע   קא

לכן נראה שגם כאן צריך  יוכח.    אהב ה' ב הוא באופן של ריחוק ואת אשר י תמיד הקרו   ה וכן לעיל הרחקות היא התקרבות כי תחיל 
וקונה חכמה    ה שע"י שעוסק בתור יעקב. אבל עיין פל"ח הנ"ל שבזוהר מבואר    ' ה בחי מ הסיר את הסיגים לפני שזוכים בחכ ל תחילה  

   ממילא הסיגים נופלים עי"ש.
 ספר בראשית פרק כה    קב

ת ִיְצָחק:  ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶּ קניין התורה ממילא  לכאורה ועיין הערה הקודמת שבזוהר מבואר שע"י  )יט( ְוֵאּלֶּ
 וצ"ע.  אמת ששניהם    נופלים הסיגים ונ"ל 

ן ְוַחּיֵּ   אבות פרק ו משנה    קג ָ יש  ה ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ ּתֶ ְ ש  ּוָרה ּתִ ש  ּמְ ל ּוַמִים ּבַ ַלח ּתֹאכֵּ ּמֶ ּבַ ת  ל ּתֹוָרה, ּפַ ֶ ּה ש  ְרּכָ ּדַ ְך ִהיא  ּכַ ְחֶיה ּוַבּתֹוָרה  )ד(  י ַצַער ּתִ
ה   ל ִאם ַאּתָ ה ָעמֵּ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך אַ ַאּתָ ְ ן ַאש  ה ּכֵּ ה ְוטֹוב ָלְך לָ עֹש ֶ עֹוָלם ַהּזֶ ֶריָך ּבָ ְ א: ש   עֹוָלם ַהּבָ

שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש רבה אמר במי שמשחיר פניו  ]דף כב.[    במי תורה(  ה   חכמת את  )במי אתה מוצאן    : עירובין דף כא   קד
מתנא הוה קאזיל לבי רב אמרה  ועל בני ביתו כעורב כי הא דרב אדא בר  עליהן כעורב רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו  

 .י אעביד להו אמר לה מי שלימו קורמי באגמא ליה דביתהו ינוקי דידך מא 

 כדכתיב )תהלים קמז( לבני עורב אשר יקראו, והקדוש ברוך הוא מזמן להן יתושים ונכנסין לתוך פיהן:   -עורב אכזרי על בניו    -  רש"י 

 די ריפתא, באל"ף בי"ת דר' מכיר מצאתיו: ההוא רכיכא דאית ביה וטחני ליה ועב רקות, לישנא אחרינא גמי לח, כי עקרת ל י   -קורמי  
 ת כז לו בראשי קה

ְרָכֶתָך:   בראשית פרק כז  קו  ּבִ ח  ּקַ ַוּיִ ִמְרָמה  ּבְ ָאִחיָך  א  ּבָ ַוּיֹאֶמר  ִני   )לה(  ְעְקבֵּ ַוּיַ ַיֲעקֹב  מֹו  ְ ָקָרא ש  ֲהִכי  ַוּיֹאֶמר  ָלָקח    )לו(  ֹכָרִתי  ּבְ ַפֲעַמִים ֶאת  ֶזה 
ה   ָרָכה: ְוִהּנֵּ י ּבְ ְרָכִתי ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלּתָ ּלִ ה ָלַקח ּבִ  ַעּתָ

 )לה( ואמר על אחוך בחכמתא וקביל ברכתך: תרגום אונקלוס  

המור צ  ז   -  רור  לעקבני  שעתיד  לפי  יעקב,  שמו  קראת  שלכן  רואה  אני  עכשו  כלומר  יעקב.  שמו  קרא  הכי  באופן  ויאמר  פעמים.  ה 
 ה הסכמת השם בדבר זה אחר שקראת שמו יעקב.שעכשיו נתברר לי שמתחל 
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' קב בחיבחי' יע  ויש דיבור בדיעהדקטנות בחי 'חושך  מוחין  בחי' יצחק בחי'    קזעה כי יש דיבור בלא ד

 .  רפואת הנפש כנ"ל בתחילת התורה 'בחי ,של יצחקוחושך ונפש הדין  זי נמתקאחכמה ודעת, שכשזוכה לו 
יום"בכהן בחי' הושענא רבה  דעה  דבור בלא דעה ודבור באלו  ושני בחי'   ותפלה  תחי  א תשרי  נה 

תורודין   תשרי  " בכ  \קח/הושמחת  אתשתורה    שמחתב  ויעק,  הדין  ממתיק  יצחק  בחי'  כנ"ל    בשהן 

 .  הדין של יצחק שהחכמה בחי' יעקב ממתיק את
הו"ר רבה   כי  צועקים    הושענא  רחמיםשבו  בחי'    ומבקשים  שהוא  דיעה,  בלא  דיבור  בחי'  הוא 

 כי ערבה דומה  ,זמן התחינותכן אוחזים ערבה ב לע, ערבה
 

 
 דיעה -, מתרלודעה -בתרלד גם  קז

תורה   בה ר ושענא  ה   קח בחי' ושמחת  דעה   ,  בלא  ודיבור  בדיעה  להקי   , דיבור  המנהג  התורה   ף.ובשניהם  וסביב  בתחינות  מקיף    , בה"ר 
   .מקיף עם התורה   תורה   ת ובשמח 

בשמחת תורה כבר אין  . נמצא ש פות דיריחו להפיל החומה בינינו להקב"ה ז"ל על סוכה שהקפות דה"ר הן בחי' הק רי בערכי הא   מובא 
חומות הן בחי' ז'  ואולי ה   .  כאן וכאן הן ז' הקפות מסתמא כנגד הז' מידות .  עכ"פ  ד עם התורה מחוברים לתורה חומה לכן מקיפים יח 

   .ות טוב ין בז' מדות  ו הקפות דשמחת תורה הן קנ ואיל   , שבה"ר אנו מבטלים אותן, מדות הרעות 

היא    עיקר המלחמה נגד הסט"א   , כי הסט"א   ב ה סבי המגינ לומר טעם שהקפות רומז להקפות סביב יריחו להפיל החומה    ולי אפשר א ו 
האחדות    רק ,  ביד וב לזרוק צדדים ורק ע"י שאוחזים יד  כי מאיר בשווה לקטן וגדול, וכן טבע הסיב   , האחדות, ומקיף הוא בחי' אחדות

סט"א  א רבה צריך להכניע את ה . ובהושענ ( זה רק בסיבוב מהיר אבל מלמד על עיקרון הסיבוב אע"פ ש ) הזו מאפשרת את הסיבוב.  
ב  בחי'  תורה  מחת  ש המקטרג, אבל  פנימי  אור  ומעלה  הוא  בו מטה  וסולם שיש  דייקא    לכןאזי מכבדים את יושר  אחוז את  ל הזקנים 
 .התורה ולהקיף 



 והר"ן מ                                   ד ע  תורה                        ליקוטי                        1צ: 

   .כערבה שאין לה טעם וריח ובלא ריחדיבור אבל בלא טעם  בחי' \א/ לשפתיים
אית מאן דלעי באורייתא ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע,    \ב/(קדושים פה:)איתא בזה"ק    יכ

נחלא,   דההוא  סחרנין  לה  ונטע  מלה,  בהאי  חדי  וקב"ה  לעילא,  סלקא  ומלה  מלה  כל 
ו נחל.  ואתעבידו מאינון מלין אילנין רברבין,  הקדוש  -תרגום  אקרון ערבי  בזוהר  מי  יש  כתוב 

בגמג בתורה  כלשעוסק  הבנה,  בלא  והק  ום  למעלה  עולה  סביב  מילה  אותה  ונוטע  בה  שמח  נחל  הב"ה 
   שנקראים ערבי נחל. אלו המילים עצים גדוליםונעשים מ

ומתייגע להבין אזי אע"פ שטועה  ידה גודל אהבתו לתורה  וינו מי שלומד מחמת    ר בויד, ההבנ בהבקריאה 
ונוטע ממנו עצים גדול  ה הז בו  והקב"ה שמח  נפלאיםדהיינו    ,יםעולה למעלה  הנחל העליון    בסבי  ,אורות 

בינה   רפואה.עלאהוא  ובלא  וריח,  בלא טעם  נחל  עצי סרק ערבי  נמצא שערבי נחל הם    ה, אבל הם 
 בחי' דיבור בלא דיעה.  

ועל כן אוחזים    ונים על המים,נמרבים בו בתחואוחזים בו בבדי ערבה  , שא רבההושענ  וזהו בחי' הו"ר
שנה  גומרים בבית דין של מעלה חתום את הדין שנגזר בראש הכי ביום הזה  ,  \ג/ ה שגדלה על המיםבבער

שנגזר    שיביאום למוציאים לפועל את הדין  :(והר צו לאז)  ואז נמסרים הפתקים לרצים,  \ד/ על המיםובעיקר הדין  

 
 דומה לשפתיים שערבה    – לב. ופנחס רנו   ו וזוהר פרשת צ תנחומא פרשת אמור אות יט.    במדרש   כמבואר  א

יַנן   -.  זוהר רע"מ קדושים פה   ב ְתנִּ יל   ַמאן  למדנו  כי  ד ִּ ָאזִּ אַרח   ד ְ אֹוַרְייָתא   ר ש ַ ֵמי   ב ְ   ו ַמאן ,  התורה  תא  היודעים  מרבותיו  שלמד  התורה  בדרכי  הישר  בדרך  שהולך  מי  ב ְ
ַדל  ת ְ ש ְ אִּ אֹוַרְייָתא   ד ְ ְדָקא   ב ְ ית,  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  יקומס,  ונקי  זך  בשכל  כראוי  בעצמו  בתורה  שעוסק  ומי  ָיאו ת  כ ִּ יר   ָטָבא  חו ָלָקא  ֵליה    אִּ דִּ ָ ָאֵתי  ְלָעְלָמא   ת   האיש   זה  ד ְ

יא ,  הבא  עולם  הנקראת  ינה בב  תמיד  נאחז  והוא  ת "בת  היא  התורה  כי,  הבא  לעולם  טוב  חלק  תמיד  לו  יש  ַההִּ אֹוַרְייָתא   ד ְ ה ד ְ ל ָ יק   מִּ ִּ ַאפ  ו ֵמיה    ד ְ פ    שמוציא   תורה  של  הדיבור  כי  מִּ

אָטא  ָאְזָלא,  לימודו   בשעת  מפיו  האדם ָעְלָמא   ְוש ָ א   ְוָסְלָקא   ב ְ ה ,  למעלה  ועולה  בעולם   טט ומשו  הולך  ְלֵעיל ָ ָ ין  ְוַכמ  אִּ ָ ל  י  עִּ יש ִּ ָראן  ן ַקד ִּ ְתַחב ְ ַההִּ   מִּ ה   יא ב ְ ל ָ   מלאכים   וכמה  מִּ

אַרח   ְוָסְלָקא ,  אותו   ומלוים  ההוא  בדיבור   מתחברים   התורה   דברי   להעלות  הממונים   קדושים  עליונים  ר   ב ְ ר ,  הישר  בדרך  עולה   הוא  וכך  ֵמיש ָ ָ ְתַעט  ְטָרא  ְואִּ עִּ א  ב ְ יש ָ   תעטר מ ו  ַקד ִּ

ֵחי  ,עטרה  הנקראת  המלכות   בהארת  דהיינו ,  קדושה   בעטרה ְסת ְ ַנֲהרָ   ְואִּ ָעְלָמא  אב ְ ָאֵתי  ד ְ יד   ד ְ ָנגִּ יק   ד ְ ,  דבינה  היסוד  שהוא,  הבא  עולם  של  בנהר  ומזדכך  ומתרחץ  ֵמֵעֶדן   ְוָנפִּ
ל ,  החכמה  שהוא  מעדן  יוצאו  הנמשך ְתַקב ַ יה    ְואִּ ַאב   ב ֵ ת ְ ש ְ יה    ְואִּ ַגו ֵ  כי   תורתו  ידי  על  וגורם,  בתוכו   אבונש   ן" מ  בסוד  דאימא   ליסוד  שעולה   כלומר ,  בתוכו  ונשאב  וב  ומתקבל  ב ְ

ְתְנַטע  ַההו א סֹוֲחָרֵניה   ְואִּ יָלָנא  ַנֲהָרא  ד ְ ָאה  אִּ ָ ל    ידי  על   מתענג הוא  העליון  אילן  סוד שהוא  א" שז  פירושו  ְוִאְתַענָּג   של   הגירסא  ולפי)(, ב"בע) כדלקמן ועליון  גדול אילן ההוא הנהר סביב נוטע ה"הקב עִּ

יד   ו ְכֵדין  לכן,  לזה  גרם  שהוא  ומאחר,  ( תורתו  ידי   על   מאימא   שמקבל   המוחין  יק   ָנגִּ ָאה   ְנהֹוָרא   ְוָנפִּ ָ ל  ְתַעט ָ ,  א" ז  של   המוחין   מאלו   עליון  אור  ויוצא  נמשך  אז  עִּ יה    ר ְואִּ ַההו א  ב ֵ ר   ב ְ ל   ָנש    ב ַ   כ ָ
ָמה , ואהה  היום כל  האדם באותו ומאיר ומתעטר יֹוָמא ַמר  כ ְ ת ְ אִּ    .אחר במקום זה  ענין למדנו שכבר כמו ד ְ

יה   ו ַמאן   ואמר  דבריו  חייא  רבי  משיךומ   -  פה:  שם דף  ֵ יאו ְבת  תִּ ְלֵעי   ד ְ אֹוַרְייָתא  ְלמִּ ח   ְוָלא,  בתורה  עצמו  ולייגע  לעסוק  שחשקו  ומי  ב ְ כ ַ יף   ַמאן   ַאש ְ יֹולִּ   רב   מוצא  ואינו  ֵליה    ד ְ

אֹוַרְייָתא  ימו ָתאְרחִּ ב ִּ   ְוהו א,  אותו  שילמד ה    ָלֵעי  ד ְ ם   ב ָ ה    ו ְמַגְמג ֵ ו ָמא  ב ָ ְמג  גִּ ָלא  , ב ְ   שטועה   כלומר,  בגמגום  בה   ומגמגם ,  בה  עצמו  מייגע  התורה  אהבת  גודל  מחמת  והוא  ָיַדע   ד ְ

ל   זה  כל  עם,  כראוי  יודע  ינו א   כי,  ובהבנה  בקריאה  בה ה   כ ָ ל ָ ה   מִּ ל ָ ָקא  ו מִּ א,  ה"הקב  לפני   למעלה   עולה   מפיו   מוציא  דם אה  שזה  ודיבור  דיבור  כל  ַסל ְ הַ   ָחֵדי  הו א  יךְ רִּ ב ְ   ְוֻקְדש ָ יב ְ   א הִּ
ה  ל ָ יל   מִּ ַההו א  ָסֲחָרֵניה    ָלה    ְוָנַטע,  נו שילמד  מי  לו  שאין  רק,  שמים  לשם  היא  כונתו  שהרי,  אותו  ומקבל  ההוא  בדיבור  שמח   ה"והקב  ָלה    ְוַקב ֵ   הנחל   אותו  סביב  אותו  ונוטע  ַנֲחָלא   ד ְ

ידו  ,  הבינה  של ְתֲעבִּ ין  ְואִּ ֵ ל  ין   ֵמאִּ ל ִּ ין   מִּ יָלנִּ יןרַ   אִּ ְקרו ן,  ְבְרבִּ ,  וריח  טעם   להם   שאין,  נחל ערבי  ונקראים,  נפלאים  אורות שהם  גדולים  אילנות  הדיבורים  מאלו  ונעשים  ַנַחל   ַעְרֵבי  ְואִּ

יב   הו א ָהָדא, ושלימות ידיעה בלתי דברים הם כי ְכתִּ ַאֲהָבָתה   שכתוב זהו ד ִּ ה ש ְ ת ִּ  ב ְ יד   ג ֶ  .    ה "בקה לפני חביב  הוא גם, דךבלמו בה שוגה אתה התורה אהבת מחמת אם ָתמִּ

