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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 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' 
 

                            
 מלאכי ג' כ' א
 מוהרנ"ת בתקפא ב
 * בראשית לב ג
 תהלים פד יב ד
 ישעיהו ל' כו ה
 ישעיהו סג א' ו
 שהי' -שהיה, בתרלו -תרלדב ז
 תהלים יט ח' ח
משלי ג' ח' ומדבר בתורה  ט

בתחילת הפרק בני כמבואר שם 
 תורתי אל תשכח

 הוא -תרלדב י
 * משלי ח' יב יא
 היה -תרלדב יב
 מוהרנ"ת בתקפא יג
 ישעיהו מג ז' יד
 מלאכי א' ו' טו
 בראשית מא מג טז
 מוהרנ"ת בתקפא יז

                            
 יםועיין תורה מז שמים חדש יח

נעשה ע"י בחי' יעקב. עוד שם 
יעקב מדת תפארת שהוא כללות 

 הגוונין והוא בחי' שמים
זו לא ידוע היכן ומתי  תורה יט

נאמרה. תחילתה גם היא מלשון 
החברים כמבואר בסוף תורה קח, 

  ובהמשך נכפלה בלשון מוהרנ"ת.
 תהלים סז ח' כ

 ישעיהו סג ג' כא
לשון נפילה גבי קושיא עיין  כב

של"ה הקדוש שער אותיות אות ח' 
אור  חבר טוב אות ב' ושם תורה

אות ט'. במדבר נשא בהעלותך 
עה"פ נשא את ראש בני גרשון  

-אלשיך שמות ל יג ויקרא כא ח
ט. שפע טל חלק שפע שער ו' 
נהר שלום סדר פורים דף מא. 
מזרחי על פרש"י בראשית יט כ' 

 ועוד שם
 ישעיהו נז יט כג

                            
לשון תפילת יוצר של שחרית  כד

והוא תיקון לשון של חז"ל לפסוק 
' עושה שלום ובורא בישעיהו מה ז

 רע
וע"י  -גם בדפו"ר ובתרלו ובתרצו כה

 ועל ידי העלא' מ"נ, -הע"מ, ובתרלד
 וע"י העלאת מ"נ -ובתשכט

פי' העלאת מ"נ דהיינו מיין  כו
 נוקבין

 דברים כו ו' כז
 ישעיהו נא טז כח
 הקדמת הזוהר דף ה. כט
 -מתרצו ,במילולו -גם בדפו"ר ל

 במלולו
 זאת -בתשכט  לא
 ,ועמדו -תרלדדפו"ר וגם ב לב

ועמדו  –יעמדו )ובפסוק  -ומתרלו
 ביום ההוא(

הזתים )כמ"ש  –מתרצו בתרלד ו לג
 בפסוק(

 זכריה יד ד' לד

                            
רגליו ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  לה
 רגלין -
 כז  'דברים ה לו
ויתיצבו )כלשון הפסוק  –בתשכט  לז

 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 ּ

 



 מוהר"ן        צא.                    יברכינו אלקים עה                                   קוטייל      

 גוף בטל ואפס. וזה פי' הפסוקבתורה או בתפלה עד שיהיה ה

, שיהא הגוף אחד עם הדיבור עד שיהא לבשר אחד בהוהי [א]

גוף  {ב"ב יוד}ביראה, כי אחז"ל  הוא לדבר זהגבא כאפס. ובמה 

 : הוא יראה[ ד] פחד יצחקקשה פחד שוברו. ופחד הוא 

כי הברכה  '. כלואותו ויברכנו אלקים ויראו [ה] הפסוקוז"פ 

. כלומר כל ארציות נעשים כל אפסי ארץכשיהיה בבחי' יראה, 

: ובתורה ותפלה יש ב' והיו לבשר אחדאפס, כמה שכתוב 

בחי'  ה. כי הצעקד, והוא בחי' משה ודוהגוונים מחשבה וצעק

במשה  [ח] כיךיחמוקי ירומחשבה בחי' [ ז] חכמות בחוץ תרונה

כלומר שהיה  ידבר וכו'וילך ו [י] וכתיב ויצעק משה [ט] כתיב

 ובדוד חכמות בחוץ תרונהרבים וזה בחי' במקהיל קהלות 

חכמות בחוץ והוא ג"כ  ברכו אלקים יבלותיבמקה [יא] כתיב

 : תרונה
זאת התורה, הלשון אינו מתוקן ומסודר כלל, גם חסר  גם]יג

בעזרה"י, ידהרבה. וכל אשר מצאה ידי להבין מדברים אלו 

  [דורא תנינא. וזהוזור ולכותבם במההוכרחתי לח

אותו כל אפסי  טוראואלקים וייברכנו )תהלים סז( 
 : ארץ

מדת נצחון ומחלוקת ומלחמה, ומדה זאת באה כי יש 

מדמים שעדיין לא עבד בהם את הש"י. כי עיקר מדת הנצחון 

, ופרש"י דמים. וצריך ויז נצחםסג(  ')ישעי "שהוא מהדמים, כ

, כי [טז] וף אחר השלוםכ"א לבטל מדת הנצחון והמחלוקת ולרד

לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום )עוקצין פ"ג(. 

 :  עי"ז יזכה לשלום ין ע"י שידבר הרבה בתורה ותפילה,וזה זוכ

כשיש מחלוקת, צריכין לעשות שלום. וזה העושה שלום כי 

הוא בבחי' העלאת מ"נ. כי כשנופל לאדם איזה קשיא, הוא 

ואינו מבין הדבר. כי נראה לו  [יז] בחי' מחלוקת. כי חלוק לבו

כאלו הדברים סותרין זה את זה, וחולקין זה על זה. והתירוץ 

הוא בחי' העושה שלום, כי ע"י התירוץ הוא עושה שלום בין 

הדברים הנראים כחולקים וסותרים זה את זה, וזהו בחי' 

כי עיקר בחי' העלאת מ"נ, הוא בחי' ]יחהעלאת מ"נ. 

רר אחד לגבי חבירו, כגון כשא' ואהבה שמעו השתוקקות

לנסוע לצדיק אמתי, זהו בחי' העלאת  [ אויט] להש"י משתוקק

מ"נ, שעי"ז מתחברין ומתקשרין להש"י ולצדיקיו. נמצא שזה 

העושה שלום, שמכניס אהבה בלב כ"א לגבי חבירו, ומקרבם 

ולפעמים זה  .[יחד ועושה שלום ביניהם, זהו בחי' העלאת מ"נ

במ"א, והוא בחי' העלאת מ"נ למקום אחר.  השלום עושה שלום

וכל הדיבורים שמדברים בתורה ותפילה הם בבחי' העלאת מ"נ 

בורא ניב שפתים )ישעי' נז(  "שכידוע. שהוא בחי' שלום, כ

את  עושה שלום ובורא כ"ש. וזה עיקר תיקון הבריאה, שלום

)ע"י שבירת כא. כי בשעת בריאה נפלו עולמות למטה [כ] הכל

, ונתפזרו לכמה [כג] (, והעולמות הן בחי' אותיות[כב] ועכלים כיד

ניצוצות. וע"י העלאת מ"נ של תורה ותפילה נעשה צירוף 

, ונעשה עולם. וזהו בחי' שלום, כי [כד] מהנצוצות והאותיות

דיבורי תורה  כהתוךבקודם שמכניס אלו הנצוצות והאותיות 

, אין להם שום צירוף וחיבור והם בבחי' שברים כולהיותפ

ומחלוקת, כי כל ניצוץ מתגבר על חבירו. וכשמכניסם אל 

הדיבור דקדושה, הוא מצרפם ומחברם, שזהו בחי' שלום. כי 

, נעשה העלאת מ"נ, כזלהיע"י הדיבור דקדושה של תורה ותפ

שעי"ז נעשה שלום כנ"ל שעי"ז נתתקנין ונתחדשין כל 

העולמות הנפולין, ונחשב כאלו בראן מחדש. וזהו משארז"ל 

מי ע   "תא [כח] מי אתהולאמר לציון ע  מת הזוהר ד' ה( )הקד

מי בשותפי מה אנא בורא שמים וארץ במילולי אף אתה אלא ע  

וארץ בדיבורי תורה  'כן וכו'. כי בוודאי הוא בורא שמי

, כי חוזר ומחדש ומתקן העולמות הנפולין כנ"ל. וזה כטלהיותפ

לין , כי מהארציות נתעונתתי שלום בארץבחי' )ויקרא כו( 

, ונעשה שלום, שזהו עיקר תיקון הבריאה כנ"ל. ע"כ לצוצותהנ

. כדי [לא] צריכין לדבר רק דיבורים קדושים ולא דברים אחרים

להעלות הנצוצות הנ"ל לתקן כל העולמות. כי עיקר הבריאה 

. וע"י בדבר ה' שמים נעשו)תהלים לג(  "שהיתה ע"י הדיבור כ

במאכל ובמשתה , [לב] השבירה נפלו נצוצות בכל הדברים

ובמלבוש ובכל התענוגים שבעולם. כי התענוג שיש בהדבר 

, [לד] שנפלו לשם לגצוצותשאוכל ושותה וכיוצא בזה, הוא מהנ

והנצוצות הם אותיות כנ"ל. וקודם שמוציאם אל הדיבור, הם 

 נפש כל בשר כי)ויקרא יז(  "שבבחי' דם שהוא בחי' נפש, כ

ר, זהו בחי' )ש"ה ה( . וכשמוציאם ע"י הדיבודמו בנפשו הוא

 . ואז מעלה הנצוצות ומחברם יחד ועושהנפשי יצאה בדברו

שלום ביניהם. וזהו שאמרנו למעלה שע"י הדמים שלא עבד 

בהם את הש"י, מזה בא נצחון ומחלוקת. כי עיקר הנצחון 

והמחלוקת, הוא מבחי' הנצוצות הנפולין הנ"ל קודם שמחברם 

, ואזי הם בבחי' דמים ומתקנם, שאז הם בבחי' מחלוקת כנ"ל

ע"כ צריך לעבוד את הש"י בכל הטיפי דם שנמצאים להכנ"ל. 

, עד שיהי' נעשה מכל לובו, דהיינו שידבר הרבה בתורה ותפלה

הדיבור הוא מהנפש  י. כלזהדמים דיבורים של תורה ותפלה

ואזי מבטל כל הנצחון והמחלוקת  .  שהוא בחי' דמים כנ"ל

שהם הם בחי' הדמים שעדיין  הנמשך מהנצוצות הנפולין הנ"ל,

 : לא עבד בהם את הש"י כנ"ל

זאת של בירור הנצוצות נעשה בכל יום עד ביאת   חי'בו

ועמדו רגליו ביום ההוא על הר המשיח, עד שיתקיים )זכרי' יד( 

(. כי עיקר תיקון [מא] מז"ל י")כמובא בכתבי הארלט לחתיםהז

תורה ( כי [מג] )כמבואר במ"אמבהנצוצות הוא בבחי' רגלין 

)דברים  כ"שותפילה הם בחי' עמידה, שהוא בחי' רגלין. תורה, 

ויתיצבו בתחתית . וכתיב )שמות יט( ואתה פה עמד עמדיה( 

. וזה בחי' ויעמוד פנחס ויפלל)תהלים קו(  "ש. ותפילה, כההר

 דק, הוא בחי' הדיבור של תורה, צצדק לפניו יהלך)שם פה( 

. עי"ז נתתקנין ןצדק תדברו, כמ"ש )שם נח( מהלהותפ [מד]

ועמדו רגליו . ועי"ז זוכין לבחי' צדק לפניו יהלךהרגלין, בבחי' 

 , )וזה בחי' ביום ההוא וכו'
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זוהר פקודי רנח. שער הגלגולים הקדמה  מא

אשית פ"ג. טו והקד' כ. ספר הלקוטים בר
)גם עיין לק"ה בית הכנסת ד' ה' ד"ה וזהו 

 בחי' ל"ג בעומר(
 הערת מוהרנ"ת מב
עיין בזוהר כ"פ עה"פ )משלי ה' ה'( רגליה  מג

יורדות מות כגון בשלח מח: תצוה קצו: 
ועוד. ועיין תורה יא ביאור מאמר רבב"ח 
ד"ה דקאי עד קרסוליה במיא. ועיין תורה י' 

 ותורה פא תנינא.אות ח' ותורה נד אות ב' 
 חולין פט. מד
 ותפילה -מתרצו מה

 תורה אור
ן ַיֲעָזב  בבראשית  ֵּ )כד( ַעל כ 

ֹו ְוָדַבק  ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמ 
ר ֶאָחד: ֹו ְוָהיו  ְלָבש ָ ת  ִאׁשְ  ב ְ

י לא ויצא  בראשית לֵּ )מב( לו 
י ַאְבָרָהם  י ָאִבי ֱאלֹהֵּ ֱאלֹהֵּ
ה ָ י ַעת  ַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי כ ִ  ו 

ִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת  ָ ְחת  ַ ל  יָקם ׁשִ רֵּ
י ָרָאה ֱאלִֹהים ַוי ֹוַכח  ַ פ  ְיִגיַע כ ַ

 ָאֶמׁש:
נו  ֱאלִֹהים  תהלים סז )ח( ְיָבְרכֵּ

י ָאֶרץ: ל ַאְפסֵּ  ְוִייְראו  אֹתֹו כ ָ
חו ץ  (כ)משלי א  ָחְכמֹות ב ַ

: ן קֹוָלה  ֵּ ת  ְרחֹבֹות ת ִ ה ב ָ רֹנ ָ ָ  ת 
פו   שיר השירים ז )ב( ַמה י ָ
ת ָנִדיב  ָעִלים ב ַ נ ְ ַ ְפָעַמִיְך ב 
מֹו ֲחָלִאים  ַכִיְך כ ְ י ְירֵּ קֵּ ו  ַחמ 

ן: ָ י ָאמ  ה ְידֵּ  ַמֲעש ֵּ
ה ח  שמות א מֹׁשֶ צֵּ )ח( ַוי ֵּ

ְצַעק  ְרעֹה ַוי ִ ַ ִעם פ  ְוַאֲהרֹן מֵּ
ַבר  ה ֶאל ְיקָֹוק ַעל ד ְ מֹׁשֶ
ם ְלַפְרעֹה: ר ש ָ ִעים ֲאׁשֶ  ַהְצַפְרד ְ

ֶלְך משֶׁ  דברים לא ה )א( ַוי ֵּ
ה ֶאל  ֶ ל  ָבִרים ָהאֵּ ר ֶאת ַהד ְ ֵּ ַוְיַדב 

ל: ָראֵּ ל ִיש ְ  כ ָ
לֹות  ַמְקהֵּ תהלים סח )כז( ב ְ
קֹור  ְרכו  ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ִממ ְ ב ָ

ל: ָראֵּ  ִיש ְ
י  ַרְכת ִ ָרה ד ָ ו  ישעיהו סג )ג( פ 
י  ין ִאיׁש ִאת ִ ים אֵּ ַעמ ִ מֵּ י ו  ְלַבד ִ
ם  י ְוֶאְרְמסֵּ ִ ַאפ  ם ב ְ ְוֶאְדְרכֵּ

ֲחָמִתי וְ  ָגַדי ב ַ ז ִנְצָחם ַעל ב ְ יֵּ
י: י ֶאְגָאְלת ִ ׁשַ ו   ְוָכל ַמְלב 

א נוב  ֹורֵּ ישעיהו נז )יט( ב 
לֹום  לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ ִניב ש ְ
רֹוב ָאַמר ְיקָֹוק  ָלָרחֹוק ְוַלק ָ

ְרָפאִתיו:  ו 
ר אֹור  ישעיה מה )ז( יֹוצֵּ
לֹום  ה ׁשָ ְך עֹש ֶ א חֹׁשֶ בֹורֵּ ו 

ה א ָרע ֲאִני ְיהָֹוה עֹש ֶ בֹורֵּ ָכל  ו 
ה: ֶ ל   אֵּ

ָבַרי  ים ד ְ ישעיהו נא )טז( ָוָאש ִ
יִתיָך  ס ִ ל ָיִדי כ ִ ְבצֵּ ִפיָך ו  ב ְ
ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ  ִלְנטַֹע ׁשָ

ה: ס ָ י ָאת  ֹון ַעמ ִ אמֹר ְלִצי   ְולֵּ
י בחקתי ויקרא  כו )ו( ְוָנַתת ִ

ין  ם ְואֵּ ֶ ַכְבת  ׁשְ ָאֶרץ ו  לֹום ב ָ ׁשָ
ה ָרָעה י ַחי ָ ת ִ ב ַ ִמן  ַמֲחִריד ְוִהׁשְ

ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹר 
ַאְרְצֶכם:  ב ְ

ְדַבר ְיהָֹוה  תהילים לג )ו( ב ִ
ל  יו כ ָ ִ ַח פ  ְברו  ו  ו  ַמִים ַנֲעש  ׁשָ

 ְצָבָאם:
ל  י ֶנֶפׁש כ ָ ויקרא יז )יד( כ ִ
מֹו ְבַנְפׁשֹו הו א ָואַֹמר  ר ד ָ ש ָ ב ָ
ר לֹא  ש ָ ל ב ָ ם כ ָ ל ד ַ ָראֵּ י ִיש ְ ִלְבנֵּ

י ֶנֶפשׁ  לו  כ ִ מֹו  ֹתאכֵּ ר ד ָ ש ָ ל ב ָ כ ָ
ת: רֵּ ל אְֹכָליו ִיכ ָ  ִהוא כ ָ

י  ַתְחת ִ ָ שיר השירים ה )ו( פ 
ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר 
יהו   ת ִ ׁשְ ק ַ רֹו ב ִ י ָיְצָאה ְבַדב ְ ַנְפׁשִ
ְולֹא ְמָצאִתיהו  ְקָראִתיו ְולֹא 

 ָעָנִני:
זכריה יד )ד( ְוָעְמדו  ַרְגָליו 

א ַעל  י ֹום ַההו  ַ ִתים ב  ַהר ַהז ֵּ
ֶדם  ם ִמק ֶ ַלִ ׁשָ י ְירו  נֵּ ְ ר ַעל פ  ֲאׁשֶ
ֶחְציֹו  יִתים מֵּ ְוִנְבַקע ַהר ַהז ֵּ
דֹוָלה ְמאֹד  יא ג ְ ה ג ֵּ ָ ִמְזָרָחה ָוָימ 
ָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו  ו 

ה: ב ָ  ֶנג ְ
ה ה ואתחנן  שמות ָ )כז( ְוַאת 

ֶליָך  ָרה אֵּ ִדי ַוֲאַדב ְ ָ ֹה ֲעמֹד ִעמ  פ 
ל ת כ ָ ים  אֵּ ְצָוה ְוַהֻחק ִ ַהמ ִ

ם  דֵּ ַלמ ְ ר ת ְ ִטים ֲאׁשֶ ָ פ  ׁשְ ִ ְוַהמ 
ן  ר ָאֹנִכי ֹנתֵּ ו  ָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָעש 

: ה  ָ ת   ָלֶהם ְלִרׁשְ
א יט יתרו  שמות ֹוצֵּ )יז( ַוי 

ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת  מֹׁשֶ
בו   ְתַיצ ְ ֲחֶנה ַוי ִ ַ ָהֱאלִֹהים ִמן ַהמ 

ית ָהָהר: ַתְחת ִ  ב ְ
ֲעמֹ יְנָחס תהלים קו )ל( ַוי ַ ִ ד פ 
ָפה: ג ֵּ ַ ָעַצר ַהמ  ֵּ ל ַות  ֵּ  ַוְיַפל 

תהלים פה )יד( ֶצֶדק ְלָפָניו 
ָעָמיו: ְ ם ְלֶדֶרְך פ  ְך ְוָיש ֵּ ֵּ  ְיַהל 

ֶלם  תהילים נח )ב( ַהֻאְמָנם אֵּ
טו   ְ פ  ׁשְ ִרים ת ִ יׁשָ ן מֵּ רו  ֵּ ַדב  ֶצֶדק ת ְ

י ָאָדם: נֵּ  ב ְ

 



 מוהר"ן                  ויהי אחר הדברים עו             יברכינו עהליקוטי                        צא: 

שותא דינוקא וכו' ע' לעיל, זה איני מבין כלל(. כי קודם התיקון 

שמוציא  קודם  הם    אדהיינו  אזי  דקדושה,  הדיבור  אל  הנצוצות 

)בראשית לב( שהוא בחי' פגם הרגלין.    , בכו יצולע על ירבבחי'  

זהו   דיבור דקדושה,  ובונה מהם  ואח"כ כשמוציאם אל הדיבור 

  כו יירדצולע על  קן בחי'  , שמת[ג]   ויבן את הצלעבחי' )שם ב(  

מעלה  [ה] כלפי  דברים  הטיח  לוי  ע"ב(  כב  )מגילה  בחי'  וזהו   .