ד  א  ְוָדוִּ י  ה"הקב  לפני  התפלל  המלך  ודוד  ָאַמר   ַמְלכ ָ ךָ   ה "יהו  הֹוֵרנִּ ֶ ְרכ  ךְ   ד ַ ֵ ךָ   ֲאַהל  ֶ ת  ֲאמִּ יב ,  האמת בדרך  ללכת  שאזכה'  פי  ב ַ י  המלך  דוד   בקש   עוד  ו ְכתִּ אַרח   ו ְנֵחנִּ יש    ב ְ   ְלַמַען   ֹור מִּ
ֹוְרָרי אִּ ,  אמת  תורת  מודל ל  ואזכה,  הישר  בדרך  ללכת  שאזכה  ש  ָ ו ן   יןַזכ  ינ  ין  אִּ ָיְדעִּ אֹוַרְייָתא  ָאְרחֹוי  ד ְ ֵלי,  התורה  דרכי   היודעים  הצדיקים  אשריהם  ד ְ ד ְ ַ ת  ש ְ ה    ו מִּ ר   אַרח ב ְ   ב ָ   ֵמיש ָ

ו ן,  הישר  בדרך  בה  ועוסקים ינ  אִּ ין   ד ְ ין  ָנְטעִּ יָלנִּ ַחי ִּ   אִּ א  ין ד ְ הו  ,  ְלֵעיל ָ ֻכל ְ   ערבי   הנקראים  תורה  הדברי  אמנם,  לנפשו   רפואה  הם  שכולם,  חיים  עצי  להלמע  נוטעים  שהם  ַאְסָווָתא  ד ְ
 .    כהלכתם אינם הם כי , רפואה בהם אין נחל

ומנהגו      הושענא:   -פרק שמיני    -  ספר התודעה   ג ציאים ספר  מו   -אחר אמירת הלל בימי החג, או אחר תפילת מוסף, מקום מקום 
ֹּדש ומביאים א  ם )למענך אלקינו,  ל אומרים בקול רם: 'הושענא' ארבע פעמי וכל הקה   ת הכנסת, והחזן ותו לבימה שבבי תורה מארון הק 

בוראנו, גואלנו, דורשנו( ואחר אומרים את הנוסח של הושענא על כל א"ב הקבוע לכל יום, וכל העם מקיפין את הבימה, ואתרוגיהם  
בידיהם  הראשונים  ולולביהם  החג  ימי  בששת  בכ   -,  אחת  ה הקפה  וביום  יום,  הק   -שביעי  ל  זה   פות: שבע  למקדש,    מנהג  זכר  הוא 

שבשבעת ימי החג היו הכהנים מקיפים את המזבח בהלל ובשמחה פעם אחת בכל יום, ושבע פעמים ביום הושענא רבה שהיה נקרא  
 וט חריות': אז 'יום השביעי של ערבה', או 'יום ערבה' סתם, או 'יום חיב 

רדין לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, ובאין וזוקפין אותן  ו לים ונקרא מוצא. י ום היה למטה מירוש מק     : -מצַות ערבה כיצד?  
בצדי המזבח וראשיהן כפופים על גבי המזבח. תקעו והריעו ותקעו. בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אנא ה' הושיעה  

 ן את המזבח שבע פעמים: י )הושענא רבה( מקיפ ה נא( ואותו היום  נא )רבי יהודה אומר: אני והו הושיע   נא, אנא ה' הצליחה 

 ולמה בערבה בהושענא רבה? לפי שהערבה גֵדלה על המים, ואז נידונים על המים: 

תורה הזאת והיא לנו  לזכר הקפות אלה שהיו במקדש בחג, אנו מקיפים את ספר התורה שעל בימת בית הכנסת; שאין לנו שיור רק ה   
שיברך עלינו את השנה בגשמי ברכה בטללים טובים ובמי תהום שיעלו    וא פני הקדוש ברוך ה רים דברי ריצוי ל כמזבח כפרה. ואומ 

 להשקות את האדמה: 

יז; רוקח ריט; המנהגים    -)ועוד     ועוד. וראה פרי צדיק    -עפ"י ירושלמי פ"ד דר"ה; שוחר טוב מזמור  יש בהקפות הללו זכר ליריחו  (  ר כט: סוכות מאמ   -טירנא, 
והריעו שבע פעמים עד שנפלו שבע  ימים, פעם אחת בכל  שהקיפוה ישראל ששה   ותקעו  וביום השביעי הקיפוה שבע פעמים,  יום, 

תיה ונלכדו שבע אומות שבה )ראה יהושע כד,יא(. והיא תחילת מלחמותם של ישראל בכיבוש הארץ ויציאתם מישיבה בסוכות  חומו 
 סוכות: לשבת בית בארץ ישראל, לפיכך עושים לה זכר באחרון של    במדבר 

זה כשאר מצוות דרבנן שמברכין  )חגי זכריה ומלאכי( שנוטלים ערבה. ומיחדין בה תפילה ואחר כך חובטין אותה. ואין    מנהג נביאים 
תן, אלא כשתקנו נטילת ערבה תקנוה כמנהג בלבד לכן אין מברכין על נטילת   ערבה:   עליהן בשעת עשי ָּ

התודעה   ד שמיני    -  ספר  גמר    -פרק  רבה,  המ בהושענא  הדין  של  ויום  ת החיתום  השנה  בראש  הדין,  בהתחלת  השנה.  בראש  חיל 
ה כבני מרון ונסקרים כל אחד לעצמו, ובחג הסוכות ִנדון העולם בכללותו על המים, ויום  כיפורים, כל באי העולם עוברין לפני הקב" 



 והר"ן מ                                   ד ע  תורה                        ליקוטי                        2צ: 

השנה די  , שהוא\ה/ בראש  יצחקן, בחי'  בחי'  חוזר    פחד  רבה  יצחק  להתעוררבהושענא  של   \ו/ הדין 
שעת הדין כי הדעת צריך ישוב הדעת וב  שנמשך ממוחין דקטנות, וע"כ הדיבור בלא דעת עדיין

וזה בחי' יחוד קב"ה ושכינתיה, והיחוד   ,הארת האמת במלכותע"י  הדעת היא  אין ישוב הדעת ועפ"י הסוד  
עצרת בשמיני  רק  בלכ  \ז/ נעשה  דעתשהון  אין  עדיין  רבה  תפילה  ענא  יום  הוא  כי  ועוד  לפני .  ותחנונים 

א מבקשים רחמים בהסברים  לכן ל  ,לפני מלך כתיב אל תתהדר  כדלים ורשים באנו לפניך, ו  , בבחי'הקב"ה
ו  דעת,  דהיינו  דעת ומהלכי שכל  לו  שיש  מי  אדרבה  אנו    ,גם  לכן  הדין,  חובת  לצאת  קשה  כמה  עד  יודע 

 .  , בבחי' תפלה לעני כי יעטףעתבבחי' עני מדבקשים רחמים מ
 

תורה   שמחת  חכמת  בקבלת  ששמחים  אבל  עימה  התורה  אור  שמחהוהחיבור  בחי'    \ח/ מתוך  הוא 
זכאין אינון קדושים פה: הנ"ל  ש. כדאיתא בזוהר  של הנפורפואה  דיבור בדיעה, והוא החיות  

דחייא לעילא  נטעין אילנא  ח מישור, דאינון  וי דאורייתא, ומשתדלי בה באורדידעין אורח
מישור. שהם    חבאור  זכאים אלו שיודעים דרכי התורה ומשתדלים בלימודה   -תרגום  דכולא אסוותא.  

 נוטעים עץ חיים למעלה שכולו רפואה. 

שם(  דהיינו   מדבש  מתוק  ביאור  הלימוד    בתורה  שעוסק  מיש)עפ"י  בכללי  ללמוד    ומסיק,  אמת  ך ובדר  כראויויודע 
  נאחז   והוא  ת"בת  היא  התורה  כי,  הבא   לעולם  טוב  חלק  תמיד  לו  יש  האיש  זה  ,כתאדהל  אליבא  שמעתתא

  ומשוטט   הולך   ,לימודו  בשעת  מפיוהזה    האדם  שמוציא  תורה  של  הדיבורו   ,הבא  עולם  הנקראת  בבינה  תמיד
 בדיבור   מתחברים  התורה  דברי  להעלות  הממונים  קדושים  עליונים  מלאכים  וכמה   ,למעלה  ועולה  בעולם
 הנקראת  המלכות  בהארת  דהיינו,  קדושה   בעטרה  ומתעטר  הישר  בדרך   עולה   הוא   וכך   ,אותו  וים ומל  ההוא

 

הושע  יום  הוא  חג,  ולפי שחי השביעי של  הזה.  הדין  החיתום האחרון של  יום  הוא  רבה,  במים נא  תלויים  הולך אחר  י האדם  והכל   ,
 ובתשובה כעין יום הכיפורים:  החיתום, לכך דומה הושענא רבה במקצת ליום הכיפורים, ומרבים בו בתפילה 

פ"ח   ה  התודעה  הפתקים    -  ספר  ברו   -מסירת  הקדוש  לפני  עוברים  העולם  באי  כל  השנה  נכתבין  בראש  גמורים  צדיקים  הוא,  ך 
ים עד יום הכיפורים ונחתמין ביום הכיפורים, וגמר החיתום הוא בהושענא רבה ונמשך  נונים תלויים ועומד ונחתמין לאלתר לחיים. בי 

עד השכמת הבקר של יום שמיני עצרת. לכן מרבים בתפילה ובתחנונים בהושענא רבה שהוא שביעי לסוכות, ומתעוררים בתשובה,  
גזר דין קשה, קור ומ  'פתקים' טובים:עים אותו וכותבים ב עוררים רחמים חדשים; ואפילו כבר היה  עיקר ענינו של היום:    ...      שמים 

אמור    -עפ"י זהר  )  ומכאן מנהג ישראל לברך איש את רעהו ביום זה 'פתקא טבא':     תפילה ורחמים בשעת חיתום הדין ו'יציאת הפתקים': 

 (עבץ לג; כף החיים תרסד,יח: ומקובלים; וע' שאילת י
לק"ה   ו  ה   עיין  רבה  א  הושענא  ל    -לכה  ֶּׁ ש   הו א  ַמה  ה  נָּ ָּ ַהש   רֹּאש   ב ְ ֶּׁ ש  ַהְינו   ה,  ַהֲחִתימָּ ַמר  ג ְ הו א  ז  אָּ י  כ ִ ה,  ָּ ַרב  א  ְענָּ ַ ש  הוֹּ ב ְ ַנַחל  ַעְרֵבי  ְקִחין  וֹּ

וֹּ  ס  ַ רֹּאש  ֵיש  ב  ָּ ש  ב  י ֵ ֶּׁ ַמה ש   ר, ו  מָּ ה הו א ַהג ְ ה ְוַעת ָּ לָּ ה ה ף, ְוַכְמבֹּ ַהַהְתחָּ ָּ א ַרב  ְענָּ ַ ש  הוֹּ ב ְ ֶּׁ ז ַֹּהר ש  ַ ר ב  ִחיַנת  אָּ ֵארֹּת ְוכו '  ַוי   ו א ב ְ ֹּר ֶאת ב ְ ֲחפ  ק ַוי ַ ִיְצח  ב  ש  
ִמְתעוֹּ  ו  ֵזר  חוֹּ ה  ָּ ַרב  א  ְענָּ ַ ש  הוֹּ ב ְ ֶּׁ ש  א,  ִנְמצָּ  .' ְוכו  ֵמי  ְמַסי ְ ו  ֵרי  ִמְתעָּ א  מָּ יוֹּ ַהאי  ב ְ א  תָּ ירו  ֵ ש  ה  נָּ ָּ ַהש   רֹּאש   ה ב ְ לָּ ַהַהְתחָּ ַהְינֵרר  ד ְ רֹּאש   ,  ב ְ ִהְתִחיל  ֶּׁ ש   ַמה  ו  

ה חוֹּ  נָּ ָּ ֵרר  ַהש   ם.ֵזר ְוִנְתעוֹּ י ֵ ַ ה ְוִנְסת  ָּ א ַרב  ְענָּ ַ ש  הוֹּ ה ב ְ  ַעת ָּ

י  ָאַמר   -זוהר פרשת צו דף לב.   יא   ַרב ִּ י ָ אי  יוסי  לרבי  חִּ י  ַוד ַ יר ,  הגבורות   ונחתמות  נמשכות  רבא  הושענא  שביום  הוא  כך   ודאי  הו א  ָהכִּ ִּ פ    ְוַעְרֵבי,  ונאמנים   בריםדה   ויפים  ְוש ַ
ְטָרא,  נחל  ערבי  הנקראים  ה"נו   כי  ַנַחל  ס ִּ בו ָראן  ָנְפֵקי  ַנַחל ד ְ   מִּ ְתָעֵרי  יֹוָמא  ו ְבַהאי,  המלכות   אל  ה"הנו  דרך   ונמשכות,  הגבורות   יוצאות   הבינה  שהוא  הנחל  מצד  ג ְ יֵמי  מִּ   וביום   ו ְמַסי ְ

 .   ונמתקות   מסתיימות  הם ושם ,  כות המל אל ונמשכות הגבורות  מתעוררות  רבא  הושענא   של הזה

ַהאי תִּ   יֹוָמא  ב ְ ב   נאמר   רבא  הושענא   של   הזה  יום   על   יב כ ְ ש ָ ְצָחק   ַוי ָ ֹור   יִּ ֵארת   ֶאת   ַוי ְַחפ  ם   ב ְ יִּ ַ ֵארת   הנה ,  ַהמ  יב   ב ְ תִּ ,  תיקון  חסרה   עדיין   באר   הנקראת   שהמלכות  לרמז ',  ו  ָחֵסר   כ ְ

ב   כ" ומש ש ָ ב   ַמהו  ,  ַוי ָ ש ָ א ,  מיותר  שהוא  נראה  כי   ַוי ָ ַיְרָחא  ַקְדָמָאה   יֹוָמא   ֶאל ָ ירו ָתא ,  השנה   ראש  שהוא  תשרי  חדש  של   הראשון   ביום  אלא  ד ְ יָנא  ש ֵ דִּ ָכל   ֲהָוה   ד ְ   התחלת   ָעְלָמא  ב ְ

ְצָחק   לכן,  המלכות  אל  א "מז  הגבורות  ונתינת,  הנסירה   מתחלת  אז  כי,  העולם   בכל  היה   הדין   את  לדון  הדין  בכסא  עומד   יצחק  של  הגבורה  אָעְלמָ   ְלֵמיַדן  ְלכו ְרְסָייא  ָקְייָמא   ְויִּ

ַהאי   אבל ,  העולם  ב   כתיב,  רבא   הושענא   של   היום   בזה   יֹוָמא   ב ְ ש ָ ְצָחק   ַוי ָ ְתָעָרא   דהיינו   יִּ ין  ְלאִּ ינִּ ין  ו ְלַסְייָמא   ד ִּ ינִּ   הם  אז   כי ,  הדינים  את   ולהמתיק   ולסיים   הדינים   את   לעורר  חזר   ד ִּ

ֹור ַוי ַחְ   כ" ומש,  החיצונים   בהם  יתאחזו  ולא  שוב  יתעוררו  שלא   נחתמים  הם  ובה  במלכות  לתתם  מתעוררים ֵארת   ֶאת  פ  ם  ב ְ יִּ ַ בו ָרן  ְלַאְרָקא  דהיינו  ַהמ  ְכֶנֶסת  ג ְ ָרֵאל   לִּ ש ְ   להוריק  כדי  יִּ

ְתָעָרא ,  היחוד  לצורך  עצרת  בשמיני   ן "המ   את   שתעלה   כלי   בה   לעשות  כדי ,  המלכות  שהיא   ישראל  לכנסת   הגבורות   את   ולהמשיך   גשמי  להמשיך  המים   כח  את   לעורר   כדי   א ְלַמי ָ   ְלאִּ

ָהא, ברכה ְגבו ָרן אַמי ָ   ד ְ  .   לעולם  וברכה  שפע  והם, גשמים  גבורות בסוד ד" המ יורדים  עצרת  שמיני של  היחוד  ידי על  כי, לעולם  יורדות בגבורות  המים  כי  ְלָעְלָמא  ֲחָתן נַ   ב ִּ