בחי'   זה  ירואיטלע,  על  בהדיבור,  וכו יצולע  שפגם  מחמת  כי   .

, שהוא בחי' פגם  זכו יצולע על ירע"כ איטלע. כי נשאר בבחי'  

כנ"ל הגוף    :הדיבור  שיהיה  עד  ותפילה,  בתורה  לדבר  וצריכין 

וזהו   ואפס.  ב(  בטל  )בראשית  אחדבחי'  לבשר  שיהא  והיו   ,

הדיבור,   עם  אחד  חוה  חהגוף  בחי'  יט(    כ"ש)שהוא  )תהלים 

, שהיא בחי' הצלע הנ"ל  [ט]כמבואר במ"א    ולילה ללילה יחוה

הצלעבחי'   את  נאמר  ויבן  שע"ז  אחד,  לבשר  דהיינו והיו   )

ותפלה.   תורה  דיבורי  ע"י  וכאפס  כאין  לגמרי  הגוף  שיתבטל 

גוף   [י]טל הגוף לגמרי הוא ע"י יראה, כשארז"ל  לזה, לבולבא  

 : דהיינו יראה פחד יצחק [ יא] קשה פחד שוברו, ופחד הוא בחי' 

, זה בחי' שלום, כי לא  אלקים  יגנו ייברכ  יבוז"פ הפסוק 

השלום אלא  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה   טוראווי.  [יד]   מצא 
דיבורי  אותו ע"י  לגמרי  הגוף  נתבטל  שעי"ז  יראה,  היינו   ,

ותפל וזהו  תורה  כנ"ל.  ארץה  אפסי  שכל  כל  היינו   ,

הארציות נעשים אפס ואין, כי נתבטלים לגמרי כנ"ל. אזי זוכין 

 :  אלקים וכנ"ל טזנוילברכה, שהוא בחי' שלום, בחי' יברכ

מחשב גוונים  ב'  יש  ותפילה  לא )ובתורה  ג"ז  וכו',  וצעקה  ה 

 יז  :  הבנתי כלל(

כב(  [  יח]  עו האלה  ויהי  )בראשית  הדברים  אחר 
 :   נסה את אברהם יטיםקוהאל

, מסטרא דימינא מוחא  [כ]   קיח ע"א  ףבת"ז תיקון ע' דאיתא  

 : זרע אברהם אוהבי [כא] חוורא ככספא הה"ד

דהתפשטות  הנה   החוזר.  ואור  הישר  אור  יש  בהסתכלות 

אור   הוא  שחפץ  דבר  לראות  ובהגיע  הישר.  אור  הוא  הראות 

הולך    עיקרכי  ]כבהחוזר.   הראות  שכח  מחמת  הראות,  כח 

הנראהו בדבר  ומכה  מחמת  [כג]   מתפשט  הראות  הכח  וחוזר   ,

את   רואין  העינים  ואז  בעינים  הדבר  ונצטייר  לעינים  ההכאה 

)לעיל בסי' י"ג אות ד' ע"ש(.  כדכמבואר היטב    .    הדבר הנראה

כח   כי  החוזר.  ואור  הישר  אור  בחי'  הראות  בכח  שיש  נמצא 

שר.  התפשטות הראות מעיניו להדבר הנראה, זהו בחי' אור הי 

לעיניו   הדבר  חוזר  שעי"ז  הנראה,  בדבר  הראות  והכאת 

ונצטייר בעיניו, שעי"ז עיקר הראי' כנ"ל, זהו בחי' אור החוזר,  

: והשי"ת ב"ה אף שאינו נתפס  [שחוזר ושב הראות לעיניו כנ"ל

ג"כ כדי לשבר האזן, נאמר בו  קלח(   , בשום מדה, אך  )תהלים 

ראה הוא בחי' אור  . יממרחק יידע  כי רם ה' ושפל יראה וגבוה

כי עיקר הידיעה  ]כה, הוא בחי' אור החוזר.  ממרחק יידעהישר.  

החוזר אור  בחי'  ע"י  הוא  שרואה  מה  מה   כואושה  לידע  בחי' 

איזה   רואה  האדם  לפעמים  וע"כ  לעיניו.  הראות  הכח  שחוזר 

ואעפ ממש  בעיניו  כגון    כז"כידבר  רואה,  הוא  מה  יודע  אינו 

עיניו   לפני  דבר  איזה  מחמת  כשמעבירין  וזה  גדול.  במהירות 

פנאי שיחזור הכח הראות לעיניו, ויצייר הדבר בדעתו   'שלא הי

נמצא   ע"ש.  ג'  אות  ס"ה  בסי'  וכמבואר  אותו,  שידע  עד 

:     בחי' אור החוזר  כחו שהידיעה מה שיודע מה שהוא רואה זה  ]

מקודם ודע   כי  וזמן.  גבול  דהיינו  כלי,  עושה  שהסתכלות 

גבול בלא  הוא  הדבר  גבול. ראותו  לו  נעשה  הדבר  וכשרואה   .

[ ל]  כטויענך וירעיבך ויאכילך את המן(  : וזהו שאחז"ל )יומא עד

ואוכל   שרואה  מי  דומה  אינו  לו  לאכי  אין  שסומא  מכאן  וכו', 

דגמרא   ומסקנא  כנ"ל.  גבול  לו  אין  רואה  שאינו  מי  כי  שובע. 

. כי בכח הראות,  [לב]   טוב מראה עינים מהלך נפשמאי קרא,  

 : לנפשו, והוא הגבולעושה הילוך 

הסתכלות,  וזהו   בחי'  הוא  הבטחון  כי  הבטחון.  מעלת  בחי' 

ו וצופה בעיניו להש"י לבד  עיני    [לג] וטח בו, בבחי'  בשמסתכל 

ישברו  אליך  כלי,  כל  עושה  ג"כ  בבטחון  ההסתכלות  ע"י  כי   .

כי   וזמן.  גבול  אך  דהיינו  תמיד,  מלמעלה  יורדת  ההשפעה 

שצריך לו עכשיו, יבא בב'    בלא זמן. כי לפעמים דבר  לדאושה

או ג' שנים. אך ע"י הסתכלות בבטחון, עושה לההשפעה גבול  

)תהלים וזמן, שתבא השפע בעת וזמן שהוא צריך. וז"פ הפסוק  

,  ואתה נותן להם את אכלם בעתו  , עיני כל אליך ישברוקמה(  

עיני  דהיינו בחי' בטחון, בחי'    פירוש בהסתכלותו בעיניו להש"י

. בעתו  אתה נותן להם את אכלם בעתו, עי"ז  כל אליך ישברו

צר שהוא  וזמן  בעת  דהיינו  בחי' דייקא,  שהוא  הבטחון  כי  יך. 

 :  עושה כלי וגבול וזמן כנ"ל הסתכלות

בחי'  וזה   יש  כי  לצדיקים.  התקרבות  מעלת  צמאה   [לה]בחי' 

מים  נפשי אפי'  ששותה  מאד  צמא  שהוא  מי  כמו  דהיינו   ,

בורא ית', יש בני אדם שהם . כמו כן גם בעבודת ה[לו]   הרעים

עבודתו תמיד. והם תמיד  ד בבחי' צמאון, ולומדים ועובדים  תמי

בבחי' צמאון, כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השי"ת, אך שהוא  

קיומה  היא  תורה  של  ביטולה  לפעמים  כי  ושכל.  זמן  בלא 

צט קיט(    [לז] (: )מנחות  )תהלים  שכתוב  לה' כמה  לעשות  עת 

ת התדבקות בצדיקים כי הם עושים . וזהו מעללחךיהפרו תורת

צמאון  בבחי'  יהיה  לבל  וזמן  הפסוק   :    גבול  מב(   וז"פ   )שם 

  , מתי אבוא, זה בחי' צמאון כנ"ל.  צמאה נפשי לאלקים לאל חי

בבחי יהא  אלקיםצמאון.    לטנותולא  פני  ואראה  [מ]   ואראה   ,

שתהי  שאזכה  דהיינו  הוא   'דייקא,  שאזי  ראי',  בבחי'  העבודה 

גבו כנ"לבבחי'  צמאון  בבחי'  אינו  ואזי  כנ"ל,  כראוי  וזמן  :      ל 

שכתוב ע"כ   כמה  המוחין,  התחדשות  צריך  ויום  יום  בכל 

ג(   וכו')איכה  המחדש   [מב]   וכמה שכתוב[  מא]   חדשים לבקרים 

 כי חידוש המוח דהיינו שזוכה לשכל ]מג   .   בטובו וכו'
 

 
 שמוצא -בתרלד א
 ירכו  -מתרלו  בתרלד ו ב
 מ"ב  'ספר עץ חיים שער לד פרק גמתי נקראת צלע עיין  ג
 ירכו  -מתרלו  ו בתרלד ד
 צלע בחי' צולע עיין תורה פא תנינא אשה בחי' רגל ה
 ירכו  -מתרלו  ו בתרלד ו
 כו יר -מתרצו  ו בתרלד ז
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא ח
 * לעיל בתורה יט אות ג' ובתורה פב תנינא ט
 * בבא בתרא י. י

 * בראשית לא   יא
 הפסיק - דתרלב יב
 יברכנו  -מתרלו  יג
 פ"ג סוף עוקצין משנה  יד
 וייראו  -מתרלו  בתרלד ו טו
 יברכנו  -מתרלו  טז
 טור א   138תורה עו מתחיל בדפו"ר צילום  יז
רים כמבואר לקמן בסוף תורה קח ובלק"ה  תורה זו היא מלשון החב יח

 מו"מ הלכה ד' ולא ידוע היכן ומתי נאמרה.
 והאלהים  -מתרלו  יט
 בדפים שלנו קכט. כ

 
 ישעיהו מא ח' כא
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא כב
שבילי אמונה לרבי מאיר אלדבי נתיב  ספר הברית ח"א יז ג' ועיין    כג

ד' )בדפוס וורשא תרף דף לו:( מחלוקת המחקרים אם כח הראות יוצא 
יד    צורת הדבר בא אל העין  מהעין או ועיין ספר הברית ח"א מאמר 

היענה ח' פ"א מ"ת  מקורו   איכות החי פ"ה ד"ה  חיים שער  ד"ה    בעץ 
אבל עיין שיחות הר"ן סימן רמב שיש   ,קצת כח בהסתכלות העין  מצינו

 כח ראות ממש שהולך ובכוחו להזיק.
 מוהרנ"ת בתקפא  כד
 מוהרנ"ת בתקפא  כה
 שהיא  -מתרלו  בתרלד ו כו
 ואעפ"כ -מתרלו  כז
 זה  -מתרלו זהו, ו –גם בתרלד  כח
ענותך   -בתרלד  כט למען  במדבר  מן  המאכילך  במקומו  וכתב  הפסוק  מחק 

 )כלשון הגמ(
ג',    ל יג אות ה' אע"פ שדברים ח'  הביא    :ביומא עדוכן לעיל תורה 

ר לֹא ָיְדעּון ֲאבֹטז    'ראיה מפסוק בדברים ח ר ֲאש ֶׁ ְדּבָ ּמִ ֲאִכְלָך ָמן ּבַ יָך  ַהּמַ תֶׁ
ָך: ַאֲחִריתֶׁ ָך ְלֵהיִטְבָך ּבְ אבל בעין יעקב הביא את    ְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ַנּסֹתֶׁ

 ועיין תורה רעו שם הביא רבינו פסוק טז שני הפסוקים.
 וכולי  -, בתרלדוכולי –וכו' ובתקפא ברגר  -בתקפא גיסין ואוצר  לא
 קהלת ו' ט' לב
 תהלים קמה  לג
 שהיא  -תרלו גם בדפו"ר שהוא, בתרלד ומ לד

 
 תהלים מב  לה
ג  לו חולין  ובמשנה    'ה  'משנה  המגולים  מים  פירש  שם  ובברטנורא 

שמראים  אנשים  פירש  יא  א  ובאבות  סרוחים  מים  פירש  ה  ג  ברכות 
 פנים בתורה שלא כהלכה והרמב"ם פי' כינוי לאפקורסים.

כך היא גרסת רבינו גם לעיל בתורה טז ]דף כא:[ ובתורה עח תנינא   לז
זה הוא יסודה, ועיין  -אבל גרסת הגמ' גם בעין יעקב היא ]דף לה:[ 

 זה קיומה.   -עיון יעקב שם שגרס כרבינו 
 תורתך  -מתרלו תורתיך,  -גם בתרלד לח
 בבחי'  -מתרלו  לט
 המשך הפסוק הנ"ל  מ

 עיין תורה לה  מא
 לשון תפילת יוצר של שחרית  מב
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא מג

 תורה אור 
)לב(  לב  וישלח  בראשית 

ָעַבר  וַ  ר  ֲאש ֶׁ ּכַ ש   מֶׁ ֶׁ ַהש ּ לֹו  ְזַרח  ּיִ
ַעל   צֵֹלַע  ְוהּוא  נּוֵאל  ּפְ ת  אֶׁ

 ְיֵרכֹו: 
ְיקָֹוק  ן  בֶׁ ַוּיִ )כב(  ב  בראשית 
ָלַקח   ר  ֲאש ֶׁ ָלע  ַהּצֵ ת  אֶׁ ֱאלִֹהים 
ל   אֶׁ ָה  ַוְיִבאֶׁ ה  ָ ְלִאש ּ ָהָאָדם  ִמן 

 ָהָאָדם: 
ן ַיֲעָזב   בראשית ב )כד( ַעל ּכֵ

ת ִאּמֹו וְ  ת ָאִביו ְואֶׁ ָדַבק  ִאיש  אֶׁ
ָחד:  ר אֶׁ ּתֹו ְוָהיּו ְלָבש ָ ִאש ְ  ּבְ

ְליֹום   יֹום  )ג(  יט  תהילים 
ה   ַלְיָלה ְיַחּוֶׁ ר ְוַלְיָלה ּלְ יַע אֹמֶׁ ַיּבִ

ַעת:   ּדָ
בראשית ויצא לא )מב( לּוֵלי  
ַאְבָרָהם   ֱאלֵֹהי  ָאִבי  ֱאלֵֹהי 
ה   ַעּתָ י  ּכִ ִלי  ָהָיה  ִיְצָחק  ּוַפַחד 

ְואֶׁ  ָעְנִיי  ת  אֶׁ ִני  ְחּתָ ּלַ ש ִ ת  ֵריָקם 
ַוּיֹוַכח   ֱאלִֹהים  ָרָאה  י  ּפַ ּכַ ְיִגיַע 

: ש   ָאמֶׁ
תהלים סז )ח( ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים  

ץ:  ל ַאְפֵסי ָארֶׁ  ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ
 תורה עו 

ַוְיִהי  )א(  כב  וירא  בראשית 
ה ְוָהֱאלִֹהים   ָבִרים ָהֵאּלֶׁ ַאַחר ַהּדְ
ֵאָליו   ר  ַוּיֹאמֶׁ ַאְבָרָהם  ת  ה אֶׁ ִנּסָ

ר  ִני: ַאְבָרָהם ַוּיֹאמֶׁ  ִהּנֵ
ָרֵאל   ִיש ְ ה  ְוַאּתָ )ח(  ישעיה מא 
יָך   ַחְרּתִ ּבְ ר  ֲאש ֶׁ ַיֲעקֹב  י  ַעְבּדִ

ַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי:   זֶׁ
י ָרם ְיהָֹוה   תהילים קלח )ו( ּכִ
ְרָחק   ִמּמֶׁ ְוָגבֹּהַ  ה  ִיְראֶׁ ָפל  ְוש ָ

 ְיֵיָדע: 
ָך  ַוְיַעּנְ )ג(  ח  עקב  דברים 
ן  ַהּמָ ת  אֶׁ ֲאִכְלָך  ַוּיַ ָך  ְרִעבֶׁ ַוּיַ

ָיְדעּון ֲאש ֶׁ  ְולֹא  ָיַדְעּתָ  לֹא  ר 
לֹא   י  ּכִ הֹוִדיֲעָך  ְלַמַען  יָך  ֲאבֹתֶׁ
ָהָאָדם   ה  ִיְחיֶׁ ְלַבּדֹו  ם  חֶׁ ַהּלֶׁ ַעל 
ְיהָֹוה   ִפי  מֹוָצא  ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ

ה ָהָאָדם:   ִיְחיֶׁ
ַמְרֵאה  טֹוב  )ט(  ו  קהלת 
ה   זֶׁ ם  ּגַ ש   ָנפֶׁ ֵמֲהָלְך  ֵעיַנִים 