נת  ראל או יעקב עם לאה אבל רחל היתה נתק ל הזווגים היו יש שמר"ה עד עכשיו כ   -דרושי חג הסוכות דרוש ט    -  שער הכוונות   ז 
אט בשביל חטאו של אדה"ר שחטא ביום ר"ה שבו נברא העולם. והנה עתה  חר מדריגה בהמשך ימים האלו לאט ל ונבנית מדריגה א 

וניתנו בה כל בחי' החסדים דאימא ודז"א לצורך בנין  וננסרה וחזרה אפין באפין  גופה  זווג גם    כבר נתקן ונבנה כל  גופה ולא בסוד 
גם   נעש' בה  נעשו בה שני החותמות כנ"ל  גבורות    הכלי שבתוכו המ"ן ע"י הערבה הנק' ביום הו"ר  ה'  והם  נביאים  ויסוד של  מנהג 

דאימא וכבר נשלמו כל הבחי' ועתה ביום ח' עצרת אז הוא זווג ז"א עצמו עם רחל בתפלת המוסף דוקא ולא מקודם לפי שבתפלת  
 .ים בקומתם כנ"ל מוסף הם שו 

והיתה       לרש"ר הירש:(   -הקמח'; 'חורב'  )ע' 'כד  עצרת )חג שבועות( לחג הפסח  רת לחג סוכות הוא כ שמיני עצ   -פרק שמיני    -  ספר התודעה   ח
חמשים יום, אלא אמר הקב"ה: חורף הוא, ואינן יכולין    -חמשים יום, כשם שעצרת אחר הפסח    -ראויה )עצרת זו( להיות אחר החג  

ז,ב:(תנחומא פינחס טו; ש )יעשו עצרת':    -ניח בתיהם לבא לכאן, אלא עד שהן אצלי  לה  מן הסמיכות  אף על פי כן אינם מפסידים       הש"ר 
הזו שבין העצרת לחג. אילו היו סומכים עצרת הראשונה לפסח לא היתה הברית עולה יפה, שעדִין לא עמדה בלבם היראה היטב,  

כור  כיון שהברית שהם  בחג,  בימ אבל  ושלאחר תשובה  של אהבה  ברית  היא  עם התורה,  הי תים עתה  הרי  הנוראים,  א מתחזקת  ים 
יפה, מיד. יפה  נה       בלבם  כך  כעצרת; מה    -גו כל ישראל לעשות שמחת תורה בשמיני עצרת שאחרי חג הסוכות. עצרת  משום 

שונה באה מתוך חרות הגוף ומתוך מורא  העצרת הראשונה יש עמה ברית התורה, אף עצרת זו יש עמה ברית התורה; אלא שהרא 
תורה לא בקולות וברקים היא, לא בחרדה  ך שמחה ואהבה. ... וברית זו שעושים עתה עם ה תוך חרות הנפש ומתו ויראה, וזו באה מ 

 ורעדה, אלא בשמחה ובשירה ובריקודים: 



 והר"ן מ                                   ד ע  תורה                        ליקוטי                        3צ: 

  ,החכמה  שהוא  מעדן  ויוצא   הנמשך ,  דבינה  היסוד  שהוא ,  הבא  עולם  של  בנהר  ומזדכך   ומתרחץ   ,עטרה
  , ןועליו  גדול  אילן   ההוא  הנהר   סביב  נוטע   ה"הקבש   תורתו  ידי   על  וגורם   ,ן"מ  בסוד  דאימא  ליסוד  עולה ו

  נמשך  אז  לכן,  לזה  גרם  שהוא  ומאחר   ,לנפשו  רפואה  הם  שכולם,  חיים  עצי  למעלה  יםנוטע  שהם  כדלקמן
 . ההוא היום כל האדם באותו ומאיר ומתעטר ,א"ז של המוחין  מאלו עליון אור ויוצא

 
יעקב שהוא בחי' חכמה, בחי' מוחין דגדלות, שהוא בחי' רפואת '  בחיא  הדיבור בדעה הווזה  

שמש צדקה ומרפא    \ט/ )במלאכי ג(  הכתוב  בחי'  וזההארת החכמה.    עיקר הרפואה ע"ישל  כנ"  הנפש,
ד צדקה אזי היא מרפאה,  שנעשה מצלקמן יתבאר כוונת רבנו לדייק צדקה ולא צדק, שכ  \יא/[י]   בכנפיה

זוכ  אזי  דגדלות  למוחין  דקטנות  ממוחין  יעקב  .  לרפואה  הכשיוצא  בחי'  הוא  שמש  כמו ש  "כ]יבכי 

ששכתוב   עשו  אחרי  של  שרו  עם  יעקב  ירכויעקב  היה  ונאבק  על  לוויזר אזי    ,צולע   \יד/[יג ]   השמש  ח 

נתרפא  שע"י   פרש"י  ליעקב,דהיינו   מרפא    [\טו/השמש  השמש  כן  יעקב  על  בחי'  היא  בחי' כי  שהוא 
בדיעה, דיבור  בחי'  תורה,  חכמה,  שמחת  בחי'  התורה,  בחי'  השמחה    שהוא  היא  בתורה  כי 

ומבין דהיינו\טז/כשלומד  למעלה  שהוא    לימוד  ,  דאסוותא  נעשה  אילנא  רפואה  בחי'  של    כנ"לעץ 
 . כנ"ל ללומדחיות הנפש ווחיים  וא רפואה גם למטה הו הנ"ל,קדושים פה.   בזוהר

 
ן  שמש ומג  \יזד(/ )תהלים פבחי'    הם   ,תורה דבור בדעה והושענא רבה דבור בלא דעה  שמחת דהיינו  וזה  

מגן  םאלקיבחי' שמש  ה'    דהיינו  ,[יח]   ' אלקיםה מגן  ודיןבחי' שמש  , זה בחי' רחמים  בחי'  ,  בחי' 
לבד    הדבור בדעהכי    ה הכוונה נרא.  \יט/ , שהם בחי' שמש ומגןבחי' מגן   ויצחקבחי' שמש  בחי' יעקב  

 
ה    מלאכי פרק ג   ט  י ִהנ ֵ ל )יט( כ ִ יו  כָּ ר ְוהָּ ו  נ  ַ ת  ַ ֵֹּער כ  א ב  ָּ ם ב  וֹּ ה ַקש  ְוִלַהט    ַהי  עָּ ְ ה ִרש  ל עֹּש ֵ ם הַ ֵזִדים ְוכָּ תָּ ַמר אֹּ א אָּ ָּ ם ַהב  וֹּ ר לֹּא    י  ֶּׁ ת ֲאש  אוֹּ ד ְצבָּ ְידֹּוָּ

ף:  נָּ ש  ְועָּ ֹּרֶּׁ ם ש  הֶּׁ גְ   ַיֲעזֹּב לָּ עֶּׁ ם כ ְ ֶּׁ ת  ְ ִפש  ם ו  אתֶּׁ יהָּ ִויצָּ פֶּׁ ְכנָּ א ב ִ ֵ ַמְרפ  ה ו  קָּ ש  ְצדָּ מֶּׁ ֶּׁ ִמי ש  ְ ם ִיְרֵאי ש  כֶּׁ ה לָּ ְרחָּ ק: )כ( ְוזָּ ֵ  ֵלי ַמְרב 

זה לשון שמש הוא שכך אמרו חכמי  -הנה היום בא  כי    )יט(  רש"י  גיהנם לעתיד  יום  לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה  ' אין 
 ברא ובר ברא:   -וזרחה לכם יראי וגו'. שורש וענף    ר ורשעים נדונים בה וצדיקים מתרפאין בה וזהו שנאמ 

הצדקה שעשיתם יאיר לכם כשמש והוא ענין משל לומר  אבל לכם יראי שמי תזרח שמש צדקה ר"ל    -)כ( וזרחה לכם    מצודות דוד 
 חתה יהיה לכם רפואה ותענוגבזרי   -כם גמול טוב. ומרפא בכנפיה  הצדקה בעצמה תשלם ל מצות  

 מלאכי ג' כ'  י

הפסוק   יא המשיח   פשט  בימות  היא  השמש  ש רד"ק(  רש"י  ) י"מ    ,מדבר  הרשעים  את  ומרפא שתשרוף  צדקה  )מצודות(  וי"מ    לישראל   תהיה 

 רפואה ותענוג  יר כמו השמש א ת שישראל עשו    ה ק ד שהצ 
 קפא תב מוהרנ"ת  יב

ב   א הו כאן    אע"פ שהכל  שהוסיף  זו  הערה  את  מוהרנ"ת  סגר  מוהרנ"ת  בסוגרים, " תקפ מהדורת  לשון  לשון   א  כל  שהרי  מדוע    וצ"ע 
בדפוס ראשון כי היה    הוגה ע"י רבנו אלא שלא נדפס ואולי כן    .נוסף אחרי הסתלקות רבנו ומסתמא לא הוגה על ידו מוהרנ"ת כאן  

 וצ"ע.בתקסח שלא ע"י מוהרנ"ת  מסרו להדפסה  והרנ"ת ולא בכלל הכתבים שנ בידי מ 
 * בראשית לב  יג

ם פ ְ   בראשית פרק לב   יד קוֹּ ָּ ם ַהמ  ֵ א ַיֲעקֹּב ש  ְקרָּ ַוי ִ י: )לא(  ִ ֵצל ַנְפש  נ ָּ ִנים ַות ִ ָּ ל פ  ִנים אֶּׁ ָּ ִאיִתי ֱאלִֹּהים פ  י רָּ ְזַרח לוֹּ  )   ִניֵאל כ ִ ַוי ִ ר )לב(  ֶּׁ ֲאש  ַ ש  כ  מֶּׁ ֶּׁ   ַהש  
ֵאל ְוהו א צֹּלֵ  נו  ְ ת פ  ַבר אֶּׁ : עָּ    ַע ַעל ְיֵרכוֹּ

אגדה ויזרח לו לצרכו    לשון בני אדם הוא כשהגענו למקום פלוני האיר לנו השחר זהו פשוטו. ומדרש   -)לב( ויזרח לו השמש    פרש"י 
הרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע  לרפאות את צלעתו כמה דתימא )מלאכי ג( שמש צדקה ומרפא בכנפיה ואותן שעות שמי 

 כשזרחה השמש:   היה צולע   -והוא צולע         : :( )חולין צא  מיהרה לזרוח בשבילו 
כיון שהיא    היא מרפא   ש אבל מסתמא גם כלול בזה שהשמ .  חי' שמש ב   א כוונת מוהרנ"ת להביא מכאן ראיה שיעקב הו   אה צ"ע נר   טו 

 ה.מ כ בחי' ח 
מקיפים סביב התורה בחי'  . ואילו בהושענא רבה  התורה   בחי' שמחוברים עם חכמת   תורה וקדים עם ה ר חת תורה  שבשמ   , הרמז בזה   טז 

 מקיף בחי' אמונה דבור בלא דעה.
ִמים:   תהילים פרק פד   יז  תָּ ב ַלהְֹּלִכים ב ְ ד לֹּא ִיְמַנע טוֹּ ן ְידֹּוָּ ֵ ד ִית  בוֹּ ד ֱאלִֹּהים ֵחן ְוכָּ ֵגן ְידֹּוָּ מָּ ש  ו  מֶּׁ ֶּׁ י ש  ְ   )יב( כ ִ ת ַאש  אוֹּ ד ְצבָּ ֵֹּטַח  )יג( ְידֹּוָּ ם ב  דָּ ֵרי אָּ

ְך:  ָּ  ב 
 ים פד יב תהל יח

 ת התיקוניםבהקדמ פקודי דף רכד: ועיין זוהר בראשית דף כ ו יט 

ַתח   -זוהר פקודי דף רכד:   ָ י  שכתוב   מה   לפרש  והתחיל   ְוָאַמר   תורה   בסתרי  לדרוש  יוסי   רבי   פ  ֶמש    כ ִּ י  ואמר ,  ם "אלהי   ה "הוי  ו ָמֵגן   ש ֶ ֶמש    כ ִּ א ,  ש ֶ א   ד ָ יךְ   ֻקְדש ָ רִּ   ו ָמֵגן ,  הו א  ב ְ
א א  ד ָ יךְ ב ְ   ֻקְדש ָ ֶמש    כי  ומפרש,  ה"הקב   בשם   נקרא   האצילות   מפרצופי   פרצוף   כל  כי ,  ה"הקב  על  רומזים   שניהם  הו א   רִּ א ,  ש ֶ ָמא  ָרָזא   הו א  ד ָ ש ְ א   ד ִּ יש ָ   סוד  הוא   שמש   ה "יהו  ַקד ִּ

ָהָכא,  ם" יאלה  בחינת  הוא  ומגן,  ה "הוי  בחינת  הוא  שמש  הכונה,  ם "אלהי   ה"הוי   ומגן  שמש  שכתוב  מה  כי,  א "ז  שהוא  ה" הוי  הקדוש  שם ין  ד ְ ל   ָקְיימִּ ין  כ ָ ְרג ִּ   א"בז   כאן  כי  ְלַנְייָחא  ד ַ

א  ו ָמֵגן ,  (מהדין   מנוחה   המדרגות   כל   מוצאות   שבה ,  העליונה   המנוחה   סוד   שהיא   בחכמה   שורשו  א "ז  כי),  שבהם  הדין  שנמתק  ידי  על  למנוחה  התחתונות  מדרגות  כל  עומדות יהו    ד ָ ָמא   אָרזָ   אִּ ש ְ   ד ִּ
א  יש ָ ְקרֵ   ַקד ִּ אִּ א  ְוָרָזא,  המלכות   שהוא   ם "אלהי   הנקרא   הקדוש  שם   סוד   הוא   ומגן  ם"אלהי  יד ְ יב   ד ָ ְכתִּ י   שכתוב   הסוד   וזהו   ד ִּ ,  הבינה   מצד   אנכי   נקראת   המלכות   כי  ָלךְ   ָמֵגן   ָאנכִּ

מֶ , ת"בחג  ששורשם  וריאל 'נ  בריאל 'ג  יכאל'מ ת "ר  ן "מג  כי ,  ת "חג  מצד מגן  ונקראת  א  ן " זו  שהם ו ָמֵגן  ש  ְוש ֶ יהו   ד ָ ָמא  ָרָזא  אִּ ש ְ ים ד ִּ לִּ   ם" אלהי  ה" הוי שהוא השלם  שם  של  הסוד  זהו  ש ְ



 והר"ן מ                                   ד ע  תורה                        ליקוטי                        4צ: 

חיקים  וכנ"ל שתחילת ההתקרבות היא התרחקות. כי מה שמרוהדבור בלא דעה מגן עליו,    יש בו גם חסרון,
 י.ור על החכמה שלא יטלנה מי שיאנו ראואת הרוצה לשוב זה לנסותו ולשמ

ות שיזכה  וחין דקטנכל פעם למגאווה לכן מפילים אותו  פול ביקרוב ל  כשאדם במוחין דגדלות הואכי    ועוד
  ,דגדלות הם הזכרון שהכל מה' המוחין    אדרבה אבל צ"ע לכאורה    להבין שלא מכוחו עושה חיל.  ,לשפלות

  גדלות.המוחין ד ל  ין דקטנות עד שהם בחי' מגןשכחת ה'. וא"כ מה טוב במוחנות היא קטוה
תמיד. אבל לא כל הרוצה ליטול את השם יטול  הוא השלימות וכמ"ש שיויתי ה' לנגדי  כרון תמידי  יזאמנם  

ות  בחי' גרשזה    ,העושים לעצמםמדות רעות  בעלי  כדי לשמור מפני    ,ראויא  הואלא קודם מנסים אותו אם  
הגר את  דוחים  שע"כ  שמים  לשם  הז  שלא  כי  וגם  אהבהכרון  יתחילה.  בבחי'    וע"כ  בחי'  בו  נוהג  הקב"ה 

שזו  וריחמו    בדחילובדו  ולעורר אצלו יראה ואזי ע  , ע"י שלפעמים נופל לשכחה  ,מקרבתה וימין  חשמאל דו
   השלמות.