ל ּוְרעּות רּוַח:  בֶׁ  הֶׁ
עֵ  )טו(  קמה  ֹכל  תהילים  יֵני 

ם   ה נֹוֵתן ָלהֶׁ רּו ְוַאּתָ ּבֵ יָך ְיש ַ ֵאלֶׁ
ִעּתֹו:  ת ָאְכָלם ּבְ  אֶׁ

י  ַנְפש ִ ָצְמָאה  )ג(  מב  תהילים 
ָאבֹוא   ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאלִֹהים 

ֵני ֱאלִֹהים:  ה ּפְ  ְוֵאָראֶׁ
ֵעת   )קכו(  קיט  תהילים 

ָך:  ֹות ַליהָֹוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרתֶׁ  ַלֲעש 
ָקרִ  ים ַלּבְ ים איכה ג )כג( ֲחָדש ִ

ָך:   ה ֱאמּוָנתֶׁ  ַרּבָ
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  מאמר יברכינו אלקים מאמר יברכינו אלקים 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 א

 לשון החברים 

 זמן אמירת התורה
 לא ידוע 

 
 הקדמה 

)להוציאו מהגלות כדמצינו במצרים שהיה הדבור  דהיינו תיקון הדיבור  תורה עה עוסקת בתיקון המלכות  
דמים  שהם הת הקליפות  מאחיז  ולהעלותכמבואר בזוהר וארא כה: ועיין תורה מה ונו אות ג ועוד(    בבגלות

נפילת  שהאדם בבחי' עולם קטן נולד בהם בעיקר מדבר על  מבחי' שבירת כלים  דהיינו  העכורים ועזות הגוף  
אמלוך מדת   לאנא  כידועהנצחון  השבירה  סיבת  שהיא  תורה  ע"ילהעלותה    .,  בכח  ותפילה    בכח  דבורי 

הגשמיות בביטול  גדולה  ועמ  .וביראה  עד  מות  יורדות  רגליה  הזיתיםמבחי'  הר  על  רגליו  ההוא  ביום  .  דו 
 שרומז לדבור השלם דיבור בדעת כפי שיתבאר.
כביכול  )מוהרנ"ת    הרחיבששלום עושה שלום במקום אחר ו  נ"ל יסוד תורה זו כולה רמז רבינו במה שאמר

נוקבין    (דרך אגב המיין  סוד  ג'  תומבביאור  ענין השלום.   בביאור  נפלא עם מה ששמעתי מהריצ"ח  יישב 
 את כל התורה הזו כולה.   מאיריםרים אלה נ"ל באו

ידוכי מתבאר כאן ענין השבירת הכלים שע נצוצות קדושים    נעשה בכלליות  ל  ערוב טוב ברע שנתערבו 
בכל דבר בעולם ומהם ההנאה ותענוג שמרגיש האדם באכילה שתיה ומלבוש וכיו"ב שמצד גובה מעלתם  

ם נצחון ומחלוקת קשה מאד להעלותם להחזירם לכבוד נרגש התענוג אבל מצד שהם כלים שבורים שמהות 
ם שכיון שהם מבחי' נפילת מדת הנצח והשלום לכן  בחי' ויז נצחשמים  וכן בפרטיות גורמים נצוצות אלה ל

 .  נצחון ומחלוקת מדת להיות בדם האדם גורמים
יקר היא ההשתוקקות  והוסיף מוהרנ"ת שהע הם בחי' שלום  ומיין נוקבין  תורה ותפילה שהם  התיקון הוא ע"י  
ורמוז בדבריו שזה בעצמו כבר עושה גם שלום במקום אחר דהיינו בין החבירים. כי באמת  להש"י ולהצדיק  

מצד שבירת הכלים אזי גם בין החבירים אין אהבה וממילא הצדיק לא יכול להאיר שלום בעולם כי שלום  
וכדמצינו בתלמידי ר"ע   דייקא  )גהוא מדת היסוד  יט( שהיו צריכים  כדמשמע בלק"ה  ג  בית חוב מיתומים 

ולכן רשב"י וחבריו שהיו התיקון    גלהאיר בעולם אור חדש תורתו של ר"ע ונפטרו בגלל בחי' שבירת הכלים 
תלויה   התלמידים  שבין  שהחביבות  מוהר"ת  בהגהת  ומבואר  מלתא.  תליא  בחביבותא  אנן  אמרו  שלהם 

שביאר   כפי  והביאור  לצדיק.  הכלים  בגודל ההשתוקקות שלהם  השלום שכל התאחדות  סוד  את  הריצ"ח 
השבורים באחוה להיות כלי אחד הוא רק מכח שכולם רואים אור גדול גבוה מהם שרוצים לקבלו ותופסים  

  אמר וכן רבינו  )אפשר שלאו דווקא בתפיסה ברורה אלא יותר בבחי' מזליה חזי(  שא"א אלא ע"י כולם ביחד

 .האהבה שבינינו  מהו עצמן על)חיי מוהר"ן אות רצב( העולם ראוי שית
ונ"ל בזה יתבאר דבר נפלא שראיתי בביאור החיד"א לספר חסידים סימן תכו טעם שמותר לשנות במסכתא 

שבהוה   דבר  שהוא  אע"פ  שבקי(  אע"פ  בקי  שאינו  שעבר(  )לומר  על  אלא  מתיר  לא  חסידים  זה  )והספר 
כי   דא כי ענוה היא בעצמה הכנה לשלום . ולפי הנ"ל מבואר נפלענוה גדולה מהשלוםש  וקמ"למשום ענוה  

   לא יתכן כלי השלום אלא מכח הענוה שבין חלקיו.
וזה בעצמו תיקון הדיבור כי כשרוצה לדבר דבור אמת לפני הש"י אזי מדבר בכל כוחו בכל הדמים וביראה  

מים  שמאפסת את כל עזות הגוף ואזי מכח ההשתוקקות לדבר אמת לפני ה' בטל הנצחון ומחלוקת מכל הד

 
 אלול תשעא  א

הדיבור  ב בני    ענין  נמי  והכי  המחשבה  התגלות  הוא  דיבור  כי  ביאור  מהריצ"ח  שמעתי  בגלות  ישראל  עם  אחד  דבר  שהוא  בגלות 
ממילא יציאת הדיבור מהגלות היא רק כשמתקיים העניין    ישראל הם המגלים את רצון הקב"ה בבריאה לכן הם בחי' הדיבור שלו ית' 

 הזה שישראל מגלים אותו ית' ואת רצונו נמצא שרק דיבור בדעת הוא דבור שיצא מהגלות.
נ"ל כי ר"ע ותלמידיו רצו להאיר אור בחושך הגלות שהולך ובא, אבל כל אור חדש שבא בפעם הראשונה אין כח בכלים    והביאור   ג 

אדם עומד על דברי תורה אלא ע"י שנכשל בהם, וזה בחי' שבירת לוחות ראשונות, כי חיזוק הכלים הוא מהאור    לקבלו, בבחי' אין 
תיקון   בבחי'  היו  כבר  וחביריו  לכן רשב"י  האור,  יכולים לקבל  ואז  יכולים להתחזק מהרשימו שנשאר  אזי  ע"י שנשברים  ורק  עצמו 

 כלפי ר"ע וחביריו.
הכנה לשלום הרי שלום עיקר וענוה רק מכשיר. ונראה כי ענווה בודאי יביא לשלום אבל שלום    אפשר לחלוק שא"כ שענוה   אמנם   ד

 לא בהכרח יביא לענווה לכן יש להקפיד על ענוה יותר מהשלום.
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והיצה"ר. הגוף  את  לנצח  לקדושה  הנצחון  מדת  ועולה  הדיבור  יוצר  הקדמת    שמהם  דברי  מתקיים  ואזי 
 .ההתיקונים מה אנא עבדי שמיא וארעא במילוי אף אתם כן 

 
תהלים סז )ח( ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים כמו הרבה תורות מצא רבינו פסוק שבו רמוז כל השגתו בתורה זו וכאן הוא ב

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ:ְוִייְראּו אֹ   תֹו ּכָ
 בסוף התורה מבאר מוהרנ"ת את הפסוק כיצד רמוז בו כל התורה  .א

 ונראה בכלליות שעיקרו ברכה ויראה   .ב

 הברכה רומז לשלום כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום  .ג

כי יראה  ויראה רומז לביטול הגוף אל התורה ותפילה שעי"ז מתלקטים הנצוצות שבו ונעשים עולמות   .ד
 ופחד מאפס את הגוף כמ"ש ויראו אותו כל אפסי ארץ. 

 ועיין תורה יד אות ח' שגם יראה רומז לשלום כי באתר דאית דחילא אית שלימתא  .ה

 תורה ותפילה ביראה עי"ז נעשה הכל    וכשמדברנמצא הכל טמון ביראה  .ו

וזיכוך הדמים לבטל ממנו מדת הנצחון ומחלוקת ומ .ז לחמה הבא מדמים שלא  ועיקר המכוון הוא תיקון 
 דהיינו שהם עדיין כפי שנולד בהם עבד בהם את הש"י 

 עיין תורה קכב שנצחון אינו סובל את האמת  .ח

נראה שאין הכוונה שהנצחון מתנגד לאמת בפועל אלא כיון ששוקע כל כולו בהשתלטות על זולתו אזי  .ט
 ממילא האמת מאבדת את ערכה אצלו לעומת המטרה לנצח. 

גברות מדה זו היא פועלת בבחי' רגלין שהרי נצח והוד הן בחי' רגלין זו בחי' קנאות העניין כי בעת הת .י
שבה כח ההליכה פועל וידוע ברגלין אין כמעט שכל רק של הליכה ועמידה לכן בעת התגברות מדת  
מצינו  וכן  הנצחון  מטרת  לעומת  ערכו  מאבד  יקר  הון  וכל  האמצעים  את  מקדשת  המטרה  הנצחון 

)זה טעם בהלכה של קנאים פוגעים בו    להשיגם.ח מבזבזים אוצרות שזמן רב דרוש  במלכים שכדי לנצ
אם בא להתייעץ בשכל אזי אסור אלא רק כשהקנאות עצמה פועלת דהינו בחי' ההרגל בחי' רגל שהיא  

 מדת הנצח( 

שהי  רבינו .יא הנצחון  במדת  התורה  את  ועיין  אמתחיל  ומלחמה  אורה    מחלוקת  השלישי    -שערי  השער 
הספירה השמינית והשביעית ודע כי שתי מידות הללו הנקראות יהו"ה אלהים צבאו"ת, מהם    -  והרביעי

נמשכין כל צבאות העולם, עליונים ותחתונים למיניהם, ומהם נמשכין כל מלחמות העולם. ובמקום זה  
 הוא סוד הקנאה, וזהו סוד קנאת י"י צבאות תעשה זאת )ישעיהו לז, לב( 

כאן את השביר .יב תולה  לא רבינו  ואע"פ שברוב הספרים שמדברים על השבירה  כלים במדת הנצחון  ת 
נזכר ענין הנצחון שגורם לשבירה אלא הגאות בחי' אנא אמלוך וכן רבינו בעצמו בכל המקומות שמזכיר  
רגל   שנקרא  הדבור  תיקון  היא  כאן  הכוונה  שעיקר  שכיון  ונ"ל  הנצחון  את  מזכיר  לא  השבירה  ענין 

לכ והוד  נצח  הן  מדת והרגלין  בא  שממנה  בעצמה  הנפולה  הנצח  שלספירת  הדבור  הפגם  את  קשר  ן 
 ההתנצחות הפוגם בשלום.  

ד הרגלין גצריך להבין ספירת הנצח שמה מורה על מדת הנצחון ושטלתנות מדוע בקומה היא דווקא כנ .יג
כח ההליכה   דייקא ספירת המלובחי'  לדיבור שהוא  קשור  זה  כל  איך  כות כמבואר בפתח אליהו  ועוד 

כתיב צדק תדברון וכתיב צדק לפניו  ובתהלים    כות פה, אמנם עוד איתא שם שצדק מלכותא קדישא מל
יהלך. ונ"ל הביאור בכל זה כי כל התנצחות היא ע"י שיוצא מגבולו אל מקום שרוצה לנצח ושם כובש  

כן  כי אפילו כשאותו אחד שרוצים לנצח נמצא בגבולי אבל כל עוד לא נוצח הוא ישות לעצמה היאותו  
בין בפועל    בהכרח ע"י כח ההליכה  א בטל וכבוש תחתי. לכן כל נצחון הושתיהיה ורק ע"י הנצחון הוא  

  . ולכן ספירה זו נקרא נצח כי עיקרה הוא הנצחון ואילו כח ההליכה הוא ההיכי תמצי לנצחובין במהות
של כח ההליכה, כי  אבל בקומה היא מיוחסת לרגלין דייקא כי לנצחון אין דומה בקומה, אלא בבחי' זו  

 הוא מתקיים דייקא מחוץ לקומה. 

כי כל דיבור אמנם מצד התגלות שמגלה הוא בח'י מלכות אבל מצד  וכל זה נמצא בדקות גם בדיבור   .יד
שהדברים יוצאים מפנים לחוץ הוא נקרא צדק יהלך דהיינו כח ההליכה שיסודו ספירת הנצח עוד כיון 

דיבור כמבואר   בתורה כט ומתקבל הכוונה שפועל אצל השומע והפעולה  שדיבור שאינו מתקבל אינו 

 
יש רק ליהודי ואין לגוי כיון שהנר"ן שלו נמוך מאד ואין לו דיבור אלא של התקשרות ולא דיבור שבורא עולמות. גם זה    כח הזה   ה 
א שייך בדיבור שאינו לשה"ק כי רק היא דיבור שבו נברא העולם. כי יש דיבור של תוכי הוא כמו פריטה על מיתרי כלי ניגון ויש  ל 

 דבור של גוי שהוא יותר בשכל אבל לא מצד החלק אלוק כמו שיש ליהודי  

 כדעת  בלבד  הדיבור אינו ענין טכני שם שכח ח"א פ"ג עפ"י הסוד ומבואר  (  לרבי יעקב מאיר )   טל אורות  הדיבור עיין בספר   עומק סוד 
הוא  הקול. אלא  שינים מחתכות את  גרון  חיך  מוצאות הפה שהם לשון שפתים  הנשמה   ענין אלוקי המחקרים שה'  הרצון של  בכח 

בבחי' אורות וכלים למחשבה ויורד לה' מוצאות המחשבה ולה'   האותיות נעלמים בנשמה כזיו השמש בשמש ומשתלשל ויורד  אשר 
ונעשים מו  הפה  הנשמה  צאות  ואור  הלב  הבל  דהיינו  וצורה  חומר  הוא  בבחי'  הלב  הבל  באמ"ר   וגם  המתלבש  רוחני  רוח  מים  אש 

    .כח הדיבור עי"ש  ספר היצירה אין לו ע"י מדוע אדם הנברא  כי אם לא כן  . הגשמי וכו' עי"ש 
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בבחינת   כח שנצח את השומע  יצא  ממנו הרי שמכח הדיבור  שנפעל אצלו    מההיא שהשומע מתפעל 
 . מכח הדיבור

בעץ חיים שער השבירה ועולם הנקודים מבואר שהעולם נברא בבחי' שבירת כלים ורבינו מבאר שכך   . טו
  בדמים עכורים ומידת הנצחון וחוסר שלום כי השבירה היתה   גם האדם שכידוע הוא עולם קטן נברא

בספרים(   כמובא  אמלוך  אנא  אמר  חלק  )שכל  הכלים  חלקי  בין  אחדות  הנצחון  מחוסר  מדת  דהיינו 
איר בהם אורם וכשנשברו נפלו מעולם האצילות שבו היו אצלו ית',  הכשהכלים  נשברו  הנפולה ועל כן  

 ת' לעולמות בי"ע אל עולם התחתון עולם הפירוד ממנו י

נפלו נצוצות הכלים השבורים וצריך להאיר    שאליוכי הגוף והדם והנפש הבהמית הם בחי' עולם הפירוד   . טז
אור   בהם  שיאיר  לכלים  מאוחדים  להיות  הפרודים  נצוצות  ויתחברו  שיתלקטו  כדי  השלום  אור  בהם 

 ולי אף אתם כן  עליון וייבנו לעולמות ויעלו למעלה בבחי' מה אנא עביד שמיא וארעא במיל

 ושכשזוכה לשלום אזי הדמים זכים בלא נצחון ובטלים להארת הנשמה לעשות רצונה ואזי הוא צדיק  .יז

 שלום )שמעתי מהריצ"ח( אינו ויתור אלא התכללות מתוך אהבה ואחדות   אבל .יח

 מציאות נבראה בגדר מסויים ומטבעה שואפתכי כל  הטעם נ"ל  והכלל שדבר זה א"א שיהיה מניה וביה   .יט
ור גדרה )זה בחי' שכל דבר נברא מד' יסודות ומצד האש שבו הוא גדר הנצחון ששומר על צורתו  לשמ

  ועוד גם לעשות כל הקרב אליו כמותו(

 שלום מדומה הוא וויתור כשאחד מבין שא"א לו לנצח אזי הוא מוותר כי מבין שלא כדאי לו להלחם   .כ

אחד גבוה מהם שא"א להם להשיגו אלא  לכן שלום אמיתי הוא רק כשכל הפרטים רוצים להשיג דבר   .כא
ביחד ואזי בהתקשרות לאותו דבר מאיר להם ממנו אור גבוה המאחד אותם להיות כלי אליו )זהו סוד  

 הווית הכלים שכלול מאור עליון גבוה אע"פ שעיקרו לכאורה רק אתערותא דלתתא( 

מ"נ   .כב עושה  ששלום  בפנים  שמבואר  כללמה  ל   בדרך  התחתון  התעוררות  הוא  העליון  מ"נ  את  עורר 
י לו להשפיע דהיינו שמתקשט  אלהשפיע לו וזה שייך רק כשיש לתחתון במה לשכנע את העליון שכד

במע והיינו  שלפניו  כנ"ל  שלום  ע"י  רק  להכין  אפשר  וכלים  השפע  את  לקבל  כלים  ומכין  טובים  ים 
במה להתעורר  שהשלום עושה מ"נ כי ע"י שלום נעשים נצוצי הכלים לכלים שלמים ואזי יש לתחתון  

 ולעורר.

מבואר  .כג שלא  מה  לתרץ  שרצה  ביארתי  ושם  אחר  באופן  קצת  מבאר  בסוגרים  מוהרנ"ת  אצלינו  אבל 
בדברי רבינו כיצד נעשה השלום לכן ביאר שהמ"ן הוא השלום אע"פ שבדרך כלל רק אחרי שיש שלום  

שעי וכוונתו  לצדיק  בהתקשרות  מדובר  ביאר שכאן  לכן  למ"ן  להעלותם  כלים  יש  לברית  אזי  זוכים  "ז 
שלום וממילא מובן שאע"פ שלא נזכר תיקון הברית ברור שאין שלום בלי תיקון הברית כי הברית נקרא  
שלום ופשוט שהרי ברית בין שנים היא השלום והשלום הוא הברית. אבל לתיקון הברית א"א לזכות בלי 

 ועיין תורה לד אות ז'.  התקשרות באהבה גדולה לצדיק.