   גאוה השנואה.ם ראויים ועל האדם שלא יפול לנמצא הירידה למוחין דקטנות שומר על החכמה מאינ

 
ה אומר ישעיהו בפרק ז  הנביא  \כא/[כ]   והי' אור הלבנה כאור החמהבחי'  יתקיים  לבוא שלעתיד  וזה  

המלך    לישראל חזקיהו  אלבימי  במצרים  לבטוח  הו  א שלא  שרק  מס  אבהקב"ה  זה  נחריביצילם  בפסוק   .

 

ן   ְוָכבֹוד   ֵחן   כ "ומש(.  שלום  שים   כונת   בסוף ,  ד " ט   לז   דף   כ " בשעה   ענינו   שמבואר )  ֵ ת  ,  ד כבו  הנקראת   ולמלכות,  חן   הנקרא  ביסוד   למטה  השפע   וימשיך  יתן   א "שבז   ה " הוי  השם  פירוש   ה "יהו  יִּ

א ְלֶמֱהֵוי ל ָ  .  אחד  יחוד  בסוד  מיוחדים  שניהם שיהיו  כדי ֲחָדא  ָרָזא כ 

י  ְואו ף   -ת התיקונים דף ח:  מהקד  יךְ   ָהכִּ ֵרין ,  המרשעת   זוגו  בת  ואת  מ"הס   את  להעביר   צריך   כן   וכמו  זו ֵגיה    ו ְלַבת  ֵליה    ְלַאֲעָבָרא  ָצרִּ ת ְ ְרְסָיין  מִּ ָ   ן" זו  סוד  שהם   כסאות  משני  כ 

יב   הו א   ָהָדא,  יד   של  תפלין  קשירת  ידי   על  דבריאה ְכתִּ א  נאמר  האלו  כסאות  שני  ועל  דִּ ֵ ס  ֹון  ָמרֹום   ָכבֹוד   כ ִּ אש    נכון (  ב   צג   תהלים)   ש"כמ,  העולם  בריאת  מראש  שהוכן  כסא'  פי  ֵמרִּ

ן ,  מאז  כסאך ָ ַתמ  א   ד ְ יךְ   ֻקְדש ָ רִּ יה    הו א   ב ְ ֵ יְנת  כִּ ְתֵרין   ו ש ְ ְרְסָיין  ב ִּ ָ ן ,  דבריאה  ן "זו   שהם ,  הכסאות  י בשנ  מתלבשים   דאצילות   ן "הזו   דהיינו   ושכינתו   ה "הקב   שם  כי   כ  ָ א   ְוַתמ  יךְ   ֻקְדש ָ רִּ   ב ְ
יה    הו א ֵ יְנת  כִּ א  ו ש ְ ְמש ָ ש ִּ יֲהָרא  ( א"ע  ט  דף )  כ ְ ַמְייהו    ְוַעל ,  וירח  שמש  הנקראים   דיצירה  ן"בזו   מתלבשים  דבריאה  ן"הזו  כי,  וירח   כשמש  ושכינתו   ה"הקב  הם  ושם  ְוסִּ ְתְקרֵ   ש ְ י  י אִּ   כ ִּ

ֶמש     עלינו  המגינה  המלכות  הוא  ומגן,  המלכות  אל  המאיר  א"ז  הוא  שמש,  ומגן   שמש  ם"אלהי   ה"הוי  שהם  דאצילות  ן" זו  נקראים  דיצירה  ן " זו  של  שמם  ועל  ם "יאלה   ה "יהו  ו ָמֵגן  ש ֶ

ְמָנא   ְבַההו א ו  ,  דאצילות  ן "זו   מחיצוניות   הקליפות   אחיזת   את  מעבירים  ראש  של   התפלין   קשירת  ידי  ועל ,  המקטרגים  מכל ְתַקי ֵים  זִּ   ן "בזו   יתקיים   המשיח   ביאת   של   ההוא  ובזמן   יה  ב ֵ   יִּ

ךְ   עֹוד   ָיבא   לֹא,  דאצילות ְמש ֵ יֵרֵחךְ ,  א"לז   ירידה  עוד   יהיה  שלא   ש ִּ   והכל ,  הראשון   אדם  חטא   קודם  שהיו  במקום  ן "זו   יעלו   אז   כי,  המלכות   עוד  יתמעט   ולא   יאסף  ולא   ֵיָאֵסף   לֹא   וִּ

 ( א" והגר   מ " וכ   ר " שע ) .  ו לקדמות  ויחזור יתוקן

  שני  סוד   והם ,  ושמאל  ימין   צדדים '  בב   א "א   בראש  יש   פאות '  ב  אמנם   ל" וז(,  דויעבור'  ה  דרוש  כ "בשעה )   ל " האריז  שכתב   מה  נקדים   הבא   מאמר   להבין  -אשית דף כ.  זוהר בר 

  כי   הוא   הענין   ובאור',  כו  רחום  ל "א  מן  ותהמתחיל   מדות  ג"י   קודם  בפסוק  הנזכרים  ת "הויו  שני   סוד  והם ,  ץ "מצפ   ץ" מצפ  שהם,  א "ע   כ   דף   בראשית   בזהר   הנזכרים  הגדולים  המאורות
  לו  יש   מהם  אחד  כל  אבל,  שמאלי   וזה  ימיני  שזה  אלא  לזה  זה   בין  הפרש  שאין,  ן "זו   בקומתם  שוים  הגדולים   המאורות  שני   הם  ואלו,  בשמאלי  ונוקביה  הימיני  ץ" במצפ   ונאחז  נמשך   א"ז

  דרישא   הימיני  מצד,  במקומו   כמבואר  בשמאלו  ואלו  בימינו  אלו  ונקבות  זכרים  הנקראים  ג"חו  בחינת  א"בא   שיש  נודע   הנה  כי  הוא  מבואר  יותר  והענין,  עצמה   בפני  שלמה  אחת  ה"הוי
     .  ל "עכ , א"דז  הנוקבי  יונקת  שממנה  שמאלית  פאה  יוצאה  שמאלו  שבצד  הגבורות ומן,  א "ז יונק  וממנה  בימין העומדים   חסדים מבחינת   שלו פאה   הארת יוצאה  א "דא

ֵני  תאֶ   ם "אלהי  ַוי ַַעש   אֹורֹות  ש ְ ים  ַהמ ְ דֹולִּ ו ָיא  ַוי ַַעש    ומפרש  ַהג ְ ב  ו ָנא  רִּ ק  א  ְותִּ כל ָ ְדָקא  ד ְ   וגדולתם   במעלתם   ן" זו  את  תיקנה   ם" אלהי  הנקראת   שאימא   פירושה  ויעש  מלת  ָיאו ת  כ ִּ

ֵני   ֶאת  ומפרש ,  כראוי  אֹורֹות  ש ְ ים   ַהמ ְ דֹולִּ יָתא.  בגדולתם   ים שו   שהיו  ירח   הנקראת   ומלכות  שמש  הנקרא   א "ז  הם  ַהג ְ ַקְדמִּ ו ָרא  ב ְ ב  חִּ   כעין  אחד  בחבור   ן "זו   כשהיו   בתחילה  ָחָדא   ב ְ

א  ָרָזא ,  ם" אלהי  ה"יהו  הנקראים  א"או ָמא  ד ָ ים   ש ְ לִּ ֲחָדא  ש ְ ַ   ומלכות ,  הרחמים   מדת  בסוד   ה "הוי  נקרא   א" ז  דהיינו,  שמות'  הב  באלו  נקראים  היו  ן" זו  גם  אז   ם " אלהי  ה "יהו  כ 

ב   ַעל   ַאף ,  שלם  שם  הם  אז   ביחד   פועלים   וכשהם  הנהגה  חצי   רק   הוא   לבדו   אחד   וכל,  הדין  תמד   בסוד  ם" אלהי  נקראת ָלא  ג ַ יהו    ד ְ ָיא  אִּ ל ְ ְתג ַ אִּ   בהתגלות  יחודם  שאין   גב  על  אף   ב ְ

א ,  בפנים   פנים   בבחינת אַרח   ֶאל ָ ים   ב ְ   שכתוב  ומה .  שמות '  הב  באלו  נקראים   היו  זה  כל  עם,  פרצופים   דו  בסוד  אצילתם  בתחילת   היו  זו  שבבחינת  באחור  אחור   בבחינת  היינו   ָסתִּ

ים  דֹולִּ יאו  , פירושו   ַהג ְ ְתַרב ִּ אִּ ָמא ד ְ ש ְ ָדא ָדא , ב ִּ ְתְקֵרי , כזה  זה   בשמותם   ושוים  ובמעלתם  בגדולתם   שוים  היו  אז   א" בא מושרשים   עדיין   ן" זו כשהיו  כ ְ הו   ְלאִּ ָמא   ב ְ א ש ְ   ץ " מצפ   ְדכל ָ
ין  ומפרש,  הללו   שמות'  בב  שוים   שניהם   הגדולים   מאורות '  ב  הם   ושם ,  ן" זו  שורש   ששם   א "א   של   פאות '  בב  שהם   הללו   שמות'  ב  בהם   שיקרא  ץ "מצפ  ֵ ל  ָמָהן   אִּ ין   ש ְ אִּ ָ ל  ְתֵליַסר   עִּ   ד ִּ

יָלן ַרֲחֵמי  ְמכִּ   משפיעים   והם   א "דא  פאות '  בב  למעלה   והם ',  וגו  רחום  ל" א  שהם  מים הרח  מדות   ג" י  שקודם   ת" הויו'  הב  הם   ש "ב   ת "בא  ה"הוי   שהם  ץ "מצפ   ץ "מצפ   שמות'  הב  אלו  ד ְ

ים שכתוב  מה   עוד ,  הרחמים  מדות  ג "בי דֹולִּ ין  פירושו   ַהג ְ ֵ ל  יאו   אִּ ְתַרב ִּ ין אִּ ין, בשורשם  למעלה   לעלות  יכולים  בגדלות  כשהם  הללו  שמות' בב שנקראים  ן " זו  ְלֵעיָלא ְוָסְלקִּ גִּ ו ן ב ְ נ  אִּ   ד ְ
ין אִּ ָ ל  ָאה עִּ   ֵמָרָזא   עִּ ָ ין ,  א "דא  פאות'  בב  שם   ומושרשים  עליונים  שהם  לפי   ל  א  ְוָסְלקִּ ָעְלָמא  ְלתֹוַעְלת ָ ְתַקְייָמא  ד ְ אִּ הֹון  ד ְ ין  ב ְ   ידם   שעל  העולם  לתועלת   שם  לעלות  ויכולים  ָעְלמִּ

ַגְווָנא,  העולמות  כל  את  בהם  לקיים  כדי  משם  השפע   נמשך ֵני   ָדא  כ ְ אֹורֹות  ש ְ ְרַויְ ,  מלא  המאורות  שני  בבחינת  הםכש   ן" זו  הם   זה  באופן  ַהמ ְ ַ ֲחָדא  יהו  ת  ַ יקו    כ  ְרבו ָתא  ְסלִּ   אז  ָחָדא  ב ִּ

   (   מ " ומק   ק " רמ ) .  ם " אלהי ה "יהו שלים בשמא  נקראים אז  משם  יונקים  וכשלא, ץ " מצפ  בשמות  נקראים   א" דא  פאות' מהב  משורשם וכשיונקים , אחת  ומעלה  בגדלות  כאחד עולים   שניהם

ב   ָלא ְתְייש ָ יֲהרָ   אִּ י  אסִּ א  ְלַגב ֵ ְמש ָ א,  ואזיל   כדמפרש  הקטרוג  אחר   א "ז  אצל   המלכות  שבלהתי  יכולה   לא  ש ִּ יף   ד ָ י   ַאְכסִּ ֵ מ  ק ַ א  מִּ   רצה ,  זה  מפני  זה  נתביישו  אז  נתמעטה  כשהמלכות  ד ָ

יֲהָרא   ואז,  נתמעטה  שבסיבתו  לפי  המלכות   בפני   נתבייש   א "וז ,  אורה  שנתמעט   לפי  א "ז  מפני  נתביישה  המלכות   לומר  ְרֶעה   ֵאיָכה   ָרה ָאמְ   סִּ   תרעה   איך  ה "בלהק   אמרה   המלכות   תִּ

א ,  כזה  וקטנות  במיעוט   אותי  ְמש ָ יץ  ֵאיָכה   ה" להקב  אמר  א "ז  גם   ָאְמָרה   ש ִּ ְרב ִּ ַ ם  ת  ֳהָריִּ צ ָ ָרָגא   ומפרש  ב ַ יר   ֵאיְכֵדין  ְזֵעיָרא  ש ְ ם  ָצהִּ ֳהָריִּ צ ָ   המאיר   השמש   באור   יאיר  איך  קטן  נר   ב ַ

ָמה   המלכות  אמרה   ועוד,  הגדול  מאור  שהוא   א "ז  עם   יחד  כשהיא  הקטן  מאור  שהיא  כותהמל   תאיר  איך   לומר  רצה,  בצהרים  ָ ל  עֹוְטָיה   ֶאְהֶיה   ש ַ ין(  ל" אוה   ג "ה )   ומפרש  כ ְ   ֶאֱהֵוי  ֵאיְכד ֵ
ו ָפא ס  כִּ ֵדין,  בושה  מחמת  מעוטפת   אהיה  למה  ב ְ ֵדין,  באצילות   א" ז  עם   יחד  להיות   לה   אפשר  שאי  כשראתה  כ ְ יַרת   כ ְ א  ְלֶמֱהֵוי  ַגְרָמה    ַאְזעִּ אי  ֵריש ָ   וירדה  עצמה  עטה מי  אז  ְלַתת ָ

י  דכתיב,  ע "בי   לעולמות  ראש  שתהיה  לבריאה ְקֵבי  ָלךְ   ְצאִּ עִּ א   ָלה    ָאַמר   ומפרש  ַהצ אן  ב ְ יךְ   ֻקְדש ָ רִּ י  הו א  ב ְ ילִּ י  זִּ ירִּ ן ,  עצמך   את  ומעטי  לכי  ַגְרָמךְ   ְוַאְזעִּ ָ מ  ַ ת    ְנהֹוָרא  ָלה    ֵלית  ו מִּ
ר  א   ב ַ ְמש ָ ִּ ש   יָתא  עוד   ומפרש,  א"מז   לתשמקב   מה   אלא  מעצמה  אור  לה  אין   ואילך   מאז  מִּ ְבַקְדמִּ ו ָלא  ַכֲחָדא  ָיְתֵבי  ֲהווֹ   ד ִּ ק  ש ִּ   לומר  רצה ,  כאחד   שקולים  והיו  יחד   ישבו   בתחילה   כי  ב ְ

יַרת   ְלָבַתר ,  מהבינה  בשוה   אורם   קבלו   ושניהם  ככתרו   גדול   היה   כתרה   שלמה  בקומה   שניהם  שהיו  ְרָמה    ַאְזעִּ ו ן   ָכל ב ְ   ג ַ נ  ין  אִּ ְרג ִּ יָלה    ד ַ   לבריאה  וירדה   עצמה   מיעטה   כך  רואח   ד ִּ

ב   ַעל   ַאף ,  ע "בי   חיילי   כל   על   לשלוט י   ג ַ יהִּ אִּ א   ד ְ ָהא  לה   ניחא  לא  זה   כל   עם,  עליהם  ראש   שנעשתה   גב  על  אף   ֲעַלְייהו    ֵריש ָ ָתא   ֵלית   ד ְ ת ְ ו ָיא  אִּ ב  רִּ ר   ב ְ ַבֲעָלה    ב ַ ֲחָדא   ב ְ ַ   אין   כ 

 (   מ " ומק   ק " רמ ) .  א "ז  עם אחד ביחוד  באצילות  למעלה כשהיא  אלא להמלכות   נחת ין א  לומר  רצה, בעלה  עם יחד כשהיא  רק שהלא  וחשיבות  מעלה
 ישעיהו ל' כו  כ