היראה בטל הגוף לגמרי לדבורי התורה ותפילה שאומר ואזי יוצא הדיבור מהדמים    עוד מבואר שמכח .כד
 ממש ומתקבצים כל הניצוצות שבהם ונבנים לעולמות   

מתבטל כוחו לאנוס בתוכו את הניצוצות הקדושים של שברי הכלים  ואזי  כי כח היראה לאפס את הגוף   .כה
 לעולמותואזי אפשר שהדיבור ילקטם וייבנו כדי לינוק מהם חיות 

ככו הם בחי' עולם הגשמי ומה שעולה ע"י הדיבור בבחי'  דאולי הדמים שנז      מה נקרא עולמות צ"ע   .כו
נפשי יצאה בדברו היינו מלאכי רוח על ידם נבראים עולמות רוחניים   )עיין ערבי נחל ויקהל דרוש א  

 נפש בכח וע"י דיבור נעשה בפועל מלאכים שעולים למקום שכרו( 

שת .כז מבואר  נעשה  עוד  מה  באר  ולא  בו    הטמון  הקדוש  מהנצוץ  הוא  דבר  מאיזה  אדם  שמקבל  ענוג 
ות זחזק עתוזה מבואר בבעש"ט שאם כוונתו להנאת הגוף אזי חוזר להפילו לקליפות ומ  כשנהנה ממנו

ויראה  כשמכוחו מדבר תורה ותפילה  רבינו מבאר ש  .הגוף  . ממילא  כנ"ל אזי מעלהו ומתקנו כנ"לבכח 
   .להפך מחזירו לבחי' שבירה ונצחון ממנו שלא עמ"נ כן אזימובן כשמתענג 

בנין הדיבור שנקרא רגל עי"ז נעשה  הוא  ש ת  צושתיקון הכלים הנ"ל ע"י העלאה הניצו   כאןעוד מבואר   .כח
בדבור  הקליפות  מאחיזת  מות  יורדות  רגליה  מבחי'  ועולה  יוצאת  שעי"ז  רגל  שנקראת  המלכות  תיקון 

עמידה   כח  לה  יש  לשלימותו    כשיגיעש ועי"ז  הר  הדבר  על  ההוא  ביום  רגליו  ועמדו  הפסוק  יתקיים 
על  הזיתים   הדיבור  דהיינו  הרגלין  וכשיעמדו  לשכל  הרומז  קודש  משחת  שמן  בחי'  המשחה  הר  הוא 

להש"י   והודיה  והלל  שבח  רק  כולו  כל  שיהיה  בדעת  דיבור  ויהיה  מהגלות  הדיבור  יצא  אזי  השכל 
   ר המלוכה למלך המשיח שינהיג את כל העולם לתיקון הזה.ואזי ינתן כתבעולם  להמליכו בשלימות

להעיר שאע"פ שמדת הנצח שממנה הנצחון היא בחי' רגלין כידוע שעיקרן הוא כח ההליכה אבל רבינו   .כט
כאן לא מדבר מהליכה אלא מעמידה ומביא את ציור הנביא לתכלית השלימות שהיא עמידת המלכות  

לבחי' שרומז  כנ"ל  ונ"ל  הזיתים  הר  דעתו"  על  על  היא  עומד  התיקון  קודם  כי  יורדות "  'יבבח"  רגליה 
יסוד המים    "מוות ותאוות התענוגים בחי'  ביטול שהיא התגברות המדות הרעות  ובחי'  ונגרר  ניגר  בחי' 

הידועה  וצורה   התאוה  התגברות  והיינו  ימים  בלב  שוכב  בחי'  הוא  המצב  ואזי  נגרש  כים  הגויים  בחי' 
בתורה לו. ובמצב כזה אזי יסוד האש משרת את המים שמשתלט על הכל    כמבוארעיקר הנסיון  שהיא  
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כדי להפילו ליסוד המים לתאות תענוגים. ולעומת זה תיקון המלכות היא להגביר יסוד האש על המים  
הש"י   אחרי  להגררות  יסודלכוונם  והנצחון    ואת  להילהעלות  האש  גם ולדעת  ואזי  דעתו  על  עומד  ת 

ש שכל עליון ותעמוד דואזי מאיר במלכות שמן משחת קו  .  תרגומו חכימו מיאהמים בבחי' נערמו מים כ
על תיקונה במהרה בימינו וינתן כתר מלכות למלך המשיח שינהיג את כל העולם להיות עומד על דעתו  

      בשלימות.עליהם את הש"י  להיות ממליכיםו

 

 סוד הנצחון שרשו אנא אמלוך שבשבירת הכלים 
ן בזה גם  ופשוט ית' קודם הצמצום, דהיינו בבחי' מלכות דא"ס אנא אמלוך ממילא טמנ"ל כשעלה ברצונו ה

מאמר   והיינו  דא"ס(  מלכות  בשערי הלשם  )כמ"ש  ישראל  נשמות  והוא שרש  אותו  שימליך  זולתו  שיהיה 
 חז"ל ישראל עלה המחשבה תחילה  

ו בלבד.  הוא שמו  היה  פ"ג( עד שנברא העולם  דר"א  )פרקי  חז"ל  לזולתו ידוע  והיינו מאמר  רק  נצרך  שם 
נמצא שכבר שם טמון בכח בחי' זולתו אלא שעדין כלול בו ית' כמו שמו שכלול בו ואינו זולתו רק רומז על  

 זולתו שיהיה דבלא זולתו אינו נצרך
הכלים   קלקול  כל  שרש  הבחינות,  בכל  השבירה  כל  שרש  ביותר,  הגדול  הפגם  היא  אמלוך  אנא  ונפילת 

 ודם הבריאה, כשהכל היה כלול באחד. כולם, כי הוא מבחי' ק
כי זה עיקר כל עבודת  )תורה עב תנינא(  ע"כ עיקר תיקון הכל היא הענוה ושפלות וזה מה שיקום בתחייה  

 עוה"ז להחזיר את אנא אמלוך להקב"ה  דהיינו להחזיר את כל הבריאה לכפי שעלה במחשבה תחילה כנ"ל
יא שפלות והתכללות זה בזה של פרטי חלקי הכלים  וא"א להתחיל שום עבודה אלא ע"י מדת השלום שה

 להתחבר יחד לכלי אחד שזה הוא המיין נוקבין המעוררין שפע עליון לרדת כמבואר בתורה עה 
)עיין ע"ח שער יא סוף פ"ה שעולם הנקודים ששם השבירה מחוסר אחדות ואהבה לכן הן נקודות כל אחת  

 ( לחוד ולא קו עי"ש עוד
 

עי"ש בשם לקוטי אמרים )?( המתגאה סובר שהוא    גאוה וענווה אות דערך  רבי נחמן מטשערין  וד עיין דרך חסידים ל)ע
כמו שהיה בתחילה כשעלה ברצונו ית' למלוך הרי ירד    , מתעלה אבל באמת נעשה נצרך לעם שימליכו אותו הרי יורד

 .( קדוש הוא תכלית הענווה ולעומת זה בנפילתו הוא תכלית הגאווהאלינו כדי שנמליך אותו לכן אנא אמלוך ה
 

 להיות רודף שלום   בוהחיומגנות הנצחון והגאוה  תלמעשה תורה זו עיקרה מדבר
 )ולמעט מדברים אחרים(  \ו/ ביראה גדולהבכח ו תורה ותפילה יוהעיצה לזה דבור

 
 עד כאן הקדמה 

 

* 
 [ז]  עהתורה 

 .[ח] סי ארץאלקים ויראו אותו כל אפ יברכנו

דהיינו בגלל מדת הנצחון נעשה חלוק מחבירו וכדי לנצחו   דהנה יש מדת נצחון ומחלוקת ומלחמה
   חוזר ומתחבר אליו למלחמה כי מלחמה לשון להלחים ולחבר

כמ"ש השי"ת  בהם  עבד  לא  שעדיין  מדמים  זו  מדה  בא  ופנצחם  ויז  [ט]   ומהיכן  רש"י  י. 
)עוקצין    \יג /וכו'  \יב/לישראל אלא השלום  \יא/ כהולא מצא הקב"ה כלי מחזיק בר  \י/דמים

 
באריכות כיצד נתפזרו הניצוצות וכיצד האדם חוזר  פרשת חקת בלק דף תתה במהדורת ווערנער שנת תשסד מבאר    עיין ערבי נחל   ו 

 ומלקטן ע"י תורה ומצוות 

 זו תחילתה גם היא מלשון החברים כמבואר בסוף תורה קח, ובהמשך נכפלה בלשון מוהרנ"ת. לא ידוע היכן ומתי נאמרה    תורה   ז 
 תהלים סז ח   ח
 ישעיהו סג ג'   ט 
 רש"י דמם שהוא תוקפו ונצחונו של אדם.פ   ויז נצחם   י

לשון המשכה כמו המבריך את האילן שמכופף ענף עליון )הזקנה בלשון המשנה ערלה א ה( לארץ עמ"נ שיחזור ויגדל מתוך    ברכה   יא
ֱעַקר ּובֹו  הארץ הכי נמי כל ברכה עיקר כוונתה שיצמח כבוד שיחזור כבוד שמיים ומ"נ על ידה ממטה למעלה. ועי"ש במשנה   ּנֶ ֶ ִאיָלן ש 

ֵרָכה, ְוהּוא ַחֶיה  ֵרָכה   ּבְ ּבְ ֵקָנה ִלְהיֹות ּכַ ה, ָחְזָרה ַהּזְ ּנָ . שם הכוונה לענין מנין שנות ערלה אבל לענין שלנו רומז לתנו עוז לאלקים ובחי'  ִמּמֶ
 אשה לה' שכביכול נעשה בחי' אשה )בתורה טו אות ה( 

בשלום  יב להי הכלל  עמ"נ  בזה  זה  והתכללות  אחדות  דהיינו  ממש,  שלום  אלא  ויתור,  בחי'  שאינו  וכאן  ,  יותר.  גבוה  לאור  כלי  ות 
גבוה יותר שעל ידו מתיישבת הסתירה, מתיישבת דייקא ולא   שהקושיא היא מחלוקת ונצחון כנ"ל נמצא שהשלום מאיר איזה אור 

 שמתבטלת.  
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חלקיו  פ"ג( בין  שיש  הוא השלום  כלי  מהות  יש בחי' העושה שלום\יד/   כי  ובמחלוקת  והוא   \טו/ . 
לו   מ"נ  'בחי' העלא ו( להשפיע  )לפנות מעסקיו  למשל    פירוש התעוררות התחתון לעורר את העליון 

ידיעות   הוא בחינות מחלוקת  \יח/לאדם איזה קושיא  \יז[/ טז]  כשנופל נובעת משתי  כי כל קושיא 
סותרות. אבל מה שהן נעשות בבחי' מחלוקת זה תלוי באדם כי יש ידיעות סותרות שאינן בבחי' מחלוקת 

והתירוץ הוא בחי' העושה שלום והוא העלאת    \יט/ אצלו. דהיינו אותן שכבר יש לו תירוץ עליהן
  \כא/והוא העלאת מ"נ למקום אחר ולפעמים שלום עושה שלום במ"א \כ/מ"נ

בורא ניב שפתים   [כג ]  כמ"ש  \כבם/ותורה ותפלה הוא גם כן בחי' העלאת מ"נ שהוא שלו
  [.כה]  את הכלעושה שלום ובורא ו \כד/שלום

כי בשעת בריאה נפלו עולמות למטה והעולמות הם אותיות ונתפזרו לכמה ניצוצות וע"י  
] הע" ונתתי שלום  וזה    \כח/הנצוצות ונעשה עולםמ  \כז/ של תורה ותפלה נעשה צירוף  [כומ 

 נתעלה הניצוצות ונעשה שלום  \ל/כי מהארציות [כט]  בארץ

 
ִלי  יב    ' פרק ג  ן עקצי משנה    יג ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוש   ַהּקָ א, לֹא ָמָצא  ן ֲחַלְפּתָ ּבֶ ְמעֹון  ִ י ש  ַרּבִ ֱאַמר  ָאַמר  ּנֶ ֶ לֹום, ש  ָ א ַהש ּ ָרֵאל ֶאּלָ ְלִיש ְ ָרָכה  ּבְ ַמֲחִזיק 

לֹום:  ָ ן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבש ּ  )תהלים כט(, ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

 עיין לקמן בלשון מוהרנ"ת לא העתיק תיבת וכו' משמע סבר שהפסוק שהביאה המשנה לראיה אינו נצרך לענין שלנו 

שנים אוחזים בכלי בזה לא אמרינן עד מקום שידו מגעת    )טוען ונטען ט ז(שיש בין חלקיו כמבואר באור שמח  הוא השלום    מהות כלי   יד
 כי חלק מכלי אין לו ערך כלל כי מהות כלי הוא שיכול לקבל בתוכו וזה רק מכח ההתחברות של חלקיו זה לזה.

בפשטות   טו  עוש   צ"ע  שע"י  אלא  שלום  עושה  יש  עצמה  שבמחלוקת  הכוונה  )לשון  אין  רבינו  לשון  אבל  המחלוקת  מבטל  שלם  ה 
 החברים( משמע קצת שבמחלוקת עצמה כבר טמון הענין וצ"ע 

גבי קושיא עיין של"ה הקדוש שער אותיות אות ח' חבר טוב אות ב' ושם תורה אור אות ט'. במדבר נשא בהעלותך    לשון נפילה   טז 
ט. שפע טל חלק שפע שער ו' נהר שלום סדר פורים דף מא. מזרחי  -עה"פ נשא את ראש בני גרשון  אלשיך שמות ל יג ויקרא כא ח 

 על פרש"י בראשית יט כ' ועוד שם  

הן  כשנופל    יז  הקושיות  שכל  נותנת  הסברא  כי  וצ"ע  חכמה  בבחי'  אלא  הבינה  בבחי'  שאינו  משמע  נופל  הלשון  צ"ע  קושיא  לאדם 
 דייקא בבינה שמבין דבר מתוך דבר ומברר הידיעות שקבל בחכמה  

הש"י כלפיו שאינה הוגנת. פי' שנדמה לו שצריך להנהיגו אחרת כי כך למד שצריך להנהיג אדם כמותו, כדלקמן    גון על הנהגת כ  יח
)הערה הבאה( שהן שתי ידיעות סותרות. והשלום הוא ע"י ביטול כל מדותיו להיות כלי לקבל השגת אלוקות אחדות וטוב המנהיג  

 לא בודאי הנהגתו היא הטובה לו ביותר להביאו לשלימות טוב עוה"ב הצפון לו.  שהמנהיג אותו הוא רק טוב ומיטיב וממי 

מדכלל לעיל נצחון מחלוקת ומלחמה כאחד משמע שהקושיא שמדבר כאן עליה היא גם בחי' נצחון שידיעה אחת מבקשת    ומשמע   יט 
 לבטל את הידיעה השניה ועל כן נעשה אצלו מחלוקת ומלחמה בליבו.  

בחי'    התירוץ   כ מ"נ  הוא  העלאת  בחי'  לא    -שלום  ועי"ז  אמלוך  אנא  טען  כלי  חלק  כל  שכידוע  כלים  משבירת  נבעה  הקושיא  כי 
והשלום הוא תיקון הכלים שנתאחדו כדי   וחזרו האורות למקומן למעלה   נשברו הכלים  להיות כלי לאורות העליונים לכן  נתכללו 

התחתון   התעוררות  דהיינו  מ"ן  העלאת  כל  לכן  עליון  אור  לקבל  לקבל  כלי  מתיקון  מתחילה  היא  לו,  להשפיע  העליון  את  לעורר 
בתוכו את השפע, והתיקון הוא לעשות שלום בין חלקי הכלי. ונמצא שהקושיא היא פירוד ומחלוקת בין חלקי הכלים והשלום חוזר  

 ומאחדם להיות כלי לתירוץ שהוא השפע הבא מלמעלה שנתעורר לרדת ע"י העלאת מ"נ של השלום.   

 אצל חבירו גם כן  זה  הכוונה כשאחד מתעורר בכסופין גורם ע"י    ואולי צ"ע    כא
 אמר שהעלאת מ"נ עושה שלום משמע ולא שלום בעצמו   צ"ע לעיל   כב
 ישעיהו נז יט   כג
נראה שרומז שתפלה שהיא בחי' שלום כי שלימות התפילה היא כשהיא שגורה בפיו כמבואר בברכות לד: עי"ש פרש"י    פסוק זה   כד

 אז מובטח על השלום.  -כשהניב בריא באדם    -שפתים    ב בורא ני נובעת מלבי אל פי ופרש"י על הגמ'    –ורה  שג  -על המשנה  

 של שחרית והוא תיקון לשון של חז"ל לפסוק בישעיהו מה ז' עושה שלום ובורא רע   לשון תפילת יוצר   כה 

 דהיינו מיין נוקבין   פי' העלאת מ"נ   כו 
קדושה, הפירוש שנעשו כלי למשמעות הזו והמשמעות היא האור )החיצוני ופנמיות    שצרופי אותיות כשיש להן משמעות   דהיינו   כז 

האור הוא השגת אלוקות שמרגיש ע"י המשמעות(. והן נעשו כלי מכח שלום שהאיר בהן כנ"ל והשלום שעל ידו נעשו הכלים הוא  
פיע, כי כשמתגלה שלום בעולם הפירוד  עיקר ההעלאת מ"נ יותר אפילו מעצם המשמעות שגם היא עולה לעורר הרצון העליון להש 

 והמחלוקת זה יקר ביותר למעלה.

בעצמו הוא כבר השפעה מלמעלה אלא שאינה השפעה ממש אלא בבחי' מקיף שנותן הרגשה בגודל ומעלת המשפיע    ונ"ל שהשלום 
נה זוכה למוחין ואמונה  והשפע ומכח זה נעשה ביטול ושלום אצל המקבל שנכסף אל השפע הזה. וזה בחי' הכלל הידוע שמכח אמו 

 בעצמה גם היא מלמעלה אלא שהיא מבחי' המקיף בחי' מרחוק נראה לי ה' וכמבואר בלק"ה ע"ת ה.

מה   כח העולם    צ"ע  וכאן  בתוכו.  ע"י שמעלים אותו  את האור  הכלי שמגלה  ע"י  הכוונה להעלם שנעשה  כלל  עולם, שבדרך  נקרא 
צוצות הן אותיות כמבואר לקמן והם שברי כלים והאורות חזרו למעלה ואינם  נעשה מהנצוצות הקדושים דייקא. ונראה גם כאן הנ 

 מאירים בהם עד שיחזרו להתחבר ע"י השלום שעושה ע"י דבורי תורה ותפלה.  
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ע    [לא]   ולאמר לציון עמי אתהוזהו   ע  א"ת  וכו'מי אלא  ג"כ כמו   כי  [לב]  מי בשותפי  הוא 
יום עד ביאת   נעשה בכל יום   להה כנ"ל. ובחי' ז  \לד/שמים וארץ  לג לולו יבורא במ דהיינו שבכל 

נעשה   ה' משיח   לזעמדו ווביום ההוא  עד    \לו/ עד ביאת משיח  ליקוט הנצוצות הקדושים ע"י עובדי 
ותורה ותפלה הם גם כן בחי' עמידה תורה    מו שהוא בחי' רגלי[  לט]  לחתיםירגליו על הר הז

עמדי  [מא]  כמ"ש עמד  פה  בתחתיהמב  ואתה  פנחס   ותפלה[  מד]   ההר  מג תותיצבו  ויעמוד 
ועמדו רגליו על נתקרבו בחי'  גלין דתורה ותפלה  [ והוא בחי' רגלין וע"י בחי' רמה]  ויפלל

יהלך  [מו]   , כמ"שהר הזתים .  צדק תדברון  [מז]  וצדק הוא תורה ותפלה כמ"ש  צדק לפניו 
ודאימא   דאבוה  בשוקא  דינוקא  שותא  נו}וז"פ  תורה  [מח:{] סוכה  של  הדיבורים  ע"י  כי   .

ור של התינוק פועל בשוק  כנ"ל שותא דינוקא בשוקא פירוש הדיב  ותפלה נעשה בחי' שוקין ורגלין

 \נ[/ מט]   ובדבר ה' שמים נעשו  והירך דהינו שנעשה על ידו רגלין למלכות להיות בבחי' צדק לפניו יהלך 

 
כי עולם רומז למקום כמבואר בתורה ה' עולם שנה נפש וכאן משמע שהוא דיבור של תורה או תפלה דהיינו בריה רוחנית    עוד צ"ע 

 ' מ"נ.  העולה בבחי 

רומז ליותר מבחי' "קומה" שהיא רק    עוד איתא  ונראה שעולם  הוא עולם קטן דהיינו שכלול מכל הבחינות  בלשון הראשונים אדם 
 עשר בחינות.  

 דברים כו ו'   כט 
 הן שברי הכלים שנפלו לארציות ומשם צריך להעלות אותן.  כי הנצוצות   ל

 ישעיהו נא טז   לא

 הזוהר דף ה.  הקדמת   לב
 לולובמ -מתרצו  לג

משמע   לד עליהם    צ"ע  להוסיף  ומה אפשר  אותם  עשה  מי  וצ"ע  שלימים  כלים  הכלים אלא  משברי  לא  הם  הקיימים  וארץ  ששמים 
 מתיקון השברי כלים.   

שעי"ז דייקא נעשה בכל יום מעשה בראשית מחדש כמ"ש בכל יום מחדש בעשה בראשית. אבל א"כ צ"ע איך יתחדשו כשיבוא    ואולי 
 משיח.

 תזא  -בתשכט  לה 

יפסיק אלא להפך כשיגמור להעלות כל הניצוצות אזי יבוא משיח כי יש רפ"ח נצוצות שצריך    נראה   לו  דאין הכוונה שביאת משיח 
 לתקנן כמבואר בשער רפ"ח באוצרות חיים.

 יעמדו -מתרלו  לז 

 הזתים -מתרצו  לח

 זכריה יד ד'   לט 

 רגלין  -מתרלו  מ

 דברים ה כז    מא
 ויתיצבו -בתשכט  מב

 תיתבתח  -מתרלו  מג

 שמות יט יז   מד
 תהלים קו ל'   מה 
 תהלים פה יד   מו 

 תהלים נח ב'   מז 
 דבריו של התינוק הם מה ששמע מאביו או אמו    –או דאבוה או דאימיה והפירוש    הגמ'   גרסת   מח

  שוקא רומז לשוקיים דהיינו רגלין דהיינו שע"י הדיבור של התינוק בתורה ותפילה שהם בחי' או"א מתקן הנצוצות מבחי'  ולפי רבינו 
 צולע לבחי' ויבן את הצלע דהיינו תיקון המלכות  

 תהלים לג ו'   מט 
ל ְצָבָאם:   נ  יו ּכָ ּו ּוְברּוַח ּפִ ַמִים ַנֲעש  ָ ְדַבר ְידָֹוד ש     תהילים פרק לג )ו( ּבִ

מן    יציין כאלו השמים בכללם נעשו ע"י הדבור, וע"י הרוח שיצא מפיו בעת הדבור שהוא קל   -וברוח פיו נעשו כל צבאם    -  מלבי"ם 
ד', וכבר בארתי בפי' בראשית שהיה הבדל בין בריאת השמים   הדבור עצמו נעשו כל צבאם, שהם הכוכבים ומאורות שנתלו ביום 
גם המאורות נבראו ביום הראשון עם   ובין בריאת הארץ שבהשמים לא שינה דבר רק נשאר הכל כמו שנברא בדבור הראשון, כי 

כן בארץ שאחרי שנבראת הארץ ביום הראשון, באו בה כמה שנוים ע"י התשעה מאמרות,    השמים רק שנתלו ביום ד' כמ"ש חז"ל, לא 
שהוסיף אח"כ מקרים חדשים על הנעשה ביום ראשון, הקואת המים והתהוות היבשה, ועליית האדים אל הרקיע, והברואים שנבראו  
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במאכל ובמשתה ובמלבוש. והתענוג שיש מן הדבר   \נא/ לכן יש ניצוצות שנפלו בכל דבר
הם בחי'  הם אותיות. וקודם שמוציא אל הדבור,    נבמאכל ומשתה הוא הניצוצות והנצוצות

הנפש מכח לפועל  . וכשיצאה  כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא  [נג ]   דם. והוא בחי' נפש, כמ"ש

בחי'    \נד/ לדיבור בדברוהוא  יצאה  בחי'  [נה]   נפשי  היא  וקודם  יר.  על  [ נז]   נוכויצולע 
הנ"ל קודם הדיבור    נט. ומפני שנצוצות[נח]   ויבן את הצלעובהיציאה אל הדיבור, הוא בחי'  

והם בבחי' שברים ומחלוקת, כי כל ניצוץ מתגבר על חבירו. ובהוציאו אל אין להם צירוף, 
הדיבור הוא בצירוף והוא בחי' שלום. נמצא שצריך בהניצוצות הנ"ל לדבר בדברי תורה  

לוי הטיח דברים    \סא/[ס.{] תענית כה  .סוכה נג}ותפלה ולא בדברים אחרים. וזהו פי' הגמרא  
בחי'   שהוא  ואיטלע  מעלה  עלכלפי  בדברים  יריכו  צולע  הניצוצות  שהוציא  מכח  כי   .

 . וצריך לדברצולע על יריכונשאר בבחי'  \סב/אחרים
 

 
הארץ ועושה הוא כוננה, כי הוסיף בה תקונים  עליה, כמ"ש כה אמר ה' בורא השמים )רק בריאה הראשונה לבד( הוא האלהים יוצר  

 ע"י המרת צורה בצורה, וע"כ בשמים אמר שישר דבר ה' כי לא הוסיף עליו דבר, אבל בארץ אמר.
לו להביא ראיה שגם הארץ    ה ר מתענוגים שנפלו לגשמיות א"כ הי שהניצוצות הם דבר ה' שבו נבראו שמים וצ"ע הרי מדב   מפרש   נא

ל  ולמה  ה'.  בדבר  לדיבור  נבראה  אמירה  בין  לחלק  ונ"ל  דייקא.  אמירה  היינו  מאמרות  בעשרה  נברא  העולם  שכל  פשוט  הביא  א 
כמבואר בתורה כא שאמירה רומז לפנמיות יותר. ועוד שבדבר ה' שמים נעשו מובא בהרבה ספרים שלמדו ששמים לאו דווקא אלא  

 שנפלו אולי הם באמת בחי' שמים כלפי הגשמיות ממש.כולל גם את הארץ. עוד אולי אפ"ל שכיון שמדבר מהניצוצות הקדושים  

 והניצוצות -מתרצו  נב

 ויקרא יז יד   נג
עיין ערבי נחל ויקהל דרוש א' ועי"ש וישלח דרוש ב'  כשיצאה לדיבור הכוונה מכח לפועל מנפש לדיבור ועיין ביאור העניין    הלשון   נד

 לא לשון מוהרנ"ת ותורה צח תנינא  הוא הנפש ממש. ועיין תורה  עיין תורה קעג הדבור  עוד    .בשם הבעש"ט עה"פ נפשי יצאה בדברו 

 שיר השירים ה ו'   נה 

 ירכו -מתרצו  נו 

 בראשית לב לב   נז 
 בראשית ב כב   נח
 שניצוצות -מתרצו  נט 

 המאמר נזכר ג"פ בש"ס ורק בתענית כה. מבואר מה הטיח   מוהרנ"ת ציין מגילה כב:   לקמן   ס
יטרא אמר לפניו רבונו של עולם עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך אתא  לוי גזר תעניתא ולא אתא מ   .תענית דף כה   סא

מיטרא ואיטלע אמר רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי  
   ליה.  והא גרמא ליה והא לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע הא והא גרמא 

נועץ גודליו ונשען עליהם, ושוחה עד שנושק את הרצפה וזוקף, ומתוך שאינו יכול להשען על    -אחוי קידה    -:  דף כב   מגילה   רש"י פ 
לפי שהטיח    -הא והא גרמא ליה      גודליו, ואין ידיו מסייעות אותו בזקיפתו וצריך להתאמץ במתניו ומתוך כך נצלע בבוקא דאטמא: 

   נתקלקל בשעת הסכנה: 

נעשה חיגר, לפי שכשזוקף גופו מאליו, ואינו נשען על ידיו בחזקה לדחוף גופו למעלה, נמצא כל אונס    -איטלע    -.נג  דף   רש"י סוכה 
נענש בחטאת דברים ונענש בשעת המאורע, כדאמרינן במסכת שבת )לב, א( נפל תורא חדד    -הא והא גרמא ליה    זקיפתו על מתניו:  

 לסכינא: 

 טיח ואילו מלשון רבינו משמע רק שדיבר דברים אחרים משמע אפילו דברים בטלים.הגמ' משמע דווקא ה   צ"ע כי לשון   סב
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,  \ד/לבשר אחד  ג ה והי  [ב]   . וזה פי' הפסוק\א/גוף בטל ואפסבתורה או בתפלה עד שיהיה ה
שיהא הגוף אחד עם הדיבור עד שיהא כאפס. ובמה הוא בא לדבר זה ביראה, כי אחז"ל 

 :   הוא יראה[ ה]  פחד יצחקגוף קשה פחד שוברו. ופחד הוא  {ב"ב יוד }

ויראו   [ו]  הפסוקוז"פ   כל  ,  \ח/ כי הברכה כשיהיה בבחי' יראה  'כלו.  אותו  זיברכנו אלקים 

: ובתורה ותפלה  והיו לבשר אחד. כלומר כל ארציות נעשים אפס, כמה שכתוב  אפסי ארץ
וצעק מחשבה  גוונים  ב'  ודוהיש  משה  בחי'  והוא  הצעק\טד/,  כי  בחוץ בחי'    ה.  חכמות 

 [ טו]  , וכתיבויצעק משה  [יד]  במשה כתיב  \יג [/יב]   כיךיחמוקי ירומחשבה בחי'    \יא[/י]  תרונה
וכו' וידבר  בחי'  וילך  וזה  רבים  בחוץ תרונה, כלומר שהיה מקהיל קהלות    ובדוד   חכמות 

 :  חכמות בחוץ תרונהוהוא ג"כ  ברכו אלקים יזלות יבמקה [טזכתיב ] 

 
זאת התורה, הלשון אינו מתוקן ומסודר כלל, גם חסר הרבה. וכל אשר מצאה ידי    גם]יח

  [י לחזור ולכותבם במהדורא תנינא. וזהו, הוכרחתיטלהבין מדברים אלו בעזרה"י 
 

 : אותו כל אפסי ארץ כאלקים ויראו יברכנו  )תהלים סז( 

זאת באה מדמים שעדיין לא עבד בהם  כי יש   ומדה  ומלחמה,  ומחלוקת  נצחון  מדת 

, ופרש"י דמים.  ויז נצחםסג(    ')ישעי  "שאת הש"י. כי עיקר מדת הנצחון הוא מהדמים, כ

 
 כה לזה ע"י יראה שכתוב בה ויראו אותו כל אפסי דייקא דהיינו שיראה מאפסת את הגוף.אפס עפ"י מה שיבאר בסוף שזו   נקט לשון  א
 בראשית ב כד   ב

 והיו )כלשון הפסוק( -מתרלו  ג

והיו לבשר אחד מדבר באדם וחוה וכאן רומז לגוף ולדבורי תורה כי אשה בחי' גוף כלפי איש שהוא בחי' תורה. ושלימותם    הפסוק   ד
 אר בתורה יט עה"פ כי מאיש לוקחה זאת. ותורה פב תנינא.  כשהיא בטלה אליו כמבו 

 בראשית לא מב. ושם לא נג   ה 
 תהלים סז ח   ו 
 וייראו -מתרלו  ז 

וזה נעשה ע"י יראה שבטל עזות הגוף ונעשה שלום שהוא    כנ"ל   ח כי ברכה היא ממעלה למטה שייך רק כשיש כלים לקבל השפע 
 הכלי מחזיק ברכה כנ"ל.

 אור גדר היראה בתורה ב הארכתי בבי 

 ומבאר משמע ששניהם בחי' צעקה ועיין בסוף התורה שמוהרנ"ת כותב שלא הבין את סיום התורה כאן   כפי שהולך  ט 

אפשר  ואני    ואולי  בחי'  ודוד  משה  תורת  תורה  בחי'  מחשבה  ומשה  צעקה  ותפילה  מחשבה  היא  שתורה  באפילה  כמגשש  להוסיף 
ה בחי' צעקה ותפילה כמ"ש מה תצעק אלי ובדוד יש תורה כמובא ה עמו שהלכה  תפילה בחי' צעקה זה בכלליות אבל יש גם במש 

 כמותו בכל מקום.

 משלי א' כ'   י
לנגלה שהוא דברים שאפשר לדבר מהם להבדיל ממחשבה שהיא דברים שבלבו רומז לנסתר שכל אחד משיג כפום מה    אולי רומז   יא

 עיין תורה טו.  דבלביה ונסתר רמוז בירך כמבואר בגמ' מה ירך בסתר וכו'  

 שיר השירים ז ב   יב
ירכיך כמו  ו   עיין מועד קטן טז.  יג ישנו לתלמידים בשוק, מאי דרש חמוקי  גזר רבי שלא  ישעיהו רמז תסג פעם אחת  ילקוט שמעוני 

כל העוסק בתורה מבפנים   והא כתיב חכמות בחוץ תרונה, ההיא כדרבא דאמר רבא  דברי תורה בסתר,  ירך בסתר אף  חלאים מה 
 מכרזת עליו מבחוץ, והא כתיב לא )מראש( בסתר דברתי, ההוא ביומא דכלה, תורה  

 שמות ח ח, שם יז ד', במדבר יב יג.   יד

 דברים לא א   טו 
 תהלים סח כז   טז 
 במקהלות -מתרלו  יז 

 הערת מוהרנ"ת בתקפא. בתרלו נדפס בטעות וגם במקום ]גם, ומתרצו תוקן  יח
 בעזר הש"י –מתרלו  יט 

 וייראו -מתרלו  כ
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, כי לא מצא הקב"ה  [כא]  נצחון והמחלוקת ולרדוף אחר השלוםוצריך כ"א לבטל מדת ה
פ"ג( )עוקצין  השלום  אלא  ברכה  מחזיק  בתורה  \  כב/ כלי  הרבה  שידבר  ע"י  זוכין  וזה   .

כשיש מחלוקת, צריכין לעשות שלום. וזה העושה שלום  כי    :    ותפילה,. עי"ז יזכה לשלום

הוא   איזה קשיא,  כי כשנופל לאדם  כי חלוק  \כג /בחי' מחלוקתהוא בבחי' העלאת מ"נ.   .
וחולקין זה על זה.  ואינו מבין הדבר. כי נראה לו כאלו הדברים סותרין זה את זה,  לבו 
והתירוץ הוא בחי' העושה שלום, כי ע"י התירוץ הוא עושה שלום בין הדברים הנראים  

א  כי עיקר בחי' העלאת מ"נ, הו ]כה.  \כד/כחולקים וסותרים זה את זה, וזהו בחי' העלאת מ"נ
  [ או כז]   להש"י  , כגון כשא' משתוקק\כוואהבה שמעורר אחד לגבי חבירו/  בחי' השתוקקות

להש"י  ומתקשרין  מתחברין  שעי"ז  מ"נ,  העלאת  בחי'  זהו  אמתי,  לצדיק  לנסוע 
שלום\כח/ ולצדיקיו העושה  שזה  נמצא  חבירו\כט/.  לגבי  כ"א  בלב  אהבה  שמכניס  , \ל/, 

ולפעמים זה השלום עושה    .[\לא/העלאת מ"נומקרבם יחד ועושה שלום ביניהם, זהו בחי'  
אחר למקום  מ"נ  העלאת  בחי'  והוא  במ"א,  בתורה  \לב/ שלום  שמדברים  הדיבורים  וכל   .

בורא ניב )ישעי' נז(    "ש, כ\לד/. שהוא בחי' שלום\לג / ותפילה הם בבחי' העלאת מ"נ כידוע
וזה עיקר תיקון הבריאה,  \לה/שפתים שלום . כי \לז/[לו]   את הכל  עושה שלום ובורא   כ"ש. 

 
 ום ורדפהול ש לד טו בקש   תהלים   כא
ז( הוא השלום שיש בין חלקיו כמבואר באור שמח    כי מהות כלי  כב שנים אוחזים בכלי בזה לא אמרינן עד מקום שידו    )טוען ונטען ט 

 מגעת כי חלק מכלי אין לו ערך כלל כי מהות כלי הוא שיכול לקבל בתוכו וזה רק מכח ההתחברות של חלקיו זה לזה 

קשיא   כג סתי   כי  חכמה  היא  הן  הידיעות  הדברים  ובשורש  קושיא.  זו  אין  לו  וקשה  כלום  מבין  כשלא  אבל  ידיעות  שתי  בין  רה 
 וכשמבררם להבין דבר מתוך דבר זו הבינה ומינה דינין מתערין בחי' שרש למחלוקת.  