חֲ   ישעיה פרק ל   כא ם  יוֹּ ב ְ ִמים  ַהי ָּ ְבַעת  ִ ש  ר  אוֹּ כ ְ ַתִים  ְבעָּ ִ ש  ה  ִיְהיֶּׁ ה  ָּ ַהַחמ  ר  ְואוֹּ ה  ָּ ַהַחמ  ר  אוֹּ כ ְ ה  נָּ בָּ ְ ַהל  ר  אוֹּ ה  יָּ ְוהָּ וֹּ  )כו(  ַעמ  ר  בֶּׁ ֶּׁ ש  ת  ד אֶּׁ ְידֹּוָּ בֹּש  
מַ  א: ו  ָּ תוֹּ ִיְרפ  ָּ  ַחץ ַמכ 

יהיה שבעה פעמים ככה וחזר ופירש שיהיה    -תבהיק אורה כמו אור החמה. יהיה שבעתים כאור וכו'    -)כו( כאור החמה    מצודות דוד 
זה הטובה    -ואל ב(. ביום חבוש  כאור שבעת הימים ביחד והוא ענין משל על רוב הטובה כלפי שנאמר ביום רעה שמש וירח קדרו )י 

 ור שיהיה מכה בהם: עת ירפא שברם ומכתם ר"ל אחר מפלת אש יהיה ב 
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. ורבנו בכל מקום מבאר אותו על )רד"ק שם(  בוא או לאחרי ההצלה מסנחריבל  נחלקו אם הכוונה לעתיד

, וכך  גדלםב  שוים  דוליםכי לעתיד לבוא יתוקן קטרוג הלבנה ויחזרו להיות שני המאורות הג  ,בואלעתיד ל
יצחק יומתק   'שמדת הדין בחי בחי' קטרוג הלבנה, זכו לבחי'  אגם האבות שזכו לתקן חטא אדם הראשון שהו

בו  טמון  היה  שכיון שעדיין    , \כב/ בחי' יצחק  בנה היאכי הל  ,עקבויהיה מאיר כמו מדת הרחמים בחי' י

והחמה היא בחי'    ר החמה הלבנה כאובחי' אור  היה    שהתגבר עליה,  וכיון  לבנה,  היה בחי'  זהמת עשו,
 . המת הנחש כמבואר בשבת קמוזשבו פסקא \כג/  יעקב

  מוחין דקטנותבחי'    הדין של יצחק, שהוא בחי' לבנה,אצל עצמו את בחי'  להמתיק כל אדם  וצריך  
 .  האור החמנה כאור הלב  'יהישמש, שהוא בחי' יעקב, עד ש 'יבחחכמה  ע"י דבור בלא דעה ו

צ נעשה מצדק  לבנה    דקה,ואז  בחי'  צדק  לה    'בחי כי  דלית  מעצמהמלכות  אור    ,חכמה  בחי'  וצדקה 
החמה כאור  מאירהשהלבנה  דהיינו  ,  הלבנה  ואזי   ,אספקלריא  בשלימות,  בה  מאיר  החמה  אור  כל  ואזי 

החמה כמו  מאירה  האהלבנה  נפש  בחי'  ח,  בה  שמאיר  היטבדם  ומרפא בחי'    \כד/ ,כמתו  צדקה    שמש 
 . הנ"ל ומרפא צדקהנעשית אזי   מאיר בצדק דהיינו שהשמש

  חכמה   שקונהע"י    ע"י בחי' יעקב,  ממתיקין אותהוכשראת צדק.  כי כשהמלכות בבחי' דין, נק

צדק    דהיינו שמש חכמה המאיר במלכות,  שמש צדקהאזי היא בבחי' צדקה, בחי'    ולומד ומבין בה

צדקה   ממנה  בחי'  ועושה  בדיעה,  דיבור  בחי'  ה'  שהוא  נקמת  על  שכתוב  לעתימה  לבוא    דבאדום 

אני ה' הקב"ה ישיב להם    ,כתם בדםמומדוע לבושו  וכשישראל ישאלו את הקב"ה מי הוא זה שחזר מאדום  
  אל עם ישר  צדקה  הבטחתי לעשות   ינו אני ה' קיימתי אתדהי  \כז/[כו]   בצדקה ורב להושיע  \כה/ המדבר

  .עונה לוה  , והקב" ת הקב"הרש"י פירש שהנביא שואל או  (ות ורד"קדומצ )  הםבנקם  תלהולהושיעם מאדום ו
בשם ה'    משיב, והנביא  זה שיעשה כל כך עבור ישראל  אהו י  פירש שישראל ישאלו את הנביא מ  \כח/ הרוזוב

 

הל   רד"ק  אור  והיה  לרוב    -בנה  )כו(  משל  שפירשו  ויש  נכון,  ואיננו  כמשמעו  שפירשו  ויש  לעתיד,  זה  פסוק  פירשו  המפרשים  רוב 
כ  גם  יתכן לפרשו  וכן הוא, אבל  רב הטובה שתהיה לעתיד בימי המשיח,  טובה  בימי חזקיהו שיהיה להם  ה אחרי מות מחנה  ן משל 
כמו שאומר שמש וירח קדרו והכוכבים אספו נגהם והפסוקים  אשור והתשועה ממנו היתה גדולה, וכמו שקורא הצרה חשך ואפלה,  

ור הלבנה אלא  הדומים להם לזה, כך יקרא התשועה אורה, כמו שאומר ליהודים היתה אורה ושמחה לא שהוסיף לכם אור השמש וא 
, והדומי' לזה, ושבעתים ר"ל אורות גדולות  הישועה היא האורה וכן ל  וירחך לא יאסף עוד  רבות, כמו שבעתים  א יבא עוד שמשך 

יוקם קין, ר"ל נקמות רבות לא שני פעמים שבעה לבד, כי חשבון שבע ושבעה יבא להגדיל החשבון, כמו שבע יפול צדיק וקם, שבע  
אור שבעת ימי השבוע יהיו האחד בתוספת האחד על חברו: ביום    דרך משל כאלו   -להם: כאור שבעת הימים  כחטאתיכם, והדומים  
אם לעתיד ביום קבוץ גליות או אחר מלחמת גוג ומגוג ועליו יתפרש לזה הפי' הפסוק שלפני זה ביום הרג    -ו  תבוש ה' את שבר עמ 

כ  יהיה  וכאלו  בעולם,  צרה  ההיא  המלחמה  תהיה אחר  שלא  אחרי  רב  חזקיהו  בימי  ואם  אורה,  העולם  מחנה אשור,  ל  ולענין  מות 
ים האלה ולאחריהם יראה הענין הזה בימי חזקיהו כמו שפי', וכן דעת הגדול רבי' משה מימון ז"ל,  הפרשיות האלו לפני הפסוקים הבא 

 ופירוש כאור שבעת הימים, שבעת ימי חנכת שלמה: 
ניאל יב( והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד למה  )ד   -פרשה ב פסקה יג    -  מדרש רבה במדבר   כב

בושים    נמשלו בכוכבים ולא בחמה ולא בלבנה אלא אברהם נמשל בחמה ויצחק בלבנה ויעקב בכוכבים לעתיד לבא החמה והלבנה 
ונגד זקניו כבוד והכוכבים אינם בושים כך  שנאמר )ישעיה כד( וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים  

ואלופיו   עשו  בשביל  יצחק  קטורה  ובני  ישמעאל  בשביל  אברהם  בניהם  בשביל  לבא  לעתיד  מתכרכמות  פניהם  ויצחק  אברהם 
אין  יעקב  כך  בושה  להם  אין  כי    והכוכבים  למה  יחורו  פניו  עתה  ולא  יעקב  יבוש  עתה  לא  כט(  )שם  שנאמר  יבוש  שלא  בושה  לו 

 .ילדיו מעשי ידי וגו' שכולם צדיקים )שיר ד( כולך יפה רעיתי בראותו  
רבה   כג י'    בראשית  רבי חנין דציפורן אמר שמע קולן של מלא   -סח  כי השרת אומרים בא השמש בא השמש אתא  ר' פנחס בשם 

 .שימשא אתא שימשא בשעה שאמר יוסף והנה השמש והירח אמר יעקב מי גלה לו ששמי שמש 
  ליתן צדקה.  אין לאדם רצון גם  צדק אזי    'צדקה. אבל כשהמלכות בבחי מרוצה ליתן    בחי' צדקה וגם בעצמו שלו ב   ואזי המלכות   כד
מרחמים ו  חכמה   המרחם  יהיב  בבחי'  דהי ל   עליו  קיט חכימין,  בתורה  וכמבואר  רפואה  ֵמר:   -  ינו  אוֹּ ת  ָּ ב  ַ ש  ב ְ ה  לֶּׁ ַהחוֹּ ת  אֶּׁ ר  ְלַבק ֵ ס  ְכנָּ   ַהנ ִ

 ָּ ב  ַ )ש  ַרֵחם  ת ְ ֶּׁ ִהיא ש  ה  לָּ דָּ ת  ְיכוֹּ אָּ ֶּׁ ש  כ ְ י  כ ִ ְמַרֲחִמין  יב(.  ה  זֶּׁ ְיֵדי  ְוַעל  ַעל ַאֵחר,  ְיַרֵחם  הו א  ֶּׁ ת, ש  נו  ַרֲחמָּ ֵלַח לוֹּ  וֹּ ַרְך ש  ָּ ִיְתב  ם  ֵ ַהש   ְלַרֲחִמים,  ִריְך  צָּ ם 
ת קנא:  ָּ ב  ַ ה )ש  כָּ ם ִלְברָּ נָּ , ִזְכרוֹּ ֵתינו  וֹּ ְמרו  ַרב  אָּ ֶּׁ מוֹּ ש  יו. כ ְ לָּ וֹּ  (: עָּ ִרי  ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהב ְ ָּ יו'ת ְמַרחֲ 'כ  לָּ  .ִמין עָּ

.  בשנת תרלו תקנו שם כמו כאן המדבר ו מדבר  נדפס  לעיל בלשון החברים    אבל אני ה' מדבר בצדקה, ורבנו שינה כאן    ון הפסוק לש   כה 
 כי אזי הדבור בלא דעה.ני לא המדבר  אני אלקים אזי א להבדיל מ   , רוצה לומר כשאני ה' אזי אני המדבר בה' הידיעה וצ"ע. ואולי  

 ישעיהו סג א'  כו

ה ַרב לְ   )א(  ישעיה פרק סג   כז  קָּ ְצדָּ ר ב ִ ֵ ֹּחוֹּ ֲאִני ְמַדב  רֹּב כ  ה ב ְ וֹּ צֹּעֶּׁ ש  ְלבו  ר ב ִ דו  ה הָּ ה זֶּׁ ְצרָּ ָּ ִדים ִמב  גָּ ץ ב ְ ם ֲחמו  א ֵמֱאדוֹּ ָּ ה ב  יַע: ִמי זֶּׁ ִ ש   הוֹּ

י אדם לבושי  ות נקמה בשעיר תחלה והנביא מדבר בלשון הנוהג בבנ הנביא התנבא שעתיד הקב"ה לעש   -)א( מי זה בא    מצודות דוד 
שר בהרגם את מי נתז הדם על בגדיהם ולזה אמר כאלו ישאלו מי הוא זה הבא מאדום מוצבע בגדים בדם מעיר הבצורה  בגדים א 

הלא ברוב כחו    -ברב כחו  הלא זה היה הדור בלבושו המפואר ומה זה נתלכלכו בדם. צעה    -היא כרך גדול וכו'. זה הדור בלבושו  
כאלו המקום משיב לומר    -י עומד נגדו ומה זה הדם על לבושו. אני מדבר בצדקה  ממקום למקום ואין מ   מניע ומטלטל את כל הרוצה 

 אני הוא זה המדבר והמבטיח לעשות צדקה לישראל ואני הוא המרבה להושיע כאשר הבטחתי: 



 והר"ן מ                                   ד ע  תורה                        ליקוטי                        6צ: 

רבנו  .אני המדבר בצדקה אני      ולפי  בחי'  ת  ,\כט/איר חכמה במלכותי  אזי,  ה'כשיתגלה  הפך  יאזי המלכות 

 . מחלותרונות והחס מכל תוה ישוענ היואזי ת בחי' דיבור בדעת, מצדק לצדקה,
ן דקטנות בחי' דיבור בלא  מוחיחי'  צדק בב  מקודם בבחי' דין בבחי'  שהיתה  שהי'לכי הנפש  

וישועתה, המתקתה  זהו  לצדקה,  מצדק  כשעולה  בבחי'    דעה.  ומדבר  להושיע צדקה    רב 
ר דהיינו מדבור בלא דעת לדבו  ,מצדק לצדקה  נהפכתאזי    ,איר בה החכמהמפה  כות  שהמלכדהיינו    וכנ"ל

 .  בדעת, בחי' מדבר בצדקה
 

 \לג/. תורת ה' תמימה, היינו חכמת התורה,\לב/[לא]   תורת ה' תמימה משיבת נפשוזהו בחי'  
הבנ  בחי' דיבור בדיעה. אינה תמימה אלא חסרה  תורתו  אזי  בה  ומגמגם  בלא דעת  ורה  ה,  כי הלומד 

שמבין   עד  בחי'  וכלומד  הנפש,  רפואת  בחי  שהוא  ההמתקה,  עיקר  חכמת   פשנ  משיבתזהו 
לו את הנפש כאילו משיבה  קודם    ,התורה  לרפואתכי  הו  ,הנפש  שזוכה  חולה שנפשו מתחילה  כ  אאזי  מו 

  .כאן חידוש שהתורה היא בחי' רוח ומתקנת את הנפש  ששיבשם האריז"ל  עיין חיד"א  "ל.  וכנעזוב אותו  ל
  תמימה ומשיבת נפש.)בחי' רוח( ו תורה ה' זהו

 
בחי'   לשריךוזהו  תהי  התורה.    \לו/[לה]  \לד/רפאות  בשבח  פרשו    לשריך שנאמר  המפרשים 

רפואה   ורבנו    לשרך   וי"מ,  כיון שהוא מרכז הגידים  לטבורשהתורה  הנ"ללבשרך,  זה לשרך  מבאר    עפ"י 

 
וֹ   ָהדו ר   ֶזה   שכתוב  ומה  -)עם ביאור מתוק מדבש(מור דף פט.  זוהר א   כח ְלבו ש  ו    הדור  היהי  ה"הקב  היינו  ב ִּ ינ  אִּ י   ןב ְ נו ְקָמא   ְלבו ש ֵ ין   ד ְ ַזמ ִּ א  ד ְ ש ָ   נקמה   לבושי  באותם  ְלַאְלב ְ

רֹוב   צֹוֶעה ,  ללבוש   שעתיד חוֹ   ב ְ ר   ומשיב,  פירושה  מה  צ ֹוֶעה   ַמה   שואל  כ  ָמה (,  צועה   בשורש  ק " רד )   לארץ  והפלה  הסעה  לשון  היא  צועה  כי ,  שבירה  לשון  ְמַתב ַ יב   כ ְ ְכתִּ  שנאמר  כמו  דִּ

יךָ   יםַעמ ִּ  ֶ ְחת  ַ פ ְ   ת  ָרֵאל   ָאְמרו     .   ישראל  של  תחתיהם  דהיינו  לו  יִּ ש ְ ְעָיה   יִּ יש ַ ין  הו א   ַמאן,  לִּ ַיֲעֵביד   ד ֵ ל   ד ְ ךְ   כ ָ ָ ַתח ,  ישראל  עבור  כך  כל   שיעשה  זה  הוא  מי  כ  ָ   הנביא   ישעיה  ְוָאַמר   פ 

י  ר   ֲאנִּ ְצָדָקה   ְמַדב ֵ יהו    ַההו א  דהיינו  ב ִּ אִּ יעַ   ַרב   ד ְ   רב  והיא ,  צדקה   הנקראת  הבינה   בכח  הנקמה   את   תפעל   היא ",  אני"  הנקראת   המלכות   והיינו   ,לישראל  להושיע  רב  אשהו  זה  ְלהֹוש ִּ

יב   כי ,  להושיע  ְכתִּ יה    ד ִּ ט  ְצָדָקה   אֹוֵהב   בו  שכתוב  זהו  ב ֵ ָ פ  ש ְ   נויכי  תמיד  נזכרת  שבמלכות  הגם  ואמר,  משפט  הנקרא  א"ז  עם  צדקה  הנקראת  המלכות   את  ומייחדת  אוהבת   הבינה  ו מִּ