מה שמעורר את השפע  התירוץ הוא שלום והוא מיין נוקבין וצ"ע לכאורה התירוץ הוא שפע הבא מלמעלה ואילו מ"נ הוא    משמע   כד
לרדת. ונ"ל שמוהרנ"ת מתכווין כאן לקושיא על הקב"ה או הצדיק שעי"ז חלוק ליבו מהם ואזי הוא בחי' שברי הכלים שאין אחדות  
ביניהם כי חלוק ליבם זה מזה. לכן התירוץ שיש לו על קושיא זו עושה שלום ואזי יכול להשתוקק לצדיק ולהתקשר לצדיק ולהעלות  

 זוכה לכל הטוב.מ"ן. ועי"ז  

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא כה 
נראה מוכרח    לכאורה   כו  יותר  בעיון  חבירו לאו דווקא כמבואר בהמשך שהכוונה להשתוקקות אל הקב"ה או הצדיק, אבל בהמשך 

שחבירו דווקא ועיין לקמן. בעצם המושג מ"ן הכוונה היא להשתוקקות המקבל לקבל מהמשפיע ומצורף לזה גם מה שמתקשט עצמו  
 שים טובים כדי לעורר רצון המשפיע להשפיע לו ובזוהר מובא הלשון חזי ברא במה קאתינא עיין תורה לז אות ו'.במע 

 וזה סוד נפילת אפים עיין תורה לא בלשון מוהרנ"ת ד"ה   כז 

 התקשרות שאוהב את הצדיק עד שנפשו קשורה בנפשו.  עיין תורה קלה   כח
כוחו לתקן את השבירה שהיתה בגלל חוסר השלום. א"כ העיקר חסר מן הספר  שעיקר התיקון הוא השלום שרק הוא ב   צ"ע כיון   כט 

כיצד עושים שלום. ואם כוונת מוהרנ"ת בהערתו זו שבסוגרים לומר שהשלום נעשה ע"י ההשתוקקות והתקשרות לצדיק ולהקב"ה,  
ונתתי את בריתי שלום ואע"  ונ"ל כי הברית נקרא שלום כמ"ש  פ שלא מזכיר כאן תיקון הברית  עדיין חסר הרבה מן הספר לבאר. 

בתורה זו אבל פשוט שבכל מקום שמדבר מהתקשרות לצדיק הכוונה לתיקון הברית כי צדיק הוא מאן דנטר ברית וצדיק יסוד עולם  
זה בעצמו הברית   בין שני דברים  וגם פשוט ששלום  לתיקון הברית אלא ע"י התקשרות לצדיק.  וא"א לזכות  וברית מרכבה ליסוד. 

. ומי שחסר לו הברית שלום עם הצדיק חסר לו הכל ואין לו ברית עם שום דבר שבקדושה.    ועיין מזה בתורה לד אות ז'.  שביניהם 
 שחרפת לב דהיינו שברית הכלים שכידוע הם רפ"ח נצוצות שנפלו התיקון הוא רק ע"י תיקון הברית והתקשרות לצדיק עי"ש.

כיון   ל הרי   צ"ע  בקו של ממטה למעלה  הוא  ונ"ל    שמ"נ  בזה.   כלול  שגם מחבירו אליו  ואינו מאחד לחבירו דמשמע  חד סתרי  הוא 
דהיינו שכל אחד   לזה  זה  כל החבירים  למ"נ שבין  גורם  הזה  והמ"נ  מ"נ  זה  ולצדיק  מוהרנ"ת לחדש שההתקשרות להקב"ה  שכוונת 

רבינו )חיי מוהר"ן אות רצב( העולם ראוי    למחזיק את חבירו גדול ממנו ומשתוקק אליו כדי שיאיר בו אור הקב"ה והצדיק. וזה שאמר 
כוונת   ונ"ל שזה  ביניכם.  גם  גדולה  תיהיה אהבה  שעי"ז  וביניכם  ביני  והכוונה  כולנו  בין  דהיינו  שבינינו.  האהבה  על  שיתמהו עצמן 

ועיין לעיל במה שבארנו שזה בעצמו סוד השלום שכל חלקי הכלי מתאחדים  ביניהם    רבינו בהמשך שמ"נ עושה מ"נ במקום אחר. 
 באחוה כיון שרוצים לזכות באור גדול הגבוה מהם.

שכיון שכל המבואר כאן הוא לשון מוהרנ"ת מדוע דיבור זה סגר בסוגרים. ומסתמא כיון שיש כאן איזה ביאור שמוהרנ"ת    צ"ע   לא
 מבאר מעצמו שאינו פי' בדברי רבינו שכאן. אלא עניין שידע שזו דעת רבינו בנושא זה.  

 אהבה והשתוקקות להקב"ה ולצדיק נעשה עי"ז אהבה והשתוקקות זה לזה בין החברים שע"י ה   כנ"ל   לב

 שהולך ומבאר ועיין תורה ב' אות ו'   כפי   לג
וארץ לא שמתי. עי"ש פרש"י שחז"ל דרשוהו לענין ברית    תורה   לד ולילה חוקות שמים  יומם  היא ברית שלום כמ"ש אם לא בריתי 

 התורה שבזכותה נבראו שמים וארץ.

ָפאִתיו: \ }ִניב \ )יט( ּבֹוֵרא ִנוב    נז פרק יהו  ישע   לה  דָֹוד ּורְׂ רֹוב ָאַמר יְׂ ַלּקָ לֹום ָלָרחֹוק וְׂ ָ לֹום ש  ָ ָפָתִים ש   { ש ְׂ
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למטה   עולמות  נפלו  בריאה  כידועלחבשעת  כלים  שבירת  בחי'  [לט]   )ע"י  הן  והעולמות   ,)
צירוף  \מ/אותיות נעשה  ותפילה  תורה  של  מ"נ  העלאת  וע"י  ניצוצות.  לכמה  ונתפזרו   ,

והאותיות אלו \מב[/מא]   מהנצוצות  שמכניס  קודם  כי  שלום,  בחי'  וזהו  עולם.  ונעשה   ,
והאותיות   ותפדיבו  מג תוךבהנצוצות  תורה  והם  מדלהירי  וחיבור,  צירוף  שום  להם  אין   ,

חבירו על  מתגבר  ניצוץ  כל  כי  ומחלוקת,  שברים  הדיבור  \מה/בבחי'  אל  וכשמכניסם   .
תורה   של  דקדושה  הדיבור  ע"י  כי  שלום.  בחי'  שזהו  ומחברם,  מצרפם  הוא  דקדושה, 

ונתחדשמולהיותפ נתתקנין  שעי"ז  כנ"ל  שלום  נעשה  שעי"ז  מ"נ,  העלאת  נעשה  כל ,  ין 
ולאמר  העולמות הנפולין, ונחשב כאלו בראן מחדש. וזהו משארז"ל )הקדמת הזוהר ד' ה(  

מי בשותפי מה אנא בורא שמים וארץ במילולי אף מי אלא ע  ע    "תא  [מז]  מי אתהלציון ע  
, כי חוזר ומחדש  מחלה יוארץ בדיבורי תורה ותפ  'אתה כן וכו'. כי בוודאי הוא בורא שמי

הנפו העולמות  כו(  ומתקן  )ויקרא  בחי'  וזה  כנ"ל.  בארץלין  שלום  מהארציות ונתתי  כי   ,
, ונעשה שלום, שזהו עיקר תיקון הבריאה כנ"ל. ע"כ צריכין לדבר רק  מטנתעלין הנצוצות

. כדי להעלות הנצוצות הנ"ל, לתקן כל העולמות.  [נ]   דיבורים קדושים ולא דברים אחרים

 
ניב שפתים לחבריו שבמקום שדברו אליו עד עכשיו רע וקראו עליו    פשט הפסוק  עיין פרש"י שמדבר בבעל תשובה שהקב"ה יברא 

 תגר, ידברו אליו מעכשיו טוב ושלום 

 פירש שהקב"ה שברא את העולם בניב שפתים הוא יקרא לו לשלום    "ם והמלבי 

 מפרש כמו הגמרא בברכות לד: שהקב"ה יברא לו בעצמו ניב שפתים   אבל רבינו 

לו מנין אתה יודע אמר להם    אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו   -  : ברכות דף לד 
 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף: 

אמרו עליו על רבי חנינא וכו': מנא הני מילי אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה'  
 ורפאתיו 

 במרוצה ואיני נכשל, ותחנתי נובעת מלבי אל פי, כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים: אם סדורה תפלתי בפי    -אם שגורה    -  רש"י 

 כשהניב בריא באדם אז מובטח על השלום:   -בורא נים שפתים  

י    -  ועיין תורה י אות ד  ֵ ת ָראש  ֶ ". ֵאש  ת ָהִאיש  ֶ ב ֵאש  ֵ : "ָהש  רּוש  ֶזה ּפֵ ח " )א( ֶזה   -וְׂ ּתָ בֹות "ֲא דָֹני ש ְׂ ָפַתי ּתִ פְׂ ב    ּתֵ ֵ נּו ָהש  ַהיְׂ ה; ּדְׂ ִפּלָ ִחיַנת ּתְׂ ּבְׂ
דֹוש    'ַהּקָ י  ּכִ ָנִביא הּוא;  י  ּכִ יק,  ּדִ ַהּצַ ה, לְׂ ִפּלָ ַהּתְׂ ִחיַנת  ּבְׂ ת  ֶ רּוךְׂ    -ֵאש  דּוָרה    -ּבָ ה סְׂ ִפּלָ ּתְׂ ר  ּגֵ ַ ש  ין ס:( ּומְׂ יִקים' )ֻחּלִ ַצּדִ ל  ֶ ָתן ש  ִפּלָ ה ִלתְׂ ַאּוֶ הּוא ִמתְׂ

פִ  ָהֶנה ִמּתְׂ ּיֵ ֶ ֵדי ש  ִפיו, ּכְׂ ָרכֹות לד:(ּבְׂ ָרָכה )ּבְׂ רֹוָנם ִלבְׂ רּו ֲחָכֵמינּו, ִזכְׂ ָאמְׂ ֶ מֹו ש  ָפָתִים, ּכְׂ ֹון ִניב ש ְׂ ש  י ָנִביא הּוא, לְׂ ֶזה: ּכִ תֹו. וְׂ ָפָתִים"  ּלָ : "ּבֹוֵרא ִניב ש ְׂ
כּו'.   ִפיו וְׂ תֹו ּבְׂ ִפּלָ גּוָרה ּתְׂ ְׂ  ִאם ש 

 ן לשון דכתיב עושה שלום ובורא רע בישעיהו מה ז' תפילת יוצר של שחרית והוא פסוק בישעיהו אבל בתיקו   לשון תחילת   לו 
 נראה הכוונה לכל מה שצריך תיקון בבריאה דהיינו תיקון השבירה.  את הכל   לז 
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא לח

 שבירת כלים ובאוצרות חיים שער הנקודים ובקיצור בשער הכללים פ"א   ע"ח שער  לט 

היינו בצרופי אותיות של רלא שערים ובשבירה היה צריך להברא עולם  שמים נעשו ובעשרה מאמרות נבראה עולם ד   כי בדבר ה'   מ
בעשרה מאמרות אלא שלא הכילו הכלים את האור ונשברו ונתפזרו האותיות שהם השברי כלים )שבמהותם הם מחלוקת ונצחון שזו  

שה  טובים  הכלים  )דהיינו  נשברו  שלא  מאמרות  בעשרה  מכן  לאחר  שנברא  בעולם  ונפלו  שנשברו(  וזהו  הסיבה  שלום(  בבהם  יה 
 שנברא העולם מעורב טוב ורע עמ"נ שהאדם יתקן אותו כמבואר כאן ע"י דבורי תורה ותפלה בכח ויראה 

 ע"ח שער הכללים פ"א   מא
ועכ"ז עדיין נשארו קצת    -שער הכללים    -  עץ חיים   מב פי' כי האורות נסתלקו למעלה למקומן  ופי' מה שאמרנו שנשברו המלכים 

בכלים ונפלו באלו מאנין תבירי למטה ומהם נתהוו שורש הקלי'. ואע"פ שנתברר האוכל מהפסולת ועלה למעלה עכ"ז  ניצוצי קדושה  
וכן ע"י נשמת הצד  ומע"ט  לנו לתקן ע"י תפלה  וזהו מה שנשאר  ניצוצי הקדושה נשארו בתוכם.  נפטרים מעוה"ז י עדיין    קים כשהם 

 וכו'...

 תוך  -מתרלו  מג

 ותפלה -מתרצו  מד

בניצוץ רוחני לגמרי ויש בו במהותו חוסר שלום שבגללו הוא נשבר בבריאה או בעוונותינו ואעפ"כ אפשר להמשיך אליו    מדובר   מה 
 בחי' שלום ועי"ז לגרום לו חיבור אלא חבריו הניצוצות שיעלו יחדיו בבחי' נפש מהדם לדיבור ולבנין שמים וארץ  

 ותפלה -מתרלו  מו 

 ישעיהו נא טז   מז 

 ותפלה -מתרלו  מח

 הניצוצות -מתרצו  מט 

 יומא יט: ודברת בם   נ
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. וע"י השבירה  בדבר ה' שמים נעשולג(    )תהלים  "שכי עיקר הבריאה היתה ע"י הדיבור, כ
, במאכל ובמשתה ובמלבוש ובכל התענוגים שבעולם. כי  [נא]   נפלו נצוצות בכל הדברים

מהנצוצות  הוא  בזה,  וכיוצא  ושותה  שאוכל  בהדבר  שיש  לשם  נבהתענוג  ,  \נד[/נג ]  שנפלו 
כנ"ל אותיות  הם  בחי \נה/והנצוצות  שהוא  דם  בבחי'  הם  הדיבור,  אל  שמוציאם  וקודם   .  '

כ\נו/ נפש יז(    "ש,  הוא  נפש כל בשר  כי)ויקרא  בנפשו  זהו  דמו  ע"י הדיבור,  וכשמוציאם   .
ה'(   )ש"ה  בדברובחי'  יצאה  ועושה\נז/ נפשי  יחד  ומחברם  הנצוצות  מעלה  ואז  שלום   . 

. וזהו שאמרנו למעלה שע"י הדמים שלא עבד בהם את הש"י, מזה בא נצחון \נח/   ביניהם
לוקת, הוא מבחי' הנצוצות הנפולין הנ"ל קודם שמחברם  ומחלוקת. כי עיקר הנצחון והמח

ע"כ צריך לעבוד את  נטומתקנם, שאז הם בבחי' מחלוקת כנ"ל, ואזי הם בבחי' דמים כנ"ל. 
, עד שיהי'  סבבתורה ותפלה  \סא/ , דהיינו שידבר הרבה\ס/ הש"י בכל הטיפי דם שנמצאים בו

תורה   של  דיבורים  הדמים  מכל  כי\סד/ותפלהסג נעשה  בחי'  הדיבור    .  מהנפש שהוא  הוא 
ואזי מבטל כל הנצחון והמחלוקת הנמשך מהנצוצות הנפולין הנ"ל, שהם    .  \סה/  דמים כנ"ל 

 : הם בחי' הדמים שעדיין לא עבד בהם את הש"י כנ"ל

 
 הנ"ל ועיין תורה נד אות ג' וסוף תורה לה ותורה צ ותורה צו   שבירה   נא

 מהניצוצות -מתרצו  נב

 בראשית אות מ. יסוד ושרש העבודה שער הבכורות פ"ב עיין בעש"ט כתר שם טוב השלם אות רמ    בעש"ט עה"ת   נג
שהנצוצות בכל דבר בבריאה. ומשמע שאת שניהם צריך להעלות בדיבור קדוש  צוצות בדם וכאן מבאר  י אמר שהנ   צ"ע שתחילה   נד

 כנ"ל.

 בדם של עצמו יכול וצריך לתקן לגמרי אבל בעולם עדיין ישאר עד שיתוקן ע"י כלל ישראל עד ביאת משיח.  ונראה שהאדם 

ריך לדעת שכיון שבעצמי יש לי בדם  לדעת כשאני נתקל בניצוץ קדוש אני צריך להתגבר בבחי' שלום כדי לתקנו אבל צ   אלא שצריך 
שלי   מהדם  מתוכי  הבא  שלום  החוסר  על  גם  התגברות  יותר  עוד  וצריך  הדבר  עלי  קשה  יותר  עוד  לכן  כלים  שברי  שהם  נצוצות 
שצריכים   שלי  נר"ן  חלקי  הם  דבר  שבכל  שהניצוצות  שם  מבואר  ג'  אות  נד  תורה  ועיין  שניהם  את  מתקן  אזי  להתגבר  וכשמצליח 

לל בי וזה שייך רק כפי המדרגה שאני נמצא בה ורק מה ששיך למדרגתי עכשיו אני יכול לתקן וכשהעלה מדרגה אוכל  לחזור ולהכ 
 לתקן הנותר השייך למדרגה ההיא. וכל אדם יש נצוצות השייכים לו שהם חלקי נר"ן שלו עי"ש 

כיון שהם שברי כלים של אורות גבוהים לכן  דבר הנצוצות מהם התענוג ואילו בדם הם גורמים נצחון ומחלוקת. ונראה    צ"ע שבכל 
בגלל היותם גבוהים יש בהם תענוג הנמצא למעלה אבל מהיותם שברים שנשברו כי הם במהותם חוסר ביטול לכן גורמים לניצחון  

 ומלחמה.  

תדע   נה  להעל   וקמ"ל  כדי  לתקנם  שצריך  שבורים  מכלים  אות  קדוש  ניצוץ  כאן  שיש  דע  דבר  מאיזה  הנאה  מרגיש  את  כשאתה  ות 
וזה ע"י ברית שלום להתקשר לצדיק ולדבר בתורה ותפלה   השכינה מהארציות והגלות ולבנותה לקומה שלימה שעי"ז יבוא משיח, 
הרבה דבורים בכח ויראה. אבל אם לוקח ההנאה להנאת הגוף והתאווה אזי זו התגברות הניצוץ שהוא בחי' שברי כלים וישות וחוסר  

 והתאווה ועזות הגוף אצלך.שלום עליך ומחזק את יצר הרע  
מתלבש נפש הבהמית יצר הרע ועליו נפש השכלית הקדושה יצר הטוב ובה מעורב שברי כלים אותיות שנשברו ע"י    כי על הדם   נו 

 העוונות וע"י כל מיני בחינות שבירת כלים  

מוהרנ"ת   נז  וא   לשון  בדיבור  הנפש  יוצאת  שלום  וע"י  בדם  הנפש  הם  הכלים  שברי  שהניצוצות  שאין  משמע  וצ"ל  זכים.  הדמים  זי 
הכוונה שנשאר בלא נפש דא"כ כיצד הוא חי אלא שבדם הוא הנפש יש נוסף לנפש החיונית והשכלית גם ניצוצות שברי כלים שהם  
חלקי נפשו שנפלו לשם והם גורמים למידות רעות ובפרט לנצחון ומלחמה כיון שבמהותם הם חוסר ביטול שעי"ז נשברו. וע"י שלום  

וע  נעשים  מתקנן  וע"י הדבור  נפש בכח  ויקהל דרוש א' שבהיותם כלים שבורים מכנה אותם  נחל  ועיין ערבי  ולים למקומם בדיבור. 
 נפש בפועל ועולים למקומם.

צ"ע שאמר בדברו ולא בדברי. ונ"ל כי דבור בכח אמיתי הוא דבר ה' היוצא מגרונו בבחי' שכינה מדברת מגרונו    –  נפשי יצאה בדברו 
 זה בתורה קנו מה שמדברים בינו לבין קונו הוא רוח הקדש.   ועיין כעין  

מתגברים זה על זה וגורמים למדת  ם  ה שברי כלים לדם הוא הנפש ובדם    צוצות קדושים י מכל הנאה מהעוה"ז נתווסף לו נ   צ"ע אם   נח
 במדת הנצחון.. וצ"ע לפ"ז אילם הוא הפגום ביותר  ומתקנם לעלות למקומן   עושה שלום ביראה  ההתנצחות וע"י הדיבור  

 וע"כ  -מתרלו  נט 

 לתורה ותפילה בכח בחי' כל עצמותי תאמרנה ועיין לקוטי תפלות על תורה ה מה הכוונה תפלה בכח    נראה כוונתו  ס
 שנוסף על הרבוי באיכות הנ"ל דהיינו בכח צריך גם רבוי כפשוטו לדבר הרבה תיבות של תורה ותפלה   דהיינו   סא
 ותפילה -מתרצו  סב

 ילהותפ -מתרצו  סג

 הכוונה מכל השברי כלים שנפלו ונתערבו בדמים דאם לא כן הרי כשיגמור התיקון ישאר בלא דמים וימות   מכל הדמים   סד
 ויקהל דרוש א שבדם השברי כלים הם בחי' נפש בכח וע"י שמדברם אזי נעשים בפועל ועולים למקומם   עיין ערבי נחל   סה 
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זאת של בירור הנצוצות נעשה בכל יום עד ביאת המשיח, עד שיתקיים )זכרי' יד(      חי'בו

הזיתי הר  על  ההוא  ביום  רגליו  האר  \סו/םועמדו  בכתבי  עיקר  [סח]   סזז"ל  י ")כמובא  כי   .)
במ"א )כמבואר  רגלין  בבחי'  הוא  הנצוצות  בחי'  [סט]   תיקון  הם  ותפילה  תורה  כי   )

תורה,  \ע/ עמידה רגלין.  בחי'  שהוא  ה(    כ"ש,  עמדי)דברים  עמד  פה  וכתיב \עא/ואתה   .
. \עג / ויפלל ויעמוד פנחס  )תהלים קו(    "ש. ותפילה, כ\עב/ויתיצבו בתחתית ההר)שמות יט(  

פה(   )שם  בחי'  יהלךוזה  לפניו  תורה\עד/צדק  הדיבור של  בחי'  הוא  צדק,   ,עוותפלה  [עה]   , 
. ועי"ז זוכין  צדק לפניו יהלך. עי"ז נתתקנין הרגלין, בבחי'  \עז/צדק תדברוןכמ"ש )שם נח(  

 , )וזה בחי'  \עח/ ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'לבחי' 
 

תא בזוהר שמן משחת קודש הוא השכל )כמבואר בתורה ד' בביאור הרבב"ח  נ"ל רומז לשכל כי נקרא הר המשחה ואי   הר הזיתים   סו 
ובסוף תורה נד( ורגליו היינו רגלי הקדושה הם מדת המלכות ועל ההר הכוונה שכבר יצאו מבחי' רגליה יורדות מוות דהיינו אחיזת  

שאז כל כח הביטול שבעולם מופנה רק    הקליפות ועל הר המשחה דייקא דהיינו שמאיר בה במלכות השכל דהיינו שלימות תיקונה.  
יקבל   ואזי  כידוע מדת המלכות.  דהיינו שבחים להקב"ה שהם  ושכל  הדיבור בדעת  מבחי'  בעיקר מדבר  וכאן  בו את הש"י  להמליך 
משיח את כתר המלוכה כי הוא מעל העם ממוצע בין העם להקב"ה ובכוחו להנהיג את כל העולם להמלכת הקב"ה בשלימות. והוא  

 לשון שיחה ודיבור השלם בשבחים להקב"ה ושלימות התפילה כמבואר בתורה ב.משיח  

 האריז"ל  –מתרלו  סז 

 רנח שער הגלגולים הקדמה טו והקד' כ. ספר הלקוטים בראשית פ"ג דף    זוהר פקודי   סח
ר מאמר רבב"ח ד"ה  כ"פ עה"פ )משלי ה' ה'( רגליה יורדות מות כגון בשלח מח: תצוה קצו: ועוד. ועיין תורה יא ביאו   עיין בזוהר   סט 

 דקאי עד קרסוליה במיא. ועיין תורה י' אות ח' ותורה נד אות ב' ותורה פא תנינא.

 רגליו הנ"ל עמידה דייקא שהיא בחי' עומד על דעתו כי רק דיבור בדעת נקרא דיבור כמבואר בתורה כט   בבחי' ועמדו   ע

כח ההליכה אבל רבינו כאן לא מדבר מהליכה אלא מעמידה  ידוע שעיקרן הוא  ו שממנה הנצחון היא בחי' רגלין    אע"פ שמדת הנצח 
ונ"ל כנ"ל שרומז  הר המשחה הר השמן משחת קדש.  ומביא את ציור הנביא לתכלית השלימות שהיא עמידת המלכות על הר הזיתים  

התיקון   קודם  כי  דעתו"  על  "עומד  המלכות  לבחי'  ה אזי  המדות  התגברות  שהיא  מוות"  יורדות  "רגליה  בבחי'  ותאוות  היא  רעות 
הם  ו )כידוע גם בגשמיות מים מבטלים צורה כמ"ש אבנים שחקו מים(  התענוגים בחי' יסוד המים בחי' ניגר ונגרר ובחי' ביטול צורה  

בחי' הגויים כים נגרש ואזי המצב הוא בחי' שוכב בלב ימים והיינו התגברות התאוה הידועה שהיא עיקר הנסיון כמבואר בתורה לו.  
בים דרך עי"ש במפרשים שרומז לקריעת ים סוף דהיינו כי ים רומז למלכות ובקריעת ים סוף נערמו המים נצבו כמו נד  וצריך לעשות  

ואזי מאיר במלכות  .   נוזלים ונערמו תרגם אונקלוס חכימו מיא כי עמידה רומז לעומד על דעתו שניתן אז למים כח עמידה והתייצבות 
קונה במהרה בימינו וינתן כתר מלכות למלך המשיח שינהיג את כל העולם להיות עומד  ש שכל עליון ותעמוד על תי ד ו שמן משחת ק 

 על דעתו ולהיות ממליכים את הש"י עליהם בשלימות.

אחרי מתן תורה לכל ישראל אמר שובו לאהליכם דהינו לנשיכם  דהיינו שהורשו לרדת מבחי' עמידה והתיצבות והדעת    דהיינו   עא
 וא התורה שנקראת על שמו תורת משה אצלו העמידה של מתן תורה עשה אותו לעומד תמיד שהיתה להם בהר. אבל משה שה 

לקבלת התורה הוא ג' ימים אל תגשו אל אשה דהיינו אל בחי' שכיבה ואח"כ בזמן קבלת התורה נצטוו להיות במצב    דהיינו התנאי  עב
כי משיח בחי' משה שנאמרבו עמוד עמדי תמיד אבל  של התיצבות אבל בתחתית ההר ואינו כנ"ל בחי' ועמדו רגליו על הר הזתים  

 העם )לשון גחלים עוממות( אצלם זה בחי' עמידה בתחתית ההר באופן זמני, כנ"ל שמיד אח"כ נצטוו שובו לאהליכם 

 ויעמוד מיותר אלא לרמוז שהעמידה כאן היא תנאי בתפילה שתיהיה דיבור בדעת   כי תיבת   עג
 יכה וצ"ע היחיד בתורה שמזכיר הל   כאן המקום   עד
 חולין פט.  עה 
 ותפילה -מתרצו  עו 

ֵני ָאָדם:   נח פרק תהלים    עז  טּו ּבְׂ ּפְׂ ְׂ ש  ִרים ּתִ ָ רּון ֵמיש  ַדּבֵ ָנם ֵאֶלם ֶצֶדק ּתְׂ  )ב( ַהֻאמְׂ

זה אמר על שבא אל המעגל אשר שאול שוכב שם    -)ב( האמנם    -רש"י   וגו', מזמור  לשון אמונה הוא האמנם אלם צדק תדברון 
והלך לו וקרא הלא תענה אבנר )שמואל א כ"ז( כלומר הלא יש לך עתה להוכיח לשאול ולהראותו    ולקח את החנית ואת הצפחת 

לכם   שהיה  והמישרי'  לדבר  לכם  שהיה  הצדק  מפיכם  נאלם  האמנם  בשירו  וכך אמר  הרגתיו  רציתי  שאילו  רודפני  הוא  חנם  שעל 
 לשפוט הצדק אשר תדברון:  

שיתאלמו באלומה ובאגודה אחת שני הפכים בנושא אחד, והכתובים, מקבילים    וכי אפשר להאמין   -ג( האמנם אלם  -)ב   -  מלבי"ם 
ידיכם תפלסון   בני אדם אף בארץ חמס  עולות תפעלון, מישרים תשפטו  בלב  ותוכיחו את    -צדק תדברון אף  צדק  שבפיכם תדברו 

לעשו  אדם  בני  תשפטו  וגם  הדבור,  אל  סותר  הלב  והרי  עולה,  תפעלו  ובלב  צדק,  לעשות  ויגזלו,  האנשים  יחמסו  ושלא  מישרים  ת 
 ואתם בעצמכם תפלסון בארץ בפרהסיא את חמס ידכם, והרי המעשה סותר אל הדבור: 

אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם מה אומנותו של אדם בעולם    -.  ועיין חולין דף פט 
 ר צדק תדברון הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה תלמוד לומ 

אם   עח שהליכה    צ"ע  כוונתו  ואם  להליכה.  קודם  שעמידה  תינוק  אצל  בחוש  שרואים  כמו  להפך  או  לעמידה  קודם  שיהלך  כוונתו 
רומז לנקודה היסודית  ה קודמת אולי הביאור בזה כי הליכה הכוונה שיש למלכות בחי' רגלים בלבד דהיינו שכבר היא יותר מצלע  

רומז    על המזמור פוסעים בו פסיעה קטנה אבל עמידה פה ופו  ירות ממלכות עד נצח הוד ועיין תורה  שבה אלא כבר נבנתה בחמש ספ 
 לקומה שלימה.  
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וכו' דינוקא  לעיל  \א/שותא  כלל\ב/ע'  מבין  איני  זה  קודם  \ג / ,  דהיינו  התיקון  קודם  כי   .)
, \ה/)בראשית לב(  דכויצולע על ירשמוציא הנצוצות אל הדיבור דקדושה, אזי הם בבחי'  

 
ה נו  א תנו רבנן מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל היתה    : ֻסכ ָּ

עליהם בשעת הדחק   עומד  ואי אתה  ישראל  ממונן של  מכלה  מתי אתה  עד  לוקוס  לוקוס  ואמרה  גבי המזבח  על  בסנדלה  מבעטת 
ו חכמים בדבר קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה ויש אומרים משמרתו שוהה לבא ונכנס ישבב אחיו עמו ושימש תחתיו  וכששמע 

אף על פי ששכיני הרשעים לא נשתכרו שכיני בילגה נשתכרו שבילגה לעולם חולקת בדרום וישבב אחיו בצפון בשלמא למאן דאמר  
למאן דאמר מרים בת בילגה שהמירה דתה משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה  משמרתו שוהה לבא היינו דקנסינן לכולה משמר אלא  

 אמר אביי אין כדאמרי אינשי שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה ומשום אבוה ואימיה קנסינן לכולה משמרה 

קא דאבוה או דאימיה  דינוקא בשו שותא  .    כלומר, אפילו לאבוה מי הוה לן למיקנסיה   -משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה    -רש"י  
משל הדיוט הוא מה שהתינוק מדבר בשוק, מאביו או מאמו שמע, אף )זה( אם לא שמעה מאביה שהיה מבזה את העבודה, לא אמרה  

 כמו לא תיפוק לכו שותא )בבא בתרא לט, א(, ובקדושין )ע, א( שותא דמר לא ידענא:   שותא דיבור,        כן,  

   ולפי רבינו שוקא רומז לשוקיים דהיינו רגלין דהיינו הדיבור ם מה ששמע מאביו או אמו  בשוק דהיינו בחוץ ה   דבריו של התינוק   ב

שתי בחי' דיבור דיבור של התינוק ודיבור שמתתקן עי"ז עוד משמע שמה שבפשט הוא בחי' מקום דהיינו שוק בדרש הוא    ויש כאן 
 בחי' דיבור המתוקן בחי' תיקון המלכות.  

ק בחי' הבל שאין בו חטא בחי' דיבור מתוקן על כן על ידו ניתקן הדיבור הכללי דהיינו המלכות, ודווקא  דיבור של תינו   ועיין תורה לז 
כשמדבר מה ששמע מאבא ואמא דהיינו דיבור של תורה ותפילה דיבורים קדושים ולא מה שאומר מעצמו שלזה לא מועיל המעלה  

 של הבל שאין בו חטא.   

אפ"ל  במזבח    ואולי  בילגא  בעטה  וידיעת  שלכן  במלכות  לבעוט  רגלין  ועי"ז  דיבור  לה  נעשה  ראוי  שאינו  ותפילה  התורה  ע"י  כי 
 ההפכים אחת שלהפך ע"י תורה ותפילה בקדושה אזי נעשה בנין המלכות וצדק לפניו יהלך 

ת אין בכוחנו  לא הבין מה נענה אבתריה.  אבל אעפ"כ לנסות לגשש כל אחד כפי ראות עניו וכו'. ואפילו אם באמ   כיון שמוהרנ"ת   ג
להבין אבל כיון שמוהרנ"ת אמר שלא מבין משמע שבא לשלול איזה פשט פשוט שנראה יוצא מהכתוב על כן בוודאי צריך לנסות  
שהכוונה   פשוט  שם  ומשמע  לרגלין  רומז  שוקא  יותר  שהאריך  החבירים  לשון  לעיל  ועיין  שלל.   מה  להבין  כדי  הוא  מה  לבאר 

 דבור בחכמה ובינה הוא תיקון הדיבור שנקרא שוקין ורגלין.  שהדיבור בבחי' אמא ואבא דהיינו 

 ירכו -מתרלו  ד

אבינו לאחר שנאבק במלאך שרו של עשו ונגע המלאך בכף יריכו ונעשה צולע עד שזרחה לו השמש צדקה ומרפא    מדובר ביעקב   ה 
 ור. וצ"ע.  והגיע לשכם שלם. ועפ"י הכלל של הבאה"ל משמע שצליעת יעקב גם היא מחמת איזה פגם דיב 

ואע"פ   דיבור או הרהור  בבחי'  ע"כ שנלחמו  וא"כ  גוף  לו  אין  מלאך  גשמית שהרי  היתה  של עשיו לא  שרו  עם  כי המלחמה  ואולי 
שיעקב ניצח אבל נגיעת המלאך ברגלו היינו בדיבורו כנ"ל שמסתמא היה איזה חסרון בדיבור של יעקב שבגללו ניתן למלאך הרשות  

 ו וצ"ע.   לזה גרם איזה פגם בדיבור 

בראשית כא: שירכו היא מדת הנצח ועי"ז נפגמה הנבואה שלא התנבא שום אדם מיעקב עד שמואל שתיקן את מדת הנצח    ועיין זוהר 
 כמ"ש ונצח ישראל לא ישקר.  

נינא אות  דהיינו כנ"ל שנפגם מדת הנצחון וצריך לתקנה ע"י תיקון הדיבור ודיבור מתוקן הוא בחי' נבואה כמבואר בתורה א' ת   ואפ"ל 
 ח' שע"י תיקון הנבואה אע"פ שאין מי שמתנבא עי"ז נגאלת התפילה.  

שהוא בחי' דיבור היה בו שעל ידו ניתן רשות לפגום בו בבחי דיבור עיין בעץ הדעת טוב למהרח"ו כתב שמצא בו עוון שתי    איזה עוון 
 אחיות ועי"ז הכה בירכו.