ש    ְצָדָקה   יהו  ְוא   אבל",  צדקה " ָ יהו  , הצדקה שורש   היא כי  ממש צדקה   היא הבינה ַממ  יעַ  ַרב  היא  והבינה ְואִּ  .   בכחה פועלת  והמלכות  ְלהֹוש ִּ

ךְ   ְוָכל  ָ ה   כ  ָ ין  ואמר,  בעצמו  ה"הקב  ידי  על  תהיה  למה  וגם,  באדום  כך  כל  גדולה  הנקמה  תהיה  למה  ָלמ  גִּ ָגְרמו    ב ְ ְכֶנֶסת   ד ְ ָרֵאל   לִּ ש ְ יַבת  יְלֶמֱהוֵ   יִּ כִּ ָגלו ָתא   ְלַעְפָרא   ש ְ ל   ב ְ ַ ְנפ    ו ְלמִּ
ָמה ,  לארץ  וליפול  בגלות  בעפר  שוכבת  שתהיה  השכינה  שהיא  ישראל  לכנסת  שגרמו  לפי  ְלַאְרָעא יב   כ ְ ְכתִּ יף   לֹא   ָנְפָלה   שכתוב  כמו  ד ִּ תו ַלת  קו ם   תֹוסִּ ָרֵאל   ב ְ ש ְ  שנפלה  כלומר  יִּ

ין,  להקימה  בעצמו  ה "הקב  שהוא   בעלה   שיבא   לא  ם א,  מעצמה  לקום  תוכל  שלא  עד   כך  כל  גדולה   נפילה ךְ   ו ְבגִּ ָ א  כ  יךְ   ֻקְדש ָ רִּ ש    הו א  ב ְ ְלב ַ י  יִּ   זה   ובשביל  ֲעַלְייהו    נו ְקָמא   ְלבו ש ֵ

יאו   לֹון ְלָסֲאָבא,  עליהם  נקמה  לבושי ה"הקב ילבש  ְסגִּ יא ב ִּ ָקטו ַלי ָ יב ד ִּ   ההרוגים רוב ידי על  הבגדים אותם לטמא ד ְ ו  ַמלְ  ְוָכל  ְכתִּ יב  י ש ַ  .   בדם וטמאתי לכלכתי' פי ֶאְגָאְלת ִּ
תנקם באדום, וזה מכח הבינה הנקראת צדקה  היא תעשה צדקה עם ישראל לה   " המלכות נקראת "אני ש   ,הנ"ל   עיין ביאור הזוהר   כט 
לבנה  ר ה שיהיה או עתיד לבוא כ )ומדובר ל   .שעי"ז מאיר החכמה במלכות   נקראת רב להושיע, והיא המייחדת את המלכות עם ז"א ו

   ( ות וז"א יקבלו מהבינה כמו שהיה קודם החטא מלכ כאור החמה, ואזי ה 
 שהי'   -שהיה, בתרלו  -תרלד ב  ל

 תהלים יט ח'  לא

:   תהילים פרק יט   לב תוֹּ ָּ ֵמַחמ  ר  ִנְסת ָּ ְוֵאין  ם  תָּ ַעל ְקצוֹּ תוֹּ  פָּ ְתקו  ו  אוֹּ  צָּ ַמִים מוֹּ ָּ ַהש   ִמְקֵצה  ת ְ   )ז(  ד  ְידֹּוָּ ַרת  וֹּ ת  נָּ )ח(  יַבת  ִ ְמש  ה  ד  ִמימָּ ְידֹּוָּ ת  ֵעדו  ש   פֶּׁ
ִתי:  ֶּׁ יַמת פ  ה ַמְחכ ִ נָּ ֱאמָּ ִים:   נֶּׁ ה ְמִאיַרת ֵעינָּ רָּ ָּ ד ב  ֵחי ֵלב ִמְצַות ְידֹּוָּ ְ מ  ִרים ְמש ַ ָּ ד ְיש  ֵדי ְידֹּוָּ ו  ק  ִ  )ט( פ 

   .ר מצוה ותורה אור מר בסוף הענין מאירת עינים ואומר )משלי ו'( כי נ גם היא מאירה כשמש כמו שנא   -)ח( תורת ה' תמימה    רש"י 

מחמתו " ד"א   נסתר  ג'(  " ואין  )מלאכי  הבא  היום  אותם  וליהט  הדין  תמימה " אבל    , ליום  ה'  נפש " היא    " תורת  חיים    " משיבת  לדרכי 
נאמנת    -(. עדות ה' נאמנה  כמו שנאמר וזרחה להם יראי שמי שמש צדקה ומרפא וגו' )מלאכי ג'   ,ומגינה היא על לומדיה מאותו להט 

 משיבתו מדרכי מיתה לדרכי חיים:  -לומדיה. משיבת נפש  היא להעיד ב 

א"נ במ"ש גורי האר"י זצ"ל שקיום המצות עשה ולעבור על ל"ת הכל הוא  ....   תורת ה' תמימה משיבת נפש.    -  להחיד"א חומת אנך  
  ,ויש יתרון בלימוד   ,שהכל הוא בנפש. ותלמוד תורה הוא ברוח   , וכיוצא   , הנפש החוטאת   , ואשמה הנפש   , בנפש וזש"ה נפש כי תחטא 

וז"ש תורת ה' תמימה   , דהגם שהוא תקון הרוח  ת   , מ"מ מועיל גם כן לחלק הנפש.  ועלת לנפש הגם שהתורה  והחידוש הוא שיש בה 
 היא ברוח וז"ש משיבת נפש: 

ב   , בפירוש ראשון אבל בפירוש השניפרש"י  וכן ב   –כנ"ל    בחי' שמש   חכמת התורה   לג הזה    רש את הפסוק ת דוד שם שמפ דו צו מ וכן 
 .ודם ואין נסתר מחמתו, ומבאר מעלת התורה על החמה כהמשך לפסוק הק 

 בלשון החברים כתב שריך דהיינו שכוונתו לנקד ש' בצירה.    כאן ולעיל   בפסוק לשרך ש' בסגול. ורבנו   לד
 בתחילת הפרק בני תורתי אל תשכח תורה כמבואר שם משלי ג' ח' ומדבר ב לה

ִתי   משלי פרק ג   לו  רָּ וֹּ ִני ת  ִמ   )א( ב ְ ח ו  ָּ כ  ְ ש  : ַאל ת ִ ךָּ ֶּׁ ֹּר ִלב  ַתי ִיצ  ָּ   ְצוֹּ ים ְוש  ת ַחי ִ נוֹּ ְ ש  ִמים ו  ְך יָּ רֶּׁ י אֹּ ְך: )ב( כ ִ ִסיפו  לָּ ם יוֹּ ךָּ    ....  לוֹּ רֶֹּּׁ ָּ ִהי ְלש  ת ת ְ )ח( ִרְפאו 
 : יךָּ תֶּׁ י ְלַעְצמוֹּ ו  ק  ִ  ְוש 

ענין שנאמר  הוא המוח כ   -צמותיך  החכמה, שרך כמו )שיר השירים ו( שררך וזהו טיבורך. ושקוי לע   -)ח( רפאות תהי לשרך    רש"י 
 ומוח עצמותיו ישוקה )איוב כא(: 

 ר"ל המוח המשקה העצמות:   -הוא הטבור כמו שררך אגן הסהר )שיר השירים ו(. ושקוי    -)ח( לשרך    מצודות 

 קיים: הזכירו כי הוא מוסד הגידים ובו יכנס הדם להם בבטן האם והטעם תוקף כמו שריר ו   -)ח( לשרך    אבן עזרא 



 והר"ן מ                                   ד ע  תורה                        ליקוטי                        7צ: 

בחי'  בחי' מלכות שבא  נה,  כיון  דין  בחי'  שיצחק  לעיל  שררה  זכר  לשון  יג.( משרה  בברכות   )כמבואר 

בחי' יעקב כנ"ל  . והתורה  לכנ"  דין של יצחקנמשך השמשם    בחי' מלכות  כל העולם,  עלששרה  

תורתך"  "בוזהו    הרפואה וההמתקה של הדין הזה כנ"ל  לזהיא   "רפאות תהי לשרך " ני אל תשכח 

  : ומלכות ודיןמשרה אמו שהיא בחי' שררה  הנמשך  ,שהתורה היא הרפואה לדין של יצחק
 

ה' בחכמה    (משלי ג'))בחי'    , מהבחכ  לחכמת התורה, נתתקן הנפש ומעלהו לשרשוהאדם  כי כשבא  

כי טפת הזרע של הולדת הנפש ומהיכן למדנו ששרש הנפש בחכמה . אבא יסד ברתא(יסד ארץ ובחי' 
כך    , מחחכמה שבת נפשו מככמו שכל אדם נמש. כי  פתח אליהו()  חכמה  א מוח, ו \לח/ נמשכת מהמוח

תחלה במחשבה  עלו  לעולםלפני    ,\לט/ישראל  שה  שבאו  חכמה,  היא  שורש והמחשבה  יא 
יש כנפשות  ושורש  כראל,  העולמות.  באורייתא  ל  כי  התורה,  חכמת  הוא  כולם  שורש  י 

עלמיןקוב"  ברא  בזוהר  \מ/ ה  שכתוב  העולםוברא    בתורהתכל  הס  \מא/ כמו  נקראת  את  והתורה   .
כ\מב/החכמ חכמה    \מד/[מג ]   "ש,  ופרשו    וכו'אני  ערמה,  על שם  שכנתי  להערים  לומד  התורה  שע"י 

  .רה היא שרש כל העולמותהתו חכמתנמצא  .היצה"ר

 

רפאות    "ם מלבי  החכמה    והגם   -)ח(  חקי  כי  גופך,  יחלה  החכמה  בדרכי  שתלך  שע"י  תחשוב  בל  לטבעך  מתנגדים  החכמה  שחקי 
ויצוו להתקדש ולפרוש ממותרי המזון עז"א שבהפך רפאות תהי לשרך   שהשרר שהוא יקבל    -ומצותיה הזהירו על הרבה מאכלות 

י  ומזון לא לבד שלא  עי"ז, כי אזהרת התורה  משקים  המזון המוזהר חלה  מיני    ופרישת  לו רפואה לחוליו,וכן בל תחשוב שע"י  יהיה 
כי חקי החכמה יחזקו את בריאות    -הפרישות שבאו בתורה מן העונג והתאוה יתיבש מוח עצמותיך כי בהפך שיהיו שיקוי לעצמותיך  

 ת הגוף, ואם בהשגחת ה': הגוף ועצמותיו יחליצו, אם בטבע כי רוב המותרות מחלישים א 
 הוא -תרלד ב  לז

 רמונים לרמ"ק פרק כג ערך שמן. פ"ד. פרדס ' ר ו' פ"ו ושער חע"ח שע לח

 כי הנה נודע כי טפת זווג של הזכר היא נמשכת מן המוחין שבו והוא נשמה לנשמה.  -שער ו פרק ו מ"ת    -  עץ חיים 

ל ולא נשברו כי  ם לסבו שלה היו הכלים יכולי וכן בצאת אור הבינה כלולה מז' אורות ונכנסים בכלי    -שער ח פרק ד מ"ת    -  עץ חיים 
 .כולם הם בטלים בערך או"א דמיון הבנים שבתחלה עומדים כלולים במוח אביהם בסוד טיפת מוח 

 * בראשית רבה פרשה א  לט

בראשית ברא אלהים ששה דברים קדמו לבריאת העולם יש מהן שנבראו ויש מהן שעלו    -פרשה א פסקה ד    -בראשית    מדרש רבה 
נאמר )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו כסא הכבוד מנין דכתיב )תהלים  סא הכבוד נבראו תורה מנין ש ה להבראות התורה והכ במחשב 

ט(   )הושע  שנאמר  מנין  האבות  להבראות  במחשבה  עלו  משיח  של  ושמו  המקדש  ובית  וישראל  האבות  וגו'  מאז  כסאך  נכון  צג( 
( כסא כבוד מרום מראשון וגו'  בהמ"ק מנין שנאמר )ירמיה יז זכור עדתך קנית קדם  כענבים במדבר וגו' ישראל מנין שנא' )תהלים עד(  

שמו של משיח מנין שנאמר )תהלים עב( יהי שמו לעולם וגו' רבי אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה שנאמר )שם צ( בטרם הרים  
אם כסא הכבוד קודם  ה קדמה לכסא הכבוד ו יולדו ואותה השעה תשב אנוש עד דכא וגו' אבל איני יודע איזה מהם קודם אם התור 

ר אבא בר כהנא התורה קדמה לכסא הכבוד שנאמר )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו וגו' קודם לאותו שכתוב בו )תהלים  לתורה א" 
צג( נכון כסאך מאז ר' הונא ור' ירמיה בשם רבי שמואל בר ר' יצחק אמרו מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר משל למלך שהיה  

מצא המלך עובר בשוק אמר טלו מילנין וקלמין זו לבני והיו הכל אומרין בן אין  א היה לו ממנה בן פעם אחת נ נשוי למטרונה אחת ול 
לו והוא אומר טלו מילנין וקלמין זו לבני חזרו ואמרו המלך אסטרולוגוס גדול הוא אלולי שצפה המלך שהוא עתיד להעמיד ממנה בן  

כותב  לי שצפה הקב"ה שאחר כ"ו דור וקלמין לבני כך אילו לא היה אומר טלו מילנין   ות ישראל עתידין לקבל את התורה לא היה 
בתורה צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל א"ר בניה העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה שנאמר )משלי ג( ה' בחכמה  

 ....אשית לו  יסד ארץ וגו' רבי ברכיה אמר בזכות משה שנאמר )דברים לג( וירא ר 
 קסא. זוהר רע"מ פנחס רלח: צה"ז(. וזוהר תרומה ב דף קלד. וח"ג דף קעח. )אוח"א דף ה. ודף רד. וח"  זוהר מ

תא חזי, באורייתא ברא קב"ה עלמא, והא אוקמוה דכתיב )שם ח ל( ואהיה אצלו אמון, ואהיה שעשועים יום    -.  דף ה   זוהר הקדמת ה 
ו  ותרין  זמנא  בה  ואיהו אסתכל  ו יום,  זמנין,  וארבע  ייתון  תלתא  לבני נשא דלא  עבידתא, לאולפא  ולבתר עביד בה  לון,  לבתר אמר 

מטעי בה, כמה דאת אמר )איוב כח כז( אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ויאמר לאדם, ולקביל ארבע זמנין אינון, דכתיב אז ראה,  ל 
בקדמיתא, דכתיב ב'ראשית ב'רא א'להים  יה, אעיל ארבע תבין  ויספרה, הכינה, וגם חקרה, ברא קב"ה מה דברא. ועד לא אפיק עבידת 

 ינון לקביל ארבע זמנין דאסתכל קב"ה באורייתא עד לא יפיק עבידתיה לאומנותיה.א'ת, הא ארבע, ולבתר השמים, א 
בעש"ט   מא אות    עיין  בראשית  עלמא  עה"ת  וברא  באורייתא  קוב"ה  אסתכל  ע"א  ח.  דקס"א  תרומה  ופ'  תולדות  ר"פ  ע"ב( )זוה"ק  ,  וריש 

שזהו ששמעתי הפירוש אסתכל קוב"ה  וא כמו ספר, שאומר מה שראה בספר, כן אומר מה שרוצה במחשבתו וכדומה לי  המחשבה ה 
)לקוטי אמרים ד"ד ע"א.    באורייתא וברא עלמא, שהתורה מחכמה נפיק, ר"ל, מה שראה שמחשבתו כביכול רוצה שיברא, זה הדבר ברא: 

 מן בסוף הגה כ"ה(: כש"ט ח"ב ד"ב ע"ד. ועי' לק 

ית דף אש. וזוהר חדש ברחכמה עלאה נפקת זוהר ח"ג דף פא. אורייתא בחכמה עלאה אשתכחת וזוהר ח"ב דף סב. וח"ג קפב. אוריתא מ  מב
 אצל מחכמתא ועוד )אוצה"ז( יט: )דף כו.( דהא תורה את 