שבאמת הצולע על ירכו היה בעיקר בבחי' הנוק' וכדברי רבינו שעיקר הפגם היה    פגם הצליעה עיין בכתבי האריז"ל מבואר   עוד בענין 
  -פרשת בראשית    -שער מאמרי רשב"י  בבחי' הדיבור שלו. עוד מבואר שם שהיו אז בבחי' אחור באחור ולכן היה בכוחו לפגום עיין  

ור הנצח של ז"א היה דבוק באחורי ההוד של נוקביה  בענין נצח והוד דע כי הנה ז"א ונוקבי' בראשונה היו אחור באחור ונמצא כי אח 
וההוד דז"א היה דבוק בנצח דנוקביה ונמצא כי כאשר פגם סמאל ונחש בכף ירך יעקב הימנית שהיא הנצח בהאבקו עמו הגיע הפגם  

 .ההוא גם בהוד דנוקביה. וזהו סוד )ע"ג( נתנני שוממה כל היום דוה כי ההוד שלה נהפך והיתה דוה 

לפי שהפגם לא הי' בכל הנצח שוק הימין שלו    -  שם בהמשך   –שער מאמרי רשב"י  ובביאור יותר ב פרשת וישלח    -  המצות   טעמי עיין  
רק בפרק התחתון שבו כאשר הודעתי' כי כל קו ימין חכמה חסד נצח שלה נעשית כשיעור הנצח שלו שבו שלשה פרקים ונמצא ג'  

ונמצא כי כשנפגם העקב שהוא פרק התחתון של הנצח שלו נפגמו כל ג' פרקין  פרקי הנצח שלה כשיעור פרק התחתון של הנצח שלו  
שבהוד שלה ונמצא כי עקר הפגם היה בנקבה כי נפגם כל ההוד שלה משא"כ בז"א שלא נפגם רק העקב הימני שבו וכמעט שאין זה  

    פגם ולהורות ענין זה נקרא שמו ישראל כי שרית כו' ותוכל ולא נפגמת כמו הנקבה: 

אמר שמואל עוד מצאתי דרוש אחר לרב זלה"ה בענין הזה וז"ל והוא צולע על ירכו דא איהו נצח    -יותר עי"ש לפני הנ"ל    להבין   עוד 
ישראל כו' ירכו כתיב ולא ירכיו ובמקום אחר אומר כי פגם סמאל היה בסוד ירכא שמאלא בסוד נתנני שוממה כל היום דוה אותיות  

י ז"א ונוקביה נאצלו בתחילה בבחינת אחור באחור ואז נמצא כי הנצח שלה היה בהוד שלו וההוד  הוד והענין הוא במה שהודעתיך כ 
שלה בנצח שלו והנה מ"ש פה שזה הירך הנפגם הוא הנצח איירי בנצח דז"א הנק' ישראל וזהו מה שדקדק בדבריו באומרו דא איהו  

מהודו של משה אבל הנצח נפגם ולא נתקן עד דאתא שמואל  נצח ישראל אבל ההוד דז"א לא נפגם שהרי לקמן אומר יהושע אתנבי  
ומה שאמרו שההוד השמאלי איירי בנוקבא דז"א שהיא דבוקה באחורי נצח שלו ונפגמו שניהן והנה בשביל שהנקבה היתה אז עדין  

עם ז"א והיו בלתי  בבחינת אחור באחור לכן נפג' הוד שלה על ידי הנצח שלו שנפגם אבל אילו היתה הנקבה בבחינת פנים בפנים  
 דבוקים לא היו שולטי' החיצוני' בהוד שלה אף אם תהי' בימין שלו: 
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. ואח"כ כשמוציאם אל הדיבור ובונה מהם דיבור דקדושה, זהו \ו/שהוא בחי' פגם הרגלין 
 .  \יא[/י] טכו יצולע על יר, שמתקן בחי' \ח[/ז] הצלעויבן את  בחי' )שם ב( 

צולע על  , זה בחי'  \יג /לוי הטיח דברים כלפי מעלה ואיטלע  \יב/ וזהו בחי' )מגילה כב ע"ב(
, שהוא טזכו יצולע על יר. כי נשאר בבחי'  \טו/ . כי מחמת שפגם בהדיבור, ע"כ איטלעידכוייר

 . \יח/בטל ואפס \יז/עד שיהיה הגוףבחי' פגם הדיבור כנ"ל. וצריכין לדבר בתורה ותפילה, 
)שהוא בחי'  כא,  \כ/, שיהא הגוף אחד עם הדיבור\יט/והיו לבשר אחדוזהו בחי' )בראשית ב(  

יט(   כ"ש  \כב/חוה יחוה   \כג /)תהלים  ללילה  במ"א    ולילה  הצלע  [כד] כמבואר  בחי'  שהיא   ,

 
תדברון דהיינו שדיבור בחי' רגל ועיקר אחיזת הקליפות היא ברגלין בבחי' רגליה יורדות מוות לכן כל זמן שלא בנה את    כנ"ל צדק   ו 

 יורדות מות ועדין אוחז בה המוות.   הצלע שהיא הדיבור והרגל לקומה שלימה גם לא הוציאה מבחי' רגליה  

דיבור במות שהוא הגוף והדמים עכורים שחוצץ ומונע מהדיבור אור האמת של  ולקמן יתבאר שכל זמן לא זיכך כל דמיו אזי אחוז ה 
הנשמה שעל ידו נעשה דיבור שלם שבונה עולמות ועל כן העיצה היא לדבר דבורי תורה ותפילה בכח גדול ויראה שעי"ז מתאפס  

מהדמים   שיוצא  דייקא  בכח  דיבור  נעשה  ידו  על  ואדרבה  שעה  לאותה  הדיבור  אל  ומתבטל  מהם  הגוף  הנפרדים  הנצוצות  ומלקט 
 ועולה הדיבור למקומו בבחי' נפשי יצאה בדברו.

 שער לד פרק ג מ"ב   -ספר עץ חיים  עיין    מתי נקראת צלע   ז 
שנבנית    כי בהיות   ח כאן  ומבואר  לפניו(  ובאה  ננסרת  שנבנית  )ואחר  להבנות  צריכה  שלימה אלא  קומה  אינה  צלע  בשם  המלכות 

דהיי  בדם  הפזורים  הנפש  תורה  מחלקי  דבורי  ע"י  משם  ועלים  שמתקבצים  לשם  שנפלו  הכלים  שברי  שהם  הקדושים  הנצוצות  נו 
ותפילה בכח ויראה. כי המלכות בעצמה גם היא נפש ע"כ נבנית ע"י תוספת חלקי הנפש שנפלו ממנה )כמבואר בתורה צ( ועכשיו  

 חוזרים אליה. עוד עיין מזה בתורה נד אות ג' ]דף סא: טור א[  

 ירכו -מתרלו  ט 

 בחי' צולע עיין תורה פא תנינא אשה בחי' רגל   צלע   י
נראה כמשחק מילים שנעשה מצלע צולע אבל באמת כבר נתבאר שצלע היא בחי' אשה והיא בחי' דיבור כנ"ל )מבואר    בשטחיות   יא

נו חיבור הירך למותן(  באריכות בתורה יט( וכן צולע הכוונה לחיגר ברגליו )פרש"י במותניו דהיינו בראש הרגל בבוקא דאטמא דהיי 
נפגם   הדיבור  ומובן כשפוגם בצלע  וצולע  צלע  בחי' אחת  נמצא הכל  כנ"ל  תנינא  כמבואר בתורה פא  והוא אשה  דיבור  הוא  ורגל 
בבחי'   ואינה אלא  דהיינו שהמלכות חסרה ט' מדרגות  נקודה בלבד  הוא שמפילו לבחי' צלע שהיא  כי פגם הדיבור  בצליעת הרגל. 

 ן גם בגופו נפגם כח ההליכה ונשאר רק הרצון ללכת.  הרצון להמליך ולכ 

 לעיל בלשון החברים כל הסוגיא.   עיין    יב
אחור    שכיון   יג בבחי'  בו  להאיר  שצריכה  והנשמה  הדיבור  וכן  והקב"ה  הוא  ונעשו  ית'  אליו  עורף  בבחי'  נעשה  פגום  דבור  שדיבר 

תה צלע והיא גם בחי' רגל כמבואר בתורה פא עפ"י הזוהר  באחור כמו קודם ניסור המלכות קודם שנבניתה לקומה שלימה שאז הי 
 רגלי חסידיו ישמור דא איתתא נמצא שהיא רגל אבל חסרה כי בבחי' קומה היא רק צלע לכן נעשה צולע.

ופרש"י מבואר עפ"י הפשט מדוע נעשה צולע ורבינו מבאר מדוע נענש על דיבור פגום דווקא להיות צולע וחיגר התירוץ כי    שם בגמ' 
 פגם בדיבור הנקרא רגל. נענש מידה כנגד מידה ברגל.

לפי תורה ח' תנינא שבשעת פגם הברית והדעת אזי התפילה בבחי' דין ואזי הצדיקים מתפללים תפילה בבחי' דין דהיינו    קצת צ"ע 
בעל כח כפי    שנראה כמטיח דברים למעלה כמבואר שם ומדוע לא נחשב לו ללוי כתפילה בבחי' דין לצורך השעה. האם לא היה 

 הראוי לזה כמבואר שם.   

 ירכו -מתרלו  יד
בלעם חגירא והיינו דכתיב ותלחץ רגלו בקיר ע"י האתון במשעול הכרמים נמצא שנעשה חיגר כשהלך לפגום    עיין סנהדרין קו:   טו 

 בדיבור לקלל את ישראל וא"ת שלמעשה לא פגם אפשר שפגם בדיבור שדיבר עם האתון.  

 ירכו -מתרצו  טז 
זה    לעיל   יז  על  זה  ומשפיעים  בחי' אחת  ונ"ל שהם  בגוף.  וכאן אומר שהם  הם בדם  ועזות  מישות  והמחלוקת הבאים  אמר שהנצחון 

 וכשמתאפס הגוף נחלש גם ההתנצחות שבדם.

 רומז ללקמן ויראו אותו כל אפסי ארץ דהיינו שיראה מאפסת את הגוף אפס    יח

 נעשה בשרם אחד: הולד נוצר על ידי שניהם, ושם    -לבשר אחד    -  רש"י פ   יט 
אחד הפשט שם שאדם וחוה אחרי שנעשית פרצוף שלם בקומה שלימה וננסרה ובאה אליו אזי ע"י היחוד נעשו כאחד.    והיו לבשר   כ

ורבינו מביא זאת כמשל לביטול ההגוף לדיבור שמכח היראה והכח שמכניס בדיבור בטל הגוף לגמרי ואזי הדבור יוצא מכח לפועל  
וולד היוצא מיחוד הגוף  שנבנה מחלקי הנר"ן ה  שבורים שהיו בדם נבנה מהם דבור קדוש.  דהיינו שהדבור הקדוש הוא כבר בבחי' 

 והדיבור. נמצא שיש דבור בכח דהיינו דבור גשמי שהוא בבחי' המוליד ויש בחי' דבור קדוש שהוא בחי' וולד     

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא כא

אם   כב א   צ"ע  הבטל  שהדבר  נמצא  חוה  הוא  כמבואר  הדיבור  לדכר  בטלה  הנוק'  מקום  בכל  שהרי  לומר  א"א  וזה  אדם  הוא  ליו 
 באריכות בתורה פב תנינא. וגם בכל מקום אדם גבוה מאשה שהיא דייקא בחי' הגוף.  

גמט' יט ומילוי שם שם הויה הוא יט כי מה גמט' אדם מורכב מהפשוט הויה ועוד יט' אותיות    הפסוק   כג בפרק יט דייקא רמז לחוה 
 שהן גמט 'חוה. ומבואר בתורה יט.המילוי  



 מוהר"ן                                         עו      תורה                          ליקוטי                        3: צא

גמרי  ( דהיינו שיתבטל הגוף ל\כה/, שע"ז נאמר והיו לבשר אחדויבן את הצלעהנ"ל בחי'  
 . \כו/כאין וכאפס ע"י דיבורי תורה ותפלה

גוף קשה פחד שוברו, ופחד    [כז]לזה, לבטל הגוף לגמרי הוא ע"י יראה, כשארז"ל  ולבא  

 . \ל/ , דהיינו יראה\כט/פחד יצחק [כח] הוא בחי' 

כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק  אלקים  לבנו י יברכ  לאוז"פ הפסוק  בחי' שלום,  זה   ,

השלום.   אלא  לגמריאותו  לגויראוברכה  הגוף  נתבטל  שעי"ז  יראה,  היינו  ע"י    \לד/, 

 דיבורי תורה ותפלה כנ"ל. 

ואיןכל אפסי ארץוזהו   אפס  נעשים  הארציות  שכל  היינו  לגמרי  \לה/ ,  נתבטלים  כי   ,

 :  אלקים וכנ"ל לזנו י, בחי' יברכ\לו/ כנ"ל. אזי זוכין לברכה, שהוא בחי' שלום
  : ג"ז לא הבנתי כלל(  ה וצעקה וכו',)ובתורה ותפילה יש ב' גוונים מחשב

 
 
 
 
 

 
 * לעיל בתורה יט אות ג' ובתורה פב תנינא   כד

 ליחוד שאחרי שנבנית המלכות לקומה שלימה וננסרת ובאה לפניו   שרומז   כה 
הדיבור הוא תיקון המלכות דהיינו להעלותה מבחי' רגליה יורדות מות שהוא עכירות הדמים ועזות הגוף אבל ע"י יראה    כי תיקון   כו 

יכול דבר דיבור קדוש בכח כמבואר בליקוטי תפילות תורה ה בכל כוחות    מתאפס  ואזי  ובטל עזותו ומתבטל אל הדיבור  הארציות 
יצאה   נפשי  בבחי'  ועולים  קדושים  ותפילה  תורה  לדבורי  ונבנים  שבדם  השבורים  הכלים  נצוצי  מתלקטים  ואזי  עי"ש  והנפש  הגוף 

 אנא בונה עולמות במילולי אף אתם כן כמבואר בהקדמת הזהר כנ"ל.  בדברו למקומן למעלה ונעשים עולמות בבחי' מה 

 * בבא בתרא י  כז 
 * בראשית לא    כח
מבאר ע"י הפסוק ואולי רוצה לומר שיש פחד שהוא יראה כדמצינו אצל יצחק שאצלו א"א לומר שהיה פחד ממש אלא    צ"ע מה   כט 

 נמי כאן אע"פ שהביא ראיה מפחד הכוונה ליראה וצ"ע.יראה שהרי היה תמידי עד כדי שנהפך אצלו למהות המידה הזו. הכי  

ביראה משמע שעיקר היא היראה אבל מדהביא ראיה מפחד משמע שלענין התאפסות גוף גם הפחד גורם וצ"ע ועיין בספר  מדסיים    ל
בחגיגה מזליה  שמות הנרדפים ורטהימר בין דבריו נ"ל שני חילוקים חשובים בין יראה לפחד אחד שפחד הוא מצד מזליה כמבואר  

חזי לכן בא פתאום ואילו יראה הוא בא מתפיסה שיש דבר מירא שקיומי תלוי בו לכן יראה יכולה להמשך זמן רב ולכן לשון פחד לא  
 נופל על חיות אלא מורא דהיינו יראה כי לחיה אין מזל. וצ"ע משמע לענין זה גם לגוי יש מזל.

 הפסיק )כנראה פגם בדפוס(  –בתקפא  לא

 יברכנו -מתרלו  לב

 וייראו -מתרלו  לג

אותו כל אפסי ארץ דהיינו שהיראה מאפסת את האדם ודוגמא לזה כשנמצאים עם רב גדול שמרגישים כלפיו יראת    וזהו ויראו   לד
הרוממות גדולה אזי מתבטלים כל התאוות וכמבואר בתורה ד' ושם מבואר טעם אחד אבל כאן הכוונה שמחמת היראה הגוף מתבטל  

הנפש השכלית ואזי יכול לדבר תורה ותפילה בדחילו ורחימו כראוי וצדיקים גדולים זוכים להרגיש כך גם כלפי הקב"ה  ועי"ז מתחזק  

י יראה עצומה כל הזמן עד שמתבטל עזות וישות הגוף לגמרי ועיין חיי מוהר"ן אות רצד   ַמְעת ִּ ָּ ַגּלֹות    ש  ה לְׁ ם ָהָיה רֹוצֶׁ אִּ ֶׁ ָאַמר, ש  ֶׁ מֹו ש  ְׁ ש  ּבִּ
הַ  אֹות  ַהרְׁ כַ ּולְׁ ּבְׁ ּלֹו  ֶׁ ש  ָאה  רְׁ ַהּיִּ ים  לִּ ַמעְׁ הּוא  ַאךְׁ  ֵביתֹו,  לְׁ ָסמּוךְׁ  ַאּמֹות  ע  ּבַ ַארְׁ ַלֲעמֹד  ים  כֹולִּ יְׁ ָהיּו  לֹא  ּלֹו,  ֶׁ ש  ָאה  רְׁ יו  ּיִּ ּפִּ מִּ י  ּתִּ ַמעְׁ ָ ש  י  ָאֹנכִּ ַגם  וְׁ ָנה.  ּוָ

ַאת  רְׁ יִּ ל  ֶׁ ש  אֹוָצר  י  ֲאנִּ ָאַמר:  ֶׁ ש  דֹוש   קַ -ַהּקָ לְׁ ָיכֹול  ה  רֹוצֶׁ ֶׁ ש  י  מִּ ל  ּכָ ֶׁ ש  ם,  ַמיִּ ָ ֵאָליו,  ש  ָקֵרב  תְׁ ּנִּ ֶׁ ש  י  מִּ ל  ּכָ ֶׁ ש   , חּוש  ּבְׁ ה  אֶׁ רְׁ נִּ ָהָיה  ת  ֱאמֶׁ ּובֶׁ י.  ּנִּ ּמֶׁ מִּ ל  ּבֵ
זֹאת,   ּכָ ָאה  רְׁ נִּ לֹא  ר  ֶׁ ֲאש   , ַרךְׁ ּבָ תְׁ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ַלֲעבֹוַדת  ֹאד  מְׁ ַלֵהב  תְׁ נִּ וְׁ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְׁ ָאה  רְׁ יִּ ף  כֶׁ ּתֵ א  ַמּלֵ תְׁ ּגְׁ נִּ דֹוָלה  ַהּגְׁ ָאתֹו  רְׁ יִּ ן  ֲעַדיִּ ו  ָ ש  ַעכְׁ ַגם  נּוָזה  וְׁ

אֹ  עֹוֵרר מְׁ תְׁ דֹוָלה ּומִּ ָאה ּגְׁ רְׁ א ָעָליו יִּ ימּות, ּבָ מִּ תְׁ ת ּובִּ ֱאמֶׁ ם ּבֶׁ הֶׁ עֹוֵסק ּבָ ֶׁ י ש  ָכל מִּ ים, וְׁ ִּ דֹוש  ָפָריו ַהּקְׁ סְׁ ַגֲחֵלי ֵאש  ּבִּ ָבָריו ּכְׁ ל ּדְׁ י ּכָ , ּכִּ ַרךְׁ ּבָ תְׁ ם יִּ ֵ ַהש ּ :  ד לְׁ
 ועי"ש בהמשך עוד בענין היראה של רבינו.

מקום פרשו המפרשים  "כל אפסי ארץ"    הבטוי   לה  כמו בכל  כאן  גם  ואעפ"כ  ליראה  מתייחס  כאן  ורק  ו"פ  בתנ"ך  כל קצות    -נמצא 
 הארץ. ורבינו הוציאו מהכלל במה שייחס את האפסי ליראה מה שא"א לפרק בשאר מקומות.

יראה מתאפ   כנ"ל   לו  וע"י  והם הפך השלום  כלים שמהותם מחלוקת  שברי  יש בהם  עבד בהם את הש"י  שלא  הארציות  שהדמים  ס 
וישות ועזות הגוף שנותן להם כח וע"י מתגבר ברדיפת שלום ודבורי תורה הנראת שלום ועי"ז עושה כלי של שלום ואזי מצטרפים  

 השברי כלים זה לזה ונעשים דיבור קדוש של תורה ותפילה בחי' מלאכים קדושים חלקי נר"ן שנתתקנו ועולין למקומם 

 יברכנו -מתרלו  לז 
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