 * משלי ח' יב  מג

רו    משלי פרק ח   מד ֵמחָּ ְוַדַעת  ף  סֶּׁ ָּ כ  ְוַאל  ִרי  סָּ מו  ְקחו   ר:)י(  ִנְבחָּ כ ִ   ץ  : )יא(  ה  בָּ וו   ְ ִיש  לֹּא  ִצים  ֲחפָּ ל  ְוכָּ ִניִנים  ְ ִמפ  ה  ְכמָּ חָּ ה  בָּ טוֹּ ה    י  ְכמָּ חָּ ֲאִני  )יב( 
ְרמָּ  י עָּ ַכְנת ִ ָּ א ש  ְמצָּ ת אֶּׁ וֹּ  : ה ְוַדַעת ְמִזמ 

 אצל ערמה, שכיון שלמד אדם תורה נכנס בו ערמימות של כל דבר:   -)יב( שכנתי ערמה    רש"י 
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מהאין    סוד הקו הנמשך ש  \מו/ בשער ההקדמותמבואר  וכן    .כולם בחכמה עשית   \מה/וכתיב )תהלים קד כד(
הפנויסוף   החלל  ויממנו  ו  ,לתוך  וברא  ועשה צהאציל  עולמות  ר  ה  ,ד'  בסוד  ראשונה    ,החכמהוא  ספירה 

א  שהו   ,כך גם בכל אדם  ,בכלל העולמותו  מכו  .שבכתר  איןהיוצא ומתגלה מה  ,יש   'בחיהיא  ש   ,שתחת הכתר
 . האב  חמשב ת חכמה, וכנ"ל שתחילת התהוות האדם מטפמהכחמתחיל מ התהוותובחי' עולם קטן, שרש 

העולם חידוש  בחי'  זהו  התורה  לחכמת  הנפש  תורה  וכשזוכה  שבדבורי  בה   דהיינו  המבין  של 

ע"י חכמה   מזמות הי' העולכל    . כי חידושמים וארץ חדשים ושותף להקב"ה בבריאת העולםבורא ש
כנ"ל התורה  ה.  שהוא  דף  הזוהר  בהקדמת  חכמת    \מח/כמבואר  ע"י  העולם  את  ברא  שהקב"ה  שכמו 

  אל   "הר לציון עמי אתמ אול"וארץ חדשים וכמ"ש    םהתורה כך כל אדם הלומד תורה ומבין בה בורא שמי
.  א שמים וארץ חדשיםתורה בור בדבורי    אף אתה ,  שמים וארץ  יתיבדבור עשמה אני    ,עימי  אתקרי עמי אל

 . ועי"ש שדווקא כשמדבר בדעת ומבין אבל כמחדש חדוש של שקר בורא שמים וארץ של שוא ושקר

ות האדם. כי  ל כל עבודיקר התכלית שית', שזהו ע ואזי כשזוכה לחכמה אזי נתגלה כבודו
.  ית'  וק כדי שיתגלה כבודהוא ר  ת שצריך האדם לעבוד את הבורא ית'ודותכלית כל העב

מג  "שכ]מט בישעיה  שכתוב  הנקרא"  כמו  וכו'  בשמי  כל  בראתיו  עשיתיו  לכבודי  אף    \ נא/ [נ]  יצרתיו 
הנברא לכבודו   כללצדיקים וישראל ולואומר הקב"ה שכבר הכין  לעתיד לבוא  נבואה זו היא על הגאולה  

 

חכמת התורה.  "א לעשות תחבולות להערים להנצל מיד היצה"ר המסית בזולת  ני שוכן בערמה ר"ל א א   -)יב( שכנתי ערמה    מצודות 
 אני ממציא להודיע מחשבות העוזרים על הצלה מיד היצה"ר המסית וכפל הדבר במלות שונות:   -ודעת  

ְלאָּ   תהילים פרק קד   מה  יתָּ מָּ ש ִ ה עָּ ְכמָּ חָּ ם ב ְ ָּ ל  ֻּ ד כ  יךָּ ְידֹּוָּ ו  ַמֲעש ֶּׁ ה ַרב  ךָּ )כד( מָּ נֶּׁ ץ ִקְניָּ רֶּׁ אָּ  : ה הָּ
ו   -  שער ההקדמות   מו  ויצר    -  : דף  ודרך הקו הזה, היה נמשך ומתפשט אור האין סוף, למטה במקום ההוא החלל, ואז האציל וברא 

ועשה כל בחכמה, כל העולמות כלם. וזה הקו היה כעין צנור אחד, אשר דרך בו נמשכים מימי האור העליון של האין סוף הסובב אל  
 ם החלל ההוא: , אשר ניתנו בו במקו כל העולמות 

פזעוד שם   החכמה,    -  .דף  תוך  עצמותו  יתלבש  שבתחילה  צריך  דאצילות,  הי"ס  בתוך  אורו,  להתפשט  רוצה  הא"ס  כאשר  כי  דע, 
בי"ס דאצילות לקבל אורו   וזה, כדי שיהיה כח  עולם האצילות, עד סיומו.  ומתעלם בתוכו, אז מתפשט בתוך  ואחרי היותו מתלבש 

ע"י  החזק,   מעט,  שנחלש  בתחל ע"י  היה  לא  ואם  הנזכר.  מהי"ס  הלבוש  ספירה  בשום  יכולת  היה  לא  הנז',  חכמה  תוך  מתלבש  ה 
דאצילות, לקבל אורו, בהתפשטו בתוכו. וזהו סוד, כלם בחכמה עשית, כי כל הי"ס דאצילות, כלם עשאם הא"ס, ע"י התלבשו בחכמה  

דאצילות, כי זה לא יתכן,  , כי חכמה זו אינה החכמה שבי"ס  האמנם צריך שתדע       העליונה, והיא נעשת מסך בין הא"ס אל האצילות: 
שיתלבש הא"ס בתחלה בתוכה, ואח"כ בכתר. אבל ביאורו הוא, במה שהודעתיך, ענין דרושי א"ק לכל קדומים, בסוד כי גבוה מעל  

נתלבש, וע"י נתפשט    ולם שעל האצילות, שם גבוה שומר, כי כמה עולמות יש, למעלה מן עולם האצילות. ובאותה החכמה, אשר בע 
 האצילות. והוא ע"ד מה שנבאר עתה, בשאר ג' עולמות בי"ע:   אח"כ, בעולם 

 היה -תרלד ב  מז

ואתחדש ואתעביד כלא ארץ חדשה, מההיא מלה דאתחדש באורייתא, ועל דא כתיב )ישעיה סו כב( כי  ...  –ה.  דף    זוהר הקדמת ה   מח
לפני וגו', עשיתי לא כתיב אלא עושה, דעביד תדיר מאינון חדושין    אשר אני עושה עומדים כאשר השמים החדשים והארץ החדשה  

וב  )שם נא טז( ואשים דברי בפיך  וליסוד ארץ, השמים לא כתיב אלא  ורזין דאורייתא, ועל דא כתיב  ידי כסיתיך, לנטוע שמים  צל 

דאתמסר   אמר       שמים. בשעתא  ליה,  כסיתיך, אמר  ידי  ובצל  מהו  אלעזר,  אתו    רבי  למשה,  עלאין  אורייתא  דמלאכי  רבוא  כמה 
לאוקדא ליה בשלהובא דפומהון, עד דחפא עליה קב"ה, והשתא דהאי מלה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי קב"ה, איהו חפי על ההיא  

רץ  קב"ה, ולא יקנאון לגביה, עד דאתעביד מההיא מלה שמים חדשים וא מלה, וכסי על ההוא בר נש דלא ישתמודע לגבייהו אלא  
ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ. מכאן דכל מלה דסתים מעינא סלקא לתועלתא עלאה, הה"ד )שם( ובצל  חדשה, הה"ד ובצל  

מה דאתמר. ולאמר לציון עמי  ידי כסיתיך, ואמאי אתחפי ואתכסי מעינא, בגין לתועלתא עלאה, הה"ד לנטוע שמים וליסוד ארץ, כ 
ומלין דמ  לאינון תרעין  ולאמר  ן, עמי אתה, אל תקרי עמי אתה, אלא עמי אתה, למהוי שותפא עמי, מה  צויינין אלין על אלי אתה, 

אנא במלולא דילי עבדית שמים וארץ, כמה דאת אמר )תהלים לג ו( בדבר יהו"ה שמים נעשו, אוף הכי את, זכאין אינון דמשתדלי  
 יתא.באורי 

 מוהרנ"ת בתקפא  מט

 ישעיהו מג ז'  נ

ֹּ   ישעיה פרק מג   נא יִתיו: )ז( כ  יו ַאף ֲעש ִ אִתיו ְיַצְרת ִ רָּ ִדי ב ְ ִמי ְוִלְכבוֹּ ְ א ִבש  ְקרָּ  ל ַהנ ִ

 רמז ליצירה אף עשיתיו רמז לעשיה: כל הנקרא בשמי. רמז לאצילות ולכבודי בראתיו רמז לבריאה יצרתיו    -  להחיד"א   חומת אנך 

וי לכבודי יצרתיו אף עשיתיו תכנתיו בכל הצריך  כל הצדיקים הנקראים בשמי וכל העש   -ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  )רש"י  
 לו והכנתי הכל כלומר אע"פ שעברו בגולה ובצרה כבר הכנתי להם כל צרכי גאולתם: 

הנעשה להתכבד ולהתפאר בהם כמ"ש ישראל אשר    -כל ישראל הנקראים בשם עם ה'. ולכבודי    -)ז( כל הנקרא בשמי    מצודות דוד 
 ר"ל כבר הכנתי לו כל צרכי הגאולה אין מחסור:   -כו'  בך אתפאר )ישעיהו מט(. בראתיו ו 

כל    מלבי"ם  ל   -)ז(  בשמי  אומר  הנקרא  כל  כי  דעו  אבל  הגולים,  את  שיוציאו  השמים  רוחות  לארבע  שאצוה  לבד  כל    -א  היינו 
בראתיו   לכבודי  וכל אשר  שמי שאני בראתיו,  המתיחס אל  כל  והתחתונים  ב   -הבריאה העליונים  כל הבריאה אשר  ראתיה  שהוא 

 : )הוציא עיור וכו'(  עשיתיו רק למען   לכבודי שיתגלה ע"י המציאות כבוד ה', הנה כל המציאות כולו יצרתיו וגם 
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ה כל  לגאלם את  כדי  ד'    . צריך  שנקט  דרשו  כנגד  וחז"ל  כדי  שכולם    \נב/עולמות  ד'לשונות  הקב"ה  ברא 

קבלת עול מלכות שמים ברצון, הוא מחמת שכן רצונו יתברך, ובשביל כבודו ברא הכל    כי  [שיתגלה כבודו
)זוה"ק בראשי ת כה.(  כמ"ש )ישעיה מג, ז( ולכבודי בראתיו )אבות ספ"ו( והוא מדת מלכותו שנקרא כבוד 

 .\נג/ הנעלם כדי שיגלה מלכותו עלינו שנמליך אותו, וזה היה הרצון בתחלת הבריאה בראשית
הקב"ה    "ש, כ\נד/והכבוד נתגלה ע"י החכמה בשם  מלאכי  בנבואת  '  אני איואם אב  כמו שכתוב 

חכמה,\נו/[נה]   כבודי בחי'  הוא  ואב  יוסף    "שכ  \נז/,  על  מז(  אב    \נט/[נח]   אברך)בראשית  ופרש"י 
ואת.  \סו בבראשית רבה/ ורמק  כמהבח כיון שאני אביכם  אות  םפשט הפסוק  אינכם מכבדים  מדוע   . יבני 

רבנו   אותי  ,הנקראת אבאם לחכמה  כיון שזכיתפי'  י  נאם אב א  הפירושולפי  להכיר  בוודאי  דהיינו  , אתם 

   : יודעים לגלות כבודי בכל דבר בעולם
 

 רה הנ"ל שבו פתח את התורה כל התו רמוז בפסוק  ה יבאר כיצדתע

 
הן   עולמות   נב בי"ע  עולמות  וג'  העלמה  מהעלמה ל העלמה    לשון  עולם    , פנים  כל  וגכי  יותר.  עוד  הקב"ה  בו  הם  נעלם  בכללותם  ם 

 .  )ע"ח מז ב(   י חד לעולם האצילות שם הקב"ה נגלה דאיהו וגרמו   , כלים ביחס שנבראו אחרי שבירת ה   , נקראים עולמות הפירוד 
 ם על פרשת יתרו דברי חיי   לשון   נג
ב     -אות ה'  סוף  תורה לז    עיין לעיל   נד תו  ָּ כ  ֶּׁ מוֹּ ש  ַרְך, כ ְ ָּ ם ִיְתב  ֵ ד ַהש   בוֹּ ה ִהיא כ ְ רָּ וֹּ ש  ַהת  ֹּרֶּׁ י ש  ְמרו    כ ִ אָּ ֶּׁ ְכמוֹּ ש  ', ו  אִתיו" ְוכו  רָּ ִדי ב ְ ,  "ִלְכבוֹּ ֵמינו   ֲחכָּ

ק ו(  רֶּׁ ֶּׁ ת, פ  בוֹּ ה )אָּ כָּ ם ִלְברָּ נָּ רָּ   ִזְכרוֹּ וֹּ א ת  ָּ ל  ד אֶּׁ בוֹּ ָּ  .ה' 'ֵאין כ 

א     -  ועיין תורה יב תנינא  ָּ ל  אוֹּ אֶּׁ רָּ ב ְ לֹּא  ְך הו א  רו  ָּ ב  ש   דוֹּ ַהק ָּ א  רָּ ָּ ב  ֶּׁ ש   ַמה  ל  כָּ י  כ ִ ד.  בוֹּ ָּ ַהכ  ה הו א  ִריאָּ ַהב ְ ל  ָּ כ  ש   ֹּרֶּׁ ש  י  כ ִ ע,  ד ַ י  מוֹּ    כ ִ כ ְ  , דוֹּ ִלְכבוֹּ
 ֶּׁ ב: ש  תו  ָּ נִ   כ  ֹּל  ַהכ  ֶּׁ ש  ֵמַאַחר  ו  א לח(.  מָּ )יוֹּ  ' ְוכו  אִתיו"  רָּ ב ְ ִדי  ְוִלְכבוֹּ ִמי  ְ ש  ב ִ א  ְקרָּ ַהנ ִ ֹּל  הו א  "כ  ַרְך  ָּ ִיְתב  דוֹּ  בוֹּ כ ְ ֶּׁ ש  א  ִנְמצָּ ַרְך,  ָּ ִיְתב  דוֹּ  בוֹּ כ ְ ִביל  ְ ש  ב ִ א  ְברָּ

ה ב ְ  ל זֶּׁ ָּ ד, ַעל כ  חָּ וֹּ אֶּׁ ל  ֻּ כ  ֶּׁ י ש  ִ ה. ְוַאף ַעל פ  ִריאָּ ל ַהב ְ ָּ ש  כ  ֹּרֶּׁ ֶּׁ ש  ד, ש  חָּ ד ְמיֻּ בוֹּ ָּ ִחיַנת כ  וֹּ ב ְ ה ֵיש  ב  ִריאָּ ק ֵמַהב ְ ק ְוֵחלֶּׁ ל ֵחלֶּׁ ְבכָּ ִקים, ו  ה ֵיש  ֲחלָּ ִריאָּ הו א  ַהב ְ
ק ה(:  רֶּׁ ֶּׁ ת פ  בוֹּ ִחיַנת )אָּ ה ב ְ "ל. ְוזֶּׁ נ ַ ַ וֹּ כ  ְרש  ָּ ָּ   ש  ל  ת, אֶּׁ ְראוֹּ ָּ ל ְלִהב  כוֹּ ד יָּ חָּ ר אֶּׁ ַמֲאמָּ ם. ַוֲהלֹּא ב ְ לָּ עוֹּ א הָּ ת ִנְברָּ רוֹּ ה ַמֲאמָּ רָּ ֲעשָֹּּ ַ ש   'ב  עֹּנֶּׁ ר וָּ כָּ ִביל שָֹּּ ְ ש  א ב ִ

ב ְ  וֹּ  ב  ֵיש   ר  ַמֲאמָּ ו  ר  ַמֲאמָּ ל  ְבכָּ ו  ת'.  רוֹּ ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעשָֹּּ ַ ב  א  ִחיַנת  ִנְברָּ ב ְ ה  ְוזֶּׁ "ל.  נ ַ ַ כ  ֹּל  ַהכ  ש   ֹּרֶּׁ ש  הו א  ד  בוֹּ ָּ ַהכ  י  כ ִ  , וֹּ ְרש  ָּ ש  הו א  ֶּׁ ש  ד,  חָּ ְמיֻּ ד  בוֹּ ָּ כ  ִחיַנת 
ים כ"ט(  ִהל ִ ב   )ת ְ ָּ כ  ֵמר  וֹּ אֹּ ל  ֻּ כ  לוֹּ  ְבֵהיכָּ י "ו  ם, כ ִ לָּ עוֹּ א הָּ ִנְברָּ ה  זֶּׁ ְיֵדי  ַעל  ֶּׁ ַרְך, ש  ָּ ִיְתב  דוֹּ  בוֹּ כ ְ וֹּ  ש  ב  ָּ ב  ְמלֻּ ר  ל ַמֲאמָּ כָּ ב ְ ֶּׁ ד" ש  '    וֹּ דוֹּ בוֹּ כ ְ ץ  רֶּׁ אָּ ל הָּ 'ְמלֹּא כָּ

ה ו(. ַעיָּ ְ  )ְיש 
 מלאכי א' ו'  נה

ִדי ְוִאם ֲאדוֹּ   מלאכי פרק א   נו  ה ְכבוֹּ ִני ַאי ֵ ב אָּ יו ְוִאם אָּ ד ֲאדֹּנָּ בֶּׁ ב ְועֶּׁ ד אָּ ֵ ן ְיַכב  ֵ ֵזי  )ו( ב  וֹּ ֲֹּהִנים ב  ם ַהכ  כֶּׁ ת לָּ אוֹּ ד ְצבָּ ַמר ְידֹּוָּ ִאי אָּ רָּ ה מוֹּ ִני ַאי ֵ ִנים אָּ
ִזינו   ה בָּ ֶּׁ מ  ַ ם ב  ֶּׁ ִמי ַוֲאַמְרת  ְ : ש  ךָּ מֶּׁ ְ ת ש    אֶּׁ

מוסב למעלה לומר הואיל וכן הוא שאני אוהב אתכם מפאת עצמיכם הלא דרך הבן לכבד אביו על כי    -)ו( בן יכבד    מצודות דוד 
ודרך העבד  יפחד ממנו לב   אביו אהבו  יחשוש כ"כ על אהבת אדוניו אליו עכ"ז מוכח הוא לכבדו כי  ל  לכבד את אדוניו עם כי לא 

ואם אתם מחזיקים אותי לאב איה כבודי הראוי לי בעבור אהבתי לכם ואם אתם מחזיקים אותי לאדון    -יעשה בו נקם. ואם אב אני  
ר"ל הדבר הזה אומר אני ה' לכם אתם    -ם א"כ כבודי. לכם הכהנים  איה המורא הראוי לירוא מפני כי אם יראתם מפני לא עזבת 

 ואם תאמרו בדבר מה אנו מבזין את שמך:   -הכהנים המבזים את שמי. ואמרתם  
אי ְדִא   -:  דף קו   תיקוני זהר   נז  ד ִאְתַרַחק ִמיִני ְרִחימָּ ַ ה ְדִאיִהי י', כ  ְכמָּ אי ַלחָּ ה ַוד ַ ִני ָּ ְ ה, ש  נָּ ֵ ד ֲאִני ְיש  א )משלי ג יט( יהו"ה    יהו  ו', ְועוֹּ ָּ א ְדִמל  זָּ ְורָּ

ה,   נָּ ְתבו  ַמִים ב ִ ָּ ֵנן ש  וֹּ ץ כ  רֶּׁ ַסד אָּ ה יָּ ְכמָּ חָּ א י', ב ְ ה ְדִאיהו  ַאב   ְכמ  ח  ה    ב ְ נָּ ְתבו  א ו', ב ִ ַמִים ד ָּ ָּ ֵנן ש  וֹּ אי, כ  ץ ַוד ַ רֶּׁ אָּ א הָּ ץ, ה' ְזִעירָּ רֶּׁ א ְדִאיִהי אָּ ַרת ָּ ַסד ב ְ יָּ
בִ  ד ְ ה,  אָּ ָּ ִעל  א  ָּ ִאימ  א  ִאְת ד ָּ ה  ִע ינָּ ַ ב  ִעם  ִאיִהי  ד  ַ כ  א  ְלִעילָּ ִאיהו   ְקִריַאת  ד ְ ְות'  ו',  ן,  ֶּׁ ב  ִאיהו   ד ְ ו',  ִעם  ִאיִהי  ד  ַ כ  א  ְלַתת ָּ ִאְתְקִריַאת  ה  נָּ בו  ת ְ  , ה  לָּ

א, ְוִאיהו  ְמַרַחק ִמי  ָּ ת י' ִאיהו  ִעם ִאימ  א ְדאָּ ְבַההו א ִזְמנָּ , ו  יה  ֵ ַרת ִאיִהי ה' ִעמ  אָּ ת ְ ְ ת, ִאש  רֶּׁ ְפאֶּׁ , ִאת ְ ת ִ ה  ה )ואיהי שניה לה(.נָּ נָּ ֵ ה  ֲאִני ְיש  ָּ  ַמר ב 
 בראשית מא מג  נח

ש ֶּׁ   בראשית פרק מא   נט  ש  ַוי ָּ ֵ ְגֵדי ש  תוֹּ ב ִ ש  אֹּ ֵ ְלב  ֵסף ַוי ַ ה  ַעל ַיד יוֹּ תָּ ן אֹּ ֵ ת  דוֹּ ַוי ִ וֹּ ֵמַעל יָּ ְעת  ַ ת ַטב  ְרעֹּה אֶּׁ ַ ַסר פ  : )מב( ַוי ָּ ארוֹּ ב ַעל ַצו ָּ הָּ )מג(    ם ְרִבד ַהז ָּ
תוֹּ ב ְ  ב אֹּ ֵ ְרכ  ְ ַוי ַ ש  ת ַהמ ִ בֶּׁ ֶּׁ ִים: ִמְרכ  ץ ִמְצרָּ רֶּׁ ל אֶּׁ ָּ תוֹּ ַעל כ  ן אֹּ תוֹּ יו ַאְבֵרְך ְונָּ נָּ ְקְראו  ְלפָּ ר לוֹּ ַוי ִ ֶּׁ ה ֲאש   נֶּׁ

)ספרי פרשת    -אברך    -  פרש"י  ובדברי אגדה  ריכא.  בר  ולא  רך בלשון ארמי מלך בהשותפין לא ריכא  כתרגומו דין אבא למלכא 
ורמסקית עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים  בחכמה ורך בשנים אמר לו בן ד   דברים( דרש ר' יהודה אברך זה יוסף שהוא אב 

 אין אברך אלא לשון ברכים שהכל היו נכנסין לפניו ויוצאין תחת ידו כענין שנאמר ונתון אותו וגו': 
ג    -בראשית    מדרש רבה   ס יוסף    -פרשה צ פסקה  וגו' א"ר שמעון בן גמליאל  יוסף ויסר פרעה  משלו נתנו לו פיו  ויאמר פרעה אל 

ירה ועל פיך ישק כל עמי גופו שלא נגע בעבירה וילבש אותו בגדי שש צוארו שלא הרכין לעבירה וישם רביד הזהב  שלא נשק בעב 
על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף רגליו שלא פסעו בעבירה ייתון וירכבו  

חשבה שלא חשבה בעבירה תבא ותקרא חכמה ויקראו לפניו אברך אב בחכמה  ב אותו במרכבת המשנה אשר לו מ על קרוכין וירכ 
 ...ורך בשנים 

דברים    ספרי ועיין   א סוף  פרשת  אב    -  ' פיסקא  שהיה  יוסף  זה  לו  אשר  המשנה  במרכבת  אותו  וירכב  מא  בראשית  יהודה  ר'  דרש 
ר' יהוד' בר' למה אתה מעוות עלינו את הכתובים מעידני עלי שמים וארץ שאין  בחכמה ורך בשנים. אמר לו ר' יוסי בן דורמסקית ל 

 עכ"ל.  על כל ארץ מצרים: אברך אלא לברכים שהיו הכל נכנסים ויוצאים תחת ידו כענין שנאמר ונתון אותו  

 בראשית מא מג הקשה מה חרי אף הזה הרחי ע' פנים לתורה.  ובפרדס יוסף 

וג'  שמות    ששה עי"ש שלמשה רבנו היו  )   –קוט שמעוני על דברי הימים א פרק ד המשך רמז תתרעד  כתובים יל   ילקוט שמעוניועיין  
 אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות, (  "פ אבי ומבאר המדרש מדוע נקרא ג  ,ואבי זנוח  , אבי שוכו   , אבי גדור מהם  



 והר"ן מ                                   דע  תורה                        ליקוטי                        10צ: 

 . אלקיםרומה על השמים  \סא(/ תהלים נז) וז"פ הפסוק,
חי'  (. כשהוא מעלה בחי' נפש שהוא ב\סה/[סד]  )כמובא במ"אסג   \סב/,, זה בחי' יעקבשמיםכי  

דינא קדישא. לבחי' יעקב   על כל הארץ  שהוא בחי' שמים, בחי' חכמה. אזי  אלקים, 
   : "לבודו כנכנתגלה  , אזיכבודך
אפירוש   להרים  אלקים  שצריך  דין  ת  מלכות  בחי'  הנפש  בחי'  בחכמה  דהיינו  הנקרא  לשרשה  יעקב  בחי' 

וונת הבריאה שנבראה כדי ומתקיים כגלות כבודו ית' בכל דבר  זוכה לכשזוכה לרפאות הנפש  שמים, ואזי  
 .לגלות כבודו י'ת כמ"ש לכבודי בראתי וכו'

ואמר מבקש שהקב"ה יצילהו,  ועק והיה צובהיותו במערה  שאול  מפני  כשברח    דוד המלך מזמור זה אמר  
על ה'  הסתלק    רומה  פרש"י  כבודתך    התחתונים  מןהשמים  ברודפי וזה  נקם  עשה  פירש  וזה    והמצודות 

מב.  כבודך  פקודי  בזוהר  לקמן  הרשעים  ועיין  את  מעניש  לא  שהקב"ה  אפו  ואר  שעוונומאריך  ם  יה תוכדי 
ני שיחה רשת הכינו לפעמי כרו לפ  בפסוק הבאדוד    דברי  אמנם הםוהם.  יויפלו ברשת עוונותיענישו אותם,  
 נפלו בתוכה.

 ים מהרודפים אותו הם דינא קדישא שהרי לא בטלו אותורושהייסנמצא לפי רבנו רמוז בדברי דוד המלך  
מעלה    ואדרבה על ידם.  שהצטרף למזמורי התהלים שלו   ברוח הקדשתפלה  אז מזמור  שהרי אמר    ,תפילהמ

      .לימוד תורה ולגילוי כבודו ית' בעולם שזה תיקון הבריאהמהם ל י בורחאת נפשו לשרשה בחכמה כ
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ִ   תהילים פרק נז   סא ֵני )ה( ַנְפש  ה לֲֹּהִטים ב ְ בָּ כ ְ ְ ש  ִאם אֶּׁ ְך ְלבָּ תוֹּ ה: אָּ   י ב ְ ב ַחד ָּ רֶּׁ ם חֶּׁ נָּ וֹּ ְלש  ים ו  ם ֲחִנית ְוִחצ ִ יהֶּׁ נ ֵ ִ ם ש  ַמִים ֱאלִֹּהים    דָּ ָּ ה ַעל ַהש   מָּ )ו( רו 

 : ךָּ דֶּׁ בוֹּ ץ כ ְ רֶּׁ אָּ ל הָּ ָּ ִ  ַעל כ  ַפף ַנְפש  ָּ ַמי כ  ת ֵהִכינו  ִלְפעָּ ֶּׁ ש  ְפלו  ְבתוֹּ )ז( רֶּׁ ה נָּ יחָּ ִ ַני ש  רו  ְלפָּ ָּ ה: י כ  לָּ ה  סֶּׁ  כָּ

 נים שאינם כדי שתשרה שכינתך ביניהם על הארץ תתכבד בזו: חתו תלק מן הת הס   -)ו( רומה על השמים    רש"י 

ר"ל עשה בהם נקם ובזה ירומם תפארתך על השמים ועל הארץ יראה כבודך כי כשהשם עושה דין ברשעים    -)ו( רומה    מצודות דוד 
 הוא מתרומם ומתנשא: 

ורזא דאבהן דא הוא יעקב, דאיהו כללא דלהון,    ובגין כך כונן שמים בתבונה, מאן שמים דא הוא רזא דאבהן,   -  דף רז   זוהר חלק א   סב
 .בגין דיעקב תושבחתא דאבהן איהו, ואיהו קיימא לאנהרא על עלמא 

 דותי בכם היום את השמים, דא יעקב, אתרא דשמים.הע   -  .דף מה   ( מרגליות ) זהר חדש  
 מוהרנ"ת בתקפא  סג

 חי' שמים פארת שהוא כללות הגוונין והוא בעשה ע"י בחי' יעקב. עוד שם יעקב מדת תנ יםועיין תורה מז שמים חדש סד

ת      -עיין תורה מז    סה  יאו  ְבִחיַנת ְנשִֹּ ת. ֲאַזי הו א ב ִ ו  ִמי  ְ ש  ה ַהג ַ ֲאוָּ ַ , ְולֹּא ֵמֲחַמת ת  וֹּ ֵכל ְלשַֹּבע ַנְפש  יק אוֹּ ד ִ ַהצ ַ ֶּׁ ש  ה כ ְ ת.  ְוִהנ ֵ ת ֱאמֶּׁ ד ַ ִ ן ִממ  ִנים, ְוִנז וֹּ ָּ פ 
 ֶּׁ מֵ ְוַכֲאש  , עוֹּ ה זוֹּ כַֹּח ֲאִכילָּ הו  ר ב ְ ֶּׁ ת, ש  רֶּׁ ְפאֶּׁ ת ת ִ ִחיַנת ַיֲעקֹּב, ִמד ַ ֵהם ב ְ ֶּׁ ת, ש  ֵרי ֱאמֶּׁ ו  ב  ו  ד ִ נ  ֶּׁ ְצִאין ִממ  ל ַלה', ֲאַזי יוֹּ ֵ ְלַהל  ת ו  דוֹּ ִנין.  ד ְלהוֹּ וָּ ת ַהג ְ לו  לָּ א כ ְ

ֵאל  רָּ ץ ִישְֹּ רֶּׁ ִחיַנת אֶּׁ ן ב ְ ֵ ַמִים. ְוַגם כ  ַמִים, ֵאש  ו  ָּ ִחיַנת ש  ם כ ֵ ְוהו א ב ְ ה  ג ַ תָּ עָּ ָּ פ  ְ ַהש  ֶּׁ ש   , ש  דוֹּ ף ְלַהק ָּ ת ָּ ֻּ ה ש  ה, ַנֲעשֶֹּּׁ ַח זֶּׁ כֹּ ן ב ְ ֵ "ל. ְוַעל כ  נ ַ ַ ת ַיֲעקֹּב כ  ד ַ ִ ן ִממ 
 ֶּׁ ְצִאים ִממ  ְבִעים ְויוֹּ וֹּ נ  ֶּׁ ים ש  ִ ש  דוֹּ יו ַהק ְ רָּ ו  ִדב  ת, ב ְ ְבִחיַנת ֱאמֶּׁ ֵהם ב ִ ֶּׁ ץ, ש  רֶּׁ אָּ ַמִים וָּ ָּ ְך הו א ִלְברֹּא ש  רו  ָּ בְ ב  ן ב ִ ֵ ם כ  ו  ג ַ "ל.נ  נ ַ ַ ת כ   ִחיַנת ֱאמֶּׁ
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